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  مقدمة
عقد الفريق العامل املعين باالستعراض الدوري الشامل، املنشأ مبوجب قرار جملـس              -١

      يف الفتـرة    الثالثـة عـشرة   ، دورته   ٢٠٠٧يونيه  / حزيران ١٨ املؤرخ   ٥/١حقوق اإلنسان   
 يف  ندونيـسيا إب وجرى االستعراض املتعلـق   . ٢٠١٢يونيه  / حزيران ٤مايو إىل   / أيار ٢١من  

ماريت . م. ر السيد   ندونيسياوترأس وفد إ  . ٢٠١٢مايو  / أيار ٢٣املعقودة يف خلامسة  اجللسة ا 
 يف جلـسته    ندونيـسيا إاملتعلق ب تقرير   ال واعتمد الفريق العامل  . وزير اخلارجية ،  ناتاليغاوا. م

  .٢٠١٢مايو / أيار٢٥ العاشرة املعقودة يف
اجملموعة (س حقوق اإلنسان فريق املقررين التايل       ، اختار جمل  ٢٠١٢مايو  / أيار ٣ويف    -٢

  .بوتسوانا وغواتيماال وقريغيزستان: ندونيسيالتيسري استعراض احلالة يف إ) الثالثية
 من مرفق قـرار     ٥ وأحكام الفقرة    ٥/١ من مرفق القرار     ١٥وعمالً بأحكام الفقرة      -٣

املتعلـق  سـتعراض   اال، صدرت الوثائق التاليـة ألغـراض        ١٦/٢١جملس حقوق اإلنسان    
  :ندونيسياإب

  ؛)A/HRC/WG.6/13/IDN/1) (أ(١٥تقرير وطين مقدم وفقاً للفقرة   )أ(  
 الـسامية حلقـوق اإلنـسان وفقـاً          األمم املتحدة  مفوضية جتميع أعدته   )ب(  
  ؛)A/HRC/WG.6/13/ IDN /2) (ب(١٥ للفقرة

) ج(١٥موجز أعدته املفوضية السامية حلقوق اإلنـسان وفقـاً للفقـرة              )ج(  
)A/HRC/WG.6/13/ IDN /3.(  
، ، عن طريق اجملموعة الثالثية، قائمة أسئلة أعدهتا سلفاً أملانيا         ندونيسياوأُحيلت إىل إ    -٤

والدامنرك، وسلوفينيا، والسويد، واململكة املتحدة لربيطانيا العظمـى وآيرلنـدا الـشمالية،            
وقـع الـشبكي اخلـارجي      وميكن االطالع على هذه األسئلة علـى امل       . والنرويج، وهولندا 
  .وري الشامللالستعراض الد

  موجز إجراءات عملية االستعراض  -أوالً  

  عرض الدولة موضوع االستعراض  -ألف  
 اجملتمع  تطلعمتثل مشاركة إندونيسيا يف االستعراض الدوري الشامل رغبتها القوية يف أن              -٥

  .جمال تعزيز ومحاية حقوق اإلنساناجلهود اليت تبذهلا والتحديات اليت تواجهها، يف على الدويل 
خمتلفة، مبا فيهـا     وقد شاركت يف صياغة التقرير الوطين وزارات ووكاالت حكومية          -٦

وهذا التقرير مثرة التعاون بني جمموعـة واسـعة مـن           . خمتلف أحناء البلد  احلكومات احمللية يف    
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ـ        ومـن  . دينأصحاب املصلحة، مبن فيهم مؤسسات حقوق اإلنسان ومنظمـات اجملتمـع امل
  . الواسع على عملية مشولية كهذهالتشارك إضفاء طابع يالضرور

. لبنات بناء املؤسسات الدميقراطية ومؤسسات حقوق اإلنسان      برّص   إندونيسيا   وتقوم  -٧
وكما هو احلال بالنسبة ألي     . ضوابط وموازين قوامه  نظام فعال   توفر  وهلذا الغرض ال بد من      

وتـشكل اسـتجابة    .  من التحديات  رؤية أمر ال خيلو متاماً    بلد آخر، فإن حتقيق مثل هذه ال      
وال تزال إندونيسيا ثابتة يف موقفها بشأن احترام حرية الـدين           ". دميقراطية"إندونيسيا استجابة   

 وتظل ملتزمة بأن تستمر وسـائط اإلعـالم والنقابـات           .وتكوين اجلمعيات والتعبري ودعمها   
كما أهنا ما زالـت     . ريةيف كنف احل  دين يف االزدهار    واألحزاب السياسية ومنظمات اجملتمع امل    

  .ثابتة على مبدأ ضمان سلطة قضائية مستقلة باعتبارها دعامة جوهرية يف التحول الدميقراطي
. إندونيسيا بالتزاماهتا املتعلقة حبقوق اإلنـسان     فيها  وأشار الوفد إىل ثالثة جماالت تفي         -٨

ن حرية التعبري، والقضاء على التمييـز العنـصري         بشأقوانني   ،٢٠٠٨ منذ عام    ،، ُسنت أوالً
  . تطبيقهاواإلثين، واالجتار باألشخاص، من بني أمور أخرى، وجيري حالياً

اتفاقية حقـوق األشـخاص     ، صدقت إندونيسيا على     ٢٠١١نوفمرب  /ويف تشرين الثاين    -٩
ماية حقوق مجيع   االتفاقية الدولية حل  ، صدقت إندونيسيا على     ٢٠١٢مايو  /ويف أيار . ذوي اإلعاقة 

 بضمان رفاه عماهلـا املهـاجرين        قاطعاً وتلتزم إندونيسيا التزاماً  . العمال املهاجرين وأفراد أسرهم   
  . يف احلملة العاملية من أجل التصديق العاملي على هذه االتفاقيةنشطةوستشارك مشاركة 

ختياريني التفاقية حقوق   وقُدم إىل الربملان مشروعا القانونني املتعلقني بالربوتوكولني اال         -١٠
  .وتتوقع إندونيسيا التصديق عليهما قريباً. الطفل
االتفاقية الدولية حلماية مجيع األشخاص مـن        التصديق على    يف سبيلها إىل  وإندونيسيا    -١١

  .٢٠١٠ اليت وقعت عليها يف عام االختفاء القسري
 ،٢٠١٤-٢٠١١سان للفترة   وطنية بشأن حقوق اإلن   العمل  ال، وضعت إندونيسيا خطة     ثانياً  -١٢

 على املـستويني    أرضية صلبة وتوفر اخلطة   . وهي اخلطة الثالثة يف سلسلة خطط من هذا القبيل        
ويتمثل مكون جديد من    . تعميم قضايا حقوق اإلنسان   يتم على أساسها    الوطين ودون الوطين    

  .مكونات اخلطة األخرية يف إنشاء خدمة عامة للشكاوى
وتعمـل  . ستمرار تعاوهنا مع مجيع أصحاب املصلحة ذوي الـصلة       وتعزز إندونيسيا با    -١٣

 إىل جنب مع جمتمعها املدين النابض بالنشاط ومع وسائط اإلعالم احلرة للنهوض             احلكومة جنباً 
  .حبقوق اإلنسان

وقد وجهت إندونيسيا دعوات إىل املقررين اخلاصني الثالثة املعنيني باحلق يف الـصحة               -١٤
ومن املزمع أن يزور مقـرران منـهم        . ئق واحلق يف حرية الرأي والتعبري     واحلق يف السكن الال   

  .٢٠١٣إندونيسيا يف عام 
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 املاضية مـع    األعوام األربعة عشر  وتزامن التحول الدميقراطي يف إندونيسيا على مدى          -١٥
      وقد تولت إندونيسيا رئاسـة هـذه الرابطـة يف          . رابطة أمم جنوب شرق آسيا    تغيري داخل   

  . إعالن حقوق اإلنسان اخلاص بالرابطةجتري صياغةو. ٢٠١١عام 
ويف إطار اجلهود األوسع الرامية إىل خلق ظروف مواتية لتعزيـز ومحايـة حقـوق                 -١٦

وأنشأت شبكة واسعة للتعاون ثنـائي      . اإلنسان، استحدثت إندونيسيا منتدى بايل للدميقراطية     
قطنه أكرب عدد من السكان املسلمني، فإهنـا        وباعتبار إندونيسيا البلد الذي ي    . األطراف واحلوار 

عملت جاهدة من أجل إنشاء جلنة دائمة ومستقلة حلقوق اإلنسان داخـل منظمـة املـؤمتر                
   / شـباط  ٢٤ إىل   ٢٠وعقدت هذه اللجنة اجتماعها االفتتاحي يف جاكرتـا مـن           . اإلسالمي

  .الدميقراطيةوستشدد بالتايل على توافق اإلسالم مع حقوق اإلنسان و. ٢٠١٢فرباير 
وعلى الصعيد العاملي، تتحدث إندونيسيا وتعمل على حنو متسق من أجل دعم تعزيـز     -١٧

واحترام احلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية، اليت تعد أساسية بالنسبة للكثري من البشر يف             
  .العامل النامي

كذلك اليت متـر مبرحلـة     املستقرة و  سائر الدميقراطيات وتدرك إندونيسيا، شأهنا شأن       -١٨
وإذا كانت الدميقراطيـة    . انتقالية، أن تعزيز ومحاية حقوق اإلنسان أمر ال خيلو من التحديات          

 الستغالل احليـز الـدميقراطي مـن أجـل           للمتطرفني فرصاً  جتلب احلرية، فإهنا قد تتيح أيضاً     
الرتاعات الطائفية،   فتيل بالتشجيع على التعصب الديين وإشعال       مصاحلهم اخلاصة، وذلك غالباً   

وبالنظر إىل مساحة إندونيسيا وتنوعها، فإن التحديات املاثلة أمامها         .  للمبادئ الدميقراطية  خالفاً
ومع هذا، لدى إندونيسيا اعتقاد قوي بأن أصوات املنطق واالعتدال هي األصـوات             . مضاعفة

رار مبوضوعية باألماكن   وميكن حتقيق هذا من خالل اإلق     .  جيب أن تسود يف الواقع     بلاليت ميكن   
اليت ما زالت تسود فيها الثغرات وأوجه القصور، ومن خالل تشجيع ودعم اجلهود املبذولة بنية               

  .حسنة إلبعاد ما يدل على التعصب

  وردود الدولة موضوع االستعراض التحاور  -باء  
احلـوار يف   ا  هذوترد التوصيات املقدَّمة أثناء     .  وفداً ببيانات  ٧٤، أدىل   التحاورأثناء    -١٩

وقد أعربت الوفود عن تقديرها إلندونيسيا لعملية التشاور الـيت  . اجلزء الثاين من هذا التقرير   
 من أجل حتسني احلالة     هاذلتلجهود اليت ب  لالعرض الصريح   الوطين و انتهجتها يف إعداد التقرير     

  .على أرض الواقع
زيز آلية حقوق اإلنسان يف إطـار       وأشارت باكستان مع التقدير إىل التدابري املتخذة لتع         -٢٠

وأشارت إىل أن إندونيسيا قد رفعت ميزانية التعليم والصحة         . متابعة االستعراض الدوري الشامل   
  .وقدمت باكستان توصيات. إىل حد كبري وأدجمت حقوق اإلنسان يف مناهج التعليم الوطين
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كافحـة االجتـار    وأشارت فلسطني إىل سن التشريعات املتعلقة حبرية التعـبري وم           -٢١
االتفاقيـة الدوليـة     كما أشارت إىل اجلهود اليت ُبذلت من أجل التصديق على         . باألشخاص

 اتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقـة و، حلماية حقوق مجيع العمال املهاجرين وأفراد أسرهم  
نشاء  عن هذا، أعربت عن تقديرها إل      وفضالً. والربوتوكولني االختياريني التفاقية حقوق الطفل    

  .وقدمت فلسطني توصية. وحدة خاصة بالشكاوى، مما يعزز محاية حقوق اإلنسان
وأشارت الفلبني إىل اجلهود املبذولة من أجل تعميم حقوق اإلنسان عن طريق إدماج               -٢٢

االتفاقية الدولية حلمايـة مجيـع      ومن أجل التصديق على     حقوق اإلنسان يف املنهاج التعليمي،      
 شراكة إندونيسيا مع الدول األعـضاء يف        الفلبني وقدرت . القسري األشخاص من االختفاء  

، اليت نتج عنها إنشاء آليات مثل اللجنة احلكومية الدولية املعنية           رابطة أمم جنوب شرق آسيا    
  .حبقوق اإلنسان لرابطة أمم جنوب شرق آسيا

ن حقوق  وأشارت قطر إىل أن إندونيسيا قد أطلقت خطة عملها الوطنية الثالثة بشأ             -٢٣
وأشارت إىل أن دستور إندونيسيا حيمي حرية الدين واملعتقد، وشـجعت علـى             . اإلنسان

  .وقدمت توصيات.  اليت يواجهها البلدالكربىالتسامح الديين رغم التحديات 
ورحبت مجهورية كوريا بانطالق خطة العمل الوطنية الثالثة بشأن حقوق اإلنسان             -٢٤

وأعربت عن تقديرها اللتزام    . ليات الدولية حلقوق اإلنسان   وأشادت بتعاون إندونيسيا مع اآل    
  .وقدمت مجهورية كوريا توصيات. إندونيسيا بعملية تنقيح قانون العقوبات

وأشار االحتاد الروسي إىل اإلجنازات احملققة فيما خيص ضمان حرية الدين، واملساواة              -٢٥
جتماعية والثقافية، واحلـصول علـى      ، واحلقوق االقتصادية واال   التعبريبني اجلنسني، وحرية    

وميكـن اعتبـار    . التعليم على قدم املساواة، والقضاء على ظاهرة أطفال الشوارع والفقـر          
وقدم . اخلطوات املتخذة ملنع االجتار باألشخاص والعنف األسري أمثلة على أفضل املمارسات    

  .االحتاد الروسي توصية
 أجنزته إندونيسيا يف جمال زيادة برامج التعليم        وأثنت اململكة العربية السعودية على ما       -٢٦

