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 مجلس حقوق اإلنسان
 الفريق العامل المعني باالستعراض الدوري الشامل

 السابعة والعشرونالدورة 
 ٢٠١٧أيار/مايو  ١٢-١

 تجميع بشأن إندونيسيا  
 تقرير مفوضية األمم المتحدة السامية لحقوق اإلنسان  

 معلومات أساسية -أوالا  
، مع مراعاا  ووريا  ١6/٢١و 5/١أُعد هذا التقرير عماًل بقراري جملس حقوق اإلنسان  -١

معاااع للمضلومااااد الاااوارو  ي اقاااارير هع ااااد ا ضاهاااداد االساااتضرال الااادوري الواااامير والتقريااار ج
واإلجااراتاد اصا اا  و مهااا مااا وماااتح ا ماا  ا تةااد   اد ال اال ، وهااو مقااد   ي  اا ي مااوج  

 اقعداً باحلد ا ق ى لضدو ال لمادر

نطاااق االلتمامااات الدوليااة والتعاااون مااع ايليااات والةيلااات الدوليااة لحقااوق  -ثانياا  
 (٢()١)اإلنسان

أو اااال اللاملاااا  ا ضملعاااا  وقااااوق اإلنسااااان ونملاااا  حقااااوق ال  ااااي باااا ن امل اااار  ندونعسااااعا ي  -٢
 ر(3)االنضااما   ا التواولااوخ االرتعاااري ا لةااح بالض ااد الاادوق اصاااة باااحلقوق ا دنعاا  والسعاسااع 

و اااضل اللاملاا  ا ضملعاا  باااحلقوق االقت اااوي  واالجتماععاا  والحقاقعاا  ونملاا  حقااوق ال  ااي  ندونعسااعا 
ى المل ااااار ي الت ااااديح علاااااى التواولاااااوخ االرتعاااااري ا لةاااااح بالض اااااد الاااادوق اصااااااة بااااااحلقوق علاااا

و اضل اللامل  ا ضملعا  بالقضاات علاى التمععا  ملاد ا ارأ  ونملا   ر(4)االقت اوي  واالجتماعع  والحقاقع 
حقاااوق ال  اااي  ندونعساااعا علاااى الت اااديح علاااى التواولاااوخ االرتعااااري الا اقعااا  القضاااات علاااى  عاااع 

 عاع ا  اصاة ماا والمل ر ي الت ديح على االا اقع  الدولع  حلماي   ،(5)أ  اخ التمعع  ملد ا رأ 
وأو اال اللاملاا  ا ضملعاا  وقااوق ال  ااي  ندونعسااعا بالت ااديح علااى التواولااوخ  ر(6)االرت ااات القسااري

عااااري الحاااا  االرتعااااري الا اقعااا  حقاااوق ال  اااي ا تضلاااح بااا،جرات اقاااد  التال ااااد، والتواولاااوخ االرت
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ا لةااااح بالض ااااد الاااادوق اصاااااة باااااحلقوق ا دنعاااا  والسعاسااااع  وا اااااو   ا  ل ااااات عقوباااا  اإلعاااادا ، 
والتواولاااوخ االرتعااااري الا اقعااا  مملاهضااا  التضاااذيا و ااامأ ماااا ملاااروا ا ضاملااا  أو الضقوبااا  القاساااع  

 ر(٧) وي اإلعاق  ا اقع  حقوق ا  صاةالال نسانع  أو ا  عمل ، والتواولوخ االرتعاري ال أو
وححاااال نملاااا  حقااااوق ال  ااااي  ندونعسااااعا علااااى االنضااااما   ا االا اقعاااا  اصا اااا  بوملااااع  -3

وأو ال هاذأ اللاملا  واللاملا  ا ضملعا  بالقضاات علاى التمععا   ر(8)١96٧الالج ني وبرواولو ا لضاا  
ملد ا رأ  ب ن املض   ندونعسعا  ا االا اقعا  ا تضلقا  بوملاع ا  اصاة عادنس انملساع  واالا اقعا  

  ر(9)ا تضلق  خب ض حاالد انضدا  انملسع 
ي الت اديح  وححل اللامل  ا ضملع  بالقضات على التمعع  ملد ا ارأ   ندونعساعا علاى المل ار -4

 ر(١٠)على ن ا  روما ا ساسس للمة م  انملاتع  الدولع 
وأو اااال اللاملاااا  ا ضملعاااا  باااااحلقوق االقت اااااوي  واالجتماععاااا  والحقاقعاااا ، واللاملاااا  ا ضملعاااا   -5

بالقضات على التمعع  ملد ا رأ ، ونمل  حقاوق ال  اي با ن ا ادق  ندونعساعا علاى اا اقعا  ممل ما  
وأو ال اللاملا  ا ضملعا  بااحلقوق  ر(١١)(١89)رقا   ٢٠١١ا ملا لعني، الضمي الدولع  بو ن الضماخ 

ب ن ا دق  ندونعسعا على اا اقع  ممل ما  الضماي الدولعا  بوا ن  االقت اوي  واالجتماعع  والحقاقع 
 ر(١٢)(١69)رق   ١989الوضوا ا  لع  والقتلع ، 

رسااااال   ا  ، وج اااال اللاملاااا  ا ضملعاااا  بالقضااااات علااااى التمععاااا  الضمل ااااري٢٠١3وي عااااا   -6
 ندونعسااعا ي  رااار  جرات ااا اصاااة باإلنااذار ا ت اار والضمااي الضاجااي أعرباال قع ااا مااا جديااد عااا 
قلق ااا  ءات حالاا  ا العملااد و اامه  مااا الوااضوا ا  االع  ي بااابوا، ومااا ياا ع  مااا أن مااوارو رءق اا  

ما جرات عملعاد نقي مل ع  أراملع   التقلعدي  ب ور  يقاخ  هنا  م اواققعا  اً ءالل ات مر سلت ما
، ٢٠١5وي عاااا   ر(١3)وواساااض  المل ااااق ي  راااار مواااروت مااااروي س ا ت اماااي ل  ذيااا  وال اقااا 

ي ا اتا  ماا  5٠أرسلل رسال  أررى بو ن رر ا  مملةال  ا ارت ق اا السا ر خب اوة  او 
ا  اااالع ، وون أي اواااااور مسااااتح مااااع هااااذأ الوااااضوار  أراملااااس الساااالة التابضاااا  لوااااضوا ا رو

 ر(١4)والح ل بقلح أن  ندونعسعا مل ارو بضد على أي ما رساتل ا السابق 
وقااادمل  ندونعسااااعا اتعااااد  ا م وملااااع  ا مااا  ا تةااااد  الساااامع  حلقااااوق اإلنسااااان ي  -٧
 ر(١5)٢٠١6وعا   ٢٠١4وعا   ٢٠١٢ عا 

 (١6)اإلطار الوطني لحقوق اإلنسان -ثالثاا  
أعربااال اللاملااا  ا ضملعااا  وقاااوق اإلنساااان عاااا قلق اااا  ءات التااا رم ا  ااار  ي ساااا مواااروت  -8

اً القانون انملاتسر وأو ل  ندونعسعا باإلسرات بسا هذا القانون ول ال  أن يتضما القاانون اضري ا
 ر(١٧)ما اا اقع  مملاهض  التضذيا ١للتضذيا يومي  عع الضملا ر الوارو  ي ا او  

اللاملاا   ا ااا باا ن ات اادى  ندونعسااعا للوااوا ي ا تضلقاا  باللاملاا  الورملعاا  حلقااوق وأو اال  -9
للمتاوئ ا تضلق  مبرل  اً اإلنسان، مبا ي  لك مد  والي  أعضات ا، وأن ا ووها با وارو ال اقع  وقق

 ر(١8)ا ؤسساد الورملع  لتض ي  ومحاي  حقوق اإلنسان )متاوئ باريس(
باااحلقوق االقت اااوي  واالجتماععاا  والحقاقعاا  باا ن ساامل   ندونعسااعا وأو اال اللاملاا  ا ضملعاا   -١٠

وأو ال اللاملا   ر(١9)رأ  االستقالخ ي  وار  مواروهاا  وملع  الورملع  ا ضملع  مبس ل  الضملة ملد ا 
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ا ضملع  بالقضات على التمعع  ملاد ا ارأ  با ن امل ار  ندونعساعا ي وملاع سعاسا  جملساانع  ورملعا  وأن 
 ر(٢٠)ورملع  با وارو ال اقع  وملع  الا وو ا 
وأو اال نملااا  حقاااوق ال  اااي  ندونعسااعا بتض يااا  واليااا  نملااا  محاياا  ال  اااي بتم عمل اااا ماااا  -١١

