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 مجلس حقوق اإلنسان 

 الفريق العامل المعني باالستعراض الدوري الشامل

 الدورة الحادية واألربعون 

 2022الثاني/نوفمبر   تشرين 7-18

 إندونيسيا  

 تجميع للمعلومات أعدته مفوضية األمم المتحدة السامية لحقوق اإلنسان  

 معلومات أساسية -أوالا  

، مع مراعاة نتيجة االستعراض 16/21و  5/1أُعّد هذا التقرير عماًل بقراري مجلس حقوق اإلنسان   -1
ثائ  األمم المتحدة ذات الصاااااااالة، وهو مقّد  في  اااااااا    و في . والتقرير تجميع للمعلومات الواردة ( 1) السااااااااا  

 ت.لماموجز تقّيدًا بالحّد األقصى لعدد الك

 نطاق االلتزامات الدولية والتعاون مع آليات حقوق اإلنسان -ثانياا  

على البروتوكول  إندونيسااااااااااياأوصااااااااااا المقررة الياصااااااااااة المعبية بالح  في ال ذا  ب ن تصاااااااااادق  -2
 .( 2) االختياري الملح  بالعهد الدولي الياص بالحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية

 إندونيساااياوأوصاااا اللجبة المعبية بحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسااارهم ب ن تب ر  -3
من االتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع  77و  76دار اإلعالنين المبصاااااوص عليهما في المادتين  في إصااااا 

العماال المهااجرين وأفراد أساااااااااااااارهم التي تعتر  بااختصاااااااااااااااص اللجباة في تلقي البال اات الواردة من الادول 
 .( 3) األطرا  واألفراد بش ن انتهاكات الحقوق المبصوص عليها في االتفاقية والب ر فيها

على البروتوكول االختياري التفاقية   إندونيساااياوأوصاااى الفري  الق ري ل مم المتحدة ب ن تصااادق  -4
 .( 4) مباهضة التعذيب و يره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو المهيبة

ز ضاااااااااد المرأة  وأوصاااااااااا اللجبة المعبية بالعمال المهاجرين واللجبة المعبية بالقضاااااااااا  على التميي  -5
في التصااااااااااااااادي  على االتفااقياة الادولياة لحمااياة جميع   إنادونيساااااااااااااايااوفري  األمم المتحادة الق ري با ن تب ر  

 .( 5) األ ياص من االختفا  القسري 
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وأوصاااا اللجبة المعبية بالعمال المهاجرين ومفوضاااية األمم المتحدة لشااايون الالجنين ب ن تبضااام  -6
المتعلقة   1961المتعلقة  وضااع األ ااياص عديمي الجبسااية واتفاقية عا     1954إلى اتفاقية عا     إندونيساايا

 .( 6) بيفض حاالت انعدا  الجبسية

قررة الياصة المعبية بالح  في ال ذا  ب ن تصدق  وأوصا اللجبة المعبية بالعمال المهاجرين والم -7
  2011على اتفااااقياااة مب ماااة العمااا  الااادولياااة بشاااااااااااااااا ن العمااا  الالئ  للعماااال المبزليين لعاااا     إنااادونيسااااااااااااااياااا

على اتفاقية مب مة العم  الدولية المتعلقة بالشاااعوب   إندونيساااياوأوصاااا أيضاااا ب ن تصااادق    .( 7) (189 )رقم
(، واتفاقية مب مة العم  الدولية بشاااااااااا ن العم  في ق ا  صاااااااااايد 169م )رق 1989األصاااااااااالية والقبلية لعا  

 .( 8) (188)رقم  2007األسماك لعا  

مسااهمات مالية إلى مفوضاية األمم المتحدة الساامية لحقوق اإلنساان )مفوضاية   إندونيساياوقدما   -8
 .( 9) 2021و 2020و 2019حقوق اإلنسان( في األعوا  

 لحقوق اإلنساناإلطار الوطني   -ثالثاا  

 اإلطار الدستوري والقانوني -1 

أعرب فري  األمم المتحدة الق ري عن قلقه بشاااا ن الجوانب اإلجرائية والموضااااوعية ل صااااالحات  -9
التشاااااااارياية والقانونية التي طال انت ارها، وال ساااااااايما المداوالت بشاااااااا ن مشاااااااااريع تب يحات القانون الجبائي. 

لتجريم األفعال التي لم تكن خاضااااااااااااعة ألن مة من قب ، مث  المثلية ًا و ااااااااااااملا التعديالت المقترحة أح ام
الجبساااااااااااااايااة، والزنااا، ونشاااااااااااااار المعلومااات عن وساااااااااااااااائاا  مبع الحماا ، وبعض حاااالت اإلجهاااض  وتعزيز  

القائمة، بما في ذلك قانون التجديف، الذي اساااااااااتيد  إلدانة أفراد األقليات الديبية أو العقائدية  ولم  األح ا 
 .( 10) بتجر  التعذي 

وساياساة  ًا قانون  421وأعربا اللجبة المعبية بالقضاا  على التمييز ضاد المرأة عن قلقها إءا  وجود   -10
 .( 11) على الصعيد اإلقليمي تميز ضد المرأة، بما في ذلك اللوائح المتعلقة بفرض ارتدا  الجلباب

هماا القاانون   2020وأعرب فري  األمم المتحادة الق ري عن قلقاه إءا  إصاااااااااااااادار قاانونين في عاا    -11
بشاااا ن    4/2009المعدل للقانون رقم   3/2020بشاااا ن اسااااتحداع فرص العم ، والقانون رقم   11/2020 رقم

المعااادن والفحم، وساااااااااااااا  احتجاااجااات عبيفااة على مسااااااااااااااتول البلااد بشاااااااااااااااا ن تاا ثيرهمااا على حقوق العمااال  
 .( 12) البينة ةوحماي 

 الهياكل األساسية المؤسسية وتدابير السياسة العامة -2 

أعربا اللجبة المعبية بالعمال المهاجرين عن قلقها إءا  تدني تمثي  البساااا  واأل اااياص المبتمين   -12
إلى أقليات إثبية في اللجبة الوطبية لحقوق اإلنساااااااااااااان  وافتقار اللجبة إلى عملية اختيار وتعيين واضاااااااااااااحة  

 ااااااااافافة وتشااااااااااركية  وعد  كفاية تموي  اللجبة واساااااااااتقاللها المالي لتم يبها من التعام  بشااااااااا   مالئم مع و 
 .( 13) الش اول المقدمة من العمال المهاجرين

وأ اااااااااااااار فري  األمم المتحدة الق ري إلى أن خ ة العم  الوطبية اليامساااااااااااااة لحقوق اإلنساااااااااااااان  -13
مساااااتهدفة تشااااام  البساااااا  واألطفال واأل اااااياص ذوي اإلعاقة  ( تركز على أربع مجموعات  2021-2025)

 .( 14) والشعوب األصلية
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إلى نشاااار مشاااارو  اسااااتراتيجية وطبية بشاااا ن األعمال التجارية وحقوق اإلنسااااان في  ًا وأ ااااار أيضاااا  -14
، يتضاااااامن إر ااااااادات لجميع أصااااااحاب المصاااااالحة لضاااااامان االمتثال لمعايير  2020تشاااااارين الثاني/نوفمبر  

 .( 15) سان في سياق أنش ة األعمال التجاريةومبادئ حقوق اإلن 

 تعزيز حقوق اإلنسان وحمايتها -رابعاا  

تنفيذ االلتزامات الدولية المتعلقة بحقوق اإلنسااااان مع مراعاة القانون الدولي اإلنساااااني   -ألف 
 الواجب التطبيق.

