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   وعملية التشاوراملنهجية -  أوالً
من أجل هذا االستعراض وفقاً للمبادئ التوجيهية العامة إلعداد املعلومات يف           أُعّد التقرير الوطين ملاليزيا       - ١

ويشمل التقرير الوطين مجيـع الواليـات    . A/HRC/6/L.24إطار االستعراض الدوري الشامل الواردة يف الوثيقة        
   .واألقاليم االحتادية يف ماليزيا

 وزارة اخلارجيـة  ، وتولـت    يف ماليزيا املعنية  وقد أُشركت يف صياغة التقرير مجيع الوكاالت احلكومية           - ٢
نطاق مع اللجنـة     التقرير، أجرت حكومة ماليزيا مشاورات واسعة ال       عدادوأثناء عملية إ  . املاليزية مهمة التنسيق  

وطائفة من املنظمات غري احلكومية اليت تعمل على تعزيز حقوق          ) SUHAKAM(حلقوق اإلنسان   املاليزية  الوطنية  
 .أعضاء اجملتمع املدين وخرباء يف ميدان حقوق اإلنسانمع اإلنسان و

  معلومات أساسية عن البلد - ثانياً 
وهي دولة قارية جزرية تضّم العديد من       . ثة أقاليم احتادية   ثالث عشرة والية وثال    يتألف من ماليزيا احتاد     - ٣

وحيّد شبه  . وماليزيا الشرقية اليت تتوسط حبر الصني اجلنويب      ) ماليزيا الغربية (اجلزر وتتألف من شبه جزيرة ماليزيا       
 حيث  وتقع جزيرة سومطرة غرب شبه جزيرة ماليزيا،      . جزيرة ماليزيا تايلند من الشمال وسنغافورة من اجلنوب       

 إندونيـسيا    حدودها مـع   أما ماليزيا الشرقية فتقع على جزيرة بورنيو حيث تتقاسم        . يفصلها عنها مضيق ملقا   
  .٢ كم٣٢٩ ٧٥٨ويبلغ جمموع مساحة األراضي املاليزية . وبروناي

 ٥٤,٥: وتتوزع تركيبتها العرقية الرئيسية كالتايل.  مليون نسمة٢٧,٧٣  ماليزيانويبلغ جمموع عدد سكا  - ٤
 يف املائة مـن     ٧,٥ يف املائة من السكان األصليني، و      ١١,٨ يف املائة من الصينيني، و     ٢٥يف املائة من املاالويني، و    

 بوميبوتراوُيعرف املالويون والسكان األصليون اآلخرون مجيعهم باسم . )١(من أعراق أخرىيف املائة  ١,٢اهلنود، و
وإبان حقبـة احلكـم     .  من املستوطنني املهاجرين الالحقني    أما السكان اآلخرون فينحدرون   ). أي أبناء األرض  (

للعمل يف مناجم ) وهو االسم الذي كانت ُتعرف به ماليزيا آنذاك(االستعماري الربيطاين، جاء الصينيون إىل مااليا 
 أما اهلنود، وخاصة التاميل والتيليغو، فقد جلبـهم الربيطـانيون كعمـال           . القصدير والتجارة واألشغال العامة   

  .مستقدمني للعمل يف مزارع املطاط فضالً عن العمل كمدرسني وحرفيني يف ميادين متنوعة

حيث توجد فيها  أصبحت ماليزيا اليوم دولة متعددة األعراق ومتنوعة ثقافياً ،ونتيجة هذه اخللفية التارخيية  - ٥
وإثنية ثنية  إ جمموعة   ٢١٤حنو  هناك   وباإلضافة إىل ذلك، فإن   . ثالثة أعراق رئيسية هي املالوية والصينية واهلندية      

وماليزيا بلد متعدد األديان أيضاً، وهي موطن ألربع ديانات عاملية كربى، هي اإلسالم والبوذيـة               . فرعية أخرى 
ولذلك فإن احلفاظ علـى     . وتشمل الديانات األخرى التاوية والسيخية والعقيدة البهائية      . واهلندوسية واملسيحية 

   . أمهية قصوى بالنسبة ملاليزيا يف ظل هذا التنوعالوحدة الوطنية يكتسي

وينّص الدستور االحتادي ملاليزيا، وهو القانون األعلى يف البلد، على اإلطار القانوين ونظام احلكم علـى      - ٦
  :النحو التايل

 تأسيس ماليزيا يف شكل احتاد؛  )أ(
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 توزيع السلطات بني االحتاد والواليات؛  )ب(

  رية؛تأسيس ملكية دستو  )ج(

  :تشكيل حكومة برملانية على غرار احلكومة الربيطانية، تتضمن توزيع السلطات على النحو التايل  )د(

 ، الفصل الرابع  ، الرابع الباب(السلطة التشريعية، وهي السلطة اليت تسّن القوانني ممثلة يف الربملان             ‘١‘
  ؛)من الدستور االحتادي

) الرئيس األعلى لالحتاد ("يانغ دي بريتوان أغونغ"ملمثلة يف السلطة التنفيذية، وهي سلطة احلكم ا  ‘٢‘
   أحكام الدستور االحتادي؛ومتارس مهامها مبوجب

  ). من الدستور االحتادي١٢١املادة (القضائي يف اجلهاز   ممثلةًالسلطة القضائية  ‘٣‘

التشريعية بني الربملان من الدستور االحتادي على توزيع السلطات الفصل األول من الباب السادس وينّص   - ٧
 من الدستور سلطات الربملان واجلمعيات التشريعية للواليـات  ٧٣وتفّصل املادة . واجلمعيات التشريعية للواليات  

 واجلدول التاسع من الدستور االحتـادي       ٧٤القوانني، فإن املادة    ملوضوع  أما بالنسبة   . فيما يتعلق بسّن القوانني   
وجيوز . الث قوائم تشريعية هي القائمة االحتادية وقائمة الوالية والقائمة املشتركة         يفصالن التوزيع األساسي يف ث    

للربملان، يف إطار ممارسة السلطات التشريعية املخولة له، أن يسّن قوانني تتعلق بأية مسائل مدرجـة يف القائمـة                   
 االحتاد واألمن الـداخلي والـشؤون       كالقوانني املتعلقة بالدفاع عن   ) القائمة األوىل يف اجلدول التاسع    (االحتادية  

كما جيوز له سن قوانني تتعلق بأي مـسائل مدرجـة يف القائمـة              . اخلارجية والشؤون املالية والتعليم والصحة    
املشتركة، كالقوانني املتعلقة بالرعاية االجتماعية واملنح الدراسية والرياضة والثقافة واإلسكان والـصحة العامـة      

  .يفية ومحاية احلياة الربية والدفاع املدين والصرف الصحي والريوالراحلضرية والتنمية 

قوانني ألغـراض تنفيـذ أي      المن الدستور االحتادي على سلطة الربملان يف سّن         ) أ)(١(٧٦وتنّص املادة     - ٨
نيـاً   ماليزيا نظاماً قانوتطبقويف هذا الصدد،   . معاهدة أو اتفاق أو اتفاقية، مبا يف ذلك معاهدات حقوق اإلنسان          

 .من أجل تفعيل التزاماهتا الدولية يف ميدان حقوق اإلنسان" مزدوجاً"

   تعزيز ومحاية حقوق اإلنسان- ثالثاً 
   دستور ماليزيا-  فأل

 الثاين البابواحلريات األساسية مكفولة يف . )٢(ملصدر األول للقوانني يف ماليزياإن الدستور االحتادي هو ا  - ٩
 كـذلك   ١٣ إىل   ٥وترّسخ املواد مـن     . كل أساس تعزيز ومحاية حقوق اإلنسان     من الدستور االحتادي الذي يش    

رجعي ومعاودة بأثر القوانني اجلنائية تطبيق احلقوق يف احلرية الشخصية؛ وحظر االسترقاق والسخرة؛ واحلماية من 
عبري والتجمع وتكوين ؛ واملساواة يف احلماية مبوجب القانون؛ وحرية التنقل؛ واحلق يف الت           على نفس اجلرم   احملاكمة

  .اجلمعيات؛ وحرية الدين؛ واحلقوق املتعلقة بالتعليم وحق امللكية



A/HRC/WG.6/4/MYS/1 
Page 4 

 

الثاين، ينّص الدستور أيضاً على حقوق أساسية أخرى تشمل احلـق يف            الباب  وباإلضافة إىل ما يتضمنه       - ١٠
 مقاضاة احلكومة؛ وعدم جواز اجلنسية؛ واحلق يف االقتراع؛ واحلق يف الترشح للمقاعد الربملانية؛ وحق املواطنني يف  

فرض الضرائب إال بسلطة برملانية؛ واحلماية من التمييز العنصري يف الدوائر العامة؛ واحلق يف معاش تقاعـدي؛                 
 من الدستور االحتادي محاية إضافية عن ١٢٨وتوفر املادة . )٣(والضمانات اإلجرائية للمحتجزين يف احلجز الوقائي

  .أسس دستوريةباالستناد إىل لإلجراءات احلكومية طريق املراجعة القضائية 

من الدستور االحتادي، وأصـبح     ) ٢(٨وتوّد ماليزيا تسليط الضوء على التعديل الذي أُدخل على املادة             - ١١
التزامها بالقضاء على مجيع أشكال التمييز ضد املرأة        الوفاء ب يف سياق   وذلك  ،  ٢٠٠١سبتمرب  / أيلول ٢٨نافذاً يف   
وينطوي التعديل على حظر التمييز ضد . اماهتا مبوجب اتفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييز ضد املرأةوفقاً اللتز

وباإلضافة إىل ذلك، ختضع أحكام أخرى يف الدستور . املواطنني على أساس نوع اجلنس يف أي قانون من القوانني         
لك أحكاماً تتعلق باحلق يف التعليم؛ واحلق يف        ويشمل ذ ). ٢(٨لضمان توافقها مع املادة     لعملية مراجعة   االحتادي  

  .اجلنسية عن طريق تسجيل زوجات املواطنني وأطفاهلم؛ واحلق يف اجلنسية مبوجب القانون

  قوق اإلنساناملاليزية حل لجنة ال- باء 

يزيـة  املالبرهنت ماليزيا عن التزامها بتعزيز ومحاية حقوق اإلنسان بوسائل مشلت إنشاء اللجنة الوطنية                - ١٢
اللجنة سلطة التحقيـق يف الـشكاوى املتعلقـة         ُخولّت  وقد  . ١٩٩٩يف عام   ) SUHAKAM(حلقوق اإلنسان   

والية تعزيز الـوعي حبقـوق      كُلّفت ب الثاين من الدستور، كما     الباب  بانتهاكات حقوق اإلنسان املُشار إليها يف       
  . التثقيفاإلنسان عن طريق

الدراسـية  لقات  احل عن طريق إجراء البحوث القائمة على الربامج و        وجتري التوعية حبقوق اإلنسان أيضاً      - ١٣
بشأن املعنية  وتسدي اللجنة النصح أيضاً إىل احلكومة والسلطات        . نتائجها على اجلمهور  وتعميم  وحلقات العمل   

 حبالة  كما توصي بالتدابري املالئمة ملعاجلة الشكاوى وتقترح الطرائق الكفيلة بالنهوض         . الشكاوى املقدمة ضدها  
  .حقوق اإلنسان يف ماليزيا وحتسينها

وتتمثل املهام الرئيسية للجنة يف تعزيز الوعي والتثقيف فيما يتعلق حبقوق اإلنسان، ويف إسداء املشورة إىل   - ١٤
كما توصي اللجنة احلكومة بـشأن االنـضمام إىل املعاهـدات           . احلكومة ومساعدهتا يف صياغة التشريعات واإلجراءات     

  . يف الشكاوى املتعلقة بانتهاكات حقوق اإلنسانالتحقيق لدولية األخرى املتعلقة حبقوق اإلنسان، فضالً عن والصكوك ا

. وقد بذلت اللجنة، منذ تأسيسها، جهوداً عديدة لتعزيز حقوق اإلنسان وحتسني محايتـها يف ماليزيـا                 - ١٥
كما أجـرت   . م املاليزي حلقوق اإلنسان   سبتمرب باعتباره اليو  / أيلول ٩وتشمل هذه اجلهود ختصيص اللجنة يوم       

وهذه اجلهود كلّها تشهد على .  عامة يف ادعاءات تتعلق بانتهاكات حلقوق اإلنسان يف ماليزياحتقيقاتاللجنة عدة 
  .تطلع اللجنة إىل حتسني حالة حقوق اإلنسان يف ماليزيا



