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  جلنة القضاء على التمييز ضد املرأة
  الدورة الثانية واخلمسون

        ٢٠١٢يوليه / متوز٢٧-٩نيويورك، 
  قائمة القضايا واألسئلة املطروحة فيما يتعلق بالنظر يف التقارير الدورية    

  
  ندونيسياإ    

نظــر الفريــق العامــل ملــا قبــل الــدورة يف تقريــر إندونيــسيا اجلــامع للتقريــرين الــدوريني      
  .املقدم من الدولة الطرف) CEDAW/C/IDN/6-7(السادس والسابع 

  
  حملة عامة    

ُيرجى تقـدمي معلومـات مفـصلة عـن عمليـة إعـداد التقريـر، مبـا يف ذلـك إىل أي مـدى                          - ١
ُيرجـى ذكـر مـا إذا    . ت مشاورات مع املنظمات غـري احلكوميـة ومنظمـات اجملتمـع املـدين             أجري

 مــن التقريــر، تعــد نــصا أكادمييــا للتــصديق علــى ٥للفقــرة كانــت الدولــة الطــرف، الــيت، وفقــا 
وُيرجـى أيـضا ذكـر      .  زمنيا واضحا لعملية التـصديق     وضعت إطارا الربوتوكول االختياري، قد    

  ).١ (٢٩ما إذا كانت الدولة الطرف تدرس سحب حتفظها على املادة 
ــشريو  - ٢ ــري ــرة ، التقري ــى الــ    ١٣٣ يف الفق ــصنفة عل ــات م ــدم وجــود بيان صعيدين ، إىل ع

ــوطين  ــوطين ودون ال ــة      . ال ــيت اختــذهتا الدول ــدمي معلومــات عــن اخلطــوات ال  لطــرفاُيرجــى تق
لتحــسني عمليــة مجــع بيانــات مــصنفة حبــسب نــوع اجلــنس فيمــا يتعلــق جبميــع جمــاالت اتفاقيــة  
القضاء على مجيع أشكال التمييز ضد املرأة والطريقة اليت تستخدم هبـا هـذه البيانـات يف وضـع                  

  .والرجلاملرأة الربامج، ويف رصد التقدم احملرز حنو حتقيق املساواة الفعلية بني السياسات و
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  نشر أحكام االتفاقية    
 من التقرير، ُيرجى ذكر ما إذا كانت االتفاقيـة قـد   ١٣  و١٠ ، و ٩يف ضوء الفقرات      - ٣

ــيما واضــعي            ــاس، وال س ــل الن ــن أجــل جع ــة الطــرف م ــاق واســع يف الدول ــى نط ــشرت عل ُن
، والتـشريعية والقـضائية،     رفيعي املستوى يف أجهزة السلطات التنفيذيـة      ت، واملسؤولني   السياسا

  ملمــني بأحكــام االتفاقيــة،الــسكان مــن الــذكوربــصفة عامــة  و،والقيــادات الدينيــة واجملتمعيــة
  .وحبقوق اإلنسان للمرأة

  
  املركز القانوين لالتفاقية واإلطار التشريعي واملؤسسي    

ــرة    - ٤ ــا للفق ــوانني       ٢٠وفق ــن الق ــرأة كــثريا م ــة للم ــة الوطني ــر، حــددت اللجن ــن التقري  م
للــوائح   مــن ا ١ ٤٠٦ إدارة الــشؤون القانونيــة وحقــوق اإلنــسان بإلغــاء      وصــت تمييزيــة وأال

ُيرجـى ذكـر مـا إذا كانـت الدولـة الطـرف تتـوخى سـحب مجيـع األحكـام                      .اإلقليميةية  الداخل
 يف  املـرأة والرجـل   آتـشيه الـيت متنـع املـساواة بـني           التمييزية، وال سيما تلك املوجودة يف مقاطعـة         

