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  جملس حقوق اإلنسان
  الفريق العامل املعين باالستعراض الدوري الشامل

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

        وفقـاً   املفوضية السامية حلقـوق اإلنـسان      هجتميع للمعلومات أعدت      
  ١٦/٢١من مرفق قرار جملس حقوق اإلنسان  ٥ للفقرة

  إندونيسيا    

هذا التقرير جتميع للمعلومات الواردة يف تقارير هيئات املعاهـدات، واإلجـراءات              
،  اإلنسان واملفوضية السامية حلقوق   ، الدولة املعنية   وتعليقات اخلاصة، مبا يف ذلك مالحظات    

القيود  بسبب   اًويرد التقرير موجز  . ية ذات الصلة  ويف غري ذلك من وثائق األمم املتحدة الرمس       
وللوقوف على النص كامالً، يرجـى العـودة إىل الوثيقـة           . عدد الكلمات املفروضة على   

 التقرير أية آراء أو وجهات نظر أو اقتراحات من املفوضية السامية          هذا  وال يتضمن   . املرجعية
ويّتبع التقريـر   . حلقوق اإلنسان خبالف ما يرد منها يف التقارير العلنية الصادرة عن املفوضية           

وذُكـرت  . ١٧/١١٩املبادئ التوجيهية العامة اليت اعتمدها جملس حقوق اإلنسان يف قراره           
وروعي يف إعداد هـذا     .  يف حواشي هناية النص مراجع املعلومات الواردة يف التقرير         بانتظام
  .رير دورية االستعراض والتطورات اليت حدثت خالل تلك الفترةالتق
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  املعلومات األساسية واإلطار  -أوالً  

  )١(نطاق االلتزامات الدولية  -ألف  

  )٢(املعاهدات العاملية حلقوق اإلنسان    
  

  احلالة يف الدورة السابقة
اإلجراءات املتخذة بعد 

  مل ُتقبل/مل ُيصدق عليها  االستعراض
أو  التصديق

االنضمام أو 
  اخلالفة

االتفاقية الدولية للقضاء علـى     
مجيع أشكال التمييز العنصري    

)١٩٩٩(  

اتفاقية حقوق األشخاص ذوي    
  )٢٠١١(اإلعاقة 

الربوتوكول االختياري الثاين امللحق بالعهد 
  الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية

العهد الدويل اخلاص باحلقوق      
ــصادية واالجتما ــة االقت عي

  )٢٠٠٦(والثقافية 

االتفاقية الدولية حلماية مجيـع     
ــاء  ــن االختف األشــخاص م

  )٢٠١٠توقيع فقط، (القسري 

الربوتوكول االختياري امللحـق باتفاقيـة     
  مناهضة التعذيب

العهد الدويل اخلاص باحلقوق      
  )٢٠٠٦(املدنية والسياسية 

 التفاقية حقـوق    الربوتوكول االختياري   
اك األطفال يف الرتاعات    الطفل املتعلق بإشر  

  )٢٠٠١توقيع فقط، (املسلحة 
اتفاقية القضاء علـى مجيـع        

أشكال التمييز ضـد املـرأة      
)٣()١٩٨٤(  

الربوتوكول االختياري التفاقية حقـوق       
الطفل املتعلق ببيع األطفال وبغاء األطفال      
 واستغالل األطفال يف املـواد اإلباحيـة      

  )٢٠٠١توقيع فقط، (
 التعــذيب اتفاقيــة مناهــضة  

)١٩٩٨(  
االتفاقية الدولية حلماية حقـوق مجيـع         

توقيـع  (العمال املهاجرين وأفراد أسرهم     
  )٢٠٠٤فقط، 

      )١٩٩٠(اتفاقية حقوق الطفل   
  التحفظات

 أو اإلعالنات
  أو التفامهات

 من االتفاقية الدولية    ٢٢املادة  
للقضاء على مجيـع أشـكال      

  التمييز العنصري

--  --  

العهـد الـدويل     من   ١املادة    
اخلاص باحلقوق االقتـصادية    

  واالجتماعية والثقافية

    

 من العهـد الـدويل      ١املادة    
ــة  ــاحلقوق املدني ــاص ب اخل

  والسياسية

    

من اتفاقية القضاء ) ١(٢٩املادة   
على مجيع أشكال التمييز ضد     

  املرأة
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  احلالة يف الدورة السابقة

اإلجراءات املتخذة بعد 
  مل ُتقبل/مل ُيصدق عليها  االستعراض

ــان    ، )٣ و٢ و١ (٢٠املادتـ
من اتفاقية مناهـضة    ) ١(٣٠و

  التعذيب

    

      اقية حقوق الطفلاتف  
إجراءات 
  )٤(الشكوى

 من االتفاقية الدولية للقضاء على      ١٤املادة    --  --
  مجيع أشكال التمييز العنصري

الربوتوكول االختياري امللحـق بالعهـد            
الدويل اخلـاص بـاحلقوق االقتـصادية       

  واالجتماعية والثقافية
الربوتوكول االختيـاري األول امللحـق            

 اخلاص بـاحلقوق املدنيـة      بالعهد الدويل 
  والسياسية

   من اتفاقية مناهضة التعذيب٢٢املادة       
الربوتوكول االختياري امللحـق باتفاقيـة           

القضاء على مجيع أشكال التمييز ضد املرأة   
  )٢٠٠٠توقيع فقط، (

 من االتفاقية الدولية حلماية مجيع      ٣١املادة        
  األشخاص من االختفاء القسري

  
  ولية رئيسية أخرى ذات صلةصكوك د    

  احلالة بعد الدورة السابقة  
ــد  ــذة بع ــراءات املتخ اإلج

  مل تقبل/مل ُيصدق عليها  االستعراض
   يقـالتصد

أو االنضمام 
  أو اخلالفة

 ١٢اتفاقيات جنيف املؤرخـة     
  )٥(١٩٤٩أغسطس /آب

 ١٦٩اتفاقية منظمة العمل الدولية رقـم         )٧(بروتوكول بالريمو
  لية والقبليةبشأن الشعوب األص

االتفاقيات األساسية ملنظمـة      
  )٦(العمل الدولية

 ١٨٩اتفاقية منظمة العمل الدولية رقـم         
  بشأن عمال املنازل

اتفاقية اليونـسكو ملكافحـة       
  التمييز يف جمال التعليم

    

اتفاقية األمم املتحدة ملكافحـة      
  الفساد
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إىل أن إندونيسيا مل تنضم بعد إىل        ٢٠١١أشار فريق األمم املتحدة القطري يف عام          -١
، وأوصى بأن تـصدق علـى   )٨(٢٠٠٨الصكوك الدولية حلقوق اإلنسان املوصى هبا يف عام   

. )٩(اتفاقيات منظمة العمل الرئيسة، منها تلك املتعلقة حبماية خدم املنازل وبالشعوب األصلية           
 باتفاقية مناهضة التعـذيب      إىل االلتزام بالتصديق على الربوتوكول االختياري امللحق       ونظراً

 يف خطة العمل الوطنية حلقوق اإلنسان، فقد شـجعت جلنـة مناهـضة              ٢٠٠٩حبلول عام   
    ، وإصدار إعـالن مبوجـب     )١٠(التعذيب إندونيسيا على أن تنظر يف إنشاء آلية وقاية وطنية         

ق علـى   ، والتصدي )١١(، وسحب حتفظاهتا وإعالناهتا بشأن اتفاقية مناهضة التعذيب       ٢٢املادة  
  .)١٢(االتفاقية الدولية حلماية حقوق مجيع العمال املهاجرين وأفراد أسرهم

  اإلطار الدستوري والتشريعي  -باء  
وأسفر  تنفيذ القوانني والسياسات؛     عدم كفاية أشار فريق األمم املتحدة القطري إىل         -٢

الالمركزية  ومسحت   .قلة عدد املطالبات والطلبات على احلقوق     عن  نقص الوعي لدى الناس     
 ١ ٠٠٠ للسلطات الوطنية الفرعية بسن قوانني وسياسات حملية إضافية ترتب عليها أكثر من           

فريـق  الوأوصـى  . )١٣( ودوليـاً قانون وسياسة حملية ال تتوافق مع املعايري املتفق عليها وطنياً   
افظـات   املسنونة على صعيد املقاطعات واحمل     ستوى الوطين للقوانني واللوائح   مبراجعة على امل  

 واالتفاقيات الدولية اليت وقعتـها إندونيـسيا        ة الوطني وانني بدستور إندونيسيا والق   ومقارنتها
  .)١٤(وصدقت عليها

 على  عدم وجود عقوبات مناسبة تطبقإزاء جلنة مناهضة التعذيب  القلق يساور  وظل  -٣
. نون العقوبـات   من قا  ٣٥٨ و ٣٥١ يف املادتني " عاملةاملسوء  "  بأعمال التعذيب اليت تعّرف     

وغريه  توصياهتا السابقة وتلك اليت قدمها املقرر اخلاص املعين مبسألة التعذيب             اللجنة وأكدت
من ضروب املعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة، ومؤداها أنه ينبغي إلندونيسيا              

