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 مجلس حقوق اإلنسان 

 الفريق العامل المعني باالستعراض الدوري الشامل

 الدورة الحادية واألربعون 

 2022الثاني/نوفمبر  تشرين 7-18

 * موجز ورقات المعلومات المقدمة من الجهات صاحبة المصلحة بشأن إندونيسيا  

 تقرير مفوضية األمم المتحدة السامية لحقوق اإلنسان  

 معلومات أساسية -أوالا  

، مع مراعاة دورية االستعراض  16/21و  5/1عماًل بقراري مجلس حقوق اإلنسان  ر  أُعّد هذا التقري -1
رهة من الجهاو صااااااحمة المبااااال ة بشااااا ن   68الدوري الشاااااامو  وهو مورق لورعاو معلوماو مقدمة من  

  ويتضاااامن فرعًا (1)االسااااتعراض الدوري الشااااامو، وُيقدل  في  اااادو مورق تقاألدًا بال د اكعباااا  لعدد ال لماو
اإلنسان المعتمدة بناًء عل  تقادها التا  بممادئ باريس  وروعات  مستقاًل لمساهمة المؤسسة الوطنية ل قوق  
  (2)في إعداد التقرير نتائج االستعراض السابق

المعلومات المقدمة من المؤسسسسسسسسسسة الوونية لحقوق اإلنسسسسسان المعتمدة  نا ا   -ثانياا  
 على تقيدها التام بمبادئ باريس

يساااايا )اللجنة اإلندونيسااااية( ب ن تعجو ال دومة  أوصاااات اللجنة الوطنية ل قوق اإلنسااااان في إندون -2
باالتبااااااااااااااادلق عل  البروتواوي االنتيااري التذاا،ياة منااهضاااااااااااااااة التعاذلا ، واالتذاا،ياة الادولياة ل ماا اة رميع 

)العمو في صااااااااد اكساااااااما (،   188واتذا،ية منظمة العمو الدولية رعم  ،  اك اااااااااخ من االنتذاء القساااااااري 
بااااادلق عل  البروتواوي االنتياري المل ق بالعهد الدولي الااخ  تتاذ نطواو للشاااااروع في عملية الت وأن

بال قوق المدنية والساااااااياساااااااية، والبروتواوي االنتياري المل ق بالعهد الدولي الااخ بال قوق االعتبااااااااد ة  
واالرتماااةيااة والثقاااايااة، والبروتواوي االنتياااري التذااا،يااة حقوق اك ااااااااااااااااااخ  وي اإلعاااعااة، ونظااا  رومااا  

)العماي المنقلاون(، واتذا،ية   189مة الجنائية الدولية، واتذا،ية منظمة العمو الدولية رعم  اكساااااااااسااااااااي للم د
  (3)المتعلقة بوضع الالرئان 1951عا  

  

 صدر هذه الوثيقة من دون ت رير رسمي  تبدر *

 
 A/HRC/WG.6/41/IDN/3 اكمم المت دة

 
 Distr.: General الجمعية العامة

23 August 2022 

Arabic 

Original: English 



A/HRC/WG.6/41/IDN/3 

GE.22-13077 2 

وأ ااااارو اللجنة اإلندونيسااااية إل  عدد من القضااااا ا التي تطرح انتهاحاو م تملة ل قوق اإلنسااااان   -3
ائي، وأوصااااات ب ن ت ون مداوالو ال دومة بشااااا ن مشاااااروع في مشاااااروع القانون المتعلق بتعدلو القانون الجن

عن اسااتمعاد    القانون تشاااراية وأن تعطي اكولوية لممادئ و،يم حقوق اإلنسااان في صااياكة اكحدا ، فضااالً 
  (4)الذبو المتعلق بالجرائم الااصة منه

(  2020-2015اإلنسااااااااان )وأوصاااااااات ب ن تقو  ال دومة بتقايم تنذاذ نطة العمو الوطنية ل قوق   -4
وتنذاذها بذعالية من نالي ضاااااامان توفار الموارد ال ااية والمشاااااااراة ال املة للمجتمع المدني والمؤساااااسااااااو  

  (5)الوطنية ل قوق اإلنسان

وأوصات ب ن تليي ال دومة عقوةة اإلعدا  في او اللوائ  القانونية  وتتوع  عن المطالمة بعقوةة  -5
جري دراسااااااااة إفراد ة لجميع عراراو اإلعدا  البااااااااادرة عن الم دمة العليا  وت مر  اإلعدا  أما  القضاااااااااء  وت

  (6)بتافيف عقوةة اإلعدا  عل  المدانان الم دو  علاهم باإلعدا 

وأعرةت عن علقها إزاء اسااااااتمرار اللجوء إل  ممارساااااااو التعذل  وسااااااوء المعاملة النتقاع اعترافاو   -6
أن االحتظاظ ال لقاي   دث في العدلد من ًا  الت قاق  والحظت أ ضاااااااامن مشااااااااتمه فاهم منذ مرحلة الت ري و 

  (7)السجون ومراحق االحتجاز وزنازين االحتجاز التابعة للشرطة

 ااااااادو  تتعلق بالمدافعان عن   36ما مجموعه    2021-2020وأ اااااااارو إل  أنها تلقت في الذترة   -7
ومضاااااا قة عضاااااائية وحظر ل نشاااااطة  حقوق اإلنساااااان، اتاذو في عمومها  ااااادو تهدلداو وترها  وعن  

  (8)وحت  عملياو عتو بو

حالة من حاالو االنتهاحاو الجساااااااااااااايمة المقعومة ل قوق   12و ارو أنها أحملت الت قيقاو في   -8
اإلنساااااان وأوصااااات بالت قاق فاها ومقاضااااااة مرت باها  ولم  اضاااااع للت قاق من ران  النيابة العامة ساااااو   

  اإلحد  عشاااااااارة المتمقيةتتابع ال دومة عملية الت قاق في ال االو    عضااااااااية واحدة في بابوا  وأوصاااااااات ب ن
حاالو االنتهاحاو الجسااااااااايمة المقعومة ل قوق اإلنساااااااااان وأن تتاذ ساااااااااائر التدابار الالزمة الساااااااااتعادة   من

  (9)الض ا ا حقوق 

 ااااااادو  بشااااااا ن ال ق في حرية الدلن والمعتقد نالي    79وأ اااااااارو إل  أنها تلقت ما  باااااااو إل    -9
، ومعظمهاا لتعلق باشنشااااااااااااااااء أمااحن الجماادة، والتمااق الجمااعي/الذردي، وعرعلاة/رف   2021-2018 الذترة

  (10)اكنشطة الدلنية، وحظر/اعتناق العقادة الدلنية عسراً 

  34 اا  في  1  200و اار  فاها   2020وأ اارو إل  الدراساة االساتقباائية التي أررتها عا    -10
في المائة    36,2و  في المائة من المشااااااااراان اانوا  اشاااااااون انتقاد ال دومة 29مقاطعة، حاث اشاااااااذت أن  

حد  أن أًا  حانوا نائذان من التعبار عن آرائهم عبر اإلنترنت/وساااااااااائو التواصاااااااااو االرتماعي  و ارو أ ضااااااااا
أسااااااماف الاول هو التجريم المتذشااااااي عن طريق اللجوء إل  المادة المعلقة بالتشااااااهار في عانون المعلوماو  

  (11)ما استادمت إلسداو المنتقدلنًا والمعامالو اإلل ترونية، والتي اثار 

وأ اارو إل  أن ممارسااو الرق ال تقاي  اائعة  فعل  ساباو المثاي، تعرض ُنقالء القذ  المشاري   -11
من أ ااداي العن  وعضا     اادالً  26لمشااّاد في مقر إعامة حاحم النيداو )الموعول( بشااماي سااومطرة إل   ا

  (12)ستة منهم

تساااااااببت في انهيار الادماو والمرافق البااااااا ية في ماتل     19-وأ اااااااارو إل  أن رائ ة اوفاد -12
المناطق  واشااااذت عن العدلد من القضااااا ا النا اااائة أثناء الجائ ة، بما في  لل االساااات وا  عل  المساااااعدة  

  (13)االرتماةية للدولة، والتوزيع كار المت افئ للقاحاو، بسب  عد  توافرها
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من الساااياساااو  ًا  ، وضاااعت عدد19-لجائ ة اوفاد  وأ اااارو إل  أن ال دومة، في ساااياق تبااادلها -13
من الدراساو أظهرو  ًا  لتمدان رميع الطالف من مواصلة التمتع بال ق في التعليم، عل  الركم من أن عدد
  (14)أن هذه العملية أفضت إل  نسارة في فرخ التعلم، ال سيما بسب  التعلم عن بعد

دة التوراهياة بشاااااااااااااا ن اكعمااي التجاارياة وحقوق  وأوصاااااااااااااات با ن تنذاذ ال دوماة مماادئ اكمم المت ا -14
  (15)اإلنسان وأن تتاذ إرراءاو بش ن الشرااو التي تنتهل القانون وحقوق اإلنسان وتعاعبها

