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                 جملس حقوق اإلنسان
                                            الفريق العامل املعين باالستعراض الدوري الشامل

             الدورة األوىل
      ٢٠٠٨      أبريل  /       نيسان  ١٨-  ٧      جنيف، 

      ًوفقا نسان، جتميع للمعلومات أعدته املفوضية السامية حلقوق اإل
  ٥/١من مرفق قرار جملس حقوق اإلنسان  )ب(١٥للفقرة 

  إندونيسيا

                                                                                            هذا التقرير هو عبارة عن جتميع للمعلومات الواردة يف تقارير هيئات املعاهدات، واإلجراءات اخلاصة، مبا   
ـ                                  دة الرمسيـة ذات                                                                                                  يف ذلك املالحظات والتعليقات املقدمة من الدولة املعنية، ويف غري ذلك من وثائق األمم املتح

                                                                                                         وال يتضمن التقرير أية آراء أو وجهات نظر أو اقتراحات من جانب املفوضية السامية حلقوق اإلنـسان                  .      الصلة
     ّ                                           وهو يّتبع هيكل املبادئ التوجيهية اليت اعتمدها جملس   .                                                      خبالف ما يرد منها يف التقارير العلنية الصادرة عن املفوضية

           وبالنظر إىل   .                                                     يف حواشي هناية النص مراجع املعلومات الواردة يف التقرير  ُ                 وذُكرت بصورة منهجية  .             حقوق اإلنسان 
                                                                                        ً      كون وترية االستعراض يف اجلولة األوىل هي أربع سنوات، فإن معظم الوثائق املستخدمة كمراجع حتمل تارخياً يلي 

                 خـر التقـارير                                    ُ                  ً             ويف حال عدم وجود معلومات حديثة، أُخذت يف االعتبار أيضاً آ            .     ٢٠٠٤       يناير   /               كانون الثاين   ١
                                                                       وملا كان هذا التقرير ال جيمع سوى املعلومات الواردة يف وثائق األمم              .                                          والوثائق املتاحة إن كانت ال تزال صاحلة      

                                                                        ُ                                            املتحدة الرمسية، فإن االفتقار إىل املعلومات أو إىل التركيز بشأن مسائل حمددة قد ُيعزى إىل عدم التصديق علـى                   
   .                                                  ض للتفاعل أو التعاون مع اآلليات الدولية حلقوق اإلنسان                  أو إىل املستوى املنخف /           معاهدة ما و
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   املعلومات األساسية واإلطار-     ًأوال 
  )١( نطاق االلتزامات الدولية- ألف 

املعاهدات العاملية األساسية 
  )٢(حلقوق اإلنسان

تاريخ التصديق أو االنضمام أو 
  التحفظات/اإلعالنات  اخلالفة

االعتراف باالختصاصات احملددة 
  يئات املعاهداتهل

                                 االتفاقية الدولية للقضاء علـى     
                          مجيع أشكال التمييز العنصري

   ال   ):   ١٤      املادة  (             شكاوى األفراد     ٢٢      املادة       ١٩٩٩      يونيه  /        حزيران  ٢٥

                             العهد الدويل اخلاص بـاحلقوق     
                                االقتصادية واالجتماعية والثقافية 

    --   ١      املادة       ٢٠٠٦      فرباير  /      شباط  ٢٣

                             العهد الدويل اخلاص بـاحلقوق     
                  املدنية والسياسية

                               الشكاوى املتبادلة بني الـدول        ١      املادة       ٢٠٠٦      فرباير  /      شباط  ٢٣
   ال   ):   ٤١      املادة  (

                                 اتفاقية القضاء على مجيع أشكال     
                  التمييز ضد املرأة

  --    ٢٩           من املادة  ١       الفقرة       ١٩٨٠      يوليه  /     متوز  ٢٩

                               اتفاقية مناهضة التعذيب وغريه    
                                 من ضروب املعاملة أو العقوبـة      

                   إنسانية أو املهينة              القاسية أو الال

ــشرين األول  ٢٣ ــوبر  /              ت          أكت
١٩٨٥      

ــرة  ــادة  ١         الفق ــن امل     ٣٠               م
ــرات  ــن  ٣   و ٢   و ١           والفق         م

    ٢٠      املادة 

                               الشكاوى املتبادلة بني الـدول     
   ال   ):   ٢١      املادة  (

   ال   ):   ٢٢      املادة  (             شكاوى األفراد 
   ):   ٢٠       املادة   (                  إجراءات التحقيق   

     نعم
    ٢١    و   ١٧    و   ١٦    و   ١٤    و  ١     واد    امل      ١٩٩٠      يناير  /             كانون الثاين  ٢٦                    اتفاقية حقوق الطفل

    ٢٩   و  ٢٢ و
--  

                                                                                  الربوتوكول االختياري األول والربوتوكول االختياري الثاين للعهد الـدويل اخلـاص             :                                        ً           املعاهدات األساسية اليت ليست إندونيسيا طرفاً فيها      
  ،  )    ٢٠٠٠               توقيـع فقـط،       (   أة                                                                          الربوتوكول االختياري التفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييـز ضـد املـر          و   ،                           باحلقوق املدنية والسياسية  

                                                                           االختياري التفاقية حقوق الطفل املتعلق باشتراك األطفـال يف الرتاعـات                         ، والربوتوكول                                              الربوتوكول االختياري التفاقية مناهضة التعذيب     و
               ، واتفاقيـة   ) ٤   ٢٠٠               توقيع فقـط،     (                                                                      االتفاقية الدولية حلماية حقوق مجيع العمال املهاجرين وأفراد أسرهم              ، و  )    ٢٠٠١             توقيع فقط،    (        املسلحة  

                توقيـع فقـط،     (                                                         الربوتوكول االختياري التفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة          ، و  )    ٢٠٠٧             توقيع فقط،    (                           حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة     
   .                                                 تفاقية الدولية حلماية مجيع األشخاص من االختفاء القسري   واال  ،  )    ٢٠٠٧

        
     الفة                        التصديق أو االنضمام أو اخل   ) ٣ (                              صكوك دولية رئيسية أخرى ذات صلة

     نعم                                                اتفاقية منع جرمية اإلبادة اجلماعية واملعاقبة عليها
   ال                                          نظام روما األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية

   ال   ) ٤ (               بروتوكول بالريمو
   ال   ) ٥ (                    الالجئون وعدميو اجلنسية
               االتفاقيات فقط   ) ٦ (    هبا ة       امللحق ة        اإلضافي ت            والربوتوكوال    ١٩٤٩      أغسطس  /    آب  ١٢                     اتفاقيات جنيف املؤرخة 

     نعم   ) ٧ (                                     االتفاقيات األساسية ملنظمة العمل الدولية
     نعم                              ملكافحة التمييز يف جمال التعليم  )                                          منظمة األمم املتحدة للتربية والعلم والثقافة (                 اتفاقية اليونسكو 
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                                                االتفاقية الدولية حلماية حقوق مجيـع العمـال          :                                                    شجعت إندونيسيا على التصديق على الصكوك التالية        -  ١
                                                                                   ، والربوتوكول االختياري التفاقية حقوق الطفل املتعلق باشتراك األطفال يف الرتاعات            ) ٨ (          راد أسرهم              املهاجرين وأف 

                                                                                                املسلحة، والربوتوكول االختياري التفاقية حقوق الطفل املتعلق ببيع األطفال وبغاء األطفال واستغالل األطفال يف 
                                                   فاقية بشأن وضع األشخاص عدميي اجلنسية، واالتفاقية                                               ، واالتفاقية اخلاصة بوضع الالجئني، واالت      ) ٩ (              املواد اإلباحية 

                                املتعلقة بالـشعوب األصـلية         ١٦٩                                         ، واتفاقية منظمة العمل الدولية رقم        )  ١٠ (                               بشأن خفض حاالت انعدام اجلنسية    
                          والربوتوكول االختيـاري     ، )  ١٢ (                                                 ، ونظام روما األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية       )  ١١ (                             والقبلية يف البلدان املستقلة   

  ُ                                                    وطُلب إىل إندونيسيا أن تقوم باإلعالنـات املطلوبـة           .  )  ١٣ (                                                قية القضاء على مجيع أشكال التمييز ضد املرأة           التفا
                                           واتفاقية مناهضة التعذيب وغـريه مـن         )  ١٤ (                                                                  مبوجب االتفاقية الدولية للقضاء على مجيع أشكال التمييز العنصري        

                                             ورحبت جلنة حقوق الطفل مبـا وردهـا مـن            .  ) ٥ ١ (                                                               ضروب املعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة        
                                                                                                               معلومات تفيد بأن القانون املتعلق حبماية الطفل جيعل التحفظات اليت أبدهتا إندونيسيا على أحكام االتفاقية غـري            

   . )  ١٧ (                                        ، وأوصت بسحب هذه التحفظات على وجه السرعة )  ١٦ (      ضرورية

   اإلطار الدستوري والتشريعي- باء 

               مبا اختذ من     )  ١٨ (                                                               التمييز العنصري، وجلنة حقوق الطفل، وجلنة مناهضة التعذيب                              رحبت جلنة القضاء على     -  ٢
  ،     ٢٠٠٢                                                                                                   خطوات لتعزيز اإلطار الدستوري والتشريعي اخلاص حبقوق اإلنسان، ال سيما تنقيح الدستور يف عـام                

     رحبت     ، و  )  ١٩ (    ١٩٩٩                               املتعلق حبقوق اإلنسان لعام        ٣٩                                                        الذي نص على وضع شرعة حقوق، واعتماد القانون رقم          
   . )  ٢٠ (    ً                                                                            أيضاً باإلجراءات اجلارية من أجل مواءمة القوانني احمللية مع الصكوك الدولية حلقوق اإلنسان

