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الــردود علــى قائمــة القــضايا واألســئلة املطروحــة فيمــا يتعلــق بــالنظر يف      
  التقرير اجلامع للتقريرين الدوريني السادس والسابع

  مجهورية إندونيسيا    
تعد هذه الوثيقة للرد على قائمة القضايا واألسئلة املطروحة فيمـا يتعلـق بـالتقرير اجلـامع        - ١

 الـذي سـتنظر     (CEDAW/C/IDN/6-7) السادس والسابع جلمهورية إندونيـسيا       للتقريرين الدوريني 
  .٢٠١٢فيه اللجنة املعنية بالقضاء على التمييز ضد املرأة يف دورهتا الثانية واخلمسني لعام 

وتويل حكومة مجهورية إندونيسيا أمهية كبرية للقضاء على التمييز ضد املرأة واختـذت               - ٢
وتواصــل . لنــهوض بــدور املــرأة ومحايــة حقوقهــا يف ســائر أحنــاء البلــد   مجيــع التــدابري الالزمــة ل 

إندونيسيا، على الصعيدين اإلقليمي والعاملي، هتيئة بيئة متكينية ُتعزز قدرة الدولة علـى االمتثـال              
اللتزامهــا جتــاه اللجنــة املعنيــة بالقــضاء علــى التمييــز ضــد املــرأة وتنفيــذ نتــائج مــؤمترات األمــم    

  . القمة الرئيسية وخباصة إعالن ومنهاج عمل بيجنياملتحدة ومؤمترات
ولقد أجريت لدى إعداد رد إندونيسيا على قائمة القـضايا واملـسائل املطروحـة طائفـة              - ٣

وعقدت وزارة متكني املرأة ومحايـة الطفـل، ووزارة الـشؤون اخلارجيـة             . واسعة من املشاورات  
 عمـل ضـمت ممـثلني عـن مؤسـسة           كمـا ُعقـدت حلقـة     . سلسلة تنسيق مشتركة بـني الـوزارات      

ــارزين فيمــا يتعلــق بقــضية       حقــوق اإلنــسان الوطنيــة، ومنظمــات اجملتمــع املــدين، وأشــخاص ب
) آسـيان (حقوق املـرأة، مـن قبيـل املفـوض اإلندونيـسي للجنـة رابطـة أمـم جنـوب شـرق آسـيا               

ى التمييـز ضـد     املعنية باملرأة والطفل، والعضو اإلندونيسي السابق يف اللجنة املعنيـة بالقـضاء علـ             
  .املرأة، من أجل احلصول على معلومات بشأن تنفيذ االتفاقية

وتتضمن هذه الوثيقة معلومات إضافية بـشأن التـدابري التـشريعية واإلداريـة وغريهـا الـيت                   - ٤
ــرة   ــدابري إرشــادية، ترمــي إىل حتقيــق املــساواة    ٢٠٠٩-٢٠٠٤اختــذت عقــب الفت ، فــضال عــن ت

ويتعلـق بعـض هـذه التـدابري بالتـصديق علـى اتفاقيـة حقـوق                . أة والرجل القانونية والفعلية بني املر   
، وتنفيذ خطة العمـل الوطنيـة بـشأن حقـوق اإلنـسان يف        ٢٠١١األشخاص ذوي اإلعاقة يف عام      

 بغيــة التعجيــل بتحقيــق ٢٠١٥-٢٠١٠، واعتمــاد خارطــة طريــق للفتــرة ٢٠١٤-٢٠١١الفتــرة 
نفيــذ خطــة التنميــة املتوســطة األجــل الوطنيــة للفتــرة  األهــداف اإلمنائيــة لأللفيــة يف إندونيــسيا، وت

 بـشأن التعجيـل بتنفيـذ أولويـات       ٢٠١٠ لعـام    ١، وسن التوجيه الرئاسـي رقـم        ٢٠١٤ -٢٠١٠
 بــشأن إقامــة العــدل للجميــع، واعتمــاد ٢٠١٠ لعــام ٣التنميــة الوطنيــة، والتوجيــه الرئاســي رقــم 

ــم    ــة رق ــة املالي ــام ١١٩الالئحــة الوزاري ــشأن ال٢٠١٠ لع ــراعيني للمنظــور    ب ــة امل تخطــيط وامليزن
 لوزارة الشؤون الداخلية بـشأن املبـادئ        ٢٠١١ لعام   ٢٢اجلنساين وإصدار الالئحة الوزارية رقم      
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، وال سـيما فيمـا يتعلـق بالتعجيـل لبلـوغ       ٢٠١٢التوجيهية العامة إلعـداد امليزانيـة اإلقليميـة لعـام           
  .وإطارا زمنيا ونتائج ملموسةوتتضمن خطوات حمددة، . األهداف اإلمنائية لأللفية

وترد يف هذه الوثيقـة، خمتلـف األدوار النـشطة اإلندونيـسية للنـهوض بـاملرأة يف احملافـل                     - ٥
وهي تشمل الدعم املقدم من إندونيسيا إىل املبـادرات العامليـة املعنيـة بـاملرأة               . اإلقليمية والدولية 

ة فيمـا يتعلـق بـاملرأة، والتـرابط بـني           والطفل، وبشأن االتساق على نطاق منظومة األمـم املتحـد         
ــة األخــرى     ــسان الدولي ــرأة وبــني صــكوك حقــوق اإلن وعــالوة علــى ذلــك، تقــوم   . حقــوق امل

إندونيــسيا بتعــيني نــساء بــارزات كممــثالت إلندونيــسيا مبــا يف ذلــك يف فريــق صــياغة إعــالن    
اإلنـسان،  واللجنـة املـستقلة الدائمـة حلقـوق         حقوق اإلنـسان لرابطـة أمـم جنـوب شـرق آسـيا،              

  .التابعة ملنظمة التعاون اإلسالمي
  

  حملة عامة    
  ١الرد على السؤال رقم 

دأبت إندونيـسيا باسـتمرار، يف إطـار وفائهـا بالتزامهـا بإعـداد تقـارير مبوجـب خمتلـف                      - ٦
صكوك حقوق اإلنسان، على مشاركة مجيع أصحاب املصلحة يف جمال حقوق اإلنـسان علـى                

ويـــشمل هـــذا املؤســـسات الوطنيـــة حلقـــوق . ى املقاطعـــاتاملـــستوى املركـــزي وعلـــى مـــستو
  .اإلنسان، واملنظمات غري احلكومية، ومنظمات اجملتمع املدين

. وتعتقد إندونيسيا اعتقادا راسخا أن عملية إعداد التقرير هلا من األمهية مثل مـضمونه               - ٧
وهـي تـوفر    . ديةوأثناء عملية إعداد التقرير، ُيشارك أصحاب املصلحة يف مناقشات صرحية وجم          

ــة          ــا، ومعرف ــانون أو الئحــة أو سياســات م ــذ ق ــة تنفي ــشأن حال ــادل املعلومــات ب هلــم جمــاال لتب
ــيت تكــون       . التحــديات ــسان ال ــات حقــوق اإلن ــق فهــم شــامل التفاقي ــوفر فرصــة لتحقي كمــا ت

  .إندونيسيا طرفا فيها، وتنسيق إعماهلا بصورة أفضل
دونيــسيا الــيت قطعتــها أثنــاء االســتعراض   وهــذه املمارســة أيــضا جــزء مــن التزامــات إن    - ٨

. الدوري الـشامل الـذي أجـراه جملـس حقـوق اإلنـسان التـابع لألمـم املتحـدة بـشأن إندونيـسيا               
كما تعد هذه العملية الشاملة جـزءا ال يتجـزأ مـن احليـاة الدميقراطيـة يف إندونيـسيا وجـزءا مـن             

  .لية الدولة بشأن تلبية حقوق اإلنسانومسؤ
ية إعداد التقرير اجلامع للتقريـرين الـدوريني الـسادس والـسابع للجنـة املعنيـة                وأثناء عمل   - ٩

بالقــضاء علــى التمييــز ضــد املــرأة، أجريــت مــشاورات خمتلفــة علــى الــصعيدين الــوطين ودون     
ــة،      ــة حلقــوق اإلنــسان واملنظمــات غــري احلكومي الــوطين، وقــد مشلــت أيــضا املؤســسات الوطني

ت تلك األنشطة أيضا أثناء نـشر املالحظـات اخلتاميـة للجنـة           وقد جر . ومنظمات اجملتمع املدين  
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. بــشأن التقــارير اإلندونيــسية الــسابقة املقدمــة للجنــة املعنيــة بالقــضاء علــى التمييــز ضــد املــرأة    
  :يلي إشارة إىل بضع تقارير منها وفيما
 أةتنفيذ اتفاقية القضاء علـى مجيـع أشـكال التمييـز ضـد املـر              حلقة العمل الوطنية بشأن       -  

، وسلــسلة ٢٠١٠مــايو / أيــار٣، جاكرتــا، ٢٠٠٩-٢٠٠٤يف إندونيــسيا، يف الفتــرة 
ــشرقية،       ــارا ال ــا تينغ ــة، ونوس ــات العمــل يف جــاوه الغربي ــة حلق ــسي اجلنوبي ، وسوالوي

  ؛٢٠٠٩وسومطرة اجلنوبية خالل عام 
د حلقة العمل الوطنية بشأن التعليقات اخلتامية للجنـة املعنيـة بالقـضاء علـى التمييـز ضـ                   -  

  ؛٢٠٠٩يناير / كانون الثاين٢٩املرأة، جاكرتا، 
وواضـعي اخلطـط يف وزارات احلكومـة    منسقي الشؤون اجلنسانية تدريب املدربني من    -  

ووكاالهتــا علــى تنفيــذ اتفاقيــة القــضاء علــى مجيــع أشــكال التمييــز ضــد املــرأة، وعلــى   
  .٢٠٠٩املبادئ التوجيهية إلعداد التقارير، جاكرتا، 

تعلق بالربوتوكول االختياري التفاقية القـضاء علـى مجيـع أشـكال التمييـز ضـد                وفيما ي   - ١٠
 Rencana Aksi(املرأة، عرضـت يف مجلـة أمـور، خطـة العمـل الوطنيـة بـشأن حقـوق اإلنـسان          

Nasional HAM or RANHAM (  التحـضري للتـصديق علـى الـصكوك     ٢٠١٤-٢٠١١للفتـرة ،
 إمتــاموحتــدد خطــة العمــل . ل االختيــاري للجنــةالدوليــة حلقــوق اإلنــسان، مبــا فيهــا الربوتوكــو 

وكجـزء مـن العمليـة      . ٢٠١٢التحضري للتصديق على الربوتوكول االختيـاري للجنـة، يف عـام            
، نشر الربوتوكـول االختيـاري التفاقيـة القـضاء علـى            ٢٠١١التحضريية للتصديق، ُنفذ يف عام      

هـم وهـو اآلثـار والنتـائج املترتبـة          وكثري مـا يـتم إبـراز جانـب م         . مجيع أشكال التمييز ضد املرأة    
  .على االنضمام كطرف للربوتوكول االختياري لالتفاقية

، ترى إندونيـسيا مـن ناحيـة املبـدأ،          )١ (٢٩وفيما يتعلق بتحفظ إندونيسيا على املادة         - ١١
وتـرى  . أن االلتجاء لوالية احملكمة اجلنائيـة الدوليـة يقتـضي القبـول مـن مجيـع األطـراف املعنيـة                   

ــدأ ومعيــار      إندو ــة طــرف بكــل مب ــزام دول ــتحفظ ال يقــوض بــأي وســيلة، الت نيــسيا أن ذلــك ال
  .منصوص عليه يف االتفاقية

  
  ٢الرد على السؤال رقم     

تويل إندونيسيا اهتماما كبريا بدقة البيانات املتعلقة بإحـصاءات الـسكان ونـوع اجلـنس،                 - ١٢
اتفاقيـة القـضاء علـى    تصلة جبميـع جمـاالت   استنادا إىل مجع البيانات املصنفة حبسب نوع اجلنس امل     

وميكن للبيانات املصنفة حبسب نـوع اجلـنس أن ُتيـسر للحكومـة     . مجيع أشكال التمييز ضد املرأة   
اتفاقيـة القـضاء علـى مجيـع أشـكال      قيـاس التقـدم وإجنـاز التنميـة بـصفة عامـة، وتنفيـذ مـا يتعلـق ب         
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 البيانـات املـصنفة حبـسب نـوع اجلـنس           وعالوة علـى ذلـك، تعـد      .  بصفة خاصة  التمييز ضد املرأة  
  .أمرا ال بد منه ملؤسسات احلكومة عندما تقوم بإعداد السياسات، والربامج واألنشطة

وقــد جتلــت حتــديات عديــدة بــشأن البيانــات املــصنفة حبــسب نــوع اجلــنس، وهــي            - ١٣
عـدم وجـود تنظـيم حمـدد بـشأن تـدفق جتميـع البيانـات واسـتخدامها، وعـدم وجـود                : يلي كما

مؤسسة أو وحدة معينة إلدارة البيانات على صعيد املنطقة، وحمدودية املوارد البـشرية واملرافـق               
  .واهلياكل األساسية

  :وقد قوبلت هذه التحديات باختاذ التدابري التالية  - ١٤
 املتعلقـة  ٢٠٠٩ لعـام   ٦سنَّت وزارة متكني املرأة ومحاية الطفل الالئحـة الوزاريـة رقـم               -  

ولتطبيـق تلـك الالئحـة يف جمـال احلكـم      . ات املتعلقة بنـوع اجلـنس والطفـل       بتوفري البيان 
ــة، بإعــداد       ــشؤون الداخلي ــة الطفــل ووزارة ال ــرأة ومحاي ــوم وزارة متكــني امل ــي، تق احملل
مــشروع مبــدأ تــوجيهي بــشأن إدارة بيانــات نــوع اجلــنس والطفــل، مبــا يتماشــى مــع    

لطات بـــني احلكومـــة ، بـــشأن فـــصل الـــس٢٠٠٧ لعـــام ٣٨الالئحـــة احلكوميـــة رقـــم 
  .املقاطعات الفرعية/وحكومات املقاطعات واملناطق

ويف إطــار مــشروع املبــدأ التــوجيهي، ُتطبــق البيانــات املــصنفة حبــسب نــوع اجلــنس يف    -  
جماالت الصحة والتعليم واملوارد الطبيعية والبيئة، واالقتصاد والوظائف، والـسياسات،          

.  الثقــايف، والعنــف ضــد املــرأة - االجتمــاعي وعمليــة اختــاذ القــرار، والقــانون واجملــال 
وحيدد مشروع املبدأ التوجيهي أيضا البيانات املؤسسية اليت تتكون من مراعاة املنظـور          

وتتفــق هــذه التــصنيفات مــع  . اجلنــساين املؤســسي واملراعــاة املؤســسية حلقــوق الطفــل 
ني يف تقريـر نـساء    والرجال يف العامل، علـى النحـو املـب      النساءاحلالة الراهنة إلحصاءات    

 الـذي يغطـي   وإحـصاءات اجتاهـات  : ، الصادر عن األمم املتحـدة    ٢٠١٠العامل يف عام    
  .جماالت مشاهبة

الوحـدة املختـارة الـيت     ويف ظل مشروع املبدأ التوجيهي، من املتوقع حتديد املؤسسة أو      -  
  .ستقوم بإدارة البيانات على مستوى املنطقة

متكـــني املـــرأة ومحايـــة الطفـــل واجلهـــاز اإلحـــصائي ، أنـــشأت وزارة ٢٠١١ويف عـــام   -  
ـــات اجلنــسانيــة (Biro Pusat Statistik/BPS)املركــزي  .  وحــدة تــدريب إلدارة البيانـ

وأجريــت تــدريبات إدارة البيانــات علــى كــل مــن املــستوى الــوطين ومــستوى احلكــم   
وحبلــول عــام  . ٢٠١١ مقاطعــات خــالل عــام   ١٠احمللــي، مبــا يف ذلــك تــدريب يف    

  .، سيكون الربنامج التدرييب قد غطى مجيع املقاطعات يف إندونيسيا٢٠١٤
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ونتيجـــة للتعـــاون بـــني وزارة متكـــني املـــرأة ومحايـــة الطفـــل وبـــني اجلهـــاز اإلحـــصائي   - ١٥
املركزي، بشأن البيانات املصنفة حبسب نوع اجلنس، تتاح هذه البيانات اآلن وميكن الوصـول              

 http://sp2010.bps.go.id/index.php/site/indexركــزي إليهــا علــى موقــع اجلهــاز اإلحــصائي امل 
هــذا أيــضا نتــائج  ويــوفر).  لالطــالع علــى لقطــة للموقــع علــى الــشبكة العامليــة١انظــر املرفــق (

حبـسب نـوع اجلـنس       الـذي قـام بتـصنيف البيانـات          ٢٠١٠اإلحصاء الـوطين اإلندونيـسي لعـام        
علـــى مـــستوى املقاطعـــات يف منـــاطق توزيـــع الـــسكان، واألســـرة وهيكـــل األســـرة املعيـــشية، 

وسـيوفر اجلهـاز    .واخلصوبة، واهلجرة، والتعليم، والقوة العاملـة، والـسكن، والرفـاه االجتمـاعي           
اإلحــصائي املركــزي بيانــات حمــددة ومــصنفة حبــسب نــوع اجلــنس بنــاء علــى طلــب أي وزارة  

  . حكوميةوكالة أو
ــذ عــام    - ١٦ ــل، واجلهــاز اإلحــصائي     ٢٠٠٠ومن ــة الطف ــرأة ومحاي ، دأبــت وزارة متكــني امل

 الـذي ُيلقـي الـضوء علـى     “منظور املـرأة والرجـل  ”املركزي أيضا على نشر منشور سنوي هو    
ــة دور املــرأة والرجــل ومــشاركتهما يف التنميــة   ولتحــسني إتاحــة املنظــور اجلنــساين علــى   . حال

لوطين، وفرت الوزارة أيضا متويال حفازا لعـدد مـن جهـات احلكـم احمللـي حـىت                  املستوى دون ا  
التنميـة البـشرية    ” وعالوة على ذلك، دأبت هاتان املؤسستان علـى نـشر منـشور           . ٢٠٠٩عام  

ــيم،    ٢٠٠٥ منــذ عــام “اجلنــسانية  الــذي يــسرد منجــزات نوعيــة احليــاة البــشرية يف جمــال التعل
 اختـــاذ القـــرارات، ويراعـــي منـــاظري مؤشـــر التنميـــة وقطـــاع/والـــصحة، والقطـــاع االقتـــصادي

/ اإلنـــسانية، ومؤشـــر التنميـــة اجلنـــسانية ومقيـــاس الـــتمكني اجلنـــساين حـــىت مـــستوى املنطقـــة  
  .“٢٠١١منظور الطفل اإلندونيسي لعام ”ويشمل آخر منشور . البلديات

ايـة الطفـل    وفيما يتعلق جبمـع بيانـات العنـف ضـد املـرأة، تعـد وزارة متكـني املـرأة ومح                     - ١٧
ــا  ــصاء حالي ــام    أداة استق ــصاء ع ــدة اســتنادا إىل اســتعراض أداة استق ــها، ٢٠٠٦جدي  ومنهجيت

وبتـوفر  . بشأن مجع البيانات املتعلقة بالعنف ضد املرأة، واليت تستخدمها منظمة الصحة العاملية           
رأة هاتني األداتني، سيتسىن للمعلومات اليت جتمع أن تبني أيضا حجم العنـف املرتكـب ضـد املـ                 

  .فضال عن العوامل املسببة له
ويسهل وجود البيانات املصنفة حبسب نوع اجلنس قيام احلكومـة بإعـداد الـسياسات،                - ١٨

كمـا يـوفر ذلـك معلومـات وحتلـيال بـشأن وجـود              . والربامج واألنـشطة، املراعيـة لنـوع اجلـنس        
فعلــى ســبيل . اتالفجــوة اجلنــسانية ويــبني اإلجــراءات الــيت يــتعني أن يتخــذها مقــررو الــسياس 

 اإلجرامـي  والقـانون بـشأن العمـل        ٢٠٠٨املثال، صيغ القانون بشأن االنتخابـات العامـة لـسنة           
، والالئحة الرئاسية بشأن خطط التنمية املتوسـطة األجـل          ٢٠٠٧املتمثل يف االجتار بالبشر لعام      

  .نس استنادا إىل حتليل البيانات املصنفة حبسب نوع اجل٢٠١٤-٢٠١٠الوطنية، للفترة 

http://sp2010.bps.go.id/index.php/site/index�
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ومثــة مثــال آخــر علــى اســتخدام البيانــات املــصنفة حبــسب نــوع اجلــنس يف الــسياسات    - ١٩
والربامج واألنشطة وهو تنفيذ امليزنـة املراعيـة للمنظـور اجلنـساين مـن خـالل املرسـوم الـوزاري                    

واســتندت صــياغة االســتراتيجية الوطنيــة للوصــول إىل العدالــة  . ٢٠٠٩ لعــام ١١٩املــايل رقــم 
وعـالوة علـى ذلـك، يـستخدم مجـع البيانـات املـصنفة حبـسب نـوع                  . ك البيانـات  أيضا علـى تلـ    

اجلنس يف السفارات والقنـصليات اإلندونيـسية يف اخلـارج، لتـوفري اخلـدمات الالزمـة واحلمايـة                  
  .للعمال املهاجرين اإلندونيسيني

  
  نشر أحكام االتفاقية    
  ٣الرد على السؤال رقم     

مهيــة، باعتبارهــا طرفــا يف صــكوك دوليــة عديــدة حلقــوق  مــا برحــت إندونيــسيا تــويل أ  - ٢٠
اإلنسان، والسيما باعتبارها طرفا يف سـبع مـن تـسع اتفاقيـات أساسـية دوليـة، مبـا فيهـا اتفاقيـة           
ــز ضــد املــرأة، لنــشر املعــايري واملعلومــات ذات الــصلة هبــذه       القــضاء علــى مجيــع أشــكال التميي

تصلة بالتعليقات اخلتامية للهيئات املنـشأة مبوجـب        ويغطي النشر أيضا املعلومات امل    . االتفاقيات
وهـي بقيامهـا هبـذا تـسلط        . معاهدات مبـا فيهـا اللجنـة املعنيـة بالقـضاء علـى التمييـز ضـد املـرأة                  

ــة،           ــواردة يف خمتلــف االتفاقيــات وعــدم قابليتــها للتجزئ ــضوء علــى عامليــة مجيــع احلقــوق ال ال
  . قضية حقوق املرأة بصورة شاملةوترابطها، وتعزيز كل منها لآلخر حبيث ميكن فهم

وما برحت جهات فاعلـة خمتلفـة، مبـا فيهـا الـوزارات املعنيـة ومنظمـات اجملتمـع املـدين                    - ٢١
فضال عن املؤسسات الوطنيـة حلقـوق اإلنـسان، تعقـد عـددا مـن احللقـات الدراسـية وحلقـات                     

 والعــروض العمــل، وجلــسات االســتماع العامــة، ومناقــشات جمموعــات التركيــز، والنــدوات، 
. احلوارية، بشأن قضية حقوق املرأة، مبا يف ذلك مناهضة التمييز، ومكافحة العنـف ضـد املـرأة                

وقد شارك يف هذه األنـشطة طائفـة متنوعـة مـن أصـحاب املـصلحة، مـن مقـرري الـسياسات،                      
  .والربملانيني، واألكادمييني، والطالب إىل القادة غري الرمسيني يف اجملتمع

، حـدد   ٢٠٠٣-١٩٩٩األول خلطة العمل الوطنية بشأن حقوق اإلنـسان         ومنذ اجليل     - ٢٢
النشر بـشأن حقـوق اإلنـسان باعتبـاره أحـد األعمـدة الرئيـسية لتعزيـز ومحايـة حقـوق                /التثقيف
 أنـه ال يـزال مـن الـضروري زيـادة            ٢٠١٤-٢٠١١وحيدد اجليل الثالث خلطة العمـل       . اإلنسان

أنشطة كل سنة يف سائر أحناء البلد، حتت عنـوان          وُتعقد  . الفهم والوعي بشأن حقوق اإلنسان    
وقد حظيت قضية حقوق اإلنسان، مبا فيها حقـوق املـرأة،           . “التثقيف بشأن حقوق اإلنسان   ”

باهتمــام الكــثريين وغــدت واحــدة مــن جــداول العمــل الرئيــسية للمناقــشة فيمــا بــني أصــحاب   
  . السكان الذكور عن عملية النشر هذهإقصاءوال جيري . املصلحة
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وعــالوة علــى ذلــك، مــا برحــت إندونيــسيا ُتــسهم بنــشاط يف النــهوض حبقــوق املــرأة     - ٢٣
ويشمل هذا استـضافة    . خاصة، وحقوق اإلنسان بصفة عامة على الصعيدين اإلقليمي والدويل        

حلقــات عمــل إقليميــة بــشأن النــهوض بــاملرأة يف منطقــة آســيا واحملــيط اهلــادئ عقــدهتا اللجنــة    
، باالشـتراك مـع   (Komnas Perempuan)ملعنية مبكافحة العنـف ضـد املـرأة    الوطنية اإلندونيسية ا

 ٢٠٠٩مكتب مفوض األمم املتحدة حلقوق اإلنسان، وحكومة إندونيسيا يف جاكرتـا، عـامي              
، فضال عن حلقة العمل اإلقليمية التابعة لألمم املتحدة املعنيـة بتعزيـز ومحايـة حقـوق                 ٢٠١١و  

 اهلــادئ بــدعم مــن مفوضــية األمــم املتحــدة حلقــوق اإلنــسان  اإلنــسان يف منطقــة آســيا واحملــيط
  .٢٠٠٧املعقودة يف بايل، 

  
  املركز القانوين لالتفاقية واإلطار التشريعي واملؤسسي    
  ٤الرد على السؤال رقم     

الالئحــة (حــسبما ذُكــر يف الوثيقــة األساســية املوحــدة إلندونيــسيا، توضــع اللــوائح         - ٢٤
وقـد تكـرر الـنص      . يف أسفل اهلرم القانوين اإلندونيسي    ) peraturan daerah or perda الداخلية

فـاملركز  .  بـشأن صـياغة القـوانني واللـوائح    ٢٠١١ لعـام   ١٢على هذا وتعديله يف القانون رقـم        
  .القانوين لتلك اللوائح يتبع ذلك التسلسل اهلرمي وال يتعارض مع القوانني األمسى منه

، والقــوانني الوطنيــة، ألغــت ١٩٤٥مــع دســتور عــام ويف هــذا الــصدد، ومبــا يتماشــى   - ٢٥
وقد أخذ اإللغـاء    . ٢٠١١-٢٠٠٢ قانونا حمليا خالل الفترة      ٢ ٥٢٤وزارة الشؤون الداخلية    

يف االعتبار أنه قد تبني تعارض بعض القوانني احمللية مع التزام إندونيسيا بتعزيز ومحاية حقـوق            
  .اإلنسان