ورغم التحديات املاثلة، اختذت إندونيسيا تدابري لـدعم الطـالب          . اإللزامي اجملاين وتنفيذها  
اململكة العربية السعودية على أمهية الدعم املقـدم         وشددت. الذين يواجهون صعوبات مالية   

  .وقدمت توصيات. من اجملتمع الدويل
 السنغال بتعزيز إندونيسيا إلطارها املعياري واملؤسسي حلقوق اإلنـسان،          وأشادت  -٢٧

وقـدمت  . وباملبادرات املتخذة يف جماالت املساواة بني اجلنسني ومتكني املرأة ومحاية األطفال          
  . توصيات

وأقرت سنغافورة بالتقدم الذي أحرزته إندونيسيا فيما خيص تعزيـز دور املـرأة يف                -٢٨
وأشارت إىل  . السياسية وفيما خيص اختاذ تدابري حلماية حقوق النساء واألطفال        احلياة العامة و  

  .وقدمت سنغافورة توصيات. اجلهود الرامية إىل تعزيز سيادة القانون
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واعترفت سلوفاكيا جبهود إندونيسيا فيما خيص تعزيز إطارها املعياري واملؤسـسي             -٢٩
ة الثالثة   مع التقدير خبطة العمل الوطني     اًوأحاطت علم . اخلاص بتعزيز ومحاية حقوق اإلنسان    

  .وقدمت سلوفاكيا توصيات. حلقوق اإلنسان
الـدورة األوىل   ورحبت سلوفينيا بالتزام إندونيسيا بتنفيذ التوصـية الـصادرة يف             -٣٠

 بشأن التصديق على صكوك حقوق اإلنـسان ونظـام رومـا            لالستعراض الدوري الشامل  
وأعربت عن قلقها ألن السواد األعظم من انتـهاكات         . يةاألساسي للمحكمة اجلنائية الدول   

  .وقدمت سلوفينيا توصيات. حقوق اإلنسان اليت يرتكبها أفراد الشرطة يظل دون عقاب
 ألهنا منحت األولوية للحق يف التعلـيم وألهنـا          اوأشادت جنوب أفريقيا بإندونيسي     -٣١

راء واألطفال الذين يعيـشون يف       باألخص من أجل توفري التعليم لألطفال الفق       بذلت جهوداً 
وطلبت جنوب أفريقيا معلومات عن مدى فعالية اخلطوات املتخـذة حلمايـة            . مناطق ريفية 

  .وقدمت توصية. حقوق األقليات الدينية وعن أي خطوات إضافية سيجري اختاذها
وأقرت إسبانيا باجلهود اليت بذلتها إندونيسيا يف جمال حقوق اإلنـسان ورحبـت               -٣٢
  .وقدمت توصيات. خطة العمل الثالثة حلقوق اإلنساناد باعتم
 األعراق والثقافات والديانات    خبصائص تعددية ورحبت سري النكا باعتراف إندونيسيا        -٣٣

كما رحبت باعتماد قوانني بشأن مكافحة االجتار باألشخاص، ومحاية الـضحايا           .  فيها واللغات
قضاء األحداث، واملواطنة، وإدخال تعديالت علـى       والعنف املرتيل، ومحاية األطفال، والتعليم، و     

  .وقدمت سري النكا توصيات. ، وإدارة الكوارث الطبيعية١٩٤٥دستور عام 
وأثنت السودان على جهود إندونيسيا يف جمال احلقوق االقتـصادية واالجتماعيـة              -٣٤

يات الـيت   وإىل جانب هذا سألت السودان عن التحـد       . والثقافية، ال سيما يف ميدان التعليم     
. تواجهها اجلهود الرامية إىل التصديق على الربوتوكولني االختياريني التفاقية حقوق الطفـل           

  .وقدمت السودان توصيات
 ةوأشارت السويد إىل أن التسامح الديين هو السمة املميزة للدميقراطية اإلندونيـسي             -٣٥

مون إىل أقليات دينية    لكن هناك حوادث معينة توحي بأن من احملتمل أن يواجه أشخاص ينت           
، حـسب  وأفـادت . و معتقداهتم أو ممارستهاالتمييز واالضطهاد بسبب التعبري عن ديانتهم أ     

  .وقدمت السويد توصيات. لسوء معاملة  السجناء يف البلدبتعرضتقارير موثوق هبا، 
وأعربت سويسرا عن قلقها إزاء أعمال التعصب والتمييز املرتكبة ضـد األقليـات               -٣٦
وأضافت أهنـا   . ية واإلثنية أو ضد أشخاص بسبب ميلهم اجلنسي أو هويتهم اجلنسانية          الدين

تظل قلقة بسبب حاالت االعتداء على السجناء، ال سيما تلك احلاالت الـيت حـدثت يف                
  .وقدمت سويسرا توصيات. ٢٠١٠مقاطعيت بابوا الغربية وبابوا يف عام 

يف جمال محاية اجملموعات الضعيفة وأشادت      وأعربت تايلند عن تقديرها للتقدم احملرز         -٣٧
بإندونيسيا على تعزيز تعميم مراعاة املنظور اجلنساين، وتنفيذ قوانني بشأن القضاء على العنف          
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 حقوق األشخاص ذوي    ضد النساء، ومعاجلة مسألة أطفال الشوارع، والتصديق على اتفاقية        
وقـدمت  .  االجتار باألشـخاص    باعتماد خطة عمل وطنية ملكافحة     وأحاطت علماً . اإلعاقة

  .تايلند توصيات
 ليشيت عن تقديرها اللتزام إندونيسيا باختاذ التدابري الالزمة ملكافحة - وأعربت تيمور  -٣٨

اإلفالت من العقاب وأشادت بالتدابري القانونية املتخذة ملعاجلة حاالت جتـاوزات حقـوق             
وأشارت إىل بواعث قلق    . ات العسكرية اإلنسان، مبا فيها تلك اليت تورط فيها أفراد من القو         
  . ليشيت توصيات- وقدمت تيمور. بشأن عبارات تصل إىل حد التعصب الديين يف البلد

وأشادت تركيا بالدور الفعال الذي تضطلع به إندونيسيا يف تشجيع احلـوار بـني                -٣٩
ة احلكومية الدولية العقائد، وبالتقدم احملرز يف جمال محاية حقوق اإلنسان، ال سيما إنشاء اللجن

املعنية حبقوق اإلنسان لرابطة أمم جنوب شرق آسيا ومسامهة إندونيسيا يف مبادرة حتـالف              
  . وقدمت تركيا توصيات. ورحبت بتنقيح إندونيسيا لقانون العقوبات. احلضارات

وأعربت أوكرانيا عن قلقها إزاء الشقاق بني بعض اجملموعات الدينيـة وشـجعت               -٤٠
ورحبت بإشراك اجملتمع   . ى بذل اجلهود الالزمة لضمان تسوية سلمية للموضوع       إندونيسيا عل 

  .وقدمت أوكرانيا توصية. املدين يف اجلهود الرامية إىل تعزيز االنسجام بني األديان
 جمتمع حديث،   إقامةوأشادت اإلمارات العربية املتحدة جبهود إندونيسيا الرامية إىل           -٤١

وأشارت بـاألخص إىل    . واصلة املبذولة حلماية حقوق اإلنسان    والحظت بارتياح اجلهود املت   
. جلميـع املـواطنني    اعتماد مبدأ املساواة أمام القانون ومحاية املساعدة القانونية والقـضائية         

  .وقدمت اإلمارات العربية املتحدة توصيات
حقوق التزامها جتاه جملس    مع    ومتاشياً وأوضحت إندونيسيا أهنا، مثلما ذكرت سابقاً       -٤٢

 تؤكد التزامها بالتعاون التام مع آليات األمم املتحدة حلقوق اإلنسان، مبـا فيهـا               اإلنسان،
. عاهـدات امل وهيئات   أصحاب الواليات يف إطار اإلجراءات اخلاصة جمللس حقوق اإلنسان        

وأفادت بأهنا تأمـل يف إكمـال       . إندونيسيا دعوهتا إىل ثالثة مقررين خاصني      وقد وجهت 
 هبما حكومة إندونيسيا    تتحلّى لزياراهتم كشهادة على اجلدية وااللتزام اللذين        اجلدول الزمين 

  .العمل مع آليات حقوق اإلنسانيف 
وأكدت إندونيسيا أن التنقيح عملية مستمرة يندرج فيها استعراض شـامل لكافـة          -٤٣

ع جوانب  غطي مجي ت وهي مادة يف املشروع احلايل لقانون العقوبات        ٧٦٦املواد البالغ عددها    
 يف  عمـل  نتيجة هذا ال   فضالً عن وشددت إندونيسيا على أمهية هذه العملية       . القانون اجلنائي 
 ويشمل املـشروع احلـايل      .املسعى بكامله اإلمساك بزمام األمور فيما خيص      خلق إحساس   

 للتعذيب وغريه من أفعال العنف املهينة للبشر، يتماشى مـع           لقانون العقوبات املنقح تعريفاً   
 يف مشروع القانون أحكام تتعلق      وأُدرجت أيضاً . ريف الوارد يف اتفاقية مناهضة التعذيب     التع

 ت قائمـة األولويـا    ضـمن ويندرج مشروع القانون    . بالعقوبات اجلنائية على هذه األفعال    
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 ٢٠١٤ وعام   ٢٠١٠التشريعية الوطنية للحكومة، املزمع اعتمادها يف الفترة املمتدة بني عام           
  . باستكمال هذه العملية يف غضون هذا اإلطار الزمينوتتعهد احلكومة

وقد أُجريت دورات تدريبية وتثقيفية عديدة بشأن حقوق اإلنسان لـصاحل أفـراد               -٤٤
        . الشرطة واجليش وستظل هذه الدورات أولويـة مـن األولويـات القـصوى للحكومـة            

 من الشرطة الوطنية أو القوات      كما أكدت إندونيسيا أنه يف احلاالت اليت كان فيها يد ألفراد          
    املسلحة الوطنية اإلندونيسية يف االستخدام املفرط للقوة، خضع هؤالء للمالحقـة اجلنائيـة             

       وأشارت إندونيسيا إىل إنـشاء اللجنـة الوطنيـة للـشرطة يف            . أو أُحيلوا على آلية تأديبية    
يـة تلقـي الـشكاوى      ، اليت تعمل كهيئة خارجية لإلشراف، وتـضطلع بوال        ٢٠١١عام  

  . واالقتراحات املتعلقة بأداء الشرطة
نظام روما األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية موضوع        االنضمام إىل    جدوى وكان  -٤٥

وأكدت إندونيسيا أنه ينبغي أال ُتعتـرب مـدة         . ١٩٩٨مناقشة كبرية يف إندونيسيا منذ عام       
ت، بل على العكس ينبغي اعتبارهـا       املناقشة كدليل على ضعف أو تردد أي جهة من اجلها         

بكفالة كدليل على عزم احلكومة على ضمان مشاركة كل واحد وأن يكون هناك إحساس              
وأكدت إندونيسيا من جديد أن االنـضمام إىل نظـام رومـا            .  يف حالة االنضمام   العملية

 هذا  وتنوي إندونيسيا مواصلة  . األساسي يدخل يف إطار خطة عملها الوطنية حلقوق اإلنسان        
  . يف املستقبل القريبوالتنويه هباالعملية وتأمل يف اإلبالغ عن نتيجة إجيابية هلذا املسعى 

ورحبت اململكة املتحدة لربيطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية بتصديق إندونيسيا على            -٤٦
، وجبهودها الرامية إىل مواجهة التحـديات املاثلـة يف          اتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة    

.  يف أعمال العنـف    فيهما اململكة املتحدة ارتفاعاً    اللتني الحظت مقاطعيت بابوا وبابوا الغربية،     
كما أشارت إىل وقوع شقاق بني جمموعات دينية وهجمات ضد األقليـات، وشـجعت              
إندونيسيا على التصدي للعنف الذي يستهدف األقليات الدينية وقبول طلبات زيارة املقررين            

  .توصياتوقدمت . اخلاصني
 االزدهار ومعاجلـة    حتقيقوأشادت الواليات املتحدة األمريكية بسعي إندونيسيا إىل          -٤٧

وصـرحت  . التظلمات يف مقاطعيت بابوا، إال أهنا تظل قلقة بسبب ادعاءات وقوع اعتداءات           
بقلقها إزاء أوجه الفشل يف وضع وإنفاذ إطار للمساءلة عن االعتداءات اليت يرتكبها أفـراد               

  .وقدمت توصيات.  والشرطة، ويف محاية بعض األقليات الدينيةاجليش
وأكدت أوروغواي أن إحدى الركائز األساسية خلطة عمل إندونيـسيا الوطنيـة              -٤٨

. حلقوق اإلنسان هي إنشاء آلية خاصة بالشكاوى املتعلقة بانتـهاكات حقـوق اإلنـسان             
تشويه األعضاء التناسـلية    بوأعربت أوروغواي عن قلقها ألن وزارة الصحة ما زالت تسمح           

.  وألن العقوبة البدنية لألطفال ما زالت متارس بشكل قانوين علـى نطـاق واسـع               لإلناث
  .وقدمت أوروغواي توصيات
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. ورحبت أوزبكستان باعتماد إندونيسيا خلطة العمل الوطنيـة حلقـوق اإلنـسان             -٤٩
للجنة الوطنيـة حلقـوق     وأكدت أمهية هيئات الرصد اإلندونيسية، مشرية بتقدير إىل عمل ا         

اإلنسان، واللجنة الوطنية للقضاء على العنف ضد املرأة واللجنة الوطنية حلماية األطفال وأمني  
  .املظامل واللجنة الوطنية للقضايا املتعلقة بالشرطة

دونيسيا يف إطار خطة العمل     إىل عمل إن  )  البوليفارية -مجهورية  (وأشارت فرتويال     -٥٠
ونوهت بنشر املعلومات املتعلقة حبقـوق      . لتدريب بشأن حقوق اإلنسان   الوطنية للتثقيف وا  

