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  مقدمة

، املنشأ مبوجـب قـرار جملـس        )الفريق العامل (عقد الفريق العامل املعين باالستعراض الدوري الشامل          - ١
أبريـل  / نيسان ١٨ىل   إ ٧، دورته األوىل يف الفترة من       ٢٠٠٧يونيه  / حزيران ١٨ املؤرخ   ٥/١حقـوق اإلنسان   

وترأس وفَد  . ٢٠٠٨أبريل  / نيسان ٩وجرى االستعراض املتعلق بإندونيسيا يف اجللسة الرابعة املعقودة يف          . ٢٠٠٨
.  الشؤون اخلارجيـة   ةإندونيسيا معايل السيد رسالن إيشار جيين، املدير العام للشؤون املتعددة األطراف يف وزار            

واعتمد الفريق العامـل هـذا      .  عضواً ٢١ناه على تشكيلة الوفد املكّون من       وميكن االطالع يف التذييل الوارد أد     
  . ٢٠٠٨أبريل / نيسان١١التقرير املتعلق بإندونيسيا يف جلسته العاشرة املعقودة يف 

) اجملموعة الثالثية (قرريناملمن التالية موعة ، اختار جملس حقوق اإلنسان اجمل٢٠٠٨فرباير / شباط٢٨ويف   - ٢
  . ستعراض املتعلق بإندونيسيا، وهم من األردن وكندا وجيبويتلتيسري اال

  :، صدرت الوثائق التالية من أجل االستعراض املتعلق بإندونيسيا٥/١ من مرفق القرار ١٥ووفقاً للفقرة   - ٣

  ؛)A/HRC/WG.6/1/IDN/1) (أ(١٥عرض كتايب أُِعد وفقاً للفقرة /تقرير وطين مقدم  )أ(

ـ     )ب(  )ب(١٥ه املفوضـية الـسامية حلقـوق اإلنـسان وفقـاً للفقـرة              جتميع للمعلومات أعدت
)A/HRC/WG.6/1/IDN/2( ؛  

  ).A/HRC/WG.6/1/IDN/3 ()ج(١٥املفوضية السامية حلقوق اإلنسان وفقاً للفقرة موجز أعدته   )ج(

أملانيـا،  وأُحيلت إىل إندونيسيا عن طريق اجملموعة الثالثية قائمة مسائل أعدهتا سلفاً هولندا، والتفيا، و               - ٤
يرلندا، وإيطاليا، واململكة املتحدة لربيطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية، والسويد، والدامنرك، وفنلندا، وفرنسا،            آو

  . وميكن االطالع على هذه املسائل يف الشبكة اخلارجية لالستعراض الدوري الشامل. وكندا

   موجز مداوالت عملية االستعراض-  أوالً
  ن جانب الدولة موضوع االستعراض عرض احلالة م- ألف 

، قّدم معايل السيد رسالن إيشار جيين التقريـر         ٢٠٠٨أبريل  / نيسان ٩يف اجللسة اخلامسة، املعقودة يف        - ٥
وشددت إندونيسيا على األمهية الكربى اليت توليها لالستعراض الدوري الشامل وأعربت عن تقـديرها              . الوطين

 مليون  ٢٢٢وأشار إىل أن إندونيسيا بلد يفوق سكانه        . ا تقوم به من أعمال    للمفوضية السامية حلقوق اإلنسان مل    
 فيما يتعلق   ٢٠٠٤ مقاطعة، وبالتايل، ويف إطار اخلطة اليت وضعتها احلكومة يف           ٣٣نسمة منتشرين على أزيد من      

فإن إجـراء    املتعلق باحلكم احمللي،     ٣٢/٢٠٠٤بالالمركزية وتفويض احلكم إىل املقاطعات مبوجب القانون رقم         
املشاورات الواسعة فيما بني مجيع أصحاب املصلحة املعنيني، ومنهم املنظمات غري احلكومية واملؤسسات الوطنية              
حلقوق اإلنسان، تعيَّن إجراؤها يف مجيع املقاطعات اإلندونيسية، عرب سلسلة من احلوارات اليت تضمنت مشاركة               

 مع اهلدف الوطين املتمثل يف إنشاء       وتأيت هذه العملية متشياً   . د احمللي ممثلني عن احلكومة واجملتمع املدين على الصعي      
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 مدينة هلا اآلن جلاهنا احمللية لتنفيذ خطـة         ٤٣٦ مدينة يف البلد، منها      ٤٧٦شبكة من مجعيات حقوق اإلنسان يف       
  .العمل الوطنية اإلندونيسية حلقوق اإلنسان

 ،٢٠٠٨فرباير / شباط٢٥ر قبل عرضه على األمم املتحدة يف ونظراً للوقت احملدود الذي خصص إلعداد التقري     - ٦
مل يتمكن البلد إال من إجراء عمليتني للتشاور مع ممثلي اجملتمع املدين واملؤسسات الوطنية حلقـوق اإلنـسان يف                   

 وبعد تقدمي التقرير، واصلت إندونيسيا جهودها الرامية إىل       . العاصمة، وعملية واحدة للتشاور يف مقاطعة آتشي      
نشر آلية االستعراض الدوري الشامل والتقرير الوطين ومناقشتهما مع ممثلي احلكومات واجملتمع املدين على الصعيد 
احمللي يف املقاطعات؛ وينبغي أن يكون نشر إجراءات االستعراض الدوري الشامل ومناقشتها بشكل عـام علـى                

عراض األقران من الصعيد املتعـدد األطـراف إىل         وينبغي نقل است  . أساس مستمر إىل أن حيني االستعراض املقبل      
 هدف خطة العمل الوطنية اإلندونيسية حلقوق اإلنسان يف إطار ركنها املتعلق أيضاًالصعيد احمللي، مبا أن ذلك هو    

  .بالرصد والتقييم، استرشاداً مببدأ املشاركة الشعبية يف بيئة دميقراطية

اقشت إندونيسيا العالقة بني تنفيذ خطة العمل الوطنية اإلندونيـسية          ورداً على األسئلة املقدَّمة سلفاً، ن       - ٧
 لتوصيات إعالن وبرنامج عمل فيينا ونتائج حلقة        وفقاًو. حلقوق اإلنسان وااللتزام مبكافحة اإلفالت من العقاب      

لوطنية حلقوق  العمل الوطنية الثانية املتعلقة حبقوق اإلنسان، اليت عقدت بصورة مشتركة بني احلكومة، واللجنة ا             
، وضعت إندونيسيا خطيت عمل وطنيتني حلقوق اإلنسان، ١٩٩٤أكتوبر /اإلنسان واألمم املتحدة يف تشرين األول    

  .٢٠٠٩- ٢٠٠٤، تلتها خطة العمل الثانية للفترة ٢٠٠٣- ١٩٩٨مشلت أوالها الفترة 

 وشامل هو املـساعدة     واهلدف من تنفيذ خطة العمل الوطنية اإلندونيسية حلقوق اإلنسان بشكل منتظم            - ٨
على تعزيز ثقافة احترام حقوق اإلنسان، مما يساعد بدوره يف تعزيز العدالة االجتماعية، واالزدهار والرفاه للشعب 

ويف الدستور املعدل   ) املبادئ اخلمسة ( ملبادئ العدل، واحلقيقة والوفاء الراسخة يف البانتشاسيال         اإلندونيسي، وفقاً 
. ئ هي الداعمة ملكافحة اإلفالت من العقاب كوهنا احلافز للمكافحة واحملددة لطرائقها           فهذه املباد . ١٩٤٥لعام  

 يؤدي إىل مكافحـة     ذلك أن تعزيز ثقافة احترام حقوق اإلنسان يف اجملتمع اإلندونيسي من شأنه أن يهيئ مناخاً              
  .اإلفالت من العقاب

ية األوىل من أجل التكيـف مـع الـتغريات    وعلى أساس التجربة املكتسبة أثناء تنفيذ خطة العمل الوطن   - ٩
 اليت جعلت من املؤسسات واجملتمـع يف إندونيـسيا          ١٩٩٨السياسية اليت أتت هبا عملية التحول واإلصالح بعد         

إحدى هـاتني الـدعامتني     . دميقراطية كاملة، ُعززت خطة العمل الوطنية الثانية حلقوق اإلنسان بدعائم إضافية          
ني املؤسسات املسؤولة مباشرة عن تعزيز وتنفيذ خطة العمل الوطنية اإلندونيسية حلقوق الرئيسيتني هي إنشاء وحتس

 جلنة حملية لتنفيذ خطة العمل على صـعيد         ٣٤٦ويف هذا الصدد، أنشئت     . اإلنسان أو اليت تعد ضرورية للخطة     
ليمية مع املعاهدات الدولية ومن مجلة مهام هذه اللجان العمل على توحيد األنظمة اإلق. املدن/املقاطعات والبلديات

األساسية حلقوق اإلنسان اليت مت التصديق عليها، وجتميع التقارير املتعلقة حبالة حقوق اإلنـسان يف مقاطعاهتـا،                 
  .وتقدمي إجراء لرفع الشكاوى من انتهاكات حقوق اإلنسان حبيث ميكن للجمهور العام الوصول إىل هذا اإلجراء

 األنظمة احمللية لكوهنا تنتهك القيم العاملية حلقوق اإلنسان، وسيستمر هـذا            ، أُلغيت مئات  ٢٠٠٢ومنذ    - ١٠
االستعراض، مع مراعاة ديناميات الواقع االقتصادي، واالجتماعي والسياسي لكل املناطق وللقدرة التقنية للجان             
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ذا أُريد للجان العمـل     وأوضحت إندونيسيا أنه إ   . احمللية على وضع قوانني ممتثلة ملقاييس ومعايري حقوق اإلنسان        
بد من بناء قدرة اللجان احمللية  بفعالية يف دعم التنفيذ الكامل خلطة العمل الوطنية اإلندونيسية حلقوق اإلنسان، فال

وذلك جمـال حاسـم ينبغـي مواصـلة     . على إنشاء إجراء لرفع الشكاوى والتغلب على مسألة صياغة القوانني   
  . التقين فيه عن إمكانية التعاوناستكشافه حبثاً

 بصدد تعزيز قدرة املكاتب القانونية للحكومات احمللية يف مجيع أحناء البلد حـىت              أيضاًوتوجد إندونيسيا     - ١١
ت إندونيـسيا  وبناء عليه، سنَّ. ُيضمن بشكل أفضل امتثال القوانني احمللية لصكوك حقوق اإلنسان املصدق عليها          

وانني وفرغت من العمل بشأن مشاريع املبادئ التوجيهية املتعلقـة     املتعلق بوضع الق   ٢٠٠٤ لعام   ١٠القانون رقم   
وتعد هذه االستراتيجية متمشية مع خطة الالمركزية اليت . مبواءمة النظم األساسية احمللية مع معايري حقوق اإلنسان 

