
 

 

  : 19- الحقوق السياسية المدنية خالل جائحة كوفيد 
 يوجياكارتا  العون القانون 

وع  *  عنوان المشر

  19- الحقوق السياسية المدنية خالل جائحة كوفيد 

 العنوان الفرع   *

  ونشر الروايات حول الحقوق المدنية للتأثير عىل وجهات النظر العامة والحكومية 
المتعلقة بالحريات المدنية  تعزيز المجتمع المدن 

 .أثناء الوباء

  موجز تنفيذي *

ة ، تصاعد   السنوات األخير
  مقاطعة ديرة إستيميوا يوجياكارتا. غالبا ما تقوم الدولة )الحكومة المحلية  ت  ف 

انتهاكات حقوق اإلنسان ف 
  ور وضباط إنفاذ القانون( بأعمال قمعية واضطهاد وترهيب. وقد تفاقم هذا الوضع بسبب ظه

. غالبا ما تفرض  19- كوفيد  وتفشر

. عىل الرغم من أنه من الممكن تقييد الحقوق ألسباب صحية ،  19- الحكومة قيودا مدنية. السبب المعىط هو احتمال انتقال كوفيد  

  يوجياكارتا عشوائية. حتى الحكومة ال تقدم حال لتقليل تأثير الوباء عىل األقليات والمواطنير  
 .الضعفاءإال أن الممارسة ف 

 

  ، عير القطاعات والجهات الفاعلة. تشمل 
  يوجياكارتا تؤثر عىل المجتمع المدن 

  ف 
خالل الوباء ، رأينا قيودا عىل الفضاء المدن 

  :األمثلة

  )سوليداريتاس بانغان جوجيا( ، وهو مطبخ للطوارئ يديره مدنيون ،    .1
تم زيارته من قبل يوجياكارتا للتضامن الغذان 
طة والسيطرة عليه   .الشر

  مكتب  للطات االجتماع التقييم   فرقت الس   .2
  ف 
توزي    ع األغذية واألقنعة الذي عقدته مجموعة من المجتمع المدن 

 ( المنتدى اإلندونيش  للبيئة)واله  
  ماليوبورو   .3

  المظاهرات ضد القانون الجامع ف 
طة ف   .قمع الشر

  األماكن المفتوحةتنفيذ بشأن  2021/ 1رقم الحكام المحليير   إصدار   .4
 .الرقابة عىل اآلراء العامة ف 

  .تم تفريق المظاهرة لالحتفال باليوم العالم  للمرأة أمام مكتب حاكم يوجياكارتا من قبل مجموعة من الناس  .5
 .أصبح عدد من المتظاهرين ضحايا للعنف   .6
7.     

 .من الحكومة 19- يوجياكارتا أي مساعدة اجتماعية من تأثير كوفيد  لم تتلق مجموعة المتحولير  جنسيا ف 

 

  لم تعد تحد من الحقوق المدنية عىل أساس 
ات وتحسينات عىل السياسات التى   إجراء تغيير

وع إىل المساهمة ف  يهدف هذا المشر
  خطير للمرض. من

خالل تعزيز حركات المجتمع   الوباء. ونحن نشجع الحكومة عىل حل جذور المشكلة ، أي كيف ستتصدى لتفشر
  تنتهك 

  لديها منظور حقوق اإلنسان ومهارات المنارصة المؤهلة ، نهدف إىل التأثير عىل الحكومة للحد من السياسات التى
  التى

المدن 
  يوجياكارتا 19- أو تقيد الحقوق المدنية خالل جائحة كوفيد  

 .ف 
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وع *   وصف المشر

 

وع إىل ينق   :أربعة جوانب رئيسيةسيم المشر

  يوجياكارتا .1
  ف 
 .ورشة عمل حول الديمقراطية وحقوق اإلنسان مع المجتمع المدن 

  والمنظمات بهدف تعزيز المعرفة بالحقوق أثناء الجائحة *
  المجتمع المدن 

 .الجمع بير  الجهات الفاعلة ف 

  صياغة سياسات التعامل مع كو  .2
  يوجياكارتا   19- فيد  بحث حول المشاركة السياسية للناس ف 

 .ف 

 .إجراء بحوث لتحليل طريقة تعامل الحكومة مع الوباء وتقديم سياسات بديلة لنهج يركز عىل الحقوق  *