A/HRC/WG.6/4/MYS/1 
Page 5 

   حبقوق اإلنسانحمددة تتعلقتعديالت / سّن تشريعات-جيم 

 لكفالة رفاه الطفل ومصلحته، باالستناد إىل املبادئ املدرجة يف اتفاقيـة   ٢٠٠١زيا قانون الطفولة لعام     سّنت مالي   -١٦
وينّص هذا القانون على رعاية األطفال ومحايتـهم وإعـادة          . )٤(١٩٩٥انضمت إليها ماليزيا يف عام      حقوق الطفل اليت    

 أو اإلعاقة البدنية أو العقلية      أو املنشأ االجتماعي  لغة أو الدين     أو اجلنس أو ال     متييز على أساس العرق أو اللون      تأهيلهم دون 
  . وضع آخرأو العاطفية أو أي

 ويف إطار عمليتها الداخليـة  .اتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة، وقّعت ماليزيا    ٢٠٠٨أبريل  / نيسان ٨ويف    -١٧
يوليـه  / متـوز  ٧ اإلعاقة الذي دخل حيز النفاذ يف        للتصديق على االتفاقية، سّنت ماليزيا القانون املتعلق باألشخاص ذوي        

كما .  والنهوض هبم  وينّص هذا القانون على تسجيل األشخاص ذوي اإلعاقة ومحايتهم وإعادة تأهيلهم ورفاههم           . ٢٠٠٨
ذوي اإلعاقة، وتشمل عضويته    بشؤون   الذي يرأسه الوزير املعين      لس الوطين لألشخاص ذوي اإلعاقة    ينّص على إنشاء اجمل   

ومن أجل حتقيق أهداف    . ، واملدير العام للصحة واملدير العام للتعليم وغريهم       املعنيةّدعي العام واألمناء العامني للوزارات      امل
القانون، أُوكلت إىل اجمللس مهام من ضمنها اإلشراف على تنفيذ السياسة الوطنية وخطة العمـل الوطنيـة املتعلقـتني                   

ت إىل احلكومة بشأن مجيع اجلوانب ذات الصلة بذوي اإلعاقة، مبـا يف ذلـك               باألشخاص ذوي اإلعاقة، وتقدمي توصيا    
، واستعراض أنـشطة     والنهوض هبم  املسائل املتعلقة بدعم هؤالء األشخاص ورعايتهم ومحايتهم وإعادة تأهيلهم ورفاههم         

فيذ السياسة الوطنية وخطة    ومؤسسات القطاع اخلاص املعنية بتن    احلكومية  مجيع الوزارات والوكاالت واهليئات واملنظمات      
  .العمل الوطنية املتعلقتني باألشخاص ذوي اإلعاقة

يـنّص  هو ، و٢٠٠٨فرباير / شباط٢٨أما القانون املتعلق مبكافحة االجتار يف األشخاص فقد دخل حيز النفاذ يف       -١٨
وعلى الصعيد . واحلماية واملأوى للضحايايف مجلة أمور على اآللية القانونية لتجرمي مرتكيب االجتار يف البشر، وتوفري الرعاية 

، وصّدقت عليهـا يف     ٢٠٠٢الدويل، وقّعت ماليزيا على اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة اجلرمية املنظمة عرب الوطنية يف عام               
بصدد االنضمام إىل بروتوكول منع وقمع االجتار باألشخاص، وخباصـة النـساء            هي حالياً   كما أن ماليزيا    . ٢٠٠٤عام  
  .)٥( املكمل التفاقية األمم املتحدة ملكافحة اجلرمية املنظمة عرب الوطنية واملعاقبة عليه، وهو الربوتوكولألطفالوا

ألف مـن    - فتعديل الفصل السادس  . لتحسني اإلطار القانوين للتعامل مع اإلرهابيني     جاهدة  وقد سعت ماليزيا      -١٩
جرائم قائمة بـذاهتا مبوجـب القـانون        كابية ومتويلها وأخذ الرهائن     األفعال اإلره معاملة   ينّص على    )٦(قانون العقوبات 

وإىل جانب اجلهود املتواصلة يف ميدان مكافحة اإلرهاب، يهدف هذا التعديل أيضاً إىل ضـمان محايـة مجيـع      . املاليزي
   تنفيـذ  صـول القانونيـة يف    األوُتراعـى   . األشخاص يف ماليزيا من األفعال اإلرهابية وإىل حفـظ الـسلم واألمـن            

  .هذه األحكام

جهد استثنائي ملنح طالب املؤسسات العليا ومنظماهتم حرية التجمع، جتري مراجعة األحكـام ذات              إطار  ويف    -٢٠
ويتضمن مقترح تعديل القانون    . وّجه إليه الكثري من االنتقادات    ي الذي   ١٩٧١الصلة من قانون اجلامعات والكليات لعام       

معات املسؤولية القانونية عن إبالغ طالب اجلامعة ومنظمات الطـالب أو هيئـاهتم أو               رؤساء اجلا   نواب املذكور حتميل 
غـري قانونيـة   باعتبارها  وزير التعليم العايل هاجمموعاهتم بأمساء اجلامعات أو املنظمات أو اهليئات أو اجملموعات اليت حيدد       

  .وغري مالئمة ملصلحة ورفاه الطالب أو اهليئات الطالبية
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اتفاقية حقـوق   اليزيا أيضاً استعراضاً شامالً لإلطار القانوين الوطين لضمان توافقه مع مبادئ وأحكام             وجتري م   -٢١
ويف هذا الصدد، أُنشئت جلنة لدراسة القضايا املتعلقـة حبـل           . الطفل واتفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييز ضد املرأة        
 املنازعـات   وذلك يف سياق   وحضانتهم وإرثهم وحتديد ديانتهم      رباط الزوجية، ورعاية األطفال املولودين من زواج مدين       

جلنة ملراجعة القوانني املتعلقة حبقوق يف الوقت نفسه وأنشئت  . الدين اإلسالمي دينه واعتناق    أحد الزوجني    تغيريالناجتة عن   
  .املرأة يف األحكام املتعلقة باألسرة يف الشريعة اإلسالمية

   االلتزامات الدولية-دال 

 أيضاً يف اً ماليزيا طرفدخلتإىل جانب اتفاقية حقوق الطفل واتفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييز ضد املرأة،   -٢٢
االتفاقية التكميلية إلبطال الرق وجتارة الرقيق واألعراف واملمارسات الشبيهة بالرق؛ واتفاقية جنسية املـرأة املتزوجـة؛                

  .)٧( واملعاقبة عليهاواتفاقية منع جرمية اإلبادة اجلماعية

لتزاماهتا القانونية اليت   الاستجابة ماليزيا وامتثاهلا وتنفيذها     وحتسني تنسيق   وقد أنشئت جلان عديدة سعياً لتبسيط         -٢٣
، أنشئت بشكل رمسي اللجنة احلكومية املعنية باملساواة بني اجلنسني،          ٢٠٠٤ويف عام   . تقتضيها معاهدات حقوق اإلنسان   

كما أن هناك جلنة تنسيق مشتركة بـني الوكـاالت متـارس            . املرأةبالنهوض بوضع   احلكومة والتزامها   إلثبات استعداد   
. يف هـذا الـشأن    أنشطتها برئاسة وزارة اخلارجية وتتمثل مهمتها يف دراسة االنضمام إىل املعاهدات وتقدمي توصـيات               

دنية والسياسية؛ والعهد الدويل اخلاص بـاحلقوق       وتعكف هذه اللجنة حالياً على دراسة العهد الدويل اخلاص باحلقوق امل          
االقتصادية واالجتماعية والثقافية؛ واتفاقية مناهضة التعذيب وغريه من ضروب املعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو                

باالنـضمام إىل   وجيري اختاذ اخلطوات املالئمـة للتوصـية        . املهينة؛ واتفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييز العنصري       
  .االتفاقيتني األخريتني

وتنظر ماليزيا أيضاً يف سحب حتفظاهتا على اتفاقية حقوق الطفل واتفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييز ضد                   -٢٤
تني هلا مشتركة بني الوكاالت لرصد امتثال ماليزيا        أعمال جلنة وتنسق وزارة املرأة واألسرة وتنمية اجملتمعات احمللية        . املرأة

  . تتضمن مهامها تقدمي التوصيات الالزمة إىل احلكومة لسحب حتفظات معينة على االتفاقيتنياالتفاقيتني

 االتفاقية املتعلقة بالعمل اجلربي أو      مبا يف ذلك  وماليزيا طرف أيضاً يف العديد من اتفاقيات منظمة العمل الدولية،             -٢٥
املتعلقـة  ل عمل األطفال واختاذ إجراءات فورية للقضاء عليها؛ واالتفاقيـة           اإللزامي؛ واالتفاقية املتعلقة حبظر أسوأ أشكا     

  .تطبيق مبادئ حق التنظيم واملفاوضة اجلماعية، واالتفاقية املتعلقة باهلجرة من أجل العمالةب

ماليزيا هي أحد األعضاء اخلمسة األصليني يف رابطة أمم جنوب شرق آسيا، فقد اضطلعت بدور هام              وحيث إن     -٢٦
 عن طريق توقيع ميثاق الرابطة       حكومية دولية ذات شخصية قانونية وذلك      يف عملية تأسيس الرابطة وإعطائها صفة منظمة      

ويـنّص  . ٢٠٠٨فربايـر   / شباط ٢٠وقد صّدقت ماليزيا على امليثاق يف       . ٢٠٠٧نوفمرب  /القادة يف تشرين الثاين   من ِقَبل   
يف اجتاه الوفـاء بـالتزام      متثل عالمة فارقة    عة للرابطة، وهي خطوة إجيابية       على إنشاء هيئة حلقوق اإلنسان تاب      اآلنامليثاق  

ويف الوقت احلاضـر،    . مببادئ احترام احلريات األساسية وتعزيز حقوق اإلنسان ومحايتها       بالتقيد  الرابطة ودوهلا األعضاء    
ب املصلحة، مبا فيهـا العديـد مـن         من أصحا املعنية  تعمل ماليزيا هبمة مع الدول األعضاء األخرى يف الرابطة واجلهات           

  .هيئة حقوق اإلنسان التابعة للرابطةاالختصاصات املتصلة بعمل منظمات اجملتمع املدين، لصياغة 
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بسبب وضعها االقتصادي املزدهر وموقعهـا اجلغـرايف        وذلك  وماليزيا بلد مضيف للعمال من البلدان اجملاورة          -٢٧
نقص األيدي العاملة يف البلد يف الوقـت        للتغلب على مشكلة    األجانب كتدبري   ستخدم العمال   وُي. اجلذاب واالستراتيجي 

وختضع العمالة األجنبية لشروط وأحكام معينة، منها على سبيل املثال مسؤولية رب العمل عن عـودة العمـال                  . الراهن
  .  هلماألجانب إىل بلداهنم األصلية وتوفري ظروف معيشية وأجور مناسبة

تزام بتعزيز ومحاية حقوق هذه الفئة من األشخاص، أبرمت ماليزيا اتفاقاً ثنائياً مع حكومة إندونيسيا ويف إطار االل  -٢٨
كما وقّـع البلـدان     .  لتنظيم العمالة األجنبية بني البلدين يف قطاعات البناء واملصانع والزراعة حتديداً           ٢٠٠٤مايو  /يف أيار 

تدابري إجيابية تشمل استحداث    اختاذ   املذكرة على    صوتن.  املنازل  تتعلق بتوظيف خدم   ٢٠٠٦مايو  /مذكرة تفاهم يف أيار   
  .عقد عمل منوذجي واحلماية من خصم رواتب العمال لدفع الرسوم اليت يتحملها رب العمل

   تعزيز احلقوق االجتماعية والثقافية واالقتصادية-هاء 

قتصادية واالجتماعية والثقافية شأهنا شأن احلقوق      تعترف ماليزيا، بوصفها بلداً متعدد األعراق، بأمهية احلقوق اال          -٢٩
 بتعزيـز احلقـوق     املتعلقـة لسياسات  لاملستدام  بالتطوير   ماليزيا التزاماً راسخاً     تلتزمويف هذا الصدد،    . املدنية والسياسية 

  .طننيوقد ُنفّذ العديد من الربامج ذات الصلة ملنفعة املوا. االقتصادية واالجتماعية والثقافية داخل البلد

