
(A)   GE.12-11810    270312    270312 

  جملس حقوق اإلنسان
  الفريق العامل املعين باالستعراض الدوري الشامل

  الدورة الثالثة عشرة
  ٢٠١٢يونيه / حزيران٤ -مايو / أيار٢١جنيف، 

مـن   ٥لسامية حلقوق اإلنسان، وفقاً للفقـرة       موجز أعدته املفوضية ا       
  ١٦/٢١مرفق قرار جملس حقوق اإلنسان 

  *إندونيسيا    

 إىل عمليـة االسـتعراض       جهة معنية  ٣٢هذا التقرير موجز للمعلومات املقدمة من         
وهو يتَّبع هيكل املبادئ التوجيهية العامة اليت اعتمدها جملـس حقـوق            . )١(الدوري الشامل 

يتضمن التقرير أية آراء أو وجهات نظر أو اقتراحات من جانب مفوضية األمم             وال  . اإلنسان
وقـد  . املتحدة السامية حلقوق اإلنسان، وال أي حكم أو قرار فيما يتصل بادعاءات حمدَّدة            

ذُكرت بصورة منهجية يف حواشي هناية النص مراجع املعلومات الواردة يف التقرير، كما أُبقي    
علـى أن    ١٦/٢١ وينص قرار املفوضـية      .وص األصلية دون تغيري   قدر اإلمكان على النص   

خيصص، عند االقتضاء، فرع مستقل ملسامهات املؤسسة الوطنية حلقوق اإلنسان التابعة للدولة 
وتتاح على املوقع الشبكي . موضوع االستعراض واملعتمدة بناء على التقيد التام مببادئ باريس    

وقد . لنصوص الكاملة اليت تتضمن مجيع املعلومات الواردةللمفوضية السامية حلقوق اإلنسان ا
  .والتطورات اليت حدثت يف تلك الفترةروعي يف إعداد هذا التقرير دورية االستعراض 

  

__________  
 .لوثيقة قبل إرساهلا إىل دوائر الترمجة التحريرية باألمم املتحدةمل ُتحرر هذه ا  *  
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املؤسسة الوطنية حلقوق اإلنـسان التابعـة للدولـة         معلومات قدمتها     -أوالً  
  اريسموضوع االستعراض واملعتمدة بناء على التقيد التام مببادئ ب

  املعلومات األساسية واإلطار   -ألف  
بأن احلكومة مل تنفـذ     ) Komnas-HAM(أفادت اللجنة اإلندونيسية حلقوق اإلنسان        -١

التوصيات الداعية إىل التصديق على عدد من املعاهدات الدولية حلقوق اإلنسان، وأوصـت             
قـوق مجيـع العمـال       وعلى االتفاقية الدولية حلماية ح     )٢(اًاحلكومة بأن تصدق عليها فور    

  .)٣(املهاجرين وأفراد أسرهم
يف جمال حقوق اإلنـسان           موظفي إنفاذ القوانني     وتدريب   تثقيفوقالت اللجنة إن      -٢

ويتضح ذلك من انتهاكات حقوق اإلنسان املرتكبة على يد قـوات           .  ملموسة نتائجيأتيا ب مل  
تتعلق حالة   ٨٩٠  منها شكوى، ٤ ٩٢٦ ، قدمت ٢٠٠٩ ففي عام . سيما الشرطة  من، ال األ
تشكك يف قانونية االحتجاز على يـد       شكوى   ١٧٧ مواطنني إزاء حتقيقات الشرطة، و     قلقب

وطلبت اللجنـة  . )٥(وال يشري قانون العقوبات إىل اتفاقية مناهضة التعذيب ككل  . )٤(الشرطة
  .)٦(ننيالقوا ال بد من أن يستوفيه موظفو إنفاذ  والتدريب شرطاًفأن تكون براجمها للتثقي

  التعاون مع آليات حقوق اإلنسان  -باء  
قالت اللجنة اإلندونيسية حلقوق اإلنسان إن عملية التشاور بني احلكومة وأصحاب             -٣

. أكثر منها مـستمرة وطويلـة األجـل       ) قبيل تقدمي التقرير مباشرة   (املصلحة كانت مؤقتة    
ن وضع تـشريعات    وأوصت بعقد مشاورات دائمة ومؤسسية أكثر من ذي قبل، خاصة بشأ          

  .)٧(وطنية وجعلها تتوافق مع املعاهدات الدولية املصدق عليها

قوق اإلنسان، مع مراعاة القانون اإلنـساين       املتعلقة حب تنفيذ االلتزامات الدولية      -جيم  
  املنطبقالدويل 

أفادت اللجنة اإلندونيسية حلقوق اإلنسان بأن حترياهتا كشفت عن احتمال ارتكاب             -٤
أحداث و؛  ١٩٩٨ مايو/اضطرابات أيار :  هي ق اإلنسانية يف مخس قضايا حمددة     جرائم يف ح  

؛ ١٩٩٨ و ١٩٩٧ ؛ وحاالت االختفاء القسري يف عامي     ١٩٩٨  يف عام  ٢  وكلوفر سيمانغي
 يتخذ بصددها أي وأبِلغ املدعي العام هبذه األحداث لكنه مل    . وتاالنغساري؛ وواسيور ووامينا  

  .)٨(الفورية لتحقيقاهتاوأوصت اللجنة باملتابعة . إجراء
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            عدم وجود حق يف ضمانات أمنية للمـدافعني عـن حقـوق اإلنـسان إىل     دىوأ  -٥
   ، وأوصَيت احلكومـة بتـسريع إقـرار       "قانون املدافعني عن حقوق اإلنسان    " مشروع   وضع

  .)٩(الربملان إياه
االلتزامـات   عدة يف تنفيـذ      انتكاساتويف خالل السنوات األربع املاضية، حدثت         -٦

حرية الدين  : سيما يف امليادين التالية    احلكومية باحترام حقوق اإلنسان وتنفيذها ومحايتها، ال      
، ومـسؤولية الـشركات عـن احتـرام حقـوق           )١٠(أو املعتقد، ومحاية العمال املهاجرين    

  .)١١(اإلنسان
األمحدية  الطائفةاالعتداء على أتباع    ويعكس هذا التراجع     حرية الدين    تراجعتفقد    -٧

وأوصت اللجنة  . )١٢(يف سيكوسيك، ومنع املسيحيني من العبادة يف كنيسة يامسني، يف بوغور          
 والتحول  ،اإلندونيسية حلقوق اإلنسان بوضع قانون جديد يكفل محاية حرية الدين أو املعتقد           

ت ملعتقدايف إدارة التنوع الديين من املمارسات القمعية والتمييزية إىل معاملة مجيع األديان وا             
  .)١٣(على قدم املساواة

 حالة عنف على صحفيني يف      ٤٤    بوفيما يتعلق بقضايا حرية التعبري، أفادت اللجنة          -٨
ودعي اجملتمع الـدويل إىل دعـم       . )١٤()اإلنترنت(؛ وجترمي اآلراء على الشابكة      ٢٠١٠ عام

  .)١٥(هنة الصحافةمل  األمن واحلمايةإندونيسيا يف تأمني
ملمارس على البابويني، أفادت اللجنة بأن تعامل احلكومة مـع مـؤمتر            وعن العنف ا    -٩

، الـذي أودى حبيـاة ثالثـة        ٢٠١١ أكتوبر/ تشرين األول  ١٩ الشعب البابوي الثالث يف   
مل يكـن تعـامالً    املؤمتر بتهمة اخليانـة،  هذاأشخاص، وجرح آخرين والقبض على زعماء    
أوصت اللجنة بأن تسرع التنمية القائمـة       و. ينسجم مع مبادئ حقوق اإلنسان والدميقراطية     