وأعرةت عن علقها كن ممارساة ت باو اك اااخ  وي اإلعاعة العقلية ووضاعهم في زنازين  اباهة  -15
  (16) هاو االرتماعي التي لدلرها القطاع الااخبالسجون ال تقاي مورودة في مؤسساو إعادة الت

ورحبات باالاطواو التي اتااذتهاا ال دوماة لالعترال باال قوق المجتمجياة في الياابااو العراياة  باد   -16
أنها أعرةت عن علقها كن ال دومة لم تباااااااااادق عل  مشااااااااااروع القانون بشاااااااااا ن  مساااااااااايارااو هواو  أداو   

(، عل  الركم من إدراره في برنامج التشاااااااريعاو  Masyarakat Hukum Adat)الشاااااااعوف اكصااااااالية( )
2013الوطنية لعا  

(17)  

والحظت أن أفراد المجتمع  وي الماوي الجنسااية والهوية الجنسااانية الماتلذة ال لقالون  عانون من   -17
ما اانت وصااامة العار  ًا  الوصااام والتمااق، مما انعدس في مساااتو  االعتداء علاهم وتعرضاااهم للعن   واثار 

  (18)هذه نارمة عن تبري او القعماء الدلناان واكحاد ماان ووسائو اإلعال 

 ااااااااادو  بشااااااااا ن انتهاحاو مقعومة   136ما مجموعه    2021-2017و ارو أنها تلقت في الذترة   -18
أنه ال لقاي ًا   دو  ضد الالرئان  والحظت أ ض  31ل قوق اإلنسان ضد العماي المهاررين اإلندونيساان و

هنا  أ ااااااااخ عد مو الجنسااااااية في إعليم إندونيساااااايا، ال   ملون وثائق إعامة، مما  جعو ال بااااااوي عل   
  (19)بالنسمة لهمًا صجمًا الادماو اكساسية أمر 

وأوصاااااااااااااات ب ن تعطي ال دومة اكولوية التماع نهج عائم عل  حقوق اإلنسااااااااااااااان في التعامو مع   -19
حوادث العن  المساااااال  والقضاااااااء عل  رميع أ ااااااداي التمااق والتجريم ضااااااد الساااااادان اكصاااااالاان في بابوا  

را  حقوق  إل  ممادئ احتًا  والمدافعان عن حقوق اإلنسااااان  واذلل اسااااتعراض مذهو  التنمية في بابوا اسااااتناد
  (20)اإلنسان التي تعدس السياق الااخ بمابوا وحمالتها وإعمالها

مة من الجهات األخرى صاحبة المصلحة -ثالثاا    المعلومات المقدَّ

 والتعاون مع آليات حقوق اإلنسان (21)نطاق االلتزامات الدولية -ألف 

بارمانيها  سااااتي ب ن تبااادق إندونيسااايا  أوصااا  مشاااروع االساااتعراض الدوري الشاااامو في رامعة   -20
عل  البروتواوي االنتياري الثاني المل ق بالعهد الدولي الااخ بال قوق المدنية والساااااااااياساااااااااية الرامي إل   

  (22)إلياء عقوةة اإلعدا 

ب ن تباادق إندونيساايا عل  البروتواوي االنتياري التذا،ية مناهضااة   4وأوصاات الورعة المشااتراة   -21
أنه بالركم من ت لاد إندونيساااااايا للتوصاااااياو    1  والحظت الورعة المشااااااتراة (23)سااااااباو اكولويةالتعذل  عل   

الداةية إل  التباااااادلق عل  البروتواوي االنتياري التذا،ية مناهضااااااة التعذل  وكاره من ضااااااروف المعاملة  
بشاا ن العماي المنقلاان    189العقوةة القاسااية أو الالإنسااانية أو المهانة واتذا،ية منظمة العمو الدولية رعم   أو

  (24)من االستعراض، فشنها لم تبدق بعد عل  هاتان المعاهدتان الجولة الثالثةنالي 

ودون إبطاء عل  اتذا،ية حما ة رميع  ًا  ب ن تبااااادق إندونيسااااايا فور   9وأوصااااات الورعة المشاااااتراة   -22
  (25)اك ااخ من االنتذاء القسري 
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للم دمة الجنائية  وأوصاات هاومن رالتس ووتب ب ن تباادق إندونيساايا عل  نظا  روما اكساااسااي   -23
الدولية وأن تدرره في التشااريعاو الوطنية، بما في  لل عن طريق إدراأ أحدا  للتعاون الذوري وال امو مع  
الم دمة الجنائية الدولية والت قاق في اإلبادة الجماةية والجرائم ضاااااااد اإلنساااااااانية وررائم ال رف ومقاضااااااااة  

  (26)لدوليللقانون اًا مرت باها أما  م احمها الوطنية وفق

وأوصاااا  مراق مناهضااااة القتو في العالم ب ن تباااادق إندونيساااايا بساااارعة عل  اتذا،ية منع رريمة  -24
  (27)اإلبادة الجماةية والمعا،مة علاها

  169ب ن تباااادق إندونيساااايا عل  اتذا،ية منظمة العمو الدولية رعم    2وأوصاااات الورعة المشااااتراة   -25
  (28)بش ن الشعوف اكصلية والقبلية

ودعت ال ملة الدولية للقضااااء عل  اكسااال ة النووية إندونيسااايا إل  التبااادلق عل  معاهدة حظر  -26
  (29)اكسل ة النووية

وأوصاااااااات منظمة التضااااااااامن المسااااااااي ي حوي العالم ب ن توره إندونيساااااااايا دعوة دائمة إل  رميع   -27
  (30)المدلذان بوال او في إطار اإلرراءاو الااصة

 لحقوق اإلنسان اإلوار الووني -با  

 اإلوار الدستوري والتشريعي -1 

عن علقها إزاء عد  ورود تنظيم  ااااااامو لضاااااامان ال ما ة الذعالة للمدافعان    1أعرةت الورعة المشااااااتراة   - 28
للمدافعان عن  ًا  واضااااا  ًا  عن حقوق اإلنساااااان المعرضاااااان للاطر، مشاااااارة إل  أنه ال لورد عانون لتضااااامن تعريذ 

   ( 31)  ما ة للمعالار الدولية وال ممادئ توراهية واض ة بش ن تقايم المااطر وت دلد تدابار ال ًا  حقوق اإلنسان وفق 

عن علقها كن إندونيسااااايا أبقت عل  اكحدا  الجنائية المتعلقة  ًا  أ ضااااا 1  وأعرةت الورعة المشاااااتراة -29
( من عانون المعلوماو  3)27من القانون الجنائي وةمور  المادة    311و  310بالتشااااااااهار بمور  المادتان  

  (32)والمعامالو اإلل ترونية

 األساسية لحقوق اإلنسان وتدا ير السياسة العامةاإلوار المؤسسي والبنية  -2 

ًا  أوصاااات اللجنة الوطنية المعنية بالعن  ضااااد المرأة ب ن تدعم ال دومة اسااااتقاللها وأن توفر مقيد  -30
  (33)من الموارد لدعمها لالضطالع بدورها امؤسسة وطنية ل قوق اإلنسان  او وال ة م ددة

و ال دومة بباااااااااياكة االساااااااااتراتيجية الوطنية ل عماي  ب ن تعج  20وأوصااااااااات الورعة المشاااااااااتراة   -31
التجارية وحقوق اإلنساااان اشطار عانوني م دد لتنذاذ اكعماي التجارية وحقوق اإلنساااان بمشااااراة هادفة من 

  (34)رميع أص اف المبل ة

 تعزيز حقوق اإلنسان وحمايتها -جيم 

 التطبيق اإلنسان مع مراعاة القانون الدولي اإلنساني الواجبتنفيذ االلتزامات الدولية المتعلقة بحقوق  -1 

 المساواة وعد  التمااق   

أن مساااااؤولي إنذا  القانون مثو ضاااااماا الشااااارطة والمدعان العامان    30و ارو الورعة المشاااااتراة   -32
إل  التمااق  والقضاااااااااة ما زالوا  عاملون أبناء بابوا من المشااااااااتمه بهم أو المتهمان في راحرتا بتمااق ويمالون  

  (35)العنبري ضدهم
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 حق الذرد في ال ياة وال رية واكمان عل   ابه وعد  التعرض للتعذل   

الحظ مشااروع االسااتعراض الدوري الشااامو في رامعة بارمانيها  ساااتي أن عقوةة اإلعدا  إلقامية   -33
تمثاو الياالبياة العظم  من باالنسااااااااااااااماة لمجموعاة من الجرائم، بماا في  لال ررائم الماادراو كار العنيذاة التي  

  وأ ااااار معهد إصااااالح العدالة الجنائية في إندونيساااايا  (36)الجرائم الم دو  عل  أصاااا ابها باإلعدا  او عا 
إل  أن إندونيسااااايا لم تتاذ نطواو إللياء عقوةة اإلعدا  ب دم القانون، وما زالت تقاضاااااي اك اااااااخ في 

  وأوصاااااا  المعهد إندونيساااااايا بما للي  نشاااااار سااااااجو (37)عدا نظا  عدالتها الجنائية وت دم علاهم بعقوةة اإل
حاالو عقوةة اإلعدا  والبياناو المبااااانذة حسااااا  نوع الجنس، ونوع العن ، ومدة الت نار في انتظار تنذاذ 

