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موووور ور ووال المعلوم ووال( )1المقدم ووة م ووا الجح ووال ص وواح ة الم وول ة
بشأن إندونيسيا*
تقرير مفوضية األمم المت دة السامية ل قوق اإلنسان

أوالا -معلومال أساسية
 -1أُعد هذا التقرير عمالً بقراري جملس حقوق اإلنسان  1/5و ،21/16مع مراعاا ووريا
االستعراض الدوري الشامل .وهذا التقرير ماوز لورقاا املعلوماا ( )2املقدما ما  51زها ما
اجلهااا حاااحمل امل االع ية عملت ا االسااتعراض الاادوري الشااامل ،وهااو مقااد يف ش ا ل مااوز
تقتداً باحلد األق ى لعدو ال لما  .وخي ا رارم مساتقل إلساهاما امل سسا الوحلقتا حلقاوق
اإلنسان املعتمد بالتقتد ال امل مبملاوئ باريس.

ثاني ا -المعلومووال المقدمووة مووا الملسسووة الوونيووة ل قوووق اإلنسووان المعتموودة
بالتقيّد الكامل بم ادئ باريس
 -2أوحا اللنقا الوحلقتا اإلندونتسات حلقاوق اإلنساان (كومقاا هاا ) ()Komnas HAM
با اأن ت اادق يندونتس ااتا عل ااى الاوتوك ااو االختت اااري التةاقتا ا مقاهيا ا التع ااذي  ،ون ااا روم ااا
األساساال للمع م ا اجلقادت ا الدولت ا واالتةاقت ا الدولت ا حلماي ا تااع األش ا ا م ا االختةااا
القسري والاوتوكو االختتاري التةاقت حقوق األش ا ذوي اإلعاق (.)3
__________

*

مل حترر هذه الوثتق قملل يرساهلا ية ووادر الرت
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 -3وذكر كومقا ها أن تقةتذ خط العمل الوحلقتا حلقاوق اإلنساان كاان بطت ااً بسامل
االرتقار ية آلتا تق تمت وواعم (.)4
 -4وذك اار كومق ااا ه ااا أن مش ااروم الق ااانون املتعلا ا باإلره اااع ال يتماش ااى م ااع مع اااي
حقااوق اإلنسااان ،ويعا ذ ذلا ية يوراج عقوبا اإلعاادا كأحااد ختااارا العقاااع والطااو املةاار
لةرتا االحتناز واحتناز املشتمله يف أهنم يرهابتون خارج نطاق القيا ملد سات أشاهر والادور
العس ري يف م ارع اإلرهاع( .)5وذكر كومقاا هاا أييااً أن اإلزارا القاانوي يف احلااال
الااحي متماال أن تسااةر عا أح ااا باإلعاادا ال ياورر احلمايا القيااادت والقانونتا بااالق ر ية عااد
احا ارتا حق ااوق الس اانقا ام ااو عل ااتهم باإلع اادا  ،مب ااا يف ذلا ا حقه اام يف املس اااعد القانونتا ا
والرت الشةوي ورتما يت ل باوعا ا التعذي (.)6
 -5والح كومقا هاا أن أشا االً خمتلةا ما التعاذي واملعاملا القاسات واملهتقا ك ا اً
ما حتدث أثقا حتقتقا الشرحل (.)7
 -6وأك ااد كومق ااا ه ااا أن امل اادارع ع ا ا حق ااوق اإلنس ااان يف ت ااع أ ااا الملل ااد ك ااانوا
يتعرضااون حل اوا الةاارت املمت ااد م ا عااا  2012ية ع ااا  2016ألش ا ا خمتلة ا م ا االعت اادا ،
مبا يف ذل القتل .وأشار أيياً ية أن احلمال العام ضد ر ا امل لتاا وامل لتا وم ووزال املتال
اجلقساال وميااايري اهلوي ا اجلقس اانت تت ايااد بعااد أن وزااد مااا يشاانعها يف تعلتقااا اجلمهااور العااا
املقاهي لتل الة مبا يشامل تعلتقاا ل لال وزارا وأعياا يف الاملاان .وأبارز كاذل اساتمرار
العقااب با الطوادااب الديقتا الااذي يتنلااى يف أرعااا احلاارق عمااداً وعرقلا الشااعادر الديقتا ل قلتااا
الديقت  .وترتوو الشرحل يف التدخل يف حاال العقب الحي حتدث ب الطوادب الديقت (.)8
 -7وذك اار كومق ااا ه ااا أن عملت ااا يخ ااال قس ااري ح اادث يف س ااتاق مش اااريع تط ااوير
اهلتاكاال األساساات الااحي ك ا اً مااا تقطااوي عملت ااً علااى اساات دا العقااب والقااو املةرحل ا علااى أياادي
األزه األمقت  ،لاا يساةر عا رقادان املاأوذ واالعتقاا التعساةل والتشارو وعاد احارتا احلا يف
املشارك يف ختطتط املدن(.)9
 -8وأوح كومقا ها بإزرا وراس حعت شامل ومت املا  ،مباا يف ذلا رعا اللاواد
املت ل بتأث حراد الياباا واألراضال اث تا  ،وال ساتما رتماا يت ال بالة اا الياعتة  ،لاا ساتورر
الملتانا الالزم للمشارك ال امل يف التأم ال عل الوحلين ووضع خط عمل شامل (.)10
 -9والح كومقا ها أن اإلم انت املتاح ل ش ا ذوي اإلعاق ل ال يشااركوا يف
االنت ابا املت حمدوو  ،وال ستما ل ش ا ذوي اإلعاق العقلت وللذي يعتشون يف املقاحل
الريةتا القادتا  .واليا ا األشا ا ذوو اإلعاقا العقلتا يوازهااون حااعوبا يف يم انتا احل ااو
على األووي واثدما ال عت  ،بسمل الوحم واإلمها (.)11
 -10وذك اار كومق ااا ه ااا أن احل وم ااا املتا ا ال تع اارت س ااوذ بع اادو قلت اال ز ااداً ما ا
جمتمعا الشعوع األحلت  ،وأن احلقوق يف األراضال املشارتك للمنتمعاا املتا مل تسارتو مقاذ
راارت احل اام االسااتعماري ،وأن مساااحا شاسااع م ا أراضاال الشااعوع األحاالت اعتُااا مل ااً
للدول  .وأبرز كذل أن قاو جمتمعا الشعوع األحلت والقاشط يف جما احلقوق يتعرضاون
لتنرمي أرعاهلم أثقا حماولتهم الدرام ع حقوق الشعوع األحلت يف أراضتها(.)12

2

GE.17-01914

A/HRC/WG.6/27/IDN/3

 -11وذكاار كومق ااا هااا أن الستاس ااا القادم ا مل تع اااا املشاااكل ال امق ا يف بااابوا وب ااابوا
اليربتا ا  .رأشا ا ا ال ل اام امل تلةا ا يف جم ااا احلق ااوق املدنتا ا والستاس اات  ،ريا االً عا ا االخ ااتالال
()13
االقت اوي واالزتماعت وال قارت  ،هل أمور تقتيل يعاو احلقوق ية شع بابوا على الةور .
 -12وبتقماا تالحا كومقااا هااا أن ال ا ما امل سسااا التناريا تواحاال انتهااا حقااوق
اإلنس ااان ،أوح ا ب ااأن ت اارو احل وم ا احلق ااوق لي ااعايا انتهاك ااا حق ااوق اإلنس ااان القا ا ع ا
األنشااط التناري ا  ،وأن حتماال الشااركا املس ا ولت ما خااال وضااع أن م ا تسااتقد ية ال ا و
الوحلقت القادم حلقوق اإلنسان(.)14

