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  معلومات عامة عن إندونيسيا

  اإلدارة احلكومية
  ٧١ ٥٥٥: أقضية  ٥ ٦٤١: مقاطعات  ٤٧٦: مدن/حمافظات  ٣٣: أقاليم

  ٢ كلم١ ٨٦٠ ٣٦٠: املساحة
  ١٧ ٥٠٨: عدد اجلزر

  )٢٠٠٦بيانات عام ( نسمة ٢٢٢ ١٩٢ ٠٠٠  :عدد السكان
  )٢٠٠٨متوقع لعام ( نسمة ٢٣٦ ٤٠٠ ٠٠٠  

  ):٢٠٠٥بيانات عام (نوع اجلنس  السكان حبسب )أ(
  ١٠٩ ٨٣٤ ٨٥٧: ذكور )١(
  ١٠٩ ٣٧٠ ١٤٣: إناث) ٢(

  :)٢٠٠٥بيانات عام ( حبسب مكان السكن )ب(
  ٩٤ ٧٨٢ ٠٠٠: يف املناطق احلضرية) ١(
  ١٢٤ ٤٢٣ ٠٠٠: يف املناطق الريفية) ٢(

  ١ ٨٤٦ ٦٥٤ ٩٠٠): مباليني الروبيات(الناتج احمللي اإلمجايل 
  ) ٢٠٠٦/املركزي لإلحصاءبيانات املكتب (

  )مباليني الروبيات( ٣٨٠ ٤٠٠ ٠٠٠: امليزانية الوطنية
  ٨٠٠ ٠٠٠: قروض) ب(  ٧٣٩ ٦٠٠ ٠٠٠: عائدات حملية )أ(

  ٢١ ٧٢١ ٨٧٨ ):مباليني الروبيات( ميزانية قطاع التعليم
  ١ ٠٣٢ ٦١٨:  الديون األجنبية)ب(  ٢٠ ٦٨٩ ٢٦٠:  امليزانية الوطنية)أ(

  ١٥ ٠٣٣ ٤٠٠:  الدخلنصيب الفرد من
  ) بالنسبة للمدن والقرى٢٠٠٦بناء على بيانات عام (مليون  ١٦,٩: معدل األمية

  )١٠,٣٣ (١١ ٤٤١ ٧٨٨ ١٤٩,٦٥ :نساء  )٤,٨٨ (٥ ٤٣٧ ٧٤٩ ٢٥,٤٤: رجال

  مقدمة -  أوالً

ية املتعلقـة   ، وبناء على نتائج حلقة العمل الثان      ١٩٩٣متشياً مع توصيات إعالن وبرنامج عمل فيينا لعام           - ١
حبقوق اإلنسان اليت نظمتها احلكومة اإلندونيسية بالتعاون الوثيق مع اللجنة الوطنية حلقوق اإلنسان ومركز األمم               

، اعتمدت احلكومة اإلندونيـسية     ١٩٩٤أكتوبر  / تشرين األول  ٢٦ إىل   ٢٤املتحدة حلقوق اإلنسان يف الفترة من       
، ٢٠٠٤ويف عام .  اليت جتدد كل مخس سنوات٢٠٠٣- ١٩٩٨فترة خطة العمل الوطنية األوىل حلقوق اإلنسان لل      
 وكان من دعائمها الست تعزيز الوكاالت املكلفـة         ٢٠٠٩- ٢٠٠٤أطلقت احلكومة خطة العمل الثانية للفترة       

  .بتنفيذ اخلطة على الصعيدين الوطين واإلقليمي
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ذها احلكومة خالل فترة مخس     وتتضمن خطة العمل الوطنية حلقوق اإلنسان تدابري ملموسة جيب أن تتخ            - ٢
سنوات من أجل تعزيز ومحاية حقوق اإلنسان وفقاً للقيم الثقافية والدينية والتقليدية، ودون متييز على أساس العرق 

  املـدن موزعـة    / جلنة تنفيذ على مستوى احملافظات     ٤٣٦وإمجاالً، توجد   . أو الدين أو االنتماء اإلثين أو الطائفي      
وهذه اللجان مكلفة بتقدمي معلومات عن تعزيز ومحاية حقوق اإلنسان          . يع أحناء إندونيسيا   إقليماً يف مج   ٣٣على  

  . على أرض الواقع يف األقاليم التابعة هلا

اللوائح التنظيمية اإلقليمية للحكومات تكون أن احلرص على  جلان التنفيذ والية تتمثل يف كما أُسندت إىل  - ٣
ويتسق . صكوك حقوق اإلنسان اليت صدقت عليها إندونيسيال مراعيةاملدن /افظاتاحمللية على مستوى األقاليم واحمل

 املتعلق خبطة العمل الوطنية حلقوق اإلنسان       ٤٠/٢٠٠٤من املرسوم الرئاسي رقم     ) ب- ٢( ٥هذا املبدأ مع املادة     
)RAN-HAM (  ع  املتعلق بقواعد مـشرو    ٢٠٠٤ لعام   ١٠يتسق مع القانون رقم     كما  ،  ٢٠٠٩- ٢٠٠٤للفترة

مع التشريعات القانونية األعلى وأال يتعـارض مـع         أن ُيكيَّف   التشريع الوطين الذي ينبغي، ضمن أمور أخرى،        
  . املصاحل العامة

ويف سبيل ذلك، تنظم وزارة القانون وحقوق اإلنسان برامج تدريبية منتظمة للربملانات اإلقليمية بـشأن                 - ٤
  . نسانصياغة لوائح تنظيمية إقليمية تراعي حقوق اإل

ووفقاً لشبكة جلان تنفيذ خطة العمل الوطنية، فإن عملية اإلبالغ اليت تتبعها إندونيسيا مبوجـب آليـة                   - ٥
قد و. التنسيقعملية  وزارة اخلارجية وتتوىلاالستعراض الدوري الشامل تتوالها فرقة عمل مشتركة بني الوكاالت، 

ن مجعيات اجملتمع املدين بالتنسيق الوثيق مـع الفريـق          سلسلة من املشاورات مع عدد م     اً  أجرت فرقة العمل أيض   
 ٥ ويف   ٢٠٠٨ينـاير   / كانون الثـاين   ٢٩ويف هذا الصدد، أُجريت مشاورات يف       . العامل املعين حبقوق اإلنسان   

ونظراً .  بغية احلصول على صورة دقيقة عن حالة تعزيز ومحاية حقوق اإلنسان يف إندونيسيا             ٢٠٠٨فرباير  /شباط
مع عدد من منظمات اجملتمع املدين يف إال من إجراء مشاورات ) وزارة اخلارجية( احلكومة مل تتمكنلضيق الوقت، 

وبعد تقدمي التقرير، سوف تقوم احلكومة   . ٢٠٠٨فرباير  / شباط ٢٣يف  ) NAD(حمافظة نانغروي أشي دار السالم      
ع الوكاالت املكلفة بتنفيذ خطة      إىل مجي   توجه بنشر معلومات عن االلتزامات مبوجب االستعراض الدوري الشامل       

 وزارة القانون وحقوق اإلنسان،     بتنسيق من قبل  ، وذلك   ٣٣    الالعمل الوطنية املتعلقة حبقوق اإلنسان يف األقاليم        
ووزارة الداخلية، ووزارة اخلارجية بصفتها الرئيس والنائب األول والنائب الثاين للرئيس، على التوايل، للوكاالت     

  .  هذه املعلومات كذلك على عدد من منظمات اجملتمع املدين احملليةتوزعة بالتنفيذ، وسوف ـة املعنيـالوطني

  املخطط التفصيلي حلقوق اإلنسان يف إندونيسيا

يتضح املخطط التفصيلي حلقوق اإلنسان يف إندونيسيا يف خطة العمل الوطنية األوىل حلقـوق اإلنـسان                  - ٦
 اليت من دعاماهتـا الـست تعزيـز         ٢٠٠٩- ٢٠٠٤عمل الثانية للفترة    ، اليت تلتها خطة ال    ٢٠٠٣- ١٩٩٨للفترة  

التحضري للتـصديق   :  الباقية ما يلي   ئموتشمل الدعا . وكاالت تنفيذ خطة العمل على املستويني الوطين واإلقليمي       
مع الصكوك الدوليـة    الوطنية  على الصكوك الدولية حلقوق اإلنسان؛ ومواءمة املؤسسات القانونية والتشريعات          

حلقوق اإلنسان؛ والتثقيف حبقوق اإلنسان ونشرها؛ وتنفيذ املعايري واملقاييس املتعلقة حبقوق اإلنسان؛ والرصـد              
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ويرمي هذا املخطط التفصيلي إىل ترويج ثقافة احترام حقوق اإلنسان مبا يتسق مع التزامـات               . والتقييم واإلبالغ 
  . إندونيسيا مبختلف صكوك حقوق اإلنسان

  حات املؤسسية والقانونيةاإلصال -  أوالً
   وإنشاء حمكمة دستورية١٩٤٥تعديالت دستور عام   -  ألف

 من أجل تعزيز    ٢٠٠٢ و ٢٠٠١ و ٢٠٠٠ و ١٩٩٩أُجريت سلسلة من التعديالت الدستورية يف األعوام          - ٧
تـائج   الن ومن. عن تعزيز احترام حقوق اإلنسان وسيادة القانون يف إندونيسيا          عملية التحول الدميقراطي، فضالً   

اهلامة للتعديالت الدستورية أن تكفل الدولة تعزيز ومحاية حقوق اإلنسان يف إندونيسيا، ويشمل ذلـك طائفـة                 
وهـذه  .  على وجه التحديد احلقوق املدنية والسياسية واالقتصادية واالجتماعية والثقافية         منهاواسعة من احلقوق    

 مكفولة يف - سية؛ واحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية  احلقوق املدنية والسيا-  احلقوق اليت تنقسم إىل فئتني
حلقوق املدنية والسياسية، والعهد الدويل     اخلاص با اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان، والعهد الدويل       (شرعة احلقوق   

  ).اخلاص باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية

 واملعايري املكفولة يف    اإلعمال الصارم للقيم  دبري هو كفالة    كان اهلدف من هذا الت    . إنشاء حمكمة دستورية    - ٨
 ٥١ من املادة) ١(وتنص الفقرة .  واإلجرائيةاملوضوعيةعن طريق سلسلة من التشريعات الوطنية وذلك الدستور املعّدل  

قها الدستورية  من قانون احملكمة الدستورية على أن املركز القانوين ملقدم البالغ حتدده األطراف اليت ترى أن حقو               
  :أو صالحياهتا قد انُتهِكت بسبب نفاذ قانون ما، وهذه األطراف هي حتديداً/و

  ؛)i(فرادى املواطنني اإلندونيسيني  )أ(

اجملتمعات احمللية القائمة اليت حتتكم إىل القانون العريف مبا يتسق مع تنمية اجملتمعات احمللية ومبادئ   )ب(
  القانون؛ عليه  إندونيسيا حسبما ينص الدولة املوحدة يف إطار مجهورية

  الكيانات القانونية العامة أو اخلاصة؛  )ج(

  .مؤسسات الدولة  )د(

  اتالتشريع  -  باء

. إعادة النظر يف القوانني واللوائح التنظيمية اليت ال تتسق مع روح الدستور املعدل ومعايري حقوق اإلنسان  - ٩
 بإلغاء القانون سيئ السمعة املتعلق مبكافحة التخريب ١٩٩٩يف عام القيام : ويشمل ذلك على سبيل املثال ما يلي

 من القانون اجلنائي اإلندونيسي     ١٥٥ و ١٥٤؛ وإلغاء املادتني    ٢٦/١٩٩٩ واستبداله بالقانون رقم     ١٩٦٩للعام  
ولنـدي  إىل إعادة النظر من الناحية التارخيية يف هذا القانون بوصفه من خملفات احلكم االسـتعماري اهل               اً  استناد

(Wetboek van Strafrecht voor Nederlandsch-Indie (Staatsblad 1915 Number 732)، ومل يُعد يتسق مع 
  . عن كوهنا دولة دميقراطية ودستورية جوهر الدولة اإلندونيسية كدولة مستقلة فضالً
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  :منظور يقوم على حقوق اإلنسانمن  قوانني ولوائح تنظيمية وقد ُسنَّت  - ١٠

  ؛)٢٠٠٢تعديالت عام  (١٩٤٥ من دستور عام ٢٨ة املاد  - 

  ؛)ii(التصديق على مجيع االتفاقيات األساسية ملنظمة العمل الدولية  - 

   املتعلق بالصحة؛٢٣/١٩٩٢القانون رقم   - 

مداوالت بشأن مشروع قـانون     حالياً  جتري  ( املتعلق مبحاكم األحداث     ٣/١٩٩٧القانون رقم     - 
رفع احلد األدىن للـسن يف حـاالت        انون، والغرض من ذلك هو      يتعلق بإعادة النظر يف هذا الق     

