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 عنف الشرطة يف بيماضمان املساءلة عن  اإلندونيسية يتعني على احلكومة

جيب أن تكفل احلكومة اإلندونيسية املساءلة عن مقتل ما ال يقل عن ثالثة أشخاص وإصابة عشرات آخرين جبروح أثناء 
 سلمي يف بيما إبقليم ويست نوسا تنغارا يف أواخر ديسمرب/كانون األول.مشاركتهم يف احتجاج 

وإذا وجدت التحقيقات اجلارية أن قوات األمن ارتكبت عمليات قتل غري قانونية أو مارست التعذيب أو غريه من ضروب 
، املسؤولة القيادية ناصباملالذين يتبوأون األشخاص املسؤولني عن ذلك، مبن فيهم  ه ينبغي إخضاعإساءة املعاملة، فإن

 للضحااي. اإلنصافللمالحقة القضائية مبوجب إجراءات تفي ابملعايري الدولية للعدالة، وحتقيق 

ابلقرب  ميناء "سيب"متظاهر إبغالق الطريق املؤدي إىل  100، قام حنو 2011ديسمرب/كانون األول  24صبيحة يوم  فيف
بواعث قلق بيئية وقد أعرب احملتجون عن  نح إىل شركة تنقيب عن الذهب.من بيما، للمطالبة إبلغاء ترخيص استكشاف م  

شرطي يف امليناء لتفريق احملتجني، ومشلت  600متت تعبئة قرابة  ذ كر أنههتديد وسائل عيشهم. و احتمال من  وعن خماوف
استنادًا إىل مصادر ذات تلك القوة وحدة الشرطة السيارة ووحدة التحقيقات اجلنائية وعناصر من جهاز املخابرات. و 

جني واستخدمت القوة املفرطة ضدهم، مما أسفر عن مقتل ما ال يقل عن ثالثة صدقية، فقد أطلقت الشرطة النار على احملت
 56على ما ال يقل عن  قبضت الشرطة يف وقت الحقو  شخصًا آخرين، بينهم نساء وأطفال. 80أشخاص وجرح حنو 

ن ما ال يقل عن مزعومة. ووفقًا ملصادر حملية، فإ واقتناء أسلحةمشاركتهم يف املظاهرة  بيما بسببشخصًا من املقيمني يف 
 شخصاً ما زالوا حمتجزين. 37

ن الشرطة ارتكبت انتهاكات حلقوق ؤشرات على أووجد حتقيق أويل أجرته اللجنة الوطنية حلقوق اإلنسان )كومناس هام( م
 بيما أصدر أوامر ابستخدام القوة ، وإن أفراد الشرطة قاموا بلكم وركل وجر    إن قائد شرطة منطقةوقالت اللجنة  اإلنسان.

مجع  عن طريق بدوا أية مقاومة. كما وجدت اللجنة أدلة على قيام الشرطة ابلتالعب مبسرح اجلرميةاحملتجني الذين مل ي  
 الرصاص الفارغ املبعثر يف منطقة إطالق النار.

نه يبدو أن قوات األمن، ية حفظ األمن يف املظاهرات. بيد أتحدايت اليت تنطوي عليها عملوتعرتف منظمة العفو الدولية ابل
و أ يف هذه احلالة، انتهكت احلق يف احلياة واحلق يف عدم التعرض للتعذيب وغريه من ضروب املعاملة أو العقوبة القاسية



اص ابحلقوق املدنية والسياسية ، اخلمبوجب العهد الدويل  لالنتقاصالالإنسانية أو املهينة، وكالمها من احلقوق غري القابلة 
 إندونيسيا دولة طرف فيه.وي ذكر أن 

(. No 1/2009كما يبدو أن الشرطة انتهكت نظام الشرطة اإلندونيسية املتعلق ابستخدام القوة يف إجراءات الشرطة )رقم 
لتقليص  اً صمَّمكون ما يتناسب مع حجم اخلطر، وأن يال جيوز استخدام القوة إال كملجأ أخري، ومب هوينص النظام على أن

 األضرار أو اإلصاابت إىل أدىن حد ممكن. 

إقليم ويست نوسا تنغارا، أن  عاصمةمتارام، وقد وجدت جلنة اإلجراءات التأديبية الداخلية اخلاصة ابلشرطة، اليت ع قدت يف 
رب وركل احملتجني أثناء حماولة تفريقهم. وورد أن العقوابت اليت مخسة من أفراد الشرطة انتهكوا إجراءات الشرطة بقيامهم بض

ذت حبقهم مشلت االحتجاز ملدة ثالثة أايم والتوبيخ الكتايب وأتجيل املزيد من التدريبات.  اُت 

، فإن هذه أية إجراءات أتديبية داخلية على سوء سلوك الشرطةُتاذ ويف الوقت الذي ترحب فيه منظمة العفو الدولية اب
 جيب أال حتل حمل  تقدمي األشخاص الذين ي شتبه يف أهنم ارتكبوا جرائم تنطوي على انتهاكات حقوق اإلنسان اإلجراءات

 إىل احملاكم املدنية.

كما يتعني على قيادة الشرطة إجراء مراجعة شاملة ألساليب الشرطة واستخدام األسلحة أثناء قيامها بعمليات حفظ النظام 
ضمان التزامها ابملعايري الدولية، وال سيما مدونة قواعد السلوك اخلاصة ابملوظفني املكلفني إبنفاذ العام، وذلك هبدف 

املوظفني املكلفني إبنفاذ  يديعلى أالقوانني، واملبادئ األساسية لألمم املتحدة بشأن استخدام القوة واألسلحة النارية 
 القوانني.

دونيسية على إنشاء آلية مستقلة لشكاوى الشرطة للتعامل مع انتهاكات كما حتث منظمة العفو الدولية السلطات اإلن
، أو متكني اهليئات القائمة، من قبيل جلنة الشرطة الوطنية، أو اللجنة الوطنية حلقوق حقوق اإلنسان اليت ترتكبها الشرطة

أو إىل اهليئة التأديبية الداخلية اإلنسان، وذلك كي تتمكن من إجراء حتقيقات مستقلة وتقدمي نتائجها إىل املدعي العام 
 اخلاصة ابلشرطة.

 

     

  

  