ثالثا -المعلومال المقدمة ما الجحال صاح ة الم ل ة األخرى
ألف -نطاق االلترامال الدولية( )15والتعاون مع اآلليال والحيئال الدولية ل قوق اإلنسان

()16

 -13الح مق م العةو الدولت أن يندونتستا أيد توحاتا بتوزتاه وعاو وادما ية تاع
القااادم علااى اإلز ارا ا اثاح ا جمللااس األماام املتعااد حلقااوق اإلنسااان ،وعلااى وزااه التعديااد،
قملل يندونتستا توزته وعو ية املقرري اثاح املعقت بالس الالد  ،وال ع  ،وحري التعملا ،
واحل يف اليذا  ،وحقوق الشعوع األحلت  ،وكذل الةري العامل املعين حباال االختةا القساري
أو غا ا الط ااوعل واثملا ا املس ااتقل املعقتا ا بقي ااايا األقلت ااا  ،وتتسا ا زي ااارا م .ومق ااذ االس ااتعراض
الدوري الشامل األخ  ،زار املقررتان اثاحتان املعقتتان بالس الالد يندونتستا(.)17

باء -اإلوار الووني ل قوق اإلنسان

()18

 -14الح ا مق م ا العةااو الدولت ا أن القااانون اجلقااادل اإلسااالمل يف آتشااته ،الااذي وخاال
حتا ا القة اااذ يف  23تشا اري األو /أكت ااوبر  2015يف مقاحلعا ا آتش ااته ،جي اار العالق ااا اجلقس اات
والعالقااا اجلقساات امل لتا الااحي رااار بالرتاضاال ويوسااع نطاااق اساات دا الياارع بالع ااا كشا ل
م أش ا العقاع(.)19

 -15وأشار اللنق الوحلقت اإلندونتست املعقت مبسأل العقب ضد املارأ (كومقاا ب بملاوان)

( )Komnas Perempuanية االلت ا الستاسل بادعمها ب اةتها م سسا وحلقتا حلقاوق اإلنساان.
بتااد أن هااذا األماار مل ياارتزم ية عماال ملمااو بعااد عا حلريا خت اات املاوارو والتموياال وينشااا
وحد عامل مستقل (.)20

ويم -تنفيووا االلترامووال الدوليووة المتعلقووة ب قوووق اإلنسووانا مووع مرادوواة القووانون الوودولي
اإلنساني الساري
 -1المسائل المشتركة بيا القطادال

املساوا وعد التمتت

()21

 -16أبرز مق م التيام القساوي حلقاوق اإلنساان ( )Solidaritas Perempuanأن القاانون
اجلقادل (الشريع ) الساري يف مقاحلع آتشته بت ضد املرأ ويقته حقوق اإلنسان(.)22
GE.17-01914
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 -17وذك اار الورقا ا املش اارتك  14أن محايا ا الدولا ا لة ا ا امل لت ااا وامل لتا ا وم ووز اال املت اال
اجلقسل وميايري اهلوي اجلقسانت وحاملل حةا اجلقس ضعتة زداً وأن السالطا ال تساعى
والتمتت ضدهم(.)23
هبم ية مقع التع

التقمت والملت واألعما التناري وحقوق اإلنسان

()24

 -18أباارز الورقا املشاارتك  17أن املشاااريع اإلئادتا ال ملا املاادمر تسااتيل األراضاال واملاوارو
يف بااابوا اليربت ا  ،وال سااتما املقااازم ومشاااريع الااقةط والياااز وأعمااا قطااع األشاانار وم ا ارم تاال
ال ي  ،اثاح بشركا األخشاع والتعدي والياز اإلندونتست واملتعدو اجلقستا (.)25
 -19والح ا ا الورق ا ا املشا اارتك  32أن الةا اارت م ا ا ش ا املا /رااير ية نتسا ااان/أبريل 2014
شااهد يف رياااو احارتاق  2 398ه تاااراً ما حممتااا اليااال احلتااوي و 21 914ه تاااراً ما
ب ااأمراض اجله اااز التقةس اال وه ااو
األراض اال األخ اارذ .ونتتن ا ل ااذل  ،أح اات  58 000ش ا
()26
ما يقا م حقهم يف ال ع  ،وأغلق املدار رأثر ذل يف ح األحلةا يف التعلتم .
 -20وأش ااار الورقا ا املش اارتك  18ية أن مش اااريع اس اات ماري كملا ا يف ب ااابوا اليربتا ا حت اادث
تااأث ا س الملت متعاادو علااى الملت ا ( .)27وأشااار جملااس سااان ي ألتة اورو ( )Saniri Alifuruية أن
أنشااط التعاادي تس اململ يف تلااوث املتاااه بس امل ال دملا وامل اواو ال تمتادت ا األخاارذ ،وزعاال حتااا
الرتب بعض املقاحل غ حاحل ل ل تست دمها الشعوع األحلت يف املستقملل(.)28
 -21وأوح ا ا الورق ا ا املشا اارتك  25ب ا ااأن تا ااويل احل وم ا ا اهتمام ا ااً ز ا اادياً ل ن م ا ا املتعلق ا ا
بامل سسا التناري وحقاوق اإلنساان بيتا مقاع اجلهاا ما غا الادو ما ارت ااع انتهاكاا
حلق ااوق اإلنس ااان ،ريا االً عا ا مق ااع جت اارمي امل اادارع عا ا حق ااوق اإلنس ااان( .)29وأوحا ا الورقا ا
املشرتك  26باأن تت اذ احل وما تاع التاداب الالزما والةوريا للتعقتا بشاأن أيا شارك تقتها
القوان واحلقوق اثاح بس ان بابوا م الشعوع األحلت  ،ومقاضا ا(.)30

حقوق اإلنسان وم ارع اإلرهاع
 -22أش ا ااار الورقا ا ا املش ا اارتك  4ية أن احل وما ا ا س ا ااق ع ا ااد قا ا اوان قمعتا ا ا  ،م ا اال الق ا ااانون
رقم  2003/15املتعل مب ارعا اإلرهااع .ويتيام قاانون م ارعا اإلرهااع املاقق أح امااً تتعلا
خبطاع ال راهت ك اً ما تست د لتنرمي األرراو الذي بارسون حقهم يف حري الرأي والتعمل (.)31
 -2ال قوق المدنية والسياسية

احل يف احلتا واحلري واألم الش

ل

()32

 -23الح ا ا الورقا ا املش اارتك  23أن مش ااروم ق ااانون العقوب ااا لع ااا )RKUHP( 2015
يتيم  26ماو تق على عقوب اإلعدا  ،ويشمل ما ال يقال عا  15زربا  ،مباا رتهاا اثتانا
واجل ارادم املت اال بامل اادرا واإلرهاااع والةساااو( .)33وح ا الورق ا املشاارتك  30احل وم ا علااى
أن تيم أال حتتوي األح ا الاوارو يف مشاروم قاانون العقوباا واللاواد األخارذ علاى عقاحار
م امتمل أن تقته حقوق اإلنساان أو أن تتات ملاويةل ينةااذ القاانون اختااذ يزارا ا تعساةت
ضد املواحلق (.)34
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 -24والح ا ا مق ما ا العة ااو الدولتا ا أن يندونتس ااتا اس ااتأنة عملت ااا اإلع اادا يف آذار/
مار  2013بعد توقب وا أربع ساقوا  .ومقاذ ذلا احلا  ،نةاذ يندونتساتا ح ام اإلعادا
حبا  22راارواً .وتتعلا تااع حاااال اإلعاادا تقريمل ااً ا ارادم االجتااار بامل اادرا  .وأباارز مق م ا
العةااو الدولتا العتااوع املقهنتا يف يقاما العااد يف يندونتسااتا ،الااحي تةي ال ية انتهاكااا ملعاااي
اماكم العاول واملعاي الدولت األخرذ الحي جي التقتد هبا ب رام  ،وال ساتما يف تاع القياايا
الحي ُم م رتها بعقوب اإلعدا (.)35