  ؛) سنة١٢ سنوات إىل ٨ األطفال من معاقبة

   املتعلق حبرية التعبري؛٩/١٩٩٨القانون رقم   - 

  ؛ املتعلق باالستقالل اإلقليمي٢٢/١٩٩٩القانون رقم   - 

   املتعلق بالعالقات اخلارجية؛٣٧/١٩٩٩القانون رقم   - 

استقالل اللجنة اإلندونيسية حلقوق    اً  ويكفل أيض ( املتعلق حبقوق اإلنسان     ٣٩/١٩٩٩القانون رقم     - 
  ؛)Komnas HAM اإلنسان

   املتعلق باحتادات العمال؛٢١/٢٠٠٠القانون رقم   - 

   املتعلق مبحاكم حقوق اإلنسان؛٢٦/٢٠٠٠القانون رقم   - 

   املتعلق بفصل الشرطة الوطنية عن اجليش؛٢/٢٠٠٢القانون رقم   - 

   املتعلق حبماية الطفل؛٢٣/٢٠٠٢ون رقم القان  - 

   املتعلق باملعاهدات الدولية؛٢٤/٢٠٠٢القانون رقم   - 

   املتعلق بلجنة مكافحة جرائم الفساد؛٣٠/٢٠٠٢القانون رقم   - 

   املتعلق بالعمالة؛١٣/٢٠٠٣القانون رقم   - 

   املتعلق بنظام التعليم الوطين؛ ٢٠/٢٠٠٣القانون رقم   - 

  (Rencana ٢٠٢٥- ٢٠٠٥ املتعلق باخلطة الوطنية للتنميـة للفتـرة         ١٧/٢٠٠٤القانون رقم     - 
(Pembangunan Nasional/RPN؛  

   املتعلق بالقضاء على العنف املرتيل؛٢٣/٢٠٠٤القانون رقم   - 
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   املتعلق باحلكومات احمللية؛٣٢/٢٠٠٤القانون رقم   - 

   املتعلق بتوظيف ومحاية العمال املهاجرين؛٣٩/٢٠٠٤القانون رقم   - 

   املتعلق باملواطنة؛١٢/٢٠٠٦القانون رقم   - 

   املتعلق حبماية الشهود والضحايا؛١٣/٢٠٠٦القانون رقم   - 

   املتعلق بإدارة السكان؛٢٣/٢٠٠٦القانون رقم   - 

  األشخاص؛ب املتعلق مبكافحة األفعال اإلجرامية املتصلة باالجتار ٢١/٢٠٠٧القانون رقم   - 

  رة الكوارث الطبيعية؛ املتعلق بإدا٢٤/٢٠٠٧القانون رقم   - 

   املتعلق باألحزاب السياسية؛٢/٢٠٠٨القانون رقم   - 

 اخلدمات املتكاملـة لـشهود       توفري  املتعلقة بإجراءات وطرق   ٩/٢٠٠٨الالئحة احلكومية رقم      - 
  األشخاص؛بوضحايا االجتار 

   املتعلق باللجنة الوطنية حلقوق اإلنسان؛٥٠/١٩٩٣املرسوم الرئاسي رقم   - 

 املتعلق بالـدين    ١٤/١٩٦٧ املتعلق بسحب األمر الرئاسي رقم       ٦/٢٠٠٠الرئاسي رقم   املرسوم    - 
   والعادات الصينية؛واملعتقد

   األطفال؛عمل أسوأ أشكال ملكافحة املتعلق خبطة العمل الوطنية ٥٩/٢٠٠٢املرسوم الرئاسي رقم   - 

ل األطفال يف اجلـنس      استغال ملكافحة املتعلق خبطة العمل الوطنية      ٨٧/٢٠٠٢املرسوم الرئاسي     - 
  ؛ألغراض جتارية

   االجتار بالنساء واألطفال؛ملكافحة املتعلق خبطة العمل الوطنية ٨٨/٢٠٠٢املرسوم الرئاسي   - 

   املتعلق خبطة العمل الوطنية حلقوق اإلنسان؛٤٠/٢٠٠٤املرسوم الرئاسي   - 

  عمال املهاجرين؛ املتعلق بإنشاء جملس وطين لتوظيف ومحاية ال٨١/٢٠٠٦املرسوم الرئاسي   - 

يغطي أربعة   (٢٠١٥مشروع املرسوم الرئاسي املتعلق بوضع برنامج وطين لألطفال حبلول عام             - 
متالزمة نقص املناعة املكتسب   /فريوس نقص املناعة البشرية   التعليم والصحة و  اً  جماالت هي حتديد  

  ؛)واحلماية) اإليدز(
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 ٢٠٠٩- ٢٠٠٤دين املتوسط والطويل للفترة     ألمل املتعلقة بالتخطيط    ٧/٢٠٠٤الالئحة الرئاسية     - 
(Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional /RPJMN)؛  

  مشروع املرسوم الرئاسي املتعلق بإنشاء فرقة عمل وطنية ملكافحة االجتار باألشخاص؛  - 

  ؛تعميم مراعاة املنظور اجلنساين املتعلق ب٩/٢٠٠٠األمر الرئاسي رقم   - 

   املتعلق بإصالح سياسات توظيف ومحاية العمال املهاجرين؛٦/٢٠٠٦قم األمر الرئاسي ر  - 

التشريعات اليت ُسّنت بشأن تصديق إندونيسيا على عدد من صكوك حقوق اإلنسان واالنضمام               - 
، واتفاقيـة   )٢٩/١٩٩٩القانون رقم   (اتفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييز العنصري        (إليها  

، والعهد الدويل اخلـاص     )٧/١٩٨٤القانون رقم   (مييز ضد املرأة    القضاء على مجيع أشكال الت    
، والعهد الدويل اخلاص باحلقوق االقتصادية )١٢/٢٠٠٥القانون رقم (باحلقوق املدنية والسياسية 

القـانون رقـم    (، واتفاقية مناهضة التعذيب     )١١/٢٠٠٥القانون رقم   (واالجتماعية والثقافية   
  ؛)٣٦/١٩٩٠املرسوم الرئاسي رقم (، واتفاقية حقوق الطفل )٥/١٩٩٨

أفـراد   العمال املهاجرين و   حلماية مجيع من املوقعني على االتفاقية الدولية      اً  وإندونيسيا هي أيض    - 
  . األشخاص ذوي اإلعاقةحلمايةأسرهم؛ واالتفاقية الدولية 

  واحلكم الرشيدالدميقراطية املؤسسية 

 املتعلـق   ٣٢/٢٠٠٤إلقليمي والقانون رقم    ذايت  ال املتعلق باالستقالل    ٢٢/١٩٩٩ القانون رقم     - 
  باحلكم احمللي؛ 

   املتعلق بفصل الشرطة الوطنية عن اجليش وجعلها هيئة فعالة إلنفاذ القانون؛٢/٢٠٠٢القانون   - 

  ؛٧/٢٠٠٦التصديق على اتفاقية مكافحة الفساد عن طريق القانون رقم   - 

  التعديالت املتعلقة هبا؛وضع جمموعة من التشريعات والقوانني السياسية و  - 

. إعفاء العسكريني من مجيع املهام ذات الطابع االجتماعي والسياسي، مبا يف ذلك متثيلهم يف الربملان  - 
  ). العسكرية- عالوة على قيام العسكريني بإصالحات داخلية يف اإلطار اجلديد للعالقات املدنية (

  سن قوانني ذات صلةإنشاء مؤسسات وطنية حلقوق اإلنسان عن طريق   -  جيم

   يف بادئ األمر مبوجب املرسوم الرئاسي (KOMNAS HAM)ة حلقوق اإلنسان ـة الوطنيـأُنشئت اللجن  - ١١
 املتعلق حبقوق اإلنسان، هبدف كفالة وتعزيز       ٣٩/١٩٩٩عن طريق القانون رقم     اً   وُعززت الحق  ٥٠/١٩٩٣رقم  

  .١٩٩١ملبادئ باريس للعام اً استقالهلا وفق
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نّص على أن تكون هلم أربع مهام أساسية الذي لربملان بتعيني أعضاء اللجنة مبوجب القانون املذكور وقام ا  - ١٢
وعالوة على ذلك، ومبوجب    . إجراء البحوث والدراسات، والنشر، والرصد، والوساطة     : هي على وجه التحديد   

 مبثابة (KOMNAS HAM)سان  املتعلق مبحكمة حقوق اإلنسان، اعُتربت جلنة حقوق اإلن٢٦/٢٠٠٠القانون رقم 
  .  حلقوق اإلنساناجلسيمة يف حاالت االنتهاكات كفالة العدالة/مؤسسة مستقلة للتحقيق

عن التحقيق يف أيـة       وسعياً لتدعيم قدرة اللجنة ودورها، وال سيما فيما يتعلق بالرصد واإلبالغ، فضالً             - ١٣
من اً  عدد(KOMNAS HAM)اليم، أنشأت اللجنة انتهاكات مزعومة حلقوق اإلنسان، وال سيما على مستوى األق

ومل تكن هذه املكاتب موجودة حىت وقت قريب إال يف مناطق بابوا، وغرب سومطرة، وغرب               . املكاتب اإلقليمية 
  . ، وناغروي آتشي دار السالم)بالو(كاملنتان، وسولويسي 

اً عدداً ومة إندونيسيا أيض، أنشأت حك(KOMNAS HAM)وإىل جانب اللجنة الوطنية حلقوق اإلنسان   - ١٤
ومن بني هذه املؤسسات جلنة املرأة      (من املؤسسات الوطنية للتعامل مع العديد من املسائل املتصلة حبقوق اإلنسان            

واهلدف من ذلك هو تدعيم وكفالـة تنفيـذ التـشريعات           . وغريمها من املؤسسات املشاهبة   ) وجلنة محاية الطفل  
عن رصد حاالت انتهاك حقوق اإلنسان والتحقيق فيها واإلبالغ عنها،            ن، فضالً املوجودة املتعلقة حبقوق اإلنسا   

  . واملنطبقةللتشريعات واللوائح التنظيمية القائمة اً وذلك وفق

  األولويات الوطنية الرئيسية -  ثانياً
  حقوق الطفل

  لفقر املدقعالقضاء على عمالة األطفال، وتعميم التعليم اإللزامي ملدة تسع سنوات، ومكافحة ا  - ١

؛ والتهميش؛ وعدم القدرة على تلبية )iii(الفقر:  األطفال وهيعمل عدد من األسباب اليت تؤدي إىل هناك  - ١٥
وباإلضافة إىل . االحتياجات األساسية؛ واإلمهال؛ واإلعاقة؛ والفقر املدقع؛ والضياع اجلغرايف واالجتماعي والثقايف     

مع مبدأ الترابط والتداخل بني األمن اً ومع ذلك، ومتشي. طفل يف النموحق الاً أيضيغفل  األطفال تشغيلذلك، فإن 
والتنمية وحقوق اإلنسان، جتدر اإلشارة إىل عدم وجود حلول سريعة للقضاء على عمالة األطفال إذا وضعت يف                 

  .  الفقر وما يتصل به من قضايامكافحةاالعتبار التحديات الصعبة اليت تواجه 

، اعتمدت احلكومة ١٩٩٨ عام يف (RAN-HAM)مل الوطنية األوىل حلقوق اإلنسان خطة العوضع ومنذ   - ١٦
استراتيجيات هتدف إىل القضاء على الفقر املدقع كأولوية رئيسية فيما يتعلق بقضية حقوق اإلنسان، واضـعة يف                 

  .االنتقاص منهااالعتبار أن الفقر املدقع يشكل انتهاكاً حلقوق اإلنسان اليت ال جيوز 

   مث اخنفـض يف     ١٩٩٨ يف املائة عند بداية أزمـة عـام          ٢٤,٢قد بلغ    يف إندونيسيا     معدل الفقر  كانو  - ١٧
وبلغ عـدد الفقـراء     ( يف املائة على التوايل      ١٦,٥٨ و ١٧,٧٥ و ١٥,٩٧ إىل   ٢٠٠٧ و ٢٠٠٦ و ٢٠٠٥األعوام  
نصيبهم  لذين يبلغ، حدث اخنفاض كبري يف نسبة السكان ا٢٠٠٦ إىل ١٩٩٠ويف الفترة من ).  مليون نسمة٣٧,١٧