 ر(٢١)وى ا قدم  ما ا ر اخ ومضانت االتةقعح ي الو ا
ورحتااال اللاملااا  ا ضملعااا  وقاااوق اإلنساااان واللاملااا  ا ضملعااا  بالقضاااات علاااى التمععااا  ملاااد ا ااارأ   -١٢

وأمااااي قريااااح ا ماااا   ر(٢٢)(٢٠١4-٢٠١١)ي ورملعاااا  بواااا ن حقااااوق اإلنسااااان باعتماااااو ر اااا  عماااا
ا تةد  الق ري ي  ندونعسعا على احل وما   اا اتذلان ماا ج اوو لادمم عادو ماا  ايااد ومؤ اراد 

 ر(٢3)٢٠١9-٢٠١5ا توس   ا جي لل رت  أهدا  التملمع  ا ستدام  ي اص   االسرتااعاع  
بااااحلقوق االقت ااااوي  واالجتماععااا  والحقاقعااا   ندونعساااعا ب، لاااات وأو ااال اللاملااا  ا ضملعااا   -١3

الوعس ب،م انع  التقاملس بو ن احلقوق االقت اوي  واالجتماعع  والحقاقع ، مبا ي  لاك عاا ررياح 
 ر(٢4)محالد التوعع  و وراج حقوق اإلنسان ي ا ملاهم الدراسع  على  عع ا ستوياد

المتعلقاة بحقااوق اإلنساان  مااع مراقااة القااانون  تنفيا  االلتماماات الدوليااة -رابعاا  
 الدولي اإلنساني الواجب التطبيق

 المسائل المشتركة بين القطاقات -ألف 
 (٢5)المساواة وقدم التمييم -١ 

الحظ ال ريح الق ري أن القوانني احمللع  ي عدو ماا ا قارضااد وا ملاارح سعا  ملاد ا ارأ   -١4
انملسااع  وانملسااانع ، وا واات لني بااانملس، ومتضااارس ا صاادراد، وال  اااد ا  مواا  محااي ا قلعاااد 

 ر(٢6)وا  صاة ا  ابني ب موس نقص ا ملاع  التوري /اإليدء
عاا قلق اا  ءات عاد  احتاوات اً وأعربل اللامل  ا ضملع  بالقضات على التمعع  ملد ا رأ  جمدو -١5

مااا اا اقعاا  القضااات  ١ ا ا اااو  اً اوللتمععاا  اسااتملاً واملااةاً الدسااتور أو التوااريضاد ا راارى اضري اا
 ءات الت رم ي اعتمااو مواروت اً وأعربل عا قلق ا أيض ر(٢٧)على  عع أ  اخ التمعع  ملد ا رأ 
 ر(٢8)القانون ا تضلح با ساوا  بني انملسني

ووعاال اللاملاا  ا ضملعاا  باااحلقوق االقت اااوي  واالجتماععاا  والحقاقعاا   ندونعسااعا  ا اعتماااو  -١6
قااانون  راااري  ااامي ت اار التمععاا  الااذي يواامي التمععاا   اام ا تا اار علااى  عااع ا سااس، ويااملص 
على ا تعح ادابم را   لتةقعح ا ساوا ، عملد االقتضات، ويملص على عقوبااد ي حااخ انت اا  

 ر(٢9)القانون، وعلى ستي االنت ا  ا تاح  للضةايا
ملد ا رأ  عاا باالق قلق اا  ءات اللاوات  احمللعا   وأعربل اللامل  ا ضملع  بالقضات على التمعع  -١٧

الواديد  التمععاا ، مباا ي  لااك اللااوات  احمللعا  الساااري  ي تاواعن، الاار اقعااد حقاوق ا اارأ  ي اسااعم 
 ؤون حعا ا العومعا ، وا ارل قواعاد اللتااس، واقعاد حريا  التملقاي واضاقاا بواد  علاى الضالقااد 

ح ل اللامل  ا ضملع  باحلقوق االقت اوي  واالجتماعع  والحقاقعا  وال ر(3٠)أرالقع  الر ي ع  أهنا ال
بقلاااح وجاااوو قاااوانني ولاااوات  ناقاااذ  سعااا  ملاااد ا ااارأ  وا  مواااني ماااا أقاااراو وجمموعااااد، لا وااات لني 

 ر(3١)بانملس وا حلعاد وا حلعني وم ووجس ا عي انملسس وم ايري ا وي  انملسانع 
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علااى التمععاا  ملاد ا اارأ   ندونعسااعا بتضاديي  عااع اللااوات  وأو ال اللاملاا  ا ضملعاا  بالقضاات  -١8
التمعع ياا  وءياااو  وعم ااا ل  ااالحاد القانونعاا  مااا رااالخ  قاماا   اارالاد مااع ممل ماااد وااو  

 ر(3٢)ال قن اإلسالمس وممل ماد أررى

 (33)التنمية والبيلة واألقمال التجارية وحقوق اإلنسان -٢ 
 ااوي  واالجتماععا  والحقاقعا  عاا قلق اا  ن ال سااو أعربل اللامل  ا ضملعا  بااحلقوق االقت -١9

 ر(34)مستور ي اإلوار  جبمعع مستويا ا
وأعربااال اللاملااا   ا اااا عاااا القلاااح  ءات انت الااااد حقاااوق اإلنساااان ي ق ااااعس التضاااديا  -٢٠

وا ااا ارت، ولضاااد  الساااضس واتمااااً  ا احل اااوخ علاااى ا واققااا  احلااار  وا ساااتق  وا ساااتملم  للماتمضااااد 
رر  إلقام  هذأ ا واريع، ولضد  وجوو ر د  ا للمواريع االستصراجع  على حقوق اإلنسان ا تض

والتع ااا  ماااا تماااار أمملاااات امل عاااذهار ووعااال اللاملااا   ندونعساااعا  ا ملااامان أال ي اااون امل اااع  ال واتاااد 
علاااى سعاسااااد ا ساااؤولع  االجتماععااا  اً ا لموسااا  ماااا هاااذأ ا وااااريع واوءياااع هاااذأ ال واتاااد مقت ااار 

 ر(35)ي اا اقاد الرترعصاً ع  للورلاد، بي حمدوال وع

 الحقوق المدنية والسياسية -باء 
 (36)حق الفرد في الحياة والحرية واألمان قلى شخصه -١ 

أعربل اللامل  ا ضملعا  وقاوق اإلنساان عاا أسا  ا  ن  ندونعساعا قاد اسات ن ل عملعااد  -٢١
جاارات  ا صاادرادر وأو اال باا ن اضااما اإلعاادا  و ن احملااال  ا اارل عقوباا  اإلعاادا  ي سااعاق 

 ندونعسعا عد  قرل عقوب  اإلعدا ، ي حاخ اإلبقات علع اا،  ال ي ساعاق أ اد انارات  ر اور ، 
 ر(3٧)وأن امل ر ي خت عة  عع أح ا  اإلعدا  ا  رومل  ي جرات  ا صدراد

باا،جراتاد  أو وحا  مقاررو ا ماا  ا تةاد  اصا اون ا ضملعااون وااالد اإلعادا  رااارج القضاات -٢٢
الال نسااااانع   ومبسااا ل  التضااااذيا و اااامأ ماااا ملااااروا ا ضاملاااا  أو الضقوبااا  القاسااااع  أواً، ماااوج   أو اضساااا 

ا  عملااا ، وباساااتقالخ القضاااا  واحملاااامني احل ومااا  علاااى وقاااة عملعااااد  عااادا  ا  اااصاة ا ااادانني  أو
 ر(38)الدولع للمضايم اً بارا اا جرات  ات ي با صدراد و عاو  حمالمت   علع ا وقق

وسالل ممل م  ا م  ا تةاد  للرتبعا  والضلا  والحقاقا  )العونسا و( مقتاي  اة عني مملاذ  -٢3
وأعربااال اللاملاا  ا ضملعااا  وقااوق اإلنساااان عاااا قلق ااا  ءات ماااا ا ايااد التقاااارير عاااا  ر(39)٢٠٠8عااا  

لقضات  قرا  الورر  والقواد الضس ري  ي استضماخ القو  واورر ا ي حاالد قتي رارج ن اق ا
 ر(4٠)وبعما ونوسا اعمل ارا ال ربع ي أمملات االحتااجاد، ال سعما ي بابوا ال ربع  

 وأعربل اللامل   ا ا عا أس  ا الستصدا  الضقوب  التدنع  ي المل ا  ان اتاس، ور و ااً  -٢4
 ر(4١)ي تاوعن، حع  يملص القانون انملاتس على عقوباد محي انلد