  ،  )    ٢٠٠٧ (                       مبكافحة االجتار باألشخاص     ّ تتعلّق   َّ                                                            ونوَّهت اللجنة املعنية بالقضاء على التمييز ضد املرأة باعتماد قوانني   - ٣
     ، إال  )  ٢١ (    ١٩٤٥                                     ، وبالتعديالت اليت أدخلت على دستور عام  )   ٠٠٤ ٢ (                       ، ومكافحة العنف املرتيل    )    ٢٠٠٦ (                ومحاية الضحايا   
                       اللجنة إندونيسيا على         كما شجعت  .  )  ٢٢ (                                                    إزاء اإلدراج اجلزئي ألحكام االتفاقية يف قوانني إندونيسيا     القلق             أهنا أعربت عن 

                          رحبت جلنة القضاء على           وبينما  .  )  ٢٣ (              يف االتفاقية      ً                 وفقاً للتعريف الوارد                                                تكييف قوانينها احمللية بغية تعريف التمييز       
                                                               ، فإهنا حثت إندونيسيا على مواصلة تعديل قوانينها املتعلقة باجلنسية  )  ٢٤ (                                        التمييز العنصري بالقانون املتعلق باملواطنة

  ،  )         غري األصليني   (non-pribumi و  )        األصليون   (pribumi                 ً                        ورحبت اللجنة أيضاً حبظر استخدام لفظيت         .  )  ٢٥ (        واملواطنة
                                                                        ى إبطال اإلجراءات املتعلقة حبصول اإلندونيسيني املنحدرين من أصل صيين على ترخيص                         وباملرسوم الذي ينص عل   

                                                  ورحبت جلنة حقوق الطفل بالقوانني املتعلقة حبماية         .  )  ٢٦ (                                                  خاص ملمارسة طقوسهم الدينية ومعتقداهتم وتقاليدهم     
                              كـام التمييزيـة الـواردة يف                                    ، إال أهنا أعربت عن القلق إزاء األح )  ٢٧ (                                     األطفال، والتعليم الوطين وقضاء األحداث  

                                                  وحثت اللجنة املعنية بالقضاء على التمييز ضـد          .  )  ٢٨ (                                                           التشريعات املتعلقة بالتبين وافتقارها إىل الضمانات الالزمة      
                 لألمني العـام     ة       اخلاص  ة        املمثل  ت      ، الحظ     ٢٠٠٧         ويف عام     .  )  ٢٩ (                                                     املرأة على استعراض تنفيذ القوانني احمللية واإلقليمية      

   )  ٣٠ (                                                                             فعني عن حقوق اإلنسان عدم وجود أية تدابري حمددة تتعلق حبماية املدافعني عن حقوق اإلنسان           حبالة املدا ة     املعني
   . )  ٣٣ (                            وإىل ضرورة إصالح نظام القضاء       القائمة   )  ٣٢ (        واملؤسسية   )  ٣١ (         القانونية             إىل الثغرات  ت     وأشار
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   اهليكل املؤسسي واخلاص حبقوق اإلنسان- جيم 

َ     اعُتِمَدت  -  ٤  ِ   ،     ٢٠٠١      عـام    "    ألف "            يف الفئة   (Komnas-HAM)                         اإلنسان يف إندونيسيا                             اللجنة الوطنية حلقوق     ُ 
   )  ٣٥ (    ٢٠٠١                                      وأعربت جلنة مناهضة التعذيب يف عام         .  )  ٣٤ (    ٢٠٠٧      مارس   /  ُ                                           وأُكد قرار اعتمادها يف هذه الفئة يف آذار       

  ء          نشغال إزا ال      عن ا )  ٣٧ (    ٢٠٠٧                                        وجلنة القضاء على التمييز العنصري يف عام  )  ٣٦ (    ٢٠٠٤                      وجلنة حقوق الطفل يف عام 
ـ   ت     وأعرب  .  )  ٣٨ (     ُ                            وقد قُدمت توصيات يف هذا الصدد       .                                                   عدم نزاهة واستقالل اللجنة الوطنية حلقوق اإلنسان          ة          املمثل

                                              إزاء عدم متتع هذه اللجنة بسلطات كافية                    عن القلق                                    حبالة املدافعني عن حقوق اإلنسان      ة                     لألمني العام املعني    ة    اخلاص
   . )  ٤٠ (                           نتهاكات الشائعة حلقوق اإلنسان                             وعدم اختصاصها بالتحقيق يف اال )  ٣٩ (             يف جمال التحقيق

                                                                                                        والحظت جلنة القضاء على التمييز العنصري بارتياح القانون املتعلق بإنشاء احملكمة الدسـتورية الـذي                 -  ٥
َ  ِّ    ُيَمكِّن             بإنـشاء    )  ٤٢ (                           ورحبت جلنة حقـوق الطفـل       .  )  ٤١ (                            ألي إجراء أو فعل قانوين                    مراجعة دستورية               من إجراء    ُ 

                                وأوصت بتعزيز استقالل هذه املؤسسات   ،                                لقضاء على أسوأ أشكال عمل األطفال                          مؤسسات تعىن حبماية األطفال وا
                  حبالة املدافعني عن  ة                  لألمني العام املعني ة      اخلاص ة       املمثل ت     وأعرب  .  )  ٤٣ (                                          وموضوعيتها وفعاليتها ومساءلتها أمام اجلمهور

     إىل  ت      أشار ا                 ضد املرأة، غري أهن                                    اللجنة الوطنية املعنية مبكافحة العنف     أنشطة                                 حقوق اإلنسان عن بالغ االرتياح إزاء 
                                                 ، ودعا املقرر اخلاص املعين مبسألة التعـذيب إىل          )  ٤٤ (                                                           أن استنتاجات كثرية صادرة عن اللجنة قد ظلت دون تنفيذ         

                                                                                   وبينما رحبت اللجنة املعنية بالقضاء على التمييز ضد املرأة باجلهود املبذولة من وزارة متكني   .  )  ٤٥ (              دعم هذه اللجنة
                                                                                        ألن هذه الوزارة قد ال يكون هلا تواجد بارز وقد تفتقر إىل ما يلزم من املوارد                        االنشغال          عربت عن                  املرأة، فإهنا أ  

   . )  ٤٦ (             اختاذ القرار       يف جمال      صالحيات  ال و

   التدابري السياساتية- دال 

                                                                                                         وأعربت اللجنة املعنية بالقضاء على التمييز ضد املرأة عن تقديرها العتماد برنامج إمنائي وطين مخـسي                  -  ٦
                                            ورحب كل من جلنة القضاء علـى التمييـز           .  )  ٤٧ (                                        وإلدماج املنظور اجلنساين يف اخلطة القادمة       )     ٢٠٠٤-   ٠٠  ٢٠ (

                                                                                                                  العنصري واملمثلة اخلاصة لألمني العام املعنية حبالة املدافعني عن حقوق اإلنسان خبطة العمل الوطنية الثانية حلقوق                
                                                    ن اخلطة تتوقع التصديق على الربوتوكول االختيـاري                                                  والحظ املقرر اخلاص املعين مبسألة التعذيب أ        .  )  ٤٨ (      اإلنسان

                                                            ورحبت جلنة حقوق الطفل بوضع خطط عمل وطنية للقضاء على            .  )  ٤٩ (    ٢٠٠٨                                  التفاقية مناهضة التعذيب يف عام      
           ، والقضاء   )  ٥١ ( )    ٢٠٠٢ (                                     ، ومكافحة االجتار بالنساء واألطفال       )  ٥٠ ( )    ٢٠٠٢ (                                 االستغالل اجلنسي التجاري لألطفال     

   . )  ٥٣ (                                    ً ، وهي خطط حظيت بتقدير اليونيسيف أيضاً )  ٥٢ (        األطفال                  على أسوأ أشكال عمل
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   تعزيز ومحاية حقوق اإلنسان على أرض الواقع-      ً ثانيا  
   التعاون مع آليات حقوق اإلنسان- ألف 

   التعاون مع هيئات املعاهدات- ١

  )٥٤(هيئة املعاهدة
             ُ  آخر تقرير ق دم
  غحالة اإلبال  رد املتابعة آخر مالحظات ختامية   ُ       ون ظر فيه

                     جلنة القـضاء علـى     
                 التمييز العنصري

                     حيل موعد تقدميـه يف           ٢٠٠٧      أغسطس  /  آب      ٢٠٠٦
      ٢٠٠٨    عام 

  

                       اللجنة املعنية باحلقوق   
                     االقتصادية واالجتماعية 

           والثقافية

                     حيل موعد تقدمي التقرير   - -   - -   - - 
      ٢٠٠٨           األويل يف عام 

                       اللجنة املعنية حبقـوق    
        اإلنسان

                     حيل موعد تقدمي التقرير   - -   - -   - - 
      ٢٠٠٧         ويل يف عام   األ

         القضاء ب         املعنيـة        اللجنة
                      على التمييز ضد املرأة

                   حيــل موعــد تقــدمي   - -       ٢٠٠٧      يوليه  /   متوز      ٢٠٠٥
ــسادس  ــرين ال                      التقري

     ٢٠٠٩              والسابع يف عام 
        نـوفمرب   /            تشرين الثاين       ٢٠٠١                    جلنة مناهضة التعذيب

٢٠٠١      
 ُ                         قُدم التقرير الثـاين يف       - - 

ــام  ــن     ٢٠٠٥      ع         ، وم
نظر فيه يف               ُ                 املقرر أن ُي

      ٢٠٠٨   ام  ع
        ينـاير   /              كانون الثـاين        ٢٠٠٢                جلنة حقوق الطفل

٢٠٠٤      
                   حيــل موعــد تقــدمي   - - 

ــث   ــرين الثال                       التقري
      ٢٠٠٧              والرابع يف عام 

                                                                                        القضاء على التمييز ضد املرأة على الردود اليت قدمتها إندونيسيا بـشأن القـضايا                       املعنية ب       لجنة    ال      أثنت    -  ٨
                     بالتصدي للتحديات               إندونيسيا                               لسابق للدورة، ونوهت بالتزام                                                     واملسائل اليت أثريت خالل اجتماع الفريق العامل ا       