   .٢٠٠٦ يف املائة عام ٧,٥٤ إىل ١٩٩٠ يف املائة عام ٢٠,٦٠أقل من دوالر أمريكي من اإلمجايل من الناتج احمللي 
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 ٦,٦يف متوسطه بلغ مبعدل واضطلعت إندونيسيا بالعمل الصعب املتمثل يف دفع عجلة تنميتها االقتصادية   - ١٨
ستراتيجية ا، وذلك بانتهاج )iv( الفقر ومعدالت البطالةاحلد منمن أجل  ٢٠٠٩ إىل ٢٠٠٤يف املائة يف الفترة من  

ووضعت برامج  . خلق فرص العمل، ومسار يراعي الفقراء     حيفز  مسار موات للنمو، ومسار     : ذات ثالثة مسارات  
 سّد و ؛العمل فرص   وتوفريالتنمية االقتصادية عن طريق زيادة االستثمارات والصادرات؛        عملية  أُِعدت حلفز تسريع    

  .عن تطوير املؤسسات الصغرية واملتوسطة احلجم فجوة الفقر عن طريق خصخصة القطاعات الزراعية والريفية؛ فضالً

 أن عدد األطفال اإلندونيسيني الذين مل ٢٠٠٦ لعام (BPS)وتوضح بيانات مكتب اإلحصاءات املركزي     - ١٩
، أما عدد الذين مل يلتحقوا باملـدارس  أطفال ٧٠٥ سنة كان ١٢ و٧يلتحقوا باملدارس ممن تتراوح أعمارهم بني  

إىل بيانـات   اً  وعالوة على ذلك، واسـتناد    .  سنة فهو أكثر من مليوين طفل      ١٥و ١٣ بنيممن تتراوح أعمارهم    
 مليون من األطفال الذين تتراوح ١,٥، فإن ٢٠٠٣االقتصادية يف عام  -  الدراسة االستقصائية الوطنية االجتماعية

 مليون طفل مل يلتحقـوا  ١,٦ويوجد حوايل .  سنة يعملون ومل يلتحقوا باملدارس  ١٤سنوات و  ١٠ بنيأعمارهم  
  . باملدارس وعليهم العمل ملساعدة أسرهم

وتدرك احلكومـة   . )v( طفل ٧٠ ٠٠٠    بوعالوة على ذلك، ُيقدر عدد األطفال العاملني يف جتارة اجلنس             - ٢٠
شكال عمالة األطفال وهي عازمة بشدة على القضاء عليها حبلول          متاماً أن بغاء األطفال يشكل ضرباً من أسوأ أ        

  .)vi(٢٠٢٠، أي قبل أربع سنوات من التاريخ املستهدف عاملياً وهو عام ٢٠١٦عام 

  :لتعزيز الربامج التاليةاً ويف سبيل ذلك، وبالتعاون مع منظمة العمل الدولية، تبذل احلكومة جهود  - ٢١

 بطرق شىت منها صياغة مشروع قانون يتعلق خبدم       )vii(دم املنازل برنامج ختفيض عدد األطفال خ      )أ(
املنازل الغرض منه إرساء األسس القانونية حلماية األطفال الذين ال خيار هلم سوى العمل كخدم منازل، والقضاء 

سنة  ١٨و ١٥ بنيوميكن ملن تتراوح أعمارهم . على العمل يف هذا اجملال بالنسبة ملن هم دون سن اخلامسة عشرة       
العمل كخدم منازل شريطة أن حيصلوا على تعليم بديل ويوم راحة أسبوعية وأال تتجاوز فترة عملهم أربع ساعات 

  ؛يف اليوم

أعاله، تواصل احلكومة تعزيز نشر     املذكور  ويف املرحلة احلالية، وبانتظار اعتماد مشروع القرار          )ب(
لوائح تنظيمية حملية تتسق مع املعايري اليت ميكن إضـفاء           على املستوى اإلقليمي هبدف تعزيز وضع        )viii(املعلومات

وقد بدأت عملية نشر املعلومات يف حمافظات جزر .  أعاله املشار إليهالصبغة الرمسية عليها يف إطار مشروع القانون
ك ويف هذا السياق، هنا   . رياو، ووسط جاوه، وإقليم يوغياكارتا اخلاص، وغرب كاليمانتان، وغرب نوسا تينغارا          

ثالثة أقاليم أكملت بنجاح وضع اللوائح التنظيمية احمللية املذكورة وهي إقليم يوغياكرتا اخلاص، ومدينة كرياوانغ، 
  ؛وإقليم جاكرتا اخلاص

  برنامج القضاء على االجتار باألطفال واستغالل األطفال والعمل يف جمال اجلنس؛  )ج(

  ن بالنسبة لألطفال؛ وغريها من املواد املسببة لإلدماواملؤثرات العقليةبرنامج حظر جتارة املخدرات   )د(
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برنامج حظر استخدام األطفال للعمل يف مصايد األمساك املوجودة يف عرض البحـر يف مشـال                  ) ه(
  .  األطفال يف مصانع األحذية، وعمل األطفال يف مناجم الفحم يف بانكا وبيليتونغوتشغيلسومطرة، 

  ي ملدة تسع سنواتتعزيز بلوغ هدف التعليم اإللزام

تسلّم احلكومة بأن القضاء على عمل األطفال يتطلب مشاركة جمموعة كبرية من القطاعات واجلهـات                 - ٢٢
الفاعلة واُألطر الزمنية، ولذا فإهنا تعمل على تعزيز اجلهود املشتركة اليت تبذهلا شىت املؤسسات التثقيفية العامـة                 

قطاع الصناعي وأصحاب املشاريع من أجل دعم تنفيذ برنامج التعليم          كاملنظمات غري احلكومية، واملتطوعني، وال    
  . ملدة تسع سنوات يف إطار حركة اجتماعية مشتركةاإللزامي 

 العديد من التدابري لتعزيز حتقيق هدف التعليم اإللزامي ملدة تسع سنوات يف إندونيسيا، منها على قد ُنفّذو  - ٢٣
  : سبيل املثال ما يلي

 املساعدة اخلاصة للطالب، فـضالً اً أنواع اِملنح كمساعدة تشغيل املدارس، أي حتديدتقدمي خمتلف    - 
وبفضل هذه اِملنح مت    .  بليون روبية  ١١,٥ اليت بلغت    ٢٠٠٧عن املساعدة املتعلقة بالكتب يف عام       

  .  يف املائة من طالب املراحل االبتدائية واملتوسطة والعليا من دفع أي رسوم دراسية٧٠,٣إعفاء 

كفالة حسن تنفيذ مجيع السياسات والتدابري الرامية إىل حتسني نوعية ورفاه املدرسني وحماضري               - 
 لالستفادة مـن   على فرص    ٢٠٠٧ شخص يف عام     ٨١ ٨٠٠وعليه، حصل حوايل    . اجلامعات

برنامج مدته  (D-4أو برنامج ) S-1لنيل شهادة البكالوريوس أو (برامج جامعية لتدريب املعلمني 
على فـرص   اً   شخص ٨ ٥٤٠، وحصل حوايل    ) يتوج باحلصول على درجة علمية      سنوات ال  ٤

وكان الغرض من مجيع هذه الـربامج هـو      . املاجستري أو الدكتوراه  شهادة  إلكمال برامج لنيل    
  .حتسني قدرات وإمكانات ومهارات الطالب واحملاضرين اجلامعيني

فعلـى  . جيا املعلومات واالتصاالت حتسني قدرات ومهارات الطالب واملدرسني يف جمال تكنولو         - 
شبكات تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت يف حوايل عشرة آالف /سبيل املثال، مت تركيب أنظمة

  . وحدة للتعليم عن ُبعد٣٦عن تركيب   حمافظة ومدينة، فضال٤٧١ًمدرسة و

، واملؤسسات   اجلهة اليت تضع السياسات    بوصفها وتعزيز التآزر والشراكات بني احلكومة،       إقامة  - 
وخالل السنوات القادمة، ستنظم احلكومـات  ).  سوق العمل بوصفه(التعليمية وقطاع الصناعة    

  . حلقات عمل منتظمة تشارك فيها هذه اجلهات الثالث صاحبة املصلحةاحمللية 

وقد حتقق  . كفالة أن تكون احلالة اجليدة ملباين املدارس هي أحد مؤشرات النظام التعليمي اجليد              - 
ك بعدة طرق منها تشييد املزيد من املدارس اجلديدة وجتديد أو إعادة بناء املرافق غري املالئمة                ذل

ومثة تقدم مشجع يف هذا الصدد، وتتوقع احلكومة تشييد وإكمـال النـسبة             . للمدارس القائمة 
 مدرسـة   ٥ ٤١٩وُشّيدت حوايل   . ٢٠٠٩ و ٢٠٠٨ يف املائة خالل عامي      ١٠املتبقية اليت تبلغ    
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 ٨ ٥٨١ مكتبة و٤ ٤٢٨وعالوة على ذلك، مت تشييد . ٢٠٠٧ إىل ٢٠٠٥ يف الفترة من جديدة
  ).  روبيةمليار ٧ ١٤٧بتكلفة إمجالية بلغت (خمترباً 

 الفجوة التعليمية بني    لرأباً   يف مجيع أحناء البلد سعي     "هيا نقرأ "التركيز بشدة على ترويج محلة        - 
ـ أما املرافق األخرى اليت ُت.  خمتلف املواقع مكتبة عامة يف٤٠٠ومت تشييد حوايل   . السكان ن مكِّ

األشخاص من احلصول على الكتب فتشمل املكتبات املتنقلة، والبيوت الذكيـة، والـدراجات             
   .النارية الذكية، وغريها من النظم املماثلة اليت جيري الترويج هلا

  القروض الصغرية كواحدة من وسائل القضاء على الفقر

. احلصول على القروض الصغرية سيكون لفائدة الفقراء يف مجيع أحناء البلدفرص  أن حتسني   ترى احلكومة   - ٢٤
.  الفقـر  ملكافحةولتحقيق ذلك، ترى احلكومة أن التعاون الدويل أمر جوهري لدفع اجلهود اليت تبذهلا إندونيسيا               

 حمفل دويل هلذا الغرض ٢٠٠٨وليه ي/ متوز٣٠ إىل ٢٨ويف هذا الصدد، سُيعقد يف بايل، بإندونيسيا، يف الفترة من       
ومن أهداف هذه القمـة تعزيـز       . هو مؤمتر القمة اإلقليمي ملنطقة آسيا واحمليط اهلادئ املتعلق بالقروض الصغرية          
 ظراً لطابع هذا االجتماع املوّجهون. وحتسني استدامة منح القروض الصغرية يف قطاع الصناعة، على املستوى احمللي

ويف هذا الـصدد، ستـستفيد      . ن البلدان املشاركة فيه من تبادل أفضل املمارسات واخلربات        حنو التعلُم، ستتمك  
إلطالع البلدان األخرى على أفضل ممارساهتا وما استخلصته من دروس يف جمال اً إندونيسيا من هذا االجتماع أيض

ات البلدان األخرى يف هـذا       أفضل ممارس  االستفادة من عن     القروض الصغرية يف إندونيسيا، فضالً      برنامج تنفيذ
   .ومن املقرر أن يشارك يف املؤمتر عدد من الشخصيات املرموقة. امليدان

  العنف ضد األطفال  - ٢

 اآلبـاء،  من قبلسعياً إىل كفالة تنفيذ سياسة احلكومة املتعلقة حبماية األطفال من إساءة املعاملة والعنف     - ٢٥
ين يقدمون على هذه األفعال، وذلك عن طريق سن القانون رقم            احلكومة عقوبات صارمة ضد اآلباء الذ      حّددت

  . املتعلق بالقضاء على العنف املرتيل٢٣/٢٠٠٤ املتعلق حبماية الطفل، والقانون رقم ٢٣/٢٠٠٢

 من قانون محاية الطفل على معاقبة مرتكيب العنف ضد األطفال بالسجن ملدة أقـصاها               ٨٠وتنص املادة     - ٢٦
  .األطفال/ وُيضاف إىل العقوبة ثلث أو ربع هذه املدة إذا كان اجلناة هم آباء الطفلثالث سنوات وستة أشهر،

، وتنظم  "أوقفوا العنف ضد األطفال   "  قيادة محلة عامة بعنوان   ة الدولة املعنية بتمكني املرأة       وزار وتتوىل  - ٢٧
ق سومبا، وشرق نوسـا  احلملة على نطاق وطين ابتداًء من وسط جاوه، وشرق جاوه، وغرب نوسا تينغارا وشر       

جهود تشمل صـياغة    بذل  وجيري تعزيز هذه السياسة باستمرار عن طريق        . تنغارا، ومالوكي، وجنوب سوالوسي   
ـ  (وقد صيغ هـذا املـشروع  . خطة عمل وطنية بشأن القضاء على العنف ضد األطفال مشروع     مـشروع سمى ي