ـ   تشريعاهتا اجلنائية احلال    للتعذيب يف  أن تدرج، دون إبطاء، تعريفاً     مـن   ١  للمـادة  اًية وفق
  .)١٥(االتفاقية

   حلقوق اإلنساناإلطار املؤسسي والبنية التحتية  -جيم  
 احلالة يف الدورة احلالية احلالة يف الدورة السابقة )١٦(املؤسسة الوطنية حلقوق اإلنسان

 )٢٠٠٧(ألف  )٢٠٠٧(ألف  )١٧()Komnas HAM(اللجنة الوطنية اإلندونيسية حلقوق اإلنسان 

ظلت جلنة مناهضة التعذيب قلقة من عدم قدرة اللجنة الوطنية اإلندونيسية حلقـوق              -٤
ويساور اللجنـة   .  يف إحدى القضايا   املالحقةاإلنسان على الطعن يف قرار املدعي العام رفض         

ملسؤولني العسكريني أوامر احلـضور     بوجوب جتاهل ا  القلق إزاء تصريح أعضاء من احلكومة       
سيمة حلقـوق   اجلنتهاكات  اال حتقيقاهتا يف  لوطنية حلقوق اإلنسان بشأن   االيت تصدرها اللجنة    
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 أن تكفـل   إلندونيسياينبغي  و. ونغ، والمب نغساري مثل قضايا القتل املرتكبة يف تاال      ،اإلنسان
 اللجنة الوطنية حلقوق اإلنسان مبهامها بفعالية من خالل تعزيـز اسـتقالهلا وواليتـها               قيام

ويتعني على أعضاء احلكومة وكبـار      .  استقالل موظفيها وأمنهم   ومواردها وإجراءاهتا ودعم  
  .)١٨(املسؤولني فيها أن يتعاونوا تعاوناً تاماً مع اللجنة الوطنية حلقوق اإلنسان

ودعا فريق األمم املتحدة القطري إىل إمداد اهليئة املستقلة املعنية حبقـوق األطفـال                -٥
  .)١٩(الكافيةباملوارد املالية والبشرية 

وشجع الفريق على االستمرار يف تطبيق هنج يقوم على حقوق اإلنـسان وتعزيـز                -٦
  .)٢٠(املساواة بني اجلنسني لتقليص الفوارق وحتقيق األهداف اإلمنائية لأللفية

  التعاون مع آليات حقوق اإلنسان  -ثانياً  

  )٢١(التعاون مع هيئات املعاهدات  -ألف  

  حالة اإلبالغ    

  هيئة املعاهدة
 ختامية واردة   مالحظات

  يف االستعراض السابق
منذ  آخر تقرير قُدم  

  االستعراض السابق
آخر مالحظات  

  حالة اإلبالغ  ختامية
جلنة القضاء على التمييز    

  العنصري
تأخر تقدمي التقارير من الرابع      --  --  ٢٠٠٧أغسطس /آب

 ٢٠١٠إىل السادس منذ عام 
اللجنة املعنية بـاحلقوق   
االقتصادية واالجتماعية  

  والثقافية

تأخر تقدمي التقرير األويل منذ   --  --  --
 يف ، وورد٢٠٠٧عـــام 

  ٢٠١٢عام 
اللجنة املعنية حبقـوق    

  اإلنسان
تأخر تقدمي التقرير األويل منذ   --  --  --

، وورد يف ٢٠٠٧عـــام 
  ٢٠١٢عام 

اللجنة املعنيـة بالقضاء   
  على التمييز ضد املرأة

  قيد النظر  --  ٢٠١٠  ٢٠٠٧يوليه /متوز

نـوفمرب  /تشرين الثـاين    جلنة مناهضة التعذيب
٢٠٠١  

حيل موعد تقـدمي التقريـر        ٢٠٠٨مايو /أيار  --
  ٢٠١٢الثالث يف عام 

  قيد النظر  --  ٢٠١٠  ٢٠٠٤يناير /كانون الثاين  جلنة حقوق الطفل
اللجنة املعنية حبقـوق    
  األشخاص ذوي اإلعاقة

حيل موعد تقـدمي التقريـر        --  --  --
  ٢٠١٣يف عام األويل 

وشـجعتها  ،  )٢٢(دعت جلنة مناهضة التعذيب إندونيسيا إىل تقدمي وثيقتها األساسية          -٧
  .)٢٣(على متتني تعاوهنا مع املنظمات غري احلكومية خبصوص تطبيق اتفاقية مناهضة التعذيب
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  قدمة من هيئات املعاهداتاملددة احمل  املتابعةطلباتردود على ال    

  مالحظات ختامية    

 ة املعاهدةهيئ
ــد  موع
 مقدم يف املوضوع احللول

لية واإلخالل باملعاهدة،   التعذيب أثناء االحتجاز، واللوائح احمل     ٢٠٠٩ جلنة مناهضة التعذيب
األقليـات، واالجتـار    ضّد  الطائفة األمحدية و  والعنف ضّد   

املـدافعني  ضدهم، والعنف ضّد    بالعمال املهاجرين والعنف    
 عن حقوق اإلنسان

 التقدميتأخر موعد 

جلنة القضاء على التمييز    
 العنصري

نزاع بني السكان احملليني وشركات مزارع زيت النخيـل،          ٢٠٠٨
، واستقالل اللجنة الوطنية "إثبات اجلنسية اإلندونيسية"وإلغاء 

 حلقوق اإلنسان

 تأخر موعد التقدمي

ـ     ٢٠٠٩ أرسلت جلنة القضاء على التمييز العنصري يف عـام          -٨ ة  رسـالة إىل حكوم
 مراعاةي تطلب فيها معلومات عن      إندونيسيا عن قضية الشعوب األصلية واملوارد من األراض       

إجراءات تنفيذ  "  بداد يف صياغة اللوائح املتعلقة      راضي األج ألحقوق ملكية الشعوب األصلية     
، أرسلت اللجنة   ٢٠١١ ويف عام . )٢٤("خفض االنبعاثات النامجة عن إزالة الغابات وتدهورها      

 التدابري املتخذة اللتماس    عن  اإلنذار املبكر والعمل العاجل    إىل إندونيسيا يف إطار إجراء    رسالة  
املوافقة احلرة املسبقة عن علم من املالند وغريهم من الشعوب األصلية قبل تنفيـذ مـشروع                

  .ومل تتلق اللجنة بعد أي رد من إندونيسيا. )٢٥(أمالك مارويكي املتكامل للغذاء والطاقة

  )٢٦(اإلجراءات اخلاصةاملكلفني بالتعاون مع   -باء  
 احلالة الراهنة احلالة أثناء الدورة السابقة 

 ال ال دعوة دائمة

ــذيب  الزيارات اليت متت ــشرين ١٣-١٠(التعـ  تـ
 ؛)٢٠٠٧نوفمرب /الثاين

 

 ١٣-٥(املدافعون عن حقوق اإلنسان    
  ؛)٢٠٠٧يونيه /حزيران

 

 كــانون  ٢١-١٢(املهــاجرون    
  ).٢٠٠٦رب ديسم/األول

 

 عليها من حيث    املّتفقالزيارات  
 املبدأ

اخلبري املستقل املعين بالدين اخلارجي     
)٢٠٠٨( 

املقرر اخلاص  ) ٢٠١١نوفمرب  /تشرين الثاين (
 املعين بالسكن الالئق

  املقرر اخلاص املعين بالصحة    
  ،)٢٧()٢٠٠٨تذكري يف عام (حرية الدين  )١٩٩٦(حرية الدين   الزيارات اليت طُلب إجراؤها

  تـذكري يف   (إعدامات بـإجراءات مـوجزة       )٢٠٠٢(حرية التعبري  
 ،)٢٨()٢٠٠٨عام 
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 احلالة الراهنة احلالة أثناء الدورة السابقة 

، )٢٩(٢٠٠٨تذكري يف عام    (اختفاءات قسرية     )٢٠٠٤(إعدامات بإجراءات موجزة  
 ،))٣١(٢٠١١، و)٣٠(٢٠١٠و

تذكري يف (رر اخلاص املعين بالدين اخلارجي املق )٢٠٠٦(اختفاءات قسرية  
 ،)٢٠١١عام 

، ٢٠٠٨طلب يف عام    (املاء واملرافق الصحية      
 ،)٢٠١٠وتذكري يف عام 

ــات     ــضايا األقلي ــرة (ق ــب يف الفت    طل
٣٢()٢٠١٠-٢٠٠٩(، 

حرية التجمع السلمي وتكـوين اجلمعيـات         
 )٢٠١١طلب يف عام (

الردود على رسـائل االدعـاء    
 والنداءات العاجلة

ــا٣١ًأرســل   ــشمولة  بالغ ــرة امل  يف الفت
  نها م١٠باالستعراض، وردت احلكومة على 

