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   ٢٠٠٧أغسطس / آب١٠ –يوليه / متوز٢٣
الردود على قائمة القـضايا واألسـئلة املتعلقـة بـالنظر يف التقريـر اجلـامع                

 للتقريرين الدوريني الرابع واخلامس
 

 *إندونيسيا
 امةحملة ع

يرجى ذكر ما إذا كانت احلكومة قد اعتمدت التقرير، وما إذا كانت قد جرت  - ١  
ــة،   ــر قـــد عـــرِض  مـــشاورات مـــع منظمـــات غـــري حكوميـ ــا إذا كـــان التقريـ ومـ

 .الربملان على
ه الــيت حــدثت يف ـــــدت التقريــر، فــإن عمليــة صياغتـــــــلــئن كانــت احلكومــة قــد اعتم  

اب املـصلحة، مـا بـني ممثلـي الوكـاالت احلكوميـة              مشلـت خمتلـف أصـح      ٢٠٠٣-٢٠٠٠الفترة  
ذات الــصلة إىل ممثلــي املنظمــات غــري احلكوميــة، وأعــضاء الربملــان، ومنظمــات اجملتمــع احمللــي،  

ــدينيني، والقــادة ــة، واألكــادمييني  ال ــادة اجملتمعــات احمللي ــة  . وق وُعقــدت اجتماعــات أفرقــة عامل
ة ـــــلتقريــر، وقــد عملــت تلــك األفرقصــغرية، تــضم خــرباء بــارزين عديــدين، لــصقل مــشروع ا 

ومــع أن مــشروع التقريــر مل ُيقــدَّم مباشــرةً إىل الربملــان، فإنــه ُوزِّع علــى    . ٢٠٠٤طــوال عــام 
أعـضاء الربملــان، والوكـاالت احلكوميــة، واملنظمـات غــري احلكوميـة ومجاعــات أخـرى التماســاً      

 .للتعليقات ومزيد من املدخالت
_____________ 

 .ثيقة بدون حترير رمسيتصدر هذه الو * 
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، ما بـرح جتمـع الربملانيـات اإلندونيـسيات     ٢٠٠١وجدير باملالحظة أيضاً أنه منذ عام       
ومبــا يتماشــى مــع االتفاقيــة،  . ُيــروِّج هبمــة للمــساواة بــني اجلنــسني ولــتمكني املــرأة يف الربملــان  

 يف  ٣٠ىن نـسبته    والسيما فيما يتعلق بالترويج لتخصيص حـصة للنـساء أعـضاء الربملـان حبـٍد أد               
 :املائة،  ُينفِّذ التجمع ثالثة تدابري استراتيجية وهي

 حتديد وتنقيح القوانني احلالية التمييزية ضد املرأة؛ ‘١’ 
 كفالة ختصيص ميزانية لتمكني املرأة يف كل القطاعات وزيادة تلك امليزانية؛ ‘٢’ 
 .رصد تنفيذ القوانني ذات الصلة باملرأة ‘٣’ 
 إىل رغبته يف تعزيز املشاورات والتنسيق مع احلكومـة، يف عمليـة إعـداد    ويشري التجمع  

التقارير املقبلة املتعلقة مبختلف اتفاقيات حقوق اإلنسان، مبا يف ذلك اتفاقية القضاء على مجيـع               
 .أشكال التمييز ضد املرأة

 
 اإلطار الدستوري، التشريعي، واملؤسسي

والقـانون  ) ٢٠٠٠التعديل الثاين،    (١٩٤٥م  بينما يقدم الدستور اإلندونيسي لعا     - ٢
 بشأن حقوق اإلنسان تعريفاً للتمييز، يشمل التمييز القـائم          ١٩٩٩ لعام   ٣٩ رقم

للتمييـز  ”، ال يوجد تعريف واضح      )٢٦ و   ٢٥الفقرتان  (على أساس نوع اجلنس     
 مـن االتفاقيـة، علـى حنـو مـا الحظـت اللجنـة مـع                 ١، معد وفقا للمادة     “ضد املرأة 
يرجى بيان أي خطة لسن تشريعات بشأن هذا .  تعليقاهتا اخلتامية السابقةالقلق يف 

 .املوضوع، يف إطار زمين حمدد
جتري مناقشة مشروع قانون بشأن املـساواة بـني اجلنـسني بـني  املـسؤولني احلكـوميني                   
وسيشمل هذا املشروع تعريف التمييـز ضـد املـرأة، ويتنـاول حقـوق املـرأة بالكامـل ،                   . املعنيني

وحصوهلا، وسيطرهتا، ومشاركتها، وانتفاعها، علـى قـدم املـساواة، باملزايـا الـيت تـستحقها، يف                 
 .٢٠٠٨ومن املقرر النظر يف املشروع عام . إطار األسرة، واجملتمع احمللي، واجملتمع

ــه أنــشئت آليــة لتعمــيم مراعــاة املنظــور اجلنــساين    ) ٤٠الفقــرة (يــذكر التقريــر   - ٣ أن
 بشأن تعميم مراعـاة املنظـور اجلنـساين    ٢٠٠٠ لعام ٩سي رقم مبوجب األمر الرئا  

يف التنميــة الوطنيــة، الــذي يلــزم مجيــع ممثلــي احلكومــات والوكــاالت علــى تعمــيم   
فريجى تقدمي معلومات عن مدى فاعليـة عمـل         . مراعاة املنظور اجلنساين يف عملها    

ساين، مبـا يف    هذه اآللية، وعن التمويل مـن أجـل دعـم تعمـيم مراعـاة املنظـور اجلنـ                 
 .ذلك إتباع عمليات لوضع امليزانيات تراعي املنظور اجلنساين
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 أصــبحت أمهيــة املــساواة بــني اجلنــسني مســة بــارزة يف خططنــا  ١٩٩٩ابتــداًء مــن عــام  
والواقع أن مراعاة املنظور اجلنساين أُدرجـت كأحـد االسـتراتيجيات يف خطـة              . اإلمنائية الوطنية 

، واليت ُتعـد مبثابـة خطـة العمـل الـسنوية      ٢٠٠٩-٢٠٠٤ألجل للفترة التنمية الوطنية املتوسطة ا   
وعالوة على ذلك، شكَّلت مراعاة املنظور اجلنساين جزءاً ال يتجزأ مـن اسـتراتيجية          . للحكومة

وبغيـة رصـد تنفيـذها بـصورة فعالـة، اضـطلعت وزارة متكـني املـرأة           . التخفيف مـن حـدة الفقـر      
جـاوه، المبونـغ، غـرب كاليمنتـان، مشـال سـومطره،            شـرق   : (بدراسات يف عـشرة أقـاليم هـي       

وفيمـا يلـي نتـائج      ). وسط جاوه، جاميب، بايل، مـالوكو، وسـط سوالويـسي، وبانكـا بيليتونـغ             
 :تلك الدراسات

 
 اآللية املؤسسية واملؤسسات الداعمة

خلــصت الدراســة إىل أن املؤســسات املــسؤولة عــن مراعــاة املنظــور اجلنــساين، تتبــاين    
يم وفيمــا بينــها، وقــد أدى هــذا إىل خلــق مــشاكل ال مفــر منــها تتعلــق بالتنــسيق    داخــل األقــال

وتــسند بعــض األقــاليم مهــام اختــاذ القــرارات إىل رئــيس اهليكــل   . والتيــسري، عنــد تنفيــذ املهــام 
وتـؤثر هـذه احلالـة يف       . املؤسسي بينما تتمتع األخرى هبيكل هرمي حكومي منخفض املستوى        

 .اليمآلية العمل على مستوى األق
وتؤدي املؤسسات الداعمة أدواراً مهمة يف زيادة فعالية تنفيذ ما تقـوم بـه علـى سـبيل                   

املثـال ال احلـصر، هيئــات مراعـاة املنظــور اجلنـساين مثـل األفرقــة العاملـة املعنيــة مبراعـاة املنظــور        
 املعنيــة اجلنــساين، مراكــز تنــسيق املنظــور اجلنــساين، فريــق إدارة متكــني املــرأة، األفرقــة العاملــة   

ــة املالئمــة لألمهــات   با ــرة، مراكــز إدارة أزمــات املــرأة،       حلرك ــات رعايــة الطفولــة املبك ، هيئ
ــة    وســاعدت املؤســسات الداعمــة علــى   . وحــدات املعاجلــة اخلاصــة، ، إىل أقــصى درجــة ممكن

التعجيل بتنفيذ استراتيجية مراعاة املنظور اجلنساين يف املنـاطق الـيت توجـد هبـا، حـىت يف الوقـت                 
. ذي كانت تساعد فيه اجلهات الفاعلة الرئيسية لتمكني املرأة وحتقيـق املـساواة بـني اجلنـسني                ال

ــاليم مجيعهــا قــد قامــت بإنــشاء مثــل تلــك        ــه ليــست كــل األق وخلــصت الدراســة أيــضاً إىل أن
 .املؤسسات

 
 التزام حكومات األقاليم

 خطـة اإلقلـيم، مـع    يعكس توافر السياسات والربامج املراعية لالعتبارات اجلنسانية، يف       
 .مراعاة نوع اجلنس، ودور املرأة يف التنمية عند وضع امليزانية، مدى التزام األقاليم

ويتجلــى التــزام حكومــات األقــاليم مــن خــالل سياســاهتا وبراجمهــا املراعيــة العتبــارات   
. نوع اجلنس، واليت ُتـشكل اخلطـط االسـتراتيجية لألقـاليم، وخطـط العمـل احلكوميـة الـسنوية                  
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وقــد خلــصت الدراســة أيــضاً إىل أن املنــاظري اجلنــسانية قــد أُدجمــت يف بــرامج الــصحة والتعلــيم  
 .والرفاه االجتماعي

وفيمــا يتعلــق بوضــع ميزانيــات تراعــي اجلنــسني، ال يــزال االعتمــاد املخــصص للمــرأة،   
 مـن أننـا    يف املائـة، بـالرغم  ١وملراعاة نوع اجلنس، يف امليزانية الوطنية غـري كـاٍف، إذ يقـل عـن         

.  يف املائة من مواردها ملراعـاة املنظـور اجلنـساين          ٥قد دعونا إىل أن تقوم كل وزارة بتخصيص         
وما برح التدريب والتوجيه يف جمال امليزنـة الـيت تراعـي اجلنـسني، جيـري يف شـىت أحنـاء املنـاطق                

ــة الع      ــوعي والفهــم وتنفيــذ امليزانيــات املراعي ــادة ال ــوطين لزي ــصعيد ال ــارات وكــذلك علــى ال تب
وتتمثـل الـصعوبة الـيت تواجـه كـل حكومـة مـن              . اجلنسني يف خطط التنميـة اإلقليميـة والوطنيـة        

فمــن األيــسر جــداً ختــصيص . حكومــات األقــاليم يف تنفيــذ امليزانيــات  املراعيــة للجنــسني ذاهتــا
 .ميزانيات لربامج ُمحددة من أجل املرأة

 
 القدرات املتعلقة مبراعاة املنظور اجلنساين

ح إجــراءات املتابعــة املتوقعــة مــن جانــب حكومــات األقــاليم بعــد بنــاء القــدرات   تتــض 
أو األنظمـة   /املتعلقة مبراعاة املنظور اجلنساين من إصدار تلك احلكومات للعديد مـن املراسـيم و           

ومثـة  . من أجل دعم مراعاة املنظـور اجلنـساين يف جمـاالت التخطـيط والتنفيـذ والرصـد والتقيـيم                  
ل ضمن مجلة أمـور أخـرى، يف إنـشاء املنتـديات واألفرقـة العاملـة، وحتالفـات           مؤشر آخر ويتمث  

وجتمعاهتا، يف جمال مراعاة املنظور اجلنساين، فضالً عن سن قوانني على مـستوى األقـاليم               /املرأة
 .ملكافحة االجتار باملرأة، والقضاء على العنف العائلي

 
 البيانات املُصنَّفة حسب نوع اجلنس

دراســة أنــه ألســباب خمتلفــة ال توجــد بكــثري مــن األقــاليم بيانــات ُمــصنَّفة  وتــبني مــن ال 
وتراوحـت األسـباب بـني االفتقـار إىل الفهـم      . حسب نوع اجلـنس يف خمتلـف قطاعـات التنميـة        

 .املتعلق مبفاهيم نوع اجلنس، إىل نقص املوارد املتعلقة جبمع البيانات وحتليلها
جية مراعـاة املنظـور اجلنـساين يف تـسعة قطاعـات       وعلى الصعيد الوطين، ُنفِّذت استراتي     

ــة هــي  ــصغرية واملتوســطة     : للتنمي ــات، املــشاريع ال ــيم، الزراعــة، التعاوني ــانون، العمــل، التعل الق
ومتثلـت املـشاكل الرئيـسية الـيت        . احلجم، الضمان االجتمـاعي، تنظـيم األسـرة، الـصحة والبيئـة           

لكايف ملفاهيم املـساواة بـني اجلنـسني، واسـتراتيجية          تؤثر يف عملية التنفيذ يف االفتقار إىل الفهم ا        
مراعاة املنظور اجلنـساين، واالفتقـار إىل اهليكـل املؤسـسي الـداعم، واملـوارد والقـدرات، فـضالً                   

 .عن عدم كفاية التنسيق بني الوكاالت احلكومية ذات الصلة
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ة مراعــاة املنظــور واســتناداً إىل الدراســات الــيت تــبني أهنــا ُتعــزز فعاليــة اســتراتيجية وآليــ  
اجلنساين، أعدت وزارة الدولـة لـشؤون متكـني املـرأة، بالتعـاون مـع الوكـاالت احلكوميـة ذات                    
الصلة واملنظمات غري احلكومية مشروع خطة عمل وطنية تراعـي املنظـور اجلنـساين يف التنميـة                 

نــب وال يـزال مـشروع الالئحــة قيـد النظـر مـن جا     . الوطنيـة وستـصُدر مبوجـب الئحــة رئاسـية    
 بـشأن مراعـاة املنظـور       ٢٠٠٠ لعام   ٩أمانة الدولة وعند إقرارها، سُتعزز التوجيه الرئاسي رقم         

 .اجلنساين يف التنمية الوطنية
يف تعليقاهتا اخلتامية السابقة عن القلق شديد إزاء وجود قوانني متيز أعربت اللجنة  - ٤

يرجـى  . ية، والصحةضد النساء، فيما يتعلق باألسرة والزواج، واحلقوق االقتصاد    
، وصف التدابري املتخذة لتعديل القـوانني التمييزيـة ومـا حتقـق مـن تقـدم حـىت اآلن               

 )٢٠ و ١٦انظر أيضاً رقمي (
أدى التــصديق علــى اتفاقيــة القــضاء علــى مجيــع أشــكال التمييــز ضــد املــرأة، مبوجــب     

أن مراعــاة  بــش٢٠٠٠ لعــام ٩، وبإصــدار التوجيــه الرئاســي رقــم ١٩٨٤ لعــام ٧القــانون رقــم 
املنظور اجلنساين يف التنمية الوطنية، إىل حتديد وحتليـل القـوانني التمييزيـة وخمتلـف اللـوائح الـيت                   

 قانونـاً ال تـزال تتـسم بـالتمييز          ٢١ويف الوقت الراهن، هنـاك حـوايل        . تتسم بتحيزات جنسانية  
ة الدولـة   ، اضـطلعت وزار   ٢٠٠٦-٢٠٠٣ويف خـالل الفتـرة      . ضد املرأة والتحيزات اجلنـسانية    

لشؤون متكني املرأة بالتعاون مع وزارة العدل وحقوق اإلنسان والربملان، بإجراء بعض التنقـيح             
لتلك القوانني منـها علـى سـبيل املثـال قـانون التعلـيم الـوطين، قـانون املواطنـة، قـانون الـصحة،                        

 .قانون السكان، وقانون العمل
ــانون القــضاء علــى العنــ  ٢٠٠٤ويف عــام   ــا بــسن ق ــانون تنــسيب  ، قُمن ف العــائلي، وق

ولقــد أصــدرنا مــؤخراً قانونــاً بــشأن محايــة الــشهود  . ومحايــة العمــال اإلندونيــسيني يف اخلــارج
والضحايا وقانوناً بشأن مكافحة االجتار باألشخاص، مما سوف يوفر محاية قانونيـة واجتماعيـة              

 يف الوقـت الـراهن،      وقـد اقترحنـا علـى الـرئيس       . للمرأة والطفل ومها يـشكالن غالبيـة الـضحايا        
إدخال تعديالت على قـانون االنتخابـات العامـة، وقـانون األحـزاب الـسياسية، وقـانون مركـز                   

 يف املائة،  بعـد إجـراء االنتخابـات          ٣٠أعضاء الربملان مبا يكفل وجود نائبات يف الربملان بنسبة          
جــل اختــاذ ، مــا برحنــا منــارس الــضغط مــن أ يوعلــى املــستوى البريوقراطــ. ٢٠٠٩العامــة عــام 

إجراءات تصحيحية تسمح للمزيد من النساء بشغل وظـائف اختـاذ القـرارات، بـالرغم مـن أنـه            
 .مل يتم بعد حتديد حصة لذلك

وســتكفل وزارة الدولــة لــشؤون متكــني املــرأة ســن مــشروع قــانون يف املــستقبل بــشأن  
غرى والــصغرية الــدفاع، واملــدونات القانونيــة، وحكومــات األقــاليم، واملــشاريع التجاريــة الــص  
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واملتوسطة، واملصارف، والتعاونيات، ومكافحة املواد اإلباحية، واالنتخابات العامـة، والعمـل،           
ــال ال احلــصر       ــى ســبيل املث ــة، وهــذا عل ــصحة، والكــوارث الطبيعي ــة، وال ــة االجتماعي . واحلماي