RAN-PKTA ( مبوجب مرسـوم    قد أُقّر هذا املشروع   و.  حمافظة ١٨ مشاورات مع األطفال يف       إجراء عن طريق 
 املساكن واألسر، واملدارس، والنظام القضائي، وغري     : ستراتيجية تشمل الواجملاالت اليت تستهدفها هذه ا    . رئاسي
  :  من الدوائر الرمسية يف عدة قطاعات تشمل ما يليذلك
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  األسرة واجملتمع بشكل عام/البيئة املرتلية )أ(

 إقليماً، وتعمـل هـذه      ٣٣دمات حلماية النساء واألطفال يف      توفري اخل تكاملة ل أنشأت احلكومة مراكز م     - ٢٨
ومت بالفعل توفري املرافق واملوظفني وجيري اآلن تعزيـز         . كمراكز للمعلومات والتعايف من الصدمات    اً  املراكز أيض 
  .  حمافظة٤٠ إقليما و١٥ على تعزيز القدرات يف ٢٠٠٨يات للعام ووستركز األول. القدرات

ن األطفال من طلب املساعدة مكّخط هاتفي ُي ("TeSA 129"الربنامج املسمى اً ة أيضـوأطلقت احلكوم  - ٢٩
  ويف الفتـرة   . وسُيعمم الربنامج بالتدريج علـى مجيـع أحنـاء البلـد          ). ١٢٩عن طريق االتصال بالرقم اجملاين      

يف باندا آتشي، وجاكرتا، وماكسار، اً  هذا الربنامج حاليويطبق .اً إقليم١١، ستعزز القدرات يف ٢٠٠٨- ٢٠٠٧
  . ظروفهمليكون مبثابة آلية لتلقي شكاوى األطفال بطريقة ُتراعي اً وقد ُصمم أيض. وسورابايا، وبونتياناك

محلـة  اً  وانطالقاً من فهم الصلة الوثيقة بني الزجيات املبكرة والعنف ضد األطفال، أطلقت احلكومة أيض               - ٣٠
ويف هذه األثناء، جيري    .  بدأت يف غرب نوسا تنغارا وساحل جاوه الشمايل        "ملبكرةوقف الزجيات ا  "كبرية هبدف   
إعداد يوميات مصّورة توثّق حاالت اإليذاء اجلنسي اليت تعرض هلا األطفال ضـحايا             ) غرب جاوه (يف إندرامايو   

  . ملنع االستغالل) ودروس مستفادة(لم كوسيلة دعوة يوسيستخدم هذا الف. العنف

أوضحت بيانات اجمللس اإلندونيسي لتنسيق تنظيم      قد  تراف بأن التمييز هو من مسببات العنف، و       ومثة اع   - ٣١
 يف املائة   ٢٥بلغت  )  سن السادسة عشرة بالنسبة للفتيات     دون(أن الزجيات املبكرة    ) ٢٠٠٤ ((BKKBN)األسرة  

ىل إعادة النظر يف القانون     ويف هذا الصدد، بدأت احلكومة بذل جهود ترمي إ        . من جمموع الزجيات يف إندونيسيا    
 يف املائة من األشخاص ٣٤,٣٠وعالوة على ذلك، يبني التقييم اإلضايف الذي أُجري أن . )ix(القائم املتعلق بالزواج

. الذين يقبلون على الزواج هم ضمن الفئة العمرية اليت مل تتجاوز مرحلة التسع سنوات املقررة للتعليم اإللزامـي                 
  . اعتبار الزجيات املبكرة أحد أسباب زيادة التسرب املدرسي، وال سيما بالنسبة للفتياتاً يضويف هذا الصدد، ميكن أ

العديد من املؤسسات اليت يتمكن فيها األطفال من املشاركة أو التعبري           إنشاء  قامت احلكومة بدعم    كما    - ٣٢
فال إندونيسيا، واحملفل الـوطين     عن أنفسهم، وهي حتديداً حمفل األطفال، والشباب الربملانيون، وجملس نواب أط          

  . ملشاركة األطفال، واجمللس االستشاري الوطين لألطفال، وجملس األطفال، وانتخاب القادة الشباب

  )املدارس الرمسية وغري الرمسية، مبا يف ذلك املؤسسات الدينية( البيئة املدرسية )ب(

دارس الذي يفضي إىل احلد من التطور الشامل         تسلط األقران يف امل    ملكافحةنشطة  اً  تبذل احلكومة جهود    - ٣٣
فالـذكاء  . عن كونه يعوق التطور الروحي واالجتماعي والفكري والعاطفي واحلركي          للمهارات العقلية، فضالً  

  . املتعلق بقدرات الدماغ وحده يؤدي فقط إىل أشخاص يتمتعون بالذكاء من الناحية اآللية وليس االجتماعية

  بيئة نظام القضاء )ج(

من اً  انطالق( املتعلق مبحاكم األطفال     ٣/١٩٩٧تعكف احلكومة حالياً على إعادة النظر يف القانون رقم            - ٣٤
ويف ).  سنة١٢ سنوات إىل ٨ بالتحول، والعدالة التصاحلية، ورفع سن املسؤولية اجلنائية لألطفال من املتصلاحلوار 
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التقييمات اليت  / من أجل تعزيز الدراسات    (Bapas) لدعم دور وكالة السجون   اً  هذا الصدد، تبذل احلكومة جهود    
  اليت يكـون األطفـال     قضايا  الجتريها منظمات اجملتمع املدين بغية تقدمي املزيد من املساعدة للقضاة عند النظر يف              

  .طرفاً فيها

 تنظيم دورات تدريب للمكلفـني    اً  وباإلضافة إىل ذلك، وبالتعاون مع اليونيسيف، بدأت احلكومة جمدد          - ٣٥
  . بإنفاذ القوانني يف وسط جاوه، وشرق جاوه، وبابوا، ومالوكي، وغرب سوالويسي

لألطفال منفصلة عن سجون البالغني؛ ووضع منوذج حملاكم        اً   سجن ١٦يف تشييد   اً  وشرعت احلكومة أيض    - ٣٦
. نوسا تنغارامشروع جترييب للعدالة التصاحلية يف وسط جاوه، وغرب تنفيذ عن بدء  األطفال؛ فضالًظروف تراعي 

الشرطة، احملـامون، القـضاة، جمـالس    (عن طريق إنشاء شبكات إلنفاذ القوانني      اً  وجيري دعم هذه اجلهود أيض    
وسُينفّذ ذلك خالل املرحلة    ). ، ويقوم مكتب متكني النساء بدور املنّسق      ة القانوني املساعدةالسجون، ومؤسسات   

  . ال الذين يواجهون مشاكل قانونيةاألوىل يف مثاين حمافظات بغية كفالة محاية األطف

ومراعاةً للطابع اخلاص حملافظة نانغروي آتشي دار السالم، أعطيت األولوية لوضع الئحة حملية بشأن محاية   - ٣٧
عـن   ؛ فضالً(Prolegda) ٢٠٠٧ يف برنامج اللوائح التنظيمية احمللية لعام (Qanun Perlindungan Anak)الطفل 

 حمكمة لألطفال يف غرب آتشي؛ واستكمال مشروع امليزانية اإلقليمية للقضاء على االجتار           ية إلنشاء   وإعطاء األول 
 من املوظفني املكلفني بإنفاذ القـوانني وتعينـهم يف احملـاكم،           ٢٣٢، والقيام كذلك بتدريب حوايل      باألشخاص

ية القائمة على أسـاس     األطفال؛ ووضع آلية للعدالة التصاحل    ظروف  وسرياعي هذا التدريب اجلوانب اجلنسانية و     
 شرطية ١ ٠٠٠توفري التدريب حلوايل اً ومت أيض. جمتمعي يف ثالث من حمافظات نانغروي آتشي دار السالم ونياس

  .  الالجئنيخميماتالعنف ضد األطفال يف حاالت بغية زيادة قدرهتن على التحقيق يف 

  بيئة القطاعات احلكومية )د(

   . توجيهية مرجعية للموظفني الصحيني بشأن العنف ضد األطفالجتري صياغة مبادئ: قطاع الصحة  )١(

أُدجمت يف برنامج التدريب اإلداري يف املدارس املبادئ التوجيهية املتعلقة بالتدريب : قطاع التعليم  )٢(
وعلى سبيل املثال، تستخدم املبادئ التوجيهية كأحد مؤشرات هـذا          . على منع العنف ضد األطفال يف املدارس      

  .  األطفال يف حمافظة بوملان يف غرب سوالويسي ظروفاز يف صياغة ووضع مناذج للمدارس اليت تراعياإلجن

صياغة مبادئ توجيهية تدريبية للباحثني االجتماعيني وصياغة إجراءات عمل : القطاع االجتماعي  )٣(
  . ومولوكو، وغرب أتشيه ونياسقياسية بالنسبة للخدمات املتكاملة اليت ُتقّدم يف وسط جاوه، وغرب نوسا تنغارا، 

اخلدمات القانونيـة لألطفـال،   توفري  مبادئ توجيهية بشأن    مشروعبدأ بالفعل وضع    : الشرطة  )٤(
عن وضع أسـاليب التعلـيم        وتضمني مناهج تدريب رجال الشرطة املواد املتعلقة حبماية حقوق األطفال، فضالً          

  . اإلليكتروين لرجال الشرطة
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  ت اليت تواجه إعمال حقوق الطفلالعوائق والتحديا  - ٣

 القانون املنقح املتعلق بقضاء األطفال األولوية يف برنامج التشريع الوطين           مشروعوضع  مل يعط     )أ(
  . لربملانلعمل ا بسبب ضيق اجلدول الزمين ٢٠٠٨لعام 

محايـة   قدرة حمدودة فيما يتعلق بتعزيز     إال) KPAI (الطفلللجنة اإلندونيسية حلماية    لدى ا ليس    )ب(
  . األطفال يف إندونيسيا

طول عملية قيام احلكومات احمللية مبواءمة اللوائح التنظيمية واملمارسات احمللية مع أحكام اتفاقية               )ج(
  . فيهاطرفاً إندونيسيا دخلتحقوق الطفل وغريها من الصكوك الدولية حلقوق اإلنسان اليت 

  .غة قوانني حملية بشأن منع االجتار بالنساء واألطفالافتقار احلكومات احمللية للقدرة الالزمة لصيا  )د(

  :ما يلياليت تتمثل يف و يف حمافظة نانغروي آتشي دار السالم املواجهةالتحديات اخلاصة   ) ه(

  األنشطة بصورة جمزأة؛ ويف الوقت نفسه، ال يـزال تطـوير النظـام             /مثة اجتاه إىل تنفيذ الربامج      - 
  .يتسم بالضعف

اخلدمات االجتماعية احمللية يف فترة ما بعد كارثة تسونامي، ومع ذلك، مثة حاجة متت زيادة دور   - 
 لكفالة املراقبة والتنسيق بني احلكومة احمللية والوكاالت األخرى ذات          اجلهود املزيد من     بذل إىل

  . الصلة فيما يتعلق بتنفيذ برامج محاية الطفل

املرأة واألطفال، ال يوجد حىت اآلن مؤشر واضح        فيما يتعلق بإنشاء وكالة معنية حبماية ومتكني          - 
يبّين ما هو القطاع الطليعي يف جمال محاية األطفال، أو يبّين كيفية توزيع العمل واملهـام بـني                  

  . اخلدمات االجتماعية احملليةتوفري مراكز 

، مبا يف آليات رصد وتوزيع البيانات املتعلقة باحلاالت ذات الصلة حبماية األطفالاستمرار ضعف   - 
  . ذلك حتقيق تقدم يف جمال هذه احلماية

الوثائق املتعلقة مبحاكمات األطفال اليت يقدمها احملققون التابعون جلهـاز الـشرطة يف إطـار                 )و(
الوحدات اخلاصة بالنساء واألطفال، باستخدام قانون محاية األطفال، ال تزال تواجه عقبات بسبب عدم الفهم يف                

 ، الذين اعتادوا على استخدام قانون العقوبات اإلندونيسي بدالً)القضاة واحملامون(ذ القوانني أوساط املكلفني بإنفا
ويف واقع األمر، ومقارنة بقانون العقوبات، يكفل قانون محاية األطفال معاقبة . من القانون اجلديد حلماية األطفال

  . اً رادعاًريأثت القانون جيعل هلذااجلناة حىت على التهم البسيطة، األمر الذي 

ليس من اليسري احلصول على بيانات دقيقة عن حاالت االجتار باألشخاص يف إندونيـسيا، وال                 )ز(
إىل عدم اتساق منهجية جتميع البيانات بـني        اً  يعود السبب إىل الطابع السري لعمليات االجتار فحسب، بل أيض         