اإلنسان من خالل الدورات التدريبية املقدمة إىل اللجان على الصعيد الوطين وعلى صـعيد              
ورحبت بالتقدم احملرز يف جمـال احلقـوق االجتماعيـة          . املقاطعات وأفراد الشرطة واجليش   
  .وقدمت فرتويال توصيات. يم اجملاين واإللزاميوالثقافية وباملبادرة اخلاصة بالتعل

. وأعربت فييت نام عن تقديرها اللتزام احلكومة املتواصل حبماية حقوق اإلنـسان             -٥١
وأشارت إىل اإلجنازات احملققة فيما خيص ضمان حصول اجلميع على التعليم، واجلهود املتعلقة 

ألطفال واألشـخاص ذوي اإلعاقـة   حبماية وتعزيز حقوق اجملموعات الضعيفة مثل النساء وا  
  .وقدمت فييت نام توصيات. والعمال املهاجرين

 مع التقدير بتعزيز إندونيسيا إلطارها التشريعي حلماية حقوق         وأحاطت اجلزائر علماً    -٥٢
اإلنسان، والتثقيف والتدريب يف جمال حقوق اإلنسان، واجلهود الرامية إىل ضـمان قـضاء              

ورحبت . طنية حلقوق اإلنسان واجلهود املتعلقة بالتعليم والصحة      مستقل، وتعزيز املؤسسة الو   
. اجلزائر بنية إندونيسيا أن تصدق على الربوتوكولني االختياريني التفاقية حقـوق الطفـل            

  .وقدمت اجلزائر توصية
. وهنأت أنغوال إندونيسيا على انضمامها إىل معظم الصكوك الدولية حلقوق اإلنسان           -٥٣

 بدور أهم لذي أحرزته إندونيسيا فيما خيص متكني املرأة، اليت تضطلع حالياً    وأشادت بالتقدم ا  
وحثت أنغوال إندونيسيا على بذل مزيـد مـن         . يف اجملتمع واحلياة السياسية كنتيجة لذلك     

  .وقدمت أنغوال توصيات. اجلهود لتحسني حقوق األطفال
حلقـوق اإلنـسان    وهنأت األرجنتني إندونيسيا لتصديقها على الصكوك املهمـة           -٥٤

وشجعت إندونيسيا على مواصلة جهودها مـن أجـل         . والتزامها بتحسني حقوق اإلنسان   
وقـدمت  . مكافحة اإلفالت من العقاب يف حاالت االنتهاكات اجلسيمة حلقوق اإلنـسان          

  .األرجنتني توصيات
ضائية على  وأشادت أستراليا جبهود إندونيسيا الرامية إىل رفع قدرة قانوهنا ومؤسساهتا الق            -٥٥

      دعـم مؤسـساهتا الدميقراطيـة       علـى ورحبت بعمل إندونيسيا    . تعزيز ومحاية حقوق اإلنسان   
، وجبهودهـا  ٢٠٠٤ انتخاب حر ونزيه منـذ عـام       ٦٠٠مثلما يتجلى ذلك يف إجراء أكثر من        

  .وقدمت أستراليا توصيات. املبذولة من أجل حتسني سجل حقوق اإلنسان اخلاص بقوات أمنها
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ادت النمسا بتصديق إندونيسيا على اتفاقية حقوق األشـخاص ذوي اإلعاقـة            وأش  -٥٦
وأعربـت عـن    . االتفاقية الدولية حلماية مجيع األشخاص من االختفاء القسري       وتوقيعها على   

كما سألت النمسا عن التدابري اليت اُتخذت       . قلقها إزاء اهلجمات املوجهة ضد األقليات الدينية      
ام قوات األمن للقوة املفرطة والتعذيب، وتفشي اإلفـالت مـن           فيما خيص ادعاءات استخد   

  .وقدمت النمسا توصيات. العقاب
وهنأت أذربيجان إندونيسيا على إشراكها مجيع أصحاب املصلحة املعنيني واجملتمـع        -٥٧

ورحبت باملعلومات املقدمة بشأن التدابري الـيت اُتخـذت         . املدين يف صياغة تقريرها الوطين    
. جتار باألشخاص، ال سيما النساء واألطفال، واعتماد تشريعات يف هذا الـصدد           ملكافحة اال 

  .وقدمت أذربيجان توصيات
وألقت البحرين الضوء على سن تشريعات ملكافحة االجتار باألشخاص وخطة العمل       -٥٨

وأشادت البحرين  . الوطنية ملكافحة العمل اجلربي واالجتار باألطفال واالعتداء عليهم جنسياً        
جلهود اليت بذلت من أجل محاية حقوق املرأة يف إندونيسيا، ال سيما يف جمـاالت التعلـيم                 با

  .وقدمت البحرين توصيات.  والثقافةدواالقتصا
وأشادت بنغالديش باإلجراءات اليت اختذهتا إندونيسيا يف جمايل الـصحة والتعلـيم،              -٥٩

جراءات الرامية إىل ضـمان     ورحبت باإل . وكذلك بشأن تعزيز ومحاية حقوق املرأة والطفل      
وعرضت بـنغالديش   . حرية الدين وأكدت الدور الذي يضطلع به منتدى االنسجام الديين         

  .إندونيسيا على أفضل ممارساهتا طالعإ
وأشادت بيالروس بانضمام إندونيسيا إىل عدد من املعاهدات، مبا فيها بروتوكـول              -٦٠

وأشارت إىل . عاهداتاملا املقدمة إىل هيئات بالريمو، واعتمادها تدابري لتحسني سجل تقاريره
ورحبت بيالروس باعتماد إندونيسيا تـدابري      . التقدم احملرز من أجل منع العنف ضد النساء       

  . وقدمت بيالروس توصيات. ملكافحة االجتار باألشخاص
وأشادت بلجيكا باجلهود اليت تبذهلا إندونيسيا من أجل بلوغ اهلدف اإلمنائي لأللفية              -٦١
  .وقدمت بلجيكا توصيات. معدل وفيات األطفال دون سن اخلامسةملتعلق خبفض ا

 بالتعديالت اليت أُدخلت على اإلطار التشريعي اإلندونيسي        وأحاطت الربازيل علماً    -٦٢
وأشادت بإندونيـسيا ملنحهـا األولويـة للـصحة         . من أجل تعزيز احترام حقوق اإلنسان     

 بـالتزام   وأحاطـت علمـاً   . ة الدينية والقضاء على الفقر    واللتزامها مبعاجلة قضايا مثل احلري    
الربوتوكول االختياري التفاقية مناهضة التعذيب وغريه من ضروب        إندونيسيا بالتصديق على    

  .وقدمت الربازيل توصيات. املعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة
نفيذ توصـيات الـدورة األوىل مـن        ونوهت بروين دار السالم باجلهود املبذولة لت        -٦٣

االستعراض الدوري الشامل وأشادت بالتدابري اليت اختذهتا إندونيسيا من أجل التصدي ملسألة            
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 عن هذا، رحبـت بـاجلهود        وفضالً .االجتار باألشخاص، مبا يف ذلك مالحقة الضالعني فيه       
  .لسالم توصيةوقدمت بروين دار ا. املبذولة لضمان احلق يف التعليم واحلق يف الصحة

وأشارت كمبوديا إىل أنه، بعد تقرير إندونيسيا األول املقدم يف إطار االسـتعراض               -٦٤
 والئحة من أجل دعم اجلهود  الرامية إىل محايـة         قانوناً ٢٠الدوري الشامل، صدر أكثر من      

 باعتماد خطط وبرامج بشأن حقوق اإلنسان، وباجلهود اليت         وأحاطت علماً . حقوق اإلنسان 
أفضل املمارسات علـى املـستويني اإلقليمـي واملتعـدد          على   طالع الغري إلت من أجل    ُبذ

  .وقدمت كمبوديا توصية. األطراف
وطلبت كندا من إندونيسيا أن تقدم معلومات مستجدة بشأن املسار الذي اتبعتـه               -٦٥

 هـذا   الوقت الذي سيصدر فيه   بّينلتنقيح قانون العقوبات وإدراج جرمية التعذيب فيه، وأن ت        
. ورحبت باخلطوات املتخذة بالتصديق على اتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة         . القانون

  .وقدمت كندا توصيات
ونوهت شيلي بتعزيز حقوق الطفل مشرية إىل اعتماد عدد من التدابري امللموسـة يف             -٦٦

، سألت  بأن التقرير الوطين حييل إىل موضوع حرية الدينويف حني أحاطت علماً  . هذا الصدد 
وقـدمت  . عن نوع التدابري اليت اُتخذت من أجل منع مشاكل حمتملة بشأن هذا املوضـوع             

  .شيلي توصيات
وأعربت الصني عن تقديرها لإلجراءات املتخذة مبا فيها التثقيف والتدريب يف جمال              -٦٧

حقوق اإلنسان، وتعزيز املساواة بني اجلنسني وحقوق املـرأة والطفـل واألشـخاص ذوي             
م احلالة اخلاصة إلندونيسيا وأن يقدم هلا املـساعدة         فّهتوينبغي للمجتمع الدويل أن ي    . قةاإلعا
  .وقدمت الصني توصية. البناءة
خفض الوفيات النفاسـية،  و التعليم والصحة  بالتقدم احملرز يف جماالت ورحبت كوبا   -٦٨

. ه األطفـال  وحقوق النساء واألطفال، مشرية باألخص إىل وجود برامج من أجل تعزيز رفا           
  .وقدمت كوبا توصيات. وأشادت باجلهود املبذولة لتعزيز حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة

ورحبت الدامنرك مبا حققته إندونيسيا من حتسينات يف جمال حقوق اإلنسان علـى               -٦٩
لكنها، أشارت بقلق إىل اهلجمات واملضايقات اليت تستهدف الطوائـف          . مدى العقد األخري  

راج بعض اإلدارات احمللية قوانني فرعية قائمة على الدين فيها متييز ضد النساء             الدينية وإىل إد  
  .وقدمت الدامنرك توصيات. واألقليات الدينية

ونوهت إكوادور بالعمل املنجز يف جمال الدفاع عن حقوق اإلنسان مـن خـالل                -٧٠
لتعزيـز ومحايـة   ورحبت بعملية تنقيح قانون العقوبات وبالتدابري املتخذة       . مؤسسات خمتلفة 

حرية الدين، والقضاء على العنف ضد النساء، ومحاية األطفال واألشـخاص ذوي اإلعاقـة             
  .وقدمت إكوادور توصيات. والعمال املهاجرين
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وأعربت مصر عن تقديرها لتركيز إندونيسيا على التثقيف والتدريب يف جمال حقـوق               -٧١
نضمام إىل الصكوك الدوليـة حلقـوق       اإلنسان، وهنجها الشمويل فيما خيص دراسة جدوى اال       

ويف هذا الصدد، طلبـت مـصر       . اإلنسان، واخلطوات اليت اختذهتا ملكافحة اإلفالت من العقاب       
  .وقدمت مصر توصيات.  من التفاصيل بشأن اجلهود ذات الصلة وأثرها على أرض الواقعمزيداً
ها أفراد الـشرطة ضـد      وقالت فرنسا إهنا ال تزال قلقة بسبب أعمال العنف اليت يرتكب            -٧٢

وأدانت انتهاكات حقوق اإلنسان املرتكبة ضد أشخاص ينتمـون         . مدافعني عن حقوق اإلنسان   
  .وقدمت فرنسا توصيات. إىل أقليات دينية، ال سيما ضد األمحديني وجمتمع بابوا احمللي

وسألت أملانيا إندونيسيا عما إذا كانت تنوي اإلفراج عن فليب كارما وغريه مـن                -٧٣
وفيما خيص الرتاع يف مقاطعيت بابوا، أعربت أملانيا عن تقديرها للجهود           . حملتجزين السياسيني ا

املبذولة من أجل تسوية الرتاع عن طريق احلوار، لكنها أشارت إىل أن هنـاك انتـهاكات                
  .وقدمت أملانيا توصيات. خطرية حلقوق اإلنسان ال يزال يتعني التصدي هلا

يسيا مبكافحة االجتار باألشخاص يف مجلة أمور منها تنفيذ قانون          ويتجلى التزام إندون    -٧٤
ملكافحة األعمال اإلجرامية املتعلقة باالجتار باألشخاص والتصديق على اتفاقية وبروتوكوالت          

العمل مبكافحة  وقد طبقت إندونيسيا خطة العمل الوطنية املتعلقة        . األمم املتحدة ذات الصلة   
        ار باألشخاص واالستغالل اجلنـسي لألطفـال للفتـرة املمتـدة           اإلجرامي املتمثل يف االجت   

 ٢٣وأشرف على تنفيذ خطة العمل الوطنية فريق عمل؛ كما أنشئ           . ٢٠١٤  إىل ٢٠٠٩من  
 للعمل على صعيد األحياء والبلديات ملعاجلـة         فريقاً ٧٦ للعمل على صعيد املقاطعات و     فريقاً

  . مسألة االجتار باألشخاص
ندونيسيا حتسني االتفاقات الثنائية اخلاصة بالعمال املرتليني وقـضايا العمـل،           وواصلت إ   -٧٥

وعلى الصعيد اإلقليمي، شجعت    . املربمة مع البلدان اليت يقصدها العمال املهاجرون اإلندونيسيون       
أمم جنوب شرق آسيا بـشأن      إندونيسيا بنشاط على تعاون أقوى وفعال من خالل اتفاقية رابطة           

وواصلت إندونيسيا مع أستراليا إقامة عالقة تعاون أوثق يف جمال التـصدي            . شخاصاالجتار باأل 
  ".عملية بايل"للهجرة غري النظامية وهتريب األشخاص واالجتار باألشخاص من خالل 

ومبا أن إندونيسيا بلد متعدد األعراق والثقافات، فإهنا تويل األولوية القصوى ملسألة              -٧٦
ن حرية الدين مكفولة يف الدستور بيد أهنا تتعدى نطاق أحكام           وقد أوضحت أ  . حرية الدين 
ومن حيث املبدأ، ال تتدخل إندونيسيا يف مسألة معتقدات األفراد وحتتـرم مجيـع              . الدستور
 فكرة خاطئة بأن إندونيسيا ال تعترف إال بست ديانات رمسية؛ وهي            وهناك أحياناً . الديانات