 .وستليب هذه القوانني املقترحة احتياجات وتطلعات كلٍ من الرجل واملرأة على السواء
 

 القوالب النمطية والتعليم
يبني التقرير أن تعميم مراعاة املنظور اجلنساين يف برامج تـدريب اآلبـاء واألمهـات       - ٥

على النماء والرعاية خالل مرحلة الطفولة املبكرة يهدف إىل القضاء على املفاهيم 
 النمطية القائلة بأن النساء هن وحدهن املـسؤوالت عـن رعايـة أبنـائهن وتنـشئتهم               

يرجى تقدمي تفاصيل عن هـذا الربنـامج، تـشمل معـدالت مـشاركة              ). ٥٣الفقرة  (
الرجال والنـساء، وأي أثـر لـوحظ يف اجتاهـات اجملتمـع بالنـسبة ملـسؤولية الرجـال                   

 .والنساء يف تنشئة أبنائهم ومنائهم
 الربنـامج التـدرييب لتطـوير       ١٩٨١استهلت وزارة الدولة لشؤون متكـني املـرأة يف عـام             
ــة ــة املبكــرة رعاي ــوين    .  الطفول ــدريب إىل تثقيــف ومتكــني األب ــراد ) األم واألب(ويرمــي الت وأف

األسرة اآلخرين على توفري الرعاية، وتربية أطفاهلما وتنـشئتهما، خاصـة مـن هـم دون الـسابعة                  
وتـشرف علـى   . وتدير الربنامج فرقة عاملـة علـى املـستوى الـوطين ومـستوى القريـة              . من العمر 

لوطين وكيلة وزارة الدولـة لـشؤون متكـني املـرأة، وعلـى صـعيد األقـاليم، يقـوم                   الفريق العامل ا  
باإلشــراف حكــام األقــاليم، ويقــوم الُعَمــد باإلشــراف علــى صــعيد املقاطعــات ، ويقــوم بــذلك  

 .رؤساء القرى على صعيد القرى
 وُينفَّـذ الربنـامج   . وتغطي إدارة الربنـامج جوانـب التخطـيط والتنفيـذ والرصـد والتقيـيم              

ــة        ــري احلكومي ــة وغ ــات احلكومي ــه املنظم ــال أقرت ــن جــدول أعم ــألف . كجــزء ال يتجــزأ م وتت
أولويات الربنامج من الـدعوة بـني واضـعي الـسياسات وأصـحاب املـصلحة، ونـشر املعلومـات                   
بــني الفئــات املــستهدفة وتثقيفهــا ، وبنــاء قــدرات املــدربني، وإعــداد منــاذج وخــدمات لآلبــاء     

 ). إلحالة، والرصد وما إىل ذلكبشأن مالحظة التغذية وا(
والربنامج التدرييب موجود يف شىت أحناء إندونيـسيا وقـد تطـور ليـصبح حركـة لتطـوير                   

وهــذه حركــة تــستند إىل اجملتمــع احمللــي وُتــنظَّم يف .  قريــة١٧ ٠٠٠رعايــة الطفولــة املبكــرة يف 
االجتماعيـة، وعلـم    -شىت القطاعات والتخصصات، اليت ُتركز علـى التغذيـة، والتنميـة النفـسية            

وقد اعتمـد تنفيـذ هـذا الربنـامج إىل حـد كـبري علـى مـالك العـاملني فيـه علـى                        . النفس والتعليم 
وعلى الرغم من عدم وجـود بيانـات        . مستوى القواعد الشعبية وعلى توافر الوحدات التدريبية      

أن حمــددة بــشأن معــدل مــشاركة كــل مــن الرجــل واملــرأة وعــدم وجــود حتليــل آلثــاره، ُيعتقــد  
الربنــامج قــد أســهم يف تعزيــز مــشاركة الــذكور يف تنــشئة ورعايــة أطفــاهلم دون اخلامــسة مــن    
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والدليل على ذلك زيادة النسبة املئوية للرجـال الـذين يـصحبون صـغارهم إىل العيـادات                . العمر
 .احمللية، ومراكز الصحة العامة، ودور احلضانة

ولة املبكرة، أعـدت وزارة التعلـيم       وإىل جانب برنامج التدريب على تطوير رعاية الطف        
برنـامج يـستهدف األطفـال دون اخلامـسة مـن العمـر بالتحديـد ، وامسـه برنـامج األطفــال دون          

ــر   ــن العم ــسة م ــر         . اخلام ــن العم ــسة م ــال دون اخلام ــامج األطف ــشملهم برن ــن ي ــدد م ــغ ع ويبل
 لتنفيـذ الـربامج     والتـدابري املُتخـذة   .  مليون طفل ويزيد فيه عدد البنات عن عـدد البـنني           ٢٨,٣٤

 :هي كما يلي
 تقدمي منح مالية لزيادة الوصول إىل التعليم ذي النوعية اجليدة؛ )أ( 
ــر      )ب(  ــن العمـ ــسة مـ ــال دون اخلامـ ــة األطفـ ــوير رعايـ ــسيق لتطـ ــشاء منتـــدى تنـ إنـ

 ومعاملتهم؛
 إطالق محلة عامة بشأن برنامج األطفال دون اخلامسة من العمر؛ )ج( 
ت النـــسائية، واملنظمـــات املهنيـــة، واملنظمـــات الدينيـــة، التعـــاون مـــع املنظمـــا )د( 

 .لتحسني الربنامج
يعترف التقرير بـأن االجتاهـات االجتماعيـة الثقافيـة وسـوء تفـسري التعـاليم الدينيـة                   -٦

يعوقــان التنفيــذ الكامــل لالتفاقيــة يف عــدد مــن اجملــاالت، منــها املــشاركة يف احليــاة 
ــيم   ــصحة، والتعلــ ــسياسية، والــ ــة والــ ــرات  (العامــ  ١٢٤ و٩٣ و٧٨ و٥٩الفقــ

يرجى تقدمي معلومات عن اإلجراءات امللموسـة الـيت اِختـذت يف سـبيل              ) . ١٣٩و
التصدي لتلك العقبة، وأثر مثل تلك التدابري، على حنـو مـا دعـت إليـه اللجنـة يف                    

 )٣٠١، الفقرة A/53/38/Rev.1(تعليقاهتا اخلتامية السابقة 
وزيـادة الـوعي عنـصر حاسـم يف االســتراتيجية     تعتـرف احلكومـة بوضـوح بـأن التعلــيم      

ومنـذ  . الشاملة للتصدي لالجتاهات االجتماعية الثقافية التمييزيـة وسـوء تفـسري التعـاليم الدينيـة            
، نظمــت وزارة الدولــة لــشؤون متكــني املــرأة تــدريباً للتوعيــة اجلنــسانية، وتــدريباً   ٢٠٠٠عــام 

وتشمل اجلهود األخـرى    . تويات السلطات وتوجيهاً على حتليل قضايا اجلنسني، على مجيع مس       
املبذولة نشر املعلومـات، مـن قبيـل املنـشورات والـدوريات والكتيبـات والنـشرات، عـن طريـق                    

ومـا  . وسائط اإلعالم املطبوعـة واإللكترونيـة، مـن قبيـل اإلذاعـة والتلفزيـون وشـبكة اإلنترنـت                 
ملبذولـة بـالتركيز علـى اآليـات        برح القـادة الـدينيون واجملتمعيـون يـسامهون بنـشاط يف اجلهـود ا              

 .والتعاليم املراعية للفروق بني اجلنسني، مبا يف ذلك عن طريق املناهج املدرسية الرمسية
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ــة وســائط اإلعــالم للقــضايا         ــادة تغطي ــار هــذه اجلهــود عــن طريــق زي وميكــن قيــاس آث
 علـى حنـو مـا تـشري        اجلنسانية يف احلياة العامة، وزيادة الوعي يف اجملتمع بشأن القضايا اجلنسانية          

وتتمثــل املؤشــرات األخــرى يف تــوافر البيانــات  . إليــه املناقــشات املتعمقــة يف خمتلــف املناســبات 
املُصنَّفة حسب نوع اجلنس علـى الـصعيد الـوطين وبعـض الـُصعد اإلقليميـة، ويف وضـع خطـط                     

مان اســتراتيجية مراعيــة لنــوع اجلــنس يف جمــاالت مــن قبيــل التعلــيم، والــصحة، والعمــل، والــض
 .االجتماعي، والزراعة، ومصائد األمساك، والتعاونيات، واملشاريع الصغرية واملتوسطة احلجم

وعلى سبيل املثال، قامت وزارة التعليم الوطين بإدمـاج املنظـور اجلنـساين يف سياسـاهتا                 
كمــا أعــدت أيــضاً كتبــاً  . وبراجمهــا، حبيــث يــشمل ذلــك مراحــل التخطــيط والتنفيــذ والتقيــيم  

وركَّزت وزارة الصحة سياسـاهتا وبراجمهـا علـى         . راسية مراعية للفوارق بني اجلنسني    ومناهج د 
احلد من وفيات األمهات والرضَّع، فضالً عن األمراض األخرى ذات الصلة باملرأة، واسـتهلت              
وزارة العمـل واهلجــرات العــابرة إجـراءات تــصحيحية لتعزيــز حقـوق اإلنــسان للمــرأة يف جمــال    

 .عاملة يف اخلارجالعمل، ومحايتها ك
وأعـدت وزارة الـشؤون الداخليــة مـشاريع لتطـوير االعتبــارات  املراعيـة لنـوع اجلــنس        

، الذي يوفِّر توجيهاً عاماً بشأن تنفيـذ        ١٣٢/٢٠٠٣كما أصدرت أيضاً املرسوم الوزاري رقم       
َمــد، ويؤكــد املرســوم أدوار حكــام األقــاليم والعُ . مراعــاة املنظــور اجلنــساين يف تنميــة األقــاليم  

باعتبارهم مراكز التنسيق الرئيسية ملراعاة املنظور اجلنساين على مـستوى األقـاليم واملقاطعـات،             
 يف املائــة مــن جممــوع  ٥ويوصــي املرســوم أيــضاً بتخــصيص  . وعلــى مــستوى املنــاطق والقــرى 

ميزانيــات األقــاليم لتنفيــذ مراعــاة املنظــور اجلنــساين واألنــشطة املتــصلة بــه، لــدعم تنفيــذ ذلــك    
 .ملشروعا

ــم       ــاليم رق ــانون اإلدارة الذاتيــة لألق ــذ ق ــشأت حكومــات  ٢٠٠٤ لعــام ٣٢وبتنفي ، أن
األقاليم واملقاطعات مكاتب أو وحـدات أو وكـاالت لـشؤون متكـني املـرأة ولتحقيـق املـساواة                    

 مـن تلـك املؤسـسات يف شـىت أحنـاء البلـد، علـى                ٢٥٨وهناك يف الوقـت الـراهن       . بني اجلنسني 
 .قاطعاتصعيد األقاليم وامل

ــدائي       - ٧ ــيم االبت ــر عــدم وجــود تكــافؤ بــني اجلنــسني علــى مــستوى التعل ــبني التقري ي
علــى مــستوى التعلــيم املتوســط، ال توجــد ”، ولكنــه يــبني أيــضاً أنــه )٩٥ الفقــرة(

ويفيــد التقريــر أيــضاً بوجــود ). ٩٦الفقـرة   (“فجـوة جنــسانية بــني البنــات والبــنني 
 يف املائــة مــن ١٢,٨ث ال تكمــل ســوى فجــوة علــى مــستوى التعلــيم العــايل، حيــ 
). ٩٦الفقـرة  ( يف املائـة مـن البـنني       ١٧,٥البنات التعلـيم الثـانوي، مقارنـةً بنـسبة          

يرجى تقدمي بيانات مصنفة تبعاً للجنس والسن عـن التـسجيل باملراحـل االبتدائيـة               
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ور واالجتاهات الـيت تنـشأ مبـر      والثانوية، يف املناطق الريفية واحلضرية على السواء،        
ويرجــى أيــضاً تــوفري معلومــات عــن التــدابري املتخــذة وأثرهــا علــى زيــادة  . الوقــت

 .التسجيل باملدارس وحتقيق التكافؤ بني اجلنسني على مجيع مستويات التعليم
أجرت وزارة الدولة لشؤون متكني املرأة تدريباً للتوعية بقـضايا اجلنـسني، للمـسؤولني               

انعي القــرارات، وتــدريباً علــى حتليــل قــضايا اجلنــسني،  التعليمــيني، ويف جمــال الــدعوة لــدى صــ
وعلى سبيل املتابعة هلـذه األنـشطة، وضـعت وزارة          . لواضعي اخلطط والربامج يف قطاع التعليم     

، كمـا قامـت     ٢٠٠٩-٢٠٠٤التعليم الوطنية خططاً استراتيجيةً تراعي قـضايا اجلنـسني للفتـرة            
وقـد ُصـممت التـدابري الرئيـسية املتخـذة          . براجمهـا بتعميم املنظور اجلنساين يف تنفيـذ سياسـاهتا و        

 :للقيام مبا يلي
 تغيري املفاهيم املتعلقة باملرأة واالعتراف مبهنيتها؛  )  أ( 
 وضع معايري للتعليم؛ )  ب( 
تعزيز اختاذ اإلجراءات التصحيحية من خالل تقدمي املساعدة التنفيذيـة املدرسـية            )  ج( 

 مــنح دراســية للبنــات املُحتمــل بلــوغهن ســن  والســيما لألســر الفقــرية؛ وتقــدمي 
 االلتحاق باملدارس واملنتميات ألسر فقرية؛

 إصالح املباين املدرسية وغريها من املرافق التعليمية؛ ) د( 
ستويات االبتدائيـة إىل املـستويات      بنـاء مـدارس مفتوحـة، متتـد لتـشمل كامـل املـ             )  هـ( 

 يث توجد معظم الفتيات؛اجلامعية، وتصل إىل أقصى املناطق النائية ح
وضع برنامج تثقيفي لألسرة يراعي قضايا اجلنسني من خالل تقدمي ِمـنح إمجاليـة              )  و( 

 مؤسسة من أجل مساعدة األسر والسـيما النـساء احملرومـات اجتماعيـاً،              ٣٧٥لـ  
ــاء قــدرات مرتبطــة بالــسوق، وإعــداد منــاذج      عــن طريــق اكتــساب مهــارات وبن

 ؛مدرسية تراعي قضايا اجلنسني
تكثيف اجلهود املبذولـة ملكافحـة األميـة بـني النـساء وذلـك بالوصـول إىل معـدل                    ) ز( 

 ٢٠١٥، أي قبـل موعــد األهـداف اإلمنائيـة لأللفيـة عــام     ٢٠٠٩النـصف يف عـام   
 فبينما كانـت النـسبة املئويـة لألميـة          –ألن األمية بني النساء ضعفها بني الرجال        (

 يف املائــة بالنــسبة ٦,٢٦ائــة كانــت  يف امل١٢,٨٥ هــي ٢٠٠٥بــني النــساء عــام  
 ).للرجال

ولإلســراع بعمليــة ختفــيض نــسبة األميــة بــني اإلنــاث، اســتهلت وزارة الدولــة لــشؤون   
متكني املرأة إجراءات تـصحيحية وذلـك بـالتوقيع علـى اتفـاق مـع وزيـر التعلـيم الـوطين ووزيـر             
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 ٤٤ – ١٥لعمريــة بــني ، يــستهدف الفتــاة واملــرأة يف املرحلــة ا ٢٠٠٥الــشؤون الداخليــة عــام 
 بـشأن التعلـيم     ٢٠٠٦ لعـام    ٥وقد ُعدل االتفاق فيما بعد مبقتضى التوجيه الرئاسي رقـم           . سنة

وعلــى نفــس املنـوال، أبــرم اتفــاق بـني وزارة التعلــيم الــوطين   . اإللزامـي ومكافحــة تزايــد األميـة  
ني النـساء، وتعزيـز   وبني املنظمات النسائية واملنظمات الدينية للمساعدة على مكافحة األميـة بـ           

 .اكتساهبن للمهارات
وعالوة على ذلك، أجرت وزارة التعلـيم الـوطين تـدريباً واختـذت إجـراءات توجيهيـة                  

لزيادة الوعي بقضايا اجلنـسني، للمدرسـني واآلبـاء واجملتمـع احمللـي، وُنظّـار املـدارس، مـسؤويل                   
ــوع اجلــنس والعمــر يف جمــال ا     ــات مــصنفة حــسب ن ــيم، وأعــدت بيان ــيم التعل ــدائي، (لتعل االبت

 ).الثانوي، اجلامعي، ومعدل حمو األمية
وتشهد بعض املناطق بالفعل تقـدماً يف تنفيـذ سياسـات التعلـيم ذات املنظـور اجلنـساين          

، مدينــة بونتــانغ )بــإقليم مشــال ســومطره(وهــي إقلــيم شــرق جــاوه، ومقاطعــة ديلــي ســدرانغ،  
إقلــيم (، مقاطعــة مجربانــا ) سوالويــسيإقلــيم جنــوب(، تــانغريانغ، ســنجاي )شــرق كاليمنتــان(

 كارتانيغـارا   –، مقاطعـة كوتـاي      )إقلـيم جنـوب سـومطرة     (، مقاطعة موسـي بـانيو آسـني         )بايل
 ).وسط جاوه(، ومقاطعة كيبومن )إقليم شرق كاليمنتان(
ــات        - ٨ ــن البنــ ــي مــ ــيم املدرســ ــن التعلــ ــسربني مــ ــة املتــ ــر أن غالبيــ ــظ التقريــ يالحــ