  )٣٣(التعذيب   تقارير املتابعة

 إندونيسيا على تنفيذ التوصيات الواردة يف تقـارير         شجعت جلنة مناهضة التعذيب     -٩
، ٢٠٠٩ويف عـام    . )٣٤(صةالزيارات اليت أجراها املكلفون بواليات يف إطار اإلجراءات اخلا        

أعربت املقررة اخلاصة املعنية حبالة املدافعني عن حقوق اإلنسان عن قلقها إزاء حالة املدافعني              
، ودعـت احلكومـة إىل أن تنفـذ بالكامـل     )٣٥(عن حقوق اإلنسان يف حمافظة غرب بابوا   

  .)٣٦(٢٠٠٧التوصيات الواردة يف تقرير زيارة عام 
تعذيب بأن ترد إندونيسيا باإلجياب على طلب املقرر اخلاص        وأوصت جلنة مناهضة ال     -١٠

وأشار فريق األمـم املتحـدة القطـري إىل أن          . )٣٧(املعين حبرية الدين أو املعتقد زيارة البلد      
 أي مكلف بوالية يف إطار اإلجراءات       ٢٠٠٧نوفمرب  /إندونيسيا مل تستقبل منذ تشرين الثاين     
  .)٣٨(٢٠٠٨ذ عام اخلاصة رغم الطلبات والتذكري هبا من

وأشار الفريق العامل املعين باالختفاء القسري إىل أن الطلبات املرتبطة جبميع القضايا              -١١
 قضية أعيد إرساهلا إىل حكومة إندونيسيا، لكنها مل ترد عليهـا            ١٦٢العالقة والبالغ عددها    

  .)٣٩(لألسف

  التعاون مع املفوضية السامية حلقوق اإلنسان  -جيم  
 يف جمـال حقـوق اإلنـسان إىل         ملفوضية السامية حلقوق اإلنسان مستشاراً    أوفدت ا   -١٢

 لدعم املنسق املقيم وفريـق      ٢٠١٠يناير  / إىل كانون الثاين   ٢٠٠٧أغسطس  /إندونيسيا من آب  
ومشلت أنشطة املستشار تعزيز النهوج القائمة على حقوق اإلنـسان يف           . األمم املتحدة القطري  

وضع برنامج مشترك لدعم جلان حقوق اإلنسان الوطنية الثالث         برجمة وكاالت األمم املتحدة و    
. ، وتعزيـز قـدراهتا    )املرأة؛ ومحاية الطفل  الشاملة جلميع القضايا؛ والعنف ضّد      (يف إندونيسيا   
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وأعربـت  .  بناء على طلب احلكومة    ٢٠١٠يناير  / كانون الثاين  ٣١وأهنيت وظيفة املستشار يف     
لحوار مع احلكومة بطرق بديلة لتوثيق التعاون يف        سعت ل املفوضية عن أسفها على ذلك، لكنها       

  .)٤١(٢٠١٠-٢٠٠٨ يف املفوضية يف الفترة وسامهت إندونيسيا مالياً. )٤٠(جمال حقوق اإلنسان

تنفيذ االلتزامات الدولية املتعلقة حبقوق اإلنسان، مع مراعاة القـانون            -ثالثاً  
  اإلنساين الدويل املنطبق

  لتمييزاملساواة وعدم ا  -ألف  
أشار فريق األمم املتحدة القطري إىل أن الالمركزية أفضت إىل إصدار قوانني حملية               -١٣

 بالتمييز يف    متسقة مع القوانني الوطنية واالتفاقيات الدولية، وكانت تتسم أحياناً         مل تكن دوماً  
يري حق النساء وغريهن من الفئات مثل السحاقيات واللواطيني ومزدوجي امليل اجلنسي ومغا           

 وأوصى الفريق بأن تعدل احلكومة القوانني احمللية التمييزية اليت تؤثر تأثرياً          . )٤٢(اهلوية اجلنسانية 
  .)٤٣(غري مباشر يف انتهاكات حقوق النساء اإلنسانية

يف بـرامج التـهجري يف بـابوا          إىل وجود متييز عنصري مزعوم     وأشار الفريق أيضاً    -١٤
 بني السكان احمللـيني      من الرتاعات يندلع سنوياً     كبرياً ن عدداً وأكد الفريق أ  . )٤٤(وكاليمانتان

 داياك ومادورا يف باالنغكارايا، وكاليمانتان      اجملموعتني االثنيتني وشركات زيت النخيل وبني     
  .)٤٥(الوسطى، نتيجة برامج التهجري احلكومية املاضية واحلاضرة

  حق الفرد يف احلياة واحلرية وأمنه الشخصي  -باء  
حث املقرر اخلاص املعين مبسألة التعذيب احلكومة على إلغاء عقوبة اإلعدام ووضع               -١٥

 حباالت اإلعدام خارج القضاء     املقرر اخلاص املعين  وأشار  . )٤٦(حد للسرية اليت حتيط بتطبيقها    
 إىل البيانات اليت قدمتها احلكومـة والـيت تطـرح بعـض             بإجراءات موجزة أو تعسفاً   أو  

ل وجود متييز سواء لدى إنفاذ القوانني أو النطق باألحكام يف قـضايا             التساؤالت عن احتما  
وأعرب عن أسفه ألن رد احلكومة مل يبدد القلق بشأن كون عقوبة اإلعـدام             . )٤٧(املخدرات

  .)٤٨( ينم عن التمييز يف حق غري املواطننيتطبق، فيما يبدو، تطبيقاً
          ت اإلعـدام خـارج القـضاء       حبـاال  املقرر اخلاص املعين  ، أرسل   ٢٠١٠ويف عام     -١٦
 عن منط مزعوم لإلعدامات خارج نطاق القضاء نتيجة          بالغاً بإجراءات موجزة أو تعسفاً   أو  

مكافحة الشغب وعنـد القـبض علـى    /إفراط الشرطة يف استعمال القوة أثناء االضطرابات      
سألة التعذيب عـن    ، أعرب املقرر اخلاص املعين مب     ٢٠١٠ويف عام   . )٤٩(اجملرمني املشتبه فيهم  

  عمليـات  ه البالغ إزاء االدعاءات الكثرية املتعلقة باإلفراط يف استخدام القـوة يف إطـار             ققل
  .)٥٠(العشوائي للقرى يف بابوا" التطهري"
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ها إزاء االدعاءات املتعـددة واملـستمرة       ق عن قل  )٥١(وأعربت جلنة مناهضة التعذيب     -١٧
 ومصادر أخرى، بشأن    )٥٢(اخلاص املعين مبسألة التعذيب   واملوثقة واملتسقة، اليت يؤيدها املقرر      

تعذيب املتهمني وإساءة معاملتهم املنتظَمني واملنتشَرين يف مراكز احتجاز الشرطة وعلى يـد             
وأعربت جلنـة مناهـضة     . )٥٣(")برميوب("أفراد القوات املسلحة ووحدات الشرطة املتنقلة       
 عترافات باعتبارهـا دلـيالً     يعتمد على اال   التعذيب عن قلقها لكون نظام التحقيقات احلايل      

 ُيعتد به يف احملاكمات، األمر الذي ينشئ الظروف اليت قد تسهل تعـذيب املتـهمني          اًمتعاَرف
، أعرب املقرر اخلاص املعين مبسألة التعذيب عن أسفه         ٢٠١١ويف عام   . )٥٤(وإساءة معاملتهم 

، وجدد النداء   ) يوماً ٦١(رطة  على عدم حصول تطورات يف تقليص مدة االحتجاز لدى الش         
إىل احلكومة كي تكفل جلميع احملتجزين سبل الطعن الفعلي يف قانونية احتجازهم لدى حماكم            
مستقلة ودون إبطاء؛ وأن تضمن عدم قبول االعترافات املنتزعة بواسطة التعـذيب وإسـاءة              

جيل االسـتجوابات   املعاملة؛ وأن تبذل املزيد من اجلهود العتماد أحكام قانونية تسمح بتس          
 تعزز برامج تـدريب     وأوصت جلنة مناهضة التعذيب إندونيسيا بأن     . )٥٥(بالصورة والصوت 

 على حظر التعـذيب حظـراً مطلقـاً،          بإنفاذ القوانني وأفراد اجليش    مجيع املوظفني املكلفني  
ملنصوص املدعني العامني على االلتزامات احملددة ا     ووبرامج تدريب مجيع أفراد اهليئة القضائية       

تكفل تدريب مجيع موظفي القطاع الطيب العاملني مـع احملتجـزين           ، وبأن   عليها يف االتفاقية  
  .)٥٦( التعذيب وإساءة املعاملة وفقاً للمعايري الدوليةأماراتتدريباً كافياً على الكشف عن 

ت ، أشار املقرر اخلاص املعين مبسألة التعذيب بإجيابية إىل وجود آليا          ٢٠١٠ويف عام     -١٨
داخلية وخارجية عدة لرصد عمل الشرطة ومذكرة التفاهم بني الشرطة واملؤسسة الوطنيـة             

