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اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة

المالحظات الختامية بشأن التقرير الدوري الثامن إلندونيسيا*
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نظرت اللجنة في التقرير الدوري الثامن إلندونيسـ ــيا  )CEDAW/C/IDN/8في جلسـ ــت ا 1827

و  CEDAW/C/SR.1827 1829و  ،)CEDAW/C/SR.1829المعقودت ن في  28و  29تشـ ـ ـ ـ ـ ـ ـرين

األول/أكتوبر  . 2021وترد قـاممـة القيـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاأـا واألاـ ـ ـ ـ ـ ـ ــملـة التي أرـاريـا اليري العـامـ لمـا ق ـ الـدورة في الوريقـة
 ،CEDAW/C/IDN/Q/8أما ردود إندونيسيا فترد في الوريقة .CEDAW/C/IDN/RQ/8

ألف  -مقدمة
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تعرب اللجنـة نن تقـدهريـا لتقـدأم الـدولـة الررر تقريريـا الـدوري الثـامن .وتعرب نن تقـدهريـا أأيـ ـ ـ ـ ـ ـ ــا

للردود الخرية التي قدمت ا الدولة الررر نلى قاممة القي ـ ـ ـ ــاأا واألا ـ ـ ـ ــملة التي لرل ا اليري العام لما ق

ردا نلى األا ــملة
الدورة .وترلب اللجنة بالعرض الش ــيوي القي قدمل الوفد ،وباإلأي ــالات اإلا ــامية المقدمة س
التي لرلت ا اللجنة شيويا أرناء الحوار.
وتثني اللجنة نلى الدولة الررر إلأياديا وفداً رميع المسـ ـ ـ ـ ــتوآ ،غرمااـ ـ ـ ـ ــة ي واـ ـ ـ ـ ــتي أهو غ نتان
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دارمـاواتي ،وييرة تمي ن الم أرة ولمـاأـة الريـ  ،واـ ـ ـ ـ ـ ـ ــم ممثل ن نن و ايرة تمي ن المرأة ولمـاأـة الريـ وو ايرة
التنمية البشـرية والشــاوث الثقامية وو ايرة التعليم والثقافة والبحول والتونولوجيا وو ايرة القانوث ولقون اإلنســاث

وو ايرة الداخلية وو ايرة التنمية والتخريط الولن ن وو ايرة الخارجية وو ايرة المالية وو ايرة الشاوث االجتماعية

وو ايرة الص ـ ـ ـ ـ ــحة وو ايرة العم

والويالة اإللص ـ ـ ـ ـ ــامية الولنية وو ايرة الش ـ ـ ـ ـ ــاوث الدهنية وو ايرة االتص ـ ـ ـ ـ ــاالت

وتونولوجيا المعلومات وو ايرة التنسـ ـ

للشـ ــاوث السـ ــيااـ ــية والقانونية واألمنية وو ايرة التنسـ ـ

للتنمية البشـ ـرية

والش ــاوث الثقامية وال ويالة الولنية للس ــياث وتنظيم األاـ ـرة والقوات المس ــلحة الولنية اإلندونيس ــية والش ــرلة
الولنية اإلندونيسـ ــية وقوة العم الولنية المعنية باالاـ ــتجابة لمرض ف رو

يورونا كوف د )19-والمحيمة

العليــا وليومــة مقــالعــة بــاغوا وليومــة مقــالعــة بــاغوا العربيــة وليومــة مقــالعــة تش ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــل والبعثــة الــداممــة

إلندونيسيا لدآ ميتب األمم المتحدة والمنظمات الدولية األخرآ في جنيف.

* انتمدتل اللجنة في دورت ا الثامنة نشرة  18تشرين األول/أكتوبر إلى  12تشرين الثاني/نوفم ر .)2021

)21-17276 (A

141221
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باء  -الجوانب اإليجابية
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ترلـب اللجنـة بـالتقـدم المحري منـق النظر في نـام  2012في التقـارير الس ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــابقـة للـدولـة الررر في

ما هتعل بإجراء إصاللات تشريعية ،ونلى وجل التحدهد انتماد ما هلي:
أ)

القانوث رقم  2016/8بش ـ ـ ـ ـ ــوث األش ـ ـ ـ ـ ــخاي اوي اإلناقة ،القي أحمي األش ـ ـ ـ ـ ــخاي اوي

ب)

القانوث رقم  2013/24بشـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوث اإلدارة المدنية ،والقي بموجبل تتاق مجانا الورام المدنية

اإلناقة ،بمن ف م النساء واألليال
مث ش ادات الم الد والزواج.
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وترلب اللجنة بج ود الدولة الررر لتحس ـ ـ ن إلاريا الماا ـ ـسـ ــي والسـ ــيااـ ــاتي ال ادر إلى التعج

بالقياء نلى التم ز اد المرأة وتعزيز المساواة غ ن الجنس ن ،من ق
أ)

2030-2020
ب)

ما هلي:

واـ ـ ـ ـ ـ ـ ــع خرـة يليـة في نـام  2020لزيـادة تمث ـ المرأة في الجمعيـة التش ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـريعيـة لليترة
إدارة غرامج التوع ي ـ ـ ــة غتعميم المنظور الجنسـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاني من خالل غرن ـ ـ ــامج Serempak

ويو غرنامج رقمي تيانلي مجتمعي لنشر المعلومات نن تمي ن المرأة) وبرنامج ا تا ار  Setaraويو غرنامج

للحرية االجتماعية ه در إلى غناء الونى المجتمعي غتمي ن المرأة) في اليترة من  2015إلى 2018
ج)

إلالن ال رنامج الرامد ”الن اأات الثالل“ ،في نام  ،2016القي هريز نلى واــع ن اأات

للعنف القامم نلى نوع الجنس اـ ـ ـ ـ ــد النسـ ـ ـ ـ ــاء واألليال ،واالتجار بالبشـ ـ ـ ـ ــر ،والعوام التي تحول دوث تحق

العدالة االقتصادأة للمرأة.
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وترلب اللجنة أأيا غتصده الدولة الررر ،في اليترة التي انقيت منق النظر في تقريريا الساغ ،

نلى الصيوك الدولية واإلقليمية التالية أو انيمام ا إل ا:
أ)

اتياقية رابرة أمم جنوب ش ـ ـ ــرن ا ـ ـ ــيا لميافحة االتجار باألش ـ ـ ــخاي ،وبخاص ـ ـ ــة النس ـ ـ ــاء

ب)

ال روتويول االختيــاري التيــاقيــة لقون الريـ بش ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوث اشـ ـ ـ ـ ـ ـ ــتراك األليـال في المنــاينــات

ج)

ال روتويول االختياري التياقية لقون الري بشـ ـ ـ ـ ــوث غيع األليال وااـ ـ ـ ـ ــتعالل األليال في

واألليال في نام 2017

المسلحة ،في نام 2012

البعاء وفي المواد اإلبالية ،في نام .2012

جيم  -أهداف التنمية المستدامة
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ترحـب اللجنـة بـالتـأايـد الـدول الـ ي تأظى بـا أهـداف التنميـة المســـــــ ـتـدامـة وتـدعو لى عمـال

المســـاواة بين الجنســـين بأكم القانون والمســـاواة القانونيةل وقأكم الواوع والمســـاواة الفعليةل و قا حكا
جميع م ارحـن تنفيـ الـة التنميـة المســـــــ ـتـدامـة لعـا  .2030وتـ ِّر ر اللجنـة بـأهميـة ال ـدف 5
االتفـاقيـة
وأهمية تعميم مراعاة مبدأي المسـاواة وعد التمييز

2/19

جميع ا هداف السـععة عشـر .وتأث الدولة اللرف
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على االعتراف بالمرأة باعتعارها ووة دا عة للتنمية المســــتدامة

واال تراتيجيات ذات الصلة ل ا الغرض.

الدولة اللرف وعلى اعتماد الســــيا ــــات

دال  -البرلمان
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تشــــــدد اللجنة على الدور الأا ــــــم للســــــللة التشــــــري ية

وانظر  A/65/38الجزء الثان

فالة تنفي االتفاقية تنفي ا امال

المر ق الســـاد ل .وتدعو الجم ية اال ـــتشـــارية الشـــعبية لى أن تتخ

بمـا اتوا ق مع والات ـا الخلوات الالممـة ميمـا اتعلق بتنفيـ المالحظـات الختـاميـة الواردة
اعتعا اًر من اآلن وحتى تقديم التقرير الدوري المقبن بموجب االتفاقية.

هـ ا التقرير

هاء  -دواع القلق الرئيسية والتوصيات
السياق العا
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تثني اللجنة نلى ج ود الدولة الررر للتخفيف من أرر جامحة يوف د 19-نلى المرأة ،بس ـ ـ ـ ـ

إنشـاء غرنامج منح األم لألاـرة وبرنامج األ قأة األاـااـية.