ويأيت هذا التـصور  . كنفوشوسية واهلندوسية والبوذية والةاإلسالم والكاثوليكية والربوتستانتي  
فليس يف هذا القانون أي اعتراف      . ١٩٦٥ لعام   ١اخلاطئ من قراءة غري كاملة للقانون رقم        

وال يعين  . رمسي بأي ديانة كانت، بل إنه يعيد فقط تأكيد وجود هذه الديانات يف إندونيسيا             
 احلـوادث الـيت   وتفهم إندونيسيا جيداً. دونيسياأن الديانات األخرى غري مسموح هبا يف إن   

 وجدت  وأوضحت أن دميقراطيات أخرى أيضاً    .  واليت تدل على تعصب ديين     وقعت مؤخراً 
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وإن احلكومـة   . من جيهرون بالتعصب والكراهية بني األديـان       أن حيزها الدميقراطي يستغله   
ن بإمكان املؤمنني، مثل    عازمة على معاجلة حاالت التعصب هذه بني األديان وضمان أن يكو          

  .األمحديني، ممارسة عقيدهتم يف ظروف جيدة
ويف حني أقرت اليونان باجلهود املبذولة، طلبت من إندونيسيا تقاسـم املعلومـات               -٧٧

املتعلقة بأي برامج أخرى حمتملة ستنجزها من أجل تعزيز أفضل للتثقيف والتدريب يف جمال              
  .وقدمت اليونان توصيات. حقوق اإلنسان

وسلطت هندوراس الضوء على اجلهود اليت بذلتها إندونيسيا من أجل ضمان املـساواة               -٧٨
برنامج سرجانا منغاجار لتوفري التعلـيم يف       وأشارت باألخص إىل    . واحلصول على التعليم يف البلد    

  .وقدمت هندوراس توصيات. وغريه من اإلجراءات يف هذا الصدداملناطق النائية 
 يف إعمال حقـوق اإلنـسان يف         قيادياً  دوراً حتملها إندونيسيا على    وهنأت هنغاريا   -٧٩

 من التفاصيل عن الطريقة اليت سيساعد هبـا مـشروع           وطلبت من إندونيسيا مزيداً   . املنطقة
القانون املنقح املتعلق بالقضاء العسكري واملقدم إىل الربملان، يف التصدي ملسألة اإلفالت من             

  .ياتوقدمت توص. العقاب يف البلد
 اهلند بشكل إجيايب مساعي إندونيسيا من أجل إتاحة العدالـة للجميـع،             والحظت  -٨٠

 ٢٨شتركة لوكاالت إنفاذ القانون يف      امل من التفاصيل بشأن األمانات      وطلبت من الوفد مزيداً   
وشجعت إندونيسيا على مواصلة جهودها لتعزيز      . ، وصالحياهتا وتشكيلتها ومهامها   مقاطعة

  .امح بني الثقافات املتعددةالتفاهم والتس
وأعربت مجهورية إيران اإلسالمية عن شكرها إلندونيسيا على مـا حققتـه مـن                -٨١

ونوهت بـدور   .  حقوق اإلنسان  يف جمال تطورات إجيابية يف جماالت مثل التثقيف والتدريب        
 أفضل املمارسات يف جمال حقوق اإلنـسان علـى الـصعيدين       مشاطرة غريها إندونيسيا يف   

  .وقدمت توصيات. ليمي واملتعدد األطرافاإلق
 باملعلومـات   وأثىن العراق على اجلهود املبذولة يف إعداد التقرير الوطين وأحاط علماً            -٨٢

  .وقدم توصيات. اليت يشملها التقرير واليت تبني عزم البلد على محاية وتعزيز حقوق اإلنسان
 بني العقائد لكنها أعربت عن قلقها       وأشادت إيطاليا بالتزام إندونيسيا بتعزيز احلوار       -٨٣

وطلبت إيطاليا مـن إندونيـسيا أن تقـدم         . بشأن العنف املبلغ عنه ضد األقليات الدينية      
 الذي مينح احلكـم الـذايت       ٢٠٠١ تنفيذ القانون اخلاص لعام      معلومات مستجدة بشأن  

  .وقدمت توصية. إلقليم بابوا الغربية
نتهاكات حقوق   بشأن تقدمي اعتذار عن ا     نويودويوورحبت اليابان خبطة الرئيس       -٨٤

وشجعت إندونيسيا على االستفادة بشكل     . عهد سوهارتو  اإلنسان املرتكبة فيما مضى يف    
املبادئ واملبادئ التوجيهية للقضاء على التمييز ضد األشخاص املصابني باجلذام وأفراد       تام من   
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. بـابوا نسان املبلـغ عنـها يف   وأعربت اليابان عن قلقها إزاء انتهاكات حقوق اإل . أسرهم
  .وقدمت اليابان توصيات

ورحب األردن بتعزيز والية اللجنة الوطنية حلقوق اإلنسان إلندونيسيا وقدرهتا            -٨٥
ونوه األردن جبهود إندونيسيا الرامية إىل تعزيـز        . على إجراء حتليالت وأنشطة تدريبية    

  .وقدم األردن توصيات. اإلطار املؤسسي وإنشاء عدة جلان معنية حبقوق اإلنسان
ورحبت الكويت جبهود إندونيسيا فيما خيص حرية التعبري ودعم مشاركة املرأة             -٨٦

وأشادت بالتدابري املتخذة لضمان    . يف الشؤون السياسية مع سن تشريعات هلذا الغرض       
. ئيـة املساواة يف التعليم وبرامج للتعليم اإللزامي اجملاين والتعليم املناسب يف املناطق النا           

  .اتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقةعلى وأثنت الكويت على تصديق إندونيسيا 
وأشارت مجهورية الو الدميقراطية الشعبية بارتياح إىل تصديق إندونيسيا علـى             -٨٧

أفـضل  يف  إندونيـسيا  الشـتراك صكوك دولية حلقوق اإلنسان وأعربت عن تقديرها    
وشـجعت  .  ويف األمم املتحـدة     شرق آسيا   أمم جنوب   يف رابطة  املمارسات مع غريها  

إندونيسيا على تعزيز تعاوهنا مع األمم املتحدة وغريها من املنظمات الدوليـة ومجيـع              
  .أصحاب املصلحة للتغلب على القيود والتحديات وضمان إعمال حقوق املواطنني

 باجلهود املبذولة لتحسني سبل التعاون، لفتـت        ويف حني أحاطت التفيا علماً      -٨٨
اليت تقدم هبا أصحاب الواليـات يف إطـار          من طلبات الزيارة      كبرياً االنتباه إىل أن عدداً   

ورحبت بالتقدم احملرز من أجل التصديق علـى        .  مل حيظ بعد بالقبول    اإلجراءات اخلاصة 
. نظام روما األساسي، بيد أهنا أشارت إىل أن التصديق على هذا الصك مل جيـر بعـد                

  .وقدمت التفيا توصيات
خطة العمل الوطنية حلقوق اإلنسان اليت تويل       ورحب لبنان باعتماد إندونيسيا       -٨٩

ونوه لبنان بالتدابري املتخذة لضمان محاية أفضل       . أمهية لتحقيق األهداف اإلمنائية لأللفية    
للعمال املهاجرين يف اخلارج وأشاد بتعزيز احلوار واالنسجام بني مكونـات اجملتمـع             

  .وقدم لبنان توصيات. لثقافات واألعراق والدياناتاإلندونيسي املتعدد ا
.  جبهود إندونيسيا الرامية إىل القضاء على العنف ضد املرأة         ليختنشتاينوأشادت    -٩٠

 إىل القلق البالغ الذي أعربت عنه جلنة مناهـضة التعـذيب إزاء             ليختنشتاينوأشارت  
. الفـات بـسيطة   احلكم على عدد كبري من األطفال بعقوبات السجن الرتكـاهبم خم          

  . توصياتليختنشتاينوقدمت 
إندونيسيا حبقوق اإلنسان من خالل اعتماد قائمة طويلة         ونوهت ماليزيا بالتزام    -٩١

. من التشريعات الوطنية املتعلقة حبقوق اإلنسان وإطالق خطة العمل الوطنيـة الثالثـة            
بناء القـدرات ويف    وأعربت ماليزيا عن تقديرها للجهود اليت تبذهلا إندونيسيا يف جمال           

اللجنة احلكومية الدولية املعنيـة      و  أعمال رابطة أمم جنوب شرق آسيا      إطار مشاركتها يف  
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، واللجنة املعنية بتعزيز ومحاية حقوق املـرأة  حبقوق اإلنسان لرابطة أمم جنوب شرق آسيا 
  .وقدمت ماليزيا توصيات. لرابطة أمم جنوب شرق آسياوالطفل 

دم الذي أحرزته إندونيسيا منذ االسـتعراض الـدوري         وأشادت ملديف بالتق    -٩٢
وأشارت إىل تقارير املفوضية السامية حلقوق اإلنسان اليت تفيـد بـأن            . الشامل األول 

بسبب قطع األشجار خارج نطاق      إندونيسيا تفقد حوايل مليوين هكتار من غابتها سنوياً       
اليت اختـذهتا مـن أجـل    وطلبت من إندونيسيا وصف اخلطوات     . القانون وحتويل األراضي  

 واالجتار غري املشروع مبنتجات الغابة، وإدارة       مكافحة قطع األشجار خارج نطاق القانون     
  .وقدمت توصيات. املوارد الطبيعية على أفضل وجه

وأشارت املكسيك باهتمام إىل الطريقة اليت أدجمت هبا إندونيـسيا توصـيات              -٩٣
  .وقدمت املكسيك توصيات.  سياساهتاالدورة األوىل لالستعراض الدوري الشامل يف

حلقوق وأشار املغرب بارتياح إىل إطالق إندونيسيا خطة عملها الوطنية الثالثة             -٩٤
 مـن املعلومـات     وطلب املغرب مزيداً  . ٢٠١٤ إىل   ٢٠١١اإلنسان للفترة املمتدة من     

اوى املفصلة بشأن الركائز السبع اليت تشكل خطة العمل، ال سيما فيما يتعلق بالـشك             
  .وقدم املغرب توصيات. العامة
. وأشادت ميامنار بالتقدم الذي أحرزته إندونيسيا يف جمال محاية حقوق اإلنسان            -٩٥

كما أشادت باجلهود املبذولة من أجل سن عدة قوانني حملية حلماية حقـوق اإلنـسان        
  .وقدمت ميامنار توصيات.  مع التزاماهتا الدوليةمتاشياً
اء إندونيسيا ألطر معيارية تدعم تعزيـز ومحايـة حقـوق           ورحبت نيبال بإنش    -٩٦

وأوضحت أن مؤسسات حقوق    . ٢٠١٢ إىل   ٢٠٠٨اإلنسان خالل الفترة املمتدة من      
اإلنسان يف إندونيسيا تضطلع بدور هام يف رصد أداء اهليئات القـضائية والتـشريعية              

  .وقدمت نيبال توصيات. والتنفيذية
على املـسائل الـيت طرحتـها        إندونيسيا   دودلروأعربت هولندا عن تقديرها       -٩٧
املتعلقة حبرية الدين، واحملكمة اجلنائية الدولية، وتنقيح قانون احملكمة العسكرية وقانون           و

وأقرت بالتحـديات   . ورحبت بالدعوات املوجهة إىل عدة مقررين خاصني      . العقوبات
  .وصياتوقدمت هولندا ت. املاثلة يف جمال محاية احلق يف الدين واملعتقد

اخلاصة للتعجيل بالتنميـة يف بـابوا       ورحبت نيوزيلندا بإنشاء إندونيسيا للوحدة        -٩٨
لـصاحل   "هنج الرعاية والعـدل   "إىل  " النهج األمين "، وبالتحول املتوخى من     وبابوا الغربية 
وتقدمت بالشكر إىل إندونيسيا على املعلومات املقدمة بشأن التقدم احملرز فيما           . سكان بابوا 

الربوتوكول االختياري التفاقية مناهضة التعذيب وغريه مـن ضـروب          التصديق على   خيص  
  .وقدمت توصيات.  ونظام روما األساسياملعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة
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وأعربت نيكاراغوا عن ارتياحها لتعديل قانون العقوبات يف إندونيسيا كما أعربت             -٩٩
، مستمدة من   مشمولة حالياً جرائم جديدة غري    دم هذه العملية إلدراج     تستخعن األمل يف أن     

وطلبت معلومات عن التحديات املواجهة     .  فيها الصكوك الدولية اليت تشكل إندونيسيا طرفاً     
حقوق األرض والطريقة اليت ميكن أن يساعد هبا مشروع قانون اإلصالح الزراعي            فيما خيص   

  .كاراغوا توصياتوقدمت ني. يف حل املشاكل العالقة
 للمضايقات  وأعربت النرويج عن قلقها بسبب التقارير اليت تفيد بتعرض غري املؤمنني            -١٠٠

وأشارت إىل أن بعض املدافعني عن حقوق اإلنسان يواجهون حتديات          . والتمييز يف إندونيسيا  
  .وقدمت النرويج توصيات. يف العمل حبرية يف مقاطعيت بابوا

من جديد التزامها املطلق والتام بضمان حرية الـدين واحتـرام           وأكدت إندونيسيا     -١٠١
وإن إندونيسيا عازمة على التصدي حلوادث التعصب الـديين وتقـدمي           . وتعزيز حرية التعبري  

وأعرب الوفد عن محاسه للعمـل  .  اجلسدية وأعمال التخويف إىل العدالةاالعتداءاتمرتكيب  
  . الالزممبشكل دائم وحصوهلا على االهتمامع مجيع البلدان لضمان تعزيز حرية الدين 