 المساواة وعدم التمييز -1 

أن تقد  معلومات  إندونيساااياماعية والثقافية إلى طلبا اللجبة المعبية بالحقوق االقتصاااادية واالجت  -15
ًا عن التقد  المحرء في اساااااتعراض و ل ا  األح ا  الواردة في القوانين واللوائح المحلية التي تتضااااامن أح ام

 .( 16) تمييزية، وال سيما على أساس نو  الجبس والمي  الجبسي والهوية الجبسانية والدين

 والحرية واألمان على شخصه وعدم التعرض للتعذيبحق الفرد في الحياة  -2 

أوصااااااى المقرر الياص المعبي بح  ك  إنسااااااان في التمتع ب على مسااااااتول من الصااااااحة البدنية  -16
 .( 17) عقوبة اإلعدا  بالبسبة لجرائم تعاطي الميدرات  إندونيسياوالعقلية يم ن  لو ه ب ن تل ي  

خالت ال ب البفسااااي في مراف  الرعاية الصااااحية قد وأ ااااار إلى أن العالق القسااااري و يره من تد -17
 .( 18) تش   ضربًا من التعذيب و سا ة المعاملة

 إقامة العدل، بما في ذلك مسألة اإلفالت من العقاب، وسيادة القانون  -3 

 كاانون األول/  3أ ااااااااااااااار فري  األمم المتحادة الق ري إلى أن م تاب المادعي العاا  أصاااااااااااااادر في   -18
حالة من حاالت االنتهاكات   13مدعيًا عامًا للتحقي  في  22 تشا ي  فري  من ًا رسامي ًا أمر   2021ديسامبر  

الجسااااااااايمة المزعومة لحقوق اإلنساااااااااان، وأنه من المهم إجرا  التح يقات والمقاضااااااااااة ب ريقة عادلة وموثوقة 
لح يقة والمصااالحة  إلى أن لجبة اًا ومسااتقلة ومفتوحة و اافافة، ونشاار البتائا على الم . وأ ااار األمر أيضاا 

، أول جلسااااة اسااااتما  علبية رساااامية لضااااحايا انتهاكات 2018في آتشاااايه عقدت، في تشاااارين الثاني/نوفمبر  
  و لى أن اللجبة قدما  2005-1976حقوق اإلنساااااااااااان التي ارتكبا في الماضاااااااااااي في آتشااااااااااايه في الفترة 

  وأنه كان من المقرر نشاار 2021كانون األول/ديساامبر  29اسااتبتاجاتها وتوصااياتها إلى  رلمان آتشاايه في  
. وأعربا اللجبة المعبية بالقضاااااا  على التمييز ضاااااد المرأة ( 19) 2022التقرير البهائي للجبة في آذار/مارس  
، بماا في ذلاك م تاب المادعي العاا ، لمقااضاااااااااااااااة ومعااقباة  إنادونيساااااااااااااايااعن قلقهاا إءا  قلاة الجهود التي تباذلهاا  

اإلنسااااااااان للمرأة المرتكبة أثبا  البزا ، و ءا  عد  إحراء تقد  في إنصااااااااا   المساااااااايولين عن انتهاكات حقوق  
البساااا  ضاااحايا العبس الجبساااي، والتوصااا  إلى الح يقة، وجبر الضااارر، و عادة الت هي  من هذه االنتهاكات 

 .( 20) لحقوق اإلنسان

يتعل  بإنشااااا  فيما  2004والحظ فري  األمم المتحدة الق ري أن المباقشااااات التي علقا في عا   -19
، ولكبها توقفا بسااااااااابب جائحة  2020لجبة وطبية للح يقة والمصاااااااااالحة قد اساااااااااتينفا لفترة وجيزة في عا  

 .( 21) (19-مرض فيروس كورونا )كوفيد

بفعالية لم افحة اإلفالت من العقاب عن طري  التحقي  الفوري في    إندونيساااياوأوصاااى ب ن تعم   -20
لجارية ب ريقة عادلة وموثوقة ومسااااتقلة ومفتوحة و اااافافة، بما في ذلك انتهاكات حقوق اإلنسااااان السااااابقة وا
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العبس الجبساااااااي والعبس الجبسااااااااني، وعن طري  مقاضااااااااة الجباة ومعاقبتهم على البحو المالئم، بمن فيهم 
الموظفون الم لفون بإنفاذ القوانين، واعتماد نها متساااا  و ااااام  يتضاااامن كافة العمليات والتدا ير القضااااائية 

 .( 22) القضائيةو ير  

 الحّريات األساسية والحق في المشاركة في الحياة العامة والحياة السياسية -4 

 2006أعرب فري  األمم المتحدة الق ري عن قلقه المساتمر إءا  الئحة مشاتركة صادرت في عا   -21
بشاااا ن  با  دور الابادة، ي لب بموجبها إلى جماعات األقليات الديبية الحصااااول على توقيعات تبّين موافقة  
جماااعااة األ لبيااة الااديبيااة، وخ ااابااات موافقااة من اإلدارة المحليااة ومبتاادل الوئااا  الااديبي من أجاا   بااا  دار 

ما تست   هذه الالئحة، مدعية  ًا  كثير أن جماعات الرصد األهلية والجماعات المتشددة ًا  للابادة. والحظ أيض
وجود أخ ااا  في التصاااااااااااااااااريح أو عااد  اكتمااالهااا كااذريعااة للتحريض على العبس أو تيريااب دور الابااادة 

 .( 23) سحبهاالض   على المسيولين المحليين لت خير إصدار التصاريح أو رفضها أو  أو

عاة الب ااق المفروضااااااااااااااة على ح  كماا أعرب عن قلقاه إءا  إنفااذ قاانون التجاديف والقيود الواساااااااااااااا  -22
التعبير المتعل  بالدين أو المعتقد، بما في ذلك الرقابة على الت بيقات الرقمية وتصافيتها وحجبها بيية الحد  

 .( 24) من الوصول إلى الكتب الديبية المقدسة

بشااااااااا ن  19/2016إءا  اساااااااااتمرار اساااااااااتيدا  أح ا  القانون رقم ًا  وأعرب عن قلقه العمي  أيضااااااااا  -23
لومات والمعامالت اإللكترونية، وال سااااايما تلك المتعلقة بالتشاااااهير، من أج  اعتقال واحتجاء ومقاضااااااة المع

.  (25) المعارضااااااين السااااااياساااااايين والمدافعين عن حقوق اإلنسااااااان والمت اهرين الساااااالميين والصااااااحفيين تعساااااافاً 
عن حقوق اإلنساااااااااان، والح ا اللجبة المعبية بالقضاااااااااا  على التمييز ضاااااااااد المرأة مع القل  أن المدافعات  

.  (26)ما يتعرضااااان للترهيب والمضاااااايقة والتهديدًا سااااايما المدافعات عن حقوق األرض وحماية البينة، كثير  وال
ب ن تل ي تجريم التشااااااااااهير   إندونيسااااااااااياوأوصااااااااااا مب مة األمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة )اليونساااااااااا و(  

بشااااااااااا ن المعلومات   19/2016تدرجه في قانون مدني، امتثااًل للمعايير الدولية، وأن تراجع القانون رقم  وأن
مع المعاااايير الااادولياااة التي تكفااا  حرياااة التعبير دون تااادخااا   ًا  والمعاااامالت اإللكترونياااة لجعلاااه متماااا اااااااااااااايااا 

