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  الدورة األوىل
  ٢٠٠٨أبريل / نيسان١٨- ٧جنيف، 

   )ج(١٥للفقرة اً سامية حلقوق اإلنسان، وفقموجز أعدته املفوضية ال
  *٥/١من مرفق قرار جملس حقوق اإلنسان 

  إندونيسيا

 إىل عملية االسـتعراض     )١(هذا التقرير هو عبارة عن موجز لورقات مقدمة من ستة من أصحاب املصلحة              
وال يتضمن التقرير   . إلنسانوهو يّتبع هيكل املبادئ التوجيهية العامة اليت اعتمدها جملس حقوق ا          . الدوري الشامل 

أية آراء أو وجهات نظر أو اقتراحات من جانب املفوضية السامية حلقوق اإلنسان، وال أي حكم أو قرار يتـصالن    
وذُكرت بصورة منهجية يف حواشي هناية النص مراجع املعلومات الواردة يف التقرير، وروعي قدر              . مبطالبات حمّددة 

وقد ُيعزى االفتقار إىل معلومات أو إىل تركيز بشأن مسائل حمّددة إىل عدم             . ألصليةاملستطاع عدم تغيري النصوص ا    
وتتاح على املوقع الشبكي للمفوضـية الـسامية        . تقدمي أصحاب املصلحة معلومات ذات صلة هبذه املسائل بعينها        

اض يف اجلولة األوىل هي أربع وبالنظر إىل أن وترية االستعر. حلقوق اإلنسان النصوص الكاملة جلميع الورقات املقدمة
  .٢٠٠٤يناير / كانون الثاين١سنوات، فإن املعلومات الواردة يف هذا التقرير تتعلق أساساً بأحداث وقعت بعد 

                                                      

  .حّرر هذه الوثيقة قبل إرساهلا إىل دوائر الترمجة باألمم املتحدةمل ُت  *
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  املعلومات األساسية واإلطار -  أوالً
   اهليكل املؤسسي واحلقوق إنساين-  ألف

 أن جلنة التنسيق الدولية اعتمدت )٢() هام- س كومنا(أكدت اللجنة الوطنية اإلندونيسية حلقوق اإلنسان      - ١
 الذي ينظم حقوق    ٣٩/١٩٩٩حددت، فيما خيص القانون رقم      "  هام - كومناس  "غري أن   ". ألف"منحها املركز   

اإلنسان، الكثري من مواطن الضعف األساسية اليت تعوق استقالهلا وعملها هذه النقائص وأوصت، بالتايل، بتعديل         
أن مواطن الضعف األساسية جتّسدت يف مالحظات جلنة "  هام- كومناس "كما ذكرت . ٣٩/١٩٩٩القانون رقم 

  .)٣(التنسيق الدولية

 ٢٠٠٠ملنظمة األمم والشعوب غري املمثَّلة، فإن إنشاء حمكمة حقوق اإلنسان يف إندونيسيا يف عام    اً  ووفق  - ٢
 وجرب األضرار النامجة عن اعتـداءات       رحب به كثري من املراقبني بوصفه خطوة كربى حنو محاية حقوق اإلنسان           

على اإلبادة اً يركز كثري وحلقوق اإلنسان حمدود للغايةاً بيد أن تعريف احملكمة ملا يشكل انتهاك .وقعت يف املاضي
  اجلماعية لدرجة أن معظم حاالت التعذيب واالنتهاكات األخرى حلقوق اإلنسان اليت ارتكبها أعـوان الدولـة                

  . )٤(نظر فيهاال تعترب جديرة بال

   الواقعحقوق اإلنسان على أرضومحاية  تعزيز -  ثانياً
  قوق اإلنسانحل تنفيذ االلتزمات الدولية -  ألف

  املساواة وعدم التمييز - ١

 إىل أن اإلطار القـانوين حلمايـة        اإلندونيسية منتدى املنظمات غري احلكومية الدويل املعين بالتنمية      أشار    - ٣
باتفاقية القضاء   عدم التصديق على الربوتوكول االختياري امللحق        من املآخذ و. زال ضعيفاً النساء من التمييز ال ي    

فالقوانني واألنظمة القائمة ال تدعم اآلراء الواردة يف االتفاقية، مثل قـانون            . على مجيع أشكال التمييز ضد املرأة     
تحديد، جيعل قانون اجلنـسية الظـروف       وعلى وجه ال   .اللوائح املختلفة يف املقاطعات   /الصحة وغريه من األنظمة   

  .)٥(لى العامالت املهاجرات، كما ال تتخذ الدولة تدابري خاصة حلماية اإلندونيسيات العامالت باخلارجعأصعب 

   الشخص يف احلياة واحلرية واألمن حق- ٢

فحىت . دونيسيإىل أن عقوبة اإلعدام مل ُتلغ حىت اآلن من النظام القانوين اإلن           " هام -  كومناس"أشارت    - ٤
ـ  ٣٧ينتظرون تنفيذ عقوبة اإلعدام، من بينـهم        اً   سجين ١٣٤ كان هنالك    ،٢٠٠٦سبتمرب  /أيلول  ٩٧واً   أجنبي

 منظمة العفو الدولية، فإنه ُيعتقد على حّد علمو. )٦(وقد أُدين أغلبية السجناء جبرائم تتعلق باملخدرات    . إندونيسياً
وقد أُدين ثالثة عشر منهم وُحكم علـيهم        . إلعدام يف إندونيسيا  بااً  على األقل يواجهون أحكام   اً   شخص ٩٩أن  

  .)٧(٢٠٠٧كما ُنفذ احلكم باإلعدام يف شخص واحد على األقل يف عام . ٢٠٠٦باإلعدام يف عام 
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 مـن   اً جد اً كبري اًعددتطال  اإلعدام، يف القانون اإلندونيسي،     عقوبة  ما يقلق منظمة العفو الدولية أن       و  - ٥
  ويف هذا الصدد، تشعر املنظمة بقلق عميق ألن اثنني من القوانني اليت اعُتمدت يف اآلونة األخرية،            . يةاجلرائم اجلنائ 

 وقانون مكافحة األعمال اإلرهابية اجلنائيـة       )٢٦/٢٠٠٠القانون  ( حقوق اإلنسان    ومها القانون اخلاص مبحاكم   
املعايري الدولية للمحاكمـة     إىل   ىق تر  وال دام، يشتمالن على أحكام تنص على عقوبة اإلع       )١٥/٢٠٠٣القانون  (

من شـأنه أن   "إلرهابل املناهض"أعربت عن قلقها يف السابق ألن تشريع إندونيسيا        قد  وكانت املنظمة   . العادلة
" األعمال اإلرهابيـة "أو " اإلرهاب"وعلى وجه اخلصوص، يشتمل التشريع على جرمية . حقوق اإلنسانينال من  

 قانون ذو صلة، هو قانون مكافحة األعمال اإلرهابية اجلنائية،          هناكو. ها تعريف  من غري  ميأهنا فعل إجرا  عتربة ب امل
  على املتورطني يف تفجـريات بـايل بـأثر رجعـي           يطّبق  ،  )١٦/٢٠٠٣القانون  (قنابل يف بايل    الاملتصل بتفجري   

 حيظر تطبيق القانون اجلنـائي      ا خيالف القانون الدويل حلقوق اإلنسان الذي      ّمممع إمكانية احلكم عليهم باإلعدام،      
عـن احملكمـة    مؤخراً  استعمال عقوبة اإلعدام احلكم الصادر      يادة  حنو ز هذا االجتاه   اً  وقد أكد أيض  . بأثر رجعي 

