
اجلمعيـة العامـة
  A  األمم املتحدة

 

 

 

(A)     GE.08-16856    090209    100209 

  جملس حقوق اإلنسان
  الفريق العامل املعين باالستعراض الدوري الشامل

  الدورة الرابعة
  ٢٠٠٩فرباير / شباط١٣- ٢جنيف، 

  ان، ـة حلقوق اإلنسـعدته املفوضية الساميجتميع للمعلومات أ
  ٥/١من مرفق قرار جملس حقوق اإلنسان  )ب(١٥وفقاً للفقرة 

  ماليزيا

هذا التقرير عبارة عن جتميع للمعلومات الواردة يف تقارير هيئات املعاهدات، واإلجراءات اخلاصة،              
 غري ذلك من وثائق األمم املتحدة الرمسيـة   مبا يف ذلك املالحظات والتعليقات املقدمة من الدولة املعنية، ويف         

وال يتضمن التقرير أية آراء أو وجهات نظر أو اقتراحات من جانب املفوضية السامية حلقوق               . ذات الصلة 
وهو يأخذ هبيكل املبادئ التوجيهية العامة . اإلنسان عدا تلك الواردة يف التقارير العلنية الصادرة عن املفوضية

وذُكرت بصورة منهجية يف حواشي هناية النص مراجـع املعلومـات           . حقوق اإلنسان الذي اعتمده جملس    
ويف حال عدم . وأُعد التقرير مع مراعاة لوترية استعراض من أربع سنوات يف اجلولة األوىل. الواردة يف التقرير

وملـا  . ل صاحلة إن كانت ال تزا   وجود معلومات حديثة، أُخذت يف االعتبار آخر التقارير والوثائق املتاحة،           
كان هذا التقرير ال جيمع سوى املعلومات الواردة يف وثائق األمم املتحدة الرمسية، فإن عدم وجود معلومات            

أو إىل املستوى املنخفض /بشأن مسائل حمددة أو التركيز عليها قد ُيعزى إىل عدم التصديق على معاهدة ما و
 .إلنسانللتفاعل أو التعاون مع اآلليات الدولية حلقوق ا
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   معلومات أساسية وإطار العمل-  أوالً
  )١( نطاق االلتزامات الدولية- ألف 

املعاهدات العاملية األساسـية
 )٢(حلقوق اإلنسان

تاريخ التصديق أو االنضمام
 التحفظات/اإلعالنات أو اخلالفة

االعتراف باالختصاصات 
 احملددة هليئات املعاهدات

  اتفاقية القضاء على التمييز 
 د املرأةض

،)ب(٧، و )أ(٥، و )و (٢املـواد   (نعم   ١٩٩٥يوليه / متوز٥
 )٣()١٦، و٩و

 - 

،١٤ و ،١٣ و ،٧ و ،٢ و ،١املواد  (نعم   ١٩٩٥فرباير / شباط١٧ اتفاقية حقوق الطفل
،٢٨من املـادة    ) أ(١ و الفقرة    ،١٥و

 )٤()٣٧واملادة 

 - 

ية الدولية للقضاء على مجيع أشكال التمييز العنصري، والعهد الدويل االتفاق :املعاهدات األساسية اليت ليست إندونيسيا طرفاً فيها      
اخلاص باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية، والعهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية، والربوتوكول االختياري األول

لثاين للعهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية،للعهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية، والربوتوكول االختياري ا        
والربوتوكول االختياري التفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييز ضد املرأة، واتفاقية مناهضة التعذيب، والربوتوكول االختياري

فال وبغاء األطفال واستغالل األطفالالتفاقية مناهضة التعذيب، والربوتوكول االختيـاري التفاقية حقوق الطفل املتعلق ببيع األط
يف املواد اإلباحية، والربوتوكول االختياري التفاقية حقوق الطفل املتعلق بإشراك األطفال يف الرتاعات املسلحة،  واالتفاقية الدولية

االختياري التفاقيـةحلماية حقوق مجيع العمال املهاجرين وأفراد أسرهم، واتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة، والربوتوكول            
 .حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة، واالتفاقية الدولية حلماية مجيع األشخاص من االختفاء القسري

 

 التصديق أو االنضمام أو اخلالفة )٥(صكوك دولية رئيسية أخرى ذات صلة

 نعم اتفاقية منع جرمية اإلبادة اجلماعية واملعاقبة عليها

 ال نائية الدوليةنظام روما األساسي للمحكمة اجل

 ال )٦(بروتوكول بالريمو

 ال )٧(الالجئون وعدميو اجلنسية

 والربوتوكـوالت اإلضـافية     ١٩٤٩أغسطس  / آب ١٢اتفاقيات جنيف املؤرخة    
 )٨(امللحقة هبا

 نعم، باستثناء الربوتوكول اإلضايف الثالث

ــم )٩(االتفاقيات األساسية ملنظمة العمل الدولية ــتثناء االتفا،نع ــم  باس ــات رق ٨٧قي
 .١١١ و١٠٥و

ملكافحة التمييز يف ) منظمة األمم املتحدة للتربية والعلم والثقافة(اتفاقية اليونسكو 
 جمال التعليم

 ال

، شجعت اللجنة املعنية بالقضاء على التمييز ضد املرأة ماليزيا على النظر يف التصديق على               ٢٠٠٦يف عام     - ١
 املدنية والسياسية،   اخلاص باحلقوق ادية واالجتماعية والثقافية، والعهد الدويل      العهد الدويل اخلاص باحلقوق االقتص    

واالتفاقية الدولية للقضاء على مجيع أشكال التمييز العنصري، واتفاقية مناهضة التعذيب، والربوتوكول االختياري             
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. )١٠( من االتفاقية  ٢٠ن املادة    م ١قبول تعديل الفقرة     وعلىالتفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييز ضد املرأة؛         
بروتوكول عـام    املتعلقة بوضع الالجئني و    ١٩٥١باالنضمام إىل اتفاقية عام     ماليزيا  وأوصت جلنة حقوق الطفل     

 واتفاقية ختفيض حاالت انعدام     ١٩٥٤االتفاقية املتعلقة مبركز األشخاص عدميي اجلنسية لعام         امللحق هبا؛ و   ١٩٦٧
بأن تصدق على اتفاقية حقـوق األشـخاص ذوي         ماليزيا   وصت جلنة حقوق الطفل أيضاً    وأ. )١١(١٩٦١اجلنسية لعام   

، والربوتوكول االختيــاري التفاقيـة      )١٢(اإلعاقة، والربوتوكول االختياري التفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة       
 والربوتوكـول االختيـاري     حقوق الطفل املتعلق ببيع األطفال وبغاء األطفال واستغالل األطفال يف املواد اإلباحيـة،            

 إلعادة النظر يف طبيعـة   الرامية وتسريع اجلهود  ،)١٣(التفاقية حقوق الطفل املتعلق بإشراك األطفال يف الرتاعات املسلحة        
بغـرض   مـن االتفاقيـة      )١٤(٣٧ واملادة   ٢٨من املادة   ) أ(١ والفقرة   ١٥ و ١٤ و ١٣ و ٧ و ٢ و ١حتفظاهتا على املواد    

 جلنة حقوق الطفل واللجنة املعنية بالقضاء على التمييز ضد املرأة ماليزيا على التـصديق               وشجعت كل من  . )١٥(سحبها
  .)١٧( وبروتوكول بالريمو)١٦(على االتفاقية الدولية حلماية حقوق مجيع العمال املهاجرين وأفراد أسرهم

مراجعـة  يزيا بأهنا بصدد    اللجنة املعنية بالقضاء على التمييز ضد املرأة بتطمينات مال        بالرغم من ترحيب    و  - ٢
 سحبها،  رضمجيع حتفظاهتا املتبقية بغ   مراجعة  سحبها، فقد حثتها على     بغرض  ) ب(٧و) أ(٥ املادتنيحتفظاهتا على   

   من موقف ماليزيا الـذي مفـاده أنـه          صوأعربت اللجنة عن قلقها على حنو خا      . )١٨(١٦وال سيما على املادة     
  .)١٩(سري الشريعةالقوانني القائمة على تفتعديل ال ميكن 

   اإلطار الدستوري والقانوين-  باء

من القانون  جزءاً   بالقضاء على التمييز ضد املرأة عن قلقها لكون االتفاقية مل تصبح             ةأعربت اللجنة املعني    - ٣
  .)٢٠(املاليزي بعد ومن مثة فإن أحكامها غري معمول هبا يف احملاكم احمللية

ة بالقضاء على التمييز ضد املرأة بترمجة االتفاقية إىل لغـات الباهاسـا             وبالرغم من ترحيب اللجنة املعني      - ٤
 عن  لألطفالوضع كتيباملاليزية والصينية والتاميلية وبنشرها يف أوساط املنظمات غري احلكومية النسائية ومببادرة 

ط القضاة واحملـامني    ، فقد أعربت عن قلقها لكون أحكام االتفاقية غري معروفة على حنو واسع يف أوسا              االتفاقية
  .)٢١(واملدعني العامني

 والعديد من القوانني    )٢٢(٢٠٠١، رحبت جلنة حقوق الطفل باعتماد قانون الطفل لعام          ٢٠٠٧ويف عام     - ٥
 ماليزيا بضرورة مراجعة    رأيوشاطرت جلنة حقوق الطفل     . )٢٣(الرامية إىل محاية حقوق الطفل وتعزيزها     األخرى  