  . )١٦(على حقوق اإلنسان إلعمال حقوق شعب بابوا وحرياته وردها إليه
 ما يتعرضون للعنـف      ماليني عامل مهاجر إندونيسي يف اخلارج غالباً       ٤,٥ ويوجد  -١٠

 مهـددون   ٣٠٠ ويتعرض بعضهم إلجراءات قانونية، منهم أكثر مـن       . اجلسدي واجلنسي 
وتوصي اللجنة اإلندونيسية حلقوق اإلنسان بـأن تتخـذ         . )١٧(عدام يف بلد جماور   بعقوبة اإل 

  .)١٨(إندونيسيا تدابري دبلوماسية وتقدم مساعدة قانونية حلمايتهم
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  الوطنيـة املعتمـدة    حقوق اإلنسان  قدمة من مؤسسات  املعلومات  امل  -ثانياً  
  خريناآلصلحة املأصحاب من خرى واأل

  سية واإلطارسااألعلومات امل  -ألف  

  نطاق االلتزامات الدولية  -١  
.  اصطدمت بعدد من العوائـق     )١٩( بأن خطط التصديق   ١١أفادت الورقة املشتركة      -١١

، رفـض اجلـيش ووزارة العمـل    مثالً. أوهلا عدم التنسيق والدعم بني املؤسسات احلكومية    
 العمال املهـاجرين    الدولية حلماية حقوق مجيع   التصديق على نظام روما األساسي واالتفاقية       

وثاين تلك العوائق عدم األخذ بزمام املبادرة، وعدم االتـساق،          . ، على التوايل  وأفراد أسرهم 
وشجعت اللجنة الوطنية ملكافحة    . )٢٠(وعدم وجود اإلرادة السياسية داخل احلكومة والربملان      

األطـر   هـذه املرأة احلكومة على أن تنفذ بسرعة التزامهـا بالتـصديق علـى             ضّد  العنف  
  .)٢١(القانونية

 )٢٢( إندونيسيا على االنضمام إىل قانون روما األساسي       ١٣وحثت الورقة املشتركة      -١٢
والتصديق على االتفاقية الدولية حلماية مجيع األشخاص من االختفاء القسري اليت وقعتـها              

 احلكومة، من خـالل وزارة القـانون وحقـوق          ١١وحّضت الورقة املشتركة    . )٢٣(مؤخرا
 إىل ترتيب التصديق على الربوتوكول االختياري امللحق باتفاقية         نسان، على أن تعمد فوراً    اإل

 والربوتوكول االختياري امللحـق باتفاقيـة       )٢٤(القضاء على مجيع أشكال التمييز ضد املرأة      
. )٢٦(، وأن حتسن يف الوقت نفسه الظروف السائدة يف أماكن االحتجاز          )٢٥(مناهضة التعذيب 

 الربوتوكول االختياري التفاقية حقوق الطفل       على التصديق على   ٩قة املشتركة   وحثت الور 
 املتعلق ببيع األطفال وبغاء األطفال واستغالل األطفال يف املواد اإلباحية         

الربوتوكـول  ، و )٢٧(
 وحضت. )٢٨(ةاالختياري التفاقية حقوق الطفل املتعلق بإشراك األطفال يف الرتاعات املسلح         

 ١٨٩  رقـم   احلكومة على التصديق على اتفاقية منظمة العمل الدوليـة         ١١كة  الورقة املشتر 
وأوصـت الورقـة    . )٢٩(٢٠١١الذي تعهد به الرئيس أثناء دورة جلنة القانون الدويل لعام           

وأوصت جلنة احلقوقيني   . )٣٠(١٦٩ بالتصديق على اتفاقية منظمة العمل الدولية        ١٢املشتركة  
 يف الربوتوكولني االختياريني األول والثاين امللحقني بالعهد        رفاًالدولية إندونيسيا بأن تصبح ط    

الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية، ويف الربوتوكول االختياري امللحق بالعهد الدويل           
اخلاص باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية، واالتفاقية الدولية حلماية حقـوق مجيـع            

 الربوتوكـول    على  أسرهم، واتفاقية مركز الالجئني، وأن توقع فوراً       العمال املهاجرين وأفراد  
  .)٣١(االختياري الثالث امللحق باتفاقية حقوق الطفل قصد التصديق عليه
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  اإلطار الدستوري والتشريعي  -٢  
 أن إندونيسيا صدقت على اتفاقية مناهضة التعـذيب يف          ٧جاء يف الورقة املشتركة       -١٣
رم التعذيب يف القانون العـسكري الـوطين وقـانون العقوبـات             لكنها ال جت   ١٩٩٨عام  
 أن اعتماد مشروع القانون اجلنائي، الذي ينص على         ٢وجاء يف الورقة املشتركة     . )٣٢(املدنية

منه يف املستقبل القريب    االنتهاء   لسنوات عدة، ومن غري املرجح       جرمية التعذيب، كان معلقاً   
 إىل التأخر يف اعتماد القانون اجلنائي،       ونظراً. )٣٣(ألولوياتألنه ال حيتل مرتبة عالية يف سلم ا       

 مـع   ينبغي إلندونيسيا أن تنظر يف سن قانون جنائي قائم بذاته يعاقب على التعذيب متـشياً              
  .)٣٤(أحكام اتفاقية مناهضة التعذيب

 منظمة العفو الدولية عن ثغرات أخرى يف القانون اجلنائي، منها أنه يـنص              وأبلغت  -١٤
 بتهمة ١١٠ و١٠٦ يف املادتني    عقوبة اإلعدام؛ وجيرم بعض أشكال التعبري السلمي، مثالً        على

وهو ال يستويف متطلبات القـانون      . الدولة؛ وميّيز يف حق النساء واألقليات الدينية      " عصيان"
  .)٣٥(الدويل حلقوق اإلنسان يف جماالت أخرى

  ، والتدابري السياسيةناإلطار املؤسسي والبنية األساسية حلقوق اإلنسا  -٣  
منظمة التضامن املسيحي العاملي إنه ينبغي إلندونيسيا أن تكفل حتلي اللجنـة            قالت    -١٥

 ٣وأوصت الورقة املـشتركة     . )٣٦(اإلندونيسية حلقوق اإلنسان بالرتاهة ومتتعها باالستقاللية     
  .)٣٧(بإنشاء وحدة حلماية املدافعني عن حقوق اإلنسان يف إطار اللجنة املذكورة

 بكامله عن املساءلة يف قضايا االنتـهاكات         أن فرعاً  ١٣وجاء يف الورقة املشتركة       -١٦
 مل يعـد    ٢٠٠٩-٢٠٠٤الصارخة حلقوق اإلنسان يف خطة العمل الوطنية حلقوق اإلنسان          

ويعكس هذا اإلغفال انتكاسة يف التـزام إندونيـسيا الـسياسي     .  يف اخلطة اجلديدة   موجوداً
  .)٣٨(العقابمبكافحة اإلفالت من 

  التعاون مع آليات حقوق اإلنسان  -باء  
أوصت جلنة احلقوقيني الدولية بأن تقدم إندونيسيا إىل اجمللس، يف الـدورة الثانيـة                -١٧

لالستعراض الدوري الشامل، أثناء اعتماد وثيقتها اخلتامية يف إطار االستعراض املذكور، خطة    
 يف   مرحلياً ، وتقريراً )٣٩(دات وااللتزامات الطوعية  عمل وطنية لتنفيذ التوصيات املقبولة والتعه     

 بعد سنتني مـن     )٤٠( تنفيذ التوصيات والتعهدات وااللتزامات الطوعية     حالةمنتصف املدة عن    
  .اعتماد الوثيقة اخلتامية