. قدمة، أشار الوفد إىل احلالة يف مقاطعيت بابوا وبابوا الغربية         املالحظات  امل على   ورداً  -١٠٢
 تنفيذ احلكم الذايت اخلاص والتعجيل بالتنميـة يف بـابوا           ولتحقيق الفائدة القصوى من   

، تعجيل بالتنمية يف بابوا وبابوا الغربيةاخلاصة للت احلكومة الوحدة أوبابوا الغربية معا، أنش  
وقد وضعت هذه الوحدة    . ٦٦/٢٠١١ ورقم   ٦٥/٢٠١١الرئاسيني رقم   مبقتضى املرسومني   

اخلاصة عدة برامج سريعة تتعلق بتعزيز األمن الغذائي والقضاء على الفقر والتنمية االقتصادية             
وتظل احلكومة ملتزمـة    .  األساسية والبنية التحتية القائمة على اجملتمع احمللي والتعليم والصحة       

 ورداً.  واألخذ بنهج الرعاية والتنمية فيهما     ملقاطعتنييف ا بتنفيذ وترشيد احلكم الذايت اخلاص      
على التعليق املثار بشأن وجود جو عام لإلفالت من العقاب حسبما جاء يف التقارير، أوضح               

لوطنية اإلندونيسية الذين ارتكبوا جتـاوزات عنـد   الوفد أن أفراد الشرطة والقوات املسلحة ا 
اضطالعهم مبسؤوليات احلفاظ على القانون والنظام قد خضعوا للمساءلة وقدموا للمحـاكم   

وأكد الوفد أن احلكومة حريـصة علـى        .  ملا كان جيري يف املاضي     املختصة، وذلك خالفاً  
أو الشرطة عند اضـطالعهم  ضمان أال تقع أي حوادث أو جتاوزات يضلع فيها أفراد اجليش      

  .مبسؤوليات احلفاظ على القانون والنظام يف املقاطعتني
وأعرب الوفد يف مالحظاته اخلتامية عن شكره للجميع على مـشاركتهم الفعالـة               -١٠٣

وقال إن من دواعي سروره أن يرى اإلشادة اليت حظيت هبـا مـساعي              . ومسامهاهتم القيمة 
، باالسـتناد إىل    ويف الوقت نفسه، تدرك إندونيسيا متاماً     . إندونيسيا يف جمال حقوق اإلنسان    

  .وجهات النظر املقدمة واملسائل املثارة، أن مسار تقدمها ال خيلو من التحديات والقيود
وستستمر إندونيسيا يف ترسيخ ثقافة احترام حقوق اإلنـسان لـصاحل اجلميـع يف                -١٠٤

ويظل النهوض حبقوق اإلنسان على الـصعيد       . جمتمعها املتعدد الثقافات والديانات واألعراق    
وسيبقى تعميم حقوق اإلنسان واحلريـات      . العاملي أولوية من األولويات القصوى للحكومة     



A/HRC/21/7 

GE.12-15015 18 

وستقود خطة العمل الوطنية حلقوق اإلنسان والسياسات .  على جدول أعماهلادائماً األساسية
ركة مجيع أصحاب املـصلحة     الوطنية املختلفة إندونيسيا حنو حتقيق هذا اهلدف، وذلك مبشا        
  .ومسامهاهتم الفعالة، مبن فيهم اجملتمع املدين النابض بالنشاط

وإن ديناميات احلياة االجتماعية والسياسية تضع باستمرار ثبات التـزام إندونيـسيا           -١٠٥
لكن إندونيسيا ستواظب باستمرار على تعزيز ومحاية حقـوق اإلنـسان           . موضع االختبار 
  .اخلاصة مبواطنيها

ومبـا أن   .  للتعليقات والتوصيات البناءة العديدة املقدمة     تشعر باالمتنان إندونيسيا  و  -١٠٦
اهلدف من آلية االستعراض الدوري الشامل هو حتسني حالة حقوق اإلنـسان علـى أرض               

  .الواقع، فإن االستفادة منها على حنو أعظم ستكون بتنفيذ توصياهتا الواقعية والقابلة للتنفيذ
 الوفد للمشاركني أنه سينظر بعناية وجدية يف كـل توصـية علـى حـدة                وأكد  -١٠٧

  .وسيستجيب هلا يف الوقت الالزم

  **أو التوصيات/االستنتاجات و  -ثانياً  
  : ندونيسياإواملدرجة أدناه بتأييد  جلسة التحاورحتظى التوصيات املقدمة أثناء   -١٠٨

قوق اإلنـسان   عملية التصديق على الصكوك الدولية حل      استكمال  -١-١٠٨
االتفاقية الدولية حلماية مجيع األشـخاص مـن        يصدق عليها بعد، مبا فيها      اليت مل   

  ؛  )العراق(والربوتوكوالن امللحقان باتفاقية حقوق الطفل  االختفاء القسري
الربوتوكول  و ،النظر يف التصديق على نظام روما األساسي      مواصلة    -٢-١٠٨

ب وغريه من ضروب املعاملة أو العقوبة القاسية االختياري التفاقية مناهضة التعذي
االتفاقية الدولية حلماية مجيع األشخاص من االختفـاء        و ،أو الالإنسانية أو املهينة   

  ؛)شيلي (، متاشيا مع خطة العمل الثالثة حلقوق اإلنسانالقسري
االتفاقية الدولية حلماية مجيع األشخاص من االختفاء       التصديق على     -٣-١٠٨

الربوتوكول االختياري التفاقية مناهضة التعذيب وغريه من ضروب         و ،القسري
 ونظـام رومـا األساسـي       سية أو الالإنسانية أو املهينة،    املعاملة أو العقوبة القا   

  ؛)النمسا (للمحكمة اجلنائية الدولية
الربوتوكول االختياري التفاقيـة حقـوق الطفـل،        التصديق على     -٤-١٠٨
           فاقية مناهضة التعذيب وغريه من ضروب املعاملـة       الربوتوكول االختياري الت  و

__________ 

 . تنقيحات حتريرية على االستنتاجات والتوصياتمل ُتدخل أي  **  
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 ونظام روما األساسـي للمحكمـة       سية أو الالإنسانية أو املهينة،    أو العقوبة القا  
  ؛)سلوفينيا( يف أقرب فرصة اجلنائية الدولية

الربوتوكول االختياري التفاقية مناهضة التعـذيب      التصديق على     -٥-١٠٨
كـذلك   و سية أو الالإنسانية أو املهينة،    أو العقوبة القا  وغريه من ضروب املعاملة     

 وإدماج أحكامهما يف القانون     نظام روما األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية     على  
  ؛)السويد(احمللي 
الربوتوكول االختياري التفاقية مناهضة التعـذيب      التصديق على     -٦-١٠٨

كـذلك   و إنسانية أو املهينة،  سية أو الال  وغريه من ضروب املعاملة أو العقوبة القا      
على النحو املتوخى يف خطة العمل الوطنيـة حلقـوق          نظام روما األساسي    على  

  ؛)سويسرا (٢٠١٤-٢٠١١اإلنسان للفترة 
 ،للمحكمة اجلنائيـة الدوليـة     التصديق على نظام روما األساسي      -٧-١٠٨
           ملـة الربوتوكول االختياري التفاقية مناهضة التعذيب وغريه من ضروب املعا        و

لربيطانيـا العظمـى    اململكة املتحدة   (العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة       أو  
  ؛)وآيرلندا الشمالية

الربوتوكول االختياري التفاقية مناهضة التعـذيب      التصديق على     -٨-١٠٨
  ؛)تركيا(سية أو الالإنسانية أو املهينة وغريه من ضروب املعاملة أو العقوبة القا

الربوتوكول االختياري التفاقية مناهضة التعـذيب      التصديق على     -٩-١٠٨
  ؛)ملديف(سية أو الالإنسانية أو املهينة وغريه من ضروب املعاملة أو العقوبة القا

االتفاقية الدوليـة    :التصديق على الصكوك الدولية التالية وتنفيذها       -١٠-١٠٨
توكول االختياري التفاقيـة    الربو، و حلماية مجيع األشخاص من االختفاء القسري     

    سـية أو الالإنـسانية  مناهضة التعذيب وغريه من ضروب املعاملة أو العقوبة القا    
  ؛)إكوادور(أو املهينة 

االتفاقية الدولية حلماية مجيع األشخاص من االختفاء        التصديق على   -١١-١٠٨
  ؛)إسبانيا (القسري
التفاقية الدولية حلماية   ا التصديق على مواصلة بذل اجلهود من أجل        -١٢-١٠٨

  ؛)األرجنتني (مجيع األشخاص من االختفاء القسري
االتفاقية الدولية حلماية مجيـع      علىيف أقرب وقت ممكن     التصديق    -١٣-١٠٨

 وإدراج أحكامها بشكل تـام يف التـشريعات         األشخاص من االختفاء القسري   
  ؛)املكسيك(الوطنية 
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 الظروف الالزمة للتصديق يف     مواصلة بذل اجلهود من أجل توفري       -١٤-١٠٨
 االتفاقية الدولية حلماية مجيع األشخاص من االختفاء القـسري         هناية املطاف على  

  ؛)ليشيت - تيمور(
االتفاقية الدولية حلماية مجيع األشخاص من      النظر يف التصديق على       -١٥-١٠٨

ن، على النحو املتوخى يف خطة العمل الوطنية حلقوق اإلنـسا          االختفاء القسري 
االتفاقية الدولية حلماية حقوق مجيع العمال املهـاجرين        صديق على   والتعجيل بالت 
  ؛)املغرب(، وتنفيذ أحكامها وأفراد أسرهم

استكمال عملية التصديق على الربوتوكولني االختياريني التفاقيـة          -١٦-١٠٨
  ؛)السودان(حقوق الطفل 

قية حقـوق الطفـل     التصديق على الربوتوكولني االختياريني التفا      -١٧-١٠٨
 األطفال وبغاء األطفال     وببيع ،باشتراك األطفال يف النـزاعات املسلحة    املتعلقني  

  ؛)بلجيكا (واستغالل األطفال يف املواد اإلباحية
اختاذ خطوات إلدماج أحكام الربوتوكولني االختيـاريني التفاقيـة       -١٨-١٠٨

، ولتعزيـز آليـات     حقوق الطفل يف التشريعات الوطنية مبجرد التصديق عليهما       
  ؛)مصر(التنفيذ الوطنية ذات الصلة 

الربوتوكولني االختياريني التفاقية حقـوق الطفـل        التصديق على   -١٩-١٠٨
 األطفال وبغاء األطفال     وببيع ،باشتراك األطفال يف النـزاعات املسلحة    املتعلقني  

  ؛)اليونان (واستغالل األطفال يف املواد اإلباحية
 نظام روما األساسي للمحكمة اجلنائيـة الدوليـة،                   التصديق على   -٢٠-١٠٨

  ؛)سلوفاكيا(مبا فيه اتفاق االمتيازات واحلصانات 
التصديق على نظام روما األساسي للمحكمة اجلنائيـة الدوليـة،            -٢١-١٠٨

  ؛)أملانيا (أمم جنوب شرق آسيالتكون إندونيسيا سباقة مرة أخرى داخل رابطة 
 نظام روما األساسـي بـصيغته املعدَّلـة يف املـؤمتر            االنضمام إىل   -٢٢-١٠٨

 ومواءمة تشريعاهتا الوطنيـة مـع     ٢٠١٠االستعراضي املنعقد يف كمباال يف عام       
االلتزامات املنصوص عليها يف نظام روما األساسي، وتعريف اجلرائم واملبـادئ،           

  ؛)ليختنشتاين(مبا يف ذلك جرمية العدوان 
ما األساسي للمحكمـة اجلنائيـة الدوليـة       التصديق على نظام رو     -٢٣-١٠٨

  ؛)أستراليا(
متابعة االلتزام املعقود يف خطة العمل الوطنية حلقـوق اإلنـسان،             -٢٤-١٠٨

بشأن التصديق على نظام روما األساسي للمحكمة اجلنائية الدوليـة، ومواءمـة            
  ؛)هنغاريا(تشريعاهتا الوطنية مع أحكام النظام األساسي للمحكمة 
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تصديق على نظام روما األساسي للمحكمة اجلنائيـة الدوليـة،          ال  -٢٥-١٠٨
ومواءمة تشريعاهتا الوطنية بشكل تام مع مجيع االلتزامات املنـصوص عليهـا يف     
نظام روما األساسي، مبا يف ذلك إدراج تعريف هذا النظام للجـرائم واملبـادئ              

  ؛)التفيا(ولية األساسية، واعتماد أحكام تسمح بالتعاون مع احملكمة اجلنائية الد
جترمي التعذيب يف قانون العقوبات والتصديق علـى الربوتوكـول            -٢٦-١٠٨

التفاقية مناهضة التعذيب وغريه من ضروب املعاملة أو العقوبة القاسية االختياري 
  ؛)فرنسا (أو الالإنسانية أو املهينة

تعديل قانون العقوبات من أجل اعتماد تعريف للتعذيب باعتبـاره            -٢٧-١٠٨
جرمية جنائية، وتعديل قانون اإلجراءات اجلنائية جلعل التعذيب جرميـة يعاقـب            

  ؛)إسبانيا(عليها 
جترمي التعذيب بشكل حمدد يف قانون العقوبات وضـمان مـساءلة      -٢٨-١٠٨

موظفي األمن عن أعمال التعذيب وغريها مـن انتـهاكات حقـوق اإلنـسان         
  ؛)الواليات املتحدة األمريكية(

 تشريعات لتجرمي التعذيب، كمسألة ذات أولوية، متاشياً مع         اعتماد  -٢٩-١٠٨
اتفاقية مناهضة التعذيب وغريه من ضـروب املعاملـة أو العقوبـة             من   ١املادة  

  ؛)نيوزيلندا (القاسية أو الالإنسانية أو املهينة
مواصلة تنقيح قانون العقوبات لتوفري قاعدة أمشل وأعم من أجـل             -٣٠-١٠٨

  ؛)تركيا(دونيسيا الوفاء بالتزامات إن
اعتماد اإلصالحات املدخلة على قانون العقوبـات علـى وجـه             -٣١-١٠٨

