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 مجلس حقوق اإلنسان
 الفريق العامل المعني باالستعراض الدوري الشامل

 السابعة والعشرونالدورة 
 2017أيار/مايو  1-12

المقدموووة موووا الجحوووال صووواح ة الم ووول ة  (1)مووووور ور وووال المعلوموووال  
 *بشأن إندونيسيا

 مفوضية األمم المت دة السامية ل قوق اإلنسانتقرير   

 معلومال أساسية  -أوالا  
مراعاا  ووريا  ، مع 16/21و 5/1أُعد هذا التقرير عماًل بقراري جملس حقوق اإلنسان  -1

زها  ما   51املقدما  ما   (2)ملعلوماا ورقاا  اماوز  ل ذا التقريروه .االستعراض الدوري الشامل
يف شاا ل مااوز   هااو مقااد اجلهااا  حاااحمل  امل االع  ية عملتاا  االسااتعراض الاادوري الشااامل، و 

وخي ا  رارم مساتقل إلساهاما  امل سسا  الوحلقتا  حلقاوق  .تقتداً باحلد األق ى لعدو ال لما 
 .اإلنسان املعتمد  بالتقتد ال امل مبملاوئ باريس

المعلومووال المقدمووة مووا الملسسووة الوونيووة ل قوووق اإلنسووان المعتموودة  -ثانياا  
 التقّيد الكامل بم ادئ باريسب

( Komnas HAM) (كومقاا  هاا )أوحا  اللنقا  الوحلقتا  اإلندونتسات  حلقاوق اإلنساان  -2
ختتاااااري التةاقتاااا  مقاهياااا  التعااااذي ، ون ااااا  رومااااا ق يندونتسااااتا علااااى الاوتوكااااو  االت اااادأن باااا

األساسااال للمع مااا  اجلقادتااا  الدولتااا  واالتةاقتااا  الدولتااا  حلمايااا   تاااع األشااا ا  مااا  االختةاااا  
  .(3)القسري والاوتوكو  االختتاري التةاقت  حقوق األش ا  ذوي اإلعاق 

__________ 

  .األمم املتعد التعريري  بمل حترر هذه الوثتق  قملل يرساهلا ية ووادر الرت    *
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بسامل  اً كاان بطت اأن تقةتذ خط  العمل الوحلقتا  حلقاوق اإلنساان   كومقا  ها وذكر   -3
 .(4)االرتقار ية آلتا  تق تمت  وواعم 

أن مشاااروم القاااانون املتعلااا  باإلرهااااع ال يتماشاااى ماااع معااااي   كومقاااا  هاااا وذكااار   -4
املةاار  طااو  اللعقاااع و ا ا ختااار أحااد يوراج عقوباا  اإلعاادا  ك ويعاا ذ ذلاا  يةحقااوق اإلنسااان، 

والادور  أشاهر سات ملد   خارج نطاق القيا  واحتناز املشتمله يف أهنم يرهابتون ةرتا  االحتنازل
يف احلااال   القاانوي أن اإلزارا اً أييا كومقاا  هاا وذكر   .(5)العس ري يف م ارع  اإلرهاع

حلماياا  القيااادت  والقانونتاا  بااالق ر ية عااد  اورر ياااإلعاادا  ال ب أح ااا الااحي متماال أن تسااةر عاا  
املساااااعد  القانونتاااا  حقهااام يف السااانقا  ام ااااو  علااااتهم باإلعااادا ، مبااااا يف ذلاااا  احااارتا  حقااااوق 
 .(6)اوعا ا  التعذي ورتما يت ل بوالرت   الشةوي  

اً التعاذي  واملعاملا  القاسات  واملهتقا  ك ا   خمتلةا  ما  أن أشا االً  كومقا  هاا والح    -5
 .(7)حتدث أثقا  حتقتقا  الشرحل  ما
أن املاااادارع  عاااا  حقااااوق اإلنسااااان يف  تااااع أ ااااا  المللااااد كااااانوا  كومقااااا  هااااا وأكااااد   -6

، خمتلةااا  مااا  االعتااادا  شااا ا أل 2016ية عاااا   2012يتعرضاااون حلاااوا  الةااارت  املمتاااد  مااا  عاااا  
ية أن احلمال  العام  ضد ر ا  امل لتاا  وامل لتا  وم ووزال املتال اً وأشار  أيي .يف ذل  القتل مبا

تعلتقااا  اجلمهااور العااا  بعااد أن وزااد  مااا يشاانعها يف انت  تت ايااد اجلقساال وميااايري اهلوياا  اجلقساا
كاذل  اساتمرار وأبارز    .الاملاانيف املقاهي  لتل  الة   مبا يشامل تعلتقاا  ل لال وزارا  وأعياا  

العقااب باا  الطوادااب الديقتاا  الااذي يتنلااى يف أرعااا  احلاارق عمااداً وعرقلاا  الشااعادر الديقتاا  ل قلتااا  
   .(8)لشرحل  يف التدخل يف حاال  العقب الحي حتدث ب  الطوادب الديقت وترتوو ا .الديقت 
مشااااريع تطاااوير يف ساااتاق أن عملتاااا  يخاااال  قساااري حااادث   كومقاااا  هاااا وذكااار   -7

علااى اساات دا  العقااب والقااو  املةرحلاا  علااى أياادي  عملتاااً اهلتاكاال األساساات  الااحي ك اا اً مااا تقطااوي 
ملاأوذ واالعتقاا  التعساةل والتشارو وعاد  احارتا  احلا  يف األزه   األمقت ، لاا يساةر عا  رقادان ا

 .(9)املشارك  يف ختطتط املدن
 لاواد بإزرا  وراس  حعت  شامل  ومت املا ، مباا يف ذلا  رعا  ال كومقا  ها وأوح   -8

بالة اا  الياعتة ، لاا ساتورر رتماا يت ال األراضال اث تا ، وال ساتما و الياباا  حراد  املت ل  بتأث  
 .(10)الملتانا  الالزم  للمشارك  ال امل  يف التأم  ال عل الوحلين ووضع خط  عمل شامل 

يف   ال يشااركواأن اإلم انت  املتاح  ل ش ا  ذوي اإلعاق  ل ا  ها قكوموالح    -9
لذي  يعتشون يف املقاحل  لو  العقلت ا ل ش ا  ذوي اإلعاق  االنت ابا  املت  حمدوو ، وال ستم

احل ااو   يم انتاا  يوازهااون حااعوبا  يف األشاا ا  ذوو اإلعاقاا  العقلتاا والياا ا   .القادتاا الريةتاا  
 .(11) دما  ال عت ، بسمل  الوحم واإلمهاعلى األووي  واث

ماااا  اً قلتاااال زاااادأن احل ومااااا  املتاااا  ال تعاااارت  سااااوذ بعاااادو  كومقااااا  هااااا وذكاااار   -10
مل تسارتو مقاذ املشارتك  للمنتمعاا  املتا  األراضال يف قوق احلوأن  ،األحلت  الشعوع جمتمعا 

اً اعتُاااا  مل ااارااارت  احل ااام االساااتعماري، وأن مسااااحا  شاساااع  مااا  أراضااال الشاااعوع األحااالت  
أن قاو  جمتمعا  الشعوع األحلت  والقاشط  يف جما  احلقوق يتعرضاون  وأبرز  كذل  .للدول 

  .(12)حلت  يف أراضتهاحقوق الشعوع األ لتنرمي أرعاهلم أثقا  حماولتهم الدرام ع 
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أن الستاساااا  القادمااا  مل تعااااا املشااااكل ال امقااا  يف باااابوا وباااابوا  كومقاااا  هاااا وذكااار   -11
عاااا  االخااااتالال   يف جمااااا  احلقااااوق املدنتاااا  والستاساااات ، ريااااالً امل تلةاااا  أشاااا ا  ال لاااام ر .اليربتاااا 

   .(13)على الةور شع  بابواية  هل أمور تقتيل يعاو  احلقوق ،االقت اوي  واالزتماعت  وال قارت 
أن ال  اا  ما  امل سسااا  التنارياا  تواحاال انتهااا  حقااوق   كومقااا  هاااوبتقماا تالحاا   -12