 قـوانني حمليـة متييزيـة، أنـشأت وزارة متكـني املـرأة              وعالوة على ذلك، فلمعاجلة وجـود       - ٢٦
ــام         ــا يف ع ــة مع ــشؤون الداخلي ــسان، ووزارة ال ــوق اإلن ــانون وحق ــل، ووزارة الق ــة الطف ومحاي

وهــو مبثابــة مبــدأ . ، مؤشــر املــساواة اجلنــسانية املوجــه للمــشرعني ومقــرري الــسياسات٢٠١١
وقـد  . ٢٠١١ لعـام    ١٢ا للقـانون رقـم      توجيهي وأداة حتليلية لصياغة القوانني والتشريعات وفق      

وافقــت وزارة الــشؤون الداخليــة يف الوقــت الــراهن، علــى اســتخدام هــذا املبــدأ التــوجيهي يف    
  .إعداد القوانني احمللية

ــاكم          - ٢٧ ــض احملـ ــإن بعـ ــسي، فـ ــشريع اإلندونيـ ــن التـ ــزءا مـ ــبح جـ ــد أصـ ــذا قـ ــا أن هـ ومبـ
ىل مبــــدأ املــــساواة بــــني   اإلندونيــــسية دأبــــت علــــى إصــــدار أحكامهــــا اســــتناد إ      الدينيــــة
وميكـن االطــالع علـى ذلـك يف قـرار احملكمـة الدينيـة ملدينـــة                 . قضايا املــرياث  يف والرجل املرأة

 /PA Makassar No 338/Pdt.G/1998/PA.Upg and PA Makassar No 230/Pdt.G( ماكاســــر 

2000/PA.Mks( ،نيحيث حكمت كل منها بشكل جلي بنصيب متساو للورثة من اجلنس.  
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وفيمــا يتعلــق مبــشروع القــانون بــشأن املــساواة بــني اجلنــسني، وافــق جملــس النــواب             - ٢٨
، يف مجلــة أمــور، ٢٠١١ديــسمرب / كــانون األول١٦اإلندونيــسي يف جلــسته العامــة املعقــودة يف 
 مـشروع قـانون يف برنـامج التـشريعات الوطنيـة،      ٦٤على أن تعطى أولوية مـشاريع القـوانني إىل    

يندرج يف هذا مشروع القانون بشأن املساواة بـني اجلنـسني الـذي سـيناقش اآلن                و. ٢٠١٢لعام  
  .٢٠١٢على سبيل األولوية يف عام 

  
  القوالب النمطية واملمارسات الضارة    
  ٥الرد على السؤال رقم     

اختذت إندونيسيا تدابري تشريعية وإدارية وتدابري أخـرى حمـددة لتنفيـذ األحكـام املبينـة                  - ٢٩
وتـستهدف تلـك التـدابري     . ية القضاء على مجيع أشكال التمييز ضد املرأة تنفيـذا كـامال           يف اتفاق 

ــة واملمارســات الــضارة    ــيم،  . أيــضا القــضاء علــى املواقــف النمطي ــة للتعل وتــويل إندونيــسيا أمهي
ويف هـذا   . سيما تعليم البنني والبنـات، مـن أجـل القـضاء علـى تلـك املواقـف واملمارسـات                   وال

املناهج الدراسية ومواد التدريس بصفة دورية حملو املواقـف الذهنيـة املتحيـزة             الصدد، ُتستعرض   
  .جنسانيا ولزيادة تعزيز املساواة بني املرأة والرجل

وتشدد إندونيسيا أيضا على أن متكني املرأة، مبـا يف ذلـك يف جمـال االقتـصاد، سـيؤدي            - ٣٠
 هذا الصدد، ُنظم عدد من األنـشطة        ويف. يف خامتة املطاف إىل القضاء على املمارسات الضارة       

ففـي جمـال االقتـصاد، مثـة برنـامج      . لتمكني املرأة اإلندونيسية، مبا يف ذلك يف أسرهتا وجمتمعاهتـا     
 Perempuan Indonesia Maju(ناجـــــح هــو برنــامج املــرأة اإلندونيــســية املــستقلة والتقدميــة  

Mandiri -     الذي يـوفر الـدعوة ويـنظم التـدريب          )مية منوذج املرأة اإلندونيسية املستقلة والتقد ،
وتتاح للمرأة وال سـيما النـساء       . على املهارات العملية للمرأة من أجل تعزيز قدرهتا االقتصادية        

 (PNPM Mandiri)يف املناطق الريفية، آليات مماثلة، من قبيل الربنامج الوطين للتمكني اجملتمعـي  
  .(KUR)صغرية الشعبية وبرنامج توفري القروض لألعمال التجارية ال

ــم     - ٣١ ــة رق ــام ٥٢واســتنادا إىل الالئحــة الداخلي ــشؤون  ٢٠٠٧ لع ــصادرة عــن وزارة ال  ال
الصحية، وبالتعاون بني وزارة الشؤون الصحية، ووزارة الرفاه االجتمـاعي، واألفرقـة البحثيـة،              

ا للقــيم ومنظمــات اجملتمــع املــدين، وضــعت وزارة متكــني املــرأة ومحايــة الطفــل خمططــا تفــصيلي  
الثقافيــة واالجتماعيــة إىل جانــب املــشاكل الناشــئة يف بعــض املقاطعــات، واملتعلقــة مبمارســات   

وتعتــرب املنــاظري اجلنــسانية يف جمــايل التعلــيم والــدين مــدخال اســتراتيجيا ملواجهــة  . ثقافيــة حمــددة
  .األمناط االجتماعية والثقافية التمييزية املضرة باملرأة وتغيريها
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بني سياسة مراعاة املنظور اجلنـساين يف التعلـيم، لـدى مراجعـة املنـاهج وإعـادة         وميكن ت   - ٣٢
وقـد أنـشئت فرقـة عمـل يف وزارة التعلـيم            . كتابتها مبناظري جنسانية ومراجعة الكتب املدرسـية      

 ٢٠٠٦ لعــام ٢٢وقــد نــصت الالئحــة الوزاريــة للتعلــيم الــوطين رقــم . لإلشــراف علــى العمليــة
ــة األساســيني    بوضــوح علــى أن املــساواة   ــاهج التعليمي ــسانية جــزء مــن إطــار وهيكــل املن . اجلن

وأنشئت فرقة عمل يف وزارة األديان لإلشراف على مراعاة املنظور اجلنساين يف برامج التنـشئة               
  .االجتماعية بدءا من املستوى الوطين وانتهاء باملستوى دون الوطين

ة عـن طريـق وسـائط اإلعـالم         وعالوة على ذلك اسـتخدمت احلمـالت العامـة والتوعيـ            - ٣٣
تقوم وسائط اإلعالم بـدور مهـم       . من أجل التصدي ملسألة املمارسات الضارة املتعلقة بالزواج       

من أجل مشاركة املرأة بصورة نشطة يف مجيع منـاحي احليـاة املعروفـة للجمهـور، وإبرازهـا يف                   
  .وُيسهم هذا يف تغيري السلوك النمطي. دور منوذجي

 اجلهــود يف إطــار برنــامج مراعــاة املنظــور اجلنــساين الــذي طُــرح يف    وتــتم مجيــع هــذه   - ٣٤
  .٢٠٠٠التوجيه الرئاسي لعام 

  
  العنف ضد املرأة    
  ٦الرد على السؤال رقم     

ما برحت إندونيسيا عضوا من أعضاء األمم املتحدة وتـدعم بـصورة مـستمرة اجلهـود                  - ٣٥
ا يف ذلــك تــشويه األعــضاء التناســلية  املبذولــة ملكافحــة العنــف ضــد املــرأة يف مجيــع أشــكاله مبــ  

ويتجلى هذا الدعم خـالل املناقـشات الـيت جتـري يف خمتلـف احملافـل يف األمـم املتحـدة                     . لإلناث
  .من قبيل جلنة وضع املرأة وجملس حقوق اإلنسان

ــى      - ٣٦ ــان األنثـ ــة ختـ ــق مبمارسـ ــا يتعلـ ــة   (sunat perempuan)وفيمـ ــاط التاليـ ــح النقـ  توضـ
  :املسألة تلك
 فعـال، مـذكرة تعميميـة حتظـر         ٢٠٠٦ر املدير العام إلدارة الصحة العامـة يف عـام           أصد  -  

  .على املوظفني الطبيني ممارسة ختان األنثى عند طلب ذلك من قبل اآلباء
ينظــر إىل ختــان األنثــى باعتبــاره جــزءا مــن العقيــدة الدينيــة، وال تــزال هــذه املمارســة     -  

غبـون يف إجـراء اخلتـان لبنـاهتم، إىل اللجـوء            حتدث، وأدى هذا احلظر باآلبـاء الـذين ير        
ــديني   ــيني التقليـ ــات  . (dukun/shaman)للممارســـني الطبـ ــريض البنـ ــذا إىل تعـ وأدى هـ

حلاالت أكثر خطـرا نظـرا ألن اخلتـان ُيمـارس علـى يـد مـوظفني غـري طبـيني بأشـكال                       
وإىل حـد مـا، تعرضـت فتيـات         . خمتلفة، وبعضها ضار جدا ولـيس لـه أي منفعـة طبيـة            
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ارسـة أكثـر ضــررا نظـرا ألن ممارســي اخلتـان التقليــديني كـانوا هــم الـذين ميارســون       ملم
  .ختان الذكور عادة

 ٢٠٠٨ فـي عـام  )Majelis Ulama Indonesia/MUI(وأصدر جملـس علمـاء إندونيســيا   -  
وأن . فتوى بشأن هذه املسألة مفادها أن إلغاء ختان اإلناث خمـالف ألحكـام الـشريعة              

وتـضع فتـوى    . ة للرجـل أو املـرأة جـزء مـن الفطـرة والـشريعة اإلسـالمية               اخلتان بالنـسب  
  .جملس علماء إندونيسيا حدودا، وهي تعارض الشكل الضار خلتان اإلناث

 الـيت   ٢٠١٠ لعـام    ١٦٣٦ويف ضوء هـذا التطـور، أصـدر وزيـر الـصحة الالئحـة رقـم                   -  
نــاث الــذي يــتم تــوفر جمموعــة مــن الــضمانات للمــوظفني الطبــيني يف أدائهــم خلتــان اإل

وال ميكـن أن ُتفـسر هـذه الالئحـة بـأي شـكل علـى أهنـا                  . فقط بناء علـى طلـب اآلبـاء       
ــى   ــان األنث ــروج ملمارســة خت ــشجع أو ُت ــصحة    . ُت ــر ال ــة، ســُيجري وزي ــة ثاني مــن ناحي

استعراضا لتنفيذ الالئحـة بغـرض كفالـة االمتثـال التفاقيـة القـضاء علـى مجيـع أشـكال                    
  .التمييز ضد املرأة

تويل إندونيسيا اهتماما بدينامية تنفيذ احلقوق واحلريات ملواطنيها، ال سيما يف مـا يتعلـق              و  - ٣٧
وعـالوة علـى ذلـك، سـتظل بعـض املمارسـات            . حبرية ممارسة الدين واالعتقاد يف جمتمع دميقراطـي       

ف التقليدية تلقى االهتمام الكامل من جانب احلكومة، ما مل تضر بالنساء وينبغي أن تتفق مع خمتل               
  .املعايري الوطنية والدولية بشأن حقوق اإلنسان مبا فيها مبدأ املصلحة العليا للطفل

  ٧الرد على السؤال رقم     
ــف          - ٣٨ ــة ال ميكــن وق ــة حقيقي ــاال جنائي ــسي أفع ــف اجلن ــصاب والعن ــد حــاالت االغت وتع

ى ويـنص القـانون اجلنـائي علـ       . اإلجراءات اجلنائيـة بـشأهنا إذا قامـت الـضحية بـسحب قـضيتها             
احلماية القوية للمرأة، إذ يتعرض مرتكبو تلك األفعـال اجلنائيـة ألحكـام بالـسجن مـن سـتة إىل               

وتـستند جـسامة العقوبـة أيـضا إىل قناعـة القاضـي عقـب اسـتماعه لـشهادات                   . اثين عـشر عامـا    
  .الضحايا والشهود ودراسة التقرير الطيب، ورأي اخلرباء، فضال عن األدلة األخرى

 العنف ضد املرأة، مبا يف ذلك حاالت االغتصاب، يعمل حمققو الـشرطة             ولدى معاجلة   - ٣٩
إىل جانــب املؤســسات املعنيــة مــن قبيــل املنظمــات غــري احلكوميــة ومنظمــات املــرأة، الــيت تــوفر 

ــضحايا وأســرهن، فــضال عــن     . خــدمات ومــساعدة للــضحايا  وعقــب مجــع املعلومــات مــن ال
 فــيهم، يلــتمس احملققــون الــرأي مــن علمــاء  الــشهود اآلخــرين، مبــا يف ذلــك إيــضاحات املــشتبه 

النفس بشأن الصدمات اليت تتعرض هلا الضحايا ويتصلون باملآوى إذا طلبـت الـضحايا أمـاكن                
 (Peradi)ويستطيع احملققون التماس املـساعدة القانونيـة مـن رابطـة احملـامني اإلندونيـسيني                . آمنة
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 للـضحايا أثنـاء اإلجـراءات اجلنائيـة الـيت           ، الـيت ُتقـدم الـدعم      (LBH)ووكالة املـساعدة القانونيـة      
  .تشمل التحقيقات واالدعاء واحملاكمة أمام احملكمة

  
  ٨الرد على السؤال رقم     

 بشأن العنف املرتيل أساسـا قانونيـا أمـنت للجهـود الـيت      ٢٣/٢٠٠٤ويوفر القانون رقم      - ٤٠
وقــد جــرت متابعــة هــذا . تبــذهلا الدولــة ملكافحــة العنــف ضــد املــرأة، وال ســيما العنــف املــرتيل 

القــانون مــن خــالل تــدابري خمتلفــة، تــشمل الالئحــة الوزاريــة الــصادرة عــن وزارة متكــني املــرأة   
ومحاية الطفل، والئحة رئيس الـشرطة الوطنيـة اإلندونيـسية، فـضال عـن إنـشاء شـبكة التنـسيق                    

  مـن وحـدات خدمـة املـرأة        ٣٠٥ كـان هنـاك      ٢٠١٠وحـىت عـام     . للقضاء علـى العنـف املـرتيل      
 من وحدات األزمـات املتكاملـة يف مستـشفيات الـشرطة يف             ٤٣والطفل يف مراكز الشرطة، و      

 مركزا للخـدمات املتكاملـة لـتمكني املـرأة          ١٢١ من مراكز أزمات املرأة، و       ٤٢إندونيسيا، و   
  . مقاطعة١٨ يف (P2TP2A)والطفل 

األســس وعــالوة علــى ذلــك، يــستخدم أصــحاب املــصلحة املعنيــون القــانون كأحــد       - ٤١
فيجــرم القــانون أفعــال العنــف املــرتيل ويــوفر احلمايــة  . للــدعوة إىل مكافحــة العنــف ضــد املــرأة 

للــضحايا، كمــا يــوفر القــانون الثقــة القانونيــة للجمهــور مــن أجــل اإلبــالغ عــن احلالــة وتقــدمي  
  .مرتكيب اجلرائم إىل العدالة

 املـرأة والطفـل أيـضا،       ولتعزيز قدرة اجلهـاز احلكـومي علـى معاجلـة قـضية العنـف ضـد                 - ٤٢
 بـشأن معيـار احلـد    ١/٢٠١٠أصـدرت وزارة متكـني املـرأة ومحايـة الطفـل الئحـة وزاريـة رقـم         

ــساء          ــن الن ــف م ــضحايا العن ــدم ل ــيت تق ــة ال ــق باخلــدمات املتكامل ــا يتعل ــة فيم ــن اخلدم األدىن م
لدولـة  وقد صيغ املعيار بالتعاون مع مجيع أصحاب املصلحة ويـستخدم لقيـاس أداء ا    . واألطفال

وقـد وقَّعــت وزارة متكــني  . يف تـوفري اخلــدمات املتكاملـة للنــساء واألطفـال مــن ضـحايا العنــف    
املرأة ومحاية الطفل يف مجلة أمور أخرى، باالشتراك مع رئيس الشرطة الوطنية واملـدعي العـام،             

، ووزارة القـانون وحقـوق اإلنـسان، ورابطـة اجمللـس      )Komnas Perempuan(واحملكمـة العليـا،   
مــذكرة تفــاهم بــشأن وصــول ضــحايا العنــف مــن النــساء إىل    ) Peradi(القــانوين اإلندونيــسي 

العدالة، من أجل التعجيل بعمليات الدعوة يف حـاالت العنـف ضـد املـرأة، مـن خـالل تـدريب                 
  .جهات إنفاذ القانون

ويعرض معيار احلد األدىن للخدمة مخسة أنواع من اخلدمات الـيت تقـدم للـضحايا وهـي            - ٤٣
معاجلة الشكوى؛ اخلدمة الصحية؛ إعادة التأهيل االجتماعي؛ املساعدة القانونية وإنفـاذ القـانون؛         

وقــد أتيحــت جمموعــة أدلــة لتنفيــذ هــذه الالئحــة جلميــع . التعــويض وإعــادة اإلدمــاج االجتمــاعي
  .الوزارات احلكومية املعنية، على الصعيدين الوطين ودون الوطين، وكذلك جلهات إنفاذ القانون
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وعالوة على ذلك، وقّعت مذكرة تفـاهم بـني معهـد املـساعدة القانونيـة حلمايـة املـرأة                     - ٤٤
(LBH APIK) 001 ومكتب املدعــي العــام، برقم/MoU/LBH APIK Jkt/2009 بشــأن برنــامج 

. ٢٠٠٩ينـاير   / كـانون الثـاين    ٣٠التدريب على معاجلة حـاالت العنـف ضـد املـرأة والطفـل يف               
واهلـدف الرئيـسي مـن مـذكرة     . لتفاهم هذه تقدما مهما يف برنامج إنفاذ القانون  وتعد مذكرة ا  

وإىل . التفاهم هو ضمان مواصلة تعزيز قانون املنظور اجلنـساين يف جهـات إنفـاذ القـانون ذاهتـا                 
ــة خاصــة ملعاجلــة حــاالت العنــف ضــد املــرأة والطفــل       . جانــب ذلــك ترمــي، إىل إعطــاء أولوي

اهم كانت لسنة واحدة، اتفق كال الطرفني علـى اسـتمرارها كلمـا             وبالرغم من أن مذكرة التف    
  .دعت احلاجة

. وما برحت إندونيسيا ملتزمة باختـاذ أي خطـوة ضـرورية ملكافحـة العنـف ضـد املـرأة                    - ٤٥
ويف إطار تنفيذ مبـادئ ومعـايري حقـوق اإلنـسان، وال سـيما حقـوق املـرأة، تـوفر خطـة العمـل                        

ــشأن حقــوق اإلنــسان    ــة ب ــع العنــف املــرتيل   ٢٠١٤-٢٠١١الوطني  اســتراتيجيات لتحــسني من
ويـشمل هـذا سلـسلة مـن       . ومحاية النساء واألطفـال مـن ضـحايا العنـف وتقـدمي اخلـدمات هلـم               

ــة        ــور، وحتــسني اخلــدمات املتكامل ــة واجلمه ــزة احلكومي ــستهدف األجه ــيت ت ــة ال ــرامج التوعي ب
  .والدعوة من أجل املرأة والطفل من ضحايا العنف املرتيل

ــادئ       - ٤٦ ــة الطفــل أنــشأت ونــشرت مب وإىل جانــب هــذا، فــإن وزارة متكــني املــرأة ومحاي
توجيهية للميزنة بشأن معاجلة حاالت العنف ضد املـرأة يف مركـز اخلـدمات املتكاملـة لـتمكني                  

  .املرأة والطفل
  

  االجتار واالستغالل يف البغاء    
  ٩الرد على السؤال رقم     

ية املعنية مبنع معاجلة االجتار باألشـخاص، مبـا تعقـده مـن             تتمثل مهمة فرقة العمل الوطن      - ٤٧
ــيم تنفيــذ القــوانني واللــوائح       ــة إعــداد التقــارير الــسنوية، يف رصــد وتقي ــة وآلي اجتماعــات عادي

ويتــألف . املتعلقــة باالجتــار يف األشــخاص عــن طريــق احلكومــة املركزيــة وحكومــات األقــاليم   
ؤسـسات، فـضال عـن املؤسـسات الوطنيـة حلقـوق            أعضاء فرقة العمل مـن الـوزارات املعنيـة وامل         

  .اإلنسان واملنظمات غري احلكومية
ومــن الــصواب القــول بــأن كــل حكومــة حمليــة قــد وضــعت سياســات ولــوائح طبقــا       - ٤٨

. لظروفها احملددة بيد أهنا مجيعا سوف تتبع املبدأ التـوجيهي الـذي حددتـه فرقـة العمـل الوطنيـة                   
الـيت تعتمـدها خمتلـف احلكومـات احملليـة تراعـي املبـادئ املوحـدة                وعلى هذا فإن القوانني احمللية      

املنطبقـــة علـــى الـــصعيد الـــوطين، وبـــاألخص تلـــك الـــواردة يف قـــانون القـــضاء علـــى االجتـــار   
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وســيكفل هــذا تنفيــذ التعــاون بــني احلكومــات احملليــة علــى خمتلــف املــستويات يف . باألشــخاص
  .مكافحة ممارسات االجتار باألشخاص

 يتعلق بتعزيز التعاون بني احلكومات احمللية، هناك العديد مـن مـذكرات التفـاهم               وفيما  - ٤٩
اليت شاركت فيها سبع مقاطعات وتوفر أساسا للتعاون بطريقة شاملة يف القـضاء علـى االجتـار                 

  .باألشخاص، وتقدمي املساعدة للضحايا
بـرامج وأنـشطة ملنـع    وتشمل املبادرات العديدة اليت ُتسهم يف منع االجتـار باألشـخاص              - ٥٠

 مـــن ١٤الفعـــل اإلجرامـــي لالجتـــار باألشـــخاص والتـــصدي لـــذلك يف خطـــة اســـتراتيجية لــــ  
 لعــام ٩املؤسـسات احلكوميــة؛ ويف قيــام وزيـر متكــني املــرأة ومحايـة الطفــل بــسن الالئحـة رقــم     

 بشأن اإلنذار املبكر ملنع الفعل اإلجرامـي لالجتـار باألشـخاص؛ وإعـداد منـاذج لتوجيـه                  ٢٠١١
/ أو الــشهود علــى الــصعيد الــوطين وعلــى مــستوى املنــاطق  /ملــدربني بــشأن ضــحايا االجتــار و ا

وباإلضافة إىل ذلـك، تعمـل احلكومـة أيـضا علـى وضـع مبـدأ تـوجيهي لتنميـة قـدرة                      . البلديات
  .٢٠١٢فرقة العمل، ومن املتوقع اكتماله حبلول عام 

 مـــرتكيب جـــرائم االجتـــار  وعـــالوة علـــى ذلـــك ففـــي إطـــار اجلهـــود املبذولـــة ملعاقبـــة    - ٥١
باألشــخاص، ُتــشري البيانــات الــيت مجعتــها فرقــة العمــل التابعــة للمــدعي العــام، بــشأن التــصدي  

-٢٠٠٦لألعمــال اإلرهابيــة اجلنائيــة وحــاالت االجتــار باألشــخاص، إىل أنــه يف خــالل الفتــرة  
 ٣٩,٧٠( قـضية    ٣٨وصدر احلكم يف قـضايا عـددها        .  قضية ٩٧، قدمت إىل احملاكمة     ٢٠١٠
اسـتنادا إىل قـانون مكافحـة العمـل اإلجرامـي لالجتـار باألشـخاص وصـدرت أحكـام                   ) يف املائة 

، ) دوالر١١٠ ٠٠٠مـا يعـادل   ( شـهرا وغرامـة تبلـغ بليـون روبيـة           ١٥بالسجن ملدد تصل إىل     
وكان ذلك يف حمكمـة منطقـة إنـدرامايو احملليـة، يف جـاوا الغربيـة، وكانـت هنـاك أيـضا قـضايا                        

ــا متعــد   ــت هتم ــصل إىل    مشل ــسجن ت ــة   ٨دة وأســفرت عــن أحكــام بال ــة منطق ــوام يف حمكم  أع
 يف  ٦٠,٨٢( قـضية    ٥٩واستخدمت يف بقية القضايا وعددها      . سيبينونغ احمللية يف جاوا الغربية    

قــوانني أخــرى كمراجــع، مــن قبيــل القــانون اجلنــائي، وقــانون تنــسيب ومحايــة العمــال    ) املائــة
  .ون القضاء على العنف املرتيلاملهاجرين، وقانون محاية الطفل، وقان

وقــد اعتمــدت إندونيــسيا خطــة العمــل الوطنيــة ملكافحــة األفعــال اجلنائيــة لالجتــار            - ٥٢
 مبقتــضى الئحــة ٢٠١٤-٢٠٠٩باألشــخاص، واســتغالل األطفــال لألغــراض اجلنــسية، للفتــرة 

ج وتتـألف خطـة العمـل الوطنيـة مـن بـرام           . ٢٠٠٩ لعـام    ٢٥وزير التنسيق ورفاه السكان رقم      
ــة ومــساعدة الــضحايا، مبــا يف ذلــك ضــحايا البغــاء، ومــن مجلــة ذلــك       ــة واحلماي عديــدة للوقاي

 إعـادة التأهيـل الـصحي بتنـسيق         ‘٢’الوقاية ومشاركة الطفل، بتنسيق مـن وزارة التعلـيم،           ‘١’
 إعــادة التأهيــل االجتمــاعي، واإلعــادة إىل الــوطن، وإعــادة اإلدمــاج،   ‘٣’مــن وزارة الــصحة، 
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 وضـع مبـادئ قانونيـة، بتنـسيق مـن وزارة العمـل              ‘٤’ارة الـشؤون االجتماعيـة،      بتنسيق من وز  
 التنسيق والتعـاون وتقـوم      ‘٦’ إنفاذ القانون بتنسيق من الشرطة الوطنية،        ‘٥’واملوارد البشرية،   

  .بذلك وزارة رفاه السكان
ارسـة   وتتمثل يف التوصـل ألفـضل مم  ٢٠٠٩ومثة مالحظة مهمة ملعاجلة القضايا يف عام     - ٥٣

لتــوفري اخلــدمات مــن قبــل مركــز اخلــدمات املتكاملــة لــتمكني املــرأة والطفــل يف منطقــة ســيكا، 
ومبــساعدة مــن املكتــب احمللــي لــتمكني املــرأة وتنظــيم األســرة، اضــطلع  . نوســا تينغــارا الــشرقية

املركز مبهامه بشكل جيد من حيث توفري املعدات، والبنية األساسية والتمويل مبوجب مرسـوم              
وميكـن حماكـاة هـذه      . لرئيس اإلقليمي ُينشر كـل عـام يف أعقـاب امليزنـة اإلقليميـة الـسنوية               من ا 