 .( 27) له مبرر ال

المتعلقاااة باااالمراقباااة عبر اإلنترناااا   وأعرب فري  األمم المتحااادة الق ري عن قلقاااه إءا  البال اااات -24
والهجمات الساااايبرانية ضااااد المدافعين عن حقوق اإلنسااااان وال الب ومب مات المجتمع المدني والصااااحفيين 
ووسااااااااااااائ  اإلعال ، والتي كانا واضااااااااااااحة بشاااااااااااا   خاص خالل االضاااااااااااا رابات االجتماعية في با وا في  

ًا اتس الجوال في مباط  بعيبها. وأعرب أيضااااااااااا بالتزامن مع إ الق اإلنترنا وتعلي  خدمات اله 2019 عا 
عن قلقه إءا  حقوق المدافعين عن حقوق اإلنساان وحمايتهم، بمن فيهم المدافعون عن البينة، والعاملون في  
با وا، والمحامون الذين يدافعون عن قضاااااااااااياهم، والذين يتعرضااااااااااون لمضااااااااااايقة روتيبية وخ يرة ويواجهون  

 .( 28) البدنية والتجريم  تهم ءائفة تتعل  بارتكاب جرائم ضد الدولة الترهيب والمراقبة واالعتدا ات

 حظر جميع أشكال الرق، بما في ذلك االتجار باألشخاص -5 

  21/2007أعرباا اللجباة المعبياة باالعماال المهااجرين عن قلقهاا إءا  عاد  فعاالياة تبفياذ القاانون رقم  -25
المتعل  باالتجار بالعمال المهاجرين، وألن هباك العديد من المقاطعات التي ال تزال  ير مشااااااامولة  ت  ية 
فرقة العم  الوطبية المعبية بمساااااااا لة االتجار باأل ااااااااياص  و ءا  قصااااااااور التدا ير الفعالة لحماية ضااااااااحايا  

 هي   وألن معدالت المقاضااااااااة االتجار وتزويدهم بساااااااب  انتصاااااااا  فعالة، بما في ذلك التعويض و عادة الت 
على االتجاار بااأل اااااااااااااايااص ال تزال مبيفضااااااااااااااة وال يعااقاب مرتكبوهاا عقااباًا مالئماًا، على الر م من ءياادتهاا  

اآلونة األخيرة  وألن ضاااااااااحايا االتجار ال يجدون الحماية الكافية من المالحقة القضاااااااااائية أو االحتجاء   في
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فيها بصااورة  ير مشااروعة، أو على األنشاا ة التي يمارسااونها   أو إقامتهم  إندونيسااياالعقاب على دخولهم   أو
كبتيجة مبا اارة لوضااعهم ك  ااياص تعرضااوا لالتجار  هم  و ءا  تفشااي الفساااد والتواطي المتعلقين باالتجار 

 .( 29) على جميع مستويات الح ومة

ن ا  موحد   وأعربا اللجبة المعبية بالقضاااااااااا  على التمييز ضاااااااااد المرأة عن قلقها إءا  عد  وجود -26
لتحديد الهوية واإلحالة في مرحلة مب رة، أو سااااب  انتصااااا  ومساااااعدة على إعادة إدماق ضااااحايا االتجار، 
وعد  فهم الشااارطة والموظفين الم لفين بإنفاذ القوانين ل جرا ات التي تراعي الفوارق الجبساااانية في التعام  

 .( 30) مع الضحايا

 ومواتية الحق في العمل وفي ظروف عمل عادلة -6 

طلبا اللجبة المعبية بالحقوق االقتصااااادية واالجتماعية والثقافية معلومات عن الي وات المتيذة  -27
فيماا يتعل  باالقاانون   2021تشاااااااااااااارين الثااني/نوفمبر    25لتبفياذ ح م المح ماة الادسااااااااااااااتورياة الصااااااااااااااادر في 

األثر الساااااالبي لهذا بشاااااا ن اسااااااتحداع فرص العم ، ومعالجة الشااااااوا   التي أثيرت بشاااااا ن   11/2020 رقم
القانون على حقوق العمال، وال سااااااااايما فيما يتعل  بإنها  اليدمة، وت بي  الحد األدنى ل جور واألنشااااااااا ة  

 .( 31) البقا ية، وعلى البينة

وطلبا اللجبة نفساااها معلومات عن أي خ وات اتيذت لضااامان ح  موظفي اليدمة المدنية في  -28
بشااااااااا ن البقابات، وعن   21/2000من القانون رقم   44بالمادة  مالً تشااااااااا ي  وتب يم نقابات من اختيارهم، ع

التدا ير المتيذة لضااامان أن يتم ن العاملون في االقتصااااد  ير الرسااامي وفي أ ااا ال العم   ير التقليدية،  
بمن فيهم العمال الذين يعملون بعقود ميقتة والعاملون في مباط  تجهيز الصااااادرات، من ممارسااااة الحقوق  

بفعالية مبدأ األجر    إندونيساايالتمييز ضااد المرأة ب ن تبفذ  . وأوصااا اللجبة المعبية بالقضااا  على ا( 32) البقا ية
المتسااوي عن العم  المتسااوي ال يمة من أج  تضايي  الفجوة في األجور  ين الجبساين وتجسايرها في نهاية 
الم ا  عن طري  المراجعة المبت مة ل جور في جميع الق اعات، وت بي  أساااااااااااااليب تراعي الفوارق  ين 

تصاااااااااااااابيف وتقييم الوظاائس، و جرا  عملياات تفتيل مبت ماة ألمااكن العما ، و جرا    الجبسااااااااااااااين لادل تحليا 
 .( 33) دراسات استقصائية مبت مة ل جور

وأ اااارت المقررة الياصاااة المعبية بالح  في ال ذا  إلى أنه على الر م من أن مزار  ءيا البيي   -29
إءا  ظرو  عم  العمال: فالعديد مبهم  توفر فرص عم  لبعض الساااااااااااا ان المحليين، فإنها تشااااااااااااعر بالقل  

يتعرضااااااون النتهاكات، من قبي  عقود العم  الجائرة، واالنتهاكات المتعلقة بالسااااااالمة والصااااااحة المهبيتين،  
وتدني األجور، وأعبا  العم  الثقيلة، والتمييز  ين الجبسااااااين، وتحديد أهدا  عم  يومية ال يم ن تح يقها، 

 .( 34) وعمالة األطفال

 في الضمان االجتماعي الحق -7 

طلبا اللجبة المعبية بالحقوق االقتصااااااااادية واالجتماعية والثقافية معلومات عن ن ا  المساااااااااعدة  -30
، من حيث األهلية لالسااااااتفادة مبه، والمبالن الممبوحة ومدل "أم  األساااااارة"االجتماعية، بما في ذلك  رناما  

فراد المساااااتبعدين من البراما، وعن التدا ير المتيذة كفايتها، ومعدالت اساااااتيعاب األسااااار، والجماعات أو األ
معلومات عن أي  راما جديدة للحماية االجتماعية جرل  ًا لزيادة ميصاصاات الميزانية للب ا . وطلبا أيضا 

اعتمادها، أو توسااااااااايع ن اق البراما القائمة، من أج  التصااااااااادي للتبعات االقتصاااااااااادية الباجمة عن جائحة  
. وأوصاااااااا اللجبة المعبية  ( 35) فعاليتها، ال سااااااايما بالبسااااااابة ألكثر الفنات حرمانًا وتهميشااااااااً ، وعن  19-كوفيد