                                                            ، قدمت إندونيسيا معلومات مفصلة إضافية فيما يتعلق باستنتاجات     ٢٠٠١       ويف عام   .  )  ٥٥ (                       اليت تواجه املرأة يف البلد
                                                                    ، أعربت جلنة القضاء على التمييز العنصري عن تقديرها ملـشاركة               ٢٠٠٧         ويف عام     .  )  ٥٦ (                    جلنة مناهضة التعذيب  

                                                                                                           للجنة الوطنية حلقوق اإلنسان يف إندونيسيا ومسامهة منظمات غري حكومية إندونيسية عديدة، ممـا سـاعد يف                  ا
   . )  ٥٧ (                   االرتقاء مبستوى احلوار
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   التعاون مع اإلجراءات اخلاصة- ٢

   ال  ُ               ُوجهت دعوة دائمة

        ديـسمرب   /                كـانون األول     ٢١-  ١٢ (              ن للمهاجرين                                 املقرر اخلاص املعين حبقوق اإلنسا                                                   آخر الزيارات أو التقارير املتعلقة بآخر البعثات
                                    حبالة املدافعني عن حقوق اإلنـسان       ة                     لألمني العام املعني    ة       اخلاص  ة         ، واملمثل    )  ٥٨ ( )    ٢٠٠٦

    ٢٣-  ١٠ (                                       ، واملقرر اخلاص املعين مبسألة التعذيب        )  ٥٩ ( )    ٢٠٠٧       يونيه   /         حزيران   ١٣- ٥ (
   )  ٦٠ ( )    ٢٠٠٧      نوفمرب  /           تشرين الثاين

                                                 اخلبري املستقل املعين بالتكيف اهليكلي والديون اخلارجية     بدأ                               الزيارات املوافق عليها من حيث امل
                                 ؛ واملقرر اخلاص املعين بـاحلق يف        )    ١٩٩٦ (                                            املقرر اخلاص املعين حبرية الدين أو املعتقد                        ُ                             الزيارات اليت طُلب إجراؤها ومل يوافق عليها بعد

              القضاء أو                                            ؛ واملقرر اخلاص املعين حباالت اإلعدام خارج       )    ٢٠٠٢ (                      حرية الرأي والتعبري    
                                               ؛ والفريق العامل املعين حباالت االختفاء القسري       )    ٢٠٠٤ (                       ً     بإجراءات موجزة أو تعسفاً     

    ).    ٢٠٠٦ (             أو غري الطوعي 
                                                                                  أعرب املقرر اخلاص املعين حبقوق اإلنسان للمهاجرين عن تقديره للحـوار التعـاوين                                    التعاون أثناء البعثات /      التيسري

                                              والتنفيذية والقضائية وغريها من اهليئـات                                                   والبناء الذي أجراه مع السلطات التشريعية     
              عن حقـوق           املدافعني                                                 وشكرت املمثلة اخلاصة لألمني العام املعنية حبالة          .  )  ٦١ (       احلكومية

                                                                                       اإلنسان حكومة إندونيسيا على تعاوهنا معها خالل اإلعداد لبعثتها وأثنـاء أدائهـا              
                       تـه املتعلقـة بتقـصي                                                   وأشار املقرر اخلاص املعين مبسألة التعذيب إىل أن مهم    .  )  ٦٢ (  هلا

                                                                              احلقائق ال ميكن أن تكون فعالة بشكل تام إال إذا متتع حبرية مطلقة إلجراء التحقيقات،    
        مـع            خاصـة                                                                    مبا يف ذلك زيارة أماكن االحتجاز دون إعالن مسبق وإجراء مقابالت          

                              يف حاالت عديدة من الوصول       ُ ِ ُمنِع                                       ويف هذا السياق، أعرب عن أسفه ألنه          .        احملتجزين
             َّ                                                     االحتجاز، وتعرَّض لصعوبات كثرية إلجراء مقابالت خاصة مع احملتجزين،                    إىل أماكن   

                           ً                                        وبينما متكن املقرر اخلاص عموماً من الوصول إىل أماكن االحتجـاز،             .     ً        خالفاً لواليته 
                                                                          فإن مثل هذه التدخالت قد حتول دون إجراء تقييم موضوعي للممارسـات اليوميـة     

   . )  ٦٣ (                       القائمة يف أماكن االحتجاز
      ٢٠٠٧       ديسمرب   /              كانون األول    ٣١    و     ٢٠٠٤       يناير   /               كانون الثاين   ١                     تلقت إندونيسيا بني                                      رسائل االدعاء والنداءات العاجلة          الردود على

                                                            وباإلضافة إىل الرسائل املتعلقة جبماعات خاصة، فإن الرسائل          .         رسالة   ٦٤           ما جمموعه   
           وقـد ردت     .       مـرأة  ا    ٣٢     ً                 فرداً، مبن فـيهم         ١١٩  ب                                   اليت أرسلت إىل إندونيسيا تتعلق      

    ).         يف املائة  ٣٩ (        رسالة   ٢٥            دونيسيا على   إن
       ال شيء                  متابعة الزيارات 

                                                الردود علـى االسـتبيانات املتعلقـة مبـسائل         
   )  ٦٤ (        مواضيعية

         ً                    استبياناً الـيت أرسـلها        ١٢                                                          مل جتب إندونيسيا على أي من االستبيانات البالغ عددها          
    ٣١    و   ٠٤  ٢٠         ينـاير    /               كانون الثاين   ١           ما بني     )  ٦٥ (                             أصحاب واليات اإلجراءات اخلاصة   

   .                ، ضمن املهل احملددة    ٢٠٠٧      ديسمرب  /          كانون األول

   التعاون مع املفوضية السامية حلقوق اإلنسان- ٣

          ، ومنـذ    )  ٦٦ (                                    مع فريق األمـم املتحـدة القطـري         )        املفوضية (                                        تتعاون املفوضية السامية حلقوق اإلنسان        -  ٩
ُ                                         ُعني يف هذا الفريق مستشار معين حبقوق اإلنسان     ٢٠٠٧       أغسطس   /  آب                           بدعم من املفوضية ومن املكتب       حيظى  )  ٦٧ ( 

           اليت قدمت  )  ٦٩ (                                  ، تربعت إندونيسيا مببلغ مايل للمفوضية    ٢٠٠٤       ويف عام   .  )  ٦٨ (          شرق آسيا-                    اإلقليمي ملنطقة جنوب 
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      ً      ً                                                                                                    تعاوناً تقنياً ملنظمات حكومية عدة وغريها من املنظمات األخرى الختاذ تدابري يف جمال أنشطة التثقيف الرامية إىل                 
                حلقة عمل بشأن     ٢٠٠٧                         واستضافت إندونيسيا يف عام   .  )  ٧٠ (                               بلدان املنطقة، مبا فيها إندونيسيا                  مكافحة العنصرية يف 

               وقامت املفوضـة    .  )  ٧١ (                                                                                إطار التعاون اإلقليمي يف جمال تعزيز ومحاية حقوق اإلنسان يف منطقة آسيا واحمليط اهلادئ     
   . )  ٧٢ (    ٢٠٠٧     وليه  ي /     متوز  ١٤      إىل  ١١                                                 السامية حلقوق اإلنسان بزيارة إندونيسيا يف الفترة من 

   تنفيذ االلتزامات الدولية يف جمال حقوق اإلنسان- باء 

   املساواة وعدم التمييز- ١

                                                                                                  بينما رحبت جلنة القضاء على التمييز العنصري باجلهود املبذولة من أجل مواءمة التشريعات الوطنية مع أحكام   -   ١٠
                                                       وهت مبشروع القانون املتعلق بالقضاء علـى التمييـز                                                                          االتفاقية الدولية للقضاء على مجيع أشكال التمييز العنصري، ون        

                                                                                                                   العنصري واإلثين، فإهنا شجعت على اختاذ جمموعة من اإلجراءات من بينها اعتماد قانون شامل يتعلق بالقضاء علـى                  
   . )  ٧٣ (               التمييز العنصري

                      ىل تنقيح القوانني الـيت                                              القضاء على التمييز ضد املرأة باجلهود الرامية إ         املعنية ب       لجنة    ال         ، رحبت       ٢٠٠٧         ويف عام     -   ١١
     ألن        االنشغال                            غري أن اللجنة قد أعربت عن      .                                          تعديل أحكام القانون املتعلق بالسكان           ذلك                             متيز على أساس اجلنس، مبا يف     

  .  )  ٧٤ (       ً                            ِّ                  قانوناً، وألن بعض التعديالت ال تزال متيِّز ضد املرأة       ٢١                                                            التنقيحات مل تشمل مجيع القوانني التمييزية البالغ عددها         
                            واألحكام التمييزية الواردة      )  ٧٥ (                                                           إزاء مشروع القانون اجلديد املتعلق باملساواة بني اجلنسني            لقلق                اللجنة عن ا             كما أعربت 

     فيما                                                           وطلبت اللجنة كذلك إبطال شرط احلصول على موافقة األسرة والزوج    . )  ٧٦ (                املتعلق بالزواج    ١٩٧٤            يف قانون عام 
                                              املتعلق بإدارة الكوارث الطبيعية، فإهنـا           ٢٠٠٧                   ة إىل قانون عام                         وبينما أشارت اللجن    .  )  ٧٧ (                      بعمل املرأة وصحتها        يتعلق

                                                                                                           حثت إندونيسيا على اختاذ التدابري الالزمة للقضاء على مجيع أشكال التمييز اليت تستهدف النساء املعيالت فيما يتعلـق    
    .  )  ٧٨ (                                                                               باحلصول على اإلعانات السكنية أو الغذائية يف أعقاب الكوارث الطبيعية أو حاالت الطوارئ

   حق الفرد يف احلياة، واحلرية واألمن على شخصه- ٢

                احلصول علـى             ً    أو تعسفاً                                                                         طلب املقرر اخلاص املعين حباالت اإلعدام خارج القضاء أو بإجراءات موجزة            -   ١٢
                                                                                      ً                توضيحات بشأن توقيع عقوبة اإلعدام، مبا يف ذلك احلاالت املتعلقة بتطبيق قـوانني ذات أثـر رجعـي خالفـاً           