 وأوصتها باختاذ مجيع التدابري الالزمـة       )٢٤( من االتفاقية  ١ع تعريف الطفل مبوجب املادة      القوانني غري املتماشية م   
  .)٢٥(الوطنية تعريف الطفل يف القوانني ملواءمة

 ماليزيا على أن تأخذ يف اعتبارها، خـالل         ٢٠٠٨وشجعت جلنة خرباء تابعة ملنظمة العمل الدولية عام           - ٦
، التباينات بني التشريع الوطين     ١٩٦٦األطفال والشباب لعام    ) تشغيل(ون   العمل، مبا فيها قان    تشريعاتمراجعة  

  .)٢٦()١٨٢رقم (واالتفاقية بشأن حظر أسوأ أشكال عمل األطفال واإلجراءات الفورية للقضاء عليها 
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   اإلطار املؤسسي حلقوق اإلنسان وهيكلها-  جيم

، وال سيما بواليتها اليت )٢٧()سوهاكام(إلنسان رحبت جلنة حقوق الطفل بإنشاء اللجنة املاليزية حلقوق ا         - ٧
مشلت إجراء حتليالت والقيام بأنشطة التوعية والتدريب، وكذلك تلقي الشكاوى الفردية والتحقيق فيها، وزيارة              

ويف . )٢٩(٢٠٠٢عـام   ‘ ألـف ‘ركز  املواعتمدت جلنة التنسيق الدولية هذه اللجنة ضمن        . )٢٨(أماكن االحتجاز 
، ‘ألف‘ركز  امل، خالل عملية جتديد االعتماد، حافظت اللجنة املاليزية حلقوق اإلنسان على            ٢٠٠٨أبريل  /نيسان

بيد أن جلنة التنسيق الدولية أعطها مهلة لكي تقدم، يف غضون سنة من اإلخطار، األدلة املوثقة إلثبات اسـتمرار         
  .)٣٠(امتثاهلا ملبادئ باريس

 بإنشاء جلنة حكومية معنية باملساواة بني  علما٢٠٠٧ًلدولية عام وأحاطت جلنة خرباء تابعة ملنظمة العمل ا  - ٨
وأعربت جلنة حقوق الطفل عن تقديرها إلنشاء وزارة املرأة واألسرة والتنمية اجملتمعية عـام       . )٣١( مؤخراً اجلنسني
نة حقـوق   وأشارت جل . )٣٣( يف إدارة الرعاية االجتماعية    ٢٠٠٥ والشعبة اخلاصة املعنية بالطفل عام       ،)٣٢(٢٠٠١

الطفل بارتياح إىل إنشاء اجمللس االستشاري الوطين للطفل وجملس تنسيق محاية الطفل اللذين عهد إليهما بإسداء                
  .)٣٤(املشورة لوزارة املرأة واألسرة والتنمية اجملتمعية بشأن محاية الطفل

  السياساتيةتدابري ال - دال 

ة والتنمية اجملتمعية بصدد االنتهاء من صياغة خطة عمل الحظت جلنة حقوق الطفل أن وزارة املرأة واألسر  - ٩
وأوصت اللجنة جبملة أمور منها . )٣٥(وطنية شاملة ثانية من أجل الطفل سيجري دجمها يف السياسة الوطنية للطفل

  .)٣٦(توجيه األنشطة املتصلة خبطة العمل الوطنية الثانية حنو تنفيذ االتفاقية

مبا فيهـا   مناهجها الدراسية التثقيف يف جمال حقوق اإلنسان،        يف   ماليزيا   تدرجكما أوصت اللجنة بأن       - ١٠
  .)٣٧(حقوق الطفل

  تعزيز ومحاية حقوق اإلنسان على أرض الواقع - ثانياً 

   التعاون مع آليات حقوق اإلنسان-  ألف

  التعاون مع هيئات املعاهدات - ١

 حالة اإلبالغ رد املتابعة تاميةآخر مالحظات خ آخر تقرير قُدم وُنظر فيه )٣٨(هيئة املعاهدة

اتفاقية القضاء علـى    
 التمييز ضد املرأة

حيل موعد تقدمي التقريـرين الثالـث -  ٢٠٠٦مايو /أيار ٢٠٠٤
 ٢٠٠٨والرابع عام 

 موعد تقـدمي التقريـر اجلـامعلحي -  ٢٠٠٧فرباير /شباط ٢٠٠٦ اتفاقية حقوق الطفل
 ٢٠١٢الرابع عام إىل  الثاين للتقارير
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  لتعاون مع اإلجراءات اخلاصةا - ٢

 ال ُوجهت دعوة دائمة

 )٣٩()٢٠٠٧فرباير / شباط١٤- ٥(املقرر اخلاص املعين باحلق يف التعليم  آخر الزيارات أو التقارير املتعلقة بآخر البعثات

 ال يوجد الزيارات املوافق عليها من حيث املبدأ

ملقرر اخلاصاو ؛٢٠٠٥قرر اخلاص املعين بالشعوب األصلية، قدم الطلب عام امل الزيارات اليت طُلب إجراؤها ومل يوافق عليها بعد
؛ واملقـرر٢٠٠٥املعين حبقوق اإلنسان ومكافحة اإلرهاب، قدم الطلب عام         

ملقرر اخلـاص املعـيناو؛  ٢٠٠٦اخلاص املعين حبرية الدين، قدم الطلب عام        
نية بقضايا األقليات،اخلبرية املستقلة املعو ؛٢٠٠٦باملهاجرين، قدم الطلب عام 

الفريق العامل املعين باالحتجاز التعـسفي، قـدمو ؛٢٠٠٧قدم الطلب عام    
 .٢٠٠٨ عامالطلب 

 -  التعاون أثناء البعثات/التيسري

 -  متابعة الزيارات

فة إىلوإضـا  . رسالة خالل الفترة قيـد االسـتعراض       ٢٩أُرسل ما جمموعه     الردود على رسائل االدعاءات والنداءات العاجلة
، فرداً ٥٤ هذه البالغات    مشلت،  حمددة مجاعات   بشأنالبالغات اليت أرسلت    

 يف املائة٥٩، وهو ما ميثل      بالغاً ١٧ردت احلكومة على    و. نساء ٩من بينهم   
 .أُرسلتمن البالغات اليت 

الردود علـى االسـتبيانات املتعلقـة مبـسائل         
 )٤٠(مواضيعية

املكلفون بواليات اإلجراءاتأرسلها  اً استبيان١٢ردت ماليزيا على واحد من      
 .)٤٢( اآلجال احملددةضمن خالل الفترة قيد االستعراض، )٤١(اخلاصة

  قوق اإلنسان السامية حلفوضيةاملالتعاون مع  - ٣
  ويف . )٤٣(تدخل ماليزيا ضمن منطقة املكتب اإلقليمي للمفوضية السامية حلقوق اإلنـسان يف بـانكوك               - ١١

وقدمت . )٤٤( القائمة من أجل تعزيز قدراهتا      الوطنية كتب اإلقليمي مع جلنة حقوق اإلنسان     ، عمل امل  ٢٠٠٧عام  
  .)٤٥(٢٠٠٦ و٢٠٠٥ماليزيا مسامهة مالية للمفوضية السامية حلقوق اإلنسان عامي 

   تنفيذ االلتزامات الدولية حلقوق اإلنسان- باء 

  املساواة وعدم التمييز - ١

مـن  ) ٢(٨ عن تقديرها لتعديل املـادة       بالقضاء على التمييز ضد املرأة    نية  بالرغم من إعراب اللجنة املع      - ١٢
 نوع اجلنس، فقد أعربت عن قلقها من التفسري الضيق الصادر عن            أساس التمييز على    حلظر ٢٠٠١الدستور عام   

الئمة األخرى أو التشريعات الوطنية امل/وحثت اللجنة ماليزيا على أن تدرج يف دستورها و. )٤٦(احملاكم هلذه املادة
سن وتطبيق قانون يعكس حتقيق املساواة املوضوعية بني أن تقوم ب من االتفاقية و١ للتمييز ينسجم مع املادة تعريفاً

  املرأة والرجل يف جماالت احلياة العامة واخلاصة، مبا يف ذلك إدراج عقوبات كافيـة وكفالـة تـوافر وسـائل                    
  .)٤٧(انتصاف فعالة
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وجود نظام قانوين مزدوج : عنية بالقضاء على التمييز ضد املرأة عن قلقها بشأن ما يليوأعربت اللجنة امل  - ١٣
قائم على القانون املدين والتفسريات املتعددة للشريعة، مما يؤدي إىل استمرار التمييز ضد املرأة، ال سيما يف الزواج 

  رأة املسلمة؛ وعدم الوضوح يف النظام القانوين،       والعالقات اُألسرية؛ والتفسري املقيِّد للشريعة الذي يضر حبقوق امل        
ال سيما حول ما إذا كانت زجيات النساء غري املسلمات من أزواج اعتنقوا اإلسالم ختضع للقـانون املـدين أو                    

وحثت اللجنة ماليزيا على الشروع يف عملية إصالح للقوانني تزيل أوجه عدم االتساق بني القانون               . )٤٨(للشريعة
شريعة، بوسائل منها كفالة حل أي تنازع للقوانني فيما يتعلق حبقوق املرأة يف املساواة وعدم التمييـز،                 املدين وال 

وأوصت اللجنة كذلك بإنشاء آلية احتادية قوية ملواءمة وكفالة اتساق . على حنو ميتثل بالكامل للدستور واالتفاقية
  .)٤٩(تطبيق قوانني الشريعة يف أرجاء مجيع الواليات