املرأة احلكومة بأن تتابع توصيات جلنـة  ضّد اللجنة الوطنية ملكافحة العنف وذكّرت    -١٨
            ال التمييز ضد املرأة واملقـررة اخلاصـة املعنيـة مبـسألة العنـف             القضاء على مجيع أشك   

  .)٤١(ضد املرأة
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  التعاون مع هيئات املعاهدات  -١  
حتالف الشعوب األصلية يف األرخبيل بأن تنفذ إندونيسيا توصـيات جلنـة            أوصى    -١٩

  .)٤٢(القضاء على التمييز العنصري

  طار اإلجراءات اخلاصةالتعاون مع املكلفني بواليات يف إ  -٢  
حثت منظمة التضامن املسيحي العاملي إندونيسيا على توجيـه دعـوة دائمـة إىل                -٢٠

اللجنة الوطنية ملكافحة العنـف     وأوصت  . )٤٣(املكلفني بواليات يف إطار اإلجراءات اخلاصة     
. )٤٤(الـدين  بأن تقبل احلكومة طلباهتم زيارة البلد، منهم املقرر اخلاص املعين حبرية             املرأةضّد  

 بأن تدعو   ١٢وأوصت الورقة املشتركة    . )٤٥(وقُدمت توصيات مشاهبة يف تسع رسائل أخرى      
الشركات عرب : إندونيسيا مكلفني بواليات يف إطار اإلجراءات اخلاصة معنيني باجملاالت التالية

  .)٤٦(الوطنية واملؤسسات التجارية، واحلق يف الغذاء، والشعوب األصلية

قوق اإلنسان، مع مراعاة القانون اإلنـساين       املتعلقة حب اللتزامات الدولية   تنفيذ ا   -جيم  
  املنطبقالدويل 

  املساواة وعدم التمييز  -١  
           ميّيـز يف حـق املـرأة يف     حملياً قانونا١٥٤ً إىل وجود ١١أشارت الورقة املشتركة    -٢١

          ضـد فحة العنـف    وسجلت اللجنة الوطنية ملكا   . )٤٧(٢٠١٠ يف عام    ١٨٩، و ٢٠٠٩عام  
 ٧٨، منـها    ٢٠١١أغـسطس   / سياسات متييزية باسم الدين واألخالق يف آب       ٢٠٧املرأة  

موجودة على  ) ٢٠٧ من أصل    ٢٠٠(ومعظم تلك السياسات    . )٤٨(تستهدف النساء حتديدا  
: أما على الصعيد الوطين، فتشمل السياسات التمييزية اآليت       . صعيدي املقاطعات واحملافظات  

اإلباحيـة؛ والئحـة وزارة الـصحة رقـم         املـواد    بـشأن    ٢٠٠٨ لعام   ٤٤ن رقم   القانو
1636/MENKES/PER/XI/2010٤٩( املتعلقة خبتان اإلناث(.  

إلغاء أي لوائح   : املرأة احلكومة مبا يلي    ضّدوأوصت اللجنة الوطنية ملكافحة العنف        -٢٢
لبدنية؛ ومتحيص اللـوائح    تنص على اجللد والرجم حىت املوت أو غريمها من أشكال العقوبة ا           

  .)٥٠(املتعلقة باخللوة والزنا يف األقاليم حبيث ال تتعارض مع مبادئ حقوق اإلنسان
 باستمرار الرتاعات بني الشعوب األصلية واملـزارعني        ١١وأفادت الورقة املشتركة      -٢٣

 حالة  ٢٤٠، وزهاء   ٢٠١٠ حالة يف عام     ٦٦٠فقد ُسجلت   . وشركات مزارع زيت النخيل   
 ٢٠٠٩ يف عام    ١١٢وزادت حاالت جترمي من يشاركون يف الرتاعات من         . ٢٠٠٩م  يف عا 

وقيل إن تلك الزيادة جنمت عن منح حقـوق زراعيـة           . ٢٠١٠ يف عام    ١٣٠إىل أكثر من    
  .)٥١(لشركات مزارع زيت النخيل، األمر الذي مسح مبصادرة األراضي
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  حق الفرد يف احلياة واحلرية واألمان على شخصه  -٢  
 والئحة وطنـيني، منـها قـانون         أن أحد عشر قانوناً    ٢اء يف الورقة املشتركة     ج  -٢٤

 ١الورقة املشتركة   وأفادت  . )٥٢(العقوبات وقوانني الفتنة والفساد، تنص على عقوبة اإلعدام       
وأعربت . )٥٣(رائم خمدرات جب أُدينوا ٥٨ شخص ينتظرون اإلعدام، من بينهم       ١٠٠بأن قرابة   

، )٢٢/٢٠٠٢رقم   (٢٠١٠ن بالغ قلقها إزاء تعديل قانون العفو لعام         عمنظمة العفو الدولية    
الذي يفرض على احملكوم عليهم باإلعدام االقتصار على تقدمي طلب واحد للعفو إىل الرئيس              

 إىل إلغاء قوانني اإلعدام يف      ١ودعت الورقة املشتركة    . )٥٤(يف غضون سنة من صدور احلكم     
 أحكام اإلعدام   وإبدالو الدولية إىل إلغاء عقوبة اإلعدام       قضايا املخدرات، ودعت منظمة العف    

  .)٥٥(عقوبة السجنب
 عن حقوق اإلنسان وعضوين يف نقابة        اثنني  أن مدافَعني  ٣وأكدت الورقة املشتركة      -٢٥

فريبورت ماكموران للذهب   كانا يعمالن يف شركة     " احتاد مجيع القوى العاملة يف إندونيسيا     "
ياميسيبا، وليو وانغداغاو، أطلقت الشرطة النار عليهم يف تـشرين          النحاس، ومها بيتروس أ   و

أكتوبر فأردهتما قتيلني عندما كانا يف عداد من تظاهروا واحتشدوا مطالبني بتحـسني             /األول
 أن قوات اجليش والشرطة فرقت      ٧وجاء يف الورقة املشتركة     . )٥٦(ظروف عملهم يف املنجم   

مـؤمتر   من املشاركني من الشعوب األصـلية يف         اً مجع ٢٠١١أكتوبر  / تشرين األول  ١٩ يف
، وهو جتمع سلمي عقد يف ملعب لكرة القدم تابع لكنيسة كاثوليكية            الشعب البابوي الثالث  

 قد أشـارت    ٢وإذا كانت الورقة املشتركة     . )٥٧(يف أبيبورا، مبدينة جايابورا، يف حمافظة بابوا      
ة مبكافحة الشغب تسمح بإطالق الـشرطة       إىل أن إجراءات التشغيل املوحدة اجلديدة املتعلق      

 بإعادة النظر فيها قصد منع انتهاك حقوق       النار على املدنيني غري املسلحني، فإهنا أوصت أيضاً       
  .)٥٨(اإلنسان

 أن مئات حاالت التعذيب يبلغ عنها كل سنة، ويتعلـق     ٢وأكدت الورقة املشتركة      -٢٦
وينتـشر التعـذيب أثنـاء      . و اعترافات أغلبها بالشرطة اليت تريد احلصول على معلومات أ       

وحتتاج الشرطة إىل رصد املوارد الالزمة لربامج لبناء القدرات يف جمـايل            . )٥٩(االستجوابات
  .)٦٠(التحقيق واالستجواب

منط مـن االحتجـاز     كشفت عن   وقالت منظمة رصد حقوق اإلنسان إن حبوثها          -٢٧
وجـاء يف الورقـة     . )٦١(وا وبابوا الغربيـة   سيما يف حمافظيت باب    التعسفي وإساءة املعاملة، ال   

اخلـدمات  مـن  وحيرمـون   معاملة سيئة  أن السجناء السياسيني يعاملون عموماًً ٣املشتركة  
  .)٦٢(الصحية، كما هي حال فيليب كارما وكيمانوس ويندا املصاَبني بأمراض خطرية