 ( البودكاست   التسجيالت الصوتية الرقمية )   الحقوق المدنية من خالل   عن   الروايات  نشر   .3

اتيجية منارصة ونشر  *   19-الوع  العام للمطالبة بالمساءلة واتباع نهج تجاه كوفيدتوجيه المعرفة المكتسبة لتشكيل اسيى
م الحقوق   .يحيى

 القانونية .دعوى المواطن  .4

 .الجمع بير  جميع الجوانب لرفع دعوى مواطن ضد الحكومة المحلية *

وع والدروس المستفادة والنتائج والتحديات   .وستقيم دراسة الحالة أثر المشر

  التحديات واألهداف 

 ،  
ين الثان    نوفمير / تشر

  االستقرار. ف 
  أكتوبر, بدأ الوضع ف 

كان التحدي الرئيش  الذي واجهته هو أنه بعد تقديم بحثنا ف 
  حاالت 

والوفيات. بحلول شهر  االدخاالت للمستشفيات دفعت الحكومة إىل حملة تطعيم عالية شهدت انخفاضا ف 
  ، دعوى المواطن ضد الحكومة ، لم مساحة مدنية كما لم يكن   فتح ديسمير ، رأينا 

من قبل. وبالتاىل  ، فإن نشاطنا النهان 
وعنا غير مكتمل. عىل الرغم من أن هذا كان شيئا جيدا ، إال أننا لم  وريا وترك مشر حدوث ذلك ولم نكن   نتوقعيكن رص 

وعنا  .متأكدين من أفضل طريقة إلنهاء أنشطة مشر

  يم
  الكيفية التى

نت تفعيل  كن بها وثمة تحد آخر يتمثل ف   من غير فعاليتها  بنفسحلقات العمل والتدريب عىل اإلنيى
نت. لمعالجة هذا, وضعنا بعض القواعد األساسية لمشاركة أفضل, مثل  ا الويب طوال ورشة العمل. ومع   فتحاإلنيى كامير

. ردا     أن هذا لم يكن ممكنا دائما. لذلك كان من الصعب قياس مدى تفاعل المشاركير 
ذلك ، فإن مشكالت االتصال تعت 

نت بزيارات شخصية ، عندما كان آمنا ، لتقييم مقدار ما حصل عليه المشاركون من   عىل ذلك ، استكملنا التدريب عير اإلنيى
نتورشة   .العمل وكيفية زيادة التوزي    ع عير اإلنيى

  ، كانت هناك توقعات عالية جدا بحضورهم لألنشطة الالحقة. وبالتاىل  ، لم 
كاء آخرين من المجتمع المدن  اك شر وعند إشر

  يكن هذا التعاون مثاليا كما كان مأموال ، حيث كانت المنظمات منشغلة بأنشطتها الخاصة ، عىل الرغم من استعدادها 
  أن العديد من المنظمات 

  جدولة األوقات المناسبة ولم يكن يعت 
كما   لم تكن منخرطة للمشاركة. خلق هذا صعوبات ف 

 مأموال.  كان



 

 

  سبتمير ، أثناء الليل. لم 
كما كانت هناك تحديات تتعلق بالسالمة ، حيث تعرض مكتب يوجياكارتا لهجوم بقنبلة حارقة ف 

وع أو جهود الدعوة األخرى. لحسن الحظ لم يصب  يتم تحديد من قبل أو لماذا حدث هذا ، وما إذا كان مرتبطا بهذا المشر
 .أحد بأذى

  )صفحة   *
  حماية الفضاء المدن 

 ( 1كيف ساعدت أفعالنا ف 

  أواخر سبتمير 
  تركز عىل الحقوق المدنية والسياسية   2021عقدت ورشة العمل ف 

  التى
وجمعت منظمات المجتمع المدن 

اتيجية. كان الهدف من ورشة العمل هو إعالم المشاركير  بحقوقهم     المناصب االسيى
  ف 
كاء المجتمع المدن  ، وكذلك شر

اتيجية وأنشط   خالل كوفيدأثناء الجائحة ، والعمل معا عىل اسيى
. كانت 19- ة منارصة مبتكرة لمعالجة تقلص الحير  المدن 

  أسفرت عن ورشة العمل لتشجيع الجمهور عىل التحدث عن حقوقهم ومواجهة السياسات غير العادلة. أنشأنا 
الحملة التى