ياااعايا انتهاكاااا  حقاااوق اإلنساااان القا ااا  عااا  احلقاااوق لاحل ومااا  باااأن تااارو اإلنساااان، أوحااا  
 و  حتماال الشااركا  املساا ولت  ماا  خااال  وضااع أن ماا  تسااتقد ية ال ااأن األنشااط  التنارياا ، و 

 .(14)حلقوق اإلنسانالقادم  الوحلقت  

 الجحال صاح ة الم ل ة األخرىالمعلومال المقدمة ما  -ثالثاا  
 (16)والتعاون مع اآلليال والحيئال الدولية ل قوق اإلنسان (15)نطاق االلترامال الدولية -ألف 

توزتاه وعاو  وادما  ية  تاع بتوحاتا  أيد  الح   مق م  العةو الدولت  أن يندونتستا  -13
جمللاااس األمااام املتعاااد  حلقاااوق اإلنساااان، وعلاااى وزاااه التعدياااد،  اإلزااارا ا  اثاحااا القاااادم  علاااى 

املقرري  اثاح  املعقت  بالس   الالد ، وال ع ، وحري  التعملا ، ية وعو  قملل  يندونتستا توزته 
لعامل املعين حباال  االختةا  القساري الةري  اواحل  يف اليذا ، وحقوق الشعوع األحلت ، وكذل  

ومقااااذ االسااااتعراض  .وتتساااا  زيااااارا م ،بقيااااايا األقلتااااا   املعقتاااا  املسااااتقل  اثملاااا  و  أو غاااا  الطااااوعل
   .(17)بالس   الالد  يندونتستا تاناملعقت تاناثاح تاناملقرر   الدوري الشامل األخ ، زار 

 (18)اإلوار الووني ل قوق اإلنسان -باء 
الاااذي وخااال  ه،تشاااتآيف القاااانون اجلقاااادل اإلسااالمل الح اا  مق مااا  العةاااو الدولتاا  أن  -14

جيااار  العالقاااا  اجلقسااات   ،هتشاااتآيف مقاحلعااا   2015تشاااري  األو /أكتاااوبر  23حتااا  القةااااذ يف 
ويوسااع نطاااق اساات دا  الياارع بالع ااا كشاا ل  الااحي رااار  بالرتاضاال والعالقااا  اجلقساات  امل لتاا 

  .(19)م  أش ا  العقاع
 )كومقاا  ب بملاوان(وأشار  اللنق  الوحلقت  اإلندونتست  املعقت  مبسأل  العقب ضد املارأ   -15
(Komnas Perempuan )  ها م سسا  وحلقتا  حلقاوق اإلنساانت اةب هاالستاسل بادعمية االلت ا. 

ينشااا  بتااد أن هااذا األماار مل ياارتزم ية عماال ملمااو  بعااد عاا  حلرياا  خت اات  املااوارو والتموياال و 
 .(20)  عامل  مستقل وحد

تنفيووا االلترامووال الدوليووة المتعلقووة ب قوووق اإلنسووانا مووع مرادوواة القووانون الوودولي  -ويم 
  اإلنساني الساري

 المسائل المشتركة بيا القطادال -1 

 (21)املساوا  وعد  التمتت   
أن القاانون ( Solidaritas Perempuan) القساوي حلقاوق اإلنساانالتيام  أبرز  مق م   -16

 .(22)قته  حقوق اإلنسانيبت  ضد املرأ  و  هتشتآاجلقادل )الشريع ( الساري يف مقاحلع  
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امل لتااااا  وامل لتااا  وم ووزااال املتاااال  لة ااا محاياااا  الدولااا  أن  14وذكااار  الورقااا  املشااارتك   -17
ى تساعوأن السالطا  ال اً اجلقسل وميايري اهلوي  اجلقسانت  وحاملل حةا  اجلقس  ضعتة  زد

 .(23)التع   والتمتت  ضدهم هبم  ية مقع

 (24)التقمت  والملت   واألعما  التناري  وحقوق اإلنسان  
أن املشاااريع اإلئادتاا  ال ملاا   املاادمر  تسااتيل األراضاال واملااوارو  17الورقاا  املشاارتك  أباارز   -18

 األشاانار وماا ارم  تاالقطااع أعمااا  مشاااريع الااقةط والياااز و املقااازم و ، وال سااتما اليربتاا  يف بااابوا
 .(25)والتعدي  والياز اإلندونتست  واملتعدو  اجلقستا األخشاع اثاح  بشركا   ، ي ال

 2014أن الةااااارت  مااااا  شاااااملا /رااير ية نتساااااان/أبريل  32والح ااااا  الورقااااا  املشااااارتك   -19
 ماا ه تاااراً  21 914و حممتااا  اليااال  احلتااويماا   ه تاااراً  2 398شااهد  يف رياااو احاارتاق 

وهاااو اجلهااااز التقةسااال  باااأمراضشااا    58 000 أحااات ونتتنااا  لاااذل ،  .راضااال األخااارذاأل
  .(26)ح  األحلةا  يف التعلتميف  رأثر ذل وأغلق  املدار   ،حقهم يف ال ع يقا  م   ما
أن مشااااريع اسااات ماري  كملااا   يف باااابوا اليربتااا  حتااادث ية  18الورقااا  املشااارتك  وأشاااار   -20

أن ية ( Saniri Alifuru)رو و سااان ي ألتةاا وأشااار جملااس .(27)الملت اا  تااأث ا  ساالملت  متعاادو  علااى
أنشااط  التعاادي  تسااململ  يف تلااوث املتاااه بساامل  ال دملاا  واملااواو ال تمتادتاا  األخاارذ، وزعاال حتااا  

 .(28)الرتب  بعض املقاحل  غ  حاحل  ل ل تست دمها الشعوع األحلت  يف املستقملل

ل ن مااااا  املتعلقااااا  اً زااااادياً يل احل ومااااا  اهتماماااااتاااااو باااااأن  25وأوحااااا  الورقااااا  املشااااارتك   -21
بامل سسا  التناري  وحقاوق اإلنساان بيتا  مقاع اجلهاا  ما  غا  الادو  ما  ارت ااع انتهاكاا  

وأوحاااا  الورقاااا   .(29)جتاااارمي املاااادارع  عاااا  حقااااوق اإلنسااااانمقااااع عاااا   حلقااااوق اإلنسااااان، ريااااالً 
شارك  تقتها    أيابشاأن احل وما   تاع التاداب  الالزما  والةوريا  للتعقتا   أن تت اذبا 26 املشرتك 
 .(30)، ومقاضا االشعوع األحلت  واحلقوق اثاح  بس ان بابوا م القوان  

 حقوق اإلنسان وم ارع  اإلرهاع  
ية أن احل وماااااا  سااااااق  عااااااد  قااااااوان  قمعتاااااا ، م اااااال القااااااانون  4أشااااااار  الورقاااااا  املشاااااارتك   -22
ويتيام  قاانون م ارعا  اإلرهااع املاقق  أح امااً تتعلا   .املتعل  مب ارعا  اإلرهااع 15/2003 رقم

 .(31)ما تست د  لتنرمي األرراو الذي  بارسون حقهم يف حري  الرأي والتعمل اً خبطاع ال راهت  ك   

 ال قوق المدنية والسياسية -2 

 (32)احل  يف احلتا  واحلري  واألم  الش  ل  
( RKUHP) 2015لعااااا   العقوبااااا أن مشااااروم قااااانون  23الح اااا  الورقاااا  املشاااارتك   -23

زربا ، مباا رتهاا اثتانا   15ماو  تق  على عقوب  اإلعدا ، ويشمل ما ال يقال عا   26 يتيم 
احل وماا  علااى  30وح اا  الورقاا  املشاارتك   .(33)واجلاارادم املت اال  بامل اادرا  واإلرهاااع والةساااو

عقاحار علاى األخارذ  لاواد العقوباا  وال قاانونح ا  الاوارو  يف مشاروم حتتوي األ أال تيم  أن
تتات  ملاويةل ينةااذ القاانون اختااذ يزارا ا  تعساةت  أن أن تقته  حقوق اإلنساان أو  م  امتمل