                                     وجاء يف رد إندونيسيا أن األفراد املعنيني   .  )  ٨٠ (                                                صدار أحكام قضائية دون توفر ضمانات احملاكمة العادلة  وإ   ، )  ٧٩ (       للدستور
 ُ          ُتنفـذ إال                                                                                                        أدينوا من قبل حمكمة راعت اإلجراءات القانونية الواجبة، وأن نظام القضاء مستقل وأن أحكام اإلعـدام ال       

                                                                     ذيب أن احملتجزين ال يتمتعون بأية ضمانات قانونية، فإنه اعترب أن                                                   وإذ الحظ املقرر اخلاص املعين مبسألة التع        .  )  ٨١ (     ً نادراً
                                                        ً        ً                                                 االستمرار يف تطبيق عقوبة اإلعدام مل يعد يف ظل هذه الظروف أمراً مستصوباً والحظ أن السرية اليت حتيط حبـاالت                    

   . )  ٨٢ (                  ً                             اإلعدام متثل انتهاكاً للمعايري الدولية حلقوق اإلنسان

          ُ   َّ                                                             التعذيب مل ُيصنَّف حىت اآلن يف فئات اجلرائم املنصوص عليهـا يف قـانون                                          وأشار املقرر اخلاص إىل أن        -   ١٣
                                                وأعربت جلنة مناهضة التعذيب عن االنشغال إزاء         .  )  ٨٣ (                                                       العقوبات، وهي مسألة ينبغي معاجلتها على وجه السرعة       

            ما وحـدات                                                                                                       ارتفاع عدد االدعاءات املتعلقة بأعمال التعذيب وسوء املعاملة اليت ترتكبها قوات الشرطة، ال سـي              
                                                                      واجلماعات شبه العسكرية اليت يذكر أن هلا ارتباطات مع السلطات،            ،               ، وأفراد اجليش    ")     برميوب  ("                 الشرطة املتنقلة   
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                                                             وكان املقرر اخلاص املعين مبسألة التعذيب قد أعرب عن أوجه القلق هذه   .  )  ٨٤ (                              ويف املناطق املشمولة بالرتاع املسلح
       وينبغي   .  )  ٨٦ (                                               فادت إندونيسيا يف بعض ردودها بأن التحقيقات جارية     وقد أ  .  )  ٨٥ (    ٢٠٠٦          مث يف عام     ٢٠٠٥      يف عام 

                         وأشار املقرر اخلاص املعين      .  )  ٨٧ (                                                                              مواصلة اجلهود الرامية إىل إصالح جهاز الشرطة بغية تعزيز استقالهلا عن اجليش           
               للقوة مـن                                                      ً                                              حباالت اإلعدام خارج القضاء أو بإجراءات موجزة أو تعسفاً إىل ادعاءات تتعلق باالستخدام املفرط             

                                ، وبإساءة املعاملة وباإلعـدام      )  ٨٨ (                                           ، مبا يف ذلك ضد أطفال يف بابوا الغربية               القوانني                            جانب موظفني مكلفني بإنفاذ     
                       ووردت بالغات تتعلق حباالت   .  )  ٨٩ (              استقالل بابوا      من أجل           املشهورين        املناضلني                           احملتمل خارج نطاق القضاء ألحد 

        وأشـار    .                                                       ش ولقوات الشرطة خالل فترة احلكم االستثنائي يف آسيه                                                    اغتصاب مزعوم على أيدي أفراد تابعني للجي      
                                                               إىل أن عدد حاالت االغتصاب املزعومة قد بلغ حسب التقـديرات              )  ٩٠ (    ٢٠٠٣                                نداء عاجل مشترك صدر يف عام       

                                         ، مما أدى إىل إدانة ثالثة جنود واحلكم            ٢٠٠٣      مايو   /       أيار   ١٩                                                 حالة منذ إعالن احلكم االستثنائي يف آسيه يف             ١٠٠
    ٢١                                                                                                    م بالسجن ملدة قصرية من قبل حمكمة عسكرية، كما أشارت الرسائل اليت أحاهلا املقررون اخلاصون إىل                     عليه

   . )  ٩١ (                                                  حالة من حاالت االغتصاب، واالغتصاب اجلماعي والعنف اجلنسي

          مدافعون                                                                                      وأشارت املمثلة اخلاصة لألمني العام املعنية حبالة املدافعني عن حقوق اإلنسان إىل انتهاكات تعرض هلا  -   ١٤
                                                                               ً                        عن حقوق اإلنسان، مبا يف ذلك حاالت إعدام خارج نطاق القضاء أو بإجراءات موجزة أو تعسفاً، وحاالت اختفـاء        

            ، وتقييـد    ) ٤ ٩ (                                   ، واحتجاز تعسفي، وهتديدات مزعومة     )  ٩٣ (                                                ، وتعذيب، وسوء معاملة، واستخدام مفرط للقوة       )  ٩٢ (    قسري
        وتعرضهم    )  ٩٥ (                                              ، ونعت املدافعني عن حقوق اإلنسان باالنفصاليني                                                        حرية التعبري، واالجتماع، وتكوين اجلمعيات والتنقل     

                                                      وأعربت املمثلة اخلاصة لألمني العام عن قلقهـا إزاء           .  )  ٩٦ (                                              بلغت هذه االنتهاكات ذروهتا يف بابوا الغربية          قد           للوصم؛ و 
                      كلفة بإنفاذ القوانني                                                       وحيال ما وردها من شهادات تفيد بأن السلطات امل           )  ٩٧ (        معينة                 الناشطني يف جماالت                 حالة املدافعني   

                                                                               ُ                                       ال تزال تضايق املدافعني عن حقوق اإلنسان أو تقيد حرية وصوهلم إىل الضحايا واملواقع اليت ُتنتـهك فيهـا حقـوق                     
                                                                     وأشارت إىل ما أبدي من انشغال إزاء عدم مساءلة أفراد الـشرطة              .  )  ٩٨ (                                              اإلنسان يف العاصمة، ويف آسيه وبابوا الغربية      

                                                                         اخلاصة بوجه خاص، حتسن حالة املدافعني عن حقوق اإلنسان يف آسيه منذ                   املمثلة        ا شجع     ومم  .  )  ٩٩ (                واجليش واملخابرات 
                                                     ُ                           إال أهنا أعربت عن القلق إزاء العدد الضخم للقضايا اليت مل ُتحسم واملتعلقة               .  )   ١٠٠ (    ٢٠٠٥                             توقيع اتفاق السالم يف عام      

        مـن     ١٥                            حيث تفيد تقـارير أن        .   سيه       يف آ      ٢٠٠٥         وعام       ٢٠٠٠                            ُ                        بانتهاكات حقوق اإلنسان اليت ارُتكبت ما بني عام         
                        ُ                                                                           املدافعني عن حقوق اإلنسان أُعدموا خارج نطاق القضاء وأن مخسة آخرين على األقل تعرضوا لالختفاء القسري، فيما 
                                                                                                           تعرض آخرون للتعذيب، ولالعتقال ولالحتجاز دون موجب قانوين، ولتهم مفربكة وغري ذلك من أشكال املـضايقة                

                             وطلبت إنشاء حمكمـة حلقـوق        .  )   ١٠١ (                                            حد من مرتكيب هذه االنتهاكات خضع للمحاكمة       ُ               وُيذكر أن ال أ     .         والتخويف
   . )   ١٠٢ (       السالم                  ً                   اإلنسان يف آسيه وفقاً ملا ينص عليه اتفاق

                                                                                          وأعرب املقرر اخلاص املعين مبسألة التعذيب عن قلقه إزاء إساءة معاملة احملتجزين رهن احملاكمة على أيدي   -   ١٥
                ً     ومل يتلق سوى عدداً      .                                                     ممارسات التخويف، وسوء ظروف االحتجاز والتجاوزات                                     أفراد الشرطة، وأشار إىل تفشي    

    ً                                                                                                    قليالً من االدعاءات املتعلقة بإساءة املعاملة والعقوبة اجلسدية يف السجون، إال أنه أبلغ عن مزاعم وأدلـة تتعلـق    
                    بظـروف االحتجـاز،                                           ومن املسائل املثرية للقلق فيما يتصل         .  )   ١٠٣ (                                       بتعرض احملتجزين للضرب والعقاب واإلهانة    

        بـرامج   "                                       الطبية؛ وتفشي الفساد يف سجن سيبيننغ؛ و                   وعدم كفاية الرعاية                                     االكتظاظ الكبري داخل بعض السجون؛      
                           ؛ وارتفاع عدد حاالت الوفاة؛  )   ١٠٤ (                                                        اليت يودع يف إطارها الرتالء اجلدد يف زنزانات صغرية ومظلمة وقذرة  "        التوجيه
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                   كما أعرب املقـرر      .  )   ١٠٥ (                                                  سة عزل السجناء لفترة طويلة يف زنزانات العقاب                                            واملعاملة الالإنسانية اليت متثلها ممار    
   . )   ١٠٦ (                                               اخلاص عن االنشغال إزاء النقص يف عدد احلراس من اإلناث

              أن عدد حاالت     إىل                                                          ، أشار الفريق العامل املعين حباالت االختفاء القسري أو غري الطوعي    ٢٠٠٦       ويف عام   -   ١٦
       وما      ١٩٩٢                               حالة، حدث معظمها يف عام          ١٥٤        بلغ       ٢٠٠٧       يناير   /            كانون الثاين               ُ                    االختفاء اليت مل ُيفصل فيها حىت       

   ُ                       ، أُحيلت احلاالت اليت حدثت يف     ٢٠٠٢       ويف عام    . ( )   ١٠٧ (      ليشيت-                          يف جاكرتا وآسيه وتيمور    ٢٠٠٠   و    ١٩٩٨   بني 
   . )   ١٠٨ ( )                             تيمور ليشيت إىل حكومة هذا البلد