وحثت منظمة العفـو الدوليـة      . )٨(عقوبة اإلعدام بشأن جرائم تتصل باملخدرات     مؤيداً  الدستورية اإلندونيسية   
 اختيارياًاً وقفاً  احمللي مجيع األحكام اليت تنص على عقوبة اإلعدام وأن تعلن فوراحلكومة على أن تلغي من القانون

  ، وأن تراجع قانون مكافحة األعمال اإلرهابية اجلنائية لـضمان مطابقتـه للمعـايري الدوليـة            اإلعداماتجلميع  
  .)٩(حلقوق اإلنسان

يف القـانون اجلنـائي     كمفهوم  ب غري موجود    لة، ال يزال التعذي   ملنظمة األمم والشعوب غري املمثَّ    اً  ووفق  - ٦
، صراحةً" التعذيب"ال يستعمالن مصطلح    نيسي وقانون اإلجراءات اجلنائية     فالقانون اجلنائي اإلندو  . اإلندونيسي

 أن  مع ن التعذيب ظاهرة متفشية،   أ،  وذكر املركز اآلسيوي للموارد القانونية    . )١٠("إساءة املعاملة " مصطلح   إمناو
ومل . بتجرميـه  عقاب، ويوصي املركز     بالضة التعذيب قد ُصدِّق عليها قبل تسع سنوات، وُيرتكب          اتفاقية مناه 

 ممارسة الـشرطة أو اجلـيش     حدوث اخنفاض جلّي يف     تسفر حىت اآلن أي من اخلطوات اليت اختذهتا احلكومة عن           
ويف حني أن التعذيب كان . رافاتالنتزاع االعت من أكثر وسائل التحقيق قبوالًاً وال يزال التعذيب واحد. للتعذيب

ويف . )١١(باحـة من ممارسات الشرطة امل   اً  ُيمارس يف إندونيسيا يف املاضي ألغراض سياسية، فقد أصبح اآلن جزء          
 يابورا ومكتب العدالة والسالم التابع لألبرشية الكاثوليكية يف جاالعدل والسالم اهلولنديةورقة مشتركة مع منظمة 

لـس  التابعـة جمل   وجلنة الكنائس للشؤون الدوليةآلية جلنة التنسيق والرصد وا املسيحية يف بابو والكنيسية اإلجنيلية 
إلغاثة والتنمية واملنظمة املشتركة بني الكنائس للتنميـة        للمعونة من أجل ا   الكنائس العاملي واملنظمة الكاثوليكية     

 جلنة مناهضة خماوف إىل أنه على الرغم من والتعاون، ومنظمة باكس رومانا، أشارت منظمة الفرنسيسكان الدولية
 فيما يتصل مبناطق الرتاع، فإن أجهزة األمن اإلندونيسية تعترب التعذيب من            ٢٠٠٢يف عام    املعرب عنها التعذيب  

والتعذيب تـصاحبه   . ُيمارس بتكرار وانتظام  هو   و االعترافات وغرس اخلوف يف النفوس    أجنع األساليب النتزاع    
ـ       إساءة املعاملة يف    الـسجناء  اة احلبس، وكذلك استعمال القوة غري الضروري وغري املتناسب الذي يؤدي إىل وف

  .)١٢(عترافاتالعترافات والتهديد املستمر بالقتل إذا مل ُتطع األوامر أو ُتنتزع االواالحتجاز االنفرادي وانتزاع ا

لسالم التابع لألبرشية الكاثوليكية يف ملا ذكرته منظمة الفرنسيسكان الدولية، فإن مكتب العدالة وااً ووفق  - ٧
ومنظمات اجملتمع املدين، حنو مائتني وأربعني حالة تعـذيب يف          " هام -  كومناس"تراك مع   ، سّجل باالش  جايابورا
 ٢٠٠٦مارس / آذار١٦وتتعلق إحدى هذه احلاالت حبادثة أبيبورا، اليت وقعت يف . السنوات التسع املاضية بابوا يف

يف أعقاب  اً،   متهم ٢٤ليات التعدين من جانب فريبورت ماكموران يف متيكا، حيث ُعذب           ت إىل وقف عم   فضوأ
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ـ اً  وحـشي اً  كان من ضمن الذين عانوا تعذيب     و.  هلم االحتجاجات، أثناء احتجاز الشرطة    أثنـاء  اً  جنـسي اً  وعنف
مـة الـسكان    مـن عا   من أعمال االنتقـام      بوصف ذلك جزءاً  النساء واألطفال، مبن فيهم الفتيات،       ،االحتجاز
وحثت منظمة الفرنسيسكان الدولية احلكومة على أن تضمن التزام مجيع اإلجراءات القضائية مبعايري . )١٣(األصليني

ضائية أصول احملاكمات، وذلك باستبعاد أية إفادات ُيحصل عليها حتت التعذيب من االعتبار أثناء أية إجراءات ق               
  .)١٤(حالة اجلالّدينيف اللهم إال 

ال يزال  عن حقوق اإلنسان يف إندونيسيا  بالقلق ألن وضع املدافعني´منظمة حقوق اإلنسان أوالً´ر وتشع  - ٨
، معظمهم يف ظروف تـوحي      ٢٠٠٠باملخاطر، مشرية إىل أن مخسة عشر منهم على األقل قُتلوا منذ عام             اً  حمفوف

 الرتاع بعد إعصار    مهديه، حيث   ويعمل الكثريون من هؤالء الناشطني يف آش      . املخابرات بتورط ضباط اجليش أو   
يتعرضون للتهديد كثرياً ما غري أن املدافعني عن حقوق اإلنسان .  وعقب إبرام اتفاق سالم٢٠٠٤تسونامي يف عام 

 ال سيما يف مناطق الرتاع مثل بابوا وبوسو، حيث يتصدى الناشطون للفـساد احمللـي أو                 باستمرار،والتخويف  
فإن  ويف حني أن الكثري من هذه التهديدات جمهول املصدر،        . جتماعية املستضعفة يدافعون عن الفئات الدينية واال    
تصرحيات وأفعال ضباط الشرطة واجلـيش واالسـتخبارات،        إىل   مباشرة   إرجاعهابعض أساليب التخويف ميكن     

 عـن   أن املـدافعني  ) هيومان رايتس ووتش  (وأضافت منظمة رصد حقوق اإلنسان      . )١٥(املدعني العامني اً  وأحيان
حقوق اإلنسان يف بابوا وبابوا الغربية يواجهون التخويف املتزايد، مبا يف ذلك التهديـد بالقتـل، واالحتجـاز                  

الوطنيـة   ، أُخضع رئيس فرع اللجنـة     ٢٠٠٧ويف عام   . التعسفي، واملراقبة من جانب قوات األمن اإلندونيسية      
  لنصف الثاين مـن    ُخوِّف هاتفياً طيلة ا    بالقتل و  ُهدِّد اإلندونيسية حلقوق اإلنسان يف بابوا للمراقبة املستمرة، كما       

الدولية أنه، وعقب زيارة اآلنسة هينا جيالين،        الفرنسيسكان منظمة   الحظتويف هذا السياق،     .)١٦(٢٠٠٧ عام
ن وريالكثُخوِّف وُهدِّد ، ٢٠٠٧يونيه /حزيراناملمثلة اخلاصة لألمني العام املعنية باملدافعني عن حقوق اإلنسان، يف 