وقــد وفــر عــدد مــن املراكــز أيــضا تــدريبا علــى املهــارات . املمارســة مــن جانــب مراكــز أخــرى
  .لضحايا االجتار والبغاء

  
  املشاركة يف عملية صنع القرار والتمثيل يف احلياة السياسية والعامة    
  ١٠ على السؤال رقم الرد    

وتعـد النــساء  . تعـي إندونيـسيا إمكانياهتـا املتمثلـة يف العـدد الكــبري مـن املـوارد البـشرية          - ٥٤
يف املائــة مــن الــسكان اإلندونيــسيني، فــاعالت مهمــات أيــضا لتحقيــق   ٤٩,٨الالئــي تــشكلن 
 مهمـة مـن   ولـذا تـرى إندونيـسيا أنـه يـتعني أيـضا أن حتـصل املـرأة علـى حـصة                . التنمية الوطنيـة  

ــة اختــاذ        ــسياسية وعملي ــة ال ــة، ال ســيما مــن حيــث مــشاركتها يف العملي جــدول أعمــال التنمي
وال يتم هذا من أجل متكني املرأة باعتبارها جـزءا مـن اجملتمـع فحـسب، وإمنـا أيـضا                    . القرارات

  .للوفاء حبقوقها يف املشاركة يف عملية التنمية الوطنية
 واقع األمر ُتشكل جزءا ضئيال من هيئات صـنع القـرارات            ونظرا ألن املرأة ال تزال يف       - ٥٥

 لعـام   ٢، بـشأن االنتخابـات العامـة، والقـانون رقـم            ٢٠٠٨ لعـام    ١٠العامة، يلزم القانون رقم     
 يف املائة من النساء يف جمالسها التنفيذيـة علـى           ٣٠ األحزاب السياسية بإدراج ما نسبته       ٢٠١١

وتقتـرح وزارة   . يها املقتـرحني للـسلطة التـشريعية      الصعيدين املركزي واإلقليمي وضمن مرشـح     
متكني املرأة ومحاية الطفل يف الوقت الراهن برناجما للعمل اإلجيايب للمرأة يف االنتخابات العامـة               

  . لتضمن متثيال أفضل للمرأة يف الربملان٢٠١٤املقبلة عام 
اميـة نـسبتها   ، خصـصت حـصة إلز  ٢٠٠٩وخالل االنتخابات الوطنية األخرية يف عـام        - ٥٦
ــت     ٣٠ ــدبري خــاص مؤق ــسياسة كت ــرأة يف ال ــشاركة امل ــة مل ــدبري أحــد    .  يف املائ ــذا الت ــان ه وك

املتطلبات من األحزاب السياسية لكـي تـشارك يف االنتخابـات التـشريعية العامـة، طبقـا لقـانون         
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قائمـة  يف املائـة مـن النـساء يف ال      ٣٠واقتضى األمر منها أن ُتدرج ما نـسبته         . االنتخابات العامة 
  .املقترحة للمرشحني التشريعيني وإال ال ميكنها املضي يف املشاركة يف االنتخابات التشريعية

ــة مــن أجــل متكــني املــرأة يف اجملــال الــسياسي عــن بعــض       - ٥٧ وقــد متخــضت اجلهــود املبذول
ــة ــة مــن بــني  ١١,٠٩، كــان مــا نــسبته  ٢٠٠٤ففــي انتخابــات عــام  . التطــورات اإلجيابي  يف املائ

، زاد العــدد ليــصبح مــا نــسبته  ٢٠٠٩ يف الربملــان مــن النــساء، ويف انتخابــات عــام  عــضوا ٥٦٠
وعالوة على ذلك أنشئ جتمع برملاين نسائي للمـشاركة بنـشاط مـع احلكومـة            .  يف املائة  ١٧,٨٦

وعلـى الـصعيد التنفيـذي، تقلـدت        . واجملتمع املدين مـن أجـل تعزيـز صـياغة قـانون مـوات للمـرأة               
ن قبيل الرئيس، واحلاكم، والـوزير، واملـسؤول الرفيـع املـستوى، وحـاكم      النساء وظائف كثرية م 

نائـب العمـدة، ورئـيس شـرطة اإلقلـيم،          /نائب حاكم املقاطعة الفرعية، والعمـدة     /املقاطعة الفرعية 
وتعد النـسبة املئويـة اإلمجاليـة لكـل مـن الرجـال والنـساء يف                . البلدية/ورئيس شرطة املنطقة احمللية   

  . يف املائة للنساء٤٤ يف املائة للرجال وقرابة ٥٦: امة متساوية تقريبا وهيجمال اخلدمة الع
ورغم أن التدبري اخلاص املؤقت قد أسهم يف تقدم مشاركة املـرأة، إال أنـه يلـزم إجـراء         - ٥٨

وقد وضعت وزارة متكـني املـرأة ومحايـة الطفـل دلـيال للمبـادئ اإلرشـادية لتحـسني                   . حتسينات
ويتـألف  . فـرعني التـشريعي والتنفيـذي، وال سـيما علـى مـستوى األقـاليم              مشاركة النـساء يف ال    

الدليل من معلومات عامة بشأن السياسات العامة والدميقراطية وأمهيـة مـشاركة املـرأة يف تلـك                 
وعــالوة علــى ذلــك، دأب أصــحاب املــصلحة علــى بــذل اجلهــود لزيــادة قابليــة املــرأة  . العمليــة

  .سات العامةلالنتخاب وقدرهتا يف جمال السيا
  

  ١١الرد على السؤال رقم     
تنطبق أيـضا اسـتراتيجية برنـامج مراعـاة املنظـور اجلنـساين حـسبما نـص عليـه التوجيـه                       - ٥٩

، علــى جمــال معاجلــة عمليــات مــا بعــد الــرتاع وإعــادة البنــاء يف    ٢٠٠٠ لعــام ٩الرئاســي رقــم 
الطفل منوذجا لدور املـرأة يف      وقد أعدت وزارة متكني املرأة ومحاية       . أعقاب الكوارث الطبيعية  

ويفيـد النمـوذج كأسـاس إلدارة احلالـة يف          . ٢٠٠٨عمليات اإلغاثة يف حاالت الكوارث عـام        
أعقاب الكوارث مع مراعـاة املنظـور اجلنـساين، ليطبقـه مجيـع أصـحاب املـصلحة، مبـا يف ذلـك           

لكـوارث بالنـسبة   والقصد منه باإلضـافة إىل ذلـك، احلـد مـن خمـاطر ا       . يف عملية اختاذ القرارات   
وتعتمـد إندونيـسيا أيـضا اسـتراتيجية وطنيـة بـشأن الوصـول إىل           . للمرأة، بطريقة أكثر منهجيـة    

  .العدالة من أجل ضمان مشاركة املواطنني دون متييز يف عملية اختاذ القرارات اليت تؤثر فيهم
ــرا  - ٦٠ ــد   ونظـ ــوارث، يعـ ــد معـــرض للكـ ــسيا بلـ ــوارث   ألن إندونيـ ــاطر الكـ ــن خمـ ــد مـ احلـ
 والقـــــوانني واللـــــوائح ويـــــوفر النمـــــوذج. أحـــــد أولويـــــات جـــــدول األعمـــــال  دارهتـــــا،وإ

خمــاطر الكـــــوارث وإدارهتـــــا، لوكالــة إدارة الكــــوارث الوطنيـــة       مــن احلــد بــشأن األخــرى
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)Badan Nasional Penanggulangan Bencana/ BNPB (      التابعـة لـوزارة متكـني املـرأة ومحايـة
لحة أساسـا للتوعيـة املـستمرة للمجتمـع بـشأن دور املـرأة يف           الطفل وغريها مـن أصـحاب املـص       

ويف الوقت الراهن، هناك درجة كبرية من االهتمام مبشاركة املرأة يف احلـد مـن               . هذا املوضوع 
  .خماطر الكوارث وإدارهتا يف شىت أحناء البلد

  .سلحوجيري إعداد خطة عمل بشأن محاية املرأة ومتكينها يف حالة نشوب الرتاع امل  - ٦١
  

  اجلنسية واملواطنة    
  ١٢الرد على السؤال رقم     

تعتقد إندونيسيا أن تعزيز ومحاية حقـوق الطفـل، مبـا يف ذلـك احلـق يف احلـصول علـى                    - ٦٢
لـذا نفـذت احلكومـة    . اهلوية واجلنـسية، أمـر لـه أمهيـة كـبرية لنمـو وتنميـة الطفـل يف إندونيـسيا               

 تتعلـق بتـسجيل والدات األطفـال ومـن شـأن تـسجيل             عددا من التدابري التشريعية والعملية اليت     
الوالدة أن ُيقلل إىل حد كبري خماطر االستغالل وتزييف العمـر واهلويـة، الـيت قـد متثـل مـشاكل                      

  .للطفل يف حياته بعد ذلك
 بـشـأن محايـة الطفـل، الـذي     ٢٠٠٢ لعام ٣٢بالتايل، فقد سنَّت احلكومة القانون رقم       و  - ٦٣

يلـي    علـى مـا  ٢٨من املـادة    ) ١(وتنص الفقرة   . ُيحدد وجوب إعطاء كل طفل هوية منذ مولده       
يكــون إصــدار شــهادة املــيالد مــن مــسؤولية احلكومــة، وجيــري االضــطالع بــذلك عمليــا علــى  ”

وعالوة على ذلك، يستلزم القانون رقـم   .“قرية أو املنطقة الفرعيةمستوى ال يقل عن مستوى ال     
ــام ٢٣ ــرة       ٢٠٠٦ لع ــسري الفق ــق بتف ــا يتعل ــسكان، وخاصــة م ــإدارة ال ــق ب ــذي يتعل ــن ) ٢(، ال م
 مـن املنـاطق     ٢٨٣، أصـدر مـا جمموعـه        ٢٠١١وحـىت عـام     .  إصدار شهادة امليالد جمانا    ٢٧ املادة
ويـنظم  . ية إقليمية تـنص علـى مـنح شـهادات املـيالد باجملـان             البلديات حىت اآلن، قوانني حمل    /احمللية

.  بشأن املواطنة أيضا جعل شهادات امليالد متاحـة جلميـع األطفـال            ٢٠٠٦ لعام   ٢٧القانون رقم   
وعالوة على ذلـك، وقَّعـت مثـاين وزارات معنيـة مـؤخرا مـذكرة تفـاهم بـشأن التعجيـل بإصـدار                       

  .يف اخلارج  األطفال الذين يعيشون داخل البلد أوشهادات امليالد بغرض محاية األطفال، سواء
ــرة        - ٦٤ ــة خــالل الفت ــة املركزي ــدمت احلكوم ــي، ق ــستوى العمل ــى امل  ٢٠١١-٢٠٠٦وعل

ــة   ــاطق احمللي البلــديات الــيت تقــوم بإصــدار شــهادات   /متــويال حفــازا حلكومــات املقاطعــات واملن
 إىل القـضاء علـى العقوبـة        ويتوقـع أن تـؤدي تلـك اجلهـود        . تسجيل امليالد علـى الـصعيد احمللـي       

ــاليم     ــن األق ــد م ــيالد يف العدي ــشهادات امل ــة ب ــم    . املتعلق ــة رق ــا لالئحــة الوزاري ــسنة ٢٨وطبق  ل
 يومــا مــن مــيالد ٦٠، تعطــى شــهادة مــيالد جمانيــة ملــن يقومــون بالتــسجيل يف غــضون  ٢٠٠٥
سكان  يومـا أن تـساعد علـى محايـة حقـوق الـ             ٦٠ومن شـأن الفتـرة الزمنيـة احملـددة بــ            . الطفل
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وعـالوة علـى ذلـك، ميكـن أيــضا     . تـساعد احلكومـة علـى اسـتكمال البيانــات اإلحـصائية      كمـا 
  .إصدار شهادة امليالد مبجرد اإلشارة إىل اسم األم يف الوثيقة

وسعيا مـن احلكومـة إىل توعيـة النـساء الفقـريات والنـساء الريفيـات بـضرورة تـسجيل                      - ٦٥
ــيالد، ت     ــهادات امل ــى ش ــد واحلــصول عل ــشأن    املوالي ــة ب ــيم محل ــة تنظ ــسجيل ” واصــل احلكوم ت

 عــن طريــق وســائط اإلعــالم االلكترونيــة واملطبوعــة، مبــشاركة مــن الــرئيس والــسيدة  “املواليــد
وتشارك أيضا يف نـشر املعلومـات املتعلقـة بـشهادة املـيالد وسـائط اإلعـالم اجلمـاهريي                   . األوىل

. ستوى القاعــدة الــشعبيةعلــى الــصعيد الــوطين، فــضال عــن املنظمــات غــري احلكوميــة علــى مــ   
  . وباإلضافة إىل ذلك غطى هذا النشر مجيع مراكز الصحة األولية واملناطق الفرعية

وما برحت إندونيسيا تنفذ بالكامـل مبـادئ العامليـة، والـدوام، واالسـتدامة، يف مـسألة                - ٦٦
د لتـسجيل   فُتطبق هذه املبادئ على كل من احلكومـة امللزمـة بتـوفري نظـام جيـ               . تسجيل املواليد 

  .املواليد، وعلى اجلمهور امللزم باإلبالغ عن أي حالة تتعلق باملواليد
  

  التعليم    
  ١٣الرد على السؤال رقم     

. ال تــدخر إندونيــسيا جهــدا لتكفــل حقوقــا متــساوية للمــرأة والرجــل يف جمــال التعلــيم  - ٦٧
ل بتحقيــق األهــداف ويــشمل هــذا اجلهــود الوطنيــة ودون الوطنيــة اإلندونيــسية املبذولــة للتعجيــ

  .اإلمنائية لأللفية يف إندونيسيا
 بـشأن األهـداف اإلمنائيـة لأللفيـة،         ٢٠١٠وعلى حنو ما ذكر يف تقرير إندونيسيا لعـام            - ٦٨

فإن إندونيسيا يف سبيلها إىل حتقيق غايات األهداف اإلمنائيـة لأللفيـة بالنـسبة للتعلـيم االبتـدائي                  
ي إىل مــا هــو أبعــد مــن غايــة التعلــيم الــواردة يف األهــداف ويرمــي البلــد إىل املــض. وحمــو األميــة

اإلمنائية لأللفية بالنـسبة للتعلـيم االبتـدائي وذلـك بتوسـيع نطـاق الغايـة لتـشمل التعلـيم الثـانوي                   
SMP and madrasah tsanawiyah-MTs, grades 7 to 9) (     باعتبارهـا غايـات تعليميـة أساسـية

ئي اخنفض بشكل كبري الفرق يف املشاركة يف التعلـيم فيمـا           وعلى مستوى التعليم االبتدا   . عاملية
 يف املائــة يف مجيــع  ٩٠بــني املقاطعــات حيــث بلــغ معــدل التــسجيل الــصايف مــا يزيــد علــى          

  .املقاطعات تقريبا
وعالوة على ذلك، أحرز تقدم يف زيادة نـسبة اإلنـاث يف املـدارس االبتدائيـة والثانويـة          - ٦٩

وكانـت نـسبة معـدل التـسجيل        . ة العليـا ومؤسـسات التعلـيم العـايل        املتوسطة، واملدارس الثانوي  
 يف  ٩٩,٧٣الصايف بني اإلناث والذكور يف مستويات التعليم االبتدائي والثانوي املتوسط هـي             

 يف املائة على التوايل، وبلغت بالفعل نسبة حمو األمية فيما بني اإلناث الـاليت               ١٠١,٩٩املائة و   
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ونتيجة هلذا، فـإن إندونيـسيا بـسبيلها        .  يف املائة  ٩٩,٨٥ عاما   ٢٤ و   ١٥تتراوح أعمارهن بني    
  .٢٠١٥إىل حتقيق الغايات املتصلة بالتعليم فيما يتعلق باملساواة بني اجلنسني حبلول عام 

وما يلي هـو جـزء      . ويف حالة معدالت التسرب من املدارس، كان هناك اجتاه تناقصي           - ٧٠
  : من معدل التسرب بالتعليم األويل والثانويمن اجلهود اليت تبذهلا احلكومة للحد

  تقدمي منح دراسية للطالب الفقراء؛  -  
  تنفيذ برامج استرجاع وتصحيح؛  -  
ــة       -   ــوارث الطبيعيـ ــاطق الكـ ــشة، ومنـ ــة واملهمَّـ ــاطق النائيـ ــاص يف املنـ ــيم اخلـ ــذ التعلـ تنفيـ

  واالجتماعية، ومناطق األسر احملرومة اقتصاديا؛
اجملموعـة  (لـف وبـاء وجـيم وهـي تـرادف املدرسـة االبتدائيـة               تقدمي جمموعـات بـرامج أ       -  

اجملموعــة (، والتعلـيم الثـانوي العـايل    )اجملموعـة بـاء  (، والتعلـيم الثـانوي املتوسـط    )ألـف 
  ، ملن ال تتوفر هلم الفرصة للحصول على التعليم الرمسي؛)جيم

  .توفري برنامج تعليمي شامل لألطفال ذوي االحتياجات اخلاصة  -  
التحدي الرئيسي يف التعجيل بإجناز الغاية التعليمية من األهداف اإلمنائية لأللفيـة        تمثل  وي  - ٧١

وهي حتسني حصول األطفال من البنات والبنني على قدم املساواة، على التعليم األساسـي اجليـد                
: وتـــشمل الـــسياسات والـــربامج احلكوميـــة املتعلقـــة مبواجهـــة هـــذا التحـــدي مـــا يلـــي . النوعيـــة

 نطـــاق الوصـــول بـــشكل منـــصف للتعلـــيم األساســـي وال ســـيما بالنـــسبة للفقـــراء؛ توســـيع ‘١’
ــيم؛ و    ‘٢’ ــة التعل ــة، وكفــاءة وفعالي ــسبة  ‘٣’حتــسني نوعي ــز اإلدارة الرشــيدة واملــساءلة بالن  تعزي

 يف املائـة مــن امليزانيــة الوطنيــة  ٢٠وستــستمر الـسياسة املتمثلــة يف ختــصيص  . للخـدمات التعليميــة 
  . ٢٠١٥ة التعجيل بتحقيق التعليم الثانوي املتوسط للجميع حبلول عام لقطاع التعليم بغي

وعالوة على ذلك، ففيما يلي بعض اخلطوات االستراتيجية اليت يتعني القيام هبا يف جمـال          - ٧٢
  :التعليم لتعزيز املساواة بني اجلنسني

مـساواة  حتسني احلصول على التعليم فضال عن حتـسني نوعيتـه مـن أجـل احلـد مـن الال                    -  
بني اجلنـسني فيمـا بـني املنـاطق وفيمـا بـني الفئـات االجتماعيـة االقتـصادية مـن خـالل                       

تقدمي الدعم للطالب من األسر الفقرية لكي يواصـلوا تعلـيمهم عـن طريـق تقـدمي                  ‘١’
ــة؛    ‘٢’املــنح الدراســية؛   ــاطق احملرومــة والوحــدات التعليمي ــدعم املن ــذ سياســات ل  تنفي

 تنفيـــذ ‘٤’لمنـــاطق احملرومـــة والوحـــدات التعليميـــة؛ ختـــصيص مـــوارد إضـــافية ل ‘٣’
ــيم،      ــع مــستويات التعل ــة للجنــسني يف مجي ــة مراعي ــة إجيابي  إعــداد ‘٥’سياســات تعليمي
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ــة      ــاطق، وبــني اجلنــسني، وبــني الطبقــات االجتماعي أدوات لرصــد الالمــساواة بــني املن
  .لوحدات التعليمية تعزيز الدعوة لبناء القدرة يف املناطق احملرومة وا‘٦’االقتصادية؛ 

. حتسني احلصول على التعلـيم وحتـسني نوعيـة التعلـيم املراعـي للجنـسني وغـري الرمسـي                    -  
وسينصب االهتمام على حتسني املعرفة واملهـارات احلياتيـة وال سـيما األنـشطة املولِّـدة                

  .للدخل واليت تستهدف الذين ال يستطيعون التسجيل يف املدارس الرمسية
شأن املــساواة اجلنــسانية مــدرج بالفعــل يف منــاهج الدراســة اإلندونيــسية الــيت  والتعلــيم بــ  - ٧٣

ُتدرَّس يف املدارس االبتدائية والثانوية كجزء من موضوع التربيـة الوطنيـة وبنـاء الشخـصية، كمـا              
وهـذه الالئحـة هـي      . ٢٠٠٦ لعام   ٢٢تنص عليه الالئحة الصادرة عن وزارة التعليم الوطين رقم          

  .ناهج الدراسية لكتابة الكتب املدرسية وتدريسهاأساس معايري امل
وقد دأبت إندونيسيا باستمرار على مراجعة الكتب املدرسية واملواد التعليمية املتحيـزة              - ٧٤

ويف الوقــت ذاتــه، ُتجــري إندونيــسيا أيــضا أعمــاال تدريبيــة وبــرامج توعيــة  . جنــسانيا وســحبها
  .كفل القضاء على تلك املواقف النمطيةدورية ملؤلفي الكتب املدرسية واملعلمني، كي ت

وما برحت احلكومة ُتشجع حصول اجلميع علـى التعلـيم حبيـث يـصبح متاحـا وميكـن                    - ٧٥
وينفـذ هـذا بزيـادة التمويـل املخـصص للتعلـيم علـى النحـو الـذي يقتـضيه                    . تلبيته لكل شـخص   

وميكــن . دونيــسياالتــشريع الــوطين، فــضال عــن تقــدمي املــساعدة التــشغيلية جلميــع املــدارس يف إن
  .٢ يف املرفق ٢٠١٠-٢٠٠٥االطالع على املبالغ املخصصة يف امليزانية للتعليم للفترة 

وفيما يتعلق حباالت حمددة ُيفضل فيها األطفال العمل يف الزراعة مما جيعلـهم يتـسربون              - ٧٦
علـى  من املدارس، ما برحت احلكومة تبذل جهودا للتغلب على هذه املسألة يف سياق القـضاء                

ولـيس هنـاك تـشريع      . الفقر وتشجيع تعليم األطفـال آخـذة يف االعتبـار املـصلحة العليـا للطفـل               
فمثـل تلـك املمارسـة    . قانون ينظم بالتحديد وجـوب انقطـاع املراهقـة احلامـل عـن املدرسـة             أو

ويف هذا الصدد، تواصل إندونيـسيا بـذل        . تستند إىل قرار ُيتخذ حمليا من جانب املدرسة املعنية        
  .ودها للحد من معدل التسرب، مبا يف ذلك من خالل تنفيذ تعليم خاص للمهمشنيجه

  
  الصحة    
  ١٤الرد على السؤال رقم     

مــا برحــت احلكومــة تواصــل زيــادة ميزانيتــها الوطنيــة املخصــصة للــصحة علــى مــدى     - ٧٧
  مليـون روبيـة    ٦,٦٣، كانـت امليزانيـة املخصـصة للـصحة          ٢٠٠٣ويف عـام    . السنتني األخريتني 

 مبقـدار أربعـة   ٢٠١٠، يف حني زادت يف عـام  ) بليون دوالر أمريكي   ٠,٧٤حوايل  (إندونيسية  
).  بليـــون دوالر أمريكـــي٢,٣٧٧حـــوايل ( تريليـــون روبيـــة إندونيـــسية ٢١,٩٥أمثـــال لتبلـــغ 
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 يف املائة مما أوصـت بـه منظمـة الـصحة           ٧٠وبلغت نفقات الصحة العامة اإلندونيسية ما نسبته        
  ).٣انظر املرفق ( دوالرا أمريكيا للشخص يف السنة ٤٠-٣٥العاملية وهي 

ــستهدف          - ٧٨ ــيت ت ــة ال ــصحة اإلجنابي ــدمي اخلــدمات احملــسَّنة يف جمــال ال ــزال جيــري تق وال ي
وقـد أسـهمت تلـك األنـشطة يف زيـادة        . املراهقني كجـزء ال يتجـزأ مـن برنـامج تنظـيم األسـرة             

ــصحتهم ا      ــق ب ــا يتعل ــراهقني فيم ــة ومواقــف وســلوك امل ــة   معرف ــريوس نقــص املناع ــة، وف إلجنابي
وسـيتاح الوصـول    . اإليدز، واملخدرات، واملؤثرات العقلية، وغريها مـن مـواد اإلدمـان          /البشرية

على نطاق أوسع خلدمات الـصحة اإلجنابيـة للمراهقـات، وسيتحـسن يف خامتـة املطـاف التـهيؤ                   
  .للحياة األسرية، فضال عن املهارات احلياتية للمراهقات

  ، جيـــري تنفيـــذ برنـــامج الـــصحة املدرســـية ٢٠٠٣ علـــى ذلـــك، فمنـــذ عـــام وعـــالوة  - ٧٩
)Usaha Kesehatan Sekolah/UKS (    ملعظــم املـدارس يف إندونيـسيا، كجــزء مـن االســتراتيجية

الوطنيــة لتــوفري مرافــق الــصحة األساســية وخــدماهتا؛ وللتثقيــف باملعرفــة الــصحيحة املتــصلة          
اإليدز وتعـاطي املخـدرات؛ والتوعيـة بأمهيـة         /لبشريةبالصحة، مبا يف ذلك فريوس نقص املناعة ا       

ولقد جرى النص على هـذا يف الئحـة        . املعيشة الصحية جلميع الطالب يف مجيع مراحل التعليم       
وزارية مشتركة بني وزارة التعلـيم الـوطين، ووزارة الـصحة، ووزارة الـشؤون الدينيـة، ووزارة                 

  .الشؤون الداخلية
خذ باستمرار تدابري لضمان الوفاء باحلق يف الـصحة اإلجنابيـة،     وما برحت إندونيسيا تت     - ٨٠

الــيت اإليـدز واألمــراض األخــرى  /مبـا يف ذلــك تــوفري احلمايـة مــن فــريوس نقـص املناعــة البــشرية   
وتــشمل التــدابري املتخــذة حتــسني الوصــول إىل خــدمات   . تنتقــل عــن طريــق االتــصال اجلنــسي 

أصــحاب املــصلحة املعنــيني املهــارات واملــوارد الــصحة العامــة، حبيــث تتــوافر ملــوظفي الــصحة و
الالزمة للتنبؤ باألوبئة والتصدي هلا؛ وتعزيز التعبئة اجملتمعية لتحسني الوقاية مـن فـريوس نقـص                

اإليدز، وأنشطة الرعاية والعالج؛ وتعبئة املوارد املالية اإلضـافية مـن أجـل جنـاح               /املناعة البشرية 
وعــالوة علــى ذلــك طــرأ حتــسن . اإليــدز/املناعــة البــشريةاالســتراتيجية املتعلقــة بفــريوس نقــص 

مستمر علـى التنـسيق الـشامل جلميـع القطاعـات، كمـا جيـري تعزيـز ُنظـم املعلومـات والرصـد                       
  .فضال عن التقييم

 جـزءا مــن اجلهـود الــيت تبـذهلا احلكومــة لتلبيـة احلــق     ٢٠٠٩يعتـرب قــانون الـصحة لعــام     - ٨١
ومل يـستهدف هـذا   . ٧٢مـا نـصت عليـه بوضـوح املـادة         اإلجنايب والصحة لألزواج، علـى حنـو        