                                                ن االنشغال إزاء سوء معاملة خادمات املنـازل                                                                   وأعربت اللجنة املعنية بالقضاء على التمييز ضد املرأة ع          -   ١٧
      وأشار   .  )   ١٠٩ (                                                                                  ً     ً              واستغالهلن، وعدم تنفيذ القانون املتعلق مبكافحة العنف املرتيل الذي يستهدف هذه الفئة تنفيذاً تاماً             

  ن                                                                     إىل عدم متتع خدم املنازل من األطفال، ال سيما الفتيات، باحلماية الكافية م )   ١١٠ (                        املقررون اخلاصون يف رسائلهم
                              وتتعلق املسائل األخـرى بعـدد      .  )   ١١١ (                                                                   االستغالل االقتصادي وسوء املعاملة النفسية واجلسدية واالعتداء اجلنسي       

                                                                                                              ساعات العمل، وعدم منح خدم املنازل أيام إجازة كافية لزيارة أسرهم، وانقطاعهم عن التعليم، وحرماهنم مـن             
   . )   ١١٢ (                                         أجورهم، وخرق االتفاقات املتعلقة مبستوى األجور

                                                                                          ، أعربت جلنة حقوق الطفل عن االنشغال إزاء عدم متتع ضحايا االستغالل اجلنسي، مبن فيهم                   ٢٠٠٤         ويف عام     -   ١٨
  .  )   ١١٣ (                                                                                                                    ضحايا االجتار واالستغالل يف املواد اإلباحية والبغاء، باحلماية القانونية الكافية، وقلة تدابري الوقايـة واحلمايـة               

      وأعرب   .  )   ١١٤ ( )     سنة  ١٢ (                                            السن القانونية الدنيا للرضا باالتصال اجلنسي                              ً            وأعربت اللجنة عن االنشغال أيضاً إزاء اخنفاض
                                                                                                     عن القلق إزاء ما وردمها من تقارير عن االجتار بشابات إندونيسيات إىل بلد جماور ألغراض منها                  )   ١١٥ (             مقرران خاصان 

                        اجلنـسي أو االجتـار                                        وأشارت اليونيسيف إىل أن االستغالل      .  )   ١١٦ (                                               بيع مواليدهن يف إطار عمليات تبين غري مشروعة       
   . )   ١١٧ (                   من النساء واألطفال   ١٠٠     ٠٠٠     إىل   ٨٠     ٠٠٠           ً     يشمالن سنوياً حنو 

                                                                                                     ورحب املقرر اخلاص املعين مبسألة التعذيب باعتماد القانون املتعلق حبظر العنف داخل األسرة وإنـشاء                 -   ١٩
                           لعدد الكايف مـن وحـدات                ُ                             ُّ              ، إال أنه أُبلغ بأن انعدام الوعي وعدم توفُّر ا             ٢٠٠٤           يف عام     ،                    قنوات لرفع الشكاوى  

    .  )   ١١٨ (                                      ِّ                      الشرطة املعنية بالنظر يف هذه الشكاوى يعوِّقان تنفيذ هذا القانون

                                                       ، ارتفاع عدد القتلى يف آسيه وكاليمنتان الغربية وسوالفيزي     ٢٠٠٤                                         ومما أثار جزع جلنة حقوق الطفل يف عام          -   ٢٠
                                           انتهاكات حقوق اإلنسان لألطفال، ال سـيما                                ً               وأعربت اللجنة عن القلق أيضاً ألن مرتكيب        .                        الوسطى ومالوكو وآمبون  

               ُ               ً                                                                                 خالل الرتاعات، ال ُيقاضون إال نادراً وألن بعض التقارير تفيد باسـتخدام اجلنـود األطفـال، ال سـيما يف آسـيه                
                     املتحدة الـسامية                                                                                      وأعربت اللجنة عن شديد القلق إزاء ظاهرة، سبق أن أشارت إليها مفوضية األمم              .  )   ١١٩ (       ومالوكو

   . )   ١٢١ (                                                     ، تتمثل يف ارتفاع عدد األطفال املشردين نتيجة الرتاع املسلح )   ١٢٠ (     ً  أيضاً            لشؤون الالجئني

                                                                                                     وأعربت جلنة حقوق الطفل عن االنشغال إزاء ارتفاع عدد األطفال ضحايا العنـف، وسـوء املعاملـة                   -   ٢١
  .  )   ١٢٢ (     سـرة                                                                                               واإلمهال، مبا يف ذلك االعتداء اجلنسي، يف املدارس واألماكن العامة ومراكز االحتجاز وداخـل األ              

                  ً                                                                                             وأعربت اللجنة أيضاً عن بالغ االنشغال إزاء تفشي العقوبة اجلسدية داخل األسرة ويف املدارس بوصفها ممارسـة                 
                املتعلقة بتعرض                                                       وأشارت اليونيسيف إىل أنه على الرغم من التقارير           .  )   ١٢٣ (                                          مقبولة من الناحيتني الثقافية والقانونية    
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ُ                                       ، ال سيما يف آسيه، فإن عدد القضايا اليت ُنظر فيها أو ُرفعت إىل القـضاء قليـل                     عنف  ال        عاملة و   امل     سوء   ل                  الفتيات والنساء                ُ                                     
                                                                                                                ورحبت اللجنة بالربامج الرامية إىل التصدي لظاهرة أطفال الشوارع، إال أهنا أعربت عن االنشغال إزاء ارتفاع                  .  )   ١٢٤ (   ً جداً

   . )   ١٢٥ (                           سيما أثناء عمليات التمشيط ال  ،                                                               عدد هؤالء األطفال وما يتعرضون له من إجراءات توقيف واحتجاز تعسفية

   إقامة العدل وسيادة القانون- ٣

                                                                                       ، الحظت جلنة القضاء على التمييز العنصري بقلق أن اإلندونيسيني املنحدرين من أصـل                  ٢٠٠٧        يف عام     -   ٢٢
ِ                           َّ           صيين قد اسُتهِدفوا خالل أحداث الشغب اليت جدَّت يف أيار                                   وأن احلكومة قدمت معلومات متضاربة     ١٩٩٨     مايو  /         ُ  

                                                          إزاء عدم إنشاء حمكمة خمصصة حلقوق اإلنسان رغم التوصية املقدمة        االنشغال                 وأعربت اللجنة عن   .            هذا الشأن يف
   . )   ١٢٦ (                                                  يف هذا الشأن من جلنة حقوق اإلنسان الوطنية يف إندونيسيا

              من املـوظفني        واحد                                                                                      وأفاد املقرر اخلاص املعين مبسألة التعذيب بأنه مل يصدر أي قرار إدانة حبق موظف                 -   ٢٣
              ُ                                                                                                 احلكوميني الذين ُيزعم أهنم مارسوا التعذيب، وذلك على الرغم من أن التحقيقات اليت أجرهتا اللجنـة الوطنيـة              

                   وناقش املقرر اخلاص     .  )   ١٢٧ (                             َّ                                                  حلقوق اإلنسان يف إندونيسيا قد مكَّنت من حتديد مرتكيب أعمال التعذيب املزعومني           
         ً      ً                                            أو تعسفاً قراراً صدر عن احملكمة العليا يقضي بتربئـة                                                                املعين حباالت اإلعدام خارج القضاء أو بإجراءات موجزة       

                                                              ، أحد النشطني البارزين يف جمال حقوق اإلنسان، رغم توفر أدلة مزعومة     ثالب                   ُ                 الشخص الوحيد الذي أُدين باغتيال منري 
    َّ      ق حقَّـق يف   ُ             ً      ً                وُيذكر أن فريقاً مستقالً لتقصي احلقائ   .                                                                 عن مؤامرة الغتياله اشترك فيها ضباط سامون يف جهاز املخابرات         

                                                                                                                    هذه القضية، وأن التحقيق أفضى إىل إدانة أحد األشخاص، إال أن موظفي وكالة املخابرات احلكومية امتنعـوا عـن                   
                   وأشار املقرر اخلاص     .                               ُ                                                      وأشارت إندونيسيا يف ردها إىل ما ُبذل من جهود عديدة إللقاء الضوء على األحداث               .        التعاون

                                      ، أوصت املمثلة اخلاصة لألمني العـام           ٢٠٠٧       يونيه   /          ويف حزيران   .  )   ١٢٨ (   عدة                                          إىل أن املعلومات املقدمة مل توضح مسائل        
   . )   ١٢٩ (                        إقامة العدل يف هذه القضية          إندونيسيا                                             املعنية حبالة املدافعني عن حقوق اإلنسان بأن تضمن 

                                                             ُ                                                وطلبت جلنة مناهضة التعذيب إىل إندونيسيا أن تضمن التحقيق يف ما ارُتكب يف السابق من جرائم دوليـة،                    -   ٢٤
  .  )   ١٣٠ (                                                                                                          كالتعذيب واجلرائم ضد اإلنسانية، وأن تالحق، عند االقتضاء، مرتكيب هذه اجلرائم أمام القضاء اإلندونيـسي              

                 إىل أن اإلجراءات     ٢٠٠٦                              ليشيت، أشار األمني العام يف عام -                                                       وفيما يتعلق باحملكمة املخصصة حلقوق اإلنسان يف تيمور         
           وخلصت جلنة    .        ليشيت -             شعب تيمور          أفراد                        اخلطرة حلقوق اإلنسان و                                                  القضائية مل تفض إىل إنصاف ضحايا االنتهاكات        

                      اإلرادة من جانـب                        فعالة بسبب انعدام                                                                                اخلرباء املعنية باستعراض إجراءات احملاكمة إىل أن اإلجراءات القضائية مل تكن            
                  هود املبذولة لضمان                      وشجع األمني العام كل اجل  .                                                                    االدعاء، وعدم توفر ما يلزم يف هذه القضايا من خربة وجتربة وتدريب        

           أدانتـهم                                                         ليشيت واملقيمني يف إندونيسيا، وفيما يتعلق باألشخاص الـذين  -                                       مقاضاة مجيع األشخاص املتهمني يف تيمور      
   . )   ١٣١ (                           يف إمكانية مقاضاهتم من جديد      التفكري                               االستئناف، شجع األمني العام على َ  َّ          َبرَّأهتم حمكمة               احملكمة املخصصة مث 