  . )١٧(من املدافعني عن حقوق اإلنسان الذين حتدثت إليهم

لدور املشروع الذي با مجيع أفراد الشرطة واجليش ضمان توعيةوحثت منظمة العفو الدولية احلكومة على   - ٩
وأوصى املركز اآلسـيوي للمـوارد      . )١٨(سؤوليتهم عن محاية األخريين   مبيؤديه املدافعون عن حقوق اإلنسان، و     

منع مجيع اهلجمات والتهديدات وأعمال التخويف ضد املدافعني عـن حقـوق    على   عملونية احلكومة بأن ت   القان
  .)١٩( اليت تعوق عملهم، ال سيما يف مناطق الرتاع مثل بوسو وبابواوانعإلغاء مجيع املعلى اإلنسان، و

سـريكاندي  ´مؤسـسة   ، و ´جي آ نوسانتارا  ´، ومنظمة   ´روس بيالجني آ´ويف ورقة مشتركة مع منظمة        - ١٠
 أشارت جلنة حقوق اإلنـسان الدوليـة   ئ، وشبكة العاملني يف جمال اجلنس يف منطقة آسيا واحمليط اهلاد      ´سيجايت

 عن األعراف حتيدبطرق ويعّرفون به  األفراد يف إندونيسيا عن جنسهم ُيعربيني والسحاقيات إىل أنه عندما  اطللّو
إىل   تحّولنيالذكور امل أي   (بالواريافالشرطة تتحرش بانتظام    .  هبم لشرطةش ا حتّرذلك يزيد من خطر     الثقافية، فإن   

وتعترب املـضايقات التعـسفية     . يدخلون يف عالقات جنسية مثلّية    األشخاص الذين ُيفترض أهنم     بإناث، وكذلك   
جمال اجلنس وأشارت شبكة العاملني يف .  الشائعةحداثطيني من األاواللو الواريااالستعجال يف اعتقال واحتجاز و

إناث يواجهون التمييز، بسبب اهلياكل القانونية السائدة تحولني إىل املالذكور  إىل أن ئيف منطقة آسيا واحمليط اهلاد
مبوجب اً  ن عقلي وعلى أهنم معوق   الواريا، تصنف إدارة الشؤون االجتماعية هؤالء       فعلى سبيل املثال  . يف إندونيسيا 
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وهذا حيرمهم بالفعل من احلق يف العمل، أو حيصر         . )ذوي اإلعاقات العقلية  اخلاص ب (االحتادي   ´كاكاتقانون  ´
  .)٢٠(يف االقتصاد املستتراألجر املتدنية عمال فرصهم يف األ

 م يف إندونيسيا، وأغلبيته   دم املرتيل  مليون من اخل   ٢,٦وتشعر منظمة العفو الدولية بالقلق إزاء وضع حنو           - ١١
كما قتـل   . الستغالل االقتصادي والعنف اجلسدي والنفسي واجلنسي     ا بانتظام   القون ي مفه. فتياتمن النساء وال  

 املرتيل ضحية ألعمال العنف، مبا      اخلدم فيها   ملنظمة كثري من احلاالت اليت كان     اقت  وقد وثّ . مه مستخدمو مبعضه
 للعنـف   معن تعرضـه  اخلدم املرتيل   أبلغ كثري من    و. يف ذلك التحرش اجلنسي واالغتصاب من جانب املستخِدم       

اخلدم املـرتيل  واألوضاع اليت يعيش فيها كثري من . املكانس والقضبان احلديديةباجلسدي، مثل الضرب بالعصي و  
 أقفال، أو حىت أبـواب      اهل، أو أن تلك الغرف ليست        للنوم  غرف خاصة  م ليست لديه  ممثرية للقلق؛ فكثري منه   

  نون اخلـاص بالقـضاء علـى العنـف املـرتيل           ، أجاز الربملـان اإلندونيـسي القـا       ٢٠٠٤ ويف عام    .اًأحيان
ورحبت منظمـة   . بوصفهم ضحايا حمتملني للعنف   اخلدم املرتيل   اً  وقد مشل القانون حتديد   ). ٢٣/٢٠٠٤القانون  (

اخلـدم  فيما خيص العنف ضـد      ال سيما   ،  بعدمل ُينفذ بالكامل    ما زال   بيد أن القانون    . العفو الدولية هبذا التطور   
عن قلقها إزاء اً وتعرب منظمة العفو الدولية أيض. ل جداًيقل العنف  حاالت االعتداء أوبالغ عنأن اإلكما . املرتيل

  .)٢١(حقوق العمال األساسيةرمان اخلدم املرتيل من ح

عن قلقها إزاء تعرض العمال املهاجرين إىل اإلرغام على         " هام -  كومناس"وباإلضافة إىل ذلك، أعربت       - ١٢
  .)٢٢(هاتا -  الثالثة يف مطار سويكاموالركاب  والتحرش اجلنسي مبحطة واالحتيالاملة إساءة املعإىل ، والدفع

 إىل أن العقوبة البدنية املبادرة العاملية إلهناء مجيع أشكال العقوبة البدنية اليت متارس ضد األطفالوأشارت   - ١٣
 وقانون محاية الطفل جب قانون العقوبات حمدودة من العنف وإساءة املعاملة مبو  ألطفال محايةٌ لو.  يف املنازل  باحةم
 املعدل ١٩٤٥( والدستور )٢٠٠٤(القضاء على العنف املرتيل  وقانون )١٩٩٩(وقانون حقوق اإلنسان ) ٢٠٠٢(

العقوبة البدنيـة غـري     فإن  ويف نظام العقوبات،    . وليس مثة منع صريح للعقوبة البدنية يف املدارس       ). ٢٠٠٠عام  
 من قانون حقوق اإلنسان، فيما خيص احلماية أثناء اإلجراءات ٦٦املادة أحكام وجب مب على جرمية جزاًءمشروعة 

ض ألعمال االضطهاد أو إساءة املعاملـة أو العقوبـة          عّرلكل طفل احلق يف أال يُ     : "القانونية، واليت تنص على أنه    
  .)٢٣(..."الالإنسانية 

  إقامة العدل وسيادة القانون - ٣

 املراجعة املستمرة لقانون اإلجراءات اجلنائية يف إندونيسيا،        حيالدولية عن قلقها    أعربت منظمة العفو ال     - ١٤
ففي حني أن القانون احلايل ينص . لتحقيق واحملاكمةمن اجراءات وحقوق األفراد يف املراحل املختلفة اإلالذي حيدد 

 يستويف فيها القانون املعـايري      على ضمانات كثرية حلماية حقوق املتهمني واملدعى عليهم، مثة جماالت عديدة ال           
ورحبت املنظمة مببادرة احلكومة    . الدولية للمحاكمة العادلة، مثل حق االستعانة مبحام وحق الطعن يف االحتجاز          

اً ، استناد شعر بالقلق ت غري أن املنظمة  . ملراجعة القانون وإصالحه بغية تعزيز محاية حقوق اإلنسان وسيادة القانون         
 منشروع املنقح يظل،    ذلك امل ، ألن   ٢٠٠٥سبتمرب  / أيلول ١٥ املنقح الذي حصلت عليه يف       إىل مشروع القانون  

للمعايري الدولية للمحاكمة العادلة ويترك املتهمني واملدعى عليهم، وخاصة احملتجزين منهم،           اً  ، خمالف معّينةجوانب  
احتجازه ، أو   ظُلماًعاقبة الفرد    تعوزه عدة ضمانات أساسية تكفل عدم م       هوف. عرضة النتهاك حقوقهم اإلنسانية   