االجتماع   تواصل متابعو صغحات البع عير القنوات اإلعالمية و ا تم 16000بودكاست لنشر هذه المعلومات إىل أكير من 
  ل

  ف 
  .يوجياكارتا عير قنوات العون القانون 

  

  هذه األيام  
. وكانت التجمعات ف    يوم المزارعير 

  األيام الوطنية الهامة ، عىل سبيل المثال ف 
ات ف  كانت هناك أيضا مسير

  حلقة العمل العديد م
. كما شارك ف   

كاء المجتمع المدن    التجمعات  مفيدة للفت االنتباه إىل أنشطة شر
ن المشاركير  ف 

  
ات ف    تحتفل باألحداث الهامة. كان هناك عمل أسبوع   10العامة واإلجراءات العامة. عقدت مسير

  األيام التى
ديسمير  وف 

  خمس (معلما هاما من المدينة)-النصب عند  كل يوم خميس. تجمع الناس عادة 
. ونظمت جماعات المجتمع المدن 

  يوجياكارتا. من
  أبير  الخمسة ، لم يكن جميعهم مرتبطير    تجمعات ف 

و ورشة الديمقراطية. تم منظمة العون القانون 
  ورشة الديمقراطية. من الصعب تحديد مدى مساهمة ورشة العمل 

تنظيم بعضها من قبل مجموعات مجتمعية ممثلة ف 
  النش

. عندما سألنا عما إذا كانت ورشة العمل قد ساهمت ف   
  التجمعات بشكل نهان 

اط ، قالت األغلبية إنها ساهمت ف 
  المزيد من األنشطة 

ة. لم يكن هناك عامل واحد أدى إىل مشاركتهم ف    االنضمام إىل المسير
ا ف  فقط المتابعة للقيام   –كثير

ا وأكير اطالعا  .بالمزيد مما تمت مناقشته. كانوا أكير تجهير 

 

، ال سيما كيف كانت هذه السياسات تؤثر عىل الفئات   19-أجرينا أبحاثا حول السياسات الحكومية المتعلقة بكوفيد
  تعتمد عىل السياح مثل البائعير  

كات التى الضعيفة ، مثل مجتمع المتحولير  جنسيا ، واألشخاص ذوي اإلعاقة ، والشر
  سيارات األجرة والدراجات النارية ، وأولئك 

  الدخل أثناء الوباء عالذين وسائقى
ة ف  والذين تم استبعادهم انو من خسارة كبير

  سبتمير 
. وهدفنا إىل تقييم األثر عىل هذه الجماعات وتحليل  2021من أي نوع من المساعدة الحكومية. بدأ البحث ف 

  كان 
يعات ، والخيارات المختلفة ، ومسارات العمل التى   التشر

  أن تترصف بها الحكومة. كنا نبحث ف 
  كان ينبغ 

الكيفية التى
اتيجية    من الممكن اتخاذها.  كان الغرض من الدراسة هو تشجيع الحكومة عىل وضع سياسات أفضل وأكير وضوحا واسيى
ابط  19-يدعند االستجابة لكوف   ومتكاتفمن خالل نهج ميى

مع الحكومة المحلية ،  2021 ديسمير  20. تم إطالق هذا ف 
   لعون ة الوطنية. وساعدت مؤسسة امن قبل الحكوماتباعها ثم تم

  اثارة ندونيسية عىل اإل  القانون 
هذه المشاكل ف 

. ولم نتلق حتى اآلن ردا من الحكومة  عىليوجياكارتا   
 .المستوى الوطت 

 

ت الحكومة  حملة تطعيم ضخمة. متبوعة ب من خالل تخفيف القيود  اجراءاتها بعد التجمعات وأنشطة الحملة ، غير
 ونتيجة لذلك ، كان الناس أكير قبوال لسياسات الحكومة بعد أن كانوا غاضبير  ومستاءين. هذه عالمات 
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  خططنا لها
  الدعوى التى

  قدما ف 
وري المض    أننا لم نشعر أنه من الرص 

 .التحسن وانخفاض اإللحاح يعت 

  النتائج  *

  ذلك   مكوناتورشة عمل حول الديمقراطية وحقوق اإلنسان مع مختلف  .1
  يوجياكارتا ، بما ف 

