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  مقدمة  -أوالً  
. ٢٠٠٩فربايـر   / شـباط  ١١أجرت ماليزيا أول استعراض دوري شامل هلـا يف            -١

 مباشرة  ٦٢، قبل منها    )١( توصيات فردية يف اجملموع    ١٠٣لية  ووجهت إليها خالل هذه العم    
 املتبقية وقت   ١٩    ل وأوضحت احلكومة موقفها بشأن التوصيات ا      . توصية ٢٢    بوأحيط علماً   

يف الدورة احلاديـة    ) A/HRC/11/30(اعتماد تقرير نتائج االستعراض الدوري الشامل ملاليزيا        
  .٢٠٠٩يونيه /عشرة العادية جمللس حقوق اإلنسان املعقودة يف حزيران

ة حقوق اإلنسان يف ماليزيا وشرحها      واهلدف من هذا التقرير هو الوقوف على حال         -٢
، ٢٠١٣فربايـر   / إىل شباط  ٢٠٠٩فرباير  /بإجياز خالل الفترة قيد االستعراض، أي من شباط       

فضالً عن متابعة نتائج االستعراض الدوري الشامل األول فيما يتعلق بثالثة جوانب رئيـسية              
 حالة حقوق اإلنسان    ‘٢‘  اليت مت قبوهلا؛   ٦٢    للتوصيات ا ا جهود احلكومة يف تنفيذ      ‘١‘: هي

 اإلجنازات واملمارسات الفضلى فضالً عن القيود والتحديات        ‘٣‘حالياً على أرض الواقع؛ و    
  .ز ومحاية حقوق اإلنسان يف البلداملواجهة يف تعزي

  املنهجية والعملية التشاورية  -ثانياً  
 A/HRC/RES/16/21و A/HRC/RES/5/1 الواردة يف الوثائق     هذا التقرير وفقاً لألحكام   أعد    -٣
  . وللمبادئ التوجيهية األخرى ذات الصلة بعملية االستعراض الدوري الشاملA/HRC/DEC/17/19و
وقد تولت وزارة الشؤون اخلارجية تنسيق اإلعداد هلذا التقرير حتت رعاية جلنة دائمة    -٤

ـ        تعراض مشتركة بني الوكاالت ومعنية حبقوق اإلنسان مت إنشاؤها بعد االنتـهاء مـن االس
وأجريت مشاورات منتظمة مع مجيع الـوزارات      . الدوري الشامل األول ملاليزيا بفترة قصرية     

  .٢٠١٣يونيه / وحىت حزيران٢٠٠٩أبريل /والوكاالت احلكومية املختصة اعتباراً من نيسان
وأجريت مشاورات خاصة مع شركاء وجهات أخرى صاحبة املصلحة من بينـها              -٥

. ٢٠١٣ و٢٠١٢ و٢٠١٠جلنة ماليزيا الوطنية حلقوق اإلنـسان يف  منظمات اجملتمع املدين و  
 منظمة من منظمات اجملتمـع      ٤٥وتعرب احلكومة عن تقديرها لشدة اهتمام ومشاركة حنو         

املدين واهليئات اجلامعة هلا يف كامل عملية التشاور اليت دارت بشأن االسـتعراض الـدوري               
سائل اليت جرى تناوهلا خالل هذه املشاورات       وقد راعت احلكومة يف هذا التقرير امل      . الشامل

  .نها ولعدة اقتراحات قدمت خطياًواستجابت لعدد م
وترى احلكومة أن مجيع التوصيات اليت قُدمت ووافقت ماليزيا عليها يف أول عملية               -٦

استعراض دوري شامل كانت بناءة ومؤثرة يف دعم اجلهود اليت تبذهلا لتعزيز ومحاية حقوق              
وتعرب ماليزيا أيضاً عن بالغ تقديرها لشدة اهتمام الدول األعضاء يف األمم .  البلداإلنسان يف

املتحدة باقتراح توصيات خالل االستعراض وتدرك يف الوقت ذاته أن لعدد منها طابعاً غـري               
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وتفيد احلكومة بأن مجيع التوصيات اليت قبلت واعترب أهنا التزامات طوعية قد نفـذت              . هنائي
  .فاء بالتزامها بشأن هذه املسألةمالً، وهي ال تزال عازمة على الوتنفيذاً كا

وعليه، تعترف احلكومة وتقر بضرورة مواصلة رصد تنفيذ هذه التوصيات وحتسني             -٧
ليزيا عملية التنفيذ هذه حيثما كان ذلك ضروريا لضمان استمرار متتع مجيع األشخاص يف ما             

  .حبقوق اإلنسان وممارستها
 ٣١حـىت    طبقت طوال فتـرة إعـداد التقريـر          ر حتويل العملة اليت   وكانت أسعا   -٨

 دوالر من دوالرات    ٠,٣٢٢٩ تساوي   الرينغية املاليزية الواحدة  : يت كاآل ٢٠١٣مارس  /آذار
  . رينغية ماليزية٣,٠٩٦٨حد يساوي الواليات املتحدة، أو دوالر أمريكي وا

  تنفيذ التوصيات اليت حظيت بالقبول  -ثالثاً  
دارة رئيس الوزراء جنيب عبد الرزاق الذي أعيد انتخابه يف اآلونة األخرية            اتسمت إ   -٩

 وال تزال   ٢٠١٣مايو  / أيار ٥خالل االنتخابات العامة الثالثة عشرة اليت أجريت يف ماليزيا يف           
تتسم بأمور منها شدة التزامها بسيادة القانون وضمان احترام حقـوق اإلنـسان والتعهـد               

  .حليز الدميقراطي الذي شرع فيه إبان فترات اإلدارات السابقةباالستمرار يف توسيع ا
ومن املهم عند اإلشارة إىل نتائج عملية االستعراض الدوري الـشامل ملاليزيـا يف                -١٠
 إلقاء الضوء على أن عدداً من التدابري اليت اختذهتا احلكومة منذ ذلـك الوقـت                ٢٠٠٩ عام
اً من التوصيات املتعلقة باحلقوق املدنية والـسياسية         عدد - جزئياً أو كلياً     -تناول بالفعل    قد

  .تطورات يف الفرع رابعاً أدناهوترد مناقشة هذه ال. اليت مل تكن قد قبلت حينذاك
وتتضمن الفروع التالية من ثالثاً ألف إىل ثالثاً هاء املصنفة حبسب املواضـيع اجلـزء         -١١

ويرد ذكر  .  اليت حظيت بالقبول   ٦٢    لااألكرب من تعقيبات احلكومة وردودها على التوصيات        
A/HRC/11/30التوصيات بالطريقة اليت أدرجت هبا يف الوثيقة        

روع أخرى أيضاً   وتتناول ف . )٢(
  . إضافية على توصيات بعينها ويشار إليها وفقاً لذلكمن التقرير ردوداً

  احلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية  -ألف  

  )٤٩ و٤٨التوصيتان (معيشي مناسب السكن الالئق ومستوى   -١  
تعترف احلكومة بأن سرعة التصنيع يف ماليزيا قد أسفرت عن زيادة التحضر الـذي                -١٢

ضاعف الضغوط املالية املقيدة لقدرة األسر احلضرية واملتوسطة الدخل على تأمني سكن جيد             
صـحاب امللـك   وسعياً ملعاجلة هذه احلالة وختفيف الضغط املفروض على أ       . وميسور الكلفة 

 - برنامج ماليزيـا األول لإلسـكان الـشعيب        (PRIMAاحملتملني، أسست احلكومة شركة     
1Malaysia People's Housing( ٧٣٩القانون رقم [ ٢٠١٢ مبوجب قانون شركة برميا لعام[ 
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وفوضتها مبهمة ختطيط وإنشاء وبناء وصيانة مساكن ميسورة الكلفة لصاحل األسر املتوسـطة        
  .راكز احلضرية الرئيسيةالدخل يف امل

وخالل الفترة قيد االستعراض، أولت احلكومة األولوية لتلبية احتياجات سكن فئـات       -١٣
 وحدة سـكنية    ٧٨ ٠٠٠ومن بني األهداف احملددة بناء وتسليم       . الدخل املنخفض واملتوسط  

وعالوة . ىنشبه احلضرية وأولئك يف شرحية الدخل األد      /ميسورة الكلفة لفقراء املناطق احلضرية    
  .اطق احلضرية على دفع اإلجياراتعلى ذلك، تساعد احلكومة األسر الفقرية واملعدمة يف املن

 مسكناً جديداً ومرممـاً     ٥٣ ٣٧٦مت احلكومة   ، سلّ ٢٠١٢-٢٠١٠وخالل الفترة     -١٤
ويتجاوز هذا العدد اهلدف األول الذي حددتـه    . للفقراء واملعدمني من سكان املناطق الريفية     