                                                                ملعين مبسألة التعذيب إىل أن األشخاص احملرومني من حريتهم معرضون بوجه خاص                  وخلص املقرر اخلاص ا  -   ٢٥
  .      ً                                                                              نظراً إىل انعدام الضمانات القانونية واملؤسسية وتفشي ظاهرة اإلفالت من العقاب            )   ١٣٢ (                      للتعذيب وسوء املعاملة  

َ                                                   وأشار إىل الصعوبات املُعتَرضة يف مرحلة ما قبل احملاكمة، واالنتشار املزعوم لظاهرة                               الفساد يف نظام القضاء اجلنائي                     ُ  
                   ، استفـسر املقـرر       ٢٠٠٥         ويف عـام    .  )   ١٣٣ (                            ُ                                          وعدم وجود هيئة مستقلة وطنية ُتعىن برصد أماكن االحتجاز بشكل منتظم         

                                                                                                   اخلاص، إىل جانب املمثل اخلاص لألمني العام املعين بتعزيز ومحاية حقوق اإلنسان يف سياق مكافحة اإلرهاب، عن إمكانية 
   . )   ١٣٤ ( "      اإلرهاب "                                                                       ائية ملشروعية االحتجاز واألسس القانونية اليت تقوم عليها التدابري اليت تشري إىل                إجراء مراجعة قض
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   )   ١٣٥ (                                                                                            وأعربت جلنة حقوق الطفل عن شديد االنشغال، شأهنا شأن املقرر اخلاص املعين مبسألة التعـذيب                -   ٢٦
                    ؛ وأوصت اللجنة بفصل  )   ١٣٧ ( )       سنوات ٨ (    ئية                                                  ، إزاء اخنفاض السن القانونية الدنيا للمسؤولية اجلنا )   ١٣٦ (          واليونيسيف

                                                                                                              احملتجزين األطفال عن الكبار، وبعدم اللجوء إىل إجراء احلرمان من احلرية يف حالة األطفال إال كمـالذ أخـري                   
   . )   ١٣٨ (                                        وألقصر فترة مناسبة من الزمن ويف ظروف مالئمة

                                                                      حرية الدين أو املعتقد، وحرية التعبري، وحريـة تكـوين اجلمعيـات              - ٤
                                                    مع السلمي، واحلق يف املشاركة يف احلياة العامة والسياسية     والتج

                                                                                                أعرب املقرر اخلاص املعين حبرية الدين أو املعتقد وجلنة القضاء على التمييز العنصري عن القلق إزاء التفرقة   -   ٢٧
          يف مجلـة                                            ُ   َ            ، أرسل املقرر اخلاص رسالة تتعلق مبشروع قانون ُيذكَر أنه ينص،    ٢٠٠٤         ويف عام     .                    القائمة بني األديان  

        ويقـضي    "                                      خترج عن التعاليم األساسية للديانـة      "                                                                   أمور، على حظر التبين والزواج بني األديان، ومنع التعاليم اليت           
                                               وأعربت جلنة القضاء على التمييز العنصري عن         .  )   ١٣٩ (                                                     باحلصول على ترخيص من احلكومة إلنشاء أماكن العبادة       

                      ً           والحظت اللجنة بقلق أيضاً الصعوبات   .  )   ١٤٠ (                   الوثائق القانونية                                             االنشغال إزاء القانون الذي يقضي بذلك الديانة يف
                                                                                                            اليت يواجهها أتباع خمتلف الديانات من رجال ونساء لدى تسجيل عقود زواجهم واملـشاكل الـيت تعترضـهم                  

   . )   ١٤١ (                                                         للحصول على شهادات ميالد ألطفاهلم، وأوصت بالسماح بالزواج املدين

                                                                            كومة تتعلق بإيداع قائدة مجاعة دينية يف السجن حبجة محايتها مث اهتامهـا                                             ووجه املقرر اخلاص رسالة إىل احل       -   ٢٨
                         ؛ واغتيال ثالث تلميذات     )   ١٤٣ (                                                                         ؛ واحتجاز ثالث نساء يدعى أهنن حاولن تغيري ديانة أطفاهلن إىل املسيحية            )   ١٤٢ (      بالكفر

                          لتلميذات الثالث، مؤكدة أنه                     فيما يتعلق بقضية ا                                             ٍ وأفادت حكومة إندونيسيا يف ردها بأن التحقيق جارٍ  .  )   ١٤٤ (       مسيحيات
                     ً                                     وأشار املقرر اخلاص أيـضاً إىل االعتـداءات والتهديـدات            .  )   ١٤٥ (                     ً                               ال ميكن االفتراض تلقائياً أن القتل كان بدافع ديين        

                         وجاء يف رد احلكومة أنه       .  )   ١٤٦ (                        ً                                                         املزعومة اليت استهدفت أسراً أمحدية، عقب إصدار فتوى تتعلق حبظر اجلماعة األمحدية           
   . )   ١٤٧ (                                                            بري الالزمة لتوفري العيش اآلمن هلذه اجلماعة ومحاية ممتلكاهتا وأنشطتها            مت اختاذ التدا

             أو احتجـاز    /                                                          إىل احلكومة رسائل بشأن حاالت مزعومة تتعلق بتوقيف و          )   ١٤٨ (                    ووجه أصحاب الواليات    -   ٢٩
  .  )   ١٥٠ (  وىل                             ٍ                      وأجابت احلكومة بأن التحقيق جارٍ فيما يتعلق باحلالة األ  .  )   ١٤٩ (    ٢٠٠٣       وعام     ٢٠٠٦               متظاهرين يف عام 

            وأشار املقرر   .  )   ١٥١ (                                                                    أثار مقرران خاصان تقارير تتعلق بتهديدات بالقتل استهدفت أحد الصحفيني    ٢٠٠٤       ويف عام 
          بـشأن       ٢٠٠٦                                                                                                  اخلاص املعين حبرية الرأي والتعبري إىل الصعوبات اليت تطرحها أربعة من القوانني الصادرة يف عام                

         وتعلقـت    .  )   ١٥٣ (                                               إىل احلكومة أن تزودمها بتوضيحات يف هذا الشأن                 ، وطلبا    )   ١٥٢ (                               البث اإلذاعي والتلفزيوين العام   
ُ  ِّ                ، وأحكام بالـسجن ُوقِّعـت علـى       )   ١٥٥ (        ُ                              أدين وفُتش من قبل أجهزة احلكومة       )   ١٥٤ (                       رسائل أخرى مبقتل صحفي                    
                                                                           وجاء يف رد احلكومة أن الصحفيني ليسا يف السجن وبإمكاهنما استئناف قرار              .  )   ١٥٦ (                          صحفيني اثنني أدينا بالقذف   

  ،     ٢٠٠٦           ويف عـام      .  )   ١٥٨ (                                                                       ، إال أن املقرر اخلاص أعرب عن ختوفه من أن يصدر حبقهما حكم جنائي              )   ١٥٧ ( ة     اإلدان
                                                                                                            وجه املقرر اخلاص رسالة تتعلق بإعاقة نشاط وسائط اإلعالم األجنبية، والكنائس، واملنظمات غري احلكوميـة يف                

                                          اب وانعدام االستقرار الناشئة عن أنشطة                                                       وجاء يف رد احلكومة أن احلظر تسوغه حالة االضطر          .  )   ١٥٩ (              بابوا الغربية 
   . )   ١٦٠ (                                                                              احلركة االنفصالية والصعوبات املعترضة يف تنفيذ القانون املتعلق باالستقالل الذايت لبابوا
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                                                                                      ، رحبت جلنة القضاء على التمييز العنصري باجلهود املبذولة من أجل تفويض سـلطات                  ٢٠٠٧         ويف عام     -   ٣٠
                                                                     الذايت لألقاليم، إال أهنا أعربت عن األسف لعدم حصوهلا على معلومات كافية                                       اإلدارة املركزية وتدعيم االستقالل     

                     ، أشار املقرر اخلاص        ٢٠٠٧         ويف عام     .  )   ١٦١ (                                        املتعلق باالستقالل الذايت اخلاص لبابوا         ٢٠٠١                         بشأن تنفيذ قانون عام     
                          الغربية يبعث على القلق                                                                                         املعين حبالة حقوق اإلنسان واحلريات األساسية للسكان األصليني إىل أن الوضع يف بابوا              

                                                      وال تزال إندونيسيا تشجع التدفق اجلماعي للمستوطنني،         .                                                      رغم ما اختذ من ترتيبات بناءة تشكل خطوات إجيابية        
                          ً       ً      ً                                                                      وال تزال املنطقة تشهد تواجداً عسكرياً مكثفاً، وقد وردت يف الفترة األخرية تقارير عـن حـاالت اضـطهاد                   

   . )   ١٦٢ (          يف املرتفعات                                    واعتداءات يف بونكاك جايا ومناطق أخرى 

     يف    ٣٠                                                                                                ورحبت اللجنة املعنية بالقضاء على التمييز ضد املرأة بالقانون الذي ينص على ختصيص حـصة                  -   ٣١
                                                                                                             املائة للنساء يف صفوف ممثلي األحزاب السياسية يف املرشحني لالنتخابات الربملانية، إال أهنا أعربت عن االنشغال                

                                   وحثت إندونيسيا على اختاذ ما يلزم من   .  )   ١٦٣ (                       كفل االمتثال هلذا القانون                                     إزاء عدم وجود عقوبات أو آليات إنفاذ ت
      ٢٠٠٤                يف املائة يف عام  ٨                                                              وقد ارتفع عدد املقاعد اليت تشغلها نساء يف الربملان الوطين من          .  )   ١٦٤ (               إجراءات إلنفاذه 

   . )   ١٦٥ (    ٢٠٠٧                يف املائة يف عام     ١١,٣   إىل 

   احلق يف العمل ويف ظروف عمل عادلة ومواتية- ٥

                                                                                                             أعربت اللجنة املعنية بالقضاء على التمييز ضد املرأة عن القلق إزاء عمليات التوظيـف، والتفـاوت يف                  -   ٣٢
                                                                                                           األجور بني النساء والرجال، وعدم املساواة فيما يتعلق باستحقاقات الضمان االجتماعي، وحذف احلكم املتعلق              