  ؛)نيكاراغوا(السرعة 
  ؛)نيبال(مواصلة تعزيز املؤسسات الوطنية حلقوق اإلنسان   -٣٢-١٠٨
مواصلة مساعيها من أجل زيادة تعزيز اآلليات القائمة للنـهوض            -٣٣-١٠٨

  ؛)جانأذربي(حبقوق اإلنسان يف إندونيسيا 
مواصلة بذل اجلهود الرامية إىل تعزيز ودعم املؤسسات الوطنيـة            -٣٤-١٠٨

  ؛)اململكة العربية السعودية(حلقوق اإلنسان 
مواصلة تطوير اإلطار املؤسسي فيما يتعلق بتعزيز ومحاية حقـوق            -٣٥-١٠٨

  ؛)األردن(اإلنسان 
 يف جمـال    تعزيز اهلياكل األساسية والترتيبات املؤسسية للتـدريب        -٣٦-١٠٨

  ؛)العراق(حقوق اإلنسان 
مواصلة تعزيز التثقيف والتدريب يف جمال حقوق اإلنـسان علـى             -٣٧-١٠٨

  ؛)باكستان(مجيع املستويات التعليمية 
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مواصلة تعزيز التثقيف والتدريب يف جمال حقوق اإلنـسان علـى             -٣٨-١٠٨
  ؛)سري النكا(مجيع املستويات 

ريب يف جمال حقوق اإلنـسان علـى        مواصلة تعزيز التثقيف والتد     -٣٩-١٠٨
  ؛)تايلند(مجيع املستويات التعليمية 

مواصلة تعزيز التثقيف والتدريب يف جمال حقوق اإلنـسان علـى             -٤٠-١٠٨
  ؛)مجهورية إيران اإلسالمية(مجيع املستويات التعليمية 

مواصلة تعزيز التثقيف والتدريب يف جمال حقوق اإلنـسان علـى             -٤١-١٠٨
 بشراكة مع مجيع أصحاب املصلحة ذوي الصلة من أجل تعزيـز     مجيع املستويات 

  ؛)ميامنار(ومحاية حقوق كل شخص 
تنفيذ تدريب شامل يف جمال حقوق اإلنسان، مع إجراء عمليـات             -٤٢-١٠٨

استعراض منتظمة لضمان الفعالية، وذلك لصاحل مجيع موظفي اجليش والشرطة،          
  ؛)نيوزيلندا(الغربية مبن فيهم العاملون يف مقاطعيت بابوا وبابوا 

مواصلة برامج التثقيف والتدريب يف جمال حقوق اإلنسان بشكل           -٤٣-١٠٨
دائم، ونشر معلومات حمددة يف هذا الصدد، إىل جانب تقدمي دورات تدريبيـة             

فرتويـال  (للجان الوطنية وجلان املقاطعات، مبا يف ذلك أفراد الشرطة واجلـيش            
  ؛)) البوليفارية-مجهورية (

مواصلة تعزيز التثقيف والتدريب يف جمال حقوق اإلنـسان علـى             -٤٤-١٠٨
مجيع املستويات، ونشر الصكوك الدولية حلقوق اإلنسان والتشريعات الوطنيـة          
على املوظفني املكلفني بإنفاذ القانون من أجل مواصلة إذكاء وعيهم بالدور الذي            

ت الـضعيفة   يضطلعون به يف محاية حقوق األشخاص، ال سيما حقوق اجملموعـا          
  ؛)) البوليفارية-مجهورية (فرتويال (واملهمشة 

مواصلة بذل جهودها الرامية إىل تشجيع بـرامج بنـاء قـدرات              -٤٥-١٠٨
اإلمـارات العربيـة    (املوظفني املكلفني بإنفاذ القانون يف جمال حقوق اإلنـسان          

  ؛)املتحدة
 املكلفني  مشاطرة الغري أفضل املمارسات املتعلقة بتدريب املوظفني        -٤٦-١٠٨

  ؛)قطر(بإنفاذ القانون يف جمال حقوق اإلنسان 
مواصلة بذل جهودها الرامية إىل تعزيز التثقيف والتدريب يف جمال            -٤٧-١٠٨

حقوق اإلنسان على مجيع مستويات التعليم، مبا يف ذلك بناء قدرات األشخاص            
قـوق اإلنـسان    املكلفني بإنفاذ القوانني والسياسات والتدابري احلالية املتعلقة حب       

  ؛)املغرب(
بذل مزيد من اجلهود خللق وعي عام حبقوق اإلنسان، مبا يف ذلك              -٤٨-١٠٨

  ؛)نيبال(من خالل التثقيف يف جمال حقوق اإلنسان 
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تعزيز جهودها وتدابريها لترسيخ دولة القانون وآلياهتـا حلمايـة            -٤٩-١٠٨
 حلقوق اإلنسان   ةالثوتعزيز حقوق اإلنسان، مثلما جاء يف خطة العمل الوطنية الث         

  ؛)فييت نام(اليت أطلقت مؤخراً 
مواصلة تعزيز جهودها الرامية إىل مواجهة التحديات املاثلة يف جمال           -٥٠-١٠٨

تعزيز ومحاية حقوق اإلنسان عن طريق سياساهتا وخطط عملـها ذات الـصلة،                       
  ؛)كمبوديا(ال سيما خطة العمل الوطنية الثالثة حلقوق اإلنسان 

تعزيز املشاركة والتعاون مستقبالً مع املؤسسات الوطنية املناسـبة           -٥١-١٠٨
حلقوق اإلنسان واجملتمع املدين يف ختطيط جدول أعمال حقوق اإلنسان وتنفيذه           

  ؛)مجهورية كوريا(
مواصلة تعزيز الشراكة مع املؤسسات الوطنية املناسـبة حلقـوق            -٥٢-١٠٨

ق أفضل يف جمال ختطيط وتنفيذ األنـشطة        اإلنسان واجملتمع املدين من أجل تنسي     
  ؛)ماليزيا(والربامج الوطنية حلقوق اإلنسان بني أصحاب املصلحة 

دعم الشراكة بني احلكومة واملؤسسات الوطنية حلقوق اإلنـسان           -٥٣-١٠٨
  ؛)مصر(واجملتمع املدين 

  ؛)فلسطني(زيادة التعاون مع اجملتمع املدين   -٥٤-١٠٨
قرر اخلاص املعين بالسكن الالئق واملقرر اخلـاص        تسهيل زيارة امل    -٥٥-١٠٨

املعين بالصحة، وكذلك طلبات الزيارات اليت يتقدم هبـا مقـررون خاصـون             
مجهوريـة   (باحلق يف حرية الرأي والتعبري    آخرون، مبن فيهم املقرر اخلاص املعين       

  ؛)كوريا
مواصلة دورها وإسهامها البنائني يف جمال تعزيز ومحايـة حقـوق             -٥٦-١٠٨

  ؛)باكستان(اإلنسان يف املنطقة 
مواصلة بذل جهودها ملشاطرة الغري أفضل املمارسـات يف جمـال             -٥٧-١٠٨

تعزيز ومحاية حقوق اإلنسان عن طريق األطر اإلقليميـة واملتعـددة األطـراف                  
  ؛)فييت نام(

إتاحة مزيد من املوارد لتنفيذ السياسات والربامج الوطنيـة الـيت             -٥٨-١٠٨
وعات الضعيفة مثل النساء واألطفال والفقـراء واألقليـات اإلثنيـة          تدعم اجملم 

  ؛)فييت نام(واملهاجرين 
مواصلة بذل اجلهود الرامية إىل التمكني للفئات الضعيفة واملهمشة           -٥٩-١٠٨

  ؛)نيبال(من اجملتمع 
على قدم املساواة على اخلدمات االجتماعية،       تعزيز حصول اجلميع    -٦٠-١٠٨

خاص الحتياجات اجملتمعات احمللية الضعيفة اليت تعيش يف املناطق         مع إيالء اهتمام    
  ؛)ميامنار(النائية 
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 بشكل تام تـضمن احلمايـة       ذوضع خطة عمل وطنية قابلة للتنفي       -٦١-١٠٨
  ؛)البحرين(الكاملة للمجموعات الضعيفة 

بذل مزيد من اجلهود حلماية حقوق األطفال، مبا يف ذلك إدخـال              -٦٢-١٠٨
  ؛)اليابان(نظام قضاء األحداث حتسينات على 

  ؛ )األردن(مواصلة سياساهتا املتعلقة بتحسني حقوق الطفل   -٦٣-١٠٨
  ؛)البحرين(مواصلة بذل اجلهود من أجل تعزيز ومحاية حقوق املرأة   -٦٤-١٠٨
  ؛)أنغوال(مواصلة السياسة العامة املتعلقة بتعزيز ومحاية حقوق املرأة   -٦٥-١٠٨
حكام القانونية والسياسية اليت فيها متييز على أساس        إلغاء مجيع األ    -٦٦-١٠٨

  ؛)إسبانيا(احلالة املدنية للمرأة، وانتهاك للحقوق اجلنسية واإلجنابية إلغاًء كلّياً 
اختاذ مزيد من التدابري لتعزيز مشاركة املرأة يف السلطة التـشريعية            -٦٧-١٠٨

  ؛)سري النكا(
حة مجيع أشـكال التمييـز وإىل       مواصلة اجلهود الرامية إىل مكاف      -٦٨-١٠٨

  ؛)األرجنتني(احترام حقوق األقليات الدينية 
تسريع وترية اجلهود املتعلقة بإصدار مبكر ملشروع القانون اجلديد           -٦٩-١٠٨

اتفاقية مناهضة التعذيب وغريه مـن      الذي يشمل تعريف التعذيب املتماشي مع       
  ؛)مجهورية كوريا (و املهينةضروب املعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أ

اختاذ خطوات فعالة ملنع التعذيب مبا يف ذلك عن طريق التـصديق              -٧٠-١٠٨
الربوتوكول االختياري التفاقية مناهضة التعذيب وغريه من ضروب املعاملة         على  

 يف أقرب فرصة ومن خالل إنشاء نظام  أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة      
لتفتيش املستقلني جلميع أماكن االحتجاز دون تأخري، بغض النظر شامل للرصد وا

  ؛)الدامنرك(عن حالة التصديق على الربوتوكول االختياري املذكور 
           اتفاقية مناهضة التعذيب وغـريه مـن ضـروب املعاملـة           تنفيذ  -٧١-١٠٨

يز على تعزيـز     على حنو تام، مع الترك     أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة      
برامج التدريب وبناء القدرات لصاحل أفراد الشرطة واجليش، ومواءمة القوانني          

  ؛)املكسيك(احمللية مع االتفاقية 
تكثيف اجلهود يف جمال مكافحة العنف ضد النـساء وال سـيما              -٧٢-١٠٨

مكافحة العنف املرتيل من خالل إذكاء الوعي العام والتمكني للمـرأة وتطـوير             
  ؛)ليختنشتاين(وظفني املكلفني بإنفاذ القانون تطويراً قدرات امل

مواصلة تعزيز قدراهتا يف جمال التصدي ملوضوع العنف ضد املـرأة      -٧٣-١٠٨
  ؛)سنغافورة(وضد األطفال 
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مضاعفة اجلهود يف جمال محاية حقوق الطفل، ال سـيما ملكافحـة              -٧٤-١٠٨
 ؛)أنغوال(العنف املرتيل 

يعات الوطنية بشكل صريح العنف ضد األطفـال   يف التشر نع  أن مت   -٧٥-١٠٨
يف مجيع األماكن، مبا فيها املرتل واملدارس واملؤسسات العقابية ومراكز الرعايـة            

  ؛ )١()أوروغواي(البديلة 
مواصلة جهودها اليت هتدف إىل منع االجتار باألشخاص والقـضاء            -٧٦-١٠٨
  ؛)أذربيجان(عليه 
        مكافحة االجتار باألشخاص، مبا فيهـا     لرامية إىل    اجلهود ا  مضاعفة  -٧٧-١٠٨

 وضع خطة العمل الوطنيـة وغريهـا مـن           املتمثلة يف  مارسةاملمواصلة  : ما يلي 
رائم املتـصلة   ات؛ والنظر يف إمكانية تشديد املساءلة اجلنائية عن اجل        ياالستراتيج

؛ ودراسة إمكانية دعوة املقـرر اخلـاص املعـين باالجتـار            باالجتار باألشخاص 
  ؛)بيالروس(شخاص ال سيما النساء واألطفال، لزيارة البلد باأل

  ؛)قطر(وضع برامج وخطط ملكافحة االجتار باألشخاص   -٧٨-١٠٨
مواصلة جهودها احلالية فيما خيـص التـصدي ملـسألة االجتـار              -٧٩-١٠٨

  ؛)بروين دار السالم(باألشخاص، مبا فيها مالحقة اجلناة 
سات املندرجة ضمن اجملموعة الكبرية من مشاطرة الغري أفضل املمار  -٨٠-١٠٨

  ؛)اليونان(التدابري اليت اختذهتا من أجل مكافحة االجتار باألشخاص 
مضاعفة جهودها من أجل مكافحة فعالة لالجتـار باألشـخاص،            -٨١-١٠٨

وباألخص السياحة اجلنسية اليت تستهدف األطفال واعتماد مشروع قانون بشأن          
  ؛)جيكابل(محاية العمال املرتليني 

تعزيز براجمها ومبادراهتا للحد مـن ظـاهرة أطفـال الـشوارع              -٨٢-١٠٨
  ؛)اجلزائر(

  ؛)السودان(زيادة تعزيز اجلهود الوطنية ملكافحة االجتار باألشخاص   -٨٣-١٠٨
مواصلة بذل جهودها لتعزيز احترام حقـوق اإلنـسان وسـيادة             -٨٤-١٠٨

  ؛)سنغافورة(الحات املؤسسية القانون يف قطاعها األمين من خالل التعليم واإلص
مواصلة عملها يف جمال التثقيف وإذكاء الوعي لتعزيـز حقـوق             -٨٥-١٠٨