 مسكن يف إطار املرحلة األوىل لربنامج احلكومـة مـن أجـل             ٥٠ ٠٠٠ثل يف تسليم    واملتم
وستـشهد  ). برنامج احلكومة األول من أجل التحول      (٢٠١٠التحول الذي شرع فيه عام      
 مـسكن   ٢٢ ٠٠٠ وترميم    بناء ٢٠١٣ليت بدأت يف أوائل عام      املرحلة الثانية من الربنامج ا    

  .٢٠١٥ديسمرب /ل هناية كانون األولآخر هلذه اجملموعة من السكان حبلو

  )٦١، ٥٥، ٥٣، ٤٧، ٣٧، ٣٦، ٣٢، ٣١التوصيات (احلق يف التعليم   -٢  
وتواصـل  . ال تزال ماليزيا ملتزمة بتوفري التعليم اجليد وامليسور الكلفة ألفراد شعبها            -١٥

 وخالل  .احلكومة ختصيص نسبة كبرية من ميزانيتها السنوية للتعليم واألنشطة ذات الصلة به           
مـن التعلـيم    (الفترة قيد االستعراض، بلغ إمجايل إنفاق ماليزيا سنوياً على قطاع التعلـيم             

  . مليار رينغت يف املتوسط٥٠حنو ) االبتدائي إىل التعليم العايل
، اختذت احلكومة تدابري لزيادة فرص احلصول على الرعايـة          ٢٠١٠ويف بداية عام      -١٦

كرة، مبا يف ذلك بتوفري برامج تعليمية قبل املدرسـية وإنـشاء            والتعليم يف مرحلة الطفولة املب    
 ألصـحاب   ) رينغـت  ١٠ ٠٠٠أقصاها   (قدمي منح مراكز الرعاية النهارية للرضع وذلك بت     

مراكز التعليم قبل املدرسية، إضافة إىل القروض اليت توفرها إلنشاء وتوسيع املراكز املخصصة             
وأسفر التركيز على الرعاية والتعليم يف مرحلـة        . كرةللرعاية والتعليم يف مرحلة الطفولة املب     

الطفولة املبكرة عن حتقيق نتائج إجيابية حيث ارتفعت نسبة التسجيل يف مراكز التعليم قبـل               
  .٢٠١٢ يف املائة عام ٨٧ إىل ٢٠١١ يف املائة عام ٦٧املدرسية من 

م املدرسية مجيعهـا    ، ألغت احلكومة الرسو   ٢٠١٢يناير  / كانون الثاين  ١واعتباراً من     -١٧
سعياً )  سنة ١٩ إىل   ١٣من  (وطالب الثانوي   )  سنة ١٢ سنوات إىل    ٧من  (لتالميذ االبتدائي   

  .لزيادة توسيع سبل حتصيل العلم
الذي ينفذ مبوجب مبـادرة ماليزيـا األوىل،        " العودة إىل املدرسة  "ويف إطار برنامج      -١٨

 رينغية ماليزية   ١٠٠ ماليني تلميذ    ٥,٣هم  تلقى كل من تالميذ االبتدائي والثانوي البالغ عدد       
  .٢٠١٣ و٢٠١٢لبدء العام الدراسي يف 
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كما ضاعفت احلكومة األرصدة املخصصة لبناء مدارس جديدة وما يرتبط هبا مـن               -١٩
هياكل أساسية فضالً عن جتديد املدارس القائمة يف املناطق الريفية الداخلية يف مجيـع أحنـاء                

اً لسد النقص يف عدد املدرسني، مبا يف ذلك بزيادة جهود التعـيني             واختذت تدابري أيض  . البلد
  .من بني خرجيي اجلامعات اجلدد

ويف السنوات األخرية، بذلت جهود ضخمة لزيادة سبل حصول الطالب من ذوى              -٢٠
 ٢٠١١يوليه  /فعلي سبيل املثال، نفذ يف بداية متوز      . االحتياجات التعليمية اخلاصة على التعليم    

ليتسىن للطالب اخلاضعني للعالج مواصلة حتصيل العلم       " املدارس داخل املستشفيات  "برنامج  
  .واللحاق بأقراهنم

ذوى ولضمان وجود نظام تعليم شامل للجميع، تؤمن جمانية التعليم للتالميذ مـن               -٢١
 عاماً، وتضاف بذلك سنتان لفترة التعليم اجملاين الـيت          ١٣ ملدة   االحتياجات التعليمية اخلاصة  

وقد استحدثت احلكومة مـساقات     .  سنة املتاحة للتالميذ ممن ليسوا يف هذه الفئة        ١١دهتا  م
تعليم بديلة لفائدة التالميذ من ذوى االحتياجات التعليمية اخلاصة للوفاء باحتياجاهتم التعليمية         

 التعلـيم الـشامل؛     ‘١‘: ومساعدهتم على حتقيق كامل إمكانياهتم، مبا يف ذلك من خـالل          
ولدى احلكومة يف الوقت    .  مدارس التعليم اخلاصة   ‘٣‘امج التعليم اخلاص املتكامل؛ و    برن ‘٢‘

لـصاحل  )  مدارس ثانوية خاصة   ٥ مدرسة ابتدائية خاصة و    ٢٨( مدرسة خاصة    ٣٣احلاضر  
  .التالميذ من ذوى االحتياجات التعليمية اخلاصة

اليزيني علـى مواصـلة     وتسليماً بأن ارتفاع تكاليف التعليم يؤثر سلباً على قدرة امل           -٢٢
تعليمهم العايل أو اجلامعي، تواصل احلكومة إيالء األولوية لتمويل الطالب املرتقبني وتيـسر             

أنشئت آليات عديدة للتمويل تـشمل أساسـاًً املـنح          وحتقيقاً لذلك،   . سبل حصوهلم عليه  
ري الرئيسية اليت   وال تزال املعاي  . والزماالت ودفع الرسوم والقروض وال تزال احلكومة تتكفل هبا        

تؤخذ بعني االعتبار لدى دفع املساعدات املالية للطالب املعوزين هي اجلدارة األكادميية والوضع             
 مـن القطـاع     )٣(ومة أيضاً بنشاط األطراف الفاعلة    وتشجع احلك . االقتصادي - االجتماعي

  . للشركاتاخلاص على اإلسهام يف ذلك كجزء من مبادراهتا يف إطار املسؤولية االجتماعية
وفيما يتعلق بتبادل اخلربات لتعزيز ومحاية احلق يف التعليم، بدأت ماليزيا تطبـق يف                -٢٣
باعتباره آلية لتبادل التجارب وتقاسـم اخلـربات       )٤( برنامج التعاون التقين ملاليزيا    ١٩٨٢ عام

ف ا، استـض  ٢٠١٢ديـسمرب   /وحىت كانون األول  . اإلمنائية يف ماليزيا مع بلدان نامية أخرى      
 بلداً ومن إقليمني من األقـاليم الربيطانيـة         ١٣٨مشاركاً من    ٢٦ ٥٥٧برنامج التعاون التقين    

وتشمل برامج التعاون التقين دورات متخصصة قصرية األجل ودورات طويلة       . وراء البحار  فيما
إيفـاد  /والزيارات الدراسية وخدمات االلتزام والتـشاور     ) الزماالت(األجل للدراسات العليا    

  .رباء وتوفري املعدات واملواداخل
، أجرت وزارة التعليم استعراضاً شـامالً لنظـام         ٢٠١١أكتوبر  /ويف تشرين األول    -٢٤

وتورد اخلطة بـرامج التحـول الـشامل      . )٥(وطين هبدف وضع خطة وطنية للتعليم     التعليم ال 
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. هداف الوطنية حتقيقاً للتطلعات واأل   ٢٠١٥-٢٠١٣واملستدام لنظام التعليم يف ماليزيا للفترة       
وتعتقد احلكومة أن تنفيذ اخلطة الوطنية للتعليم سيساعد يف إعداد شباب ماليزيا على مواجهة              

  .طلبات وحتديات جمتمع تتزايد عوملته وتواصله حيث يقتضي األمر تعزيز املعرفة

، ٣٨، ٣٧، ٣٦، ٣٥التوصـيات  (استئصال الفقر وبذل جهود لرفع مستويات املعيشة     -٣  
  )٥٧، ٥٦ ،)أ(٥٢، ٤٩، ٤٦، ٤٢، ٤١، ٤٠، ٣٩
لقد كان استئصال الفقر ورفع مستويات معيشة مجيع أفراد الشعب املـاليزي مـن                -٢٥

. األهداف الرئيسية يف سياسة احلكومة منذ االستقالل وال تزال تـشكل أولويـات قائمـة              
 ١,٧عام إىل  وخفضت نسبة الفقر ال٢٠١٠ومتسكاً هبذا االلتزام، مت استئصال الفقر املدقع يف        

وجنحت ماليزيا أيضاً يف حتقيق هدف احلد من الفقـر الـوارد ضـمن              . ٢٠١٢يف املائة يف    
ورغم هذا اإلجناز، ال تزال هناك      . األهداف اإلمنائية لأللفية قبل التاريخ احملدد له بفترة طويلة        