  ف 
المجتمع المدن 

المتحولير  ليير  ومزدوجر  الميل الجنش  و الطالب والمساعدين القانونيير  واألقليات والفئات الضعيفة )المثليات والمث
  ، منظمات المساعدة القانونية ، األكاديميون ، إلخوالنساء والجماعات الدينية ، إلخ.( ، جنسيا 

 .منظمات المجتمع المدن 

 

  هذا النشاط كمشاركير   *
كة بير  القطاعات والجهات الفاعلة ف    المشيى

كنا عددا من منظمات المجتمع المدن    .أشر

  أنشطة المتابعة بعد ورشة العمل *
  مستلزمات، مثل إنشاء  اتفق جميع المشاركير  وكانوا عىل استعداد للمشاركة ف 

  .الحملة ، وبحوث السياسات ، والجهود القانونية

 

  صياغة سياسات التعامل مع كوفيد   التشارك    البحث   .2
  ، حول المشاركة السياسية للناس ف 

- مع المجتمع المدن 
  يوجياكارتا   19
 .ف 

 

  يوجياكارتا ، قمنا بأنشطة 
  ، قمنا بالعديد من األنشطة الفرعية. أوال ، بالتعاون مع فريق العمل ف 

  هذا النشاط البحتر
 ف 

  يوجياكارتا. يرجر االطالع عىل الخطوط العريضة لهذا  19-السياسية للتعامل مع جائحة كوفيد بالجوانب تتعلق  اثراء 
ف 

  الحاشية أدناه 
 1البحث ف 

 

نت شد وجهات النظر حول ا  .3  .لحقوق المدنية من خالل البودكاست والبث عير اإلنيى

 

  استخدمناها ه  وسائل التواصل االجتماع  لب يوجياكارتا. كما نهدف إىل تعزيز الوع  العام حول تعامل  
كانت المنصة التى

رة من كوفيد الحكومة مع الوباء. أنتجنا اثنير  من البودكاست مع األطراف   :أو المعنية بشأن التعامل مع الوباء 19-المترص 

1.  :  https://www.youtube.com/watch?v=zXIQr_SjJfg&t=5s بودكاست ساكش 
  

 
 .يوجياكارتا مقاطعة في الفنية  اللوائح ومستويات القوانين ذلك في  بما ، المختلفة اللوائح  ذلك في  بما ،( المعيارية)  كوفيد بشأن يوجياكارتا حكومة سياسات.   1 •

  وتركيز  ؛( اإلحصائية البيانات)  قضوا الذين الصحيين والعاملين ؛( اإلحصائية البيانات)  المحدودة المستشفيات ظروف ذلك في بما ، الميدان في االجتماعية الظروف .  •
 .وبالي جاوة في فقط  يتركز الذي الوباء مع  التعامل في  المركزية الحكومة

 األشخاص)   الضعيفة؟  الفئات مصير هو  وكيف  تضررا  األكثر   هو  من(;  الحكومية  اإلحصاءات) السياحة صناعة  على  وتعتمد  منخفض  دخل  لديها يوجياكارتا مقاطعة .   •
 (الجنس مجال في  العاملين ، واريا مجتمع ،( إندونيسيا في  التقليدية  العام النقل وسائل)  بنتور ممثلي تقابل سوف الضعيفة والفئات  المتضررين

    كوفيد  مع التعامل في  وتوصياتها يوجياكارتا لحكومة  السياسي القانون تحليل. •

https://www.youtube.com/watch?v=zXIQr_SjJfg&t=5s


 

 

2.  :  . https://www.youtube.com/watch?v=v3DMru31W_k بودكاست ساكش 

ات   :المؤشر

اتيجيا   ناشطا  15قبل  للمنارصة التشاركية من  عمل    عىل خطة   التوافق تم   .1      االقل من عىل    اسيى
  ف 
المجتمع المدن 

  .يوجياكارتا 

  تشمل البحث ، وحملة ،  بعد ورشة العمل ، وافق 
  يوجياكارتا عىل وضع خطة عمل لجهود الدعوة التى

  ف 
المجتمع المدن 

  حلقة العمل. نأمل أال يعمل التغيير الذي 
. ولمتابعة خطة العمل ، قمنا بزيارة من شاركوا ف  ودعوى قضائية للمواطنير 