الستراتيجيات احملددة املتخذة وأثرها يف احلد مـن        يرجى ذكر ا  )). و( ٩٧ الفقرة(
عدد البنات الاليت يتسربن من املدارس، عالوة على ما إذا كانت هناك أي برامج 
ــات        ــات املتزوجـ ــيما البنـ ــساء، ال سـ ــات والنـ ــل البنـ ــن أجـ ــوعة مـ ــة موضـ تعليميـ

 .والقاصرات، واملراهقات احلوامل الاليت تركن املدرسة قبل األوان
مة برامج حمددة، مصنفة باعتبارهـا الفئـات ألـف وبـاء وجـيم مـن أجـل                  وضعت احلكو  

وتشمل الفئة ألف الاليت حصلن فقـط علـى         . مساعدة الفتيات والنساء الاليت حباجة إىل التعليم      
التعليم األويل؛ أمـا الفئـة بـاء فتـشمل الـاليت حـصلن علـى التعلـيم الثـانوي وتـشمل الفئـة جـيم                          

 .امعيالاليت حصلن على التعليم اجل
وتشمل التدابري األخـرى إنـشاء مراكـز تدريبيـة جمتمعيـة، تـدعمها احلكومـة مـن أجـل                     

ــات  ــوفري املهــارات للفتي ــدريب      / ت ــد صــمم مركــز الت ــدارس، وق ــسربن مــن امل ــاليت ت ــساء ال الن
والتأهيل يف جمال تنظيم املـشاريع، خصِّيـصاً ملراعـاة احتياجـات املراهقـات احلوامـل مـن خـالل                    

 .رمسيالتعليم غري ال
، تبلـغ النـسبة     ٢٠٠٥وفيما يتعلق بالبيانات اإلحـصائية يف الدراسـة االستقـصائية لعـام              

ــدارس، أدين      ــسربن مــن امل ــاليت ت ــات ال ــسجلة للفتي ــة امل ــة٧٣,٩٤(املئوي ــان  )  يف املائ مــن الفتي
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 بـشأن النـسبة املئويـة للمجتمـع الـذي تتـراوح          ٢٠٠٥ومرفق جدول لعام    ).  يف املائة  ٧٦,٢٢(
 . سنوات وما فوقها،  حبسب املنطقة، ونوع اجلنس، واملركز التعليمي١٠راده بني أعمار أف

يرجــى توضــيح حالــة قــانون العنــف العــائلي الــذي صــاغته اللجنــة الوطنيــة املعنيــة   - ٩
 )).ب (٧٣الفقرة (بالعنف ضد املرأة 

تفـاق مـشترك    قبل اعتماد القانون والالئحة احملددتني واملتعلقتني بالعنف العائلي، وِقَع ا          
، بـني وزارة    ٢٠٠٢بشأن توفري اخلدمات املتكاملة لضحايا العنف ضـد املـرأة والطفـل يف عـام                

الدولـة لــشؤون متكــني املــرأة، ووزارة الـصحة، ووزارة الــشؤون االجتماعيــة، ورئــيس الــشرطة   
ــة ــة     . الوطني ــه لالحتياجــات مــن اخلــدمات املتكامل و يوضــح هــذا االتفــاق املــشترك، يف معاجلت
ايا العنــف، مــسؤولية املــوقعني الــيت تــشمل تــوفري اخلــدمات وإنــشاء دور اإليــواء، ونــشر   لــضح

 .املعلومات على املصادر اخلارجية، ويف داخل كل مؤسسة، وبناء التفاهم عامة
 كـــانون ٨ بـــشأن العنـــف العـــائلي يف   ٢٠٠٤ لعـــام ٢٣وقـــد ُســـن القـــانون رقـــم     
ويرمـي القـانون    .  وُيحِدد تعريف العنـف     مادة ٥٦ويتألف القانون من    . ٢٠٠٤ديسمرب  /األول

ــة       ــز، ومحاي ــسان، وحتقيــق املــساواة بــني اجلنــسني، والقــضاء علــى التميي ــز حقــوق اإلن إىل تعزي
ويربز القـانون أيـضاً   . ضحايا العنف، ومعاقبة مرتكبيه، واحملافظة على الوئام يف األسرة املعيشية   

يـة والتأهيـل للـضحايا، كمـا يـنص أيـضاً            دوري احلكومة واجملتمع، احمللي وضـرورة تـوفري احلما        
 .على فرض عقوبات على مرتكيب العنف

 بـشأن   ٢٠٠٦ لعـام    ٤وعلى سبيل املتابعـة للقـانون، أصـدرت احلكومـة الالئحـة رقـم                
 .تعايف ضحايا العنف العائلي، والتعاون يف ذلك املضمار

 املـرأة، ال    وفقاً للتقرير، مل يتـسن بـسهولة احلـصول علـى بيانـات عـن العنـف ضـد                   - ١٠
حيـث ينظَـر إىل العنـف العـائلي علـى          (سيما العنف العائلي، بسبب طبيعة املشكلة       

يرجـى  ). ٧٤الفقـرة   ) (أنه مسألة خاصة، وبالتايل، فإنه ال جيري اإلبالغ عنه علنـاً          
: وصــف اخلطــوات املتخــذة جلمــع البيانــات عــن مجيــع أشــكال العنــف ضــد املــرأة  

 هو مطلوب كأمر حظي باألولوية يف التعليقـات         مداها، ومسبباهتا، وعواقبها، كما   
، علــى ســبيل املثــال، عــن طريــق إجــراء )A/53/38/Rev.1( اخلتاميــة الــسابقة للجنــة
 .استقصاء بني السكان

 دراســة استقــصائية اقتــصادية اجتماعيــة ٢٠٠٦اإلحــصاءات يف عــام   أجــرت وكالــة 
وأظهـرت النتـائج   . رأة والطفـل وطنية مشلت أيـضاً مـسحاً لتقيـيم مـدى انتـشار العنــف ضـد املـ            

 مـن اجلهـات الـيت قـدمت ردوداً، أن           ١٢٨ ٠٠٠ أسـرة و     ٦٠ ٠٠٠املستخلصـة من أكثر من     
ومثـة احتمـال بـأن يكـون اإلبـالغ أقـل مـن الـالزم يف تلـك                   .  يف املائـة   ٣,٤نسبة االنتشار تبلـغ     
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ك التجربــة، واســتناداً إىل تلــ. وكانــت تلــك أول دراســة كــبرية جتــري يف إندونيــسيا . الدراســة
جيــري حتــسني وســائل مجــع البيانــات مبــا يكفُــل زيــادة دقــة البيانــات الــيت ُتجمــع مــن دراســات  

وسـيتم إجـراء حتليـل آخـر لتحديـد العالقـة املتبادلـة بـني العنـف                  . استقصائية كهذه يف املستقبل   
عنف يف وقـد ُنظـر إىل البيانـات املتعلقـة بـال          . ٢٠٠٧واملتغريات االقتـصادية االجتماعيـة يف عـام         

ضوء البيانات املتعلقة باألسرة واملتصلة باملتغريات االجتماعية واالقتصادية واليت خلـصت إليهـا             
وتشمل البيانات املتعلقة بـالعنف مسـات       . الدراسة االستقصائية االجتماعية واالقتصادية الوطنية    

كن أن حيـصل    الضحايا، وأنواع العنف، وبيانات عن مرتكيب العنف، وأشكال املساعدة اليت مي          
 .عليها الضحايا

تقوم اللجنة الوطنية للقضاء على العنف ضد املرأة جبمع بيانات كل سـنة، مـن مراكـز                  
، عاجلـت مراكـز تقـدمي اخلـدمات حـوايل      ٢٠٠٦ويف عـام  . تقدمي اخلدمات يف شىت أحناء البلـد  

لـسنة  وعلـى غـرار مـا جـرى يف ا    .  إقليمـاً ٣٢ حالة من حاالت العنف ضد املـرأة يف         ٢٢ ٥١٢
 يف  ٧٦حالــــة أو حـوايل      ١٦ ٧٠٩(السابقة، كانت أعلـب احلـاالت مرتبطــة بـالعنف العـائلي             

 ٤٣وكانـت هنـاك     )  يف املائـة   ٢٣ حالـة أو     ٥ ٢٤٠(؛ يليها العنف داخـل اجملتمـع احمللـي          )املائة
 .حالة من حاالت العنف الذي متارسه الدولة

ــالعنف،       ــات املتعلقــة ب ــالغ   ومثــة جهــد آخــر إلتاحــة البيان ــل يف إعــداد نظــام لإلب يتمث
وُتـستخدم البيانـات   . وجيـري اختبـار هـذا النظـام ميـدانياً        . والتسجيل يف مراكز تقدمي اخلدمات    

ويـشمل نطـاق املعلومـات بيانـات عـن      . اليت يتم مجعها ألغراض تنظيمية على مستويات خمتلفة    
دمات املقدمـة، والـيت     الضحايا ومرتكيب العنف، وأنواع العنف، وأنواع مراكز اخلدمات، واخل        

. متَّ احلصول عليها فعالً، ومدى توافر مقدمي اخلدمات ومدى مـا يتمتعـون بـه مـن درايـة فنيـة                    
، ووجـدت أن عـدد النـساء        ٢٠٠٧وما برحت وزارة الشؤون االجتماعية جتمع البيانـات عـام           

أة، بينمـا   امـر ٧٦ ٤٠٧الاليت تعرضن لإليذاء، أو االستغالل، أو التحرش، وما إىل ذلـك، بلـغ       
 . رجل٦٨ ٦٥١بلغ عدد الرجال 

وُيوىل اهتمام أيـضاً للعنـف الـذي حيـدث أثنـاء التعـيني، والتنـسيب، وعـودة العـامالت                  
 .مرفق بيانات بشأن حاالت العنف ضد العامالت املهاجرات. املهاجرات من اخلارج

كـاء الـوعي   يرجى بيان التدابري األخرى اليت اختذت أو املقرر اختاذهـا مـن أجـل إذ        - ١١
العام باجتاهات الرجال بالنسبة النتشار العنف ضد املرأة، وعدم مقبوليته كانتهاك           
ــصورة مباشــرة        ــة ب ــسلطات املعني ــة ال ــا يف ذلــك توعي ــسان للمــرأة، مب حلقــوق اإلن
بالقضاء على مجيع أشكال العنف ضـد املـرأة، علـى حنـو مـا دعـت إليـه اللجنـة يف                      

 ).٣٠٣الفقرة . A/53/38/Rev.1( تعليقاهتا اخلتامية السابقة
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إىل جانب محالت زيادة الوعي عن طريق خمتلف وسائط اإلعالم، مـا برحـت اجلهـود        
ويوفر كل من القانون املتعلق بالعنف العـائلي،        . تتركز على التنفيذ الفّعال للقوانني ذات الصلة      

 العنــف،  بــشأن التعــايف والتعــاون مــن أجــل تعــايف ضــحايا ٤/٢٠٠٦والالئحــة احلكوميــة رقــم 
توجيهــات الختــاذ إجــراءات يف مجيــع املؤســسات املــسؤولة، وكــل األشــخاص الــذين يف موقــع 
السلطة، مبن فيهم ضباط اإلنفاذ القضائيني والقانونيني، واحملامني، واألخـصائيني االجتمـاعيني،            

وفـضالً عـن   . والفنيني الصحيني وغريهم من املشتركني مباشـرة يف مكافحـة العنـف ضـد املـرأة         
ا، توجه الدعوة الختاذ إجراءات من هذا القبيل إىل حكومات األقاليم واملقاطعـات يف شـىت                 هذ

 .أحناء البلد
وقد أسندت إىل وزارة الدولة لشؤون متكني املرأة، مسؤولية تنسيق إجـراءات القـضاء               

وتــشمل مــسؤوليتها تنــسيق مجيــع اجلهــود ووضــع الــسياسات، وتنظــيم   . علــى العنــف العــائلي
عالم والتعليم واالتصال، والتدريب يف جمال التوعية بقـضايا اجلنـسني، ووضـع معـايري               برامج اإل 
وُتسند مسؤوليات أيضاً إىل أنسب الوزارات املختصة مثل وزارة الـصحة، ووزارة            . للخدمات

 .الشؤون االجتماعية، والشرطة الوطنية، على حنو ما نّص عليه القانون
إنــشاء مكاتــب : ف حكومــات األقــاليم مــن قبيــلوُيحــِدد القــانون أيــضاً مهــام ووظــائ 

خاصة يف مراكز الشرطة؛ وتوفري مقدمي اخلـدمات، مبـن فـيهم ذوو الـصلة مبجـاالت الـصحة؛                   
النفـسية؛ ووضـع   /واملساعدة املقدمة مـن جانـب األخـصائيني االجتمـاعيني؛ واملـساعدة الذهنيـة           

ري وصــول الــضحايا إليهــا؛ وتطــوير التعــاون املــشترك بــني الوكــاالت يف جمــال اخلــدمات، وتيــس
 .ومحاية مقدمي املساعدات إىل الضحايا، مبن فيهم الشهود وأفراد األسرة، واألصدقاء

وتوفِّر وزارة الدولة لشؤون متكني املرأة أيضاً الدعم، مبـا يف ذلـك األمـوال، مـن أجـل                     
مقاطعـة   ٨١ إقليمـاً و     ٣٠، حـصل    ٢٠٠٦ففي عـام    . توفري احلماية للمرأة على صعيد األقاليم     

 مقاطعـة ومجيـع األقـاليم البـالغ         ١١٨ ليـشمل    ٢٠٠٧على الدعم، وسيـستمر هـذا الـدعم عـام           
وُيعتقد أنه نتيجة للدعوة ونشر املعلومات بشأن قـضايا العنـف ضـد املـرأة،               .  إقليماً ٣٢عددها  

 . استهلت مقاطعات كثرية برامًج خاصة هبا
ندونيـسيا، أنـشأت مراكـز الـشرطة     وملساعدة  ضحايا العنف يف كـل إقلـيم تقريبـاً يف إ           

وأنشأت املنظمات اجملتمعية واملنظمات غـري احلكوميـة مراكـز لعـالج     . وحدات عالجية خاصة 
 .األزمات، يدعمها موظفون طبِّيون، وموظفون قانونيون، واستشاريون/ الصدمات
وأجــرت اللجنــة الوطنيــة املعنيــة بالقــضاء علــى العنــف ضــد املــرأة، بالتعــاون مــع هيئــة    

املساعدة القانونية ومراكز دراسات املرأة، تدريبات يف جمال بناء القـدرة بـشأن العنـف املـستند               
. إىل نوع اجلنس، وحقوق املرأة، والقانون املتعلق بالعنف العائلي وذلك ملوظفي إنفاذ القـانون             
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مراعـاةً  واألمل معقود على أنه مع بنـاء القـدرة، سـيكون التنقـيح املُقبـل للقـانون اجلنـائي أكثـر                      
 .لقضايا اجلنسني

وبغيــة زيــادة التنــسيق وخلــق التــضافر بــني أصــحاب املــصلحة، أنــشأت وزارة الدولــة    
لشؤون متكـني املـرأة منتـدى للتنـسيق، يتـألف مـن ممـثلني مـن وزارة الـصحة، ووزارة الـشؤون                       
االجتماعيــة، ووزارة التعلــيم، ووزارة الــشؤون الدينيــة، ومــن الــشرطة الوطنيــة، ومــن مكتــب    

وأُنشئت على مـستوى األقـاليم، منتـديات تنـسيق          . املدعي العام، ومن املنظمات غري احلكومية     
وتــوفِّر الــوزارات الــدعم . مماثلــة، وأفرقــة عاملــة مــن قبــل حكــام األقــاليم، ورؤســاء املقاطعــات 

 .الالمركزيةطابع حلكومات األقاليم، من خالل برنامج وطين إلضفاء 
ــشؤون  االج   ــة جهــوداً أخــرى واســتهلت وزارة ال ــيالً   . تماعي ــوزارة دل فقــد أعــدت ال

وتــوفر الــوزارة أيــضاً بــرامج تــدريب  . إلدارة وتنظــيم مراكــز عــالج الــصدمات ودور احلمايــة 
وتعتـزم وزارة شـؤون   . الكتساب املهارات، ورؤوس أموال صغرية للنـساء مـن ضـحايا العنـف            

يـق برناجمهـا القطـري الـسابع        متكني املرأة بدعمٍ من صندوق األمم املتحـدة للـسكان، وعـن طر            
أن تنفذ بشكل أعمق القانون والالئحة املتعلقني بالقضاء على العنف ضد املـرأة يف سـتة أقـاليم                  
وهي غرب كاليمانتان، غرب جاوه، جنوب سوالويسي، شرق نوسا تنغـارا، آتـشي، وغـرب              

 .نوسا تنغارا
كمـا  . نـشطة املنـع   وسيتم توسيع نطاق محلة القـضاء علـى العنـف ضـد املـرأة لتـشمل أ                 

، وُيتوقـع أن تعـاجل احلملـة ُسـبل زيـادة            ٢٠٠٧سيجري استحداث طـرق لتثقيـف األسـرة عـام           
ومـن ناحيـة أخـرى، سـيتم أيـضاً تطـوير          . معرفة وفهـم أفـراد األسـرة ملـسألة العنـف ضـد املـرأة              

 .اخلدمات على استوى اجملتمع احمللي
اخلية دينية، يف أحد األقـاليم،      وقد اسُتحدث منوذج للخدمات اليت سُتوفرها مدرسة د        

. وُيعتَبر توفري املأوى للـضحايا جـزءاً ال يتجـزأ مـن هـذا النمـوذج          . وحتذو بقية املقاطعات ذلك   
. وعنــدما تكــون املنظمــة منظمــة تعليميــة دينيــة مهمــة، ســتكون مبثابــة نقطــة مرجعيــة لألخــالق