وأعربااال اللاملااا  عاااا قلق اااا  ءات التقاااارير ا تضلقااا  بااللت اااال ووقعااااد السااااملات ا ت ااال   -٢5
بتد  مراقح ال ر  ال ةس ونقص الرعاي  ال ةع  ا التم ر وأو ل  ندونعساعا وا  ج ووهاا 
ي سااتعي احلااد مااا الت ااال أمااالا االحتااااء، بسااتي ممل ااا اللاااوت  ا بااداتي الساااا، و سااني 

 ر(4٢)سعما قعما يتضلح بالرعاي  ال تع  ظرو  االحتااء، ال
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وأعربل اللامل  ا ضملع  بالقضات على التمعع  ملد ا رأ  عاا باالق القلاح  ءات ماا وروهاا ماا  -٢6
اقارير بو ن االعتادات انملساس علاى الملساات ي االحتاااء لادى الوارر ، وعاد  وجاوو أح اا  ي 

تااا اد، وال اضوباد الاار يواج مل ااا ي  ياادات قاانون اإلجااراتاد انملاتعاا  لتاوقم احلماياا  للملسااات احمل
وأعرباال اللاملاا  ا ضملعاا  وقااوق ال  ااي عااا بااالق  ر(43)الواا اوى بواا ن سااوت ساالو  أقااراو الواارر 

 ر(44)القلح  ءات الضديد ما حاالد الضملة ملد ا ر اخ ي االحتااء وي  عع مراحي احملالم 
 نن ال ُيسم   ي هع   رقابعا  با،جرات وأعربل اللامل  ا ضملع  وقوق اإلنسان عا قلق ا  -٢٧

 ر(45)ءياراد  م مضلمل   ا أمالا سلا احلري 
وأعربل اللامل   ا ا عا قلق ا  ءات ا ايد عدو التقاارير الار ا عاد با ن ملاتا  الوارر  يساع ون  -٢8

 ر(46)ا تعح ن ا  "جع لعملق" الذي تتا  ي  رارأ ا قراو جملرو عد  اسديد ويون مدنع  للداتملني
وأعربل اللامل  ا ضملع  بالقضات على التمعع  ملد ا رأ  عا بالق القلح  ءات ما قعي ما أن  -٢9

الضملة انملسس، ال ساعما اال ت ااا، لاان  ا اًل متاواار ماا أ ا اخ الضملاة ملاد ا ارأ  ي أمملاات 
هعاااي الملااا ات، و ءات عاااد   حاااراء اقاااد  ي  رساااات الضدالااا  ولواااة احلقعقااا  واقاااد  انااات و عااااو  الت 

 ر(4٧)للملسات ملةايا الضملة انملسس
 ٢٠١4بقاااارار وءار  ال ااااة  ال اااااور ي عااااا  اً و   أحاراااال نملاااا  حقااااوق ال  ااااي علماااا -3٠

وا تضلق  خبتان اإلنا ، ققد ظلل  ٢٠١٠ال اور  ي عا   ١636والقاملس ب،ل ات الالتة  رق  
 ر(48)ملاسلع قلق  بو ن الضدو ال تم ما ال تعاد الالتس اضرملا لتووين أعضات ا الت

ولاااررد اللاملااا   ا اااا او اااعت ا بااا ن اضاااد خ  ندونعساااعا اواااريضا ا القاتمااا  حل ااار الضقااااا  -3١
 ر(49)التد  ي لي م ان، مبا ي  لك واري ا سر  وي ا دارس وي أمالا رعاي  ا ر اخ

 (5٠)إقامة العدل  بما في ذلك مسألة اإلفالت من العقاب  وسيادة القانون -٢ 
اللاملااا  ا ضملعااا  وقاااوق اإلنساااان بالقضاااات علاااى ال سااااو ي جمااااخ  قامااا  الضااادخ، أو ااال  -3٢
 ر(5١)يومي اقد  ا ساعد  القانونع  مبا
وأعااارا ال رياااح الق اااري عاااا القلاااح ماااا احتمااااخ أن ياااؤمر  عااااا ا سااااتل  واإلجاااراتاد  -33

ن اهااا  القضاااات ي اً سااالتعاً عاااا اض اااال مساااتوى سحعاااي الملساااات وا قلعااااد، اااا مم  الواملاااة ، قضاااالً 
 ر(5٢)الضري وقضالعتن

وأو اال اللاملاا  ا ضملعاا  بالقضااات علااى التمععاا  ملااد ا اارأ  باا ن اااوقر  ندونعسااعا التاادريا  -34
للقضا ، مبا قع   الضاملون ي احملال  الديملع ، وللمدعني الضامني واحملامني على  او يرساث مقاقا  

 ر(53)ى أساس انملسقانونع  ادع  مساوا  ا رأ  بالرجي وعد  التمعع  عل
و اضل اللامل  ا ضملع  وقوق اإلنسان  ندونعساعا علاى املقاع  قاانون اإلجاراتاد انملاتعا  وعا   -35

 ر(54)ساع  48يملص على  حضار لي ما يقتض علعن أو تتا  بت م  جملاتع  أما  قال ي  ضون 
التاااا رم ي  وأعرباااال اللاملاااا  ا ضملعاااا  بالقضااااات علااااى التمععاااا  ملااااد ا اااارأ  عااااا قلق ااااا  ءات -36

 ر(55)است ماخ واعتماو موروت القانون ا تضلح ب،نوات نمل  ورملع  للةقعق  وا  احل 
وأعربل اللامل  ا ضملع  وقوق اإلنساان عاا أسا  ا  ءات ا ا ءق احلا اي باني ا ادعس الضاا   -3٧

وقعن واللاملااا  الورملعااا  حلقاااوق اإلنساااان قعماااا يتضلاااح باحلاااد ا و  ماااا ا ولااا  الاااذي يملت اااس أن اسااات
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وأعرباال اللاملاا  ا ضملعاا  باااحلقوق االقت اااوي   ر(56)اللاملاا  لعتصااذ ا اادعس الضااا  اإلجااراتاد ا  لوباا 
واالجتماعع  والحقاقع  عا قلق ا  ن عد   ل ا  ا ع ااد الضاما  باالساتااب   ا احلااالد ا ضروملا  

انات  ام القضاااتس ماا اللاملا  الورملعا  حلقاوق اإلنساان لضاي تلعا  الوا اوى  ام قضالا  ي ااوقم 
 ر(5٧)لضةايا انت الاد حقوق اإلنسان

وأو ل اللامل  ا ضملعا  وقاوق اإلنساان  ندونعساعا بالتضاعاي ب،نواات حم ما  للتةقعاح ي  -38
، علاااى  اااو ١998و ١99٧حااااالد االرت اااات القساااري الااار حااادمل ي ال ااارت  ماااا باااني عاااامس 

 ر(58)أو ى بن الت ان واللامل  الورملع  حلقوق اإلنسان ما
بوا ن ن اا  قضاات ا حادا ،  ١١/٢٠١٢ورحتل نمل  حقوق ال  ي باعتماو القانون رق   -39

 اام  ر(59)الااذي رقااع احلااد ا و  لسااا ا سااؤولع  انملاتعاا  وأع ااى ا ولوياا  السااتصدا  الضدالاا  الت اااحلع 
ي ساااا    حااادود اً أهناااا الح ااال بقلاااح أن الساااا الااادنعا للمساااؤولع  انملاتعااا  ال اااا اخ مملص ضااا  جاااد
 ر(6٠)الحانع  عور ، وأو ل ب ن امل ر  ندونعسعا ي رقض ا  ا الرابض  عور  على ا قي

وأعربل اللامل   ا اا عاا القلاح  ءات الضادو ال تام ماا ا ر ااخ احمل او  علاع   بالسااا  -4٠
 ر(6١)حىت الرا اا جمل  بسع  ، واحتااءه  ي ال الا مع ال تار ي ظرو  سع  

 (6٢)األساسية والحق في المشاركة في الحياة العامة والسياسيةالحريات  -٣ 
 ١/١965أعرباال اللاملاا  ا ضملعاا  وقااوق اإلنسااان عااا أساا  ا  ن أح ااا  القااانون رقاا   -4١

ا تضلااح بتوااوين  ااور  ا ويااان وقااوانني أراارى اقعااد بااال مااتر حرياا  الااديا والتضتاام لاادى ا قلعاااد 
 ر(63)الديملع  محي ا قلع  ا محدي 

وأعربل نمل  حقاوق ال  اي عاا قلق اا التاالق  ن ا ر ااخ يضا رون حلضاور وروس ويملعا   -4٢
، وححاال  ندونعسااعا علااى ١/١965ي ا دارساا س  حاادى الاادياناد الساال الااوارو  ي القااانون رقاا  