القانون إطالقا منع النساء غري املتزوجات من احلـصول علـى أيـة معلومـات أو خـدمات بـشأن                    
ُتحدد أيضا أن لكل شخص احلـق يف احلـصول علـى            ) د (٧٢تنظيم األسرة كما أن املادة ذاهتا       

وميكـن احلـصول علـى      . ى حنـو سـليم    املعلومات والتثقيف واملشورة بـشأن الـصحة اإلجنابيـة علـ          
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خمتلف املعلومات، مبا فيها وسائل منع احلمل، عن طريـق احلملـة العامـة الـيت تنظمهـا احلكومـة                    
وهذا هو أحد اجلهود املبذولة لتلبية حقوق الـصحة اإلجنابيـة   . أو من خالل أي مناقشات عامة     

  .للمراهقات أو لألزواج غري املتزوجني
 ُيتاح حىت باجملان، الوصول إىل خـدمات تنظـيم األسـرة للنـساء يف               ويف الوقت الراهن،    - ٨٢

وقــد . أتــشيه، وبــابوا، ومــالوكو، ومــالوكو الــشمالية، وبــابوا الغربيــة، وتينغــارا نوســا الــشرقية  
تطــور التثقيــف يف جمــال الــصحة اإلجنابيــة أيــضا كأحــد املواضــيع الــيت ُتــدرَّس يف املــدارس، مــن 

ــد   ــاهج الدراســية املع ــارا     خــالل املن ــة، ونوســا تينغ ــة، وســومطرة اجلنوبي ــا يف جــاوا الغربي ة حملي
وفـضال عـن ذلـك، فمـن أجـل مواجهـة            . الغربية، ونوسا تينغـارا الـشرقية، وكاليمانتـان الغربيـة         

اإليـدز، أعـدت حكومـة مقاطعـة بـابوا          /الزيادة الكبرية يف حاالت فريوس نقص املناعة البـشرية        
ويف هـذه املرحلـة، أدخلـت قـضايا الـصحة           . ة اإلجنابيـة  منهجا دراسيا حمليـا بـشأن ثقافـة الـصح         

اإلجنابية والصحة اجلنسية وأدرجت يف مواضيع املدارس األوليـة والثانويـة والعليـا وال سـيما يف                 
، والعلـوم االجتماعيـة   (Pendidikan Jasmani)العلوم والبيولوجيا، والرياضـة واملعيـشة الـصحية    

لـى نطـاق واسـع مـن جانـب املنظمـات غـري احلكوميـة                وُنظمت برامج مشاهبة أيـضا ع     . والدين
  .ووسائط اإلعالم

  ١٥الرد على السؤال رقم     
دأبــت إندونيــسيا باســتمرار علــى تــوفري الــدعم كمــا ستــسهم دائمــا يف اجلهــد العــاملي     - ٨٣

كـل امـرأة    ”، مبا يف ذلـك مبـادرة األمـني العـام لألمـم املتحـدة                وفيات النفاس والرضع  ملكافحة  
وكان الدعم املطرد الذي نقدمه موضـع تقـدير كـبري خـالل زيـارة األمـني العـام                   . “وكل طفل 

  .٢٠١١لكاليمانتان اجلنوبية وبايل يف عام 
ــة األلف    - ٨٤ ــداف اإلمنائيــــ ــة أهــــ ــق غايــــ ــض   ولتحقيــــ ــل خبفــــ ــل يف التعجيــــ ــة املتمثــــ يــــ

ــدل ـــات معـ ـــوالدة       الوفيـ ـــأمني للـ ــامج تــ ــع برنـ ــدما بوضـ ــسيا تقـ ــرزت إندونيـ ـــية، أحـ   النفاســ
)Jaminan Persalinan/Jampersal (     ،ــوالدة ــل ال ــا قب ــل خــدمات م ــضمن متوي ــأمني ي وهــذا الت

وتقدمي املساعدة يف الوالدة بواسطة موظفي الـصحة، وتـوفري خـدمات مـا بعـد الـوالدة، مبـا يف              
ذلك رعاية األمومة حلديثي الوالدة، وخـدمات تنظـيم األسـرة بعـد الـوالدة، فـضال عـن تقـدمي                     

ويـستهدف الربنـامج مجيـع احلوامـل الـاليت ال ميـتلكن تأمينـا           . عة الطبيعيـة  املشورة بـشأن الرضـا    
صــحيا، ويــرغنب يف اســتخدام مرافــق اخلــدمات األساســية، مــن قبيــل املــوظفني املعنــيني بتقــدمي   

. خدمات الوالدة، ومراكز الصحة اجملتمعية، وشبكاهتا، واإلحالة إىل مستشفيات املرتبـة الثالثـة            
 ماليـني والدة يف     ٤,٦ويقدر حتقيق معدالت تغطية للـوالدات مقـدارها         ويطبق هذا بالتدريج،    
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وميكن االطالع على النسبة املئوية حلـاالت الـوالدة بواسـطة مـوظفي الـصحة خـالل                 . كل عام 
  .٣ يف املرفق ٢٠١٠عام 
وباإلضافة إىل ذلك، قامت احلكومة بتحسني خدمة اإلرشاد يف املرافـق وذلـك بزيـادة                 - ٨٥

اكــز الــصحة اجملتمعيــة؛ وتقــدمي خــدمات الطــوارئ األساســية ألمــراض النــساء جــودة وعــدد مر
السابقة للـوالدة يف مراكـز الـصحة اجملتمعيـة وخـدمات الطـوارئ األساسـية املتكاملـة ألمـراض                    

تـشييد مستـشفيات األمهـات والرضـع؛ فـضال      والنساء السابقة للوالدة يف املستشفيات العامـة؛       
  .ت الصحية احمللية املتكاملةعن إعادة تنشيط مراكز اخلدما

ومثة مثال حمدد خلدمات اإلرشاد ويتمثل يف تنفيذ برنـامج تنظـيم األسـرة والوقايـة مـن               - ٨٦
ويرمي هذا الربنامج الذي تقوم بتيسريه القابالت يف القـرى واملنـاطق    . ٢٠١٠املضاعفات عام   

 والدة آمنــة مبــا يف ذلــك عــن الريفيــة، إىل تعزيــز دور الــزوج واألســرة واجملتمــع احمللــي يف هتيئــة 
طريق منع مضاعفات الوالدة اليت قد تغدو خطـرية بالنـسبة لـألم والطفـل علـى الـسواء، فـضال                     

 أســلوب بــسيط يتمثــل يف مجــع  فباســتخدام. عــن تقــدمي املــشورة املتعلقــة بوســائل منــع احلمــل  
مة علــى بطاقــات الصــقة خاصــة توضــع أمــام مــرتل األم الــيت ســتلد، ميكــن القيــام بأنــشطة ســلي

  .الفور ملنع الوفيات النفاسية
وعالوة على ذلك، ما برحت احلكومة تزيد أيـضا مـن قـدرات مـوظفي الـصحة كمـاً                     - ٨٧

، وقـــابالت، ومـــساعدين وأخــصائيني ممارســـني عـــامني، (وكيفــاً، كمـــا زادت مـــن تــوزيعهم   
ــيني ــة االحتياجــات مــن    )طب ــصحيني ، وال ســيما مــن أجــل تلبي ــاملني ال ــاطق الالع ــة،  يف املن نائي

ومنــاطق احلــدود، واجلــزر النائيــة، ومــن خــالل التــدريب الــسابق علــى اخلدمــة وأثنــاء اخلدمــة     
وفــضال عــن . ملــوظفي الــصحة االســتراتيجيني، وتنفيــذ عقــود مــوظفي الــصحة املعيــنني بعقــود  
كمــا قــدمت . ذلــك، ُنظــم برنــامج للــشراكة للقــابالت التقليــديات مــن أجــل حتــسني قــدراهتن 

 عددا من املنح الدراسية لبنات القابالت التقليديات للحصول علـى درجـة          مؤسسة صحة املرأة  
  .يف التوليد

لكـثري مـن   )  (Operasi Kesehatan/BOKونفذت أيضا عملية تقدمي املساعدة الـصحية    - ٨٨
مراكز الصحة اجملتمعية، ومراكز الصحة القروية، فضال عـن مراكـز صـحة اخلـدمات املتكاملـة                 

  .يسيايف سائر أحناء إندون
  

  ١٦الرد على السؤال رقم     
ــن          - ٨٩ ــسية م ــرأة اإلندوني ــة للم ــة والوقاي ــوفري احلماي ــزام بت ــة الت ــاتق احلكوم ــى ع ــع عل ويق

وبـالرغم مـن ذلـك، فإنـه يف         . اإلجهاض غري اآلمـن، وغـري القـانوين الـذي ال يتـسم باملـسؤولية              
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 ُيـسمح باإلجهـاض     أو صـحتها للخطـر،    /حالة االغتصاب وإذا كان احلمل ُيعرض حيـاة األم و         
ومـا انفـك    .  بـشأن الـصحة    ٢٠٠٩ لعـام    ٣٦ مـن القـانون رقـم        ٧٥على النحو احملدد يف املادة      

ينشــر هـذا القانـــون وتلـك األحكـام ذات الـصــلة بـصــورة مـستـمرة علـى املوظفـــني الطبـيني                      
  .وأصحاب املصلحة املعنيني، وعلى اجلمهور

وعلـى غـرار    . يـاة األم أو ُيعرضـها للخطـر       ويصنف اإلجهاض كعالج طيب قد يـضر حب         - ٩٠
أنــواع العــالج الطــيب األخــرى الــيت ُتعــرض للخطــر حيــاة الفــرد، يقتــضي اإلجهــاض حــصول    

ويعكس هذا املوافقة املتبادلة واملـسؤولية      . املوافقة بني الزوجة والزوج، وجيريه موظفون طبيون      
  . داخل األسرة

.  مـن حيـث املبـدأ أن املـرأة والرجـل متـساويان             ويف العالقة الزوجيـة، تعتـرب إندونيـسيا         - ٩١
ــم     ــانون رق ــه يف الق ــصوص علي ــذا من ــام ٣٩وه ــسان وال ســيما    ١٩٩٩ لع ــوق اإلن ــشأن حق  ب

، اليت تـنص علـى أن الزوجـة والـزوج يف عالقتـهما الزوجيـة هلمـا حقـوق والتزامـات                      ٥١ املادة
  .متساوية فيما يتعلق جبميع املسائل املتصلة باحلياة الزوجية

  
  لعمــالةا    
  ١٧الرد على السؤال رقم     

ومنذ إنشاء جلنة العمل الوطين وخطة عملها بشأن القضاء علـى أسـوء أشـكال عمالـة                 - ٩٢
. األطفال يف مطلع األلفية الثانية، ُنفذت بصورة منهجية جهود وطنية ملكافحة عمالـة األطفـال    

 جلنـة عمـل علـى       ١٥٠ جلنة عمل علـى مـستوى املقاطعـات، و           ٣٠ويف الوقت الراهن، توجد     
وقـد أدرج برنـامج القـضاء علـى عمالـة األطفـال يف برنـامج         . البلـديات /مستوى املنـاطق احملليـة    

وعـالوة علـى ذلـك، نفـذت        . ٢٠١٤-٢٠١٠اخلطة اإلمنائية املتوسطة األجل الوطنيـة، للفتـرة         
هـذا  وأفلـح   . ٢٠٠٨ برنامج أمل األسرة منـذ عـام         -احلكومة برنامج احلد من عمالة األطفال       

 ٣ ٣٦٠ و ٢٠١٠ طفـل يف عـام   ٣ ٠٠٠، و ٢٠٠٨ طفال يف عام ٤ ٩٤٥الربنامج يف إعادة  
  . من عمالة األطفال إىل املدارس٢٠١١طفال يف عام 

 املالحقــة القــضائية   ٢٠٠٣ لعــام  ١٣ مــن القــانون رقــم    ٧٥ إىل ٦٨وتكفــل املــواد     - ٩٣
  .لألرباب العمل الذين ينتهكون األحكام املتعلقة بتوظيف األطفا

وإندونيسيا يف الوقت احلـايل هـي بـسبيلها إىل التـصديق علـى الربوتوكـول االختيـاري                    - ٩٤
وهـذا مـن   . التفاقية حقوق الطفل املتعلقة ببيع األطفال، واسـتغالهلم يف البغـاء واملـواد اإلباحيـة     

 يف ذلـك  شأنه أن ُيعزز القوانني واللوائح الوطنية اليت حتمي األطفال من االلتحاق بالعمالـة، مبـا    
  .التحاق البنات كعامالت يف اخلدمة املرتلية أو مشتغالت باجلنس
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  املهاجرات العامالت    
  ١٨الرد على السؤال رقم     

ــا إىل موضــوع         - ٩٥ ــه اهتمامه ــى مواصــلة توجي ــشجعها عل ــة وت ــسيا باللجن ُترحــب إندوني
تـويل إندونيـسيا أمهيـة    و. املهاجرات العامالت أثناء املناقشة البنَّـاءة للجنـة مـع الـدول األطـراف          

كــبرية هلــذه املــسألة، وتــرى أن بلــدان املنــشأ، والعبــور، واملقــصد، تقــع عليهــا مــسؤولية محايــة  
ولزيــادة االهتمــام العــاملي هبــذه املــسألة، تــدعو  . حقــوق مجيــع املهــاجرات العــامالت وأســرهن 

ة، إىل اختـاذ قـرار   إندونيسيا، باالشتراك مع البلدان اليت تشاطرها نفس القلق بـشأن هـذه املـسأل          
  .كل سنتني من اجلمعية العامة لألمم املتحدة بشأن العنف ضد املهاجرات العامالت

ويف الوقت الراهن، يعـيش يف اخلـارج أكثـر مـن ثالثـة ماليـني إندونيـسي، ومعظمهـم                       - ٩٦
ومــن بينــهم عــدد كــبري مــن النــساء الــاليت يعملــن يف القطاعــات غــري  . مــن املهــاجرين العــاملني

 مليـون إندونيـسي يـشكلون       ١١٩,٤ يف املائـة مـن جممـوع         ٣ويبلغ هذا العدد حـوايل      . يةالرمس
  .٢٠١١القوى العاملة اليت مت إحصاؤها يف مطلع عام 

ــسيون،      - ٩٧ ــاملون اإلندونيـ ــاجرون العـ ــا املهـ ــيت يواجههـ ــشاكل الـ ــق املـ ــب، تتعلـ و يف الغالـ
ت، والعنـف البـدين، واإليـذاء اجلنـسي،         ، بعدم سـداد املرتبـا     العاملون يف اخلدمة املرتلية   سيما   وال

 للعقد، وزيادة ساعات عبء العمل، واملرض، والرتاعات مع         املنايفوالعمل فوق الطاقة، والعمل     
كمــا يواجهــون حتــديات أيــضا يف كــل خطــوة مــن   . أربــاب العمــل، أو مــع املــوظفني اآلخــرين 

وتـوفري احلـد األدىن مـن احلمايـة        خطوات اهلجرة، من قبيل التالعب بالوثائق أثناء عملية التعيني؛          
من القانون احمللي، وانعدام االحترام النابع من تقاليـد بعـض البلـدان املتلقيـة للمهـاجرين العـاملني                   

  .اإلندونيسيني؛ وارتفاع تكاليف عملية اإلعادة إىل الوطن
وملواجهــة تلــك املــشاكل والتحــديات، وضــعت تــشريعات خمتلفــة إداريــة، ومؤســسية     - ٩٨

 أخــرى وهــي يف مجلــة أمــور، العمليــة اجلاريــة للتــصديق علــى االتفاقيــة الدوليــة حلمايــة  وتــدابري
 ٢٠١٠ لعـام    ١حقوق مجيع املهاجرين العاملني وأفـراد أسـرهم، وسـن التوجيـه الرئاسـي رقـم                 

 وإنـــشاء الفريـــق املتكامـــل حلمايـــة ٢٠١٠بـــشأن التعجيـــل باألولويـــة اإلمنائيـــة الوطنيـــة لعـــام  
وإندونيــسيا يف ســبيلها أيــضا إىل تنقــيح القــانون .  اإلندونيــسيني يف اخلــارجاملهــاجرين العــاملني

  . بشأن تعيني وتنسيب املهاجرين العاملني يف اخلارج٢٠٠٤ لعام ٣٩رقم 
ــة        - ٩٩ ــة حقــوق املهــاجرين العــاملني ُتجــري احلكوم ــك، فلتحــسني محاي وعــالوة علــى ذل

ــة     ــة احلالي ــة القانوني ــا ألطــر احلماي ــسية تقييم ــضمن     اإلندوني ــة، تت ــالد العمال ــن ب ــد م  يف كــل بل
أحكامها القانونية الوطنية ذات الصلة، ومراعاهتا، واالتفاقات الثنائية القائمـة، فـضال عـن أطـر                

  .احلماية اإلقليمية واملتعددة األطراف املطبقة يف تلك البلدان
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يــة وتتخــذ اخلطــوات التاليــة أيــضا لتحــسني اجلهــود املبذولــة مــن أجــل تــوفري احلما          -١٠٠
  :للمهاجرين العاملني من اإلندونيسيني إىل أقصى حد، مبن فيهم العاملون يف اخلدمة املرتلية

املنع، ويشمل التنسيق املتكامل مبا يكفل أن تكون إجراءات التعـيني والتنـسيب متفقـة                 -  
مع القوانني واللوائح السائدة، وحتسني إدارة نظـام قاعـدة البيانـات، ونـشر املعلومـات                

  .ة باخلدمات، وحبماية املهاجرين العاملني اإلندونيسينياملتعلق
االكتــشاف املبكــر، ويــشمل تــوفري خــدمات املــواطنني وخــدمات اخلــط الــساخن، يف     -  

البلدان املستقبلة ذات التركيز املرتفع من املهاجرين العاملني اإلندونيسيني، فـضال عـن             
  .تشجيعهم على تقدمي إخطارات للقنصلية بشكل إلزامي

العنــف، وتقــدمي /االســتجابة الفوريــة، وتــشمل املعاجلــة الــسريعة حلــاالت االنتــهاكات    -  
املساعدة القانونية يف الدعوة للضحايا، وإنشاء مأوى مؤقت، وإسداء املـشورة الدينيـة             

  .والنفسية فضال عن توفري املساعدة الصحية
د مـن وكــاالت  وتقـوم احلكومـة اإلندونيــسية بـصفة منتظمـة بــالتحقق مـن أنـشطة عــد        -١٠١

وينفـذ تـدبري بـإدراج الوكـاالت املنتهكـة          . املهاجرين العاملني املسجلة يف شىت أحنـاء إندونيـسيا        
ويتـاح االطـالع علـى القائمـة        . إلجراءات تعيني وتنسيب املهاجرين العاملني، يف قوائم سـوداء        
اخيص وقـد أهنـت احلكومـة تـر      . للجمهور من بني آخرين عن طريق وسـائط اإلعـالم املطبوعـة           

 وكالــة، قامــت بانتــهاك القــوانني واللــوائح املتعلقــة بعمليــة تعــيني ٥٧٠ وكالــة، مــن بــني ١٣٠
ــدة   . ٢٠١٠وتنــسيب املهــاجرين العــاملني يف عــام    وقــدمت أيــضا إىل احملاكمــة وكــاالت عدي

  .مدرجة يف القوائم السوداء
ارج بأهنــا وقــد حــددت احلكومــة املــشاكل الــيت يواجههــا املهــاجرون العــاملون يف اخلــ   -١٠٢

 لإلجـراءات الـصحيحة قبـل       وأتبـاعهم متشابكة يف معظمها وترجع جذورها إىل مدى تأهبـهم          
ــدهم األصــلي  ــادرهتم لبل ــل      . مغ ــارات، قب ــى امله ــدريب موحــد عل ــصدد، أجــري ت ــذا ال ويف ه

ويـشمل ذلـك، اإلشـراف علـى تـوفري التـدريب علـى              . املغادرة، وإن كان يلـزم حتـسني التنفيـذ        
  .فاءته، وتنفيذ برنامج للتعريف ببلدان املقصداملهارات، وعلى ك

وفيما يتعلق بفرص إجياد الوظائف واألعمال احلرة بالنـسبة للنـساء يف البلـد، أسـهمت                  -١٠٣
زيــادة عــدد العــامالت يف قطــاع اخلــدمات والتقــدم احملــرز يف تعلــيم املــرأة، إىل جانــب عوامــل   

ا حتــسني نوعيــة فــرص العمــل  ونيــسيوتواصــل إند. أخــرى يف زيــادة منــو فــرص العمالــة للمــرأة 
يــسفر عــن خفــض نــسبة العــامالت يف األعمــال احلــرة، والعــامالت يف اخلدمــة املرتليــة مــن    ممــا

). حيدث ذلك عـادة يف القطـاع غـري الرمسـي ومعظـم العـاملني فيـه مـن النـساء                    (جمموع العمالة   
اخنفـــضت ) ٢٠٠٨-٢٠٠٤ و ١٩٩٧-١٩٩٠(وخــالل فتــرات ارتفـــاع النمــو االقتــصادي     
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 يف املائـة سـنويا حيـث تركـت النـساء            ٠,٢مبقدار  ) يف القطاع غري الرمسي   (نسبة فرص العمالة    
  .الاليت يقمن يف املناطق الريفية األعمال املتدنية النوعية

وقد ُنفذت بـرامج عديـدة لـتمكني املـشاركة االقتـصادية للمـرأة، مبـا يف ذلـك بالنـسبة                     -١٠٤
ومن أمثلة مـا خيـصص لبنـاء القـدرة     . ت يف اخلدمة املرتليةلالئي متارسن األعمال احلرة والعامال 

رؤوس أمـوال املـشاريع، وجمموعـات       /االقتصادية للمرأة، توفري احلصول على القروض الصغرية      
  .الدعم اجملتمعية، والتدريب وبناء القدرة

ــات،        -١٠٥ ــتخدام املعلومـ ــرأة اسـ ــدة للمـ ــصادي اجلديـ ــتمكني االقتـ ــشاريع الـ ــني مـ ــن بـ ومـ
، والتكنولوجيا، وال سيما بالنـسبة للنـساء يف املنـاطق الريفيـة واحلـضرية مـن أجـل                   واالتصاالت

وتبدأ املؤسـسات الـصغرى والـصغرية بـل واملتوسـطة يف الوقـت الـراهن                . الوصول إىل األسواق  
أيــضا يف معاينــة اســتخدام وســائط اإلعــالم االجتماعيــة واإلنترنــت كمكــان لعــرض منتجــات    

 يف املائـــة مـــن املـــشاريع ٧٣ت املرتليـــة، حيـــث متلـــك النـــساء الـــصناعات الـــصغرية والـــصناعا
وعـالوة علـى ذلـك، شـرعت وزارة التجـارة اإلندونيـسية يف              . الصغرى، وتقمن بإدارهتا مرتليـا    

، وذلــك بتــوفري التــدريب علــى ممارســات “صــناعة ابتكاريــة”مراعــاة الُبعــد اجلنــساين يف إقامــة 
  .االبتكار وجودة املنتج، والتغليف اجليد

ونفــذت احلكومــة اإلندونيــسية أيــضا برنــامج الــتمكني اجملتمعــي الــوطين وال ســيما يف     -١٠٦
ويـــوفر هـــذا الربنـــامج الـــدعم إلقامـــة البنيـــة األساســـية االقتـــصادية   . املنـــاطق املتخلفـــة النمـــو

ومـن مث ُيمكِّـن ذلـك الربنـامج النـساء           . واالجتماعية اليت تريدها اجملتمعات احمللية وحتتـاج إليهـا        
  .ات املشاريع اخلاصة الصغرية من االنتفاع بالتدريب وحلقات العمل حسبما يردنصاحب

  
  النساء املنتميات لفئات األقليات    
  ١٩الرد على السؤال رقم     

تويل إندونيسيا أمهية كبرية للوفاء حبقوق أي فئات ثقافية ودينية، وال سيما من حيـث                 -١٠٧
ويف هـذا الـصدد، جعـل    . ، والعنـف، والترويـع اجلنـسي   ما يتعلق حبماية املرأة من أعمال التمييز      

أو االعتقاديــة، واللغــات العرقيــة الــيت تــضاعف منــها أيــضا   /تنــوع الفئــات العرقيــة، والدينيــة و 
وعـالوة  . الزجيات املشتركة بني األعراق، مفهوم األقلية صعب التنفيذ إىل حد ما يف إندونيسيا            

تلـف اجملتمعـات احملليـة يف إندونيـسيا ولكـن            لغـة تتكلمهـا خم     ٧٠٠على ذلك، يوجد أكثـر مـن        
  .تعامل أي واحدة منها باعتبارها لغة أقلية ال

، وال سيما بـشأن تـوفري احلمايـة ألتبـاع األمحديـة      “األقلية الدينية ”وفيما يتعلق مبسألة      -١٠٨
وطائفة مسيحية معينة، حيظر إتيان أي عمـل متييـزي، أو يتـسم بـالعنف أو الترويـع مهمـا كـان             
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ويف هذا الصدد، بدأت إندونيسيا عددا من اجلهود لتعزيز حقوق اإلنـسان            . به يف إندونيسيا  سب
ــر،      ــة مـــن خـــالل مجيـــع الـــصكوك، واألطـ ــة الفئـــات الدينيـ ــة محايـ ــة التـــسامح، ولكفالـ وثقافـ

وبالنسبة لألمحدية على وجـه اخلـصوص، صـدر مرسـوم           . والسياسات الوطنية القانونية الالزمة   
لـثالث حيظـر علـى الـسكان التـصرف بطريقـة غـري قانونيـة ضـد أعـضاء                    مشترك من الوزارات ا   

وفيمــا يتعلــق حبالــة العنــف الــذي يوجــه ضــد املــسيحيني، نفــذت الــسلطات عمليــة    . األمحديــة
  .قانونية شفافة ضرورية تكفل تقدمي املتورطني إىل العدالة

، بتحديــد وتــشمل اخلطــوات املتخــذة لكفالــة قيــام الــسكان عامــة، مبــن فــيهم النــساء     -١٠٩
  :الطريقة اليت ميارسون هبا ثقافتهم ودينهم حبرية، لوائح وتدابري إدارية على النحو التايل

 الذي حيظـر ديانـة، ومعتقـدات، وعـادات     ١٩٦٧ لعام  ١٤إلغاء التوجيه الرئاسي رقم       -  
  طائفة كونغ هو تشو؛

سية،  بــشأن وثــائق اجلنــسية اإلندونيــ   ١٩٩٦ لعــام ٥٦ســن املرســوم الرئاســي رقــم      -  
ــم    ــه الرئاســي رق ــام ٢٦والتوجي ــون    ١٩٩٨ لع ــاريت مواطن ــاء اســتخدام عب ــشأن إلغ  ب

 بـشأن حتديـد الـسنة    ٢٠٠٢ لعـام  ١٩أصليون وغري أصـليني، واملرسـوم الرئاسـي رقـم       
  القمرية اجلديدة باعتبارها إجازة وطنية؛