مع أن اللجنة تالحظ العمل الذي تقوم به وزارة التعليم يف توفري املبادئ التوجيهية من أجل إزالة األمناط و  - ١٤
الفكرية اجلامدة املتعلقة باجلنسني من الكتب الدراسية، فقد أعربت عن القلق إزاء اسـتمرار املواقـف األبويـة                  

وأوصت جلنة حقوق الطفل . )٥٠(ل من املرأة والرجلوالقوالب النمطية الراسخة يف ما يتعلق بأدوار ومسؤوليات ك
  .ماليزيا مبواصلة معاجلة املشاكل اليت تواجه الطفالت والتوعية باملساواة بني البنات والبنني

وبينما أعربت جلنة حقوق الطفل عن تقديرها للتنصيص على مبدأ عدم التمييز يف الدستور ويف قـانون                   - ١٥
وصت ماليزيا أ، فقد  وضع الشعوب األصلية ووجودهالتحسني ومحايةخلاصة املتخذة  وللتدابري ا٢٠٠١الطفل لعام 

ويشمل . باختاذ خطوات ملنع التفاوتات املتسمة بالتمييز ضد األطفال املنحدرين من الفئات املستضعفة ومكافحتها
راواك،، وال سيما يف الشعوب األصلية واألقليات الذين يعيشون يف صباح وساأطفال  وأورانغ أسليهؤالء أطفال 

طفال طاليب اللجوء والالجئني، واألطفال املولودين خارج رابطة الزواج، وأطفـال العمـال             األاملناطق النائية، و  
  .)٥٢( واألطفال املعوقني الذين يعيشون يف مناطق نائية)٥١(املهاجرين

  واألمان على شخصه يف احلياة واحلرية حق الفرد - ٢

طفل أن عقوبة اإلعدام ال حيكم هبا يف الواقع على اجلرائم اليت يرتكبها أشـخاص            الحظت جلنة حقوق ال     - ١٦
دون سن الثامنة عشرة وقت ارتكاب اجلرمية لكنها أعربت عن قلقها البالغ لكون ماليزيا مل تسحب بعد حتفظها                  

اختاذ التدابري الرامية إىل وأوصت اللجنة ماليزيا بأن تعجل، على سبيل األولوية، ب. )٥٣( من االتفاقية٣٧على املادة 
  .)٥٤(إللغاء عقوبة اإلعدام على األطفال) قضايا األمن(تعديل اللوائح األساسية 

 عمال على اعتداءات عنيفة بوقوع  علما٢٠٠٦ًعام صدر وأحاط تقرير لصندوق األمم املتحدة للسكان     - ١٧
 عن اعتـداءات     املنازل أبلغوا أيضاً   وأشارت إىل أن عمال   . )٥٥(٢٠٠٤عام  منازل وحبدوث وفيات يف صفوفهم      

 يف أماكن ضيقة ليس هلم فيها إال متصلة شهوراً، ومكوثهم يف مراكز التدريب قبل السفر معزولني توظيفهمخالل 
  .)٥٦(القليل من الطعام ويتهددهم االعتداء البدين واجلنسي

ضاء أو بإجراءات موجزة أو تعسفاً ، أرسل املقرر اخلاص املعين حباالت اإلعدام خارج الق٢٠٠٦ويف عام   - ١٨
واملقرر اخلاص املعين حبقوق اإلنسان للمهاجرين رسالة بشأن القتل املزعوم خلمسة عمال مهاجرين على يد أفراد                

، وهي  )RELA(" منظمة متطوعي الشعب املاليزي   "املتطوعني تعرف باسم    من  يف إدارة اهلجرة ينتمون إىل مجاعة       
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. د هجوم شنه موظفون يف إدارة اهلجرة ينتمون إىل املنظمة املذكورة يف اليوم الـسابق             واقعة ُيذكر أهنا حدثت بع    
أال علـى   وقادت احليثيات العامة هلذه الوفيات املقررين اخلاصني إىل التشديد على أمهية كفالة إجراء حتقيق دقيق                

ا معرب املقرران اخلاصان عن قلقه    وأ. بالتعاون الوثيق معهم   يعملون   إىل أشخاص  املتورطني أو    املوظفني يسند إىل 
 الشعب املاليزي يعوزهم التدريب املالئم والقيادة واملساءلة أمام إدارة اهلجرة يملا ذُكر من أن أفراد منظمة متطوع

  .)٥٧(ومل ترد احلكومة على هذه الرسالة. املاليزية

 يستند إىل مزاعم مل جير      في رأياً ، أصدر الفريق العامل املعين باالحتجاز التعس      ٢٠٠٤مايو  / أيار ٢٨ويف    - ١٩
دحضها بشأن مخسة طلبة ماليزيني احُتجزوا يف بلد آخر وُرحلوا إىل ماليزيا، حيث أُبقوا رهن االحتجـاز دون                  

حماكمة حملاكمتهم ومل مينح الطلبة اخلمسة فرصة . ومدد وزير الداخلية االحتجاز اإلداري دون توجيه هتم. حماكمة
  .)٥٨(ة مستقلة، وال ُسمح هلم بتنصيب حمام أو إبالغ أسرهمعادلة أمام هيئة قضائي

وأشادت اللجنة املعنية بالقضاء على التمييز ضد املرأة مباليزيا على جهودها املتواصلة إلصالح القـانون                 - ٢٠
ريـف  املتعلق بالعنف ضد املرأة، مبا يف ذلك املبادرات الرامية إىل تعديل قانون العنف املرتيل من أجل توسـيع تع                 

وأعربت اللجنة عن قلقها بشأن التلكؤ يف جترمي االغتصاب يف إطار . )٥٩(العنف املرتيل وتعزيز تدابري محاية الضحايا
 االعتداء اجلنـسي    لتجرمي الربملان بشأن املسألة جرت صياغته صياغة ضيقة         علىالزواج وكون املقترح املطروح     

انب الزوج، وليس االغتصاب يف إطار الزواج بناء على عـدم           القائم على استخدام القوة والتهديد بالقتل من ج       
  .)٦١(، وقدمت توصيات بشأن هذه املسألة)٦٠(رضا الزوجة

ومع تقدير جلنة حقوق الطفل ملعاجلة العنف ضد األطفال، مبا يف ذلك سفاح احملارم، يف قوانني شـىت،                    - ٢١
 نف ضد األطفال داخل األسرة، ال يزال مـشكالً        أعربت عن قلقها الشديد لكون العنف املرتيل، مبا يف ذلك الع          

تلقي ل ما يبلغ الضحايا والشهود عن هذه القضايا، بالرغم من وجود آليات              لقوة احملرمات، نادراً   ونظراً. خطرياً
كما أعربت اللجنة عن قلقها لكون العقوبة البدنيـة يف البيـت          . البالغات بشأن االعتداء على األطفال وإمهاهلم     

 مجيع أشكال العقوبة    كما أوصت اللجنة بأن ُتحظر قانوناً     . )٦٣( وقدمت عدة توصيات يف هذا الصدد      )٦٢(قانونية
  .  )٦٤(البدنية يف املدارس

الختالفات يف القوانني   بسبب ا وأعربت جلنة حقوق الطفل عن أسفها لكون التعريف غري الواضح للطفل              - ٢٢
  .)٦٥(أسوأ أشكال عمل األطفالب املتعلقة ١٩٩٩عمل الدولية لعام الوطنية يعوق التنفيذ الكامل التفاقية منظمة ال

، حثت اللجنة املعنية بالقضاء على التمييز ضد املرأة ماليزيا على تكثيف جهودها مـن               ٢٠٠٦ويف عام     - ٢٣
أجل مكافحة مجيع أشكال االجتار بالنساء والفتيات، بوسائل منها سن تشريعات حمددة وشاملة؛ وتكثيف جهودها 

ى صعيد التعاون الدويل واإلقليمي والثنائي مع بلدان املنشأ والعبور؛ ومجع البيانات الـواردة مـن الـشرطة                  عل
واملصادر الدولية وحتليلها؛ ومالحقة الضالعني يف االجتار ومعاقبتهم؛ وكفالة عدم معاقبة النساء والفتيات املُّتجر               

 هلن من أجل متكينهن من اإلدالء بالشهادة ضد الضالعني يف           هبن النتهاكهن قوانني اهلجرة، وتقدمي الدعم املناسب      
  .)٦٦(االجتار هبن



A/HRC/WG.6/4/MYS/2 
Page 8 

 

 مع التقدير بإنشاء جلنـة تنـسيق معنيـة باالجتـار            ، أحاطت جلنة حقوق الطفل علماً     ٢٠٠٧ويف عام     - ٢٤
ـ             ٢٠٠٦باألشخاص عام    ام  وبكون ماليزيا بصدد تقدمي مشروع قانون ملكافحة االجتار باألشخاص إىل الربملان ع

 ما ُيحتجزون وبعد ذلك ُيرحلون وال يقدم هلم دعم  لكنها أشارت بقلق إىل أن األطفال املتجر هبم كثرياً        . ٢٠٠٧
 ببالغ القلق بتقارير تفيد بأنه جيري االجتار بالرضع من البلدان وأحاطت جلنة حقوق الطفل علماً. متخصص مالئم

  .)٦٧(ليزيااجملاورة لبيعهم لألزواج الذين ال أطفال هلم يف ما

الستغالل اجلنسي لألطفال، مبا يف ذلك بغاء ا الذي جيرِّموأعربت جلنة حقوق الطفل عن تقديرها للتشريع   - ٢٥
 ملا أوردته التقـارير مـن       ونظراً. األطفال، والعمل الوقائي ألفرقة محاية الطفل ومراكز األنشطة املتعلقة بالطفل         