ياسية إىل  ، واليت مت مبوجبها تفويض طائفة واسعة من السلطات اإلدارية والضريبية والـس            ٢٠٠١ُشرع فيها عام    
 يف ثالث عمليات    ٣٢/٢٠٠٤ عندما اعُتمد القانون رقم      ٢٠٠٤وتعزز ذلك عام    . مستوى حكومات املقاطعات  

انتخابية مباشرة، إحداها برملانية واثنتان كانتا انتخابات رئاسية مباشرة، وقد جرت بنجاح ألول مرة يف تـاريخ         
 مقاطعة بإجراء انتخابات مباشرة للمحافظني، ورؤساء ٣٣وأعقب ذلك تعزيز العمليات الدميقراطية يف . إندونيسيا

املراكز وغريهم من املسؤولني احملليني، هبدف حتسني احلكم الذايت للمناطق اإلندونيسية وحتسني مساءلة احلكومات 
 سياسـياً  ويف هذا الصدد، تلتزم إندونيسيا بشدة باملبدأ املتمثل يف كون الدميقراطية هيكالً   . اإلقليمية إزاء ناخبيها  

  .ُتضمن يف إطاره حقوق اإلنسان

وتظل الالمركزية مسألة مركزية يف جدول أعمال إندونيسيا اإلصالحي بالنسبة للسنوات القادمة، مع ما         - ١٢
العالقات األقاليميـة إضـافة إىل      ) ب(نوعية اخلدمات العامة وطرائق تقدميها، و     ) أ(يترتب عن ذلك من آثار يف       

التواصل بـني املـستفيدين     ) د(توزيع األموال العامة، و   ) ج(املناطق واحلكومة املركزية، و   العالقات القائمة بني    
غري أن تنفيذ خطط ومؤسسات إندونيسيا الالمركزية سيظل يف حتسن . ومسؤويل اإلدارة العامة على الصعيد احمللي

  . حقوق اإلنسانحيث ستزيد قدرة أصحاب املصلحة الوطنيني واحملليني فيها، مبا يف ذلك يف ميدان

وهلذا السبب، فإن إندونيسيا واثقة من أن رؤساء املكاتب القانونية يف احلكومات احمللية على صـعيدي                  - ١٣
املقاطعات واملراكز سيضعون أنظمة تراعي تطلعات ناخبيهم وتتسق مع واليات القوانني الوطنية احلالية وصكوك              

 من رؤساء أيضاًوبالتايل ُينتظر . ٢٠٠٤ لعام ١٠يف القانون رقم حقوق اإلنسان املصدق عليها، على النحو املنظم 
املكاتب القانونية للحكومات احمللية القيام بدور الوسيط اهلام بني احلكومة احمللية واملدافعني احملليني عن حقـوق                

ات التحقيقات  وعليه تعتزم إندونيسيا إشراك رؤساء املكاتب القانونية للحكومات احمللية وأعضاء وحد          . اإلنسان
اجلنائية للشرطة الوطنية يف الوفود اليت تبعث هبا حلضور دورات جملس حقوق اإلنسان ويف احلوار مـع هيئـات                   

ن الشرطة الوطنية من تعزيز أساليب حتقيقها اجلنائي هبدف امتثـال           وتعتقد إندونيسيا أن ذلك سيمكِّ    . املعاهدات
  .معايري حقوق اإلنسان

ىل جهودها الوطنية من أجل وضع اللمسات األخرية على التنقيحات اليت أجرهتا منذ وأشارت إندونيسيا إ  - ١٤
فقد عملت طائفة واسعة من املنظمات الوطنية غري احلكومية         . مدة على قانوهنا اجلنائي وقانون اإلجراءات اجلنائية      

ال حقوق اإلنسان معـاً يف      العاملة يف جمال حقوق اإلنسان واملؤسسات الوطنية حلقوق اإلنسان والناشطني يف جم           
وهذا املشروع هو قيد . التحالف الوطين لتنقيح القانون اجلنائي، مما ساهم بشكل إجيايب يف صياغة مشروع القانون
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 تدابري من أجل إجراء مناقشات مجاعية مركزة        ٢٠٠٧- ٢٠٠٦النشر ومن أجل تكملته، اختذ التحالف يف الفترة         
خمتلف املناطق مثل جاوة، وسومطرة، وباتام، ونوسا تنجـارا الغربيـة،           ومناقشات عامة جلمع اإلسهامات من      

، ودفتـر   ) وثيقـة  ١١مجعت  (وسوالوسي، وبابوا؛ وجتميع الوثائق األساسية من قبيل ورقات العمل املواضيعية           
ة املسائل، والكتيبات، وخمتلف الوسائل اإلعالمية؛ وإنشاء موقع على الشبكة لنشر مجيع املعلومـات ذات الـصل       

وقد شكرت إندونيسيا كل    . باملداولة املتعلقة مبشروع القانون اجلنائي بغية تشجيع مشاركة اجلمهور يف املداولة          
  .اء، مثل منظمة العفو الدوليةالذين ساعدوا يف أعماهلا عرب نقدهم البنَّ

مع اإلندونيسي من   وتوجد إندونيسيا حالياً بصدد نشر مشروع القانون على مجيع الفئات املعنية يف اجملت              - ١٥
وسيؤدي التداؤب بـني    . أجل حتديد عناصر املشروع اليت حتتاج إىل تنقيح أو إلغاء أو إدراج عناصر جديدة فيها              

ويف . جهود احلكومة واجلمهور إىل قانون جنائي إنساين أكثر يضمن حقوق املواطنني، واجلناة، وضحايا اجلرائم             
 سنة ويسعى إىل احلد     ١٢ إىل   ٨ون السن األدىن للمسؤولية اجلنائية من       جمال السياسة اجلنائية، يرفع مشروع القان     

وأُدرج التعذيب ضمن اجلرائم اليت يشملها مشروع . من سجن القاصرين من خالل تطبيق عقوبات غري احتجازية 
ريفاته اليت ورغم ذلك يرى النقاد أن مشروع القانون ال يزال يف حاجة إىل مزيد من التدقيق يف تع. القانون اجلنائي

حىت تكون هذه التعريفات يف النطاق الـذي        " ضروب املعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة        "ختص  
ويف هذا الصدد، أعربت إندونيسيا عن انفتاحها فيما يتعلق باالستفادة من معرفة خرباء األمم . يعاقب عليه القانون

روع القانون، وقد ُجمعت التوصيات ذات الصلة اليت تقـدمها اإلجـراءات            املتحدة إلثراء املضمون القانوين ملش    
مث إن إكمال املشروع ال يعين وقف عملية التوحيد بني املبادئ . اخلاصة عقب زياراهتا القطرية قصد الرجوع إليها      

مهة بناءة تقدم   واملضمون القانوين للمشروع، ويف انتظار التداول بشأن املشروع، تظل إندونيسيا متقبلة ألي مسا            
 يف املراحل النهائية من إنشاء مؤسسة وطنية حلماية أيضاًوتوجد إندونيسيا . اخلربة من أجل حتسني مشروع القانون

الشهود الضحايا من أجل ضمان التحقيق واملتابعة القضائية بشكل فعال فيما خيص بعض اجلرائم املنصوص عليها                
  .يف مشروع القانون

 يف مشروع أيضاً الضوء على أن مفهوم اجلرائم املتعلقة بالدين واملعتقد منصوص عليه        وسلطت إندونيسيا   - ١٦
 يف العهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية، فهي توجـد           وبصفة إندونيسيا طرفاً  . القانون اجلنائي اجلديد  

 مع مبادئ القانون اجلنائي متمشياًبصدد توحيد قوانينها، وممارساهتا وسياساهتا اإلدارية، مبا يف ذلك جعل مشروع 
وقد أدرجت ضمن املشروع مثاين مواد بشأن اجلـرائم املتعلقـة   . العهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية    

  .بالدين واملعتقد

 ٢٠٠٦ إىل عمل مركز تفكري بارز أجرى عامي         وبدأت مبادرات عديدة على صعيد اجملتمعات احمللية استناداً         - ١٧
واسُتعملت نتائج البحث يف حتديد .  بشأن رصد حالة ديناميات التعددية وحرية الدين يف إندونيسياأحباثاً ٢٠٠٧و

املشاكل والتحديات اليت تواجهها إندونيسيا يف ميدان التعددية وحرية الدين، ال سيما املخاطر احملدقـة حبريـة                 
يا هذا العمل بالغ التقدير وستعمل بـشأن هـذه          وُتقدر إندونيس . الوجدان والتعبري، من أجل إجياد حلول ممكنة      

 للجهود اليت تبذهلا    وفقاًالنتائج على حتسني تنفيذ احلقوق اليت يضمنها العهد اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية،             
  .احلكومة من أجل إجراء حوارات بني األديان
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ويف هذا الصدد، . تعزيز هذه اجلهودوتتواصل اجلهود الوطنية من أجل حتقيق دميقراطية متكاملة وسيستمر   - ١٨
. ٢٠٠٤ على قانون حرية اإلعالم الذي كان قيد التداول يف الربملان منذ ٢٠٠٨أبريل / نيسان٤صادق الربملان يف 

وسيسري هذا القانون بعد سنتني من تاريخ اعتماده، إذ سيتطلب تنفيذه بعض اهلياكل األساسية القانونية والتقنية          
وينص القانون اجلديد على التطبيق  . يف إحدى مواد القانون، اليت تنص على إنشاء جلنة لإلعالم         على النحو الوارد    

.  ياء من الدستور، مما يضمن حق مجيع املواطنني يف احلصول على املعلومات            ٢٨ واو و  ٢٨العملي ألحكام املادة    
غري حكومية وعدد من األفراد الذين       منظمة   ٣٠ومتت املبادرات املتعلقة بصياغة هذا القانون بقيادة جمموعة من          

  .٢٠٠٠نوفمرب /التحالف من أجل حرية اإلعالم يف تشرين الثاينأوا أنش

 مع خطة العمل الوطنية الثانية حلقوق اإلنسان، ستعزز إندونيسيا جهودها من أجل التصديق على               ومتشياً  - ١٩
وباإلضافة إىل ذلك، تظل إندونيسيا ملتزمة      . ٢٠٠٩الربوتوكول االختياري التفاقية مناهضة التعذيب حبلول عام        

ففـي  . بالتعهدات وااللتزامات اليت قطعتها على نفسها يف إطار دعم ترشيحها للعضوية يف جملس حقوق اإلنسان      
، ١٤، و ١(، سحبت إندونيسيا حتفظاهتا على اتفاقية حقوق الطفل فيما يتعلق بسبع مـواد يف االتفاقيـة                 ٢٠٠٥