جيهي  بـشأن املبـدأ التـو      ١٩٩٦ لعام   ٢٥إصدار توجيه من وزارة الشؤون الداخلية رقم          -  
، والـذي يـنظم إلغـاء القـوانني احملليـة الـيت             ١٩٩٦ لعـام    ٥٦لتنفيذ املرسوم الرئاسي رقـم      

  .ُتلزم الصينيني واملنحدرين منهم بتقدمي وثائق اجلنسية، ألغراض اإلدارة املدنية
ــوق           -١١٠ ــشأن حق ــة ب ــل الوطني ــة العم ــوجيهي خلط ــدأ الت ــسيا مبوجــب املب وتواصــل إندوني

زيز ثقافـة التـسامح، والالعنـف، فـضال عـن سـيادة القـانون، عـن                 ، تع ٢٠١٤-٢٠١١اإلنسان  
وتطبـق تلـك التـدابري علـى املـسؤولني احلكـوميني،            . طريق التوعيـة، والتثقيـف حبقـوق اإلنـسان        

  .واملشرعني، وجهات إنفاذ القانون، واجملتمع عامة
  

  النساء املتضررات من الرتاعات    
  ٢١ والسؤال رقم ٢٠الرد على السؤال رقم     

تشجع إندونيسيا دائما اجلهود املبذولة لتـسوية الرتاعـات سـلميا وتـدعم دور املـرأة يف                  -١١١
وقــد اختــذت تــدابري خمتلفــة تتعلــق مبنــع الرتاعــات ومعاجلــة آثــار   . عمليــة إقــرار الــسالم واألمــن

  .الرتاعات االجتماعية بالنسبة للسكان عامة، وال سيما النساء
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 من االهتمام ألفعـال العنـف اجلنـسي والبـدين الـيت تتعـرض               وقد أولت إندونيسيا املزيد     -١١٢
ويوىل نفس القدر مـن االهتمـام أيـضا إىل أفعـال العنـف اجلنـسي الـيت                  . هلا املرأة يف حالة السلم    

  .تتعرض هلا املرأة يف حالة الرتاع
د سـبتمرب املاضـي، أفـا     /وفيما يتعلق بالقالقل االجتماعية اليت حتدث يف بابوا منذ أيلـول            -١١٣

مكتب ممثل وزارة متكني املرأة ومحاية الطفل يف بابوا، بأن حالة املـرأة والطفـل يف بـابوا وبـابوا                    
. الغربية مل تتأثر متاما أثناء تلك األحداث حيـث أمكنـهما مواصـلة أنـشطتهما اليوميـة الروتينيـة              

 ســكان وبــصفة عامــة، مل تربــك تلــك احلادثــة مــن الناحيــة االجتماعيــة، األنــشطة الــيت ميارســها
ويف هذا الصدد، يـساور القلـق حكومـة مقاطعـة           . بابوا، بالرغم من وجود توتر سياسي متزايد      

بابوا جراء التغطية العارمة من جانب وسائط اإلعالم لتلك األحداث، مما أثار فـزع اجلمهـور،                
 وملعاجلة ذلك طلبت وزارة متكـني املـرأة ومحايـة الطفـل مـن وزارة              . وال سيما النساء واألطفال   

االتصاالت واإلعالم ومن جلنة اإلذاعة اإلندونيسية توفري معلومـات متوازنـة ودقيقـة للجمهـور               
  .بشأن مسألة بابوا

. وال تسري تنمية مقاطعة بابوا وبابوا الغربية يف سـياق عمليـة الالمركزيـة دون عقبـات                  -١١٤
ــل إحــدى        ــة؛ وتتمث ــدعم تلــك العملي ــد مــن اخلطــوات ل ــة اختــذت العدي ــد أن احلكوم  تلــك بي

 الـيت تركـز علـى      ٢٠١١اخلطوات يف إنشاء وحدة التعجيل بتنمية بـابوا وبـابوا الغربيـة يف عـام                
ــة واالقتــصادية  ــة االجتماعي ــألف مــن    . التنمي ــرئيس مباشــرة، وتت وترفــع الوحــدة التقــارير إىل ال

  .مؤسسات حكومية متعددة القطاعات
ة تـستوعب مـسامهة املـرأة يف درء        وينبغي أن تدعم اجلهـود املبذولـة إلقـرار الـسالم بيئـ              -١١٥

وســيعين هــذا، يف مجلــة أمــور أخــرى، تعزيــز مــشاركة املــرأة يف عمليــات اختــاذ          . الرتاعــات
القرارات، وبناء ثقافة السالم، اليت حتترم احلياة وتشجع أسلوبا للحياة يقـدر الالعنـف واحلـوار           

  .ويتسم بالتعاون واملسؤولية االجتماعية
 األطر الدولية املختلفة املعنية بـاملرأة متكاملـة ويعـزز بعـضها بعـضا        وترى إندونيسيا أن    -١١٦

وينبغـي االسـتمرار يف تنفيـذ    . يف الترويج حلقوق املرأة ومحايتها، مبا يف ذلك يف حـاالت الـرتاع          
وعـالوة علـى ذلـك، تالحـظ     . إعالن ومنهاج عمل بيجني، الذي يتناول املرأة والـرتاع املـسلح         

والقرارات املماثلة له قـد مهَّـد الـسبيل إىل مراعـاة            ) ٢٠٠٠ (١٣٢٥رار  إندونيسيا أن تنفيذ الق   
ويف . املنظور اجلنساين يف عمليات وبعثـات األمـم املتحـدة حلفـظ الـسالم يف سـائر أحنـاء العـامل                    

هــذا الــسياق، تواصــل إندونيــسيا بــذل جهودهــا لتعزيــز مــشاركة املــرأة يف عمليــات الــسالم،     
دات عمليات حفظ السالم اإلندونيسية التابعة لألمـم املتحـدة          يف ذلك من خالل توعية وح      مبا

  .بشأن قضية املرأة، والسالم واألمن
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  املدافعون عن حقوق اإلنسان للمرأة    
  ٢٢الرد على السؤال رقم     

ــسيا يتعلــق       -١١٧ ــاك موضــوع يف إندوني طبقــا ألحــدث املعلومــات لــدى احلكومــة لــيس هن
  .دافعني عن حقوق اإلنسان للمرأةبالعنف القائم على نوع اجلنس ضد امل

  
  الزواج والعالقات األسرية    
  ٢٣الرد على السؤال رقم     

حدث تقدم كـبري يف إندونيـسيا فيمـا يتعلـق حبقـوق املـرأة، ممـا أدى إىل مـساواة فعليـة                      -١١٨
ويـشمل ذلـك التقـدم      . بني املرأة والرجل يف خمتلف جوانـب احليـاة مبـا يف ذلـك داخـل األسـرة                 

حبقوق اإلنسان كحق دستوري، وقد جرى تكريس ذلك كفصل يف قـانون حقـوق             االعتراف  
  .اإلنسان فيما يتعلق حبقوق املرأة

وقد أدى هذا إىل نشوء مناخ موات حلماية حقوق املـرأة فـضال عـن إجـراء مناقـشات              -١١٩
ويـشمل هـذا إجـراء مناقـشة        . عامة للنـهوض مبـصلحة املـرأة يف جـدول أعمـال التنميـة الوطنيـة               

قيح قانون الزواج حبيث يعكس بصورة أفضل احلالـة الراهنـة للنـهوض حبمايـة حقـوق املـرأة                    لتن
 بـشأن العنـف املـرتيل،    ٢٠٠٤ لعـام  ٢٣وعالوة علـى ذلـك، نظـم القـانون رقـم            . يف إندونيسيا 

ذلك أيضا، مبـا يـشمل احلـاالت الـيت حتـدث يف إطـار العالقـات الزوجيـة مـن قبيـل االغتـصاب                     
 وطنيــة أخــرى ذات صــلة، مــن قبيــل القــانون املتعلــق حبمايــة الطفــل،  وتــنص قــوانني. الزوجــي

وترمــي هــذه القــوانني . والقــانون بــشأن املواطنــة، علــى محايــة املــرأة والرجــل يف إطــار الــزواج  
واللوائح الالحقة هلـا بـشكل كـبري إىل القـضاء علـى مجيـع أشـكال التمييـز ضـد املـرأة يف إطـار                          

  .احلياة الزوجية أو األسرية
ويؤدي أعضاء الربملـان اإلندونيـسي دورا مهمـا يف ضـمان متاشـي التـشريعات الوطنيـة                -١٢٠

 بـشأن   ١٩٨٤ لعـام    ٧، والقـوانني األخـرى مبـا يف ذلـك القـانون رقـم               ١٩٤٥مع دسـتور عـام      
وهم يتمتعـون أيـضا بـسلطة       . التصديق على اتفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييز ضد املرأة         

والسلطة األخرى اليت ميتلكهـا أعـضاء       . لدولة أمواال كافية لتنمية املرأة    امليزنة لضمان ختصيص ا   
ويف هــذا الـصدد، تـبىن الربملــان مبـادرة احلكومـة بــشأن     . الربملـان هـي اقتــراح مـشاريع القـوانني    

ــذي كــان مــن املقــرر صــدوره يف عــام        ــسني، وال ــق باملــساواة بــني اجلن ــانون املتعل مــشروع الق
وتعكس املناقـشة املطولـة ملـشروع    . ٢٠١٢تداول بشأنه يف عام   ، وقد حددوا أولوية لل    ٢٠١١

القانون بشأن املساواة بني اجلنسني جدية النخب احلزبية السياسية يف مراعاة املنـاظري اجلنـسانية             
ونظرا ألن اجلهود املستمرة للتوعية بقضايا املرأة ضرورية، اضطلع عدد من أعـضاء             . يف التنمية 



CEDAW/C/IDN/Q/6-7/Add.1  
 

12-21002 31 
 

أيضا بأنشطة عديـدة لتـشجيع املناقـشة مبـا يف ذلـك مـن خـالل دور                  جملس النواب اإلندونيسي    
  .جتمع املرأة يف الربملان

وفيما يتعلق حبالة آتـشيه، فبعـد التوصـل إىل تـسوية سـلمية، تلتـزم احلكومـة باإلسـراع                  -١٢١
بالتنمية من خالل سلطة استقالل ذايت خاصة تعترف باالمتيازات الثقافية واالقتصادية ملقاطعـة             

 بـشأن   ٢٠٠٦ لعام   ١١سيما قيمها اإلسالمية، وقد اعتمدت مبوجب القانون رقم          ، وال آتشيه
ويــشمل القــانون إنــشاء عــدد مــن املؤســسات اإلســالمية الــيت تظــل خاضــعة    . حكومــة آتــشيه
، مجعيـة العلمـاء االستـشارية    )Sharia Court(حمكمـة الـشريعة   : وهي كما يلي. للقانون الوطين

)Ulama's Consultative Assembly(    شـرطة القـانون والـشريعة ،)Qanun and Sharia police( ،
ويـنظم القـانون أيـضا إنـشاء     . كرمز ثقـايف ) Wali Nanggroe(فضال عن مؤسسة وايل نانغروي 

أحزاب سياسية مقرها آتشيه، وجلنة انتخاب مستقلة، وإدارة املوارد الطبيعية بواسـطة حكومـة              
مارسـات يف املقاطعـات األخـرى، ومـن مث فإهنـا خاصـة              وختتلـف هـذه املمارسـة عـن امل        . آتشيه

  .ومتميزة
ويتطلب إلغاء القوانني احمللية املتحيزة جنسانيا، وسحب مجيع األحكام التمييزية القائمـة              -١٢٢

واسـتجابة لـذلك، أجـري      . على نوع اجلنس فهما منهجيا للمناظري اجلنسانية فيما بـني املـشرعني           
جلنــسانية، لألجهــزة احلكوميــة وأصــحاب املــصلحة اآلخــرين يف  تــدريب وحتليــل بــشأن املنــاظري ا

واألمـل معقـود علـى أنـه مبجـرد املوافقـة علـى مـشروع         . خمتلف املقاطعات مبا يف ذلـك يف آتـشيه      
ــوانني         ــسحب الق ــانوين ل ــسني ســيمكن اســتخدامه كأســاس ق ــني اجلن ــساواة ب ــشأن امل ــانون ب الق

  .واألحكام التمييزية اجلنسانية
ذلك، فلتـشجيع التـشريعات املراعيـة لنـوع اجلـنس وغـري التمييزيـة، أطلقـت                 وفضال عن     -١٢٣

وزارة متكني املرأة ومحاية الطفل باالشتراك مع وزارة العمل وحقـوق اإلنـسان، ووزارة الـشؤون         
 مؤشـر املـساواة اجلنـسانية للمـشرعني ومقـرري        ٢٠١١ديـسمرب   / كـانون األول   ٢٢الداخلية، يف   
أ توجيهي وأداة حتليل لوضـع التـشريعات، بـدءا مـن إعـداد ورقـة                وسيفيد هذا كمبد  . السياسات
. ورقة عاجلة، وصياغة التشريع، ومناقشة مشروع القانون فيما بـني أصـحاب املـصلحة             /أكادميية

وتضطلع وزارة الشؤون الداخلية باملسؤولة عن املـسائل املتـصلة بوضـع تنظـيم حملـي وقـد أقـرت                    
  . عملية إعداد القوانني احملليةهذا املبدأ التوجيهي الذي سيستخدم يف
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   ١املرفق  

) http://sp2010.bps.go.id/index.php/site/index( لقطـــة شاشـــة ملوقـــع اجلهـــاز اإلحـــصائي املركـــزي  
      بشأن البيانات املصنفة حبسب نوع اجلنس

 
 
 
 
 
 
                       
 
 
 
 

 
             

                                          

اهلرم السكاين يف إندونيسيا
الذكور
 اإلناث

http://sp2010.bps.go.id/index.php/site/index�
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  ٢املرفق 
  امليزانية املخصصة للتعليم  
  )بباليني دوالرات الواليات املتحدة (٢٠١٠-٢٠٠٥  

  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
   

  .٢٠١٠وزارة التعليم الوطين يف مجهورية إندونيسيا، : املصدر    

 )بباليني دوالرات الواليات املتحدة(امليزانية املخصصة للتعليم■ 
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 ٣املرفق   
  حةامليزانية املخصصة للص    
      .٢٠١٠وزارة الصحة يف مجهورية إندونيسيا، البحوث الصحية األساسية يف إندونيسيا،  :املصدر                                                                      )بباليني دوالرات الواليات املتحدة (٢٠١٠-٢٠٠٣    
  ٢٠١٠نسبة الوالدات مبساعدة موظفي الصحة يف عام     

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  .٢٠١٠ة يف مجهورية إندونيسيا، البحوث الصحية األساسية يف إندونيسيا، وزارة الصح: املصدر    

 )والرات الواليات املتحدةبباليني د(امليزانية املخصصة للصحة ■
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بايلدي يوغياكارتا
  

كيبوالوان رياو
العاصمة جاكرتا  

كب بانغكا بيليتونغ  
  

جاوا تيمور
جاوا تينغا  
  

آتشيه
  

سوماتريا أوتارا
  

رياو
  

سوماتريا سيالتان
سوماتريا بارات  
سوالويسي أوتارا  

  
  

إندونيسيا
  

  
بنغكولو

المبونغ  
  

كاليمانتان تيمور
نوسا تينغارا بارات  

  
ك

اليمانتان سيالتان
  

جاوا بارات
  

سوالويسي سيالتان
  

كاليمانتان بارات
  

باننت
  

نوسا تينغارا تيمور
سوالويسي بارات  
  

جاميب
غورونتالو  

  
سوالويسي تينغارا

  
بابوا

  
كاليمانتان تينغا

  
بابوا بارات

  
سوالويسي تينغا

  
مالوكو

  
مالكو أوتارا

  


	اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة
	الدورة الثانية والخمسون

	* يصدر هذا التقرير دون تحرير رسمي.
	9-27 تموز/يوليه 2012
	الردود على قائمة القضايا والأسئلة المطروحة فيما يتعلق بالنظر في التقرير الجامع للتقريرين الدوريين السادس والسابع
	إندونيسيا*
	الردود على قائمة القضايا والأسئلة المطروحة فيما يتعلق بالنظر في التقرير الجامع للتقريرين الدوريين السادس والسابع
	جمهورية إندونيسيا
	1 - تعد هذه الوثيقة للرد على قائمة القضايا والأسئلة المطروحة فيما يتعلق بالتقرير الجامع للتقريرين الدوريين السادس والسابع لجمهورية إندونيسيا (CEDAW/C/IDN/6-7) الذي ستنظر فيه اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة في دورتها الثانية والخمسين لعام 2012.
	2 - وتولي حكومة جمهورية إندونيسيا أهمية كبيرة للقضاء على التمييز ضد المرأة واتخذت جميع التدابير اللازمة للنهوض بدور المرأة وحماية حقوقها في سائر أنحاء البلد. وتواصل إندونيسيا، على الصعيدين الإقليمي والعالمي، تهيئة بيئة تمكينية تُعزز قدرة الدولة على الامتثال لالتزامها تجاه اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة وتنفيذ نتائج مؤتمرات الأمم المتحدة ومؤتمرات القمة الرئيسية وبخاصة إعلان ومنهاج عمل بيجين.
	3 - ولقد أجريت لدى إعداد رد إندونيسيا على قائمة القضايا والمسائل المطروحة طائفة واسعة من المشاورات. وعقدت وزارة تمكين المرأة وحماية الطفل، ووزارة الشؤون الخارجية سلسلة تنسيق مشتركة بين الوزارات. كما عُقدت حلقة عمل ضمت ممثلين عن مؤسسة حقوق الإنسان الوطنية، ومنظمات المجتمع المدني، وأشخاص بارزين فيما يتعلق بقضية حقوق المرأة، من قبيل المفوض الإندونيسي للجنة رابطة أمم جنوب شرق آسيا (آسيان) المعنية بالمرأة والطفل، والعضو الإندونيسي السابق في اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة، من أجل الحصول على معلومات بشأن تنفيذ الاتفاقية.
	4 - وتتضمن هذه الوثيقة معلومات إضافية بشأن التدابير التشريعية والإدارية وغيرها التي اتخذت عقب الفترة 2004-2009، فضلا عن تدابير إرشادية، ترمي إلى تحقيق المساواة القانونية والفعلية بين المرأة والرجل. ويتعلق بعض هذه التدابير بالتصديق على اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في عام 2011، وتنفيذ خطة العمل الوطنية بشأن حقوق الإنسان في الفترة 2011-2014، واعتماد خارطة طريق للفترة 2010-2015 بغية التعجيل بتحقيق الأهداف الإنمائية للألفية في إندونيسيا، وتنفيذ خطة التنمية المتوسطة الأجل الوطنية للفترة 2010- 2014، وسن التوجيه الرئاسي رقم 1 لعام 2010 بشأن التعجيل بتنفيذ أولويات التنمية الوطنية، والتوجيه الرئاسي رقم 3 لعام 2010 بشأن إقامة العدل للجميع، واعتماد اللائحة الوزارية المالية رقم 119 لعام 2010 بشأن التخطيط والميزنة المراعيين للمنظور الجنساني وإصدار اللائحة الوزارية رقم 22 لعام 2011 لوزارة الشؤون الداخلية بشأن المبادئ التوجيهية العامة لإعداد الميزانية الإقليمية لعام 2012، ولا سيما فيما يتعلق بالتعجيل لبلوغ الأهداف الإنمائية للألفية. وتتضمن خطوات محددة، وإطارا زمنيا ونتائج ملموسة.
	5 - وترد في هذه الوثيقة، مختلف الأدوار النشطة الإندونيسية للنهوض بالمرأة في المحافل الإقليمية والدولية. وهي تشمل الدعم المقدم من إندونيسيا إلى المبادرات العالمية المعنية بالمرأة والطفل، وبشأن الاتساق على نطاق منظومة الأمم المتحدة فيما يتعلق بالمرأة، والترابط بين حقوق المرأة وبين صكوك حقوق الإنسان الدولية الأخرى. وعلاوة على ذلك، تقوم إندونيسيا بتعيين نساء بارزات كممثلات لإندونيسيا بما في ذلك في فريق صياغة إعلان حقوق الإنسان لرابطة أمم جنوب شرق آسيا، واللجنة المستقلة الدائمة لحقوق الإنسان، التابعة لمنظمة التعاون الإسلامي.
	لمحة عامة
	الرد على السؤال رقم 1
	6 - دأبت إندونيسيا باستمرار، في إطار وفائها بالتزامها بإعداد تقارير بموجب مختلف صكوك حقوق الإنسان، على مشاركة جميع أصحاب المصلحة في مجال حقوق الإنسان على المستوى المركزي وعلى مستوى المقاطعات. ويشمل هذا المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، والمنظمات غير الحكومية، ومنظمات المجتمع المدني.
	7 - وتعتقد إندونيسيا اعتقادا راسخا أن عملية إعداد التقرير لها من الأهمية مثل مضمونه. وأثناء عملية إعداد التقرير، يُشارك أصحاب المصلحة في مناقشات صريحة ومجدية. وهي توفر لهم مجالا لتبادل المعلومات بشأن حالة تنفيذ قانون أو لائحة أو سياسات ما، ومعرفة التحديات. كما توفر فرصة لتحقيق فهم شامل لاتفاقيات حقوق الإنسان التي تكون إندونيسيا طرفا فيها، وتنسيق إعمالها بصورة أفضل.
	8 - وهذه الممارسة أيضا جزء من التزامات إندونيسيا التي قطعتها أثناء الاستعراض الدوري الشامل الذي أجراه مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بشأن إندونيسيا. كما تعد هذه العملية الشاملة جزءا لا يتجزأ من الحياة الديمقراطية في إندونيسيا وجزءا من مسؤولية الدولة بشأن تلبية حقوق الإنسان.
	9 - وأثناء عملية إعداد التقرير الجامع للتقريرين الدوريين السادس والسابع للجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة، أجريت مشاورات مختلفة على الصعيدين الوطني ودون الوطني، وقد شملت أيضا المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان والمنظمات غير الحكومية، ومنظمات المجتمع المدني. وقد جرت تلك الأنشطة أيضا أثناء نشر الملاحظات الختامية للجنة بشأن التقارير الإندونيسية السابقة المقدمة للجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة. وفيما يلي إشارة إلى بضع تقارير منها:
	- حلقة العمل الوطنية بشأن تنفيذ اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة في إندونيسيا، في الفترة 2004-2009، جاكرتا، 3 أيار/مايو 2010، وسلسلة حلقات العمل في جاوه الغربية، ونوسا تينغارا الشرقية، وسولاويسي الجنوبية، وسومطرة الجنوبية خلال عام 2009؛
	- حلقة العمل الوطنية بشأن التعليقات الختامية للجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة، جاكرتا، 29 كانون الثاني/يناير 2009؛
	- تدريب المدربين من منسقي الشؤون الجنسانية وواضعي الخطط في وزارات الحكومة ووكالاتها على تنفيذ اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، وعلى المبادئ التوجيهية لإعداد التقارير، جاكرتا، 2009.
	10 - وفيما يتعلق بالبروتوكول الاختياري لاتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، عرضت في جملة أمور، خطة العمل الوطنية بشأن حقوق الإنسان (Rencana Aksi Nasional HAM or RANHAM) للفترة 2011-2014، التحضير للتصديق على الصكوك الدولية لحقوق الإنسان، بما فيها البروتوكول الاختياري للجنة. وتحدد خطة العمل إتمام التحضير للتصديق على البروتوكول الاختياري للجنة، في عام 2012. وكجزء من العملية التحضيرية للتصديق، نُفذ في عام 2011، نشر البروتوكول الاختياري لاتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة. وكثير ما يتم إبراز جانب مهم وهو الآثار والنتائج المترتبة على الانضمام كطرف للبروتوكول الاختياري للاتفاقية.
	11 - وفيما يتعلق بتحفظ إندونيسيا على المادة 29 (1)، ترى إندونيسيا من ناحية المبدأ، أن الالتجاء لولاية المحكمة الجنائية الدولية يقتضي القبول من جميع الأطراف المعنية. وترى إندونيسيا أن ذلك التحفظ لا يقوض بأي وسيلة، التزام دولة طرف بكل مبدأ ومعيار منصوص عليه في الاتفاقية.
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	12 - تولي إندونيسيا اهتماما كبيرا بدقة البيانات المتعلقة بإحصاءات السكان ونوع الجنس، استنادا إلى جمع البيانات المصنفة بحسب نوع الجنس المتصلة بجميع مجالات اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة. ويمكن للبيانات المصنفة بحسب نوع الجنس أن تُيسر للحكومة قياس التقدم وإنجاز التنمية بصفة عامة، وتنفيذ ما يتعلق باتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة بصفة خاصة. وعلاوة على ذلك، تعد البيانات المصنفة بحسب نوع الجنس أمرا لا بد منه لمؤسسات الحكومة عندما تقوم بإعداد السياسات، والبرامج والأنشطة.
	13 - وقد تجلت تحديات عديدة بشأن البيانات المصنفة بحسب نوع الجنس، وهي كما يلي: عدم وجود تنظيم محدد بشأن تدفق تجميع البيانات واستخدامها، وعدم وجود مؤسسة أو وحدة معينة لإدارة البيانات على صعيد المنطقة، ومحدودية الموارد البشرية والمرافق والهياكل الأساسية.
	14 - وقد قوبلت هذه التحديات باتخاذ التدابير التالية:
	- سنَّت وزارة تمكين المرأة وحماية الطفل اللائحة الوزارية رقم 6 لعام 2009 المتعلقة بتوفير البيانات المتعلقة بنوع الجنس والطفل. ولتطبيق تلك اللائحة في مجال الحكم المحلي، تقوم وزارة تمكين المرأة وحماية الطفل ووزارة الشؤون الداخلية، بإعداد مشروع مبدأ توجيهي بشأن إدارة بيانات نوع الجنس والطفل، بما يتماشى مع اللائحة الحكومية رقم 38 لعام 2007، بشأن فصل السلطات بين الحكومة وحكومات المقاطعات والمناطق/المقاطعات الفرعية.
	- وفي إطار مشروع المبدأ التوجيهي، تُطبق البيانات المصنفة بحسب نوع الجنس في مجالات الصحة والتعليم والموارد الطبيعية والبيئة، والاقتصاد والوظائف، والسياسات، وعملية اتخاذ القرار، والقانون والمجال الاجتماعي - الثقافي، والعنف ضد المرأة. ويحدد مشروع المبدأ التوجيهي أيضا البيانات المؤسسية التي تتكون من مراعاة المنظور الجنساني المؤسسي والمراعاة المؤسسية لحقوق الطفل. وتتفق هذه التصنيفات مع الحالة الراهنة لإحصاءات النساء والرجال في العالم، على النحو المبين في تقرير نساء العالم في عام 2010، الصادر عن الأمم المتحدة: اتجاهات وإحصاءات الذي يغطي مجالات مشابهة.
	- وفي ظل مشروع المبدأ التوجيهي، من المتوقع تحديد المؤسسة أو الوحدة المختارة التي ستقوم بإدارة البيانات على مستوى المنطقة.
	- وفي عام 2011، أنشأت وزارة تمكين المرأة وحماية الطفل والجهاز الإحصائي المركزي (Biro Pusat Statistik/BPS) وحدة تدريب لإدارة البيانــات الجنسانيــة. وأجريت تدريبات إدارة البيانات على كل من المستوى الوطني ومستوى الحكم المحلي، بما في ذلك تدريب في 10 مقاطعات خلال عام 2011. وبحلول عام 2014، سيكون البرنامج التدريبي قد غطى جميع المقاطعات في إندونيسيا.
	15 - ونتيجة للتعاون بين وزارة تمكين المرأة وحماية الطفل وبين الجهاز الإحصائي المركزي، بشأن البيانات المصنفة بحسب نوع الجنس، تتاح هذه البيانات الآن ويمكن الوصول إليها على موقع الجهاز الإحصائي المركزي http://sp2010.bps.go.id/index.php/site/index (انظر المرفق 1 للاطلاع على لقطة للموقع على الشبكة العالمية). ويوفر هذا أيضا نتائج الإحصاء الوطني الإندونيسي لعام 2010 الذي قام بتصنيف البيانات بحسب نوع الجنس على مستوى المقاطعات في مناطق توزيع السكان، والأسرة وهيكل الأسرة المعيشية، والخصوبة، والهجرة، والتعليم، والقوة العاملة، والسكن، والرفاه الاجتماعي.وسيوفر الجهاز الإحصائي المركزي بيانات محددة ومصنفة بحسب نوع الجنس بناء على طلب أي وزارة أو وكالة حكومية.
	16 - ومنذ عام 2000، دأبت وزارة تمكين المرأة وحماية الطفل، والجهاز الإحصائي المركزي أيضا على نشر منشور سنوي هو ”منظور المرأة والرجل“ الذي يُلقي الضوء على حالة دور المرأة والرجل ومشاركتهما في التنمية. ولتحسين إتاحة المنظور الجنساني على المستوى دون الوطني، وفرت الوزارة أيضا تمويلا حفازا لعدد من جهات الحكم المحلي حتى عام 2009. وعلاوة على ذلك، دأبت هاتان المؤسستان على نشر منشور ”التنمية البشرية الجنسانية“ منذ عام 2005 الذي يسرد منجزات نوعية الحياة البشرية في مجال التعليم، والصحة، والقطاع الاقتصادي/وقطاع اتخاذ القرارات، ويراعي مناظير مؤشر التنمية الإنسانية، ومؤشر التنمية الجنسانية ومقياس التمكين الجنساني حتى مستوى المنطقة/ البلديات. ويشمل آخر منشور ”منظور الطفل الإندونيسي لعام 2011“.
	17 - وفيما يتعلق بجمع بيانات العنف ضد المرأة، تعد وزارة تمكين المرأة وحماية الطفل حاليا أداة استقصاء جديدة استنادا إلى استعراض أداة استقصاء عام 2006 ومنهجيتها، بشأن جمع البيانات المتعلقة بالعنف ضد المرأة، والتي تستخدمها منظمة الصحة العالمية. وبتوفر هاتين الأداتين، سيتسنى للمعلومات التي تجمع أن تبين أيضا حجم العنف المرتكب ضد المرأة فضلا عن العوامل المسببة له.
	18 - ويسهل وجود البيانات المصنفة بحسب نوع الجنس قيام الحكومة بإعداد السياسات، والبرامج والأنشطة، المراعية لنوع الجنس. كما يوفر ذلك معلومات وتحليلا بشأن وجود الفجوة الجنسانية ويبين الإجراءات التي يتعين أن يتخذها مقررو السياسات. فعلى سبيل المثال، صيغ القانون بشأن الانتخابات العامة لسنة 2008 والقانون بشأن العمل الإجرامي المتمثل في الاتجار بالبشر لعام 2007، واللائحة الرئاسية بشأن خطط التنمية المتوسطة الأجل الوطنية، للفترة 2010-2014 استنادا إلى تحليل البيانات المصنفة بحسب نوع الجنس.
	19 - وثمة مثال آخر على استخدام البيانات المصنفة بحسب نوع الجنس في السياسات والبرامج والأنشطة وهو تنفيذ الميزنة المراعية للمنظور الجنساني من خلال المرسوم الوزاري المالي رقم 119 لعام 2009. واستندت صياغة الاستراتيجية الوطنية للوصول إلى العدالة أيضا على تلك البيانات. وعلاوة على ذلك، يستخدم جمع البيانات المصنفة بحسب نوع الجنس في السفارات والقنصليات الإندونيسية في الخارج، لتوفير الخدمات اللازمة والحماية للعمال المهاجرين الإندونيسيين.
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	20 - ما برحت إندونيسيا تولي أهمية، باعتبارها طرفا في صكوك دولية عديدة لحقوق الإنسان، ولاسيما باعتبارها طرفا في سبع من تسع اتفاقيات أساسية دولية، بما فيها اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، لنشر المعايير والمعلومات ذات الصلة بهذه الاتفاقيات. ويغطي النشر أيضا المعلومات المتصلة بالتعليقات الختامية للهيئات المنشأة بموجب معاهدات بما فيها اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة. وهي بقيامها بهذا تسلط الضوء على عالمية جميع الحقوق الواردة في مختلف الاتفاقيات وعدم قابليتها للتجزئة، وترابطها، وتعزيز كل منها للآخر بحيث يمكن فهم قضية حقوق المرأة بصورة شاملة.
	21 - وما برحت جهات فاعلة مختلفة، بما فيها الوزارات المعنية ومنظمات المجتمع المدني فضلا عن المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، تعقد عددا من الحلقات الدراسية وحلقات العمل، وجلسات الاستماع العامة، ومناقشات مجموعات التركيز، والندوات، والعروض الحوارية، بشأن قضية حقوق المرأة، بما في ذلك مناهضة التمييز، ومكافحة العنف ضد المرأة. وقد شارك في هذه الأنشطة طائفة متنوعة من أصحاب المصلحة، من مقرري السياسات، والبرلمانيين، والأكاديميين، والطلاب إلى القادة غير الرسميين في المجتمع.
	22 - ومنذ الجيل الأول لخطة العمل الوطنية بشأن حقوق الإنسان 1999-2003، حدد التثقيف/النشر بشأن حقوق الإنسان باعتباره أحد الأعمدة الرئيسية لتعزيز وحماية حقوق الإنسان. ويحدد الجيل الثالث لخطة العمل 2011-2014 أنه لا يزال من الضروري زيادة الفهم والوعي بشأن حقوق الإنسان. وتُعقد أنشطة كل سنة في سائر أنحاء البلد، تحت عنوان ”التثقيف بشأن حقوق الإنسان“. وقد حظيت قضية حقوق الإنسان، بما فيها حقوق المرأة، باهتمام الكثيرين وغدت واحدة من جداول العمل الرئيسية للمناقشة فيما بين أصحاب المصلحة. ولا يجري إقصاء السكان الذكور عن عملية النشر هذه.
	23 - وعلاوة على ذلك، ما برحت إندونيسيا تُسهم بنشاط في النهوض بحقوق المرأة خاصة، وحقوق الإنسان بصفة عامة على الصعيدين الإقليمي والدولي. ويشمل هذا استضافة حلقات عمل إقليمية بشأن النهوض بالمرأة في منطقة آسيا والمحيط الهادئ عقدتها اللجنة الوطنية الإندونيسية المعنية بمكافحة العنف ضد المرأة (Komnas Perempuan)، بالاشتراك مع مكتب مفوض الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، وحكومة إندونيسيا في جاكرتا، عامي 2009 و 2011، فضلا عن حلقة العمل الإقليمية التابعة للأمم المتحدة المعنية بتعزيز وحماية حقوق الإنسان في منطقة آسيا والمحيط الهادئ بدعم من مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان المعقودة في بالي، 2007.
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	24 - حسبما ذُكر في الوثيقة الأساسية الموحدة لإندونيسيا، توضع اللوائح (اللائحة الداخلية peraturan daerah or perda) في أسفل الهرم القانوني الإندونيسي. وقد تكرر النص على هذا وتعديله في القانون رقم 12 لعام 2011 بشأن صياغة القوانين واللوائح. فالمركز القانوني لتلك اللوائح يتبع ذلك التسلسل الهرمي ولا يتعارض مع القوانين الأسمى منه.
	25 - وفي هذا الصدد، وبما يتماشى مع دستور عام 1945، والقوانين الوطنية، ألغت وزارة الشؤون الداخلية 524 2 قانونا محليا خلال الفترة 2002-2011. وقد أخذ الإلغاء في الاعتبار أنه قد تبين تعارض بعض القوانين المحلية مع التزام إندونيسيا بتعزيز وحماية حقوق الإنسان.
	26 - وعلاوة على ذلك، فلمعالجة وجود قوانين محلية تمييزية، أنشأت وزارة تمكين المرأة وحماية الطفل، ووزارة القانون وحقوق الإنسان، ووزارة الشؤون الداخلية معا في عام 2011، مؤشر المساواة الجنسانية الموجه للمشرعين ومقرري السياسات. وهو بمثابة مبدأ توجيهي وأداة تحليلية لصياغة القوانين والتشريعات وفقا للقانون رقم 12 لعام 2011. وقد وافقت وزارة الشؤون الداخلية في الوقت الراهن، على استخدام هذا المبدأ التوجيهي في إعداد القوانين المحلية.
	27 - وبما أن هذا قد أصبح جزءا من التشريع الإندونيسي، فإن بعض المحاكم الدينية الإندونيسية دأبت على إصدار أحكامها استناد إلى مبدأ المساواة بين المرأة والرجل في قضايا المــيراث. ويمكن الاطـلاع على ذلك في قرار المحكمة الدينية لمدينــة ماكاســـر (PA Makassar No 338/Pdt.G/1998/PA.Upg and PA Makassar No 230/Pdt.G/ 2000/PA.Mks)، حيث حكمت كل منها بشكل جلي بنصيب متساو للورثة من الجنسين.
	28 - وفيما يتعلق بمشروع القانون بشأن المساواة بين الجنسين، وافق مجلس النواب الإندونيسي في جلسته العامة المعقودة في 16 كانون الأول/ديسمبر 2011، في جملة أمور، على أن تعطى أولوية مشاريع القوانين إلى 64 مشروع قانون في برنامج التشريعات الوطنية، لعام 2012. ويندرج في هذا مشروع القانون بشأن المساواة بين الجنسين الذي سيناقش الآن على سبيل الأولوية في عام 2012.
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	29 - اتخذت إندونيسيا تدابير تشريعية وإدارية وتدابير أخرى محددة لتنفيذ الأحكام المبينة في اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة تنفيذا كاملا. وتستهدف تلك التدابير أيضا القضاء على المواقف النمطية والممارسات الضارة. وتولي إندونيسيا أهمية للتعليم، ولا سيما تعليم البنين والبنات، من أجل القضاء على تلك المواقف والممارسات. وفي هذا الصدد، تُستعرض المناهج الدراسية ومواد التدريس بصفة دورية لمحو المواقف الذهنية المتحيزة جنسانيا ولزيادة تعزيز المساواة بين المرأة والرجل.
	30 - وتشدد إندونيسيا أيضا على أن تمكين المرأة، بما في ذلك في مجال الاقتصاد، سيؤدي في خاتمة المطاف إلى القضاء على الممارسات الضارة. وفي هذا الصدد، نُظم عدد من الأنشطة لتمكين المرأة الإندونيسية، بما في ذلك في أسرتها ومجتمعاتها. ففي مجال الاقتصاد، ثمة برنامج ناجـــح هو برنامج المرأة الإندونيســية المستقلة والتقدمية (Perempuan Indonesia Maju Mandiri - نموذج المرأة الإندونيسية المستقلة والتقدمية)، الذي يوفر الدعوة وينظم التدريب على المهارات العملية للمرأة من أجل تعزيز قدرتها الاقتصادية. وتتاح للمرأة ولا سيما النساء في المناطق الريفية، آليات مماثلة، من قبيل البرنامج الوطني للتمكين المجتمعي (PNPM Mandiri) وبرنامج توفير القروض للأعمال التجارية الصغيرة الشعبية (KUR).
	31 - واستنادا إلى اللائحة الداخلية رقم 52 لعام 2007 الصادرة عن وزارة الشؤون الصحية، وبالتعاون بين وزارة الشؤون الصحية، ووزارة الرفاه الاجتماعي، والأفرقة البحثية، ومنظمات المجتمع المدني، وضعت وزارة تمكين المرأة وحماية الطفل مخططا تفصيليا للقيم الثقافية والاجتماعية إلى جانب المشاكل الناشئة في بعض المقاطعات، والمتعلقة بممارسات ثقافية محددة. وتعتبر المناظير الجنسانية في مجالي التعليم والدين مدخلا استراتيجيا لمواجهة الأنماط الاجتماعية والثقافية التمييزية المضرة بالمرأة وتغييرها.
	32 - ويمكن تبين سياسة مراعاة المنظور الجنساني في التعليم، لدى مراجعة المناهج وإعادة كتابتها بمناظير جنسانية ومراجعة الكتب المدرسية. وقد أنشئت فرقة عمل في وزارة التعليم للإشراف على العملية. وقد نصت اللائحة الوزارية للتعليم الوطني رقم 22 لعام 2006 بوضوح على أن المساواة الجنسانية جزء من إطار وهيكل المناهج التعليمية الأساسيين. وأنشئت فرقة عمل في وزارة الأديان للإشراف على مراعاة المنظور الجنساني في برامج التنشئة الاجتماعية بدءا من المستوى الوطني وانتهاء بالمستوى دون الوطني.
	33 - وعلاوة على ذلك استخدمت الحملات العامة والتوعية عن طريق وسائط الإعلام من أجل التصدي لمسألة الممارسات الضارة المتعلقة بالزواج. تقوم وسائط الإعلام بدور مهم من أجل مشاركة المرأة بصورة نشطة في جميع مناحي الحياة المعروفة للجمهور، وإبرازها في دور نموذجي. ويُسهم هذا في تغيير السلوك النمطي.
	34 - وتتم جميع هذه الجهود في إطار برنامج مراعاة المنظور الجنساني الذي طُرح في التوجيه الرئاسي لعام 2000.
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	35 - ما برحت إندونيسيا عضوا من أعضاء الأمم المتحدة وتدعم بصورة مستمرة الجهود المبذولة لمكافحة العنف ضد المرأة في جميع أشكاله بما في ذلك تشويه الأعضاء التناسلية للإناث. ويتجلى هذا الدعم خلال المناقشات التي تجري في مختلف المحافل في الأمم المتحدة من قبيل لجنة وضع المرأة ومجلس حقوق الإنسان.
	36 - وفيما يتعلق بممارسة ختان الأنثى (sunat perempuan) توضح النقاط التالية تلك المسألة:
	- أصدر المدير العام لإدارة الصحة العامة في عام 2006 فعلا، مذكرة تعميمية تحظر على الموظفين الطبيين ممارسة ختان الأنثى عند طلب ذلك من قبل الآباء.
	- ينظر إلى ختان الأنثى باعتباره جزءا من العقيدة الدينية، ولا تزال هذه الممارسة تحدث، وأدى هذا الحظر بالآباء الذين يرغبون في إجراء الختان لبناتهم، إلى اللجوء للممارسين الطبيين التقليديين (dukun/shaman). وأدى هذا إلى تعريض البنات لحالات أكثر خطرا نظرا لأن الختان يُمارس على يد موظفين غير طبيين بأشكال مختلفة، وبعضها ضار جدا وليس له أي منفعة طبية. وإلى حد ما، تعرضت فتيات لممارسة أكثر ضررا نظرا لأن ممارسي الختان التقليديين كانوا هم الذين يمارسون ختان الذكور عادة.
	- وأصدر مجلـس علمـاء إندونيســيا (Majelis Ulama Indonesia/MUI) فـي عام 2008 فتوى بشأن هذه المسألة مفادها أن إلغاء ختان الإناث مخالف لأحكام الشريعة. وأن الختان بالنسبة للرجل أو المرأة جزء من الفطرة والشريعة الإسلامية. وتضع فتوى مجلس علماء إندونيسيا حدودا، وهي تعارض الشكل الضار لختان الإناث.
	- وفي ضوء هذا التطور، أصدر وزير الصحة اللائحة رقم 1636 لعام 2010 التي توفر مجموعة من الضمانات للموظفين الطبيين في أدائهم لختان الإناث الذي يتم فقط بناء على طلب الآباء. ولا يمكن أن تُفسر هذه اللائحة بأي شكل على أنها تُشجع أو تُروج لممارسة ختان الأنثى. من ناحية ثانية، سيُجري وزير الصحة استعراضا لتنفيذ اللائحة بغرض كفالة الامتثال لاتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة.
	37 - وتولي إندونيسيا اهتماما بدينامية تنفيذ الحقوق والحريات لمواطنيها، لا سيما في ما يتعلق بحرية ممارسة الدين والاعتقاد في مجتمع ديمقراطي. وعلاوة على ذلك، ستظل بعض الممارسات التقليدية تلقى الاهتمام الكامل من جانب الحكومة، ما لم تضر بالنساء وينبغي أن تتفق مع مختلف المعايير الوطنية والدولية بشأن حقوق الإنسان بما فيها مبدأ المصلحة العليا للطفل.
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	38 - وتعد حالات الاغتصاب والعنف الجنسي أفعالا جنائية حقيقية لا يمكن وقف الإجراءات الجنائية بشأنها إذا قامت الضحية بسحب قضيتها. وينص القانون الجنائي على الحماية القوية للمرأة، إذ يتعرض مرتكبو تلك الأفعال الجنائية لأحكام بالسجن من ستة إلى اثني عشر عاما. وتستند جسامة العقوبة أيضا إلى قناعة القاضي عقب استماعه لشهادات الضحايا والشهود ودراسة التقرير الطبي، ورأي الخبراء، فضلا عن الأدلة الأخرى.
	39 - ولدى معالجة العنف ضد المرأة، بما في ذلك حالات الاغتصاب، يعمل محققو الشرطة إلى جانب المؤسسات المعنية من قبيل المنظمات غير الحكومية ومنظمات المرأة، التي توفر خدمات ومساعدة للضحايا. وعقب جمع المعلومات من الضحايا وأسرهن، فضلا عن الشهود الآخرين، بما في ذلك إيضاحات المشتبه فيهم، يلتمس المحققون الرأي من علماء النفس بشأن الصدمات التي تتعرض لها الضحايا ويتصلون بالمآوى إذا طلبت الضحايا أماكن آمنة. ويستطيع المحققون التماس المساعدة القانونية من رابطة المحامين الإندونيسيين (Peradi) ووكالة المساعدة القانونية (LBH)، التي تُقدم الدعم للضحايا أثناء الإجراءات الجنائية التي تشمل التحقيقات والادعاء والمحاكمة أمام المحكمة.
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	40 - ويوفر القانون رقم 23/2004 بشأن العنف المنزلي أساسا قانونيا أمتن للجهود التي تبذلها الدولة لمكافحة العنف ضد المرأة، ولا سيما العنف المنزلي. وقد جرت متابعة هذا القانون من خلال تدابير مختلفة، تشمل اللائحة الوزارية الصادرة عن وزارة تمكين المرأة وحماية الطفل، ولائحة رئيس الشرطة الوطنية الإندونيسية، فضلا عن إنشاء شبكة التنسيق للقضاء على العنف المنزلي. وحتى عام 2010 كان هناك 305 من وحدات خدمة المرأة والطفل في مراكز الشرطة، و 43 من وحدات الأزمات المتكاملة في مستشفيات الشرطة في إندونيسيا، و 42 من مراكز أزمات المرأة، و 121 مركزا للخدمات المتكاملة لتمكين المرأة والطفل (P2TP2A) في 18 مقاطعة.
	41 - وعلاوة على ذلك، يستخدم أصحاب المصلحة المعنيون القانون كأحد الأسس للدعوة إلى مكافحة العنف ضد المرأة. فيجرم القانون أفعال العنف المنزلي ويوفر الحماية للضحايا، كما يوفر القانون الثقة القانونية للجمهور من أجل الإبلاغ عن الحالة وتقديم مرتكبي الجرائم إلى العدالة.
	42 - ولتعزيز قدرة الجهاز الحكومي على معالجة قضية العنف ضد المرأة والطفل أيضا، أصدرت وزارة تمكين المرأة وحماية الطفل لائحة وزارية رقم 1/2010 بشأن معيار الحد الأدنى من الخدمة فيما يتعلق بالخدمات المتكاملة التي تقدم لضحايا العنف من النساء والأطفال. وقد صيغ المعيار بالتعاون مع جميع أصحاب المصلحة ويستخدم لقياس أداء الدولة في توفير الخدمات المتكاملة للنساء والأطفال من ضحايا العنف. وقد وقَّعت وزارة تمكين المرأة وحماية الطفل في جملة أمور أخرى، بالاشتراك مع رئيس الشرطة الوطنية والمدعي العام، والمحكمة العليا، (Komnas Perempuan)، ووزارة القانون وحقوق الإنسان، ورابطة المجلس القانوني الإندونيسي (Peradi) مذكرة تفاهم بشأن وصول ضحايا العنف من النساء إلى العدالة، من أجل التعجيل بعمليات الدعوة في حالات العنف ضد المرأة، من خلال تدريب جهات إنفاذ القانون.
	43 - ويعرض معيار الحد الأدنى للخدمة خمسة أنواع من الخدمات التي تقدم للضحايا وهي معالجة الشكوى؛ الخدمة الصحية؛ إعادة التأهيل الاجتماعي؛ المساعدة القانونية وإنفاذ القانون؛ التعويض وإعادة الإدماج الاجتماعي. وقد أتيحت مجموعة أدلة لتنفيذ هذه اللائحة لجميع الوزارات الحكومية المعنية، على الصعيدين الوطني ودون الوطني، وكذلك لجهات إنفاذ القانون.
	44 - وعلاوة على ذلك، وقّعت مذكرة تفاهم بين معهد المساعدة القانونية لحماية المرأة (LBH APIK) ومكتب المدعــي العــام، برقم 001/MoU/LBH APIK Jkt/2009 بشــأن برنــامج التدريب على معالجة حالات العنف ضد المرأة والطفل في 30 كانون الثاني/يناير 2009. وتعد مذكرة التفاهم هذه تقدما مهما في برنامج إنفاذ القانون. والهدف الرئيسي من مذكرة التفاهم هو ضمان مواصلة تعزيز قانون المنظور الجنساني في جهات إنفاذ القانون ذاتها. وإلى جانب ذلك ترمي، إلى إعطاء أولوية خاصة لمعالجة حالات العنف ضد المرأة والطفل. وبالرغم من أن مذكرة التفاهم كانت لسنة واحدة، اتفق كلا الطرفين على استمرارها كلما دعت الحاجة.
	45 - وما برحت إندونيسيا ملتزمة باتخاذ أي خطوة ضرورية لمكافحة العنف ضد المرأة. وفي إطار تنفيذ مبادئ ومعايير حقوق الإنسان، ولا سيما حقوق المرأة، توفر خطة العمل الوطنية بشأن حقوق الإنسان 2011-2014 استراتيجيات لتحسين منع العنف المنزلي وحماية النساء والأطفال من ضحايا العنف وتقديم الخدمات لهم. ويشمل هذا سلسلة من برامج التوعية التي تستهدف الأجهزة الحكومية والجمهور، وتحسين الخدمات المتكاملة والدعوة من أجل المرأة والطفل من ضحايا العنف المنزلي.