   .(34)ضد املواحلق 
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 والح اااا  مق ماااا  العةااااو الدولتاااا  أن يندونتسااااتا اسااااتأنة  عملتااااا  اإلعاااادا  يف آذار/ -24
ومقاذ ذلا  احلا ، نةاذ  يندونتساتا ح ام اإلعادا   .بعد توقب وا  أربع ساقوا  2013 مار 
مق ماا  وأباارز   .تقريملاااً ااارادم االجتااار بامل اادرا  اإلعاادا  وتتعلاا   تااع حاااال اً. راارو 22حباا  

عاااي  ملية انتهاكااا   لةيااتالااحي  ،العةااو الدولتاا  العتااوع املقهنتاا  يف يقاماا  العااد  يف يندونتسااتا
 تاع القياايا يف  ، وال ساتماعاول  واملعاي  الدولت  األخرذ الحي جي  التقتد هبا ب رام اماكم  ال

  .(35)عقوب  اإلعدا الحي ُم م رتها ب
 178 ، كاان هقاا 2016أيلو /ساملتما  16ما  اً أنه اعتملار  9وأوضع  الورق  املشرتك   -25

زااارادم  يفأشاا ا   105هم ماا  بتاااقيقت ااارون تقةتااذ ح ااام اإلعاادا  حبقهااام، علاااى األقاال اً ش  اا
وأباااارز  الورقاااا   .(36)اإلرهاااااع بتهماااا القتاااال وش  ااااان بتهماااا  ش  اااااً  71و تتعلاااا  بامل اااادرا 

أويقاااوا وح ااام الااذي  يقت ااارون تقةتاااذ ح اام اإلعااادا  حبقهااام بعااد أن أييااااً أن السااانقا   9املشاارتك  
عملتا  عةاو جمديا  ألن  رر  االستةاو  م م   مرمونعلتهم باإلعدا  يف زرادم تتعل  بامل درا  

 .(37)بامل درا  علق يندونتستا رقع مقعاً باتاً الق ر يف حللملا  الرأر  يف  تع القيايا املت
 ح تا  بالتأيتادوالح   مق م  العةو الدولت  أن يندونتستا مل تقةاذ بعاد التوحاتا  الاحي  -26

تعاذي  ال يا ا  غا  معار  بوحاةه وأن ال ،جترمي التعذي م  أزل الرامت  ية تققت  القانون اجلقادل 
أن  3الورقا  املشاارتك  وأباارز   .(38)زربا  زقادتا  يف القااانون اجلقاادل أو غاا ه ما  التشااريعا  الوحلقتا 

معلومااا  ماا  امتناا ي   انتاا امالتعااذي  ال ياا ا  يساات د  بشاا ل روتتااين للع ااو  علااى اعرتارااا  و 
للموارو القانونت  أنه يف الساقوا  األرباع املاضات ،   وذكر املرك  اآلستوي .(39)أثقا  التعقتقا  اجلقادت 

كاناا  مع اام حاااال  التعااذي  الااحي يرت ملهااا ضااملا  الشاارحل  تتعلاا  باحل ااو  علااى اعرتارااا  ماا  
أيياااً أن مع اام الساانقا  الستاساات  يف  3وأكااد  الورقاا  املشاارتك   .(40)قتااد احلااملس املشااتمله رااتهم

 .(41)الحتناز واالستنواعبابوا يعانون م  التعذي  أثقا  التوقتب وا
الاحي يتعارض هلاا ال اعةتون وختاويةهم  هلنما ملالغ يزا  االقل  الع   1وأعرب  الورق  املشرتك   -27
أن  5وأبارز  الورقا  املشارتك   .(42)ومياايقتهم لمادارع  عا  حقاوق اإلنساانلالقتال الوحشال عملتاا  و 

   .(43)الت ويب والعقب الملديطر ثبش ل خا   تعرض املدارعا  ع  حقوق اإلنسان ي
أن الساااانقا  يتعرضاااون لالعتااادا  الملاااادي علاااى أيااادي أرااااراو  9وذكااار  الورقااا  املشااارتك   -28

بار  ضد السنقا  للع او  ما اً الشرحل  بعد االعتقا  وخال  االستنواع، وأن التعذي  غالمل
 .(44)على اعرتارا م

األقلتااا   علااىماااً غاا  مسااملوق هنو غااذ   وأكااد  هتومااان رايااتس واتااو أن احل وماا   -29
لة ا   مقاهيا  أو  ت رما  ملس ول  ح ومت رقد  .2016اجلقست  واجلقسانت  يف أوادل عا  

للقملاااااو  بت ااااا    ت ااااا مل لتاااااا  وامل لتااااا  وم ووزااااال املتااااال اجلقسااااال ومياااااايري اهلويااااا  اجلقساااااانت  ية ا
وحاال  ية حااد قتااا   دهمولارساا  العقااب ضااة اا  ال هااذه يااايق  اإلندونتساات  ماا مب االزتماااعل

 .(45)اإلسالمت  املتشدوي  بتهديدهم بالقتل
بادارع زعام أهناا ما ال يقل ع  مخاس عملتاا  قتال وقوم ية  6وأشار  الورق  املشرتك   -30

 أنية ، و 2016و 2012ال راهت  ضد ميايرا  اهلوي  اجلقست  يف مشا  سوالويسال با  عاامل 
 ماا ضااد أرااراو  قااد مورساا  علااى نطاااق واسااع   قانونتاا اعتقاااال  تعسااةت  وعملتااا  تةتااتو غاا

ماويةل ينةااذ القاانون علاى ياد امل لتا  وامل لت  وم ووزل املتل اجلقسل وميايري اهلوي  اجلقسانت  
 .(46)وضملا  حة  الق ا  العا 
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 وأشااااااار  مق ماااااا  التيااااااام  املسااااااتعل حااااااو  العااااااامل ية القاااااارار ال اااااااور يف نتسااااااان/ -31
 .(47)مبعاقملا  امارأ  مساتعت  مساق  ويخيااعها للنلاد بسامل  بتاع ال عاو القاضال  2016 أبريل

وأشااار  الورقاا   .(48)وب اا  أن يتعاارض أيياااً األحلةااا  وون ساا  ال امقاا  عشاار  للياارع بالع ااا
الدعااا  تساااتقد ية وهاااو تشاااته، آر  العالقاااا  اجلقسااات  امل لتااا  يف جيااااً تشاااريعية أن  10املشااارتك  

م ال اللاوا   - زرادم زقادتا تيم  وي ،2015يف هناي  عا  قد حلمل   الشريع  )القانون اجلقادل(،
)لارساااا  السااااعاق باااا  اماااارأت  واملساااااحق  ( بالرتاضاااال )لارساااا  اجلااااقس الشاااارزل باااا  الرزااااا 

غااارا  مااا   1 000 مقااادارهاغرامااا   باجللاااد مادااا  زلاااد  أو بااادرع يُعاقااا  مرت ملوهاااا - (بالرتاضااال
 .(49)كعد أق ى، وذل   شهر 100السن  ملد  بالذه  أو 

 (50)يقام  العد ، مبا يف ذل  مسأل  اإلرال  م  العقاع، وستاو  القانون  
ماد سانقا  ما  ارارتاض الااا   ألن األولا  الاحي اعتُ حرماان ية  9الورق  املشارتك  أشار   -32

 9املشارتك  وأشاار  الورقا   .(51)معتمل  و/أو لعد  الق ر يف أولا  الااا  كان  علتها لدعم اإلوان   
 .(52)عا  خمت يم انت  االستعان  مبية حاال  عديد  حر  رتها السنقا  م  اً أيي
وكاااااال  ينةاااااذ القااااانون ماااا  اً أرااااراووالح اااا  رابطاااا  حمااااامل الاااادرام عاااا  امااااام  أن  -33
حماام  يندونتسات  قد عملوا بانت ا  على التدخل بش ل غ  الد  يف عمال هت ا  التعقت   أو
 .(53)محماوال  للييط علتهذ  على بأو 
يف  لتهديدا  والت ويب واالعتادا ا  اجلسادي ، مبااضعت  لحمام  وقوم رابط  الوأكد   -34
وذكار  الرابطا  كاذل   .(54)ع  أرراو وكاال  ينةاذ القانون أو هت اا  التعقتا تل  ال اور  ذل  