من ا

ر أث اللجنة تاللق بقل أث يقهن ال رنامج ن

لم أشـ ــمال الوث ر من النسـ ــاء المحتاجات .ويسـ ــاور اللجنة القل إياء تزاهد خرر العنف القامم نلى نوع الجنس
واألشـ ــيال المتياقمة والمتداخلة للتم ز التي تواج ا النسـ ــاء واليتيات في اـ ــيان جامحة يوف د 19-المسـ ــتمرة،
وخاص ـ ـ ــة بالنس ـ ـ ــبة لليمات المحرومة والم مش ـ ـ ــة من النس ـ ـ ــاء في جميع أنحاء الدولة الررر ،بما في ال في

مقالعتي باغوا وباغوا العربية .وتشـ ـ ــعر اللجنة يقل بالقل أأيـ ـ ــا إياء محدودأة ال يانات المتعلقة غتمث

المرأة

نلى قدم المســاواة ،ومشــاريت ا ال ادفة ودوريا القيادي في صــيا ة ااــتراتيجيات االاــتجابة لجامحة يوف د19-
والتعافي من ا.
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وتمشيا مع الم رة التوجي ية للجنة بشأن التزامات الدول ا طراف

كو يد 19-الصادرة
والفتيـات

أ)

االتفاقية

 22نيسان/أبرين  2020توص اللجنة الدولة اللرف بما ال :

ياق جائأة

معالجة أوجا عد المســاواة القائمة من أجن طوين بين النســاء والرجال بوضــع النســاء

صـــــــــميم ا ـــــــــتراتيجيـات التعـا

من جـائأـة و يـد 19-و قـا لخلـة التنميـة المســـــــ ـتـدامـة

لعا  2030مع االء اهتما ااص للنساء والفتيات المنتميات لى الفئات المأرومة والم مشة؛
ب)

ا ـــــتعراض ا ـــــتراتيجيات ا لضـــــمان أن ت دف جميع الج ود المب ولة للتصـــــدي ممة

جـائأـة و يـد 19-والتعـا

من ـا بمـا

ذلـا تـدابير اللواري الت تتخـ هـا الـدولـة اللرف لى منع العنف

الجنسـان والتمييز ضـد النسـاء والفتيات بفعالية؛ وضـمان مشـار ة النسـاء والفتيات على ود المسـاواة
الأيـاة الســـــــ ـيـا ـــــــ ـيـة والأيـاة العـامـة و

اتخـاذ الق اررات

ـــــــ ـيـاق ج ود التعـا

و ـ لـا

التمكين

االوتصــادي وتقديم الخدمات؛ وضــمان ا ــتفادة النســاء والفتيات بصــورة مت ا ئة من حز الأوا ز بما
ذلـا الـدعم المـال لقـاء تـأديـة أدوار الرعـايـة فير المـد وعـة ا جر من أجـن التخيي

واالوتصادي الناجم عن الجائأة؛
ج)

من ا رر االجتمـاع

كفـالـة أال تأـد التـدابير المتخـ ة الحتواء الجـائأـة من الفرص المتـاحـة أمـا النســــــــــاء

والفتيات بمن ي ن المنتميات لى الفئات المأرومة والم مشـــــة للجوء لى العدالة وللأماية من العنف
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والتمييز على أ ــا

نوع الجنس وللأصــول على التعليم والعمالة والرعاية الصــأية بما

الصأة الجنسية واإلنجابية.

ذلا ادمات

تر يز الضوء على االتفاقية وقروتو ول ا االاتياري والتوصيات العامة للجنة
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تقدر اللجنة الج ود التي ت قل ا الدولة الررر نلى الص ـ ـ ــع دهن الولني والمحلي لزيادة الوني العام

بحقون المرأة.

ر أن ا ما تزال أسـ ــاوريا القل ألث غناء قدرات القيـ ــاة والمدن ن العام ن والمحام ن ال هريز

تحدهدا نلى لقون المرأة بموجب االتياقية أو تر

االتياقية أو تيسـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ر التشـ ـ ـ ـ ـ ـ ـريعات الولنية في ا ـ ـ ـ ـ ـ ــوء

االتياقية .وتاللق اللجنة أأيـ ـ ــا ندم وجود غيانات نن النسـ ـ ــاء الالتي أرال ن بحقوق ن نن لري االلتجاج
بوليام االتياقية أو بالتشـ ـ ـ ـ ـ ـريعات الولنية اات الص ـ ـ ـ ـ ــلة ،مما هدل نلى قلة وني النس ـ ـ ـ ـ ــاء في الدولة الررر

بحقوق ن بموجب االتياقية.
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وت رر اللجنة توصـــــــيتي ا الســـــــابقتين و CEDAW/C/IND/CO/6-7الفقرة 12ل بأن تقو

الدولة اللرف بما ال :
أ)

تعزيز برامج التدريب وقناء القدرات

العامين والمأامين وفيرهم من العاملين

ا التفـاقيـة جزءا ال اتج أز من تـدريب م الم ن

المدعين
المجال القانون الت تقد لى القضاة و
ِّ

الم ن القانونية بالتعاون مع المجتمع المدن و فالة أن ت ون
وذلـا بتيـة تمكين م من تلبيق أحكـا االتفـاقيـة معـاشـــــــــرة

أو تفسير التشريعات الوطنية على نأو اتماشى مع االتفاقية؛
ب)

الر مية للدولة

تعزيز ميـادة الوع بين عـامـة النـا

عن االتفـاقيـة والتوصـــــــ ـيـات العـامـة للجنـة بـاللغـة

شكن من ا شكال الت يس ن االطالع علي ا.

اإلطار الد توري والتشريع
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تثني اللجنة نلى الدولة الررر إلجراء مشــاورات مع أصــحاب المصــلحة نند إنداد مشــروع القانوث

المتعل بالمســاواة غ ن الجنس ـ ن والعدالة .وتاللق يقل أث القانوث رقم  2014/23بشــوث الحيم المحلي هوفر

لية الاـ ـ ــتعراض جميع اللوامح التني قأة وصـ ـ ــيا ت ا بما هتماشـ ـ ــى مع القوان ن الولنية اات الصـ ـ ــلة والتزامات

لقون اإلنساث الدولية.

ر أث اللجنة ال تزال تشعر بالقل إياء ما هلي:

أ)

التوخ رات الو رة في انتماد مشـ ـ ـ ـ ــروع القانوث المتعل بالمسـ ـ ـ ـ ــاواة غ ن الجنس ـ ـ ـ ـ ـ ن والعدالة

ب)

وجود  421قانونا وايااة إقليمية تم ز اد المرأة ،بما في ال اللوامح التنظيمية اإللزامية

ج)

ومشـ ـ ـ ــروع القانوث الجنامي القي أسـ ـ ـ ــعى إلى تجريم مماراـ ـ ـ ــة الجنس خارج إلار الزواج،

وااتمرار ندم وجود تعريف للتم ز اد المرأة في تشريعات الدولة الررر وفقا للمادة  1من االتياقية
بشوث الجلباب

مما قد هارر نلى المثليات ومزدوجات الم

الجنس ــي ومعاهرات ال وية الجنس ــانية ،ويق د لقون المرأة المتعلقة

بالص ـ ـ ــحة الجنس ـ ـ ــية واإلنجاغية ،ويواث للحيومات المحلية بس ـ ـ ــن قوان ن محلية تتي ـ ـ ــمن نقوبات جنامية نلى

السلوك الجنسي نلى أاا

4/19
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وإذ ت ِّ ر اللجنة بتوصـــيات ا الســـابقة و CEDAW/C/IND/CO/6-7الفقرة 18ل وقتوصـــيت ا

العامة روم  )2010 28بشــأن االلتزامات ا
توص بأن تقو الدولة اللرف بما ال :
أ)

ــا ــية للدول ا طراف بموجب المادة  2من االتفاقية إن ا

اعتماد طار ممن مأدد العتماد مشروع القانون بشـأن العدالة والمساواة بين الجنسين

ال ي يأدد ويأظر جميع أشــــــكال التمييز ضــــــد المرأة بما

ذلا التمييز المعاشــــــر وفير المعاشــــــر

المجاالت الخاصة والعامة وأشكال التمييز المتداالة و قاً للمادة  1من االتفاقية وال دف  1-5من أهداف

التنمية المستدامة؛
ب)

تعدان أو لغاء جميع القوانين والســيا ــات التمييزية

ج)

ضـمان عد تمييز مشـروع القانون الجنائ ضـد المرأة وعد تقييد لأقوو ا

ا حكا الت تتضمن وواعد تنظيمية لزامية بشأن الجلعاب؛

طار ممن واض ـ

بما

الجنسية واإلنجابية وضمان أن ت ون عملية الصيافة شاملة للمرأة وتتي مشار ت ا ال املة.

ذلا
الصـأة

مكانية لجوء المرأة لى العدالة
- 15

ترلب اللجنة بانتماد نظام المعلومات الخاي بحماأة النساء واألليال ،القي أمين النساء واليتيات

من تقدأم شياوآ في لالة التعرض ألنمال ننف.
أ)

ر أن ا تشعر بالقل إياء ما هلي:

الحواجز المسـ ــتمرة ،بما في ال الوصـ ــم والخور من االنتقام والقوالب النمرية الجنسـ ــانية

التم زية ال اراـ ـ ـ ــخة الجقور ،التي تثني النسـ ـ ـ ــاء واليتيات نن تسـ ـ ـ ــج

شـ ـ ـ ــياواين ميما هتعل بالتم ز والعنف

القامم ن نلى نوع الجنس ،ونقص الوني غ ن أني ـ ـ ـ ـ ـ ــاء الس ـ ـ ـ ـ ـ ــل القي ـ ـ ـ ـ ـ ــامي ومو يي إنياا القانوث بش ـ ـ ـ ـ ـ ــوث

ال روتويوالت المراعية لالنتبارات الجنس ـ ــانية لمعالجة لاالت العنف القامم نلى نوع الجنس ،وبويمية خدمات

لماأة اليحاأا ودنم م
ب)

ندم يياأة المعلومات نن أرر نظام المعلومات الخاي بحماأة المرأة والري في القيـ ــاء

نلى القوالب النمرية التم زية الجنسانية والتم ز القامم نلى نوع الجنس اد المرأة في إقامة العدل.
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وتوص اللجنة بأن تقو الدولة اللرف بما ال :
أ)

ضـــمان تمتع المرأة بأق اللجوء بشـــكن عال لى العدالة بســـبن من ا تخصـــي

موارد

بشـــــــــريـة وتقنيـة ومـاليـة ـاميـة لتعزيز مأو ا ميـة القـانونيـة لـد ،النســـــــــاء وتو ير بنـاء القـدرات اإللزام
عضـــاء الســـلا القضـــائ ومو ف

نفاذ القانون بشـــأن البروتو والت المراتية لالعتعارات الجنســـانية

التعامن مع حاالت العنف القائم على نوع الجنس ضد النساء والفتيات وحول أهمية تقديم ادمات الأماية

والدعم للضأايا؛
ب)

ضـــمان أن تتمكن النســـاء ضـــأايا التمييز والعنف القائمين على نوع الجنس من تقديم

شـكاو ،دون اوف من االنتقا أو الوصـم ومن الوصـول لى ـبن االنتصـاف الفعالة ودعم الضـأايا مثن

تقديم المساعدة اللبية والنفسية والمأو،؛
بما
21-17276

ج)

رصـــــد وتقييم أرر الج ود المب ولة لتأســـــين ـــــبن الوصـــــول لى العدالة على المرأة

ذلا عالية نظا المعلومات الخاص بأماية النساء وا طفال.