وسـيتم  . جملتمع احملـيط هبـا    وعلى هذا  األساس، يتوقع أن تشارك يف نشر املعلومات عن طريق ا            
تــشجيعها علــى اســتحداث مــواد تعليميــة للــدورات الدينيــة يف اجملتمــع احمللــي، وسيــستند ذلــك 

وعند االقتضاء سُيشار بالتفصيل إىل اآليات الـيت        . التعليم إىل القرآن الكرمي وإىل مراجع أخرى      
 .تتناول العنف

لمـرأة والطفـل، يف عديـد مـن         وباإلضافة إىل ذلك، أُنشئت مراكز خـدمات متكاملـة ل          
وهـي تقـوم بتعمـيم معلومـات بـشأن بـرامج متكـني املـرأة واملـساواة بـني اجلنـسني،                      . املقاطعات

 .واخلدمات اليت ُتقدَّم لضحايا العنف، كما ُتدير مراكز تدريبية لتمكني املرأة
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يرجــى تقــدمي معلومــات مــستكملة عــن حالــة تنفيــذ اإلجــراءات املبينــة يف اخلطــة      -١٢
 عـن القـضاء علـى االجتـار بالنـساء واألطفـال             ٢٠٠٧-٢٠٠٣رئيسية لألعـوام    ال

ويرجى تقدمي إحصائيات عن عدد النساء ). ٧٠/١الفقرة  (وأثر التدابري املختلفة 
الــاليت مت االجتــار هبــن، وعــدد املتجــرين الــذين جــرت حماكمتــهم خــالل الــسنوات  

 .اخلمس املاضية
ــانون مكافحــة االجتــار باألشــ     ــل ســن ق ــام قب ــة، عمــدت  ٢٠٠٧خاص لع ــرة طويل  بفت

الشرطة إىل مالحقـة مـرتكيب تلـك األفعـال، مبوجـب قـانون محايـة الطفـل وغـريه مـن القـوانني                        
 سـنة  ١٢ إىل ٣ أشـهر، وبـني   ٦ إىل ٤وتراوحت العقوبات على مثل تلك الـُتهم بـني          . اجلنائية
مالحقاهتـا خـالل الفتـرة      وفيما يلي حاالت االجتار باألشـخاص الـيت مت اإلبـالغ عنـها و             . سجناً
٢٠٠٦-٢٠٠٢: 

 
أُجريت/احلاالت اليت أُجنزت احلاالت املُبلَّغ عنها السنة

 بشأهنا مالحقة قضائية
 

  حالة٩٦  حالة١٥٥ ٢٠٠٢
  حالة٨٨  حالة١٣٨ ٢٠٠٣
  حالة٣٠  حالة٦٨ ٢٠٠٤
  حالة١٠  حالة٧١ ٢٠٠٥
  حالة٣٧  حالة٦٤ ٢٠٠٦

 
 حالة ٢٦١  حالة٤٩٦ 
    

، أصــدرت احلكومــة  ٢٠٠٧ ســن قــانون مكافحــة االجتــار باألشــخاص لعــام      وقبــل 
.  بشأن خطة العمل الوطنية للقضاء علـى االجتـار ضـد املـرأة             ٨٨/٢٠٠٢املرسوم الرئاسي رقم    

وهي خطـة أعمـال متكاملـة مـن أجـل تعزيـز التنـسيق وزيـادة التـضافر بـني أصـحاب املـصلحة                         
 ٨حـصاءات بـشأن ضـحايا االجتـار يف األشـخاص يف             وُمرفـق إ  . ملكافحة االجتار باملرأة والطفل   

 .بلدان، واحلل الذي اتُّخذ ملساعدهتن
وفيمــا يلــي اإلجــراءات املُبيَّنــة يف اخلطــة الرئيــسية بــشأن القــضاء علــى االجتــار بــاملرأة      
 :والطفل
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 التشريعات وإنفاذ القانون
ار يف األشــخاص ، القــانون املتعلــق مبكافحــة االجتــ٢٠٠٧ســن الربملــان مــؤخراً يف عــام  

ــة حقــوق اإلنــسان، والســيما حقــوق اإلنــسان     ٢٠٠٧ لعــام ٢١رقــم  ــز ومحاي  كأســاس لتعزي
وقبـل ذلـك بأمـد طويـل، مت التوقيـع      . للمرأة، وكأداة مهمـة ملكافحـة االجتـار يف املـرأة والطفـل      

علــى بروتوكــولني بــشأن مكافحــة االجتــار يف البــشر، واالجتــار يف األطفــال ومهــا، الربوتوكــول 
ــة حقــوق الطفــل   اال ــاري التفاقي ــواد    ) ١٩٨٩(ختي ــاء األطفــال، وامل ــع األطفــال، وبغ ــشأن بي ب

ــال،        ــساء واألطف ــع وقمــع االجتــار باألشــخاص وخباصــة الن ــة لألطفــال وبروتوكــول من اإلباحي
واملعاقبة عليه، وهو الربوتوكـول املُكمِّـل التفاقيـة األمـم املتحـدة ملكافحـة اجلرميـة املنظمـة عـرب                     

 .الوطنية
د أصــدر املــدعي العــام للمقاطعــة رســالة تعميميــة بــشأن غــسل األمــوال؛ واجلــرائم  وقــ 

وتتضمن الرسالة التعميميـة إفـادات بـشأن حـاالت االجتـار            . احلاسوبية، واالجتار باملرأة والطفل   
باألشخاص اليت متت تسويتها فضالً عن مرتكبيها الذين جرت مالحقتهم قـضائياً وذلـك علـى     

 :النحو التايل
 
 ٢٠٠٥عدد احلاالت عام  ٢٠٠٤عدد احلاالت عام  قاليم األ

  ١٠  مشال سومطرة
  ١  مشال سوالويسي

  ٢  رياو
 ١ ٣  شرق كَاليمنتان

  ٦  جاكرتا
 ١ ١  غرب جاوه

  ١  المبونغ
  ١  غرب سومطره
  ١  بانكا بيليتونغ

  ١  بنغكولو
 ١   جاميب
 ٢   باننت

 ١   وسط جاوه
 ١  ارا شرق نوسا تينغ
 ١   مشال سوالويسي
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وملكافحة االجتار على مستوى األقاليم، أصدر العديد منـها ومـن املقاطعـات لـوائح أو        
ــة  ــوانني إقليمي ــاو،      . ق ــاليم الــيت فعلــت ذلــك مشــال سوالويــسي، ودومــاي، وري ومــن بــني األق

ن، وإندرامايو، وسيالكاب، وسوراكارتا، وشرق جاوه، وغـرب كاليمنتـان، وشـرق كاليمنتـا            
 .وغرب نوسا تينغارا

ــانغريانغ،         ــة لالجتــار باألشــخاص يف ت ــك حلق ــة يف تفكي ــشرطة الوطني ــد جنحــت ال وق
 .والمبونغ، وشرق جاوه، ومشال سومطره، وكينداري، وسرييبون، ومكاسار، ووسط جاوه

 بــشأن اهلجــرة الــذي يتنــاول  ٩/١٩٩٢وقــد نقَّــح املــدير العــام للــهجرة القــانون رقــم   
 .حايا االجتار والنساء الاليت جيري هتريبهن كعامالت مهاجراتمعاملة النساء ض

ويف الوقت الراهن تعكف الشرطة على إنشاء وحدة ُمصمَّمة خصيصاً ملعاجلة اجلـرائم              
وسـيكون جـزء مـن الوحـدة مبثابـة مرفـق          . املُرَتكَبة ضد املرأة والطفل، واالجتار بـاملرأة والطفـل        

 .معاجلة خاصة
 

 املنع
 :دابري املُتَّخذةفيما يلي الت 
بدء محلـة عامـة باسـتخدام وسـائط اإلعـالم، مبـا يف ذلـك الوسـائط اإللكترونيـة،                     * 

لتوفري معلومات بشأن  االجتار باألشخاص بغية التصدي لألعمـال الـيت يقـوم هبـا               
 .املتاجرون باألشخاص

نشر معلومـات بـني أصـحاب املـصلحة يف جمـال التعلـيم واالتـصال لـذوي الـصلة                    * 
 . خطة العمل الوطنية املتعلقة بالقضاء على االجتار باملرأة والطفلبشأن

عقد حلقة دراسية بشأن االجتار بـاملرأة والطفـل، حيـضرها مـشاركون مـن دوائـر                  * 
 .الفندقية والترفيهية، وغريهم من أصحاب املصلحة احلكوميني األعمال

جرات للعمــل يف اســتخدام املــوارد لتحديــد نقــاط عبــور ووجهــات النــساء  املهــا  * 
 . كعامالت اخلارج

وبدعمٍ من منظمـات اجملتمـع املـدين احملليـة والدوليـة، مثـل اللجنـة الكاثوليكيـة الدوليـة                    
للهجرة واملركز األمريكي لتـضامن العمـال الـدويل، نظمـت وزارة متكـني املـرأة برناجمـاً لتعزيـز                  

يف جمــال مناهــضة االجتــار  مبــادرات احلكومــة، واملنظمــات غــري احلكوميــة، ونقابــات العمــال،   
وقــدمت منظمــات اجملتمــع املــدين هــذه أيــضاً الــدعم إلعــداد وإنتــاج  . بالبــشر يف عــشرة أقــاليم

جمموعة برامج تدريب بالفيديو ومحلة ملكافحة االجتار باألشخاص، بغيـة تثقيـف آالف األفـراد             
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ي بــشأن بــشأن شــبكة االجتــار باألشــخاص، وســبل مكافحــة االجتــار باألشــخاص، وبنــاء الــوع 
ــدارس         ــذا املوضــوع يف امل ــشأن ه ــوعي ب ــادة ال ــن زي االجتــار باألشــخاص، ومتكــني املعلمــني م

ووفــرت أيــضاً رســائل إعالميــة مــن خــالل الكتــب املــصورة واملنــشورات  . املتوســطة والثانويــة
املوضــوعة داخــل املُعجَّنــات التجاريــة، وكــذلك عــن طريــق أول موقــع إندونيــسي علــى شــبكة 

وفضالً عن هـذا، يقـوم      . خصَّص على وجه احلصر ملكافحة االجتار باألشخاص      الويب العاملية مُ  
أحد املشاهري البارزين وهو ديوي هيوز الـذي اخـتري ليكـون منوذجـا ُيحتـذى يف القـضاء علـى                     

 .االجتار باملرأة والطفل، بتقدمي تدريب على شريط الفيديو يف هذا اجملال
إعــادة تنــشيط مؤســسات اجملتمــع احمللــي   وقــد أدت اجلهــود الــيت مــن هــذا القبيــل إىل    

املُتاحة، بالتعاون مع املنظمات غري احلكومية احمللية ومن بينها تعاونيات االدخـار والقـروض يف             
شرق كاليمنتان؛ ومشاريع إدرار الدخل يف مقاطعة نونوكان، بإقليم شرقي جاوه؛ ومشـل هـذا         

اخلــدمات االجتماعيــة ألطفــال النــساء برناجمــاً ملكافحــة االجتــار باألشــخاص، وتــوفري احلمايــة و 
ويف هذا الصدد أيضاً يؤدي نظام عبـور        . املهاجرات العامالت يف نونوكان، بإقليم شرق جاوه      

العــامالت املهــاجرات اإلندونيــسيات، العائــدات إىل الــوطن عــن طريــق جاكرتــا، دورا، حيــث 
 .يف حال سفرهنحيصلن على خدمات اإليواء اليت ُتوفَّر لضحايا االجتار باألشخاص، 

ووضعت وزارة الشؤون اخلارجية، بالتعـاون مـع اللجنـة الوطنيـة املعنيـة بالقـضاء علـى          
العنف ضد املـرأة، اتفاقـا خاصـا إلدارة ومعاجلـة أوضـاع العـامالت املهـاجرات اإلندونيـسيات                   

 .مستخدمة هنج حقوق اإلنسان
ــشؤون       ــسكان، يف وزارة ال ــام إلدارة شــؤون ال ــدير الع ــب امل ــد طل ــن  وق ــة، م  الداخلي

املدن توفري شهادات ميالد جمانية لألطفال حـديثي الـوالدة، وفقـاً لألحكـام              /إدارات املقاطعات 
 .الواردة يف قانون األقاليم

 
 املنع، إعادة التأهيل، إعادة اإلدماج واإلعادة إىل الوطن

 :من بني التدابري الكثرية املُّتخذة يف هذه اجملاالت ما يلي 
راءات تنفيذيـة معياريـة بـشأن عـودة ضـحايا االجتـار باألشـخاص               إجـ /وضع دليـل   - 

وإعادة إدماجهم بواسطة الوزارات املختصة، وتقـوم بتنـسيق ذلـك وزارة الدولـة              
وإىل جانب ذلك، أعدت وزارة الشؤون االجتماعيـة دلـيالً          . لشؤون متكني املرأة  

 السـتغالهلم   و مبادئ توجيهية تقنية له بشأن تـوفري احلمايـة لألطفـال، والتـصدي             
اجلنسي التجاري، وبشأن متويل نفقات إعادة ضحايا االجتـار باألشـخاص، كمـا             

 .أعدت دليالً عن إدارة دور احلماية االجتماعية لألطفال
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إنشاء مراكز خدمات متكاملة لضحايا العنف، مـن خـالل توقيـع اتفـاق مـشترك                 - 
ــشؤون االج      ــرأة ووزارة ال ــشؤون متكــني امل ــة ل ــني وزارة الدول تماعيــة، ووزارة ب

 مركزاً من مراكز اخلـدمات      ٣٨وقد أنشأت الشرطة    . الصحة، والشرطة الوطنية  
ــد أُعــد أحــدها       ــسيا، وق ــشرطة يف شــىت أحنــاء إندوني ــشفيات ال ــة يف مست املتكامل
خصيصا ليكون مركزاً للنساء واألطفال من ضحايا االجتار باألشخاص، وحتظـى           

ات الطبية الكاملة، بالتعـاون مـع املنظمـة         تلك املراكز بدعم يتمثل يف توفري اخلدم      
وقد وفَّرت املنظمة الدولية للهجرة املساعدة القانونيـة والتثقيـف     . الدولية للهجرة 

ــضحايا ــاين    . لل ــانون الث ــن ك ــرة م ــانون األول /وخــالل الفت ــاير إىل ك ــسمرب /ين دي
ــساعدة إىل  ٢٠٠٦ ــدِّمت امل ــألف .  مــن ضــحايا االجتــار باألشــخاص  ٤٠٩، قُ وت

، مـن   ) يف املائة  ٧٤,٣٣تبلغ نسبتهم   ( من األشخاص البالغني     ٣٠٤من    اجملموع  
)  يف املائـة  ٩٣,٤٢( امـرأة    ٣٧٨و  )  يف املائـة   ٧,٥٨أي بنـسبة    ( رجال   ٣١بينهم  

 ). يف املائة٢٥,٦٧( طفال ١٠٥بينما بلغ عدد األطفال 
، أنــشأت ٢٠٠٥-١٩٩٩ولتــسوية حــاالت العنــف ضــد املــرأة، يف الــسنوات       - 

 وحــدة معاجلــة خاصــة تعمــل أيــضاً كــدور إيــواء لــضحايا ٢٣٧يــة الــشرطة الوطن
وُتـدير الوحـدات شـرطيات كمـا ُتقـدم اخلـدمات للنـساء واألطفـال مـن                  . العنف

ــخاص     ــار باألشـ ــا يف ذلـــك االجتـ ــف، مبـ ــرائم والعنـ ــحايا اجلـ ــسنوات . ضـ ويف الـ
 امـــــرأة شـــــرطية إلدارة ١ ١٠٠، قامـــــت الـــــشرطة بتـــــدريب ٢٠٠٥-٢٠٠٤

 .الوحدات
ت وزارة الدولة لشؤون متكـني املـرأة  بالتعـاون مـع حكومـات األقـاليم                 وقد أعد  - 

املـدن  /مراكز لتقدمي اخلدمات املتكاملـة للمـرأة والطفـل يف األقـاليم، واملقاطعـات             
باعتبار ذلك الوسيلة املفضلة لتحصيل العلم والتدريس وتقدمي املساعدة القانونيـة           

 .يف الربامج اخلاصة باملرأة والطفل
 الشرطة الوطنية بنـشر معلومـات بـشأن مـشروع قـانون مكافحـة االجتـار                 وقامت - 

باألشخاص علـى أفـراد الـشرطة، وأجـرت تـدريبات، وعقـدت حلقـات دراسـية                 
ــة معاجلــة االجتــار باألشــخاص ومــرتكيب      ــشأن كيفي ــة ب وأعــدت وحــدات تدريبي

 .جرمية االجتار باألشخاص
 مليـون   ٢,٥كل عام ملا يقّدر بــ       يالحظ التقرير وجود مئات من حاالت االنتهاك          -١٣

 يف ٧٠عامــل إندونيــسي مهــاجر يف اخلــارج، تبلــغ نــسبة النــساء بينــهم أكثــر مــن  
يبـذل سـوى أقـل القليـل لتزويـدهم باحلمايـة أو التأهيـل املالئـم قبـل                املائة، وأنـه مل   
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وأعربـت اللجنـة يف تعليقاهتـا اخلتاميـة الـسابقة أيـضاً عـن        ). ١٠٨الفقرة  (املغادرة  
، A/53/38/Rev.1( إزاء االجتار بالنساء املهاجرات يف اخلارج ألغراض البغـاء           القلق