لكن هذه اآلليات لألسف ال تستويف شرطي االستقاللية والسلطة الالزمني          . حلقوق اإلنسان 
وأوصت جلنة مناهضة التعذيب بأن تضع      . )٥٧( إىل ترسيخ املساءلة   ملزاولة أنشطة تؤدي فعلياً   

 كلتؤّمن   كافة عايري متسقة وشاملة آلليات الرصد املستقلة يف أماكن االحتجاز        م إندونيسيا
  .)٥٨(بوالية قوية وحمايدة وموارد كافيةهيئة تنشأ على املستوى احمللي أو الوطين إناطة 
وأعرب املقرر اخلاص املعين مبسألة التعذيب عن قلقه إزاء ظروف االحتجاز ونقص              -١٩

فقد رأى الفريق العامل    . )٥٩(٢٠١٠ و ٢٠٠٨فيليب كارما يف عامي     الرعاية الطبية يف حالة     
، أن سلب السيد كارما حريتـه كـان         ٤٨/٢٠١١املعين باالحتجاز التعسفي، يف رأيه رقم       

 وينتهك اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان والعهد الدويل اخلـاص بـاحلقوق املدنيـة              تعسفياً
ذ اإلجراءات الالزمة لتصحيح هذا الوضـع،       وطلب الفريق إىل احلكومة أن تتخ     . والسياسية

وردت احلكومة علـى    .  كافياً ومن ذلك اإلفراج الفوري عن السيد كارما وتعويضه تعويضاً        
  .)٦٠( قائلة إن السيد كارما يستفيد من مرافق الصحة٤٨/٢٠١١رأي الفريق رقم 

اء اعتمـاد    إز ٢٠١٠ املقرر اخلاص املعين مبسألة التعذيب قلق بالغ يف عـام            وساور  -٢٠
قانون جنائي إسالمي جديد يف آتشيه ينص على عقوبات مثل الرجم واجللد، األمر الـذي               
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 مع حظر التعذيب وغريه من ضروب املعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنـسانية      يتعارض كلياً 
  .)٦١(أو املهينة ومع واجب جتنب العقوبة البدنية وحظرها

سألة التعذيب إن القلق يساوره إزاء تعرض النساء أكثـر     وقال املقرر اخلاص املعين مب      -٢١
وجـاء يف تقيـيم     . )٦٢(من غريهن للعقوبة البدنية املنصوص عليها يف القانون اجلنائي آلتشيه         

املقرر اخلاص أن احتمال تعرض األحداث واألطفال للعقوبة البدنية وسوء املعاملة كبري، ليس             
  .)٦٣(مراكز االحتجاز أيضاًيف إطار العائلة واملدرسة فقط، بل يف 

  عدداالدعاءات املتعلقة بارتفاعوقالت جلنة مناهضة التعذيب إن القلق يساورها إزاء   -٢٢
إزاء التعريـف الـضيق     و أفراد اجليش،  اليت يرتكبها    ات،حاالت االغتصاب يف مناطق الرتاع    

      مـن  ٢ الفقـرة     وإزاء شرط تقدمي الدليل الـوارد يف       ،يف القانون اجلنائي  الوارد  لالغتصاب  
ات شكاوى االغتصاب بواسطة    ثبالذي يقضي بإ   من قانون اإلجراءات اجلنائية و     ١٨٥املادة  

  .)٦٤(شاهدين
وادعى املقرر اخلاص املعين حبرية الدين أن القانون اجلنائي اإلسالمي اجلديد يف آتشيه             -٢٣

من تفـشي العنـف     وظلت جلنة مناهضة التعذيب قلقة      . )٦٥(يقنن االغتصاب بني الزوجني   
 ٢٣/٢٠٠٤إندونيسيا مجيع التدابري الالزمة لتنفيذ القانون رقـم          املرتيل، وأوصت بأن تتخذ   

  .)٦٦(بشأن العنف املرتيل
وأشار فريق األمم املتحدة القطري إىل التقدم احملرز يف منع العنف املمـارس علـى                 -٢٤

 فأوصى بأن ختصص احلكومـة      )٦٨( ويف تدعيم اخلدمات املقدمة إىل ضحايا العنف       )٦٧(النساء
  .)٦٩( عن العنف املسلط على املرأة٢٠١٣مبالغ مالية إلجراء الدراسة االستقصائية يف عام 

وأفاد الفريق القطري بأن وزارة الصحة رخصت يف تشويه األعضاء التناسلية لإلناث          -٢٥
حية فيه  بإشراف موظف صحي وبإذن من األسرة والفتاة، رغم أن ذلك التشويه ال فائدة ص             

وأوصت جلنة مناهضة التعذيب بأن تعتمـد       . )٧٠(وينتهك احلقوق اإلنسانية للفتيات والنساء      
بوسائل من بينـها تنظـيم      املستمرة  هذه املمارسة   الستئصال  إندونيسيا مجيع التدابري املناسبة     

  .)٧١( منظمات اجملتمع املدينمحالت إلذكاء الوعي بالتعاون مع
 بأنه إذا كان عدد من القوانني واللوائح حيظر التمييـز يف            ي أيضاً وأفاد الفريق القطر    -٢٦

، ومتعـاطي املخـدرات     اً وإناث اًئات، مثل املشتغلني باجلنس، ذكور    إندونيسيا، فإن بعض الف   
باحلقن، والسحاقيات، واللواطيني، ومزدوجي امليل اجلنسي، ومغايري اهلويـة اجلنـسانية،           

 للعنـف والتـهميش وتعـاين        املألوفة، تتعرض عملياً   وغريهم من ذوي امليول اجلنسية غري     
لتمتع باحلماية من العنف وللجـوء إىل العدالـة عنـد انتـهاك             على صعيد ا  صعوبات ّمجة   

  .)٧٢(حقوقها
سـيما يف    وأوصى الفريق القطري بأن تواصل إندونيسيا جهود مكافحة االجتار، ال           -٢٧

تقديرات   ارتفاع ة مناهضة التعذيب قلقة إزاء    وظلت جلن . )٧٣(جمايل املالحقة القضائية والوقاية   
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لتحقيقات يف هذه احلـاالت     من ا مقارنة بالعدد احملدود     عدد ضحايا االجتار  ل الدولة الطرف 
وأفاد الفريق بأنـه ُيتـاجر      . )٧٤(وعدم وجود معلومات عن املالحقات القضائية واإلدانات      

 )٧٦(وأشار الفريـق  . )٧٥(أو يف البغاء  ، خدَم منازل    اً للعمل، أساس   وداخلياً بالضحايا خارجياً 
وجلنة خرباء منظمة العمل الدولية إىل تقارير تتحدث عن انتشار السياحة بدافع ممارسة اجلنس      
مع األطفال يف معظم املناطق احلضرية والوجهات اليت يقصدها السياح، مثل بايل وجزيـرة              

البغاء يف إندونيسيا تقل أعمـارهن       يف املائة من النساء اللوايت يشتغلن يف         ٣٠رياو؛ وأن حنو    
  .)٧٧( سنة١٨عن 
 يف  ٣٥ وأشارت جلنة خرباء منظمة العمل الدولية إىل معلومات تتحدث عن أن حنو             -٢٨

 وشجع فريق األمم املتحدة القطري احلكومة علـى       . )٧٨( سنة ١٨ املائة من خدم املنازل دون    
م املنازل واعتماد مـشروع قـانون        ملعاجلة وضع األطفال خد     الالزمة تدابريالمواصلة اختاذ   

  .)٧٩(حلماية خدم املنازل عاجالً
 ١ ٢٠٠ ٠٠٠و ٥٠٠ ٠٠٠  بـني  مـا  اللجنة تقديرات عدة تشري إىل أن   وردتوأ  -٢٩

 يف املائة من هؤالء متورطون      ٢٠  سنة يف إندونيسيا يتعاطون املخدرات، وأن      ١٩ شاب دون 
     الفريق القطري أن إدمان املخـدرات      وذكر. )٨٠(يف بيع املخدرات أو إنتاجها أو االجتار هبا       

 ذلـك ألول    مال يزال ُينظر إليه على أنه جرمية، وجيرَّم متعاطو املخدرات، حىت على ارتكاهب            
تنفيـذ قـرار    صعوبة على   القصور يف إعادة تأهيل متعاطي املخدرات بفاعلية        فى  أضو. مرة

 صحية وبأنه ينبغي إعـادة       يقضي بأن املخدرات قضية    ٢٠٠٩  وطنية اختذته يف عام    حمكمة
  .)٨١( من سجنهمتأهيل متعاطيها بدالً

   وسيادة القانون،إقامة العدل، مبا يف ذلك اإلفالت من العقاب  -جيم  
، اليت ردد صداها     قلقها إزاء العديد من االدعاءات     أعربت جلنة مناهضة التعذيب عن      -٣٠
 واليت تتحدث عن الفساد     )٨٢(أخرى واحملامني ومصادر    ةرر اخلاص املعين باستقالل القضا    املق
وأوصى املقرر اخلاص املعين مبسألة التعذيب بأن تكفل احلكومـة عـدم            . )٨٣(إقامة العدل يف  