A/HRC/WG.6/1/IDN/3 
Page 6 

 

كما تعوزه أحكام تقتضي أن حتيط السلطات املتهمني واملدعى عليهم علمـاً            . ته أو إساءة معامل   ذيبهتعتعسفاً أو   
 حق أي شخص حمتجز أو متهم لضمان كذلك أحكام كافية نقصهت يف الوقت املناسب وبلغة يفهموهنا و   ،حبقوقهم

عن ذلك، فإن مشروع القانون  وفضالً. احملاكمة واالستئنافعند  أثناء االحتجاز وحامٍجبرمية جنائية يف االستعانة مب
يف أن ُتفتـرض  ويضمن حقـه  خص متهم أو مشتبه يف ارتكابه جرمية جنائية       ق أي ش  حب يعترف صراحة    الاملنقح  

 على  ذكورشروع امل املتمل  ال يش اً،  وأخري. للقانون وبعد حماكمة عادلة   اً  وفقوما مل تثبت    براءته حىت تثبت إدانته     
وحثت منظمة العفو    .)٢٤(أحكام كافية تردع ممارسة التعذيب وغريه من ضروب إساءة املعاملة يف مجيع الظروف            

  .)٢٥(العادلة شروع مع املعايري الدولية للمحاكمةاتساق املالدولية احلكومة على أن تضمن 

  يف بابوا الغربية يبني أنـه      الواقع  نسان على أرض    وأشارت منظمة العفو الدولية إىل أن وضع حقوق اإل          - ١٥
حماكمات األشخاص الذين أدينوا بالعنف مل تنتهك ، مثالًف. حاجة إىل كثري من التحسني لسيادة القانونيف ال يزال 

قانون اإلجـراءات اجلنائيـة     أيضاً   مبادئ احملاكمة العادلة فحسب، بل       ٢٠٠٦مارس  /يف أحداث أبيبورا يف آذار    
 يف ،نسيسكان الدولية أن املقرر اخلاص املعين باستقالل القضاة واحملامني أشـار   اوذكّرت منظمة الفر  . نيسياإلندو

، أكثر من أي وقت آخر، إىل نبينما هم حمتاجوال يثقون يف إقامة العدل " إىل أن سكان بابوا ،٢٠٠٣تقريره لعام 
نسيسكان الدولية احلكومة على إنشاء هيئة اة الفروحثت منظم. )٢٦("قضاة وحمامني ومدعني عامني أقوياء وشجعان

رصد نشطة لسلطتها القضائية يف بابوا الغربية، على حنو يضمن تطبيق مبادئ احملاكمة العادلة على مجيع الدعاوى                 
نفرادي؛ إل االحتجاز ا  حظر؛ و  كلّها  احملاكمة أثناءمن أجل منع االعتقال التعسفي؛ وضمان االستعانة التامة مبحام          

  .)٢٧(فالة استقالل السلطة القضائية وحيادهاوك

 إزاء استمرار ظاهرة اإلفالت من العقاب فيمـا خيـص           الشديدوتعرب منظمة العفو الدولية عن قلقها         - ١٦
تقدم للعدالة املـسؤولني عـن      على الدوام ال    ظلت إندونيسيا   هكذا،  و. انتهاكات حقوق اإلنسان يف إندونيسيا    

وتـشمل االنتـهاكات    .  وغريهـا  ليـشيت  -  سان حدثت يف آشيه وبابوا وتيمور     انتهاكات جسيمة حلقوق اإلن   
 واالحتجـاز    واالختفـاء القـسري     خارج نطاق القانون والتعذيب وغريه من ضروب إساءة املعاملة         اإلعدامات
  ألي مـن   واحـدة   حماكمـة   ولـو    إىل أنه مل جتر بالفعل       'منظمة حقوق اإلنسان أوالً   'وأشارت  . )٢٨(التعسفي
وحيتلـون  ُيرقُّون  سوهارتو وأن مرتكيب تلك اجلرائم ال يزالون        منذ عهد   يا الرئيسية املتعلقة حبقوق اإلنسان      القضا

  .)٢٩(مواقع النفوذ

. يف إندونيسيااً كبرياً  عائقوباملثل، أشار املركز اآلسيوي للموارد القانونية إىل أن اإلفالت من العقاب ظلّ  - ١٧
اليني، امل اليت ُيعتقد أن مئات اآلالف قُتلوا فيها، كما تضرر من جرائها             ،١٩٦٥ بشدة منذ مذحبة عام      فقد ترسخ 

وال يزال ألوف الناجني    . والتعذيب واالنتهاكات األخرى للحقوق   الطويل األمد   مبا يف ذلك عن طريق االحتجاز       
 أي شكل من أشـكال      نومستحقبأهنم  ، كما أهنم ال ُيعتربون      وصمون بالعار وُمَتَحاملٌ عليهم   من تلك املذحبة يُ   

 يزالون ٍذ السنتئجن  والناجني من التعذيب والس١٩٦٥َّأن أسر ضحايا مذحبة عام اً وأوضح املركز أيض. اإلنصاف
ه منظمة األمم والشعوب غـري      ملا ذكرت اً  ووفق. )٣٠(عرضة للمضايقات وحمرومني من كثري من حقوقهم األساسية       

التعويض يف /صافناإل واحلق يف نتصاف الفعالالضمانات الكافية للحق يف الة، فإن قوانني إندونيسيا ال توفر الاملمث
أفراد اجليش املتهمني بارتكاب جرائم إن و. حاالت انتهاكات حقوق اإلنسان اليت يرتكبها أفراد اجليش أو الشرطة

اإلجـراءات  لقـانون   اً  ، وفق ميكن للشرطة  أن يطلبوا حماكمة سرية أمام حمكمة عسكرية و        لقادرون على جنائية  
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وعادة . )٣١(العاملني فيهااإلجراءات القانونية للنظر يف الدعاوى املقدمة ضد رقل أو تؤجل أو توقف اجلنائية، أن تع
. )٣٢(إجراءات النظر يف الدعاوى أمام احملاكم العسكرية إىل الشفافية وال تضمن إقامة العدل للمـدنيني              ما تفتقر   

خنبة من الكتائب شبه    وهي  (سيما لواء الشرطة املتحرك      لشرطة، وال  فإن ا  ، منظمة رصد حقوق اإلنسان    حسبو
، مسؤولة عن بعض أخطر انتهاكات حلقوق اإلنسان وقعت يف بـابوا            ) يف حاالت الطوارئ   املستخدمةالعسكرية  

 اجلنـود وبابوا الغربية، على الرغم من استمرار ظهور التقارير اليت تتحدث عن املعاملة الوحشية مـن جانـب                  
نظام العدالة دليالن على أن إفالت مرتكيب االنتهاكات من العقاب  رداءةفانعدام املساءلة الداخلية و. نيدونيسياإلن

وتشري شبكة الشعوب األصلية والقبلية يف آسيا، باإلضافة إىل ذلك، إىل أن إفالت قوات              . )٣٣(هو العرف السائد  
وقد أخفقت السلطة القضائية يف إنشاء آلية       . نساناألمن من العقاب يشجع باستمرار تفشي انتهاكات حقوق اإل        

ليشيت ومقتل منري سيد طالب، أحد املدافعني  -  للمساءلة فيما خيص االنتهاكات اجلسيمة حلقوق اإلنسان يف تيمور
  .)٣٤(٢٠٠٤سبتمرب / أيلول٧البارزين عن حقوق اإلنسان يف 

