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أثناء الدورة الثالثـة    املقدمة  حكومة إندونيسيا علماً مع التقدير بالتوصيات       حاطت  أ  -١
ـ عشرة للفريق العامل املعين باالستعراض الدوري الشامل بشأ        االعتبـار  هان إندونيسيا وأولت

 منها فـوراً    ١٤٤ توصية، قبل الوفد اإلندونيسي      ١٨٠ويف اجملموع تلقت إندونيسيا     . اجلاد
        وبالفعل تتمشى هذه التوصيات املقبولة مع أولويـات احلكومـة          . أثناء دورة الفريق العامل   

 توصـية   ٣٦قية والبالغ عددها    أما التوصيات املتب  . فيما يتعلق بتعزيز ومحاية حقوق اإلنسان     
وفـد  مباشرة  ومل يرفض   . من املشاورات بني أصحاب املصلحة املعنيني يف البلد       حتتاج املزيد   

  .إندونيسيا أثناء االستعراض أية توصية
عقدت حكومة إندونيسيا مشاورات واسعة القاعدة مع أصحاب املصلحة املعنيني          و  -٢

املشاورات عـن   أسفرت  و.  توصية ٣٦لبالغ عددها   التوصيات املعلقة ا  من  لتحديد مواقفها   
  .من التوصيات املذكورةلسّت قبول إندونيسيا 

.  توصـية  ٣٠يسعها تأييد    توصية وال    ١٥٠ويف اجملموع، تقبل حكومة إندونيسيا        -٣
تنفيذ خطة العمل   صلب عملية   وملتابعة التوصيات املقبولة، فإن إندونيسيا ملتزمة بإدماجها يف         

            باتـت جـزءاً    وبالفعل فإن العديد من التوصيات املقبولـة        . لية حلقوق اإلنسان  الوطنية احلا 
  .خطط العمل الوطنية احلالية حلقوق اإلنسانال يتجزأ من 

التوصيات الست والـثالثني  وتركز هذه اإلضافة على ردود حكومة إندونيسيا على        -٤
  .ملبشأهنا أثناء دورة الفريق العااليت مل يصدر قرار 

  :وتقبل إندونيسيا التوصيات التالية  -٥
 بـشأن التـصديق علـى       ٨-١٠٩ و ٢-١٠٩ و ١-١٠٩التوصيات    -١-٥

املعاهدات الدولية وال سيما الربوتوكول االختياري التفاقية القضاء علـى مجيـع            
ل الالئق  بشأن العم١٨٩أشكال التمييز ضد املرأة واتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 

  ليني؛للعمال املرت
 بشأن احلاجة إىل زيادة الشفافية يف جمال حقـوق          ٩-١٠٩التوصية رقم     -٢-٥

  اإلنسان؛
حكومة إندونيسيا وجود اللجنة الدوليـة      ؤيد   ت :١٠-١٠٩التوصية رقم     -٣-٥

ومتنح وفـد   . أداء واليتها وجودها يف سبيل    للصليب األمحر يف البالد، مبا يف ذلك        
نية الوصول يف إندونيسيا ألي جـزء يف الـبالد        اللجنة الدولية للصليب األمحر إمكا    

ويواصل وفد اللجنة الدولية للصليب األمحر العمل مع        . ألغراض االضطالع بواليتها  
من القوات املسلحة اإلندونيسية لالضطالع بنشر القانون اإلنساين يف أجزاء متعددة           

ا حالياً مع اللجنة    وتقوم إندونيسي . البالد، مبا يف ذلك يف مقاطعيت بابوا وغرب بابوا        
الدولية للصليب األمحر بوضع الصيغة النهائية التفاق جديد مع البلد املضيف ليحل            
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األساس القانوين ألنشطة اللجنة    وبذلك ُيرسي   حمل االتفاق القدمي الذي انتهت مدته       
  الدولية للصليب األمحر يف مجيع أحناء إندونيسيا؛

إندونيسيا تيسري احلوار فيما بني  تواصل حكومة :٢٧-١٠٩التوصية رقم   -٤-٥
أصحاب املصلحة املعنيني مبن فيهم منظمات اجملتمع املدين والزعماء الدينيون وزعماء        
اجملتمعات احمللية بشأن موضوع ختان اإلناث هبدف القضاء على ممارسات تـشويه            

  .لإلناثاألعضاء التناسلية 
  :ليةالتوصيات التاتأييد ال تستطيع حكومة إندونيسيا   -٦