  ).٢٩، و٢٢، و٢١، و١٧، و١٦و

   احلوار التفاعلي وردود الدولة موضوع االستعراض- باء 

  :خالل احلوار البناء الذي أعقب االستعراض، أدلت الوفود التالية ببيانات  - ٢٠

أشارت تايلند إىل الدور االستراتيجي الذي تقوم به إندونيسيا على الصعيد اإلقليمي، يف إطار رابطة أمم                  - ٢١
 جناح إندونيسيا أيضاًوالحظت . ها يف إنشاء هيئة حقوق اإلنسان التابعة للرابطةجنوب شرق آسيا، وال سيما دور

وأشارت تايلند  . يف ترسيخ الوحدة والوئام والتسامح يف جمتمع تعددي ويف دميقراطية متعددة األحزاب واألعراق            
لية إصالحية متواصلة يف     تتصدى هلا بعم   إىل أن إندونيسيا، شأهنا شأن العديد من البلدان األخرى، تواجه حتديات          

ويف معرض اإلشارة إىل خطة العمل الوطنية حلقوق اإلنسان، أعربت تايلند عن اهتمامها بـتعلم               . جماالت عديدة 
. املزيد من جتربة إندونيسيا يف هذا الصدد، ال سيما فيما يتعلق بالوكاالت املنفذة على الصعيدين الوطين واإلقليمي

ن كيفية حتسني دور املؤسسات الوطنية حلقوق اإلنسان واجملتمع املدين يف تنفيذ خطة والتمست آراء إندونيسيا بشأ
  .العمل الوطنية

وهنأت الفلبني إندونيسيا على جودة تقريرها، مسلطة الضوء على اإلجنازات والتحديات والقيود املتعلقة               - ٢٢
ار القانوين اإلندونيسي، ملواءمته مـع      ورحبت بالتعديالت اليت أجريت على اإلط     . بتعزيز ومحاية حقوق اإلنسان   
 باالهتمام  أيضاًورحبت  .  مع مبادئ الدميقراطية وسيادة القانون وحقوق اإلنسان       املعايري واملقاييس احلديثة متشياً   

. اخلاص الذي أواله التقرير ملشاكل األطفال والنساء وشجعت إندونيسيا على مواصلة تصديها هلـذه املـشاكل               
  . تدابري إضافية على مستوى بناء القدرات دعماً للربامج واملشاريع املبينة يف تقرير إندونيسياوأوصت بشدة باختاذ

 ٢٠٠١وأثنت بلجيكا على عمل اللجنة الوطنية اإلندونيسية حلقوق اإلنسان، وأشارت إىل االعتراف بوضعها يف   -٢٣
ة، لكنها أشارت إىل ضـرورة ضـمان        وأشارت إىل اجلهود اليت تبذهلا إندونيسيا لتعزيز هذه املؤسس        . ٢٠٠٧و

استقالهلا بشكل أفضل، وقد أعربت املؤسسة نفسها عن قلقها من ذلك على حنو مـا ورد يف التقريـر املـوجز                     
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 إىل املالحظات اليت أبدهتا جلنة حقوق الطفل وجلنة القـضاء علـى التمييـز               أيضاًوأشارت  . ألصحاب املصلحة 
وطلبت إىل إندونيسيا تقدمي    . للجنة الوطنية حلقوق اإلنسان واستقالهلا    العنصري بشأن النقص احلاصل يف نزاهة ا      

معلومات عن املبادرات املتخذة لتنفيذ التوصيات الصادرة عن هيئات املعاهدات والتدابري املتخذة لتعزيز استقالل              
للجنة الوطنية حلقوق   وتساءلت عما إذا كان من املزمع اختاذ تدابري تشريعية لتمكني ا          . املؤسسة الوطنية ونزاهتها  

  .اإلنسان من الوصول الفوري وغري احملدود إىل مراكز الشرطة ومراكز االحتجاز

والحظت باكستان أن خطة العمل الوطنية اإلندونيسية حلقوق اإلنسان قد ظلت تركز بشدة على قضايا                 - ٢٤
 وإدارية، جلعل حقوق اإلنسان يف وأشارت إىل السياسات العامة، املدعومة بإصالحات دستورية وقانونية. احلماية

 أن إندونيسيا ركزت أقصى طاقتها يف جمال محايـة حقـوق            أيضاًوالحظت باكستان   . مركز السياسات الوطنية  
وطلبت معلومات عن مشاركة إندونيسيا يف تسع إجراءات خاصة وعن كيفية مسامهة ذلك يف تعزيـز                . األطفال

ملستفادة واملمارسات اجليدة فيما يتعلق بإدارة عملية االنتقال إىل          عن الدروس ا   أيضاًوتساءلت  . حقوق اإلنسان 
  .الدميقراطية يف جمتمع متعدد األديان واألعراق واألجناس

وذكرت اململكة العربية السعودية أهنا تأنت يف دراسة التقرير وغريه من التقارير اليت أعدهتا إندونيـسيا،            - ٢٥
وطنيتني األوىل والثانية حلقوق اإلنسان، اللتني تضمنتا التدابري العملية اليت          ودرست اإلطار العام يف خطيت العمل ال      

اختذهتا إندونيسيا لتعزيز حقوق اإلنسان يف مراعاة القيم الثقافية والدينية دون التمييز على أساس العرق، أو الدين، 
القوانني الوطنية مع املعايري الدوليـة      وأشارت إىل التدابري املتخذة لتعزيز حقوق اإلنسان مثل مواءمة          . أو املعتقد 

 املتعلـق  ٣/١٩٩٧حلقوق اإلنسان، وإنشاء مراكز حلماية النساء واألطفال يف املقاطعات، وتنقيح القانون رقـم              
وطلبت اململكة العربية السعودية املزيد من املعلومات . مبحاكم األطفال والتعاون مع منظمة األمم املتحدة للطفولة

  .ات الوطنية اإلندونيسية حلقوق اإلنسان من أجل تعزيز ومحاية حقوق اإلنسانعن دور املؤسس

وأثنت مجهورية إيران اإلسالمية على اجلهود اليت تبذهلا إندونيسيا من أجل تعزيز ومحاية حقوق اإلنسان                 - ٢٦
ذة من أجل تعديل وطلبت إىل الوفد أن يتوسع أكثر بشأن اخلطوات املتخ. على الصعيد الوطين واإلقليمي والدويل

 أن إندونيسيا دعـت     أيضاًوالحظت  . الدستور وبشأن دور احملكمة الدستورية يف تعزيز ومحاية حقوق اإلنسان         
 مقرراً خاصاً وتساءلت عن الكيفية اليت سامهت هبا هذه الزيارات يف حتسني حالة حقوق اإلنسان                ١١واستقبلت  
  .الوطنية حلقوق اإلنسان بدور يف حتسني حقوق اإلنسان عن مدى قيام اللجنة أيضاًوتساءلت . يف امليدان

والحظت ماليزيا االنفتاح الذي أبانت عنه إندونيسيا يف اإلقرار بتحديات حقوق اإلنسان والتصدي هلا،                - ٢٧
وذكرت أن إندونيسيا ال تزال تتخذ تدابري تشريعية وسياساتية وإدارية ملموسة من أجل حتسني متتع شعبها حبقوق 

 إىل خطة العمل الوطنية اخلماسية حلقوق اإلنسان والعدد الكبري من اللجان املنفذة أيضاًوأشارت ماليزيا . ناإلنسا
وأشارت إىل العدد الكبري جداً من العمال األجانـب اإلندونيـسيني الـذين             . املوجودة يف مجيع أحناء املقاطعات    

إندونيسيا لضمان رفاه هؤالء العمال، بالطريقـة     تستضيفهم ماليزيا والحظت أهنا ما تزال تعمل بشكل وثيق مع           
  .نفسها اليت تعمل هبا يف إطار اجلهود املشتركة املبذولة من أجل مكافحة االجتار غري املشروع باألشخاص

والحظت بيالروس التدابري املوضوعية اليت اختذهتا إندونيسيا لضمان احلقوق االجتماعية واالقتـصادية،              - ٢٨
الوطنية مبا فيها املتعلقة حبقوق الطفل، والظروف األسرية املواتية، والوصول إىل التعليم اجليد             وأولويات السياسة   
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وأشـارت بـيالروس إىل   . على نطاق واسع ومكافحة الفقر، ورحبت باألنشطة الرامية إىل محاية هذه احلقـوق  
قة عمل وطنية للتصدي هلذه املـسألة       القوانني والتدابري املتخذة ملكافحة االجتار غري املشروع، ومن ذلك إنشاء فر          

وطلبت بيالروس املزيد من املعلومات عن جتربة إندونيـسيا         . ووضع برنامج بشأن االجتار غري املشروع باألطفال      
  .وحتدياهتا يف جمال مكافحة االجتار غري املشروع

نسان، وكذا االهتمام والحظت أوروغواي التقدم الذي أحرزته إندونيسيا يف جمال تعزيز ومحاية حقوق اإل  - ٢٩
وطلبت معلومات عن وضع اتفاقية حقوق      . اخلاص الذي توليه حلالة األطفال، على حنو ما ورد يف التقرير الوطين           

 معلومات عن وضع عملية التصديق      أيضاًوطلبت  .  وطنياً الطفل وعما إذا كان من املزمع اعتمادها بصفتها قانوناً        
  .حقني باتفاقية حقوق الطفلعلى الربوتوكولني االختياريني املل

أشارت أذربيجان إىل التطورات اإلجيابية، مثل اعتماد خطة العمل الوطنية حلقوق اإلنسان وإنشاء جلان                - ٣٠
لتنفيذها يف امليدان، وإىل اجلهود املبذولة من أجل تعزيز اللجنة الوطنية حلقوق اإلنسان، ال سيما يف جمال الرصد،                  

 بالتعديالت الدستورية الرامية إىل تعزيز عملية االنتقال إىل الدميقراطيـة واجلهـود             ورحبت. والتحقيق واإلبالغ 
وأثنت على إندونيسيا لعزمها الوطيد على ضمان محاية . املبذولة من أجل حتسني اإلطار التشريعي حلقوق اإلنسان 

دابري الرامية إىل مكافحة عمالـة  األطفال والنساء وأشارت إىل اإلصالح القانوين والربامج اخلاصة، مبا يف ذلك الت        
وذكرت أن . وأشارت إىل التزام إندونيسيا الواضح بزيادة أثر املرأة يف صنع القرار . األطفال والعنف ضد األطفال   