 حلق يف التعليم ا-١

حقبة ما قبل االستقالل حني أدخل الربيطانيون نظام التعليم العلماين اىل  نظام التعليم احلايل يف ماليزيا      يرجع منشأ     -٣٠
يسهم يف النجاح املعقول لنظام التعليم      مما   فإن التعليم يف ماليزيا قد تطور على مدى فترة طويلة،            وبالتايل. ١٨١٦يف عام   

فالتعليم واجملتمع يف   . فضالً عن تلبية احتياجات بلد متسارع النمو      اجملموعات االثنية   ي يليب مطالب املساواة بني خمتلف       الذ
  .يف سائر البلدانما هي احلال كترابطاً أساسياً ماليزيا مترابطان 

ه القدر األكرب من املخصصات ولذلك فقد كرست ل. لتنمية الوطنيةلوتعترف ماليزيا بأمهية التعليم كأداة أساسية    -٣١
نظراً لتزايد أمهية التعليم والتدريب والتعليم مدى احلياة، فقـد          وواليوم،  . ١٩٥٧يف امليزانية الوطنية منذ استقالهلا يف عام        

 )٨(ماليزي رينغيتمليار   ٤٠,٣، مبلغاً قدره    )٢٠١٠-٢٠٠٦) (9MP(خصصت ماليزيا، مبوجب اخلطة التاسعة ملاليزيا       
  . على تطوير التعليم والتدريبلالنفاق ) املائة من جمموع امليزانية السنوية يف٢١حنو (

فقد أوصى التقرير بإنشاء نظام تعليم      .  بداية ملموسة للتعليم يف ماليزيا     ١٩٥٦ تقرير عبد الرزاق لعام      وقد أرسى   -٣٢
ُسـن  وأصبح التقرير األساس الـذي      . مة األ قبلهاتوطين يشجع التنمية الثقافية واالجتماعية واالقتصادية والسياسية اليت         

جلميع املدارس، وهو منهج يتـسق مـع        موحد   هبدف استخدام منهج دراسي      ١٩٥٧التعليم يف عام    باالستناد إليه قانون    
 استناداً إىل تقرير عبد الرمحن طالب       ١٩٦١ ُسّن قانون التعليم لعام      ،يف تطوير نظام التعليم   قُدماً  وللمضي  . املبادئ الوطنية 

يف املؤسسات  وكذلك  اللغة املاالوية كمادة إلزامية يف املدارس االبتدائية والثانوية،         دراسة  وقد فرض القانون    . ١٩٦٠عام  ل
على مهارات القراءة والكتابـة والرياضـيات يف املنـاهج          لريكز  ، واصل نظام التعليم تطوره      ١٩٧٩ويف عام   . التدريبية

احلادي والعشرين، يـنّص    ولتلبية متطلبات التعليم يف القرن      .  سنة ١١لرمسي لتبلغ   الدراسية، فضالً عن إطالة مدة التعليم ا      
. البلدهذا  على توجيهات لتسيري سياسات التعليم يف ماليزيا، إذ جيعل التعليم االبتدائي إلزامياً يف     ١٩٩٦قانون التعليم لعام    



A/HRC/WG.6/4/MYS/1 
Page 8 

 

  تتوخـاه الفلـسفة   لة لألفراد، على النحـو الـذي         التنمية الشاملة واملتكام   ليصبح هدف التعليم    حتول  احلني ومنذ ذلك 
  .)٩(التعليمية الوطنية

 املدارس الوطنية واملـدارس باللغـة       :ويف ظل هذا اجملتمع املتعدد األعراق، يوجد نوعان من التعليم االبتدائي مها             -٣٣
 ُتستخدم اللغة الصينية أو التاميلية بينمايم، ستخدم اللغة املاالوية يف التعل ُت،ففي املدارس الوطنية ). الصينية والتاميلية (العامية  

 يف  ويدلّ وجود هذين النوعني من املدارس يف ماليزيا على مراعاة البعد املتصل حبقوق اإلنـسان               .يف مدارس اللغة العامية   
  . االندماجيليب احتياجات السكان املتعددي األعراق إذ يتيح منهجاً دراسياً موحداً ولغة وطنية تضمنأنه ، كما ماليزيا

تضع كذلك اخلطوط العريضة    ، وهي   ٢٠١٠-٢٠٠٦وقد صاغت ماليزيا خطة رئيسية لتطوير التعليم يف الفترة            -٣٤
بادرات ماليزيا الرامية إىل ضمان حصول مجيع الطالب على فرص تعليمية منصفة ومتكافئة، بغض النظر عـن مكـاهنم               مل

من تدابري  جمموعة شاملة   لة صعوبة احلصول على التعليم عن طريق توفري         وتتصدى ماليزيا ملسأ  .  اإلثين وقدراهتم وانتمائهم 
لطـالب  ملـساعدة ا  اليت تشمل برنامج إقراض الكتب الدراسية، وخطة غذاء تكميلية، وصندوقاً اسـتئمانياً             التعليم  دعم  

، وتوفري األغطيةواصالت، وتوزيع  املخدمات  املساعدة الغذائية، واملساعدة يف توفري      تقدمي  دراسية، و النح  املالفقراء، وتوفري   
  .إليواء الطالب احملرومنيمرافق ، وتوفري تغطية الرسوم املدرسيةبدل شهري للطالب ذوي اإلعاقة، وبرنامج املساعدة يف 

وحيصل الطالب ذوو االحتياجات اخلاصة على فرص تعليمية يف مدارس خاصة ويف إطار بـرامج اإلدمـاج يف                    -٣٥
 :هـم و تعليمية لثالثة أنواع من األطفال ذوي االحتياجات التعليميـة اخلاصـة         تسهيالتفر ماليزيا   وتو. العاديةاملدارس  
. صـعوبة يف الـتعلم    ، واألطفال الذين يواجهون     مسعيةواألطفال الذين يعانون إعاقة      ،الذين يعانون إعاقة بصرية   األطفال  

ستان للتعليم الثـانوي اخلـاص، ومدرسـتان         مدرسة وطنية للتعليم اخلاص، ومدر     ٢٨، كانت هناك    ٢٠٠٧وحىت عام   
وُتستخدم مناهج املدارس الوطنية يف مدارس      .  مدرسة يف إطار برنامج التعليم املدمج اخلاص       ٩٧٣للتدريب املهين اخلاص و   

ـ       . الشاملالتعليم اخلاص ويف برنامج التعليم         يب االحتياجـات اخلاصـة هلـذه الفئـة        بيد أن هذه املناهج ُتعّدل حبيث تل
  .لطالبمن ا

يف إطار اخلطة الرئيسية لتطوير التعلـيم       وجيري  . وتقّر ماليزيا بأمهية التعليم بالنسبة جملموعات السكان األصليني         -٣٦
وتشمل الـربامج   . تنفيذ وحتديد عدة برامج خاصة لتقليص الفجوة التعليمية بني الطالب املنحدرين من السكان األصليني             

 وبرناجمـاً   ملعاجلة احتياجات الطالب من السكان األصـليني،      فال أورانغ أسلي وبينان،     املذكورة برناجماً للوصول إىل أط    
إلعادة تصميم وتكييف املناهج الدراسية وفقاً الحتياجات هؤالء الطالب وخلفياهتم، واستحداث مواد تدريبية خاصـة               

 أورانغ أسلي لتزويـدهم بـالزي       كما ُتخصص أموال للطالب املنحدرين من مجاعة      . بينانللطالب املنحدرين من مجاعة     
  .املدرسي ورسوم املواصالت واملدارس واالمتحانات والقرطاسية، واملعونة الغذائية واملنح الدراسية

احلكومة ما داموا يفون بأحكام نظام التعليم وشريطة احلصول على          املدعومة من   وُيقبل غري املواطنني يف املدارس        -٣٧
ويف ظـل تـدفق     .  أهنم يتمتعون حبرية التسجيل يف أي مدرسة خاصة يف مجيع أحناء البلد            كما. موافقة من وزارة التعليم   

العمال األجانب من إندونيسيا، فقد أبرمت ماليزيا اتفاقاً مع إندونيسيا لتعيني مدرسني مؤهلني ووضع منـاهج دراسـية                  
ئات التعليمية يف البلدين لصاحل أطفال      للمدارس اليت تنشئها مؤسسة هومانا، وهي مؤسسة أنشئت بفضل التعاون بني اهلي           

  .العمال األجانب الوافدين من إندونيسيا



A/HRC/WG.6/4/MYS/1 
Page 9 

يف ماليزيا أطفال حمرومون من     ومن مث ال يوجد     لتزامها مبوجب اتفاقية حقوق الطفل امتثاالً تاماً،        الومتتثل ماليزيا     -٣٨
 ومفوضية  )اليونيسيف( األمم املتحدة للطفولة     كمنظمةمع شىت املنظمات الدولية،     باستمرار  كما تتعاون احلكومة    . التعليم

األمم املتحدة لشؤون الالجئني ومنظمات اجملتمع املدين، لضمان التحاق أبناء املهاجرين غري القانونيني بفصول دراسية غري                
  .املنظمات غري احلكومية، كاملدارس اليت ُتدار بواسطة اجملتمعات احملليةتنظمها رمسية 

 احلق يف الصحة -٢

ويشمل احلق يف الصحة احلصول على  . إن للتمتع باحلق يف الصحة أمهية فائقة يف مجيع مناحي حياة الفرد ورفاهه              -٣٩
وجيـري تطـوير    . ، والتغذية، واملرافق الصحية، واملياه النظيفة واهلواء النقـي        )الطبية والوقائية (الرعاية الصحية املالئمة    

كما أن ماليزيـا تعتـرف      . خلدمات الصحية اليت تليب االحتياجات الصحية للجميع      السياسات والربامج يف ماليزيا لتوفري ا     
حترص على تلبيتها مـع  هي باالحتياجات الصحية املتباينة واخلاصة بكل فئة من الفئات العمرية، من املواليد إىل املسّنني، و           

  .إعطاء أولوية خاصة للنساء يف سن اإلجناب واألطفال وذوي اإلعاقات

الرعايـة  مرافـق   بتكلفة متدنية جداً أو جماناً يف       إىل حد كبري    ر ماليزيا خدمات صحية مدعومة من الدولة        وتوف  -٤٠
 املرافـق و.  يف املائة من تكاليف الرعاية الـصحية ٩٨حنو بتغطية وتتكفل احلكومة . )١٠(الصحية األولية والثانوية والثالثية   

ظر عن االنتماء االجتماعي، أو اجلنسية، أو القدرة املالية، مبا يف ذلـك             املذكورة مفتوحة أمام اجلميع دون متييز، بغض الن       
يف خمتلـف املواقـع     املرافق الصحية موزعة توزيعاً     هذه  كما أن   . وضعهم القانوين عن   النظر   بغضأمام العمال املهاجرين    

، فإن احلكومة توفر للمجتمعـات      الثابتةما يكفي من املرافق الصحية      توفر فيها   يأما يف األماكن اليت ال      . اجلغرافية يف البلد  
  .احمللية خدمات دعم تشمل العيادات املتنقلة واألطباء اجلوالني

ويف إطار اجلهود الرامية إىل ضمان الوصول إىل مستوى رفيع من الرعاية الصحية، استحدثت وزارة الصحة نظام    -٤١
وهو وسيلة لتمكني املسعفني واألطباء العاملني يف       . ادات الطبية الرعاية األولية اإللكتروين، وهو نظام إلكتروين إلدارة العي       

 من إدارة احلاالت الطبية على حنو يّتسم بالفعالية والكفـاءة ويـضمن إنقـاذ               ومناطق يصعب الوصول إليها   مناطق نائية   
  .ينيحيّد من عزلة األخصائكما ويضع هذا النظام الرعاية الطبية املتخصصة يف متناول املرضى . األرواح

من خالل العديد من الربامج الرامية إىل احلّد من األمراض والوفيات لألسر شاملة صحية  وتوفر احلكومة خدمات      -٤٢
فترة الرعاية يف   وتشمل هذه الربامج رعاية األمومة و     . بني خمتلف الفئات العمرية، مع التركيز خاصةً على النساء واألطفال         

 من األم إىل الطفل، وحتديد النسل، وفحص الكشف عـن سـرطان الـرحم،               يدزاإلاحلمل، والوقاية من انتقال مرض      
ألطفال طائفة من خدمات الوقاية والتوعية والعالج وإعادة        لرعاية ا وتشمل الربامج املخصصة    . والكشف عن أورام الثدي   