داً من املشاكل املوضوعية واإلجرائية قـد بـرز         وأشارت احلملة اإلندونيسية حلقوق اإلنسان إىل أن عد         - ١٨
 اخلاص مبحاكم حقوق اإلنسان، علمـاً أن        ٢٦/٢٠٠٠بسبب تطبيق أحد التشريعات الرئيسية، أال وهو القانون         

 استجابة للضغوط الدولية من أجل املساءلة       ٢٠٠٠فالقانون أُجيز يف عام     . الكثري منها ُحدِّد عند مرحلة الصياغة     
وأنشأ القانون حماكم خمصصة ودائمة لقـضايا حقـوق         .  ليشيت - خلطرية اليت ارُتكبت يف تيمور      بشأن اجلرائم ا  

اإلنسان خمتصة يف النظر يف االنتهاكات اجلسيمة حلقوق اإلنسان اليت تصل إىل حد اإلبادة اجلماعية أو اجلرائم ضد 
قات األولية يف حاالت االنتـهاكات      التحقي"  هام - كومناس  "وينص القانون على أنه ينبغي أن جتري        . اإلنسانية
وعند توفر أدلة أولية كافية على االنتهاك اجلسيم، ُتحال القضية إىل املدعي العام الذي جيب أن جيري                 . اجلسيمة

أما االنتهاكات اليت حدثت بعد دخول القانون حيز النفاذ، فتنظر فيها حمكمة دائمة خاصة . مكتبه حترِّياً يف القضية
  .)٣٥(واالنتهاكات اليت حدثت قبل القانون تنظر فيها حمكمة خمصصة حلقوق اإلنسان. نحبقوق اإلنسا

 للتعامـل مـع   ٢٠٠٠وأوضحت منظمة العفو الدولية أن إنشاء آلية حماكم حقوق اإلنـسان يف عـام        - ١٩
حقـوق  ´مة  ووفقاً ملنظ . )٣٦(االنتهاكات اجلسيمة حلقوق اإلنسان مل حيقق العدالة وجرب أضرار الضحايا وأسرهم          

، فإن إقامة آلية هيئات قضائية خمصصة أعاقه إىل حّد كبري خالف بشأن تفسري القانون نشب بني                 ´اإلنسان أوالً 
مكتب املدعي العام والربملان واللجنة الوطنية حلقوق اإلنسان، فضالً عن رفض املسؤولني العـسكريني حـضور                

  .)٣٧(جلسات احملاكمات

 حلقوق اإلنسان كذلك الضوء على املخاوف إزاء االختـصاص اجلـوهري            وسلطت احلملة اإلندونيسية    - ٢٠
 ذلك أنه ال يطال سوى االنتهاكات اجلسيمة اليت تصل إىل حد اإلبـادة اجلماعيـة                ٢٦/٢٠٠٠احملدود للقانون   

د كما أن احلق احلايل ألفـرا     . فهي غري مشمولة  " األقل شأناً "أما جرائم حقوق اإلنسان     . واجلرائم ضد اإلنسانية  
، حىت وإن كانت    "األقل شأناً "يش والشرطة يف أن جتري حماكمتهم أمام هيئات قضائية عسكرية بشأن اجلرائم             اجل

وينبغي أن يشجع جملس حقوق اإلنسان إندونيـسيا علـى          . طبيعتها عسكرية، مبعثٌ آخر لإلفالت من العقاب      
والية قضائية شاملة على اجلرائم      والتشريع ذي الصلة لتضمن حملاكم حقوق اإلنسان         ٢٦/٢٠٠٠مراجعة القانون   

وينبغي أن تشمل . اخلطرية املتصلة حبقوق اإلنسان، واليت ال ترقى إىل درجة اإلبادة اجلماعية واجلرائم ضد اإلنسانية
الوالية القضائية للمحاكم، على وجه اخلصوص، جرمية التعذيب الذي ال ُيعترب جرميـة يف الوقـت احلـايل يف                   



A/HRC/WG.6/1/IDN/3 
Page 8 

 

 عن جلنة مناهضة التعذيب والداعية إىل ٢٠٠١نوفمرب / من التوصية الصادرة يف تشرين الثاينإندونيسيا، على الرغم
  . )٣٨(حظره مبوجب القانون

وفضالً عن ذلك، وصفت احلملة اإلندونيسية حلقوق اإلنسان افتقار القضاة واملدعني العامني واحملققني إىل   - ٢١
فالقضاة، مثالً، الذين . أنه عقبة أمام إقامة العدل برتاهة ومصداقيةاخلربة الفنية يف هذه احلاالت، كما هو مفهوم، ب

نشأوا يف ظل نظام فاسد وحصلوا على قليل من التدريب يف جمال قانون حقوق اإلنسان الدويل، أو مل يـدّربوا،                    
نيسية حلقـوق   واقترحت احلملة اإلندو  . ُيتوقع منهم التعامل مع قضايا جرائم معقدة ضد اإلنسانية ال ِقبل هلم هبا            

اإلنسان أن ينظر جملس حقوق اإلنسان واملفوضية السامية حلقوق اإلنسان يف طرق تعزيز التعاون الـتقين بغيـة                  
  .)٣٩(تدريب القضاة وغريهم من املوظفني القضائيني

واحلملة اإلندونيسية حلقـوق اإلنـسان إىل أن احملكمـة الدسـتورية     "  هام- كومناس "وأشارت أيضاً     - ٢٢
، املُنشئ للجنة احلقيقة واملصاحلة، غري ٢٠٠٤، بأن قانون عام ٢٠٠٦ديسمرب /سيا قضت، يف كانون األولإلندوني

دستوري ألنه خيول الرئيس سلطة العفو عن مرتكيب االنتهاكات اجلسيمة حلقوق اإلنسان وجيعل التعويض وإعادة               
قانوين وال ميكن تشكيلها إال بعد سّن تشريع واللجنة املذكورة ليس هلا أساس . تأهيل الضحايا متوقفني على العفو

كما أن قرار احملكمة القاضي بإلغاء القانون بأكمله، بدالً من االكتفاء بإلغاء األحكام املخالفة املتـصلة                . جديد
  . )٤٠(بالعفو، قد ترك الضحايا دون وسيلة فعالة للتعويض ورّد احلقوق

 ليشيت وإندونيسيا إلجراء التحقيـق واملقاضـاة يف         - تيمور  وبشأن عملية إقامة العدل، اليت أنشئت يف          - ٢٣
، أشارت منظمـة العفـو      )املعروفة حينها بتيمور الشرقية   ( ليشيت   -  يف تيمور    ١٩٩٩اجلرائم اليت وقعت يف عام      

. قاءالدولية إىل أن هذه العملية مل تفلح حىت اآلن يف حتقيق العدالة للضحايا تاركة مرتكيب اجلرائم ضد اإلنسانية طل
 ليشيت بإنشاء جلنة مشتركة للحقيقة والصداقة، هبدف توثيق         - وكانت أحدث مبادرة هي قيام إندونيسيا وتيمور        

وقد أدانت منظمة العفو الدولية اختصاصات هذه اللجنة ألهنا .  ولتعزيز املصاحلة١٩٩٩اجلرائم اليت وقعت يف عام 
إلنسان؛ كما أشارت املنظمة إىل أن األمني العام لألمـم          تسمح بالعفو عن مرتكيب االنتهاكات اخلطرية حلقوق ا       

وأوضحت . )٤١(، السماح ملوظفي األمم املتحدة باإلدالء بشهاداهتم أمام تلك اللجنة٢٠٠٧املتحدة رفض، يف عام 
 كذلك منظمة حقوق اإلنسان أوالً أن جلنة احلقيقة والصداقة، القادرة على أن توصي بالعفو ال باملقاضاة، حىت يف