 -25وأوضع الورق املشرتك  9أنه اعتملاراً ما  16أيلو /ساملتما  ،2016كاان هقاا 178
ش ااً علااى األقاال يقت اارون تقةتااذ ح اام اإلعاادا حبقهاام ،م ا بتااقهم  105أش ا ا يف ز ارادم
تتعل ا ا بامل اادرا و 71ش ا ااً بتهم ا ا القتا اال وش ااان بتهم ا ا اإلره اااع( .)36وأب اارز الورق ا ا
املشاارتك  9أيي ااً أن الساانقا الااذي يقت اارون تقةتااذ ح اام اإلعاادا حبقهاام بعااد أن أويق اوا وح اام
علتهم باإلعدا يف زرادم تتعل بامل درا مرمون م رر االستةاو م عملتا عةاو جمديا ألن
يندونتستا رقع مقعاً باتاً الق ر يف حللملا الرأر يف تع القيايا املتعلق بامل درا (.)37
 -26والح مق م العةو الدولت أن يندونتستا مل تقةاذ بعاد التوحاتا الاحي ح تا بالتأيتاد
الرامت ية تققت القانون اجلقادل م أزل جترمي التعذي  ،وأن التعاذي ال يا ا غا معار بوحاةه
زربا زقادتا يف القااانون اجلقاادل أو غا ه ما التشاريعا الوحلقتا ( .)38وأباارز الورقا املشاارتك  3أن
التعااذي ال يا ا يساات د بشا ل روتتااين للع ااو علااى اعرتارااا وانتا ام معلومااا ما امتنا ي
أثقا التعقتقا اجلقادت ( .)39وذكر املرك اآلستوي للموارو القانونت أنه يف الساقوا األرباع املاضات ،
كان ا مع اام حاااال التعااذي الااحي يرت ملهااا ض املا الش ارحل تتعل ا باحل ااو علااى اعرتارااا م ا
املش اتمله رااتهم قتااد احل املس( .)40وأكااد الورق ا املشاارتك  3أيي ااً أن مع اام الساانقا الستاساات يف
بابوا يعانون م التعذي أثقا التوقتب واالحتناز واالستنواع(.)41

 -27وأعرب الورق املشرتك  1ع القل الملالغ يزا اهلنما الاحي يتعارض هلاا ال اعةتون وختاويةهم
وعملتاا القتال الوحشال للمادارع عا حقاوق اإلنساان ومياايقتهم( .)42وأبارز الورقا املشارتك  5أن
املدارعا ع حقوق اإلنسان يتعرض بش ل خا ثطر الت ويب والعقب الملدي(.)43
 -28وذك اار الورقا ا املش اارتك  9أن الس اانقا يتعرض ااون لالعت اادا المل اادي عل ااى أي اادي أرا اراو
الشرحل بعد االعتقا وخال االستنواع ،وأن التعذي غالملاً ما بار ضد السنقا للع او
على اعرتارا م(.)44
 -29وأكااد هتومااان رايااتس واتااو أن احل وما غااذ هنومااً غا مساملوق علااى األقلتااا
اجلقست واجلقسانت يف أوادل عا  .2016رقد أو ت رما ملس ول ح ومت مقاهيا لة ا
امل لتا ااا وامل لت ا ا وم ووزا اال املتا اال اجلقسا اال وميا ااايري اهلوي ا ا اجلقسا ااانت ية ت ا ا بت ا ا للقملا ااو
االزتماااعل مبيااايق اإلندونتساات ما هااذه الة ا ولارسا العقااب ضادهم وحاال ية حااد قتااا
اإلسالمت املتشدوي بتهديدهم بالقتل(.)45
 -30وأشار الورق املشرتك  6ية وقوم ما ال يقل ع مخاس عملتاا قتال زعام أهناا بادارع
ال راهت ضد ميايرا اهلوي اجلقست يف مشا سوالويسال با عاامل  2012و ،2016وية أن
اعتقاااال تعسااةت وعملتااا تةتااتو غ ا قانونت ا قااد مورس ا علااى نطاااق واسااع ضااد أراراو م ا
امل لتا وامل لت وم ووزل املتل اجلقسل وميايري اهلوي اجلقسانت علاى ياد ماويةل ينةااذ القاانون
وضملا حة الق ا العا (.)46
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 -31وأش ا ااار مق ما ا ا التي ا ااام املس ا ااتعل ح ا ااو الع ا ااامل ية القا ا ارار ال ا اااور يف نتس ا ااان/
أبريل  2016القاضال مبعاقملا امارأ مساتعت مساق ويخيااعها للنلاد بسامل بتاع ال عاو (.)47
وب ا أن يتعاارض أيي ااً األحلةااا وون س ا ال امق ا عشاار للياارع بالع ااا( .)48وأشااار الورق ا
املش اارتك  10ية أن تشا اريعاً جيا ار العالق ااا اجلقس اات امل لتا ا يف آتش ااته ،وه ااو الدعا ا تس ااتقد ية
الشريع (القانون اجلقادل) ،قد حلُمل يف هناي عا  ،2015ويتيم زرادم زقادتا  -م ال اللاوا
(لارس ا ا اجلا ااقس الشا اارزل ب ا ا الرزا ااا بالرتاضا اال) واملسا اااحق (لارس ا ا السا ااعاق ب ا ا ام ا ارأت
بالرتاضاال)  -يُعاق ا مرت ملوهااا باجللااد ماد ا زلااد أو باادرع غرام ا مقاادارها  1 000غ ارا م ا
الذه أو بالسن ملد  100شهر ،وذل كعد أق ى(.)49