 يف جمال تعزيز احلقوق املدنية والسياسية، ال سيما عقب التصديق على العهد الدويل أيضاً إندونيسيا أحرزت تقدماً
. ملدنية والسياسية، مسلطة الضوء على أول انتخابات رئاسية مباشرة جرت بنجاح يف إندونيسيا          اخلاص باحلقوق ا  

 إىل التركيبة املعقدة لسكاهنا املتعددة أيضاً الصعوبات الناشئة من موقع إندونيسيا اجلغرايف والراجعة أيضاًوالحظت 
أن اخلطط واالستراتيجيات الرامية إىل مكافحة      وطلبت إىل إندونيسيا التوسع أكثر بش     . أعراقهم وثقافاهتم ولغاهتم  

  .االجتار غري املشروع، ال سيما االجتار بالنساء واألطفال

وأعربت إندونيسيا يف معرض ردها على األسئلة عن تقديرها للتقرير وللتقييم اإلجيايب العـام واإلقـرار                  - ٣١
نب تسليطها الضوء على اإلجنازات، التحديات ، إىل جاأيضاًوأشارت إىل أن الوفود ذكرت . بالتقدم الذي أحرزته

واملشاكل اخلاصة اليت تواجهها إندونيسيا وبالتايل فإن هذه الوفود تقدر مسامهاهتا، إىل جانب الدروس املستخلصة 
  .اليت ميكن إلندونيسيا البناء عليها

ورأت . حملرز يف هذا الصدد   وأشارت وفود عديدة إىل أمهية محاية األطفال والنساء، مع اإلقرار بالتقدم ا             - ٣٢
إندونيسيا أن وضع هنج شامل أمر ضروري يف مكافحة االجتار غري املشروع، مع تعزيز القوانني وحتسني وتعزيـز                  

وأنشأت إندونيسيا فرقة عمل ملكافحة االجتار غري       . القدرة على الرصد للمجتمع احمللي حىت يتفطن هلذه املشكلة        
دان املنطقة وبلدان أخرى يف هذا الصدد، والحظت أن القانون اجلديد املتعلق            املشروع وهي بصدد التعاون مع بل     

 املناطق بإنشاء مراكز لتقدمي املـساعدة إىل        أيضاًوكلفت هذه البلدان    . باالجتار غري املشروع بدأ مفعوله يتجلى     
  .الضحايا، وأنشأت مآوي يف خمتلف البلدان حتت رعاية وزارة الشؤون اخلارجية

استقالل املؤسسة الوطنية، الحظ الوفد أن املؤسسة شريك مهم للحكومة، وتستفيد من خـربة              وبشأن    - ٣٣
وأشار الوفد إىل أن .  االستقالل الكامل للمؤسسة ٣٩/١٩٩٩ويضمن القانون رقم    . املؤسسة بشأن قضايا عديدة   
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.  مـن اسـتقالهلا  مؤسسات أخرى يف إندونيسيا هلا اهليكل نفسه الذي هو للمؤسسة الوطنية، وذلك ال يـنقص      
  .وبالتايل، أكد الوفد من جديد احترامه الستقالل املؤسسة الوطنية

 ١١ عديدة ذكرت أن إندونيسيا تلقت وفيما يتعلق باملشاركة يف اإلجراءات اخلاصة، أشار الوفد إىل أن وفوداً  - ٣٤
 ة، لكنه الحظ أن هنـاك جمـاالً     اء مع اإلجراءات اخلاص   وذكر الوفد أمهية املشاركة يف حوار بنِّ      . زيارة حىت اآلن  

 هلذه الزيارات لكن لديه شكوكاً بشأن بعض هذه         فالبلد يستفيد من بعض التوصيات اليت قُدمت تبعاً       . للتحسني
  .وذلك ما تود حتسينه يف إطار حوارها املتواصل مع بعض اإلجراءات اخلاصة. التوصيات

 اليت أجرهتا إندونيسيا، وهي اإلصـالحات الـيت         والحظت سنغافورة اإلصالحات الدميقراطية التدرجيية      - ٣٥
اعترفت هبا بلدان عديدة يف جنوب شرق آسيا ويف مجيع أحناء العامل، وأشارت إىل أربع جوالت من التعـديالت                  

 وإىل أول انتخابات رئاسية مباشرة على اإلطـالق جـرت عـام             ٢٠٠٢ و ١٩٩٩الدستورية اليت جرت ما بني      
 أكرب عدد من السكان املسلمني يف العامل، فخورة جبمعها ألديان وأعراق متنوعـة              فإندونيسيا اليت فيها  . ٢٠٠٤

 بـاجلهود الـيت تبـذهلا       أيضاًواعترفت  . داخل حدودها، وتساءلت سنغافورة عن كيفية حتقيق إندونيسيا لذلك        
 قياديـة   اء يتقلد أدوراً  إندونيسيا يف جمال تعزيز دور املرأة يف احلياة العامة والسياسية، مالحظة أن املزيد من النس              

وتؤيد سنغافورة بشدة اإلجراءات اليت اختذهتا إندونيسيا من أجل احلفاظ على حقـوق النـساء               . وجمتمعية أكرب 
ذلك أن اختاذ . واألطفال ومحايتهم من العنف، ال سيما اجلهود الرامية إىل مكافحة االجتار غري املشروع باألشخاص

القانونية باألشخاص من املصدر عنصر حاسم يف التصدي هلذه اجلرمية بطريقة خطوات ملموسة لوقف التجارة غري 
ولعل احملكمة الدستورية اإلندونيـسية     . شاملة، وشجعت سنغافورة إندونيسيا على مواصلة العمل يف هذا االجتاه         

فاظ عليها يف جديرة بذكر خاص ملا تقوم به من دور هام وتقدمه من مسامهات من أجل تعزيز سيادة القانون واحل
  . عدداً من األحكام احلامسةإندونيسيا، ورغم كوهنا مؤسسة حديثة العهد نسبياً، فقد أصدرت فعالً

والحظت أستراليا أن إلندونيسيا مؤسسة وطنية حلقوق اإلنسان متتثل مبادئ باريس، وتـساءلت عـن                 - ٣٦
  .دورها يف محاية وتعزيز حقوق اإلنسان يف البلد

. داد التقرير الوطين من لُدن فريق تابع لعدة مؤسسات، بالتعاون مع اجملتمـع املـدين  ورحبت تونس بإع    - ٣٧
وقالت إن عدة جوانب يف التقرير الوطين تتضمن اجلهود املبذولة من أجل محاية حقوق األطفال، والتدابري املتخذة 

 األولوية  أيضاًوالحظت  . دقعللتصدي لعمالة األطفال، وضمان التعليم اإللزامي لتسع سنوات ومكافحة الفقر امل          
املعطاة لتعزيز حقوق النساء كجزء من اخلطط اإلمنائية الوطنية اإلندونيسية وإنشاء جلنة وطنية للتصدي ملـسألة                

  .العنف ضد املرأة

والحظت اجلزائر أن إندونيسيا أبانت عرب خطيت العمل الوطنيتني وإنشاء اللجان، أهنا ترسخ ثقافة حقوق   - ٣٨
وطلبت توضيحات بـشأن    . ى أساس اآلليات الدولية ذات الصلة، وحيت اجلزائر تعزيز حقوق املرأة          اإلنسان عل 

 يف املائة يف األحزاب الـسياسية واللجـان         ٣٠التدابري املتخذة لتنفيذ القرار املتعلق بضمان مشاركة املرأة بنسبة          
  .حافة بدون النيل من الوئام والتنوعوشددت اجلزائر على أن إندونيسيا ملتزمة بتعزيز حرية الص. االنتخابية
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وأشار االحتاد الروسي إىل أنه جيري مشاورات موضوعية ثنائية منتظمة مع إندونيسيا بـشأن حقـوق                  - ٣٩
اإلنسان من أجل تبادل التجارب ووضع هنج مشتركة، مبا يف ذلك اختاذ تدابري ملكافحة االجتار غـري املـشروع                   

يا الكثري يف ميدان التشريع وإنفاذ القوانني من أجل محاية املرأة من االجتار غري وقد عملت إندونيس. والعنف املرتيل
واسترعى االحتاد الروسي االنتبـاه إىل      . املشروع والعنف املرتيل، وقد يؤخذ بعض ذلك من باب األمثلة اإلجيابية          

  .ملرأةاحلملة الرامية إىل وقف العنف ضد األطفال وإىل اللجنة الوطنية لوقف العنف ضد ا

وأثنت الصني على إندونيسيا ملا توليه من أمهية لالستعراض الدوري الشامل وللجودة العالية لتقريرهـا                 - ٤٠
وأشارت إىل التدابري اهلامة املتخذة مثل تعديل الدستور، وتعزيز سيادة القانون، واجلهود الرامية إىل القضاء على                

 واجلهود املبذولة من أجل محاية وتعزيز حقوق املرأة والتعاون مع عمالة األطفال، والتعليم اإللزامي لتسع سنوات،
 بوجود بعض الصعوبات وطلبت إىل إندونيسيا أن تعلق على التدابري         أيضاًبيد أن الصني أقرت     . هيئات املعاهدات 

ن تعـاجل مـسألة     أو تعتزم اختاذها فيما يتعلق بالقضاء على الفقر املدقع والنتائج اليت أحرزهتا، وأ            /اليت اختذهتا و  
  .التفاوت يف األجور بني الرجال والنساء

مالحظةً ) ٢٠٠٩- ٢٠٠٤(وأثنت أملانيا على إندونيسيا خلطة العمل الوطنية حلقوق اإلنسان اليت وضعتها   - ٤١
أن هذه اخلطة قد تشكل قاعدة ملعاجلة مواطن القصور بطريقة منتظمة وشفافة، وطلبت معلومات عن األحكـام                 

وطلبت أملانيا . اء اإلفالت من العقاب وضمان املتابعة القضائية الفعالة ملرتكيب انتهاكات حقوق اإلنساناملتعلقة بإهن
طبيعة التقدم احملرز فيما    ) ب(كيفية معاجلة قضية جرمية التعذيب يف مشروع القانون اجلنائي؛ و         ) أ(معلومات عن   

التـدابري  ) ج(يق على بروتوكوليها االختياريني؛ ويتعلق برفع مستوى التصديق على اتفاقية حقوق الطفل والتصد      
امللموسة املزمع اختاذها من أجل الضمان الفعلي للمثول أمام القضاء، ال سيما منح احملتجزين إمكانية احلصول على 

ملانيا وأشارت أ. كيفية معاجلة مسألة العنف ضد املرأة يف القانون اجلنائي  ) د(املساعدة القانونية والرعاية الطبية؛ و    
 لعدة مكلفني بواليات يف إطار اإلجراءات اخلاصة، من املثري للقلق حالة حقوق اإلنـسان يف                وفقاًكذلك إىل أنه    