  .كوميةاألخرى غري احلاملعنية الوكاالت احلكومية، وكذلك املؤسسات 
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 أن مستوى    إىل ،"احلق يف التعليم  "، من منظور    "رصد التعليم "تشري البيانات اليت أوردهتا منظمة        )ح(
 يف املائة يف أوساط الفقراء، وبلغت نسبة الذين مل يتمكنوا           ٢٤ بلغ   ٢٠٠٦التسرب من املدارس االبتدائية يف عام       

 يف  ١٨,٣ئة، وكانت نسبة التسرب من املدارس املتوسطة         يف املا  ٢١,٧من مواصلة الدراسة إىل املرحلة املتوسطة       
ومن املفارقـات أن نـصيب      .  يف املائة  ٢٩,٥املائة، وبلغت نسبة الذين مل يتمكنوا من مواصلة الدراسة الثانوية           

وُيعزى ذلك إىل االفتقار إىل اإلمكانيات املالية والطـابع األبـوي       .  يف املائة  ٧٢,٣ بلغ   النسبةالطالبات من هذه    
  . القوي لألسر

 يف املائة مـن امليزانيـة   ٢٠على الرغم من أن الدستور اإلندونيسي ينص صراحةً على ختصيص        )ط(
 يف املائة   ١١,٨ ترليون روبية، أي ما يعادل       ٩٠,١للتعليم، فإن ميزانية الدولة مل ختصص للتعليم حىت اآلن سوى           

  . من امليزانية احلالية للدولة

  قية القضاء على مجيع أشكال التمييز ضد املرأةحقوق املرأة وتنفيذ اتفا

  تعزيز دور املرأة يف احلياة السياسية والعامة عن طريق تنفيذ اإلجراءات اإلجيابية  - ١

 لعـام   ٧صدقت إندونيسيا على اتفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييز ضد املرأة مبوجب القانون رقم                 - ٣٨
تفاقية عن طريق دجمها يف االستراتيجيات اإلندونيسية للتنمية الوطنية،         ، جيري تنفيذ اال   ٢٠٠٠ومنذ عام   . ١٩٨٤

  . التنمية الوطنيةعملية  املتعلق بإدخال املنظور اجلنساين يف ٩/٢٠٠٠وال سيما مبوجب املرسوم الرئاسي رقم 

عـام   ل١٢ املتعلق باألحزاب السياسية والقانون رقـم  ٢٠٠٢ لعام ٣١ سنت احلكومة القانون رقم    دوق  - ٣٩
ونص القانونان على أن تكون حصة مشاركة النـساء يف األحـزاب            . املتعلق بانتخاب أعضاء الربملان احمللي     ٢٠٠٣

ووفقـاً  . ومع ذلك، ال تزال مشاركة النساء متدنية على مجيع مستويات اجلهاز التشريعي           . يف املائة  ٣٠السياسية  
 إىل ١٩٩٩ يف املائة يف الفترة من ٨,٨نساء يف الربملان ، كانت نسبة مشاركة ال)٢٠٠٥(للجنة االنتخابات العامة 

  .٢٠٠٩ إىل ٢٠٠٤ يف املائة يف الفترة من ١١,٣، ومن املتوقع أن تبلغ ٢٠٠٤

حل حمـل قـانون     لي ٢/٢٠٠٨ويف هذا الصدد، مت مؤخراً سن القانون اجلديد لألحزاب السياسية رقم              - ٤٠
 مجلـة أمـور     يف هو،   ٢/٢٠٠٨ اجلديد وجوهر القانون     والنموذج األساسي . ٣١/٢٠٠٢األحزاب القدمي رقم    

والغرض من ذلك هو تنفيـذ      .  يف املائة عند تأسيس أي حزب سياسي       ٣٠أخرى، التمثيل اإللزامي للنساء بنسبة      
 نفسه بالنسبة لعضوية   االشتراطوُيفرض  . يف األحزاب السياسية  رأة  اإلجراءات اإلجيابية من أجل تعزيز مشاركة امل      

وُتلزم األحزاب السياسية أيضاًً بالقيام فعلياً بتنفيـذ        . املدن/زاب السياسية على مستوى األقاليم واحملافظات     جمالس األح 
  . برامج تثقيف سياسي مبا يتسق مع مسؤوليتها عن إيالء االعتبار الالزم ملسأليت العدالة واملساواة بني اجلنسني

 بشأن األحزاب السياسية على اإلجراءات اإلجيابية عنـد         ٢٠٠٨ لعام   ٢ من القانون رقم     ٢- ٢وتنص املادة     - ٤١
وعالوة على ذلك، تـنص     ". ن النساء ـة م ـ يف املائ  ٣٠أن تتضمن نسبة     "...س وتنظيم األحزاب السياسية     ـتأسي

".  يف املائة على األقل من النـساء ٣٠نسبة تأسيس األحزاب السياسية على املستوى الوطين بإشراك   "على  ) ٥(٢املادة  
  .  فرض عقوبات على اجلهة اليت تنتهك تلك األحكام أيضاًويتضمن القانون
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 ومت توحيدها عند صياغة قانون االنتخابات العامـة الـذي يقتـضي            وطُبِقت اإلجراءات اإلجيابية أيضاً     - ٤٢
  . لجنة العامة لالنتخابات على مجيع املستويات يف املائة على األقل يف عضوية ال٣٠مشاركة النساء بنسبة 

 إىل  تنفيذ اإلجراءات اإلجيابية لتعزيز مشاركة املرأة يف السياسة والسياسات العامة يهدف أيضاً           كما أن     - ٤٣
لنساء سيتمكنون من املشاركة بنـشاط أكـرب يف         لاملزيد من الضمانات بأن املدافعني عن حقوق اإلنسان         توفري  

  .سات العامة يف جمال تعزيز ومحاية حقوق اإلنسان يف إندونيسياالسياسة والسيا

 يف عملية صنع القرار على املستوى التنفيذي، كانت الوظائف العامـة الـيت       رأةوفيما يتعلق مبشاركة امل     - ٤٤
ستويات  أدىن من وظائف الرجال العاملني يف اخلدمة املدنية على مجيع امل٢٠٠٦تشغلها نساء يف اخلدمة املدنية عام 

ولوحظ وجود اجتاه مماثل يف     . ملستويني األول والثاين  على ا وكانت الفجوة األكرب واضحة     ). األول إىل اخلامس  (
 يف املائة من جمموع عدد القـضاة        ٢٣ يف املائة ونسبة احملاميات      ١٢سلك القضاء حيث كانت نسبة القاضيات       

  . ٢٠٠٦واحملامني على التوايل يف عام 

ات واملمارسات القانونية الوطنية مع اتفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييز           مواءمة السياس   - ٢
  العنف ضد املرأة وتعزيز محاية حقوقهامكافحة ضد املرأة من أجل 

 من الدستور تكفل املساواة بني الرجال والنساء أمام القانون، ال تزال هناك             ٢٧على الرغم من أن املادة        - ٤٥
وعلى الصعيد الوطين، جيري القيام بالعديد من املراجعات القانونية بغية إجياد مواد . ضد املرأةأحكام قانونية متييزية 

  . قانونية جديدة أو حتسني أو إلغاء أو تنقيح املواد القانونية املتحيزة أو التمييزية ضد املرأة

ملتعلق باملواطنة؛ والقـانون     ا ٢٠٠٦ لعام   ١٢اُتخذ العديد من التدابري القانونية، كسن القانون رقم         قد  و  - ٤٦
 االجتـار   كافحة املتعلق مب  ٢٠٠٧ لعام   ٢١ املتعلق حبماية الشهود والضحايا؛ والقانون رقم        ٢٠٠٦ لعام   ١٣رقم  

ومت ألول مرة تناول مسألة تعرض خدم املنازل .  املتعلق بالعنف املرتيل٢٠٠٤ لعام ٢٣والقانون رقم  باألشخاص؛
هذا القانون، أي وضـع     خبالف  وال يوجد،   .  املتعلق هبذا األمر   ٢٠٠٤ لعام   ٢٣  القانون رقم  ّنلالنتهاكات وسُ 

  . احلكومة مسؤولية محايتهم محايةً شاملةعاتق ولذا، تقع على . قانوين يعترف خبدم املنازل كعمال

 أهنا تنص بوضوح على ٢٠٠٩- ٢٠٠٤م األساسية خلطة العمل الوطنية حلقوق اإلنسان للفترة ئومن الدعا  - ٤٧
 إىل ٢٠٠٦ديسمرب / يف كانون األولاًتعميمويف هذا الصدد، أصدر وزير الداخلية . واءمة اللوائح التنظيمية احملليةم

يطلب فيه مواءمة اللوائح التنظيمية احمللية مع املعايري        ) نواحملافظ/احلكام، ورؤساء البلديات  (مجيع السلطات احمللية    
 فيها، مبا يف ذلك اتفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييز ضد يا طرفاًإندونيسدخلت الدولية حلقوق اإلنسان اليت 

جيب على احلكام احملليني العمل بالتعاون والتنسيق الوثيقني مع املسؤول اإلقليمـي            ذلك التعميم،   وتنفيذاً ل . املرأة
جلنة تنفيذ على مستوى  ٤٣٦وتوخياً لتنفيذ خطة العمل، أنشأت احلكومة . التابع لوزارة القانون وحقوق اإلنسان

  . األقاليم واحملافظات

ـ                 - ٤٨ اسي ـومن أجل تعزيز اجلهود احلكومية الرامية إىل مكافحة العنف ضد املرأة، أُنشئت مبوجب املرسوم الرئ
 ٢٠٠٧ووفقاً للجنة، كانت توجد حىت عـام  .  اللجنة الوطنية املعنية مبكافحة العنف ضد املرأة  ١٩٩٨ لعام   ١٨١رقم  

وعـالوة علـى ذلـك،      .  الئحة تنظيمية حملية تتسم بالتمييز ضد املرأة وتقوم على قيم تقليدية ودينية            ١٠٠أكثر من   
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أسهمت اللجنة بشكل ملموس يف التدابري الوطنية الرامية إىل مكافحة  مجيع أشكال العنف ضد املرأة، وذلك عن طريق            
ندونيسيا ومع شبكاهتا يف منطقة آسيا واحملـيط اهلـادئ    من املنظمات اجملتمعية يف مجيع أحناء إ٣٦٧التعاون الوثيق مع    
  . وقامت املنظمات املذكورة أعاله بدعم أنشطة اللجنة بتنسيق وجناح مشهودين. وشبكاهتا الدولية

  األشخاص، وال سيما النساء واألطفالباالجتار ملكافحة ستراتيجية الوطنية الا  - ٣

جتار باألشخاص هو انتهاك فادح حلقوق اإلنسان، ولذلك ال بد           أن اال  تدرك احلكومة اإلندونيسية متاماً     - ٤٩
وعليه، جيب أن تتدخل احلكومة . وتتخذ هذه اجلرمية عدة أشكال على الصعيدين الوطين والدويل. من القضاء عليه

من املنظورين احمللي والدويل بغية توفري احلماية على مجيع املستويات، وفرض عقوبة صـارمة ال تطـال اجلنـاة                   
مبكافحة  املتعلق   ٢٠٠٧ لعام   ٢١ من القانون رقم     ١١وعالوة على ذلك، فإن املادة      .  الوسطاء فحسب، بل أيضاً  

األشخاص تنص على أن  األشخاص الذين يقدمون على تيسري جهود االجتار ومـرتكيب هـذه اجلرميـة                  باالجتار  
  . سينالون العقوبة نفسها

األشخاص يف البلد بعد شرق جاوه      بثالث أعلى معدل لالجتار     ويف إندونيسيا، يوجد يف غرب كليمانتان         - ٥٠
  .وغرب جاوه

 واملرسوم الرئاسي املتصل به الرامي ٢٠٠٧ لعام ٢١ وثيقة رمسية تتعلق بالقانون رقم ١٤وعموماً، توجد   - ٥١
على أعمـال    األشخاص، وال سيما النساء واألطفال، وللقضاء أيضاً      باالجتار  ملكافحة  إىل تعزيز األساس القانوين     

أما القانون املتعلق بالعنف املـرتيل  . السخرة اليت يتعرض هلا خدم املنازل والفتيات الصغريات اخلادمات يف املنازل      
األشخاص، فتستخدم يف حاالت العنف ضـد خـدم         باالجتار  مبكافحة   والقانون املتعلق    لعمالةوالقانون املتعلق با  