5/19

CEDAW/C/IDN/CO/8

الج ام الوطن للن وض بالمرأة
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ترلب اللجنة غزيادة الم زانية والموارد البش ـ ـرية المخص ـ ـصـ ــة لو ايرة تمي ن المرأة ولماأة الري بوكثر

من اليــعف في اليترة من نام  2014إلى نام  .2018ومع ال  ،فإث اللجنة ال تزال تشــعر بالقل إياء ندم
وجود ي مة ليومية داممة مسـاولة ولديا نن تنسـ

السـيااـات المتعلقة بحقون المرأة والمسـاواة غ ن الجنسـ ن

وتمي ن المرأة .وتوا ـ ـ ــف أأي ـ ـ ــا لعدم وجود ا ـ ـ ــياا ـ ـ ــة جنس ـ ـ ــانية ولنية ومعاه ر واا ـ ـ ـحة لتق يم ورص ـ ـ ــد تني ق

التشريعات والسيااات المتعلقة غتمي ن ولماأة النساء واليتيات.
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وتوص اللجنة بأن تقو الدولة اللرف بما ال :
أ)

وضع آلية دائمة لرصد تنفي االتفاقية؛

ب)

وضـــــع ـــــيا ـــــة جنســـــانية وطنية ومعااير واضـــــأة لتقييم ورصـــــد تنفي التشـــــريعات

والسيا ات المتعلقة بتمكين وحماية النساء والفتيات.
التدابير الخاصة المؤوتة
- 19

توا ـ ـ ــف اللجنة لعدم وجود معلومات نن اا ـ ـ ــتخدام تداغ ر خاص ـ ـ ــة ماقتة للتعج

- 20

وعمالً بالفقرة  1من المادة  4من االتفاقية والتوصـــــــية العامة روم  )2004 25بشـــــــأن التدابير

اليعلية غ ن الرج والمرأة في جميع مجاالت االتياقية.

غتحق

المس ـ ـ ــاواة

الخاصة المؤوتة توص اللجنة بأن تقو الدولة اللرف بما ال :
أ)

المؤوتة بما

تعري

جميع المســـــؤولين وواضـــــع الســـــيا ـــــات المعنيين بمف و التدابير الخاصـــــة

ذلا ا هداف والأص

المأددة ممنيا واعتماد وتنفي ه التدابير الموج ة نأو تأقيق

المســــــــاواة الفعلية أو الجوهرية بين النســــــــاء والرجال

أو تأر ي ا من التمثين؛
ب)

دراج حكم

والخاص على السواء.

المجاالت الت تمثن ي ا المرأة تمثيال ناوصــــــــا

تشريعات ا لتشجيع ا تخدا التدابير الخاصة المؤوتة

القلاعين العا

الق والب النملية التمييزية والممار ات الضارة
- 21

ال تزال اللجنة تشـ ــعر بقل بال إياء ااـ ــتمرار المواقف والقوالب النمرية األغوية ال اراـ ــخة ميما هتعل

بودوار المرأة ومســاوليات ا التي تم ز اــد المرأة وتدأم تبع ت ا داخ األا ـرة والمجتمع .وتاللق بقل أأيــا أث

القوات البحرية والجوية اإلندونيسـية لم تننل صـرالة ما أسـمى ”فحص العقرية“ نند تجن د الشـابات ،مما أشـي
انت اكا لحق ن في الخصوصية واالمت ن ال دنية والعقلية.
- 22

وتوص اللجنة بأن تقو الدولة اللرف بما ال :
أ)

اعتماد ا ـتراتيجية شـاملة تتضـمن تدابير ا ـتعاقية مسـتدامة تسـت دف النسـاء والرجال

من جميع ئـات المجتمع بمـا

ذلـا الزعـامـات الـدانيـة بتيـة القضـــــــــاء على القوالـب النمليـة والمواق

ا بوية السللوية بشأن أدوار ومسؤوليات النساء والرجال

6/19

ا

رة والمجتمع؛
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ب)

اعتماد تشــــريع يأظر ما يســــمى بفأ

الع رية ووضــــع برامج توتية شــــاملة

العأرية والقوات الجوية اإلندونيســية تســلض الضــوء على أررها الســلب
النملية التمييزية والمواق

ا بوية السللوية الت تشكن ا

راد

وتســعى لى تأدي وتغيير القوالب

عاب الج رية ل

الممار ة الضارة.

تشويا ا عضاء التنا لية ا نثوية
- 23

تاللق اللجنة أنل قد ااتعيض نن المحة و ايرة الصحة رقم  2010/1636غالمحة و ايرة الصحة رقم

 2014/6التي تنص ص ـرالة نلى أث تشــويل األنيــاء التنااــلية لخنال والختاث ليســا نالجا ل يا.

ر أث

اللجنة تاللق بقل أث المحة و ايرة الصـ ـ ـ ـ ــحة رقم  2014/6ال تحظر تشـ ـ ـ ـ ــويل األنيـ ـ ـ ـ ــاء التنااـ ـ ـ ـ ــلية لخنال

أو تيرض نقوبات نلى من أماراونل.
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وتشــدد اللجنة على أنا ال يمكن تبرير تشــويا ا عضــاء التنا ــلية لخنان أو اتان اإلنان أو بتر

ا عضـاء التنا ـلية لخنان على أ ـس دانية وأنا يشـكن ممار ـة ضـارة وأن ممار ـة السـيلرة على أجساد

النسـاء والفتيات ونشـاط ن الجنسـ يشـكن انت اكا لالتفاقية بصـرف النظر عما ذا ان ه الممار ـات

تتم داان المؤ سة اللبية أو اارج ا .ول لا توص اللجنة بأن تقو الدولة اللرف بما ال :
أ)

تجريم جميع أشـكال تشـويا ا عضـاء التنا ـلية لخنان وضـمان عد بلال ه ا التجريم

بالفتاو ،أو فيرها من ا حكا الصــادرة عن الســللات الدانية أو الفق ية و قا للتوصــية العامة المشــتر ة

روم  31للجنة القضـــاء على التمييز ضـــد المرأة/التعليق العا روم  18للجنة حقوق اللفن و2019ل بشـــأن
الممار ات الضارة وال دف  3-5من أهداف التنمية المستدامة؛
ب)

تنظيم حمالت توتية وتثقي

ت دف لى تعزيز

التنا لية لخنان وضرورة القضاء عليا وال يما بين العاملين

المألية وعلماء الدان والرجال والفتيان.

م اللبيعة اإلجرامية لتشـويا ا عضـاء

المجال اللب واآلباء ووادة المجتمعات

العنف الجنسان ضد المرأة
- 25

ترلــب اللجنــة بــالتــداغ ر التي اتخــقت ــا الــدولــة الررر لتعزيز لمــاأــة المرأة من العنف الجنس ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاني،

بما في ال إنشاء مريز الخدمات المتواملة لتمي ن المرأة والري .

ر أث اللجنة تاللق بقل ما هلي:

أ)

ييادة العنف الجنس ـ ــاني ا ـ ــد النس ـ ــاء واليتيات ،وال ا ـ ــيما النس ـ ــاء واليتيات المنتميات إلى

ب)

أث تعريف اال تص ـ ـ ـ ـ ــاب أقوم نلى إهالج القيـ ـ ـ ـ ـ ـ ب ،وندم تجريم اال تص ـ ـ ـ ـ ــاب الزوجي

اليمات المحرومة والم مشة ،اواء نلى اإلنترنت أو خارج ا ،وال ايما خالل جامحة يوف د19-

بموجب القانوث الجنامي ،وندم وجود أي إش ـ ـ ـ ـ ــارة إلى اال تص ـ ـ ـ ـ ــاب أو اال تص ـ ـ ـ ـ ــاب الزوجي في القانوث رقم

 2004/23بشوث العنف العاملي
ج)

إمياث مقاااة احاأا العنف الجنساني نلى اإلنترنت بموجب المادة  )1 27من القانوث

رقم  2008/11بش ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوث المعلومـات والمعـامالت اإللوترونيـة ،وبموجـب المـادة  4من القـانوث رقم 2008/44
بشوث المواد اإلبالية ،نلى الر م من أن ن لم هوافقن نلى نشر محتوآ لميم
د)

21-17276

التوخر في انتماد مشروع قانوث العنف الجنسي
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يـ)

ااـ ــتمرار مماراـ ــة ما أسـ ــمى بعالج التحوي لتع ر التوجل الجنسـ ــي أو ال وية الجنسـ ــانية

و)

الحماأة المحدودة لي ـ ــحاأا العنف الجنس ـ ــاني ،بما في ال نقص الموارد البش ـ ـرية والمالية

للمثليات ومزدوجات الم

الجنسي ومعاهرات ال وية الجنسانية

الوامية المخصصة لمريز الخدمات المتواملة لتمي ن المرأة والري  ،وال ايما في المنال الريفية.
- 26