تكافح الفساد، الذي يتـضرر منـه       أن  ممارسة نظام العدالة اجلنائية التمييز يف كل مرحلة، و        
 فعالة ملكافحـة فـساد      الفقراء واملستضعفون واألقليات أكثر من سواهم، وأن تتخذ تدابري        

 والـشرطة    العامون  واملدعون ة عن إقامة العدل، مبن فيهم القضا      موظفي احلكومة املسؤولني  
  .)٨٤(وموظفو السجون

ـ    ناخامل اللجنة التعبري عن بالغ قلقها إزاء        وأعادت  -٣١  مـرتكيب   إفالتالسائد املّتسم ب
 ،غريهم من موظفي الدولة    ضمنهم أفراد اجليش والشرطة و     أعمال التعذيب من العقاب ومن    

خططوا ألعمـال التعـذيب أو      ممن يزعم أهنم    سيما أولئك الذين يتقلدون مناصب عليا        وال
والحظت اللجنة بأسف أنه مل ُيَدن أي مسؤول حكومي زعـم           . أمروا بارتكاهبا أو ارتكبوها   

غي إلندونيسيا  وينب. سألة التعذيب ارتكابه أعمال التعذيب حبسب ما أكده املقرر اخلاص املعين مب         
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أن جتري حتقيقات فورية وفعالة وحمايدة يف مجيع ادعاءات التعذيب وإساءة املعاملة، وحماكمـة              
  .)٨٥( االتفاقيةاجلناة وإدانتهم وفقاً خلطورة األفعال املرتكبة حسب ما تقتضيه

 ما ارتكب يف املاضي من انتهاكات جسيمة حلقـوق          وأشار الفريق القطري إىل أن      -٣٢
اللجنـة عـن     وأعربـت . )٨٦( واختفاءات قسرية، ال يزال يتعني رفعها إىل القضاء        اإلنسان

ـ        منانزعاجها الشديد    اهبم جـرائم حـرب      وجود أدلة تفيد بـأن األشخاص املدعى ارتك
  .)٨٧(قوات اجليش اإلندونيسينتربول ال يزالون يعملون يف صفوف واملطلوبني من اإل

 يف ضـوء   ،للموظفني املسؤولني يف الدولـة    بغي  وقالت جلنة مناهضة التعذيب إنه ين       -٣٣
إعادة تأكيد إندونيسيا التزامها يف إطار االستعراض الدوري الشامل مبكافحة اإلفالت مـن             

اإلعالن عن سياسة عدم التسامح إطالقاً مع مرتكيب أعمال التعذيب وغريها مـن             العقاب،  
  .)٨٨(هينة ودعم احملاكماتضروب املعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو امل

، ومنها احملـاكم   عدم متكن حماكم حقوق اإلنسانمن اللجنة عن انزعاجها   وأعربت  -٣٤
يف تانيون  ت جسيمة حلقوق اإلنسان     من إدانة أي من اجلناة املدعى ارتكاهبم انتهاكا       اخلاصة،  

ة العليا قد ، ال سيما وأن احملكم)٢٠٠٠(وأبيبورا ) ١٩٩٩(وتيمور الشرقية   ) ١٩٨٤(بريوك  
حاكم مب اخلاّص يف تعديل تشريعها     ندونيسيا أن تنظر  ينبغي إل و .برأت اآلن أنريكو غوترييس   

أفـضى  ، األمر الذي    حقوق اإلنسان مبا أهنا تواجه صعوبات كبرية يف تنفيذ واليتها القضائية          
  .)٨٩(إىل إفالت مرتكيب االنتهاكات اجلسيمة حلقوق اإلنسان بالفعل من العقاب

 النيابة العامـة حتقيقـات فوريـة         القلق إزاء عدم إجراء     إنه يساورها   اللجنة قالتو  -٣٥
قـضية  : ها اللجنة الوطنية حلقوق اإلنـسان      اليت قدمت  وحمايدة وفعالة يف قضايا من قبيل تلك      

 ،١ وسـيمانغي    ،أو قضايا تريـساكيت   ) ١٩٩٨-١٩٩٧(واسيور ووامينا   اختفاء كل من    
 يف  ا وحياده اتصلح النيابة العامة لكي تكفل استقالليته      ا أن وينبغي إلندونيسي . ٢وسيمانغي  

، دون  أن تنشر وينبغي هلا أيضاً    .  ادعاءات التعذيب وإساءة املعاملة    يفإجراء حتقيقات جنائية    
  .)٩٠(تأخري، تقارير اللجنة الوطنية حلقوق اإلنسان عن التحقيقات اليت أجرهتا

حقيقة واملصاحلة من املزمع إنشاؤها، وأوصت      وظلت اللجنة قلقة بشأن والية جلنة لل        -٣٦
 يف ضوء التجارب الدولية األخرى املـشاهبة         هذه اللجنة  بعناية يف والية   إندونيسيا بأن تنظر  

  .)٩١( االتفاقيةيف إطارووفقاً اللتزاماهتا 
محاية الـشهود   بشأن   ١٣/٢٠٠٦ باعتماد القانون رقم      ترحب اللجنةوإذا كانت     -٣٧

 ،إساءة معاملة الـشهود والـضحايا   أمور منها بشأنقلق ال يزال يساورها     فإن ال والضحايا،  
 واالعتمادات احلكومية   ،وعدم كفاية التدريب الذي يتلقاه املوظفون املكلفون بإنفاذ القانون        

  .)٩٢(املخصصة لدعم النظام اجلديد
  يف " لـة  العدا الوصـول إىل  االستراتيجية الوطنية لتيسري    "وأشار الفريق القطري إىل       -٣٨
 ما يعاَملن معاملة ظاملة حىت قبل بدء اإلجـراءات           اليت جاء فيها أن النساء غالباً      ٢٠٠٩عام  
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وألقى الفريـق   .  ما جيحف هبن يف تلك اإلجراءات      القضائية، وأن تعدد النظم القانونية غالباً     
  زاد ٢٠١٠-٢٠٠٧شرعية يف الفتـرة     القطري الضوء على أن عدد من جلأوا إىل احملاكم ال         

سيما   العدالة أمام الفقراء واملهمشني، ال     الوصول إىل وأوصى الفريق بتيسري    . )٩٣( ضعفاً ١٤  ب
وأوصت جلنة مناهضة التعذيب بأن تتخذ      . )٩٤(أفراد السكان األصليني، واملعاقني، واألقليات    

ة إندونيسيا التدابري الكفيلة بتوفري نظام فعال للمساعدة القانونيـة اجملانيـة، خاصـة لفائـد        
  .)٩٥(األشخاص املعرضني للخطر أو املنتمني إىل فئات مستضعفة

 املقرر اخلاص املعين مبسألة التعـذيب ألن        بالغ يساور القلق  الكان  ،  ٢٠٠٨ ويف عام   -٣٩
 أعرب عن تقـديره     ،٢٠١١  ويف عام  ؛)٩٦(املسؤولية اجلنائية يف إندونيسيا تبدأ يف سن الثامنة       

وأوصت جلنة مناهضة التعذيب إندونيسيا برفع السن       . )٩٧(لإلجراءات املتخذة لرفع هذه السن    
وينبغـي  . الدنيا للمسؤولية اجلنائية وإلغاء مجيع أشكال العقوبة البدنية املمارسة على األطفال          

إلندونيسيا أن تتخذ التدابري الالزمة لضمان السري احلسن لنظام قضاء األحداث، بوسائل منها           
  .)٩٨(ع أعمارهممعاملة األحداث معاملة تتناسب م

التعبري وتكوين اجلمعيات والتجمـع الـسلمي       حرية  حرية الدين أو املعتقد و      -دال  
  السياسيةاحلياة واحلق يف املشاركة يف احلياة العامة و

األشـخاص املنـتمني إىل     بعن قلقها إزاء التحريض وأعمال العنف       أعربت اللجنة     -٤٠
 مـثرية   دعـاءات ا وتؤكـد  . األقليات الدينية  طائفة األمحدية وغريها من   السيما   ال،  أقليات

 الـشرطة   أعمال العنف تلك، ورفض أفـراد     عدم التحقيق يف    مؤداها التعود على     لالنزعاج
 الطائفة أو إجراء حتقيقات فورية وحمايدة وفعالـة يف          تأمني احلماية الكافية لتلك   والسلطات  
  .)٩٩(تلك األعمال

خلاص املعين حبرية الدين إن من شأن حظـر         ، قال املقرر ا   ٢٠٠٨ أبريل/ويف نيسان   -٤١
هيئـات  ها هلجمات على يـد      الطائفة األمحدية يف إندونيسيا أن يزيد من خطر تعرض أتباع         

وذكّرت احلكومة، يف معرض ردها على بالغ أعقب صدور املرسوم الـوزاري          . )١٠٠(بةْساِحل
، بـأن   )١٠١(يف إندونيـسيا   املتعلق بأعضاء الطائفة األمحدية      ٢٠٠٨ يونيه/املشترك يف حزيران  