وأو ل اللاملا  ا ضملعا  وقاوق اإلنساان  ندونعساعا ب، اال   ر(64)اضديي اوريضا ا ي هذا اص وة
 ر(65)ارتعاراد ا ؤمملني و م ا ؤمملنيا ملاهم الدراسع  لتض ي  التملوت الديين وملمان مراعا  

وأعربال نملا  حقاوق ال  ااي عاا قلاح باالق  ءات اسااتصدا  لاوات  مملاع التاادية والتتواام  -43
الديملعااا ، و ءات مواااروت القاااانون ا تضلاااح بالوتاااا  الاااديين   قاملاااا  ا  اااصاة ا ملتماااني  ا ا قلعااااد

 ر(66)الذي تتمي أن ي يد حد  التمعع 
وأعرباال اللاملاا  ا ضملعاا  وقااوق اإلنسااان عااا قلق ااا  ءات التقااارير الاار اواام  ا اقاااعس  -44

السااااال اد احل ومعااااا  ي محايااااا  ملاااااةايا االعتاااااداتاد الضملع ااااا  ا مل اااااذ  باااااداقع ال راهعااااا  الديملعااااا ، 
 ر(6٧)لتساهي ي الضقوباد ا  رومل  على ممل ذي اوا

و   أعرباال نملااا  حقااوق ال  اااي عاااا قلق ااا التاااالق  ن  ااام ا ساالمني م اااالتون  اااراح   -45
بااتاااات الواااريض  ي تاواااعن، ققاااد ححااال  ندونعساااعا علاااى ملااامان رضاااوت  ااام ا سااالمني للقاااانون 

 ر(68)الضلما  وحدأ
عاا قلق اا  ءات ا تعاح أح اا  التوا م الاوارو  ي  وأعربل اللامل  ا ضملع  وقاوق اإلنساان -46

ا تضلااح با ضلومااد وا ضاامالد اإلل رتونعاا  ب ايا  قمااع  ١١/٢٠٠8القاانون انملااتس والقااانون رقا  
 ر(69)االنتقاو ا وروت للمسؤولني احل ومعني
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وأعربااال اللاملااا   ا اااا عاااا قلاااح رااااة  ءات ماااا وروهاااا ماااا اقاااارير ا عاااد بااا ن  ندونعساااعا  -4٧
 ر(٧٠)استصد  ج اءها ا مين  ضاقت  ا ضارملني السعاسعني وا داقضني عا حقوق اإلنسان

وظلااال اللاملااا  مملوااا ل   ءات القعاااوو  ااام الواجتااا  ا  روملااا  علاااى حاااح احملتااااني ي باااابوا  -48
 ر(٧١)ال ربع  ي حري  التامع والتضتم

اً نماهميا ، الاذي قارل قعاوووأعربل اللامل  عا قلق ا  ءات القانون ا تضلاح با مل مااد ا -49
ال موجاااا  اااا علاااى انمضعااااد احمللعااا  و"ا جملتعااا " علاااى الساااوات، وال ساااعما مت لتااااد التسااااعي 
الواق  والورو  ال امض  وا  رر  التقععد الر اقتضس ما هذأ انمضعاد أن اتما ى مع قلسا   

 ر(٧٢)"بان اسعال" الرمسع  للدول 
نعسعا ج ووها ي ستعي ءيااو  مواارل  الملساات ي الواؤون وأو ل اللامل  ب ن اض ء  ندو  -5٠

 ر(٧3)السعاسع  والضام  وي الق ات اصاة

 (٧4)حظر جميع أشكال الرق -٤ 
أعربااال نملااا  حقاااوق ال  اااي عاااا قلق اااا الواااديد  ءات ا واااس االجاااار واراااي  ندونعساااعا  -5١

وححل اللامل   ندونعسعا على  ر(٧5)وملصام  عدو ا ر اخ الق ر ا توررني ي اال ت اخ بانملس
اض ياا  قرقاا  الضمااي ا ضملعاا  مب اقةاا  االجااار بالتواار واوسااعع نوااار ا وعاا  يواامي لااي ناحعاا  مااا 
أ ااات التلااد، واضااديي اوااريضا ا لضاامان اضريااة االجااار با ر اااخ جبمعااع أ اا الن اضري اااً  ااااماًل 

لتمعع  ملد ا رأ   ندونعسعا  ا ااتاات ووعل اللامل  ا ضملع  بالقضات على ا ر(٧6)وجر  ا توررني قعن
هنم  امي ي الت دي  و ل  الت ات، بساتي ممل اا وملاع بارامم للصاروج ماا الت اات، و ا ملامان 

 ر(٧٧)ا ويد ال تعاد القا راد مبا تتاا  لعن ما وع  ب ع   عاو  ا هعل ا و وماج ا ي اجملتمع
جتماععاا  والحقاقعاا  عااا قلق ااا  ن ءواج وأعرباال اللاملاا  ا ضملعاا  باااحلقوق االقت اااوي  واال -5٢

ا ر اااااخ ال ياااا اخ نااااارس وححاااال  ندونعسااااعا علااااى مملااااع ءواج ا ر اااااخ ي القااااانون وي ا مارساااا  
وعااتد اللاملاا  ا ضملعاا  وقااوق اإلنسااان ونملاا  حقااوق ال  ااي واللاملاا  ا ضملعاا  بالقضااات  ر(٧8)الضملعاا 

 ر(٧9)مواهب  على التمعع  ملد ا رأ  عا  وا ي ممامل  وقدمل او عاد

 الحق في الخصوصية والحياة اأُلسرية -٥ 
ي ملاااوت قااارار احمل مااا  الدساااتوري  الاااذي مااامل  ا ر ااااخ ا ولاااوويا راااارج  راااار الااا واج حاااح  -53

ا ما ، ححل اللامل  ا ضملع  وقوق اإلنسان  ندونعسعا على مواتما  قاانون الا واج والتواريضاد ا رارى 
 ر(8٠)القرار ومع أح ا  الض د الدوق اصاة باحلقوق ا دنع  والسعاسع  اد ال ل  مع هذا 

وأعرباال اللاملاا  ا ضملعاا  بالقضااات علااى التمععاا  ملااد ا اارأ  عااا قلق ااا  ءات التاا رم ي  ل ااات  -54
، مبااا ي  لااك أح ااا  السااما  بتضاادو ال وجاااد ١9٧4ا ح ااا  التمعع ياا  مااا قااانون الاا واج لضااا  

 ر(8١)القانونع  ل واج ال تعاد ي الساوس  عور  وال تعان ي التاسض  عور و ديد السا 
وأعرباال اللاملاا   ا ااا عااا القلااح  ن ا اارأ  ا ساالم  ال ن مل ااا الاا واج وال ااالق مبوجااا  -55

 ر(8٢)القانون ا د ، لوهنا راملض   ح ا  الوريض  وحدها
ماا اتصاذ علاى اً   بالتتين واحلضان   التاوالح ل نمل  حقوق ال  ي بقلح أن القراراد ا تضلق -56

ماا مراعااا  م اااحل   ال ضاالى، وأن القاراراد ا تضلقاا  وضااان  ال  ااي، ي  أسااس وياناا  ا ر اااخ، باادالً 
 ر(83)لقانون الوريض  ا مل تح على ا سلمنياً  جراتاد ال الق، اتصذ على أساس السا، وقق
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 الحقوق االقتصادية واالجتماقية والثقافية -جيم 
 (84)الحق في العمل وفي ظروف قمل قادلة ومواتية -١ 

أعربل اللاملا  ا ضملعا  بااحلقوق االقت ااوي  واالجتماععا  والحقاقعا  عاا قلق اا  ءات ال ااو   -5٧
الواسض  بني أجور انملسني وهس قااو  ساتت ا ارلا  الملساات ي ق اعااد الضماي ا ملص ضا  ا جاور 

ق ااعني الضاا  واصااةر وأو ال  ندونعساعا ب،ءالا  الضواتاح ونقص سحاعل ا ي ا ملا اا الضلعاا ي ال
الاار  ااوخ وون ا ااور الملسااات ا  ااين، محااي التةاار  انملسااس ي م ااان الضمااي والقوالااا الملم عاا  

 ر(85)التقلعدي  بو ن ا ووار ا ملور  بانملسني
ي االقت او وأعربل اللامل   ا ا عا القلح  ءات عد  ستع ملحس القو  الضامل  ا ستصدم   -58

 اام ا اامل   ب اارو  عمااي عاولاا  وموااعاا ر وأو اال  ندونعسااعا باعتماااو اساارتااعاع  رويلاا  ا مااد 
ات دى للضقتااد التمل عمعا  الار اضاوق  نواات الوارلاد ورلاح قارة الضماي ي االقت ااو ا امل  ، 