احلياة العامة، وحتـد مـن حقـوق املـرأة يف األسـرة، وتطالـب بـإلزام املـرأة بـزي معـني، وتفـرض                         
حقــوق املــرياث، ومتنــع النــساء إثنــاء دورهتــن    قيــودا علــى الــسلوك اليــومي للمــرأة، وحتــد مــن  

عقوبــات قاســية علــى بعــض األنــشطة   الــشهرية مــن املــشاركة يف احليــاة االجتماعيــة وتفــرض   
وُيرجى أيضا ذكر اإلطار الزمين إلعادة صياغة مشروع قـانون املـساواة بـني             . اجلنسية الرضائية 

وتوضيح ما إذا كان املشروع اجلديـد سـيجعل           من التقرير،  ٢٢الفقرة   اجلنسني، املشار إليه يف   
  .هذا القانون متسقا مع أحكام االتفاقية

  
   واملمارسات الضارةالقوالب النمطية    

 إىل وجـــود قوالـــب منطيـــة مـــن شـــأهنا ٣٣  و٣١ ، و٢٥ التقريـــر يف الفقـــرات يـــشري  - ٥
اإلضرار باملرأة ووجود ممارسات تقليدية ضارة مثل ختـان اإلنـاث، والـزواج املبكـر، والـزواج                 

ــزواج غــري الــشرعي والطــالق التعــسفي     ــدابري  . املــدبر، وتعــدد الزوجــات، وال يرجــى ذكــر الت
خذة أو املزمع اختاذها لتغيري األمنـاط االجتماعيـة والثقافيـة التمييزيـة وللقـضاء علـى القوالـب             املت

  .النمطية القائمة على نوع اجلنس واملمارسات التقليدية الضارة
  

   العنف ضد املرأة     
 الـيت   ٢٠١٠عـام    ُيرجى التعليق على املعلومـات الـواردة املتعلقـة بـالفتوى الـصادرة يف               - ٦

 لعـام   ١٦٣٦إلزاميـة للمـسلمني والالئحـة الوزاريـة رقـم           ) ختـان اإلنـاث   (ارسة الُسنة   جعلت مم 
وُيرجـى بيـان اخلطـوات املتخـذة        .  طـيب  اختـصاصي  تـأذن خبتـان اإلنـاث إذا أجـراه           يت ال ٢٠١٠
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لسحب هذه الالئحة، واليت جتب األحكام املتعلقة حبظر ختان اإلنـاث ومـن مث تـشكل تراجعـا                 
ملرأة، وذكر التدابري املتخذة للقضاء علـى فـرص عـودة ممارسـة ختـان               عن مكافحة العنف ضد ا    

  .ممارستهااإلناث ومدى انتشار 
كفالـــة تقـــدمي قـــضايا االغتـــصاب ) أ: (وُيرجـــى ذكـــر اخلطـــوات املتخـــذة مـــن أجـــل  - ٧

ــسي   ــداء اجلن ــة؛ و    للمحاواالعت ــا جلــسامة اجلرمي ــا وفق ــة عليه ــة واملعاقب ــع وســاطة  ) ب( كم من
واملمارســة املتمثلــة يف تــزويج   الغتــصاب، ودفــع غرامــة كتــسوية للقــضية، الــشرطة يف قــضايا ا

  .الضحية مبغتصبها، والوصمة اليت تلحق بضحايا االغتصاب
. وُيرجــى تقــدمي بيانــات عــن معــدل العنــف ضــد املــرأة، مبــا يف ذلــك العنــف العــائلي       - ٨

مـدى فعاليتـه يف    و٢٣/٢٠٠٤إنفـاذ القـانون رقـم      ) أ: (وُيرجى أيضا تقدمي معلومات عما يلي     
وضــع بــرامج إلذكــاء وعــي  ) ج( إنــشاء آليــات الرصــد؛ و) ب(و احلــد مــن العنــف العــائلي؛  

وُيرجـى ذكـر مـا إذا كانـت الدولـة الطـرف تعتـزم               . موظفي إنفاذ القـانون والقـضاة وتدريبـهم       
وضــع سياســات وبــرامج لتحــسني منــع العنــف ضــد املــرأة ومحايتــها منــه وتقــدمي املــساعدة إىل   