  وأوصاااااااااات الورعة  (39)  والتوع  عن فرض عقوةة اإلعدا  عل  الجرائم المتعلقة بالمادراو(38)حدم اإلعدا 
عدي إندونيسايا عانون المادراو لاتما ا  مع المعالار الدولية بشلياء عقوةة اإلعدا  عل   ب ن ت  14المشاتراة  

  وعدمت اللجناة الوطنياة المعنياة بالعن  (40)الجرائم المتباااااااااااااالاة بالماادراو التي ال تعتبر من أنطر الجرائم
  (41)توصياو مماثلة 14ضد المرأة والورعة المشتراة 

عن علقهما إزاء اسااااتمرار تجريم عدد ابار من   31والورعة المشااااتراة   1وأعرةت الورعة المشااااتراة   -34
بساااب  عملهم في مجاي حقوق اإلنساااان دون إرراء ت قاق ًا المدافعان عن حقوق اإلنساااان واحتجازهم تعساااذ

  (42)لذار في هذه القضا ا أو عد  الت قاق فاها أصالً 

أن االفتقاار إل  آلياة مرا،ماة لا اااااااااااااارال عل  أمااحن االحتجااز   19والحظات الورعاة المشااااااااااااااترااة   -35
  وأ ااااارو اللجنة الوطنية المعنية بالعن  ضااااد  (43)أفساااا  المجاي للتعذل ، ال ساااايما في مراحق الشاااارطة عد

إل  أن ممارسااااااااو التعذل  والعقوةاو الالإنساااااااانية مساااااااتمرة ضاااااااد الساااااااجاناو والنسااااااااء المبااااااااباو    المرأة 
عن علقها بوره ًا  مساااتشااافياو اكمراض النذساااية ومراحق إعادة الت هاو  وأعرةت أ ضااا باضاااطراباو عقلية في

 عانون الجنا او   عرض النساااء ضاا ا ا االكتباااف لاطر الضاارف بالعبااا كنهن  عتبرن  ناخ كن ساان
  (44)مرت ماو للقنا

 القانون الدولي اإلنساني  

ا اليرةية ب ن ورود عدد ابار كار متناس  من  الهولند ة المتعاونة من أرو بابو   أفادو المنظماو -36
في بابوا اليرةية في سااياق النقاع مع رماعاو المقاومة المساال ة المؤيدة  ًا  اكفراد العساادريان المنتشاارين حالي

عل  أن العملياو  ًا    وسااااالطت الضاااااوء أ ضااااا(45)الدولي اإلنسااااااني  انطماق القانون ًا لالساااااتقالي  عني ضااااامن
بتدابار احترازية ضاائالة أو معدومة تضاامن عد   اان هجماو ضااد المدناان مما  شاادو العساادرية عد نذذو  

  (46)للقانون الدولي اإلنسانيًا صري ًا انتهاح

 حقوق اإلنسان ومداف ة اإلرهاف  

بشااااا ن    5/2018إل  أن ال دومة اساااااتادمت القانون المعدي رعم   11وأ اااااارو الورعة المشاااااتراة   -37
اإلرهاف لتقااد حرية ت وين الجمجياو والتعبار، وال سااااااااايما اساااااااااتهدال التعبار الساااااااااياساااااااااي من أرو تقرير 
المبااااااااااااااار من عباو  ااااااااااااااعا  باابوا، حااث ااانات هناا  مطاالا  مسااااااااااااااتمرة بااالسااااااااااااااتقالي، ومنظمااو تؤياد  

  (47)المطال  تلل

 ما في  لل مس لة اإلفالو من العقاف، وسيادة القانون إعامة العدي، ب  

ما لوارهون صاااااعوةاو  ًا عن علقها كن الم امان في إندونيسااااايا اثار  32أعرةت الورعة المشاااااتراة   -38
في الوصااااااااااااااوي إل  موالاهم الم تجقين  وفي بع  اكحياان، منع مسااااااااااااااؤولو إنذاا  القاانون الم اامان من 

  (48)موالاهم، ليس فقط في مراحق االحتجاز، بو وفي مراحق الشرطة أ ضاً الوصوي القانوني إل  
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عن علقها إزاء اسااااتمرار فشااااو إندونيساااايا في ضاااامان ال قيقة والعدالة    9وأعرةت الورعة المشااااتراة   -39
  وةانت أنه  (49)ووسائو الجبر وضمان عد  الت رار لبال  ض ا ا انتهاحاو حقوق اإلنسان السابقة وأسرهم

الركم من أن ضاااااااا ا ا االنتهاحاو التارياية أو المسااااااااتمرة ل قوق اإلنسااااااااان حاولوا اللجوء إل  القوانان  في ب
والمؤسااساااو المتباالة ب قوق اإلنسااان، فشن رهودهم لم تمدنهم في اليال  اكعم من دفع مؤسااساااو الدولة  

  (50)إل  ت ريل المساراو القانونية المذضية إل  حما ة حقوق اإلنسان وإعمالها

للقوانان المتباااالة بشصااااالح     ااااامالً ًا تقايمًا  إندونيساااايا ب ن تجري فور  9وأوصاااات الورعة المشااااتراة   -40
عطاااع اكمن وأن تعقز نظااا  العاادالااة الجنااائيااة لمداااف ااة اإلفالو من العقاااف والتاادابار الراميااة إل  تعقيق 

 ااااملة ت مو آلياو العدالة،    اساااتقالي السااالطة القضاااائية واذاءتها المهنية  وتمدان الضااا ا ا من تعويضااااو
  وتوفار برامج ارتماةية واعتبااااااد ة، مع إعطاء اكولوية إلعادة ت هاو النسااااااء  (51)وتعاد ثقة الضااااا ا ا بها

  (52)والمسنان واكطذاي وأولئل الذلن  جيشون في مواعع معقولة ريرااياً 

 السياسيةال رّياو اكساسية وال ق في المشاراة في ال ياة العامة وال ياة   

أ اااااااارو هاومن رالتس ووتب إل  أن مئاو اللوائ  التمااقية سااااااام ت للسااااااالطاو الم لية برف    -41
إصادار تبااري  بناء لذائدة اكعلياو الدلنية أو الضايط عل  طوائ  لتياار مقّرها ت ت  افطة  االنساجا     

علياو الدلنية، عل  سااباو المثاي،  واسااتاد  المتشااددون اإلسااالماون اللوائ  لتبرير ترهابهم أو عنذهم ضااد اك
  والحظ الت اااال  الااادولي للااادفااااع عن ال رياااة أن  (53)لمنعهم من بنااااء اناااائس أو االحتذااااي بطقو  دلنياااة

الممارساة ال رة وال املة ل رية الدلن أو المعتقد في البلد عد تقوضات في القانون والممارساة عل  حد ساواء،  
القانونية المذروضاااااااة عل  إدراأ االنتماء الدلني في وثائق الهوية وعل  تساااااااجاو دور  كساااااااماف منها القاود  

  (54)عن انتشار العن  المتطرل الذي  ستهدل اكعلياو الدلنية في البلد الجمادة وتجريم التجد ف، فضالً 

لدلنية،  وأعرةت منظمة التضااامن المسااي ي حوي العالم عن علقها إزاء حوادث العن  ضااد اكعلياو ا -42
وال سااايما المساااي اان واكحمد ة والشااايعة وأتماع الد اناو أو المعتقداو التي ال تعترل بها الدولة، بما في  لل  

   ( 55) المعتقداو التقلاد ة للساااادان اكصاااالاان، والتي اسااااتمرو بشاااادو دوري في رو  سااااوده اإلفالو من العقاف 
التجد ف في إندونيساايا كسااماف سااياسااية، وإلساداو    وأعرةت عن علقها بوره ناخ إزاء إساااءة اسااتادا  عوانان

  وأ اااارو منظمة التضاااامن المساااي ي حوي العالم إل  أنه في عا   (56)المعارضاااة، واساااتهدال اكعلياو الدلنية 
، عدمت مقترحاو لتنقي  القانون الجنائي اإلندونيسي، تشمو توسيع نطاق عوانان التجد ف بقبد تجريم  2019

الدلن، وإعناع  اا  بال ذر، ومضاا قة الطقو  الدلنية أو إحداث ضاوضااء بالقرف من  أفعاي مثو التشاهار ب
دور ةمادة، وإهانة رراي الدلن أثناء أداء المناسااااااااااال، وسااااااااااارعة القطع اكثرية الدلنية وإتالل دور الجمادة  وتم  

حقيران/لونيه    بناء عل  تعليماو من الرئيس  كار أنه في  2019ت راو سااااّن هذا التشااااريع في أللوي/ساااابتمبر  
  5  وأوصاات الورعة المشااتراة  (57)أفاد ب ن البرلماناان عد اساات نذوا المداوالو بشاا ن التنقي او المقترحة،  2021