ساااياساااات عامة وتبفذها بيية توسااايع ن اق الت  ية    إندونيسااايابالقضاااا  على التمييز ضاااد المرأة ب ن تضاااع  
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ية، وال ساايما بالحماية االجتماعية لتشاام  البسااا  في حاالت البزا  والبسااا  العامالت في وظائس  ير رساام
 .( 36) البسا  الالئي يعملن ب جور أق  وبصورة ميقتة وبدوا  جزئي

 الحق في مستوى معيشي الئق -8 

أعرباااا المقررة اليااااصااااااااااااااااة المعبياااة باااالح  في ال اااذا  عن باااالن قلقهاااا إءا  اإلجال  القسااااااااااااااري  -31
ن وأفراد المجتمع المحلي  ل ندونيساااايين الذين يعتمدون على أراضاااايهم لكسااااب عيشااااهم، و ءا  تجريم المزارعي 

  .( 37) والبا  ين الذين يحتجون على هذه الممارسة

ًا عدة تحديات فيمًا وأ اااااارت إلى أن مجتمعات صااااايد األساااااماك والمباط  السااااااحلية تواجه أيضااااا  -32
في   الكبير  دورهاااااا  الر م من  مايشااااااااااااااي الئ ، على  مسااااااااااااااتول  ال اااااذا  وفي  في  حقهاااااا  باااااإعماااااال  يتعل  

 .( 38) األ ذية إنتاق

إلى أن المزارعين وصاايادي األسااماك والمجتمعات المحلية يت ثرون ساالبًا بالهياك  ًا وأ ااارت أيضاا  -33
ما تسااااببا ًا األساااااسااااية المرتب ة  توساااايع مزار  ءيا البيي ، بما في ذلك  با  ال رق و اااا  القبوات. وكثير 

أما  المزارعين المحليين الذين مشااريع الببية التحتية هذه في تدمير وساائ  الري والتربة، مما  ا   تحديات 
يعتمدون على األرض إلنتاق ال ذا . و اااااااااهد العديد من الصااااااااايادين، وخاصاااااااااة أولنك الذين يعتمدون على 

 .( 39) في كميات الصيد بسبب ت ثير القبوات والمجاري على حرية حركة األسماكًا المياه الداخلية، انيفاض

 الحق في الصحة -9 

بالحقوق االقتصااااااااااااادية واالجتماعية والثقافية معلومات عن التدا ير المتيذة طلبا اللجبة المعبية  -34
لمعالجة أوجه القصور في ن ا  الرعاية الصحية ونتائجها، مث  محدودية الت  ية بالت مين الصحي الشام   
ون اقه، وتدني ميصااااصااااات الميزانية لق ا  الصااااحة، وارتفا  مسااااتول اإلنفاق الشاااايصااااي على الصااااحة،  

 .( 40) هبيين ال بيين والمراف  ال بية وعد  المساواة في توءيع اليدماتونقص الم

والحظ المقرر الياص المعبي بالح  في الصااااااااحة أن أوجه عد  المساااااااااواة في التمتع بالح  في  -35
يتمث  في حواجز تعوق الوصاااااااول إلى اليدمات األسااااااااساااااااية وتيثر على نوعيتها،    إندونيساااااااياالصاااااااحة في  

تباساااب على الفنات الفقيرة واأل اااياص الذين يايشاااون في جزر صااا يرة نائية وفي ييثر بشااا    ير م مما
وتحديات محددة في إعمال حقها في الصاااحة، مث  ًا المقاطعات الشااارقية. وتواجه فنات سااا انية معيبة تمييز 

البسااااااا  والفتيات، واأل ااااااياص الذين يتعاطون الميدرات، واأل ااااااياص المصااااااا ين بفيروس نقص المباعة 
 .( 41) ية/اإليدءالبشر 

وقال إنه يشااااااعر بقل  بالن إءا  المعلومات الواردة بشاااااا ن األوضااااااا  في مع م المراكز الصااااااحية  -36
وميساساات الرعاية االجتماعية التي تعاني من االكت او والعالق القساري واساتيدا  العزل كبو  من العقاب 

 .( 42) أو الت ديب

إلى أن األطر المايارية والسااياساااتية والميسااسااية القائمة تشاا   حواجز خ يرة أما  ًا  وأ ااار أيضاا  -37
. ويشاااا   ( 43) الحصااااول على العالق واليدمات، مما يعوق فعالية التصاااادي لفيروس نقص المباعة البشاااارية

ى الوصام والتمييز، وال سايما في مراف  الرعاية الصاحية، عقبتين رئيسايتين تمبعان السا ان من الحصاول عل
 .( 44) العالق واليدمات. ونتيجة لذلك، يمي  هيال  الس ان إلى تجبب اليدمات الصحية

والحظ كذلك أن تعام  اليدمات الصااااااااااااحية مع األ ااااااااااااياص الذين يتعاطون الميدرات يقو  في  -38
مع مه على إنفاذ القوانين وال يحتر  بعض العباصار األسااساية للح  في الصاحة، بما في ذلك الموافقة عن 

م والح  في رفض العالق. ويبب ي توفير اليدمات الصاحية الكافية على أسااس الموافقة عن علم والح   عل
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في رفض العالق، وذلك عبصار أسااساي من عباصار كرامة األفراد المعبيين واساتقاللهم الذاتي. وثمة حاجة  
 .( 45) عاطي الميدراتإلى مزيد من االستثمار في  راما الوقاية والتوعية ونشر المعلومات المتعلقة  ت 

 الحق في التعليم -10 

طلبا اللجبة المعبية بالحقوق االقتصااااااااااااادية واالجتماعية والثقافية معلومات عن التدا ير المتيذة  -39
لتحسااااااااااااين االلتحاق بالمدارس، ونوعية التعليم والتحصااااااااااااي  األكاديمي في مراح  التعليم اال تدائي والثانوي  

في ذلك البيانات اإلحصااائية الساابوية ذات الصاالة، مصاابفة حسااب مسااتول التعليم  والعالي، ونتائا ذلك، بما 
عامًا من التعليم   12بضااااااااامان ما ال يق  عن   إندونيسااااااااايا. وأوصاااااااااا اليونسااااااااا و ( 46) ونو  الجبس والمب قة

 .( 47) اال تدائي والثانوي المجاني، وما ال يق  عن سبة واحدة من التعليم المجاني واإللزامي قب  اال تدائي

وأعرباا اللجباة المعبياة باالقضااااااااااااااا  على التمييز ضااااااااااااااد المرأة عن قلقهاا إءا  التفااوتاات في فرص   -40
البساااابة للبسااااا  والفتيات المبتميات إلى الفنات ، ب 19-الحصااااول على التعليم، وال ساااايما خالل جائحة كوفيد

 .( 48) المحرومة والمهمشة

 التنمية والبيئة واألعمال التجارية وحقوق اإلنسان -11 

أ اااارت مفوضاااة األمم المتحدة الساااامية لحقوق اإلنساااان إلى أن التعدين وق ع األ اااجار  واسااا ة  -41
سااااان ضااااد المزارعين والعمال ومجتمعات الساااا ان ي انتهاكات خ يرة لحقوق اإلن ف  االشااااركات الكبرل تساااابب 

األصاااااليين. وبصااااافة عامة، تما الموافقة على هذه المشااااااريع وتبفيذها دون تشااااااور هاد  مع المجتمعات 
المحلية. وأعقب ذلك اسااااااتيال  على األراضااااااي، وتدهور  يني، وتلوع إمدادات المياه وما نجم عن ذلك من 