طفال أن إندونيـسيا،    أللاملبادرة العاملية إلهناء مجيع أشكال العقوبة البدنية        وذكرت    -٢٨
، بل إن هذه    منذ االستعراض، مل حتقق أي تقدم يف حظر العقوبة البدنية املسلطة على األطفال            

العقوبة ظلت قانونية يف إطار البيت واملدرسة واإلصالحيات ودور الرعاية، وميكن فرضـها             
  .)٦٣(على بعض اجلرائم يف إطار الشريعة اإلسالمية
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أن الشرطة متـارس العنـف يف إطـار         ) VIVATI (دوليةمنظمة فيفات ال  وأكدت    -٢٩
أفيد بارتكاب  و. ، على حدود بابوا   العمليات العسكرية اإلقليمية يف خميمات املشردين داخلياً      

 معروفة من العنف، مثل االغتصاب، واالسترقاق اجلنسي، واالجتار         اجليش والشرطة أشكاالً  
 أن  ٩ وجاء يف الورقة املـشتركة       .)٦٤(نسية، واالعتداءات اجل  بالبشر بغرض استغالهلم جنسياً   

 ما يهدَّدن باالغتصاب والعنف اجلنسي، األمر الذي يفضي هبـن           نساء الطائفة األمحدية غالباً   
  .)٦٥(إىل االكتئاب واالضطرابات اإلجنابية

املرأة إن بيانات السنوات األربع املنصرمة      ت اللجنة الوطنية ملكافحة العنف ضّد       وقال  -٣٠
 املرأة ال يزال مشكلة كبرية، وتظل التدابري املتخذة ملكافحته          الذي تتعرض له   العنف   تظهر أن 
 يف  ٩٥حالة، حدثت    ٣٠٣ ١١٤فمن بني احلاالت اليت عوجلت والبالغ عددها        . )٦٦(حمدودة

 إىل أن الثقافـة األصـلية   ٧فقد أشارت الورقة املـشتركة  . )٦٧(املائة منها يف إطار شخصي   
 أن املمارسـات  ٩وجاء يف الورقـة املـشتركة   . )٦٨(ملرتيل إىل حد بعيدتتساهل مع العنف ا   

 التمييز والـتحكم يف     وهي متجدرة يف  التقليدية الضارة بالفتيات ال تزال تقع يف إندونيسيا،         
وأفادت . )٦٩( تشويه األعضاء التناسلية لإلناث    ، وتتمثل يف  للمرأة منذ الصبا  العالقات اجلنسية   
 أظهر أن معدل عمر الـزواج       ٢٠١٠أن آخر إحصاء للسكان يف عام        ب ١٠الورقة املشتركة   

 بأن قوانني تقييد اإلجهاض، مقترنةً بالعار       وأفادت هذه الورقة أيضاً   . )٧٠(اً عام ١٥ اآلن يبلغ 
          املرتبط باحلمل خارج رباط الزوجية، تعين أن املراهقات احلوامل غـري املتزوجـات غالبـاً              

 لـوائح وزارة    بأن تلغى فـوراً   " مشروع السحلب "وقد أوصى   . )٧١(ما ُيرغَمن على الزواج   
 واعتماد وتنفيذ مبادئ منظمة الصحة العامليـة        )٧٢( املتعلقة خبتان اإلناث   ٢٠١٠الصحة لعام   

بتر األعـضاء التناسـلية لإلنـاث       /التوجيهية بشأن منع موظفي الرعاية الصحية من تشويه       
  .)٧٣(وتشجيع ترك هذه املمارسة

 أن اإلطار القانوين ال جيّرم األفراد أو الـشركات الـيت   ٥ يف الورقة املشتركة   وجاء  -٣١
          الرحالت السياحية هبدف ممارسة اجلـنس مـع األطفـال أو تروجيهـا            تنشر إعالنات عن    

بأن تنسق فرق العمل وترصد على الصعيدين الوطين       املذكورة  وأوصت الورقة   . )٧٤(أو ترتيبها 
بشأن استئصال جرمية االجتار بالبشر واسـتغالل       ( عمل إندونيسيا الوطنية     واحمللي تنفيذ خطة  
  .)٧٥()األطفال جنسيا

وينبغي .  املخدرات على التوافق   إدمان بأن يرتكز عالج     ١وأوصت الورقة املشتركة      -٣٢
مبواد بديلـة ألثـر     ملدمين املخدرات احملتجزين    عالج  التيسري سبل   وإلغاء العالج اإلجباري،    

 أن بـرامج    ١ وفيما يتعلق خبدمات احلد من األضرار، جاء يف الورقة املشتركة            .)٧٦(األفيون
بيد أن العديد من العاملني يف جمـال التوعيـة قـبض            . اإلبر واحملقنات تنفذ بواسطة التوعية    

  .)٧٧(عليهم
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    مبا يف ذلك اإلفالت من العقاب، وسيادة القانونإقامة العدل،  -٣  
 ٢٠٠٩ املتعلقة بالشرطة لعام     ة بأن اللوائح الداخلية اجلديد    ٢ركة  أفادت الورقة املشت    -٣٣
فقد أدى االفتقار للمهنية ولروح املسؤولية لدى القادة وعدم إنفاذ مبادئ   . )٧٨(تنفذ بفعالية  ال

كـان   اً ما وكثري. )٧٩(حقوق اإلنسان إىل استمرار انتهاكات الشرطة دون حسيب أو رقيب         
رفع دعاوى جنائية يف احلاالت اليت تكون فيها شعبة الشرطة          املدعون العامون حيجمون عن     

تـوفر سـبل      ال لكن هذه الشعبة  . املعنية باالعترافات واألمن قد بدأت النظر يف الشكاوى       
 بأن آلية للتدقيق ينبغي أن تكفل انعكـاس         ٢وأوصت الورقة املشتركة    . )٨٠(انتصاف قضائية 

  .)٨١( قرارات النقلةانتهاك لوائح الشرطة يف ترقية املوظفني أو
وأكدت منظمة رصد حقوق اإلنسان على أن أفراد القوات املسلحة اإلندونيـسية،              -٣٤

، رغم اإلصالحات املهمة الـيت شـهدها        )كوباسوس( والقوات اخلاصة    ٨٨خاصة املفرزة   
اجليش يف السنوات األخرية، استمروا يف ارتكاب انتهاكات خطرية دون حسيب أو رقيـب              

 االنتباه إىل عدم وجود آلية تدقيق يف اجليش، وإىل أن           ١١ ولفتت الورقة املشتركة     .)٨٢(اًتقريب
 يؤثر يف تـسوية     )٨٣( غري املنقح بشأن احملكمة العسكرية     ١٩٩٧ لعام   ٣١تطبيق القانون رقم    

  .)٨٤(قضايا انتهاك حقوق اإلنسان السابقة، وأوصت مبعاجلتها
ستخبارات احلكومية اإلندونيسية انتهكت     أن وكالة اال   ٢وجاء يف الورقة املشتركة       -٣٥

يف أحيان كثرية حقوق اإلنسان، وقيل إن املسؤولني الرئيسيني عن اغتيال املدافع عن حقوق              
وانتِقدت الوكالة على تسييسها،    . ، هم أفراد من هذه الوكالة     ٢٠٠٤اإلنسان، منري، يف عام     

ب على انتهاك حقـوق اإلنـسان       وعدم خضوعها للرقابة املدنية، وإفالت أفرادها من العقا       
وقالت جلنة احلقوقيني الدولية إن قانون االسـتخبارات احلكوميـة          . )٨٥(واألعمال اإلجرامية 