وإذ تشــــير اللجنة لى توصــــيت ا العامة روم  35و2017ل بشــــأن العنف الجنســــان ضــــد المرأة

الصادرة تأداثاً للتوصية العامة روم  19إن ا توص الدولة اللرف بأن تقو بما ال :
أ)

كفالة مقاضـاة جميع مرت ب العنف الجنسـان ضـد المرأة وإنزال العقوقة المنا ـعة ب م من

ب)

تعدان القانون روم  2004/23من القانون الجنائ بشــــــــأن العنف العائل والتشــــــــريعات

وبن مأكمة مختصة وحصول الضأايا والش ود على الأماية وحصول الضأايا على تعويض منا ب؛
ا ار ،ذات الصلة لتجريم جميع أشكال العنف البدن والنفس واالوتصادي والجنس ضد المرأة بما
طار الزواج وتعري

االفتصاب

ج)

االفتصاب على أ ا

ذلا

انعدا الموا قة وليس اإلاالج أو ا تخدا القوة؛

تعـداـن القـانون روم  2008/11بشـــــــــأن المعلومـات والمعـامالت اإلل ترونيـة والقـانون روم

 2008/44بشـــأن المواد اإلباحية لضـــمان عد مقاضـــاة ضـــأايا العنف الجنســـان على اإلنترن
توميع صورهن الأميمة دون موا قت ن؛

باعتماد مشــــروع وانون العنف

د)

التعجين على ــــبين ا ولوية و

يـ)

حظر ممار ــة ما يســمى بعالج التأوين وفير من العالجات اإلجعارية أو فير اللوتية

و)

الموارد العشـــرية والتقنية والمالية المنا ــعة لضـــمان تشـــغين مالجا النســـاء

الجنس و فالة المشار ة الفعالة للمرأة

طار ممن واضــ ـ

ذا ما تم

جميع مراحن عملية االعتماد؛

أو القسرية أو المسيئة ضد المثليات ومزدوجات المين الجنس ومغاارات ال وية الجنسانية؛
تخصـــي

ضأايا العنف الجنسان تشغيال امال

جميع أنأاء الدولة اللرف من أجن أفراض من ا اإلتما الفعال

لمر ز الخدمات المت املة لتمكين المرأة واللفن وال ـــيما

ضـــــــأايا العنف الجنســـــــان على العالج اللب

الأماية بالفعن.

المناطق الرييية وضـــمان حصـــول النســـاء

واال ـــــــتشـــــــارة النفســـــــية والمســـــــاعدة القانونية وأوامر

المرأة والسال وا من
- 27

تثني اللجنة نلى إنشـاء لجنة محلية داممة للثقة والمصـالحة في تشـيل في نام  .2016وتحيط نلما

أأيـ ـ ـ ـ ـ ـ ــا بـانتمـاد خرـة العمـ الولنيـة لتمي ن المرأة ولمـاأـة الريـ في الن ازنـات االجتمـاعيـة ،التي تريز نلى

الوقاأة والدنوة والتوعية وتمي ن المرأة في النزانات االجتماعية .غ د أث اللجنة تاللق بقل ما هلي:
أ)

ااـتمرار منا انعدام األمن واالدناءات بارتواب ننف جنسـاني اـد النسـاء المقيمات في

ب)

اـ ـ ـ ـ ـ ــللة الج ود التي ت قل ا الدولة الررر ،بما في ال ميتب المدني العام ،لمقااـ ـ ـ ـ ـ ــاة

المنال المتوررة بالنزانات ،مث مقالعتي جاوة الشرقية وباغوا

ومعاقبة المساول ن نن انت اكات لقون اإلنساث للمرأة المرتوبة أرناء النزاع

8/19
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ج)

ندم إلراي تقـدم في توف ر العـدالة والحقيقـة والتعويض ودنادة التـوي ـ للنسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاء اـ ـ ـ ـ ـ ـ ـحـاأا
لحقون اإلنساث.

العنف الجنسي نلى االنت اكات من يقا الق
- 28

وتوصـــ اللجنة تماشــــيا مع االتفاقية وتوصــــيت ا العامة روم  )2013 30بشــــأن وضــــع المرأة

ياق منع نشوب النـــ ـزاعات و

حاالت النـــ ـزاعات وما بعد انت اء النـــ ـزاعات ومع ورار مجلس ا من

 1325و2000ل والق اررات الالحقة بشأن المرأة والسال وا من بأن تقو الدول َة اللرف بما ال :
أ)

وجا السرعة

المكا أة الفعالة على ـــبين ا ولوية لخ الت من العقاب بإجراء تأقيق شـــامن وعلى

انت اكات حقوق المرأة الت ُترت ب

مناطق النزاع ال يما العنف الجنس والجنسان

ومن االل مقاضاة الجناة ومعاوبت م بشكن منا ب بمن
ب)

ضــــــــمان حق الضــــــــأايا

ج)

ميادة ج ودها العتماد مشـــــــروع القانون الجداد بشـــــــأن نشـــــــاء لجنة وطنية للأقيقة

االنت اكات وضمانات عد ت رار ه

التعويض بما

د)

التصداق على نظا روما ا

االتجار بالعشر وا تغالل م

ذلا الأق

االنت اكات و قا للقانون الدول ؛

والمصالأة تتمتع بسللات وا عة لتلق الشكاو ،والتأقيق
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ذلا أ راد القوات المسلأة؛

ا

معر ة الأقيقة بشــــــــأن

االنت اكات الجسيمة لأقوق اإلنسان؛

للمأكمة الجنائية الدولية.

العغاء

تثني اللجنـة نلى الـدولـة الررر نلى ج وديـا الراميـة إلى تعزيز إلـاريـا القـانوني والسـ ـ ـ ـ ـ ـ ـيـااـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاتي

لميافحة االتجار بالنسـ ـ ـ ــاء واليتيات ،بما في ال إنشـ ـ ـ ــاء فرقة نم معنية باالتجار بالبشـ ـ ـ ــر .ومع ال  ،ترآ

اللجنة أث من المااـ ـ ـ ــف ندم توافر معلومات نن إنياا القانوث رقم  2007/21بشـ ـ ـ ــوث القيـ ـ ـ ــاء نلى جريمة

االتجـار بـاألشـ ـ ـ ـ ـ ـ ـخـاي ،وتني ـق خرـة العمـ الولنيـة لمنع االتجـار بـاألشـ ـ ـ ـ ـ ـ ـخـاي ،بمـا في الـ أي ييـادة في

الم زانية المخصـ ـصـ ــة للخرة .ويسـ ــاوريا أأيـ ــا القل إياء ندم وجود نظام مولد للتعرر في وقت مبير نلى
اــحاأا االتجار ونظام لخلالة ،وتوف ر ا ـ

االنتصــار والمســاندة في إنادة إدماج اــحاأا االتجار ،ويقل

ندم ف م الشرلة ومو يي إنياا القانوث اآلخرين لخجراءات المراعية لليوارن غ ن الجنس ن للتعام مع احاأا
االتجار .وتاللق اللجنة أأي ــا بقل ندم وجود معلومات نما إاا ياث القانوث رقم  2007/21بش ــوث القي ــاء
نلى جريمة االتجار باألش ــخاي أجرم االتجار باألليال بجميع أش ــيالل ،بما في ال الزواج بش ــرو تعاقدأة

مع نة ،والسيالة غدافع مماراة الجنس مع األليال.
- 30

وتوص ـ اللجنة عمالً بالمادة  6من االتفاقية وال دف  2-5من أهداف التنمية المســتدامة بأن

تقو الدولة اللرف بما ال :
أ)

القيا بصـــــــورة من جية بجمع بيانات مصـــــــنفة حســـــــب نوع الجنس والســـــــن واإلعاوة

واالنتماء اإلرن والمنلقة والخليية االجتماتية  -االوتصــادية بشــأن االتجار بالعشــر وعدد الأاالت الت

تم شـــــف ا من االل عمليات التفتيد وعدد المالحقات القضـــــائية واإلدانات والعقوقات المفروضـــــة على

الجناة والتعويضات المقدمة لضأايا االتجار بالعشر؛
ب)

با شخاص؛
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تخصــــــــي

موارد بشــــــــرية وتقنية ومالية امية لتنفي الة العمن الوطنية لمنع االتجار
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التعرف المعكر على النســـــاء والفتيات ضـــــأايا االتجار وإحالت ن لى الخدمات
ج)
ضـــــمان ِّ
المنا ــــــــعة بلرق من ا تدريب جميع ذوي الصــــــــلة من المو فين المكلفين بإنفاذ القوانين تدريعاً من جياً
بشـــــأن التنفي الفعال للمعادي التوجي ية المتعلقة بالتعرف على الضـــــأايا وأ ـــــاليب اال ــــتجواب المراتية
لالعتعارات الجنسانية؛
د)

تعزيز الدعم المقد لى النســـاء والفتيات ضـــأايا االتجار من االل ضـــمان حصـــول ن

يـ)

ذلـا الزواج بشـــــــــروم تعـاوـديـة معينـة

على الأماية وا تفادت ن ا تفادة وامية من ادمات المشورة وإعادة التأهين ومن ُ بن الجبر والتعويض؛
تجريم جميع أشـــــــ ـكـال االتجـار بـا طفـال بمـا

والسـياحة بدا ع ممار ـة الجنس مع ا طفال وميادة توتية الجم ور وال ـيما الفتيات وأ ـرهن باللابع

اإلجرام لالتجار بالنساء والفتيات ومخاطر .
ر أث اللجنة تاللق بقل ما هلي:
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أ)

ااتعالل النساء واليتيات في البعاء في الدولة الررر ،بما في ال أرناء جامحة يوف د19-

ب)

الوصـم بالعار في المجتمع والتم ز الوااـع االنتشـار ،والعنف القي تعاني منل المشـتعالت

ج)

ندم اتخاا تداغ ر إللعاء تجريم النساء المشتعالت بالبعاء في ندة أجزاء من الدولة الررر.