حتقتقا  سريع  وشامل  ون يه  وشةار  يف تلا   رمل جتيف بعض األحتان أن السلطا  اإلندونتست  
وأوحا  مق ما  احلرياا   .(55)تعدياد املسا ول  عقهااا وتقادبهم ية العدالا واالعتادا ا  لالتهديادا  

يندونتسااتا حتقتقااا  شااامل  يف  تااع حاااال  االحتناااز التعسااةل والتعااذي  وغاا   أن جتاارياآلن باا
ملاادارع  عاا  حقااوق اإلنسااان وزعمااا  املعارضاا  ذلاا  ماا  انتهاكااا  حقااوق اإلنسااان املوزهاا  ضااد ا

باأن تعااوو احل وما   ووأوحا  هتوماان راياتس واتا .(56)االنتهاكاا  تلا ع   ا تعوييأن تقد  و 
علااى السااعل ية املسااا ل  عاا  االنتهاكااا  اجلسااتم  حلقااوق اإلنسااان يف املاضاال اً تأكتااد ع مهااا علقاا

 .(57)هبا عملت  املسا ل تميل سطريق  الحي يمل  الوأن ت شب ع  زدو  زمين 
أن اإلرال  ما  العقااع ال يا ا  راسا اً بشاد  وأن مارت    22وذكر  الورق  املشرتك   -35

وأعرب  مق م  العةو الدولت  عا   .(58)انتهاكا  حقوق اإلنسان يةلتون م  اإلزرا ا  القانونت 
انتهاكااا  حقااوق اإلنسااان مسااتقل  ورعالاا  ون يهاا  للتعقتاا  يف رقابتاا  قلقهااا يزا  عااد  وزااوو آلتاا  

وأشاااار  الورقااا   .(59)عملتااا  املقاضاااا باساااتقتازا ا يف اً الاااحي ترت ملهاااا قاااوا  األمااا  وامليااال قااادم
 كومقاا  هاا يلتاه أحالتهاا ية ررض م ت  املدعل العا  مواحال  التعقتا  يف قياايا  2املشرتك  

 .(60)شتهعق  التعقتقا  الرمست  يف انتهاكا  حقوق اإلنسان الحي حدث  يف آت
اجلرادم الحي مدبري  م اً أي أنية  1965 م سس  حم م  الشع  الدولت  لعا  أشار و  -36

العدالاا   مل ب اال أمااا  أو م يااديها مرت ملتهاااماا  أو  1965تشااري  األو /أكتااوبر  1بعااد  حاادث 
الورقااا  وأبااارز   .(61)يتعرضاااون باساااتمرار للمياااايقا  واحلرماااانكاااانوا وأن ضاااعايا تلااا  اجلااارادم  

قطااام   العااامل  يفوية املاابااالق ر ية عااد  وزااوو ستاساا  لةاارز  مااا مةاااوه أنااهاً أيياا 2املشاارتك  
، حمااكم حقاوق اإلنساانيشامل ما  زار  مقاضاا م أماا  زارادم خطا  ، مباا يف األم  املتورحل  

 .(62)باالنت اعي ا  ه ال  األرراو يعملون وم لون على الرتقتا  ويشيلون مقاح   ال
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الردتس زوكو ويدووو عا  ينشاا  آلتا  غا  قياادت ، يعالن مق م  العةو الدولت  ز  وأبر  -37
أن "جلقا  امل ااحل " ساو  ما  حقوق اإلنساان عا  قلقهاا  اعا  وأعرب   . احل املوهل جلق  
يندونتساتا مبوزا  القاانون الادويل مبعاكما  املسا ول  عا  االنتهاكاا  اجلساتم   الت اما تقوض 

املاتهم بارت ااع  ،قلا  ما  أن الساتد ر انتاوالع   2وأعرب  الورق  املشرتك   .(63)حلقوق اإلنسان
  وزياااراً للشااا ون الستاسااات  والقانونتااا  واألمقتااا ، وأعلااا  أن ُعاااقاااد عاااد  زااارادم بشاااع  يف املاضااال، 

 .(64)احل وم  سو  تقشئ آلت  غ  قيادت  لتسوي   تع االنتهاكا  السابق  حلقوق اإلنسان
، عاا  برملااان مقاحلعاا  آتشااته 2016مق ماا  العةااو الدولتاا  أنااه يف روز/يولتااه والح اا   -38

أن احل وم  املرك ي  م   اع  قلقه  معرب ،تق ل احلقاد  وامل احل ل آتشته يف جلق  سملع  مةوض 
 .(65)اآلن ع  وعمها هلذه اللنق  يةتعل   مل

 (66)حلتا  الستاست احلريا  األساست  واحل  يف املشارك  يف احلتا  العام  وا  
أكااااد  هتومااااان رايااااتس ووتااااو أن التمتتاااا  ضااااد األقلتااااا  الديقتاااا  متنااااذر بعماااا  يف  -39

رتت ي ، مبا يف ذل  قانون التنديب الاذي اليعارت  ساوذ  لواد ب وقراحلت  الدول ، تيذيه قوان  و 
كملا    سالط  لملت الذي  يش لون األغ ر العملاو  الحي رق  الس ان املت و بست  أويان، ومراستم و

 .(67)األقلتا  الديقت  حلوادب على
م  اللواد  والستاسا  الحي تقتاد احلا  يف حريا  جمموع  أن  14وذكر  الورق  املشرتك   -40

عا   حاو  العااملوأعربا  مق ما  التياام  املساتعل  .(68)  ا  قادماتال  هوتقوض الدي  أو املعتقد
 2006القلاا  يزا  اسااتمرار انتهاكااا  حرياا  الاادي  أو املعتقااد القاشاا   عاا  الالدعاا  املشاارتك  لعااا  

، املتعلقاااا  بملقاااا  أماااااك  9/2006و 8ال ااااور  عااا  وزياااار الشااا ون الديقتاااا  ووزيااار الداخلتاااا  رقااام 
زيااار ال اااور عااا  وزيااار الشاا ون الديقتااا  واملاادعل العاااا  وو  2008العملاااو ، واملرساااو  املشاارت  لعاااا  
اململااااا  يف  1965وقاااااانون التناااااديب لعاااااا  ، األمحديااااا  الطادةااااا الداخلتااااا  الاااااذي يقتاااااد أنشاااااط  

PNPS/1965/1 )أ( م  القانون اجلقادل ويف املرسو  الرداسل رقم156و 156 املاوت 
(69).  

 املااقق  أن املرسااو  الااوزاري املشاارت  (ADF)وأوضاا  التعااالب الاادويل للاادرام عاا  احلرياا   -41
ى ماا ال يقال احل او  علا للطلملاا املتعل  بملقا  وور العملاو  يقتيال ما  الطواداب الديقتا  املقدما  

 .الديقتااا  األخااارذالطواداااب توقتعااااً م ياااداً مااا  أعياااا   60و الطادةااا مااا  واخااال اً توقتعااا 90عااا  
 .(70)ويشرت  موارق  يضارت  م  مقتدذ الودا  ب  األويان

حريااا  لارسااا  الااادويل للااادرام عااا  احلريااا  أن علاااى يندونتساااتا أن ت ةااال  وأكاااد التعاااالب -42
 ما خي هم ما قهم يف حري  الة ر والوزدان والدي  رتحللديقت   وغ هم م  األقلتا  ا املستعت

املساااتعت   أن حتمااالاً وجيااا  علاااى يندونتساااتا أييااا .العملااااو  ويقامااا  الشاااعادر واملمارسااا  والتعلاااتم
  .(71)وغ هم م  األقلتا  الديقت  م  التمتت  واالضطهاو

وأعرب  مق م  العةو الدولت  ع  قلقها يزا  أح ا  القانون اجلقادل الحي جتار  التناديب  -43
، الاااذي م ااار 93/2016أن املرساااو  الاااوزاري املشااارت  رقااام وأبااارز   .واإلساااا   ية الرماااوز الديقتااا 

 تاااااراغارحلادةاااا  الااااذي يعتققااااه أعيااااا  سااااابقون يف ( Millah Abraham"ملاااا  يبااااراهتم" ) مااااذه 
(Gafatar) ، ُويةاقم املقاخ احلايل للتع   واثو  الذي أوذ ية الطادة  شى أن يهمو هذه خي