نامج حسب التصميم فحسب ، بل يحدث أيضا بشكل عضوي   هذا الير
. نأمل أن يتمكن كل فرد من أفراد المجتمع  نريده ف 

 .من مساعدة أنفسهم من خالل الدعوة أو عندما يتعاملون مع القمع الحكوم  

 

  شكل  القيام بدراسة وأرسلت تم    .2
بديل لكيفية التعامل مع  مخترص كسياسة نقدية  و إىل حكومة يوجياكارتا ف 

 .الوباء 

  أجريناها 
 وأتحناها للجميعوقد تحقق ذلك من خالل البحوث التى

).https://www.youtube.com/watch?v=9AhFHtFkE44(     أرسلنا بالفعل هذا البحث إىل الحكومة. تم تحقيق
  ، الفرع  ب ، من خالل بث 

اثنير  من البودكاست عىل قناة يوجياكارتا عىل يوتيوب. برصف النظر عن ذلك ، المؤشر الثان 
  :تم بث البودكاست أيضا عىل وسائل التواصل االجتماع  لب يوجياكارتا وآجر  يوجياكارتا

;stagram.com/reel/CWkpuagrr1I/?utm_source=ig_web_copy_linkhttps://www.in•   

;https://www.instagram.com/p/CXOB0HbPiss/?utm_source=ig_web_copy_link•    

;z1PpVw/-https://www.instagram.com/p/CXOL•   

https://www.instagram.com/p/CXodXL_vV6J/?utm_source=ig_web_copy_link•  ; 

.tagram.com/p/CXnF1yhLBpM/?utm_source=ig_web_copy_linkhttps://www.ins•    

  تبثها 
  وسائل ب( هناك رواية مضادة حول تعامل الحكومة مع الوباء من اثنير  عىل األقل من وسائل اإلعالم الرئيسية والتى

  لاإلعالم  
    ويتم بثها من قبل        يوجياكارتا التابعة للعون القانون 

  يتعامل معها المجتمع المدن 
  .ووسائل اإلعالم التى

والبحث الذي أجريناه. تم تسليم ردودهم من خالل منتدى استماع  ا الذي قمنا به ةالمضاد الروايةردت الحكومة عىل  *
 نملك مسودة  مع الحكومة. قالوا إنهم يحرزون تقدما بشأن اللوائح الجديدة بشأن التعامل مع الوباء. عىل الرغم من أننا ال 

  المسودة تتماشر مع بذل جهودنا لل دافعا  لنا  الالئحة بعد ، إال أن هذا يمكن أن يكون 
والتأكد من أن المواد الواردة ف 

  يجري ادة القانون. هنا هو الرابط مبادئ حقوق اإلنسان وسي
  :صياغتهالالئحة الجديدة التى

-covid-penanggulangan-perda-terapkan-siap-https://jogja.suara.com/read/2021/10/20/130320/diy• 
prokes?page=all-pelanggar-bagi-sanksi-ini-19   

-19-dcovi-tentang-perda-punya-bakal-diy-siap-https://jogja.tribunnews.com/2021/10/24/siap• 
ribu-rp250-denda-prokes-langgar 

  

https://www.youtube.com/watch?v=v3DMru31W_k.
https://www.youtube.com/watch?v=v3DMru31W_k.
https://www.youtube.com/watch?v=v3DMru31W_k.
https://www.youtube.com/watch?v=9AhFHtFkE44
https://www.instagram.com/reel/CWkpuagrr1I/?utm_source=ig_web_copy_link
https://www.instagram.com/p/CXOB0HbPiss/?utm_source=ig_web_copy_link
https://www.instagram.com/p/CXOL-z1PpVw/
https://www.instagram.com/p/CXodXL_vV6J/?utm_source=ig_web_copy_link
https://www.instagram.com/p/CXnF1yhLBpM/?utm_source=ig_web_copy_link
https://jogja.suara.com/read/2021/10/20/130320/diy-siap-terapkan-perda-penanggulangan-covid-19-ini-sanksi-bagi-pelanggar-prokes?page=all
https://jogja.suara.com/read/2021/10/20/130320/diy-siap-terapkan-perda-penanggulangan-covid-19-ini-sanksi-bagi-pelanggar-prokes?page=all
https://jogja.tribunnews.com/2021/10/24/siap-siap-diy-bakal-punya-perda-tentang-covid-19-langgar-prokes-denda-rp250-ribu
https://jogja.tribunnews.com/2021/10/24/siap-siap-diy-bakal-punya-perda-tentang-covid-19-langgar-prokes-denda-rp250-ribu