ى الضاملا  واعسر اسوي  أوملات الضاملني ي االقت او  م ا مل  ، واوسع ن اق ا تعح قاانون القاو 
 ر(86)ون اق ا تعش الضمي وع  يومالن االقت او  م ا مل   ٢٠٠3لضا  
وأعربااال اللاملااا  ا ضملعااا  بالقضاااات علاااى التمععااا  ملاااد ا ااارأ  عاااا باااالق قلق اااا  ءات اساااتتضاو  -59

الضماااخ ا ملاا لعني، الااذيا اواا ي الملسااات نساات  لتاام  ماامل  ، مااا ن اااق احلماياا  الاار يوقرهااا قااانون 
ووعل اللامل  ا ضملع  باحلقوق االقت اوي  واالجتماعع  والحقاقع   ندونعساعا  ا  ر(8٧) القوى الضامل

التضاعااي باعتماااو موااروت القااانون ا تضلااح بالضماااخ ا ملاا لعني وملاامان أن يااملص علااى  اارو  الضمااي 
 ا ااا ا مل ااوة علع ااا ي قااانون القااوى الضاملاا  وأن يتضااما محاياا   ملاااقع  قعمااا يت ااي بااال رو  

ملسااس، محااي اإلقاماا  مااع الاار جضااي الضماااخ ا ملاا لعني عرملاا  للسااصر  والضملااة والتةاار  اناصا اا  
وأعرباال اللاملاا  عااا قلق ااا  ءات اسااتمرار وروو اقااارير عااا اساات الخ و يااذات  ر(88) اااحا الضمااي

 ر(89)الرعايا اإلندونعسعني الضاملني ي اصدم  ا مل لع  ي اصارج
وح اإلملراا  اوظ س اصدما  ا دنعا  اً االعرتا  قانون ووعل اللامل   ا ا  ندونعسعا  ا -6٠

و   أعربل عا قلق ا  ءات التقاارير  ر(9٠)الذيا ال يسدون اصدماد ا ساسع ، ووق   ي التمل ع 
ا تضلق  بقمع ا نو   الملقابع ، مبا ي  لك ما جانا السل اد، ققد أو ال  ندونعساعا بتملمعا  

عش الضمااي علااى التةقعااح ي اوعاااتاد قمااع ا نواا   الملقابعاا ، قاادراد هع اااد  ن ااا  القااانون وا تاا
 ر(9١)ما أ  اخ التو م ب  ةاا الضمي وع  ال اضتت الك ا نو     الً 

 الحق في الضمان االجتماقي -٢ 
أعربال اللاملا   ا ااا عاا القلااح  ن ا ساتوياد ا ساسااع  الادنعا مااا احلقاوق االقت اااوي   -6١

لضد  اواقر اً لعسل مضمون  ي ان ر وا ملارح الملاتع  ي بابوا، و لك أساسواالجتماعع  والحقاقع  
 ر(9٢)اصدماد الضام ، مبا ي  لك التضلع  وال ة ، واد  نوععت ا

وأو اال باا ن امل اار  ندونعسااعا ي وملااع حااد أو  مااا احلماياا  االجتماععاا  وأن اوا ااي  -6٢
 ر(93)ج ووها الرامع   ا  نوات ن ا  ا مني ملد الت ال 
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 (94)الحق في مستوى معيشي مناسب -٣ 
أعرباااال اللاملاااا   ا ااااا عااااا القلااااح  ءات ال ياااااو  ال تاااام  ي أسااااضار ا  ذياااا  ا ساسااااع  ي  -63

 ر(95) ندونعسعا، وهس ءياو  استتل ي ا اق  سوت الت ذي 
 ن قراباا  ربااع ساا ان ا ملااارح الري عاا  ال ت االون علااى معاااأ اً وأعربال عااا انواا ا ا أيضاا -64
 ر(96)را ا  مون ، و ن الت و  ي الضرات ال ي اخ مت وعاً الو
وأعربل اللامل  لذلك عا قلق ا  ءات ما وروها ما اقارير عا حاالد اإلرالت القسري  -65

وون اقااد  اضااويضف لااا ف أو ساا ا بااديي، مبااا ي  لااك ي سااعاق ا واااريع اإل اتعاا ، وعااا مسااا  
 ر(9٧)أملةوا بال م وىالتوريضاد ب رو ا ست جريا حىت و ن 

وأو ااال ا قااارر  اصا ااا  ا ضملعااا  بالسااا ا الالتاااح لضمل ااار ماااا عملا ااار احلاااح ي مساااتوى  -66
مضعوس مملاسا وباحلح ي عد  التمعع  ي هذا السعاق ب ن امل ر احل وما  ي اعتمااو اسارتااعاع  
 ورملعاا  ل ساا ان( )أ( ارلاا  علااى احتعاجاااد ا  ااصاة الااذيا يواج ااون  ااضوباد ي احل ااوخ
علااااى ساااا ا التااااح مااااا رااااالخ تلعاااااد السااااوق واواااااع  تلااااة أ اااا اخ احلعاااااء ، مبااااا ي  لااااك 

عاا اماتال  ا ملااءخب )ا( ُا امت  وامل تاذ واُر اد بضامان  االست اار اصااة واالجتمااعس، قضاالً 
جمدي  ومستمر ، ولذلك ي سعاساد وبرامم اإلس ان وا راملس،  موارل  الس ان قع ا موارل 

رين واحمللاااس، مباااا يوااامي    ااااد ا ع انعااا  والتص اااع  ا  اااا ب )ج( اتاااع  علاااى ال اااضعديا الاااو 
للة وما  قر ا  جديااد الت ام اا بتص ااعص أماواخ لاقعا  لسعاساا  ورملعا   ااامل  للمل اول با حعااات 
الضوواتع  اومي ا ستورملاد  م الرمسع  ي ا راملس  م ا ص    للس اب )و( اتضما بارامم 

 ر(98)الوقح ا دعوم  ا ملص ض  اإللارورين ي لي جممضاد  عان  امل ذ على ال ضعد ال
واللاوات  الورملعا   مبا يلس( )أ( أن جضي التوريضاداً أيض وأو ل ا قرر  اصا   احل وم  -6٧

والتلدياا  ا تضلقاا  بضملعاااد اإلرااالت القسااري وحعاااء  ا راملااس واالمتعاااءاد الضقارياا  ي سااا  مااع 
دولعا  حلقاوق اإلنساانب )ا( أن اساتضرل وال اس القاوانني والسعاسااد القانون الادوق وا ضاايم ال

وا مارساد الورملع  واإلقلعمعا  الار ا ارس سععا  ال عانااد احل ومعا  و ام احل ومعا  ملاد ال  ااد 
ا  مو ، لالملسات وا حلعاد وا حلعني وم ووجس ا عي انملسس وم ايري ا وي  انملساانع  وا  ااجريا 

قلعاااد الديملعاا ، ي احل ااوخ علااى الساا ا الالتااحب )ج( أن ا  ااي و ااوخ ملااةايا الاادارلعني وا 
الضملااة ا سااري ي  عااع أ ااات التلااد  ا ا الجاال الاار يساا ي الو ااوخ  لع ااا، مااع  يااالت ا ولوياا  

 ر(99)للملسات رباد ا سر وملةايا الضملة ا مل ق
ا  القااانو  با ل عاا  وأو اال ا قاارر  اصا اا  احل وماا  بضاامان احلعاااء  مااا حعاا  االعاارت  -68

وباااحلقوق ي ا راملااس اجملتمضعاا  ومبل عاا  ال اباااد وباا ن اااملق  ي هااذا ال اادو ن ااا  ا راملااس ب عاا  
 ر(١٠٠)لضاواد( والقانون الضقاري الرمسسرقع اللتس احلا ي بني القانون الضري )ا

 (١٠١)الحق في الصحة -٤ 
واالجتماععا  والحقاقعا  با،قرار الت  عا  ال اةع  رحتل اللامل  ا ضملعا  بااحلقوق االقت ااوي   -69

الوااامل ، ول مل ااا أعرباال عااا قلق ااا  ن ن ااا  الرعاياا  ال ااةع  عاااج  عااا التعاا  مااا اراااا علااى 
وأعربل نملا  حقاوق ال  اي عاا قلق اا  ن   ااق  ر(١٠٢) لك ما رلا على اصدماد ال ةع 