اإلنسان، وتدريب املوظفني املكلفني بإنفاذ القانون والقضاة على قضايا حقـوق           

__________ 

لوطنية بشكل صريح إنزال نع يف التشريعات ا   أن مت " :هيالتحاور   هبا التوصية خالل جلسة      قرئتالصيغة اليت    )١(
العقوبة البدنية باألطفال يف مجيع األماكن، مبا فيها املرتل واملدارس واملؤسسات العقابية ومراكـز الرعايـة                

 ".البديلة
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اإلنسان؛ وحتسني قانون العقوبات وإصالح النظام القـضائي؛ واختـاذ تـدابري            
  ؛)وسياالحتاد الر(ملكافحة الفساد 

مواصلة بذل جهودها املتعلقة بربامج بناء قدرات املوظفني املكلفني           -٨٦-١٠٨
بإنفاذ القانون يف جمال تعزيز تنفيذ القوانني والسياسات والتدابري القائمة املتعلقة           

  ؛ )مجهورية إيران اإلسالمية(حبقوق اإلنسان 
بنـاء قـدرات    تكثيف اجلهود املتعلقة بربامج إذكاء الوعي العام و         -٨٧-١٠٨

املوظفني املكلفني بإنفاذ القانون يف جمال تعزيز تنفيـذ القـوانني والـسياسات             
  ؛)ماليزيا(والتدابري القائمة املتعلقة حبقوق اإلنسان 

ضمان التحقيق يف مجيع قضايا انتهاكات حقوق اإلنسان بـشكل            -٨٨-١٠٨
  ؛)لوفينياس(نزيه ومالحقة مرتكبيها على حنو يتناسب مع اجلرائم املرتكبة 

ضمان اختاذ إجراءات قانونية عادلة ومناسبة حبق األشخاص قيـد            -٨٩-١٠٨
ذلك حماكمات نزيهة وعقوبـات معقولـة، ومعـايري          التحقيق واملالحقة، مبا يف   

  ؛)أستراليا(االحتجاز اليت تستجيب للمعايري الدولية 
 ضمان إجراء حتقيقات فورية وشاملة وفعالـة يف املـزاعم ذات             -٩٠-١٠٨

املصداقية بشأن وقوع انتهاكات حلقوق اإلنسان على أيادي أفراد األمن وحبـث   
اخليارات املتعلقة بإنشاء آلية استعراض مستقلة تكون لديها القدرة على التوصية           

  ؛)أستراليا(الحقة اجلناة مب
 اختاذ تدابري لضمان املساءلة مـن خـالل ضـمان التحقيـق يف               -٩١-١٠٨

مبا فيها االعتداءات اليت يرتكبها أفراد قوات األمـن         انتهاكات حقوق اإلنسان،    
اإلندونيسية وضمان مالحقة من يعتربون مسؤولني عنها، على حنو عادل وفوري           

  ؛)كندا (ونزيه
 ضمان إجراء حتقيقات فعالة ومستقلة يف مزاعم االعتـداء علـى             -٩٢-١٠٨

  ؛)سويسرا(السجناء 
 سـري عمـل نظـام قـضاء          اختاذ التدابري الالزمة لضمان حسن      -٩٣-١٠٨

األحداث، بتوخي أمور منها معاملة القـصر علـى حنـو مناسـب لعمـرهم               
  ؛)ليختنشتاين(

 مواصلة مكافحة اإلفالت من العقاب، مبا يف ذلك من خالل تعزيز          -٩٤-١٠٨
  ؛)تركيا(القوانني واللوائح وتعزيز تنفيذها 

 عن انتهاكات   املسؤولني، على مجيع املستويات،    مساءلة املوظفني     -٩٥-١٠٨
  ؛)أملانيا(حقوق اإلنسان يف مقاطعيت بابوا 

يف  اختاذ مزيد من التدابري الفعالة لوضع حد لإلفالت من العقاب             -٩٦-١٠٨
  ؛)النمسا(حاالت أعمال العنف والتعذيب اليت ارتكبتها قوات األمن 
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تعزيز التسامح الديين واالنسجام بني      مواصلة جهودها الرامية إىل       -٩٧-١٠٨
 منتدى االنسجام الـديين كونات اجملتمع اإلندونيسي الكبري واملتنوع عن طريق       م
  ؛) ليشيت- تيمور( على الصعيدين الوطين ودون الوطين قائمال

 استعراض القوانني والسياسات احلالية وإلغاؤها أو تعديلها حسب          -٩٨-١٠٨
ياً مع دسـتور    االقتضاء لضمان توافقها مع احلق يف حرية الدين أو املعتقد، متاش          

  ؛)نيوزيلندا(إندونيسيا والتزاماهتا الدولية 
 ضمان متشي مجيع املراسيم الوزارية اليت تنظم احلياة الدينية ومجيع            -٩٩-١٠٨

القوانني الفرعية احمللية القائمة على الدين مع القانون الدويل حلقـوق اإلنـسان             
  ؛)النرويج(

ماد مشروع قانون االنسجام     البحث عن سبل ممكنة للتعجيل باعت     -١٠٠-١٠٨
  ؛)أوكرانيا(الديين الذي يناقشه حالياً صناع السياسات الوطنيون 

لصاحل مـوظفي املقاطعـات      بدء محالت للتدريب وإذكاء الوعي      -١٠١-١٠٨
والبلديات بشأن سيادة القانون وبشأن محاية حرية الدين واحلقـوق األخـرى            

  ؛)دة األمريكيةالواليات املتح(ألفراد اجملموعات الدينية 
 حرية الدين أو املعتقد واالحترام التام حلقوق األشـخاص           ضمان-١٠٢-١٠٨

  ؛)فرنسا(املنتمني إىل األقليات 
 استعراض القوانني واملراسيم النافذة حالياً واليت تقيـد حريـات          -١٠٣-١٠٨

  ؛)سويسرا(الدين والرأي والتعبري، من أجل منع أي خطر متييز 
ي تشريعات وطنية قد تتعارض مع االلتزامات الدوليـة،         تنقيح أ  -١٠٤-١٠٨

وتعزيز اجلهود الرامية إىل ضمان التحقيق يف أي هجمات ضد أشخاص بغـض             
  ؛)السويد(النظر عن انتمائهم الديين، وتقدمي املسؤولني عنها إىل العدالة 

اختاذ إجراءات تشريعية واحملاكمة على التحريض على الكراهيـة          -١٠٥-١٠٨
  ؛)النمسا( العنف ضد مجيع األقليات الدينية وأعمال
اختاذ مزيد من التدابري لضمان احلماية التامة حلرية الدين أو املعتقد            -١٠٦-١٠٨

  ؛)اليابان(لألقليات الدينية 
تكثيف اجلهود الختاذ مجيع التدابري الالزمة لوقف العنف والتمييز          -١٠٧-١٠٨

  ؛)هولندا(ضد اجملموعات الدينية 
األقليات الدينية وغري  التحقيق واملالحقة بشأن مجيع قضايا مضايقة  -١٠٨-١٠٨

  ؛)النرويج(املؤمنني والتمييز ضدهم 
االستمرار يف التشجيع على التسامح الديين وحماسبة مرتكيب أفعال  -١٠٩-١٠٨

  ؛)إيطاليا(العنف والتهديد ضد األقليات الدينية 



A/HRC/21/7 

GE.12-15015 28 

ن أعمال العنف الديين وتنفيـذ      اختاذ إجراء حازم ضد أي عمل م       -١١٠-١٠٨
  ؛)سلوفاكيا(تدابري مناسبة وفعالة ملنع التعصب أو التمييز ألسباب دينية 

  ؛)إسبانيا(التامة للحرية الدينية  ضمان املمارسة -١١١-١٠٨
اختاذ تدابري حلماية أفراد اجملموعات الدينية، مبن فيهم األمحـديون           -١١٢-١٠٨

وينبغـي أن   . يون، من املضايقات وأعمال العنف    والبهائيون واملسيحيون والشيع  
يبدأ هذا مبساءلة كبار املوظفني املكلفني بإنفاذ القانون عن واجباهتم اليت تـشمل             
تدريب املوظفني املكلفني بإنفاذ القانون على املستوى احمللي لـضمان التـصدي            

 اسـتعراض القـوانني     وسيشمل هذا أيضاً  . بشكل فعال وكاف هلذه احلوادث    
لوائح اليت متيز بشكل مباشر أو غري مباشر ضد دين فرد أو معتقده، مبا فيها               وال

  ؛)٢()كندا(باألخص القانون املتعلق بالتجديف 
تكثيف اجلهود اليت تبذهلا يف جمال احترام ودعم حريـة التعـبري،                    -١١٣-١٠٨

 املـواطنني،          السياسي، وحرية اجلهر باملعتقد الديين بالنسبة جلميـع مبا فيه التعبري  
  ؛)أستراليا(مبا يف ذلك عن طريق توفري الدولة محاية فعالة لألقليات 

ضمان إمكانية وصول اجملتمع املدين والصحفيني الوطنيني حبرية إىل          -١١٤-١٠٨
  ؛)فرنسا(بابوا وبابوا الغربية 

 تعزيز اجلهود الرامية إىل توفري احلماية الكافية للمـدافعني عـن           -١١٥-١٠٨
حقوق اإلنسان وحتسني حاالت حقوق اإلنسان لدى جمموعات إثنية ودينيـة يف            

  ؛)مجهورية كوريا(بعض املناطق، مبا فيها بابوا 
ضمان عدم إساءة اسـتخدام أحكـام مـن القـانون اجلنـائي              -١١٦-١٠٨

  ؛)أملانيا(ألغراض تقييد حرية التعبري  ١١٠ و١٠٦اإلندونيسي مثل املادتني 
 محاية املدافعني عن    ة بذل اجلهود لكي ُتكفل بشكل كامل      مواصل -١١٧-١٠٨

  ؛)اليونان(حقوق اإلنسان واستقالهلم 
توفري بيئة آمنة ومواتية جلميع املدافعني عـن حقـوق اإلنـسان             -١١٨-١٠٨

  ؛)النرويج(

__________ 

اختاذ تدابري حلماية أفراد جمموعـات األقليـات        " :هيالتحاور  ت هبا التوصية خالل جلسة      ئالصيغة اليت قُر   )٢(
وينبغي أن  . ن والبهائيون واملسيحيون والشيعيون، من املضايقات وأعمال العنف       الدينية، مبن فيهم األمحديو   

يبدأ هذا مبساءلة كبار املوظفني املكلفني بإنفاذ القانون عن واجباهتم اليت تشمل تدريب املوظفني املكلفـني                
 هذا أيضاً وسيشمل  . األحداثبإنفاذ القانون على املستوى احمللي لضمان التصدي بشكل فعال وكاف هلذه            

استعراض القوانني واللوائح اليت متيز بشكل مباشر أو غري مباشر ضد دين فرد أو معتقده، مبا فيها باألخص                  
 ".املتعلق بالتجديفقانون ال
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إجراء حتقيقات نزيهة ومستقلة بشأن أعمال العنف املرتكبة ضـد           -١١٩-١٠٨
من أجل تقدمي املسؤولني عنها إىل العدالة وضمان        مدافعني عن حقوق اإلنسان،     

  ؛)فرنسا(حرية التعبري بصورة كاملة 
تطوير اخلـدمات العامـة الـصحية       مواصلة اجلهود الرامية إىل      -١٢٠-١٠٨

  ؛)إكوادور(والتعليمية 
تكثيف اجلهود من أجل خفض معدالت وفيات الرضع والوفيات          -١٢١-١٠٨

  ؛ )سلوفاكيا(النفاسية 
مواصلة تعزيز الربامج واملبادرات الرامية إىل ضـمان احلـق يف            -١٢٢-١٠٨

  ؛)كوبا(الصحة، والرامية باألخص إىل خفض الوفيات النفاسية ووفيات األطفال 
إتاحة سبل استفادة اجلميع من تنظيم األسرة والصحة اإلجنابيـة           -١٢٣-١٠٨

  ؛ )بلجيكا(ملواضيع فيما خيص النساء الشابات، وإتاحة التثقيف اجليد بشأن هذه ا
اجلنسية واإلجنابية يف املنهاج الوطين للتعليم       ضمان إدراج التربية    -١٢٤-١٠٨

الثانوي، عن طريق وزارة التربية الوطنية، يف إطار االستعداد حليـاة البـالغني،             
وسيساهم هذا يف منع مجلة أمور منها الزواج املبكر واحلمل غري املرغوب فيـه              

  ؛)هندوراس(اإليدز يف صفوف املراهقني /املناعة البشريةوانتشار فريوس نقص 
  ؛)السنغال( يف املناطق احملرومة ة دعم تعزيز احلق يف التعليم والصح-١٢٥-١٠٨
 مواصلة وضع السياسات التعليمية الرامية إىل ضـمان حـصول          -١٢٦-١٠٨

 اجلميع على التعليم، ال سيما الفقراء واألشخاص الذين يعيـشون يف املنـاطق            
  ؛)جنوب أفريقيا(الريفية 
اململكـة  ( مواصلة بذل اجلهود من أجل تعزيز احلق يف التعلـيم           -١٢٧-١٠٨

  ؛)العربية السعودية
مجهوريـة  (التعجيل بالتعليم اإللزامي اجملاين حىت اثين عشر عامـاً     -١٢٨-١٠٨

  ؛)إيران اإلسالمية
ن تسعة أعـوام إىل     مواصلة متديد برنامج التعليم اإللزامي اجملاين م       -١٢٩-١٠٨

بـروين دار   (اثين عشر عاماً لضمان حصول مجيع مواطنيها الشباب على التعليم           
  ؛)السالم
 اختاذ مزيد من التدابري لتنفيذ سياسة عامة بشأن التعليم اإللزامـي      -١٣٠-١٠٨

 عاماً لكي يتسىن جلميـع      ١٢اجملاين مثلما حددته احلكومة اإلندونيسية يف فترة        
  ؛)اإلمارات العربية املتحدة(نيسيني احلصول على التعليم األطفال اإلندو
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 ١٢ مواصلة التعجيل بتنفيذ برنامج التعليم اإللزامي واجملاين حىت         -١٣١-١٠٨
          فرتويـال  ( من أجل ضمان حصول مجيع أطفـال البلـد علـى التعلـيم               عاماً