عل  وره الت دلد ب ن تضااامن إندونيسااايا تمدان  اااهود لهوه من بناء أماحن للجمادة الدلنية السااالمية عن طريق  
  (58)له ومنع العرعلة اإلداريةمرارعة عملية التباري  المعقدة بشدو ال مبرر 

مشاارة  ،  عن علقها من اساتمرار تجريم اك اااخ الذلن  عبرون عن آرائهم   1وأعرةت الورعة المشاتراة   - 43
 2008 لعاا    11وحاده، وراه االتهاا  إل  عادد ابار من اكفراد بمورا  القاانون رعم   2021إل  أناه نالي عاا  

  وأعرةت  (59)بشا ن المعلوماو والمعامالو اإلل ترونية  2016ا   لع 19بباييته المعدلة بمور  القانون رعم  
عن علقها من أن    1 وأعرةت الورعة المشااااااااتراة  (60)عن  ااااااااواكو مماثلة  42و  40و 11الورعاو المشااااااااتراة  

عواو اكمن اسااتادمت تدابار عمجية ضااد المدافعان عن حقوق اإلنسااان والمتظاهرين الساالماان مثو ال ظر  
(  makarالشااااااااااااامو عل  المظاهراو، واالعتقاالو الجماةية، والمالحقة القضااااااااااااائية بمور  مواد الايانة )

  (61)رائم ضد أمن الدولةعل  الج 110و 106القانون الجنائي ومعظمها بمور  المادتان  في
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من  ًا  ردلد  عن علقها بشاااااا ن الهجماو الرعمية التي أصاااااام ت  اااااادالً   1وأعرةت الورعة المشااااااتراة   -44
  وأفادو عدة وسااائط إعال  مسااتقلة بوعوع  19-والتي زادو بشاادو ابار نالي رائ ة اوفاد،  أ ااداي التهدلد

عل  الجمهور الوصااااااااااااااوي إل    هجماااو حجاا  الااادمااة الموزع عل  مواععهااا ممااا  جعااو من البااااااااااااااعاا 
عن علقهما إزاء زيادة الهجماو الرعمية ضااد المدافعان   11و  6  وأعرةت الورعتان المشااتراتان  (62)المعلوماو

  (63)عن حقوق اإلنسان في السنواو الامس الماضية

عن علقها إزاء اسااتمرار تجريم النشااطاء لمجرد ممارسااتهم ل قوعهم في   1وأعرةت الورعة المشااتراة   -45
مساالطة الضااوء عل   ، (64)عل  عضااا ا بابواًا  حرية التجمع الساالمي، بما في  لل أولئل الذلن   تجون ساالمي

اسااااااااااااتمرار الساااااااااااالطاو في اعتقاي واحتجاز المتظاهرين الساااااااااااالماان وسااااااااااااط تقل  المساااااااااااااحة المدنية في 
تقااد حرية التجمع  ًا  عن علقها كن السااااااالطاو واصااااااالت عملي 11عرةت الورعة المشاااااااتراة  وأ    (65)إندونيسااااااايا

السااااالمي من نالي اساااااتادا  عوانان تقااد ة ت د من ال ق في االحتجاأ  واساااااتادمت القوة المذرطة لتذريق  
  (66)المتظاهرين السلماان

 ال ق في الابوصية  

عد  ورود حما ة للابااااوصااااية والبياناو الشااااابااااية  عن علقها إزاء    15أعرةت الورعة المشااااتراة   -46
في اكطر القانونية الم لية في إندونيسااااااااايا، مما ساااااااااهو انتهاحاو ال ق في الاباااااااااوصاااااااااية في السااااااااانواو  

عن علقها من أنه بمور  الئ ة وزارة االتباااااااااالو وت نولوريا    6  وأعرةت الورعة المشااااااااتراة  (67)الماضااااااااية
لااصاااة )مشااايلو اكنظمة اإلل ترونية( تقد م بياناو المساااتاد    طل  من الشااارااو ا،  5/2020المعلوماو  

إل  ال دوماة عنادماا تطلا  ال دوماة  لال، بماا في  لال البياانااو الباومترياة والباااااااااااااا اة والبياانااو الوراثياة  
عل  نبااوصااية البياناو الااصااة  ًا  والماوي الجنسااية وااراء السااياسااية والسااجالو المالية، مما  شاادو نطر 

أن أدواو المرا،مة عد أساائ اساتادامها من   15  و ارو الورعة المشاتراة (68)حقوق اإلنساانبالمدافعان عن 
عبو الجهاو الذاعلة المرتمطة بالدولة والشاارااو الااصااة لمرا،مة واسااتهدال المدافعان عن حقوق اإلنسااان،  

  (69)وتقوي  حقوعهم في الابوصية والتعبار واستقاء المعلوماو وت وين الجمجياو

  ااخحظر رميع أ داي الرق، بما في  لل االتجار باك  

( ب ن تقد  إندونيساااايا الدعم للضاااا ا ا والناران  CLW)أوصاااات منظمة رصااااد العمو في البااااان   -47
المهّرةان إل  إندونيساايا، بما في  لل إعادة الناران إل  أوطانهم وتوفار الم و  والادماو المجانية ب سااعار 

  (70)معقولة عل  المد  القبار 

 تيةال ق في العمو وفي ظرول عمو عادلة وموا  

بشاا ن نلق فرخ العمو عد تم    11/2020إل  أن القانون الجامع رعم    8أ ااارو الورعة المشااتراة   -48
للشااارااو لممارساااة أعمالها في البالد   ًا بهدل نلق بائة أحثر تمدان  2020تمريره في تشااارين اكوي/أحتوةر  

إل  حااد ابار من تاادابار    ونق  القااانون الجاادلااد العاادلااد من القوانان القااائمااة بشااااااااااااااا ن حقوق العماااي ونّذ 
ال ما ة للعماي، بما في  لل ال د اكدن  ل رور، ومداف ة نها ة الادمة، واإلرازاو، واست قاعاو اكمومة،  

  (71)والرعا ة الب ية

عن علقها إزاء االساااااتادا  المساااااتمر وكار المتناسااااا  للعن  ضاااااد    25وأعرةت الورعة المشاااااتراة   -49
وتجريم االحتجاراو السالمية، واالعتقاي واالحتجاز التعساذاان، والذشاو في حما ة ًا،  العماي الم تجان سالمي

العماي من ردود أفعاي الشاااااراة العنيذة عل  االحتجاراو، والذباااااو الجماعي بساااااب  اإلضاااااراف، وحاالو  
  (72)التمااق ضد النقاباو عل  نطاق واسع ودون عقاف
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ان في مقارع زيت النااو   باااااااااالون عل  مرافق  أن العماي العامل 8والحظت الورعة المشااااااااااتراة   -50
ما انتهل حق العماي في ت وين الجمجياو من نالي  ًا  ساااااااااااادنية وندماو رعا ة صاااااااااااا ية كار الئقة  واثار 

  (73)أسالا  ماتلذة  ستادمها أص اف المقارع إلفشاي نقاباو العماي

 ال ق في الضمان االرتماعي  

فتقار إل  المسااااااااااعدة ال دومية بعد ال وارث الطبيجية  إل  أن اال 17الورعة المشاااااااااتراة    أ اااااااااارو -51
  (74)لقاي  شدو مبدر علق بالغ في القر  النائية ال

 ال ق في مستو  مجيشي الئق  

إل  أن البايادلن عد عانوا بشادة متوساطة من انعدا  اكمن اليذائي،    17أ اارو الورعة المشاتراة   -52
  (75)بسب  الدنو المذبذف وارتذاع ت اليف الباد

أنه تم اإلبالغ عن وعوع عملياو اإلنالء القسااااااري في إندونيساااااايا،   17الورعة المشااااااتراة    وأبرزو -53
  (76)التوسع العمراني، دون توفار تعوي  اال وسدن بدلو سيما بسب  مشاريع وال

  باالون  بالتقارير التي تذاد ب ن ما  قرف من رةع الساادان ال  ًا  علم  17وأحاطت الورعة المشااتراة -54
  (77)عل  مياه الشرف الم مونة في المناطق الريفية

 ال ق في الب ة  

ًا  وأ ااار مراق اكساارة وحقوق اإلنسااان إل  أن إندونيساايا زادو من توافر القابالو الماهراو، مبرز  -55
الو  أن مذتاح زيادة االناذاض في الواياو هو توافر الرعا ة التولاد ة الطارئة في الوعت المناسااااااااا  في حا

  (78)المضاعذاو التي تهدد ال ياة

وةانما الحظت اللجنة الوطنية المعنية بالعن  ضاااااد المرأة إصااااادار ال دومة للوائ  وممادئ توراهية   - 56
تتعلق بالباااااا ة وال قوق الجنسااااااية واإلنجابية، أوصاااااات ب ن ت ذو ال دومة إدراأ التثقيف الشااااااامو في مجاي  

   ( 79) اإلعاعة  التعليمية الوطنية، بما في  لل لبال  النساء والذتياو  واو   الجنسية واإلنجابية في المناهج   الب ة

عن علقها كن االسااااااااتجاباو الوطنية للجذا  تراق في اليال  عل     29وأعرةت الورعة المشااااااااتراة   -57
  (80)الدعم الطبي/السريري/الوةائي أو أنها تتاذ  دو أعماي نار وإحسان