                                           وعدم تطبيق هذا املبدأ على العمال احمللـيني،      ٢٠٠٣                                                      باألجر املتساوي لقاء العمل املتساوي القيمة من قانون عام  
                                               وأعلنت جلنة حقوق الطفل أن القلق ال يـزال           .  )  ٦٦ ١ (                                                     وعدم وجود قانون حيظر التحرش اجلنسي يف مكان العمل        

                                   ، وطلبت إىل إندونيسيا التصدي لألسباب  )   ١٦٧ (                                                          يساورها إزاء ارتفاع عدد األطفال العاملني يف القطاع غري النظامي
                                              طلبت جلنة تابعة ملنظمة العمل الدولية يف            ٢٠٠٧         ويف عام     .  )   ١٦٨ (                                         اجلذرية لظاهرة االستغالل االقتصادي لألطفال    

                                                                                               حلكومة تعديل القانون املتعلق باأليدي العاملة أو إصدار لوائح تنظيمية جديدة هتدف إىل إدراج تعريف واضح     إىل ا
           ً                        وأشارت أيضاً إىل اعتماد املبـادئ        .                                                                             وشامل للتمييز املباشر وغري املباشر يف جمال العمالة مبختلف أسبابه وجوانبه          

                                               ، وشجعت على تنقيح التشريعات القائمـة أو            ٢٠٠٥        عام                                                         التوجيهية املتعلقة بتكافؤ الفرص يف جمال العمالة، يف       
                                                            ً      ً                                          اعتماد تشريعات جديدة لتعريف التحرش اجلنسي يف مكان العمل تعريفاً واضحاً وحظره، وتوفري احلماية الالزمة               

   . )   ١٦٩ (                   لضحايا هذه املمارسات

   احلق يف مستوى معيشي كاف- ٦  

                                            االقتصادية أدت إىل تفاقم البطالة والفقر وغريمها         ن األزمة     إىل أ      ٢٠٠٤                           أشار تقرير حكومي صدر يف عام   -   ٣٣
                  ً               وأشار التقرير أيضاً إىل أن حنو        .                                              ً                              من املشاكل االجتماعية يف مناطق عديدة، وتضمن عرضاً لربامج استئصال الفقر          

        عـن       ٢٠٠٧                                                        وأعربت جلنة القضاء على التمييز العنـصري يف عـام             .  )   ١٧٠ (                                        نصف سكان بابوا يعيشون دون خط الفقر      
      ٢٠٠٥                          ، وأشار تقرير صدر يف عام    )   ١٧١ (                                          ٍ                              زاء ما وردها من تقارير تفيد بأن الفقر متفشٍ يف صفوف سكان بابوا                      االنشغال إ 

  .  )   ١٧٢ (                                                                                                     عن برنامج األمم املتحدة اإلمنائي إىل أن الظروف الصحية يف بابوا أسوأ بكثري من باقي مناطق إندونيـسيا          



A/HRC/WG.6/1/IDN/2 
Page 13 

                                                   االنشغال إزاء تفشي الفقر يف صـفوف النـساء وإزاء                                                                    وأعربت اللجنة املعنية بالقضاء على التمييز ضد املرأة عن          
   . )   ١٧٣ (                                                                              االقتصادية السيئة اليت تؤدي إىل انتهاك حقوق اإلنسان للمرأة، ال سيما املرأة الريفية-                  الظروف االجتماعية 

        تعلقـة                                                             ُ                                                    وبينما رحبت اللجنة املعنية بالقضاء على التمييز ضد املرأة مبا اُتخذ من إجراءات لتنفيـذ املبـادرة امل                   -   ٣٤
                            ً                                                                                        مبكافحة الوفيات النفاسية جمدداً، فإهنا أعربت عن القلق إزاء ارتفاع معدالت الوفيات يف صفوف األمهات والرضـع،                 

ُ          وانعدام التثقيف يف جمال تنظيم اُألسرة                      إىل التقـدم        ٢٠٠٧                                                      وأشار تقرير صدر عن منظمة الصحة العاملية يف عام            .  )   ١٧٤ (                             
          تـشمل                                                                 باحلد من وفيات األطفال، والحظ أن املشاكل الصحية الرئيـسية                                                احملرز على درب حتقيق األهداف املتعلقة       

                                                                                                ارتفاع مستويات نقص التغذية يف صفوف األطفال وانتشار األمراض املعدية اليت تزداد حدهتا بسبب سوء التغذية، 
ـ              .                        وال سيما السل واملالريا       ال                                                                               ومن التحديات املطروحة، هو ضمان حصول الفقراء، وال سيما النـساء واألطف

   . )   ١٧٥ (                                               الصغار، على قدر كاف من األطعمة املغذية بسعر مقبول

                                                                                                ووجه املقرر اخلاص املعين باحلق يف الغذاء واملقرر اخلاص املعين باحلق يف السكن الالئق رسائل تتعلق حبالة ما يزيد   -  ٣٥
                   ع يف مناطق تـأثرت                                                                ٍ                 من األشخاص احلائزين لألراضي دون شهادات متلك رمسية، مبا يف ذلك، أراضٍ تق                ٥٠٠     ٠٠٠     على  

 ُ                                                                                  وُيزعم أن تنفيذ مرسوم رئاسي قد حيرم األفراد املعنيني من الوصول إىل أراضـيهم                .                                    بتنفيذ مشاريع إنشاء قنوات وسدود    
   . )   ١٧٦ (                                                                             وأسباب عيشهم وقد يؤدي إىل عمليات إخالء قسري مجاعية دون حصول املتضررين على التعويض

   احلق يف التعليم- ٧

                                   إىل الربنامج احلكـومي املتعلـق           ٢٠١٠-     ٢٠٠٦                                   املتحدة للمساعدة اإلمنائية للفترة                            أشار إطار عمل األمم       -   ٣٦
                                                                      سنوات وإىل اجلهود املبذولة من أجل ضمان التعليم األساسي للجميع، والحظ أن   ٩                                بالتعليم األساسي اإللزامي ملدة     

                                برنامج األمم املتحدة اإلمنائي                          وأشار تقرير صدر عن     .  )   ١٧٧ (                                 َّ                   عدد األطفال غري امللتحقني باملدارس يقدَّر مبليوين طفل       
    ٩٦       إىل       ٢٠٠٤                  يف املائة عام       ٩٤                                                                          إىل ارتفاع النسبة الصافية للتسجيل يف مرحلة التعليم االبتدائي من                ٢٠٠٧        يف عام   

                                                                              ، أعربت اللجنة املعنية بالقضاء على التمييز ضد املرأة عن االنشغال إزاء                ٢٠٠٧         ويف عام     .  )   ١٧٨ (    ٢٠٠٥               يف املائة عام    
  .    ِّ                                                                                                        تعوِّق وصول الفتيات والنساء الشابات إىل التعليم، ال سيما الفتيات يف املناطق الريفيـة أو النائيـة                              العقبات اليت   

   . )   ١٧٩ (                                                                                       وأعربت اللجنة كذلك عن قلقلها إزاء اخنفاض نسبة متثيل الفتيات والنساء يف اجملالني األكادميي واملهين

   األقليات والشعوب األصلية- ٨

                                 متعدد اإلثنيـات والثقافـات       ً اً   بلد      كوهنا                                      مييز العنصري باعتراف إندونيسيا ب                               رحبت جلنة القضاء على الت      -   ٣٧
                                                                              إال أهنا أعربت عن االنشغال إزاء العقبات اليت حتول دون إعمال حقوق الشعوب األصلية على   .                واألديان واللغات

                   تنمية االقتـصادية         ري وال  ص                                           عدم التذرع مبفاهيم املصلحة الوطنية والتع           تضمن                         وينبغي إلندونيسيا أن      .            أرض الواقع 
    .  )   ١٨٠ (                                    واالجتماعية النتهاك حقوق الشعوب األصلية

         ً        كيلومتراً على      ٨٥٠                                                                                               كما أعربت اللجنة عن القلق إزاء اخلطة املتعلقة بإنشاء مزارع لنخيل الزيت على طول حنو                  -  ٣٨
    ُ                       قد ُتحرم مـن اسـتغالل                                                                                                     احلدود بني إندونيسيا وماليزيا، وما تنطوي عليه اخلطة من خماطر بالنسبة للشعوب األصلية اليت             

  .                                                                                                                            أراضيها ومن التمتع مبحاصيلها الزراعية، وانعدام أي إشارة إىل حقوق اجملتمعات احمللية التقليديـة يف القـوانني احملليـة                  
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                                                                                  مراجعة القوانني املتعلقة باملزارع؛ وضمان حقوق اجملتمعات احمللية يف حيازة األراضي             :                                  وتضمنت التوصيات املقدمة ما يلي    
   . )   ١٨١ (                                                                     ا قبل الشروع يف تنفيذ اخلطة، وعقد مشاورات هادفة مع اجملتمعات احمللية املعنية       وملكيته

   املهاجرون، والالجئون وملتمسو اللجوء- ٩

                                                                                                ظلت اللجنة املعنية بالقضاء على التمييز ضد املرأة قلقة إزاء حالة املهاجرات اإلندونيسيات ألن إندونيسيا   -   ٣٩
                                                                                      ت تفاهم مع مجيع البلدان واألقاليم اليت هتاجر إليها النساء اإلندونيـسيات، وإزاء                                            مل تربم اتفاقات ثنائية ومذكرا    

                                                                                                                األحكام التمييزية الواردة يف بعض مذكرات التفاهم، وعدم توفر احلماية الكافية للعامالت الالئي يهاجرن عـن                
                           وق اإلنـسان للمهـاجرين،                                                         ومن القضايا اليت أثارت قلق املقرر اخلاص املعين حبق          .  )   ١٨٢ (                     طريق قنوات غري رمسية   