وتساءلت عن طبيعة التدابري اليت تعتـزم       . بابوا وحالة األشخاص الذين يثريون قضايا انتهاكات حقوق اإلنسان        
 أيضاً من أجل معاجلة حالة حقوق اإلنسان يف بابوا والتصدي           إندونيسيا اختاذها، مبا يف ذلك على الصعيد احمللي،       

 عن طبيعة التـدابري الـيت ميكـن         أيضاًوتساءلت أملانيا   . لألسباب الكامنة من قبيل الفقر وارتفاع معدل البطالة       
للسلطات اختاذها من أجل محاية املدافعني عن حقوق اإلنسان الذين ُيهدَّدون بسبب أنشطتهم وعما إذا كانـت                 

  .هناك أي خطط لتعني مسؤول خاص عن االتصال باملدافعني عن حقوق اإلنسان على الصعيد اإلقليمي

وذكرت جنوب أفريقيا اجلهود اليت تبذهلا إندونيسيا، بصفتها أكرب بلد مسلم، من أجل حتقيـق الوئـام                   - ٤٢
.  أن يشكل ممارسة فضلىاالجتماعي، وبث روح التسامح يف شعبها وتعزيز الوحدة، وذلك أمر غري مسبوق ميكن

وطلبت معلومات أخرى عن النهج املتبعة من أجل التعامل مع األولويات املتضاربة عند محاية الفئات الضعيفة من       
 معلومـات عـن     أيضاًوطلبت جنوب أفريقيا    . االنتهاكات، مثل االجتار غري املشروع، ال سيما أثناء التسونامي        

 األمية، ال سيما يف سياق خطيت العمل الوطنيتني األوىل والثانية وعن التقدم             التدابري املتخذة من أجل التصدي إىل     
  .احملرز حىت اآلن

وأشارت اليابان إىل سلسلة من التعديالت اليت أجريت على قوانني إندونيسيا وأنظمتها، ومنها التعديالت   - ٤٣
اء مؤسسات داخلية مثل احملكمـة      وسلطت الضوء على عملية إنش    . اليت أجريت على الدستور والقانون اجلنائي     
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 لبلـدان    ممتازاً وقالت إن من شأن ذلك أن يشكل منوذجاً       . الدستورية وجلان حقوق اإلنسان يف مجيع أحناء البلد       
وذكرت اليابان أهنا تشاطر مشاعر القلق املعرب عنها يف التقرير الوطين فيما يتعلق بضرورة محايـة                . نامية مماثلة 

وسلطت اليابان الضوء على جهود إندونيسيا من أجل تعزيـز نظـام التعلـيم              . األطفال من االستغالل القسري   
وتساءلت عما إذا كانت إندونيسيا ترى مـن   . الة األطفال اإللزامي، ومنع اإلساءة إىل األطفال والقضاء على عم       

ويف معرض اإلشـارة إىل اجلهـود       . املفيد التصديق على الربوتوكولني االختيارين امللحقني باتفاقية حقوق الطفل        
املبذولة من أجل مكافحة االجتار بالبشر، مبن يف ذلك النساء واألطفال، على النحو الوارد يف التقريـر الـوطين،                 

  .ساءلت اليابان عن تدابري التعاون اإلقليمي الضروري لتكملة اجلهود اإلندونيسية وتنسيقها يف هذا امليدانت

 بضرورة احترام احلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية       وأكدت الكويت أن إندونيسيا قد أقرت متاماً        - ٤٤
وأثنت الكويت على .  إندونيسيا مع اآلليات الدوليةورحبت الكويت بالتدابري املتخذة يف هذا اجملال، مؤكدة تعاون

يوليه /جهود إندونيسيا املتعلقة باملبادرات اإلقليمية، ال سيما عرب تنظمي حلقة عمل بشأن حقوق اإلنسان يف متوز               
وتـساءلت  .  شاركت فيها الكويت، وُتوجت باعتماد خطة عمل بايل اليت تؤكد ضرورة مكافحة الفقر             ٢٠٠٧

  .وى مشاركة املرأة يف األحزاب السياسية واللجان االنتخابيةالكويت عن مست

واستحضرت املكسيك التقدم الذي أحرزته إندونيسيا، ال سيما فيما يتعلق بتوحيد القوانني، واملساواة بني   - ٤٥
ظاهتا اجلنسني، وعملية االنتقال إىل الدميقراطية ومحاية الفئات اخلاصة، وأوصت بأن تنظر إندونيسيا يف سحب حتف              

على اتفاقية حقوق الطفل، وأن تنظر يف إمكانية إجراء تعديالت على القانون اجلنائي، يف إطار اجلهود الرامية إىل                 
ويف إشارة  .  مع املقاييس الدولية   تعزيز اجلهاز القضائي، حىت يشمل القانون اجلنائي التعذيب بوصفه جرمية متشياً          

 على نائب الوزير أن     أيضاًعديد من التحديات، اقترح الوفد املكسيكي       إىل أن إندونيسيا واملكسيك يلتقيان يف ال      
  .ينظر يف إمكانية عقد حوار ثنائي لتبادل اخلربات واالستفادة من جهود البلدين يف جمال حقوق اإلنسان

والحظت كندا بعض اخلطوات اإلجيابية املتخذة، مبا فيها التزام إندونيسيا بالتصديق هذه الـسنة علـى                  - ٤٦
 إىل  أيـضاً وأشارت كنـدا    . كوك رئيسية حلقوق اإلنسان مثل نظام روما األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية          ص

ضرورة بذل جهود إضافية، كما هو الشأن بالنسبة جلميع البلدان، من أجل حتسني حالة حقـوق اإلنـسان يف                   
وطلبت معلومات . ة، مثل منطقة بابواإندونيسيا، ال سيما يف املناطق اليت شهدت أو ال تزال تشهد توترات سياسي

 لقمع نـشاط  عن الكيفية اليت ستكفل هبا إندونيسيا عدم استخدام نعت األفراد باالنفصاليني يف هذه املناطق سبباً 
وأشارت كندا إىل ضرورة زيادة . دميقراطي مشروع للمجتمع املدين، مبا يف ذلك االحتجاج واالنتقاد العام السلمي

ويف هذا الصدد، أوصت بأن تقدم . دافعني عن حقوق اإلنسان ومسؤولية قوات األمن عن محايتهمالتوعية بدور امل
إندونيسيا املزيد من التدريب يف جمال حقوق اإلنسان لفائدة قوات األمن وشجعتها على اختاذ خطوات ملموسة                

 باختاذ تدابري   أيضاًأوصت كندا   و. لتحسني احترام سيادة القانون ومعاقبة املسؤولني عن التجاوزات واالنتهاكات        
حمددة إضافية لضمان محاية حقوق املنتمني إىل أقليات، مبا يف ذلك محايتهم من االنتهاكات اليت ترتكبها جهات                 

 عن التدابري اليت تعتزم إندونيسيا اختاذها لـضمان تقـدمي مـرتكيب هـذه     أيضاًوتساءلت . فاعلة من غري الدول   
 جلهود  ملموساًوبعد اإلشارة إىل أن كندا قدمت دعماً.  وسائل اجلرب املتاحة للضحايااالنتهاكات إىل العدالة وعن

إندونيسيا من أجل إصالح احلكم عرب الالمركزية، تساءلت كندا عن طبيعة التدابري اليت تعتزم إندونيسيا اختاذها                
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 ، بصفتها عضواًأيضاًوأشارت كندا . لضمان عدم خمالفة السلطات احمللية لقوانني حقوق اإلنسان الوطنية والدولية
  .يف اجملموعة الثالثية، إىل أهنا تود أن تؤكد احلوار البناء جداً الذي كان هلا مع إندونيسيا يف سياق االستعراض

وهنأت اجلمهورية العربية السورية إندونيسيا على العرض الشامل لتقريرها، وأثنت على جهودها لوضع               - ٤٧
  طبيعة التدابري اليت اختذهتا إندونيسيا أو تعتزم اختاذها من أجل ضمان محاية األطفال،             وتساءلت عن   . خطة العمل 

  .ال سيما فيما يتعلق باألحكام املتعلقة بشهادات امليالد

وأشارت بوتان إىل إنشاء إطار مؤسسايت واسع ووضع أولويات وطنية، منها ما يتعلق بالقـضاء علـى                   - ٤٨
وات اليت اختذهتا إندونيسيا لضمان تعزيز ومحاية احلقوق االقتصادية واالجتماعية وطلبت معلومات عن اخلط. الفقر

  .والثقافية وعن سياسة إندونيسيا فيما خيص احلق يف التعليم األساسي

 من الوفود قد أبدى مالحظات قيِّمة فيمـا         ورداً على األسئلة اليت طُرحت، أوضحت إندونيسيا أن عدداً          - ٤٩
، ومحاية األطفال، وهي مالحظات تقدرها إندونيسيا وستنظر فيها جبدية وهي تواصل تقدمها يف              يتعلق حبماية املرأة  

وبشأن احلالة يف بابوا، ترى أن هـذه        . وقالت إن اقتراح إجراء حوار ثنائي هو حمل تقدير وترحيب         . هذه اجملاالت 
وأشار عضو يف الوفـد،  . إندونيسيااملسألة هي مسألة دعم جلهود إندونيسيا من أجل حتسني عيش البابويني وشعب      

. ميثل احلكومة احمللية لبابوا وهو نفُسه من أصل بابوي، إىل أن عملية التنمية يف بابوا تتمحور حول البابويني أنفسهم                  
وقال إن املساعدة االقتصادية والصحية ُتقدَّم وأن اجلهود ُتبذل من أجل مكافحة الفقر وتعزيز العمـل، وتتحقـق                  

والحظ أنه يف سياق مواجهة العنف املتعلق حبقوق اإلنسان يف بابوا، ُنفـذت بـرامج               . شاركة السكان اإلجنازات مب 
  .عديدة يف جمال بناء القدرات وغري ذلك يف مجيع أحناء املنطقة، مبا يف ذلك تدريب اجملتمعات احمللية على فهم حقوقها

ونيسيا حترزه يف جمال حقوق اإلنسان، مالحظة       ورحبت اململكة املتحدة بالتقدم الكبري الذي ال تزال إند          - ٥٠
وذكرت اململكة املتحدة ازدياد االنفتاح على املراقبـة  . ، حتسنت حالة حقوق اإلنسان بقدر كبري   ١٩٩٨أنه منذ   

الدولية، كما يتضح ذلك من الزيارات اليت قام هبا إىل البلد املقرر اخلاص لألمني العام املعين حبالة املدافعني عـن                    
، ٢٠٠٧نـوفمرب   / واملقرر اخلاص املعين مبسألة التعذيب يف تشرين الثاين        ٢٠٠٧يونيه  /اإلنسان يف حزيران  حقوق  