يقام العد  ،مبا يف ذل مسأل اإلرال م العقاع ،وستاو القانون

()50

 -32أشار الورق املشارتك  9ية حرماان سانقا ما ارارتاض الااا ألن األولا الاحي اعتُماد
علتها لدعم اإلوان كان معتمل و/أو لعد الق ر يف أولا الااا ( .)51وأشاار الورقا املشارتك 9
أيياً ية حاال عديد حر رتها السنقا م يم انت االستعان مبعا خمت (.)52
 -33والح ا ا رابط ا ا حما ااامل الا اادرام ع ا ا اما ااام أن أر ا اراواً م ا ا وكا اااال ينةا اااذ القا ااانون
أو هت ا التعقت قد عملوا بانت ا على التدخل بش ل غ الد يف عمال حماام يندونتسات
أو على بذ حماوال للييط علتهم(.)53
 -34وأكد الرابط وقوم حمام ضعت للتهديدا والت ويب واالعتادا ا اجلسادي  ،مباا يف
ذل تل ال اور ع أرراو وكاال ينةاذ القانون أو هت اا التعقتا ( .)54وذكار الرابطا كاذل
أن السلطا اإلندونتست يف بعض األحتان مل جتر حتقتقا سريع وشامل ون يه وشةار يف تلا
التهديادا واالعتادا ا لتعدياد املسا ول عقهااا وتقادبهم ية العدالا ( .)55وأوحا مق ما احلريا
اآلن ب اأن جتااري يندونتسااتا حتقتقااا شااامل يف تااع حاااال االحتناااز التعسااةل والتعااذي وغ ا
ذلا ما انتهاكااا حقااوق اإلنسااان املوزها ضااد املاادارع عا حقااوق اإلنسااان وزعمااا املعارضا
وأن تقد تعوييا ع تلا االنتهاكاا ( .)56وأوحا هتوماان راياتس واتاو باأن تعااوو احل وما
تأكتااد ع مهااا علقااً علااى السااعل ية املسااا ل عا االنتهاكااا اجلسااتم حلقااوق اإلنسااان يف املاضاال
وأن ت شب ع زدو زمين يمل الطريق الحي ستميل هبا عملت املسا ل (.)57
 -35وذكر الورق املشرتك  22أن اإلرال ما العقااع ال يا ا راسا اً بشاد وأن مارت
انتهاكا حقوق اإلنسان يةلتون م اإلزرا ا القانونت ( .)58وأعرب مق م العةو الدولت عا
قلقهااا يزا عااد وزااوو آلتا رقابتا مسااتقل ورعالا ون يها للتعقتا يف انتهاكااا حقااوق اإلنسااان
ال ااحي ترت مله ااا ق اوا األم ا واملي اال ق اادماً باس ااتقتازا ا يف عملت ا املقاض ااا ( .)59وأش ااار الورق ا
املشرتك  2ية ررض م ت املدعل العا مواحال التعقتا يف قياايا أحالتهاا يلتاه كومقاا هاا
عق التعقتقا الرمست يف انتهاكا حقوق اإلنسان الحي حدث يف آتشته(.)60
 -36وأشار م سس حم م الشع الدولت لعا  1965ية أن أياً م مدبري اجلرادم الحي
حاادث بعااد  1تش اري األو /أكتااوبر  1965أو م ا مرت ملتهااا أو م يااديها مل ب اال أمااا العدال ا
وأن ض ااعايا تلا ا اجلا ارادم ك ااانوا يتعرض ااون باس ااتمرار للمي ااايقا واحلرم ااان( .)61وأب اارز الورقا ا
املشاارتك  2أيي ااً مااا مةاااوه أنااه بااالق ر ية عااد وزااوو ستاس ا لةاارز امل اوية العااامل يف قطااام
األم املتورحل يف زارادم خطا  ،مباا يشامل ما زار مقاضاا م أماا حمااكم حقاوق اإلنساان،
ال ي ا ه ال األرراو يعملون وم لون على الرتقتا ويشيلون مقاح باالنت اع(.)62
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 -37وأبرز مق م العةو الدولت يعالن الردتس زوكو ويدووو عا ينشاا آلتا غا قياادت ،
اعا حقوق اإلنساان عا قلقهاا ما أن "جلقا امل ااحل " ساو
وهل جلق امل احل  .وأعرب
تقوض الت اما يندونتساتا مبوزا القاانون الادويل مبعاكما املسا ول عا االنتهاكاا اجلساتم
حلقوق اإلنسان( .)63وأعرب الورق املشرتك  2ع القلا ما أن الساتد ر انتاو ،املاتهم بارت ااع
عااد ز ارادم بشااع يف املاضاال ،قااد ُع ا وزي اراً للش ا ون الستاساات والقانونت ا واألمقت ا  ،وأعل ا أن
احل وم سو تقشئ آلت غ قيادت لتسوي تع االنتهاكا السابق حلقوق اإلنسان(.)64
 -38والح ا مق م ا العةااو الدولت ا أنااه يف روز/يولتااه  ،2016ع ا برملااان مقاحلع ا آتشااته
سملع مةوض يف جلق آتشته لتق ل احلقاد وامل احل  ،معرب ع قلقها م أن احل وم املرك ي
مل تعل ية اآلن ع وعمها هلذه اللنق (.)65