البغاء اليت متس حاالت ا، أعربت جلنة حقوق الطفل عن قلقها بشأن ارتفاع الطلب على اجلنس التجاري يف ماليزي
 ال يوجد أي سجل رمسي      األطفال الذين  هشاشة بعض األطفال أمام إمكانية استغالهلم، من قبيل          وخباصةالطفل،  
وأوصت اللجنة ماليزيا بأن تضع وتنفذ سياسيات وتدابري ملنع االسـتغالل اجلنـسي لألطفـال               . )٦٨(لوجودهم

، مع تركيز خاص على عوامل اخلطر املوجودة، من قبيل السياحة اجلنسية املتناميـة يف املنطقـة،                 )٦٩(افحتهومك
ماية األطفال من االسـتغالل اجلنـسي التجـاري يف الـسفر            حب اجلهات الفاعلة اليت ُتعىن   ومواصلة التعاون مع    

حمددة بشأن التزامات مقدمي خـدمات      وشجعت اللجنة ماليزيا على النظر يف اعتماد تشريعات         . )٧٠(والسياحة
  .)٧١(اإلنترنت فيما يتصل باستغالل األطفال يف املواد اإلباحية على اإلنترنت

أو يعملون يف الشوارع، وال سيما يف صباح، أشارت جلنة حقوق /وفيما يتعلق باألطفال الذين يعيشون و  - ٢٦
 اجلمهور وأحكامه أطفال الشوارع ولكون مواقف      من احتجاز    "عمليات التطهري " أفضت إليه    إىل ما الطفل بقلق   

  .)٧٢(املسبقة السلبية ضد أطفال الشوارع قد فاقمت حالتهم

  إقامة العدالة وسيادة القانون - ٣

، إىل ٢٠٠٦عام لأشارت املمثلة اخلاصة لألمني العام املعنية حبالة املدافعني عن حقوق اإلنسان، يف تقريرها   - ٢٧
وهذا القانون يسمح للشرطة بأن تضع رهن    . يف ماليزيا يعوقها قانون األمن الداخلي     أن ضمانات حقوق اإلنسان     

لحيـاة  ل لألمـن الـوطين أو       هتديداًن من النيابة أي شخص يعترب       ذ ودون إ  مبعزل عن العامل اخلارجي   االحتجاز  
وزارة الداخلية متديد   ومبوجب قانون األمن الداخلي، جيوز ل     .  من التحقيقات   يوماً ٦٠تجاوز  ت ال   ملدةاالقتصادية  

 ملدة إصدار أمر احتجاز آخر لرئيس الوزراء إىل احملاكم، وجيوز الرجوع سنتني دون ال تتجاوز أولية ملدةحتجاز اال
  . الفترة قابلة للتمديد لفترة غري حمددة، وهذه إىل احملاكمالرجوع من دون  سنتني أخريني، وهنا أيضاًتتجاوزال 

، واالختالفات بني معايري احلد ) سنوات١٠(ىل احلد األدىن لسن املسؤولية اجلنائية وأشارت اللجنة بقلق إ  - ٢٨
األراضـي  (، وتفسريه يف حمكمة الشريعة وقانون اإلجراءات اجلنائيـة للـشريعة   العقوباتاألدىن للسن يف قانون  

لطويلة قبـل احملاكمـة     وأعربت اللجنة عن قلقها من مجلة أمور منها فترات االحتجاز ا          . ١٩٨٤لعام  ) االحتادية
  .)٧٤(وحاالت التأخري يف معاجلة القضايا املتعلقة بأطفال
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حرية الدين أو املعتقد، والتعبري وتكـوين مجعيـات والتجمـع            - ٤
  السلمي، واحلق يف املشاركة يف احلياة العامة والسياسية

قرر اخلاص املعين بتعزيز ومحايـة    ، كتبت املقررة اخلاصة املعنية حبرية الدين وامل       ٢٠٠٦يوليه  / متوز ١٦يف    - ٢٩
،  كتابـاً  ١٨احلق يف حرية الرأي والتعبري إىل احلكومة بشأن حظر وزارة األمن الداخلي خالل الشهر املاضـي                 

وذكرت التقارير . "ختل بالسالم والوئام" أهنا ميكن أن حبجة لدراسة الشؤون املشتركة بني األديان، خمصصة أساساً
  اإلسالموردت احلكومة بأن من شأن املطبوعات اليت تناقض تعاليم. )٧٥(٢٠٠٣ منذ عام  كتابا٤٥ًحظر أكثر من 

، إذا توافرت دون قدر معني من التنظيم، خلق البلبلة وسوء الفهم بشأن الدين، مما يـؤدي إىل إنـشاء                    احلقيقية
  .)٧٦(حركات منحرفة وبيئة ضارة يف جمتمع تعددي

 حبالة املدافعني عن حقـوق اإلنـسان عـن          ة لألمني العام املعني   ةخلاص ا ة املمثل ت، أعرب ٢٠٠٦ويف عام     - ٣٠
 من التقارير اليت تفيد باستخدام قانون األمن الداخلي ضد هؤالء املدافعني واعتربت أن مثل هذا االستخدام هتديد    اانزعاجه

  .)٧٧(تعبري والتظاهر وإعماهلا، مبا فيها حرية الومحايتهاحمتمل لألنشطة الرامية إىل تعزيز حقوق اإلنسان 

 حبالة املدافعني عـن حقـوق       ة لألمني العام املعني   ة اخلاص ة املمثل ت، أرسل ٢٠٠٦أغسطس  / آب ٢٣ويف    - ٣١
اإلنسان واملقرر اخلاص املعين باستقالل القضاة واحملامني رسالة بنداء عاجل بشأن التهديدات بالقتل يف حق حمام                

وذُكر أن مثل هذه التهديدات مرتبطة بنشاطه القانوين بصفته         . سيحيةميثل امرأة ارتدت عن اإلسالم واعتنقت امل      
 ة املمثل توأعرب. واملعتقد وقد يشكل حماولة لتخويف احملامني الذين يتولون الدفاع عن احلق يف حرية الدين               ياًحمام

  .)٧٨( لغياب أي رد رمسي من احلكومةا عن أسفهةاخلاص

تب املقرر اخلاص املعين حبرية الرأي والتعبري باالشـتراك مـع           ، ك ٢٠٠٧ديسمرب  / كانون األول  ٢٧ويف    - ٣٢
املـدافعني عـن    الة  رئيسة ومقررة الفريق العامل املعين باالحتجاز التعسفي واملمثلة اخلاصة لألمني العام املعنية حب            

 املدافعني   من اًعدداليت طالت   حتجاز  االتوقيف و العمليات  من  حقوق اإلنسان إىل احلكومة بشأن املوجة األخرية        
 توقيف واحتجاز مخسة من املدافعني عن حقوق وأشارت االدعاءات إىل.  لإلثنية اهلندية املنتمنيعن حقوق اإلنسان

مل يقدم هلم أي أمر بإلقاء و.  بقانون األمن الداخليعمالً  لإلثنية اهلندية عقب مظاهرات غري عنيفة املنتمنياإلنسان
 استخدام  وأشارت االدعاءات أيضاً إىل   . )٧٩(باستشارة حمام  هلم   ومل يسمح كمة  مل ميثلوا أمام حم   أهنم  القبض، كما   

 اإلثنية اهلندية كانوا متجمعني بشكل سـلمي ضـد           أفراد الغاز املسيل للدموع وخراطيم املياه لتفريق آالف من       
ثنية اهلندية   شخص من اإل   ٢ ٠٠٠وعشية هذا التجمع، ذكرت التقارير أن أكثر من         . )٨٠(ممارسات متييزية معينة  

كانوا متجمعني يف معبد هندوسي تعرضوا للضرب من قبل ضباط الشرطة بغرض ثنيهم عن حضور جتمع اليـوم                  
ضور جتمع غري قـانوين     حب حاولوا اهلروب؛ ووجهت للعديدين هتم        شخصاً ٧٠ القبض على حوايل     وألقي. التايل

  .)٨١( ألوامر الشرطةاإلذعانوعدم 

، كتب املقرر اخلاص املعين حبالة حقوق اإلنسان واحلريات األساسية          ٢٠٠٨يناير  / كانون الثاين  ١٤ويف    - ٣٣
للشعوب األصلية واملمثل اخلاص لألمني العام املعين حبالة املدافعني عن حقوق اإلنسان رسالة إىل احلكومة بـشأن         

تكـون  لقلق من أن  عن ا وأُعرب. وفاة قائد من قادة الشعوب األصلية مشارك يف محالت مناهضة قطع األشجار           
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  عن حقـوق الـشعوب األصـلية يف منطقـة         الوفاة مرتبطة بشكل مباشر بأنشطته غري العنيفة، وال سيما دفاعاً         
  .  )٨٢(رام العليااب

السكن الالئق واملمثل اخلاص لألمني     ب املعين، أرسل املقرر اخلاص     ٢٠٠٧ديسمرب  / كانون األول  ١٤ويف    - ٣٤
عن حقوق اإلنسان رسالة مشتركة بشأن احتجاز عدد من النشطاء والقرويني الذين ألقي عليهم              العام املعين حبالة املدافعني     

  .ومل ترد احلكومة على هذه الرسالة. )٨٣(القبض عندما كانوا حيتجون على تدمري بيوت يف مقاطعة كواالملبور

  ها لـسياسة ماليزيـا املتمثلـة يف        وبالرغم من إعراب اللجنة املعنية بالقضاء على التمييز ضد املرأة عن تقـدير              -٣٥
 يف املائة من النساء على األقل يف مستويات اختاذ القرار يف القطاع العام وإشارهتا إىل أن وزارة املرأة واألسرة                    ٣٠توظيف  