 صادقت حكومة إندونيسيا على اتفاقية حقـوق        :٦-١٠٩التوصية رقم     -١-٦
حىت اآلن، التـصديق علـى      ُيناقش،  ومل  . ٢٠١١األشخاص ذوي اإلعاقة، يف عام      

إدراجها يف خطة   إلمكان  الربوتوكول االختياري هلذه االتفاقية مع أصحاب املصلحة        
  ؛العمل الوطنية املقبلة حلقوق اإلنسان

 مل يتم، حىت اآلن، التشاور      :٥-١٠٩ و ٤-١٠٩ و ٣-١٠٩وصيات  الت  -٢-٦
بشأن االنـضمام إىل الربوتوكـول االختيـاري        فيما بني أصحاب املصلحة الوطنيني      

التفاقية حقوق الطفل املتعلق بإجراء تقدمي البالغات، الذي اعتمدته اجلمعيـة العامـة       
  ؛لوطنية حلقوق اإلنسانإدراجه يف خطة العمل اقصد ، ٢٠١١لألمم املتحدة، يف عام 

 حكومة إندونيسيا تعزيز ومحاية     ؤيد ت :٣٦-١٠٩ و ٧-١٠٩التوصيتان    -٣-٦
، رغم  قّرلتكوينها الدميغرايف فإهنا ال ت    واعتباراً  . الشعوب األصلية يف مجيع أحناء العامل     

ذلك، تطبيق مفهوم الشعوب األصلية على النحو الذي يعرفه اإلعالن العاملي حلقوق            
  شأن حقوق الشعوب األصلية يف البالد؛اإلنسان ب

ــيات   -٤-٦  ١٤-١٠٩ و١٣-١٠٩ و١٢-١٠٩ و١١-١٠٩التوصــ
ــد ت:١٩-١٠٩ و١٨-١٠٩ و١٧-١٠٩ و١٦-١٠٩ و١٥-١٠٩و  ؤيـ

حكومة إندونيسيا واليات أصحاب الواليات يف إطار اإلجراءات اخلاصة وتستمر يف 
اليات يف إطـار    وقد وجهت إندونيسيا دعوة إىل أصحاب الو      . التعاون معها إبداء  

اإلجراءات اخلاصة لزيارة البالد باالستناد إىل أولوياهتا واحتياجاهتا يف جمال تعزيـز            
 مـن   ١٢ زيارة من    ١٣وحىت يومنا هذا، تلقت احلكومة      . ومحاية حقوق اإلنسان  

وقد وجهت  . تحدةأصحاب الواليات يف إطار اإلجراءات اخلاصة التابعني لألمم امل        
احلكومة دعوات إىل املقرر اخلاص املعين حبق كل إنسان يف التمتع بأعلى مـستوى              

 وجهت احلكومة ٢٠١٢ويف عام . ٢٠١١ممكن من الصحة البدنية والعقلية، يف عام 
املقررين بني   التشاور بني احلكومة و    رٍوجا. دعوة إىل املقرر اخلاص املعين حبرية التعبري      

، وفيما يتعلق بوجـه     بشأن خطة لزيارة ثالثة من املقررين اخلاصني      نيني  املعاخلاصني  
  ؛واريخ الزيارة وطرائقهات خاص
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 ال تعكس التوصيتان الوضع الفعلي      :٢٥-١٠٩ و ٢٠-١٠٩التوصيتان    -٥-٦
  إليها؛السائد يف املقاطعات اليت تشريان 

 ال تـزال عقوبـة      :٢٣-١٠٩ و ٢٢-١٠٩ و ٢١-١٠٩التوصيات    -٦-٦
وقد أجريـت يف الـبالد      .  من القانون الوضعي يف إندونيسيا     اًشكل جزء اإلعدام ت 

وأحيـل املوضـوع إىل احملكمـة    . مداوالت عامة بشأن موضوع عقوبة اإلعـدام     
تقرر أن تطبيـق عقوبـة      قد   إلجراء مراجعة قضائية له و     ٢٠٠٧الدستورية يف عام    

ري ال تفرض بشكل وتعترب عقوبة اإلعدام كمالذ أخ. الدستوريتعارض مع  اإلعدام ال   
املـالذات  على اجلرائم اخلطرية، وال جيوز تنفيذها إال بعد استنفاذ مجيع           إالّ  انتقائي  
  وهناك آلية لتحويل عقوبة اإلعدام إىل عقوبة السجن مدى احلياة؛. القانونية

 هذه التوصية ال تتطابق مع التحـدي الفعلـي          :٢٤-١٠٩التوصية رقم     -٧-٦
النظـر يف  ويتم  .  التصدي حلاالت االعتداء على السجناء     الذي تواجهه إندونيسيا يف   