احلريا األساست واحل يف املشارك يف احلتا العام واحلتا الستاست

()66

 -39أك ااد هتوما ااان رايا ااتس ووتا ااو أن التمتت ا ا ض ااد األقلتا ااا الديقت ا ا متنا ااذر بعم ا ا يف
ب وقراحلت الدول  ،تيذيه قوان ولواد رتت ي  ،مبا يف ذل قانون التنديب الاذي اليعارت ساوذ
بست أويان ،ومراستم وور العملاو الحي رق الس ان املت الذي يش لون األغلملت سالط كملا
على حلوادب األقلتا الديقت (.)67
 -40وذكر الورق املشرتك  14أن جمموع م اللواد والستاسا الحي تقتاد احلا يف حريا
الدي أو املعتقد وتقوضه ال ت ا قادما ( .)68وأعربا مق ما التياام املساتعل حاو العاامل عا
القلا يزا اسااتمرار انتهاكااا حريا الاادي أو املعتقااد القاشا عا الالدعا املشاارتك لعااا 2006
ال اااور عا ا وزي اار الشا ا ون الديقتا ا ووزي اار الداخلتا ا رق اام  8و ،2006/9املتعلقا ا بملق ااا أم اااك
العملاااو  ،واملرسااو املشاارت لعااا  2008ال اااور ع ا وزياار الش ا ون الديقت ا واملاادعل العااا ووزياار
الداخلت ا ا ال ا ااذي يقت ا ااد أنش ا ااط الطادة ا ا األمحدي ا ا  ،وق ا ااانون التن ا ااديب لع ا ااا  1965اململا ا ا يف
املاوت  156و(156أ) م القانون اجلقادل ويف املرسو الرداسل رقم .)69(1/PNPS/1965
 -41وأوضا التعااالب الاادويل للاادرام عا احلري ا ) (ADFأن املرسااو الااوزاري املشاارت املااقق
املتعل بملقا وور العملاو يقتيال ما الطواداب الديقتا املقدما للطلملاا احل او علاى ماا ال يقال
ع ا  90توقتع ااً م ا واخاال الطادة ا و 60توقتع ااً م يااداً م ا أعيااا الطوادااب الديقت ا األخاارذ.
ويشرت موارق يضارت م مقتدذ الودا ب األويان(.)70
 -42وأكااد التعااالب الاادويل للاادرام ع ا احلري ا أن علااى يندونتسااتا أن ت ةاال حري ا لارس ا
املستعت وغ هم م األقلتا الديقت حلقهم يف حري الة ر والوزدان والدي رتما خي هم ما
العمل اااو ويقام ا الش ااعادر واملمارس ا والتعل ااتم .وجي ا عل ااى يندونتس ااتا أيي ااً أن حتم اال املس ااتعت
وغ هم م األقلتا الديقت م التمتت واالضطهاو(.)71
 -43وأعرب مق م العةو الدولت ع قلقها يزا أح ا القانون اجلقادل الحي جتار التناديب
واإلس ااا ية الرم ااوز الديقتا ا  .وأب اارز أن املرس ااو ال ااوزاري املش اارت رق اام  ،93/2016ال ااذي م اار
م ااذه "مل ا ا يب ا اراهتم" ( )Millah Abrahamال ااذي يعتقق ااه أعي ااا س ااابقون يف حلادة ا ا غارات ااار
واثو الذي أوذ ية
(ُ ،)Gafatarخيشى أن يهمو هذه الطادة ويةاقم املقاخ احلايل للتع
امليايق والت ويب واالعتدا ا ضد أرراو حلادة غاراتاار( .)72وأوحا الورقا املشارتك  15باأن
تليل يندونتستا أح ا التنديب يف القانون  PNPS/1/1965وثالث مراساتم وزاريا مشارتك تتعلا
بياراتار وبأن تيع حداً لتنرمي زعما و/أو أتملام هذه الطادة (.)73
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 -44وذكاار الورق ا املشاارتك  14أن الطادة ا األمحدي ا  ،مقااذ عااا  ،2001ك ا اً مااا كان ا
هاادراً ألرعااا التع ا والتمتتا والعقااب .وأغلقا بعااض مسااازدها أو ختما بالشاامع األمحاار
وتعرض للهد (.)74
 -45وذكر الورق املشرتك  24أن الساقوا اثماس املاضات شاهد ت اعتداً يف احلماال
املقاهي ا للشااتع يف تااع أ ااا المللااد .وأوح ا الورق ا املشاارتك  24أن تقااو احل وم ا حبماي ا
الطادة الشتعت وتتس تسوي وادم للمش ل وضمان سالم تلا الطادةا وأمقهاا والعمال علاى
حتقت رراهها االقت اوي(.)75
 -46وأراو الورق املشرتك  7بتعارض حلادةا الةاالون واراا للتمتتا ولقتاوو شامب ،مباا يف ذلا
ررض احل وم تسنتل عت رالون وارا اإلندونتست (.)76
 -47وأوح ا مق م ا زوبتلتااه بااأن تعاااا يندونتسااتا العواماال الااحي تسااهم يف يجياااو مقاااخ م ا
اإلر ااال ما ا العق اااع ،مب ااا يف ذلا ا ع ااد التعقتا ا يف اجلا ارادم املرت ملا ا ض ااد األقلت ااا الديقتا ا
ومقاضا مرت ملتها ،والتعقت يف الةساو القيادل الذي يُعاقا يف ساتاقه ضاعايا اجلارادم العقتةا
باال اما ال ادة واألح ا الشديد (.)77
 -48وأباارز الورق ا املشاارتك  1أن القااانون رقاام  )2008(8املتعل ا باملعلومااا واملعااامال
اإلل رتونت ا ق ااد اس اات د لتقتت ااد حري ا التعمل ا وجت اارمي حري ااا مس اات دمل اإلنرتن ا واس ااتهدا
األش ا ا ا ال ااذي يس اات دمون وس ااادل التواح اال االزتم اااعل ل ع ا اراع ع ا ا الش ا اواغل املتعلق ا ا
ب ااإزرا ا الس االطا اإلندونتس اات ( .)78وأوح ا الورق ا املش اارتك  20احل وم ا ب ااأن تلي اال ت ااع
األح ااا اجلقادتا علااى أرعااا التشااه مبوزا قااانون املعلومااا واملعااامال اإلل رتونتا ومشااروم
قانون العقوبا املقرتح(.)79
 -49وأشار الورق املشرتك  1ية و  72حال انتها للع يف حريا التنماع والتعملا يف
الة اارت م ااا ب ا ع ااا  2015وآع/أغس ااطس  ،2016يعتق ااد أن اجلق ااا الردتس اات رته ااا ه اام ما ا
مويةل ينةاذ القانون(.)80

ح ر تع أش ا الرق

()81

 -50أشااار اللنق ا اإلندونتساات حلماي ا الطةاال ( )KPAIية أن ال ا م ا األحلةااا وقع اوا
ضعايا لالجتار والمليا واالستيال يف املاواو اإلباحتا  ،وأن اهتماا الدولا بإعااو تأهتال األحلةاا
اليعايا ورو اعتملارهم ال ي ا قلتالً(.)82

احل يف اث وحت واحلتا األُسري
 -51الح ا الورقا املشاارتك  13أن مشااروم القااانون املتعلا بالملتانااا الش اات قااد عماام
يف عا  2015وأن املشاورا بشأنه قد انته يف  31روز/يولتاه  .2015ومقاذ ذلا الوقا ،
مل تت ذ احل وم أي يزرا ا يف هذا الشأن(.)83
 -52وأشار الورق املشرتك  13ية اوعا ا القاشط وال عةت الروتتقت باملراقمل الساري
املاوي هلم والت اال م(.)84
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 -53وأعرب الورق املشارتك  13عا القلا ما أن التسانتل اإلل امال لملطاقاا حتدياد هويا
املش اارت يق ااوض ق اادر املس اات دم عل ااى االت ااا وون كش ااب ه ااويتهم وما ار الة ااا األك اار
متشاً بش ل مةر (.)85
 -3ال قوق اال ت ادية واالوتمادية والثقافية

احل يف العمل ويف يرو عمل عاول ومواتت

()86

 -54أباارز الورق ا املشاارتك  18أن حمدووي ا احل ااو علااى التعلااتم ومااا يقااتن ع ا ذل ا م ا
ا ة اااض مس ااتوذ التعل ااتم يف ب ااابوا اليربت ا ق ااد أري ااى ية الملطال ا يف ه ااذه املق اااحل حت ا ت ااون
ال قاعا االست رازت هل اجلها حاحمل العمل الردتست (.)87

احل يف مستوذ معتشل الد

()88

 -55الح ا الورق ا املشاارتك  31أن اإلخااال القسااري قااد حاادث يف سااتاق عااد مشاااريع
يئادت  ،م ل بقا اث انا  ،ويحالح املمارا املادتا  ،ويقاما مقت هاا املادن ،واألعماا اإلنشاادت
على الطرق م أزل مرار الشرحل (.)89
 -56وأبرز الورق املشرتك  33أن است دا العقب ال ي ا يهتم على لارس قوا األم
والشا ااركا عقا اادما يتعل ا ا األما اار بالتعاما اال ما ااع االحتنازا ااا أو عملتا ااا اإلخا ااال القسا ااري.
وال تع ا ذ أرعااا العقااب املرت مل ا يف مع مهااا ية ق اوا األم ا التابع ا للدول ا (الش ارحل واجلااتو)
رعس بل أيياً ية الشركا (.)90
 -57والح ا ا الورق ا ا املش اارتك  18أن رهت ااد األراض اال يف ب ااابوا اليربت ا ا تس ا امل يف تا اادم
م اااور األغذي ا األساساات للمنتمعااا املت ا  ،م اال خم ونااا وقت ا الق اال( ،)91وألق ا اليااو
على أن حتويال املقااحل احلرزتا ية ما ارم لق تال ال يا أو مقااحل لقطاع األخشااع قاد أوذ ية
العديد م حاال الطرو والةقر وسو التيذي (.)92