 غامض، األمر الذي خيالف مبدأ القانونيـة،        ٢٠١١أكتوبر  / تشرين األول  ١١الذي ُسن يف    
ابري املساءلة، األمر وهذا قد يؤدي إىل سوء الفهم وإساءة االستعمال، وينّم عن االفتقار إىل تد            

  .)٨٦(الذي يزيد من احتمال إفالت وكاالت االستخبارات من العقاب
 أنه إذا كان رئيس إندونيسيا عرب عن التزامـه بـدعم            ٢وجاء يف الورقة املشتركة       -٣٦

كفاح الضحايا من أجل العدالة ومعاقبة مجيع من ارتكبوا انتهاكات سافرة حلقوق اإلنـسان              
وأعربت اللجنة الوطنيـة    . )٨٧(يتحقق تقدم قضائي يف هذا الصدد       مل إنهيف عهد سوهارتو، ف   

 االنتباه إىل قلّـة     ١٣ولفتت الورقة املشتركة    . )٨٨(ملكافحة العنف ضد املرأة عن قلق مشابه      
التقدم يف سبيل تنحية أشخاص تورطوا يف انتهاكات حلقوق اإلنسان من مناصبهم، وأشارت             

  .)٨٩(يعةإىل بعض من عينوا يف مناصب رف
 أنه حتقق يف الفترة املشمولة باالستعراض بعض التقدم         ١٣وجاء يف الورقة املشتركة       -٣٧

فقـد تبّينـت    . يف الوساطة يف املأزق بني اللجنة اإلندونيسية حلقوق اإلنسان والنيابة العامة          
لنيابة إىل ا اً   أحيلت الحق  )٩٠(اللجنة أن جرائم يف حق اإلنسانية ارتكبت يف مخس قضايا كبرية          

ميكنها   الوجاء يف الورقة املذكورة أن النيابة العامة ادعت أن امللفات غري مكتملة وأنه. العامة
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األمر الذي يستلزم توصية برملانية     (التحقيق يف قضايا بأثر رجعي دون إنشاء حمكمة خمصصة          
يها اجلناة من  قائمة يف قضايا ُحوكم ف     احملاكمة مرتني على نفس اجلرم    ، وأن   )اًرئاسياً  ومرسوم

  .)٩١(ذوي الرتب الدنيا أمام احملاكم العسكرية
 أن خطة العمل السابقة يف جمال حقوق اإلنسان كانت ١٣وجاء يف الورقة املشتركة   -٣٨

وطُرح مشروع  . ٢٠٠٩ترمي إىل وضع قانون جديد وإنشاء جلنة وطنية للحقيقة حبلول عام            
وقد ترتب على ذلك حـاالت      . ضئيالًله  اسي  كان الدعم السي  . قانون للمناقشة يف الربملان   

 أنيطتا بوالية شرعية مبوجب آتشيهتأخري إىل أجل غري مسمى يف إنشاء جلنتني للحقيقة لبابوا و
  .)٩٢(قوانني احلكم الذايت اخلاصة

غري قادرة على محاية    " وكالة الشهود والضحايا  " إىل أن    ٢وأشارت الورقة املشتركة      -٣٩
قانون اإلجـراءات   "بلغني عن املخالفات، بسبب قلة املوارد؛ وال ينص         الضحايا والشهود وامل  

على محاية الضحايا والشهود؛ ويفضي عدم توفري احلماية الفعالة للضحايا إىل           اً  حتديد" اجلنائية
  .)٩٣(استمرار اإلفالت من العقاب

  أن الفساد يف جهاز القضاء سبٌب رئيـسي إلفـالت          ٢وجاء يف الورقة املشتركة       -٤٠
مرتكيب العنف الديين أو االحتجاز التعسفي أو التعذيب أو من هم سبب يف الرتاعات علـى                

ورغم العمل الذي تضطلع به جلنة مكافحة الفـساد، فـإن           . األراضي واملناجم من العقاب   
وقد تدخلت فرقة العمل املعنية باملافيا القضائية، اليت أنشئت مبرسوم          . الفساد القضائي متفشّ  

، يف بعض قضايا الرشوة، لكنها ظلت تواجه مقاومة من الـشرطة والنيابـة              ٢٠٠٩يف عام   
وقيل إن جلنة مكافحة الفساد     . والقضاء، وهي جهات أنشئت فرقة العمل من أجل مراقبتها        

  .)٩٤(اصطدمت بالشرطة الوطنية وبالربملان يف قضايا فساد يف هاتني املؤسستني

  سريةاحلق يف اخلصوصية والزواج واحلياة األ  -٤  
يـزاالن    ال  بأن محاية حقوق أطفال السجينات وإعماهلا      ٩أفادت الورقة املشتركة      -٤١

فال ميكن ألمهاهتم أن يرعوهم إال ملدة سنتني، وجيب تسليمهم بعدئذ للتبين            . يثريان االنزعاج 
 توصيات لزيادة الدعم إىل هؤالء األطفال؛       ٩وقدمت الورقة املشتركة    . )٩٦(أو العالج املؤقت  

  .)٩٧(إبطال منع الزواج بني أشخاص من أديان خمتلفةو

حرية الدين أو املعتقد، وحرية التعبري، وتكوين اجلمعيات والتجمع السلمي، واحلـق يف               -٥  
  املشاركة يف احلياة العامة واحلياة السياسية

: قدمته اجلهـات التاليـة    اً   بالغ ١٧أثريت قضايا تتعلق حبرية الدين واملعتقد يف حنو           -٤٢
، واحتـاد   )١٠٠(املركز األورويب للقانون والعدالـة    ، و )٩٩(مركز حقوق اإلنسان والدميقراطية   

، والورقـة   )١٠٣(، وجلنـة االحتفـال    )١٠٢(، وحقوق اإلنـسان أوالً    )١٠١(احلقوق املتساوية 
 احلركة الكاثوليكية   -باكس كريسيت   ، و )١٠٥("األبواب املفتوحة "ومنظمة  ،  )١٠٤(٨ املشتركة
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إىل االنتهاكات اليت تتأذى منها الطائفة األمحديـة يف         اً  وأشري خصوص . )١٠٦(مالدولية للسال 
  .)١٠٨(يف بوغور" تامان يامسني" والكنيسة املسيحية )١٠٧(سيسويك

وقالت منظمة رصد حقوق اإلنسان إن وضع األقليات الدينية تفاقم بـشدة منـذ                -٤٣
 يف  ٢١٦ إىل   ٢٠٠٧يف عام    ١٣٥وأفادت بأن عدد اهلجمات ارتفع من       . )١٠٩(٢٠٠٨ عام

وجـاء يف الورقـة     . )١١٠(٢٠١١ يف األشهر التسعة األوىل مـن عـام          ١٨٤ و ٢٠١٠عام  
 أن إندونيسيا مأَسَست الالمساواة والتسلسل اهلرمي بني املعتقدات الدينية واضعةً           ٤ املشتركة

 وجود عالقة   وأشارت حبوث احتاد احلقوق املتساوية إىل     . )١١١(األقليات الدينية يف أسفل اهلرم    
وطيدة بني استمرار وجود قوانني تقيد احلرية الدينية وتنامي نفوذ اجلماعات املتطرفـة الـيت               

ولفتت الورقـة   . )١١٢(تروج التمييز يف حق األقليات الدينية والعنف ضدها وتشارك يف ذلك          
 أن  ٨تركة  فقد جاء يف الورقة املـش     . )١١٣( االنتباه إىل انتشار الكراهية والترهيب     ٣املشتركة  
 أّجج العنف ضد الطائفة األمحدية على يـد         ٢٠٠٨ وزارات يف عام     ٣بني  اً  مشتركاً  مرسوم

وقالت منظمة رصد حقوق اإلنسان     . )١١٤()اإلسالمية املتشددة (اجلماعات املشتغلة باِحلْسبة    
ارُتكب من عنف ديين شجع على شـن          ما إن اإلفالت من العقاب، الذي طال أمده، على       