والتنمية اجملتمعية تقوم بوضع خطة عمل، فقد أعربت عن قلقها بشأن املستوى املنخفض لتمثيل املرأة يف احليـاة العامـة                    
وشجعت . )٨٤(والسياسية ويف مواقع اختاذ القرار، مبا يف ذلك يف السلك الدبلوماسي ويف مؤسسات القطاع اخلاص

، أشارت شعبة اإلحصاءات ٢٠٠٨ويف عام . )٨٥(ماليزيا على اختاذ تدابري مستمرة، مبا يف ذلك تدابري خاصة مؤقتة
   ٢٠٠٥ يف املائـة عـام       ٩,١يف الربملان الوطين زادت من      باألمم املتحدة إىل أن نسبة املقاعد اليت تشغلها املرأة          

  .)٨٦(٢٠٠٨ يف املائة عام ١٠إىل 

  احلق يف العمل ويف ظروف عمل عادلة ومواتية - ٥

  وبالرغم من إعراب اللجنة املعنية بالقضاء على التمييز ضد املرأة عن تقديرها لكـون خطـة ماليزيـا                    - ٣٦
مشاركة املرأة يف القوى العاملة، فقد أبدت قلقها من قلة فرص العمل            ترمي إىل زيادة    ) ٢٠١٠- ٢٠٠٦(التاسعة  

والحظت بقلق أن القيود على عمـل       . والنساءللمرأة بالرغم من املستوى التعليمي العايل الذي أدركته الفتيات          
  .)٨٧(املرأة، وكذلك تشريعات وسياسات محاية العمالة، سامهت يف استمرار القوالب النمطية التقليدية

 من احلكومة تقدمي معلومات عـن التـدابري         ٢٠٠٧وطلبت جلنة خرباء تابعة ملنظمة العمل الدولية عام           - ٣٧
املتخذة لتنفيذ السياسة الوطنية للمرأة فيما يتصل مبوقع املرأة يف سوق العمل ومبدأ املساواة يف األجر بني الرجل                  

ف الوظائف حسب املسؤوليات والواجبات من أجل منع        وأوصت اللجنة مبراعاة هذا املبدأ عند تصني      . )٨٨(واملرأة
  .)٨٩(التحيز اجلنساين يف حتديد األجر

، أعربت جلنة خرباء تابعة ملنظمة العمل الدولية عن أملها الشديد يف أن تقدم احلكومة يف ٢٠٠٨ويف عام   - ٣٨
انني واللوائح الوطنية مع اتفاقية منظمة      تقريرها املقبل معلومات عن التدابري املتخذة أو املعتزم اختاذها ملواءمة القو          

العمل الدولية بشأن املساواة يف املعاملة بني العمال الوطنيني واألجانب فيما يتعلق بالتعويض عن حوادث العمل                
من رعايا البلدان اليت صدقت على االتفاقيـة        ) وأفراد أسرهم (لكفالة تلقي العمال األجانب     ) ١٩االتفاقية رقم   (

 إىل ٢٠٠٨كما أشارت اللجنة عام . )٩٠(ات املمنوحة للعمال الوطنيني يف حال وقوع حوادث عملنفس التعويض
 تشغيل األشخاص دون سن الثامنة عشرة يف أنواع العمل اليت حيتمل أن تضر              ذات الصلة ال حتظر    اتأن التشريع 
  .)٩١( ومعنوياهتموسالمتهمبصحتهم 

األطفال والشباب يسمح بتشغيلهم يف األعمـال       ) تشغيل(والحظت جلنة حقوق الطفل بقلق أن قانون          - ٣٩
  .اخلفيفة وكعمال منازل دون تقدمي تفاصيل عن الظروف املقبولة ملثل هذا العمل
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   الئقياحلق يف الضمان االجتماعي ويف مستوى معيش - ٦

 والرامية إىل للغاية  الناجحة  و، أشادت جلنة حقوق الطفل مباليزيا على جهودها املتواصلة          ٢٠٠٦يف عام     - ٤٠
 ، وشعببيد أن اللجنة الحظت بقلق أن جمموعات الشعوب األصلية، وخباصة يف صباح وساراواك. حلد من الفقرا

وأشارت اسـتراتيجية   . )٩٣( وقدمت توصيات يف هذا الصدد     )٩٢( يف شبه جزيرة ماليزيا، تعاين الفقر      أورانغ أسلي 
 يف ١٦(إىل أن أعلى معدالت انتشار الفقر توجد يف صباح  ٢٠٠٨- ٢٠٠٦التعاون القطري ملنظمة الصحة العاملية 

  .)٩٤() يف املائة١٢(وكيالنتان ) املائة

وأشادت جلنة حقوق الطفل مباليزيا على التقدم اهلام الذي أحرزته يف جمال الرعايـة الـصحة وتـوفري                    - ٤١
 وقـدمت   )٩٥(ات الرضـع  اخلدمات الصحية، وال سيما لتحسني الرعاية الصحية لألمومة وختفيض معدالت وفي          

  .)٩٦(توصيات يف هذا الصدد

 إىل أن فقراء املدن والنازحني ٢٠٠٨- ٢٠٠٦وأشارت استراتيجية التعاون القطري ملنظمة الصحة العاملية   - ٤٢
 ُيحتمل أن تكـون   اإليدز ومتعاطي املخدرات باحلقن واملشتغلني باجلنس       /صابني بفريوس نقص املناعة البشري    وامل

 إىل قرار   وأشارت االستراتيجية أيضاً  . )٩٧( اخلدمات الصحية املوجودة   فرص أقل من غريهم لالستفادة من     لديهم  
، يف حـني    أن يسامهوا يف اآلليـة    وسيكون على من يستطيعون الدفع      . إنشاء آلية وطنية جديدة لتمويل الصحة     

  .)٩٨(وقنيستساهم احلكومة عن اجملموعات احملرومة من قبيل الفقراء واملسنني واملع

إلصابة بفـريوس نقـص املناعـة       يف معدالت ا  وأعربت جلنة حقوق الطفل عن قلقها لالرتفاع السريع           - ٤٣
 مـن   وأعربت عن قلقها أيضاً   . والربامجاإليدز ولعدم كفاية املوارد املوجودة، بالرغم من اعتماد اخلطط          /البشري

 اليونيسيف يف موقعها على اإلنترنـت إىل أن حـاالت           وأشارت. )٩٩(العدد املتزايد لألطفال الذين يتَّمهم اإليدز     
  .)١٠٠( املبلغ عنها تتضاعف كل ثالث سنواتصابة بفريوس نقص املناعة البشرياإل

 إىل أن اإلنفاق على مستوصفات دائمة يف ساراواك مكلـف           ٢٠٠٦عام  صدر  وأشار تقرير لليونيسيف      - ٤٤
  . واخلدمات اجملتمعيةاملتنقلةدمات اخل توليفة من  عن طريقرعاية الصحية يف اجلزيرةم الوُتقدَّ.  حالياًجداً

وأوصت جلنة حقوق الطفل بأن تواصل ماليزيا وتزيد، حسب احلاجة، من مساعداهتا لألطفال املتضررين             - ٤٥
   للـصدمة وغريهـا مـن املـشاكل العاطفيـة           اضطرابات نفسية الحقـة   تسونامي الذين يعانون    كارثة ال من  

  .)١٠١(والنفسية وألسرهم

   السياسة احلالية جلعل ماليزيا خاليـة مـن املخـدرات حبلـول           بوإذ أحاطت جلنة حقوق الطفل علما         - ٤٦
، فقد أعربت عن قلقها من التعاطي املتزايد للمخدرات غـري القانونيـة، وخباصـة األمفيتامينـات                 ٢٠١٥ عام

  .)١٠٣(، وقدمت توصيات يف هذا الصدد)١٠٢(وإكستسي، يف أوساط املراهقني

 إىل درجـة أن     شـديد  إىل أن تلوث املياه      ٢٠٠٦عام  صدر  وأشار تقرير لربنامج األمم املتحدة اإلمنائي         - ٤٧
  .)١٠٤( تسمح هبا املعايري الصحيةما مرة ١٠٠ إىل ٣٠  محولة من العوامل املمرضة تبلغ ما حتتوي علىاألهنار كثرياً
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  جتمعاحلق يف التعليم ويف املشاركة يف احلياة الثقافية للم - ٧

كـل  ل االبتدائي إلزامياً  الذي جعل التعليم     ٢٠٠٢رحبت جلنة حقوق الطفل بقانون تعديل التعليم لعام           - ٤٨
  عامالًاالبتدائيعدل تسجيل البنات والبنني يف التعليم مل التكافؤ النسيبواعتربت اللجنة .  سنوات٦األطفال البالغني 

   ال يـذهبون    االبتـدائي  طفـل يف سـن التعلـيم         ٢٠٠ ٠٠٠ ب لكنها أعربت عن أسفها لكون ما يقدر         إجيابياً
  .)١٠٥(إىل املدرسة

، بالرغم من بعض الربامج، قد تضع عوائق         األخرى  الدراسية وأعربت اللجنة عن قلقها لكون التكاليف       - ٤٩
رسـوم  والحظت بقلق أن على األطفال غري املواطنني أداء         . نخفضة الدخل املمالية أمام تعليم األطفال من األسر       