باأن  15وأوحا  الورقا  املشارتك   .(72)تااراغارحلادة  ضد أرراو  عتدا ا امليايق  والت ويب واال
 ثالث  مراساتم وزاريا  مشارتك  تتعلا و  PNPS/1/1965يندونتستا أح ا  التنديب يف القانون تليل 
 .(73)هذه الطادة  لتنرمي زعما  و/أو أتملاماً حدوبأن تيع تار ابيار
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ماااا كانااا  اً ك ااا  ،  2001مقاااذ عاااا   ،أن الطادةااا  األمحديااا  14وذكااار  الورقااا  املشااارتك   -44
وأغلقاا  بعااض مسااازدها أو ختماا  بالشاامع األمحاار  .رعااا  التع اا  والتمتتاا  والعقاابألاً هاادر
 .(74)للهد تعرض  و 

ماال  احليف اً أن الساقوا  اثماس املاضات  شاهد  ت اعتد 24وذكر  الورق  املشرتك   -45
احل ومااا  حبمايااا  أن تقاااو   24وأوحااا  الورقااا  املشااارتك   .لشاااتع  يف  تاااع أ اااا  المللاااداملقاهيااا  ل

والعمال علاى طادة  الشتعت  وتتس  تسوي  وادم  للمش ل  وضمان سالم  تلا  الطادةا  وأمقهاا ال
 .(75)رراهها االقت اويحتقت  
للتمتتا  ولقتاوو شامب، مباا يف ذلا   اراالون واةاالبتعارض حلادةا   7الورق  املشرتك  راو  وأ -46

 .(76)اإلندونتست  اراررض احل وم  تسنتل  عت  رالون و
يندونتسااتا العواماال الااحي تسااهم يف يجياااو مقاااخ ماا   بااأن تعااااوأوحاا  مق ماا  زوبتلتااه  -47

اإلرااااال  ماااا  العقاااااع، مبااااا يف ذلاااا  عااااد  التعقتاااا  يف اجلاااارادم املرت ملاااا  ضااااد األقلتااااا  الديقتاااا  
ضاعايا اجلارادم العقتةا  يُعاقا  يف ساتاقه القيادل الذي والتعقت  يف الةساو  ،ومقاضا  مرت ملتها

  .(77)اال اما  ال ادة  واألح ا  الشديد ب
( املتعلاا  باملعلوماااا  واملعاااامال  2008)8 أن القاااانون رقااام 1الورقااا  املشاارتك  وأباارز   -48

اإلل رتونتااا  قاااد اسااات د  لتقتتاااد حريااا  التعملااا  وجتااارمي حرياااا  مسااات دمل اإلنرتنااا  واساااتهدا  
األشاااا ا  الااااذي  يساااات دمون وسااااادل التواحاااال االزتماااااعل ل عااااراع عاااا  الشااااواغل املتعلقاااا  

 تاااع  باااأن تليااالاحل ومااا   20وأوحااا  الورقااا  املشااارتك   .(78)اإلندونتسااات  باااإزرا ا  السااالطا 
األح ااا  اجلقادتاا  علااى أرعااا  التشااه  مبوزاا  قااانون املعلومااا  واملعااامال  اإلل رتونتاا  ومشااروم 

  .(79)املقرتح قانون العقوبا 
والتعملا  يف لع  يف حريا  التنماع لحال  انتها   72 و ية  1الورق  املشرتك  وأشار   -49

مااا  يعتقاااد أن اجلقاااا  الردتسااات  رتهاااا هااام  ،2016وآع/أغساااطس  2015الةااارت  ماااا بااا  عاااا  
  .(80)ينةاذ القانون لموية

 (81)ح ر  تع أش ا  الرق  

 وقعااواية أن ال  اا  ماا  األحلةااا  ( KPAI) أشااار  اللنقاا  اإلندونتساات  حلماياا  الطةاال -50
وأن اهتماا  الدولا  بإعااو  تأهتال األحلةاا   ،املاواو اإلباحتا االستيال  يف ضعايا لالجتار والمليا  و 

 .(82)اليعايا ورو اعتملارهم ال ي ا  قلتالً 

 احل  يف اث وحت  واحلتا  اأُلسري   
أن مشااروم القااانون املتعلاا  بالملتانااا  الش  اات  قااد عماام  13الح اا  الورقاا  املشاارتك   -51

ومقاذ ذلا  الوقا ،  .2015 روز/يولتاه 31وأن املشاورا  بشأنه قد انته  يف  2015يف عا  
 .(83)مل تت ذ احل وم  أي  يزرا ا  يف هذا الشأن

باملراقمل  الساري  ية اوعا ا  القاشط  وال عةت  الروتتقت   13وأشار  الورق  املشرتك   -52
 .(84)املاوي  هلم والت اال م
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ا  حتدياد هويا   امال لملطاقاالتسانتل اإللأن ما  قلا  العا   13وأعرب  الورق  املشارتك   -53
األك ااار  الة اااا  ر ومااااالت اااا  وون كشاااب هاااويتهم يقاااوض قااادر  املسااات دم  علاااى املشااارت  
  .(85)بش ل مةر اً  متش

 ال قوق اال ت ادية واالوتمادية والثقافية -3 

 (86)احل  يف العمل ويف يرو  عمل عاول  ومواتت   
حل ااو  علااى التعلااتم ومااا يقااتن عاا  ذلاا  ماا  أن حمدووياا  ا 18الورقاا  املشاارتك  أباارز   -54

ا ةااااض مساااتوذ التعلاااتم يف باااابوا اليربتااا  قاااد أرياااى ية الملطالااا  يف هاااذه املقااااحل  حتااا  ت اااون 
 .(87)العمل الردتست  اجلها  حاحمل ال قاعا  االست رازت  هل 

 (88)احل  يف مستوذ معتشل الد   
أن اإلخااال  القسااري قااد حاادث يف سااتاق عااد  مشاااريع  31الح اا  الورقاا  املشاارتك   -55

واألعماا  اإلنشاادت   ،مقت هاا  املادنيقاما  و ويحالح املمارا  املادتا ،  ،اث انا بقا  يئادت ، م ل 
 .(89)مرار  الشرحل م  أزل  قالطر على 
  على لارس  قوا  األم  أن است دا  العقب ال ي ا  يهتم 33الورق  املشرتك  وأبرز   -56

 .والشااااركا  عقاااادما يتعلاااا  األماااار بالتعاماااال مااااع االحتنازااااا  أو عملتااااا  اإلخااااال  القسااااري
قااوا  األماا  التابعاا  للدولاا  )الشاارحل  واجلااتو(  تعاا ذ أرعااا  العقااب املرت ملاا  يف مع مهااا ية الو 

 .(90)الشركا ية رعس  بل أيياً 
األراضاااال يف بااااابوا اليربتاااا  تساااامل  يف تاااادم   هتاااادأن ر 18والح اااا  الورقاااا  املشاااارتك   -57

وألقاا  اليااو   ،(91)م اااور األغذياا  األساساات  للمنتمعااا  املتاا ، م اال خم ونااا  وقتاا  الق اال
قطاع األخشااع قاد أوذ ية لأو مقااحل  ال يا  أن حتويال املقااحل  احلرزتا  ية ما ارم لق تال على 

 .(92)العديد م  حاال  الطرو والةقر وسو  التيذي 

 (93)  يف ال ع احل  
أن اثاادما  ال اااعت  ناااور ، وال ساااتما يف املقاااحل  الريةتااا   18الورقاا  املشااارتك   أكااد  -58

م ال نقا   ،وعالو  علاى ذلا ، هقاا  مشااكل .واملقاحل  الساحلت  واجل ر ومرتةعا  بابوا اليربت 
الشااعوع األحاالت  يف باا  انعاادا  ال قاا  املااوية  الطملتاا ، وسااو  اإلوار  وضااعب املسااا ل  وثقاراا  

 .(94)بابوا اليربت  واحل وم 
أن األشا ا  الاذي  يتعااحلون امل ادرا  بااحلق  يوازهاون  9والح   الورق  املشارتك   -59