يرجى وصف التدابري احملددة املعمول هبا من أجـل التـصدي هلـذه            ). ٢٩٦الفقرة  
املـــشكلة واإلجـــراءات اإلضـــافية الـــيت ســـيجري اختاذهـــا حلمايـــة هـــؤالء النـــساء 

 .ءاملهاجرات يف اخلارج من اإليذاء والعمل يف البغا
 

 . يف اإلجابات السابقة بعض التدابري اليت جيري اختاذهاأبرزت بالفعل
ُوقِّعـــت اتفاقـــات تعـــاون ثنائيـــة يف جمـــال العمـــل مـــع العديـــد مـــن البلـــدان املـــستقبلة    

 و  ٢٠٠١ و   ١٩٩٦للمهاجرين، وهي الكويت واألردن وماليزيا وتايوان وكوريـا يف األعـوام            
إىل الــشواغل املتبادلــة وااللتــزام بتعزيــز ومحايــة حقــوق ويــستند االتفــاق .  علــى التــوايل٢٠٠٤

العامالت املهاجرات اإلندونيسيات الـاليت يعملـن يف تلـك البلـدان، سـواًء كُـن يتمـتعن مبركـزٍ                    
 .قانوين مقبول أم ال

ــذ الكامــل         ــادة مــن أجــل التنفي ــسيا بالري ــى املــستوى اإلقليمــي، اضــطلعت إندوني وعل
وأثنـاء انعقـاد   . لألهداف وااللتزامات  املتعلقة بالقضاء على العنف ضد املـرأة، ورصـد تقـدمها    

 يف جاكرتـا، اعتمـدت الرابطـة        ٢٠٠٤االجتماع الوزاري لرابطة أمم جنوب شرقي آسيا عـام          
 .على العنف ضد املرأة يف منطقة الرابطةإعالناً بشأن القضاء 

وقــد شــاركت فرقــة العمــل اخلاصــة اإلندونيــسية املعنيــة بالقــضاء علــى االجتــار بــاملرأة    
والطفل، بنشاط يف االجتماعات الوطنية واجتماعات الرابطة املتعلقة بالقضاء علـى االسـتغالل             

 .اجلنسي التجاري للطفل واملرأة
مـة وكالـة التنـسيق الوطنيـة لتنـسيب ومحايـة العـاملني           ، أنـشأت احلكو   ٢٠٠٧ويف عام    

 .٨/٢٠٧اإلندونيسيني يف اخلارج مبوجب املرسوم الرئاسي رقم 
 

 املشاركة يف احلياة العامة ويف اختاذ القرارات
 بـشأن االنتخابـات العامـة،       ٢٠٠٣ لعـام    ١٢على الرغم من اعتماد القانون رقـم         -١٤

ــساء    ــشكل الن ــنص علــى ضــرورة أن ت ــذي ي ــا ال يقــل عــن  ال ــة مــن  ٣٠ م  يف املائ
، فإن التقرير يعتـرف     )٧٦الفقرة  (مرشحي األحزاب السياسية باجمللس التشريعي      

يرجـى  . بأن عدد النساء املرشـحات يف أغلـب األحـزاب الـسياسية يقـل عـن هـذا                 
بيــان اجلــزاءات الــيت يــنص عليهــا القــانون يف حالــة عــدم االمتثــال، إن وجــدت،     

 .خذة لتحقيق االمتثال هلذا القانونوالتدابري األخرى املت
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. ال ُتفــَرض جــزاءات قانونيــة علــى عــدم االمتثــال للقــانون اخلــاص باالنتخابــات العامــة 
وإن كانت هناك مثة جزاءات، فاألرجح أن تكون جـزاءات معنويـة، تـستند إىل ضـرورة حتقـق               

ون أي التـزام    الرتاهة يف األشخاص الذين يسيطرون علـى األحـزاب الـسياسية، ولكـن ال يقـدم               
وميكـن أن   . بتعيني نساء كأعضاء يف األحزاب السياسية، أو العمل على شغلهن ملقاعد برملانيـة            

فيمـا يتـصل    ‘ إجبـاري ’ُيعزى هذا إىل وجود ثغرة يف القانون نفسه ال تتيح االستفادة من لفظة              
ة للمرشـحات يف   يف املائـ ٣٠بالتعيني القانوين للمرأة يف جمال السياسة، ممـا يـضمن تـوفري نـسبة       

 .احلزب من أجل التنافس يف االنتخابات، وشغل مقاعد برملانية بعد ذلك
 يف املائـة، قـدمت وزارة الدولـة لـشؤون           ٣٠ومن أجـل كفالـة مراعـاة ختـصيص نـسبة             

متكني املرأة مبـساندة مـن املنظمـات غـري احلكوميـة، مـؤخراً، تنقيحـاً للقـانون احلـايل لتنظـر فيـه                        
 فحسب يف تنقيح قانون االنتخابات العامـة بـل ًويف تنقـيح قـانون األحـزاب          ولن ُينظر . الرئاسة

 .السياسية وقانون تنظيم ومركز أعضاء الربملان كذلك
وقد اقترح الرئيس نفسه إدخال حتسينات على تلك القوانني واللوائح، والسـيما تلـك               

. النتخابــات العامــةالــيت تتنــاول اختيــار املرشــحني لألحــزاب الــسياسية، الــذين يــشاركون يف ا  
ودعا أيضاً إىل وجود نظام انتخـايب مفتـوح يـستند إىل التمثيـل التناسـيب الـذي ُيتـيح لألحـزاب                      

وسـيتيح هـذا   . السياسية وضع قوائم للمرشحني تستند إىل دعمٍ شـعيب ال إىل الرعايـة الـسياسية         
 .االقتراح انتخاب املزيد من املرشحات كنائبات يف الربملان الوطين

 :ل االستراتيجيات األخرى املُستخدمة فيما يليوتتمث 
 تعزيز وتقوية التواصل بني املنظمات النسائية؛ )١(  
 زيادة متثيل املرأة يف اهليكل التنظيمي لألحزاب السياسية؛ )٢(  
تعزيز الـدعوة فيمـا بـني قـادة األحـزاب الـسياسية وأعـضاء األحـزاب                  )٣(  

عزيـز مـشاركة املـرأة يف اجملـال         السياسية حبيث يتقـامسون احلاجـة إىل ت       
 السياسي؛

 هتيئة الوصول إىل وسائط اإلعالم؛ )٤(  
تعزيز الوعي والفهم باالحتياجـات الـسياسية للمـرأة وطموحاهتـا مـن              )٥(  

 .  خالل التثقيف والتدريب
وبالتزامن مع هذا، شاركت وزارة الدولة لشؤون متكـني املـرأة يف التثقيـف الـسياسي،        

ة املنظمــات النــسائية، واألكــادمييني، وأعــضاء األحــزاب لــسياسية، واملــسؤولني يف ملــا فيــه منفعــ
الوكاالت احلكومية ذات الصلة، ُمركِّزةً على قضايا اجلنسني، واملواطنة، ومـسائل فنيـة أخـرى               
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واستهدف هـذا التثقيـف الـسياسي النـساء     . الزمةً من أجل زيادة متثيل املرأة يف احلياة السياسية    
ترشيحهن، واألعضاء اإلناث يف الربملان، علـى الـصعيد الـوطين وصـعيد األقـاليم علـى                 املُحتمل  
وقد أعدَّت إندونيسيا املواد الالزمة للجنة االنتخابيـة املـستقلة، ملـا فيـه فائـدة اجلمهـور            . السواء

 .إىل جانب وضع خطة عمل وطنية لزيادة مشاركة املرأة يف احلياة السياسية

خنفاض الكبري يف متثيل النساء علـى الـساحة العامـة والـسياسية، مبـا          ُيبني التقرير اال   -١٥
يف ذلــك الربملــان، والــوزارات، واملؤســسات احلكوميــة غــري الوزاريــة، والقــضاء،    

ُيرجى تقدمي معلومات عـن أي تـدابري وأنـشطة معمـول هبـا              . والسلك الدبلوماسي 
 ١ مبا يتماشى مع الفقرة للتصدي هلذا الوضع، مبا يف ذلك التدابري اخلاصة املؤقتة،

 .، وما هلا من أثر٢٥ من االتفاقية، والتوصية العامة للجنة رقم ٤من املادة 
اتُّخذت ثالثة تـدابري اسـتراتيجية لزيـادة عـدد النـساء يف الـساحة الـسياسية وهـي كمـا                  

 :يلي
املشاركة يف الدعوة لدى صانعي القرارات يف الـوزارات املختـصة، مـن أجـل                )أ( 

وفقاً ملفاهيم املساواة بني اجلنسني، ومتكني املرأة، وكذلك مبا يتفق مـع            العمل  
 استراتيجية مراعاة املنظور اجلنساين؛

ــساواة بــني اجلنــسني علــى املنظمــات غــري       )ب(  ــاهيم امل ــشأن مف ــشر املعلومــات ب ن
 احلكومية والقطاعات اخلاصة؛

  .تثقيف املرأة وحتسني مهاراهتا من خالل التدريب )ج( 
كــي تكــون هــذه التــدابري فّعالــة أخــذت يف االعتبــار حــساسية املبــادئ والتقاليــد          ول 

 . الثقافية، مما أعطاها فعالية لتحقيق النهوض باملرأة–االجتماعية 
وتشمل إستراتيجية أخرى حشد رابطة املوظفني العموميني الـيت تعمـل علـى املـستوى                

 متكــني املــرأة بــدور نــشط يف توجيــه وتقــوم شــعبة الرابطــة لــشؤون. الــوطين ومــستوى األقــاليم
أعضائها عامة ومتكني األعضاء من اإلنـاث، مـن خـالل عقـد احللقـات الدراسـية بـشأن متكـني                     

ويقوم املـشاركون يف الـدعوة أيـضاً باسـتهداف رؤسـاء اإلدارات            . املرأة واملساواة بني اجلنسني   
وزارة الــشؤون اخلارجيــة وقــد أّعــدت . يف الــوزارات املختــصة، باعتبــارهم أعــضاء يف الرابطــة 

يف ميـدان الـسلك الدبلوماسـي، حيـث         ) الـزوج (والرجـل   ) الزوجة(سياسة تفيد كالً من املرأة      
وفـضالً عـن ذلـك، قامـت الـوزارة بتعـيني مزيـد              . يتم تعيني كل منهما يف بلد قريب من اآلخر        

د مزيـد مـن   ونتيجـة هلـذا، يوجـ   . من النساء للعمل يف الـوزارة طـوال الـسنوات الـثالث املاضـية          
 .الدبلوماسيات يف الوزارة يف الوقت الراهن
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 اجلنسية
املعـدِّل للقـانون   (يرجى بيان حالة مـشروع قـانون اجلنـسية يف مجهوريـة إندونيـسيا              - ١٦

وتوضيح كيفية تلبيته جلميع متطلبات املادة      ) ٨٩الفقرة  ) (١٩٥٨ لعام   ٦٢رقم  
 . من االتفاقية٩

وقد حلّ هـذا القـانون حمـل        . ٢٠٠٦ يف عام    ٢٠٠٦م   لعا ١٢ُسنَّ قانون اجلنسية رقم      
 ٢٠٠٦ لعـام    ١٢ومثـة اختالفـان رئيـسيان مييـزان القـانون رقـم             . ١٩٥٨ لعام   ٦٢القانون رقم   

 :عن سابقه ومها
أن املرأة اإلندونيسية اليت تتـزوج أجنبيـاً ُتمهـل فتـرة ثـالث سـنوات لتقـرر إن                    )أ( 

 وكانت املـدة    –نسية زوجها   كانت تريد االحتفاظ جبنسيتها، أو اكتساب ج      
 ؛ و)٢٦الفصل ) ٤(املادة  (–يف السابق سنة واحدة فقط 

للطفل املولود نتيجة ذلك الزواج، احلـق يف جنـسية مزدوجـة إىل أن يبلـغ مـن               )ب( 
 ســنة، حيــث لــه أن يقــرر إن كــان يريــد االحتفــاظ جبنــسيته أو        ١٨العمــر 

يكتسب جنـسية األب    ويف السابق، كان الطفل      –اكتساب اجلنسية األخرى    
 ).٦الفصل  (–تلقائياً 

 . من االتفاقية٩ويفي كال الفصلني مبتطلبات املادة 
 

 العمالة، الفقر
يعترف التقرير بأن النساء حيصلن دوماً على رواتب تقل بشكل كبري عن رواتـب               - ١٧

علـى الـرغم مـن وجـود الالئحـة       ) ١٠٦الفقـرة   (الرجال مقابل أداء نفـس العمـل        
 بشأن محاية األجور والتـصديق علـى االتفاقيـة رقـم            ١٩٨١ لعام   ٨ قماحلكومية ر 

ــال     ١٠٠ ــساواة بـــني العمـ ــة باملـ ــة واملتعلقـ ــل الدوليـ ــة العمـ ــن منظمـ ــصادرة عـ  الـ
يرجـى بيـان   ). ١١٥الفقـرة  (والعامالت يف األجر عن العمل املتـساوي يف القيمـة           

 ١٠٠يــة رقــم اخلطــوات الــيت اختــذهتا احلكومــة لــضمان االمتثــال لالئحــة ولالتفاق 
الصادرة عن منظمة العمل الدوليـة، والتـدابري املعمـول هبـا لتعزيـز معـارف النـساء               

  .بالقانون والقدرة على املطالبة حبقوقهن
أجرت وزارة الدولة لـشؤون متكـني املـرأة بالتعـاون مـع حكومـات األقـاليم، عمليـات                 

نـساًء، مـن أجـل حتديـد فعاليـة          املصانع اليت تستخدم عماال أغلبهم مـن ال       /رصد للسلع الصناعية  
ــها     ــز حقــوق اإلنــسان للمــرأة ومحايت ولتحقيــق تنفيــذ . الالئحــة يف حفــز اجلهــود املتعلقــة بتعزي

الالئحة بصورة فعالة، قدم رئيس مجهورية إندونيـسيا، أثنـاء االحتفـال بيـوم املـرأة اإلندونيـسية                  
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ئحـة احلكومـة والتفاقيـة      ديسمرب، جائزة لكل رب عمل جنح يف االمتثـال لال         / يف كانون األول  
املتعلقـة باملـساواة بـني العمـال والعـامالت يف األجـر عـن            ،  ١٠٠منظمة العمـل الدوليـة رقـم        
 .العمل املتساوي يف القيمة

وباإلضافة إىل ذلك، تقوم كل مـن وزارة الدولـة لـشؤون متكـني املـرأة ووزارة العمـل                     
عيـة بقـضايا اجلنـسني، لكـل مـن أربـاب          واهلجرة العابرة، بتنظيم دورات التدريب والدعوة للتو      

العمل ومنظمي املشاريع، ورجال األعمال، والعمال من أجـل زيـادة وعـيهم وفهمهـم حلقـوق             
 .اإلنسان للمرأة ولقضايا اجلنسني

وإىل جانب هذا النشاط، أعدت وزارة الدولة لشؤون متكني املـرأة معلومـات لنـشرها                
ى مجيـع شـرائح اجملتمـع، مبـا يف ذلـك العـاملني يف               مطبوعة وعن طريق الوسائط اإللكترونية علـ      

وسائط اإلعالم ذاهتم، من أجل زيادة وعيهم وحـثهم علـى دعـم املـساواة بـني اجلنـسني وعلـى             
 .متكني املرأة يف أماكن العمل

وقــد أجــرت وزارة العمــل واهلجــرة العــابرة تــدريباً للتوعيــة بقــضايا اجلنــسني وحتليــل     
امت الوزارة أيضاً بنشر معلومـات علـى أصـحاب املـصلحة بـشأن              وق. قضايا اجلنسني ملوظفيها  

خطة العمل الوطنية للقضاء على العنف ضد املرأة،  واستحدثت مؤشرات جنسانية يف أمـاكن               
 .العمل كما أعدت دليالً عن املساواة يف فرص العمل واملعاملة

ق يف تلقــي يعتــرف التقريــر بــأن احلكومــة مل تــتمكن مــن إنفــاذ أحكــام تتعلــق بــاحل    - ١٨
استحقاقات األسرة عن كل املشاريع اخلاصة، غري أهنـا تعمـل علـى حنـو وثيـق مـع                   

 املـساواة يف فـرص العمـل،   منظمات اجملتمع املدين لصياغة مبـادئ توجيهيـة تتعلـق ب     
يرجـى تقـدمي   ). ١٤٥الفقـرة  (بغية التعجيل بالتنفيذ الكامل ملعايري العمـل الدوليـة     

لتوجيهيـة ووضـعها، باإلضـافة إىل التـدابري األخـرى           معلومات عن حمتوى املبـادئ ا     
املتخذة لضمان االمتثال داخل القطاع اخلاص للجنة املعنية بالقـضاء علـى التمييـز              

 .ضد املرأة
، أعـّدت   ١١١فيما يتعلق باالستجابة للتصديق على اتفاقية منظمة العمل الدولية رقـم             

وتقوم احلكومة يف الوقـت     .  فرص العمل  احلكومة سياسات ومبادئ توجيهية بشأن املساواة يف      
 ).املدن/ األقاليم واملقاطعات(الراهن بنشر السياسات العامة على املناطق املختلفة 

وُتربز املبادئ التوجيهية، بـني مجلـة أمـور، مـسؤولية أربـاب العمـل علـى كفالـة تـوفري                      
األمتعة، فينبغي تـوفري   ظروف العمل السليمة، اليت تشمل اإلضاءة الكافية، املراحيض، وخزائن          