 اإلسالميني هجمات أوسع وأقسى على األقليات الدينيـة، خاصـة املـسيحيني             املناضلني
 أن بطالة الشباب والفقر أّديـا إىل اكتـساب          ٢وجاء يف الورقة املشتركة     . )١١٥(واألمحديني

القادة اإلسالميني الدعم وانتشار األفكار األصولية اليت ختل بقيم التنـوع واحلريـة الدينيـة           
  .)١١٦(ر إندونيسيااملنصوص عليها يف دستو

 واللجنة الوطنية ملكافحة    )١١٨(٨ والورقة املشتركة    )١١٧(احتاد احلقوق املتساوية  ولفت    -٤٤
 التمييز الذي يواجهه املؤمنون مبعتقدات السكان األصليني بشأن         العنف ضد املرأة االنتباه إىل    

 إىل أن احلكومة    ٨كة  وأشارت الورقة املشتر  . )١١٩(حقهم يف املساواة أمام القانون واحلكومة     
ستجعل، عنـد وضـعها موضـع       ) E-KTP(يف طريقها إىل إصدار بطاقات هوية إلكترونية        

 احلكومـة   ٨وحثت الورقة املشتركة    . )١٢٠(التنفيذ، جتديد بطاقات هوية الضحايا أمراً معقداً      
؛ )١٢١()إدارة الـسكان   (٢٣/٢٠٠٦على مراجعة تشريعاهتا وسياساهتا مثل القـانون رقـم          

، كمـا   "منع سوء استغالل الدين أو تشويه صـورته       "    ب املتعلق   PNPS/1965/1قانون رقم   وال
  .)١٢٢(حثتها على إعالن القانون غري قابل للتطبيق

 مشروع قـانون    ٢٠١١ أنه ُعرض على الربملان يف عام        ٤وجاء يف الورقة املشتركة       -٤٥
 بشأن الدعوة وبناء أماكن العبادة التسامح الديين؛ ورأت الورقة أن القيود الواردة يف املشروع        

 من العهد الدويل اخلاص بـاحلقوق املدنيـة         ١٨والتعليم الديين كل ذلك يتعارض مع املادة        
 إن العديد من الزعماء الدينيني يف       احلركة الكاثوليكية الدولية للسالم   وقالت  . )١٢٣(والسياسية

حق األقليات الدينية وتعزيز دعم     إندونيسيا عارضوا املشروع خشية زيادة ترسيخ التمييز يف         
  .)١٢٤(الفصائل املتطرفة
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 أنه ُسجل يف الـسنوات األربـع األخـرية زيـادة يف             ٣وجاء يف الورقة املشتركة       -٤٦
االنتهاكات اليت ذهب ضحيتها صحفيون وعاملون يف جمال الصحافة، إذ ارتفع عدد احلـاالت           

نوفمرب من /حىت تشرين الثاين و٢٠١٠ و٢٠٠٩ يف ٨٧ و٦٦ و٦٩ إىل ٢٠٠٨ يف عام   ١٧من  
 عن القلق إزاء توظيف إندونيـسيا       ٤وأعربت الورقة املشتركة    . )١٢٥(، على التوايل  ٢٠١١عام  

 األكثـر   ٤٠/١٩٩٩ القانون اجلنائي لتنظيم احملتوى اإلعالمي عوضاً عن قانون الصحافة رقم         
نائي وقانون املعلومات   وأكدت الورقة ذاهتا أن غموض املصطلحات يف القانون اجل        . )١٢٦(تقدمية

 مسح للمسؤولني احلكوميني بتوظيف التشهري وسيلةً لتجرمي        ٢٠٠٨واملعامالت اإللكترونية لعام    
 أن احلكومة وضـعت قـوانني جديـدة         ٤ وجاء يف الورقة املشتركة   . )١٢٧(األصوات الناقدة 

. )١٢٨(عـبري وأدخلت تعديالت على املوجود منها لفرض املزيد من الرقابة علـى اإلعـالم والت    
 / نيسان ٤ ، الذي سن يف   املعلومات العامة وأشارت الورقة املذكورة إىل أن قانون الكشف عن         

، والذي يكفل للمواطنني احلق القانوين يف احلصول على املعلومات اليت حبـوزة             ٢٠٠٨ أبريل
رات وجاء يف الورقة أيضاً أن سن قـانون االسـتخبا         . )١٢٩(ينفذ بفاعلية   مل املؤسسات العامة، 

 على التنفيذ الفعـال     اً خطري هتديداًيشكل  احلكومية، الذي يتضمن أحكاماً عن أسرار الدولة،        
  .)١٣٠( العامةعلوماتاملوالعادل لقانون الكشف عن 

يتحقق إال تقدم يسري يف االستجابة للتوصـيات          مل  أنه ٣ وجاء يف الورقة املشتركة     -٤٧
 ٢٠٠٧  باملدافعني عن حقوق اإلنسان يف عام      ةعني امل ة األمم املتحدة اخلاص   ةها مقرر تاليت قدم 

وقالت . )١٣١(الستعراض الدوري الشامل األول إلندونيسيا    املنبثقة عن ا   ٢٠٠٨ وتوصية عام 
حلمايـة املـدافعني عـن حقـوق        اً  سن قانون ي  مل منظمة العفو الدولية إن برملان إندونيسيا     

املـدافعني عـن    اليت تواجه    اتيدتهدال على أن    ٣ وشددت الورقة املشتركة  . )١٣٢(اإلنسان
 اللجنة الوطنية ملكافحة العنف     وأشارت .)١٣٣(ماثلةتزال    ال احلقوق البيئية وحقوق األراضي   

قـضايا   إىل   ووسط سـوالويزي  مطرة   يف مشال سو   )١٣٥(٣  والورقة املشتركة  )١٣٤(املرأةضد  
يقـل عـن    ال  ما وحده ٢٠١٠ يف عام   أنه قتل  ٢ وجاء يف الورقة املشتركة   . حمددة مزعومة 

  .)١٣٦(الفسادفضحوا ظاهرة أربعة مدافعني عن حقوق اإلنسان يعملون صحفيني 
لتعزيـز  الساعني   أن هتديد املدافعني عن حقوق اإلنسان        ٣ وجاء يف الورقة املشتركة     -٤٨

نـاثى  حقوق السحاقيات واللواطيني ومزودجي امليول اجلنسية ومغايري اهلوية اجلنسية واخل         
وقيل إن هذا التدهور قد يعـزى       .  يف السنوات األخرية   ذه احلقوق ازداد حدةً   عن ه والدفاع  

، مبا فيهـا     واكتساهبا مزيداً من القوة    إىل زيادة عامة يف تعصب اجلماعات اإلسالمية احملافظة       
كومي بعد االنتخابات العامة األخرية     احلئتالف  االيف  اً  األحزاب السياسية، اليت أصبحت طرف    

ضد  أن اجلماعات األصولية تلجأ إىل العنف ٣ وأكدت الورقة املشتركة. )١٣٧(٢٠٠٩ يف عام
وأن مدير الشرطة الوطنية قال إنه سـيتعاون        اً  يدافعون عن حقوق الفئات املذكورة آنف     من  
، "اخللقـي االحنالل  "ومنع  "  الوطنية يةاألخالقاملبادئ  "مع تلك اجلماعات لدعم     اً  وثيقاً  تعاون
 احلكومة  ١١ وحثت الورقة املشتركة  . )١٣٨(ان سالمة مجيع املدنيني   ضمالعمل على   من    بدالً