 بتحسن حالة حقوق اإلنسان يف آتشي منذ اتفاق السالم لعـام            أيضاًورحبت  . بدعوة من احلكومة اإلندونيسية   
غري أن هنـاك    . افعني عن حقوق اإلنسان   ، على حنو ما الحظه املقرر اخلاص لألمني العام املعين حبالة املد           ٢٠٠٥

 إىل دواعي القلق اليت أثارها اإلجراءان اخلاصـان  أيضاًوأشارت . حتديات عديدة ال تزال قائمة، ال سيما يف بابوا   
املذكوران أعاله عقب زيارهتما، مبا يف ذلك االنتهاكات اليت يتعرض هلا املدافعون عن حقوق اإلنسان وإسـاءة                 

وطلبت اململكة املتحدة معلومات عن الكيفية اليت تعتزم        . حملتجزين يف مناطق خمتلفة من إندونيسيا     الشرطة ملعاملة ا  
هبا إندونيسيا املضي يف تنفيذ التوصيات املتعلقة باملدافعني عن حقوق اإلنسان وأن ترد إندونيسيا على دواعي القلق 

ك إساءة الشرطة ملعاملة احملتجزين وخطـورة اكتظـاظ      اليت أثارها املقرر اخلاص املعين مبسألة التعذيب، مبا يف ذل         
ورحبت اململكة املتحدة باإلعراب عن نية تعزيز اجلهود الرامية إىل التصديق على الربوتوكول االختياري . السجون

ورحبـت اململكـة    . امللحق باتفاقية مناهضة التعذيب وأوصت بأن تصدق إندونيسيا عليه يف أقرب فرصة ممكنة            
ملعلومات املقدمة بشأن مشاركة اجملتمع املدين يف إعداد التقرير الوطين إلندونيسيا من أجل االستعراض              املتحدة با 

  . يف متابعة هذه الدورةأيضاًالدوري الشامل وأوصت بأن يشارك اجملتمع املدين بالكامل 



A/HRC/8/23 
Page 14 

  

 ألسر الطائفة األمحدية  مسبقاً يتعلق بالتهديدات املوجهةوذكرت اململكة املتحدة كذلك أهنا قدمت سؤاالً  - ٥١
عقب فتوى صدرت مبنع الطائفة األمحدية وأوصت اململكة املتحدة بأن تتخذ إندونيسيا تدابري أخرى ملعاجلة هذه                

  . إىل أن عقوبة اإلعدام ما تزال تطبق يف إندونيسيا، وأوصت احلكومة بإلغائهاأيضاًوأشارت . القضية

قت الكثري يف جمال حقوق اإلنسان، مالحظة أن إندونيسيا، البلد           بأن إندونيسيا حق   أيضاًوأقرت هولندا     - ٥٢
 مع التقدير املعلومـات اإلضـافية       أيضاًوالحظت  .  كثرياً بالتعليم وحبقوق األطفال والنساء     النامي، تويل اهتماماً  

 يتعلق بـالتنوع  وفيما. املتعلقة باحلقوق السياسية واملدنية املقدمة يف التقرير الوطين ويف عرض إندونيسيا الشفوي         
الثقايف واإلثين يف البلد، تساءلت هولندا عن الكيفية اليت ستحمي هبا إندونيسيا املدافعني عن حقوق اإلنـسان يف                  

 برفع التحفظات عن عدد من معاهدات أيضاًوأوصت . بابوا وعن كيفية منعها للتمييز ضد األقليات اإلثنية وغريها
أن تصدق على الربوتوكول االختياري امللحق باتفاقية مناهضة التعذيب يف حقوق اإلنسان، وطلبت إىل إندونيسيا 

ورحبت كذلك باجلهود اليت تبذهلا إندونيسيا من أجل جعل قانوهنا الوطين متمشياً مـع              . أقرب فرصة مناسبة هلا   
  .التزاماهتا الدولية وستوصي بإدراج حظر التعذيب يف القانون اجلنائي إلندونيسيا

  .ندا كذلك بأن تتوج إندونيسيا جهودها بتوجيه دعوة دائمة إىل مجيع اإلجراءات اخلاصةوأوصت هول  - ٥٣

ورحبت مجهورية كوريا جبميع التدابري اليت اختذهتا إندونيسيا من أجل حتسني التمتع حبقـوق اإلنـسان يف                   - ٥٤
 التطورات اإلجيابية احلاصلة    وأشارت أيضاً إىل  ). ٢٠٠٩- ٢٠٠٤(البلد، وبإعداد وتنفيذ خطة العمل الوطنية الثانية        

يف جمال احلقوق املدنية والسياسية، مبا فيها حرية الرأي، وحرية الدين، واحلريات السياسية من قبيل حرية االنتخاب، 
وإىل جانـب   . ومنو جمتمع مدين ميكن املنظمات غري احلكومية من املشاركة بشكل أقوى يف عملية وضع السياسات              

ين، الحظت مجهورية كوريا أيضاً أن تطورات وحتديات نشأت أخرياً على مستوى احلقوق             ذكر جودة التقرير الوط   
 من التقرير الوطين، على حنو ما       االقتصادية واالجتماعية والثقافية مل ُتدرج بالشكل الصحيح بوصفها جزءاً مستقالً         

يا فيما يتعلق باملبادرات األخـرية      ويف معرض الترحيب بالتفسري الذي قدمته إندونيس      . تنص عليه املبادئ التوجيهية   
الرامية إىل تنقيح القانون اجلنائي، تساءلت كوريا عما إذا كانت إلندونيسيا خطة حمددة إلدراج التعذيب بوصـفه                 

وتساءلت أيضاً عما إذا كانت للحكومة أي خطة ملموسة لتعزيز التدابري الرامية إىل حتسني . جرمية يف القانون اجلنائي
  .اإلنسان اخلاصة بالسكان األصليني، ال سيما يف عملية استغالل املوارد الطبيعيةمحاية حقوق 

وأشارت الواليات املتحدة األمريكية إىل استخدام القوانني واألدوات املدنية واجلنائية املتعلقة بالقـذف               - ٥٥
قـضايا الـسياسية    لكتم أصوات املعارضني وذكرت الدور احليوي لوسائط اإلعالم يف توسيع نطاق الـوعي بال             

. واالقتصادية واالجتماعية، وتساءلت عن طبيعة اخلطط الرامية إىل تعديل قوانني القذف، إن وجدت هذه القوانني
 إىل أنباء تفيد باعتقال واحتجاز ناشطني سياسيني مساملني وتساءلت عما ُيعمل من أجل تعزيـز                أيضاًوأشارت  

  .حقوق هؤالء الناشطني

طوات املتخذة من أجل تدعيم سيادة القانون، والتدابري املتخذة ملكافحة الفقر املدقع ورحب السودان باخل  - ٥٦
ومحاية الفئات الضعيفة، ال سيما األطفال، وسحب التحفظات على اتفاقية حقوق الطفل، وبالتـدابري املتخـذة                

  اية العمال املهـاجرين،    وطلب إىل إندونيسيا تفصيل اخلطوات املتخذة لضمان مح       . للقضاء على االجتار باألطفال   
  .ال سيما اجلوانب القانونية
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والحظ املغرب أن التقرير الوطين يعرض فكرة عن القوانني ويشري إىل اعتماد خطة من مخس سـنوات                    - ٥٧
وذكر النتائج الكبرية احملققة يف محلـة       . وجتديدها، مشرياً إىل ما تتسم به إندونيسيا من استمرارية ويقظة ومتابعة          

وتساءل عن احملاكم املزمع إنشاؤها لشؤون األطفال، مشرياً إىل أنه رغم اجلهود اإلجيابيـة              . لفقر املدقع مكافحة ا 
 يف املائة من عتبة املشاركة السياسية للمرأة مل تتحقق وأن املغرب يرغب يف معرفة املزيـد   ٣٠املبذولة، فإن نسبة    

  .تعلقة حبماية العمال املهاجرين يف اخلارج املزيد من املعلومات املأيضاًوطلب املغرب . هبذا الشأن

والحظت بنغالديش أن حالة حقوق اإلنسان قد حتسنت بقدر كبري يف السنوات األخرية وأن إندونيسيا                 - ٥٨
 إىل اخلطوات امللموسة اليت اختذهتا، من قبيـل إنـشاء      أيضاًوأشارت  .  للتحديات اليت تواجهها حبزم    مدركة متاماً 

ويف معرض اإلشارة إىل أن إندونيسيا من       . ندونيسية حلقوق اإلنسان، اليت تعمل بنشاط كبري      املؤسسة الوطنية اإل  
البلدان القالئل اليت هلا خطة عمل وطنية حلقوق اإلنسان، طلبت إىل إندونيسيا اإلسهاب يف عرض جتربتها وفعالية       

. تنتهي خطة العمل احلاليـة    ، عندما س  ٢٠٠٩ معلومات عن خطط إندونيسيا ملا بعد        أيضاًوطلبت  . خطة العمل 
 إىل مبادرات القروض الصغرى املعدة للقضاء على الفقر وأوضحت أهنا مستعدة لتبادل             أيضاًوأشارت بنغالديش   

  .جتربتها مع إندونيسيا، بوصف بنغالديش رائدة يف جمال القروض الصغرى

قني من اقتراحات وتوصيات قيمة     ورداً على األسئلة، أشارت إندونيسيا إىل ما صدر عن املتكلمني الساب            - ٥٩
ففيما يتعلق بالتعاون مع اإلجراءات اخلاصة، دعت إندونيسيا عدداً من          . واعترافات كبرية باإلجنازات اليت حتققت    

اإلجراءات اخلاصة، وبينما ال يسعها أن تؤكد اآلن طبيعة اإلجراءات اخلاصة األخرى اليت ستدعى يف املـستقبل،                 
مارسة السابقة، ويف إطار روح االستمرار يف احلوار البناء وهبدف تعزيز ومحاية حقوق             أوضحت أنه بناء على امل    

وذكرت إندونيسيا أمهية التوصية بإدراج تعريف . اإلنسان يف البلد، قد توجه إندونيسيا دعوات أخرى يف املستقبل
  .ائي املوجود قيد االستعراض حالياًالتعذيب يف قانوهنا، وأشارت إىل أهنا قد أدرجته بالفعل يف مشروع القانون اجلن

وفيما خيص محاية العمال املهاجرين، ال سيما محاية اإلندونيسيني يف اخلارج، أشار الوفد إىل العدد الكبري      - ٦٠
 بتعزيز اإلطار القانوين     ينبغي اتباعه ملعاجلة هذه املسألة، بدءاً       شامالً وقال إن هنجاً  . من الرعايا العاملني يف اخلارج    