بالدنارة ،بما في ال معاهرات ال وية الجنسانية
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وتوص اللجنة بأن تقو الدولة اللرف بما ال :
أ)

معالجة ا

ــــعاب الج رية للعغاء مثن الفقر وانعدا المســــاواة البنيوية بين الجنســــين

للللب على العغاء؛ واعتماد تدابير مأددة ا هداف للأيلولة دون أن ُتســتغن النســاء اللوات يعانين
و لا ِّ

من أوضـــاع هشـــة
إلدرار الدان؛

ب)

العغاء بو ـــائن من ا أن ُاوِّر للنســـاء الرارعات

التأقيق

ترب العغاء برامج و رصـــا بدالة

حاالت العنف الجنســان والتمييز ضــد المرأة

العغاء وتقديم الجناة لى

العدالة وإمالة وصــــــــمة العار عن النســــــــاء والفتيات الالت يمار ــــــــن العغاء من االل تقديم تدريب مراع
لالعتعارات الجنســانية لى ال يئة القضــائية والشــرطة وعامة الجم ور لتشــجيع الضــأايا على اإلبال عن

االنت اكات؛

ج)

لغاء ا نظمة المألية التمييزية ب دف لغاء تجريم النساء الالئ يمار ن العغاء.

المدا عات عن حقوق اإلنسان
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تاللق اللجنة بقل أث المدافعات نن لقون اإلنسـ ـ ــاث في الدولة الررر ،وال اـ ـ ــيما المدافعات نن

الحقون في األرااي ولماأة ال مة ،البا ما هتعران للتري ب والمياأقة والت دهد.

 - 34واللجنة ذ ُت ِّر ر بتوصيت ا العامة روم  )2015 33بشأن لجوء المرأة لى القضاء إن ا توص
بأن تقو الدولة اللرف بما ال :
أ)

اعتماد تدابير عالة لأماية المدا عات عن حقوق اإلنسـان بالتشـاور مع ن حتى اتمكن

من االضلالع بأرية بعمل ن ال ا دون اوف أو ت داد بالتخوي
10/19

أو المضايقة أو العنف؛

21-17276

CEDAW/C/IDN/CO/8

ب)

التأقيق الفعال مع جميع مرت ب التأرش والعنف والترهيب ضــــد المدا عات عن حقوق

اإلنسان ومقاضات م ومعاوبت م بشكن منا ب وتو ير بن انتصاف عالة للضأايا.
المشار ة على ود المساواة
- 35

الشأنين السيا

والعا

تثني اللجنة نلى الدولة الررر نلى التداغ ر التي اتخقت ا لزيادة مش ــارية المرأة في مناص ــب ص ــنع

القرار ،مث انتماد القانوث رقم  2017/7بشـوث االنتخابات والقانوث رقم  2014/6بشـوث القرآ .وترلب أأيـا
بالخرة الشـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاملة لزيادة تمث

ر أث اللجنة ال تزال

المرأة في الجمعية التشـ ـ ـ ـ ـ ـ ـريعية لليترة 2030-2020

تش ــعر بالقل إياء انخياض مش ــارية المرأة في الحياة الس ــياا ــية والعامة ،وال ا ــيما في المنال الريفية ،ل ث

ال تش ــع نس ــاء منص ــب العمدة ا ــوآ في نس ــبة  7في المامة من القرآ البال ندديا  78 000قرية .وتاللق
اللجنة يقل ندم وجود معلومات نن نظم التوافا غ ن الجنسـ ـ ـ ـ ـ ن لتع ن النسـ ـ ـ ـ ــاء وتو يي ن في المناص ـ ـ ـ ــب

الحيومية العليا و ريا من و امف الخدمة العامة.

وتوص اللجنة بأن تقو الدولة اللرف بما ال :
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أ)

الأياة السـيا ـية والعامة على جميع المسـتويات

اتخاذ تدابير لزيادة مشـار ة المرأة

بلرق من ا اعتماد تدابير ااصة مؤوتة و قا للمادة  4و1ل من االتفاقية والتوصية العامة روم 25؛
ب)

تو ير بناء القدرات

مجال الم ارات القيادية السيا ية وتعزيز الأمالت لزيادة الوع

بأن المشــــار ة ال املة وعلى ود المســــاواة والأرة والديمقراطية للمرأة

أ ا

المساواة مع الرجن ه شروم مسعقة للتنفي ال امن لالتفاقية؛
ج)

الأياة الســــيا ــــية والعامة على

جمع البيـانـات بصـــــــــورة من جيـة لرصــــــــــد التقـد المأرم

السيا ية والعامة وال يما على مستويات صنع القرار.

تمثيـن المرأة

الأيـاة

الجنسية
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ترلب اللجنـة بإصـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدار شـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـادات الم الد مجـانا بموجب القـانوث رقم  2013/24المتعل باإلدارة

الم ــدني ــة ،ال ــقي أدآ إلى يي ــادة ن ــدد األلي ــال ال ــقهن أحملوث شـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــادات م الد من  32,25في الم ــام ــة في

نام  2014إلى  90,56في المامة في نام .2019

ر أث اللجنة ال تزال تشـ ـ ـ ــعر بالقل ألث المادة  41من

القانوث رقم  2006/12بشـ ـ ـ ـ ــوث جنسـ ـ ـ ـ ــية جم ورية إندونيسـ ـ ـ ـ ــيا تسـ ـ ـ ـ ــتبعد األليال ،القهن ولدوا ألغوين ألديما
إندونيسي واآلخر
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ر إندونيسي ق

نام  ،2006من الحصول نلى الجنسية اإلندونيسية.

وتوصــ ـ اللجنة الدولة اللرف بأن ت فن من الجنســــية اإلندونيســــية لدطفال المولودان لوالدان

أحدهما ندونيس واآلار فير ندونيس وبن عا  2006بتية منع انعدا الجنسية.

التعليم
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تاللق اللجنـة مع التقـدهر الج ود التي ت ـقل ـا الـدولـة الررر لتعزيز فري الحصـ ـ ـ ـ ـ ـ ــول نلى التعليم،

بما في ال للرالب اوي اإلناقة بموجب القانوث رقم  2016/8بش ــوث األش ــخاي اوي اإلناقة ،والمحة و ايرة

التعليم والثقافة رقم  2009/70بشوث التعليم الشام للجميع .وترلب يقل بج ود الدولة الررر لجمع غيانات
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نن العنف الجنســاني اــد النســاء واليتيات في ال مات التعليمية من خالل إنشــاء نظام إلوتروني لخغالع نن
الحوادل .إال أث اللجنة ال تزال تشعر بقل إياء ما هلي:
أ)

نـدم وجود غيـانـات مصـ ـ ـ ـ ـ ـ ــنيـة لس ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــب نوع الجنس ،والعمر ،واإلنـاقـة ،والموقع ،والحـالـة

ب)

التياوت في الحصـ ـ ــول نلى التعليم ،وال اـ ـ ــيما خالل جامحة يوف د ،19-بالنسـ ـ ــبة للنسـ ـ ــاء

ج)

انخياض التحان النس ـ ـ ــاء واليتيات بمجاالت الد ارا ـ ـ ــة والمس ـ ـ ــارات الو يفية

ر التقل دأة،

د)

التحرش والتسـ ـ ــلط في ال مات المدراـ ـ ــية نلى النسـ ـ ــاء واليتيات ،وال اـ ـ ــيما المنتميات إلى

االجتماعية واالقتصادأة لتق يم أرر يقه التداغ ر

واليتيات المنتميات إلى اليمات المحرومة والم مشة

وال ايما مجاالت العلوم ،والتونولوجيا ،وال نداة ،والرياايات ،وتونولوجيا المعلومات واالتصاالت

اليمات المحرومة والم مشـ ـ ـ ــة ،ومحدودأة المعلومات المتالة نن ندد الشـ ـ ـ ــياوآ والتحقيقات في يقه الحاالت

والجزاءات الميرواة.
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وتوصـــ ـ اللجنة الدولة اللرف بالتوتية بأهمية تعليم الفتيات على جميع المســـــتويات أ ـــــا

لتمكين ن وقما ال :
أ)

جمع بيانات مصـــنفة حســـب العمر واإلعاوة والمووع والوضـــع االجتماع واالوتصـــادي

ب)

تيســــــير حصــــــول النســــــاء والفتيات المنتميات لى الفئات المأرومة والم مشــــــة على

بشكن من ج

عن الج ود الت تب ل ا الدولة اللرف لزيادة رص حصول الفتيات والنساء على التعليم؛

التعليم بلرق من ـا تو ير الـدعم المـال وقنـاء القـدرات بين المو فين الترقويين لت يئـة بيئـات تعليميـة أكثر

أمانا وشموال ل ن؛
ج)

ميادة الج ود للترويج اللتأاق النسـاء والفتيات بالمجاالت الد ار ـية والمسـارات الو ييية

فير التقليدية وال ـــــــيما مجاالت العلو والت نولوجيا وال ند ـــــــة والرياضـــــــيات وت نولوجيا المعلومات

واالتصاالت؛
المدار

د)

اعتماد ـيا ـة عد التسـام مللقا مع العنف الجنسـ والتأرش ضـد النسـاء والفتيات

واتخاذ تدابير امية للتوتية

المؤ ــــســــات التعليمية لمنع جميع أشــــكال التأرش والعنف

الجنسـان ضـد اللالعات وضـمان مقاضـاة الجناة ومعاوبت م بشـكن اف وتقديم المسـاعدة النفسـية واللبية