وار وتشاور  املين، ويجب أال تبفذ هذه المشاريع دون موافقة  مياطر صحية. وهباك حاجة واضحة إلى ح
 .( 49) المجتمعات المحلية المتضررة بصورة حرة ومبصفة وعن علم

وأ ااارت المقررة الياصااة المعبية بالح  في ال ذا  إلى أن التعدين يثير  ااوا   مماثلة في مجال   -42
يي . وقالا إن أثر التعدين على البينة، وال سايما حقوق اإلنساان، مثلما هو الحال بالبسابة لصاباعة ءيا الب 

تلوع األراضااااااااااي والموارد المائية، يهدد اإلنتاق المحلي ل  ذية واسااااااااااتيدا  الموارد ال بياية لتوليد الدخ .  
ما ألحقا صااااااااااااباعات التعدين الضاااااااااااارر بالموارد المائية التي تسااااااااااااتيد  إلنتاق األ ذية، مما أجبر ًا  وكثير 

ن في جميع أنحا  مباط  التعدين على اسااااااااتيدا  مياه حفر المباجم لالحتياجات المبزلية القرويين والمزارعي 
ولري المحاصاي  والزراعة السام ية. و اهد المزارعون الذين يساتيدمون هذه المياه انيفاضاًا في إنتاق األرء 

دية بشاا ن ح   في المائة، مما أثار  ااوا   ج 80في المائة، كما انيفض إنتاق األسااماك  بساابة   50 بساابة  
 .( 50) الس ان المتضررين في ال ذا 

إلى أن سياسات الح ومة المتعلقة  ت ير المباخ والتصدي للكوارع يبب ي أن تدما ًا وأ ارت أيض -43
للفنات الضاااايفة  وجه خاص،  ًا  خاصااا ًا  ويبب ي أن تولي هذه الجهود اهتمام.  كامالً ًا الح  في ال ذا  إدماج

بمن فيهم المزارعون وصااااااايادو األساااااااماك وسااااااا ان الريف والمجتمعات السااااااااحلية، وأن تضاااااااع في االعتبار  
 .( 51) المب ور الجبساني

وطلباا اللجباة المعبياة بالحقوق االقتصااااااااااااااادية واالجتمااعياة والثقاافياة معلومات عن التقاد  المحرء  -44
بموجب اتفاق باريس، وفي   إندونيساااياليفض االنبعاثات، التي حددتها ًا  في تلبية المسااااهمات المحددة وطبي 

مبع ومعالجة اآلثار الضااارة لت ير المباخ على التمتع بالحقوق االقتصااادية واالجتماعية والثقافية، وال ساايما 
 .( 52) بالبسبة للمحرومين والمهمشين من األفراد والجماعات
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 ةحقوق أشخاص محددين أو فئات محدد -باء 

 النساء -1 

ضاااااد البساااااا  والفتيات، على  الحظ فري  األمم المتحدة الق ري مع القل  ءيادة العبس الجبسااااااني -45
.  ( 53)  اااااااب ة اإلنترنا أو خارجها على حد ساااااااوا ، وال سااااااايما المبتميات مبهن إلى فنات محرومة ومهمشاااااااة

وأعربا اللجبة المعبية بالقضاا  على التمييز ضاد المرأة عن قلقها إءا  تزايد خ ر العبس الجبسااني وأ ا ال 
المساااااااتمرة،  19-ها البساااااااا  والفتيات في ساااااااياق جائحة كوفيدالتمييز المركبة والمتعددة الجوانب التي تواجه

ساااايما بالبساااابة للفنات المحرومة والمهمشااااة من البسااااا  في جميع أنحا  البلد، بما في ذلك مقاطعتا با وا   وال
وبا وا ال ربية  و ءا  محدودية البيانات المتاحة بشااااااا ن التمثي  المتسااااااااوي للمرأة ومشااااااااركتها الهادفة وتوليها  

 .( 54) والتعافي مبها 19-ر ال يادة في صيا ة استراتيجيات التصدي لجائحة كوفيدأدوا

وأعربا اللجبة نفسااااااااااااها عن القل  إءا  اسااااااااااااتمرار الحواجز، بما في ذلك الوصاااااااااااام، واليو  من  -46
االنتقا ، والقوالب البم ية الجبساااااااانية التمييزية الراساااااااية، التي ترد  البساااااااا  والفتيات عن تقديم الشااااااا اول 

لمتعلقة بالتمييز والعبس الجبسااااااااااااانيين، وعد  توعية موظفي الجهاء القضااااااااااااائي والموظفين الم لفين بإنفاذ  ا
القوانين في مجال مراعاة االعتبارات الجبسااااانية لمعالجة حاالت العبس الجبساااااني، وأهمية حماية الضااااحايا 

الجوية اإلندونيسااية لم توقس بشاا    عن قلقها ألن القوات البحرية و ًا  . وأعربا أيضاا ( 55) وتقديم خدمات الدعم
لحقهن في اليصااااوصااااية  ًا  صااااريح ما يساااامى  اااااااااااااااااا "اختبار العذرية" عبد تجبيد الشااااابات، مما يشاااا   انتهاك

 .( 56) وسالمتهن البدنية والعقلية

والحظ فري  األمم المتحدة الق ري بقل  عمي  انتشاار الممارساات الضاارة، مث  تشاويه األعضاا   -47
وبتر أعضاااااااااائهن التباسااااااااالية. وأعرب عن تقديره للجهود التي تبذلها الح ومة إلنها  هذه  التباسااااااااالية ل ناع

بشاااااااااااا ن مبع  2030الممارسااااااااااااة وجمع المعلومات عبها، ولوضااااااااااااع خارطة طري  وطبية وخ ة عم  لعا  
األعضااااااا  التباساااااالية ل ناع وبتر األعضااااااا  التباساااااالية ل ناع، لكبها الح ا أن هذه الممارسااااااة   تشااااااويه

 .( 57) مبتشرة لتزا ال

وأعربا اللجبة المعبية بالقضاااااا  على التمييز ضاااااد المرأة عن قلقها إءا  انيفاض مشااااااركة المرأة   -48
في المائة  7في الحياة الساااااااياساااااااية والعامة، وال سااااااايما في المباط  الريءية، حيث ال ترأس البساااااااا  ساااااااول 

قرياة. والح اا كاذلاك نقص المعلوماات عن ن م تكاافي الفرص  ين الجبسااااااااااااااين لادل تعيين    78  000 من
 .( 58) وتوظيف البسا  في المباصب الح ومية العليا و يرها من مباصب اليدمة العامة

وطلبا اللجبة المعبية بالحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية معلومات عن الي وات المتيذة  -49
األح ا  والممارساااات القانونية التمييزية على أسااااس نو  الجبس التي تمبع المرأة من الحصاااول على إلل ا  

العم  واألرض وسااااااااب  كسااااااااب الرءق والفرص االقتصااااااااادية، والوصااااااااول إلى  راما الضاااااااامان االجتماعي 
 .( 59) االجتماعية والرعاية

لبالن إءا  عد  االعترا   دور المرأة وأعربا المقررة الياصة المعبية بالح  في ال ذا  عن قلقها ا -50
وبوصاااافها صاااااحبة حقوق. وقالا إن التشااااريعات الوطبية المتعلقة   إندونيساااايااألساااااسااااي ل من ال ذائي في 

بااال ااذا ، بمااا في ذلااك القوانين المتعلقااة بااال ااذا  وحمااايااة المزارعين وتم يبهم وحمااايااة وتم ين الصاااااااااااااايااادين  
ال تعتر  صاااراحة بالمرأة كصااااحبة مصااالحة. وهذا االفتقار إلى  وأصاااحاب مزار  األساااماك ومبتجي الملح،