  .مبا يف ذلك توفري املالجئ احلكومية، وخدمات إعادة التأهيل والدعم القانوينضحاياه، 
  

  االجتار واالستغالل يف البغاء    
ونفـذت   إىل أن خمتلـف مـستويات احلكومـة قـد أصـدرت            ٤٥ التقريـر يف الفقـرة       ريشي  - ٩

ملقاطعـات   يف ا  الئحـة داخليـة    ١٧قوانني ولوائح ملعاجلة مسألة االجتار باألشخاص، مبا يف ذلك          
ُيرجـى ذكـر اآلليـات القائمـة لرصـد تنفيـذ            . الجتـار لواملناطق والبلديات تتصدى بشكل مباشر      

 .منـاطق وبلـديات أخـرى     وهذه القوانني وتقدمي معلومات عن قابليتـها للتطبيـق يف مقاطعـات،             
يف مجيـع   شاملة  وُيرجى أيضا ذكر ما إذا كانت الدولة الطرف تتوخى وضع سياسات وبرامج             

ــيه       أرجــاء ــساعدة إىل ضــحاياه، مبــن ف ــدمي امل ــه وتق ــة من ــع االجتــار واحلماي ــاول من ــة تتن  م الدول
  .تغالت بالبغاءسامل
  

   القرار والتمثيل يف احلياة السياسية والعامةصنعاملشاركة يف عملية     
 يف املائة للنـساء وكـذلك       ٣٠ نسبتها إىل ختصيص حصة     ،٥٤ يف الفقرة    ،يشري التقرير   - ١٠

 ُيرجـى ذكـر اخلطـوات املتخـذة جلعـل           . بفعاليـة  اليت تعتـرى تنفيـذ نظـام احلـصص        إىل املصاعب   
احلصة شرطا إلزاميا وإلنشاء آليات اإلنفـاذ، علـى النحـو الـذي أوصـت بـه جلنـة القـضاء علـى                       

ــرة      ــرأة يف الفقــ ــد املــ ــز ضــ ــكال التمييــ ــع أشــ ــسابقة    ٢٧مجيــ ــة الــ ــا اخلتاميــ ــن مالحظاهتــ  مــ
)CEDAW/C/IDN/CO/5.(  
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 مــشاركة املــرأة يف عمليــات إعــادة البنــاء بعــد انتــهاء الــرتاع         درجــة  وُيرجــى ذكــر   - ١١
 القرار، مبا يف ذلك ما يتعلق بالـسياسات والـربامج   صنعوالكوارث الطبيعية يف مجيع مستويات    

  .املرأةذات التأثري املباشر على حياة 
  

  اجلنسية واملواطنة    
والدة يف الــالــة مــن حــاالت  مليــون ح٤٥ مل جيــر تــسجيلوفقــا للمعلومــات الــواردة،   - ١٢

ويف ضوء املالحظات اخلتاميـة الـسابقة، ُيرجـى ذكـر اخلطـوات التـشريعية والعمليـة                 . إندونيسيا
املتـصلة   باملتطلبـات النـساء الفقـريات والريفيـات    توعيـة  املتخذة لكفالة تسجيل مجيع األطفـال و  

  .بتسجيل املواليد وشهادات امليالد
  

  التعليم    
ــر   - ١٣ ــات للدراســة   ارتفــاع ، إىل ١٤٩  و٨٩ يف الفقــرتني ،أشــار التقري ــرك الفتي معــدل ت

ُيرجى تقـدمي معلومـات عـن التـدابري املتخـذة أو            . بسبب العمل الزراعي وحاالت احلمل املبكر     
املتوخى اختاذها للحد من ترك الدراسة، مبا يف ذلـك عـن طريـق الـسماح للفتيـات بـالعودة إىل                     