 كما ُتوفر اخلدمات الصحية     .األطفالصغار  وتوفر العيادات الطبية اخلدمات الصحية للحوامل واملواليد والرضع و        . التأهيل
أما برامج الرعايـة الـصحية      . لألطفال يف دور احلضانة واملدارس االبتدائية والثانوية عن طريق إنشاء أفرقة طبية مدرسية            

لذوي اإلعاقة فتشمل رعاية األطفال ذوي االحتياجات اخلاصة، وبرامج الوقاية واملتابعة للمكفوفني والصّم، وخـدمات               
  . لذوي اإلعاقة من البالغنيإعادة التأهيل
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لتعزيز الصحة تشمل التثقيف واإلعالم وإسداء املشورة لفئات مستهدفة، بغية          تنفيذ برامج   احلكومة  باشرت  كما    -٤٣
   املتعلقـة بالـصحة، ال سـيما الـصحة         متكني عامة اجلمهور من اختاذ خيارات وقرارات مستنرية بشأن مجيع اجلوانب          

  .اإلجنابية واجلنسية

وجتري السيطرة على   . حققت ماليزيا جناحاً كبرياً يف السيطرة على العديد من األمراض املعدية عاماً بعد عام             قد  و  -٤٤
هذه األمراض بواسطة تدابري الصحة العامة، كاألحكام املتعلقة مبياه الشرب املأمونة، وبرنامج حتصني األطفـال، واتبـاع      

ن النفايات، وحتسني الرقابة على نوعية التغذية والغذاء، فـضالً عـن   اإلجراءات السلمية يف الصرف الصحي والتخلص م  
  .حتسني اخلدمات الصحية

 الربنامج  ١٩٨٥ يف شىت أحناء العامل، وضعت ماليزيا يف عام          اإليدز/ويف ظل انتشار فريوس نقص املناعة البشرية        -٤٥
املعلومات املتعلقة هبذا وتعميم زيز التثقيف الصحي ويشمل هذا الربنامج تع.  والسيطرة عليهاإليدزالوطين للوقاية من مرض 

ويف إطار هذا الربنامج، تقدم احلكومة متويالً للمنظمـات غـري           . املرض على عامة اجلمهور وعلى فئات مستهدفة معينة       
نه يف ماليزيا، وخاصة     والدعوة للوقاية م   باإليدزيف الربامج املتعلقة    بالغ األمهية    ملا هلا من دور      اإليدزاحلكومية املعنية مبرض    

شرطان النشطة وتدرك احلكومة أن االلتزام السياسي القوي والتدابري الوقائية . الفئات األكثر تعرضاً لإلصابة بهمساعدة يف 
، صـيغت   ٢٠٠٦ويف عام   . املكاسب اإلمنائية اليت حققها البلد حىت اآلن      هذه اجلائحة اليت قد تبّدد      أساسيان ملنع تفشي    

اتيجية الوطنية لوضع إطار عمل جلهود ماليزيا يف التصدي ملرض االيدز خالل فترة السنوات اخلمـس مـن                  اخلطة االستر 
وتراعي السياسات واالستراتيجيات املتعلقة بالصحة املعارف العلمية الراهنة، وتوصـيات منظمـة            . ٢٠١٠ إىل   ٢٠٠٦

يدز، واألنشطة الدولية، والـسياسات  اإل/املناعة البشريةالصحة العاملية وبرنامج األمم املتحدة املشترك املعين بفريوس نقص   
  . وقبولهاجملتمعحساسيات واألنظمة احلكومية السارية، فضالً عن مراعاة 

اإليـدز  برامج الوقاية من    خدمات  كذلك على توفري    ماليزيا   حترص   ،وإىل جانب توفري اخلدمات الصحية العامة       -٤٦
وجيري توفري اخلدمات الطبية والصحية إىل      . اإلصابة هبذا املرض ومنع تفشيه بينها     من  جملموعات السكان األصليني للوقاية     
 ثابتة وأفرقة صحية وعيادات متنقلة، األمر الذي أّدى إىل زيادة الغطاء الصحي             مرافقالسكان األصليني يف ماليزيا بواسطة      

  . يف املائة٨٠إىل نسبة 

 احلقوق الثقافية -٣

ية كبرية يف بلد متعدد األعراق كماليزيا، وألسلوب التمثيل دور أساسي يف حتديد وتـرية               إن للتمثيل الثقايف أمه     -٤٧
واألعراق . استثنائيفريد على حنو     بطابع   يتسمفالوحدة والتفاعل بني األعراق قد شكال جمتمعاً متنوعاً وحيوياً          . االندماج

تتمسك أيضاً بقيم التفاهم والتسامح فضالً عـن        بل إهنا   ب،  بثقافاهتا وتقاليدها فحس  ال حتتفظ   الثالثة الرئيسية يف ماليزيا     
ـ لتعايش ل أفسحت اجملال التنوع قد يف ظل   الوحدة الثقافية   وهذه  .  إرثها الثقايف  تقاسم سلمي وهـي احملـرك الـرئيس    ال

  .لالستقرار السياسي والنمو اللذين تتمتع هبما ماليزيا

يف  حتقيقهـا    إىل التارخيية ووضعها احلاضر والتنمية اليت تتطلع        جتارهباى  وتقوم السياسة الثقافية الوطنية ملاليزيا عل       -٤٨
السياسة على حتقيق التنمية الثقافية عن طريق االستيعاب والتوليف لتشجيع الوحدة الوطنية واحلد             هذه  وتنطوي  . املستقبل

 احلياة اليومية للناس، على حنو يضمن       فالثقافة والقيم التقليدية ُتصان وُتحفظ وُتمارس يف      . من نزعات االستقطاب العرقي   
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وُتشَجع اجملتمعات احمللية كلها على ممارسة إرثها الثقايف والفين والتعبري عنه وعرضه، حبيث             . اً وصحي اًأسلوب حياة متوازن  
  .تعزز التفاهم بني الثقافات واالعتزاز بالتنوع الثقايف

حكام الدستورية ماليزيا من احلفاظ على الوحدة الوطنيـة         االقتصادية واأل  -وقد مكّنت السياسات االجتماعية       -٤٩
وكـان   ١٩٧٠وقد ُنفذت السياسة االقتصادية اجلديدة يف عـام         . وتوطيدها عن طريق عملية إدماج أفراد الشعب قاطبة       

ظـر عـن    بواسطة استراتيجية مزدوجة تتمثل يف القضاء على الفقر بغض الن         ُتحقَّق  هو الوحدة الوطنية اليت     األمسى  هدفها  
  .أعراق معينةيستمر الربط بني مهن وحبيث ال اجملتمع هيكلة ، وإعادة  االجتماعيةالعرق والفئة

حتقيق تنميـة  يف هدفها ومتثل لسياسة االقتصادية اجلديدة التنمية الوطنية لتخلف ا جاءت سياسة ١٩٩٠ويف عام     -٥٠
قادرة ، وكان حمورها بناء أمة      ٢٠٠١ة الرؤية الوطنية يف عام      وطُرحت سياس .  جمتمع أكثر احتاداً وعدالةً    إقامةمتوازنة بغية   

أمة ماليزية تقدميـة    قيام  وهتدف سياسة الرؤية الوطنية إىل      . يتمثل هدفها األبرز يف الوحدة الوطنية     على التكيف والتنافس    
  . وتعمل بروح الشراكة الكاملة واملنصفةوئامومزدهرة تعيش يف 

فإدمـاج شـىت    . الفرعيـة اإلثنية واإلثنيـة    ماليزيا دور ومشاركة خمتلف الفئات      السياسي يف   املشهد  ويعكس    -٥١
حتظـى  اجملموعات اإلثنيـة    وباإلضافة إىل ذلك، فإن خمتلف      . يف النظام السياسي يضمن صوتاً للجميع     اجملموعات اإلثنية   

  .لد، على مجيع املستوياتالبشؤون ، فضالً عن إدارة اتبفرصة املشاركة يف العملية السياسية وعملية صنع القرار

  القضاء على الفقر - ٤

الثالثة  ولقد اخنفضت معدالت الفقر اخنفاضاً حاداً خالل العقود       . تؤمن ماليزيا بأمهية القضاء على الفقر       - ٥٢
يف صـفوف   لفقر  التصدي ل ويعود ذلك إىل اجلهود اليت بذلتها ماليزيا إلدراج أبعاد جديدة يف            . والنصف املاضية 

وتأمل ماليزيا القضاء على    . صليني واألقليات يف صباح وسراواك؛ وفقراء املدن وسكان املناطق النائية         السكان األ 
  .٢٠١٠ يف املائة حبلول عام ٢,٨الفقر املدقع وخفض نسبة الفقر عموماً مبقدار النصف ليصل إىل 

قر لدى نـصف عـدد      ، من احلد من مستوى الف     السبعينات من القرن املاضي   متكنت ماليزيا، منذ    قد  و  - ٥٣
معـدالت   ، نتيجة ذلك  ،واخنفضت. بتطبيق برامج خمتلفة تستهدف القضاء على الفقر      )  يف املائة  ٤٩,٦(السكان  
. ٢٠٠٧ يف املائة يف عـام       ٣,٦ إىل   ٢٠٠٤ يف املائة يف عام      ٥,٧السكان املاليزيني من    يف صفوف   الفقر  انتشار  
 ، بينما اخنفض٢٠٠٧املائة يف عام  يف ٢ إىل ٢٠٠٤ائة يف عام  يف امل٢,٥الفقر يف املدن من معدل انتشار  واخنفض

ونتيجة هذا اإلجناز أصبح اهلدف املنشود اآلن من خطة ماليزيا          .  يف املائة  ٧,١ يف املائة إىل     ١١,٩يف األرياف من    
  حقق، وماليزيا واثقة من أهنـا سـت       ٢٠١٠ يف املائة حبلول عام      ٢,٨ الفقر إىل    خفض معدل التاسعة هو مواصلة    

  .)١١(هذا اهلدف

 ٣٣ذكر أن عدد األسر املعيشية الفقرية اخنفض بنسبة         عن مدى احلد من الفقر، يُ     صورة أوضح   وإلعطاء    - ٥٤
النمو ل  بفض االخنفاض   وقد حدث هذا  .  أسرة يف الفترة املعنية    ٢٠٩ ٠٠٠ أسرة إىل    ٣١١ ٣٠٠يف املائة، أي من     

  .شاريع املخصصة للقضاء على الفقرتنفيذ خمتلف الربامج واملاإلجيايب واالقتصادي 
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فازداد دخل األسر املعيشية يف املدن      . ل هذا االخنفاض يف املناطق احلضرية والريفية على حد سواء         ّجوُس  - ٥٥
رينغتاً ماليزيـاً يف عـام       ٤ ٣٥٦ إىل   ٢٠٠٤رينغتاً ماليزياً يف عام      ٣ ٩٥٦ يف املائة سنوياً، أي من       ٣,٣بنسبة  
رينغتـاً   ١ ٨٧٥ أي مـن    ، يف املائة  ٦,٨ األسر املعيشية الريفية يف الفترة املعنية بنسبة         ، بينما ازداد دخل   ٢٠٠٧

رينغتاً ماليزياً شهرياً  ٣ ٢٤٩وازداد متوسط دخل األسر املعيشية يف ماليزيا من . رينغتاً ماليزياً ٢ ٢٨٣ماليزياً إىل 
  . يف املائة٤,٣ي مبعدل منو سنوي قدره ، أ٢٠٠٧رينغتاً ماليزياً شهرياً يف عام  ٣ ٦٨٦ إىل ٢٠٠٤يف عام 

وكان معدل النمو األعلى املسجل يف دخل األسر املعيشية الريفية يعود بصفة رئيسية إىل حتسن أسـعار                   - ٥٦
 بنك وأنشأتولقد أجرت ماليزيا تعداداً لألسر املعيشية الفقرية . سيما املطاط وزيت النخيل السلع األساسية، وال

، وهو يتألف من بيانات وطنية متكاملة تشكل مرجعاً مـشتركاً           "e-Kasih"ته   مسّ تخدمنيس للم اًبيانات مشترك 
كما أنـشأت  . ملختلف الوكاالت احلكومية وتفسر دخل خط الفقر ومفهوم األسر الفقرية بناء على معيار موحد 