ليني يف ص يف شبه جزيرة ماليزيا وبني السكان األ       األورنغ أسلي جيوب فقر، خاصة بني مجاعة      
  .والييت صباح وسراواك

وتشهد ماليزيا حالياً اجتاهاً تنازلياً يف تفاوت الدخل والفجوة يف الدخل ويعزى ذلك          -٢٦
 يف املائة من األسر وارتفاع حصة اجملموعة املتوسطة         ٤٠جزئياً إىل زيادة منو دخل فئة أسفل        

يسياً وتتصدي له سياسة    ومع ذلك، ال يزال التفاوت يف الدخل يشكل مصدر قلق رئ          . الدخل
  .ماليزيا اإلمنائية

 eKasihوللتعجيل بعملية استئصال الفقر، شرعت احلكومـة يف تنفيـذ برنـامج               -٢٧
 لرصد وتقييم وتعزيز تنفيذ خطط وبرامج احلكومة الستئـصال          )٦(٢٠٠٨يونيه  /حزيران يف

 قدرة احلكومـة     إىل حتسني  eKasihوخالل الفترة قيد االستعراض، أدى تنفيذ برنامج        . الفقر
. إىل حد كبري على تقدمي املساعدة واملعونة احملددة واملستهدفة ألشد قطاعات اجملتمع عـوزاً             

تحدة ملنح   باعتراف دويل من جلنة األمم امل      eKasih، حظي برنامج    ٢٠١٢يونيه  /ويف حزيران 
  .جائزة اخلدمة العامة

يدة وإضافية لتقليل التفاوت    ونفذت احلكومة خالل الفترة قيد االستعراض تدابري جد         -٢٨
وكجزء من استراتيجية برنامج احلكومـة      . االقتصادي إىل حد أكرب يف ماليزيا      - االجتماعي

، عكفت احلكومة على تطبيق عدة )٧( مع مفهوم مبادرة ماليزيا األوىل     من أجل التحول ومتشياً   
منها بوجه خـاص    مبادرات تنسيقية هبدف تأمني إدخال حتسينات عاجلة يف جماالت رئيسية           

ومن بـني   . الصحة واإلسكان والغذاء والعمل لفائدة أفقر قطاعات اجملتمع وأكثرهم حرماناً         
  :األمثلة ما يلي

  )حقبة إهناء الفقر - AZAM: Akhiri Zaman Miskin (1AZAM  )أ(  
 التوازن بني توفري املعونة املباشرة وإتاحـة الفـرص          1AZAMُتحقق برامج     

 ويشمل الربنـامج    .قيق استقالهلم املايل بقدر أكرب    لفقراء إىل حت  االقتصادية ليتوصل ا  
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ركات التعيني الوظيفي وتقدمي املساعدة املالية واملنح للشركات التجارية الصغرية وش         
  اخلدمات واألنشطة الزراعية؛

 BR1M: Bantuan Rakyat 1(املنح اليت تقدم يف إطار برنامج ماليزيا األول   )ب(  

Malaysia(  
 أحد تدابري السياسة العامـة  Bantuan Rakyatبرنامج ماليزيا األول يشكل   

 رينغية ماليزية لألسر الـيت    ٥٠٠املراد هبا ختفيف األعباء املالية بدفع مبلغ مايل قدره          
 ٥,٣وقد اسـتفادت حـىت اآلن      .  رينغية ماليزية أو أقل    ٣٠٠يبلغ دخلها الشهري    

   يف إطار الربنامج؛٢٠١٢ و٢٠١١ يف ماليني أسرة يف البلد من املبالغ اليت دفعت
 PRIMA: Perumahan Rakyat 1(برنامج ماليزيا األول لإلسكان الـشعيب    )ج(  

Malaysia(  
متثل شركة برميا مبادرة موجهة ملساعدة سكان املناطق احلضرية يف ماليزيا             

الذين يتزايد عددهم يف جوهر بارو وكواالملبور وبينانغ علـى مواجهـة ارتفـاع              
. وسيتبع ذلك تنفيذ مشاريع على مراحل يف أحناء أخرى من البلد. ف اإلسكان تكالي
، أسـندت إىل شـركة      )أعـاله  (١٢وردت اإلشارة إىل ذلك يف الفقـرة         وكما

PRIMA PLC           وهي هيئة قانونية، مهمة قيادة إنشاء وتعمري مساكن ميسورة الكلفة ،
  ؛)٨(خلوما يتصل بذلك من هياكل أساسية لألسر املتوسطة الد

  برنامج املستوصفات األول يف ماليزيا  )د(  
 ٢٨قامت احلكومة يف إطار هذه املبادرة اليت تقودها وزارة الصحة بإنشاء              

مستوصفاً حىت اآلن يف كافة أحناء ماليزيا لعالج األمراض اخلفيفة مثل السعال والربد             
طفيفة وبدائل  وحتليل الدم والسكر فضالً عن توفري ما يلزم من الضمادات للجروح ال           

وتفتح املستوصفات سبعة أيام يف األسبوع من العاشرة صباحاً إىل العاشرة        . القسطرة
ويدفع سكان ماليزيا رينغية ماليزية واحدة يف حني يدفع األشخاص من غري            . مساًء

   رينيغية ماليزية؛١٥املواطنني 
 Program Kebajikan Rakyat(برنامج ماليزيـا األول لرعايـة الـسكان      )ه(  

1Malaysia:KARISMA Hati Rakyat (  
 برنـامج  KARISMA Hati Rakyatإن برنامج ماليزيا األول لرعاية السكان   

وهدفه هو توفري اإلعانة املالية لسكان . ٢٠١٣فرباير / شباط١٥منفرد بدأ تطبيقه يف 
ماليزيا األقل حظاً، أي ذوى الدخل املنخفض وكبار السن من املواطنني واألمهات            

عازبات ومن بينهن األرامل أو املعوقون ممن تدفع هلم املبالغ املالية يف شكل قسائم              ال
 رينغية ماليزية لسكان    ٣٠٠ رينغية ماليزية لسكان شبه جزيرة ماليزيا و       ٢٠٠قيمتها  

ويطلب من املستفيدين من القسائم إعادة سـداد        . واليات صباح وسراواك والبوان   
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متاجر خمتارة مسجلة  بشراء سلع مرتلية من KARISMA Hati Rakyatقسائم برنامج 
 مليون رينغية ماليزيـة     ٥٠، دفع ما جمموعه     ٢٠١٣مايو  /وحىت أيار . لدى احلكومة 

   مواطن ماليزي مستهدف من خالل هذه الربنامج؛ و٢٠٠ ٠٠٠  ل
  )١ بقالة ماليزيا الشعبية رقم - KR1M( Kedai Rakyat 1Malaysia  )و(  

عبارة عن متجر يعمل يف شكل سوق مصغر        ١بية رقم   إن بقالة ماليزيا الشع     
ويوفر خمتلف السلع األساسية الالزمة بأسـعار خمفـضة لـصاحل املـواطنني مـن               

وتقوم أيضاً بـدور الوسـيط      . الدخل املنخفض املقيمني يف املناطق احلضرية      ذوى
  .للحكومة ملراقبة األسعار وتقليل احتكار الصناعات املتعددة اجلنسيات للمنتجات

  )٦٠، ٥٩، ٤٧، ٤٦، ٤٣التوصيات (احلق يف الصحة   -٤  
وتورد . تسري ماليزيا حالياًً على طريق إنشاء نظام صحة وطين منظم وفعال وشامل             -٢٩

خطة ماليزيا العاشرة استراتيجيات الصحة الشاملة لتحسني نوعية خدمات الرعاية الـصحية            
 اليت جيري تنفيذها يف الوقت احلاضر وتشمل االستراتيجيات. وتوفري سبل وصول اجلميع إليها

 زيادة قدرة هياكل    ‘٣‘ حتسني نوعية الرعاية؛     ‘٢‘ حتويل نظام الرعاية الصحية؛      ‘١‘: ما يلي 
 رفع  ‘٥‘ االنتقال إىل وسائل املعاجلة والوقاية من األمراض؛ و        ‘٤‘الرعاية الصحية وتغطيتها؛    

  .جودة املوارد البشرية املخصصة للصحة
مواصلة االلتزام بتحسني صحة ورفاه السكان بوجه عام، قامت احلكومـة           ويف سبيل     -٣٠

بوضع عدد من املبادرات الطويلة واملتوسطة األجل للتصدي ألمراض حمددة أو جملاالت تشمل،             
، )٢٠١٤-٢٠١٠(يف مجلة أمور، اخلطة االستراتيجية الوطنية بشأن األمراض غـري املعديـة             

، والسياسة الوطنية للطب، واخلطـة      ٢٠١٥-٢٠٠٦اليزيا  وخطة العمل الوطنية للتغذية يف م     
، والـسياسة   ٢٠١٥-٢٠١١االستراتيحية الوطنية لفريوس نقص املناعة البشرية واإليـدز         
  .الوطنية لصحة املراهقني والسياسة الوطنية لصحة كبار السن