احل و  على العالج الالز  للة وسا  املققول  بالد ، مبا يف ذل  عد   يم انت  عقملا  كمل   يف 
بااأن  9وأوحاا  الورقاا  املشاارتك   .(95)عاالج واالختملاااركةايا  الرتبتاا  الوقادتاا  والت ااالتب الملاه اا  لل

اإلبالغ اإلل امل، مبا يف ذل   م  امل درا  وت ل  شرو يندونتستا هذا العالج اإلل امل تقهل 
وضع ستاس  ت ةل املوارق  املستق   للش   الذي يلتمس العالج م  تعاحلل امل درا  وزيااو  

 .(96)علمت ختارا  العالج الحي تستقد ية األول  ال
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احل ااو  علااى وسااادل اً أن املاارأ  املت وزاا  ال ب قهااا قانوناا 19والح اا  الورقاا  املشاارتك   -60
وال ي ا  ح و  القسا  غ  املت وزا  على وسادل مقع احلمال  .مقع احلمل وون يذن م  زوزها

غااااا  قاااااانوي، ويقتاااااد قاااااانون العقوباااااا  اإلزهااااااض وجيااااار  القساااااا  الاااااال  يلتمسااااا  اإلزهااااااض، 
معلوماااا  أو خااادما  احل اااو  علاااى الاااال  يساااع  ية القساااا  األشااا ا  الاااذي  يسااااعدون و 

عااا  مقااادمل  والاااذي  يقااادمون املعلوماااا  واملشاااور  بشاااأن خااادما  اإلزهااااض، رياااالً  باااهتتعلااا  
 .(97)خدما  اإلزهاض قدموناثدما  ال عت  الذي  ي

ل الشاامل اجلتاد وية رار  أن االرتقاار ية الت قتاب اجلقسا 10الورق  املشارتك   أكد و  -61
احل و  على خدما  ال ع  اجلقست  واإلجنابت  يعوق قدر  الشاملاع علاى اختااذ القارارا  بشاأن 

علااى نتااادنهم ال ااعت  وأوذ ية ارتةااام معااد  انتشااار اً حتااا م اجلقساات ، األماار الااذي أثاار ساالمل
أمون، وزواج األحلةااا ، واإلزهاااض غاا  املاا ،واحلماال اململ اار ،راا و  نقاا  املقاعاا  الملشااري /اإليدز

ية أن يندونتساتا كانا  ما  با   18وأشار  الورق  املشارتك   .(98)والعقب واالستيال  اجلقست 
للساا ان  ع وساا بلاادان مل تااتم   ماا  ضاامان احل ااو  علااى العااالج املياااو للة وسااا  الساات  

 .(99)امل اب  بة و  نق  املقاع  الملشري /اإليدز

 (100)احل  يف التعلتم  

ت تااب مااع يحماادو وراساال عاا  القلاا  يزا  عااد  وزااوو مااقهن  18 املشاارتك  أعرباا  الورقاا  -62
ساا ان  قاراا  املعلماا  ل، وعااد  رهاام األكاوبتاا  ال قاراا  يف بااابوا اليربتاا ، وعااد  كةاياا  ال ةااا ا 

 .(101)الساحلت  واملقاحل  الداخلت  واملع ول واألقالتم والتوزيع املتةاو  للمعلم  ب  املدن  ،بابوا

 حقوق أشخاص م دديا أو فئال م ددة -4 

 (102)املرأ   

، ية زيااو  العقاب اجلقسال أشار  اللنق  الوحلقت  اإلندونتست  املعقت  مبسأل  العقب ضاد املارأ  -63
وضاااعب ، بشااأن القيااا  علااى العقااب املقاا يل 23/2004وجتاارمي املاارأ  عاا  حلرياا  تقةتااذ القااانون رقاام 

 .(103)زواج األحلةا على والت دي  القانوي احل ومل ،   املسنل القسا  م  زرا  ال جيا  غ
لشرحل  الوحلقت  للعمل يف اض املتقدما  والح   هتومان رايتس واتو أن احل وم  تعر   -64

شاا ل ماا  أشاا ا  وهاال  ،إلندونتسااتا و تااع رااروم اجلااتو "الختملااارا  العذرياا " التمتت ياا  واملهتقاا 
 .(104)على نطاق واسعمرروض  ولارس   القادم على نوم اجلقسالعقب 
القادم ية أن العقب  اللنق  الوحلقت  اإلندونتست  املعقت  مبسأل  العقب ضد املرأ وأشار   -65

 .(105)ضد القسا  م  اجملتمعا  األحلت  بار  على نوم اجلقس
كعامال  هتومان رايتس واتو أن املالي  م  اإلندونتستا  يعمل  يف اثارج  وأكد   -66

والعمال  ،مق لتا  ويتعرض  ثطر اإليذا  الشديد، مبا يف ذل  عاد  وراع األزاور أو تاأخر ورعهاا
 .(106)واالعتدا  الملدي أو اجلقسل على أيدي أرباع عمله  ،املةر  وانعدا  الراح 

وأشاار  هتومااان راياتس واتااو ية أن القااوان  املتا  جتااا القسااا  والةتتاا  علااى ارتاادا   -67
حلناع أو غطا  الرأ  يف املدار  وامل ات  احل ومت  واألماك  العام  مع التوحات  بإلياا  هاذه ا

 .(107)اللواد  املت  التمتت ي  الحي تقته  حقوق املرأ 
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أن عملتاا  اإلخاال   اللنق  الوحلقت  اإلندونتست  املعقت  مبسأل  العقب ضاد املارأ وأبرز   -68
ورقاادان سااملل   القسااا ،وب اا  أن تاا وي ية زياااو  العقااب ضااد   القسااا  عاا  مقااازهل ملعاادالقسااري ت

 ،احل و  على اثدما  العاما م  يم انت  االزتماعت  و األوسا   واالستملعاو م  ،كس  الرزق
 .(108)حتاز  األراضل والستطر  علتها وعد  التق  بالقسمل  ملسأل 

 (109)األحلةا   
( أن ياااهر  أحلةااا  الشااوارم مشاا ل  KPAI)أكااد  اللنقاا  اإلندونتساات  حلماياا  الطةاال  -69

تاا ثر يف الااحي م مقاا  ناشاا   عاا  الةقاار وعقلتاا  العماال اثاا ي واثالرااا  األسااري  واألزااوا  الساات   
 .(110)الروابط األسري 

أن األحلةااا  ضاعايا االعتاادا  اجلقسال يتلقااون العااالج يف  10والح ا  الورقاا  املشارتك   -70
ويعااي  .لسو  املعامل  بسمل  الوحم، األمر الذي يةاقم حاالتهممرحل  متأخر  زداً أو يتعرضون 

 ،األحلةاااا  ضاااعايا العقاااب مااا  اآلثاااار املتعااادو  اجلوانااا ، م ااال حااااال  احلمااال غااا  املرغاااوع رتاااه
والطااارو مااا  املدرسااا   ،وتسااالط األقاااران ،، وا ةااااض األوا  يف املااادار واألماااراض املققولااا  زقساااتاً 

 .(111)م  جمتمعا م أو
زياااااو  مطااااارو  يف الاااا واج باااا  الةتتاااااا  اللااااوا  تااااارتاوح  10  الورقاااا  املشااااارتك  والح اااا -71

أيياً أن مستويا  زواج األحلةاا   10وأكد  الورق  املشرتك   .عاماً  17و 16ب  ما أعماره  
وب ااا  أن يااا وي زواج  .لااا واج األحلةااا اً والتعلااتم مرتابطااا  ألن الةقاار جيعااال الةتتاااا  أك اار تعرضااا

ال اااع  الملدنتااا  ب مشااااكل تتعلااا القساااري ية احلمااال اململ ااار الاااذي يتسااامل  يف و األحلةاااا  اململ ااار 
  .(112)والعقلت ، م ل املياعةا  أثقا  الوالو  والتسرع م  املدرس 

هتوماااان راياااتس واتاااو أن آال  األحلةاااا  يعملاااون يف يااارو  خطااار  يف مااا ارم وأبااارز   -72
ويتاااااداولون املاااااواو ال تمتادتااااا  السااااامت  حلةاااااا  للقت اااااوت  مااااا  األ ويتعااااارض عماااااا  التملاااااغ .التملاااااغ