  .)١٣٩(احترام حقوقهموأن تعزز الفئات املذكورة ضد من ميارسون العنف أن حتاكم على 
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العاملني إىل املنطقة بالنسبة إىل     وصول  ال أن تزايد صعوبة     ٣ وجاء يف الورقة املشتركة     -٤٩
عزلة املـدافعني عـن     زاد من   الصحفيني  إىل  الدويل و يف جمال حقوق اإلنسان على الصعيد       

 وأفضى إىل تدين مستوى مـساءلة       ومن تعرضهم لألذى،  ،  بابواحقوق اإلنسان العاملني يف     
منذ ،   حظرت  احلكومة وأفاد مركز رصد التشرد الداخلي بأن     . )١٤٠(قوات األمن يف احملافظتني   

ظمة الكاثوليكية للمعونـة الغوثيـة      اللجنة الدولية للصليب األمحر، واملن    على   ،٢٠٠٩ عام
  .)١٤١(حمافظيت بابوادخول واإلمنائية، ومنظمة ألوية السالم الدولية 

بعـد أن   أعداد من قـبض علـيهم       كبرية يف   اللزيادة  اووثقت منظمة العفو الدولية       -٥٠
 هم اليوماً  شخص٩٠ يقل عن  ال وما؛٧٧/٢٠٠٧ أصدرت السلطات الالئحة احلكومية رقم 

ـ           مسجونون   اً بسبب مشاركتهم يف احتجاجات سياسية سلمية أو بسبب حيـازهتم أعالم
ومل تالحظ الورقة   . )١٤٢(رفع هذه األعالم أو التلويح هبا     ستقالل مالوكو وبابوا أو     مناصرةً ال 
، ودعت  )١٤٣(سة التخوين لتجرمي األنشطة السياسية السلمية      أي تغري كبري يف ممار     ٦ املشتركة

روط عن مجيع احملتجزين يف أنشطة سياسية غري عنيفة يف إطار سياسـة             إىل اإلفراج غري املش   
اً وينبغي أن ُيمنح ضحايا االحتجاز التعسفي تعويـض       . شاملة لوقف العقاب على التعبري احلر     

  .)١٤٤(ومساعدة مناسبة لتلقي اخلدمات الالزمة لتعافيهم وإعادة تأهيلهماً كافي

   ومؤاتيةعادلةل ظروف عمب  التمتعاحلق يف العمل ويف  -٦  
قالت منظمة رصد حقوق اإلنسان إن قانون العمل يف إندونيسيا يستثين خدم املنازل               -٥١

من احلمايات األساسية، مثل احلد األدىن لألجور، وحتديد ساعات العمل، وأيـام العطـل              
رهم يتلقون أجو ال  ماغالباًفهم وسواء كان خدم املنازل يف الوطن أو يف اخلارج، . األسبوعية

لشهور أو سنوات، ويعملون ساعات طويلة دون راحة، وحيـصرون يف أمـاكن عملـهم،           
. )١٤٥(ويتعرضون لإليذاء النفسي واجلسدي واجلنسي، وللسخرة واالجتار يف بعض األحيـان          

املرأة إن احلاجة متس إىل محاية خـدم املنـازل،          ضد  وقالت اللجنة الوطنية ملكافحة العنف      
  .)١٤٦(روع قانون خدم املنازلوأوصت باإلسراع بسن مش

  احلق يف الضمان االجتماعي ويف مستوى معيشي الئق  -٧  
 مليون شخص يعيشون حتت عتبة الفقـر،        ٣١,٠٢ أن ١٢ قّدرت الورقة املشتركة    -٥٢

وجاء يف الورقة أن السكان احملليني الذين       . يعيشون يف مناطق الغابات وحوهلا    اً  نصفهم تقريب 
 ومل يستفيدوا   ، تدمري الغابات   من ناطق الغابية وحوهلا تضرروا مباشرة     القرى داخل امل   يقطنون
كمـا أن الوعـود   . )١٤٧(من العمليات الكربى املرخص هبـا  يستفيدوا أصالً   مل بل  إال قليالً 

خفض االنبعاثات النامجة عن إزالة الغابات       "واليت أُطلقت يف إطار خطة    املشاهبة إىل حد بعيد     
إلعمال احلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية     اً  فاحصأو  اً  جاداً  مامُتولِ اهت   مل "وتدهورها

  .)١٤٨(لسكان الريف والشعوب األصلية
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  احلق يف الصحة  -٨  
 يف ٥ تقـل عـن    الللصحةأوصت املنظمة الدولية للرؤية العاملية بتخصيص ميزانية        -٥٣

 ١٧١ املادةعليه تنص   ماافظات، وفق يف املائة من ميزانيات احمل   ١٠املائة من امليزانية الوطنية و    
وجيب ختصيص امليزانية للتدخالت اليت ثبت أهنا تفـضي إىل          . ٣٦/٢٠٠٩ من القانون رقم  
  .)١٤٩(تغذية األمهات واألطفالمستوى ووفيات األطفال وزيادة األمهات خفض وفيات 

 استنتاجات مؤداها وجود فجوة كبرية يف معـدالت وفيـات         عن  املنظمة  وأبلغت    -٥٤
. )١٥٠(الرضع واألطفال دون سن اخلامسة يف نوسا تينغارا، ومولوكاس، وجمموعة جزر بابوا           

يف األمهـات   فيات  ووقالت منظمة العفو الدولية إن إندونيسيا سجلت أحد أعلى معدالت           
وأوصـت  . )١٥١(والدة حيـة   ١٠٠ ٠٠٠  كل بني ٢٢٨ :منطقة شرق آسيا واحمليط اهلادئ    

ا مجيع القوانني واللوائح، على املستويني املركزي واحمللـي، الـيت           ي إندونيسي لغاملنظمة بأن ت  
بقـضايا   املتعلقةتنتهك احلقوق اجلنسية واإلجنابية؛ وأن تبطل األحكام القانونية والسياساتية          

الصحة اجلنسية واإلجنابية اليت متّيز على أساس احلالة الزوجية، وأن تلغي األحكام القانونية اليت 
  .)١٥٢(يف كل من القانون اجلنائي وقانون الصحةجترم اإلجهاض 

نتشار فريوس نقـص املناعـة      ال  املقدرة املقبلةبالزيادة   ٩ وأفادت الورقة املشتركة    -٥٥
وجـاء يف   . )١٥٣( سنة، وإصابة النساء واألطفال بالفريوس     ٤٩-١٥ البشري يف الفئة العمرية   

والعدوى بفريوسه بسبب وضعهن،     املصابات باإليدز     يرفضن موظفي الصحة  أناً  الورقة أيض 
  .)١٥٤(مشورةبعد الوضع دون اً وُتستأصل أرحامهن أحيان

  احلق يف التعليم  -٩  
يزلن يتعرضن للتهديـد      ال  أن غري املتزوجات احلوامل    ١٠ جاء يف الورقة املشتركة     -٥٦

سـة  وليس إلندونيسيا سيا. ةاملراهقات املتزوجات املدرسويتواصل ترك بالطرد من املدارس،    
وأوصت الورقة بأن تشرك إندونيـسيا      . )١٥٥(أو فرص تعليم بديلة للفتيات يف هذه احلاالت       

اإلباحية املتعلق باملواد   قانون  الاجملتمع املدين والشباب يف عملية وضع اللوائح احلكومية بشأن          
 ملنع تصنيف املواد اجلنسية ألغراض تعليمية على    ١٤ و ١٣  املادتني سيما  ال ،٤٤/٢٠٠٨ رقم

  .)١٥٦(أهنا مواد إباحية

  األشخاص ذوو اإلعاقة  -١٠  
يف إطار متابعة التصديق على اتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة، حثت اللجنـة     -٥٧

 )١٥٧(املرأة احلكومة على أن تتأكد من أن مراجعة قانون الزواج         ضد  الوطنية ملكافحة العنف    
ة ذوات اإلعاقة، وتطوير وسـائل رصـد        النسو القضاء على املعاملة التمييزية يف حق        ناولتت