إندونيسيا أعربت عن اعتزازها بانسجام فسيفساء الطوائف املتنوعة اليت تتعـايش ومتـارس             
ويف . )١٠٢(ديانات متعددة من اختيارها، ما مل ختل بالنظام العام ورفاهيـة اجملتمـع ككـل              

قلقهـم   مكلفني بواليات يف إطار اإلجراءات اخلاصة عن         ة، أعرب أربع  ٢٠١١ فرباير/شباط
  .)١٠٣(إزاء تزايد اهلجمات على الطائفة األمحدية على مدى السنوات املنصرمة

، أعربت جلنة خرباء منظمة العمل الدولية عن قلقها إزاء العقوبات           ٢٠٠٨ ويف عام   -٤٢
اجلنائية اليت تشمل العمل اإللزامي الذي قد يفرض بسبب التعـبري عـن آراء سياسـية أو                 

؛ وأن تدابري غري كافية اختـذت لتثقيـف         )١٠٤(يف إضرابات سلمية  أو املشاركة    أيديولوجية
وسلط الفريق القطري الضوء على أن احلكومة       . )١٠٥(الشرطة بشأن ردها على األنشطة املهنية     

مل تصدر بعد الئحة موظفي اخلدمة املدنية اليت كان من املتوقع إصدارها ملمارسة هذا احلـق                
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صى الفريق بأن تلغي إندونيسيا أو تعدل مواد القـانون          وأو. )١٠٦(يف حرية تكوين اجلمعيات   
العمل تنطوي على   وحذف العقوبات اليت    " األعمال املقيتة "و" التحريض "تتناولاجلنائي اليت   

  .)١٠٧(اإللزامي
وأرسل املقرر اخلاص املعين بتعزيز ومحاية احلق يف حرية الرأي والتعبري بالغات تتعلق               -٤٣

جنمة "؛ وكذلك علم    )١٠٨(فعهم علم بينانغ راجا يف حمافظة مالوكو      باحتجاز مناضلني بسبب ر   
وردت احلكومة على البالغ األخري قائلة إن تسعة حمتجني من أصل ثالثة   . )١٠٩(لبابوا" الصباح

 من القـانون اجلنـائي      ١١٠-١٠٦ عشر معرضون للمحاكمة اآلن بسبب انتهاكهم املواد      
-PIM/03( ٧٧/٢٠٠٧ حتظـر الالئحـة احلكوميـة     و. )١١٠(أو التمـرد  " ماكار"  باملتعلقة  

MRP/2008(صراحة إبراز أي رموز انفصالية يف إندونيسيا )١١١(.  
وأفاد الفريق القطري بأن االستعمال غري املناسب لقانون االسـتخبارات وقـانون              -٤٤

فمنظمات حقوق اإلنسان ال تستطيع     . التشهري يفسح اجملال لفرض القيود على اجملتمع املدين       
وأوصـت جلنـة    . )١١٢(خول بابوا، وال تزال سالمة املدافعني عن حقوق اإلنسان مثار قلق          د

مجيع اخلطوات الالزمة لضمان محاية مجيع األشخاص،       مناهضة التعذيب بأن ختطو إندونيسيا      
مبن فيهم القائمون برصد حقوق اإلنسان، من أي فعل من أفعال التخويف أو العنف بسبب               

مانات املتعلقة حبقوق اإلنسان، وأن تكفل إجراء حتقيقـات فوريـة            وتطبيق الض  ،أنشطتهم
  .)١١٣(وحمايدة وفعالة يف هذه األفعال

   عمل عادلة ومؤاتيةبشروط  التمتعاحلق يف العمل ويف  -هاء  

 على اختاذ التـدابري     ٢٠١١حثت جلنة خرباء منظمة العمل الدولية احلكومة يف عام            -٤٥
حكام املتعلقة بالتمييز، والتأكد من أنه ال يوجد أي متييز مباشر أو            الالزمة ملراجعة أو إلغاء األ    

  .)١١٤(غري مباشر يف حق املرأة على أرض الواقع يف بدالت األسرة واستحقاقات العمل

  ستوى معيشي الئقمب  التمتعاحلق يف الضمان االجتماعي ويف  -واو  
شدد الفريق القطري على أن احلاجة ال تزال تدعو إىل اختاذ إجراءات للتأكد من أن                 -٤٦

احلد األدىن للحماية االجتماعية يقوم على األطر الوطنية والدولية حلقوق اإلنسان، ويعـزز             
املساواة بني اجلنسني، ويوفر محاية خاصة للفئات املستضعفة، مثـل املعـوزين، واملعـاقني،              

، مثل السحاقيات واللواطيني ومزدوجي امليل اجلنسي ومغـايري         همشة اجتماعياً والفئات امل 
  .)١١٥(اهلوية اجلنسانية

 يف املائة مـن األطفـال يف بعـض          ٧٠ إىل   ٦٠وأشار الفريق القطري إىل أن من         -٤٧
املقاطعات يتلقون اخلدمات األساسية اليت تقدمها منظمات اجملتمع املدين، مثـل الطوائـف             

 يف املائة من املدارس إمجاال متلكها جهات خاصـة، معظمهـا            ٤٠يف حني أن حنو     الدينية،  
  .)١١٦(منظمات دينية
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  احلق يف الصحة  -زاي  
األلفية اإلمنـائي   هدف  إندونيسيا يف طريقها إىل حتقيق      أشار الفريق القطري إىل أن        -٤٨

اساتية من أجـل    ولتحسني التدخالت السي  . )١١٧( خبفض وفيات األطفال دون اخلامسة     املتعلق
، أوصى الفريق إندونيسيا بأن تقر قانون الرضاعة الطبيعيـة     )١١٨(إبقاء األطفال على قيد احلياة    

 وأفاد الفريق بأن إندونيسيا ليست يف طريقها إىل حتقيق اهلدف           .)١١٩(تسويق بدائل لنب األم   و
ـ  وعكس اجتاهه  البشريوقف انتشار فريوس نقص املناعة      باملتعلق   ع عـالج   وتلقي اجلمي

  .)١٢٠(سيما بواسطة االتصال اجلنسي الفريوس، وأشار إىل انتشار العدوى، ال
 إىل أن   ٢٠١٥-٢٠١١ للفتـرة    إطار عمل األمم املتحدة للمساعدة اإلمنائية     وأشار    -٤٩

 وأفاد الفريق   .)١٢١( عن سائر األهداف   مؤشرات صحة األمهات منذرة باخلطر ومتخلفة جداً      
 معدل اخلصوبة اإلمجايل املرتفـع، ورداءة نوعيـة         ملسامهة يف ذلك   ا القطري بأن من العوامل   

. )١٢٢(تنظيم األسرة وتلقي خدماهتا وكذلك اخلدمات واملعلومات املرتبطة بالصحة اإلجنابيـة          
ورغم األحكام اليت تنص على خدمات الصحة اإلجنابية، فإن غري املتزوجات غري مـؤهالت              

، األمر الذي يـؤثر يف حقهـن يف         ) من قانون الصحة   ٧٦املادة  (لتلقي هذه املزايا الصحية     
  .)١٢٣(الصحة؛ ويف حقهن يف التعليم إن كّن من فتيات املدارس

وأشار الفريق إىل قضية اخلدمات الصحية املهملة بالنسبة إىل املـصابني باجلـذام،               -٥٠
 وبفريوس نقص املناعة البشري، وباالضطرابات العقلية، ومن ليست لديهم وثـائق هويـة            

  .)١٢٤(قانونية
 إىل أن النساء، حىت يف احلاالت اليت ُيغتصنب فيها، ال بد من أن              أيضاًوأشار الفريق     -٥١

وقد تبّينت صعوبة أمر كهـذا      خيضعن للعديد من معايري االختيار لتلقي خدمات اإلجهاض،         
ب احلصول على اخلدمات الصحية ألسـبا     يف  ذوات اإلمكانيات احملدودة    بالنسبة إىل النساء    
 للخطر، الُتمست موافقة الزوج على حياة األم أو اجلنني معرضةوإن كانت . مالية أو جغرافية

  .)١٢٥()٣٦/٢٠٠٩ من القانون ٧٦املادة (اإلجهاض 
وأوصى الفريق بأن حترص إندونيسيا على توفر املوارد على املستوى احمللـي عنـد                -٥٢

مثل املراهقني  ( إىل الفقراء واملستضعفني     حماولة تلبية احتياجات تنظيم األسرة، خاصة بالنسبة      
واألشخاص الذين يعيشون يف مناطق نائيـة، وتـأمني   ) واملشتغلني باجلنس واملشردين داخلياً   

 باألخذ بنظام متني للرعاية الـصحية قـادر علـى تلبيـة     وأوصى أيضاً . وسائل منع احلمل  
. هم األسر الفقرية وأطفاهلا   سيما صحة األمهات واألطفال وتغذيتهم، مبن في       االحتياجات، ال 