وباإلضافة إىل ذلك، ُيرجى تقدمي معلومات عـن التـدابري املتخـذة لكفالـة              . املدرسة بعد الوالدة  
نائيـة علـى تعلـيم ذي نوعيـة         وأو يف مناطق ريفية     /إمكانية حصول الفتيات ممن يعشن يف فقر و       

وُيرجى أيضا ذكر اإلطار الـزمين لتـوفري بـرامج إلذكـاء وعـي مـؤلفي الكتـب الدراسـية                    . جيدة
ــهم يف جمــال  ــة إزاء أدوار ومــسؤوليات   واملدرســني وتدريب ــرأة  القــضاء علــى املواقــف النمطي امل

  ).٧٧، الفقرة CEDAW/C/IDN/6-7نظر ا( يف الكتب واملناهج الدراسية والرجل
  

  الصحة    
 يف املائة من ميزانيـة الدولـة خمـصص    ٥ إىل أن ما نسبته ،١٢٧ يف الفقرة    ، التقرير ريشي  - ١٤

وُيرجـى  .  الدولة الطرف تتوخى زيادة هـذه امليزانيـة        ُيرجى ذكر ما إذا كانت    . للرعاية الصحية 
تعزيــز نطــاق وأثــر الربنــامج ) أ: (أيــضا تقــدمي تفاصــيل عــن التــدابري املتــوخى اختاذهــا مــن أجــل

نظــــر ا(املتعلـــق بتـــوفري املعلومـــات وإســـداء املــــشورة بـــشأن الـــصحة اإلجنابيـــة للمـــراهقني         
CEDAW/C/IDN/6-7  ف الـشامل للنـساء، وال سـيما غـري     تـوفري التثقيـ  ) ب( ؛ و)١٣٠، الفقرة

املتزوجات واملراهقات، بشأن الصحة اجلنسية واإلجنابية واحلـق فيهـا، مبـا يف ذلـك الوقايـة مـن                    
اإليدز وغريه من األمراض املنقولـة عـن طريـق االتـصال            /اإلصابة بفريوس نقص املناعة البشرية      

رجــى ذكــر مــا إذا كانــت وعــالوة علــى ذلـك، يُ . اجلنـسي وحــاالت احلمــل غــري املرغـوب فيــه  
 بـشأن الـصحة، الـذي، حـسبما أفـادت          ٢٠٠٩الدولة الطرف تتوخى إلغاء أحكام قانون عـام         

  .التقارير، مينع حصول غري املتزوجات على خدمات تنظيم األسرة ووسائل منع احلمل
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ُيرجـى  .  جـدا  ا كـبري  ارتفاعـا وأفادت التقارير الواردة بارتفاع معدل الوفيات النفاسـية           - ١٥
قدمي معلومات تفصيلية عن التدابري امللموسة املتوخي اختاذهـا للحـد مـن الوفيـات النفاسـية يف                  ت

  .مجيع أحناء البلد، مبا يف ذلك بني السكان يف املناطق الريفية
 الــذي أبــاح ٢٠٠٩عــام الــصحة لوُيرجــى تقــدمي معلومــات عــن نــشر أحكــام قــانون     - ١٦

ــدما يــشكل احل   ــة االغتــصاب وعن ــاة و  اإلجهــاض يف حال . أو صــحة األم/مــل خطــرا علــى حي
تعليــق علــى املعلومــات الــواردة والــيت مفادهــا أنــه ُيــشترط علــى املــرأة احلــصول علــى الوُيرجــى 

موافقة زوجها إلجراء عملية إجهاض قانوين ويرجـى تقـدمي بيانـات تقديريـة بـشأن اإلجهـاض                  
  .غري املأمون يف البلد

  العمالة    
 عن عمالة األطفال يف إندونيـسيا، ُيقـدر عـدد           ٢٠٠٩ لعام   وفقا للدراسة االستقصائية    - ١٧