  ؛)) البوليفارية-مجهورية (
ل ضـمان تعلـيم جيـد لألطفـال          مواصلة بذل اجلهود من أج    -١٣٢-١٠٨

  ؛)كوبا (اإلندونيسيني
 وضع سياسات وبرامج للتعليم البديل لصاحل الفتيات احلوامـل         -١٣٣-١٠٨

  ؛)هندوراس(العازبات واملتزوجات للحيلولة دون انقطاعهن عن الدراسة 
 مواصلة تنفيذ برامج وتدابري بشأن حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة       -١٣٤-١٠٨

  ؛ )كوبا(
 دراسة إمكانية اختاذ تدابري جديدة للقضاء على مجيـع أشـكال           -١٣٥-١٠٨

  ؛)األرجنتني(املعاملة التمييزية ضد النساء ذوات اإلعاقة 
     تعزيز إمكانية نفاذ األشخاص ذوي اإلعاقة إىل مجيـع اجملـاالت،          -١٣٦-١٠٨

  ؛)تايلند (سياسة، عن طريق التصويت مثالًال سيما مشاركتهم يف ال
 اختاذ إجراءات دبلوماسية وتوفري املساعدة القانونية من أجل محاية         -١٣٧-١٠٨

  ؛)مجهورية إيران اإلسالمية(العمال املهاجرين 
 تعزيز اجلهود املبذولة من أجل اختاذ تدابري لضمانة محاية أفـضل           -١٣٨-١٠٨

  ؛)لبنان(لعماهلا املهاجرين يف اخلارج 
واألديان داخل جمتمع متنوع     مواصلة دعم التسامح بني األعراق      -١٣٩-١٠٨

  ؛)لبنان(
حبقـوق  مشروع القانون املتعلـق بـاالعتراف        التخطيط ملناقشة   -١٤٠-١٠٨

  ؛)مجهورية إيران اإلسالمية( ومحايتها اجملتمعات احمللية التقليدية
  ؛ )السنغال( مواصلة اجلهود الرامية إىل مكافحة الفقر -١٤١-١٠٨
ع إيالء االعتبار الواجب ألوجه التفاوت       مواصلة مكافحة الفقر، م   -١٤٢-١٠٨

  ؛)ميامنار(االجتماعي واالقتصادي واإلقليمي 
 مواصلة بذل اجلهود مـن أجـل تعزيـز القـدرة االجتماعيـة             -١٤٣-١٠٨

  ؛)نيكاراغوا(للبلد للنهوض بالتنمية ومواصلة مكافحة الفقر واالقتصادية 
اعيـة بـشكل شـامل      مواصلة تعزيز التنمية االقتصادية واالجتم     -١٤٤-١٠٨

وكذلك تعزيز التعايش يف وئام بني مجيع اجملموعات اإلثنية واجملموعات الدينيـة            
  ).الصني(
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ستدرس إندونيسيا التوصيات التالية، وسـتقدم ردوداً عليهـا يف وقـت            و  -١٠٩
مناسب ال يتجاوز موعد الدورة احلادية والعشرين جمللـس حقـوق اإلنـسان يف              

  .٢٠١٢سبتمرب /أيلول
أو التـصديق علـى     /بذل جهودها الرامية إىل التوقيع و      مواصلة  -١-١٠٩

  ؛)مجهورية كوريا(الصكوك األخرى حلقوق اإلنسان اليت مل تصبح طرفاً فيها بعد 
التصديق على الربوتوكول االختياري التفاقية القـضاء علـى           -٢-١٠٩

  ؛)بلجيكا (مجيع أشكال التمييز ضد املرأة
 ول االختياري التفاقية حقـوق الطفـل      التوقيع على الربوتوك    -٣-١٠٩

  ؛)ملديف (املتعلق بإجراء تقدمي البالغات
التصديق على الربوتوكول االختيـاري الثالـث       /االنضمام إىل    -٤-١٠٩

  ؛)سلوفينيا (التفاقية حقوق الطفل املتعلق بإجراء تقدمي البالغات
لـث  النظر يف التصديق املبكر على الربوتوكول االختياري الثا          -٥-١٠٩

  ؛)سلوفاكيا (التفاقية حقوق الطفل املتعلق بإجراء تقدمي البالغات
 وبروتوكوهلا  اتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة    التصديق على      -٦-١٠٩

  ؛)إسبانيا(االختياري 
التفكري يف التصديق على اتفاقيـة منظمـة العمـل الدوليـة                            -٧-١٠٩
  ؛)النرويج (١٦٩رقم 
 بـشأن   ١٨٩ق على اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم        التصدي   -٨-١٠٩

  ؛)سلوفاكيا(العمال املرتليني واعتماد القانون املتعلق حبماية العمال املرتليني 
مواصلة زيادة الشفافية يف جمال حقوق اإلنسان مـن خـالل              -٩-١٠٩

حتسني االتصال مع املنظمات الدولية واحمللية لوسائط اإلعالم والعمل مـع           
ضية السامية حلقوق اإلنسان واللجنة الدولية للصليب األمحر وغريهـا          املفو

  ؛)أستراليا(من املنظمات الدولية ذات الصلة يف مجيع أحناء إندونيسيا 
 إىل مقاطعيت بابوا ملنـدويب      أن تتيح على الفور إمكانية الدخول       -١٠-١٠٩

  ؛)انياأمل(اللجنة الدولية للصليب األمحر لكي يتسىن هلم أداء واليتهم 
 أصحاب الواليات يف إطار اإلجراءات    أن تسّرع نسق تعاوهنا مع        -١١-١٠٩

اخلاصة من خالل االستجابة على حنو إجيايب لطلبات الزيارات املعلقة اليت تقدم هبا    
اإلجراءات اخلاصة والنظر يف هناية املطاف يف توجيـه      أصحاب الواليات يف إطار     

طار اإلجراءات اخلاصة جمللـس حقـوق       دعوة إىل مجيع أصحاب الواليات يف إ      
   ؛)التفيا(اإلنسان 
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توجيه دعوة دائمة إىل مجيع املكلفني باإلجراءات اخلاصة لألمم           -١٢-١٠٩
  ؛)النمسا(املتحدة 
  ؛)ملديف(توجيه دعوة دائمة إىل املكلفني باإلجراءات اخلاصة   -١٣-١٠٩
 باإلجراءات توجيه دعوة مفتوحة ودائمة إىل املكلفنيالنظـر يف     -١٤-١٠٩

  ؛)شيلي(اخلاصة 
       الفريق العامل املعين حباالت االختفاء القـسري       توجيه دعوة إىل      -١٥-١٠٩

ملقرر اخلاص املعـين     وا  املستقل املعين بقضايا األقليات؛    واخلبري؛  أو غري الطوعي  
، لزيـارة   املقرر اخلاص املعين حبقـوق الـشعوب األصـلية        ؛ و باحلق يف الغذاء  

  ؛)املكسيك( ال سيما بابوا إندونيسيا،
توجيه دعوة دائمة إىل مجيع املكلفـني بـاإلجراءات         النظر يف     -١٦-١٠٩

  ؛)مجهورية كوريا(اخلاصة 
قبول زيارة للمقرر اخلاص املعين حبرية الدين أو املعتقد، والنظر يف             -١٧-١٠٩

طانيـا  لربياململكة املتحدة   (اإلجراءات اخلاصة   املكلفني ب  دائمة إىل    توجيه دعوة 
  ؛)العظمى وآيرلندا الشمالية

قبول الطلب املعلق وتسهيل زيارة مقرر األمم املتحدة اخلاص املعين            -١٨-١٠٩
  ؛ )هولندا (حبرية الدين أو املعتقد

 توجيه دعوة إىل املقرر اخلاص املعـين حبريـة الـدين أو املعتقـد               -١٩-١٠٩
  ؛)النرويج(

قات اجلنسية بني أشخاص من نفس      إلغاء التشريعات اليت جترم العال      -٢٠-١٠٩
يل اجلنسي، وال سيما يف     اجلنس، ومجيع التشريعات اليت فيها متييز على أساس امل        

مقاطعة آتشي، اليت ال ُيسمح فيها هبذا النوع من العالقات منذ بدء تطبيق أحكام       
  ؛)إسبانيا (٢٠٠٢الشريعة يف عام 

قف تنفيذ أحكام اإلعدام    النظر يف إلغاء عقوبة اإلعدام، وتطبيق و        -٢١-١٠٩
  ؛)النمسا(كخطوة أوىل 

على أن يكون اهلدف هو إلغـاء       تطبيق وقف تنفيذ أحكام اإلعدام        -٢٢-١٠٩
  ؛)الربازيل(عقوبة اإلعدام 

جعل الوقف الفعلي لتنفيذ عقوبة اإلعدام، الـذي يطبـق منـذ                           -٢٣-١٠٩
  ؛)إسبانيا(ة ، إجراًء رمسياً غرضه إلغاء هذه العقوب٢٠٠٨عام 
معاجلة التحقيقات يف ادعاءات االعتداء على السجناء أمام احملاكم           -٢٤-١٠٩

  ؛)سويسرا(املدنية وليس احملاكم العسكرية 
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وضع حد فوري النتهاكات حقوق اإلنسان املبلـغ عنـها الـيت              -٢٥-١٠٩
أفراد من اجليش والشرطة، للجو الذي يسوده اإلفالت من العقـاب يف            ارتكبها  

  ؛)اليابان(بوا با
تشويه بشأن   الصحة   اليت أصدرها وزير   ١٦٣٦إلغاء الالئحة رقم      -٢٦-١٠٩

 وحظر املمارسة املكّرسة املتمثلـة يف ختـان اإلنـاث    األعضاء التناسلية لإلناث 
وغريها من املمارسات التقليدية اليت تسبب املعاناة للنساء والفتيات، حظراً رمسياً           

  ؛)النرويج(
التدابري الالزمة للقضاء على املمارسة املستمرة لتشويه       اد مجيع   اعتم  -٢٧-١٠٩

األعضاء التناسلية للنساء، مبا يف ذلك من خالل محالت إذكاء الوعي، بالتعاون            
  ؛)أوروغواي(مع منظمات اجملتمع املدين 

إلغاء مجيع أشكال العقوبة البدنية لألطفـال يف مجيـع األمـاكن              -٢٨-١٠٩
  ؛)ليختنشتاين(

 عاماً وإنـشاء نظـام      ١٦رفع السن الدنيا للمسؤولية اجلنائية إىل         -٢٩-١٠٩
  ؛)بلجيكا(لقضاء األحداث 

ضمان دخول الصحفيني األجانب حبرية إىل بابوا وبـابوا الغربيـة             -٣٠-١٠٩
  ؛)فرنسا(

القوانني واملراسيم اليت تقيد احلق يف حرية الفكـر         تعديل أو إلغاء      -٣١-١٠٩
، واملرسومان  ١٩٦٥ فيها القانون املتعلق بالتجديف لعام       والوجدان والدين، مبا  

 بشأن بناء دور العبادة واالنـسجام الـديين         ٢٠٠٦ و ١٩٦٩الوزاريان لعامي   
 املتعلق بالطائفة األمحدية علـى النحـو        ٢٠٠٨واملرسوم الوزاري املشترك لعام     

  ؛)لدامنركا(الذي يكفل مواءمة هذه القوانني مع املعايري الدولية حلقوق اإلنسان 
 من القانون اجلنائي،    ١١٠ و ١٠٦ املالحقات مبوجب املادتني     إلغاء  -٣٢-١٠٩

بسبب ممارسة احلق يف حرية التعبري، احملمي دولياً، وإعـادة تقيـيم األحكـام               
والعقوبات الصادرة حبق األشخاص الذين جرت مالحقتهم يف إطار تلك املمارسة  

  ؛)الواليات املتحدة األمريكية(
 من أجل زيادة محاية املدافعني عن       اختاذ خطوات، ال سيما يف بابوا،       -٣٣-١٠٩

حقوق اإلنسان من الوصم والتخويف واهلجمات، وضمان احترام حرية التعـبري     
واالحتجاج السلمي، مبا يف ذلك من خالل استعراض اللوائح الـيت ميكـن أن              

ـ  ١١٠ و ١٠٦تستخدم لتقييد التعبري السياسي، ال سيما املادتان         ن القـانون    م
  ؛)كندا(فقط  اجلنائي، واإلفراج عن احملتجزين بسبب أنشطة سياسية سلمية
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دافعني عن حقوق اإلنـسان مـن       اعتماد تشريعات لالعتراف بامل     -٣٤-١٠٩
الناحية القانونية وتوفري احلماية هلم، وكذلك إللغاء التشريعات اليت تقيد احلق يف            

  ؛)ياإسبان(الدفاع عن حقوق اإلنسان وتعزيزها 
مواصلة جهودها الرامية إىل اعتماد قانون حلماية املـدافعني عـن             -٣٥-١٠٩

حقوق اإلنسان من أي ختويف أو عمليات انتقامية على النحو املتوخى يف برنامج             
 وضمان التحقيق الفوري والرتيـه      ٢٠٠٩-٢٠٠٥التشريعات الوطنية للفترة    

  ؛)هنغاريا(والفعال يف هذه األفعال 
حقوق الشعوب األصلية والشعوب احمللية املعتمـدة علـى     ضمان    -٣٦-١٠٩

الغابة يف القانون واملمارسة، ال سيما حقوقهم يف األراضي واألقـاليم واملـوارد             
  ).النرويج(التقليدية 

أو التوصيات الواردة يف هذا التقرير تعّبر عن موقف الدولة          /مجيع االستنتاجات و    -١١٠
وال ينبغـي تأويـل هـذه       . موضـوع االسـتعراض   أو الدولة   /اليت قدمتها و  ) الدول(

  .أو التوصيات على أهنا قد حظيت بتأييد الفريق العامل ككل/االستنتاجات و
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