  .ماليزيا آلية رصد على الصعيد االحتادي وصعيدي الواليات واملناطق لرصد تنفيذ الربامج

سيما بـني    الفقر، وال فجوة  ولقد أسهمت استثمارات القطاعني العام واخلاص إسهاماً كبرياً يف تقليص             - ٥٧
 العام واخلاص واملنظمات غري احلكومية وتـسهم يف         نيالقطاعوتشترك مؤسسات   . سكان األرياف وسكان املدن   

إتاحة املنح الدراسية والرعاية وتوفري ، وخلق فرص العملالقضاء على الفقر، وذلك بأساليب شىت من بينها جهود 
  .التدريب لتحسني املهارات

  احلق يف سكن الئق - ٥

ويعترب . احلق يف املأوى إىل توفري سكن الئق وحتسني مستوى املعيشة والرفاه جلميع السكان            تأمني  يهدف    - ٥٨
ومن هـذا   .  ال بّد من توفره    فية بالتايل، جانباً من جوانب احلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقا        ،السكن الالئق 

  . جلميع املاليزينيميسرة املنطلق تويل احلكومة أمهية كربى إلتاحة السكن الالئق، واملريح واجليد بأسعار 

بأسـعار  اجليد  وكتدبري لتوفري السكن    . ويقوم القطاعان العام واخلاص بتنفيذ برامج اإلسكان يف ماليزيا          - ٥٩
يما لذوي الدخل األدىن، تشجع ماليزيا القطاع اخلاص، يف إطار خطتها التاسعة،            س جلميع املواطنني، وال  ميسرة  

يف مشاريعها اإلمنائية إطار املتوسطة  -  التكلفة املنخفضةوعلى بناء عدد أكرب من املساكن ذات التكلفة املنخفضة   
املناطق لفقراء  مستقطنات و  ملن يعيشون يف  املختلطة، بينما يركز القطاع العام على بناء مساكن منخفضة التكلفة           

  .احلضرية والريفية

  ويتم التركيز على بناء عدد أكرب من الوحدات السكنية املنخفضة التكلفة لذوي الدخل املنخفض الذين                - ٦٠
ويتألف برنامج املساكن الشعبية من مساكن ال تقل . رينغت ماليزي يف الشهر ٢ ٥٠٠ال يتجاوز دخلهم األسري 

  وغرفة جلـوس ومطـبخ  غرف نوم) ٣(، وتتألف من ) متراً مربعا٦٣ً( قدماً مربعاً    ٦٥٠عن   مساحة البناء فيها  
  .ومحام ومرحاض لضمان معيشة مرحية

وتنفذ من قبل   " واملساكن الشعبية للبيع  " "املساكن الشعبية لإلجيار  "ومتول املشاريع املشمولة يف برناجمي        - ٦١
وتيسر احلكومة احلصول   . )١٢(لفقر، وإزالة املستقطنات يف املدن    احلكومة لتحسني مستوى املعيشة، والقضاء على ا      

  .شروطاللراغبني يف ابتياع سكن ممن يستوفون لصاحل اعلى التمويل النهائي من مؤسسات مالية خمتارة 



A/HRC/WG.6/4/MYS/1 
Page 13 

 لذوي الدخل املنخفض عن طريق صندوق اإلقراض السكين خطة اإلقراض السكينكذلك وتتيح احلكومة   - ٦٢
تتاح كما . املعيشي ء الناس من بناء مساكنهم أو شراء مساكن منخفضة التكلفة لتحسني مستواهمبغية متكني هؤال

 الشركة املاليزيـة للـضمان      ا تديره يتقرض الضمان السكين ال   خطة   وهي   ، لذوي الدخل املنخفض   خطة أخرى 
فئة الـدخل   ب معينتني لألشخاص املشمولني     االئتماين اليت تضمن القروض املمنوحة من مؤسستني ماليتني حمليتني        

  .ممن ال حيصلون على رواتباملؤهِّل 

بعـض  استيفاء  وجيب للحصول على املساعدة     .  أيضاً وتوفر املساعدة السكنية للفقراء يف املناطق الريفية        - ٦٣
بين على  سكن م م، أو استئجار أو استقطان      آيل للسقوط سكن  مسكن، أو العيش يف     معدم امتالك   مثل  الشروط،  

  .)١٣(ألشخاص آخرين أو للحكومةمملوكة أرض 

  حقوق املسنني - ٦

وتضمن . املسننيب خاصة   سياسةماليزيا هي إحدى أوائل بلدان منطقة آسيا واحمليط اهلادئ اليت وضعت              - ٦٤
 والرفـاه لألشـخاص     املركز االجتماعي والكرامة   ١٩٩٥يف عام   اخلاصة باملسنني اليت وضعت     السياسة الوطنية   

  ستغالل القدرات الذاتيـة إىل أقـصى      وتنص السياسة على ا   . ملسنني بوصفهم من أفراد األسرة واجملتمع والوطن      ا
مت استعراض االستراتيجيات    قدو. ما ميكن، وإتاحة إمكانية االستفادة من مجيع الفرص، وتوفري الرعاية واحلماية          

 بشأن الشيخوخة يف آسيا واحمليط اهلادئ،       ١٩٩٩احملددة يف إطار هذه السياسة على ضوء خطة عمل مكاو لعام            
  .  بشأن التنفيذ٢٠٠٢ستراتيجية شانغهاي لعام ا املتعلقة بالشيخوخة، و٢٠٠٢وخطة عمل مدريد الدولية لعام 

برفاه املواطنني املسنني وتتخذ التدابري الالزمة لتشجيع األسرة على رعاية أفرادهـا            كذلك  وهتتم ماليزيا     - ٦٥
رينغت ماليزي لتغطية التكاليف الطبية وتكاليف ابتياع  ٥ ٠٠٠ األفراد إعفاًء ضريبياً قد يصل إىل فُيمنح. املسنني

  .املعدات اخلاصة بالوالدين املسنني

بالنسبة إىل األشخاص املسنني، فقررت، بناء كبري  قلق مصدرزال يشكل  أن األمن املايل مابوتقر ماليزيا   - ٦٦
 عاماً من العمر وما فوق      ٦٠ بلغواِلَمن   رينغت ماليزي    ٣٠٠نغت ماليزي إىل     ري ٢٠٠عليه، زيادة البدالت من     

غالء املعيشة عامل ويتبني، بعد وضع    . على تلبية احتياجاهتم  وإىل القدرة املالية    ممن يفتقرون إىل شبكة دعم أسرية       
  . بأس هبا مواطن فقري متقدم يف السن استحقاقات ال٢٨ ٠٠٠يف احلسبان، أن تلك الزيادة َمَنَحت 

 يف املائة من عدد السكان ١٥قد بلغت   عاما٦٠ً ستكون نسبة الذين بلغوا أو جتازوا ٢٠٣٥وحبلول عام   - ٦٧
دراسة عما ينبغي اتباعه مـن سياسـة        على إجراء   احلكومة  تعكف   التطور،   اوعلى ضوء هذ  . إلمجايل يف ماليزيا  ا

  .عداد املسننيتتزايد فيه أوخطة عمل ملعاجلة املسائل املتصلة مبجتمع 
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ات، والتحديات،  ساالجنازات، وأفضل املمار    -  رابعاً
  والقيود، واألولويات الوطنية

  الجنازات وأفضل املمارسات ا-  ألف

   سيادة القانون- ١

  احلكم السديد  )أ(

وضـماناً  . إلعمال حقوق اإلنسان بصورة ناجحة يف ماليزيـا       ضروري  احلكم السديد   من املسلم به أن       - ٦٨
الرتاهـة  بغية تعزيز وتنسيق تنفيذ خطة      للرتاهة  ديد على الصعيد احمللي، أنشأت ماليزيا املعهد املاليزي         للحكم الس 

وضعت ماليزيا تلك اخلطة بعد إجراء سلسلة من املشاورات علـى  قد و". Pelan Integriti Nasional"الوطنية 
التحدي مواجهة طة هو هذه اخلاملنشود من وكان اهلدف العام . الصعيد الوطين أشركت فيها مجيع قطاعات اجملتمع

 يتحلى سامية على وجه التحديد، بناء جمتمع قائم على أسس أخالقية ، أي٢٠٢٠ ماليزيا لعام ةالرابع احملدد يف رؤي
الوطنية وتشغيل املعهد  الرتاهة  وسيساعد إعمال خطة    . مواطنوه بقيم دينية وروحية راسخة ومبعايري أخالقية رفيعة       

  لجمهـور  لالرتاهة عن طريق التصدي للفساد، ومراقبة نظام توصـيل اخلـدمات             بلوغ هدف تعزيز     على تيسري 
  .إدارة املؤسساتو

 لتوفري التدريب يف جمال ٢٠٠٥ة مكافحة الفساد اليت باشرت عملياهتا يف عام يماليزيا أكادميكما أنشأت   - ٦٩
يد الدويل، التزامها مبكافحة الفساد بالتصديق علـى        وأثبتت ماليزيا، على الصع   . املسائل املتصلة مبكافحة الفساد   

  . ٢٠٠٨أكتوبر / تشرين األول٢٤اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة الفساد اليت أصبحت نافذة يف ماليزيا اعتباراً من 

يف حالة " جيد جداً"مستوى األداء بأنه   املقدم من مراجع احلسابات العام٢٠٠٧ يف تقرير عام وقد صّنف  - ٧٠
 ٢١٢مؤشر املـساءلة، وعـددها      على أساس   لتقييم  لالوكاالت احلكومية اخلاضعة    جمموع   يف املائة من     ٤,٧أن  

هـو أداة   هذا  ومؤشر املساءلة   . منها يف املائة    ٢٨,٧ يف حالة    "مرضٍ"و يف املائة    ٦٦,٥يف حالة   " جيد"ووكالة،  
وقُيِّمت الوزارات، وأمانات اخلزانات يف . املاليةلقياس التقدم الذي أحرزته الوكاالت العامة يف جمال حتسني إدارهتا 

الواليات، واإلدارات االحتادية وإدارات الواليات، واهليئات التشريعية، واحلكومات احمللية، وُصنِّفت وفقاً لعـدد             
مؤشر املساءلة الذي قيَّم جودة األداء حسب مؤشرات أساسية من بينها ضبط على أساس  اليت فازت هبا "النجوم"
  . )١٤(األموال العامة يف حسابات اإلقراض واالستثمار واالئتمانوإدارة إليرادات والنفقات ا

 رئيس الوزراء سعادة السيد عبد اهللا أمحد بدوي فكرة إنشاء           طرح،  ٢٠٠٧يناير  /ويف شهر كانون الثاين     - ٧١
التجارية واحلكومة، املؤسسات بني لتناول املسائل املتصلة بالبريوقراطية يف التعامل واسعة فرقة عمل خمولة سلطات 

ويشمل نطاق عمـل تلـك   . )PEMUDAH (وأدى ذلك إىل إنشاء فرقة العمل اخلاصة لتيسري األعمال التجارية      
الفرقة تيسري األعمال التجارية يف ماليزيا بتحديد التحسينات اليت ينبغي إدخاهلا على العمليات واللوائح احلكومية               

اإلشراف على تنفيذ   ، و  ملستويات األداء   وتقارير تقييم شاملة   اجلمهورومات مرجتعة من    القائمة باالستناد إىل معل   
بشأن التغيريات اليت   اجلمهور  التحسينات احملددة، وتقدمي توصيات إىل احلكومة على أساس املعلومات املرجتعة من            

  .)١٥(ينبغي إدخاهلا على السياسات املتبعة يف جمال األعمال التجارية
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  كة منظمات اجملتمع املدين مشار  )ب(

تعمل ماليزيا بالتعاون الكامل مع منظمات اجملتمع املدين على رسم مسارها يف جمال تعزيز ومحاية حقوق                  - ٧٢
إدارة النهوض باملرأة، وهي وكالة تابعة لوزارة     ف.  النهوض باملرأة  ومن األمثلة على ذلك ما يتصل مبجال      . اإلنسان

عن كثب مع اجملتمع املدين بغية تنفيذ خمتلف برامج التمكني، كـالربامج            تعمل  تمع،  النهوض باملرأة واألسرة واجمل   
  .اليت تعوق تقدم املرأةإزالة احلواجز املدرة للدخل، وبرامج بناء املهارات القيادية، والربامج الرامية إىل 