احل يف ال ع

()93

 -58أكااد الورق ا املشاارتك  18أن اثاادما ال ااعت ناااور  ،وال سااتما يف املقاااحل الريةت ا
واملقاحل الساحلت واجل ر ومرتةعا بابوا اليربت  .وعالو علاى ذلا  ،هقاا مشااكل ،م ال نقا
املااوية الطملت ا  ،وسااو اإلوار وضااعب املسااا ل وثقار ا انعاادا ال ق ا ب ا الشااعوع األحاالت يف
بابوا اليربت واحل وم (.)94
 -59والح الورق املشارتك  9أن األشا ا الاذي يتعااحلون امل ادرا بااحلق يوازهاون
عقملا كمل يف يم انت احل و على العالج الالز للة وسا املققول بالد  ،مبا يف ذل عد
كةايا الرتبتا الوقادتا والت ااالتب الملاه ا للعاالج واالختملااار( .)95وأوحا الورقا املشاارتك  9بااأن
تقهل يندونتستا هذا العالج اإلل امل م امل درا وت ل شرو اإلبالغ اإلل امل ،مبا يف ذل
الذي يلتمس العالج م تعاحلل امل درا وزيااو
وضع ستاس ت ةل املوارق املستق للش
()96
ختارا العالج الحي تستقد ية األول العلمت .
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 -60والح ا الورق ا املشاارتك  19أن املارأ املت وز ا ال ب قهااا قانون ااً احل ااو علااى وسااادل
مقع احلمل وون يذن م زوزها .وال ي ا ح و القسا غ املت وزا على وسادل مقع احلمال
غ ا ا قا ااانوي ،ويقتا ااد قا ااانون العقوبا ااا اإلزها اااض وجيا اار القسا ااا الا ااال يلتمس ا ا اإلزها اااض،
واألش ا ا ال ااذي يس اااعدون القس ااا ال ااال يس ااع ية احل ااو عل ااى معلوم ااا أو خ اادما
تتعل ا بااه والااذي يقاادمون املعلومااا واملشااور بشااأن خاادما اإلزهاااض ،ري االً ع ا مقاادمل
اثدما ال عت الذي يقدمون خدما اإلزهاض(.)97
 -61وأكد الورق املشارتك  10أن االرتقاار ية الت قتاب اجلقسال الشاامل اجلتاد وية رار
احل و على خدما ال ع اجلقست واإلجنابت يعوق قدر الشاملاع علاى اختااذ القارارا بشاأن
حتااا م اجلقساات  ،األماار الااذي أثاار س الملاً علااى نتااادنهم ال ااعت وأوذ ية ارتةااام معااد انتشااار
را و نق ا املقاعا الملشاري /اإليدز ،واحلماال اململ اار ،واإلزهاااض غ ا املاأمون ،وزواج األحلةااا ،
والعقب واالستيال اجلقست ( .)98وأشار الورق املشارتك  18ية أن يندونتساتا كانا ما با
ساات بلاادان مل تااتم م ا ضاامان احل ااو علااى العااالج املياااو للة وسااا الع وس ا للس ا ان
امل اب بة و نق املقاع الملشري /اإليدز(.)99

احل يف التعلتم

()100

 -62أعربا الورقا املشاارتك  18عا القلا يزا عااد وزااوو مااقهن وراساال حماادو يت تااب مااع
ال قار ا يف بااابوا اليربت ا  ،وعااد كةاي ا ال ةااا ا األكاوبت ا  ،وعااد رهاام املعلم ا ل قار ا س ا ان
بابوا ،والتوزيع املتةاو للمعلم ب املدن واألقالتم الساحلت واملقاحل الداخلت واملع ول (.)101
 -4حقوق أشخاص م دديا أو فئال م ددة

املرأ

()102

 -63أشار اللنق الوحلقت اإلندونتست املعقت مبسأل العقب ضاد املارأ ية زيااو العقاب اجلقسال،
وجت ارمي امل ارأ ع ا حلري ا تقةتااذ القااانون رقاام  2004/23بشااأن القيااا علااى العقااب املق ا يل ،وضااعب
القسا م زرا ال جيا غ املسنل  ،والت دي القانوي احل ومل على زواج األحلةا (.)103
 -64والح هتومان رايتس واتو أن احل وم تعرض املتقدما للعمل يف الشرحل الوحلقت
إلندونتسااتا و تااع رااروم اجلااتو "الختملااارا العذريا " التمتت يا واملهتقا  ،وهاال شا ل ما أشا ا
العقب القادم على نوم اجلقس ولارس مرروض على نطاق واسع(.)104
 -65وأشار اللنق الوحلقت اإلندونتست املعقت مبسأل العقب ضد املرأ ية أن العقب القادم
على نوم اجلقس بار ضد القسا م اجملتمعا األحلت (.)105
 -66وأكد هتومان رايتس واتو أن املالي م اإلندونتستا يعمل يف اثارج كعامال
مق لتا ويتعرض ثطر اإليذا الشديد ،مبا يف ذل عاد وراع األزاور أو تاأخر ورعهاا ،والعمال
املةر وانعدا الراح  ،واالعتدا الملدي أو اجلقسل على أيدي أرباع عمله (.)106
 -67وأشاار هتومااان راياتس واتااو ية أن القاوان املتا جتااا القسااا والةتتاا علااى ارتاادا
احلناع أو غطا الرأ يف املدار وامل ات احل ومت واألماك العام مع التوحات بإلياا هاذه
اللواد املت التمتت ي الحي تقته حقوق املرأ (.)107
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 -68وأبرز اللنق الوحلقت اإلندونتست املعقت مبسأل العقب ضاد املارأ أن عملتاا اإلخاال
القسااري تملعااد القسااا عا مقااازهل وب ا أن تا وي ية زياااو العقااب ضااد القسااا  ،ورقاادان ساملل
كس الرزق ،واالستملعاو م األوسا االزتماعت وم يم انت احل و على اثدما العاما ،
وعد التق بالقسمل ملسأل حتاز األراضل والستطر علتها(.)108

األحلةا

()109

 -69أكااد اللنقا اإلندونتساات حلمايا الطةاال ( )KPAIأن ياااهر أحلةااا الشاوارم مش ا ل
م مق ا ناش ا ع ا الةقاار وعقلت ا العماال اث ا ي واثالرااا األس اري واألز اوا الساات الااحي ت ا ثر يف
الروابط األسري (.)110
 -70والح ا الورقا املشارتك  10أن األحلةااا ضاعايا االعتاادا اجلقسال يتلقااون العااالج يف
مرحل متأخر زداً أو يتعرضون لسو املعامل بسمل الوحم ،األمر الذي يةاقم حاالتهم .ويعااي
األحلةااا ضااعايا العقااب م ا اآلثااار املتعاادو اجلوان ا  ،م اال حاااال احلماال غ ا املرغااوع رتااه،
واألم اراض املققول ا زقس ااتاً ،وا ة اااض األوا يف امل اادار  ،وتس االط األق اران ،والط اارو م ا املدرس ا
أو م جمتمعا م(.)111
 -71والح ا ا الورق ا ا املشا اارتك  10زيا اااو مطا اارو يف ال ا ا واج ب ا ا الةتتا ااا الل ا اوا ت ا ارتاوح
أعماره ما ب  16و 17عاماً .وأكد الورق املشرتك  10أيياً أن مستويا زواج األحلةاا
والتعلااتم مرتابط ا ألن الةقاار جيعاال الةتتااا أك اار تعرض ااً ل ا واج األحلةااا  .وب ا أن ي ا وي زواج
األحلةااا اململ اار والقس ااري ية احلم اال اململ اار ال ااذي يتس امل يف مش اااكل تتعل ا بال ااع الملدنت ا
والعقلت  ،م ل املياعةا أثقا الوالو والتسرع م املدرس (.)112
 -72وأباارز هتومااان رايااتس واتااو أن آال األحلةااا يعملااون يف ياارو خطاار يف م ا ارم
التمل ا ااغ .ويتع ا اارض عم ا ااا التمل ا ااغ ما ا ا األحلة ا ااا للقت ا ااوت ويت ا ااداولون املا ا اواو ال تمتادتا ا ا الس ا اامت
ويست دمون األووا احلاو  ،ويررعون أمحاالً ثقتل  ،ويعملون يف ورزا حرار شديد (.)113
 -73وأش ااار املش ااروم الع اااملل املع ااين باالحتن اااز ية أن األحلة ااا ب ا ا أن متنا ا وا مبوزا ا
قانون اهلنر اإلندونتسل ،وأن امل ا م األحلةا متن ون يف كل عا  ،مب رتهم األحلةاا غا
امل عوب مبرار  ،الذي ك اً ما متن ون مع بالي م غ أقربادهم(.)114