 سنوات  ٣ بنيويعاقب اجلناة بالسجن ملدة تتراوح      . ملنازل خارج البلد  املنازل والفتيات الصغريات اخلادمات يف ا     
  .  مليون روبية٦٠٠و ١٢٠ بني سنة كحد أقصى باإلضافة إىل غرامة مالية امسية تتراوح ١٥و

 على زيادة العقوبة ٢٠٠٧ لعام ٢١ من القانون رقم ٢ من املادة ٦ و٥ و٤ و ٣ و ٢وتنص املواد الفرعية      - ٥٢
وتـنص  . األشخاص اليت يستخدم فيها العنف اجلسدي والعقلي      بوبة القصوى يف حاالت االجتار      مبعدل ثلث العق  

ومع ذلك، ال بد    . األشخاصب على عدم معاقبة األشخاص الذين جيربون على مساعدة مرتكيب االجتار            ١٨املادة  
اسـم  ة أُطلق عليها    ويف سبيل ذلك، أنشأت الشرطة فرقة عمل خاص       . من تقدمي أدلة إضافية قبل إسقاط التهمة      

ومبا أن إندونيسيا مل توقع على أي اتفاقات ثنائية لتبادل          . األشخاصب للتحقيق يف حاالت االجتار      "عملية الزهرة "
  .اجملرمني، فإن الشرطة اإلندونيسية هي اجلهة الوحيدة اليت تتوىل إلقاء القبض على املتجرين والتعامل معهم

سياسـة  انتهاج  األشخاص إىل   بندونيسيا فإهنا حتتاج يف تعاملها مع االجتار        وبالنظر إىل احلالة الفريدة إل      - ٥٣
واستراتيجية شاملتني ينبغي أن تشارك فيهما القطاعات ذات الصلة، كاأليدي العاملة، فيما يتعلق بتوظيـف العمـال                 

 ٢٠٠٦ لعـام    ٢ رقم   وأجريت عملية إصالح قطاع العمالة عن طريق إصدار األمر الرئاسي         . اإلندونيسيني يف اخلارج  
ومن التدابري امللموسة اليت ). BNP2TKI(الذي أُنشئت بعده الوكالة الوطنية لتوظيف ومحاية العمال اإلندونيسيني 

 لتدريب العمال اإلندونيسيني بسبب عدم قدرهتا على توفري منشآت تدريبية  مركزا٨٦ًاختذهتا هذه الوكالة إغالق 
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 للتدريب يف  مركزا٢٦٠ًويوجد حىت اآلن . ب واملدربني وحتديد فترات تدريبيةكافية وتوفري مواد ومعدات التدري
  ). جابوتابيك(مجيع أحناء البلد معظمها يف مدن جاكرتا وبوغور وتاجنريانغ وبيكاسي 

 بالنساء أُنـشئت يف  اتب خاصة مك٣٠٤، يوجد ٢٠٠٧ لعام ٢١  رقم من القانون ٤٥ مع املادة    ومتشياً  - ٥٤
وأُسندت إىل هذه املكاتب والية التعامل بطريقة شاملة ومنسقة مع . ى مستوى احملافظات واملناطقخمافر الشرطة عل

وتوجد يف كل مكتب فرقة عمل خاصة تتألف من شرطيات حصلن على تدريب متعمق ويتمتعن               . ضحايا العنف 
كجزء من املكتب الرمسي ومت حتسني وضع هذه املكاتب . بفهم شامل للقضايا اجلنسانية ومسألة العنف ضد النساء

  . ٢٠٠٧ لعام ١٠للشرطة الوطنية اإلندونيسية مبوجب قرار رئيس شرطة إندونيسيا رقم 

. األطفاليف قضايا   أعاله تعليمات خاصة تتعلق بالتحقيقات      املذكور  من القانون   ) ٢(٤٥وتتضمن املادة     - ٥٥
 ٤٦كما جتيز املادة . لى مستوى املقاطعاتوعالوة على ذلك، ُعممت هذه التعليمات على خمتلف خمافر الشرطة ع

 يف املناطق سيئة  يف إندونيسيا، وخصوصاً    مركزاً ٣٦ويوجد حىت اآلن    . من القانون إنشاء مركز خدمات متكامل     
ووفرت الشرطة  . السمعة فيما يتعلق بعمليات االجتار؛ ويوجد أحدها يف املستشفى التابع للشرطة يف كرامة جايت             

 حيث تتوىل املديرية األوىل التابعة لوحدة التحقيق     7256085-021مباشر عن طريق الرقم     في  هاتأيضا خط اتصال    
  .التعامل املباشر مع أية شكوى) Bareskrim(اجلنائي 

  التحديات

التعامل مع الصدمات وكفالة حقـوق      ما يتمثل يف     املشاكل الداخلية اليت حتتاج إىل حلول        من  )أ(
 يف املناطق اليت ُتعد زال هناك حاجة إىل إنشاء املزيد من مراكز األزمات، وخصوصاًويف هذا الصدد، ال ت. الضحايا

ويف كثري من احلاالت تكون الضحايا غري راغبـات يف العـودة            . من املصادر الرئيسية لعمليات االجتار يف النساء      
  .ومثة حاجة ماسة إىل أن تكفل احلكومة توفري فرص عمل هلن. بسبب الفقر

 احلكومات احمللية أن تقوم دون تأخري بتشديد لوائحها التنظيمية الداخليـة املتعلقـة              جيب على   )ب(
  .هذهاألشخاص، وتطوير قواعد املعلومات املتصلة بالتعامل مع حاالت االجتار ب االجتار كافحةمب

وال يزال . ساءحتتاج برامج التنمية الوطنية إىل املزيد من التعزيز من أجل حتسني املستويات املعيشية للن  )ج(
 دليل التنمية البشرية املـرتبط بنـوع اجلـنس        إليه  معدل الوفيات النفاسية للنساء اإلندونيسيات مرتفعاً حسبما يشري         

وعالوة على ذلك، فـإن معـدل       ). ٢٠٠١تقرير التنمية البشرية،     (٩٢، ووضع إندونيسيا يف املركز      )٠,٦٧١(
 حالة والدة ال يزال هو األعلى يف بلدان         ١٠٠ ٠٠٠لة وفاة لكل     حا ٣٠٧الوفيات النفاسية يف إندونيسيا البالغ      

  . رابطة أمم جنوب شرق آسيا

يف قطاع التعليم، وال سيما يف املدارس الثانوية واجلامعات، ال يزال يوجـد بعـض االخـتالل        )د(
أعلى )  يف املائة  ١٣,٥٣(وعالوة على ذلك، فإن نسبة اإلناث الاليت مل يلتحقن باملدارس على اإلطالق             . اجلنساين

بـني   مشكلة عدم املساواة     هجاوتو. يف الفئة العمرية من سن عشر سنوات فما فوق        ) ٥,٩٧(من نسبة الذكور    
مجلة قطاعات أخرى، حسبما يتضح من ضعف مستويات مـشاركة    ضمن   يف القطاع االقتصادي،      أيضاً اجلنسني
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وتستند هـذه األرقـام إىل      ).  يف املائة  ٧٢,٦(كة الرجال    ملشار ، خالفاً ) يف املائة  ٤٣,٥(املرأة يف القوة العاملة     
  ).SUSENAS (١٩٩٩ االقتصادية لعام - الدراسة االستقصائية االجتماعية 

، نالحظ أن عدد النـساء يف مؤسـسات صـنع            العامة يف القطاع السياسي ورسم السياسات      )ه(
التـدابري  وعلى الرغم من مجيع     . ٢٠٠٧عام  القرارات على الصعيدين الوطين واحمللي بقي يف أدىن مستوياته حىت           

 سوى امـرأة واحـدة يف منـصب     إقليما٣٣ًا البالغ عددها يوجد يف أقاليم إندونيس ياإلجيابية اليت اعُتِمدت، ال     
، وتبلـغ  ٤٧٦املدن البالغ عددها    / امرأة يف مناصب قيادية على املستوى احمللي يف احملافظات         ١٢احلاكم، وحوايل   
  .املدن على التوايل/ يف املائة على مستوى األقاليم واحملافظات٨ يف املائة و١٠اهليئات التشريعية نسبة النساء يف 

  االستراتيجيات الوطنية لتعزيز ومحاية حقوق العمال اإلندونيسيني يف اخلارج  - ٤

  : التدابري اليت اُتخذت يف هذا اجملال هي على النحو التايل

 يتعلق بتوظيف ومحاية العمال املهاجرين ومت بعد ذلك،         نوناً قا ٢٠٠٤أجازت احلكومة يف عام       )أ(
، إنشاء هيئة تنسيقية جديدة هي اجمللس الوطين لتوظيف ومحاية العمال           ٨١/٢٠٠٦مبوجب املرسوم الرئاسي رقم     

 بـشأن إصـالح     ٦/٢٠٠٦ بإصدار األمر الرئاسي رقـم       وجرى تعزيز ذلك أيضاً   . )BNP2TKI()x(املهاجرين  
جملس وطين لالعتماد املهين    أنشئ  وباإلضافة إىل ذلك،    . محاية العمال اإلندونيسيني يف اخلارج    سياسات توظيف و  

وباالتساق مع . تأهيل معترف هبا على الصعيدين الوطين والدويلشهادات يتيح للعمال اإلندونيسيني احلصول على 
يف اخلاصة فيما يتعلق بتوفري التدريب       للجوانب املهنية لوكاالت التوظ     خاصاً هذا اهلدف، تويل احلكومة اهتماماً    

 يف مجيع  مركزا٨٦ًوحسبما ذُكر سابقاً، أغلقت احلكومة . لعمال املهاجرين احملتملني  لصاحل ا السابق ملغادرة البلد    
  .أحناء البلد بسبب افتقارها إىل القدرة على توفري مرافق تدريبية كافية

، أنشأت وزارة اخلارجية مكاتـب      ٦/٢٠٠٦ي رقم   وفقاً للوالية املمنوحة مبوجب األمر الرئاس       )ب(
استشارية للمواطنني تتوىل تنسيقها خمتلف البعثات الدبلوماسية والقنصلية اإلندونيسية يف اخلـارج، ال سـيما يف       

وتوجد يف الوقت الراهن ستة مكاتب استشارية للمواطنني يف سنغافورة وبروين دار السالم واألردن . بلدان املقصد
 بتوسيع هذه املكاتب لتشمل ستة ٢٠٠٨ خالل عام وستقوم وزارة اخلارجية قريباً. يا اجلنوبية وسورياوقطر وكور
  . بلدان أخرى

سعياً إىل زيادة تعزيز قدرة احلكومة على محاية مواطنيها يف اخلارج، أنشأت وزارة اخلارجيـة                 )ج(
إنشاء كيانات قانونية فيما وراء البحار مهمتها        عن   إدارة خاصة للتعامل مع محاية املواطنني اإلندونيسيني، فضالً       

انتـهاكات  احلد من   وسعياً إىل   . مبن فيهم العمال املهاجرون   ، الرئيسية هي توفري املساعدة واحلماية لإلندونيسيني     
، اُتخذ عـدد مـن      )ال سيما النساء املهاجرات   (حقوق اإلنسان اليت يتعرض هلا العمال اإلندونيسيون املهاجرون         

  : على النحو التايلالتدابري

الـسفارات  (بالتعاون مع السلطات املعنية يف بلدان املقصد، تقوم املكاتب اإلندونيسية املعتمدة              - ١
وتشمل هذه التدابري جتميع بيانات عن حـاالت        . بالنظر يف هذه املشاكل واختاذ العديد من التدابري       ) والقنصليات

 إطالع العاصمة عليها، واحلصول على معلومات إضافية عن كيفية         إساءة املعاملة وانتهاكات حقوق اإلنسان بغية     
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إجياد حلول للمشاكل اليت تقع، وتقدمي توصيات إىل السلطات املعنية يف إندونيسيا وإىل اجمللس الوطين لتوظيـف                 
الوكـاالت وجهـات    وذلك فيما خيـص     وإدارة القوة العاملة واهلجرة     ) BNP2TKI(ومحاية العمال املهاجرين    

ومن مثّ، تقدم اإلدارة توصياهتا بشأن معاقبـة        . القائمة السوداء على   اليت ينبغي وضعها     "غري املستقرة "ظيف  التو
  . الوكالء املنتهكني للقانون وتقدميهم إىل العدالة

توفري ممثلني قانونيني للمساعدة يف إجياد حلول هلذه احلاالت، وال سيما تلك املتعلقة مبـواطنني                 - ٢
 عـن   بعثات إندونيسية معتمدة، فـضالً    توجد فيها   جهون إجراءات إنفاذ القوانني يف البلدان اليت        إندونيسيني يوا 