 ر(١٠3)ا الملاام احمللس اإل اقي ا ات  م ٢.٧مل يو ي سوى  ٢٠١١المل قاد ال ةع  ي عا  
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ي ن اااااق الت  عاااا  خباااادماد ال ااااة  اإل ابعاااا  اً ااااادرلعاً والحااااظ ال ريااااح الق ااااري  ساااامل -٧٠
و ااااة  ا م اااااد وا والعااااد اناااادو وا ر اااااخ وا ااااراهقني، ل ملاااان أ ااااار  ا وجااااوو أولاااا  علااااى أن 

وأعربال اللاملا  ا ضملعا   ر(١٠4)ما ا اون مملقو ا  اناوو اً التدرالد الر قد املقذ حعا  ا قراو لحم 
 ر(١٠5)  بالقضاااات علاااى التمععااا  ملاااد ا ااارأ  عاااا قلق اااا  ءات اساااتمرار ارا اااات مضااادخ وقعااااد ا م ااااد

وأعرباال نملاا  حقااوق ال  ااي عااا قلق ااا الوااديد  ءات مضاادالد الوقعاااد الاار ال ااا اخ مرا ضاا  بااني 
خ وااللت ااا الرتاوي، ا والعد اندو والرملع وا ر اخ وون سا اصامس ، ال سعما بستا اإلسا ا

 ر(١٠6)والضدو ال تم ما ا ر اخ وون سا اصامس  الذيا يضانون ما التق   ونقص الوءن
وأعربل اللامل   ا ا عا القلح  ءات عد  وجوو لوات  حمدو  ي جماخ ال ة  الضام  اتملااوخ  -٧١

 ر(١٠٧) م مرلاً مساتي ال ة  الوقاتع  محي التة ني، و ءات امل عذ برنامم التة ني امل عذ
وأعربااااال اللاملااااا  ا ضملعااااا  بااااااحلقوق االقت ااااااوي  واالجتماععااااا  والحقاقعااااا  عاااااا قلق اااااا  ن  -٧٢

ردماد ال ة  الضقلع  لعسل متاح   ال ي عدو قلعاي ماا ا ؤسسااد ال تعا  ي ا ادن ال تام ر 
ووعاال  ندونعسااعا  ا اعتماااو سعاساا  ورملعاا  لل ااة  الضقلعاا   ااد   ا جضااي راادماد ال ااة  

 ر(١٠8)الضقلع  متاح  ومتعسر 
ووعاااال اللاملاااا  ا ضملعاااا  بالقضااااات علااااى التمععاااا  ملااااد ا اااارأ   ندونعسااااعا  ا سديااااد أجااااي  -٧3

اإلج ال، و ءال      انرن  عا اإلج ال ي حاالد س ا  احملار  واحلاالد الر ا اون قع اا 
وون مواققا  ءوج اا،  ة  ا رأ  أو ال تا  احلامي ي ر ر، والسما  للمرأ  باصضوت ل ج اال 

 ر(١٠9)واوقم اإلج ال ا ما وردماد ما بضد اإلج ال
والحاااااظ ال رياااااح الق اااااري أن مقااااادمس الرعايااااا  ال اااااةع ، ال ساااااعما ي ا رالااااا  ال اااااةع   -٧4

احل ومع ، ال يوقرون ل م ا ت وجني ردماد ال ة  انملسع  واإل ابعا ، مباا ي  لاك وسااتي مملاع 
اللاملا  ا ضملعا  بالقضاات علاى التمععا  ملاد ا ارأ   ندونعساعا  ا  ووعال ر(١١٠)احلمي وامل اع  ا سار 

 ر(١١١)ملااامان  م انعااا  ح اااوخ ا ااارأ  علاااى وسااااتي مملاااع احلماااي وو اااا حاجااا   ا مواققااا  ءوج اااا
ووعاال اللاملاا  ا ضملعاا  باااحلقوق االقت اااوي  واالجتماععاا  والحقاقعاا   ندونعسااعا  ا ملاامان ح ااوخ 

ى رااادماد ال اااة  انملساااع  واإل ابعااا ، ولاااذلك ح اااوخ الملساااات  ااام ا ت وجااااد وا راهقااااد علااا
 ر(١١٢)الملسات ا ت وجاد على الك اصدماد وون مواقق  ال وج

وأعربل اللامل  ا ضملعا  بالقضاات علاى التمععا  ملاد ا ارأ  عاا قلق اا  ءات االرا اات احلااو ي  -٧5
وححل اللامل  ا ضملع  باحلقوق االقت اوي   ر(١١3)مضدخ انتوار قموس نقص ا ملاع  التوري /اإليدء

واالجتماععااا  والحقاقعااا   ندونعساااعا علاااى ملااامان  وراج الوقايااا  والضاااالج ماااا ال اااموس ي جمموعااا  
 ر(١١4)اصدماد الدنعا الر يقدم ا ن ا  الرعاي  ال ةع  ا ولع 

 (١١5)الحق في التعليم -٥ 
 ٢٠رأ  عاا ارحعت اا بتص اعص نسات  أعربل اللامل  ا ضملع  بالقضات على التمعع  ملاد ا ا -٧6

ي ا اتااا  ماااا ا ع انعااا  الورملعااا  للتضلاااع  وب اااون  ندونعساااعا ي رريق اااا  ا بلاااو  ا ااادقني اإل ااااتعني 
وأعرباال نملاا  حقااوق ال  ااي عااا أساا  ا  ر(١١6)ل ل عاا  ا تضلقااني بااالتضلع  االبتااداتس وحمااو ا معاا 

وعااتد عااا انواا ا ا  ،(١١٧)  نمعااع ا ر اااخلضااد  ل اياا  ا ع انعاا  ا ص  اا  لضاامان اااوقم التضلااع
الوااااديد  ءات الضاااادو ال تااااام مااااا ا ر اااااخ  ااااام ا لتةقااااني با درساااا  ماااااا التااااال ني سااااا التضلاااااع  

 ر(١١8)اإلجتاري، ال سعما ي جاو 
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وأعربل اللامل  ا ضملع  باحلقوق االقت ااوي  واالجتماععا  والحقاقعا  عاا قلق اا  ن االقتقاار  ا  -٧٧
ماااا ا معااانير  اً لتااام اً  التضلعمعااا  أو روات  نوععت اااا ي بضاااض ا ملاااارح الاااة إلندونعساااعا عااادواصااادماد 

 ر(١١9)أعربل عا القلح  ن انتداا مدرسني أقي ل ات  ي ا ملارح الملاتع  يد  الوملع التمعع ي لما
وأو اال العونساا و  ندونعسااعا مبوا اال  ان ااوو الرامعاا   ا ملاامان اضلااع   ااامي للامعااع  -٧8
اري وجماااا  وعااااق اناااوو ، وال ساااعما  قاااراو ا قلعااااد وا ر ااااخ  وي اإلعاقااا ، وخت عاااة و جتااا

احلواج  ا الع  الر اضوق احل وخ على التضلع ، وملمان االحت ا   ا مضعار ال  ات  ي احل وخ 
وححاال نملاا  حقااوق ال  ااي  ندونعسااعا علااى ملاامان أن ي ااون  ر(١٢٠)علااى التضلااع  ا  ااين والضاااق

نمعااع ا ر اااخ ملتمسااس اللااااوت وا ر اااخ الالج ااني وأر اااخ الضماااخ ا  ااااجريا اً تاحااالتضلااع  م
 ر(١٢١)وا ر اخ  م احلات يا   او  معالو

وظلل اللامل  ا ضملع  بالقضات على التمعع  ملد ا رأ  مملو ل   ءات مضدخ اسرا ال تعااد  -٧9
ال تعااد علاى اضلاع   اضاوق ح اوخبستا ا عماخ ال راعع  واحلمي ا ت ر، و ءات ال ضوباد الار 

 ر(١٢٢)جعد ي ا ملارح ال قم  والري ع ، و ءات حال  ال تعاد الضامالد ي اصدم  ا مل لع 
وأعرباال نملاا  حقااوق ال  ااي عااا قلق ااا  ءات ارا ااات حاااالد الضملااة ي ا اادارس، مبااا ي  -8٠

دارس و جارات  لك عملة ا درسنير وححل اللامل   ندونعسعا على وملاع ر ا  عماي را ا  با ا
عملعاد ا تعش مملت ما  ي ا ادارس هباد  وملاع حاد للضقااا التاد  و امأ ماا أ ا اخ الضملاة 

 ر(١٢3)ي ا دارس، مبا ي  لك اسل  ا قران
وأو ااال اللاملااا  ا ضملعااا  بااااحلقوق االقت ااااوي  واالجتماععااا  والحقاقعااا  بااا ن ا اااون عملعااا   -8١