ج وتواصل احلكومة اختاذ تدابري هامة لتكافؤ فرص احلصول على الرعاية اليت حيتـا              -٣١
أو الذين يواجهـون مـصاعب      /إليها بالذات عدميو الدخل أو أصحاب الدخل املنخفض و        

اقتصادية، واملصابون بأمراض مزمنة، واملعوقون عقلياً واألشخاص الذين يعيشون يف املنـاطق        
  .الريفية أو النائية، مبن فيهم السكان األصليون

 يف املائـة  ٤٠ تزيـد علـى   واخنفض معدل الوفيات النفاسية يف ماليزيا من نـسبة     -٣٢
 والدة حية   ١٠٠ ٠٠٠ يف املائة لكل     ٢٧,٣ إىل   ١٩٩١والدة حية يف عام      ١٠٠ ٠٠٠ لكل

ومن بني العوامل اليت أسهمت يف خفض معدالت الوفيات النفاسية زيـادة            . ٢٠١٠يف عام   
سبل احلصول على الرعاية املهنية خالل فترة احلمل والوالدة وبعد الوالدة، وزيـادة فـرص               
احلصول على اخلدمات واملعلومات اجليدة املتعلقة بتنظيم األسرة، فضالً عن وضع التحقيقات            

  .١٩٩١السرية يف الوفيات النفاسية موضع التنفيذ الكامل اعتباراً من عام 
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اإليدز، تواصل وزارة الصحة القيام     /ومن أجل القضاء على فريوس نقص املناعة البشرية         -٣٣
ويف جمـاالت أخـرى     . ري وقائية، مبا يف ذلك الفحص والعالج والرعاية       بدور حاسم بتوفري تداب   

  .مع جمتمع املنظمات غري احلكوميةصلة، تتعاون اهليئات احلكومية تعاوناً وثيقاً يف العمل  ذات
 اهليئـة   ١٩٩٢ويشكل جملس ماليزيا للقضاء على مرض اإليدز الذي أنشئ عـام              -٣٤

نظمات غري احلكومية ذات الصلة بفريوس نقـص املناعـة   اجلامعة اليت تتوىل تنسيق أنشطة امل    
ودعماً جمللس ماليزيا للقضاء على مرض اإليدز وملا يقوم به مـن أنـشطة،              . اإليدز/البشرية

على أن املبالغ   . ٢٠١٢-٢٠٠٣ مليون رينغية ماليزية للفترة      ٤٠تعهدت احلكومة بتخصيص    
 رينغية ماليزيـة، أي     ٦٦ ٣٨٩ ٥٠٠ ٠٠اليت مت دفعها بالفعل خالل هذه الفترة وصلت إىل          

جملـس  وقد اتفقت وزارة الـصحة و     .  أصالً  يف املائة عن املبلغ املتفق عليه      ٦٦بزيادة نسبتها   
 ٢٠١٣ ماليني رينغية ماليزيـة عـام    ٦,٠٦ماليزيا للقضاء على مرض اإليدز على ختصيص        

  .ملناعة البشريةللمنظمات غري احلكومية لالضطالع بأنشطة وقائية ذات صلة بفريوس نقص ا
 تزايد اجتاه اإلصابة بفريوس مقص املناعة البشرية ٢٠٠٦والحظت احلكومة منذ عام   -٣٥

من خالل االتصال اجلنسي واختذت ترتيبات يف اخلطة االستراتيجية الوطنية بشأن الوقاية من             
وعززت إىل حـد أكـرب يف اخلطـة       ) ٢٠١٠-٢٠٠٦(اإليدز  /فريوس نقص املناعة البشرية   

وتشمل األنشطة اليت يتم تنفيذها يف إطار اخلطة . ٢٠١٥-٢٠١١راتيجية الوطنية للفترة االست
االستراتيجية الوطنية تكثيف األنشطة الوقائية بني متعاطي املخدرات باحلقن الوريدي وتعزيز           

  .أنشطة تعقب االتصاالت، خاصة للشركاء اجلنسيني واألزواج
جملس ماليزيـا  ليزيا بالتعاون مع وزارة الصحة وماوقامت إدارة التنمية اإلسالمية يف        -٣٦

" اإليدز يف اإلسالم  /كتيب عن فريوس نقص املناعة البشرية     "للقضاء على مرض اإليدز بوضع      
وقد وضع هذا الكتيب لتمكني اجلماعات املسلمة يف ماليزيا مـن القيـام             . ٢٠٠٩منذ عام   

  .اإليدز يف البلد/ريةبدور أكثر فعالية يف إدارة فريوس نقص املناعة البش
 من طابع عام وواسع النطاق، تنظـر احلكومـة          ٤٥ و ٤٤ونظراً ملا تتسم به التوصيتان        -٣٧
تنفيذمها بواسطة خطط وسياسات وبرامج ومبادرات وأنشطة خمتلفة على أسـاس متواصـل،            يف
  .ذا التقريريف ذلك من خالل التدابري واخلطط والربامج واملبادرات اليت ألقي الضوء عليها يف ه مبا

  االمتثال للمعايري الدولية حلقوق اإلنسان  -باء  

التصديق على معاهدات حقوق اإلنسان وااللتزامات الدولية يف جمال حقـوق اإلنـسان               -١  
  )٥، ٤، ٣، ٢، ١التوصيات (

 اتفاقية  ‘١‘: ماليزيا طرف حالياً يف ثالثة صكوك دولية رئيسية حلقوق اإلنسان هي            -٣٨
 اتفاقية القضاء على مجيع ‘٣‘؛ و)٩(تفاقية حقوق األشخاص ذوى اإلعاقة ا‘٢‘حقوق الطفل؛ 

  .أشكال التمييز ضد املرأة
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ومتشياً مع التزامها بتنفيذ املبادئ واألحكام الواردة يف اتفاقية القضاء علـى مجيـع                -٣٩
حتاد  ودستور اال  للشريعةأشكال التمييز ضد املرأة، استعرضت احلكومة تدرجيياً موقفها وفقاً          

  .يف ماليزيا، مما أسفر عن سحب عدد من التحفظات على االتفاقية
وخالل الفترة قيد االستعراض، اختذت تدابري هامة لتنفيذ مبادئ عدم التمييز علـى               -٤٠

 وضع  ‘١‘حتو أفضل يف إطار اتفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييز ضد املرأة، ومن بينها               
ملولودين لنساء ماليزيات تزوجن قانوناً من رجال غري ماليزيني         ترتيبات إدارية تتيح لألطفال ا    

 إتاحة سبل تظلم قانونية     ‘٢‘ويقمن خارج حدود البلد طلب احلصول على اجلنسية املاليزية و         
) املعـدل (فعالة من التحرش اجلنسي يف أماكن العمل بإدخال تعديالت على قانون التوظيف             

  .٢٠١٢لعام 
ماليزيا إىل هيئة املعاهدة تقريرها اجلامع للتقارير الدورية الثالث         ومن املقرر أن تقدم       -٤١

 من اتفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييز ضد املـرأة يف            ٨والرابع واخلامس وفقاً للمادة     
  .٢٠١٣ عام
 ١٣ و ١وفيما يتعلق باتفاقية حقوق الطفل، فقد سحبت ماليزيا حتفظها على املواد              -٤٢
، أعادت احلكومة تأكيد التزامها بتعزيـز ومحايـة    ٢٠١٢أبريل  /يسان ن ١٢ويف  .  منها ١٥و

حقوق األطفال وذلك باالنضمام إىل الربوتوكولني االختياريني التفاقية حقـوق الطفـل،            
ومها بيع األطفال وبغاء األطفال واستغالل األطفال يف املواد اإلباحية واشتراك األطفال يف              أال

  .الرتاعات املسلحة
توقع أن ختتتم اللجنة الدائمة املشتركة بني الوكاالت أعماهلا حبلـول هنايـة             ومن امل   -٤٣
احلقوق االقتصادية  ماليزيا إىل العهد الدويل اخلاص ب     وأن تقدم توصياهتا بشأن انضمام       ٢٠١٣ عام
  .الجتماعية والثقافيةوا
لية حتت  كما شرعت اللجنة الدائمة املشتركة بني الوكاالت يف إجراء عدة دراسات أو             -٤٤

إشراف إدارة الوحدة الوطنية والتكامل، وإدارة رئيس الوزراء بشأن جدوى انضمام ماليزيا إىل             
وستقدم النتـائج األوليـة الـيت       . االتفاقية الدولية للقضاء على مجيع أشكال التمييز العنصري       

  .ستخلص إليها اللجنة الدائمة املشتركة بني الوكاالت إىل احلكومة يف الوقت املناسب

  )١٥التوصية (تطبيق عقوبة اإلعدام   -٢  
تصرح ماليزيا مرة أخرى بأن عقوبة اإلعدام ال تطبق إال على أشد اجلرائم خطورة                 -٤٥