 ال ق في التعليم  

ب ن تضاااع إندونيسااايا ساااياسااااو وةرامج  ااااملة ومنباااذة ايما لتعلق بتوافر   2أوصااات الورعة المشاااتراة   - 58
ونظااا  تمويااو إ جااابي لضااااااااااااامااان  ًا، عاااماا 12مااو ت اااليذااه، والتعليم اإللقامي المجاااني لماادة  التعليم والقاادرة عل  ت  

  وأوصات منظمة  بروان تشاو   ب ن تعالج إندونيسايا الذجوة في  ( 81) ال باوي عل  التعليم العالي الجاد والمجاني 
   ( 82) ية العامة فرخ ال بوي عل  التعليم االبتدائي والثانوي عن طريق إزالة ت اليف المدار  الثانو 

أدو إل  تذاعم    19-( إل  أن رائ ة اوفادDompet Dhuafa)  را  الذقار  وأ ااااااااارو منظمة  -59
  عد  المساااواة في فرخ ال بااوي عل  التعليم ورودته في إندونيساايا  واان اكطذاي من الذئاو اكعو دنالً 

 ااية، بما في  لل االتبااااااااي باإلنترنت  كن ااباء لم لتمدنوا من توفار اكدواو الًا هم الذئة اكحثر تضااااااارر 
  (83)لدعم تعليم أطذالهم عبر اإلنترنت

أن الادماو التعليمية في رميع مناطق النقاع ال تعمو كن النا    18و ارو الورعة المشااااااااااتراة   -60
  (84)فروا من د ارهم  وفي العدلد من هذه المواعع، أعامت القواو العسدرية عواعدها في المماني المدرسية
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 التنمية والبائة واكعماي التجارية وحقوق اإلنسان  

ما تؤدي إل   ًا  يع اإلنمائية في إندونيساااايا اثار أن السااااياساااااو والمشااااار   17 ارو الورعة المشااااتراة   -61
إزالة الياباو وتيار المناخ مما  عرض للاطر ال ق في ساااااابو الجيب واكمن اليذائي بالنساااااامة للمجتمعاو  

أن إزالة الياباو، واالساااتاالء عل  اكراضاااي، وحرائق   45  وأبرزو الورعة المشاااتراة  (85)الم لية المتضاااررة
يضااااناو واالنهياراو اكرضاااية، وانتهاحاو حقوق اإلنساااان ضاااد المدافعان عن حقوق  الياباو والتلوث، والف

  (86)اإلنسان والشعوف اكصلية، وال سيما في البناعة االستارارية، ال تقاي تت رر 

بش ن حما ة البائة وإدارتها لن     2009لعا     32إل  أن القانون رعم    1الورعة المشتراة    وأ ارو -62
من نالي الت حاد عل  أن  ًا  أو مدنيًا مقاضاااااااة أي  ااااااا  لناضااااااو من أرو البائة رنائي عل  أنه ال  مدن

القانون  مثو الئ ة مهمة ل ما ة المدافعان عن البائة من الدعاو  القضااااائية االسااااتراتيجية ضااااد المشاااااراة  
  (87)في الشؤون العامة التي تهدل إل  إسداتهم وتاويذهم

ب ن تقو  إندونيسااااااايا بما للي  مطالمة الشااااااارااو بوضاااااااع ممادئ    13وأوصااااااات الورعة المشاااااااتراة   -63
وساااياسااااو مؤساااساااية ت تر  حقوق اإلنساااان والتنمية المساااتدامة  وال رخ عل  بذي العنا ة الوارمة والت قق  

مة ل ذظ الطبيعة  منها في رميع ساالساو التوريد التجارية  وإرراء تقايماو للمناطق  او القيمة العالية بالنسا
  (88)ضمن مناطق االمتيازاو عبو العملياو وةعدها

لوضااااااااع أهدال  ًا  وأوصاااااااات هاومن رالتس ووتب ب ن ترارع إندونيساااااااايا مساااااااااهمتها الم ددة وطني -64
دررة مئوية   1,5لاذ  االنمعاثاو تجعلها تتما اااا  مع هدل اتذاق باريس لل د من االحترار العالمي إل   

  (89)ال قمة البناةيةفوق مستوياو ما عبو 

 حقوق أشخاص محددين أو فئات محددة -2 

 النساء  

أ اااااااااااااااارو هاومن رالتس ووتب إل  أن اللوائ  اإللقامياة التمااقياة المتعلقاة بلمس الجلمااف تذرض   -65
المالبس الضاااااااايقة وتطل  منهن تيطية ًا  عل  النساااااااااء والذتياو ارتداء الجلماف، بانما ت ظر علاهن أ ضاااااااا

  (90)أرسادهن باستثناء ألدلهن وأررلهن ووروههن

، ارتذع العن  ضاااااااد المرأة، واتاذ  19-إل  أنه نالي رائ ة اوفاد  6وأ اااااااارو الورعة المشاااااااتراة   -66
أ ااااااااداي العن  العائلي والعن  الجنساااااااااني عبر اإلنترنت، بانما لم ت ن تورد لوائ  عادرة عل  حو مساااااااا لة  

  (91)صة ايما لتعلق بتوفار ال ما ة للض ا االعن  الجنساني عبر اإلنترنت، نا

وأعرةت اللجنة الوطنية المعنية بالعن  ضاااااااااااااد المرأة عن علقها كن بع  الممارسااااااااااااااو التقلاد ة   -67
  (92)الضارة ضد المرأة ال تقاي عائمة، بما في  لل تشويه/بتر اكعضاء التناسلية اكنثوية والقواأ القسري 

الوطنياة المعنياة باالعن  ضاااااااااااااااد المرأة إل  عاد  ورود مماادئ توراهياة م اددة  وأ اااااااااااااااارو اللجناة   -68
الضااا ية أثناء الت قاق في العن  ضاااد المرأة عل  مساااتو  الشااارطة، وأوصااات ب ن ت سااان ال دومة   ل قوق 

تنذاذ عانون المساااااعدة القانونية وكاره من اللوائ  والممادئ التوراهية لتعقيق وصااااوي النساااااء ضاااا ا ا العن   
  (93)لعدالة عل  ن و أفضوإل  ا

أن نسااامة ابارة من النسااااء اإلندونيساااياو  عملن في القطاعاو كار   8والحظت الورعة المشاااتراة   -69
أعو بدثار من نظرائهن من الرراي  ًا  الرساااااااااااااامياة واعاامالو في مقارع زيت الناااو حااث ما زلن لتلقان أرور 

  (94)وق اإلنسانويتعرضن ك داي أنر  ماتلذة من التمااق وانتهاحاو حق
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 اكطذاي  

اللجنة الوطنية المعنية بالعن  ضاد المرأة أن ساياساة من  اإلعذاءاو من  اروا القواأ عد     ارو -70
إل  زيادة في زواأ اكطذاي نالي   3  وأ اااارو الورعة المشاااتراة (95)أساااهمت في ارتذاع عدد زواأ اكطذاي

ذاي اان له ت ثار سالبي عل  النسااء، ال سايما كنه مما  سالط الضاوء عل  أن زواأ اكط  19-رائ ة اوفاد
زاد من نطر التسرف من المدرسة، وحمو المراهقاو، وعمالة اكطذاي، والعن  ضد المرأة  ولقواأ اكطذاي  
ت ثار عل  مستو  رفاه حياة اكطذاي وحبولهم عل  الب ة السليمة، كن زواأ اكطذاي لؤثر عل  نذسية 

لاه ويؤثر في صاااااااااااااا تهم اإلنجاابياة  ويمدن أن لؤدي  لال إل  وايااو اكمهاو    اكطذااي كار المسااااااااااااااتعادلن
  (96)عن التقق  والرضع، فضالً 

والحظت الشاااااااااااراحة العالمية من أرو إنهاء العن  ضاااااااااااد اكطذاي أن العقاف البدني ل طذاي في  -71
والمدار  واعقوةة عل  الجريمة، وأوصااااات  إندونيسااااايا مشاااااروع في المنقي والرعا ة البدللة والرعا ة النهارية  

بساااااااااان تشااااااااااريع   ظر بوضااااااااااوح رميع أ ااااااااااداي العقاف البدني ل طذاي في او مدان  مس حياتهم وإلياء  
  (97) رائع عانونية تبرر استادامه أ ة

ب ن ت ذو إندونيسااااااايا إدماأ التثقيف الشاااااااامو في مجاي البااااااا ة   3وأوصااااااات الورعة المشاااااااتراة   -72
في المناهج الدراسااية عل  مسااتوياو المدار  االبتدائية واإلعداد ة والثانوية، مع مراعاة   الجنسااية واإلنجابية

  (98)السياعاو الم لية والوطنية

 حمار السن  

حالة من حاالو العن  المبلغ   43أ اااااااااااارو اللجنة الوطنية المعنية بالعن  ضاااااااااااد المرأة إل  أن   -73
، واره 19-اد من أساااااارهم  وفي سااااااياق رائ ة اوفادحالة ارت بها أفر   45عنها ضااااااد المساااااانان من أصااااااو  