  . حالة أبشع اجلرائم، تبدو آلية لإلفالت من العقاب ووسيلة إلعادة كتابة التاريخ

 ليشيت، أشـارت  - وبشأن إجراءات النظر يف الدعاوى أمام احملكمة املخصصة حلقوق اإلنسان يف تيمور          - ٢٤
 فحصاً مستفيضاً   احلملة اإلندونيسية حلقوق اإلنسان إىل أن هذه اإلجراءات قد فحصها مراقبون وخرباء عديدون            

وبصورة خاصة، وحسب ما ذكرته احلملة، فإن جلنة خرباء تابعة لألمم املتحدة . واعتربت على نطاق واسع فاشلة  
قلـة  ´وتّتضح منها   ´ بشكل واضح غري وافية بالغرض    ´، إىل أن احملاكمات كانت      ٢٠٠٥مايو  /خلصت، يف أيار  

، الـيت   جلنة االستقبال واحلقيقة واملصاحلة    إىل احلملة، فإن تقرير      واستناداً. )٤٢(´احترام املعايري الدولية ذات الصلة    
، يوفر أكثر األسـانيد تفـصيالً   ٢٠٠٥أكتوبر / ليشيت، املنجز يف تشرين األول   - أنشأهتا األمم املتحدة يف تيمور      

ليشيات الوكيلة ومشوالً للتجاوزات احلاصلة يف جمال حقوق اإلنسان اليت ارتكبها اجليش والشرطة يف إندونيسيا وامل
وقد جتاهلت احلكومة التقرير علناً، حىت اآلن ذلك، ووصفه الرئيس يوذويونو بأنه            . )٤٣( ليشيت - عنهما يف تيمور    
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وحثت احلملة اإلندونيسية حلقوق اإلنسان احلكومة على التعاون مع اجلهود .  ليشيت- شأن حملي من شؤون تيمور 
  .)٤٤( ليشيت- اجلرائم اخلطرية املرتكبة يف تيمور التيمورية والدولية لضمان املساءلة عن 

وأعربت منظمة العفو الدولية عن عميق قلقها ألن مرتكيب االنتهاكات اخلطرية حلقوق اإلنسان ال يزالون             - ٢٥
وإن هذا األمر مشكالً . ينعمون بإفالهتم من العقاب، ّمما يغذي أيضاً عدم ثقة السكان احملليني يف مؤسسات الدولة

ومل ُيحرز، حىت اآلن، أي تقدم بشأن إقامة .  خاصة يف مناطق الرتاع املفتوح السابق واحلايل مثل آشيه وبابوابصفة
وأوصى املركز اآلسيوي للموارد القانونية احلكومة باختاذ خطـوات         . )٤٥(العدل أو تقدمي تعويضات إىل الضحايا     

 للتحقيق واحملاكمة، ويكون جـرب الـضحايا        عاجلة وفعالة لكي تكون مجيع انتهاكات حقوق اإلنسان خاضعة        
وفضالً عن ذلك، حثت منظمة رصد حقوق اإلنسان        . )٤٦(وأسرهم مقبوالً، مبا يف ذلك التعويض وإعادة التأهيل       

احلكومة والربملان على إيقاف مجيع ضباط الشرطة الذين جيري التحقيق معهم يف انتهاكات حلقوق اإلنسان عـن            
  . )٤٧(ار الفصل النهائي يف أي إجراء قانويناخلدمة الفعلية، يف انتظ

   حرية الدين واملعتقد، وحرية التعبري، وتكوين اجلمعيات، والتجمع السلمي- ٤

أشارت شبكة الشعوب األصلية والقبلية يف آسيا إىل أن حرية الدين تظل مسألة حامسة ليس بسبب تزايد                   - ٢٦
: لية اليت تتمتع هبا األديان الستة املعترف هبا رمسيـاً، وهـي           األصولية فحسب، وإمنا أيضاً بسبب املعاملة التفضي      

" األديان األخرى غري املعترف هبا"وتواجه . اإلسالم والربوتستانتية والكاثوليكية واهلندوسية والبوذية والكونفوشية
أن هنالك أنظمـة   اإلندونيسية منتدى املنظمات غري احلكومية الدويل املعين بالتنميةويوضح . )٤٨(التمييز والقيود

كل شخص حر يف مراعاة دينه وممارسة       "فالدستور ينص على أن     . عديدة متصلة حبرية الدين او املعتقد متعارضة      
 من دسـتور عـام      ٢٩ويف الوقت نفسه، تكفل املادة      ). ١٩٤٥، عام   ١ هاء ، البند     -  ٢٨املادة  ..." (شعائره  
غـري أن هـذا     .  شعائره وفقاً لتلك األديان واملعتقدات      صراحة حرية أي مواطن يف مراعاة دينه وممارسة        ١٩٤٥

   اليت تقرر ما هو الدين أو املعتقد الـذي يعتـرف بـه أو               PNPS/1965/1الضمان حتكمه الالئحة الرئاسية رقم      
 ألف من قـانون اإلجـراءات اجلنائيـة يف          ١٥٦وقد اعُتمدت هذه الالئحة الرئاسية الحقاً يف املادة         . ال يعترف 
ومن الواضح أن .  املتعلقة بالتكفري، واليت متنح الدولة سلطة جترمي أية أديان أو معتقدات ُيعلن أهنا مارقةإندونيسيا،

 ومع العهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنيـة        ١٩٤٥ تتناقض مع دستور عام      PNPS/1965/1الالئحة الرئاسية رقم    
  .)٤٩(١٢/٢٠٠٥ون رقم  منه يف شكل القان١٨والسياسية، الذي مت التصديق على املادة 

وحسب املركز اآلسيوي للموارد القانونية، تشري التقارير إىل استمرار اهلجمات ضد طائفة األمحدية ذات   - ٢٧
وتقتضي القوانني السائدة من أية مجاعة دينية ترغب        ". بابريناس"األقلية وحزب الوحدة من أجل التحرير الوطين        

 يف املائة على األقل من سكان املنطقـة احملليـة           ٦٠ حتصل على موافقة     يف أن يكون هلا مكان خمصص للعبادة أن       
وهذا ما يستحيل معه، يف الواقع، حصول اجلماعات الصغرية على مكان للعبادة، إذ من احملال حصوهلا من . املعنية

  . )٥٠(أتباع ديانات أخرى على نسبة املوافقة املطلوبة
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أن تعدديـة األخبـار واملعلومـات مـستمرة يف التطـور يف      وأشارت منظمة صحفيون بال حدود إىل    - ٢٨
وأضافت املنظمة أن الدستور وقانون الصحافة يكفالن حرية التعبري، وقـد صـدر يف كـانون                . )٥١(إندونيسيا

ولسوء احلظ، ". شتم رئيس الدولة"، مرسوم من احملكمة الدستورية ُيسقط صفة اجلرمية عن  ٢٠٠٦ديسمرب  /األول
  .)٥٢( اجلنائي جييز احلكم بالسجن يف حاالت املخالفات الصحفيةال يزال القانون

أن كالً من القوانني املدنية واجلنائية املتعلقة بالتشهري ال تزال ُتـستعمل            ) ١٩ - ألف  (١٩وتوضح املادة     - ٢٩
 ٤١، ُرفعـت    ٢٠٠٧أبريل  / إىل نيسان  ٢٠٠٣ويف الفترة املمتدة من عام      . كوسيلة إلسكات األصوات املعارضة   