ويوفر اإلطار القـانوين    . املنصوص عليها يف القانون وفقط بعد استنفاد حقوق الطعن مجيعها         
وتؤكد احلكومـة أن    . ة اإلعدام القائم ضمانات شديدة ال بد من االمتثال هلا قبل تنفيذ عقوب          

 من العهد الدويل اخلاص باحلقوق      ٦هذه الضمانات تتمشى مع املعايري الدولية، وخباصة املادة         
  .املدنية والسياسة
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وتفيد احلكومة بزيادة املناقشات اليت دارت يف السنوات األخـرية بـشأن عقوبـة                -٤٦
فتحة بشأن هذه املـسألة وستواصـل       ويف هذا الصدد، تظل احلكومة من     . اإلعدام يف ماليزيا  

  .خماطبة اجلمهور والتشاور معه، مبا يف ذلك ما يتعلق بالبدائل املمكنة لعقوبة اإلعدام
وقد اختذت احلكومة مبادرات إلجراء دراسة عن إصالح العدالة اجلنائيـة يف ماليزيـا       -٤٧

 ٢٠٠٩فرباير  /ن شباط وخالل الفترة املمتدة م   . بشكل شامل، مبا يف ذلك بشأن عقوبة اإلعدام       
صدرت أحكام باإلعدام على ستة متهمني بالقتل واالجتار باملخـدرات          ،  ٢٠١٣مايو  /إىل أيار 

ويلقي هـذا  . اخلطرية وجبرائم األسلحة النارية، وكلها جرائم مصنفة كجرائم خطرية يف ماليزيا         
 ومن املنـصف    .اإلحصاء الضوء على ندرة احلاالت اليت يصدر فيها حكم باإلعدام على املتهم           

  .يف هذا الصدد االستنتاج بأن هناك إىل حد معني مبادرة أو اجتاه واع ضد تنفيذ عقوبة اإلعدام

  )٥٤ و١٠التوصيتان (التنوع الثقايف والوحدة الوطنية   -جيم  
تواصل ماليزيا حرصها على احترام الثقافات واللغات واألديان املختلفة ألفراد شعبها             -٤٨

وتقارب . م املشتركة اليت تربط اجلماعات املتنوعة من سكاهنا ببعضها بعضاً         بالتركيز على القي  
الثقافات هبذا الشكل قد أثرى البلد بالفعل بطرق عدة وأدى مع مرور الوقـت إىل تقبـل                 

وأدركت احلكومة متاماً منذ االستقالل أمهية تسخري اختالف        . االختالفات ال جمرد احتماهلا   
  . تنمية فعالة وعادلة ومستدامةوتنوع أفراد شعبها لتحقيق

وكان ميكن أن تكون مهمة إدارة هذا التنوع، وهي مهمة شاقة يف حد ذاهتا، شـبه                 -٤٩
ويرجع الفضل الكبري يف هذا الـصدد إىل واضـعي          . مستحيلة حىت على أكثر األفراد كفاءة     

بعني االعتبـار يف    الدستور االحتادي ملاليزيا الذين اعترفوا خبصائص اجملتمع املاليزي وأخذوها          
  .هذا الصك

وللداللة على ذلك، يتضمن دستور االحتاد أحكاماً تتعلق باملركز اخلاص جلماعـة              -٥٠
Bumiputra)   وملواطين والييت صباح وسراواك، ويشدد يف الوقت ذاته         )أبناء األرض األصليني 

على ذلـك،   وعالوة  . على مسؤولية الدولة عن كفالة املصاحل املشروعة للجماعات األخرى        
 بأن اإلسالم دين االحتاد ومتضي يف التصريح جبواز ممارسة           من دستور االحتاد   ٣تعترف املادة   

  .ديانات أخرى يف جو من السالم واالنسجام يف أي جزء من االحتاد
ويتضح من األمثلة الواردة أعاله أن القيم الرئيسية الواردة يف دستور االحتاد تـشمل       -٥١

  .ملعنوي يف البلد وستظل تفعل ذلكالتفاهم والتقبل وهتيئ النطاق االتواضع والتسامح و
وقد قام السيد جنيب، رئيس الوزراء، مبجرد توليه رئاسة الوزراء، بتطبيق مفهـوم                -٥٢

ماليزيا األول، وهو أساساً مبادرة الغرض منها عكس قيم مثل التواضع والتسامح والتفـاهم              
وقد جرى تناول الكثري . وسة وإجيابية موجهة للشعبوالتقبل من خالل برامج ومبادرات ملم 

  ).أعاله (٢٨ باملناقشة يف الفقرة ١من مبادرات ماليزيا 
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التوصيات (ن األصليون   النساء واألطفال واألشخاص املصابون بإعاقة والسكا       -دال  
٣٣،  ٢٤،  ٢٣ ،٢٢،  ٢١،  ٢٠،  ١٩،  ١٨،  ١٧،  ١٦ ،١٤،  ١٣،  ٨ ،

٥٨، ٥١، ٣٤(  
 زمة ال فحسب باالعتراف بأمهية دور النساء يف البلد، بل وأيـضاً           تظل احلكومة ملت    -٥٣

وحتقيقاً لذلك، أدرجت تدرجيياً مبـادئ وأحكـام        . بضمان استمرار تعزيز ومحاية حقوقهن    
اتفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييز ضد املرأة يف التشريعات احمللية مثل قانون العقوبات،              

) مناطق استيطان اجلماعـات    (١٩٦٠انون األرض لعام    ، وق ١٩٨٠وقانون املعاشات لعام    
، وقانون مكافحة العنف املرتيل     ١٩٦٣، واللوائح التنظيمية للهجرة لعام      )١٩٩٤املنقح عام   (

  .١٩٥٥ وقانون التوظيف لعام ١٩٩٥ لعام
 بدءاً  ١٩٨٩كما قامت احلكومة بتنفيذ استراتيجيات وبرامج طويلة األجل منذ عام             -٥٤

وأساساًً، تـسعى   . ٢٠٠٩طنية األوىل اخلاصة باملرأة اليت مت حتديثها آخر مرة يف           بالسياسة الو 
السياسة إىل تأمني حصول النساء على حصة منصفة يف جماالت حيازة املوارد واملعلومـات              

كما تشدد السياسة على تنفيذ سياسات التنمية بعدالة        . واغتنام الفرص واالستفادة من التنمية    
نساء اإلسهام فيها وحتقيق إمكانياهتن إىل أقصى حد؛ وإدمـاج النـساء            وإنصاف ليتسىن لل  

وكان من شأن اجلهود الـيت بذلتـها        . كافة قطاعات التنمية وفقاً لقدراهتن واحتياجاهتن      يف
احلكومة بشكل متواصل يف توفري الرعاية الصحية لألم والطفل وسبل احلصول على خدمات             

مكنت النساء من املشاركة واإلسهام بدرجة كـبرية يف  تنظيم األسرة وعلى فرص التعليم أن       
  .حتقيق التنمية االجتماعية واالقتصادية يف البلد

هي مبثابة مبادئ توجيهيـة     ) ٢٠١٤-٢٠٠٩(وخطة العمل الوطنية للنهوض باملرأة        -٥٥
ا هي  والنتائج الرئيسية اليت تسعى اخلطة إىل حتقيقه      . عامة لتنفيذ برامج إدماج املرأة يف التنمية      

  .تكافؤ فرص مشاركة النساء واخنراطها يف مجيع جوانب احلياة
 يف املائة من مناصب     ٣٠ عن سياسة ختصيص نسبة      ٢٠٠٤وقد أعلنت احلكومة يف عام        -٥٦

وشهد التنفيذ االستباقي هلذه السياسة زيادة نسبة تقلد النساء         . صنع القرار يف القطاع العام للنساء     
 ١٨,٨ بعد أن كانت تبلـغ       ٢٠١٢ يف املائة عام     ٣١,٧ع العام إىل    مناصب صنع القرار يف القطا    

، أعلنت احلكومة عن سياسة تقضي بتوظيف ما ال يقـل           ٢٠١١ويف عام   . ٢٠٠٤يف املائة عام    
واهلـدف مـن هـذه      .  يف املائة من النساء يف مناصب صنع القرار يف قطاع الشركات           ٣٠عن  

باسـتثناء مناصـب املـدير      (نفيذية وغري التنفيذية    السياسة هو زيادة عدد النساء يف املناصب الت       
 يف املائة لكي تشغل     ٣٠يف الشركات املدرجة يف قائمة بورصة األوراق املالية ملاليزيا إىل           ) املناوب

  . يف املائة من املناصب يف جمالس إدارة هذه الشركات٣٠ نسبة ٢٠١٦النساء حبلول عام 
ني متكني املرأة وقدرهتا على احلـصول علـى   وتعتقد احلكومة أن هناك صلة وثيقة ب    -٥٧