والقانونية للضأايا.
العمالة
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ترلب اللجنة بانتماد القانوث رقم  2017/18بشـ ــوث لماأة العمال الم اجرين ،القي هتيـ ــمن ليات

لتمي ن ولماأة العمال الم اجرين وأاـ ــريم .وتحيط نلما أأيـ ــا بوث القانوث رقم  2020/11بشـ ــوث خل فري

العمـ ال أع ر أو هلعي لقون العـامالت التي أييل ـا القـانوث رقم  2003/13بش ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوث القوة العـاملـة.
اللجنة تاللق بقل ما هلي:

12/19

ر أث

21-17276

CEDAW/C/IDN/CO/8

أ)

التمث

المير للمرأة في االقتص ـ ــاد

ر الرا ـ ــمي ،وفي الو امف المنخيي ـ ــة األجر وفي

العمـ الماقـت والعمـ غـدوام جزمي ،بمـا في الـ في مزارع ييـت النخ ـ  ،ل ـث تعمـ المرأة في رور

مااتية دوث لماأة يامية من االاتعالل

ر

نــدم وجود قــانوث ش ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــامـ نأ سئ
عرر العنف والتحرش القــامم ن نلى نوع الجنس ويحظريمــا
ب)
فعليا ،بما في ال التحرش الجنسي ،في مياث العم
ج)

اليجوة المسـ ــتمرة في األجور غ ن الجنس ـ ـ ن في الدولة الررر وندم وجود تش ـ ـريع أيـ ــمن

د)

ااـ ــتبعاد النسـ ــاء يصـ ــالبات لقون من نران القانوث رقم  2016/7بشـ ــوث لماأة وتمي ن

م دأ المساواة في األجر لقاء العم المتساوي القيمة

الصـ ـ ـ ـ ـ ــيادهن ومربي األاـ ـ ـ ـ ـ ــماك ومزارني الملح ،والقانوث رقم  2013/19بشـ ـ ـ ـ ـ ــوث لماأة المزارن ن وتمي ن م،

والقانوث رقم  2012/18بشوث العقاء
يـ)

تَعرُّض العـامالت في المنـايل ،بمن ف ن العـامالت الم ـاجرات ،وال اـ ـ ـ ـ ـ ـ ــيمـا النسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاء في

لـاالت النزاع ،لخرر مت ازهـد لل تعرض للعنف والتم ز القـامم ن نلى نوع الجنس والتـوخر في انتمـاد تشـ ـ ـ ـ ـ ـ ـريع

لحماأة العمال المنزل ن ،بما في ال مشـ ـ ـ ــروع القانوث بشـ ـ ـ ــوث العمالة المنزلية ،واتياقية منظمة العم الدولية
بشـ ــوث العم الالم للعمال المنزل ن لعام  2011رقم  )189ومحدودأة تني ق القانوث رقم  2017/18بشـ ــوث

لماأة العمال الم اجرين
و)

نـدم وجود معلومـات وااـ ـ ـ ـ ـ ـ ـحـة ومحـدرـة نن النس ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاء اوات اإلنـاقـة في القوة العـاملـة،

والتحدأات الو رة التي تواج ا النس ــاء اوات اإلناقة ،ويقل المس ــام المع نة التي تواجل المص ــابات بالجقام

نند الحصول نلى نم مجد ومستدام
بشــي

ي)

النتامج الخر رة والمتنونة للقانوث رقم  2020/11بشـ ـ ــوث خل فري العم  ،التي قد تارر

ر متنااــب نلى ا ـ

عيأ المرأة ونمل ا ،بما في ال تداغ ر الحماأة ميما هتعل بالعم اإلاــافي

المدفوع األجر ،والحماأة من إن اء الخدمة ،ول المرأة في الحصول نلى إجاية مدفونة األجر نتيجة القوان ن

الجدهدة لألجور.
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وتوص اللجنة بأن تقو الدولة اللرف بما ال :
أ)

تعزيز التدابير للقضـــاء على التمييز الم ن ا ق وال أر ـ ـ وتأســـين مكانية وصـــول

النســاء لى العمن النظام

وتشــجيع النســاء والفتيات على ااتيار مســارات و ييية فير تقليدية وإعلاء

ا ول ويـة النتقـال النســـــــــاء من العمـن بـدوا جزئ
لرعاية ا طفال؛
ب)

تصــميم وتنفي

حاالت النزاع والنســـاء العامالت

ا جر ويعملن

ج)

والتصــــدي ل ما

لى العمـن بـدوا ـامـن بـدعم من م ار ق ـاميـة وميســـــــــرة

ــيا ــات عامة لتو ــيع نلاق التغلية بالأماية االجتماتية للنســاء
القلاع فير الر ـــم

و ائف مؤوتة وقدوا جزئ ؛

وال ـــيما الالت يعملن

و ائف منخفضـــة

اعتمـاد وتنفيـ تشـــــــــريعـات شــــــــــاملـة لمنع العنف والتأرش القـائمين على نوع الجنس
مكان العمن بما

ذلا التأرش الجنســ ـ

وإنشــــاء آلية مســــتقلة لتقديم الشــــكاو،

لضــــمان حصــــول الضــــأايا على ــــبن انتصــــاف عالة ومأا ــــعة الجناة بلرق من ا مقاضــــاة ومعاقعة
21-17276

13/19

CEDAW/C/IDN/CO/8

المســؤولين وضــمان الأصــول على الرعاية الصــأية والخدمات ا
الم اجرات دون اوف من االعتقال أو الترحين؛
الفجوة

ا جور

د)

ــا ــية بما

اإلنفاذ الفعال لمبدأ ا جر المتســاوي لقاء العمن المتســاوي

ا جور بين الجنســــــين و ــــــدها

ذلا بالنســعة للعامالت
القيمة من أجن تضــييق

ن اية الملاف وذلا من االل القيا بانتظا با ــــــتعراض

جميع القلاعات وتلبيق أ ــاليب تأليلية مراتية لالعتعارات الجنســانية

تصــني

وتقييم ا والقيا بعمليات تفتيد منتظمة ماكن العمن وإجراء ا تقصاءات منتظمة لدجور؛
يـ)

ضــمان تمتع المرأة تمتعا حقيقيا على ود المســاواة مع الرجن صــاحعة حقوق بموجب

القـانون روم  201/7بشــــــــــأن حمـايـة وتمكين الصـــــــــيـادان ومرق ا

ـــــــــمـاب ومزارع المل

روم  2013/19بشأن حماية المزارعين وتمكين م والقانون روم  2012/18بشأن ا ف ية؛
و)

الو ائف

والقـانون

القيا دون مزيد من التأاير بما ال  ‘1’ :اعتماد مشــروع وانون بشــأن العمالة المنزلية

اتي نفس روف العمن المدرجة

القانون روم  2003/13بشـــــــأن القوة العاملة؛ و ’ ‘2التصـــــــداق على

اتفـاقيـة منظمـة العمـن الـدوليـة بشـــــــــأن العمـال المنزليين لعـا  2011وروم 189ل؛ و ’ ‘3تنفيـ القـانون روم

 2017/18بشأن حماية العمال الم اجرين؛
ي)

نفاذ أنشــــــلة التوتية والتدريب

القلاعين العا والخاص المتعلقة باإلعاوة وميادة

آليات الدعم لضــــمان حصــــول النســــاء ذوات اإلعاوة على عمن مســــتدا ومج حد ونشــــر حصــــاءات حالية
ومفصلة عن النساء ذوات اإلعاوة
ق)

ضــمان حماية من

القوة العاملة؛

جامات مد وعة ا جر لدمومة والأيض والرضــاعة وضــمان حماية

المرأة من العمن وســــــ ار ـــــــاعات عمن ضـــــــامية فير مد وعة ا جر على الرفم من التغييرات
اعات العمن اإلضا

وا جور

القانون روم  2020/11بشأن الق رص العمن.

ووانين

الصأة
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تثني اللجنة نلى الدولة الررر لج وديا الرامية إلى تواـ ــيع نران الحصـ ــول نلى خدمات الص ــحة

الجنسـ ـ ـ ـ ـ ـ ـيـة واإلنجـاغيـة في المنـال الريفيـة والحـد من وميـات األم ـات والراـ ـ ـ ـ ـ ـ ــع ،بمـا في الـ مبـادرة الرميس

”الرج نص ـ ـ ر المرأة في تحق
بقل ما هلي:
أ)

المسـ ــاواة“ .)HeforShe IMPACT Champion

ر أث اللجنة تاللق

محدودأة اليري المتالة للنساء في الوصول إلى نظام الرناأة الصحية ،والتعرض للعنف

والتم ز القامم ن نلى نوع الجنس القي تواج ل النســاء في المنال الريفية والنســاء المصــابات بي رو

المنانة البشرية/اإلهدي والنساء اوات اإلناقة والنساء في السجوث والنساء الالتي هتعال ن المخدرات
ب)

نقص

نقص التثقيف الجنســي الشــام المنااــب للعمر ،ومحدودأة فري الحصــول نلى واــام

منع الحم وخدمات الصـ ـ ـ ــحة الجنسـ ـ ـ ــية واإلنجاغية بموجب القانوث رقم  2009/52بشـ ـ ـ ــوث التنمية السـ ـ ـ ــيانية
واألارية والقانوث رقم  2009/36بشوث الصحة
ج)

ارتياع معدالت وميات األم ات واـوء التعقأة ،وال اـيما في المنال الريفية ،بما في ال

في مقالعات باغوا واوالويسي ومالويو ونواا ت نعا ار

14/19

21-17276
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تحدهد فترة دنيا اـ ــتة أاـ ــاغيع) وأاـ ــباب لخج اض القانوني فقط في لاالت اال تصـ ــاب

د)