 ١٠٠٠بالنسبة للمصنع الذي يضم أكثر مـن       (مرافق املراحيض، والسكن، ومرافق االستجمام      
، وحقــوق والتزامــات أربــاب العمــل واملــوظفني؛ وتعــيني وترقيــة وتــدريب املــوظفني،  )موظــف
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ــشكاوى،      ــة، وإجــراءات ال ــة االجتماعي ــوفري احلماي ــة، وت ــيص العمال ــوظيفي، وتقل  والتطــوير ال
 .واملسائل األخرى ذات الصلة

يرجى توضيح ما إذا كان العـاملون يف القطـاع غـري الرمسـي، ومنـهم كـثريون مـن                     - ١٩
، )جامـسوستيك (النساء، مؤهلني للمشاركة يف نظام الضمان االجتماعي للعاملني         

وإن كان األمر كذلك، فريجى تقدمي بيانات مصنفة حبسب نوع اجلنس عن نطاق 
 .تلك املشاركة

ــم     ــانون رق ــنص الق ــام ٣ي ــاملني يف القطــاع الرمســي     ١٩٩٢ لع ــن الع ــى أن كــالً م  عل
ويف  ). Jamsostek(والقطاع غري الرمسي هلم احلق يف املشاركة يف برنامج الضمان االجتمـاعي     

وال يـزال   .  إال العاملني يف القطاع الرمسـي      ) Jamsostek(الوقت الراهن، ال يستفيد من برنامج       
امج على العاملني يف القطاع غري الرمسي مير مبرحلة استطالعية، مبـشاركة قرابـة       تطبيق هذا الربن  

 . من العاملني يف القطاع غري الرمسي٤٠ ٠٠٠
يالحظ التقرير أن الفريق العامل املـشترك بـني اإلدارات لتحقيـق املـساواة يف جمـال                  - ٢٠

عات واللـوائح   العمل يعمل مع منظمات اجملتمع املدين وغريها على مواءمة التـشري          
من أجـل حتـسني سـبل اسـتفادة النـساء مـن دعـم الرعايـة االجتماعيـة، والقـروض                     

)  أ). (١٤٧ و ١٤٦الفقرتــان (املــصرفية، واالئتمــان، وفــرص حــصوهلن عليهــا     
. يرجى تقدمي معلومات عن األنشطة، وتأثري الفريق العامل املـشترك بـني اإلدارات    

 فريــق العمــل تنــاول غــري ذلــك مــن ويرجــى تقــدمي معلومــات عمــا إذا كــان)  ب(
القوانني التمييزية يف عامل العمل، مبا يف ذلـك الـشرط الـذي يقـضي حبـصول املـرأة                   

، والـذي لـوحظ مـع القلـق يف     )١١٦الفقـرة  (على موافقة أسرهتا على العمل ليالً  
 )).ب (٢٨٤، الفقرة A/53/38/Rev.1( التعليقات اخلتامية السابقة للجنة

. ٢٠٠٢ العامل احلكومي الدويل مهمتـه بـصورة فعالـة حـىت عـام             أّدى الفريق  )أ( 
ــع        ــة واألطــراف األخــرى يف اجملتم ــني احلكوم ــاون ب ــق التع ــد جنــح يف حتقي فق

وعلـى الـرغم مـن عـدم وجـود تقيـيم ألثـر الفريـق                ). املنظمات غري احلكومية  (
العامل، فمن اجللي أنه قدم إسهامات كـبرية يف إعـداد بـرامج مراعـاة املنظـور                 

 .جلنساين يف اجملتمعا
ولقد دأبت احلكومة باستمرار على تقدمي الدعم للسياسات الراميـة إىل محايـة           )ب( 

وقامــت احلكومــة بالتــصديق علــى اتفــاقييت منظمــة العمــل الدوليــة . العــامالت
ــإن   . ١١١ و ١٠٠رقمـــي  ويف حـــني يتحـــسن الوضـــع األمـــين بالتـــدريج، فـ

مارسـة احلـق يف التعـيني ُيـراد بـه           اشتراط حصول املـرأة علـى موافقـة أسـرهتا مل          
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بصورة رئيسية ضمان توفري محاية إضافية من جانـب أسـرة املـرأة العاملـة، مبـا                 
 .يتفق مع حقوقها وكرامتها

يرجــى تقــدمي معلومــات، مبــا يف ذلــك بيانــات مــصنفة حبــسب نــوع اجلــنس، عــن      - ٢١ 
ــات، والقــروض املــصرفية، وغــري ذلــك مــن أشــ      كال اســتفادة النــساء مــن الرهون

 .اإلئتمان املايل
. ال توحد إىل اآلن بيانات مفّصلة حبسب نوع اجلـنس تتعلـق باحلـصول علـى التمويـل                  

، نظمت احلكومـة وسـائل دعـم ماليـة تراعـي قـضايا اجلنـسني، مـن                ٢٠٠٤ومع هذا فمنذ عام     
 ٣٠يف " تقاسـم األعبـاء بـني اجلميـع       "أجل تطوير املـشاريع الـُصغرى والـصغرية، وفقـاً لربنـامج             

)  مليـون دوالر أمريكـي    ٨٤٠حوايل  ( مليون روبية    ٧,٥وتبلغ األموال املنصرفة حوايل     . قليماًإ
 .لكل فئة

يعترف التقريـر بـأن معانـاة النـساء واألطفـال فاقـت معانـاة الرجـال نتيجـةً لألزمـة                 - ٢٢
، ال سيما يف    )١٤٨ و   ١١١ و   ٨الفقرات   (١٩٩٧االقتصادية اليت حدثت عام     

يرجـى بيـان الكيفيـة الـيت تـدرج هبـا خطـط التنميـة                ). ١١٣رة  الفقـ (جمال العمالـة    
الوطنيــة أو اســتراتيجيات القــضاء علــى الفقــر املعمــول هبــا يف البلــد، مبــا يف ذلــك   
اهلــادف منــها إىل حتقيــق األهــداف اإلمنائيــة لأللفيــة، املنظــور اجلنــساين، وتــسهم يف 

عليقاهتا اخلتامية السابقة تنفيذ االتفاقية، وتستجيب ملا ساور اللجنة من خماوف يف ت 
)A/53/38/Rev.1(   ويرجى أيضاً تقدمي معلومـات عـن       . ).٣٠٢ و   ٢٨١، الفقرتان

أثــر تنفيــذ هــذه الــسياسات علــى مــستويات الفقــر بــني النــساء، ال ســيما النــساء     
 .الريفيات

، مـن   ٢٠٠٥تتألف اإلستراتيجية الوطنية للتخفيـف مـن حـدة الفقـر الـيت أِعـدَّت عـام                   
وقـد أدرِجـت   . ة وخطـة عمـل لإلسـراع بتحقيـق أهـداف التخفيـف مـن حـدة الفقـر             استراتيجي

 بـشأن  ٢٠٠٥ لـسنة  ٧اإلستراتيجية الوطنية للتخفيف من حدة الفقر يف الالئحة الرئاسية رقـم    
، كمـا جيـري إدماجهـا سـنوياً يف خطـة            ٢٠٠٩ -٢٠٠٤خطة التنمية املتوسـطة األجـل للفتـرة         

و قد أدرِجت إستراتيجية مراعاة املنظـور       . ميزانية خاصة هلا  العمل احلكومية إىل جانب اعتماد      
الــيت ُتغطــي (اجلنــساين، وهــي إحــدى املبــادئ الرئيــسية يف التنميــة، يف خطــة العمــل احلكوميــة   

 ).٢٠٠٨ إىل ٢٠٠٦السنوات 
وميكن مالحظة إدراج إستراتيجية مراعاة املنظـور اجلنـساين يف خطـة التنميـة املتوسـطة              

ل احلكومية يف العديد من جماالت التنمية، ومنها علـى سـبيل املثـال التعلـيم،                األجل وخطة العم  
 .والصحة، والعمل، والقانون، فضالً عن التخفيف من حدة الفقر
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 :وتدور جهود احلكومة للتخفيف من حدة الفقر حول أربعة خطوات رئيسية وهي 
 تأييد النمو الذي يستهدف صاحل الفقراء؛ )أ( 
 ع نطاق برامج تنمية اجملتمع احمللي؛حتسني وتوسي )ب( 
زيــادة انتفــاع الفقــراء باخلــدمات العامــة األساســية، مــن قبيــل امليــاه النقيــة           )ج( 

والتصحاح، مـع إيـالء اهتمـام خـاص للمنـاطق النائيـة واملعزولـة، مبـا يف ذلـك                    
 أبعد اجلزر؛

 .تطوير وحتسني نظام توفري احلماية االجتماعية للفقراء )د( 
جلهود اليت تبذهلا احلكومة لتوفري احلماية االجتماعية للفقراء، يتمثل اهلـدف           وإليضاح ا  

يف تــوفري احلمايــة هلــم مــن الــضرر االقتــصادي احملتَمــل النــاجم عــن الــصدمات االجتماعيــة           
ومن اجملاالت ذات األولوية زيـادة احلمايـة املكفولـة لألسـر الفقـرية، مبـا يف ذلـك                   . واالقتصادية

 خـالل الوصـول املُحَّـسن إىل املعلومـات واخلـدمات، ممـا يـؤدي إىل حتقيـق                   للمرأة والطفل، من  
املرونة االجتماعية ومتكني األسرة، وكذلك من خالل إنشاء مراكـز للخـدمات الـشاملة ، مـن                 

واملتوقع أن تؤدي كل هـذه األنـشطة إىل تـوفري احلمايـة      ). P2TP2A(أجل متكني املرأة والطفل     
 .حياهتا، ومتكينهاللمرأة، وإىل حتسني نوعية 

وعــالوة علــى ذلــك، فهنــاك جمــال آخــر مــن اجملــاالت ذات األولويــة يرمــي إىل تــوفري     
عــن طريــق ) رومــاه، تانغــا، ســانغات، مــسكني(املــساعدة االجتماعيــة لألســر املعيــشية الفقــرية 

ــامج األســرة املتمــسكة باألمــل   ــامج األســرة املتمــسكة    . برن واملــستفيدون املــستهدفون مــن برن
 ١٥املرضعات، واألطفال الذين تتـراوح أعمـارهم بـني صـفر و             / ل هنَّ األمهات احلوامل   باألم

وللمـشاركة يف   , )روماه وتانغا وسـانغات ومـسكني     (سنة، واملنتمني إىل األسر املعيشية الفقرية       
هذا الربنامج، جيب إأن ختضع األمهات احلوامل لفحص احلمل، كما جيـب أن يـستويف الطفـل                 

 العمــر متطلبــات بروتوكــول الــصحة العــاملي، مــن قبيــل متطلبــات التحــصني دون اخلامــسة مــن
ويــستلزم هــذا وجــوب التحــاق األطفــال الــذين  . وتتعلــق املتطلبــات األخــرى بــالتعليم . الــوزن

 يف املائـة كحـد      ٨٥ عاماً، باملدارس، وأن تبلغ نسبة حـضورهم         ١٥ و   ٦تتراوح أعمارهم بني    
ــشروط، ُيتوقــ  . أدىن ــرأة     وباســتيفاء هــذه ال ــيم لكــل مــن امل ــصحة والتعل ــة ال ع أن تتحــسن نوعي

 .والطفل على املدى الطويل
وتـــنظم جهـــود التخفيـــف مـــن حـــدة الفقـــر بـــني خمتلـــف جمـــاالت التنميـــة واملنـــاطق،  

ومل حيالف النجاح العديد من مـشاريع التنميـة مبـا يكفـي لتخفـيض عـدد الفقـراء          . واملؤسسات
 بلـغ  ٢٠٠٤ املتاحـة، فـإن عـدد الفقـراء يف إندونيـسيا عـام               واستناداً إىل البيانـات   . يف إندونيسيا 
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، حيــث اخنفــض عــدد ٢٠٠٥ولــوحظ اخنفــاض طفيــف يف عــام .  مليــون نــسمة٣٦,١حــوايل 
 مليـون نـسمة   ٢٤,٨(ويقطـن معظـم الفقـراء املنـاطق الريفيـة         .  مليون نـسمة   ٣٥,١الفقراء إىل   

 ).٢٠٠٥ ملون نسمة عام ٢٢,٧ و ٢٠٠٤عام 
ــسمات اال   ــة وبدراســة ال ــيت     –جتماعي ــك ال ــشية، والســيما تل ــة لألســر املعي  الدميغرافي

ــن         ــرية، ويعمل ــشية فق ــاليت ترأســن أســراً معي ــساء ال ــة للن ــسبة املئوي ــدو أن الن ــرأة، يب ترأســها ام
 يف املائــة، بينمــا بلــغ ذلــك الــرقم يف األســر املعيــشية غــري  ١٢,٣٤باعتبــارهن معــيالت، بلغــت 

وعالوة علـى ذلـك، فـإن النـسبة املئويـة لألسـر املعيـشية               . ٢٠٠٥ يف املائة عام     ١٢,٦١الفقرية  
مقارنـة باملنـاطق    )  يف املائة  ١٥,٢٦(اليت ترأسها النساء، يف املناطق احلضرية، متيل إىل االرتفاع          

وينطبق هذا الوضع على األسر املعيشية الفقرية وغري الفقـرية علـى حـد              ).  يف املائة  ١١(الريفية  
 القياسـي لعـدد األفـراد، بلغـت نـسبة األسـر املعيـشية الـيت ترأسـها                  وعند النظر إىل الـرقم    . سواء

 يف املائـة، وُتـصنَّف تلـك األسـر املعيـشية باعتبارهـا              ١٢,٧٧نساء، على الصعيد الوطين حوايل      
ــة   . فقــرية ــسبة املئوي ــغ الن ــاطق احلــضرية، تبل ــسبة   ١٠,٢٧ويف املن ــغ تلــك الن ــة كمــا تبل  يف املائ

 ).ُيرجى االطالع على اجلدول املرفق(الريفية  يف املائة يف املناطق ١٥,١٠
وعندما ينظر إىل هذه البيانات مع ربطها بـاجلهود املبذولـة لتحقيـق األهـداف اإلمنائيـة                  

لأللفية، ميكن مالحظة وجود عالقة متبادلة قوية تتعلق بـاجلهود املبذولـة لتحـسني نوعيـة حيـاة                  
لتنميــة املتــصلة بنــوع اجلــنس ومقيــاس الطفــل، والــيت ميكــن قيــاس معــدهلا، بواســطة مؤشــرات ا 

وُيحسب مقياس متكني املرأة، يف إندونيـسيا، اسـتنادا إىل مـتغريات            . متكني املرأة، يف مجلة أمور    
 عـام   ٠ر٦٥١ إىل   ٢٠٠٤ عـام    ٠ر٦٣٩يف جماالت التعليم والصحة واالقتصاد وقد حتسن مـن          

كـن حـسابه مـن مـتغريات     كذلك أظهر مقياس متكني املـرأة، يف إندونيـسيا، والـذي مي      . ٢٠٠٥
ــادة مــن       ــرارات، زي ــسياسة وصــنع الق ــصاد وال ــرأة يف جمــاالت االقت ــام ٠ر٥٩٧مــشاركة امل  ع

 .٢٠٠٥ عام ٠ر٦١٣ إىل ٢٠٠٤
وميكن تـبني   . وهناك أمثلة ناجحة كثرية تبني متكني املرأة يف العديد من جماالت التنمية            

 وإن كـان الـرقم      –يات األمهـات    فعلى سبيل املثال، اخنفض معدل وف     . بعضها يف جمال الصحة   
ــاً   ــزال مرتفعـ ــل ٣٠٧ إىل –ال يـ ــرة   ١٠٠ ٠٠٠ لكـ ــاء يف الفتـ ــد األحيـ ــن املواليـ  – ٢٠٠٢ مـ

وإذا أريد لذلك أن يقتـرن باألهـداف اإلمنائيـة لأللفيـة، يلـزم بـذل املزيـد مـن اجلهـود                      . ٢٠٠٣
عات رضـاعة   املرضـ / احلامسة يف هذا الصدد، كما جيب إيالء اهتمـام خـاص لألمهـات احلوامـل              

 .طبيعية، واملنتميات ألسر معيشية فقرية، وخاصة الاليت يعشن يف املناطق الريفية
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 إىل ٢٠٠٥ يف املائـة عـام   ٥٠,٦ويبني معدل مشاركة املرأة يف قـوة العمـل زيـادة مـن            
وقد مت تنقيح عـدد مـن سياسـات محايـة العمالـة، مبـا يف ذلـك مـا           . ٢٠٠٦ يف املائة عام     ٥١,٤

 ).معظمهم من النساء، ذوات التعليم املنخفض نسبياً(عاملني يف اخلارج يتعلق بعمل ال
يتمثل هدف التعليم، وهو أحد األهداف اإلمنائية لأللفيـة يف ضـمان اسـتكمال التعلـيم           

. ٢٠١٥األساسي جلميع األطفال، أيا مـا كـانوا، ذكـورا وإناثـا علـى حـد سـواء، حبلـول عـام                       
 يف املائـة، يف التعلـيم       ١٠٠تحـاق إمجـايل يتجـاوز نـسبة         ونظراً ألن إندونيـسيا حققـت معـدل ال        

األساسي الذي مدته ست سـنوات، فقـد اختـذت قـراراً بزيـادة الفتـرة الزمنيـة للربنـامج لتـصبح                      
. تسعاً، مبا يسمح مبواءمته مع أهداف برنامج التعلـيم األساسـي اإللزامـي ومدتـه تـسع سـنوات                

ــة      ــدارس االبتدائي ــيم األساســي امل ــيم املدرســي     ويغطــي التعل ــة وأشــكال التعل ــدارس الثانوي وامل
وقــد زاد معــدل االلتحــاق اإلمجــايل باملــدارس الثانويــة   . األخــرى املماثلــة مــن حيــث مــستواها 