الوالية القضائية للمحكمـة    يف إطار   الدعوى اجلنائية املرفوعة ضد حراس السجون       
  إىل احملكمة العسكرية؛أبداً املدنية وهي ال حتال 

 متارس بعض اجملتمعات احمللية ختـان اإلنـاث         :٢٦-١٠٩التوصية رقم     -٨-٦
ألحيان وال ينطوي ذلك على أي شكل من أشكال تشويه م األغراض رمزية يف معظ   

لرمزية هـي حـاالت     خيرج عن ا  وحاالت ختان اإلناث الذي     . األعضاء التناسلية 
وقد صدرت الئحة وزارة الصحة     . اخلتان التقليدي متارس من جانب جهات     معزولة  

بأي  لضمان إجراء آمن، دون أن يكون الغرض منها          ٢٠١٠نوفمرب  /يف تشرين الثاين  
وتواصـل حكومـة    . حال من األحوال التشجيع أو الترويج ملمارسة ختان اإلناث        

عي اجلمهور بشأن اآلثار الضارة احملتملة ملمارسات ختان اإلناث         شحذ و إندونيسيا  
  على النساء والفتيات؛

مشكلة ألن  ليست  العقوبة البدنية لألطفال    إن   :٢٨-١٠٩التوصية رقم     -٩-٦
  لة من الناحيتني القانونية والثقافية؛هذه املمارسة غري مقبو

نظام املتعلق ب قانون  ال أصدرت حكومة إندونيسيا     :٢٩-١٠٩التوصية رقم    -١٠-٦
ـ    ٢٠١٢يوليه  / متوز ٣القضاء اجلنائي لألحداث، يف      مبـادئ  ستوعب  ، وهو قانون ي

. ومعايري اتفاقية حقوق الطفل، مبا يف ذلك العدالة التصاحلية ومصاحل الطفل الفـضلى            
   سنة؛١٤ سنوات إىل ٨رفع القانون احلد األدىن لسن املسؤولية اجلنائية من وي
 ينص الدستور على أن حرية الصحافة هي واقع         :٣٠-١٠٩التوصية رقم    -١١-٦

والوصول بالنسبة للصحفيني مكفول يف مجيـع أحنـاء         . من وقائع احلياة يف إندونيسيا    
ينعدم جانب إىل بعض املناطق اليت      احلكومة تنظم وصول الصحفيني األ    على أن   . البالد
  أمنهم، وذلك للحفاظ على سالمتهم ألن احلكومة مسؤولة عن محايتهم؛فيها 
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حكومة إندونيسيا ملتزمة التزاماً راسخاً بدعم      تبقى   :٣١-١٠٩التوصية   -١٢-٦
أتبـاع األديـان     حرية الفكر والوجدان والدين والنهوض بالوئام الديين فيما بـني         

              إىل احملكمـة الدسـتورية يف       PNPS/1965/1 أحيل القـانون رقـم       وقد. املختلفة
إلغائه لكن احملكمة قررت أن القانون يتمشى مـع         ة  بنّي  ملراجعته قضائياً  ٢٠١٠عام  

  أحكام الدستور؛
 تعلق  :٣٥-١٠٩ و ٣٤-١٠٩ و ٣٣-١٠٩ و ٣٢-١٠٩التوصيات   -١٣-٦

 الذين يعملون يف جمال تعزيـز       محاية األشخاص على  حكومة إندونيسيا أمهية كبرية     
القوانني مث إن   . ومحاية حقوق اإلنسان مبن فيهم الناشطون يف جمال حقوق اإلنسان         

املناخ العام الذي يتسم باالنفتاح والـذي تدعمـه   وكذلك  واللوائح الوطنية احلالية    
وتواصل احلكومـة   . لتوفري مثل هذه احلماية   تشكل مقومات كافية    حرية الصحافة   

تواصل احلكومة مراجعة وحتديد    كما  . عزيز محاية املبلغني عن حاالت الفساد     أيضاً ت 
يف حقّـه  القوانني واللوائح اليت حيتمل أن يكون هلا أثر سليب على ممارسة كل فـرد      

 من القانون اجلنـائي     ١٣٧ مكرراً و  ١٣٦ و ١٣٤فمثالً ألغيت املواد    (حرية التعبري   
ل شتماً لرؤساء الدول، وذلك بعـد مراجعـة         األفعال اليت متث  اإلندونيسي اليت جترم    

  ).الدستوريةقضائية قامت هبا احملكمة 

        