مرار  ااحتاان للامعااع علااى قااد  ا ساااوا  ر ص اا  التضلااع  الضاااق م ااةوب  بتاادابم لضاامان اساات
 ر(١٢4)وعلى أساس ال  ات 

ماا الل ااد ي  ندونعساعا م ادو بااالنقرالر اً وأعربل اللاملا   ا اا عاا القلاح  ن عادو -8٢
 ألااااة/8١وأو اااال  ندونعسااااعا باالسااااتحمار ي امل عااااذ قضاااااخ لالتةاااا  وءار  التضلااااع  والحقاقاااا  رقاااا  

 ر(١٢5)لع  ي مملاهم ا دارس االبتداتع بو ن ومم ادريس الل اد احمل ٢٠١3 لضا 

 حقوق أشخاص محددين أو فلات محددة -دال 
 (١٢6)النساء -١ 

ظلل اللامل  ا ضملع  بالقضات على التمعع  ملد ا رأ  مملوا ل  بواد   ءات اساتمرار القواعاد  -83
وهويااد ا ارأ  والرجاي، الحقاقع  السلتع  والقوالا الملم ع  ا تاذر  قعما يتضلح ب ووار ومساؤولعاد 

ما ساه  ي استمرار الضملة ملد ا رأ  وا مارساد الضار  بالملسات وال تعااد، محاي رتاان اإلناا  
 ر(١٢٧)وال واج ا ت ر وال واج ا دبر واضدو ال وجاد

وظلل اللامل   ا ا مملو ل   ءات قلا  عادو قضاايا اال ت ااا واالعتادات انملساس ا رقوعا   -84
 ب(١٢8)ضقوباااد ا ص  ا  ا  روملاا  علاى ا اادانني باانرات  ا ت اال  باالضملة ملااد ا اارأ  ا احملاال ب وال

وممارساد ما قتعي وسار  الورر  ي قضاايا اال ت ااا، واساوي  القضاايا بادقع  راما ، واا ويم 
وأعربل نمل  حقوق ال  ي عا قلاح عمعاح  ر(١٢9)الضةع  با  ت ا، وو   ملةايا اال ت اا

للضملااة، مواام   ا أن الملسااات وال تعاااد تلااا  ا تلعاااد بديلاا  لتسااوي    ءات لحاار  اضاارل ال تعاااد
 ر(١3٠)ما سع  ملدهااً ا ملاءعاد، ال سعما احملال  الديملع ، الر لحم 
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ووعااال اللاملااا  ا ضملعااا  بااااحلقوق االقت ااااوي  واالجتماععااا  والحقاقعااا   ندونعساااعا  ا اض يااا   -85
 ر(١3١) لااك ا ضاقتاا  علااى  عااع أ اا اخ الضملااة انملسااس اوااريضا ا ا تضلقاا  بااالضملة بااا رأ ، مبااا ي

وأو اال اللاملاا  ا ضملعاا  بالقضااات علااى التمععاا  ملااد ا اارأ  باا ن امل اار  ندونعسااعا ي اضااديي القااانون 
بو ن الضملة ا مل ق، ب،وراج اضرية لال ت اا ال وجاس وجار   ٢3/٢٠٠4انملاتس والقانون رق  

 ر(١3٢)ا توررني قعن
ا تضلاح باال واج نعا   ١/١9٧4ما أح ا  القاانون رقا  اً  ري أن عدووالحظ ال ريح الق -86

ملااد الملسااات وال تعااادر قضلااى سااتعي ا حاااخ، لعاا  هااذا القااانون اضاادو ال وجاااد، ويتضااما قواعااد 
ماا ويانا  أرارى،  مما   تل   بني التملني والتملاد، وال يوقر احلماي  للملسات الاليت يت وجا رجاالً 

 ر(١33)أو رالق ا ي  رار القانون ا د  ويقعد ءواج ا سلماد
وأو اااى ال ريااااح الق ااااري  ندونعسااااعا بتضااااديي  عااااع اللااااوات  احمللعاااا  التمعع ياااا  ا ضتمااااد  ي  -8٧

مقارضاا  تاوااعن الاار اقعااد حقااوق ا اارأ  ي ممارساا  حعا ااا العومعاا ، مبااا ي  لااك احلعااا  االجتماععاا  
ملقااي، لمااا أو اات ا ب،عاااو  المل اار ي الضقوباااد والضاماا ، وا اارل قواعااد اللتاااس، واضرقااي حرياا  الت

 ر(١34)أرالقع  انملاتع  على الضالقاد الر ي ع  أهنا ال
أن الملسااات ا  اااباد ب ااموس نقااص ا ملاعاا  التوااري  يااواج ا اً والحااظ ال ريااح الق ااري أيضاا -88

 ر(١35)يعد  موالي، مبا ي  لك الضملة انملسس، والتمعع  االقت اوي، والتضقع  القسري أو انت 

 (١36)األطفال -٢ 
أعرباال نملاا  حقااوق ال  ااي عااا قلق ااا التااالق  ءات الضاادو ال تاام مااا ا ر اااخ ا ضرملااني  -89

ر ر  أو  سوأ أ  اخ عمي ا ر ااخ، وأول اك الضااملني ي اصدما  ا مل لعا  أو ا وات لني  ل رو 
ا ر اااخ ا رتاوحاا  بااانملسب و ءات عااد  وجااوو أح ااا  بواا ن الضمااي انااتي وقااوانني ااامل   عمااي 

سمل ب و ن امل عاذ ر ا  الضماي الورملعا  للقضاات علاى أساوأ أ ا اخ عماي  ١8و ١6أعماره  بني 
ما "أ وخ  ا ر اخ يضرقلن الت ور الضا  للضمي لا ت ما ا سار التضلعمس ولل  ي باعتتارأ أ الً 

و لاار ال ريااح  ر(١3٧)ا ساار "، عااالو  علااى  ااضوباد التملسااعح عقااا  قاارار احل اا  الااذايت اإلقلعمااس
الق اري أناان ر اا  التقاد  احملاارء ي احلااد ماا عمااي ا ر اااخ، ن اا بااذخ ا  يااد ماا ان ااوو ي هااذا 

 ر(١38)ر ر ، را   ي ال راع  أعماالً  ال دو، ال سعما ل اتد  ا ر اخ الذيا ي اولون
وأعرباال نملاا  حقااوق ال  ااي عااا قلق ااا  ءات الضاادو ال تاام مااا ا ر اااخ الااذيا يضملااون  -9٠
يضعواااون ي الواااوارت، و ءات الااامل م القاااانو  السااااتد ي اللاااوات  احمللعااا  الاااذي يااادعو  ا مضاملااا  و 

أر ااااخ الواااوارت لماااارمني ولاااعس لضاااةايا، والضملاااة الواااديد الاااذي يتضرملاااون لااان ماااا جاناااا 
 ر(١39)موظ س  ن ا  القانون، ال سعما أمملات عملعاد التموع 

 ندونعساعا، بالتضااون ماع ا مل مااد  ام احل ومعا  وا مل مااد ولررد اللامل  او عت ا با ن اضاع  -9١
 ر(١4٠)الدولع ، ن ا  وع  ن سس ل ر اخ ا ت مريا بالمل اعاد ا سلة  ي  ي احرتا  ر و عت  

 (١4١)األشخاص ذوو اإلقاقة -٣ 
وعااال اللاملااا  ا ضملعااا  بااااحلقوق االقت ااااوي  واالجتماععااا  والحقاقعااا   ندونعساااعا  ا جضاااي  -9٢

ماااع ا ضاااايم الدولعااا  حلقاااوق اإلنساااان و ا اضرياااة احلرماااان ماااا اً متما اااع 4/١99٧رقااا  القاااانون 
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الرتاعتاد التعسمي  ا ضقول  ب نن   ي ما أ  اخ التمعع ، واضاديي  عاع ا ح اا  التواريضع  الار 
 ر(١4٢)سع  ملد ا  صاة  وي اإلعاق 

( بوا ن التضلاع  ٢٠٠9)٧٠  والحظ ال ريح الق ري أن مرسو  وءار  التضلاع  الورملعا  رقا -93
هبااااد  الت اااادي للتمععاااا  ا سااااتمر الااااذي يواج اااان اً الوااااامي للامعااااع اضااااع لالسااااتضرال حالعاااا

ا  صاة  وو اإلعاق  واوقم تلعاد أقضي للمدارس وع  يتسي  ا التع  احتعاجااد ا ر ااخ 
 ر(١43) وي اإلعاق 

، ٢٠٢٢-٢٠١3عاق  لل ارت  ورحتل نمل  حقوق ال  ي خب   الضمي الورملع  اصا   باإل -94
ل مل ااااا أعرباااال عااااا قلق ااااا  ءات حالاااا  ا ر اااااخ  وي اإلعاقاااا ، ال سااااعما التملاااااد ماااامل  ، الااااذيا 