 يف  ٨٨,٦٨ إىل   ١٩٩٥ يف املائـة عـام       ٦٥,٧واملستويات املماثلة، يف غـضون عقـد واحـد مـن            
ــة عــام   ــنخفض الفجــوة بــني اجلنــسني  . ٢٠٠٦املائ ــه يف عــام  .ويف ذات الوقــت ت  ويف حــني أن

 يف ٩٧,٩ بلغت نسبة االلتحاق اإلمجايل للبنات باملدارس الثانويـة واملـستويات املماثلـة         ١٩٩٥
.  يف املائــة١٠١,٦، لتــصبح ٢٠٠٦املائــة، مقارنــة بــالبنني، فقــد ارتفعــت تلــك النــسبة يف عــام 

ونظـراً ألن   . ياهتـا ومن املتوقع أن يساعد حتسني املستوى التعليمي للمرأة على حتـسني نوعيـة ح             
ــات        ــل معــدل وفي ــة األخــرى، مث ــؤثر علــى حتــسني مؤشــرات التنمي ــيم ي حتــسني مــستوى التعل
األمهات، ومعـدل وفيـات الُرضـع، ومعـدل اخلـصوبة اإلمجـايل، ومـا إىل ذلـك، ُيتوقـع أن ميثـل                    

 .ىحتقيق اهلدف التعليمي من األهداف اإلمنائية األلفية إسهاماً كبرياً يف حتقيق جماالت أخر
 

 الصحة
وفقاً للتقرير، تعد مسألة احلمل غري املرغوب فيه الـذي يـؤدي إىل اإلجهـاض غـري        - ٢٣

، )١٣٠الفقـرة   (املأمون وما به من تعقيدات مشكلة رئيـسية تواجههـا املراهقـات             
 ١٩ و ١٥ على فتيات تتراوح أعمارهن بني ١٩٩٩كما أن دراسة أجريت عام     

ــاليم يف إندونيــس    ــاً يف أربعــة أق ــن محــالً غــري    ٦١يا كــشفت أن عام  يف املائــة حيمل
ــه، وأن   ــهن يقــدمن علــى اإلجهــاض، و   ١٢مرغــوب في ــة من ــة ٧٠ يف املائ  يف املائ

، على الرغم من أن اإلجهاض الذي يتم )١٣١الفقرة (جيهضن أنفسهن بأنفسهن 
الفقـرة  (خارج املرافق الطبية املعتمدة أمر غري قانوين مبوجب القانون اإلندونيـسي            

فريجــى بيــان التــدابري امللموســة الــيت اِختــذت مــن أجــل التــصدي ملــسألة     . )١٣٢
. حــاالت احلمــل غــري املرغــوب فيــه وحــاالت اإلجهــاض، ال ســيما بــني املراهقــات

وعلى وجه اخلصوص، يرجى االستفاضة حول توفر التعليم اجلنسي املتناسب مـع             
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 منع احلمـل، ومـدى   األعمار، واملعلومات املتعلقة بتنظيم األسرة، وجمموعة وسائل  
 .سهولة احلصول عليها

. اختذت تدابري ملعاجلة موضوع حاالت احلمل غري املرغوب فيهـا وحـاالت اإلجهـاض      
وما برح تعزيز الصحة اإلجنابية ميثل األداة الرئيـسية يف بنـاء الـوعي بـشأن آثـار اإلجهـاض غـري           

وإن كانـت فعاليتـها ال تـزال    وقد أدرجت الصحة اإلجنابيـة يف منـهج التعلـيم الرمسـي،      . املأمون
ويــشمل جهــد آخــر ُيبــذل التثقيــف بــشأن تــأخري  . مقيــدة بــسبب املعرفــة احملــدودة للمدرســني 

ومـن ناحيـة أخـرى،      . الزواج، والسيما من جانب املرأة، إىل حني الوصول إىل العمر املناسـب           
 .مباشرةأدت زيادة االلتحاق باملدارس، إىل تقليل احتمال الزواج املبكر، بصورة غري 

ما برح برنامج تنظيم األسرة يواجه حتديات كبرية مؤخراً بـسبب ضـعف تـأثريه علـى                   
وحتد هذه الظـروف بـشدة مـن      . مستوى املقاطعات، وُيعزى ذلك جزئياً إىل تطبيق الالمركزية       

وملعاجلـة هـذه احلالـة، عمـدت وكالـة التنـسيق اإلندونيـسية        . معدل انتـشار وسـائل منـع احلمـل      
 إىل تركيز براجمهـا علـى       ٢٠٠٩ – ٢٠٠٤يم األسرة يف خطتها اإلستراتيجية للفترة       املعنية بتنظ 
مواصــلة زيــادة توعيــة الــسلطات احملليــة، وقــادة اجملتمــع احمللــي والقــادة الــدينيني،  ‘ ١’: مــا يلــي

بنــاء شــراكة فيمــا بــني ‘ ٢’بــصورة مطــردة، بــشأن أمهيــة التنظــيم الــدميغرايف وتنظــيم األســرة،  
إعــداد برنــامج مناســب  ‘ ٤’حفــز بــرامج اجملتمــع احمللــي  ‘ ٣’ذوي الــصلة أصــحاب املــصلحة 

 .لتنظيم األسرة، كأساس لسياسة دميغرافية سليمة
يرجى تقدمي بيانات مصنفة حبسب نوع اجلنس عن اإلصابة بفريوس نقـص املناعـة               - ٢٤

ومــا هــو أثــر اإلجــراءات  . اإليــدز وانتقــال العــدوى مــن األم إىل الطفــل /البــشرية
 اإليدز، ومكافحته؟/ذة للحد من انتشار وتفشي فريوس نقص املناعة البشريةاملتخ

ــارا مــن    ٨١٩٤، مت اإلبــالغ عــن مــا جمموعــه  ٢٠٠٦ديــسمرب /  كــانون أول٣١اعتب
ويتـبني مـن هـذا الـرقم أن نـسبة      .  مقاطعـة ١٦٩ إقليماً تـضم  ٣٢حالة من حاالت اإليدز، من    

وُحـسب انتــشار   . ١,٠ يف املائــة إىل ٥,١٢ي حـاالت اإليـدز بــني النـساء مقارنــة بالرجـال هـ     
 مـن   ١٠٠ ٠٠٠ يف املائة لكل     ٣,٦١ على أنه يبلغ     ٢٠٠٦اإليدز على الصعيد الوطين يف عام       

 . يف املائة٠,١السكان أو أقل من 
وقد ُبذلت جهود كبرية كما اسُتثمرت موارد مهمة ملكافحة انتـشار وتفـشي فـريوس                 

وإىل اآلن ال يــزال انتــشار ). اإليــدز(ص املناعــة املكتــسب متالزمــة نقــ/ نقــص املناعــة البــشرية
بني السكان عموماً أقـل     ) اإليدز(متالزمة نقص املناعة املكتسب     / فريوس نقص املناعة البشرية   

مـستخدمي  (على أنه يف بعـض املنـاطق مـن قبيـل منطقـة بـابوا  ويف مـا بـني                      .  يف املائة  ٠,١من  
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متالزمـة  / الت اإلصـابة بفـريوس نقـص املناعـة البـشرية          متيل حـا  ) املخدرات واملشتغلني باجلنس  
 .إىل االزدياد) اإليدز(نقص املناعة املكتب 

وطبقـاً لالئحـة الرئاسـية    .  وقد أنشِئت اللجنة الوطنيـة املعنيـة باإليـدز يف العـام املاضـي         
، ترمــي اللجنــة إىل زيــادة التــصدي لوبــاء اإليــدز بــصورة مكثفــة، وشــاملة،    ٧٥/١٠٠٦رقــم 
توعية الفئات املعرضة للخطر الـشديد      ‘ ١’ويركز برنامج اللجنة على ما يلي       . ة منسقة وبطريق

احلـد مـن    ‘ ٢’ويشمل ذلك مـن يتعـاطون املخـدرات عـن طريـق احلُقـن، واملـشتغلني بـاجلنس،                   
حاالت اإلصابات اجلديدة املنقولة بواسطة استعمال املخدرات أو بواسـطة االتـصال اجلنـسي،              

 من أكثـر األقـاليم إصـابة بفـريوس نقـص املناعـة البـشرية، ومـن                  ١٩ة لــ   توفري تغطية خاص  ‘ ٣’
 يف صــيغتها النهائيــة ٢٠١٠ – ٢٠٠٧وجيــري وضــع خطــة عمــل وطنيــة للفتــرة   . بينــها بــابوا

 .حبيث تشمل تلك التدابري الشاملة
يبني التقرير أن معدل وفيات األمهات يف إندونيسيا هو األعلـى بـني بلـدان رابطـة         - ٢٥

يرجى وصـف أي تـدابري تتخـذ للتـصدي          ). ١٢٤الفقرة  (نوب شرق آسيا    أمم ج 
هلــذه املــشكلة، وخــصوصا أي سياســات أو إجــراءات تــضمن وصــول النــساء إىل  
مرافــق الــصحة اإلجنابيــة، والســيما فقــريات احلــضر، والنــساء الريفيــات، ونــساء    

  .املناطق النائية
ألمهـات، رصـد املزيـد مـن        مع إدراك مدى إحلاح حتقيق خفض ذي قيمـة يف وفيـات ا             

والســيما القــابالت  (ويــشمل ذلــك نــشر العمــال الــصحيني   . املــوارد ملواجهــة ذلــك التحــدي  
، وحتـسني    ، وتوفري إمكانية وصول الفقريات إىل اخلدمات اجملانية قبل وأثناء الوالدة          )القرويات

ابلـة قرويـة    ق٢٨ ٠٠٠وتزمـع وزارة الـصحة نـشر         . مرافق الصحة األساسية والوالدة الطارئـة     
 . وحده٢٠٠٨ من أطقم املوظفني الصحيني يف عام ٥٨ ٠٠٠وتدريب 
ولزيــادة حــصول املــرأة إىل خــدمات مــا قبــل الــوالدة وأثناءهــا، اعُتمــدت آليــة تــأمني     

 مليونـاً مـن النـساء الفقـريات         ٦٠، وسُتستخدم ملساعدة ما ال يقل عن        ٢٠٠٥صحي منذ عام    
.  ميكـّنهن مـن احلـصول جمانـاً علـى اخلـدمات الـصحية       ، ممـا  )ويشمل ذلك احلوامل مـن النـساء      (

ويف الوقت ذاته، جيري إعـداد برنـامج لتحويـل النقـد ملكافـأة النـساء الـاليت ينـتفعن باخلـدمات                      
ومبوجب هذا الربنامج، جيب على األم أن تفحص محلها بانتظام على أن يـتم الوضـع    . الصحية

وباإلضـافة إىل ذلـك، ُيعتـرب    . لنقـد يف حضور موظفني صـحيني، لكـي تـستحق احلـصول علـى ا             
حتسني اخلدمات الصحية األساسية أولوية رئيـسية يف جمـال التنميـة الـصحية إىل أن يـتم يف عـام             

 . إعادة تركيز العديد من املشاريع على حتسني مرافق خدمات الصحة األساسية٢٠٠٩
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 الزواج والعالقات األسرية
 سـنة للفتيـان     ١٩ سنة للفتيـات و      ١٦اج هي   يبني التقرير أن السن القانونية للزو      -٢٦

، األمــر الــذي كــان مــن دواعــي قلــق اللجنــة يف تعليقاهتــا اخلتاميــة  )١٦٣الفقــرة (
يرجــى بيــان اخلطــوات املتخــذة مــن  )). أ(٢٨٤، الفقــرة A/53/38/Rev.1( الــسابقة

 ١ عاماً، حىت يتماشى مع املادة ١٨أجل رفع احلد األدىن لسن زواج الفتيات إىل    
 من اتفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييز ١٦تفاقية حقوق الطفل، واملادة من ا

 الصادرة عن اللجنة، وما إذا كان قد وِضـع          ٢١ضد املرأة، والتوصية العامة رقم      
 .جدول زمين إلصدار مثل هذا التعديل

اقترحت وزارة الدولية لشؤون متكني املرأة بدعمٍ من املنظمات غـري احلكوميـة إدخـال             
تنقيحــات علــى القــانون، تركــز علــى ســن الــزواج، وتعــدد  الزوجــات، والــزواج القــائم علــى  

وال يـزال هـذا التغـيري    . اعتقادات دينية خمتلفة، فضالً عن وضع ودور كل من الـزوج والزوجـة           
ــد املناقــش  ة للفتــرة ــــوتــضمن برنــامج التــشريعات الوطني  . ةــــة مــع األطــراف ذات الــصل  ــــقي

 .ح قانون الزواج كجزء من جدول أعماله تنقي٢٠٠٩-٢٠٠٥
وبالتزامن مع ذلك، أقنعت وزارة الدولة لشؤون متكـني املـرأة اآلبـاء بقـوة بـأن يـدعوا                     

أطفــاهلم، بــنني وبنــات علــى حــد ســواء، يف املــدارس، إىل أن يكملــوا برنــامج التعلــيم اإللزامــي 
 قوانني أخرى ال تشجع علـى       واستفادت الوزارة أيضاً من   .  عاما، على األقل   ١٢ إىل   ٩ومدته  

 بـشأن  ٥١، وخاصة املـادة  ٣٩/١٩٩٩الزواج املبكر، من قبيل تعديل الدستور، والقانون رقم     
 ٧/١٩٨٤احلقــوق وااللتزامــات املتــساوية للزوجــة والــزوج يف إطــار الــزواج، والقــانون رقــم    

ن القـضاء علـى     بشأن التصديق على اتفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييز ضد املرأة، وإعـال            
 .مجيع أشكال العنف ضد املرأة

وقامت وزارة الدولة بصفة خاصة بنشر معلومات على مجيـع قطاعـات اجملتمـع بـشأن                 
قانون محاية الطفل مع التجديـد بـصفة خاصـة علـى حـق الطفـل يف التعلـيم والـصحة والترفيـه،                

الطفل بأنه الشخص الذي يقـل      ويف هذا القانون، ُيعرَّف     . وتوفري احلماية االجتماعية والقانونية   
ومع تعميم هذا القانون بشأن محاية الطفل، يؤَمـل يف أن ال يـسمح كـثري                .  عاماً ١٨عمره عن   

 عامــاً، علــى حنــو مــا يــنص عليــه قــانون   ١٨مــن اآلبــاء ألطفــاهلم بــالزواج دون أن يبلغــوا ســن  
شر املعلومـات بـني     وقامت وزارة الدولة لشؤون متكني املرأة أيضاً بتكثيف الـدعوة ونـ           . الزواج

 .مجيع أصحاب املصلحة، بشأن مفاهيم املساواة بني اجلنسني ومتكني املرأة
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ويف هذا الصدد، مثة جهد آخر جدير باملالحظة وهو احلملة اليت تـشنها وزارة التعلـيم                 
الوطين بشأن التعليم اإللزامي ملدة تسع سنوات للفتيـان والفتيـات والتعجيـل بربنـامج مكافحـة                 

 .للمرأةاألمية 
 ١٦األشــخاص الــذين تقــل أعمــارهم عــن (يعتــرف التقريــر بــأن زجيــات األطفــال  -٢٧

 يف املائـة يف غـرب جـاوه، وفقـاً     ١٦ال تزال منتشرة، فتصل يف ارتفاعها إىل   ) عاماً
يرجـى تفـسري الـسبب      ). ٧٤الفقـرة   (لالستقصاء االقتصادي االجتمـاعي الـوطين       

ويرجـى أيـضاً    . ٢٠٠٢ لعـام    ٢٣ القانون   وراء عدم االلتزام باألحكام الواردة يف     
تقدمي معلومات عن اجلهود احملددة املتخذة للحد من انتشار زواج األطفال، مبا يف 
ذلك االقتراح بفرض جزاءات قانونية على األفراد الذي يكرِهون طفالً دون سن 

 )).و (١٦٠الفقرة ( على الزواج ١٨الـ 
وأهــم ســببٍ، هــو . ســائداً ألســباب خمتلفــةال يــزال زواج األطفــال يف بعــض املنــاطق   

ــة  ــادئ االجتماعي ــشار املب ــزواج يف ســن      -انت ــأن ال ــاد ب ــشجِّع االعتق ــذي ُي ــة للمجتمــع ال الثقافي
ورمبا يكون هنـاك سـبب      . متأخرة، يرقى إىل مرتبة السلوك الذي جيلب العار، ولذا ينبغي منعه          

وهنـاك  .  سـيقوم الـزوج برعايتـها      فهناك اعتقاد بأنه مىت تزوجت الطفلة     . آخر وهو فقر األسرة   
شن محالت ُمكثَّفـة بـشأن قـانون        ‘ ١’أربعة تدابري ُمعزِّزة جيب تنفيذها يف الوقت الراهن وهي          

وضع برنامج إلدرار الدخل والتدريب لألسر الفقرية والفتيـات الـصغريات؛           ‘ ٢’محاية الطفل؛   
 .إندونيسية حلماية الطفلإنشاء جلنة ‘ ٤’جعل التعليم اإللزامي ملدة تسع سنوات و ‘ ٣’

وللحد من حدوث حاالت زواج األطفال هذه، أجرت وزارة الدولـة لـشؤون متكـني                
املرأة محالت ُمكثَّفة ُتربز قـانون محايـة الطفـل جلميـع وكـاالت احلكومـة علـى الـصعيد الـوطين                

 احلكوميـة،   وصعيد األقاليم، وللقادة الدينيني واجملتمعيني، واملنظمات النسائية، واملنظمـات غـري          
 .واجملتمع عموما