وأشـارت  . )١٠٦( وأهنم ال يقبلون يف املدارس إال إذا كانت هلم الوثائق املالئمة وكانت األماكن متوافرة              دراسية
ألصلية، وخباصة أطفال    ببالغ القلق إىل ارتفاع معدل التسرب املدرسي يف صفوف أطفال الشعوب ا            اللجنة أيضاً 
  .)١٠٧(االحتياجات التعليمية اخلاصة هلؤالء األطفال وأوصت بأن تعزز ماليزيا جهودها لتلبية يأورانغ أسل

 إىل أن برامج الطفولة املبكرة الثنائية اللغة يف ماليزيا أبانت  أيضا٢٠٠٧ً عام  صدروأشار تقرير لليونسكو  - ٥٠
ط وأحا. )١٠٨(االبتدائيعن نتائج واعدة وأثرت على السياسات واملمارسات اللغوية يف السنوات األوىل من التعليم 

 مشروع لدمج برنامج شـامل للدراسـات        باعتماد  علماً ٢٠٠٤عام  صدر  تقرير لربنامج األمم املتحدة اإلمنائي      
  اإلسالمية يف النظـام التعليمـي الـوطين؛ ومـن مث سيحـصل الطلبـة علـى تعلـيم ديـين وعلمـاين يف                        

  .)١٠٩(اآلن نفسه

  املهاجرون والالجئون وطالبو اللجوء - ٨

، األجانبملعنية بالقضاء على التمييز ضد املرأة إىل إنشاء جلنة حكومية معنية بالعمال             إذ أشارت اللجنة ا     - ٥١
فقد أعربت عن قلقها من عدم وجود تشريعات وسياسات بشأن حقوق العمال املهاجرين، وال سيما عمال املنازل 

قوق العمال املهاجرين، وحثت ماليزيا على سن قوانني ووضع إجراءات لضمان ح. )١١٠(املهاجرين، وأغلبهم نساء
ن؛ وتوفري سبل االنتصاف من اعتداءات أرباب العمل، والسماح هلم باملكوث يف            ومبن فيهم عمال املنازل املهاجر    

  .)١١٢) (١١١(هبذه احلقوق االنتصاف وتوعيتهم املدة اليت تستغرقها إجراءاتالبلد 

مشروع قانون بشأن العمال األجانـب إىل        للجنة حقوق الطفل، فقد كانت ماليزيا بصدد تقدمي          ووفقاً  - ٥٢
لكن اللجنة أعربت عن قلقها لكون أطفال العمال املهاجرين ال يزالون يواجهون العديد من              . ٢٠٠٧الربملان عام   

مواصلة وتعزيز اجلهود الرامية إىل تـسجيل       : وأوصت اللجنة ماليزيا مبا يلي    . )١١٣(الصعوبات يف التمتع حبقوقهم   
 التعليم وخدمات الرعاية علىدون قيود حصوهلم وكفالة وتزويدهم بالوثائق الالزمة  املهاجرين  أطفال العمالمجيع

؛ والتفاوض مع )١١٤( إعادة العمال املهاجرين وأطفاهلم إىل بلدهمعند  من االتفاقية٣الصحية؛ وكفالة التقيد باملادة 
ملهـاجرين الـذين يعـربون      من ا مل مع العدد الكبري     بشأن التدابري الرامية إىل التعا    اتفاقات  على  البلدان اجملاورة   

 طاليب اللجوء والالجئني، ومـن بينـهم أطفـال           من األطفال  وأشارت اللجنة بقلق إىل أن العديد     . )١١٥(احلدود
 يف ماليزيـا منـذ      يعيـشون  الـذين    ايالروهينغ الالجئون من شعب  طفال  األمسلمون من بلد جماور، ومبن فيهم       

  .)١١٧(؛ وقدمت توصيات يف هذا الصدد)١١٦( التعليم الرمسياحلصول علىكانية التسعينات، تعوزهم إم
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وأعربت اللجنة املعنية بالقضاء على التمييز ضد املرأة عن قلقها من مالحقة طاليب اللجوء والالجئني، مبن         - ٥٣
 حمددة يف مراكـز     قد يتم احتجازهم ملدة غري    ألنه  فيهم النساء، على أساس ارتكاهبم جرائم ذات صلة باهلجرة، و         

وأوصت اللجنة ماليزيا باعتماد قوانني وأنظمة تتعلق بصفة . )١١٨( يتم ترحيلهم قداالحتجاز اخلاصة باملهاجرين أو
 مع املعايري الدولية، وبأن تدمج بشكل كامل هنجاً يراعي الفروق بـني    طاليب اللجوء والالجئني يف ماليزيا، متاشياً     

شؤون الالجـئني   األمم املتحدة ل  وثيق مع مفوضية    التعاون  الالالجئ، ب /فة اللجوء اجلنسني يف كامل عملية منح ص     
  .)١٢٠(وأثارت جلنة حقوق الطفل شواغل مماثلة. )١١٩(على وجه اخلصوص

وأعربت جلنة حقوق الطفل عن جزعها من ارتفاع عدد عمال املنازل املهاجرين يف ماليزيا، مبن فـيهم                   - ٥٤
  يف  وقـدمت توصـيات      )١٢١(ن يعملون يف ظل ظروف خطرية خملة بتعليم األطفـال         عمال املنازل األطفال، الذي   

  . )١٢٢(هذا الصدد

، أرسلت املمثلة اخلاصة لألمني العام املعنية باملدافعني عن حقوق اإلنسان           ٢٠٠٥يونيه  / حزيران ٣٠ويف    - ٥٥
  مواطناً ٦٤  على  بشأن إلقاء القبض   الً عاج واملقرر اخلاص املعين بتعزيز ومحاية احلق يف حرية الرأي والتعبري نداءً          

 عن خماوف بأهنم قد توجه هلم، إضافة إىل هتمة التجمع           وأُعرب. من بلد جماور واحتجازهم عقب مظاهرة سلمية      
وأكدت مفوضية األمـم    . غري القانوين، هتمة الدخول غري القانوين إىل ماليزيا، ومن مث خماطر إعادهتم إىل بلدهم             

. ممن ألقي القبض عليهم كانوا مسجلني لديها، مبن فيهم ثالث نـساء           شخصاً   ٣٨ئني أن   املتحدة لشؤون الالج  
ومل يتلق املقرران اخلاصان    . صفة الجئ عليهم حيملون    ألقي القبض    شخصاً ممن  ٦٠  ملصادر الشرطة، كان   ووفقاً
  .)١٢٣( على هذه الرسالةرداً

 إىل أن املفوضية اضـطلعت، يف       ٢٠٠٧عام  صدر  وأشار تقرير ملفوضية األمم املتحدة لشؤون الالجئني          - ٥٦
ممن  شخص مسجل ٣٩ ٠٠٠غياب تشريع وطين لالجئني وآليات ذات صلة، بوظائف احلماية األساسية ألكثر من 

الجئ، ال قرار لتحديد صفة ١٥ ٠٠٠ما يقارب اختاذ وأدت اإلجراءات املتسمة بالكفاءة إىل . يشملهم اختصاصها
بيد أن جهود مفوضية شؤون الالجـئني يف الـدعوة إىل           . عدد طلبات إعادة التوطني   وكذلك إىل زيادة هامة يف      

  .)١٢٤(ا والسكان املنحدرين من بلد جماور مل تؤت النتائج املرجوة بعديحلول بديلة فيما يتعلق بالروهينغ

  والتحديات واملعوقاتاإلجنازات وأفضل املمارسات  -  ثالثاً

 إىل أن ماليزيا جنحت يف احلد من انتشار الفقر بشكل ٢٠٠٦عام صدر ولية أشار تقرير ملنظمة العمل الد  - ٥٧
مثري والتخفيف من التفاوتات يف الدخل والتعليم ويف الوقت نفسه حتقيق منو اقتصادي سريع واحلفاظ على الوئام                 

ة واالجتماعية، مبا   وأشادت جلنة حقوق الطفل مباليزيا على حتسينها امللحوظ للتنمية االقتصادي         . )١٢٥(بني األعراق 
  .)١٢٦(ييف ذلك االستثمارات املستمرة يف اخلدمات الصحية والبنية التحتية للحماية والنظام التعليم

، أشادت اللجنة املعنية بالقضاء على التمييز ضد املرأة مباليزيا على إجنازاهتا يف جمال تعليم ٢٠٠٦ويف عام   - ٥٨
يت تكفل عدم فقدان أرامل موظفي اخلدمة املدنية معاشاهتم التقاعدية لدى     وهنأت ماليزيا على التعديالت ال    . املرأة

؛ والسماح للزوجات احلاليات أو السابقات للمستوطنني بأن يصبحن شريكات يف التملُك داخـل              الزواج جمدداً 
  .)١٢٧(املستوطنات؛ وزيادة العقوبة املفروضة على االغتصاب وِسفاح احملارم
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   الرئيسيةبادرات وااللتزامات الوطنيةاألولويات وامل -  رابعاً
  تعهدات الدولة 

، تعهدت ماليزيا مبواصلة اختاذ تدابري استباقية ومبتكرة لزيادة تعزيز ومحاية حقوق اإلنسان ٢٠٠٦يف عام   - ٥٩
قوق واحلريات األساسية يف البلد، والقيام جبملة أمور منها تقدمي دعم نشط للجهود الدولية الرامية إىل النهوض حب       

عـام  صـدر   وذكر تقرير لربنامج األمم املتحدة اإلمنائي       . )١٢٨(الفئات املستضعفة مثل النساء واألطفال واملعوقني     
 بسيطة تتم يف البيت وعلـى مـستوى         ت يف وفيات املواليد اجلدد عن طريق تدخال        حاد حدوث تراجعٍ  ٢٠٠٥