األش ا ذوو اإلعاق

()115

 -74أش ااار الورقا ا املش اارتك  16ية أن اجملتم ااع امل اادي مل يش ااار يف ح ااتاغ خطا ا العم اال
املتعلق ا باإلعاق ا  ،الااحي أوجم ا يف خط ا العماال الوحلقت ا حلقااوق اإلنسااان ،والااحي ال تعتمااد هت ا
مستقل لرحد تقةتذها واإلشرا علته(.)116
 -75وذكاار الورق ا املشاارتك  16أن م ارت العقااب اجلقساال ضااد األش ا ا ذوي اإلعاق ا
ال ب لون يف ك م األحتان أما العدال  ،ويرزع ذل أساساً ية ضعب ن ا احلماي (.)117
 -76والح الورق املشرتك  16أنه مبوز عدو م القوان  ،مبا يف ذل القانون اثاا
وقااانون ال ااع العقلت ا  ،يعتااا األش ا ا ذوو اإلعاق ا القةساات  -االزتماعت ا راقاادي ل هلت ا
القانونت  ،لا يقته حقوق األش ا ذوي اإلعاق كيعايا أو شهوو أو مشتمله هبم(.)118
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 -77وذكر الورق املشرتك  16أن املشارك الستاست ل ش ا
تع ذ ية عد ع الملتانا  ،وكذل ية عد وزوو عملت ت وي
تسنتل القاخمل ( .)119والح الورق املشرتك  16أيياً أن هقا
اإلعاقا القةساات  -االزتماعتا والعقلتا الااال يعااان ما انتهاكاا
اإلجنابت  ،مبا يف ذل التعقتم القسري(.)120

ذوي اإلعاقا ضا تل وهال
متسر وشامل  ،مبا يف ذل
حاال ك ا للقساا ذوا
زسااتم حلقها يف ال ااع

 -78والح الورق املشرتك  16أن وعم احل وم املقد ية األحلةا امل ااب بشالل خمال
لتس كارتاً ،مبا يف ذل االرتقار ية املرار ال عت لتلملت احتتازا ه ال األحلةا (.)121
 -79وأوحا ا الورقا ا املش اارتك  16ب ااأن ت اادرج احل وما ا األشا ا ا ذوي اإلعاقا ا يف ن ااا
الياامان ال ااعل واالزتماااعل؛ وتااورر يم انت ا الوحااو املاااوي وغ ا املاااوي يف أماااك اإلقام ا
واهلتاك اال األساس اات املقاسا امل يف مرارا ا اث اادما ال ااعت ؛ وتي اام مش ااارك األشا ا ا ذوي
اإلعاق يف "حرك وقب الت ملتال بااألغال لعاا  ،"2017وتقةتاذ تاع اإلزارا ا املاذكور رتهاا
على أرض الواقع(.)122
 -80وذك اار الورقا ا املش اارتك  16أن الط ااالع ذوي اإلعاقا ا املس اانل يف م اادار التعل ااتم
الشااامل ال ي الااون مهمشا وتطلا علااتهم حااة "األحلةااا املاادجم " .والح ا الورقا أييااً أن
مرار ا التعلااتم وهتاكلااه األساساات  ،م اال يم انت ا الوحااو املاااوي يف املاادار أو أووا ووسااادط
أنشط التدريس والتعلم ،لتس متاح بعد(.)123

األقلتا والشعوع األحلت

()124

 -81أشااار الورق ا املشاارتك  14ية أن احل وم ا مل تت ااذ التااداب الالزم ا ملقااع التمتتا ضااد
األقلتا  .رالستاساا التمتت يا حت اى بالادعم ،والقتاوو علاى أراراو األقلتاا ال تُةارض يف ينشاا
وور العمل اااو رعسا ا  ،ب اال أييا ااً يف يم انتا ا االس ااتةاو ما ا وواد اار األحا اوا املدنتا ا واث اادما
االزتماعت والةر التعلتمت (.)125
 -82والح ا حتااالب الشااعوع األحاالت يف األرخملتاال (أمااان) أن موقااب احل وم ا بشااأن حقااوق
الشااعوع األحاالت يتعااارض مااع ق ارار ام م ا الدسااتوري رقاام  ،35/PUU-X/2012الااذي ي كااد احلقااوق
الدستوري للشعوع األحلت يف أراضتها وأقالتمها ،مبا يف ذلا حقوقهاا اجلماعتا يف الياباا اثاضاع
للعت اااز العررت ا ( .)126وأوح ا مق م ا األم اام والش ااعوع غ ا املم ل ا ب ااأن توق ااب احل وم ا لارس ااا
االسااتتال علااى األراضاال الااحي حتاار الشااعوع األحاالت م ا س املل عتشااها وأن تشاار اجلماعااا اإلثقت ا
املت املتيرر م است راج املوارو يف يحلار مملاوئ املوارق احلر واملسملق واملستق (.)127
 -83والحا ا ا جمل ا ااس س ا ااان ي ألتةا ا اورو أن محايا ا ا حق ا ااوق الش ا ااعوع األح ا االت ال ت ه ا اار يف
التشا اريعا ال ااحي يقملي اال أن تتماش ااى م ااع الق ااانون ال اادويل وأن حت اارت حق ااوق الش ااعوع األح االت
وحتمتهااا ،وال سااتما احلا يف مواروهااا الطملتعتا علااى القعااو الاوارو يف املاااو  26ما يعااالن األماام
املتعد بشأن حقوق الشعوع األحلت (.)128
 -84وأكد جملس سان ي ألتةورو أن وزار اليابا والملت اإلندونتسات مقعا  250ه تااراً
تشا ا اامل غققا ا ااغ بوتا ا ااا ( )Gunung Botakية شا ا اارك التعا ا اادي رريملا ا ااور ما ا اااكموران (Freeport-
 )McMoRan Incالحي أبعد أيياً الشعوع األحلت الحي تعتو هقا (.)129
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 -85وأوح ا الورقا ا املش اارتك  18ب ااأن حتا ا يندونتس ااتا ت ااع الش ااركا عل ااى احا ارتا قا ارار
ام م ا الدسااتوري ( 35/PUU-X/2012بشااأن االع ارتا باليابااا اثاضااع للعتاااز العررت ا ) وأن
تع ز االعرتا امتع الشعوع األحلت يف يندونتساتا .وأوحا الورقا باأن حتا يندونتساتا تاع
الشركا العامل يف بابوا اليربت على احرتا مملدأ املوارق احلر واملسملق واملستق (.)130
 -86وأباارز جملااس سااان ي ألتة اورو أن الستاسااا التعلتمت ا احل ومت ا لتس ا مالدم ا ثقارت ااً
ألهنااا ترك ا علااى تربت ا زتاال الش املاع م ا الشااعوع األحاالت علااى االمت ااا للمعاااي االزتماعت ا
للمنتماع اإلندونتسال ،بتقمااا جياري حااد م اا شااع األلتةاورو ومقااع أيا لارسا ما لارسااا
الشعوع األحلت م أن ت ون موضع ن ر يف تل الستاسا التعلتمت (.)131
 -87وأوح الورق املشرتك  18باأن تقار يندونتساتا ب قارا سا ان باابوا األحالت  ،وحترتمهاا
وتقدرها ،مبا يف ذل األعرا والقاانون العاريف يف تقةتاذ الستاساا اإلئادتا ويف احلتاا العاما يف
بابوا اليربت  ،وأن تسالم بأمهتا ال قارا املتا عا حلريا يومااج تاع عقاحار ثقارا باابوا يف الق اا
التعلتمل كن ال يتن أ مقه(.)132
()133