ودعا الفريق إىل وضع نظام لتغطية املخاطر الصحية يكون جيد اإلعداد وحمدد الغـرض وذا               
 لفائدة األسر الفقرية وأطفاهلا لتحسني استعمال مرافـق          وشامالً تطبيقات متعددة ومتكامالً  

نفـسية علـى   وأوصى الفريق بتوسيع نطاق اخلدمات الـصحية ال      . الصحة والنتائج الصحية  
املستوى احمللي وعلى صعيد احملافظات، مبا يف ذلك خدمات عالج إدمان املخدرات وغريه من 

  .)١٢٦(أشكال اإلدمان
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  احلق يف التعليم  -حاء  
 يف املائة من املدارس االبتدائية يف املناطق احلضرية هبـا  ٦٨أشارت اليونسكو إىل أن    -٥٣

 يف املائة من املدارس االبتدائية يف املناطق النائية         ٦٦ عدد كبري للغاية من املعلمني، يف حني أن       
كما أن نسبة املعلمني يف املرحلة ما قبل االبتدائية، ممن لديهم شهادة على األقل،              . تعاين نقصاً 

 يف املائة فقط يف مالوكو، وهي منطقة يتفـشى فيهـا            ١ يف املائة يف باننت و     ٦٠تتراوح بني   
تحقيق املساواة يف التعليم بني املناطق احلـضرية واملنـاطق          وأوصت اليونسكو ب  . )١٢٧(الفقر
وأوصى الفريق القطري بأن تواصل احلكومة زيادة األموال املخصصة للتعلـيم           . )١٢٨(الريفية

  .)١٢٩(رغم اآلثار السلبية لألزمة االقتصادية الراهنة
بني املراهقات،  ولتوقّي الزواج املبكر، واحلمل، وانتشار فريوس نقص املناعة البشري            -٥٤

أوصى الفريق القطري وزارة التربية الوطنية بأن تدرج يف مناهج املدارس الثانويـة الوطنيـة               
  .)١٣٠(املهارات احلياتية يف جمايل التثقيف اجلنسي والصحة اإلجنابية

  احلقوق الثقافية  -طاء  
 إلحيـاء  اقترحت اليونسكو على السلطات اإلندونيسية أن تويل املزيد من االهتمام           -٥٥

التراث الثقايف يف املناطق املنكوبة، يف الوقت الذي تركز فيـه علـى التنميـة االقتـصادية                 
 التركيز على إتاحة فرص للتنمية الثقافيـة   املزيد من  وينبغي. )١٣١(وإجراءات االنتعاش السريع  

ليتم، على هذا النحو، إشراكهم بصورة أكمل يف صيانة وتعزيـز أشـكال    للسكان احملليني، 
  .)١٣٢( اخلاصة هبمتعبريال

  األشخاص ذوو اإلعاقة  -ياء  
أشار فريق األمم املتحدة القطري إىل أن منظمات اجملتمع املـدين طاملـا طلبـت                  -٥٦

، وأن تصديق الربملان اإلندونيسي على اتفاقيـة        ١٩٩٧ لعام   ٤االستعاضة عن القانون رقم     
  .)١٣٣(احلايل أو االستعاضة عنهحقوق األشخاص ذوي اإلعاقة يتيح فرصة مراجعة القانون 

  األقليات والشعوب األصلية  -كاف  
جتري حتقيقات فورية وحمايدة وفعالة يف     أوصت جلنة مناهضة التعذيب إندونيسيا بأن         -٥٧

 إىل أقليـات إثنيـة   املنتمون ائمة على أسباب إثنية واليت يتعرض هلا    أعمال العنف والتمييز الق   
 وينبغـي  .بتهم مبا يتناسب وطبيعة األفعـال الـيت يرتكبوهنـا          وحماكمة اجلناة ومعاق   ،ودينية

 أن تدين علناً اخلطب اليت حتض على الكراهية وجرائم الكراهية وغريها من             إلندونيسيا أيضاً 
 وينبغي أن تعمل على استئصال شأفة       ؛أعمال التمييز العنصري العنيفة والعنف املتصل بذلك      

ه موظفو الدولة أو املوظفون املكلفـون بإنفـاذ         التحريض والتخلص من أي دور قد يقوم ب       
وينبغي أن تكفل الدولة الطـرف      . القانون يف إبداء الرضا أو املوافقة على أعمال العنف هذه         
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 ل اإلخفاق يف اختاذ اإلجراءات اليت قد خت       حتميل هؤالء املوظفني مسؤولية اختاذ اإلجراءات أو      
سيع نطاق التوظيف يف ميدان إنفاذ القوانني ليشمل         أن هتتم فوراً بتو     أيضاً وينبغي .التفاقيةبا
  .)١٣٤(شخاص املنتمني إىل أقليات إثنية ودينيةاأل

  املهاجرون والالجئون وطالبو اللجوء   -الم  
إسـاءة  ب واملتعلقة عن قلقها إزاء احلاالت املبلغ عنها         مناهضة التعذيب   جلنة أعربت  -٥٨

  شركات التوظيف اإلندونيـسية زعم اعتداءُيالاليت سيما النساء  ، المعاملة العمال املهاجرين 
ظروف مـن بينـها     تعّرضهن، عندما يكّن يف اخلارج، ل     ما  اً   اليت غالب  عليهن، هذا الشركات  

. )١٣٥(ومن ضمنها االعتداء اجلنسي   والسخرة وغريمها من أشكال سوء املعاملة،       عبودية الدين   
ال وآلية للتنفيذ كي تتم اهلجـرة يف        وأوصى الفريق القطري بوضع إطار سياسايت شامل وفع       

ظروف آمنة، ويتلقى اجلميع العالج ويتمتعون بالوقاية والرعاية والدعم، علـى أن يكـون              
اهلدف الطويل األجل عكس اجتاه عدوى فريوس نقض املناعة البـشري يف البلـد ووقـف                

ملهاجرين يف  بأن توفر احلكومة خدمات أفضل حلماية العمال ا       وأوصى الفريق   . )١٣٦(انتشاره
  .)١٣٧(اخلارج وبعد عودهتم

وأوصت جلنة مناهضة التعذيب، وفق ما أشارت إليه مفوضية شؤون الالجئني، بأن              -٥٩
 من االتفاقية يف قانوهنـا      ٣ تعتمد إندونيسيا تشريعات مناسبة إلدراج التزامها مبوجب املادة       

شخاص الذين حيتاجون إىل    وأشار الفريق القطري إىل أن احلكومة استجابت لأل       . )١٣٨(احمللي
احلماية الدولية بأخذها مببدأ عدم اإلعادة القسرية ومنح الالجئني وطاليب اللجـوء احلـق يف               

يف إندونيسيا،  بالنظر إىل االفتقار إىل الطابع      بيد أن وضع هؤالء وأولئك،      . )١٣٩(اإلقامة املؤقتة 
 بأن حتمي حقوق طـاليب      وأوصى الفريق القطري احلكومة   . )١٤٠(وغري ثابت رمسي  ظل غري   

ـ  توزيع  عن طريق ال  اللجوء وزيادة التنسيق يف معاجلة قضايا اللجوء         ألدوار علـى   الصحيح ل
  .)١٤١(اإلدارات

  املشردون داخلياً  -ميم  
أوصت جلنة مناهضة التعذيب بأن تتخذ إندونيسيا التدابري الفعالة ملنع العنف املمارس   -٦٠

سيما األطفال، الذين ينبغي تـسجيلهم عنـد الـوالدة           ، ال على الالجئني واملشردين داخلياً   
وينبغي إلندونيسيا أن تعزز التدابري املتخـذة       . ومحايتهم من االستخدام يف الرتاعات املسلحة     

  .)١٤٢( آمنني، بالتعاون مع األمم املتحدةاًمجيع الالجئني واملشردين داخليإلعادة 

  احلق يف التنمية وقضايا البيئة  -نون  
 أن ٢٠١٠  تقرير ملكتب األمم املتحدة املعين باملخدرات واجلرمية صدر يف عام      الحظ  -٦١

 مليون  ١,٦ يف السنوات األخرية بني    أن البلد، كان يفقد   بوزارة الغابات اإلندونيسية قدرت     
 -  هكتارات كل دقيقة   ٥  إىل ٣ وهو رقم يعادل   -  مليون هكتار من الغابات سنوياً     ٢,٨و



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

GE.12-11935 18 

ويف اإلبان، أدى قطع األشجار     . نطاق القانون وحتويل األراضي   بسبب قطع األشجار خارج     
، اليت يسهل الوصـول إليهـا  ابات  الغأزيلتمن الغطاء الغايب؛ وملا إىل تدهور كثري مما تبقى  

 نائيـة مثـل      يف املاضي  األشجار إىل الغابات البكر يف مناطق كانت      بقطع   املشتغلونانتقل  
  .)١٤٣(كاليمانتان

    هباعلى صلة أو أقاليم معينة أو  مناطقاألوضاع يف  -سني  
مذكرة بأن   ٢٠٠٩  دراسة أعدهتا املفوضية السامية حلقوق اإلنسان يف عام        الحظت  -٦٢

 ١٥ ، وقعـت يف    آتـشيه احلـرة     حتريـر  تفاهم بني حكومة مجهورية إندونيسيا وحركـة      
 حمكمة حلقوق اإلنـسان وجلنـة للحقيقـة       أفادت بأن املزمع إنشاء     ،  ٢٠٠٨ أغسطس/آب

  .)١٤٤(آتشيهخاّصتني بواملصاحلة 
Notes 

 1 Unless indicated otherwise, the status of ratifications of instruments listed in the table may 
be found in Multilateral Treaties Deposited with the Secretary-General: Status as at1 April 
2009 (ST/LEG/SER.E/26), supplemented by the official website of the United Nations 
Treaty Collection database, Office of Legal Affairs of the United Nations Secretariat, 
http://treaties.un.org. Please also refer to the United Nations Compilation from the previous 
cycle, (A/HRC/WG.6/1/IDN/2).  