. دخل مناسب وأن استقالهلا بفضل عملها املدر للدخل يضاعف قدرهتا على تأكيد حقوقها            
ويف هذا الصدد، مت تعيني قضايا رعاية األطفال على أهنا من العقبات الرئيسية اليت تعتـرض                

  .حتقيق املرأة الستقالهلا هذا
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ة األطفال الذي يؤثر سلباً وبشكل غري متناسب علـى          وسعياً لتخفيف عبء رعاي     -٥٨
 تشجيع أرباب العمل، ال سـيما مـن         ‘١ ‘النساء، اختذت احلكومة خطوات هامة من بينها      

 تـوفري   ‘٢‘القطاعني العام واخلاص، على إنشاء املزيد من املراكز املخصصة لرعاية األطفال؛            
ارسة هتيئة بيئة عمل مؤاتية لألسـرة        تدعيم مم  ‘٣‘اإلعانات لسد تكاليف رعاية األطفال؛ و     
  .لتعزيز التوازن بني العمل واحلياة اخلاصة

وقد أوليت األولوية لتمكني املرأة يف إطار خطة ماليزيا العاشرة مببادرات تركز على               -٥٩
 زيادة عدد النساء يف مناصب صنع       ‘٢‘ زيادة مشاركة النساء يف القوى العاملة؛        ‘١‘: ما يلي 

ادة الدعم املخصص للنساء ملواجهة ظروف صعبة مثل األرامـل واألمهـات             زي ‘٣‘القرار؛  
  . القضاء على كافة أشكال التمييز ضد املرأة‘٤‘العازبات والنساء ذوات الدخل املنخفض؛ و

، أدخلت احلكومة حتسينات على ترتيبات إجـازة    ٢٠١١أكتوبر  /ويف تشرين األول    -٦٠
توفري املرونة لتحديد فترة إجازة األمومـة املدفوعـة         األمومة ملوظفات اخلدمة املدنية وذلك ب     

 يوماً، على أال يتعدى جمموع عدد       ٩٠ إىل   ٦٠بالكامل حتديداً ذاتياً حيث ازدادت املدة من        
وقد قامت املصارف احمللية أيضاً بتطبيق فترة .  يوم٣٠٠أيام إجازة األمومة طوال فترة اخلدمة  
 يوماً بعد بدء نفاذ هذا االستحقاق مبوجب االتفاق         ٩٠ إجازة األمومة املدفوعة بالكامل ملدة    

اجلماعي املربم بني الرابطة املاليزية للمصارف التجارية واالحتاد الوطين ملوظفي املـصارف يف             
  .٢٠١١أغسطس /آب
 السياسة الوطنية اخلاصة باألطفال وخطة      ٢٠٠٩يوليه  / متوز ١٩وأقرت احلكومة يف      -٦١

وتوضح كلتـا   . ة الوطنية حلماية األطفال وخطة العمل امللحقة هبا       العمل امللحقة هبا والسياس   
  .جمموعيت املبادرات معاً أولويات احلكومة لتعزيز ومحاية حقوق األطفال يف ماليزيا

وجرى على أرض الواقع تعزيز قدرة وكاالت احلكومة واجلهات الفاعلة فيها الـيت               -٦٢
ال ببدء تشغيل خط هاتفي مباشر لألطفال       أسندت إليها مهمة االستجابة الحتياجات األطف     

ويتلقـى مـشغلو    . ٢٠١٠نوفمرب  / تشرين الثاين  ١٣يف  " ١٥٩٩٩خط األطفال رقم    "هو  
اخلطوط اهلاتفية املخصصة لألطفال تدريباً على التعامل مع مكاملات األطفال ويتمشى ذلـك    

 كـانون   وعالوة علـى ذلـك، أنـشئ يف       . التدريب مع توصية جلنة حقوق الطفل ملاليزيا      
ويقوم .  نظام وطين لإلنذار يعرف باسم اإلنذار الوطين لالستجابة العاجلة         ٢٠١١يناير  /الثاين

نظام اإلنذار الوطين لالستجابة العاجلة بتنسيق وظائف محاية األطفال على املستوى املشترك            
تواصل كما . بني الوكاالت ويتم تفعيله مىت أبلغ عن فقدان طفل دون الثانية عشرة من العمر            

احلكومة دعم خدمات األفرقة املعنية برعاية األطفال املشتبه يف إساءة معاملتـهم وإمهـاهلم،              
  .ملتوفرة يف كربى مستشفيات البلدوهي األفرقة ا

، قامت احلكومة بالتعاون مع اجملتمع املدين بإنشاء مركـز          ٢٠٠٩مارس  /ويف آذار   -٦٣
ملراهقني والشباب املستضعفني واملعرضني    كواالملبور كراش باد يف منطقة تشو كيت لصاحل ا        

وميد املركز يده جلميع املراهقني والشباب مبن فيهم عدميو         . للخطر يف األحياء الداخلية للمدن    
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ويوفر هلم بدائل للتصرفات اخلطرية اليت . اجلنسية والالجئون وممن ليست لديهم بطاقات هوية  
ي املخدرات وخطر اإلصابة بفـريوس      ميكن أن تعرضهم للعصابات والعنف واجلرمية وتعاط      

ومع أن متويل املركز يتم أساساً بوسائل مستقلة، فإن وزارة بالنهوض           . نقص املناعة البشرية  
وحىت .  رينغية ماليزية  ٤٠٠ ٠٠٠باملرأة واألسرة وتنمية اجملتمع تقدم سنوياً منحة له تبلغ حنو           

 ويقوم عـدد    ٥٠٩ املركز حنو    ، بلغ عدد الشباب الذين سجلوا أنفسهم يف       ٢٠١٣مايو  /أيار
  .منهم بزيارته يومياً

وتقدم إدارة الرعاية االجتماعية، وهي وكالة ختضع لوزارة النهوض باملرأة واألسرة             -٦٤
وتتعـاون  . وتنمية اجملتمع، املساعدة بتوفري الرعاية واملنافع األساسـية ألطفـال الـشوارع           

 ،األغذية الكوريـة للجيـاع الـدوليني      ظمة  أيضاً مع منظمات اجملتمع املدين مثل من       الوزارة
Korea Food for the Hungry International )  مركزNUMBAK(  وأكادميية هومانا ومجيـع ،

 ملساعدة األطفال من غري املواطنني، مبن فـيهم  Humana and All Saints Academyالقديسني 
  .أطفال الشوارع على الدراسة يف املدارس املمولة من احلكومة

 لوضع  ٢٠١١وأعدت السياسة الوطنية لألسرة وخطة العمل الوطنية لألسرة يف عام             -٦٥
وأسـندت  . اإلطار وتوفري اإلرشادات للجهود الواجب بذهلا لتعزيز مؤسسة األسرة يف البلد          
ويتوىل اجمللس . احلكومة إىل اجمللس الوطين للنهوض بالسكان واألسرة مهمة قيادة هذه اجلهود

الت توعية وتثقيف بشأن مسائل مثل نوع اجلنس والعالقات األسرية، مبا يف            أساساً تنظيم مح  
ذلك إدارة املنازعات ومهارات تنشئة األطفال والصحة اإلجنابية والعالقات اجلنسية فضالً عن      

  .العيش بدون عنف
ومتشياً مع اتفاقية حقوق األشخاص ذوى اإلعاقة، وضعت احلكومة سياسة وخطة             -٦٦

أن األشخاص ذوى اإلعاقة لتوفري اإلرشادات للشركاء وأصاب املصلحة سعياً          عمل وطنية بش  
وتقوم اإلدارة املعنية باألشخاص ذوى اإلعاقة، حتت       . لزيادة إدماج األشخاص ذوى اإلعاقة    

رعاية وزارة شؤون املرأة واألسرة والتنمية اجملتمعية، بتنفيذ السياسة وإنفاذ القانون اخلـاص             
ويتوىل جملس وطين لألشخاص ذوى اإلعاقة برئاسة       . ٢٠٠٨قة لعام   باألشخاص ذوى اإلعا  
املرأة واألسرة وتنمية اجملتمع رصد تنفيذ السياسات والـربامج ذات          بالوزير املعين بالنهوض    

  .الصلة باألشخاص ذوى اإلعاقة
 يشار إىل العدد الصغري نسبياً للسكان األصليني، أال وهـم           ويف شبه جزيرة ماليزيا،     -٦٧
، يف Orang Asli أورنغ أسليغريتو والسينوي والربوتو ماالي، بشكل مجاعي ورمسي باسم الني

حني أن املصطلح املستخدم يف شرق ماليزيا هو الـسكان األصـليون يف واليـيت صـباح                 
، أورنـغ أسـلي    لوصاية إدارة تنمية مجاعة      األورنغ أسلي وختضع شؤون مجاعة    . وسراواك

 األورنغ أسلي وتعترف احلكومة بتضرر مجاعة     . ات وتقدمها املسؤولة عن رعاية هذه اجلماع    
وغريها من مجاعات السكان األصليني، نسبياً من الناحيتني االجتماعية واالقتصادية مقارنـة            