االعترا  الكافي يزيد من تقويض حقوق المرأة في  راما الضمان االجتماعي والرعاية االجتماعية ويحرمها  
 .( 60) من حقوقها المشروعة  وصفها عاملة ءراعية
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 األطفال -2 

  إنادونيسااااااااااااااياا من الوالدات في ًا  كبير ًا  قهاا ألن عاددأعرباا اللجباة المعبياة باالعماال المهااجرين عن قل -51
يسااااااااااااااجا ، وألن االفتقاار إلى المعلوماات والع باات البيروقراطياة والحواجز الماالياة تحول دون قياا  العماال  ال

المهاجرين اإلندونيساااااايين في اليارق  تسااااااجي  والدات أطفالهم والحصااااااول على وثائ  هوية لهم، وال ساااااايما 
يولدون خارق إطار الزوجية ويعتبرون  ير  اارعيين، مما قد يعرضااهم لي ر انعدا  الجبسااية  بالبساابة للذين 

 .( 61) ويحرمهم من حقوقهم

،  2019وأعرب فري  األمم المتحادة الق ري عن تقاديره لتعاديا  قاانون الزواق في أيلول/ساااااااااااااابتمبر   -52
سااااااابة  وأ ااااااااد  19إلى   16ات من  الذي ح ر ءواق األطفال ورفع الحد األدنى للسااااااان القانونية لزواق الفتي 

، والتي عزءت التزا  2020بااالسااااااااااااااتراتيجياة الوطبياة لمبع ءواق األطفاال، التي أطلقاا في  ااااااااااااااباا /فبراير  
 .( 62) الح ومة بإنها  هذه الممارسة

وطلباا اللجباة المعبياة بحقوق األ اااااااااااااايااص ذوي اإلعاقة معلومات عن التادا ير المحاددة المتياذة  -53
  إندونيسااااايا . وأ اااااارت اليونسااااا و إلى أن ( 63) ية في أماكن الرعاية البديلة والرعاية البهاريةلح ر العقوبة البدن 

كثفا جهودها لحماية األطفال من العبس، وأن التشااااااااااااااريعات توفر الحماية من جميع أنوا  العبس، بما في  
 .( 64) نيذلك العبس البدني والجبسي في الميسسات التعليمية، ولكبها ال تح ر صراحة العقاب البد

وطلبا اللجبة المعبية بالحقوق االقتصاااااااااااادية واالجتماعية والثقافية معلومات عن مدل انتشاااااااااااار  -54
عما  األطفاال وعن األطفاال الاذين يماارسااااااااااااااون أسااااااااااااااوأ أ اااااااااااااا اال عما  األطفاال، وعن أي عملياات تفتيل 

عات صااااااايد تح يقات محددة الهد  يجري تبفيذها، وال سااااااايما في مجاالت الصاااااااباعات الزراعية وصااااااابا أو
 .( 65) األسماك واألحذية واألعمال المبزلية

وأعربااا اللجبااة المعبيااة بااالعمااال المهاااجرين عن قلقهااا إءا  العاادد الكبير من األطفااال المهاااجرين  -55
المعرضاااااااين ل رو  خ رة أو ألساااااااوأ أ ااااااا ال عم  األطفال، بالبسااااااابة للعاملين مبهم في المباجم وصااااااايد 

الببا  والمحاجر، أو كعمال مبزليين أو العاملين في مجال الجبس،   األسااااااااماك في عرض البحر وفي مواقع
وتسااااااااااربهم المب ر من المدارس، وتعرضااااااااااهم للعبس واالساااااااااات الل، بما في ذلك االعتدا  البدني والبفسااااااااااي 

 .( 66) والجبسي، واالتجار والعم  القسري 

ًا الت ذية  ين األطفال يرتب  ارتباطوالح ا المقررة الياصااااااة المعبية بالح  في ال ذا  أن سااااااو   -56
الب يفااااااة  ًا  وثيقاااااا  المياااااااه  على  الحصااااااااااااااول  عااااااد   مثاااااا   البينيااااااة،  األحوال  وسااااااااااااااو   التعليم  وعااااااد   بااااااالفقر 

 .( 67) الصحية والمراف 

 األشخاص ذوو اإلعاقة -3 

طلبااا اللجبااة المعبيااة بحقوق األ ااااااااااااااياااص ذوي اإلعااقاة معلوماات عن التاادا ير المتيااذة لتوفير  -57
نونية متسااوية وفعالة ل  اياص ذوي اإلعاقة من جميع أ ا ال التمييز القائم على جميع األساس،  حماية قا

المجااااالين  المعقولااااة في  التيساااااااااااااايريااااة  الترتيبااااات  الجوانااااب والحرمااااان من  المتعاااادد  التمييز  ذلااااك  بمااااا في 
 .( 68) والياص العا 

تمييز المتعدد الجوانب ضااااد  وطلبا اللجبة نفسااااها معلومات عن التدا ير المتيذة للقضااااا  على ال -58
البسااااااااااااااا  والفتياات ذوات اإلعااقاة، وال ساااااااااااااايماا المبتمياات إلى أقلياات إثبياة وديبياة وذوات اإلعااقاات الاذهبياة 

البفسااااااااية واالجتماعية، في جميع مجاالت حياتهن، بما في ذلك التعليم واألساااااااارة والعم  والصااااااااحة، في   أو
معلومااات عن التاادا ير ًا  ة والجزر البااائيااة. وطلبااا أيضااااااااااااااا جميع أنحااا  البلااد، بمااا في ذلااك المباااط  الريءياا 
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المتيذة لتحسااااين فرص الحصااااول على الرعاية الصااااحية اإلنجا ية وبراما التوعية الياصااااة بالبسااااا  ذوات  
 .( 69) اإلعاقات الذهبية أو البفسية واالجتماعية

الساياساات والممارساات وطلبا كذلك معلومات عن التدا ير المتيذة للقضاا  بموجب القانون وفي   -59
على جميع أ ااااااا ال اإلجرا ات القسااااااارية والعالق ال بي القساااااااري، وتقييد الحركة  وساااااااائ  كيميائية ومادية 
ومي اني ية، والحبس والعزل، بما في ذلك التقييد، في جميع األماكن، ال ساااااااايما بالبساااااااابة ل  ااااااااياص ذوي 

 .( 70) اإلعاقات الذهبية أو البفسية واالجتماعية

 عوب األصلية واألقلياتالش -4 

أعرب فري  األمم المتحدة الق ري عن قلقه ألن مشاااااااااارو  القانون المتعل  باالعترا  بالشااااااااااعوب   -60
مجتمعات القوانين العرفية(  -األصااااالية وحمايتها )مشااااارو  القانون المتعل  بمجتمعات الشاااااعوب األصااااالية 

إلى مبدأ تحديد ًا االعترا  القانوني بالشااااااعوب األصاااااالية اسااااااتباديزال معلقًا في البرلمان. والحظ أن عد   ال
الهوية الذاتية، الذي يعوق إلى حد كبير تسااااااجي  الشااااااعوب األصاااااالية للحقوق الجماعية في األرض، وعد  
وجود آليات للرقابة، قد سااااه  على الجهات الفاعلة الح ومية والياصااااة االسااااتيال  على األراضااااي واألقاليم 