عوى تشهري ضد وسائط اإلعالم يف البلد، مهددةً بصدور أحكام ممكنة بالسجن، وغرامات باهظـة، وأحيانـاً                د
وظـاهرة  . ومل ُيطبق قانون الصحافة سوى يف ست من هذه الدعاوى         . أحكام بالتعويض عن الضرر جّد متناسبة     

أو عدم الكتابة عن قضايا ذات املصلحة  الذين يتلقون الرشاوى مقابل الكتابة بطريقة حمددة - الصحفيني املرتشني 
  .)٥٣( أمر شائع يف إندونيسيا، مما ينال كثرياً من نزاهة املهنة- العامة 

 على األقل، ١٩٩٩ كذلك إىل أنه، على الرغم من محلة اجملتمع املدين النشطة منذ عام ١٩وأشارت املادة   - ٣٠
، ليس إلندونيسيا حىت اآلن تشريع يكفل احلق ٢٠٠٤ وتقدمي مشروع قانون إىل جملس النواب يرجع عهده إىل عام

  .)٥٤(يف احلصول على املعلومات

، فقد احنسر العنف ضد الصحفيني يف إندونيسيا يف السنوات األخرية، ورمبا ُيعزى ذلك ١٩ووفقاً للمادة   - ٣١
ات األمـن  ، الذي قلَّت بعده هجمـات كـل مـن قـو        ٢٠٠٥جزئياً إىل توقيع اتفاق السالم يف آشيه يف عام          

ففي . بيد أن العنف ضد الصحفيني يظل يف مستوى عالٍ على حنو غري مقبول            . واالنفصاليني على وسائط اإلعالم   
 حالة عنف ضد ٥٨، سجل حتالف الصحفيني املستقلني ٢٠٠٧أغسطس / وآب٢٠٠٦أغسطس /الفترة ما بني آب

وتتراوح االعتداءات ما بني هتّجـمٍ      .  حالة ٤٣الصحفيني، بزيادة عن احلاالت اليت ُسجلت العام السابق وعددها          
  .)٥٥(باأللفاظ وختويٍف وحترشاٍت بدنيٍة، ويف بعض احلاالت، قتلٍ

وفيما خيص بابوا الغربية، أشارت منظمة الفرنسيسكان الدولية إىل أن الصحفيني، الذين حياولون مجـع                 - ٣٢
، يتحرش هبم ضباط الشرطة يف حماولة إلعاقة ٢٠٠٦معلومات لكشف احلقيقة الكامنة وراء حادثة أبيبورا يف عام       

ووفقاً للمنظمة، فإن املنظمات . وكان بعض الصحفيني من بني الذين أُدخلوا إىل املستشفى بعد املظاهرة. مهمتهم
. غري احلكومية احمللية تالحظ أن وسائط اإلعالم بصورة عامة تقدم تقارير مهتّزة بسبب الرقابة اليت متارسها السلطة

ُيسمح للصحفيني األجانب والباحثني يف جمال حقوق اإلنسان ومنظمات حقوق اإلنسان بالوصول إىل بابوا              وال  
، وهذا هو ´انفصايل´وغالباً ما ُيوصم التعبري عن الرأي السياسي سلمياً بأنه . الغربية، أو أن حركتهم مقيدة للغاية

وميكن أن تستعدي مراسيم رفع العلـم أفـراد         . ´ فيهم املتشددين املشتبه ´املربر الشائع للعمليات العشوائية ضد      
  .)٥٦(الشرطة واجليش، مما حيملهم على االحتجاز التعسفي واستعمال القوة على الفور

  وذكرت منظمة صحفيون بال حدود أن اتفاق السالم الذي أُبرم بني احلكومة واملتمردين يف آشـيه، يف                   - ٣٣
كما أن احتمال هجوم قوات األمن واالنفصاليني على . حرية الصحافة، كانت له آثار جّد محيدة على ٢٠٠٥عام 

وأتاح السالم لوسائط اإلعالم املستقلة، اليت ظلت ضحية احلرب         . وسائط اإلعالم يف آشيه أصبح اآلن أقل بكثري       
سؤولة عن  إال أن السلطات ليست على استعداد لقبول النقد، وقد أغلقت اهليئة امل           . لفترة طويلة، الفرصة لتتقّوى   
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ويرفض اجليش اإلندونيسي، الذي ُينتقـد      . ٢٠٠٦يوليه  /تنظيم البث اإلذاعي حمطتني إذاعيتني مستقلتني يف متوز       
ومل حيدث قطّ أن أجرت السلطات حتقيقاً . أحياناً بسبب سلوكه يف املناطق االنفصالية، معاقبة جنوده على التعدِّي

ويف هذا السياق، أشارت منظمة حقوق اإلنسان       . )٥٧( ليشيت - مور  جاداً يف جرائم قتل الصحفيني األجانب يف تي       
أوالً إىل أن املدافعني عن حقوق اإلنسان يواجهون على منط يزداد شيوعاً يف كافة أحناء املنطقة، إجراءات قانونية                  

ا أفراد، يعقبها ويأخذ هذا املنوال شكل شكاوى مدنية وجنائية يرفعه. أثناء عملهم لتعبريهم املسامل عّما يعتقدونه
  .)٥٨(االعتقال مبوجب طائفة واسعة جداً من أحكام القانون اجلنائي

 بتعديل قوانني التشهري جلعلها متسقة مع املعايري الدوليـة و، علـى وجـه               ١٩ - وأوصت املادة ألف      - ٣٤
 العفـو  وحثت منظمـة . )٥٩(اخلصوص، لتحديد حجم التعويض عن الضرر مؤازرةً للدفاع املتاح للمدعى عليهم   

الدولية كذلك احلكومة على تأييد احلكم الصادر مؤخراً عن احملكمة الدستورية والقاضي بإلغاء مجيع مواد القانون 
وحثت منظمة الفرنسيسكان الدولية احلكومة على      . )٦٠(اجلنائي اليت متس احلق يف حرية التعبري وتكوين اجلمعيات        

انب ومنظمات حقوق اإلنسان اإلندونيسية واألجنبية إىل بابوا        أن تضمن وصول كل من الصحفيني احملليني واألج       
  . )٦١(الغربية وأن تتأكد من أن باستطاعتهم القيام مبهامهم دون قيٍد أو حترشٍ

   احلق يف األمن االجتماعي ويف مستوى معيشي مالئم- ٥

اخلارجي وفوائـده، ّممـا     إىل أن ميزانية الدولة خمصصة يف معظمها لتسديد الدين          "  هام - كومناس  "أشارت    - ٣٥
ُيحدث نقصاً يف خمصصات امليزانية للصحة والتعليم، وهذا أمر حيول دون حصول الناس على حقـوقهم االقتـصادية                  

عن قلقها ألنه ال تزال مثة مشاكل حتدث عند تنفيذ وإعمال احلقوق            "  هام - كومناس  "وأعربت  . واالجتماعية والثقافية 
أن احلاالت يف عدة مناطق تبّين عجز "  هام- كومناس "وفضالً عن ذلك، ذكرت . )٦٢(فيةاالقتصادية واالجتماعية والثقا

  . )٦٣(الدولة عن الوفاء بالتزامها إلعمال احلق يف احلصول على الغذاء الكايف، الذي تربطه صلة وثيقة باحلق يف احلياة