 مليـون طفـل، مبـن فـيهم عـدد كـبري مـن               ١,٧ جمموعـه  مبـا    ٢٠٠٩العمال من األطفال يف عـام       
ُيرجــى ذكــر التــدابري املتخــذة    . الفتيــات املــشتغالت باخلدمــة املرتليــة أو املــشتغالت بــاجلنس     

  .مل للمحاكمةملكافحة عمالة األطفال وكفالة تقدمي أرباب الع
  

  املهاجرات العامالت    
يساور اللجنة القلق إزاء التقـارير عـن العنـف واالنتـهاك واالسـتغالل الـيت تتعـرض هلـا                      - ١٨

وعلـى أيـدي كـل مـن الوكـاالت واملـسؤولني يف       هلـن  العامالت املهاجرات يف البلدات املضيفة    
انتشار هـذه املـشاكل     مدى   عن   ُيرجى تقدمي بيانات   .إندونيسيا الذين ييسرون إحلاقهن بالعمل    

. بــني العــامالت املهــاجرات، ومعلومــات عــن التــدابري املتخــذة حلمايــة الــضحايا ومعاقبــة اجلنــاة
وُيرجـى  . البلـد  الوظائف وفرص العمل احلر للنساء داخل        خللقوُيرجى ذكر اخلطوات املتخذة     

 وشـاملة بـشكل فعـال       ةمنوذجيـ أيضا تقدمي معلومات عما إذا كان جيرى تنفيذ دورات تدريبية           
وُيرجــى وصــف التــدابري . كتــساب مهــاراتوالتــدريب الن التوجيــه قبــل املغــادرة للعمــل أبــش

  .املتخذة حملاكمة املسؤولني عن انتهاك واستغالل العامالت املهاجرات يف الدولة الطرف
  

  اتالنساء املنتميات لفئات األقلي    
 اجلنـسي الـذي   خويـف  بالتمييز والعنف والتُيرجى تقدمي معلومات عن التقارير املتعلقة    - ١٩

يستهدف بصفة خاصة النساء املنتميات لألقليات الدينية، مثل طائفـة األمحديـة، واملـسيحيات،              
ونــساء الــشعوب األصــلية، وذكــر التــدابري املتخــذة ملنــع هــذه األعمــال  والبــهائيات والبوذيــات 

رجـى أيـضا وصـف اخلطـوات املتخـذة          وي. ولكفالة محاية هؤالء النساء وتقدمي املـساعدة إلـيهن        
قــــررن حبريــــة كيفيــــة ممارســــة لكفالــــة متكــــني النــــساء املنتميــــات لفئــــات األقليــــة مــــن أن ي

  .ودينهن ثقافتهن
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  عات نـزاالنساء املتضررات من ال    
بـأن النـساء، يف سـياق الـرتاع اجلـاري يف         وتفيـد   تعليق على املعلومات الواردة     الُيرجى    - ٢٠

ا الغربية، يتعرضـن للعنـف البـدين واجلنـسي وتقـدمي معلومـات عـن التـدابري                  وبابو مقاطعيت بابوا 
  .املتوخى اختاذها لكفالة محاية وأمن هؤالء النساء ومساعدهتن

ــة اللجــوء للقــضاء، واجلــرب، وإعــادة        - ٢١ وُيرجــى ذكــر اخلطــوات املتخــذة إلتاحــة إمكاني
ل الرتاعــات الــسابقة، مثــل خــالمــن النــساء التأهيــل وإســداء املــشورة لــضحايا العنــف اجلنــسي 

 -١٩٧٤(، والـــرتاع يف تيمـــور الـــشرقية ١٩٩٨مـــايو /أعمـــال الـــشغب الـــيت نـــشبت يف أيـــار
ــسي       )١٩٩٩ ــالوكو وبوســو وسوالوي ــاعي يف م ــرتاع االجتم ــشيه وال ــة إت ــرتاع يف مقاطع ، وال
  .الوسطى