متضاااادو  مااااا التمععاااا ، مبااااا ي  لااااك قعمااااا يت ااااي وق اااا  ي التضلااااع  والرعاياااا   يواج ااااون أ اااا االً 
ي ا ؤسساااد  الضاادو ال تاام مااا ا ر اااخ  وي اإلعاقاا  الااذيا ُا ااون أو يووعااون ال ااةع ب و ءات

 ر(١44)بستا الو   االجتماعس أو الت ل   االقت اوي  لرتبعت  
وأبرء ال ريح الق اري احلاجا   ا  اع بعانااد بوا ن ال اة  اإل ابعا  والضملاة والتةار   -95

 ر(١45)انملسس،  ديداً قعما يتضلح بالملسات  واد اإلعاق 

 (١46)الشعوب األصلية -٤ 
اإلنساااان عاااا قلق اااا  ءات ماااا وروهاااا ماااا اقاااارير ا عاااد بااا ن أعربااال اللاملااا  ا ضملعااا  وقاااوق  -96

أقلعاد ويملع ، محي الوعض  وا سعةعني، اتضرل للضملة ما جاناا رواتاة ويملعا  أرارى وماوظ س 
وححاال اللاملاا  ا ضملعاا  بالقضااات علااى التمععاا  ملااد ا اارأ   ندونعسااعا علااى امل عااذ  ر(١4٧) ن ااا  القااانون

والضملاااة انملساااس والتصوياااة الااار اسااات د  الملساااات  اااادابم قضالااا  للقضاااات علاااى أعمااااخ التمععااا 
ا ملتمعااااااد  ا أقلعااااااد ويملعااااا  لا محاااااديني وا ساااااعةعني والتاااااو يني والت ااااااتعني، ونساااااات الواااااضوا 

 ر(١48)ا  لع ، ولضمان و وخ نسات الوضوا ا  لع   ا ا راملس وا وارو ال تعضع 
والحقاقع   ندونعسعا على التضاعاي  وححل اللامل  ا ضملع  باحلقوق االقت اوي  واالجتماعع  -9٧

باعتمااااو مواااروت القاااانون ا تضلاااح وقاااوق اجملتمضااااد اصاملاااض  للقاااانون الضااارير ويملت اااس أن يضااار  
القااانون اجملتمضاااد اصاملااض  للقااانون الضااري ويااملص علااى متاادأ  ديااد ا وياا  الااذايت، مبااا ي  لااك 

ي  اااي ب ضالعااا  حق اااا  ااام القاباااي  م انعااا  اضرياااة الواااضوا ا  ااالع  ن سااا ا هباااذأ ال ااا  ب وأن 
للت اار  ي امااتال  أراملااع ا ومواروهااا الضرقعاا  واملمعت ااا والااتة   قع ااا واسااتصدام اب وأن تاادو 
تلعاااد قوياا  لضاامان احاارتا  مواققت ااا احلاار  وا سااتق  وا سااتملم  علااى القااراراد الاار اااؤمر قع ااا وي 

خ حادو  انت اا ر وأو ال اللاملا  مواروها، ولتاوقم اضاويض لاا ف وساتي انت اا  قضالا  ي حاا
 ر(١49)مبواتم  التوريضاد ا وجوو  مع هذا القانوناً أيض
بوا ن  ١8/٢٠١3وأعربل اللامل   ا ا عا القلح  ءات ا ح ا  الوارو  ي القاانون رقا   -98

مملااع ااادمم ال اباااد والقضااات علعاان و اامأ مااا القااوانني الاار اتضااارل مااع قاارار احمل ماا  الدسااتوري  
وأعربااال أيضااااً عاااا  اجملتمضااااد اصاملاااض  للقاااانون الضاااري ي اماااتال  ال ابااااد الضرقعااا ر بواا ن حاااح

قلق اا  ءات ماا وروهااا ماا اقااارير عاا اوقعااة أقاراو ماا اجملتمضاااد اصاملاض  للقااانون الضاري مبوجااا 
علاااى الااار   ماااا أن  ندونعساااعا مملةااال امتعااااءاد علاااى أرال حرجعااا   ١8/٢٠١3 القاااانون رقااا 

 ر(١5٠)الملصعي إلنوات م ارت ل يل
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وأعرباااال نملاااا  حقااااوق ال  ااااي عااااا قلق ااااا  ءات حالاااا  ا ر اااااخ ا ملتمااااني  ا اجملتمضاااااد  -99
ا  االع ، ال سااعما ي بااابوا، الااذيا يتضرملااون لل قاار والتساالع  واسااتصراج ا ااوارو ال تعضعاا  ا وجااوو  

 ر(١5١)ي أراملع   وال ت لون على التضلع  والرعاي  ال ةع   ال بقدر ءهعد

 (١5٢)اجرون والالجلون وملتمسو اللجوء والمشردون داخلياا المة -٥ 
الح اال م وملااع  ا ماا  ا تةااد  السااامع  لوااؤون الالج ااني )ا  وملااع ( أن عااد  وجااوو  -١٠٠

 رااار قااانو  ورااين  ااامي حلماياا  الالج ااني يقعااد ستااع الالج ااني باااحلقوق ا ساسااع ، محااي حرياا  
 ااا اواد ا اااعالو باعتتاااارأ مااا اااادابم مملاااع حااااالد التملقااي والتضلاااع  والرعايااا  ال اااةع  واست اادار 

 ر(١53)انضدا  انملسع 
وأعاارا م ااول ا ماا  ا تةااد  السااامس حلقااوق اإلنسااان عااا اناا ت  ن  ندونعسااعا،  ا  -١٠١

جانا امملني ما التلدان اجملاور   ا، ارو  قوارا ملع   با  ااجريا الضاض ات  ا التةار، ماا ساعؤوي 
عاد ا م ا ا اوي ار و ادو علاى أن الرتلعا  يملت اس أن يمل اا علاى  نقاا   ا لحم ما الوقاً حتم

 ر(١54)عا جضل ا عرمل  ص ر ألتاً ا روا  عومل
و لر ال ريح الق ري أن سل اد ا ار  اوا ي احتااء الالج اني وملتمساس اللااوت، مباا  -١٠٢

 ر(١55)م ت   قع   ا ر اخ والملسات، ب ور  اضس ع  وي ظرو  السع   واري مراقح احتااء
وأو اال ا  وملااع  باا ن اضاا ء احل وماا  ا تاااوراد الرامعاا   ا   لااات وعااس اجملتمضاااد ا ضااع    -١٠3

وقوق الالج ني وملتمساس اللااوت وا ر ااخ  ام ا  اةوبني وا مل  الني عاا  وي ا  الاذيا يملتماون 
 ر(١56)الضملع  ا أقلعاد ويملع ، وأن ا  ي اواقر بداتي لالحتااء ي القانون وي ا مارس  

وأعرباال اللاملااا  ا ضملعااا  بالقضاااات علاااى التمععااا  ملااد ا ااارأ  عاااا قلق اااا  ءات ماااا وروهاااا ماااا  -١٠4
، مباا ي  لاك عادو لتام اقارير ا عد ب ن الضدياد ماا الملساات وا ر ااخ ال ي الاون موارويا وارلعااً 

رقع  ماااا ا  اااصاة ا وااارويا بساااتا الضملاااة القتلاااس ا تاااادو ي مقارضااااد ماااالولو وجااااو  الوااا
 ر(١5٧)وبستا الضملعاد الر است د  متمروي حرل  بابوا احلر  ي مقارض  بابوا

 قديمو الجنسية -٦ 
ملعااون ر ااي ي تقاارون  ا  4٠ اادو ال ريااح الق ااري، ي ملااوت التقااديراد الاار ا عااد باا ن  -١٠5

 ااا اواد ماااعالو، علاااى أنااان يتضاااني باااذخ ج اااوو ي ساااتعي خت عاااة احلاااواج  الااار اضااارتل اسااااعي 
ا والعد، مبا ي  لك اتسع  اإلجراتاد ور ض ا ت لتاد ا ستملدي  وال  ي باني اسااعي ا والعاد 

وأو ال ا  وملاع  با ن  ر(١58)ال  ال راماد ا  رومل  ي حاخ التسااعي ا تا ررواساعي ال واج و ء 
اضماا  احل وماا  اساااعي والو   عااع ا ر اااخ ا ولااوويا ي التلااد، مبااا قااع   الالج ااون وملتمسااو 

 ر(١59)اللاوت وا  اجرون، باعتتار  لك ما ادابم مملع حاالد انضدا  انملسع 
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