ياية دون موافقة الشعوب األصلية بصورة حرة ومسبقة ومستبيرة. وقد أدل تبفيذ أنش ة تجارية والموارد ال ب 
اساااااااااااتيراجية كبيرة، مث  التعدين وق ع األ اااااااااااجار ومزار  ءيا البيي ، إلى ءيادة التوترات وتفاقم البزاعات  

 .( 71) لوكة للدولةالمتصلة باألراضي وال ابات  ين الشعوب األصلية والشركات الياصة والميسسات المم

وأعربا لجبة القضاااا  على التمييز العبصاااري عن قلقها كذلك إءا  مزاعم عد  االعترا  الرسااامي   -61
على سب  عيشها وحقوقها، بما في ذلك ما يتعل    11/2020بالشعوب األصلية واآلثار السلبية للقانون رقم  

 .( 72) ب راضيها وأقاليمها وحقها في االستشارة

وأ اارت المقررة الياصاة المعبية بالح  في ال ذا  إلى أن الشاعوب األصالية والمجتمعات المحلية  -62
 .( 73) تواجه حواجز  ير متباسبة تحول دون وصولها إلى األراضي

 المثليات والمثليون ومزدوجو الميل الجنسي ومغايرو الهوية الجنسانية وحاملو صفات الجنسين -5 

ة بالقضااااااا  على التمييز ضااااااد المرأة عن قلقها ألن مشاااااارو  القانون الجبائي أعربا اللجبة المعبي  -63
يسااااااااااااااعى إلى تجريم الجبس خااارق إطااار الزوجيااة، ممااا قااد ييثر على المثليااات والمثليين ومزدوجي المياا  
الجبساااي وم ايري الهوية الجبساااانية، ويقيد حقوق المرأة في الصاااحة الجبساااية واإلنجا ية، ويمّ ن الح ومات  

 إلىًا  ليااة من ساااااااااااااان قوانين داخليااة تتضاااااااااااااامن عقوبااات جبااائيااة على الساااااااااااااالوك الجبسااااااااااااااي اسااااااااااااااتبااادالمح
 .( 75) . وأعرب فري  األمم المتحدة الق ري ومفوضية  يون الالجنين عن  وا   مماثلة( 74) "الساري  القانون "

، القاائماة على فكرة خااطناة "العالق التحويلي"والحظ فري  األمم المتحادة الق ري أن مماارسااااااااااااااات   -64
وضااااارة مفادها أن المثليات والمثليين ومزدوجي المي  الجبسااااي وم ايري الهوية الجبسااااانية وحاملي صاااافات  

،  " العودة إلى مسااااااااار الحياة ال بياية" الجبسااااااااين واأل ااااااااياص المتبوعين جبسااااااااانيًا يم ن مساااااااااعدتهم على
في آتشيه يثير مش لة خاصة، حيث تجر  قوانين  ءادت من إدامة دورة الكراهية والتعصب. وظ  الوضع قد

الشااااااااريعة اإلسااااااااالمية العالقات الجبسااااااااية المثلية بالتراضااااااااي وتح ر الزنا، وتبص على المعاقبة على تلك 
 .( 76)  هر 100جلدة والسجن لمدة تص  إلى  100الجرائم بالجلد حتى 

التمييزياة والقوانين واللوائح   والحظ المقرر اليااص المعبي باالح  في الصااااااااااااااحاة أن تزاياد المواقس -65
التقييدية فيما يتعل  بالتعبير عن المي  الجبساي والهوية الجبساانية قد أساهم في ءيادة الوصام والمضاايقة في  
أماكن الرعاية الصااااااااااااحية للمثليات والمثليين ومزدوجي المي  الجبسااااااااااااي وم ايري الهوية الجبسااااااااااااانية الذين 
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جبسااااية، بما في ذلك رفض قبولهم أو تقديم اليدمات لهم، وافتقارهم يلتمسااااون الرعاية واليدمات الصااااحية ال
لتلبية احتياجاتهم. وتيدي األن مة على الصااااعيدين ًا إلى اليدمات الصااااحية الشاااااملة المصااااممة خصاااايصاااا 

الوطبي ودون الوطبي إلى حواجز تمبع الوصااااااااااااااول إلى تلك اليدمات، كما أن الساااااااااااااارية ليسااااااااااااااا م فولة 
إلى أن المثلية الجبساااااية والعم  في الجبس مجرمان على الصاااااعيد الوطبي ًا ضااااا . وأ اااااار أي ( 77) دائم بشااااا  
 .( 78) المقاطعات وفي

 المهاجرون والالجئون وملتمسو اللجوء -6 

أعربا اللجبة المعبية بالعمال المهاجرين عن قلقها إءا  عد  وجود تشااااااريع  ااااااام  بشاااااا ن الهجرة   -66
يهد  إلى حماية حقوق جميع العمال المهاجرين، بمن فيهم المهاجرون  ير الب اميين. وأوصاااااااااااااا اللجبة  

تكون قوانيبها  بشاااااا ن الهجرة وأن تتيذ الي وات الالءمة لضاااااامان أن   ااااااامالً ًا  تشااااااريع  إندونيسااااااياب ن تعتمد  
بشاا ن وضااع   39/2004بشاا ن الهجرة، ومشاارو  تعدي  القانون رقم   6/2011الوطبية، بما فيها القانون رقم 

وحماية العمال اإلندونيساااااااايين في اليارق، متمشااااااااية مع أح ا  االتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال 
 .( 79) المهاجرين وأفراد أسرهم

قلقها إءا  الشاااااااا اول المقدمة من عمال مهاجرين فقرا  وذوي مهارات    وأعربا اللجبة نفسااااااااها عن -67
متدنية، وال سااايما العمال المبزليين  ير الب اميين، التي لم تعالا معالجة كافية، و ءا  حرمان هيال  العمال 

لب اميين  عن قلقها إءا  التقارير التي تفيد ب ن المهاجرين  ير اًا . وأعربا أيضا ( 80) المهاجرين من المسااعدة
ما يتعرضااااااون لالساااااات الل في العم  والجبس، بما في ذلك الساااااايرة، وال ساااااايما في ق اعات مصااااااائد ًا كثير 

 .( 81) األسماك والببا  والزراعة والتعدين والتصبيع والسياحة والعم  المبزلي

ذلك وأعربا اللجبة عن قلقها إءا  ال رو  السااااينة لل اية في مراف  احتجاء المهاجرين، ويشاااام   -68
االكت او وعد  كفاية مراف  الصاااار  الصااااحي ونقص األ ذية وسااااو  نوعيتها  و ءا  عد  توافر المعلومات 
عن ضامانات اإلجرا ات القانونية الواجبة للعمال المهاجرين وأفراد أسارهم في اإلجرا ات الجبائية واإلدارية، 

 .( 82) بما في ذلك االحتجاء والترحي 

ساااااااال ات واسااااااااعة فيما يتعل    إندونيسااااااااياءا  مبح وكاالت التوظيف في  وأعربا كذلك عن قلقها إ -69
 توقيع العقود، والتدريب قب  الم ادرة، ومعالجة الم الم، وتوفي  أوضااا  العمال و عادتهم إلى الوطن، على 

 .( 83) الر م من عد  خضوعها للرقابة والتب يم بش   كا 

لتزا  الح ومة بحماية ساااااااااااااالمة وحقوق الالجنين وأعرب فري  األمم المتحدة الق ري عن تقديره ال -70
وطالبي اللجو ، بما في ذلك البحث واإلنقاذ في عرض البحر، وكفالة الوصااااول اآلمن إلى أراضاااايها و حالة  