  .)١٥٨(احتمال تعرض هؤالء النسوة للعنف والصعوبات اليت يواجهنها يف اللجوء إىل العدالة
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  الشعوب األصلية  -١١  
حتالف الشعوب األصلية يف األرخبيل أن الشعوب األصلية، عانت باستمرار بني           بّين    -٥٨

اإلكراه واستغالل أراضيها وأقاليمهـا      من أشكال شىت من التمييز و      ٢٠١١ و ٢٠٠٨عامي  
أراضـي مرياوكـي    "يتصل بتطوير مشروع      ما )١٦٠( ومن االدعاءات احملددة   .)١٥٩(ومواردها

، )١٦١(يف غرب بابوا الذي له تأثري على السكان األصليني يف مالند          " املتكاملة لألغذية والطاقة  
أراضـي الـسكان    ) رزيت النخيل وقصب الـسك    (واحتالل شركة مزارع مملوكة للدولة      

، وهي شـركة خمتـصة   )PT Inco(، واحتالل يب يت إنكو )١٦٢(األصليني يف مشال سومطرة
، )١٦٣ (باستخراج النيكل، أرض سكان كورونسي دونغي األصليني يف جنوب سوالويـسي          

وفقدان أراضي وموارد غابية ميلكها سكان داياك بونان األصليون يف كاليمانتـان لـصاحل              
 قلة احترام مبدأ املوافقة احلـرة       ١٢وأبرزت الورقة املشتركة    . )١٦٤(شجارشركات لقطع األ  

 أن احلكومة احمللية، مبعية شركات عرب       منظمة فيفات الدولية  وزعمت  . )١٦٥(املسبقة عن علم  
 .)١٦٦(وطنية، عمدت إىل التعدين القسري يف جزر مثل فلوريس، وتيمور، وملباتا، وسـومبا            

ية يف األرخبيل بإدراج مشروع القانون املتعلـق بـاالعتراف          حتالف الشعوب األصل  وأوصى  
  . يف جدول املناقشات)١٦٧(حبقوق الشعوب األصلية ومحايتها

  املهاجرون والالجئون وطالبو اللجوء  -١٢  
 أن املشاكل اليت يعانيها اإلندونيسيون العاملون يف اخلـارج    ٩جاء يف الورقة املشتركة       -٥٩

وقالت منظمـة   . )١٦٨( وإنشاء الوكالة الوطنية   ٢٠٠٤انون عام   هي عليه رغم ق     ما ظلت على 
رصد حقوق اإلنسان إن جهود إندونيسيا الدبلوماسية للتصدي لالعتداء علـى املهـاجرين يف         

، ٢٠١١ ويف عام . )١٦٩(اخلارج، مثل حظر إرسال خدم املنازل، كانت غري فعالة إىل حد بعيد           
 ماليزيا بإدخال حتسينات، مثل سن يـوم عطلـة          أعادت إندونيسيا النظر يف مذكرة تفاهم مع      

أسبوعي خلدم املنازل واالحتفاظ جبوازات سفرهم، وهي إعادة نظر ينقصها أشـكال رئيـسة              
وأوصت اللجنة الوطنية ملكافحة العنـف ضـد   . )١٧٠(أخرى من احلماية ترتبط بالعمل واملراقبة   

  .)١٧١(خاصة خدم املنازلاملرأة بوضع نظام شامل ملعاجلة مشاكل العمال املهاجرين، 

  املشردون داخلياً  -١٣  
 معلومات مفادها استمرار تسبب مسلسل العنـف        مركز رصد التشرد الداخلي   قدم    -٦٠

تكف فيها جهود املصاحلة   ملبني طوائف إثنية أو دينية معزولة يف التشرد يف بعض املناطق اليت
بسبب اً  آالف األشخاص مؤقت، ُشرد عشرات٢٠١١ و٢٠١٠ففي أثناء عامي . وبناء السالم

، تـسبب   ٢٠١١سـبتمرب   / ويف أيلول  .)١٧٢(العنف اإلثين يف شرق كاليمانتان وحمافظة بابوا      
شخص يف أمبـون،     ٤ ٠٠٠يقل عن    ال  ما  يف تشرد  )١٧٣(العنف الطائفي يف حمافظة مالوكو    

در مركـز  ، ق٢٠١١ ومنذ مطلع عام .اًبعضهم فقدوا منازهلم للمرة الرابعة يف اثين عشر عام       



A/HRC/WG.6/13/IDN/3 

GE.12-11810 16 

         دائمـة    جيـدوا حلـوالً     مل رصد التشرد الداخلي عدد من ظلوا مشردين يف إندونيـسيا أو          
  .)١٧٤( شخص١٨٠ ٠٠٠ و١٧٠ ٠٠٠مبا يتراوح بني 

  احلق يف التنمية وقضايا البيئة  -١٤  
 من العهـد الـدويل      ١ أن حتفظ إندونيسيا على املادة       ١٢جاء يف الورقة املشتركة       -٦١

قوق املدنية والسياسية والعهد الدويل اخلاص باحلقوق االقتصادية واالجتماعيـة          اخلاص باحل 
والثقافية ساهم يف استمرار إمهال حقوق سكان األرياف، خاصة الـشعوب األصـلية، يف              

  .)١٧٥ (األراضي واألقاليم واملوارد الطبيعية
يف السياسات   الضوء على أمهية إدماج حقوق اإلنسان        ١٢وألقت الورقة املشتركة      -٦٢

  .)١٧٦(واملمارسات املتعلقة بقطاعات املوارد الطبيعية والتنمية والتخفيف من آثار تغري املناخ

  األوضاع يف مناطق أو أقاليم حمددة أو فيما يتصل هبا  -١٥  
 بأن الوجود العسكري يف بابوا مكثف، إذ يقدر عدد اجلنود           ٧أفادت الورقة املشتركة      -٦٣
. )١٧٧( تتمثل مهمتهم الرئيسة يف تأمني هذه الوالية من الرتعة االنفـصالية جندياً ١٤ ٨٤٢   بهبا  

وادعت منظمة  . )١٧٨(ويشارك اجليش أيضاً يف األنشطة االقتصادية يف هذه املنطقة الغنية باملوارد          
 عن  ٢٠١٠يونيه  / حزيران ١٧التضامن املسيحي العاملي أن مجعية شعب بابوا تنازلت رمسياً يف           

، ٢٠٠١، الذي ُسن يف عـام    )OTSUS" (أوتسوس"لذايت اخلاص املعروف باسم     وضع احلكم ا  
  .)١٧٩(يعد بأي فائدة على شعب بابوا  ملألن هذا الوضع

 واللجنة الوطنية ملكافحة العنف ضد املرأة احلكومـة  )١٨٠(٦وحثت الورقة املشتركة     -٦٤
 هنـج أمـين يف معاجلـة        من انتهاج   االهتمام باحلوار مع شعب بابوا بدالً     : على أمور منها  

مشكالت بابوا؛ واعتماد خطة تنمية تفي باحتياجات شعب بابوا األصلي ومبا عـرب عنـه،               
والتركيز على حل املشكالت اجلذرية املتمثلة يف الظلم والتمييز والعنف يف بـابوا؛ وإعـادة               

اهيـة  توزيع األموال املتأتية من استغالل املوارد الطبيعية يف بـابوا حبيـث تـصرف يف رف               
وحضت اللجنة الوطنية ملكافحة العنف ضد املرأة حكومة آتشيه على توظيف            .)١٨١(البابويني

  .)١٨٢(سلطتها اخلاصة إلنشاء آلية خاصة إلعمال احلقوق اإلنسانية للمرأة يف آتشيه
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