  
  املدافعون عن حقوق اإلنسان للمرأة    

 املـدافعات ة بشأن العنـف اجلنـساين املقتـرف ضـد           تعليق على املعلومات الوارد   الُيرجى    - ٢٢
املــدافعات عــن حقــوق الــشعوب األصــلية؛ ) أ: (اخلــصوص وعلــى وجــه ،عــن حقــوق اإلنــسان

ودعاة إذكاء الـوعي العـام بـشأن فـريوس          ) ج(املدافعات عن حقوق املثليات واملثليني؛      ) ب( و
  .اإليدز/نقص املناعة البشرية

  
  الزواج والعالقات األسرية    

نظـر  ا(قانون الزواج الزواج املبكر وتعدد الزوجات وسـيطرة الـذكور يف األسـرة              جييز    - ٢٣
CEDAW/C/IDN/6-7 يرجــى تقــدمي .  ولكنــه صــمت عــن االغتــصاب الزوجــي ،)٣٥، الفقــرة

ــة       ــة الطــرف، مبــا يف ذلــك التوعي معلومــات تفــصيلية عــن التــدابري امللموســة الــيت اختــذهتا الدول
 . ســحب األحكــام التمييزيــة وتعــديل قــانون الــزواجبغيــةلربملــان، وإذكــاء الــوعي بــني أعــضاء ا

وُيرجى توضيح قانون مقاطعة إتشيه الذي ُيجرم الزنا ويوقـع عقوبـة الـرجم علـى املـرأة املدانـة                    
 وتقـدمي   ،وُيرجى ذكر التدابري املتخذة إللغاء هذا القانون وحظر هذه املمارسـة          . بارتكاب الزنا 

وُيرجى أيـضا ذكـر مـا إذا كانـت الدولـة الطـرف              . نساء للرجم بيانات بشأن حاالت تعرض ال    
متييـز ضـد   أي قد وضعت استراتيجية فعالة ذات أولويات واضحة وجداول زمنية للقضاء على     

 ١٩املرأة يف جمايل الزواج والعالقات األسرية، على النحو الـذي أوصـت بـه اللجنـة يف الفقـرة                    
  .من مالحظاهتا اخلتامية
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	15 - وأفادت التقارير الواردة بارتفاع معدل الوفيات النفاسية ارتفاعا كبيرا جدا. يُرجى تقديم معلومات تفصيلية عن التدابير الملموسة المتوخي اتخاذها للحد من الوفيات النفاسية في جميع أنحاء البلد، بما في ذلك بين السكان في المناطق الريفية.
	16 - ويُرجى تقديم معلومات عن نشر أحكام قانون الصحة لعام 2009 الذي أباح الإجهاض في حالة الاغتصاب وعندما يشكل الحمل خطرا على حياة و/أو صحة الأم. ويُرجى التعليق على المعلومات الواردة والتي مفادها أنه يُشترط على المرأة الحصول على موافقة زوجها لإجراء عملية إجهاض قانوني ويرجى تقديم بيانات تقديرية بشأن الإجهاض غير المأمون في البلد.
	العمالة

	17 - وفقا للدراسة الاستقصائية لعام 2009 عن عمالة الأطفال في إندونيسيا، يُقدر عدد العمال من الأطفال في عام 2009 بما مجموعه 1.7 مليون طفل، بمن فيهم عدد كبير من الفتيات المشتغلات بالخدمة المنزلية أو المشتغلات بالجنس. يُرجى ذكر التدابير المتخذة لمكافحة عمالة الأطفال وكفالة تقديم أرباب العمل للمحاكمة.
	المهاجرات العاملات