أو تعرض لياة الحام أو الجن ن للخرر) بموجب المادة  75من القانوث رقم  2009/36بشـ ـ ـ ـ ــوث الصـ ـ ـ ـ ــحة،
ووجود اش ـ ــترالات قانونية بالحص ـ ــول نلى موافقة الزوج ،أو ،في لالة اال تص ـ ــاب ،را ـ ــالة من ل ب وبياث

رامي من خ ر بشوث اال تصاب المزنوم ،مما هادي إلى خيوع النساء لعمليات إج اض
تو

يـ)

ر مومونة

أو التجاي األش ـ ـ ــخاي اوي اإلناقات القينية أو النيس ـ ـ ــية واالجتماعية ،بمن ف م

النس ـ ـ ــاء واليتيات ،أو إهدان م قس ـ ـ ـ اًر في مص ـ ـ ــحات نيس ـ ـ ــية ،ودخي ـ ـ ــان م لليحوص ـ ـ ــات ال دنية والعالج الر ي
ودجراءات التداوي باألدوية دوث موافقت م الحرة المسبقة والمستن رة.
وتوص اللجنة بأن تقو الدولة اللرف بما ال :
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القضــاء على ما تتعرض لا النســاء المصــابات بفيرو

أ)

نق

والنســــــاء ذوات اإلعاوة والنســــــاء المأتجزات والنســــــاء الالت اتعاطين المخدرات

المناعة العشــرية/اإلادم
المناطق الرييية من

تمييز وعنف ووصـم وضـمان حصـول ن على الخدمات الصـأية ال امية بما ي ا ادمات الصـأة الجنسـية
واإلنجابية والعالج لفيرو
ب)

واإلنجابية بما

نق

المناعة العشرية وإدمان المخدرات؛

ضـــــمان حصـــــول النســـــاء والفتيات بالفعن على معلومات وادمات الصـــــأة الجنســـــية
ذلا التثقي

الجنس ـ المنا ــب للعمر والو ــائن الأداثة لمنع الأمن وال ــيما بإلغاء

التشريعات وا نظمة الت تقيد مكانية الأصول على و ائن منع الأمن؛
ج)

تأســين التغلية بالخدمات الصــأية والأصــول علي ا

جميع أنأاء أراضــي ا وت ثي

الج ود الرامية لى الأد من معدل الوميات النفا ـــــية و ـــــوء التغ ية بلرق من ا تدريب أصـــــأاب الم ن
الصــــأية وال ــــيما

المناطق الرييية لضــــمان أن تتم جميع الوالدات تأ

شـــراف مو فين م رة

مجال الرعاية الصــأية وق ل ج ود منســقة لمعالجة ــوء التغ ية بلريقة ا ــتراتيجية ومراتية لالعتعارات

الجنسانية ومنا عة رقاميا؛
اإلج اض

د)

تمـداـد الم لـة الزمنيـة الت يمكن ي ـا جراء اإلج ـاض وإضـــــــ ـفـاء الشـــــــــرتيـة على

حاالت ـفا المأار والتشـو الشـداد للجنين باإلضـا ة لى االفتصـاب وتعرض حياة الأامن

للخلر وإلغاء تجريما
يـ)

جميع الأاالت ا ار ،وتو ير اإلج اض المأمون وادمات ما بعد اإلج اض؛

لغاء حرمان النســــــاء والفتيات ذوات اإلعاوة من الأرية على أ ــــــا

اإلعاوة ال هنية

أو النفسية االجتماتية الفعلية أو المتصورة وإلغاء أي أوص أو عالج دون موا قت ن الأرة والمستنيرة
والتأقيق

النفس

حاالت تقييدهن واحتجامهن

ومقاضاة مرت بي ا ومعاوبت م.

المنامل الخاصــــة وإاداع ن وســ ـ ار وعالج ن

م ار ق اللب

نساء الشعوب ا صلية الريييات
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ترلــب اللجنــة بج ود الــدولــة الررر في غنــاء ألر معيــاريــة لالنترار غــدرجــة مع نــة من الح في

ملوية األ اراـي في المجتمعات التي تر
تاللق بقل ما هلي:

21-17276

القانوث العرفي .)masyarakat hukum adat

ر أث اللجنة
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أث الـ ــدولـ ــة الررر ال تعترر إال غتسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــع من المجتمعـ ــات التي تر

أ)

 ،masyarakat hukum adatوأث النس ــاء الريفيات ونس ــاء الش ــعوب األص ــلية هتوررث بش ــي

القـ ــانوث العرفي
ر متناا ــب

بمشـ ـ ـ ــاريع التنمية ،بما في ال ااـ ـ ـ ــتعالل الموارد الر يعية ،وديالة العابات والتواـ ـ ـ ــع الزراني ،والنزانات نلى

األرااي المترتبة نلى ال
ب)

أث القانوث رقم  2020/11بش ـ ـ ـ ـ ـ ــوث خل فري العم أقوض لماأة ال مة بإلعاء ش ـ ـ ـ ـ ـ ــر

ج)

ندم وجود معلومات نن إدماج المنظور الجنسـ ـ ـ ـ ـ ــاني في نمليات صـ ـ ـ ـ ـ ــنع القرار بشـ ـ ـ ـ ـ ــوث

الحصول نلى التصاريح ال مية وتق يمات األرر ال مي ،مما ه دد لياية نساء الشعوب األصلية لألرااي

المش ــاريع اإلنمامية ،والمش ــارية المحدودة للمرأة وال ا ــيما نس ــاء الش ــعوب األص ــلية الريفيات ،في نملية ص ــنع

القرار وصنع السيااات

محدودأة فري لصـ ــول نسـ ــاء الشـ ــعوب األصـ ــلية نلى ملوية األ اراـ ــي والمياه المومونة

د)

والمراف الصحية المالممة.

وتوص اللجنة بأن تقو الدولة اللرف بما ال :
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التعجين بج ودها الرامية لى حماية حق نســاء الشــعوب ا صــلية

أ)

اللبي يـة وا راضـــــــ ـ

بلرق من ـا تو ـــــــــيع نلـاق المجتمعـات الت تلبق النظـا العر

ا ــتخدا الموارد
masyarakat

 hukum adatوإلغاء أو تعدان التشـــــريعات الت تقوض حق نســـــاء الشـــــعوب ا صـــــلية

ا راض

بما

ذلا القانون روم  2020/11بشأن الق رص العمن؛

ب)

جراء تقييم جنســــــان

ــــــياق جميع تقييمات ا رر البيئ

الريييات ونسـاء الشـعوب ا صـلية يمكن ن المسـاهمة بشـكن امن

والمسعقة والمستنيرة على أي مشروع نمائ

ا ـــــتخدا

والتأكد من أن النســـــاء

تنمية البلد واشـترام موا قت ن الأرة

أراض الشعوب ا صلية ضال عن ب ار اتفاوات منا عة

بشــأن تقا ــم المنا ع وتزويد نســاء الشــعوب ا صــلية المتضــررات من ه المشــاريع بســبن تيد بدالة
مالئمة تماشيا مع اتفاقية منظمة العمن الدولية بشأن الشعوب ا صلية والقبلية لعا  1989وروم 169ل؛
ج)

القضـــاء على الممار ـــات العرمية الت تميز ضـــد نســـاء الشـــعوب ا صـــلية ميما اتعلق

بمل ية ا ارضـ وضـمان حصـول نسـاء الشـعوب ا صـلية على الخدمات ا ـا ـية والميا المأمونة والم ار ق

الصأية المالئمة.

المثليات ومزدوجات المين الجنس ومغاارات ال وية الجنسانية وحامالت صفات الجنسين
- 47
الم

أس ـ ــاور اللجنة القل إياء التش ـ ـريعات التم زية والم ارا ـ ــيم المحلية وال لدأة ا ـ ــد المثليات ومزدوجات

الجنسـي ومعاهرات ال وية الجنسـانية ،بما في ال القانوث الجنامي اإلاـالمي في تشـيل .وتاللق اللجنة

أأيــا بقل انتشــار المماراــات التم زية اــد المثليات ومزدوجات الم

الجنســي ومعاهرات ال وية الجنســانية

ولامالت صـ ـ ـ ــيات الجنسـ ـ ـ ـ ن ،مث االاـ ـ ـ ــتبعاد االجتماني ،والتصـ ـ ـ ـرفات التي تنروي نلى خراب الو ار ية،

ودااءة المعاملة ،وااللتجاي التعسيي من جانب الشرلة.
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وتوص اللجنة بأن تقو الدولة اللرف بما ال :
اعتماد تدابير تشــري ية و ــيا ــاتية لمكا أة العنف والتمييز الجنســانيين ضــد المثليات

أ)

ومزدوجات المين الجنســــ ومغاارات ال وية الجنســـــانية وحامالت صـــــفات الجنســـــين بما

ال راهية واإلا اء البدن واللفظ والنفس ؛
ب)

حماية حقوق اإلنســان للمثليات ومزدوجات المين الجنســ ومغاارات ال وية الجنســانية

وحامالت صـــــفات الجنســـــين

لوصم ن

ذلا الاب

المجتمع.

جميع المجاالت الت تغلي ا االتفاقية وتنظيم أنشـــــلة توتية للتصـــــدي

الالجئات وملتمسات اللجوء
- 49

أسـ ـ ـ ـ ــاور اللجنة القل إياء المعلومات التي تش ـ ـ ـ ـ ـ ر إلى أث األنظمة الحالية لالجم ن واللجوء ال تتيح

لالجم ن ولال ي اللجوء إميانية الحص ــول نلى الخدمات األا ــاا ــية وال الح في العم  ،مما أجع الالجمات
ولالبات اللجوء معراات غدرجة ي رة لخرر االاتعالل.

- 50

وتوصــ ـ اللجنة الدولة اللرف بتعدان تشــــريعات الالجئين واللجوء لضــــمان الأقوق االجتماتية

واالوتصــــــادية ا

منأ م الأق

ــــــا ــــــية لالجئين وطالب اللجوء وفيرهم ممن يأتاجون لى حماية دولية بما

العمن.