              ، واالسـتغالل    )   ١٨٤ (                                                          ، والتجاوزات اليت يتعرض هلا املهاجرون يف جمـال العمـل           )   ١٨٣ (                        االسترقاق بسبب املديونية  
                                                    وأشار املقرر اخلاص إىل أن أحد االتفاقات الثنائية          .  )   ١٨٥ (      العودة /                                              املؤسسي للمهاجرين العائدين عند نقاط الدخول     

        وال ينص           الكافية                                                    حالة ضعف املهاجرين ألنه ال يضمن هلم احلماية           س            ِّ    العاملة يكرِّ                                   املوقعة مع البلدان املضيفة لليد    
   . )   ١٨٦ (          ُ      االتفاق مل ُيعلن ا                                                   على تدابري ملكافحة التجاوزات والتصدي هلا، وألن توقيع هذ

   اء    َّ                                                                                                    ونوَّهت مفوضية األمم املتحدة السامية لشؤون الالجئني بإندونيسيا اليت ال تزال تتبع سياسة انفتاح إز                -   ٤٠
                   الالجئني املعترف هبم   أن                                                     وبينما أقرت مفوضية األمم املتحدة السامية لشؤون الالجئني ب  .                      ملتمسي اللجوء والالجئني

                                                                                                                 يتمتعون حبرية التنقل، وإىل حد ما خبدمات الصحة العامة والتعليم االبتدائي، فإهنا أشارت إىل أن وضع الالجئني                 
   . )   ١٨٧ (                                                وال يتسم باالستقرار بسبب انعدام اآلليات القانونية                                       وملتمسي اللجوء ال يزال يفتقر إىل طابع رمسي

                 ً املشردون داخليا - ١٠

                                                     أنه رغم إهناء برنامج املهاجرة، فإن آثاره ال تزل مستمرة،                                             أشارت جلنة القضاء على التمييز العنصري إىل       -   ٤١
                  الكوارث الطبيعية         نتيجة   ً  اً                                   بسبب ارتفاع عدد املشردين داخلي                        تواجهها إندونيسيا                                  كما أشارت إىل التحديات اليت      

                                                                                                     وينبغي إلندونيسيا أن تتخذ تدابري من بينها التفكري يف وضع جمموعة من املبادئ التوجيهية اخلاصـة                  .         والرتاعات
   . )   ١٨٨ (               ً باملشردين داخلياً

   اإلجنازات، وأفضل املمارسات، والتحديات، واملعوقات-      ً ثالثا  
                                                         التحديات املطروحة، كالرتاعـات املـسلحة الداخليـة،                                                      حددت جلنة حقوق الطفل وجلنة مناهضة التعذيب        -   ٤٢

      ٢٠٠٦                                                             ورحبت جلنة القضاء على التمييز العنصري بالتصديق يف عام            .  )   ١٨٩ (                                     واإلرهاب، واخلصوصيات اجلغرافية للدولة   
        ً     أن سـجوناً       إىل                                            وأشار املقرر اخلاص املعين مبسألة التعذيب         .  )   ١٩٠ (                                          على العهدين الدوليني اخلاصني حبقوق اإلنسان     

  .  )   ١٩١ ( )                 ال سيما يف بابوا    (   ً                                                ً      ً                           ثريةً توفر مساحة واسعة وتتسم حبسن الصيانة وتعترب مفتوحةً نسبياً لألصدقاء واألسر              ك
                                                                                     ، أبرز املمثل اخلاص لألمني العام املعين باألطفال والرتاعات املسلحة جهود بناء السالم املبذولة من     ٢٠٠٧       ويف عام 

                                         ن الكبار بشأن السالم ووسيلة لسد الفجوة بني  و      ملتفاوض           يسترشد به ا                                     ً  برملان األطفال يف مالوكو، الذي يعد منوذجاً 
   . )   ١٩٢ (               املسلمني واملسيحيني
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   األولويات واملبادرات وااللتزامات الوطنية الرئيسية-      ً رابعا  
   تعهدات الدولة- ألف 

التصديق تعهدت إندونيسيا مبواصلة مساعيها من أجل االنضمام إىل الصكوك الدولية حلقوق اإلنسان أو   - ٤٣
  .)١٩٣()٢٠٠٩- ٢٠٠٤(          ً                                       عليها وفقا  خلطة العمل الثانية املتعلقة حبقوق اإلنسان 

   توصيات حمددة للمتابعة- باء 

                                                                              ، طلبت جلنة القضاء على التمييز العنصري إىل إندونيسيا أن متدها يف غضون سنة مبعلومات     ٢٠٠٧      يف عام   -   ٤٤
                                                       حقوق الشعوب األصلية، ال سيما فيما يتعلق باملـشروع                                                                  عن كيفية متابعتها للتوصيات املقدمة من اللجنة بشأن         

                                                                                                             الضخم الستغالل خنيل الزيت على حدود منطقة كاليمنتان؛ وإلغاء الشرط املتعلق بإثبات اجلنسية اإلندونيـسية               
                                                                                                          بالنسبة للمواطنني املنحدرين من أصل صيين وغريهم من املواطنني املنحدرين من أصل أجنيب، وتعزيز اسـتقالل                

   . )   ١٩٤ (                                      لوطنية حلقوق اإلنسان يف إندونيسيا وواليتها        اللجنة ا

                                      ً                                                               وباإلضافة إىل التوصيات املشار إليها سابقاً، تشمل التوصيات املقدمة من اإلجراءات اخلاصة توصـيات                -   ٤٥
                                                                        املقرر اخلاص املعين حبقوق اإلنسان للمهاجرين بشأن حتسني النظم القانونية            )  أ   : (                             قدمها أصحاب الواليات التالني   

                                                       ، واآلليات اخلاصة حبظر وكاالت التشغيل الـيت تنتـهك           )   ١٩٥ (                                         ت الرصد املتعلقة بشركات التوظيف اخلاصة          وآليا
             املمثلة اخلاصة   )  ب (   ؛ و )   ١٩٧ (                                                               وإنشاء إطار لتحسني ظروف عمل املهاجرين ووضع عقد عمل موحد         ، )   ١٩٦ (       القوانني

                                        في اجليش والشرطة على املسائل الواردة                                                                            لألمني العام املعنية حبالة املدافعني عن حقوق اإلنسان بشأن تدريب موظ          
                                                                  ، وإنشاء خلية خاصة لتسجيل الشكاوى املتعلقة حبـاالت اإلسـاءة            )   ١٩٨ (                                  يف إعالن املدافعني عن حقوق اإلنسان     

                                                          املقرر اخلاص املعين مبسألة التعذيب بشأن إدانة التعـذيب           )  ج (    ؛ و  )   ١٩٩ (                                    للمدافعني عن حقوق اإلنسان وإنصافهم    
                                                                                وإنشاء آليات لتلقي الشكاوى تستويف شرط السرية وتكون يف متناول األفـراد املعنـيني؛                            وسوء املعاملة عالنية،    

                                                                       ساعة؛ وتوفري الضمانات القضائية، وإنشاء آليات وطنيـة للقيـام             ٤٨                                       وختفيض مدة االحتجاز قيد التحقيق إىل       
                           تياري امللحـق باتفاقيـة                                                                                          بزيارات غري معلنة إىل كافة أماكن االحتجاز؛ وانضمام إندونيسيا إىل الربوتوكول االخ           

   . )   ٢٠٠ (                                   مناهضة التعذيب، وإلغاء عقوبة اإلعدام

   بناء القدرات واملساعدة التقنية-      ً خامسا  
                                                                                                       أوصت جلنة حقوق الطفل بالتماس املساعدة من اليونيسيف ومنظمة الصحة العاملية والتعاون معهما فيما                -   ٤٦

                          ، وبشأن األطفال الـذين      )   ٢٠١ (                   اكز إعادة التأهيل                                                             يتعلق بوصول األطفال ذوي اإلعاقة إىل خدمات خاصة وإىل مر         
             ؛ وأن تقدم    )   ٢٠٣ (                                                                       ؛ وأوصت بأن يشمل التعاون مع منظمة الصحة العاملية املسائل الصحية           )   ٢٠٢ (                يتعاطون املخدرات 

                                        ؛ وأوصت بالتعاون مع اليونسكو واليونيسيف  )  ٠٤ ٢ (                                                   اليونيسيف ومنظمات أخرى املساعدة يف جمال تسجيل املواليد 
                                  ومفوضية األمم املتحدة السامية      ؛ )  ٠٥ ٢ (                                                          ائي اآلسيوي واجملتمع املدين من أجل النهوض بقطاع التعليم                   واملصرف اإلمن 

  ؛  )   ٢٠٦ (                                         ليشيت جلميع األطفال املفصولني عن ذويهم      -                                                            لشؤون الالجئني يف جمال العودة السريعة واآلمنة إىل تيمور          
  .  )   ٢٠٧ (                                 جتار باألطفال واختطـاف األطفـال                                                                        واليونيسيف واملنظمة الدولية للهجرة بشأن مسألة بيع األطفال واال        
                                            تعزيز التنمية البشرية؛ واحلوكمة؛ ومحايـة        :                                                                   وسيشمل إطار عمل األمم املتحدة للمساعدة اإلمنائية اجملاالت التالية        
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                                                               وقدمت اليونيسيف معلومات بشأن ما تقدمه من مساعدة يف جمال            .  )   ٢٠٨ (                               املستضعفني واحلد من حاالت الضعف    
                                                          وأفادت مفوضية األمم املتحدة السامية لشؤون الالجئني بأهنا ساعدت   .  )   ٢٠٩ (               طار نظام القضاء                إنصاف األطفال يف إ

                  وقدم املقرر اخلاص     .  )   ٢١٠ (                                                                             يف وضع خطة عمل هتدف إىل توفري احلماية لالجئني وتنظيم حركات اهلجرة املختلطة            
                                      الدولية، وطلب إىل اجملتمع الدويل دعم                                                                                  املعين مبسألة التعذيب تقديراته لتكاليف إنشاء نظام قضائي يستويف املعايري           

   . )   ٢١١ (                               اإلصالحات اليت أشار إليها يف تقريره
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