  .(113)ويست دمون األووا  احلاو ، ويررعون أمحااًل ثقتل ، ويعملون يف ورزا  حرار  شديد 
الحتنااااز ية أن األحلةاااا  ب ااا  أن متنااا وا مبوزااا  املعاااين باوأشاااار املشاااروم العااااملل  -73

 كل عا ، مب  رتهم األحلةاا  غا  يفمتن ون امل ا  م  األحلةا  وأن  ،قانون اهلنر  اإلندونتسل
 .(114)بالي  م  غ  أقربادهمما متن ون مع اً ، الذي  ك   مبرار  امل عوب 

 (115)األش ا  ذوو اإلعاق   
ية أن اجملتماااع املااادي مل يشاااار  يف حاااتاغ  خطااا  العمااال  16أشاااار  الورقااا  املشااارتك   -74

هت ااا  تعتماااد الاااحي ال و وحلقتااا  حلقاااوق اإلنساااان، وجمااا  يف خطااا  العمااال الأالاااحي  ،املتعلقااا  باإلعاقااا 
 .(116)واإلشرا  علته مستقل  لرحد تقةتذها

أن ماارت   العقااب اجلقساال ضااد األشاا ا  ذوي اإلعاقاا   16وذكاار  الورقاا  املشاارتك   -75
 .(117)ية ضعب ن ا  احلماي اً العدال ، ويرزع ذل  أساسأما    لون يف ك   م  األحتانب ال
أنه مبوز  عدو م  القوان ، مبا يف ذل  القانون اثاا   16الورق  املشرتك  والح    -76

راقااادي  ل هلتااا  االزتماعتااا   - اإلعاقااا  القةسااات  واألشااا ا  ذو يعتاااا  ،وقاااانون ال اااع  العقلتااا 
 .(118)مشتمله هبم لا يقته  حقوق األش ا  ذوي اإلعاق  كيعايا أو شهوو أوالقانونت ، 
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وهال  أن املشارك  الستاست  ل ش ا  ذوي اإلعاقا  ضا تل  16رتك  وذكر  الورق  املش -77
عد  وزوو عملت  ت وي  متسر  وشامل ، مبا يف ذل  ية  ع الملتانا ، وكذل   تع ذ ية عد 

قساا  ذوا  للأن هقا  حاال  ك ا   اً أيي 16والح   الورق  املشرتك   .(119)تسنتل القاخمل 
قهاا  يف ال ااع  حل ا  زسااتم والعقلتاا  الااال  يعااان  ماا  انتهاكاااالزتماعتاا   - اإلعاقاا  القةساات 

  .(120)اإلجنابت ، مبا يف ذل  التعقتم القسري
أن وعم احل وم  املقد  ية األحلةا  امل ااب  بشالل خمال  16والح   الورق  املشرتك   -78

 .(121)األحلةا احتتازا  ه ال  لتلملت  مبا يف ذل  االرتقار ية املرار  ال عت  اً، لتس كارت
احل وماااا  األشاااا ا  ذوي اإلعاقاااا  يف ن ااااا  بااااأن تاااادرج  16أوحاااا  الورقاااا  املشاااارتك  و  -79

أماااك  اإلقامااا  يف وتاااورر يم انتاا  الوحااو  املاااوي وغااا  املاااوي ؛ الياامان ال ااعل واالزتماااعل
ياااام  مشااااارك  األشاااا ا  ذوي تو ؛ اراااا  اثاااادما  ال ااااعت واهلتاكاااال األساساااات  املقاساااامل  يف مر 

 ا"، وتقةتاذ  تاع اإلزارا ا  املاذكور  رتها2017لعاا   الت ملتال بااألغال حرك  وقب  "اإلعاق  يف
 .(122)على أرض الواقع

أن الطااااالع ذوي اإلعاقاااا  املساااانل  يف ماااادار  التعلااااتم  16وذكاااار  الورقاااا  املشاااارتك   -80
 نأاً والح اا  الورقاا  أيياا ."األحلةااا  املاادجم "الشااامل ال ي الااون مهمشاا  وتطلاا  علااتهم حااة  

أو أووا  ووسااادط  يف املاادار لوحااو  املاااوي يم انتاا  ا، م اال مراراا  التعلااتم وهتاكلااه األساساات 
 .(123)لتس  متاح  بعد، أنشط  التدريس والتعلم

 (124)األقلتا  والشعوع األحلت   

ية أن احل وماا  مل تت ااذ التااداب  الالزماا  ملقااع التمتتاا  ضااد  14أشااار  الورقاا  املشاارتك   -81
ةارض يف ينشاا  والقتاوو علاى أراراو األقلتاا  ال تُ حت اى بالادعم، الستاساا  التمتت يا  ر .األقلتا 

واثاااادما    املدنتااا األحاااوا  يم انتااا  االسااااتةاو  مااا  وواداااريف اً وور العملااااو  رعسااا ، بااال أييااا
 .(125)االزتماعت  والةر  التعلتمت 

 ومااا  بشاااأن حقاااوق أن موقاااب احل )أماااان( والحااا  حتاااالب الشاااعوع األحااالت  يف األرخملتااال -82
، الااذي ي كااد احلقااوق PUU-X/2012/35الشااعوع األحاالت  يتعااارض مااع قاارار ام ماا  الدسااتوري  رقاام 

اثاضاع  الياباا   يفالدستوري  للشعوع األحلت  يف أراضتها وأقالتمها، مبا يف ذلا  حقوقهاا اجلماعتا  
احل ومااا  لارساااا  باااأن توقاااب وأوحااا  مق مااا  األمااام والشاااعوع غااا  املم لااا   .(126)تااا العررللعتااااز  

اجلماعااا  اإلثقتاا  وأن تشاار  االسااتتال  علااى األراضاال الااحي حتاار  الشااعوع األحاالت  ماا  سااملل عتشااها 
 .(127)املستق  و املسملق  و املت  املتيرر  م  است راج املوارو يف يحلار مملاوئ املوارق  احلر  

ت هاااااار يف  حااااالت  الرو أن محاياااااا  حقاااااوق الشااااااعوع األو سااااااان ي ألتةااااا جملاااااس والحااااا  -83
حقااااوق الشااااعوع األحاااالت   أن حتاااارت التشااااريعا  الااااحي يقملياااال أن تتماشااااى مااااع القااااانون الاااادويل و 

ماا  يعااالن األماام  26، وال سااتما احلاا  يف مواروهااا الطملتعتاا  علااى القعااو الااوارو يف املاااو  حتمتهاااو 
 .(128)املتعد  بشأن حقوق الشعوع األحلت 

اً ه تاار  250ار  اليابا  والملت   اإلندونتسات  مقعا  رو أن وز و سان ي ألتةجملس  وأكد -84
-Freeport)تعااااااادي  رريملاااااااور  مااااااااكموران الية شااااااارك  ( Gunung Botak)تشااااااامل غققاااااااغ بوتاااااااا  

McMoRan Inc ) (129)أيياً الشعوع األحلت  الحي تعتو هقا  أبعد الحي. 
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باااأن حتااا  يندونتساااتا  تاااع الشاااركا  علاااى احااارتا  قااارار  18وأوحااا  الورقااا  املشااارتك   -85
أن ( و اثاضااع  للعتاااز  العررتاا  بشااأن االعاارتا  باليابااا  PUU-X/2012/35)ام ماا  الدسااتوري  

وأوحا  الورقا  باأن حتا  يندونتساتا  تاع  .تع ز االعرتا  امتع الشعوع األحلت  يف يندونتساتا
 .(130)  يف بابوا اليربت  على احرتا  مملدأ املوارق  احلر  واملسملق  واملستق  الشركا  العامل

اً رو أن الستاساااا  التعلتمتاا  احل ومتاا  لتسااا  مالدماا  ثقارتاااو ساااان ي ألتةااوأباارز جملااس  -86
للمعاااي  االزتماعتااا   علااى االمت ااا زتاال الشااملاع ماا  الشااعوع األحاالت  تربتاا  ألهنااا تركاا  علااى 
رو ومقااع أيا  لارساا  ما  لارسااا  و األلتةاشااع  م اا   حااد  بتقمااا جياري  ،سالللمنتماع اإلندونت