وتقدم الوزارة الدعم أيضاً يف جمـال إدرار الـدخل لألسـر الفقـرية، مـن خـالل التعـاون                     
وقـد  . مع الوزارات املختصة، واملؤسسات املصرفية، ومؤسسات تطوير التكنولوجيا والتـسويق    

 لتـشجيع   أُنشئت مراكز تـدريب وُوضـعت دورات أيـضاً مـن جانـب احلكومـة واجملتمـع احمللـي                  
وقــد اســتفاد كــثري مــن النــساء والفتيــات   . الفتيــات والنــساء علــى زيــادة مهــاراهتن ومعــارفهن  

الــصغار مــن تلــك املرافــق، ونتيجــة لــذلك، متكّــن مــن امــتالك قــدرات كــبرية مــن خــالل إقامــة 
أعمــال جتاريــة صــغرية وصــغرى خاصــة هبــن، أو بالقيــام بــذلك بــصورة مــشتركة مــع زمــيالت 

ركت رابطــة نــساء األعمــال اإلندونيــسيات مــشاركة نــشطة يف تــوفري    وشــا. وصــديقات هلــن
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مرافق التـدريب والتوسـط لـدى املؤسـسات املـصرفية وغـري املـصرفية مـن أجـل حتقيـق التطـوير                       
 .الوظيفي للمرأة

 سنوات كأحـد األولويـات      ٩وقامت وزارة التعليم الوطين بإقرار التعليم اإللزامي ملدة          
 إىل حتقيـق وصـول البـنني والبنـات إىل           ٢٠٠٩-٢٠٠٨رمي يف للفتـرة     وهو ي . التعليمية الوطنية 

 ١٠٠ويتمثـل اهلـدف يف حتقيـق نـسبة          . التعليم االبتدائي واملتوسط والثانوي على قدم املـساواة       
 يف املائــة لألطفــال الــذين ٩٤ ســنة، و ١٢ إىل ٧يف املائــة لألطفــال الــذين تبــدأ أعمــارهم مــن  

 يف املائـة لألطفـال الـذين تتـراوح أعمـارهم بـني       ٦٦نة و  سـ ١٥ إىل ١٣تتراوح أعمارهم بـني     
 .ويتم هذا يف وقت أخذ فيه التحاق الطالب باملدارس يزداد سنة بعد سنة.  سنة١٨ إىل ١٦

وعلى مدى السنوات الثالث السابقة، تشري مؤشـرات االلتحـاق باملـدارس واملـشاركة            
ــادة مطــردة     ــثالث إىل حــدوث زي ــستويات ال ــع امل ــى مجي ــ. عل د زادت معــدالت االلتحــاق  وق

 يف ٤٦,٧ يف املائــة، و ٧٧,١اإلمجاليــة علــى مــستويي املــدارس املتوســطة والعليــا الثانويــة مــن   
بيــد أن معــدالت  . ٢٠٠٥ يف املائــة عــام  ٥١,٥ يف املائــة و ٨٠,٤ لتبلــغ ٢٠٠٤املائــة عــام  

  ٤١,٩املائـة و     يف   ٦١,٧(االلتحاق الصافية يف املستويني املتوسط والثانوي ال تـزال منخفـضة            
ويلــزم بــذل املزيــد مــن اجلهــود لزيــادة االلتحــاق هبــذين    ). ٢٠٠٤يف املائــة علــى التــوايل عــام  

 .املستويني
ولتمكني احلكومة من تنفيذ قانون محاية الطفل بصورة فعالة، وبغـض النظـر عـن دور                 

يــسية حلمايــة وزارة الدولــة لــشؤون متكــني املــرأة، قامــت احلكومــة أيــضاً بإنــشاء اللجنــة اإلندون
وهـذه اللجنـة مـسؤولة عـن        . ٢٠٠٣ لعـام    ٧٧الطفل وذلك من خالل املرسـوم الرئاسـي رقـم           

كمــا تعكــف . الــدعوة إىل ســن مجيــع التــشريعات ذات الــصلة، بــشكل يتماشــى مــع القــانون   
اللجنــة أيــضاً علــى حــل املــشاكل الــيت يواجههــا اجملتمــع احمللــي وتتــصل برفــاه الطفــل ومحايتــه،   

ولتحقيق األثـر   . ث، ورصد وتقييم وتنفيذ القانون من جانب أصحاب املصلحة        وبإجراء البحو 
ومشلــت . علــى الــصعيد الــوطين، أنــشأت اللجنــة فروعــاً علــى الــصعيد الــوطين وصــعيد األقــاليم
 :اجلهود األخرى اليت بذلتها اللجنة للوفاء بواليتها على مدى السنتني السابقتني ما يلي

 للقيام باملالحقة القانونيـة وتقـدمي اخلـدمات مـن قبيـل             إعداد اهلياكل األساسية   )أ( 
مراكز الصدمات، والغرف اخلاصة لألطفال والنساء يف مراكز الشرطة، علـى           
ــشفيات       ــات يف املست ــاطق؛ ومراكــز عــالج األزم ــاليم وصــعيد املن صــعيد األق

 واجملتمعات احمللية؛
 .زيادة التنسيق والتضافر مع أصحاب املصلحة )ب( 
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 التقرير أن االستنتاج الـذي مت التوصـل إليـه بعـد املراجعـة الدقيقـة لقـانون                   يالحظ - ٢٨
، املعمول به منذ التصديق علـى اتفاقيـة القـضاء علـى             ١٩٧٤ لعام   ١الزواج رقم   

مجيع أشكال التمييز ضد املرأة، أوصى بإدخال تنقيحات على القانون اسـتناداً إىل         
نـسبة للمـسؤوليات داخـل األسـر      كون بعـض مـواده متيـز ضـد املـرأة، ال سـيما بال              

يرجـى بيـان اخلطـوات املتخـذة لتنفيـذ          ). ١٦١ الفقـرة (املعيشية وتعدد الزوجـات     
هــذه التوصــيات ولتعــديل القــانون، علــى حنــو مــا دعــت إليــه التعليقــات اخلتاميــة    

 ).٣٠٧، الفقرة A/53/38/Rev.1( السابقة للجنة
  أعاله٢٦ُيرجى الرجوع إىل اإلجابة رقم 

، اعتمدت اتفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييز ضد املرأة بياناً ٢٠٠٥يف عام  -٢٩
ديـسمرب  /يتعلق بكارثة التسونامي اليت حلت جبنـوب شـرق آسـيا يف كـانون األول       

٢٠٠٤ )A/60/38 .(             شددت فيه على ضـرورة التعـرف علـى احتياجـات اجلنـسني
عاش، ال سـيما    وأوجه ضعفهم يف مجيع االستجابات للجهود اإلنسانية وجهود اإلن        

يرجى تقدمي تقييم عن أثر التدابري      . بالنسبة للصحة، واألمن، وسبل كسب الرزق     
الــيت اختــذها البلــد مــن خــالل جهــود اإلنعــاش وإعــادة التأهيــل الــيت بــذهلا،  علــى   

 .استفادة النساء من اخلدمات والفرص
وزارة ، شـاركت هبمـة،   ٢٠٠٤ديسمرب  /يف أعقاب كارثة التسونامي يف كانون األول       

الدولة لشؤون متكني املـرأة مـع اهليئـة احملليـة لـتمكني املـرأة يف إقلـيم آتـشي، وبـدعمٍ مقـدم مـن                  
املــاحنني الــدوليني، يف جهــود اإلنقــاذ، ويــسَّرت تلبيــة احتياجــات املــرأة والطفــل أثنــاء مراحــل     

 .الطوارئ، وإعادة التأهيل والتعمري
 

 مراحل الطوارئ وإعادة التأهيل والتعمري
ن خطة توزيع املعونات اليت ُتراعـي اجلنـسني ، وزيـادة وعـي واضـعي القـرارات،                  ضما 

والقادة الدينيني، وقادة اجملتمع احمللـي، بـشان مراعـاة قـضايا اجلنـسني، والتـدريب علـى مراعـاة                    
ــل         ــادة التأهي ــسؤولني عــن إع ــصلحة امل ــة، وأصــحاب امل ــال التنمي ــائمني بأعم ــوع اجلــنس للق ن

يف أهـم القطاعـات االسـتراتيجية مـن قبيـل       (اجلنس يف عملية التخطـيط      والتعمري، ومراعاة نوع    
ــسلكية        ــصاالت الـ ــصاد، واالتـ ــل، واالقتـ ــصحية، والنقـ ــق الـ ــاه واملرافـ ــصحة وامليـ ــيم والـ التعلـ

 .ووضع ميزانية ُتراعي نوع اجلنسني) والالسلكية، واألنشطة االجتماعية والدينية
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 مرحلة الطوارئ
مـن بـني    (لقة بالضحايا والناجني وخباصة النـساء واألطفـال         وتتضمن مجع البيانات املتع    
، والبيانـات املُفـصَّلة حبـسب نـوع اجلـنس بـشأن املـشردين داخليـاً، والبيانـات املفـصَّلة                     )آخرين

حبــسب نــوع اجلــنس بــشأن الــضحايا، وعــدد النــساء احلوامــل، وعــدد النــساء الــاليت يف حالــة    
يـشية، وعـدد الـشابات، وعـدد األطفـال املنفـصلني            خماض، وعدد النساء الاليت يرأسن أسـراً مع       

 .عن ذويهم، ونوع األعمال اليت ُيمارسوهنا، وعدد النساء املصابات بعجز وما إىل ذلك
مــن (إعــادة تنــشيط وحــدة متكــني املــرأة علــى مــستوى األقــاليم ومــستوى املقاطعــات    

 وتقـدمي الـدعم مـن مرافـق     ،)خالل تقدمي املساعدة التقنية وتوفري املوارد بشرية ألغراض الـدعم  
الـسكن والنقـل، مبـشاركة وكـاالت األمـم          (املكاتب، وبناء القـدرة، وتـوفري احلـوافز اإلنـسانية           

، وإنـشاء مراكـز     )املتحدة، واملنظمات غري احلكوميـة الدوليـة واملنظمـات غـري احلكوميـة احملليـة              
وخــدمات الــدعم مــن خــالل تــوفري اخلــدمات النفــسية، (لعــالج الــصدمات، ملــساعدة النــاجني 

العامــة، واملــشورة، وتقــدمي الــدعم ملراكــز الــصحة العامــة، ولعيــادات الــصحة العقليــة، ومراكــز 
اجملتمعية واحلفـاظ   /أزمات املرأة أو دور إيواء املرأة، وإعادة إحياء مأثورات احلكمة االجتماعية          

ألطفال الذين فقـدوا    حتديد ا (، وعن طريق برنامج مل مشل األسرة        )عليها، وتنظيم اجملتمع احمللي   
، ومنــع العنــف القــائم علــى نــوع اجلــنس،  )عــائالهتم، ونقلــهم، وتــوفري دعــم وســائط اإلعــالم 

إنـشاء فريـق الـدعوة، وتـوفري التعلـيم والتـدريب، وشـن احلمـالت العامـة، وبـرامج                    (ومواجهته  
تمـل  اإلرشاد، للرجال الضالعني يف حاالت اإليذاء، ومعاجلـة الغـضب بالنـسبة لألشـخاص املُح              

ممارســتهم للعنــف، وتقــدمي الــدعم النفــسي واالجتمــاعي للــضحايا، وإســداء املــشورة، وتقــدمي   
 ).الدعم لعيادات الصحة العقلية وما إىل ذلك

تـوفري التـدريب يف جمـال املهـارات احلياتيـة،           (توفري بـرامج كثيفـة العمالـة لـصاحل املـرأة             
ة العمالـة، واحلـوافز اإلنـسانية للنـساء         وفرص العمل املفتوح، ومـشاريع األعمـال العامـة الكثيفـ          

مراكز اقتـصادية ألغـراض   (؛ وإقامة مراكز لدعم املرأة )األطفال الصغار/ذوات األطفال الُرضَّع  
؛ تقــدمي الــدعم القــانوين )التنميــة، والتــدريب علــى املهــارات احلياتيــة، وتــوفري الــدعم العــاطفي  

تخراج بطاقات حتديـد اهلويـة، وشـهادات        الدعوة من أجل اس   (حلماية ممتلكات املرأة وحقوقها     
، الــدعوة مــن أجــل امــتالك املــرأة     )املــيالد، ومــا إىل ذلــك وتــوفري الــدعم يف هــذه اجملــاالت      

الرعاية األسرية ألطفال الغري، تقييم االحتياجـات، التحقيـق        (، وتوفري احلماية للطفل     )لألراضي
لتحقيـق، تقيـيم االحتياجـات، إعـداد        ا(، توفري الرعاية الصحية لألطفـال       )وإعداد قاعدة بيانات  

ــة    ــات، إجــالء املــصابني بأضــرار بليغ ــدعم    )قاعــدة البيان ــة وال ــصحية والتغذي ــة ال ــوفري الرعاي ، ت
 .للوجبات
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 مرحلة إعادة التأهيل
تقيــيم االحتياجــات، (العمــل لتحقيــق االنتعــاش االقتــصادي املُــصمَّم مــن أجــل املــرأة     

التــدريب علــى شــؤون اإلدارة وتنظــيم اجملتمــع احمللــي،  ، )حتديــد وإنــشاء فئــة ُمــستهَدفة مجاعيــة
التدريب يف جمال املالية واإلدارة؛ التدريب يف جمال املشاريع الصغرية واملتوسطة، تـوفري احلـوافز     
الرأمسالية، توفُري امليسرين ومنظمي اجملتمعات احمللية، إنشاء فريق الدعوة ملراعاة قضايا اجلنـسني             

ــدعوة، وضــع     تقــدمي املــساعدة فيمــا ي ( ــق األساســي لل ــد الفري ــق بتوصــيف الوظــائف، حتدي تعل
امليزانية، شن احلمالت العامة؛ اختاذ اإلجراءات التصحيحية، حـسب االقتـضاء، وتقـدمي الـدعم            

تقييم االحتياجات، التحقيق، الـدعوة بالنيابـة عـن الزبـائن           (القانوين فيما يتعلق مبمتلكات املرأة      
ــدعوة،     ــق لل ــوفري فري ــن خــالل ت ــب املنظمــات غــري      م ــن جان ــدعم م ــدمي ال ــوثِّقني، تق ــوفري امل ت

تقيــيم االحتياجــات، التــدريب، احلــافز الرأمســايل،  (، وضــع برنــامج العمالــة املُكثَّفــة  )احلكوميــة
ــة   ــة العمال ــة الكثيف ــة للطفــل   )األشــغال العام ــوفري احلماي ــشراكة، ت ــشئة األســرية  (، ال ــوفري التن ت

 احلمايـة للطفـل خـارج خميمـات املـشردين داخليـاً، تـوفري               ألطفال الغري، مل مشل األسـرة، تـوفري       
 .وتعميم املنظور اجلنساين) الرعاية الصحية للطفل

 
 مرحلة التعمري

ــتعمري      ــرأة ألغــراض ال ــوفري مرافــق دعــم امل ــاليم   (ت ــرأة يف األق مكتــب وحــدة متكــني امل
ى ســبيل املثــال، واملقاطعــات، املكاتــب املهمــة األخــرى املتــصلة بــتمكني املــرأة، ومــن ذلــك علــ

مركز دعم املرأة، برنامج متكني األسرة، املركز االقتصادي للمرأة، وظائف الـصحة املتكاملـة،              
األنــشطة الدينيــة (، مراعــاة املنظــور اجلنــساين، إعــادة تنــشيط مرافــق دعــم املــرأة )ومـا إىل ذلــك 

ادة تنــشيط ، إعــ)واالجتماعيــة، أنــشطة متكــني املــرأة، مــن قبيــل مجاعــات الــتمكني االقتــصادي 
ــة، ومــواد       ــوفري املــساعدة التقني ــأثرت بالتــسونامي، وت ــة، الــيت ت ــة احمللي املنظمــات غــري احلكومي

 .اإلعالم والتعليم واالتصال
وميكن أن تتعاىف املـرأة يف املـدى الطويـل مـن      . وكان أثر هذه الربامج واألنشطة إجيابيا      
ا ميكـن تنميـة ثقتـها بنفـسها يف          وميكـن متكينـها كمـ     . كما ميكن أن يتطـور اقتـصادها      . صدمتها

إدارة شؤون حياهتا، وحياة أطفاهلا، يف الوقت الذي تكتسب فيه قدرة أكرب على الوصـول إىل                
 .التعليم

 
 ٢٠ من املادة ١الربوتوكول االختياري، وتعديل الفقرة 

صارت إندونيسيا دولة موقعة على الربوتوكول االختيـاري التفاقيـة القـضاء علـى            -٣٠
يرجى بيان أي تقدم . ٢٠٠٠فرباير / شباط٢٨ال التمييز ضد املرأة يف مجيع أشك
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ويرجـى  . حتقق بالنـسبة للتـصديق علـى الربوتوكـول االختيـاري أو االنـضمام إليـه               
 ٢٠ مـن املـادة   ١أيضاً بيان أي تقدم حتقق على صعيد املوافقة على تعديل الفقـرة      

 .من االتفاقية
تــدرس إمكانيــة التــصديق علــى الربوتوكــول     ال تــزال إندونيــسيا يف الوقــت الــراهن     

، أثنـاء  A/RES/60/230وقد أشارت إندونيسيا إىل تأييـدها للقـرار   . االختياري أو االنضمام إليه 
 .، من االتفاقية٢٠ من املادة ١اختاذه، فيما يتعلق بتعديل الفقرة 

 
 .ت هباسُتتاح مرفقات التقرير للجنة باللغة اليت ورد: ملحوظة من األمانة العامة

 
 

 
 
  