	18 - يساور اللجنة القلق إزاء التقارير عن العنف والانتهاك والاستغلال التي تتعرض لها العاملات المهاجرات في البلدات المضيفة لهن وعلى أيدي كل من الوكالات والمسؤولين في إندونيسيا الذين ييسرون إلحاقهن بالعمل. يُرجى تقديم بيانات عن مدى انتشار هذه المشاكل بين العاملات المهاجرات، ومعلومات عن التدابير المتخذة لحماية الضحايا ومعاقبة الجناة. ويُرجى ذكر الخطوات المتخذة لخلق الوظائف وفرص العمل الحر للنساء داخل البلد. ويُرجى أيضا تقديم معلومات عما إذا كان يجرى تنفيذ دورات تدريبية نموذجية وشاملة بشكل فعال بشأن التوجيه قبل المغادرة للعمل والتدريب لاكتساب مهارات. ويُرجى وصف التدابير المتخذة لمحاكمة المسؤولين عن انتهاك واستغلال العاملات المهاجرات في الدولة الطرف.
	النساء المنتميات لفئات الأقليات

	19 - يُرجى تقديم معلومات عن التقارير المتعلقة بالتمييز والعنف والتخويف الجنسي الذي يستهدف بصفة خاصة النساء المنتميات للأقليات الدينية، مثل طائفة الأحمدية، والمسيحيات، والبوذيات والبهائيات ونساء الشعوب الأصلية، وذكر التدابير المتخذة لمنع هذه الأعمال ولكفالة حماية هؤلاء النساء وتقديم المساعدة إليهن. ويرجى أيضا وصف الخطوات المتخذة لكفالة تمكين النساء المنتميات لفئات الأقلية من أن يقررن بحرية كيفية ممارسة ثقافتهن ودينهن.
	النساء المتضررات من النـزاعات 

	20 - يُرجى التعليق على المعلومات الواردة وتفيد بأن النساء، في سياق النزاع الجاري في مقاطعتي بابوا وبابوا الغربية، يتعرضن للعنف البدني والجنسي وتقديم معلومات عن التدابير المتوخى اتخاذها لكفالة حماية وأمن هؤلاء النساء ومساعدتهن.
	21 - ويُرجى ذكر الخطوات المتخذة لإتاحة إمكانية اللجوء للقضاء، والجبر، وإعادة التأهيل وإسداء المشورة لضحايا العنف الجنسي من النساء خلال النزاعات السابقة، مثل أعمال الشغب التي نشبت في أيار/مايو 1998، والنزاع في تيمور الشرقية (1974- 1999)، والنزاع في مقاطعة إتشيه والنزاع الاجتماعي في مالوكو وبوسو وسولاويسي الوسطى.
	المدافعون عن حقوق الإنسان للمرأة

	22 - يُرجى التعليق على المعلومات الواردة بشأن العنف الجنساني المقترف ضد المدافعات عن حقوق الإنسان، وعلى وجه الخصوص: (أ) المدافعات عن حقوق الشعوب الأصلية؛ و (ب) المدافعات عن حقوق المثليات والمثليين؛ (ج) ودعاة إذكاء الوعي العام بشأن فيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز.
	الزواج والعلاقات الأسرية

	23 - يجيز قانون الزواج الزواج المبكر وتعدد الزوجات وسيطرة الذكور في الأسرة (انظر CEDAW/C/IDN/6-7، الفقرة 35)، ولكنه صمت عن الاغتصاب الزوجي. يرجى تقديم معلومات تفصيلية عن التدابير الملموسة التي اتخذتها الدولة الطرف، بما في ذلك التوعية وإذكاء الوعي بين أعضاء البرلمان، بغية سحب الأحكام التمييزية وتعديل قانون الزواج. ويُرجى توضيح قانون مقاطعة إتشيه الذي يُجرم الزنا ويوقع عقوبة الرجم على المرأة المدانة بارتكاب الزنا. ويُرجى ذكر التدابير المتخذة لإلغاء هذا القانون وحظر هذه الممارسة، وتقديم بيانات بشأن حالات تعرض النساء للرجم. ويُرجى أيضا ذكر ما إذا كانت الدولة الطرف قد وضعت استراتيجية فعالة ذات أولويات واضحة وجداول زمنية للقضاء على أي تمييز ضد المرأة في مجالي الزواج والعلاقات الأسرية، على النحو الذي أوصت به اللجنة في الفقرة 19 من ملاحظاتها الختامية.