وأشار تقرير للبنك الدويل    . )١٢٩( والقابالت املقاطعات جيري دعمها من خالل تدريب العاملني يف اجملال الصحي         
 إىل أن ماليزيا خفضت بشكل مثري معدالت الوفيات النفاسية، عن طريق إتاحة القابالت على               ٢٠٠٦عام  صدر  

  .)١٣٠(حنو واسع يف املناطق الريفية

   بناء القدرات واملساعدة التقنية-  خامساً

 أن أفرقة التسجيل املتنقلة ُنشرت يف مراكـز االحتجـاز       ٢٠٠٨عام  صدر  ذكر تقرير ملفوضية شؤون الالجئني        -٦٠
  .)١٣١(يشملهم اختصاص املفوضيةلبلد لتسجيل الذين ا شرقمشال واقعة يف رتفعات الامل ويف الغاباتواملخافر يف 

 إىل أن منظمة الصحة العاملية ٢٠٠٨- ٢٠٠٦وأشارت استراتيجية التعاون القطري ملنظمة الصحة العاملية   - ٦١
 احلصول علـى   تقنية لدعم السياسات الصحية لصاحل الفقراء يف العديد من املناطق، منها إمكانية              ةم مساعد تقد

  .)١٣٢(سنة، وآليات متويل الرعاية الصحيةاحملجتماعية الماية ااحلالعقاقري األساسية، و

 املتحـدة بـشأن      من شىت وكاالت األمم    املساعدة ماليزيا   تلتمس بأن   وأوصت جلنة حقوق الطفل أيضاً      - ٦٢
  .)١٣٣(قضاياالخمتلف 
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Multilateral Treaties Deposited with the Secretary-General: Status as at 31 December 2006  
(ST/LEG/SER.E.25), supplemented by the official website of the United Nations Treaty Collection 
database, Office of Legal Affairs of the United Nations Secretariat, http://untreaty.un.org/. 
2 The following abbreviations have been used for this document: 

ICERD  International Convention on the Elimination of All Forms of Racial Discrimination 
ICESCR  International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights 
ICCPR   International Covenant on Civil and Political Rights 
ICCPR-OP 1  Optional Protocol to ICCPR 
ICCPR-OP 2  Second Optional Protocol to ICCPR, aiming at the abolition of the death penalty 
CEDAW  Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women 
OP-CEDAW  Optional Protocol to CEDAW 
CAT  Convention against Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading  Treatment or 
  Punishment 
OP-CAT Optional Protocol to CAT 
CRC  Convention on the Rights of the Child 
OP-CRC-AC  Optional Protocol to CRC on the involvement of children in armed conflict 



A/HRC/WG.6/4/MYS/2 
Page 15 

OP-CRC-SC Optional Protocol to CRC on the sale of children, child prostitution and child 
  pornography 
ICRMW International Convention on the Protection of the Rights of All Migrant Workers 
  and Members of Their Families 
CPD  Convention on the Protection of Persons with Disabilities 
OP-CPD Optional Protocol to Convention on the Protection of Persons with Disabilities 
CED  International Convention on the Protection of All Persons from Enforced  
  Disappearance. 

3 The original reservations read as follows: The Government of Malaysia declares that Malaysia's accession 
is subject to the understanding that the provisions of the Convention do not conflict with the provisions of 
the Islamic Sharia' law and the Federal Constitution of Malaysia. With regards thereto, further, the 
Government of Malaysia does not consider itself bound by the provisions of articles 2 (f), 5 (a), 7 (b), 9 and 
16 of the aforesaid Convention. In relation to article 11, Malaysia interprets the provisions of this article as 
a reference to the prohibition of discrimination on the basis of equality between men and women only. On 6 
February 1998, the Government of Malaysia notified the Secretary-General of a partial withdrawal as 
follows: “The Government of Malaysia withdraws its reservation in respect of article 2(f), 9(1), 16(b), 
16(d), 16(e) and 16(h).” 
4 Reservation: “The Government of Malaysia accepts the provisions of the Convention on the Rights of the 
Child but expresses reservations with respect to articles 1, 2, 7, 13, 14, 15, [...], 28, [paragraph 1 (a)], 37, 
[...] of the Convention and declares that the said provisions shall be applicable only if they are in 
conformity with the Constitution, national laws and national policies of the Government of Malaysia.” 

Declaration of 23 March 1999: “With respect to article 28, paragraph 1 (a), the Government of Malaysia 
wishes to declare that in Malaysia, even though primary education is not compulsory and available free to 
all, primary education is available to everybody and Malaysia has achieved a high rate of enrolment for 
primary education i.e. at the rate of 98 percent enrolment”. 
5 Information relating to other relevant international human rights instruments may be found in the pledges 
and commitments undertaken by Malaysia before the Human Rights Council, as contained in the note 
verbale dated  12 April 2006 sent by the Permanent Mission of Malaysia to the United Nations addressed to 
the Secretariat (A/60/835). 
6 Protocol to Prevent, Suppress and Punish Trafficking in Persons, Especially Women and Children, 
supplementing the United Nations Convention against Transnational Organized Crime. 
7 1951 Convention relating to the Status of Refugees and its 1967 Protocol, 1954 Convention relating to the 
status of Stateless Persons and 1961 Convention on the Reduction of Statelessness. 
8 Geneva Convention for the Amelioration of the Condition of the Wounded and Sick in Armed Forces in 
the Field (First Convention); Geneva Convention for the Amelioration of the Condition of Wounded, Sick 
and Shipwrecked Members of Armed Forces at Sea (Second Convention); Convention relative to the 
Treatment of Prisoners of War (Third Convention); Convention relative to the Protection of Civilian 
Persons in Time of War (Fourth Convention); Protocol Additional to the Geneva Conventions of 12 August 
1949, and relating to the Protection of Victims of International Armed Conflicts (Protocol I); Protocol 
Additional to the Geneva Conventions of 12 August 1949, and relating to the Protection of Victims of Non-
International Armed Conflicts (Protocol II); Protocol additional to the Geneva Conventions of 12 August 
1949, and relating to the Adoption of an Additional Distinctive Emblem (Protocol III). For the official 
status of ratifications, see Federal Department of Foreign Affairs of Switzerland, at 
www.eda.admin.ch/eda/fr/home/topics/intla/intrea/chdep/warvic.html. 
9 International Labour Organization Convention  No. 29 concerning Forced or Compulsory Labour; 
Convention No.105 concerning the Abolition of Forced Labour, Convention No. 87 concerning Freedom of 
Association and Protection of the Right to Organize; Convention  No. 98 concerning the Application of the 
Principles of the Right to Organize and to Bargain Collectively; Convention No. 100 concerning Equal 
Remuneration for Men and Women Workers for Work of Equal Value; Convention No. 111 concerning 
Discrimination in Respect of Employment and Occupation; Convention No. 138 concerning Minimum Age 
for Admission to Employment; Convention No. 182 concerning the Prohibition and Immediate Action for 
the Elimination of the Worst Forms of Child Labour. 



A/HRC/WG.6/4/MYS/2 
Page 16 

 

10 CEDAW/C/MYS/CO/2, para. 31. 
11 CRC/C/MYS/CO/1, para. 83.  
12 Ibid., para. 61.  
13 Ibid., para. 107.  
14 Ibid., para. 39.  
15  Ibid., para. 12.  
16 Ibid., para. 89 and CEDAW, concluding comments, para. 35.  
17 CRC/C/MYS/CO/1, para. 96 and CEDAW, concluding comments, para. 24. 
18 CEDAW/C/MYS/CO/2, concluding comments, para. 10. 
19 Ibid., para. 9. 
20 Ibid., para. 8. 
21 Ibid. , para. 11. 
22 CRC/C/MYS/CO/1, para. 7.  
23 Ibid., para. 8.  
24 bid., para. 29 and para. 30. 
25 Ibid., para. 30.  
26 ILO Committee of Experts on the Application of Convention and Recommendations, 2008, Geneva, 
document (ILOLEX) No. 092008MYS182, fifteenth paragraph. 
27 For the list of national human rights institutions with accreditation status granted by the International 
Coordinating Committee of National Institutions for the Promotion and Protection of Human Rights (ICC), 
see A/HRC/7/69, annex VIII, and A/HRC/7/70, annex I. 
28 CRC/C/MYS/CO/1, para. 21.  
29 A/HRC/7/70, annex I, p. 5. 
30 A/HRC/10/55, report of the Secretary-General on the process currently utilized by the International 
Coordinating Committee of National Institutions to accredit national institutions in compliance with the 
Paris Principles, and ensure the process is strengthened with appropriate periodic review and on ways and 
means of enhancing participation of national human rights institutions in the work of the Human Rights 
Council. 
31 ILO Committee of Experts on the Application of Convention and Recommendations, 2008, Geneva, 
document  (ILOLEX) No. 092007MYS100, para. 1. 
32 CRC/C/MYS/CO/1, para. 5.  
33 Ibid., para. 6.  
34 Ibid., para. 19.  
35 Ibid., para. 17.  
36 Ibid., para. 18.  
37 Ibid., para. 75.  
38 The following abbreviations have been used for this document: 

 CEDAW  Committee on the Elimination of Discrimination against Women 
 CRC  Committee on the Rights of the Child 
39 Special Rapporteur on the right to education, Vernor Munoz, report on mission to Malaysia 
(A/HRC/8/10/Add.3). 