 .(131)الشعوع األحلت  م  أن ت ون موضع ن ر يف تل  الستاسا  التعلتمت 
باأن تقار يندونتساتا ب قارا  سا ان باابوا األحالت ، وحترتمهاا  18وأوح  الورق  املشرتك   -87

عاريف يف تقةتاذ الستاساا  اإلئادتا  ويف احلتاا  العاما  يف وتقدرها، مبا يف ذل  األعرا  والقاانون ال
بابوا اليربت ، وأن تسال م بأمهتا  ال قارا  املتا  عا  حلريا  يومااج  تاع عقاحار ثقارا  باابوا يف الق اا  

 .(132)مقهكن   ال يتن أ  التعلتمل

 (133)املهازرون والالز ون وملتمسو اللنو  واملشروون واخلتاً   

جلاو  كاانوا  ملاتمسالزائ و  6 000 املشروم العاملل املعين باالحتناز أن حوايلالح   -88
أناااه علاااى الااارغم مااا  بعاااض اليااامانا   أييااااً والحااا   .2014عاااا  يف حمتنااا ي  يف يندونتساااتا 
ال  ا  ما  تلا   مادذ يتاحا اإلندونتست ، ت اار شاواغل بشاأن  واللواد اإلزرادت  مبوز  القوان  

ال سااتما يف القيااايا الااحي يملاادو أن االحتناااز يساات د  رتهااا و ، عملاالعلااى ال ااعتد الالياامانا  
  .(134)بدون أسا  قانوي مالدم

وأكاااد املشاااروم العااااملل املعاااين باالحتنااااز أييااااً أن االكت اااا  يف مراكااا  االحتنااااز هاااو  -89
حبري  بتقما ي ال امتنا ون التعر   حتنازاليف بعض مراك  اب   للمهازري  و  . مت رر  ش وذ

ويف هااذا ال اادو، أوحااى املشااروم بااأن تياام  يندونتسااتا  .يف ال ن انااا حمملوساا   مراكاا  أخاارذ يف
 .(135)حريتهماملسلوب  لمعاي  الدولت  ملعامل  األش ا  ليرو  االحتناز اإلواري تلملت  

 مناوق أو أ اليم م ددة -5 
أرلااا  مااا   ،2016و 2012عاااامل ه يف الةااارت  ماااا باا  أناا 8الح اا  الورقااا  املشااارتك   -90

اجلقاااا  مااا  قاااوا  األمااا  الاااذي  ارت ملاااوا أرعاااا  القتااال خاااارج نطااااق القياااا  والتعاااذي  العقااااع 
 .(136)ثقار  اإلرال  م  العقاع املتةشت وذل  يف ستاق  ،واالعتقاال  التعسةت 

 واابس ان بارم   .أنه لتس هقا  حري  تعمل  يف بابوا اليربت  17وذكر  الورق  املشرتك   -91
سلمل ع  آراده الستاست  ورغملته التعمل  الالقتل بسمل   وأذي  علتم  تعرض للسن  أو ا اليربت 

( بااااأن تقااااد  يندونتسااااتا JS12-PIANGO) 12وأوحاااا  الورقاااا  املشاااارتك   .(137)يف تقرياااار امل اااا 
يف   تماالعلااى الةااور وتتملاادأ العملتاا   عاالملسااأل  تقرياار امل اا  يف بااابوا اليربتاا  وأن جتاً زمقتاا زاادوالً 
 .(138)2020د أق اه هناي  عا  موع
بأن توقب احل وم  على الةور الاقهن األماين للعةاا  علاى  28وأوح  الورق  املشرتك   -92

  .(139)حوارا  شامل  وبقا   ب  احل وم  وشع  بابوا وأن جتريالسال  يف بابوا، 
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ملسأل  ( أن يندونتستا جي  أن تيع حداً JS12-PIANGO) 12وذكر  الورق  املشرتك   -93
ا حتقتقاً كااماًل تويقمليل أن جتري يندونتس .وأمقهم وحريتهم م  حتا م س ان بابوا اليربت  حرمان

 .(140)ل حو  القانونت اً اجلقا  ية العدال  ورقوأن تقد  يف  تع انتهاكا  حقوق اإلنسان 
  تواحل است دا  التشريعا  لتنرمي األنشط  مق م  العةو الدولت  أن السلطاوأبرز   -94

قاحار  لالساتقال ، م ال املركاا  احل لديها تااري  ما الستاست  السلمت ، وال ستما يف املقاحل  الحي 
املتعلقااا   مااا  القاااانون اجلقاااادل 106أن املااااو   11وأكاااد  الورقااا  املشااارتك   .(141)ماااالوكو وباااابوا

 ثر  يف اجملتماااع املااادي لملاااابوا اليربتااا  واحتناااازهم تسااات د  لتوقتاااب عقاحااار مااا (makar) باثتانااا 
 .(142)بسمل  االحتنازا  السلمت 

وذكر  مق م  العةو الدولت  أهنا ال ت ا  تتلقى يف بابوا تقارير موثوق  ع  عملتاا  قتال  -95
مةاار  للقااو  واألساالع  القارياا  علااى أياادي أرااراو الشاارحل  غاا  ضااروري أو اساات دا  و غا  مشااروع  

رتاا  احل وماا  باا   وال .خااال  االحتنازااا  والتنمعااا  الساالمت  املقاحاار  لالسااتقال واجلااتو 
مق م  العةو الدولتا  كاذل  أن نشاطا   وأبرز  .اجلماعا  املسلع  العقتة  والقاشط  السلمت 

للتعذي  أو ليا ه قد تعرضوا نموعا  مقاحر  لالستقال  مب متهم  باالرتملا آخري  ستاست  و 
 .(143)ملعامل  أثقا  االعتقا  واالحتنازم  يسا   ا

أن يندونتساااتا يقمليااال أن ت اااب عااا  علاااى ( JS12-PIANGO) 12 الورقااا  املشااارتك وشااادو   -96
األحاالت  يف بااابوا اليربتاا  الااحي تسااعى ية تقرياار امل اا  علااى الاا وا ، وأن ماا  الشااعوع يزملااار األقلتااا  

 .(144)ري وتقدمي اجلقا  ية العدال تعمد ية يزرا  حتقت  يف  تع أرعا  االختةا  القس
ب اور  غا  قانونتا  يقمليون أن ضملا  الشرحل  يف بابوا اليربت   8وذكر  الورق  املشرتك   -97

األشا ا  الاذي   يةومتنا وهنم وخيياعوهنم للتعاذي  ويوزهاون ا اماا  زقادتا   على امتن 
كذل  أن حاال  االعتقاا   8الورق  املشرتك  وأبرز   .(145)يشتمله يف أهنم ن موا االحتنازا 

لقاوا  الشارحل  يف موازها  امل ااهرا  املعتااو والتعذي  وساو  املعاملا  والسان  ال تا ا  هال الارو 
ملقتا  عا  شاواغل لاثلا ،  11وأعربا  الورقا  املشارتك   .(146)اجلماه ي  الستاست  يف باابوا اليربتا 

التعساااةل  حااااال  االعتقاااا مااا  اً د عااادوشاااهقاااد  2013أن عاااا  الياااو  بشااا ل خاااا  علاااى 
ش  اً على األقل قاد اعتقلاوا  1 083 أناً أيي 11والح   الورق  املشرتك   .حال  548 بلغ

 .(147)2015بش ل تعسةل يف عا  
، وهااو رماا  قومتاا  وحتازتااه أن التلااوي  بعلاام جنماا  ال ااملاح 11والح اا  الورقاا  املشاارتك   -98

 .(148)ي ا  يست د  كأسا  لالعتقا  واالستنواع والت ويب ال ،بابوا اليربت  ووحد ا ال قارت 
املاادارع  عاا  حقااوق اإلنسااان يف بااابوا اليربتاا  يتعرضااون أن  8وأكااد  الورقاا  املشاارتك   -99

لعد  تداب  ترمل ية عرقل  عملهم، مبا يف ذلا  املراقملا  والتنارمي والوحام املت ال باثتانا  و دياد 
 .(149)سالمتهم الملدنت 
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