  تعزيز العملية الدميقراطية - ٢

دي، مبسؤولية إجراء انتخابات جملس النواب واجلمعيات       تكلف جلنة االنتخابات، مبوجب الدستور االحتا       - ٧٣
 مجيـع   وتفرض على وتقوم جلنة االنتخابات بإجراء االنتخابات وتسجيل الناخبني        . التشريعية للواليات يف ماليزيا   

وتـضمن تلـك   . املسؤولني عن االنتخابات توخي العدل والرتاهة والتقيد بأحكام الدستور االحتادي ذات الصلة      
الدميقراطية يف البلد وتشرف على حتقيقها وتصوهنا بتنظيم انتخابات حرة ونزيهة على العملية  أيضاً، مراعاة اللجنة،
حيث مل حتقق   . ٢٠٠٨مارس  / آذار ٨ بتاريخ   أُجريتيف االنتخابات العامة الثانية عشرة األخرية اليت        جتلى  حنو ما   

الف املعارضة باألغلبية ـأغلبية الثلثني وفاز ائت "Barisan Nasional"  احلاكمالئتالف السياسياحلالية لاحلكومة 
  . جملساً تشريعياً للواليات، مقارنة مبجلس واحد يف االنتخابات األخرية١٣يف مخسة جمالس من أصل 

  التحديات، والقيود، واألولويات الوطنية -  باء

  التشريعية/اإلصالحات املؤسسية - ١

وميكن تعزيز حقوق اإلنسان    . تعزيز وصون استقالل ونزاهة السلطة القضائية      ب التزاماً تاماً ماليزيا ملتزمة     - ٧٤
ماليزيا باملعايري واملبادئ الدوليـة     تلتزم  وحتقيقاً هلذه األغراض،    .  وفعال إلقامة العدل   ناجعومحايتها بتطبيق نظام    

، يف الواقـع،  ولقد اختذت ماليزيـا . ة، واللياقةاملنصوص عليها يف مبادئ بنغالور للسلوك القضائي، كعدم التحيز، والرتاه  
  .السلطة القضائية املاليزيةعمل  شواغل وادعاءات اجلماهري خبصوص جوانب معينة يف مجيعملعاجلة تدابري إجيابية 

ومت، من باب الشفافية، تعميم النتـائج الـيت         . أنشئت جلنة حتقيق ملكية للنظر يف تلك االدعاءات       قد  و  - ٧٥
  .هذه اللجنةخلصت إليها 

وسـتتناول تلـك   . إصالحات السترجاع ثقة اجلماهري بالـسلطة القـضائية  إجراء وشرعت ماليزيا يف     - ٧٦
  .اإلصالحات إمكانية إنشاء جلنة مستقلة لتعيني القضاة أيضاً

مستوى رفيع من   توفر  وقضاة احملاكم اجلنائية لضمان     احملاكم اجلزئية   كما مت تدعيم سياسات تعيني قضاة         - ٧٧
  .نظام العدالة احلايلاليت تواجه تحديات فعالة للتصدي للطُبِّقت برامج تدريبية كما . هليةالكفاءة واأل

هيئة تتمتع بدرجة أكرب    إىل  وكالتها املكلفة مبكافحة الفساد     على حتويل   ماليزيا يف الوقت احلاضر     وتعمل    - ٧٨
  .من االستقالل يف مكافحة الفساد
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 بغية حتسني وإدارة الشرطة امللكية املاليزيةكية املعنية بتعزيز عمليات  اللجنة املل٢٠٠٤ يف عام وقد أُنشئت  - ٧٩
ختاذ التـدابري  تعّد الزالت ماليزيا  وما.  الشرطةبقوات وفعالية الشرطة فضالً عن استرجاع ثقة اجلماهري    اتخدم

  .اللجنةهذه الالزمة لتنفيذ التوصيات املقدمة من 

  حتديات اإلعمال والتنفيذ - ٢

  األمن الداخلي وتنفيذهقانون   )أ(

يف ( ١٩٦٠أغـسطس   / آب ١يف  وبدأ سريانه    ١٩٦٠ يف عام    الذي صدر  يهدف قانون األمن الداخلي     - ٨٠
اهلدامة إىل مكافحة العناصر املخربة واألعمال      )  الشرقية ماليزيايف   (١٩٦٣سبتمرب  / أيلول ١٧ويف  ) الغربيةماليزيا  

  .القومياليت هتدد األمن 

ون هو وضع األحكام الالزمة لتحقيق األمن الداخلي يف ماليزيا، وضبط املسائل املتصلة             وغرض هذا القان    - ٨١
باحلبس االحتياطي، ومنع األعمال التخريبية، والقضاء على أعمال العنف املنظم ضد األفـراد واملمتلكـات يف                

ار وضمان أمن األفراد    وقانون األمن الداخلي ضروري حلفظ السلم واالستقر      . ماليزيا، وما يتصل بذلك من أمور     
  .يف ماليزيا

احتجاز أي شخص للحيلولة دون قيامه بأعمال ختل بأي شكل سلطة وخيول قانون األمن الداخلي الوزير   - ٨٢
  .االقتصاديةحبياهتا اخلدمات األساسية فيها أو توفر كان بأمن ماليزيا أو بأمن أي جزء من أجزائها أو ختل بضمان 

 ضابط شرطة القيام، بدون أمر من احملكمة، بإلقاء القبض على أي شخص واحتجازه  ألي٧٣وجتيز املادة   - ٨٣
 وأنه ارتكـب    ٨مربَّر يف إطار املادة     احتجازه  ، إن وجدت أسباب تدعو إىل االعتقاد بأن         معهريثما يتم التحقيق    

دمات األساسية فيها   اخلتوفر  فعالً خيل بأي شكل كان بأمن ماليزيا أو بأمن أي جزء من أجزائها أو خيل بضمان                 
  .حتمل أن يرتكبهُي، أو هو على وشك ارتكاب ذاك الفعل أو االقتصاديةحبياهتا أو 

أي شخص بدون حماكمة ملدة قد تصل إىل باحتجاز  على أحكام ختول الوزير سلطة األمر ٨وتنص املادة   - ٨٤
 خيل بأي شكل كان بـاألمن       الشخص من ارتكاب أي فعل    هذا  ضروري ملنع   هذا االحتجاز   سنتني، إن رأى أن     

  .ملدة إضافية ال تتجاوز السنتني يف كل مرةاالحتجاز وجيوز جتديد أمر . القومي

 بشأنه يف إطـار     اًصدر الوزير أمر  ُيمن الداخلي على أنه حيق ألي شخص         من قانون األ   ١١وتنص املادة     - ٨٥
الطعن يف غضون ثالثة أشهر     هذا  يف   ينظر   أن اجمللس   وعلى.  أن يطعن يف هذا األمر أمام جملس استشاري        ٨املادة  

ذلك، ويقدم اجمللـس  ] Yang di-Pertuan Agong[أجاز امللك إذا ، أو يف غضون فترة أطول همن تاريخ استالم
توصياته بشأن القضية إىل امللك الذي يعطي بدوره ما يراه مالئماً من توجيهات خبصوص األمر الـصادر عـن                   

  .الوزير

بإعادة النظر، على األقل  أن يقوم جملس استشاريكذلك على  من قانون األمن الداخلي ١٣ملادة وتنص ا  - ٨٦
  .الداخلي ما دامت سارية من قانون األمن ٨مرة واحدة كل ستة أشهر، يف أي أمر يصدره الوزير مبوجب املادة 
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 ٣٦٥ليه يف املادة     أن يطلبوا إصدار أمر باإلحضار أمام احملكمة على النحو املنصوص ع           للمحتجزينوحيق    - ٨٧
  . احتجازهمالشرط اإلجرائي ألمرصحة من قانون اإلجراءات اجلنائية للطعن يف 

أن يطلبوا توكيل حمامني من اختيارهم أو اختيار أسرهم لتمثيلهم يف إجـراءات أمـر               للمحتجزين  وحيق    - ٨٨
  وللمحتجز احلق يف. االنفراديوال جيوز أبداً حبس الشخص احملتجز يف احلبس. اإلحضار وأمام اجمللس االستشاري

  .أن يزوره أفراد أسرته فضالً عن حقه يف االتصال مبحامٍ من اختياره

   البدنيةةالعقوب/عقوبة اإلعدام  )ب(

عقوبة اإلعدام ولكنها ال تفرض إالَّ على أخطر اجلرائم ووفقاً ألحكام القانون الساري توقيع جييز القانون   - ٨٩
عـايري  أن هذه املمارسة مطابقـة للم     إىل  ماليزيا  وتشري  .  مراعاة األصول القانونية   وقت ارتكاب اجلرمية وشريطة   

  .من العهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية) ٢(٦الدولية مبا فيها املادة 

وإضافة .  ينبغي االمتثال هلا قبل تنفيذ حكم اإلعدام       صارمةوينص اإلطار القانوين املاليزي على ضمانات         - ٩٠
الشرط القانوين الذي يقضي بعدم جواز فرض عقوبة اإلعدام إالَّ على جرائم تقع حتت طائلة هـذه العقوبـة       إىل

يكن قد بلغ سن الثامنة شخص مل أي القانون الساري وقت ارتكاب اجلرمية، ال جيوز احلكم باإلعدام على مبوجب 
 بعد إثبات جرمية الشخص املتهم بأدلة قاطعة، وقت ارتكاب اجلرمية، كما أنه ال جيوز فرض تلك العقوبة إالَّعشرة 

  .وال ينفذ احلكم إالَّ بعد أن تصدر حمكمة خمتصة حكماً هنائياً

  االجتار باألشخاص والعمال املهاجرين - ٣

مسألة عن  يفصلها   ال   شاملسيما النساء واألطفال، من منظور       مسألة االجتار باألشخاص ، وال    ُينظر إىل     - ٩١
وتؤيد ماليزيا التدابري والقرارات الرامية     . ة أو عن إيذاء األطفال وال يقصر على النساء املهاجرات         العنف ضد املرأ  

  . واالسترقاق والسخرة واخلطفإىل محاية املرأة من االغتصاب واألعمال اإلجرامية والعدائية

وتوفر . ء األشخاص  هؤال إليواءمآوٍ   ماليزيا ثالثة    نشأتولتوفري املساعدة لضحايا االجتار باألشخاص، أ       - ٩٢
  .  بلداهنم األصلية املأوى واخلدمات االستشارية لضحايا االجتار باألشخاص قبل إعادهتم إىلىتلك املآو

العامة توعية لوبغية تعزيز تدابري الوقاية واحلماية من االجتار باألشخاص، شرعت ماليزيا يف محالت نشطة ل  - ٩٣
وتقوم ماليزيا . وذلك بعقد حلقات دراسية وحلقات عمل وبتوزيع منشوراتباملسائل املتصلة باالجتار باألشخاص 

حالياً بتأسيس مركز إعالمي جامع بشأن مسألة االجتار باألشخاص يوفر معلومات شاملة عن اإلحصاءات املتعلقة 
 وإعـادة   ماليزيا جلنة مشتركة بني الوكاالت معنية حبماية ضـحايا االجتـار      كما أنشأت . باملتاجرين وبالضحايا 

  .منظمات غري حكومية كما يشترك فيها أكادمييونأيضاً وتشترك يف هذه اللجنة . تأهيلهم

وليس عليها . كدولة عبور ومقصدأساساً  الجتار باألشخاص، تصنَّف ماليزياااملتعلقة بويف خمتلف التقارير   - ٩٤
وتسلم . الجتار أو الجئني  ل ضحايا    أو صدر، سواء كانوا مهاجرين   األشخاص القادمني من دول امل    إال ضبط تدفق    

إال أنه بالنظر إىل سهولة التسلل عرب من التزامات يف جمال حقوق اإلنسان جتاه كل فرد، يقع على عاتقها ا مبماليزيا 
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يزداد على الرغم من تأكيد دول املصدر أهنا اختذت تدابري تدرجيية وارتقت ما فتئ تدفق األشخاص حدودها، فإن 
وال ميكن  . سنوياً بشان االجتار باألشخاص   الذي يصدر    يف تقرير وزارة خارجية الواليات املتحدة        إىل مرتبة أعلى  

دول املصدر مـسؤولية معاجلـة      يقع على كاهل    جيب أن   ة، بل    املشكل هأبداً لدولة العبور أو املقصد أن حتل هذ       
  .لهجرةاجلذرية لاألسباب 