  (99)حوارق في ال بوي عل  الادماو الب ية واالرتماةيةًا المسنون أ ض

 اك ااخ  وو اإلعاعة  

عن علقها إزاء القوانان والسااياساااو التمااقية القائمة ضااد اك ااااخ   23أعرةت الورعة المشااتراة   -74
 وي اإلعاعة، مشاااااارة بوره ناخ إل  أن مشاااااروع القانون المتعلق بجريمة العن  الجنساااااي، الذي تناعشاااااه 

تمااقية تبرر ممارسااااااااااة التعقيم أو تراا  وسااااااااااائو منع  ًا  ال دومة والبرلمان، ال لقاي لتضاااااااااامن أحدامًا  حالي
أن النساااااء  واو    21  و ارو الورعة المشااااتراة (100)قساااارية ضااااد اك ااااااخ  وي اإلعاعة العقليةال مو ال

اإلعاعاو النذساية االرتماةية الالئي لودعن في مؤساسااو ارتماةية ومساتشافياو للط  النذساي معرضااو  
عل  أن العدلد من  ًا  الضااوء أ ضاا 21  وساالطت الورعة المشااتراة  (101)لمنع ال مو القسااري والتعقيم القسااري 

ال بااااوي عل  المساااااعدة القانونية،  اك ااااااخ  وي اإلعاعاو النذسااااية واالرتماةية لوارهون صااااعوةة في 
كن عانون المسااعدة القانونية لن  عل  أن الدولة ال ترصاد اكمواي إال لمؤساسااو المسااعدة القانونية التي  

  (102)تعان اك ااخ الذلن  بنذون في فئة من فئاو اك ااخ الذلن  جيشون في فقر 

،  1977الذي فرضاااته ال دومة في عا   وأ اااارو هاومن رالتس ووتب إل  أنه بالركم من ال ظر   -75
اسااااااتمرو اكساااااار اما أنبااااااائاو العالأ التقلادي والموظذون في مؤسااااااساااااااو الرعا ة في ممارساااااااو ت باو 

إبقاءهم مدبلان لسااانواو، بساااب  وصااامة العار  ًا  اك اااااخ  وي اإلعاعاو النذساااية واالرتماةية، بو وأحيان
واانت مؤسااساااو الرعا ة التي تدلرها الدولة ومراحق الر،يا     (103)السااائدة واياف الادماو المجتمجية ال ااية

الشاارةية الااصااة حاث   تجق اك ااااخ  وو اإلعاعة ببااورة تعساافية بالية االحتظاظ وتذتقر إل  النظافة  
البا ية والتدابار الالزمة لتيساار النظافة الشااباية  وفي مساتشافياو اكمراض العقلية التي تدلرها الدولة،  

كرل    وو اإلعاعاو النذسية واالرتماةية بشدو روتاني عل  تناوي اكدوية، وي مسون في   جبر اك ااخ
  (104)العقي، وياضعون لعالأ ال إرادي لتراوح بان القاود الماد ة وال يميائية والعالأ بالبدماو ال هرةائية
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و  إندونيسااااااااايا  وأوصاااااااااات منظمة الثورة اإلندونيسااااااااااية والتعليم من أرو اإلدماأ االرتماعي ب ن تق -76
للي  االعترال باكهلية القانونية ل  اااااااخ  وي اإلعاعاو النذساااااية واالرتماةية ووضاااااع برنامج داعم   بما

التااا  القراراو  مرارعاة القوانان المتعلقاة باالقواأ والباااااااااااااا اة العقلياة واإلعااعاة ورميع اللوائ  التي تشاااااااااااااارع 
لقضااااء عل  العن  الجنساااي من أرو القضااااء  اإللداع القساااري في مؤساااسااااو الرعا ة  وسااان عانون بشااا ن ا

  عل  العن  الذي   دث في مؤساااسااااو الرعا ة االرتماةية  والتنذاذ التدريجي لبرنامج اإلنراأ من مؤسااساااو
الرعا ة عن طريق تباميم برامج ال ما ة االرتماةية ل  اااخ  وي اإلعاعة للجيب بشادو مساتقو والعودة  

  (105)إل  المجتمع

 اكصلية واكعلياوالشعوف   

ًا  أن عد  ورود عانون م دد بشا ن حقوق الشاعوف اكصالية، مبا وة  13أبرزو الورعة المشاتراة   -77
بشرراءاو الدولة المرهقة والمعقدة تجاه الشاااعوف اكصااالية حت  للمطالمة باالعترال ب قوعها، عد تر  العدلد  

أن العدلد من  ًا  أ ضاااا  24رعة المشااااتراة   وأبرزو الو (106)من أراضااااي الشااااعوف اكصاااالية عرضااااة للمبااااادرة
الساااياسااااو التي أصااادرتها ال دومة عد وضاااعت الشاااعوف اكصااالية في السااانواو اكنارة في موع  زاد ايه 
تهدلدها بذقدان أعاليمها اكصااااااالية/أراضاااااااي أردادها، بما في  لل عانون نلق فرخ العمو، والقانون المنق   

والالئ ة    قراعي وتهائاة اكراضااااااااااااااي، والئ اة وزير البائاة وال راراة،للمعاادن والذ م، والئ اة وزير التاطيط ال
  (107)الرئاسية بش ن القيم االعتباد ة لل رةون، والقانون المتعلق بعاصمة الدولة

وسالطت منظمة هاومن رالتس ووتب الضاوء عل  أن ال دوماو اإلندونيساية المتعا،مة نبابت   -78
ة بي  النظر عن آثارها عل  المجتمعاو الم لية، بما في مساااحاو  اااسااعة من اكراضااي لمشاااريع التنمي

ول ن دون    ي لل السادان اكصالاون والسادان المعتمدون عل  الياباو  وأحدو ال دومة ال قوق في اكراضا
حما ة اااية، بما في  لل حقوق السااااااااادان اكصااااااااالاان، مما أد  إل  فقدان سااااااااادان الريف السااااااااايطرة عل   

ذه المشاريع دون التشاور مع المجتمعاو الم لية المتضررة أو بتشاور م دود،  أراضاهم  وتم تنذاذ معظم ه
في حان وارهت بع  المجتمعاو الم لية الترها  والمضااااااا قة من عبو الشاااااارطة الم لية التي تعمو نيابة 

 13وأوصاااات الورعة المشااااتراة    (109)ةعن  ااااواكو مماثل 2  وأعرةت الورعة المشااااتراة  (108)عن اياناو عوية
تعترل إندونيساااااااايا ب قوق الشااااااااعوف اكصاااااااالية في أراضاااااااااها ومواردها العراية وأن ت ماها، بوسااااااااائو   ب ن
اعتمااد آليااو تمدن من هاذه ال ماا اة، مثاو مشااااااااااااااروع القاانون المتعلق بااالعترال ب قوق الشااااااااااااااعوف   منهاا

  (110)وحمالتها اكصلية

انتهاحاو نظا  العدالة الجنائية الستهدال  من  ًا  متناميًا  أن هنا  نمط  1والحظت الورعة المشتراة   -79
ومضااااااا قة نشااااااطاء الشااااااعوف اكصاااااالية واكراضااااااي لمجرد ممارسااااااتهم ل قوعهم في حرية التعبار والمطالمة  

عل  أن المدافعان عن حقوق الشاعوف اكصلية  ًا    وسالطت الضاوء أ ضا(111)ب قوعهم في أراضااهم اكصالية
داان اكصاااااااااااااالاون في اانيااباان عل  ت وياو الياابااو  وارهوا ماااطر وت اد ااو نااصاااااااااااااااة  فقاد احتج الساااااااااااااا

منهم عل  ال ذاظ عل  أراضااااهم العراية  وفي تشااارين ًا   جيشاااون فاها إل  مقرعة لقيت النااو حرصااا التي
من عبو ًا  اتهم زةيم هذه المجموعة من السادان اكصالاان بسارعة منشاار واعتقو تعساذ،  2020اكوي/أحتوةر  

ن الوساط   وسابق أن ألقي القم  عل  نمساة آنرين من السادان اكصالاان  الشارطة الم لية في االيمانتا
  (112)ال انامان، بسب  نقاعاو عل  اكراضي بانهم والجهاو المسؤولة عن المقرعة

الضااوء عل  أن العدلد من نساااء الشااعوف اكصاالية ما زلن  عانان   24وساالطت الورعة المشااتراة   -80
،  افة اكبوية القوية، وعد  المشااراة في عملية التنمية، والعن  الجنسااني من وصامة العار والتمااق، بساب  الثق

  (113)والوعوع في  را  الذقر، وكار  لل من القضا ا اإل دالية
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 المثلياو والمثلاون ومقدورو الماو الجنسي وميالرو الهوية الجنسانية وحاملو صذاو الجنسان  

أن االفتقار إل  ال ما ة القانونية والتمااق الواسااااااااع النطاق والت اق    7والحظت الورعة المشااااااااتراة   -81
المؤسااااسااااي عد أد  إل  حرمان اك ااااااخ المثلاان من الوصااااوي إل  الادماو العامة، بما في  لل التعليم  