املهازرون والالز ون وملتمسو اللنو واملشروون واخلتاً

 -88الح املشروم العاملل املعين باالحتناز أن حوايل  6 000الزائ وملاتمس جلاو كاانوا
حمتن ا ي يف يندونتس ااتا يف ع ااا  .2014والح ا أييا ااً أن ااه عل ااى ال اارغم ما ا بع ااض الي اامانا
اإلزرادت مبوز القوان واللواد اإلندونتست  ،ت اار شاواغل بشاأن مادذ يتاحا ال ا ما تلا
الياامانا علااى ال ااعتد العملاال ،وال سااتما يف القيااايا الااحي يملاادو أن االحتناااز يساات د رتهااا
بدون أسا قانوي مالدم(.)134

 -89وأكااد املشااروم العاااملل املعااين باالحتناااز أيي ااً أن االكت ااا يف مراك ا االحتناااز هااو
ش وذ مت رر  .وب للمهازري يف بعض مراك االحتناز التعر حبري بتقما ي ال امتنا ون
يف مراكا أخاارذ حمملوسا يف ال ن انااا  .ويف هااذا ال اادو ،أوحااى املشااروم بااأن تياام يندونتسااتا
تلملت يرو االحتناز اإلواري للمعاي الدولت ملعامل األش ا املسلوب حريتهم(.)135
 -5مناوق أو أ اليم م ددة
 -90الح ا الورق ا املشاارتك  8أن اه يف الةاارت مااا ب ا عااامل  2012و ،2016أرل ا م ا
العق اااع اجلق ااا ما ا قا اوا األما ا ال ااذي ارت ملا اوا أرع ااا القت اال خ ااارج نط اااق القي ااا والتع ااذي
واالعتقاال التعسةت  ،وذل يف ستاق ثقار اإلرال م العقاع املتةشت (.)136
 -91وذكر الورق املشرتك  17أنه لتس هقا حري تعمل يف بابوا اليربت  .رم س ان باابوا
اليربت م تعرض للسن أو التعذي أو القتل بسمل التعمل السلمل ع آراده الستاست ورغملته
يف تقري اار امل ا ا ( .)137وأوح ا ا الورق ا ا املشا اارتك  )JS12-PIANGO( 12با ااأن تقا ااد يندونتسا ااتا
زاادوالً زمقتااً ملسااأل تقرياار امل ا يف بااابوا اليربتا وأن جتعاال العملتا تملاادأ علااى الةااور وت تماال يف
موعد أق اه هناي عا .)138(2020
 -92وأوح الورق املشرتك  28بأن توقب احل وم على الةور الاقهن األماين للعةاا علاى
السال يف بابوا ،وأن جتري حوارا شامل وبقا ب احل وم وشع بابوا(.)139
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 -93وذكر الورق املشرتك  )JS12-PIANGO( 12أن يندونتستا جي أن تيع حداً ملسأل
حرمان س ان بابوا اليربت م حتا م وأمقهم وحريتهم .ويقمليل أن جتري يندونتستا حتقتقاً كاامالً
يف تع انتهاكا حقوق اإلنسان وأن تقد اجلقا ية العدال ورقاً ل حو القانونت (.)140
 -94وأبرز مق م العةو الدولت أن السلطا تواحل است دا التشريعا لتنرمي األنشط
الستاست السلمت  ،وال ستما يف املقاحل الحي لديها تااري ما احلركاا املقاحار لالساتقال  ،م ال
م ااالوكو وب ااابوا( .)141وأك ااد الورق ا املش اارتك  11أن امل اااو  106م ا الق ااانون اجلق ااادل املتعلقا ا
باثتان ا ( )makarتس اات د لتوقت ااب عقاح اار ما ا ثر يف اجملتم ااع امل اادي لمل ااابوا اليربت ا واحتن ااازهم
بسمل االحتنازا السلمت (.)142
 -95وذكر مق م العةو الدولت أهنا ال ت ا تتلقى يف بابوا تقارير موثوق ع عملتاا قتال
غا مشااروع واساات دا غا ضااروري أو مةاار للقااو واألساالع القاريا علااى أياادي أراراو الشارحل
واجلااتو خااال االحتنازااا والتنمعااا الساالمت املقاحاار لالسااتقال  .وال رت ا احل وم ا ب ا
اجلماعا املسلع العقتة والقاشط السلمت  .وأبرز مق م العةو الدولتا كاذل أن نشاطا
ستاست وآخري متهم باالرتملا مبنموعا مقاحر لالستقال قد تعرضوا للتعذي أو ليا ه
م يسا املعامل أثقا االعتقا واالحتناز(.)143
 -96وشاادو الورق ا املشاارتك  )JS12-PIANGO( 12علااى أن يندونتسااتا يقملياال أن ت ااب ع ا
يزملااار األقلتااا م ا الشااعوع األحاالت يف بااابوا اليربت ا الااحي تسااعى ية تقرياار امل ا علااى ال ا وا  ،وأن
تعمد ية يزرا حتقت يف تع أرعا االختةا القسري وتقدمي اجلقا ية العدال (.)144
 -97وذكر الورق املشرتك  8أن ضملا الشرحل يف بابوا اليربت يقمليون ب اور غا قانونتا
على امتن ومتنا وهنم وخيياعوهنم للتعاذي ويوزهاون ا اماا زقادتا ية األشا ا الاذي
يشتمله يف أهنم ن موا االحتنازا ( .)145وأبرز الورق املشرتك  8كذل أن حاال االعتقاا
والتعذي وساو املعاملا والسان ال تا ا هال الارو املعتااو لقاوا الشارحل يف موازها امل ااهرا
اجلماه ي الستاست يف باابوا اليربتا ( .)146وأعربا الورقا املشارتك  11عا شاواغل لاثلا  ،ملقتا
الي ااو بش ا ل خ ااا عل ااى أن ع ااا  2013ق ااد ش ااهد ع اادواً م ا ح اااال االعتق ااا التعس ااةل
بلغ  548حال  .والح الورق املشرتك  11أيياً أن  1 083ش اً على األقل قاد اعتقلاوا
بش ل تعسةل يف عا .)147(2015
 -98والح ا الورقا املشاارتك  11أن التلااوي بعلاام جنما ال املاح وحتازتااه ،وهااو رما قومتا
بابوا اليربت ووحد ا ال قارت  ،ال ي ا يست د كأسا لالعتقا واالستنواع والت ويب(.)148
 -99وأكااد الورق ا املشاارتك  8أن املاادارع عا حقااوق اإلنسااان يف بااابوا اليربت ا يتعرضااون
لعد تداب ترمل ية عرقل عملهم ،مبا يف ذلا املراقملا والتنارمي والوحام املت ال باثتانا و دياد
سالمتهم الملدنت (.)149
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