ملقصد لن تكون إالَّ إجراءات مؤقتة ألهنا لن تتمكن مـن           فجميع اإلجراءات اليت تتخذها دول العبور وا        - ٩٥
ومن هذا املنطلق، ترى ماليزيا أنه ينبغي للمجتمع الدويل أن يركز علـى دول              . لهجرةاجلذرية ل معاجلة األسباب   

  .املصدر تركيزاً أكرب مالياً ومن حيث بناء القدرات

  حقوق اجلماعات األصلية واألقليات - ٤

  (Orang Asli) أورانغ أصلي دم عبارةـوتستخ. ةـليدد ال بأس به من اجلماعات األصماليزيا موطن لع  - ٩٦
يف شبه جزيرة ماليزيا، بينما تستخدم يف املنطقة الشرقية من ماليزيا عبارة السكان             السكان األصليني   لى  عللداللة  

ليزيني، بنفس احلقوق الـيت     وتتمتع اجلماعات األصلية، بصفتها مؤلفة من مواطنني ما       . األصليني لصباح وسراواك  
وباقي السكان املاليزيني أمر    السكان األصليني   إقامة عالقات منسجمة بني     إن  و. تتمتع هبا جمموعات إثنية أخرى    

  .يتسم باألمهية ويسهم يف استقرار البلد كما يشجع التنوع الثقايف يف عامل ما انفك يزداد تعددية

و انتشال اجلماعات األصلية من براثن التخلف وإدماجها يف صلب          هماليزيا   والتحدي األهم الذي يواجه     - ٩٧
 تركزهذا الغرض، وضعت ماليزيا سياسات واستراتيجيات شاملة للنهوض باجلماعات األصلية مع ومتشياً . اجملتمع

كومة وأولت احل . االقتصادية -  على االرتقاء مبركز جمتمعاهتا وحتسني سبل معيشتها عن طريق الربامج االجتماعية          
  .، ملساعدة تلك اجلماعات على صون تراثها الثقايف التقليدي نفسهاألولوية، يف الوقت

وقد . )١٦()أورانغ أصلي (السكان األصليني   احلقوق القانونية جلماعات    مبوجب الدستور،    ،وحتمي ماليزيا   - ٩٨
طقة الغربية من ماليزيا وحتقيق      حلماية السكان األصليني يف املن     ١٩٥٤قانون السكان األصليني يف عام      أيضاً  سنت  
هذه  اليت يترأسها مدير عام مسؤولية محاية رفاه أورانغ أصليإدارة شؤون مجاعات وتتوىل . م والنهوض هبمهرفاه
ولكن حيق لزعيم السكان األصليني أن ميارس سلطته يف الـشؤون املتـصلة بعـادات               .  تنميتها ماعات وإدارة اجل

ويشغل أفراد منتمون . مأي جمتمع من جمتمعاهتم أو يف أي مجاعة إثنية من مجاعاهت        ومعتقدات السكان األصليني يف     
 يف ماليزيا مناصب خمتلفة مهنية وغري مهنية يف اخلدمة العامة، كمناصب يف الـوزارات               أورانغ أصلي إىل مجاعات   

  .واجلامعات واملستشفيات

حل وإن كان اجلزء األكرب من أفرادهـا قـد           هي، تقليدياً، مجاعة من البدو الر      Penan "بينان"ومجاعة    - ٩٩
لكن . ويسمح ألقليتها املتبقية اليت تفضل حياة الترحل باالستمرار يف العيش وفقاً لتقاليدها).  يف املائة٩٧(استقروا 
  .تسم بدرجة أكرب من االستقراراليت ت مستمرة إلقناع هؤالء األفراد مبيزات أسلوب احلياة اً جهود تبذلاحلكومة

اإلسهام   بغية التمكن منةأسلوب احلياة املستقرمع  على التكيف البينانواعترافاً بضرورة مساعدة جمتمع   - ١٠٠
واهلدف املنشود هو   . ١٩٨٧لشؤون البينان يف عام     احلكومية  لجنة  ال، أنِشئت   وتنميتهبصورة إجيابية يف منو البلد      

  .)١٧(ينانالبوضع سياسات وإعداد وتنفيذ خطط إمنائية للنهوض مبجتمع 
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، ومراكز  )١٨("فيلق املتطوعني "ذة يف إطار هذه اللجنة من برامج        وتتكون خمتلف الربامج املوضوعة واملنف      - ١٠١
اخلدمات الصحية والطبية املتاحة عن طريق األطبـاء        برامج  ، و )٢٠(التعليميف جمال   ساعدة  برنامج امل ، و )١٩(اخلدمة

ولقد أسهمت تلك الربامج يف حتسني أسلوب       . )٢٢( اإلرشادية ت الزراعية ، واخلدما )٢١(املتنقلني والعيادات املتنقلة  
 من البينانفعلى سبيل املثال، متكن عدد من شباب . البينانتقدم جمتمع أتاحت املعيشة والوضع الصحي العام كما 

 شـهادة  ممـن نـالوا      البينـان من شباب    ٢٢ويوجد يف الوقت احلاضر     . احلصول على مؤهالت جامعية خمتلفة    
  ون اآلن مناصـب عاليـة يف القطـاعني         وهم يـشغل   ،البكالوريوس من جامعات أجنبية وحملية على حد سواء       

  .العام واخلاص

 ١٩٨١هكتاراً من األراضي يف عام       ٢ ١٢٨ سراواك   وفيما يتعلق حبقوق األرض، فرزت حكومة والية        - ١٠٢
 إلقامـة   ٢٠٠٣ تنمية تلك املناطق منذ عـام        وبدأت.  يف إطار احلقوق التقليدية للسكان األصليني      لبينانالصاحل  

 هكتاراً من األراضي يف منطقة ٥٢ ٨٦٤صت مساحة إمجالية تبلغ ّصوُخ. بينانياً ١٥٤مزارع جتارية فيها مبشاركة 
  .مجع الثمار شبه الرحل، كالصيد والبينانبارام ألنشطة 

شاريع تتعلق باهلياكل األساسية، ومـشاريع       من م  البينانوتتألف املشاريع اإلمنائية املنفذة يف مستوطنات         - ١٠٣
 اهلياكل األساسيةتطوير شمل يو. خاصة برأس املال البشري، فضالً عن مشاريع إعادة التوطنيمشاريع اقتصادية، و

وتشمل . ، ومراكز اخلدمات، وبرامج املساعدة السكنية، واملشاريع املتصلة بالطرق        األساسيةاملنافع العامة   مرافق  
ملاشية، بينما تشمل مشاريع تنمية رأس املال البشري التدريب         لتربية ا قتصادية مشاريع زراعية ومشاريع     التنمية اال 

كـل  اهو برنامج متكامل يشمل مرافـق اهلي      فبرنامج إعادة التوطني    أما  . على املهارات املهنية والربامج التحفيزية    
  . واملشاريع االقتصادية واالجتماعيةةاألساسي

، كما ستواصل تشجيع    البينانكومة يف توفري اهلياكل األساسية واملرافق الالزمة ملستوطنات         وستستمر احل   - ١٠٤
 البينـان ولقد استفاد   . مبستوى معيشي الئق  متتعهم   وحثهم على مواكبة التطورات وذلك يف سبيل ضمان          البينان

 احلكومة كبناء اهلياكـل األساسـية       الذين استقروا بصفة دائمة يف مناطق معينة من املشاريع اإلمنائية اليت نفذهتا           
  . املنافع األساسيةومرافق

 البينانأنشئت جلنة مشتركة بني الوكاالت على الصعيد الوطين للتحقيق يف ادعاءات تعرض نساء من قد و  - ١٠٥
ويترأس اللجنة وزير شؤون .  قطع األشجاراتوتعديات جنسية من طرف عمال شركلعمليات حترش يف سراواك   
التربية والتعلـيم، ووزارة الداخليـة، ووزارة   عضويتها ممثلني لوزارة يف  وتضم  ملرأة واألسرة واجملتمع،    النهوض با 

الصحة، ووزارة التنمية الريفية واإلقليمية، ووزارة الوحدة والثقافة والفنون والتراث، وحكومة والية سـراواك،              
اللجنة اء على النتائج اليت يتوقع أن تقدمها الشرطة ووبن. والشرطة امللكية املاليزية، ومنظمات نسائية غري حكومية

 هلا، ستضع اللجنة برامج للتـدخل       البينان خبصوص التعديات اليت زعم تعرض نساء من         املاليزية حلقوق اإلنسان  
سـيما   ، وال البينانجمتمع  أفراد  ويشمل ذلك محالت لتوعية     . البينانوتوفري اخلدمات االستشارية ملساعدة نساء      

  .والتعديات اجلنسية ومعاجلتهابالتحرشات من متييز املسائل املتصلة لتمكينهم ء، النسا
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زالت احلكومة تويل اجلماعات األصلية واألقليات اهتماماً خاصاً بأمل إدماجها يف التيار الرئيـسي               وما  - ١٠٦
اية مصاحلها بـصورة    وهتتم احلكومة باحتياجات تلك اجلماعات بغية التمكن من مح        . للمجتمع والتنمية الوطنية  

ويوجد حالياً عضو مـن     . قليات يف جملس الشيوخ حيث يتم االهتمام مبصاحلها       أ احلكومة زعماء    إذ تعني . أفضل
  . عينتهما احلكومة يف جملس الشيوخأورانغ أصليجمتمع التاي وعضو من جمتمع 

   بناء القدرات-  خامساً
وتـشمل  .  اجلوانب املتصلة حبقوق اإلنسان    مجيعرات يف   تضطلع ماليزيا بأنشطة خمتلفة لضمان بناء القد        - ١٠٧

املعلومات عن طريق املنـشورات ووسـائط       وتعميم  تلك األنشطة التدريب، واحللقات الدراسية، واحملاضرات،       
ويعمل املوظفون املعنيون يف وزارات احلكومـة،       .  واإلقليمية والدولية  لى املستويات الداخلية والوطنية   اإلعالم، ع 
ئمة، مع خرباء وممثلني عديدين من املنظمات واهليئات اإلقليمية والدولية وخمتلف املنظمات غري احلكومية بصورة دا

  .واجملتمع املدين عن طريق تلك الربامج واألنشطة

حلقة العمـل   "فعلى الصعيد الداخلي مثالً، نظمت دوائر النيابة العامة املاليزية باالشتراك مع اليونيسيف               - ١٠٨
ألجل املوظفني املعنيني يف خمتلـف الوكـاالت        " اتفاقية حقوق الطفل  : االمتثال لصكوك حقوق اإلنسان   املتصلة ب 
بـشأن  احللقة الدراسـية    "بتنظيم   وقام معهد التدريب القضائي والقانوين التابع لديوان رئيس الوزراء        . احلكومية

 نظمـت   ،وعلى الصعيد الـوطين   . نونينيسنوياً ألجل املوظفني القضائيني والقا    " حقوق اإلنسان من منظور دويل    
 يف  ٣٠بنسبة ال تقل عن      النساء   هدف مشاركة حلقة العمل ألجل بلوغ     "وزارة النهوض باملرأة واألسرة واجملتمع      

  .بالتعاون مع برنامج األمم املتحدة اإلمنائيوذلك " القراراتاملائة يف عملية وضع 

-  املاليزية بالتعاون مع املنظمة االستشارية القانونية اآلسيوية، نظمت دوائر النيابة العامة ٢٠٠٦ويف عام   - ١٠٩
 الذي اشتركت يف "اجتماع اخلرباء الدوليني بشأن حقوق اإلنسان يف اإلسالم" واململكة العربية السعودية األفريقية

اإلسهام يف تعزيز    هو االجتماع املذكور    وكان اهلدف من  . رعايته وزارة النهوض باملرأة واألسرة واجملتمع املاليزية      
اجلمع بني  عن طريق   التعاون الدويل، واالحترام املتبادل، ونشر مبادئ وممارسات حقوق اإلنسان، إسهاماً كبرياً            

لمسائل الرئيسية اليت هلا وقع على مبادئ وممارسـات حقـوق           للشروع يف مناقشة متعمقة ل    اخلرباء واملشاركني   
  . اإلسالمياإلنسان حسب مفهومها وتطبيقها يف العامل

علـى  منها  اشتركت ماليزيا على الصعيد اإلقليمي يف برامج خمتلفة تتعلق حبقوق اإلنسان، ويذكر             كما    - ١١٠
العدالة االنتقالية وبناء السلم يف آسـيا       " -  سبيل املثال املعهد الصيفي للقانون اإلنساين الدويل وحقوق اإلنسان        