داو عل  مسااااااااتو  عن علقها من أن القيا 7  وأعرةت الورعة المشااااااااتراة  (114)والرعا ة الباااااااا ية واإلساااااااادان
المقاطعاو وعل  المساتو  الم لي أدلوا ببياناو وصام وتمااق ضاد اك اااخ المثلاان في إندونيسايا طواي  

مما حرض و اجع عل  العن  والمعاملة التمااقية من أرهقة الدولة والجماعاو كار ،  2022-2017الذترة  
  (115)المتسام ة ووسائو اإلعال 

ندونيساااااايا بما للي  وع  مداهماو الشاااااارطة التي تسااااااتهدل أفراد  وأوصاااااات هاومن رالتس ووتب إ -82
مجتمع الميم، والت قاق مع الضاااماا المساااؤولان عن المداهماو كار القانونية وت دلبهم أو مقاضااااتهم، وحو 
أي وحداو  ااااااااارطة إعليمية وم لية مدرساااااااااة الساااااااااتهدال أفراد مجتمع الميم  وإلياء رميع اللوائ  الم لية،  

عد الشاريعة اإلساالمية في آتشايه، التي تنتهل حقوق مجتمع الميم  وتعدلو اكحدا  التمااقية  في  لل عوا  بما
المناهضاة للمثلاان ومقدوري الماو الجنساي وميالري الهوية الجنساانية وحاملي صاذاو الجنساان في عانون  

   ( 116)   ااااذو     المواد اإلباحية التي ساااام ت بالمالحقاو القضااااائية عل  أسااااا  أن الساااالو  الجنسااااي المثلي
ب ن توع  إندونيساااايا وتمنع رميع أ ااااداي التمااق والمضااااا قة واإلساااااءة عبر   6وأوصاااات الورعة المشااااتراة  

اإلنترنت من عبو موظذي إنذا  القانون الذلن  ساااااااااااااتهدفون اك اااااااااااااااخ المثلاان والمثلياو ومقدوري الماو  
  (117)الجنسي وميالري الهوية الجنسانية وحاملي صذاو الجنسان

 المهاررون والالرئون وملتمسو اللجوء  

والحظت منظمة رصااااااد العمو في البااااااان أن العماي المهاررين في إندونيساااااايا   رمون بشاااااادو  -83
روتاني من حقهم اكساسي في اإلضراف، وفي تشداو النقاباو التي  اتارونها واالنضما  إلاها، والمشاراة  

لعمو إل  اإلحراه إلرمار العماي عل  عبوي ساااااالطتهم  ما لج  أصاااااا اف اًا  في اكنشااااااطة  او الباااااالة  واثار 
المطلقاة في مواعع العماو  وااان اسااااااااااااااتاادا  القوة من عباو حرا  اكمن، بتورياه من مادلري مواعع العماو،  

  (118)إلسداو معارضة العماي وإنهاء اإلضراباوًا  ائعًا ت تيد

أنه بالركم من المسااهمة السانوية الضاامة في اعتبااد إندونيسايا من    8والحظت الورعة المشاتراة   -84
نالي الت ويالو، فشن ال دومة فشاااااااالت في توفار ال ما ة القانونية ال ااية للعماي المهاررين الذلن ما زالوا  

   ( 119)المضيذة لوارهون االستيالي وانتها  حقوق اإلنسان الااصة بهم أثناء عملياو التوظيف وفي البلدان

إل  أن إندونيساااااااايا انتهدت ممادئ عد  اإلعادة القساااااااارية ضااااااااد   43وأ ااااااااارو الورعة المشااااااااتراة   -85
  وأ ارو اللجنة الوطنية المعنية بالعن  ضد المرأة إل  أن  (120)اك ااخ الذلن طلبوا اللجوء في إندونيسيا

ف اعتبااااااد ة وإدارية،  الالرئان ال لتمتعون بالمسااااااواة في ال باااااوي عل  الادماو البااااا ية ال ااية كساااااما
  (121)عن ال ما ة القانونية الم دودة كولئل الذلن لتقورون بعقود زواأ كار مسجلة فضالً 

 المشردون دانلياً   

  ( إل  أن العن  بدأ لتباااااااااااااااعد في اانون اكوي/PCC)أ ااااااااااااااار مؤتمر انائس الم يط الهادئ   -86
  60  000 مع نقوح ما ال  قو عن،  بابوا اليرةيةوامتد إل  أرقاء أنر  من  ،  في وال ة ندوكا  2018د سمبر 

عن علقها كن  ًا    وأعرةت المنظماو الهولند ة المتعاونة من أرو بابوا اليرةية أ ضاااااااااااااا(122) ااااااااااااااا  دانلياً 
، ومعظمهم من النسااااااااااااااء  60  000النازحان من أبناء  اااااااااااااعوف بابوا اكصااااااااااااالية الذلن لبلغ عددهم حوالي  

  وأوصااا   (123)لسااادن المناسااا  واليذاء والرعا ة البااا ية والتعليمواكطذاي، ال  ساااتطيعون ال باااوي عل  ا
مؤتمر انائس الم يط الهادئ ب ن تسام  إندونيسايا للمنظماو اإلنساانية، وال سايما البالا  اكحمر الدولي،  
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والساااااااماح لهم  ًا،  من المشاااااااردلن دانلي  60  000بدنوي مناطق النقاع الدائر في بابوا اليرةية للوصاااااااوي إل   
المنظماو الهولند ة المتعاونة من أرو بابوا اليرةية ب ن تدعم  ًا    وأوصااااااااااااات أ ضااااااااااااا(124)ل  د ارهمبالعودة إ

إندونيسااااايا ممادئ اكمم المت دة التوراهية بشااااا ن النقوح الدانلي وتعقزها، بو وأهم من  لل أن تتاذ تدابار  
  (125)ملموسة لتنذاذها

 مناوق أو أقاليم محددة -3 

الم امون الدولاون من أرو بابوا اليرةية إل  أن االحتجاراو المطالمة بتقرير المبااااااااااار  أ ااااااااااار  -87
عوةلت بشادو روتاني ب عماي انتقامية عنيذة من ران  عواو اكمن اإلندونيساية، بما في  لل عملياو القتو  

مؤتمر  ًا  ضااااا  وأ اااااار أ (126)نارأ نطاق القضااااااء، واالعتقاي التعساااااذي، واالساااااتادا  كار المتناسااااا  للعن 
، اانت هنا  احتجاراو مت ررة ترف  عانون ال دم الذاتي  2015حنائس الم يط الهادئ إل  أنه منذ عا   

الااااخ  ومع  لاال، فااشن حقوق الم تجان في حريااة التجمع والتعبار، وةااالتااالي إمدااانيااة الطعن في تنذاااذ  
ذاااذو اعتقااااالو وررمااات  عاااانون ال دم الاااذاتي الاااااخ، عاااد عمعااات بشاااااااااااااااادة من عباااو عواو اكمن التي ن

  (127)أاالحتجا أنشطة

وأوصاات هاومن رالتس ووتب إندونيساايا بما للي  إرراء ت قاق مسااتقو ونقيه في االحتجاراو وأعماي   - 88
الشاااااي  في بابوا وةابوا اليرةية وم اسااااامة المساااااؤولان عن الهجماو كار القانونية  واإلفراأ عن رميع الساااااجناء  

المذروضاااااااة   وةابوا اليرةية، واذلل في رقر مولواا   وإنهاء رميع القاودالساااااااياسااااااااان في مقاطعتي بابوا  
في وزارة    المعلوماااو عل  الباااااااااااااا ذاان اكراااناا  لقيااارة بااابوا وةااابوا اليرةيااة وإلياااء االيااة التمااقيااة لتمااادي

  (128)ومعقدة الااررية التي تجعو عملية حبوي الب ذاان اكران  عل  ت  اراو الدنوي عملية بطائة

إل  أنه توسااااااايع وضاااااااع ال دم الذاتي الااخ في بابوا عن طريق   9وأ اااااااارو الورعة المشاااااااتراة   -89
سم  بشعامة م دمة م لية ل قوق اإلنسان ولجنة لل قيقة والمبال ة  كار أن إنشاء    2/2021القانون رعم  

  وأوصااااات رمجية مبااااال ة بابوا  (129)لجنة ال قيقة والمباااااال ة وم دمة حقوق اإلنساااااان متعثر حت  اان
  (130)بش ن ال دم الذاتي الااخ لمابوا 2021لعا   2اليرةية ب ن تليي إندونيسيا القانون رعم 
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Jakarta); Journalists Association for Diversity (SEJUK); Legal 

Committee of Ahmadiyya Muslim Community of Indonesia (JAI); 

Yayasan Prasasti Perdamaian; Yayasan Satu Keadilan; 

JS23 Joint submission 23 submitted by: Crisis Response 

Mechanism(CRM); Arus Pelangi; ASEAN SOGIE Caucus; 

Cangkang Queer; Circle of Imagine Society (CIS) Timor; Deaf 

Queer Indonesia; Federation of Indonesian Trade Unions (FSBPI); 