A/HRC/WG.6/4/MYS/2 
Page 17 

40 The questionnaires included in this section are those which have been reflected in an official report by a 
special procedure mandate-holder. 
41 See (a) report of the Special Rapporteur on the right to education (A/HRC/4/29), questionnaire on the 
right to education of persons with disabilities sent in 2006; (b) report of the Special Rapporteur on the 
human rights of migrants (A/HRC/4/24), questionnaire on the impact of certain laws and administrative 
measures on migrants sent in 2006; (c) report of the Special Rapporteur on trafficking in persons, especially 
women and children (A/HRC/4/23), questionnaire on issues related to forced marriages and trafficking in 
persons  sent in 2006; (d) report of the Special Representative of the Secretary-General on the situation of 
human rights defenders (E/CN.4/2006/95 and Add.5), questionnaire on the implementation of the 
Declaration on the Right and Responsibility of Individuals, Groups and Organs of Society to Promote and 
Protect Universally Recognized Human Rights and Fundamental Freedoms sent in June 2005; (e) report of 
the Special Rapporteur on the situation of human rights and fundamental freedoms of indigenous people 
(A/HRC/6/15), questionnaire on the human rights of indigenous people sent in August 2007; (f) report of 
the Special Rapporteur on trafficking in persons, especially in women and children  (E/CN.4/2006/62) and 
the Special Rapporteur on the sale of children, child prostitution and child pornography (E/CN.4/2006/67), 
joint questionnaire on the relationship between trafficking and the sent in July 2005; (g) report of the 
Special Rapporteur on the right to education (E/CN.4/2006/45), questionnaire on the right to education for 
girls sent in 2005; (h) report of the Working Group on mercenaries (A/61/341), questionnaire concerning its 
mandate and activities sent in November 2005; (i) report of the Special Rapporteur on the sale of children, 
child prostitution and child pornography (A/HRC/4/31), questionnaire on the sale of children's organs sent 
on July 2006; (j) report of the Special Rapporteur on the sale of children, child prostitution and child 
pornography (E/CN.4/2005/78), questionnaire on child pornography on the Internet sent in July 2004; (k) 
report of the Special Rapporteur on the sale of children, child prostitution and child pornography 
(A/HRC/7/8), questionnaire on assistance and rehabilitation programmes for child victims of sexual 
exploitation sent in July 2007; (l) report of the Special Representative of the Secretary-General on the issue 
of human rights and transnational corporations and other business enterprises (A/HRC/4/35/Add.3), 
questionnaire on human rights policies and management practices. 
42 Working Group on mercenaries, questionnaire concerning its mandate and activities sent in November 
2005 (A/61/341, para. 47). 
43 See OHCHR 2007 Report of Activities and Results, p. 90. 
44 Ibid., p. 91. 
45 OHCHR 2005 Annual Report, pp. 24 and 178, and OHCHR 2006 Annual Report, p. 158. 
46 CEDAW/C/MYS/CO/2, para. 7. 
47 Ibid., para. 8. 
48 Ibid., para. 13. 
49 Ibid., para. 14. 
50 Ibid., para. 15. 
51 CRC/C/MYS/CO/1, para. 32.  
52 Ibid., para. 61.  
53 Ibid., para. 38.  
54 Ibid., para. 39.  
55 UNFPA, State of World Population 2006, New York, 2006, p. 52, available at   
www.unfpa.org/swp/2006/english/introduction.html. 
56 Ibid., p. 54. 
57 A/HRC/4/20/Add.1, p. 202. 
58 E/CN.4/2005/6/Add.1, Opinion No. 10/2004 (Malaysia), paras 4, 11 and 12. 
59 CEDAW/C/MYS/CO/2, para. 6. 



A/HRC/WG.6/4/MYS/2 
Page 18 

 

60 Ibid., para. 21. 
61 Ibid., para. 22. 
62 CRC/C/MYS/CO/1, para. 57. 
63 Ibid., para. 58.  
64 Ibid., para. 78.  
65 Ibid., para. 90.  
66 CEDAW/C/MYS/CO/2, para. 24.  See also ILO Committee of Experts on the Application of Convention 
and Recommendations, 2008, Geneva, document (ILOLEX) No. 092008MYS182, para. 11. 
67 CRC/C/MYS/CO/1, para. 95.  
68 Ibid., para. 99 
69 Ibid., para. 100.  
70 Ibid., para. 101. 
71 Ibid., para. 102.  
72 Ibid., para. 93.  
73 E/CN.4/2006/95/Add.5,para 969. 
74 CRC/C/MYS/CO/1, para. 103.  
75 A/HRC/7/10/Add.1, paras 167-168. 
76 Ibid., paras. 172. 
77 E/CN.4/2006/95/Add.5,para. 969. 
78 A/HRC/4/37/Add.1,paras. 413-414. 
79 A/HRC/7/14/Add.1, para. 384. 
80 Ibid., para. 385. 
81 Ibid., para. 386. 
82 A/HRC/9/9/Add.1, paras 270-272. 
83 A/HRC/7/16/Add.1,para. 69. 
84 CEDAW/C/MYS/CO/2, para. 17. 
85 Ibid., para. 18. 
86 United Nations Statistics Division coordinated data and analyses, available at  
http://mdgs.un.org/unsd/mdg/Data.aspx. 
87 CEDAW/C/MYS/CO/2, para. 19. 
88 ILO Committee of Experts on the Application of Convention and Recommendations, 2008, Geneva, 
document  (ILOLEX) No. 092007MYS100, para. 1. 
89 Ibid., para. 2. 
90 See ILO Committee of Experts on the Application of Convention and Recommendations, 2008, Geneva, 
document (ILOLEX) No. 062008MYK019. 
91 Ibid., fourth paragraph. 
92 CRC/C/MYS/CO/1, para. 71.  
93 Ibid., para. 72.  



A/HRC/WG.6/4/MYS/2 
Page 19 

94 WHO Country Cooperation Strategy Malaysia 2006-2008, p. 4, available at  
www.who.int/countryfocus/cooperation_strategy/ccs_mys_en.pdf. 
95 CRC/C/MYS/CO/1, para. 62.  
96 Ibid., para. 63.  
97 WHO Country Cooperation Strategy Malaysia 2006-2008, p. 5, available at  
www.who.int/countryfocus/cooperation_strategy/ccs_mys_en.pdf. 
98 Ibid., p. 10. 
99 CRC/C/MYS/CO/1, para. 69.  
100 See www.unicef.org/infobycountry/malaysia.html. 
101 CRC/C/MYS/CO/1, para. 65.  
102 Ibid., para. 97. 
103 Ibid., para. 98. 
104 UNDP, Human Development Report 2006, New York, 2006, p. 143, available at: 
http://hdr.undp.org/en/media/HDR06-complete.pdf. 
105 CRC/C/MYS/CO/1, para. 73.  
106 Ibid., para. 74.  
107 Ibid., para. 75.  
108 UNESCO, EFA Global Monitoring Report 2007, Paris, 2006, p. 159, available at  
www.unesco.org/education/GMR/2007/Full_report.pdf. 
109 UNDP, Human Development Report 2004, New York, 2004, p. 83, available at: 
http://hdr.undp.org/en/media/hdr04_complete.pdf. 
110 CEDAW/C/MYS/CO/2, para. 25. 
111 Ibid., para. 26. 
112 ILO, Equality at Work: Tackling the Challenges, International Labour Conference, 96th session 2007, 
Geneva, 2007, p. 33. 
113 CRC/C/MYS/CO/1, para. 87.  
114 Ibid., para. 88.  
115 Ibid., para. 89.  
116 Ibid., para. 84.  
117 Ibid., para. 85.  
118 CEDAW/C/MYS/CO/2, para. 27. 
119 Ibid., para. 28. 
120 CRC/C/MYS/CO/1, para. 82.  
121 Ibid., para. 91.  
122 Ibid., para. 92.  
123 E/CN.4/2006/95/Add.1, paras 313 and 315. 
124 UNHCR, Global Report 2007, Geneva, 2008, p.371, available at www.unhcr.org/gr07/index.html. 
125 ILO, The End of Child Labour: Within Reach, International Labour Conference, 95th session, Geneva, 
2006, paras. 41-42, available at www.ilo.org/public/english/standards/relm/ilc/ilc95/pdf/rep-i-b.pdf. 
126 CRC/C/MYS/CO/1, para. 4.  



A/HRC/WG.6/4/MYS/2 
Page 20 

 

127 CEDAW/C/MYS/CO/2, para. 5. 
128 Pledges and commitments undertaken by Malaysia before the Human Rights Council, as contained in the 
letter dated 12 April 2006 sent by the Permanent Mission of Malaysia to the United Nations addressed to 
the Secretariat (A/60/835), p. 4 .  
129 UNDP, Human Development Report 2005, New York, 2005, p. 33, available at  
http://hdr.undp.org/en/media/HDR05_complete.pdf. 
130 World Bank, World Development Report 2006, Washington DC, 2005, p. 144, available at www-
wds.worldbank.org/external/default/WDSContentServer/IW3P/IB/2005/09/20/000112742_20050920110826
/Rendered/PDF/322040World0Development0Report02006.pdf. 
131 UNHCR, Handbook for the Protection of Women and Girls, Geneva, 2008, p. 117, available at  
http://www.unhcr.org/protect/PROTECTION/47cfa9fe2.pdf. 
132 WHO Country Cooperation Strategy Malaysia 2006-2008, p. 25, available at  
www.who.int/countryfocus/cooperation_strategy/ccs_mys_en.pdf. 
133 CRC/C/MYS/CO/1, paras. 70, 76, 86, 89, 92, 94, 96 and 104.  

 -  -  -  -  - 

  