 

 

 .دعوى المواطن . 3

  )بناء عىل المراقبة 
وع ، لم تكن هناك حالة قمع ضد نشاط المجتمع المدن  ة من هذا المشر   األشهر األربعة األخير

ف 
  الميدانية والبحوث اإلعالمية(. نظمت شبكة 

ات   العون القانون    يوجياكارتا العديد من التجمعات. بعد أن وقعت المسير
ف 

 .، لم يكن هناك قمع أو حظر من الحكومة

 

 اقتباسات ومشاهدات )نصف صفحة( 

امات ومسؤوليات الدولة المتعلقة بحقوق اإلنسان خالل جائحة كوفيد" *   رأن   ، فإن تنفيذ اليى 
يدل عىل أن الدولة  19-ف 

  التعامل مع هذا الوباء ، بدءا من السياسات التعسفية وعدم إعطاء األولوية للجوانب الشعبوية ،  
مهملة وغير مستجيبة ف 

  لم يتم الو  ادامةإىل 
  نور الرحمن ،  -فاء بها."الصحة العامة التى

 .خالل ورشة العمل رصح بها ديال فرحان 

 

صمة العار للمثليير  ويتم ذلك عىل نطاق  الرسمية وو إن ضعف مجتمع المتحولير  جنسيا هو نتيجة ألفعال الجماعات " *
ادرات عىل القيام  غير ق المتحوالت جنسيا واسع. لقد جعل الوباء األمر أسوأ من ذي قبل. وقد جعل هذا الوضع النساء 

  الجنس. كما لم تتلق مجموعة النساء 
  فن الشوارع وعامالت ف 

المتحوالت بأنشطتهن ألن معظمهن يعملن كعامالت ف 
  اإلدارة( وليس هناك  متحوالتمساعدة من الحكومة بسبب هويتهن كنساء  جنسيا 

. ال يمكن للدولة تسهيل هويتهم )ف 

  النهاي
عات."إرادة سياسية من الحكومة. ف  مام  روىل  ،   -ة ، ما تم فعله هو أن المجتمع ساعد بعضهم البعض وفتح التير

 .مؤسسة كيبايا

 

  أنشطة مختلفة عىل حد سواء داخليا وكانوا يشاركون ورشة  " *
كانت ورشة العمل مهمة ومفيدة ، وكانوا يشاركون أيضا ف 

  ال
  منظمتهم ومجتمعاتهم. ثم بدأوا ف 

  عمليات العمل مع أعضاء آخرين ف 
لقضايا والمشاكل سم الخطط للر مشاركة ف 

  ،  المنارصة وخططوا ألنشطة 
  سيتم االضطالع بها. ثم قاموا بتنفيذ هذه الخطة. هذا ما قاله لنا المشاركون."يوع 

التى
 يوجياكارتا 

 الخطط المستقبلية 

كاء    ذلك الشر
كاء نحن دائما عىل استعداد للتعامل مع المهتمير  ، بما ف  وع. سوف نتحدث مع الشر   هذا المشر

اآلخرين ف 
  أي نوع 

المحليير  ، خاصة بالنظر إىل إمكانية إعادة فرض قيود مماثلة ، ونريد منع حدوث ذلك مرة أخرى. نأمل دائما ف 
. ما يمكننا وضعه معا يعتمد حقا عىل الوضع ال كاء المحليير  كاء الدوليير  بالشر . سيكون  من التعاون ، ويمكننا ربط الشر محىل 

  المستقبل. 
 من المفيد إجراء محادثة حول ما يمكننا القيام به ف 

 

 دعوة للعمل 

  تنفيذ  
  تقديم الدعم ف 

نحن منفتحون للغاية ومستعدون ألي شخص لديه نفس القيم والرؤية والرسالة مثلنا للمشاركة ف 
وع. يرجر االتصال بنا عير    - Homepage  أو عن  طريق زيارة الصفحة الرئيسية  office@lbhyogyakarta.orgهذا المشر
LBH Yogyakarta 

 

https://lbhyogyakarta.org/
https://lbhyogyakarta.org/
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