Free To Be Me; GAYa NUSANTARA; GWL – INA; Association 

of Positive Women Indonesia (IPPI); Inti Muda Indonesia; Jakarta 

Feminist; Equals_Id; Positive Indonesia Network (JIP); 

Indonesian Transgender Network (JTID); Kolektif Interseks 

(Intersex Collective); LBH (Lembaga Bantuan Hukum) 

Masyarakat; Lentera Anak Pelangi/LAP; Organisasi Perubahan 
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Sosial Indonesia (OPSI); Perempuan Mahardhika; Perhimpunan 

Jiwa Sehat Indonesia (Indonesia Mental Health 

Association/IMHA); Indonesian Drug Victims Brotherhood 

(PKNI); PKBI; Rojali Papua; Sanggar SWARA; Sentra Advokasi 

Perempuan (Sapda); Advocacy Center for Women; Difable and 

Children; Support Group and Resource Center(SGRC); Solidaritas 

Perempuan; Srikandi Pasundan West Java; Transmen Indonesia; 

AKBAR Sumatera Barat; Yayasan Kesehatan Perempuan (YKP); 

YIFoS; Yapesdi (Yayasan Peduli Sindroma Down Indonesia); 

JS24 Joint submission 24 submitted by: Indigenous Peoples’ Alliance 

of the Archipelago (AMAN), Jakarta (Indonesia); Indigenous 

Peoples Rights International (IPRI), Baguio City (Philippines); 

JS25 Joint submission 25 submitted by: International Trade Union 

Confederation, Brussels (Belgium); Confederation of Indonesia 

Prosperity Trade Union (KSBSI), Jakarta (Indonesia); 

Confederation of Indonesian Trade Unions (KSPI), Jakarta 

(Indonesia); 

JS26 Joint submission 26 submitted by: Commission for the 

Disappeared, Jakarta (Indonesia); Victims of Violence (KontraS), 

and Mining Advocacy Network (JATAM), (Indonesia); 

JS27 Joint submission 27 submitted by: Jubilee Campaign, Virginia 

(United States of America); Set My People Free; 

JS28 Joint submission 28 submitted by: AMAN Indonesia; CEDAW 

Working Group Indonesia (CWGI); Kalyanamitra, YAPPIKA-

ActionAid; Yayasan AMALSHAKIRA; Yayasan Plan 

International Indonesia (YPII); Kerti Praja Foundation (YKP); 

Central Sulawesi Women Association for Equality (KPKPST); 

Learning Circle for Central Sulawesi Women (LIBU Perempuan); 

CATW-AP Indonesia; 

JS29 Joint submission 29 submitted by: PerMaTa South Sulawesi 

Yayasan Dedikasi Tjipta Indonesia (YDTI); Persatuan Kusta 

Perjuangan SulSel (PKPSS); Gerakan Peduli Disabilitas Lepra 

Indonesia (GPDLI); Forum Komunikasi Disabilitas Cirebon 

(FKDC); 

JS30 Joint submission 30 submitted by: Commission for the 

Disappeared and Victims of Violence (KontraS); International 

Coalition for Papua (ICP); Justice, Peace & Integrity of Creation 

Desk of the Papuan Tabernacle Church (JPIC Kingmi Papua); 

Jakarta Legal Aid Institute (LBH Jakarta); Centre for Study, 

Documentation and Advocacy on Peoples’ Rights (PUSAKA); 

World Council of Churches (WCC); Geneva for Human Rights 

(GHR); 

JS31 Joint submission 31 submitted by: Commission for the 

Disappeared and Victims of Violence (KontraS); Indonesian Legal 

Aid Foundation (YLBHI); Human Rights Working Group 

(HRWG); Institute for Policy Research and Advocacy (ELSAM); 

Indonesian Human Rights Monitor (IMPARSIAL); Yayasan 

Kemitraan; Perwakilan HuMA; Protection Desk Indonesia; 

JS32 Joint submission 32 submitted by: Lawyers for Lawyers (L4L), 

(The Netherlands); Lawyers’ Rights Watch Canada (LRWC), 

(Canada); 

JS33 Joint submission 33 submitted by: LBH Masyarakat; 

IMPARSIAL; Human Rights Working Group (HRWG); LBH 

Jakarta; Indonesian Legal Aid Foundation (YLBHI); Migrant 

Care; Institute for Criminal Justice Reform (ICJR), (Indonesia); 

ELSAM; Yayasan Satu Keadilan; SETARA Institute; LBH Pers; 

IKOHI; KontraS; PBHI; INFID; 

JS34 Joint submission 34 submitted by: Commission for the 

Disappeared and Victims of Violence (KontraS); Legal Aid Center 

for the Press (LBH Pers); Human Rights Working Group 

(HRWG); Serikat Jurnalis untuk Keberagaman (SEJUK); 

JS35 Joint submission 35 submitted by: Lutheran World Federation 

(LWF); National Committee of the Lutheran World Federation in 

Indonesia (KNLWF); 
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JS36 Joint submission 36 submitted by: Migrant Care; Human Rights 

Working Group (HRWG); Jaringan Buruh Migran; Serikat Buruh 

Migran Indonesia; Koalisi Buruh Migran Berdaulat; 

JS37 Joint submission 37 submitted by: West Papuan Council of 

Churches (WPCC); Papua Partners; Human Rights Monitor 

(HRM); 

JS38 Joint submission 38 submitted by: Papuan Women’s Working 

Group (PWG); Asia Justice and Rights; KPKC Sinode GKI Tanah 

Papua; ELSHAM Papua; eL_AdPPer; LBH Kaki Abu; PUSAKA; 

JUBI; Koalisi Perempuan Bergerak Selamatkan Manusia Papua; 

Yayasan Harapan Ibu; P3W GKI; JERAT PAPUA; Yadupa; 

Franciscans International; 

JS39 Joint submission 39 submitted by: Rutgers Indonesia; Youth 

Interfaith Forum on Sexuality (YIFos) Indonesia; Sanggar 

SWARA; PAMFLET Generasi; Yayasan Kesehatan Perempuan 

(YKP); Yayasan Lembaga Bantuan Hukum APIK Jakarta; 

JS40 Joint submission 40 submitted by: Commission for the 

Disappeared and Victims of Violence (KontraS); Southeast Asia 

Freedom of Expression Network (SAFEnet); 

JS41 Joint submission 41 submitted by: Save All Women and Girls 

Working Group (SAWG) consisting of Women's Health 

Foundation (YKP); Indonesia Planned Parenthood Association 

(PKBI); Women on Web (WoW); Samsara; DAMAR Women's 

Advocacy Institute; Women's Crisis Centre Jombang; Sada Ahmo 

Foundation; Daulat Perempuan North Maluku; Women's 

Solidarity for Humanity and Human Rights (SPEK-HAM); 

JS42 Joint submission 42 submitted by: Scholars at Risk; Indonesian 

Caucus for Academic Freedom; 

JS43 Joint submission 43 submitted by: SUAKA Indonesia; 

Resilience Development Initiative - Urban Refugee Research 

Group (RDI UREF); Jakarta Legal Aid Institute (LBH Jakarta); 

Dompet Dhuafa; Geutanyoe Foundation; Human Rights Working 

Group (HRWG); 

JS44 Joint submission 44 submitted by: TAPOL, London (United 

Kingdom); BUK, Papua (Indonesia); 

JS45 Joint submission 45 submitted by: VIVAT International, New 

York (United States of America); VIVAT Indonesia; Commission 

of Justice and Peace and Integrity of Creation Kalimantan; 

Commission of Justice and Peace and Integrity of Creation of 

SVD Java;Commission of Justice and Peace and Integrity of 

Creation of OMI; Commission of Justice and Peace and Integrity 

of Creation of SSpS Kalimantan; Commission of Justice and 

Peace and Integrity of Creation of SSpS, SVD Timor; 

Commission of Justice and Peace and Integrity of Creation of 

SVD Ruteng; Samarinda Archdiocese; Office of Population 

Control, Family Planning, Women's Empowerment and Child 

Protection of Sikka District (DP2KBP3A); Women’s Devision of 

TRUK F (Devisi Perempuan TRUK F); Atambua Women and 

Children Care Forum (FPPA Atambua); Commission of Justice 

and Peace and Integrity of Creation (JPIC) of SSpS West Flores; 

Commission of Justice and Peace and Integrity of Creation of 

SSpS East Flores; Commission of Justice and Peace and Integrity 

of Creation of SVD Ende; Green Peace Indonesia; Walhi 

Kalimantan Tengah; AMAN Kalimantan Tengah; PROGRES 

Palangkaraya; LBH Palangkaraya; SAVE OUR BORNEO; 

KAWALI Kalimantan Timur; Debwatch; ELSAM; HuMa; 

AURIGA; PUSAKA; YMKL; 

JS46 Joint submission 46 submitted by: Watch Indonesia! e.V., 

Berlin (Germany); West Papua Network (WPN), Wuppertal 

(Germany). 

  National human rights institution: 

Komnas HAM National Human Rights Commission of Indonesia*, Jakarta 

(Indonesia); 

Komnas Perempuan National Commission on Violence Against Women, Jakarta 

(Indonesia). 
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