ذلا

الزواج والعالوات ا ُ َ رية
- 51

تاللق اللجنـة الحملـة الولنيـة التي تقوم غ ـا الـدولـة الررر لوقف يواج األليـال ،بمـا في الـ نن

لري تحدهد يدر للحد منل في الخرة الولنية للتنمية المتوا ـ ـ ـ ـ ـ ــرة األج لليترة  .2024-2020ومع ال ،

تورر اللجنـة اإلنراب نن قلق ـا السـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاغ

 ،CEDAW/C/IDN/CO/6-7اليقرة  )47بشـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوث نـدم وجود

ااـ ــتراتيجية فعالة تتيـ ــمن أولويات وااـ ــحة وجداول يمنية محددة يي لة بالقيـ ــاء نلى أشـ ــيال التم ز اـ ــد

المرأة في الزواج والعالقات األارية ويساوريا القل غوجل خاي إياء ما هلي:
أ)

ااــتمرار يواج الريلة ،خاصــة في المنال الريفية ،بموجب المادة  )2 7من القانوث رقم

ب)

توخر ا ـ ـ ـ ــحب أو تعده األليام التم زية في القانوث رقم  2019/16بش ـ ـ ـ ــوث الزواج وفي

 2019/16بشوث الزواج ،القي أخول المحاكم الدهنية منح إنياءات من السن القانوني األدنى للزواج

القـانوث المـدني واألليـام التم زيـة األخرآ ،ومن ـا األليـام التي ‘1 :تتيح تعـدد الزوجـات المواد  3و 1-4

و  2-4من القانوث رقم  2019/16بشـ ــوث الزواج) و  ‘2الحيم القي هنص نلى أث الرج يو رب األا ـ ـرة
المادتاث  31و  34من القانوث رقم  2019/16بش ـ ـ ـ ـ ــوث الزواج والمادتاث  105و  106من القانوث المدني)

و  ‘3التم ز اـ ـ ـ ــد المرأة في مسـ ـ ـ ــام لقون الم رال و  ‘4ااـ ـ ـ ــتثناء المرأة المسـ ـ ـ ــلمة من الزواج والرالن
بموجب القانوث المدني
ج)

ارتيــاع نــدد لــاالت الزواج

د)

ااـ ــتمرار ”يواج الخرف“ ،القي هادي إلى الزواج القسـ ــري ،في ندة منال  ،بما في ال

يقه الزيجات

جزيرة اومبا.
21-17276

ر المسـ ـ ـ ـ ـ ـ ـجلــة ،ممــا هادي إلى نــدم لمــاأــة المرأة في مثـ
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 - 52وُتـ ِّر ر اللجنـة بمالحظـات ـا الختـاميـة الســــــــــابقـة و CEDAW/C/IDN/CO/6-7الفقرة 48ل
الزواج والعالوات ا ــرية وقالتوصــية روم
و لا بتوصــيت ا العامة روم  21و1994ل بشــأن المســاواة
 29و2013ل بشــأن اآلرار االوتصــادية للزواج والعالوات ا

ــرية وانأالل ا وتوصـ الدولة اللرف بوضــع

ا ـتراتيجية عالة ذات أولويات وجداول ممنية واضـأة للقضـاء على التمييز ضـد المرأة

ا

رية .وعلى وجا الخصوص توص الدولة اللرف بما ال :
أ)

لغاء اال تثناءات من حظر مواج من تقن أعمارهن عن  18عاما بموجب المادة  7و2ل

من القانون روم  2019/16بما

ذلا حظر اإلعفاء القضــــــــائ من ــــــــن الزواج؛ ومنع تقاليد الزواج

أر ؛ وطلب الموا قة ال املة للمرأة
ا بوي مثن اإلجعار والمـَ َ
ب)

اتخـاذ تـدابير لزيـادة الوع

الفتيات وتو ير التدريب المن ج

حماية ضأايا مواج ا طفال؛

الزواج و

المســـاواة

الزواج والعالوات

جميع الزيجات؛

جميع أنأـاء البلـد بـاآلرـار الضـــــــــارة لزواج ا طفـال على

عضــاء الج ام القضــائ لضــمان دراك م لأقوق المرأة واللفلة ودورهم

القيا بدون تأاير بتعدان ا حكا التمييزية الواردة

ج)

القانون المدن

القانون روم  2019/16بشــأن

وأي أحكا تمييزية أار ،ب دف ‘1’ :حظر تعدد الزوجات؛ و ’ ‘2ضـــــــــمان

حقوق اإلرن للمرأة والرجن؛ و ’ ‘3تاحة مكانية الزواج المدن واللالق لجميع النســـاء

الدولة اللرف؛
د)

حماية حقوق المرأة

يـ)

ضـــــــمان التأقيق الفعال

الزيجات ليكون ل ا أرر وانون ؛

المالئم ب م وتمكين النســـــــاء والفتيات

الزيجات فير المســـــــجلة واشـــــــترام التســـــــجين المدن لجميع
حاالت الزواج القســـــــري ومأاكمة مرت بي ا وإنزال العقاب

ه الزيجات من الأصـــــــول على الأماية بما

اإلاواء الت يمكن الوصول لي ا وادمات دعم الضأايا.

ذلا أماكن

البروتو ول االاتياري لالتفاقية وتعدان المادة  20و1ل من االتفاقية
- 53

تشجع اللجنة الدولة اللرف على التصداق على البروتو ول االاتياري لالتفاقية وعلى المسارعة

المدان على المادة  20و1ل من االتفاقية بشأن موعد اجتماع اللجنة.
ودر اإلمكان لى وبول التعدان ُ
عالن ومن اج عمن بيجين

- 54

تدعو اللجن ُة الدول َة اللرف لى اال تفادة من عالن ومن اج عمن بيجين ومواصلة تقييم عمال

الأقوق المكر ــة

االتفاقية

ــياق ا ــتعراض تنفي عالن ومن اج العمن بعد مرور  25ــنة على

اعتماد من أجن تأقيق المساواة الفعلية بين المرأة والرجن.

النشر
- 55

تللب اللجنة من الدولة اللرف ضـــــمان نشـــــر المالحظات الختامية الراهنة

على مؤ سات الدولة ذات الصلة
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الوو المنا ـــــب

جميع المستويات والوطن واإلوليم والمأل ل باللغة الر مية للدولة

21-17276
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اللرف وقالخصــــوص على الأكومة والجم ية التشــــري ية الشــــعبية والج ام القضــــائ

لتنفي ها تنفي ا امال.

من أجن التمكين

المساعدة التقنية
- 56

توصــ اللجنة الدولة اللرف بأن ترقض تنفي االتفاقية بما تب لا من ج ود نمائية وقأن تســـتفيد

من المساعدة التقنية اإلوليمية أو الدولية

ه ا الصدد.

التصداق على المعاهدات ا ار،
- 57

تالحظ اللجنة أن انضـما الدولة اللرف لى الصـكوب الدولية الرئيسـية التسـعة لأقوق اإلنسـان

من شــأنا أن يعزم تمتع المرأة بأقوق اإلنســان والأريات ا

ــا ــية الواجعة ل ا

)1

جميع جوانب حيات ا.

ول لا إن اللجنة تشـجع الدول َة اللرف على التصـداق على االتفاقية الدولية لأماية جميع ا شـخاص من

االاتفاء القسري الت لم تصع طر ا ي ا بعد.
متابعة المالحظات الختامية
- 58

تأ ــف اللجنة لعد تقديم الدولة اللرف معلومات عن التدابير المتخ ة لتنفي التوصــيات المأددة

المتعلقـة بـاتخـاذ جراءات وريـة

مالحظـات ـا الختـاميـة الســـــــــابقـة وتللـب لى الـدولـة اللرف أن تقـد

فضون نتين معلومات الية عن الخلوات المتخ ة لتنفي التوصيات الواردة

و  26ودل و  52وجل أعال .

الفقرات  14وأل و  24وأل

عداد التقرير المقبن
- 59

تدعو اللجنة الدولة اللرف أن تقد تقريرها الدوري التا ــــع ال ي ــــيأن موعد تقديما
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وتللـب اللجنـة من الـدولـة اللرف اتعـاع المعـادي التوجي يـة المنســـــــ ـقـة لتقـديم التقـارير بموجـب

الثان /نو مبر  .2025وينعغ أن ُيقد التقرير
المعاهدات الدولية لأقوق اإلنســـان بما

تشــــرين

الوو المأدد وأن يغل الفترة ال املة حتى وو تقديما.

ذلا المعادي التوجي ية لتقديم وريقة أ ـــا ـــية موحدة وورائق

ااصة بمعاهدات بعين ا وانظر  HRI/GEN/2/Rev.6الفصن ا ولل.

__________
 )1الع د الدولي الخاي بالحقون االقتصـ ـ ـ ــادأة واالجتماعية والثقامية والع د الدولي الخاي بالحقون المدنية والسـ ـ ـ ــيااـ ـ ـ ــية واالتياقية الدولية
للقيـاء نلى جميع أشـيال التم ز العنصـري واتياقية القيـاء نلى جميع أشـيال التم ز اـد المرأة واتياقية مناييـة التعقهب و ره من
اـ ـ ـ ـ ـ ــروب المعاملة أو العقوبة القااـ ـ ـ ـ ـ ــية أو الالإنسـ ـ ـ ـ ـ ــانية أو الم نة واتياقية لقون الري

واالتياقية الدولية لحماأة لقون جميع العمال

الم اجرين وأفراد أاريم واالتياقية الدولية لحماأة جميع األشخاي من االختياء القسري واتياقية لقون األشخاي اوي اإلناقة.
21-17276

19/19