  .بقطاعات أخرى من السكان
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 وغريها مـن مجاعـات الـسكان        أورنغ أسلي ولضمان تعزيز ومحاية حقوق مجاعة        -٦٨
 احلكومة اختاذ تدابري لتوسيع نطاق حصوهلم على أمور مـن           األصليني بشكل مستمر، تواصل   

وحددت احلكومة لنفسها هدف زيادة     . بينها األغذية واملأوى والرعاية الصحية والتعليم والعمل      
، ٢٠١٠ ويف عـام  . ٢٠١٥ يف املائـة يف      ٢٥ إىل   أورنغ أسلي خفض الفقر الشائع بني مجاعة      

 يف املائـة    ٨٣,٤  يف املائة مقابل   ٣١,١٦ غ أسلي أورنبلغت مستويات الفقر بني أبناء مجاعة       
 أيضاً بوضع خطة اسـتراتيجية      أورنغ أسلي وقامت الوزارة املعنية بتنمية مجاعة      . ٢٠٠٥عام  

، تتألف من ستة عناصر رئيسية هي تنفيـذ         ٢٠١٥-٢٠١١ للفترة   أورنغ أسلي لتنمية مجاعة   
سيع سبل الوصـول إىل اهلياكـل       أنشطة اقتصادية تدرجيياً، وتعزيز رأس املال البشري، وتو       

األساسية، ورفع املستوى الصحي، وزرع املعرفة والتراث التقليديني يف النفوس وحتسني نظام            
  .احلكومة يف تصريف األعمال واحلكم السديد

 يف دسـتور  أورنغ أسـلي وترد األحكام القانونية الرئيسية اليت تكفل حقوق مجاعة     -٦٩
 اهتماماً كبرياً أورنغ أسليوقد استرعت مجاعة . ١٩٥٤ة لعام االحتاد وقانون الشعوب األصلي

ومتشياً مـع واجباهتـا     .  على السواء أساساً نتيجة منط حياهتا وثقافتها وتقاليدها        حملياً ودولياً 
 الختيار أورنغ أسليومسؤولياهتا جتاه مواطنيها، تؤكد احلكومة ضرورة إتاحة الفرصة جلماعة 

  .ام أم ال وتقرير ذلك مبحض إرادهتااالنضمام إىل اجملتمع الع
 وسـرعة تطـور   أورنغ أسـلي ومع مراعاة أمهية احلفاظ على ثقافات وتقاليد مجاعة         -٧٠

 أورنغ أسليالسيناريو االجتماعي واالقتصادي يف ماليزيا، تواصل احلكومة توفري الفرص جلماعة        
يف مجلة أمور أخرى جهود     وقد بذلت   . لمشاركة يف األنشطة االجتماعية واالقتصادية العامة     ل

لوضع برامج مدرة للدخل وأتيحت هلا فرص أخرى ملزاولة أنشطة الزراعة التجارية من أجل              
  . تقدمها االجتماعي واالقتصاديحتقيق
 ماليني رينغيـة ماليزيـة   ١٠ أورنغ أسلي، أنفقت إدارة تنمية مجاعة     ٢٠١٢ويف عام     -٧١

 يف اجلريـدة الرمسيـة      أورنغ أسلي ابعة جلماعة   إلجراء مسوح حميطية لضمان نشر األراضي الت      
كما تعاونت اإلدارة مع اجملتمع املدين لتسوية مشاكل تتعلق         . ومحايتها من مث من التعدي عليها     

 وتواصل تعاوهنا الوثيق يف العمل مع مجيع الـشركاء          أورنغ أسلي حبقوق األرض التابعة جلماعة     
  .أورنغ أسليتعزيز ومحاية حقوق مجاعة من القطاع احلكومي وغري احلكومي يف مواصلة 

وخالل الفترة قيد االستعراض، تزايد اجتاه احملاكم املاليزية إلصدار أحكـام مؤيـدة        -٧٢
حلقوق مجاعات السكان األصليني يف شبه جزيرة ماليزيا ووالييت صـباح وسـراواك علـى       

نغ تازي وأورس ضد   ساغوومن القرارات البارزة اليت صدرت تلك اليت تتعلق بقضية          . السواء
 وقضية ماديلي صاحل ضد هيئـة  CLJ 169 4 ]٢٠٠٥[ كرياجان نيجريي سيالنغور وأورس

وقـد أخـذت   . CLJ 609 6 ]٢٠٠٧[اإلشراف على األراضي وشعبة مريي وأنور للمسوح 
احملاكم يف االعتبار وقت إصدار األحكام أدلة ومالبسات القضايا من حيث ما يتعلق بـسند               

  .تقليديةملكية األرض ال
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  )٢٨، ٢٧، ٢٦، ٢٥، ١٢، ١١التوصيات (اإلطار املؤسسي حلقوق اإلنسان   -هاء  
، طلبت احلكومة وضع خطة عمل وطنية حلقـوق         ٢٠١٢أكتوبر  /يف تشرين األول    -٧٣

وقامت شعبة الشؤون القانونية التابعة إلدارة رئيس الوزراء اليت مت تعيينها           . اإلنسان يف ماليزيا  
ومن الوظائف الرئيسية   . هلذه املهمة، بإنشاء جلنة دائمة لتنسيق وضع اخلطة       كالوكالة املنسقة   

 ومتهيـداً   .يد السياق الوطين حلقوق اإلنسان    اليت تقوم هبا اللجنة إجراء دراسة أساسية لتحد       
 ٢٠١٣ينـاير   /إلجراء دراسة أساسية شاملة، طلب إىل عدة جامعات يف كـانون الثـاين            

  . إطار تعزيز ومحاية حقوق اإلنساناستعراض القوانني املاليزية يف

  النظام القضائي    
اعتمدت السلطة القضائية يف ماليزيا مبادئ بنغالور وأدرجتها يف مدونـة قواعـد               -٧٤

  .يف الباب الثاين من هذا القانون، ال سيما ٢٠٠٩السلوك للقضاة لعام 
 ٢٠٠٩قضائية لعام   وأنشئت جلنة التعيينات القضائية مبوجب قانون جلنة التعيينات ال          -٧٥

وميثل إنشاء هذه اللجنة خطوة هامة ملواصلة اجلهود الرامية إىل تعزيـز           . ]٦٩٥القانون رقم   [
  .وزيادة نزاهة السلطة القضائية يف ماليزيا

 تلقـي  ‘١‘: وتشمل أدوار ووظائف جلنة التعيينات القضائية يف مجلة أمور ما يلـي       -٧٦
 ضمان تعيني القضاة على أساس اجلدارة واجلودة؛        ‘٢‘طلبات للتعيني القضائي والنظر فيها؛      

  . إعادة النظر يف برامج النهوض بإدارة العدالة يف ماليزيا والتوصية هبا‘٣‘و
وعكفت السلطة القضائية يف ماليزيا أيضاً على تنفيذ عملية حتول واسـعة النطـاق                -٧٧

وإدارة العدالة، مبا يف ذلـك      لتعزيز فعالية وكفاءة السلطة القضائية يف إصدار أحكام القضاء          
 تطبيـق نظـام إدارة      ‘٢‘ رصد طلبات تأجيل القضايا إلكترونياً؛       ‘١‘: مجلة أمور ما يلي    يف

القضايا ونظام إدارة قائمة االنتظار ونظام التسجيل والنسخ يف احملكمة إلدارة وحتليل بيانات             
اكم وذلـك لتحـسني إدارة       تطبيق نظام التتبع لتبسيط إدارة احمل      ‘٣‘احملكمة بطريقة أفضل؛    

 إنشاء حماكم متخصـصة، مثـل احملـاكم         ‘٤‘القضاة وأمناء السجالت وموظفي احملاكم؛      
التجارية وحماكم للملكية الفكرية وحماكم ملكافحة الفساد وحمكمـة األمرياليـة وحمكمـة             

 بدء تطبيق الوسـاطة بقيـادة       ‘٥‘واحملاكم املدنية اجلديدة؛    ) املعامالت املصرفية  (املعامالت
 بدء تطبيق نظام اإليداع إلكترونياً الذي يتيح للمحامني واملكاتب ومكاتـب            ‘٦‘القاضي؛ و 

  .اخلدمات تقدمي املرافعات
وكجزء من اجلهود املتواصلة اليت تبذهلا احلكومة لتنمية ثقافة حقـوق اإلنـسان يف                -٧٨

 القضاة ورجال القضاء واملدعني العامني      ماليزيا، نظمت دورات تتعلق حبقوق اإلنسان لصاحل      
ومشل عدد من الدورات اليت نظمها      .  يف ماليزيا   معهد التدريب القضائي والقانوين    من خالل 

املعهد دورات عن االمتثال لاللتزامات املتعهد هبا مبوجب اتفاقية حقوق الطفـل واتفاقيـة              
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ى اإلعاقة، فضالً عـن دورات      القضاء على التمييز ضد املرأة واتفاقية حقوق األشخاص ذو        
وقد أسفرت هذه الـدورات     . تتناول قضايا األدلة ورعاية األطفال ومحايتهم وإعادة تأهيلهم       