	46 - وإلى جانب هذا، فإن وزارة تمكين المرأة وحماية الطفل أنشأت ونشرت مبادئ توجيهية للميزنة بشأن معالجة حالات العنف ضد المرأة في مركز الخدمات المتكاملة لتمكين المرأة والطفل.
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	47 - تتمثل مهمة فرقة العمل الوطنية المعنية بمنع معالجة الاتجار بالأشخاص، بما تعقده من اجتماعات عادية وآلية إعداد التقارير السنوية، في رصد وتقييم تنفيذ القوانين واللوائح المتعلقة بالاتجار في الأشخاص عن طريق الحكومة المركزية وحكومات الأقاليم. ويتألف أعضاء فرقة العمل من الوزارات المعنية والمؤسسات، فضلا عن المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان والمنظمات غير الحكومية.
	48 - ومن الصواب القول بأن كل حكومة محلية قد وضعت سياسات ولوائح طبقا لظروفها المحددة بيد أنها جميعا سوف تتبع المبدأ التوجيهي الذي حددته فرقة العمل الوطنية. وعلى هذا فإن القوانين المحلية التي تعتمدها مختلف الحكومات المحلية تراعي المبادئ الموحدة المنطبقة على الصعيد الوطني، وبالأخص تلك الواردة في قانون القضاء على الاتجار بالأشخاص. وسيكفل هذا تنفيذ التعاون بين الحكومات المحلية على مختلف المستويات في مكافحة ممارسات الاتجار بالأشخاص.
	49 - وفيما يتعلق بتعزيز التعاون بين الحكومات المحلية، هناك العديد من مذكرات التفاهم التي شاركت فيها سبع مقاطعات وتوفر أساسا للتعاون بطريقة شاملة في القضاء على الاتجار بالأشخاص، وتقديم المساعدة للضحايا.
	50 - وتشمل المبادرات العديدة التي تُسهم في منع الاتجار بالأشخاص برامج وأنشطة لمنع الفعل الإجرامي للاتجار بالأشخاص والتصدي لذلك في خطة استراتيجية لـ 14 من المؤسسات الحكومية؛ وفي قيام وزير تمكين المرأة وحماية الطفل بسن اللائحة رقم 9 لعام 2011 بشأن الإنذار المبكر لمنع الفعل الإجرامي للاتجار بالأشخاص؛ وإعداد نماذج لتوجيه المدربين بشأن ضحايا الاتجار و/أو الشهود على الصعيد الوطني وعلى مستوى المناطق/ البلديات. وبالإضافة إلى ذلك، تعمل الحكومة أيضا على وضع مبدأ توجيهي لتنمية قدرة فرقة العمل، ومن المتوقع اكتماله بحلول عام 2012.
	51 - وعلاوة على ذلك ففي إطار الجهود المبذولة لمعاقبة مرتكبي جرائم الاتجار بالأشخاص، تُشير البيانات التي جمعتها فرقة العمل التابعة للمدعي العام، بشأن التصدي للأعمال الإرهابية الجنائية وحالات الاتجار بالأشخاص، إلى أنه في خلال الفترة 2006-2010، قدمت إلى المحاكمة 97 قضية. وصدر الحكم في قضايا عددها 38 قضية (39.70 في المائة) استنادا إلى قانون مكافحة العمل الإجرامي للاتجار بالأشخاص وصدرت أحكام بالسجن لمدد تصل إلى 15 شهرا وغرامة تبلغ بليون روبية (ما يعادل 000 110 دولار)، وكان ذلك في محكمة منطقة إندرامايو المحلية، في جاوا الغربية، وكانت هناك أيضا قضايا شملت تهما متعددة وأسفرت عن أحكام بالسجن تصل إلى 8 أعوام في محكمة منطقة سيبينونغ المحلية في جاوا الغربية. واستخدمت في بقية القضايا وعددها 59 قضية (60.82 في المائة) قوانين أخرى كمراجع، من قبيل القانون الجنائي، وقانون تنسيب وحماية العمال المهاجرين، وقانون حماية الطفل، وقانون القضاء على العنف المنزلي.
	52 - وقد اعتمدت إندونيسيا خطة العمل الوطنية لمكافحة الأفعال الجنائية للاتجار بالأشخاص، واستغلال الأطفال للأغراض الجنسية، للفترة 2009-2014 بمقتضى لائحة وزير التنسيق ورفاه السكان رقم 25 لعام 2009. وتتألف خطة العمل الوطنية من برامج عديدة للوقاية والحماية ومساعدة الضحايا، بما في ذلك ضحايا البغاء، ومن جملة ذلك ’1‘ الوقاية ومشاركة الطفل، بتنسيق من وزارة التعليم، ’2‘ إعادة التأهيل الصحي بتنسيق من وزارة الصحة، ’3‘ إعادة التأهيل الاجتماعي، والإعادة إلى الوطن، وإعادة الإدماج، بتنسيق من وزارة الشؤون الاجتماعية، ’4‘ وضع مبادئ قانونية، بتنسيق من وزارة العمل والموارد البشرية، ’5‘ إنفاذ القانون بتنسيق من الشرطة الوطنية، ’6‘ التنسيق والتعاون وتقوم بذلك وزارة رفاه السكان.
	53 - وثمة ملاحظة مهمة لمعالجة القضايا في عام 2009 وتتمثل في التوصل لأفضل ممارسة لتوفير الخدمات من قبل مركز الخدمات المتكاملة لتمكين المرأة والطفل في منطقة سيكا، نوسا تينغارا الشرقية. وبمساعدة من المكتب المحلي لتمكين المرأة وتنظيم الأسرة، اضطلع المركز بمهامه بشكل جيد من حيث توفير المعدات، والبنية الأساسية والتمويل بموجب مرسوم من الرئيس الإقليمي يُنشر كل عام في أعقاب الميزنة الإقليمية السنوية. ويمكن محاكاة هذه الممارسة من جانب مراكز أخرى. وقد وفر عدد من المراكز أيضا تدريبا على المهارات لضحايا الاتجار والبغاء.
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	54 - تعي إندونيسيا إمكانياتها المتمثلة في العدد الكبير من الموارد البشرية. وتعد النساء اللائي تشكلن 49.8 في المائة من السكان الإندونيسيين، فاعلات مهمات أيضا لتحقيق التنمية الوطنية. ولذا ترى إندونيسيا أنه يتعين أيضا أن تحصل المرأة على حصة مهمة من جدول أعمال التنمية، لا سيما من حيث مشاركتها في العملية السياسية وعملية اتخاذ القرارات. ولا يتم هذا من أجل تمكين المرأة باعتبارها جزءا من المجتمع فحسب، وإنما أيضا للوفاء بحقوقها في المشاركة في عملية التنمية الوطنية.
	55 - ونظرا لأن المرأة لا تزال في واقع الأمر تُشكل جزءا ضئيلا من هيئات صنع القرارات العامة، يلزم القانون رقم 10 لعام 2008، بشأن الانتخابات العامة، والقانون رقم 2 لعام 2011 الأحزاب السياسية بإدراج ما نسبته 30 في المائة من النساء في مجالسها التنفيذية على الصعيدين المركزي والإقليمي وضمن مرشحيها المقترحين للسلطة التشريعية. وتقترح وزارة تمكين المرأة وحماية الطفل في الوقت الراهن برنامجا للعمل الإيجابي للمرأة في الانتخابات العامة المقبلة عام 2014 لتضمن تمثيلا أفضل للمرأة في البرلمان.
	56 - وخلال الانتخابات الوطنية الأخيرة في عام 2009، خصصت حصة إلزامية نسبتها 30 في المائة لمشاركة المرأة في السياسة كتدبير خاص مؤقت. وكان هذا التدبير أحد المتطلبات من الأحزاب السياسية لكي تشارك في الانتخابات التشريعية العامة، طبقا لقانون الانتخابات العامة. واقتضى الأمر منها أن تُدرج ما نسبته 30 في المائة من النساء في القائمة المقترحة للمرشحين التشريعيين وإلا لا يمكنها المضي في المشاركة في الانتخابات التشريعية.
	57 - وقد تمخضت الجهود المبذولة من أجل تمكين المرأة في المجال السياسي عن بعض التطورات الإيجابية. ففي انتخابات عام 2004، كان ما نسبته 11.09 في المائة من بين 560 عضوا في البرلمان من النساء، وفي انتخابات عام 2009، زاد العدد ليصبح ما نسبته 17.86 في المائة. وعلاوة على ذلك أنشئ تجمع برلماني نسائي للمشاركة بنشاط مع الحكومة والمجتمع المدني من أجل تعزيز صياغة قانون موات للمرأة. وعلى الصعيد التنفيذي، تقلدت النساء وظائف كثيرة من قبيل الرئيس، والحاكم، والوزير، والمسؤول الرفيع المستوى، وحاكم المقاطعة الفرعية/نائب حاكم المقاطعة الفرعية، والعمدة/نائب العمدة، ورئيس شرطة الإقليم، ورئيس شرطة المنطقة المحلية/البلدية. وتعد النسبة المئوية الإجمالية لكل من الرجال والنساء في مجال الخدمة العامة متساوية تقريبا وهي: 56 في المائة للرجال وقرابة 44 في المائة للنساء.
	58 - ورغم أن التدبير الخاص المؤقت قد أسهم في تقدم مشاركة المرأة، إلا أنه يلزم إجراء تحسينات. وقد وضعت وزارة تمكين المرأة وحماية الطفل دليلا للمبادئ الإرشادية لتحسين مشاركة النساء في الفرعين التشريعي والتنفيذي، ولا سيما على مستوى الأقاليم. ويتألف الدليل من معلومات عامة بشأن السياسات العامة والديمقراطية وأهمية مشاركة المرأة في تلك العملية. وعلاوة على ذلك، دأب أصحاب المصلحة على بذل الجهود لزيادة قابلية المرأة للانتخاب وقدرتها في مجال السياسات العامة.
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	59 - تنطبق أيضا استراتيجية برنامج مراعاة المنظور الجنساني حسبما نص عليه التوجيه الرئاسي رقم 9 لعام 2000، على مجال معالجة عمليات ما بعد النزاع وإعادة البناء في أعقاب الكوارث الطبيعية. وقد أعدت وزارة تمكين المرأة وحماية الطفل نموذجا لدور المرأة في عمليات الإغاثة في حالات الكوارث عام 2008. ويفيد النموذج كأساس لإدارة الحالة في أعقاب الكوارث مع مراعاة المنظور الجنساني، ليطبقه جميع أصحاب المصلحة، بما في ذلك في عملية اتخاذ القرارات. والقصد منه بالإضافة إلى ذلك، الحد من مخاطر الكوارث بالنسبة للمرأة، بطريقة أكثر منهجية. وتعتمد إندونيسيا أيضا استراتيجية وطنية بشأن الوصول إلى العدالة من أجل ضمان مشاركة المواطنين دون تمييز في عملية اتخاذ القرارات التي تؤثر فيهم.
	60 - ونظرا لأن إندونيسيا بلد معرض للكوارث، يعد الحد من مخاطر الكوارث وإدارتها، أحد أولويات جدول الأعمال. ويوفر النموذج والقوانين واللوائح الأخرى بشأن الحد من مخاطر الكـــوارث وإدارتهـــا، لوكالة إدارة الكــوارث الوطنيـة (Badan Nasional Penanggulangan Bencana/ BNPB) التابعة لوزارة تمكين المرأة وحماية الطفل وغيرها من أصحاب المصلحة أساسا للتوعية المستمرة للمجتمع بشأن دور المرأة في هذا الموضوع. وفي الوقت الراهن، هناك درجة كبيرة من الاهتمام بمشاركة المرأة في الحد من مخاطر الكوارث وإدارتها في شتى أنحاء البلد.
	61 - ويجري إعداد خطة عمل بشأن حماية المرأة وتمكينها في حالة نشوب النزاع المسلح.
	الجنسية والمواطنة
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	62 - تعتقد إندونيسيا أن تعزيز وحماية حقوق الطفل، بما في ذلك الحق في الحصول على الهوية والجنسية، أمر له أهمية كبيرة لنمو وتنمية الطفل في إندونيسيا. لذا نفذت الحكومة عددا من التدابير التشريعية والعملية التي تتعلق بتسجيل ولادات الأطفال ومن شأن تسجيل الولادة أن يُقلل إلى حد كبير مخاطر الاستغلال وتزييف العمر والهوية، التي قد تمثل مشاكل للطفل في حياته بعد ذلك.
	63 - وبالتالي، فقد سنَّت الحكومة القانون رقم 32 لعام 2002 بشـأن حماية الطفل، الذي يُحدد وجوب إعطاء كل طفل هوية منذ مولده. وتنص الفقرة (1) من المادة 28 على ما يلي ”يكون إصدار شهادة الميلاد من مسؤولية الحكومة، ويجري الاضطلاع بذلك عمليا على مستوى لا يقل عن مستوى القرية أو المنطقة الفرعية“. وعلاوة على ذلك، يستلزم القانون رقم 23 لعام 2006، الذي يتعلق بإدارة السكان، وخاصة ما يتعلق بتفسير الفقرة (2) من المادة 27 إصدار شهادة الميلاد مجانا. وحتى عام 2011، أصدر ما مجموعه 283 من المناطق المحلية/البلديات حتى الآن، قوانين محلية إقليمية تنص على منح شهادات الميلاد بالمجان. وينظم القانون رقم 27 لعام 2006 بشأن المواطنة أيضا جعل شهادات الميلاد متاحة لجميع الأطفال. وعلاوة على ذلك، وقَّعت ثماني وزارات معنية مؤخرا مذكرة تفاهم بشأن التعجيل بإصدار شهادات الميلاد بغرض حماية الأطفال، سواء الأطفال الذين يعيشون داخل البلد أو في الخارج.
	64 - وعلى المستوى العملي، قدمت الحكومة المركزية خلال الفترة 2006-2011 تمويلا حفازا لحكومات المقاطعات والمناطق المحلية/البلديات التي تقوم بإصدار شهادات تسجيل الميلاد على الصعيد المحلي. ويتوقع أن تؤدي تلك الجهود إلى القضاء على العقوبة المتعلقة بشهادات الميلاد في العديد من الأقاليم. وطبقا للائحة الوزارية رقم 28 لسنة 2005، تعطى شهادة ميلاد مجانية لمن يقومون بالتسجيل في غضون 60 يوما من ميلاد الطفل. ومن شأن الفترة الزمنية المحددة بـ 60 يوما أن تساعد على حماية حقوق السكان كما تساعد الحكومة على استكمال البيانات الإحصائية. وعلاوة على ذلك، يمكن أيضا إصدار شهادة الميلاد بمجرد الإشارة إلى اسم الأم في الوثيقة.
	65 - وسعيا من الحكومة إلى توعية النساء الفقيرات والنساء الريفيات بضرورة تسجيل المواليد والحصول على شهادات الميلاد، تواصل الحكومة تنظيم حملة بشأن ”تسجيل المواليد“ عن طريق وسائط الإعلام الالكترونية والمطبوعة، بمشاركة من الرئيس والسيدة الأولى. وتشارك أيضا في نشر المعلومات المتعلقة بشهادة الميلاد وسائط الإعلام الجماهيري على الصعيد الوطني، فضلا عن المنظمات غير الحكومية على مستوى القاعدة الشعبية. وبالإضافة إلى ذلك غطى هذا النشر جميع مراكز الصحة الأولية والمناطق الفرعية. 
	66 - وما برحت إندونيسيا تنفذ بالكامل مبادئ العالمية، والدوام، والاستدامة، في مسألة تسجيل المواليد. فتُطبق هذه المبادئ على كل من الحكومة الملزمة بتوفير نظام جيد لتسجيل المواليد، وعلى الجمهور الملزم بالإبلاغ عن أي حالة تتعلق بالمواليد.
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	67 - لا تدخر إندونيسيا جهدا لتكفل حقوقا متساوية للمرأة والرجل في مجال التعليم. ويشمل هذا الجهود الوطنية ودون الوطنية الإندونيسية المبذولة للتعجيل بتحقيق الأهداف الإنمائية للألفية في إندونيسيا.
	68 - وعلى نحو ما ذكر في تقرير إندونيسيا لعام 2010 بشأن الأهداف الإنمائية للألفية، فإن إندونيسيا في سبيلها إلى تحقيق غايات الأهداف الإنمائية للألفية بالنسبة للتعليم الابتدائي ومحو الأمية. ويرمي البلد إلى المضي إلى ما هو أبعد من غاية التعليم الواردة في الأهداف الإنمائية للألفية بالنسبة للتعليم الابتدائي وذلك بتوسيع نطاق الغاية لتشمل التعليم الثانوي SMP and madrasah tsanawiyah-MTs, grades 7 to 9)) باعتبارها غايات تعليمية أساسية عالمية. وعلى مستوى التعليم الابتدائي انخفض بشكل كبير الفرق في المشاركة في التعليم فيما بين المقاطعات حيث بلغ معدل التسجيل الصافي ما يزيد على 90 في المائة في جميع المقاطعات تقريبا.
	69 - وعلاوة على ذلك، أحرز تقدم في زيادة نسبة الإناث في المدارس الابتدائية والثانوية المتوسطة، والمدارس الثانوية العليا ومؤسسات التعليم العالي. وكانت نسبة معدل التسجيل الصافي بين الإناث والذكور في مستويات التعليم الابتدائي والثانوي المتوسط هي 99.73 في المائة و 101.99 في المائة على التوالي، وبلغت بالفعل نسبة محو الأمية فيما بين الإناث اللاتي تتراوح أعمارهن بين 15 و 24 عاما 99.85 في المائة. ونتيجة لهذا، فإن إندونيسيا بسبيلها إلى تحقيق الغايات المتصلة بالتعليم فيما يتعلق بالمساواة بين الجنسين بحلول عام 2015.
	70 - وفي حالة معدلات التسرب من المدارس، كان هناك اتجاه تناقصي. وما يلي هو جزء من الجهود التي تبذلها الحكومة للحد من معدل التسرب بالتعليم الأولي والثانوي:
	- تقديم منح دراسية للطلاب الفقراء؛
	- تنفيذ برامج استرجاع وتصحيح؛
	- تنفيذ التعليم الخاص في المناطق النائية والمهمَّشة، ومناطق الكوارث الطبيعية والاجتماعية، ومناطق الأسر المحرومة اقتصاديا؛
	- تقديم مجموعات برامج ألف وباء وجيم وهي ترادف المدرسة الابتدائية (المجموعة ألف)، والتعليم الثانوي المتوسط (المجموعة باء)، والتعليم الثانوي العالي (المجموعة جيم)، لمن لا تتوفر لهم الفرصة للحصول على التعليم الرسمي؛
	- توفير برنامج تعليمي شامل للأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة.
	71 - ويتمثل التحدي الرئيسي في التعجيل بإنجاز الغاية التعليمية من الأهداف الإنمائية للألفية وهي تحسين حصول الأطفال من البنات والبنين على قدم المساواة، على التعليم الأساسي الجيد النوعية. وتشمل السياسات والبرامج الحكومية المتعلقة بمواجهة هذا التحدي ما يلي: ’1‘ توسيع نطاق الوصول بشكل منصف للتعليم الأساسي ولا سيما بالنسبة للفقراء؛ ’2‘ تحسين نوعية، وكفاءة وفعالية التعليم؛ و ’3‘ تعزيز الإدارة الرشيدة والمساءلة بالنسبة للخدمات التعليمية. وستستمر السياسة المتمثلة في تخصيص 20 في المائة من الميزانية الوطنية لقطاع التعليم بغية التعجيل بتحقيق التعليم الثانوي المتوسط للجميع بحلول عام 2015. 
	72 - وعلاوة على ذلك، ففيما يلي بعض الخطوات الاستراتيجية التي يتعين القيام بها في مجال التعليم لتعزيز المساواة بين الجنسين:
	- تحسين الحصول على التعليم فضلا عن تحسين نوعيته من أجل الحد من اللامساواة بين الجنسين فيما بين المناطق وفيما بين الفئات الاجتماعية الاقتصادية من خلال ’1‘ تقديم الدعم للطلاب من الأسر الفقيرة لكي يواصلوا تعليمهم عن طريق تقديم المنح الدراسية؛ ’2‘ تنفيذ سياسات لدعم المناطق المحرومة والوحدات التعليمية؛ ’3‘ تخصيص موارد إضافية للمناطق المحرومة والوحدات التعليمية؛ ’4‘ تنفيذ سياسات تعليمية إيجابية مراعية للجنسين في جميع مستويات التعليم، ’5‘ إعداد أدوات لرصد اللامساواة بين المناطق، وبين الجنسين، وبين الطبقات الاجتماعية الاقتصادية؛ ’6‘ تعزيز الدعوة لبناء القدرة في المناطق المحرومة والوحدات التعليمية.
	- تحسين الحصول على التعليم وتحسين نوعية التعليم المراعي للجنسين وغير الرسمي. وسينصب الاهتمام على تحسين المعرفة والمهارات الحياتية ولا سيما الأنشطة المولِّدة للدخل والتي تستهدف الذين لا يستطيعون التسجيل في المدارس الرسمية.
	73 - والتعليم بشأن المساواة الجنسانية مدرج بالفعل في مناهج الدراسة الإندونيسية التي تُدرَّس في المدارس الابتدائية والثانوية كجزء من موضوع التربية الوطنية وبناء الشخصية، كما تنص عليه اللائحة الصادرة عن وزارة التعليم الوطني رقم 22 لعام 2006. وهذه اللائحة هي أساس معايير المناهج الدراسية لكتابة الكتب المدرسية وتدريسها.
	74 - وقد دأبت إندونيسيا باستمرار على مراجعة الكتب المدرسية والمواد التعليمية المتحيزة جنسانيا وسحبها. وفي الوقت ذاته، تُجري إندونيسيا أيضا أعمالا تدريبية وبرامج توعية دورية لمؤلفي الكتب المدرسية والمعلمين، كي تكفل القضاء على تلك المواقف النمطية.
	75 - وما برحت الحكومة تُشجع حصول الجميع على التعليم بحيث يصبح متاحا ويمكن تلبيته لكل شخص. وينفذ هذا بزيادة التمويل المخصص للتعليم على النحو الذي يقتضيه التشريع الوطني، فضلا عن تقديم المساعدة التشغيلية لجميع المدارس في إندونيسيا. ويمكن الاطلاع على المبالغ المخصصة في الميزانية للتعليم للفترة 2005-2010 في المرفق 2.
	76 - وفيما يتعلق بحالات محددة يُفضل فيها الأطفال العمل في الزراعة مما يجعلهم يتسربون من المدارس، ما برحت الحكومة تبذل جهودا للتغلب على هذه المسألة في سياق القضاء على الفقر وتشجيع تعليم الأطفال آخذة في الاعتبار المصلحة العليا للطفل. وليس هناك تشريع أو قانون ينظم بالتحديد وجوب انقطاع المراهقة الحامل عن المدرسة. فمثل تلك الممارسة تستند إلى قرار يُتخذ محليا من جانب المدرسة المعنية. وفي هذا الصدد، تواصل إندونيسيا بذل جهودها للحد من معدل التسرب، بما في ذلك من خلال تنفيذ تعليم خاص للمهمشين.
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	77 - ما برحت الحكومة تواصل زيادة ميزانيتها الوطنية المخصصة للصحة على مدى السنتين الأخيرتين. وفي عام 2003، كانت الميزانية المخصصة للصحة 6.63 مليون روبية إندونيسية (حوالي 0.74 بليون دولار أمريكي)، في حين زادت في عام 2010 بمقدار أربعة أمثال لتبلغ 21.95 تريليون روبية إندونيسية (حوالي 2.377 بليون دولار أمريكي). وبلغت نفقات الصحة العامة الإندونيسية ما نسبته 70 في المائة مما أوصت به منظمة الصحة العالمية وهي 35-40 دولارا أمريكيا للشخص في السنة (انظر المرفق 3).
	78 - ولا يزال يجري تقديم الخدمات المحسَّنة في مجال الصحة الإنجابية التي تستهدف المراهقين كجزء لا يتجزأ من برنامج تنظيم الأسرة. وقد أسهمت تلك الأنشطة في زيادة معرفة ومواقف وسلوك المراهقين فيما يتعلق بصحتهم الإنجابية، وفيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز، والمخدرات، والمؤثرات العقلية، وغيرها من مواد الإدمان. وسيتاح الوصول على نطاق أوسع لخدمات الصحة الإنجابية للمراهقات، وسيتحسن في خاتمة المطاف التهيؤ للحياة الأسرية، فضلا عن المهارات الحياتية للمراهقات.
	79 - وعلاوة على ذلك، فمنذ عام 2003، يجري تنفيذ برنامج الصحة المدرسية (Usaha Kesehatan Sekolah/UKS) لمعظم المدارس في إندونيسيا، كجزء من الاستراتيجية الوطنية لتوفير مرافق الصحة الأساسية وخدماتها؛ وللتثقيف بالمعرفة الصحيحة المتصلة بالصحة، بما في ذلك فيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز وتعاطي المخدرات؛ والتوعية بأهمية المعيشة الصحية لجميع الطلاب في جميع مراحل التعليم. ولقد جرى النص على هذا في لائحة وزارية مشتركة بين وزارة التعليم الوطني، ووزارة الصحة، ووزارة الشؤون الدينية، ووزارة الشؤون الداخلية.
	80 - وما برحت إندونيسيا تتخذ باستمرار تدابير لضمان الوفاء بالحق في الصحة الإنجابية، بما في ذلك توفير الحماية من فيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز والأمراض الأخرى التي تنتقل عن طريق الاتصال الجنسي. وتشمل التدابير المتخذة تحسين الوصول إلى خدمات الصحة العامة، بحيث تتوافر لموظفي الصحة وأصحاب المصلحة المعنيين المهارات والموارد اللازمة للتنبؤ بالأوبئة والتصدي لها؛ وتعزيز التعبئة المجتمعية لتحسين الوقاية من فيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز، وأنشطة الرعاية والعلاج؛ وتعبئة الموارد المالية الإضافية من أجل نجاح الاستراتيجية المتعلقة بفيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز. وعلاوة على ذلك طرأ تحسن مستمر على التنسيق الشامل لجميع القطاعات، كما يجري تعزيز نُظم المعلومات والرصد فضلا عن التقييم.
	81 - يعتبر قانون الصحة لعام 2009 جزءا من الجهود التي تبذلها الحكومة لتلبية الحق الإنجابي والصحة للأزواج، على نحو ما نصت عليه بوضوح المادة 72. ولم يستهدف هذا القانون إطلاقا منع النساء غير المتزوجات من الحصول على أية معلومات أو خدمات بشأن تنظيم الأسرة كما أن المادة ذاتها 72 (د) تُحدد أيضا أن لكل شخص الحق في الحصول على المعلومات والتثقيف والمشورة بشأن الصحة الإنجابية على نحو سليم. ويمكن الحصول على مختلف المعلومات، بما فيها وسائل منع الحمل، عن طريق الحملة العامة التي تنظمها الحكومة أو من خلال أي مناقشات عامة. وهذا هو أحد الجهود المبذولة لتلبية حقوق الصحة الإنجابية للمراهقات أو للأزواج غير المتزوجين.
	82 - وفي الوقت الراهن، يُتاح حتى بالمجان، الوصول إلى خدمات تنظيم الأسرة للنساء في أتشيه، وبابوا، ومالوكو، ومالوكو الشمالية، وبابوا الغربية، وتينغارا نوسا الشرقية. وقد تطور التثقيف في مجال الصحة الإنجابية أيضا كأحد المواضيع التي تُدرَّس في المدارس، من خلال المناهج الدراسية المعدة محليا في جاوا الغربية، وسومطرة الجنوبية، ونوسا تينغارا الغربية، ونوسا تينغارا الشرقية، وكاليمانتان الغربية. وفضلا عن ذلك، فمن أجل مواجهة الزيادة الكبيرة في حالات فيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز، أعدت حكومة مقاطعة بابوا منهجا دراسيا محليا بشأن ثقافة الصحة الإنجابية. وفي هذه المرحلة، أدخلت قضايا الصحة الإنجابية والصحة الجنسية وأدرجت في مواضيع المدارس الأولية والثانوية والعليا ولا سيما في العلوم والبيولوجيا، والرياضة والمعيشة الصحية (Pendidikan Jasmani)، والعلوم الاجتماعية والدين. ونُظمت برامج مشابهة أيضا على نطاق واسع من جانب المنظمات غير الحكومية ووسائط الإعلام.
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	83 - دأبت إندونيسيا باستمرار على توفير الدعم كما ستسهم دائما في الجهد العالمي لمكافحة وفيات النفاس والرضع، بما في ذلك مبادرة الأمين العام للأمم المتحدة ”كل امرأة وكل طفل“. وكان الدعم المطرد الذي نقدمه موضع تقدير كبير خلال زيارة الأمين العام لكاليمانتان الجنوبية وبالي في عام 2011.
	84 - ولتحقيق غاية أهداف الإنمائية الألفية المتمثل في التعجيل بخفض معدل الوفيـات النفاســية، أحرزت إندونيسيا تقدما بوضع برنامج تــأمين للـولادة (Jaminan Persalinan/Jampersal) وهذا التأمين يضمن تمويل خدمات ما قبل الولادة، وتقديم المساعدة في الولادة بواسطة موظفي الصحة، وتوفير خدمات ما بعد الولادة، بما في ذلك رعاية الأمومة لحديثي الولادة، وخدمات تنظيم الأسرة بعد الولادة، فضلا عن تقديم المشورة بشأن الرضاعة الطبيعية. ويستهدف البرنامج جميع الحوامل اللاتي لا يمتلكن تأمينا صحيا، ويرغبن في استخدام مرافق الخدمات الأساسية، من قبيل الموظفين المعنيين بتقديم خدمات الولادة، ومراكز الصحة المجتمعية، وشبكاتها، والإحالة إلى مستشفيات المرتبة الثالثة. ويطبق هذا بالتدريج، ويقدر تحقيق معدلات تغطية للولادات مقدارها 4.6 ملايين ولادة في كل عام. ويمكن الاطلاع على النسبة المئوية لحالات الولادة بواسطة موظفي الصحة خلال عام 2010 في المرفق 3.
	85 - وبالإضافة إلى ذلك، قامت الحكومة بتحسين خدمة الإرشاد في المرافق وذلك بزيادة جودة وعدد مراكز الصحة المجتمعية؛ وتقديم خدمات الطوارئ الأساسية لأمراض النساء السابقة للولادة في مراكز الصحة المجتمعية وخدمات الطوارئ الأساسية المتكاملة لأمراض النساء السابقة للولادة في المستشفيات العامة؛ وتشييد مستشفيات الأمهات والرضع؛ فضلا عن إعادة تنشيط مراكز الخدمات الصحية المحلية المتكاملة.
	86 - وثمة مثال محدد لخدمات الإرشاد ويتمثل في تنفيذ برنامج تنظيم الأسرة والوقاية من المضاعفات عام 2010. ويرمي هذا البرنامج الذي تقوم بتيسيره القابلات في القرى والمناطق الريفية، إلى تعزيز دور الزوج والأسرة والمجتمع المحلي في تهيئة ولادة آمنة بما في ذلك عن طريق منع مضاعفات الولادة التي قد تغدو خطيرة بالنسبة للأم والطفل على السواء، فضلا عن تقديم المشورة المتعلقة بوسائل منع الحمل. فباستخدام أسلوب بسيط يتمثل في جمع بطاقات لاصقة خاصة توضع أمام منزل الأم التي ستلد، يمكن القيام بأنشطة سليمة على الفور لمنع الوفيات النفاسية.
	87 - وعلاوة على ذلك، ما برحت الحكومة تزيد أيضا من قدرات موظفي الصحة كماً وكيفاً، كما زادت من توزيعهم (ممارسين عامين، وأخصائيين، وقابلات، ومساعدين طبيين)، ولا سيما من أجل تلبية الاحتياجات من العاملين الصحيين في المناطق النائية، ومناطق الحدود، والجزر النائية، ومن خلال التدريب السابق على الخدمة وأثناء الخدمة لموظفي الصحة الاستراتيجيين، وتنفيذ عقود موظفي الصحة المعينين بعقود. وفضلا عن ذلك، نُظم برنامج للشراكة للقابلات التقليديات من أجل تحسين قدراتهن. كما قدمت مؤسسة صحة المرأة عددا من المنح الدراسية لبنات القابلات التقليديات للحصول على درجة في التوليد.
	88 - ونفذت أيضا عملية تقديم المساعدة الصحية Operasi Kesehatan/BOK) ) لكثير من مراكز الصحة المجتمعية، ومراكز الصحة القروية، فضلا عن مراكز صحة الخدمات المتكاملة في سائر أنحاء إندونيسيا.
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	89 - ويقع على عاتق الحكومة التزام بتوفير الحماية والوقاية للمرأة الإندونيسية من الإجهاض غير الآمن، وغير القانوني الذي لا يتسم بالمسؤولية. وبالرغم من ذلك، فإنه في حالة الاغتصاب وإذا كان الحمل يُعرض حياة الأم و/أو صحتها للخطر، يُسمح بالإجهاض على النحو المحدد في المادة 75 من القانون رقم 36 لعام 2009 بشأن الصحة. وما انفك ينشــر هذا القانــون وتلك الأحكام ذات الصــلة بصــورة مستـمرة على الموظفــين الطبيين وأصحاب المصلحة المعنيين، وعلى الجمهور.
	90 - ويصنف الإجهاض كعلاج طبي قد يضر بحياة الأم أو يُعرضها للخطر. وعلى غرار أنواع العلاج الطبي الأخرى التي تُعرض للخطر حياة الفرد، يقتضي الإجهاض حصول الموافقة بين الزوجة والزوج، ويجريه موظفون طبيون. ويعكس هذا الموافقة المتبادلة والمسؤولية داخل الأسرة. 
	91 - وفي العلاقة الزوجية، تعتبر إندونيسيا من حيث المبدأ أن المرأة والرجل متساويان. وهذا منصوص عليه في القانون رقم 39 لعام 1999 بشأن حقوق الإنسان ولا سيما المادة 51، التي تنص على أن الزوجة والزوج في علاقتهما الزوجية لهما حقوق والتزامات متساوية فيما يتعلق بجميع المسائل المتصلة بالحياة الزوجية.
	العمــالة
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	92 - ومنذ إنشاء لجنة العمل الوطني وخطة عملها بشأن القضاء على أسوء أشكال عمالة الأطفال في مطلع الألفية الثانية، نُفذت بصورة منهجية جهود وطنية لمكافحة عمالة الأطفال. وفي الوقت الراهن، توجد 30 لجنة عمل على مستوى المقاطعات، و 150 لجنة عمل على مستوى المناطق المحلية/البلديات. وقد أدرج برنامج القضاء على عمالة الأطفال في برنامج الخطة الإنمائية المتوسطة الأجل الوطنية، للفترة 2010-2014. وعلاوة على ذلك، نفذت الحكومة برنامج الحد من عمالة الأطفال - برنامج أمل الأسرة منذ عام 2008. وأفلح هذا البرنامج في إعادة 945 4 طفلا في عام 2008، و 000 3 طفل في عام 2010 و 360 3 طفلا في عام 2011 من عمالة الأطفال إلى المدارس.
	93 - وتكفل المواد 68 إلى 75 من القانون رقم 13 لعام 2003 الملاحقة القضائية لأرباب العمل الذين ينتهكون الأحكام المتعلقة بتوظيف الأطفال.
	94 - وإندونيسيا في الوقت الحالي هي بسبيلها إلى التصديق على البروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل المتعلقة ببيع الأطفال، واستغلالهم في البغاء والمواد الإباحية. وهذا من شأنه أن يُعزز القوانين واللوائح الوطنية التي تحمي الأطفال من الالتحاق بالعمالة، بما في ذلك التحاق البنات كعاملات في الخدمة المنزلية أو مشتغلات بالجنس.
	المهاجرات العاملات
	الرد على السؤال رقم 18