  ). النساء(الدفاع عن حقوق العمال املهاجرين اإلندونيسيني 

  . توفري املأوى وتقدمي املشورة  - ٣

أثناء وجودهم توفري االحتياجات األساسية للمواطنني اإلندونيسيني، مبن فيهم العمال املهاجرون،   - ٤
  . يف مراكز اإليواء

 بالتعاون مع منظمة العمل الدولية، وضعت وزارة اخلارجية ومراكز التدريب والتعليم منوذجـاً              - ٥
كيفية التعامل مع اهلـواجس النفـسية هلـؤالء    بشأن   وضع استراتيجيات    حلماية العامالت املهاجرات، ومت أيضاً    

نهج التعليمي ملركز التدريب والتعليم التابع لوزارة اخلارجية بغية تدريب وقد أُدرج هذا النموذج يف امل. املهاجرات
  .وتعليم الدبلوماسيني وموظفي القنصليات، مبن فيهم امللحقون العماليون

الـذين  ) مبن فيهم العمال املهـاجرون    (توخياً لتقدمي املساعدة القانونية السريعة لإلندونيسيني         - ٦
 باإلعدام أو السجن املؤبد، ومن أجل كفالة ارج، وال سيما من يواجهون أحكاماًيواجهون مشاكل قانونية يف اخل

رصد إجراءاهتم القانونية بشكل جيد، ُتحث السفارات والقنصليات اإلندونيـسية باسـتمرار علـى االتـصال                
للعالقات نا  يي من اتفاقية ف   ٣٦خطارات عمالً باملادة    إباحلكومات اليت اعُتِمدت لديها وأن تطلب منها تزويدها ب        

  .١٩٦٣لعام القنصلية 

  احلقوق املدنية والسياسية

  عرض عام لتنفيذ العهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية يف إندونيسيا  - ١

تؤيد إندونيسيا الرأي الذي مفاده أن احلقوق املدنية والسياسية ال ميكن أن ُتمارس ممارسة تامة إال يف بيئة   - ٥٦
املوجة الدميقراطية  ‘هذا الصدد، كانت إندونيسيا من آخر البلدان اليت انضمت إىل ما يطلق عليه              ويف  . دميقراطية

  .القرن العشرينمن سبعينات الاليت بدأت يف منتصف ‘ الثالثة

 البلد الرابع يف العامل من حيث عدد السكان الذي يضم أكرب عدد - وإن التحول الدميقراطي يف إندونيسيا   - ٥٧
املوجة الدميقراطية ‘ كان من أهم األحداث يف إطار -  ةثنيمن الناحية اإل  وهو أحد أكثر البلدان تنوعاًمن املسلمني

 يف  ويرى بعض املتشككني أن الدميقراطية لن تـصمد طـويالً         . العامل يف هناية القرن العشرين    شهدها  اليت  ‘ الثالثة
 إىل أن البلد كبري للغاية وأن تركيبة الشعب         ة ونظراً إندونيسيا ألن الشعب اإلندونيسي غري جاهز لتبين الدميقراطي       
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وقال هؤالء املتشككون أنفسهم إن الدميقراطية يف إندونيسيا ستؤدي إىل الفوضى . اإلندونيسي معقدة إىل حد كبري
وأعرب أحـد كتـاب     . "تغيري للنظام "وقال آخرون إن ما حدث يف إندونيسيا هو جمرد          . وحىت إىل تفكك البلد   

وتنبأ آخرون بـأن  . "دولة فاسدة "الصحفية، السيد توماس فريدمان، عن أسفه إزاء حتول إندونيسيا إىل           األعمدة  
  .الدميقراطية ستطلق العنان للتعصب والتطرف يف السياسة اإلندونيسية

وبسبب هذه اهلواجس، شعر كثريون من اإلندونيسيني باحلماس والقلق إزاء دخول إندونيسيا يف هـذه                 - ٥٨
  . جملهولة للدميقراطيةالساحة ا

  :حظ يف الوقت الراهن أن الشعب اإلندونيسي قد رفض هذه اهلواجس عن اقتناعويال  - ٥٩

  لقد أصبحت دميقراطيتنا أكثر قوة وحيوية من أي وقت مضى؛  )أ(

 وقد - ، نظمت إندونيسيا بنجاح انتخابات اعُتربت األكرب واألكثر تعقيداً يف العامل ٢٠٠٤يف عام   )ب(
   أجواء سلمية؛جرت يف

  ن وحدهتا تزداد قوة، حسبما ينعكس يف اتفاق السالم يف آتشي؛ إمل تتفكك إندونيسيا، بل   )ج(

ومما ال شك فيه أن .  وقالباًمل تتحول إندونيسيا إىل معقل للتطرف، بل بقيت معتدلة وتقدمية قلباً  )د(
  ا بشكل سلس؛ إىل جنب يف إندونيسيالدميقراطية واإلسالم واحلداثة تسري جنباً

على الرغم من االضطرابات اليت شهدهتا السنوات السابقة عندما جرى تغيري الرؤساء أربع مرات   )ه(
، فإن دميقراطيتنا احلالية تتسم باالستقرار السياسي والنمو        ٢٠٠٢ وعام   ١٩٩٨يف فترة السنوات األربع بني عام       

نقطة الالعودة  إىل  أن الدميقراطية يف إندونيسيا قد وصلت       ومما ال شك فيه     . االقتصادي األعلى منذ األزمة املالية    
   ؛الدالالت التاليةإليه حسبما تشري 

، وجنحت بسالم يف تغـيري     "إجراء االنتخابات مرتني  "متكنت إندونيسيا بسالم من جتاوز اختبار         )و(
  ؛الرئيس عدة مرات

دين الوطين واحمللي، تغّير املـشهد      على الصعي إندونيسيا  نتيجة لالنتخابات املباشرة اليت أجرهتا        )ز(
   ؛السياسي بصورة جذرية وجوهرية

 حبمايـة   أجرت إندونيسيا إصالحات عسكرية قوية وأصبح على القوات املسلحة القيام أيـضاً             )ح(
  ؛الدميقراطية واإلصالحات، إىل جانب محاية التراب الوطين

لى النقيض من البلدان األخرى اليت تقوم       ، وع على الرغم من املشاكل السياسية اليت تظهر أحياناً         )ط(
   ؛بالتحول الدميقراطي، مل حيدث ما يدعو إىل القلق إزاء وقوع انقالب عسكري

تظهر استطالعات رأي ال حصر هلا اقتناع الشعب الراسخ بقيم الدميقراطية وازدياد هذه القناعة                )ي(
  . أو املؤسسات أو السياساتمع مرور الوقت على الرغم من احتماالت فقدان ثقته بالسياسيني
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ويف إطار هذه الثقافة السياسية اجلديدة، جيب أن يتمكن الشعب من التواصل باستمرار مع القـادة وأن                   - ٦٠
وال بد أن يتعلم القادة تطوير منهجية جديدة للحكم الرشيد بغية اعتماد . ه رأي يف السياسات احلكوميةـيكون ل

  . ساءلة، وذلك هو جوهر الدميقراطية السليمةأساليب حكم تتسم باملسؤولية وامل

نوعها لكوهنا ليست جمرد دميقراطية تقوم على تعدد األحزاب، بل هي من والدميقراطية اإلندونيسية فريدة   - ٦١
وللمحافظة على هذه الدميقراطية، جيب على إندونيسيا تعزيز نوع من الدميقراطية .  دميقراطية متعددة اإلثنياتأيضاً

وعندما .  والتسامحلوفاقالقيم العزيزة املتعلقة بالوحدة وا:  على محاية ورعاية اخلصائص الفضلى للبلددراًيكون قا
يديل املواطنون بأصواهتم فإهنم يفعلون ذلك من أجل حتسني مستوى معيشتهم؛ ويتحول صوت الناخب إىل رصيد من                 

 وكذلك  ١٩٤٥حتقق ذلك األمل، ويوجهها دستور عام       وينبغي أن تكون الدميقراطية عملية      . الثقة وعربون لالستئمان  
  . فيهطرفاً العهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية الذي أصبحت إندونيسيا 

وقد صدقت إندونيسيا على العهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية عن طريق قيامها بسن القانون   - ٦٢
  .٢٠٠٦مايو / أيار٢٣منذ التطبيق واجب  فأصبح العهد ٢٠٠٥ لعام ١٢رقم 

  احلق يف التصويت واالنتخاب  - ألف

وفقاً للمبادئ الدميقراطية، أجرت إندونيسيا بنجاح، للمرة األوىل يف تارخيها، انتخابات رئاسية سـلمية                - ٦٣
القادة وعالوة على ذلك، حيق للمواطنني اإلندونيسيني أن ينتخبوا بشكل مباشر           . واسعة النطاق ومعقدة ومباشرة   

 أكثر من ٢٠٠٥وقد أُجريت يف إندونيسيا منذ منتصف عام . رؤساء مقاطعات/احملليني من حكام ورؤساء بلديات
 عملية انتخابية الختيار قادة     ٨٥ وحده   ٢٠٠٦وُنظّمت يف عام    .  عملية انتخابات حملية الختيار قادة حمليني      ٣٠٠

  . ٢٠٠٨ عام  عملية انتخابية حملية يف١٣٨حمليني، وستنظم احلكومة 

 يف املائة   ٧٧ مليون ناخب و   ١١٧اليت شارك فيها    و ٢٠٠٤وكانت االنتخابات الرئاسية اليت جرت عام         - ٦٤
ومن اجلوانب الكثرية اجلديرة باملالحظة يف الدميقراطيـة        . من الناخبني املستوفني للشروط، أكرب يوم انتخايب يف التاريخ        

اً، عـضو  ٥٥٠ سيدة لعضوية جملس النواب املكّون مـن    ٦١ انتخاب    أدت إىل  ٢٠٠٤اإلندونيسية أن انتخابات عام     
  .عضواً ١٢٨ سيدة لعضوية جملس األعيان املكّون من ٢٧وانتخاب 

واالعتراف الدويل باجلهود اليت تبذهلا احلكومة لتعزيز وتدعيم الدميقراطية اإلندونيسية قد انعكس يف مجلة           - ٦٥
) IAPC(املقدمة من اجلمعية الدولية للمستشارين السياسيني ‘ الدميقراطيةجائزة ‘أمور منها حصول إندونيسيا على 

كما أثنت اجلمعية . ٢٠٠٧نوفمرب / تشرين الثاين١٢خالل مؤمترهم األربعني الذي ُعقد يف نوسا دوا، يف بايل، يف 
  .يف آسيا للدميقراطية ى حيتذعلى جناح إندونيسيا يف وضع وتطبيق نظام دميقراطي ميكن أن يصبح مثاالً

ستراتيجية من املزمع استكماهلا يف     اتعزيز الدميقراطية اإلندونيسية، هناك قوانني سياسية       زيادة  ويف سبيل     - ٦٦
  : وهي على النحو التايل٢٠٠٨- ٢٠٠٧الفترة 

 ٢القانون رقم   ( القانون املتعلق باألحزاب السياسية      ٢٠٠٨يناير  / يف كانون الثاين   اعُتِمد أخرياً   - ١
  ؛ )ملتعلق باألحزاب السياسية ا٢٠٠٨لعام 
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  القانون املتعلق باالنتخابات الوطنية ألعضاء الربملان، وجملس الشيوخ، واجملالس التشريعية اإلقليمية؛   - ٢

القانون املتعلق بتشكيل ووضع جملس الشعب االستشاري، والربملان، وجملس الشيوخ، واجملالس             - ٣
  التشريعية اإلقليمية؛ 

   باالنتخابات الوطنية للرئيس ونائب الرئيس؛القانون املتعلق  - ٤

  . املتعلق مبنظمات اجملتمع املدين٨/١٩٨٥تنقيح القانون رقم   - ٥

 حق األحزاب الـسياسية يف تـشكيل        ومبوجب القانون اجلديد املتعلق باألحزاب السياسية، ُيكفل أيضاً         - ٦٧
ة، حـسبما ورد يف القـوانني واللـوائح    والغرض من ذلك هو كفالة انفتاح األحزاب السياسي     . منظمات جانبية 

وعالوة على ذلك، يقع على عاتق األحزاب السياسية ، متشياً مع مسؤولياهتا، التزام يتمثـل يف                . التنظيمية ذات الصلة  
  .العمل بنشاط يف جمال تثقيف الشعب سياسياً، وجيب عليها إيالء االعتبار الواجب للعدالة واملساواة بني اجلنسني

 املتعلق مبنظمات اجملتمع املـدين      ١٩٨٥ لعام   ٨ا السياق، جيب على احلكومة تنقيح القانون رقم         ويف هذ   - ٦٨
 يسمح هلذه املنظمات بتشكيل منظمات جانبية من األحزاب السياسية أو املنظمات التابعة لكونه ال يتضمن حكماً