 2 The following abbreviations have been used for this document: 
ICERD  International Convention on the Elimination of All Forms of Racial 

 Discrimination 
ICESCR  International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights 
OP-ICESCR  Optional Protocol to ICESCR 
ICCPR  International Covenant on Civil and Political Rights 
ICCPR-OP 1  Optional Protocol to ICCPR 
ICCPR-OP 2  Second Optional Protocol to ICCPR, aiming at the abolition of the 

 death penalty 
CEDAW  Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against 

 Women 
OP-CEDAW   Optional Protocol to CEDAW 
CAT   Convention against Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading 

 Treatment or Punishment 
OP-CAT   Optional Protocol to CAT 
CRC   Convention on the Rights of the Child 
OP-CRC-AC   Optional Protocol to CRC on the involvement of children in armed 

 conflict 
OP-CRC-SC   Optional Protocol to CRC on the sale of children, child prostitution 

 and child pornography  
ICRMW   International Convention on the Protection of the Rights of All 

 Migrant Workers and Members of Their Families 
CRPD  Convention on the Rights of Persons with Disabilities 
OP-CRPD  Optional Protocol to CRPD 
CED  International Convention for the Protection of All Persons from 

 Enforced Disappearance 
 3 In the previous Compilation it was incorrectly stated that Indonesia ratified or acceded to CEDAW        

in 1980.  
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 4 In the previous Compilation a table contained information on Recognition of specific competences of 
treaty bodies Namely, Individual complaints: ICERD art. 14, CAT art. 22, ICRMW art. 77, and CED 
art. 31; Inquiry procedure: OP-CEDAW arts. 8 and 9; CAT art. 20; OP-CRPD arts. 6 and 7; Inter-
State complaints: ICCPR art. 41, ICRMW art. 76, and CED art. 32.  

 5 Geneva Convention for the Amelioration of the Condition of the Wounded and Sick in Armed Forces 
in the Field (First Convention); Geneva Convention for the Amelioration of the Condition of 
Wounded, Sick and Shipwrecked Members of Armed Forces at Sea (Second Convention); Geneva 
Convention relative to the Treatment of Prisoners of War (Third Convention); Geneva Convention 
relative to the Protection of Civilian Persons in Time of War (Fourth Convention). For the official 
status of ratifications, see Federal Department of Foreign Affairs of Switzerland, at 
www.eda.admin.ch/eda/fr/home/topics/intla/intrea/chdep/warvic.html. 

 6 International Labour Organization Convention No. 29 concerning Forced or Compulsory Labour; 
Convention No. 105 concerning the Abolition of Forced Labour; Convention No. 87 concerning 
Freedom of Association and Protection of the Right to Organise; Convention No. 98 concerning the 
Application of the Principles of the Right to Organise and to Bargain Collectively; Convention No. 
100 concerning Equal Remuneration for Men and Women Workers for Work of Equal Value; 
Convention No. 111 concerning Discrimination in Respect of Employment and Occupation; 
Convention No. 138 concerning Minimum Age for Admission to Employment; Convention No. 182 
concerning the Prohibition and Immediate Action for the Elimination of the Worst Forms of Child 
Labour. 

 7 Protocol to Prevent, Suppress and Punish Trafficking in Persons, Especially Women and Children, 
supplementing the United Nations Convention against Transnational Organized Crime. 

 8 UNCT submission to the UPR on Indonesia, 2011, p. 1, 3rd para.  
 9 UNCT submission to the UPR on Indonesia, 2011, p. 10, Chapter V, Recommendations, section on 

legislation.   
 10 CAT/C/IDN/CO/2, para. 39. See also A/HRC/13/39/Add.6, para. 37, Follow-up of the 

recommendations of the Special Rapporteur on Torture (Manfred Nowak) pursuant his visit to 
Indonesia from 10 to 23 November 2007 (A/HRC/7/3/Add.7). 

 11 CAT/C/IDN/CO/2, paras. 37 and 38. 
 12 CAT/C/IDN/CO/2, para. 40. 
 13 UNCT submission to the UPR on Indonesia, 2011, p. 9, 50th para.  
 14 UNCT submission to the UPR on Indonesia, 2011, p. 10, Chapter V, Recommendations, section on 

legislation.   
 15 CAT/C/IDN/CO/2, para. 13. 
 16 According to Article 5 of the Rules of Procedure for the ICC Sub-Committee on Accreditation, the 

different classifications for accreditation used by the Sub-Committee are: A: Voting Member (Fully 
in compliance with each of the Paris Principles), B: Non-Voting Member (Not fully in compliance 
with each of the Paris Principles or insufficient information provided to make a determination); C: No 
Status (Not in compliance with the Paris Principles). 

 17 For the list of national human rights institutions with accreditation status granted by the International 
Coordination Committee of National Institutions for the Promotion and Protection of Human Rights 
(ICC), see AHRC/16/77, Annex. 

 18 CAT/C/IDN/CO/2, para. 24. 
 19 UNCT submission to the UPR on Indonesia, 2011, p. 10, part V, recommendations, section on 

Institutions, and page 9, section on work with civil society, 3rd para.   
 20 UNCT submission to the UPR on Indonesia, 2011, p. 10, Chapter V, Recommendations, section on 

institutions.   
 21 The following abbreviations have been used for this document: 

CERD  Committee on the Elimination of Racial Discrimination 
CESCR  Committee on Economic, Social and Cultural Rights 
HR Committee  Human Rights Committee 
CEDAW  Committee on the Elimination of Discrimination against Women 
CAT  Committee against Torture  
CRC  Committee on the Rights of the Child 
CRPD  Committee on the Rights of Persons with Disabilities  

 22 CAT/C/IDN/CO/2, para. 42.  
 23 CAT/C/IDN/CO/2, para. 9. 
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 24 Letters of 13 March and 28 September 2009. Information available at 
http://www2.ohchr.org/english/bodies/cerd/early-warning.htm.  

 25 Letter of 2 September 2011. Information available at 
http://www2.ohchr.org/english/bodies/cerd/early-warning.htm.  

 26 Abbreviations used follow those contained in the Communications Report of Special Procedures, 
A/HRC/18/51.  

  Adequate housing   Special Rapporteur on adequate housing as a component of the 
    right to an adequate standard of living, and on the right to non- 
    discrimination in this context 

  Arbitrary detention  Working Group on Arbitrary Detention 
  Cultural Rights   Independent Expert in the field of cultural rights  
  Disappearances   Working Group on Enforced or Involuntary Disappearances  
  Education   Special Rapporteur on the right to education 
  Food    Special Rapporteur on the right to food 
  Freedom of expression   Special Rapporteur on the promotion and protection of the right to freedom of opinion 
      and expression  
  Freedom of peaceful   Special Rapporteur on the rights to freedom of peaceful assembly and 
  assembly and of association of association 
  Freedom of religion   Special Rapporteur on freedom of religion or belief  
  Health     Special Rapporteur on the right of everyone to the enjoyment of the highest attainable 
      standard of physical and mental health  
  Human rights defenders  Special Rapporteur on the situation of human rights defenders 
  Independence of judges  Special Rapporteur on the independence of judges and lawyers 
  and lawyers  
  Indigenous peoples   Special Rapporteur on the rights of indigenous peoples  
  Mercenaries   Working Group on the use of mercenaries  
  Migrants   Special Rapporteur on the human rights of migrants  
  Minority issues   Independent Expert on Minority Issues  
  Racism    Special Rapporteur on contemporary forms of racism, racial discrimination,  
      xenophobia and related intolerance  
  Sale of children  Special Rapporteur on the sale of children, child prostitution and child pornography 
  Slavery    Special Rapporteur on contemporary forms of slavery  
  Summary executions  Special Rapporteur on extrajudicial, summary or arbitrary executions  
  Terrorism   Special Rapporteur on the promotion and protection of human rights and  

fundamental freedoms while countering terrorism 
  Torture    Special Rapporteur on torture and other cruel, inhuman or degrading treatment or 
      punishment  
  Toxic waste   Special Rapporteur on the adverse effects of the movement and dumping of toxic and 
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