	95 - تُرحب إندونيسيا باللجنة وتشجعها على مواصلة توجيه اهتمامها إلى موضوع المهاجرات العاملات أثناء المناقشة البنَّاءة للجنة مع الدول الأطراف. وتولي إندونيسيا أهمية كبيرة لهذه المسألة، وترى أن بلدان المنشأ، والعبور، والمقصد، تقع عليها مسؤولية حماية حقوق جميع المهاجرات العاملات وأسرهن. ولزيادة الاهتمام العالمي بهذه المسألة، تدعو إندونيسيا، بالاشتراك مع البلدان التي تشاطرها نفس القلق بشأن هذه المسألة، إلى اتخاذ قرار كل سنتين من الجمعية العامة للأمم المتحدة بشأن العنف ضد المهاجرات العاملات.
	96 - وفي الوقت الراهن، يعيش في الخارج أكثر من ثلاثة ملايين إندونيسي، ومعظمهم من المهاجرين العاملين. ومن بينهم عدد كبير من النساء اللاتي يعملن في القطاعات غير الرسمية. ويبلغ هذا العدد حوالي 3 في المائة من مجموع 119.4 مليون إندونيسي يشكلون القوى العاملة التي تم إحصاؤها في مطلع عام 2011.
	97 - و في الغالب، تتعلق المشاكل التي يواجهها المهاجرون العاملون الإندونيسيون، ولا سيما العاملون في الخدمة المنزلية، بعدم سداد المرتبات، والعنف البدني، والإيذاء الجنسي، والعمل فوق الطاقة، والعمل المنافي للعقد، وزيادة ساعات عبء العمل، والمرض، والنزاعات مع أرباب العمل، أو مع الموظفين الآخرين. كما يواجهون تحديات أيضا في كل خطوة من خطوات الهجرة، من قبيل التلاعب بالوثائق أثناء عملية التعيين؛ وتوفير الحد الأدنى من الحماية من القانون المحلي، وانعدام الاحترام النابع من تقاليد بعض البلدان المتلقية للمهاجرين العاملين الإندونيسيين؛ وارتفاع تكاليف عملية الإعادة إلى الوطن.
	98 - ولمواجهة تلك المشاكل والتحديات، وضعت تشريعات مختلفة إدارية، ومؤسسية وتدابير أخرى وهي في جملة أمور، العملية الجارية للتصديق على الاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع المهاجرين العاملين وأفراد أسرهم، وسن التوجيه الرئاسي رقم 1 لعام 2010 بشأن التعجيل بالأولوية الإنمائية الوطنية لعام 2010 وإنشاء الفريق المتكامل لحماية المهاجرين العاملين الإندونيسيين في الخارج. وإندونيسيا في سبيلها أيضا إلى تنقيح القانون رقم 39 لعام 2004 بشأن تعيين وتنسيب المهاجرين العاملين في الخارج.
	99 - وعلاوة على ذلك، فلتحسين حماية حقوق المهاجرين العاملين تُجري الحكومة الإندونيسية تقييما لأطر الحماية القانونية الحالية في كل بلد من بلاد العمالة، تتضمن أحكامها القانونية الوطنية ذات الصلة، ومراعاتها، والاتفاقات الثنائية القائمة، فضلا عن أطر الحماية الإقليمية والمتعددة الأطراف المطبقة في تلك البلدان.
	100- وتتخذ الخطوات التالية أيضا لتحسين الجهود المبذولة من أجل توفير الحماية للمهاجرين العاملين من الإندونيسيين إلى أقصى حد، بمن فيهم العاملون في الخدمة المنزلية:
	- المنع، ويشمل التنسيق المتكامل بما يكفل أن تكون إجراءات التعيين والتنسيب متفقة مع القوانين واللوائح السائدة، وتحسين إدارة نظام قاعدة البيانات، ونشر المعلومات المتعلقة بالخدمات، وبحماية المهاجرين العاملين الإندونيسيين.
	- الاكتشاف المبكر، ويشمل توفير خدمات المواطنين وخدمات الخط الساخن، في البلدان المستقبلة ذات التركيز المرتفع من المهاجرين العاملين الإندونيسيين، فضلا عن تشجيعهم على تقديم إخطارات للقنصلية بشكل إلزامي.
	- الاستجابة الفورية، وتشمل المعالجة السريعة لحالات الانتهاكات/العنف، وتقديم المساعدة القانونية في الدعوة للضحايا، وإنشاء مأوى مؤقت، وإسداء المشورة الدينية والنفسية فضلا عن توفير المساعدة الصحية.
	101- وتقوم الحكومة الإندونيسية بصفة منتظمة بالتحقق من أنشطة عدد من وكالات المهاجرين العاملين المسجلة في شتى أنحاء إندونيسيا. وينفذ تدبير بإدراج الوكالات المنتهكة لإجراءات تعيين وتنسيب المهاجرين العاملين، في قوائم سوداء. ويتاح الاطلاع على القائمة للجمهور من بين آخرين عن طريق وسائط الإعلام المطبوعة. وقد أنهت الحكومة تراخيص 130 وكالة، من بين 570 وكالة، قامت بانتهاك القوانين واللوائح المتعلقة بعملية تعيين وتنسيب المهاجرين العاملين في عام 2010. وقدمت أيضا إلى المحاكمة وكالات عديدة مدرجة في القوائم السوداء.
	102- وقد حددت الحكومة المشاكل التي يواجهها المهاجرون العاملون في الخارج بأنها متشابكة في معظمها وترجع جذورها إلى مدى تأهبهم وأتباعهم للإجراءات الصحيحة قبل مغادرتهم لبلدهم الأصلي. وفي هذا الصدد، أجري تدريب موحد على المهارات، قبل المغادرة، وإن كان يلزم تحسين التنفيذ. ويشمل ذلك، الإشراف على توفير التدريب على المهارات، وعلى كفاءته، وتنفيذ برنامج للتعريف ببلدان المقصد.
	103- وفيما يتعلق بفرص إيجاد الوظائف والأعمال الحرة بالنسبة للنساء في البلد، أسهمت زيادة عدد العاملات في قطاع الخدمات والتقدم المحرز في تعليم المرأة، إلى جانب عوامل أخرى في زيادة نمو فرص العمالة للمرأة. وتواصل إندونيسيا تحسين نوعية فرص العمل مما يسفر عن خفض نسبة العاملات في الأعمال الحرة، والعاملات في الخدمة المنزلية من مجموع العمالة (يحدث ذلك عادة في القطاع غير الرسمي ومعظم العاملين فيه من النساء). وخلال فترات ارتفاع النمو الاقتصادي (1990-1997 و 2004-2008) انخفضت نسبة فرص العمالة (في القطاع غير الرسمي) بمقدار 0.2 في المائة سنويا حيث تركت النساء اللاتي يقمن في المناطق الريفية الأعمال المتدنية النوعية.
	104- وقد نُفذت برامج عديدة لتمكين المشاركة الاقتصادية للمرأة، بما في ذلك بالنسبة للائي تمارسن الأعمال الحرة والعاملات في الخدمة المنزلية. ومن أمثلة ما يخصص لبناء القدرة الاقتصادية للمرأة، توفير الحصول على القروض الصغيرة/رؤوس أموال المشاريع، ومجموعات الدعم المجتمعية، والتدريب وبناء القدرة.
	105- ومن بين مشاريع التمكين الاقتصادي الجديدة للمرأة استخدام المعلومات، والاتصالات، والتكنولوجيا، ولا سيما بالنسبة للنساء في المناطق الريفية والحضرية من أجل الوصول إلى الأسواق. وتبدأ المؤسسات الصغرى والصغيرة بل والمتوسطة في الوقت الراهن أيضا في معاينة استخدام وسائط الإعلام الاجتماعية والإنترنت كمكان لعرض منتجات الصناعات الصغيرة والصناعات المنزلية، حيث تملك النساء 73 في المائة من المشاريع الصغرى، وتقمن بإدارتها منزليا. وعلاوة على ذلك، شرعت وزارة التجارة الإندونيسية في مراعاة البُعد الجنساني في إقامة ”صناعة ابتكارية“، وذلك بتوفير التدريب على ممارسات الابتكار وجودة المنتج، والتغليف الجيد.
	106- ونفذت الحكومة الإندونيسية أيضا برنامج التمكين المجتمعي الوطني ولا سيما في المناطق المتخلفة النمو. ويوفر هذا البرنامج الدعم لإقامة البنية الأساسية الاقتصادية والاجتماعية التي تريدها المجتمعات المحلية وتحتاج إليها. ومن ثم يُمكِّن ذلك البرنامج النساء صاحبات المشاريع الخاصة الصغيرة من الانتفاع بالتدريب وحلقات العمل حسبما يردن.
	النساء المنتميات لفئات الأقليات
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	107- تولي إندونيسيا أهمية كبيرة للوفاء بحقوق أي فئات ثقافية ودينية، ولا سيما من حيث ما يتعلق بحماية المرأة من أعمال التمييز، والعنف، والترويع الجنسي. وفي هذا الصدد، جعل تنوع الفئات العرقية، والدينية و/أو الاعتقادية، واللغات العرقية التي تضاعف منها أيضا الزيجات المشتركة بين الأعراق، مفهوم الأقلية صعب التنفيذ إلى حد ما في إندونيسيا. وعلاوة على ذلك، يوجد أكثر من 700 لغة تتكلمها مختلف المجتمعات المحلية في إندونيسيا ولكن لا تعامل أي واحدة منها باعتبارها لغة أقلية.
	108- وفيما يتعلق بمسألة ”الأقلية الدينية“، ولا سيما بشأن توفير الحماية لأتباع الأحمدية وطائفة مسيحية معينة، يحظر إتيان أي عمل تمييزي، أو يتسم بالعنف أو الترويع مهما كان سببه في إندونيسيا. وفي هذا الصدد، بدأت إندونيسيا عددا من الجهود لتعزيز حقوق الإنسان وثقافة التسامح، ولكفالة حماية الفئات الدينية من خلال جميع الصكوك، والأطر، والسياسات الوطنية القانونية اللازمة. وبالنسبة للأحمدية على وجه الخصوص، صدر مرسوم مشترك من الوزارات الثلاث يحظر على السكان التصرف بطريقة غير قانونية ضد أعضاء الأحمدية. وفيما يتعلق بحالة العنف الذي يوجه ضد المسيحيين، نفذت السلطات عملية قانونية شفافة ضرورية تكفل تقديم المتورطين إلى العدالة.
	109- وتشمل الخطوات المتخذة لكفالة قيام السكان عامة، بمن فيهم النساء، بتحديد الطريقة التي يمارسون بها ثقافتهم ودينهم بحرية، لوائح وتدابير إدارية على النحو التالي:
	- إلغاء التوجيه الرئاسي رقم 14 لعام 1967 الذي يحظر ديانة، ومعتقدات، وعادات طائفة كونغ هو تشو؛
	- سن المرسوم الرئاسي رقم 56 لعام 1996 بشأن وثائق الجنسية الإندونيسية، والتوجيه الرئاسي رقم 26 لعام 1998 بشأن إلغاء استخدام عبارتي مواطنون أصليون وغير أصليين، والمرسوم الرئاسي رقم 19 لعام 2002 بشأن تحديد السنة القمرية الجديدة باعتبارها إجازة وطنية؛
	- إصدار توجيه من وزارة الشؤون الداخلية رقم 25 لعام 1996 بشأن المبدأ التوجيهي لتنفيذ المرسوم الرئاسي رقم 56 لعام 1996، والذي ينظم إلغاء القوانين المحلية التي تُلزم الصينيين والمنحدرين منهم بتقديم وثائق الجنسية، لأغراض الإدارة المدنية.
	110- وتواصل إندونيسيا بموجب المبدأ التوجيهي لخطة العمل الوطنية بشأن حقوق الإنسان 2011-2014، تعزيز ثقافة التسامح، واللاعنف، فضلا عن سيادة القانون، عن طريق التوعية، والتثقيف بحقوق الإنسان. وتطبق تلك التدابير على المسؤولين الحكوميين، والمشرعين، وجهات إنفاذ القانون، والمجتمع عامة.
	النساء المتضررات من النزاعات
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	111- تشجع إندونيسيا دائما الجهود المبذولة لتسوية النزاعات سلميا وتدعم دور المرأة في عملية إقرار السلام والأمن. وقد اتخذت تدابير مختلفة تتعلق بمنع النزاعات ومعالجة آثار النزاعات الاجتماعية بالنسبة للسكان عامة، ولا سيما النساء.
	112- وقد أولت إندونيسيا المزيد من الاهتمام لأفعال العنف الجنسي والبدني التي تتعرض لها المرأة في حالة السلم. ويولى نفس القدر من الاهتمام أيضا إلى أفعال العنف الجنسي التي تتعرض لها المرأة في حالة النزاع.
	113- وفيما يتعلق بالقلاقل الاجتماعية التي تحدث في بابوا منذ أيلول/سبتمبر الماضي، أفاد مكتب ممثل وزارة تمكين المرأة وحماية الطفل في بابوا، بأن حالة المرأة والطفل في بابوا وبابوا الغربية لم تتأثر تماما أثناء تلك الأحداث حيث أمكنهما مواصلة أنشطتهما اليومية الروتينية. وبصفة عامة، لم تربك تلك الحادثة من الناحية الاجتماعية، الأنشطة التي يمارسها سكان بابوا، بالرغم من وجود توتر سياسي متزايد. وفي هذا الصدد، يساور القلق حكومة مقاطعة بابوا جراء التغطية العارمة من جانب وسائط الإعلام لتلك الأحداث، مما أثار فزع الجمهور، ولا سيما النساء والأطفال. ولمعالجة ذلك طلبت وزارة تمكين المرأة وحماية الطفل من وزارة الاتصالات والإعلام ومن لجنة الإذاعة الإندونيسية توفير معلومات متوازنة ودقيقة للجمهور بشأن مسألة بابوا.
	114- ولا تسير تنمية مقاطعة بابوا وبابوا الغربية في سياق عملية اللامركزية دون عقبات. بيد أن الحكومة اتخذت العديد من الخطوات لدعم تلك العملية؛ وتتمثل إحدى تلك الخطوات في إنشاء وحدة التعجيل بتنمية بابوا وبابوا الغربية في عام 2011 التي تركز على التنمية الاجتماعية والاقتصادية. وترفع الوحدة التقارير إلى الرئيس مباشرة، وتتألف من مؤسسات حكومية متعددة القطاعات.
	115- وينبغي أن تدعم الجهود المبذولة لإقرار السلام بيئة تستوعب مساهمة المرأة في درء النزاعات. وسيعني هذا، في جملة أمور أخرى، تعزيز مشاركة المرأة في عمليات اتخاذ القرارات، وبناء ثقافة السلام، التي تحترم الحياة وتشجع أسلوبا للحياة يقدر اللاعنف والحوار ويتسم بالتعاون والمسؤولية الاجتماعية.
	116- وترى إندونيسيا أن الأطر الدولية المختلفة المعنية بالمرأة متكاملة ويعزز بعضها بعضا في الترويج لحقوق المرأة وحمايتها، بما في ذلك في حالات النزاع. وينبغي الاستمرار في تنفيذ إعلان ومنهاج عمل بيجين، الذي يتناول المرأة والنزاع المسلح. وعلاوة على ذلك، تلاحظ إندونيسيا أن تنفيذ القرار 1325 (2000) والقرارات المماثلة له قد مهَّد السبيل إلى مراعاة المنظور الجنساني في عمليات وبعثات الأمم المتحدة لحفظ السلام في سائر أنحاء العالم. وفي هذا السياق، تواصل إندونيسيا بذل جهودها لتعزيز مشاركة المرأة في عمليات السلام، بما في ذلك من خلال توعية وحدات عمليات حفظ السلام الإندونيسية التابعة للأمم المتحدة بشأن قضية المرأة، والسلام والأمن.
	المدافعون عن حقوق الإنسان للمرأة
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	117- طبقا لأحدث المعلومات لدى الحكومة ليس هناك موضوع في إندونيسيا يتعلق بالعنف القائم على نوع الجنس ضد المدافعين عن حقوق الإنسان للمرأة.
	الزواج والعلاقات الأسرية
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	118- حدث تقدم كبير في إندونيسيا فيما يتعلق بحقوق المرأة، مما أدى إلى مساواة فعلية بين المرأة والرجل في مختلف جوانب الحياة بما في ذلك داخل الأسرة. ويشمل ذلك التقدم الاعتراف بحقوق الإنسان كحق دستوري، وقد جرى تكريس ذلك كفصل في قانون حقوق الإنسان فيما يتعلق بحقوق المرأة.
	119- وقد أدى هذا إلى نشوء مناخ موات لحماية حقوق المرأة فضلا عن إجراء مناقشات عامة للنهوض بمصلحة المرأة في جدول أعمال التنمية الوطنية. ويشمل هذا إجراء مناقشة لتنقيح قانون الزواج بحيث يعكس بصورة أفضل الحالة الراهنة للنهوض بحماية حقوق المرأة في إندونيسيا. وعلاوة على ذلك، نظم القانون رقم 23 لعام 2004 بشأن العنف المنزلي، ذلك أيضا، بما يشمل الحالات التي تحدث في إطار العلاقات الزوجية من قبيل الاغتصاب الزوجي. وتنص قوانين وطنية أخرى ذات صلة، من قبيل القانون المتعلق بحماية الطفل، والقانون بشأن المواطنة، على حماية المرأة والرجل في إطار الزواج. وترمي هذه القوانين واللوائح اللاحقة لها بشكل كبير إلى القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة في إطار الحياة الزوجية أو الأسرية.
	120- ويؤدي أعضاء البرلمان الإندونيسي دورا مهما في ضمان تماشي التشريعات الوطنية مع دستور عام 1945، والقوانين الأخرى بما في ذلك القانون رقم 7 لعام 1984 بشأن التصديق على اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة. وهم يتمتعون أيضا بسلطة الميزنة لضمان تخصيص الدولة أموالا كافية لتنمية المرأة. والسلطة الأخرى التي يمتلكها أعضاء البرلمان هي اقتراح مشاريع القوانين. وفي هذا الصدد، تبنى البرلمان مبادرة الحكومة بشأن مشروع القانون المتعلق بالمساواة بين الجنسين، والذي كان من المقرر صدوره في عام 2011، وقد حددوا أولوية للتداول بشأنه في عام 2012. وتعكس المناقشة المطولة لمشروع القانون بشأن المساواة بين الجنسين جدية النخب الحزبية السياسية في مراعاة المناظير الجنسانية في التنمية. ونظرا لأن الجهود المستمرة للتوعية بقضايا المرأة ضرورية، اضطلع عدد من أعضاء مجلس النواب الإندونيسي أيضا بأنشطة عديدة لتشجيع المناقشة بما في ذلك من خلال دور تجمع المرأة في البرلمان.
	121- وفيما يتعلق بحالة آتشيه، فبعد التوصل إلى تسوية سلمية، تلتزم الحكومة بالإسراع بالتنمية من خلال سلطة استقلال ذاتي خاصة تعترف بالامتيازات الثقافية والاقتصادية لمقاطعة آتشيه، ولا سيما قيمها الإسلامية، وقد اعتمدت بموجب القانون رقم 11 لعام 2006 بشأن حكومة آتشيه. ويشمل القانون إنشاء عدد من المؤسسات الإسلامية التي تظل خاضعة للقانون الوطني. وهي كما يلي: محكمة الشريعة (Sharia Court)، جمعية العلماء الاستشارية (Ulama's Consultative Assembly)، شرطة القانون والشريعة (Qanun and Sharia police)، فضلا عن مؤسسة والي نانغروي (Wali Nanggroe) كرمز ثقافي. وينظم القانون أيضا إنشاء أحزاب سياسية مقرها آتشيه، ولجنة انتخاب مستقلة، وإدارة الموارد الطبيعية بواسطة حكومة آتشيه. وتختلف هذه الممارسة عن الممارسات في المقاطعات الأخرى، ومن ثم فإنها خاصة ومتميزة.
	122- ويتطلب إلغاء القوانين المحلية المتحيزة جنسانيا، وسحب جميع الأحكام التمييزية القائمة على نوع الجنس فهما منهجيا للمناظير الجنسانية فيما بين المشرعين. واستجابة لذلك، أجري تدريب وتحليل بشأن المناظير الجنسانية، للأجهزة الحكومية وأصحاب المصلحة الآخرين في مختلف المقاطعات بما في ذلك في آتشيه. والأمل معقود على أنه بمجرد الموافقة على مشروع القانون بشأن المساواة بين الجنسين سيمكن استخدامه كأساس قانوني لسحب القوانين والأحكام التمييزية الجنسانية.
	123- وفضلا عن ذلك، فلتشجيع التشريعات المراعية لنوع الجنس وغير التمييزية، أطلقت وزارة تمكين المرأة وحماية الطفل بالاشتراك مع وزارة العمل وحقوق الإنسان، ووزارة الشؤون الداخلية، في 22 كانون الأول/ديسمبر 2011 مؤشر المساواة الجنسانية للمشرعين ومقرري السياسات. وسيفيد هذا كمبدأ توجيهي وأداة تحليل لوضع التشريعات، بدءا من إعداد ورقة أكاديمية/ورقة عاجلة، وصياغة التشريع، ومناقشة مشروع القانون فيما بين أصحاب المصلحة. وتضطلع وزارة الشؤون الداخلية بالمسؤولة عن المسائل المتصلة بوضع تنظيم محلي وقد أقرت هذا المبدأ التوجيهي الذي سيستخدم في عملية إعداد القوانين المحلية.
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