، سوف ُيستكمل يف الوقت احملدد بعد        عاماً ٢٠وهذا القانون الذي مل ُيعد النظر فيه ألكثر من          . ألحزاب سياسية 
  . سن القانون اجلديد املتعلق باألحزاب السياسية

تعزيز نظامنا الدميقراطي، أصبحت فرصة مشاركة مرشحني مستقلني يف االنتخابات احمللية زيادة ويف سبيل   - ٦٩
لنطاق من جانب اجملتمـع      واسع ا   إىل جنب مع املرشحني الذين تدعمهم أحزاب سياسية جتد دعماً          املباشرة جنباً 

 عموماً، كما أصبحت هذه املشاركة ممكنة من الناحية القانونية مبوجب قرار احملكمة الدستورية الصادر عمـالً                
  . ١٩٤٥من دستور عام ) ٣(و) ١()د(٢٨باملادة 

  احلرية الدينية  -  باء

 باحلقوق املدنية والسياسية، التزاماًصفها دولة طرفاً يف العهد الدويل اخلاص وتلتزم احلكومة اإلندونيسية، ب  - ٧٠
الفكر والضمري  من هذا العهد املتعلقة حبرية ١٨ للغاية بتعهداهتا والتزاماهتا، وال سيما التزاماهتا مبوجب املادة جاداً

بطريقة ال لبس فيها على الضمانات الدستورية املتعلقة        ) ٢٩و) ه(٢٨املادة   (١٩٤٥وينص دستور عام    . والدين
  . محاية هذا احلق اهلامبتعزيز و

  التحديات

ن معتنقي الديانات غري    مكّالذي يُ و املتعلق بإدارة السكان     ٢٣/٢٠٠٦على الرغم من سن القانون رقم         - ٧١
رمسياً من تسجيل زجياهتم لدى املسّجل املدين، ال تزال هناك حاالت مل يتمكن فيها معتنقو بعض الديانات املعتمدة 

والقانون املذكور آنفا ينص بوضوح يف املادة .  وتسجيل زجياهتم بصورة رمسية)xi(م هبذا احلقيف البلد من التمتع التا
 هبا قانوناً ميكن أن يتركوا اخلانة املتعلقة بتحديد الديانة  اً على أن األشخاص الذين ال يعتنقون ديانة معترف        )٢(٦٤

  .)xii(ل املديناملسّجلدى فارغة، وحيق هلم القيام الحقاً بتسجيل زجياهتم رمسياً 



A/HRC/WG.6/1/IDN/1 
Page 24 

 

 عن حق مجيع    ويف ضوء ذلك، تود احلكومة تأكيد التزامها القوي بكفالة تعزيز ومحاية هذا احلق، فضالً               - ٧٢
احلكومة مسؤولية كفالة تقدمي خدماهتا إىل أتباع مجيع الديانات عاتق وتقع على . اإلندونيسيني يف ممارسة دياناهتم

  . هتم من دون متييزأو املعتقدات، مبا يف ذلك تسجيل ديانا/و

  التحول واإلصالح الكامالن  - ٢

  : لقد نتج عن إصالح جهاز الشرطة ما يلي  - ٧٣

  .٢٠٠٠فصل الشرطة الوطنية عن القوات املسلحة يف عام   )أ(

  .٢٠٠٢ من عام أصبحت الشرطة خاضعة لوالية احملاكم العامة اعتباراً  )ب(

وأصدر رئيس الشرطة الوطنيـة     . شرطة اجملتمعية  باعتماد برنامج أعمال ال    ٢٠٠٥القيام يف عام      )ج(
ستراتيجية ا":  بعنوان الذي يتضمن مرفقا٢٠٠٥ًأكتوبر / تشرين األول١٣ املؤرخ ٧٣٧/١٠/٢٠٠٥املرسوم رقم 

ويقدم هذا املرسوم توجيهات . "وسياسات تنفيذ منوذج أعمال الشرطة اجملتمعية املتعلق بتأدية مهام الشرطة الوطنية
تعلق بفهم اجملتمع احمللي وإدراكه لسياسات واستراتيجيات الشرطة الوطنية من أجل القيام بأعمـال              شاملة فيما ي  

وُتعد أعمال الشرطة اجملتمعية واحدة من أجنع الطرق لتحقيق سالمة اجملتمع احمللـي واحلفـاظ               . الشرطة اجملتمعية 
أكرب على دور رجال األمن، وتعطي األولوية       وهي ختتلف عن الطريقة القدمية اليت متيل إىل التركيز بشكل           . عليها

وسعياً إىل تطوير وتعزيز تطبيق أعمال الشرطة . لدور ومشاركة اجملتمع احمللي يف احلفاظ على أمن املناطق السكنية  
اجملتمعية، تواصل الشرطة الوطنية تقدمي الدعم للمناقشات املتعمقة والبحث عن املمارسات الفـضلى والـدروس      

  .  اجملتمع اإلندونيسي املتعدد األوجهاملستفادة من

  .اعتماد منوذج حقوق اإلنسان يف أكادميية الشرطة  )د(

  . نزع الصبغة العسكرية عن التدريب يف أكادميية الشرطة  )ه(

  : ونتج عن اإلصالحات يف القوات املسلحة اإلندونيسية ما يلي  - ٧٤

  . اآلن حمايدة ومستقلة وغري مسيسةوضعت املؤسسة العسكرية حداً ألنشطتها السياسية وهي  )أ(

 العسكرية العالقة بني املؤسسة العسكرية واحلكومة ومع        - حيدد اإلطار اجلديد للعالقات املدنية        )ب(
:  ويف القوانني الوطنيـة املوجـودة      ١٩٤٥وُيشار إىل ذلك يف أحكام دستور عام        . املؤسسات احلكومية األخرى  

وتكون القرارات مـن هـذا      . خول يف حرب مع بلدان أخرى، على سبيل املثال        استخدام القوة العسكرية يف حالة الد     
  . القبيل يف يد الرئيس، بعد موافقة الربملان، وخيضع قرار القوات املسلحة حبشد أو تعبئة القوات لسلطة الرئيس والربملان

  .لالبتعاد عن ممارسة أي نشاط جتاريتدابري وتتخذ املؤسسة العسكرية باستمرار   )ج(
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Endnotes:  
i Whereas meanwhile, the Elucidation of Article 51 Paragraph (1) Sub-Paragraph of the Constitutional Court Law 
affirms that the “individual” intended in Article 51 Paragraph (1) Sub-Paragraph a includes a group of individuals 
having a common interest. 
ii They are as follows: Law No. 18/1956 on the Ratification of ILO Convention No. 98 Concerning of the Enactment 
of the Basic Rights to Organize and Collective Bargaining; Law No. 80/1957 on the Ratification of the ILO 
Convention No. 100 concerning  Equal Remuneration; Law No. 19/1999 on the Ratification of  ILO Convention No. 
105 on the Abolition of Forced Labour; Law No. 20/1999 on the Ratification of ILO Convention No. 138 on 
Minimum Age for Admission to Employment; Law No 21/1999 on the Ratification of ILO Convention No 111 on 
Discrimination in Respect of Employment and  Occupation; Law No. 1/2000 on the Ratification of ILO Convention 
No 182 on the Prohibition of an Immediate Action for the Elimination of the Worst Forms of Child Labour); 
Presidential Decree No. 83/1998 on the Ratification of ILO Convention No 87 concerning Freedom of Association 
and Protection of the Right to Organize. 
iii The general condition of people’s welfare during the year 2006 was still a source of great concern. The number of 
poor people in the country has not yet significantly reduced. According to the Bureau of Central Statistics (BPS), the 
number of poor people in 2006 raised to 39. 05 millions from 35 million in 2005. In 2007, despite the Government’s 
pronouncement, through the BPS, stating that the number of the poor between March 2007 to March 2007, has been 
reduced to 37.17 million (16. 58% of the total population), the World Bank mentioned that their number remains at 
around 1000 million (42.6%). This is based on the calculation of the population living with the wage/salary under 
USD $2/day/person out of 232, 9 million people in 2007 and 236, 4 millions in 2008. 
iv The result of the National Labor Survey (Sakernas) of the BPS of February 2007 showed that the highest figure of 
unemployment’s still exists in Java with the number of around 10.39 % and the lowest in Bali and Nusa Tenggara 
around 5.49%. The high figure of unemployment also shows in Sulawesi and Sumatera with the number of 9.94 and 
9.62% respectively. Moreover, out of 45 cities which recorded in the Consumer Price Index (IHK) in December 
2007, all of them showed inflation. The high inflation in the country took place in Banda Aceh (around 3.76%), and 
the lowest inflation was in Pangkal Pinang (0.03%). 
v According to the 9 August 2006 edition of the Tempo Daily, Director of the ILO Jakarta, Alan Boulton stated that 
based on the research by the ILO, there were around 70 thousands child sex workers in Indonesia under 15. Bali 
followed by Nusa Tenggara, are the cities with the highest numbers. 
vi Notwithstanding the fact that only few best practices have been achieved in the efforts to eradicate child labour in 
Indonesia, the Local Government in Kutai-East Kalimantan has successfully launched its region as a child workers 
free zone. It is hoped that other regions in the country are expected to undertake similar efforts. In this vein, the 
Government is now strengthening the Program of Hopeful Family (PHP or in Indonesia Program Keluarga 
Harapan/PKH) as part of its efforts to develop a social protection system. PHP is a program which grants conditional 
cash transfers to poor families. In return, the families are required to send their children to school to benefit from 
facilities as already allotted by the Department of National Education. Poor families with under school age children 
and/or pregnant mothers, health facilities as regulated by the Department of Health are provided.  
Aside from aiming to reduce spending by poor households, PHP is also aimed at abolishing persistent vicious circles 
of poverty between generations. Therefore, it is hoped that the next generation will get better education and health 
care, leading to better jobs. PHP was launched in mid-2007 and has been provided to around 500 thousand 
households in seven provinces. In 2008, this program will be increased to meet the needs of 1.5 million poor 
households. The program is in fact in line with the goal to eradicate child labour as well with the attainment of 
MDGs in relations to education, health, and gender equality. 
vii On 26 June 2007, A National Seminar on “Prevention and Addressing Trafficking as well as Forced Labour for 
Domestic Workers and Child Domestic Workers”, was held in the State Ministry for the Empowerment of Women. 
This Seminar was conducted by a number of NGOs network i.e. Gema Rumpun Perempuan, Jarak, and Rumpun 
Tjoet Njak Dien of Yogyakarta, supported by the State Ministry of Women Empowerment, the European Union’s 
and the ILO’s Office  in  Jakarta. 
viii The Ministry for the Empowerment of Women, in association with the ILO Jakarta since 2006 has been 
formulating a module on domestic child workers. The module will be circulated for free in a sustained manner 
among governmental apparatus, women activists, child workers, and general society. 
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ix Early marriages of children under 18 in Indonesia are legalized under Law 1 of 1975 on Marriage. This Law 
allows girl child under 16 to get married as stipulated in Article 7 (1). ”Marriage is only allowed if the groom 
reaches the age of 19 and the bride has reached the age of 16. 
x Measures undertaken by BNP2TKI to address problems faced by our migrant workers abroad are as follows:  

a. Establishing Employment Training Centers (ETC) at the Employment Offices in the various regencies/cities 
to help facilitate opportunities for those seeking employment overseas. 

b. Closing ETCs that are inadequate and violate basic rules and regulations (such as having inadequate 
facilities, etc.) 

c. Increasing the minimum wage of migrant workers in a number of destination countries such as Singapore and 
certain countries in the Middle East.  

d. Establishing monitoring mechanisms in a number of destination countries. 

e. Abolishing the levy each migrant worker has to pay upon arrival at Terminal 3 of Cengkareng Airport. 

f. Intensifying the dissemination of information on the procedures and on the risks of working overseas. 

g. Reducing the sending of overseas workers in the domestic sector and strengthening the job opportunities for 
overseas employment in the formal sector. 

xi In this context, the followers of “Aliran Kepercayaan kepada Tuhan YME” (a belief called “Belief in One God”) 
for example, were reported to have chosen any one of the religions listed on their ID cards (KTP). The report further 
revealed that the followers of several beliefs in Bandung and Cimahi (West Java) still face administrative difficulties 
in having their marriages registered. 
xii In 2001, Mr. Asep Setia Pujanegara brought such a case before a court in Bandung. The Supreme Court granted 
his appeal and subsequently ordered the Civil Registrars in Bandung (West Java) to register his marriage.  

- - - - - 

 