بشااااا ن التعام  مع   125/2016لالئحة الرئاساااااية رقم   طالبي اللجو  إلى مفوضاااااية  ااااايون الالجنين امتثاالً 
الجئ من   600. وأ ااااااادت مفوضااااااية  اااااايون الالجنين بقرار الح ومة السااااااما   دخول حوالي  ( 84) الالجنين

.  ياد أن فري  األمم المتحادة ( 85) 2021-2020في الفترة   19-الروهيب اا إلى أراضاااااااااااااايهاا أثباا  جاائحاة كوفياد
م وحصاولهم  الق ري الحظ أنه ال تزال هباك ث رات، في القانون وفي الممارساة العملية، فيما يتعل  بحمايته

 .( 86) على التعليم والرعاية الصحية والعم 

مبدأ عد  اإلعادة القسااااارية، ًا  تحتر  عموم  إندونيساااااياوأ اااااارت مفوضاااااية  ااااايون الالجنين إلى أن  -71
لكبها أعربا عن جزعها إءا  اساااتمرار التراجع في هذا الصااادد. ففي إحدل الحوادع الي يرة بشااا   خاص  

  مساااجلة لدل المفوضاااية لالحتجاء في الم ار وقد كانا في  اااهرها  ، تعرضاااا طالبة لجو 2022في عا  
التاسااااااع من الحم ، وحرما من تلقي الرعاية ال بية وجرل ترحيلها، على الر م من أنها أ ل ا بالفع  عن 

 .( 87) إندونيسياحملها وعن نيتها طلب اللجو  في 
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يبتمون إلى ديانات   نيساااااااااااياإندو والح ا المفوضاااااااااااية أن مع م الالجنين وملتمساااااااااااي اللجو  في   -72
األقليات، وال سايما اإلساال  الشايعي والمسايحية، وأن التمييز ضاد األقليات الديبية ييثر على هيال  الالجنين 
وملتمساااي اللجو . واساااتمرت المشااااعر المعادية لالجنين وطالبي اللجو  الشااايعة في بعض مباط  اسااات بال 

 .( 88)  يبانن، وكان ذلك في     احتجاجات مي  ة ضدهم  الالجنين، بما في ذلك بالي بابان وتانجونن

 المشردون داخلياا  -7 

طلبا اللجبة المعبية بالحقوق االقتصااااااااااااادية واالجتماعية والثقافية معلومات عن التدا ير المتيذة  -73
االقتصاااااااااادية  بسااااااااابب الكوارع ال بياية بحقوقهم ًا لضااااااااامان اساااااااااتمرار تمتع األ اااااااااياص المشاااااااااردين داخلي 

 .( 89) واالجتماعية والثقافية أثبا  تشردهم

 عديمو الجنسية -8 

من اإلندونيسااايين ما ءالوا معرضاااين لي ر  ًا كبير ًا أ اااارت مفوضاااية  ااايون الالجنين إلى أن عدد -74
. وأعربا اللجبة المعبية  ( 90) انعدا  الجبساااااية بسااااابب مجموعة حواجز إدارية تعترض عملية تساااااجي  المواليد

بشااااااااا ن جبساااااااااية    12/2006من القانون رقم  41ا  على التمييز ضاااااااااد المرأة عن قلقها ألن المادة بالقضااااااااا 
من الحصاااااول على الجبساااااية اإلندونيساااااية   2006تساااااتبعد األطفال المولودين قب  عا     إندونيساااااياجمهورية 

 .( 91) كان أحد األ وين  ير إندونيسي إذا

 مناطق أو أقاليم محددة -جيم 

المقررين الياصاااين عن بالن قلقهم إءا  تدهور حالة حقوق اإلنساااان في مقاطعتي أعرب عدد من   -75
با وا وبا وا ال ربية اإلندونيسايتين، مشايرين إلى االنتهاكات المروعة ضاد سا ان با وا األصاليين، بما في ذلك 

على وجه  قت  األطفال واالختفا  والتعذيب والتشاااااريد الجماعي. ودعوا إلى وصاااااول المسااااااعدات اإلنساااااانية 
الساااااااااارعة إلى المب قة، وحثوا الح ومة اإلندونيسااااااااااية على إجرا  تح يقات كاملة ومسااااااااااتقلة في االنتهاكات 

 .( 92) المرتكبة ضد الشعوب األصلية

وأقر فري  األمم المتحدة الق ري  تعقيدات الوضاااااااع في با وا، الذي لم ي رأ عليه أي تحسااااااان في   -76
،  2018والعمليات األمبية الجارية مبذ كانون األول/ديسااامبر خضااام اال اااتباكات ضاااد الجماعات المسااالحة 

وكرر الدعوة إلى تكثيف الجهود على وجه السااااارعة لمعالجة المشااااااك  الي يرة التي طال أمدها في مب قة  
با وا. واسااااتمر وقو  انتهاكات كبيرة ضااااد ساااا ان با وا األصااااليين، بما في ذلك القت  خارق ن اق القضااااا ، 

، واالعتقال واالحتجاء التعساااااافيين، والتعذيب، والمعاملة الالإنسااااااانية أثبا  االحتجاء لدل  واالختفا  القسااااااري 
الشااااارطة. وأفيد ب ن تصااااااعد العبس  ين قوات األمن والجماعات المسااااالحة أدل إلى تشاااااريد أعداد كبيرة من 

لى ما ي في من ساااا ان با وا األصااااليين، الذين تفيد التقارير ب ن مع مهم بقوا في ال ابات دون الحصااااول ع
ال ااذا  أو الرعااايااة الصااااااااااااااحيااة أو المراف  التعليميااة. وأدل تمااديااد قااانون الح م الااذاتي الياااص لبااا وا حتى 

والي   الرامياة إلى إنشااااااااااااااا  مقااطعاات جاديادة في باا وا دون أي تشاااااااااااااااور ح يقي وهااد  مع  2041 عاا 
مثلما يتضاااااااااااااح من االحتجاجات  الميساااااااااااااساااااااااااااات أو المجتمعات المحلية في با وا إلى ءيادة حدة التوترات، 

 .( 93) السياسية، التي أدل بعضها إلى عمليات قت  واعتقاالت جماعية للمت اهرين

ورحب فري  األمم المتحدة الق ري بميتلس الي وات التي اتيذتها الح ومة من أج  التصااااااااااادي  -77
لمزعو  للقوة من جانب  ل فالت من العقاب والمساااااااا لة، بما في ذلك  د  تح يقات في االساااااااتيدا  المفر  ا
، لكبه 2021-2020قوات األمن اإلندونيسية في مقاطعات ندو ا وبي ونو ان  يبتانن و نتان جايا في الفترة  

 .( 94) الحظ بقل  أن البتائا لم تعلن بعد أو تبلن إلى األقارب
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في با وا  الً طف 72وذكرت المقررة الياصة المعبية بالح  في ال ذا  أن الوفيات المبلن عبها لاااااااااااا  -78
بسااااابب األمراض وساااااو  الت ذية التي يم ن الوقاية مبها تبّين عد  وفا  الح ومة بالتزامها بإعمال الح  في  

 .( 95) ال ذا ، وال سيما بالبسبة ل طفال والس ان الضعفا 

والحظ المقرر الياص المعبي بالح  في الصااااااااحة أن احتمال إصااااااااابة ساااااااا ان با وا األصااااااااليين  -79
بفيروس نقص المباعة البشاااارية/اإليدء هو الضااااعس مقارنة  ب ية الساااا ان، وأن معدالت اإلصااااابة آخذة في  

 .( 96) االرتفا  في با وا
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