   األقليات والشعوب األصلية- ٦

   مـن دسـتور إندونيـسيا       ٢٨ و ١٨يف آسيا إىل أن املـادتني       أشارت شبكة الشعوب األصلية والقبلية        - ٣٦
 ٣٩وهوياهتا الثقافية وحقوقها التقليدية وأكد الشئ نفسه القانون رقم " اجملتمعات التقليدية"ب  تعترفان ١٩٤٥لعام 
م ولكن مل يعترف عدد من القوانني باحلقوق العرفية للشعوب األصلية املسلَّ          .  اخلاص حبقوق اإلنسان   ١٩٩٩لعام  

منتدى املنظمات غري وأضاف . )٦٤(١٩٦٠ لعام ٥ من القانون الزراعي األساسي رقم ٥ و٣هبا هبا مبوجب املادتني 
داخـل  ) تنـاقض املـواد  (اإلندونيسية أنه يوجد يف إندونيسا تعارض يف القوانني  احلكومية الدويل املعين بالتنمية

ويقود هذا إىل عدة قوانني هتـدد ملكيـة         .  الشعوب األصلية  الدستور، أدى، بدوره، إىل اختاذ تدابري متييزية ضد       
  . )٦٥(الشعوب األصلية لألراضي، مثل قانون املزارع وسياسة املشاريع العمالقة لنخيل الزيت يف كاليمنتان الغربية

 اإلندونيسية أن الرتاعات اخلطـرية، الـيت   وأوضح منتدى املنظمات غري احلكومية الدويل املعين بالتنمية  - ٣٧
واليت نشبت يف عدة مناطق من بينها آشيه وبـابوا ومـالوكوس            ،  ١٩٩٨أعقبت سقوط نظام سوهارتو يف عام       

وقـد  .  مليون شخص يف كافة أحناء األرخبيـل       ١,٣ووسط سوالويزي وكاليمنتان الغربية، أسفرت عن تشريد        
ويف الواقع، حـدثت    ". وائفيعنف ط "، و "نزاع انفصايل "، و "اضطراب مدين "ُوصفت هذه الرتاعات أحياناً بأهنا      
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 الذين مت توطينهم يف أراضي -  مليون شخص من جاوه ومادور وبايل ٣,٦ حنو - تلك االشتباكات بني املهّجرين 
  .)٦٦(الشعوب األصلية يف مجيع أرجاء اجلزر

هم وأشارت جلنة الكنائس للشؤون الدولية وجملس الكنائس العاملي إىل أن املواطنني حمرومون من حقـوق            - ٣٨
األصلية األساسية، مثل حق تقرير املصري من حيث التمثيل السياسي وملكية املوارد الطبيعية وإدارهتا واملشاركة يف 

وقد عاىن سكان بابوا األصليون من التفقري والقهر        . مسائل التنمية مع التأكيد على هنج ُمناسبٍ للشعوب األصلية        
الصحية، والتغيريات االجتماعية والدميغرافية املفروضة من اخلـارج     االقتصادي وسوء اخلدمات التعليمية والرعاية      

  . )٦٧(وختريب هويتهم وثقافتهم

وذكرت مجعية الشعوب املهددة أن احلرمان من احلق التقليدي يف األرض ال يزال ملّحـاً، إذ إنـه، وإن          - ٣٩
فمن الواضـح أن    . مليك األراضي اعترف القانون باحلقوق العرفية للجماعات يف األراضي، ال توجد إجراءات لت          

وُتعترب األراضي األصلية التقليدية أحياناً من ِقبل السلطات ملكاً للدولة، . سياسة الدولة حتبذ املزارع الكبرية احلجم
وأشارت اجلمعيـة أيـضاً إىل وجـود جتـاوزات          .  سنة ٩٠وُتخصص للشركات على أساس عقود إجيار مدهتا        

. )٦٨(ن يف معظم تنازعات السكان األصليني وشركات املزارع على األراضـي          وانتهاكات خطرية حلقوق اإلنسا   
وحسب اجلمعية، فإن مزارع خنيل الزيت الكبرية احلجم، اليت أُنشئت حديثاً، تنكر صلة الشعوب األصلية بغاباهتا                

ذه املزارع الكبرية تفضي وه. ونظمها ومؤسساهتا العرفية املتصلة باحليازة وإدارة املوارد وتقطع صلتها هبا يف النهاية
  . )٦٩(إىل إمكانية حدوث نقص يف الغذاء ألهنا تدمر مصادر الغذاء التقليدية للسكان األصليني

   اإلجنازات، وأفضل املمارسات، والتحديات، واملعقوات- ثالثاً 
ندونيسية أظهرت، اإلندونيسية بأن احلكومة اإل منتدى املنظمات غري احلكومية الدويل املعين بالتنميةاعترف   - ٤٠

خالل السنتني املنصرمتني، عن طريق وزارة الشؤون اخلارجية، القيام مببادرات بشأن التقارير وتعزيز حقوق اإلنسان، 
، وكعضوٍ يف جملس حقوق اإلنسان التابع لألمم        ٢٠٠٥مؤدية واجبها بوصفها رئيساً للجنة حقوق اإلنسان يف عام          

حلكومة واملواطنني إىل عالقة إجيابية بشكل استراتيجي، كما هو الشأن فيما بني            وقد تطورت العالقة بني ا    . املتحدة
وظلت احلكومة  . وزارة الشؤون اخلارجية واللجنة الوطنية حلقوق اإلنسان واللجنة الوطنية ملناهضة العنف ضد املرأة            

وقد شارك  .  يف السنوات الثالثة املاضية    اإلندونيسية أكثر جتاوباً وتعاوناً مع املقررين اخلاصني التابعني لألمم املتحدة         
  .)٧٠(يف صياغة التقرير أيضاً املنظمات غري احلكومية واللجنة الوطنية حلقوق اإلنسان

   األولويات واملبادرات وااللتزامات الوطنية الرئيسية- رابعاً 
  ]النص غري متوفر[  - ٤١

   بناء القدرات واملساعدة التقنية- خامساً 
  ]رالنص غري متوف[  - ٤٢

 -  -  -  
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 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 The following stakeholders have made a submission (all original submissions are available in full text on: 
www.ohchr.org): 

Civil Society 

AI Amnesty International*  

A19 Article 19*  

AITPN Asian Indigenous and Tribal People Network*  

ALRC Asian Legal Resource Centre*  

AWPA  Australia West Papua Association  

CCIAWCC  Commission of the Churches on International Affairs of the World Council of Churches*  

FI  Franciscans International*, in a joint submission with Justitia et Pax Netherlands*, the 
 Office for Justice and Peace (SKP) of the Catholic Diocese of Jayapura, the Evangelical 
 Christian Church of Papua, CMC, Commission of the Churches on International Affairs 
 of the World Council of Churches*, Cordaid*, ICCO*, and Pax Romana*  

GIECP Global Initiative to End All Corporal Punishment of Children  

HRF Human Rights First*  

HRW Human Rights Watch*  

IGLHRC  International Gay and Lesbian Human Rights Commission, in a joint submission with 
 Arus Pelangi, GAYa NUSANTARA, Srikandi Sejati Foundation, and the Asian Pacific
 Network of Sex Workers  

INGOFID International NGO Forum on Indonesian Development*  

RSF Reporters Without Borders*  

STP Society for Threatened Peoples*  

TAPOL 

UNPO Unrepresented Nations and Peoples Organization  

Organisations with * have consultative status at ECOSOC. 

National Human Rights Institution(s) 

Komnas-HAM Indonesian National Human Rights Commission  
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3 Komnas-HAM, para. 11. 
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