سيوية للعدالة الدولية يف مركز الشرق آلبادرة اامل:  اجلهات التاليةالذي اشتركت يف تنظيمه   " ومنطقة احمليط اهلادئ  
والغرب، ومركز دراسات جرائم احلرب يف جامعة بريكلي يف كاليفورنيا، ومركز الشرق والغـرب، ومكتـب                

وحبث التدريب، يف مجلة أمور، اآلليات      . دراسات حقوق اإلنسان والتنمية االجتماعية، جامعة ماهيدول، تايلند       
نتهاكات القانون اإلنساين الدويل وحقوق اإلنسان يف مجيع أرجاء آسيا ومنطقـة            ال للتصديلرئيسية املستخدمة   ا

وتناول، بصفة خاصة، دور احملاكمات يف مرحلة ما بعد الرتاع، واللجان الوطنية حلقوق اإلنـسان  . احمليط اهلادئ 
  . والتحكيم، وأشكال الوساطةاملصاحلةوجلان التحري والتحقيق، وعمليات 
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جملـس  أصبحت عضواً يف    قد  ف. منظومة حقوق اإلنسان  وعلى الصعيد الدويل، تعمل ماليزيا بنشاط مع          - ١١١
، بالوفاء جبدية بالتزاماهتا اًوتتعهد ماليزيا، بصفتها دولة عضو. ٢٠٠٦لألمم املتحدة يف عام التابع حقوق اإلنسان 

 الوزارات والوكاالت احلكومية الرئيسية واملعنية اجتماعات جملس وحيضر ممثلو. يف املسائل املتصلة حبقوق اإلنسان
سيما من   وماليزيا عضو نشط يف الكومنولث أيضاً، وال      . حقوق اإلنسان بشكل منتظم ويشتركون يف املداوالت      

عدل ، واجتماع وزراء ال    األفريقية -  حيث املشاركة يف الدورات السنوية للمنظمة االستشارية القانونية اآلسيوية        
ناقَش خمتلـف                 لدول الكومنولث، فضالً عن اجتماع كبار مسؤويل وزارات العدل يف بلدان الكومنولث، حيث ُت

  .املسائل املتصلة حبقوق اإلنسان وحيث تعرض ماليزيا آراءها بشأن تلك املسائل

  تعهدات ماليزيا يف جملس حقوق اإلنسان -  سادساً
 ٢٠٠٦ و٢٠٠٥قوق اإلنسان ملدة ثالث واليات، آخرها بني عامي كانت ماليزيا عضواً نشطاً يف جلنة ح  - ١١٢

وكان رئيس . ١٩٩٦ و١٩٩٥وانتخبت ماليزيا لرئاسة جلنة حقوق اإلنسان يف الفترة بني عامي          . قبل حل اللجنة  
  لشغل مقعـد يف    انُتِخبت ماليزيا مث  . ائب رئيس وزراء ماليزيا سابقاً    اللجنة املاليزي، السيد تون موسى هيتام، ن      

يف اللجنـة ويف  لعبت دوراً نـشطاً  قد و. ٢٠٠٩إىل عام  ٢٠٠٦عام متتد من   جملس حقوق اإلنسان لفترة والية      
  .بناء بشأن اآلراء املتصلة مبسائل حقوق اإلنسانالوار عن طريق احليف تعزيز ومحاية حقوق اإلنسان اجمللس 

 باملشاركة بصورة بناءة يف أساليب ٢٠٠٦وتعهدت ماليزيا أثناء انتخابات جملس حقوق اإلنسان يف عام            - ١١٣
عمل جملس حقوق اإلنسان املتطورة جلعله أداة قوية تتسم بالرتاهة والفعالية والكفاءة واملوثوقية لتعزيز ومحايـة                
حقوق اإلنسان يف مجيع أرجاء العامل؛ كما تعهدت بدعم عمل املفوضية السامية حلقوق اإلنـسان؛ ومبواصـلة                 

العمل الذي يضطلع به جملس حقوق اإلنسان يف جمال وضع املعايري؛ والسعي لتشجيع روح              مشاركتها النشطة يف    
التعاون يف جملس حقوق اإلنسان، بعيداً عن الضغائن والتسييس وعلى أساس مبدأي االحترام املتبادل واحلـوار؛                

كاالت األمم املتحدة   والتشجيع على حتقيق درجة أكرب من االتساق بني أعمال جملس حقوق اإلنسان وغريه من و              
واجلهات الفاعلة لبلوغ األهداف والغايات على الصعيد الدويل؛ ودعم اإلجراءات املتخذة على املستوى الـدويل               

  وال تـزال ماليزيـا ملتزمـة      .  نـشطاً  للنهوض حبقوق الفئات الضعيفة كالنساء واألطفال واملعـوقني دعمـاً         
  .بتلك التعهدات

 العاملية حلقوق اإلنسان، فهي تود التركيز على قيمها اخلاصة حبقوق اإلنسان اليت وإذ تؤيد ماليزيا املبادئ   - ١١٤
صون ومحاية تأخذ يف االعتبار تاريخ البلد فضالً عن تنوع جمتمعاته الديين واالجتماعي والثقايف وذلك بغية ضمان 

نظام القيم اآلسيوية األوسع الذي واملمارسات املتبعة يف ماليزيا يف جمال حقوق اإلنسان تعكس . االجتماعيالوئام 
  .يويل أمهية أكرب للرعاية والرفاه اجلماعي للمجتمع مقارنة باحلقوق الفردية



A/HRC/WG.6/4/MYS/1 
Page 22 

 

Notes 

1 Statistics from the Economic Planning Unit, “The Malaysian Economy in Figures 2008”. 
2 Article 4 (1) of the Federal Constitution. 
3 Articles 14-31; 47-48; 96; 119; 136; 147 and 180; 151 respectively. 
4 Malaysia acceded to the Convention on the Rights of the Child in February 1995 with reservation on 12 
articles i.e:  Articles 1, 2, 7, 13, 14, 15, 22, 28, 37, 40 (3), 40 (4), 44 and 45.  The Government withdrew 
reservations in 1998 on Article 22, 28 (1) (b), (c), (d), (e), 40 (3), 40 (4), 44 and 45. Hence, the remaining 
reservations are on Articles 1, 2, 7, 13, 14, 15, 28 (1) (a) and 37. 
5 In addressing the problem caused by regional trafficking syndicates, Malaysian authorities have shared and 
exchanged intelligence information with their foreign counterparts and INTERPOL.  At the regional level, 
Malaysia participates in the ASEAN Senior Officials Meetings on Transnational Crime (SOMTC) Working 
Group in Trafficking in Persons. 
6 Chapter VIA - Offences Relating To Terrorism, Section 130B - . Section 130T. 
7 Ratified in 1957, 1959 and 1994 respectively. 
8 USD1 is equivalent to approximately MYR3.57 based on the rate published by the Central Bank of 
Malaysia as of 23 October 2008. 
9 Based on the analysis of the past 15 years, the Government has identified several gaps and challenges that 
needed to be addressed to ensure the national vision can be achieved by 2020. Efforts to bridge the 
education gap have increased rapidly and progress has been made since the Third Malaysia Plan (1976-
1980). The aim is to ensure that all schools and students have equal opportunity and capability to excel. The 
Ministry of Education of Malaysia has identified the gaps that need to be addressed to improve access, 
equity and quality:  

 (a) rural and urban gap - refers to the disparity in the provision of infrastructure and teachers’ 
emplacement, especially in under-enrolled Orang Asli and remote schools; 

 (b) digital gap - refers to the disparity in terms of access to ICT facilities between locations 
and in the mastery of ICT skills among students and teachers;  

 (c) disparity in students’ ability refers to the difficulty in mastering the 3Rs, failure to achieve 
the minimum standards and students with high risk of dropping out from the education system; 

 (d) gap between normal and special needs students – refers to the disparity in the provision of 
appropriate facilities to support the teaching and learning process for students with special needs, including 
the disabled, gifted and talented; 

 (e) socio-economic gap – refers to the disparity in students’ health, discipline, welfare as well 
as poverty in both rural and urban areas. 
10 Services provided in government hospitals and clinics include, among others, maternal and child care and 
care of psychiatric patients.   
11 The Malaysian government upholds the continuous policy of eradicating hardcore poor (urban and rural) 
within the country. Plans to eradicate pockets of poverty in the remote areas where indigenous settlements 
are located were also included in the Ninth Malaysia Plan. The thrust of poverty eradication strategies will 
focus on eradicating totally hardcore poverty and sustaining them with safety nets programmes, preventing 
them from falling back in the hardcore poor level. In addressing these issues, the Malaysian government has 
categorised poverty into two strata which is urban and rural. Through the Ninth Malaysia Plan, common 
Poverty Line Income (PLI) with number of members of household, age groups and gender will determine 
the per capita poverty line income within different strata developed and applied. Each and every member of 
household has their own per capita income based on age, gender and special nutrient requirement based on 
calory intake.   
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12 “PHP for Rental" houses are rented out by the local authorities to the squatters in urban areas as well as 
those who cannot afford to own a house for a monthly rental charge of MYR 124. Houses built under “PHP 
for  Sale” are to be sold based on the 4-tier pricing of houses ranging from MYR 35,000.00 to MYR 
42,000.00 per unit depending on the location and the value of land. 
13 In 2006, 2,136 hardcore poor households in rural areas were provided home reconstruction and restoration 
assistance, which benefited 10,680 members of the  households. In 2007, housing assistance was 
provided to 1,942 hardcore poor households benefiting 9,710 members of the households. 
14 New Straits Times, “70pc of government agencies rated ‘good’ or better”, Tuesday, 2 September 2008. 
15 Extract taken from www.pemudah.gov.my. 
16 The rights of Orang Asli to education, health, political, civil, social and beliefs/culture are provided under 
the Constitution and Aboriginal People Act 1954.  The Department of Orang Asli Affairs is given the 
responsibility to protect the welfare and manage the development of Orang Asli. 
17 The Sarawak State Committee on Penan Affairs is assisted by the Divisional Committee and headed by the 
respective Residents of Miri, Limbang and Kapit.  Their responsibilities are to compile, study, screen and 
prioritise development proposals submitted by District Offices and make recommendations to the State 
Committee, and to supervise and monitor activities of District Committee. 
18 The Penan Volunteer Corps are trained with basic skills in agriculture, child and adult education and first-
aid so that they can help the community in their respective villages.  Basically, their roles include, to assist 
the formerly nomadic Penan to adopt settled life; to train the Penan with basic skills in agriculture and first-
aid; to give informal education to both children and the adults; and to help speed up the government efforts 
to bring the Penan community into the mainstream of development. 
19 The purpose of the Service Centre Programme is to provide basic services and facilities not only to the 
Penan but also to the community in the vicinity.  These service centres will evolve as the nucleus or focal 
point for a bigger and holistic development of the Penan community.  The State of Sarawak has established 
four (4) Service Centres at Long Kevok, Batu Bungan, and Long Jekitan in Baram District; and Lusong 
Laku in Belaga District.  Each Service Centre is equipped with Primary School, Rural Clinic and Agriculture 
Station. 
20 The Sarawak State Government has extended various forms of educational assistance to the Penan 
community such as material assistance, which includes school uniforms, school bags, books, school fees and 
transportation. These educational assistances have encouraged the Penan students to attend school and 
hence, reduced dropouts. The Ministry of Education of Malaysia also provides financial assistance to the 
poor students through Poor Students Provident Fund and Tuition Voucher Scheme. 
21 The Government of Malaysia provides health and medical services in remote Penan settlement areas 
through Flying Doctors and Mobile Clinic.  In addition, the Government trains the Penans with basic first 
aid and medical knowledge under Village Health Representative programme.  The Government also provides 
clean water to the Penan communities through gravity-feed system.  These services have improved the 
general health condition of the Penan community and has increased the Penan population from 9,237 (1990) 
to 16,281 (2008). 
22 The Department of Agriculture provides agriculture extension services to the Penan. These services have 
increased agricultural productivity of the Penan.  Hence, they are able to produce sufficient food for their 
own consumption and provide alternative sources of income. 
23 The Thai community in Malaysia makes up about 60,000 of the nation’s 27 million people.  In line with 
Malaysia’s principle of non-discrimination against minorities, the Government has ensured that the culture 
and language of the Malaysian Thais are preserved and protected. 

 -  -  -  -  -  