وقد أنشئت وكالة خاصة مشتركة بني الوزارات حتت إشراف الرئاسة وستواصل العمل علـى محايـة                . مايةللح
وأنشئت وحدة يف وزارة الشؤون اخلارجية للعمل بشأن القضايا املتعلقة برعايا البلد يف اخلارج، . العمال املهاجرين

وار والتعاون مع البلدان املستقبلة هلؤالء      وسيستمر احل . مع تقدمي خدمات يف ست سفارات إندونيسية يف اخلارج        
  .العمال املهاجرين

. وتركز إندونيسيا على املؤسسات التجارية الصغرية، والتخفيف من وطأه الفقر، ودور املرأة يف اجملتمع               - ٦١
  .وينبغي تعلم الكثري من جتربة بنغالديش، وتقدر إندونيسيا لبنغالديش اقتراحها املتعلق مبشاطرة جتربتها

 وشجعت السلطات   ٢٠٠٨- ٢٠٠٧وأشارت تركيا إىل عدد القوانني االستراتيجية املقرر سنها يف الفترة             - ٦٢
وقالت إن جلنة التنسيق الدولية للمؤسسات الوطنية قد        . اإلندونيسية على مواصلة جهودها إلكمال هذه العملية      

د إندونيسيا باالنضمام إىل صكوك دولية ورحبت بتعه.  استقاللية اللجنة الوطنية حلقوق اإلنسان٢٠٠٧أكدت يف 
والحظت أن القـضاء    .  ملا جاء يف خطتها الوطنية الثانية حلقوق اإلنسان        وفقاًحلقوق اإلنسان أو التصديق عليها      

على العنف ضد األطفال والنساء أولوية وطنية رئيسية وطلبت معلومات إضافية بشأن عزم إندونيسيا االنضمام إىل 
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اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة امللحق ب ، وخباصة النساء واألطفال،مع ومعاقبة االجتار باألشخاصبروتوكول منع وق
  . وإىل االتفاقية الدولية حلماية حقوق مجيع العمال املهاجرين وأفراد أسرهماجلرمية املنظمة عرب الوطنية

دعوات اإلحدى عشرة اليت ُوجهت يف      وأشارت التفيا إىل التعاون اإلجيايب مع اإلجراءات اخلاصة وإىل ال           - ٦٣
  .السنوات املاضية، ودعت إندونيسيا إىل النظر يف توجيه دعوة دائمة إىل اإلجراءات اخلاصة

وطلبت نيوزيلندا معلومات عن التطورات احلاصلة فيما يتعلق باإلطار القانوين والتنظيمي لتنفيذ اتفاقية               - ٦٤
وبينمـا  . جنازات احلالية املتعلقة بتنفيذها على الصعيد الوطين واحمللي       مناهضة التعذيب، مبا يف ذلك العقبات واإل      

، تساءلت عمـا إذا كانـت       ٢٠٠٦ذكرت التعهدات الطوعية اليت قطعتها إندونيسيا جمللس حقوق اإلنسان عام           
  .ا احلالية خبطة عملهتوكول االختياري امللحق باتفاقية مناهضة التعذيب، عمالًوإندونيسيا تعتزم التصديق على الرب

ومع التسليم باإلجنازات اليت حتققت يف جمال اإلصالحات القانونية، ذكرت الربازيل بعض دواعي القلق                - ٦٥
وبينما أشارت إىل االستعداد الواضح إلندونيسيا إلجراء . املتعلقة بتنفيذ بعض التدابري اخلاصة وبنتائج هذه التدابري   

قوق املدنية والسياسية، تساءلت عن طبيعة اخلطوات امللموسـة الـيت   إصالحات قانونية هامة ترمي إىل تعزيز احل     
 عن النتائج الرئيسية اليت حتققت يف أيضاًوتساءلت . اختذت من أجل تعزيز استقالل اجلهاز القضائي وإقامة العدل        

حملـاكم  ليـشيت يف ا    - جمال املالحقة القضائية للمسؤولني عن االنتهاكات اجلسيمة حلقوق اإلنسان يف تيمـور             
واقترحت الربازيل أن   . ليشيت - اإلندونيسية حلقوق اإلنسان وبشأن نتائج احملاكم اخلاصة حلقوق اإلنسان لتيمور           

  .تنظر إندونيسيا يف التوقيع على الربوتوكول االختياري امللحق باتفاقية مناهضة التعذيب والتصديق عليه

. لقائمة يف جمال تعزيز ومحاية حقـوق اإلنـسان        وأعربت سري النكا عن تفهمها للتحديات والقيود ا         - ٦٦
ورحبت بكون التقرير الوطين جعل من حقوق الطفل أولوية وطنية رئيسية، مع االهتمام بوجه خاص بالقضاء على 
عمالة األطفال، كما رحبت باجلهود البناءة إلندونيسيا من أجل معاجلة هذه القضية، بوسائل منها وضع سياسات 

وقالت إن هذه السياسات تعمل بشكل جيد جداً يف سري النكا، كما يتضح ذلك من تـدين                 . للتعليم اإللزامي 
أن تسهب يف توضيح اخلطوات اخلاصة اليت اختذهتا من أجل إلغاء عمالة ‘ ١‘وطلبت إىل إندونيسيا . عمالة األطفال

عدة من اجملتمع الدويل فيمـا      أن توضح ما إذا كانت تتوقع أي مسا       ‘ ٢‘األطفال والتقدم احملرز يف هذا اجملال، و      
  .يتعلق بالقدرة احملدودة للجنة محاية الطفل

وأشارت كوبا إىل أن اإلجنازات اليت حققتها إندونيسيا، البلد النامي، إجنـازات محيـدة، إذ أحـرزت                   - ٦٧
دية االجتماعيـة    كبرياً يف جمال احلقوق املدنية والسياسية، وتعزيز الدميقراطية، واحلقوق االقتصا          إندونيسيا تقدماً 

وطلبت كوبا مزيداً من املعلومات بشأن إنشاء هيئة حلقوق اإلنسان داخـل            . والثقافية يف ميدان التعليم والعمل    
  .رابطة أمم جنوب شرق آسيا

وأعربت فلسطني عن تقديرها للتقرير الذي قدمته إندونيسيا مشددةً على شفافيته فيما يتعلق حبالة حقوق   - ٦٨
وأشـارت فلـسطني إىل   .  وأشارت إىل أن جهود إندونيسيا يف مستوى التحديات اليت تواجهها     اإلنسان يف البلد  

خطيت العمل الوطنيتني حلقوق اإلنسان وإىل دورمها يف تعزيز ومحاية حقوق اإلنسان، وإىل اجلهود املبذولة فيمـا                 
  .املقيمني األجانب يف البلديتعلق حبماية حقوق املرأة، والطفل ومحاية احلق يف التعليم وحقوق املواطنني و
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وتساءلت فرنسا عما إذا كانت إندونيسيا تعتزم التوقيع على االتفاقية الدولية حلمايـة حقـوق مجيـع                   - ٦٩
األشخاص من االختفاء القسري وعن طبيعة الصعوبات اليت قد تواجهها إندونيسيا يف هذا الصدد عند التوقيع على 

لبت معلومات عن التدابري املتخذة من أجل التحقيق يف ما ورد من حـاالت  وط. هذه االتفاقية أو التصديق عليها   
  وطلبـت  . للترويع وإساءة املعاملة اليت تعرض هلا مدافعون عن حقوق اإلنسان وتقدمي املسؤولني عنها إىل العدالة              

ـ أال تشمل التوعية املسؤولني عن إنفاذ القانون فحسب بل أن تشمل القضاة واملدعني العامني                ، وطلبـت   ضاًأي
معلومات عن التدابري املتخذة أو املزمع اختاذها من أجل التحقيق بشأن ادعاءات حلاالت تعذيب أو إساءة املعاملة                 

 عما إذا كانت التوعية أيضاًوتساءلت فرنسا . كان وراءها مسؤولون عن إنفاذ القانون، وتقدمي هؤالء إىل العدالة 
طار تدريب املسؤولني عن إنفاذ القانون، وعن طبيعة التدابري اليت تعتزم           بقضايا حقوق اإلنسان مسألة مقررة يف إ      

  .إندونيسيا اختاذها من أجل تعزيز وحتسني احترام حقوق اإلنسان يف مقاطعيت بابوا وبابوا الغربية

وأشارت مصر إىل أن إندونيسيا بلد شاسع وبالتايل قد يطرح ذلك حتدياً لتعزيز حقوق اإلنسان بشكل                  - ٧٠
. ازن، ال سيما فيما يتعلق بتنفيذ خطة العمل الوطنية حلقوق اإلنسان على صـعيدي املقاطعـات واألقـاليم                 متو

وتساءلت عما إذا كان بوسع الوفد اإلندونيسي أن يوضح بإسهاب التدابري اليت اختذهتا إندونيسيا لضمان عـدم                 
  .إلنسانوجود أي تضارب يف اجلهود الوطنية الرامية إىل محاية وتعزيز حقوق ا

نية رفع  ) ٢٠٠٩- ٢٠٠٤(وذكرت سلوفينيا أن إندونيسيا ضمنت خطة عملها الوطنية حلقوق اإلنسان             - ٧١
مستوى التصديق على اتفاقية حقوق الطفل والتصديق على الربوتوكولني االختياريني املتعلقني بكـل مـن بيـع           

اك األطفال يف الرتاعات املسلحة، وطلبت إىل       األطفال وبغاء األطفال واستغالل األطفال يف املواد اإلباحية وبإشر        
وأوصت بأن تشرع حكومة إندونيسيا فوراً يف رفـع         . الوفد أن يقدم معلومات عن التقدم احملرز يف هذا الصدد         

  .مستوى التصديق على اتفاقية حقوق الطفل وبالتصديق على الربوتوكولني االختياريني

اطية إىل سلسلة من التدابري اليت اختذهتا احلكومة من أجل حتسني           وأشارت مجهورية كوريا الشعبية الدميقر      - ٧٢
حقوق الطفل، مبا يف ذلك منع العنف ضد األطفال، ونيل اجلميع للتعليم اإللزامي لتسع سنوات ومكافحة الفقـر   

 سياسـة  والحظت مجهورية كوريا الشعبية الدميقراطية أن حقوق املرأة من األولويات الوطنية الرئيسية يف    . املدقع
وأثنت على إندونيسيا ملا حققته من إجنـازات        . حقوق اإلنسان وأن حكومة إندونيسيا تويل أمهية لتمكني املرأة        

  .وشجعتها على مواصلة جهودها للتغلب على التحديات

وأشارت السويد إىل مناقشاهتا الثنائية املستمرة مع إندونيسيا بشأن حقوق اإلنسان وهي املناقشات اليت                - ٧٣
وطلبت املزيد من املعلومات عن األساليب املتبعة من أجل القضاء على التعذيب، والحظت اجلهود . درها كثرياً تق

، وشـجعت   ٢٠٠٩توكول االختياري التفاقية مناهضة التعذيب حبلول عام        واملبذولة من أجل التصديق على الرب     
لعقاب وتقدمي املسؤولني عن االنتهاكات     إندونيسيا على اختاذ خطوات أخرى من أجل القضاء على اإلفالت من ا           

وفيما يتعلق باحلق يف التعليم، أشارت السويد إىل أن الدستور ينص على حق كل طفل يف التعليم، وأن . إىل العدالة
 يف املائة يف السنوات األخرية، غري أن منظمة األمم املتحدة للطفولة ٩٠املعدالت الرمسية لاللتحاق بالدراسة تناهز 

ويف هذا الصدد تساءلت السويد عن التدابري اليت تتخذها .  يف املائة ال يكملون دراستهم٥٠ إىل أن حوايل أشارت
  .إندونيسيا من أجل ضمان متتع مجيع األطفال باحلق يف التعليم
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ليشيت، أشـارت إندونيـسيا إىل أن        - ورداً على األسئلة اليت طرحت، وفيما خيص العالقات مع تيمور             - ٧٤
وقالت إن معظم . فهما بصدد العمل سوية برؤية قوامها املصاحلة. هدت على مدى تطور عالقاهتما الثنائيةالدول ش

ويواصل البلدان عرب جلنة  احلقيقة والصداقة جهودمها املشتركة من أجل إغالق . القضايا املطروحة للنقاش قد ُحل
اآلن يف انتظار ما ستسفر عنه جلنة احلقيقـة         ومها  . ١٩٩٩فصل االدعاءات بوقوع انتهاكات حلقوق اإلنسان يف        

 أن زعيمي البلدين ملتزمان مبواصلة هذه العمليـة،         أيضاًوأوضح وفد إندونيسيا    . والصداقة من نتائج وتوصيات   
 يف القانون تنص على وبشأن حرية التجمع والرأي، أشار الوفد إىل أن هناك أحكاماً. بروح من املصاحلة والصداقة

وفيما يتعلق باستقالل القضاء، أشار الوفد إىل أن . لك الدستور، وأن إندونيسيا تعمل هبذه األحكامذلك، مبا يف ذ
وجرت اإلشارة . الدستور ينص على أن جلهاز القضاء كامل االستقالل وأن احلكومة ال تتدخل يف اهليئات األخرى

ت االختيارية امللحقة بكل مـن اتفاقيـة        وفيما يتعلق بالتصديق على الربوتوكوال    .  إىل إنشاء جملس القضاء    أيضاً
 يف اخلطة الوطنيـة يف      مناهضة التعذيب واتفاقية حقوق الطفل، أشار الوفد إىل أن هذه التصديقات مقررة أصالً            

  .٢٠٠٩ و٢٠٠٨عامي 

وأوجزت إندونيسيا، يف معرض مالحظاهتا اخلتامية، بعض النقاط الرئيسية اليت تناولتها يف أثناء جلـسة                 - ٧٥
فذكرت إندونيسيا أهنا اختذت يف السنوات األخرية تدابري من أجل محاية الفئات الضعيفة من االجتار               . تعراضاالس

وقالت إن اجلمع بـني     . غري املشروع، والقضاء على عمالة األطفال وتعزيز برنامج التعليم اإللزامي لتسع سنوات           
وحتسني مستوى العيش والنهوض باحلقوق املدنيـة       التعليم وإجياد فرص العمل هو أجنع الوسائل ملكافحة الفقر،          

وأقرت إندونيسيا بأن هناك الكثري ينبغي عمله وأن هناك جماالً للتحسني وبالتايل فإهنـا              . والسياسية إىل حد كبري   
. ستقيِّم وسترصد خمتلف تعهداهتا والتزاماهتا من أجل تعزيز حقوق اإلنسان يف إندونيسيا بـشكل فعـال أكثـر                 

ة إن جهودها ستتضمن اإلسهامات التعاونية من خمتلف أصحاب املصلحة، مبا يف ذلك اجملتمع املدين               وأضافت قائل 
وذكرت إندونيسيا أن علـى جهودهـا أن تـستمر يف           . واملؤسسات الوطنية حلقوق اإلنسان العاملة يف امليدان      

ع خمتلف اجلهات ورصد نتـائج      استهدافها لتعزيز االستعراض الدوري الشامل عن طريق احلوار التفاعلي البناء م          
وأكدت إندونيسيا من جديد التزامها الثابت بتعزيز ومحاية حقوق اإلنسان يف كل            . االستعراض الدوري الشامل  

  .من البلد وعلى الصعيد الدويل

  أو توصيات/استنتاجات و -  ثانياً
  :وضوع االستعراضيف معرض املناقشة، مت التوصل إىل االستنتاجات التالية، باتفاق الدولة م  - ٧٦

أُثَين على اجلهود والتدابري اخلاصة املتخذة ملكافحة االجتار باألشـخاص، ال سـيما النـساء        - ١
  .وتؤكد إندونيسيا أمهية التعاون اإلقليمي يف هذا امليدان. واألطفال

ُرحب بسحب مجيع التحفظات على اتفاقية حقوق الطفل، كما ُرحب بإدراج االتفاقيـة يف                - ٢
  .الوطينالقانون 

حتسني املشاركة يف حوار بناء مع اإلجراءات اخلاصة والفوائد النامجة عن بعض توصيات هذه   - ٣
  .اإلجراءات عنصران مهمان لتعزيز ومحاية حقوق اإلنسان
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نظرت إندونيسيا يف هذه التوصيات املوضوعة يف أثناء احلوار التفاعلي وحتظى التوصيات الواردة أدناه   - ٧٧
  :سيابتأييد إندوني

ُيثىن على إندونيسيا ملا تبذله من جهود على مستوى التدريب والتثقيف يف ميدان حقـوق                 - ١
اإلنسان وتشجَّع على االستمرار يف هذا الصدد، وتقدمي تدريب إضايف ملوظفي إنفاذ القانون، 

  .مبن فيهم املدعون العامون، والشرطة، والقضاة، إضافة إىل قوات األمن

 مع خطة عملها الوطنية، على متابعة نيتها االنضمام إىل نظام روما            ا، متشياً تشجَّع إندونيسي   - ٢
األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية، والربوتوكول االختياري امللحق باتفاقية حقوق الطفـل       
املتعلق بإشراك األطفال يف الرتاعات املسلحة، والربوتوكول االختياري امللحق باتفاقية حقوق 

ببيع األطفال وبغاء األطفال واستغالل األطفال يف املواد اإلباحية والربوتوكول الطفل املتعلق   
االختياري امللحق باتفاقية مناهضة التعذيب، وغريه من ضروب املعاملة أو العقوبة القاسية أو 

وتشجَّع إندونيسيا كذلك على النظر يف التوقيع على االتفاقية الدولية          . الالإنسانية أو املهينة  
  .ية مجيع األشخاص من االختفاء القسريحلما

 نشيطاً، مبا يف ذلك متكني العاملني يف جمال الدفاع           مدنياً ُيثىن على إندونيسيا لتمكينها جمتمعاً      - ٣
عن حقوق اإلنسان، وتشجَّع على دعم ومحاية عملهم، مبا يف ذلك على صعيد املقاطعـات               

  . خاصوالصعيد احمللي كما يف املناطق املتمتعة حبكم ذايت

ُيرحَّب بإعادة تأكيد إندونيسيا التزامها مبكافحة اإلفالت من العقاب وتشجَّع إندونيسيا على   - ٤
  .مواصلة جهودها يف هذا الصدد

مع اإلقرار باجلهود اليت تبذهلا حكومة إندونيسيا، يوصى بأن تستمر هذه اجلهود يف ضـمان          - ٥
  .تعزيز ومحاية مجيع مكونات الشعب اإلندونيسي

يرحَّب بإدراج جرمية التعذيب يف مشروع القانون اجلنائي اجلديد وتشجَّع احلكومـة علـى                - ٦
وضع اللمسات األخرية على هذا القانون، مراعية يف ذلك التعليقات الواردة من أصـحاب         

  .املصلحة املعنيني

  :تبادل أفضل املمارسات/التعاون/بناء القدرات  - ٧

 املشاركة يف حوار آخر علـى الـصعيد اإلقليمـي     تشجَّع إندونيسيا على النظر يف      )أ(
  والدويل، وتبادل أفضل املمارسات، على حنو ما طلبته الدول يف أثناء احلوار التفاعلي؛

تشجَّع إندونيسيا على حتديد احتياجاهتا يف جمال بناء القدرات فيما يتعلـق مبتابعـة                )ب(
لدويل يف هذا الصدد، مبا يف ذلك عرب إدماج االستعراض الدوري الشامل والتماس التعاون اإلقليمي وا

توصيات االستعراض الدوري الشامل، عند االقتضاء، يف استراتيجيتها اإلمنائية الوطنية ويف حوارها            
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وينبغي هلذه االحتياجات يف جمال بناء القدرات أن        . مع أصحاب املصلحة املعنيني عرب اآلليات القائمة      
ل توحيد القوانني احمللية مع املقاييس الوطنية والدوليـة أو تعزيـز            ترتبط جبملة أمور بقضايا من قبي     
  .مؤسسات حقوق اإلنسان الوطنية

جرت التوصية باختاذ تدابري إضافية يف جمال بناء القدرات لدعم الربامج واملـشاريع            )ج(
  .املتعلقة بالنساء واألطفال

 أعاله، وستقدم يف ٦٣ و٥٣ و٥١رات وستدرس إندونيسيا توصيات أخرى وردت يف التقرير يف الفق  - ٧٨
وستذكر كلتا الفئتني من التوصيات يف تقرير النتائج الذي  . الوقت املناسب ردوداً عليها، إن كانت هلا ردود       

  .سيعتمده جملس حقوق اإلنسان

أو التوصيات مجيعها الواردة يف هذا التقرير موقف الدولة أو الدول املشاركة            /جتسد االستنتاجات و    - ٧٩
وال ينبغي النظر إليها على أهنا موضع تأييد مـن جانـب         . أو موقف الدولة موضوع االستعراض من ذلك      /و

  .الفريق العامل ككل

  االلتزامات الطوعية للدولة موضوع االستعراض -  ثالثاً
ستشرك الدولة موضوع االستعراض اجملتمَع املدين ومؤسسات حقوق اإلنـسان الوطنيـة يف التـشاور                 - ٨٠

  . بإجراء االستعراض الدوري الشامل إىل حني استعراضها الدوري الشامل املقبلوالتعريف
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  املرفق
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