عن إحداث تطور إجيايب يف توعية القضاة لتطبيق املبادئ الواردة يف معاهدات حقوق اإلنسان              
  .اليت ماليزيا طرف فيها

 ]٢٠١٢[شايد بن باسـريون وأورس      ضيلة بيت أمحد سيكني ضد      نور ف ففي قضية     -٧٩
1 MLJ 832، تصدت احملكمة مثالً للمسألة املتعلقة مبعرفة ما إذا كان رفض توظيف امرأة فقط 

بدعوى أهنا حامل يشكل متييزاً قائماً على نوع اجلنس ويكون من مث غري دسـتوري وفقـاً                 
 إىل اتفاقية القضاء علـى      وأشار قاضي احملكمة العليا   .  من دستور االحتاد يف ماليزيا     ٨للمادة  

ومفهوم التمييز القائم على نوع اجلنس مبوجب       " املساواة"التمييز ضد املرأة موضحاً مصطلح      
وصرح بأن اتفاقية القضاء على التمييز ضد املرأة ليست جمـرد           .  من دستور االحتاد   ٨املادة  

ب العام عـدم مواصـلة      وقرر النائ . إعالن وإمنا هلا قوة القانون وأهنا ملزمة للدول األعضاء        
  .االستئناف املرفوع ضد القرار سالف الذكر

  آخر التطورات  -رابعاً  
خالل الفترة قيد االستعراض، ظلت خطط ماليزيا املتالحقة اليت مت تنفيذها على مدى               -٨٠

وخطـط ماليزيـا    . دورة مخسية تشكل إطار احلكومة الرئيسي لتنفيذ السياسة العامة ورصدها         
 ٢٠١٠-٢٠٠٦رة هي اخلطتان التاسعة والعاشرة اللتـان تغطيـان الفتـرتني            ذات الصلة للفت  

ويظل اإلطار االستراتيجي الطويل األجل هو سياسة الرؤيـة         .  على التوايل  ٢٠١٥-٢٠١١و
  .٢٠٢٠-٢٠٠١الوطنية للفترة 

، شرعت احلكومة يف تطبيق مبادرتني رئيسيتني يف جمال الـسياسة           ٢٠١٠ويف عام     -٨١
ططي ماليزيا، أال ومها برنامج احلكومة من أجل التحول وبرنامج التحـول            العامة لتكملة خ  

وتشكل خطة ماليزيا العاشرة وبرنامج احلكومة من أجـل التحـول وبرنـامج           . االقتصادي
التحول االقتصادي وسياسة الرؤية الوطنية وما يتصل هبـا مـن خطـط عمـل وبـرامج                 

ا يف ذلك ما يتعلـق  دول أعماهلا احمللي، مبواستراتيجيات اإلطار الذي تنفذ احلكومة داخله ج 
  .)١٠(حبقوق اإلنسان

وتركز النواتج األساسية لربنامج احلكومة من أجل التحول على سبع جماالت نتـائج               -٨٢
 مكافحـة الفـساد؛   ‘١‘: رئيسية وطنية تناظر جمموعة واسعة من حقوق اإلنسان، مبا يف ذلك        

 حتسني النقـل    ‘٤‘ األساسية يف املناطق الريفية؛       حتسني اهلياكل  ‘٣‘زيادة دخل الطالب؛     ‘٢‘
 رفع مستويات معيشة األسـر ذات       ‘٦‘ التصدي لتكاليف احلياة؛     ‘٥‘يف املناطق احلضرية؛    العام  

ومن جهة أخرى، أعد برنامج التحول االقتـصادي        .  خفض نسبة اجلرائم   ‘٧‘الدخل املنخفض و  
ظروف اليت ميكـن أن متكـن االقتـصاد         لدعم برنامج احلكومة من أجل التحول وذلك بدعم ال        

  . برنامج احلكومة من أجل التحولبيئة مؤاتية تفضي إىل حتقيق األهداف احملددة يف وهتيئة
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ويشكل برنامج احلكومة من أجل التحول أساساً استجابة احلكومة لنداءات إعـادة              -٨٣
إجراء مقارنة حتليليـة    تنظيم وحتسني اخلدمات العامة لتقدميها بطريقة مستدامة، مبا يف ذلك ب          

ألفضل املمارسات واستخدام مؤشرات األداء الرئيسية للـوزراء والـوزارات والوكـاالت            
وبرنامج احلكومة من أجل التحول هو يف املقام األول وسيلة ميكـن هبـا قيـاس                . التنفيذية

  .مسؤولية احلكومة عن عملها وشفافيتها وقدرهتا على التنبؤ
جلهة الرئيسية اليت يقع عليها واجب تعزيز ومحايـة حقـوق           ومبا أن احلكومة هي ا      -٨٤

اإلنسان يف البلد، فإن وضع وتنفيذ اخلطط والربامج واملبادرات اجلديدة املختلفـة يف إطـار               
برنامج احلكومة من أجل التحول وبرنامج التحول االقتصادي سيؤديان يف رأيها إىل تعزيـز              

  .رجة كبريةالتمتع جبميع حقوق اإلنسان يف ماليزيا بد

، ٣٧ ،٣٦،  ٣٥،  ١٥،  ٥،  ٢،  ١التوصـيات   (اإلجنازات وأفضل املمارسات      -ألف  
  )٦١، ٦٠، ٥٧، ٥٦، )ب(٥٢، )أ(٥٢، ٤٦، ٤٢، ٤١، ٤٠، ٣٩، ٣٨

  التطورات املؤسسية  -١  
استمرت احلكومة يف اختاذ تدابري للمضي تدرجيياً يف تعزيز استقالل جلنـة حقـوق                -٨٥

وحظيت اللجنة منذ إنشائها باالعتمـاد  . ١٩٩٩ا منذ إنشائها عام    اإلنسان الوطنية يف ماليزي   
. من جانب اللجنة الدولية لتنسيق املؤسسات الوطنيـة حلقـوق اإلنـسان           " ألف"من الفئة   

 ليتمشى القانون   ٢٠٠٩وعدلت احلكومة قانون جلنة ماليزيا الوطنية حلقوق اإلنسان يف عام           
  .باريسمع املعايري الدولية، مبا يف ذلك مبادئ 

ومتشياً مع مبادئ باريس والنظام األساسي الذي أرسته، تقوم جلنة ماليزيا الوطنيـة               -٨٦
. حلقوق اإلنسان بنشر تقريرها السنوي الذي تقدمه إىل الربملان وتعممه علـى الـوزارات             

دأبت احلكومة على تقدمي الردود والتعليقات على القضايا املتمخضة عن كل تقريـر              وطاملا
  .مه اللجنةسنوي تقد

وخالل الفترة قيد االستعراض، أجرت جلنة ماليزيا الوطنية حلقوق اإلنسان عدداً من              -٨٧
ان األصـليني   التحقيقات بشأن قضايا مثل حرية التعبري والرأي وحرية التجمع وحقوق السك          

  .)١١(يف ماليزيا يف األرض
 حتـت   ٢٠٠٩ديـسمرب   /وأنشئت اللجنة املاليزية إلصالح القوانني يف كانون األول         -٨٨

إشراف إدارة رئيس الوزراء هبدف دراسة القوانني املاليزية أساساً والتوصية بإصالح تلك الـيت              
وتتعاون اللجنة املاليزية إلصالح القوانني تعاوناً وثيقاً يف العمل مع اجلامعات           . تعترب قوانني بالية  

وجيـري  . نفيذ مشاريع ودراسات حبثية   احمللية واملؤسسات األكادميية اليت غالباً ما يطلب إليها ت        
تقاسم نتائج هذه الدراسات مع الوزارات والوكاالت احلكومية املختصة وهلا أن حتتار قبـول              
وتنفيذ التوصيات أو رفضها علماً بأن توصيات اللجنة املاليزية إلصالح القوانني ليـست ذات              

  .رهتا الذاتيةواللجنة مكلفة أيضاً بطلب إجراء دراسات مبباد. طابع إلزامي
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  التطورات التشريعية ذات الصلة باحلقوق املدنية والسياسية  -٢  
، اعترفت احلكومـة بـأن      ٢٠٠٩عقب أول استعراض دوري أجرته ماليزيا يف عام           -٨٩

تطوير احلقوق املدنية والسياسية يف البلد جيب أن يواكب التقدم اهلام الذي أحـرز يف جمـال                 
ومنذ ذلك احلني، اختذت احلكومة تدابري هامة لزيادة        . ة والثقافية احلقوق االقتصادية واالجتماعي  

 إعالنات  ٣ إلغاء   ‘١‘: تعزيز ممارسة احلقوق املدنية والسياسية والتمتع هبا يف البلد، مبا يف ذلك           
 إلغاء  ‘٣‘؛  ]٨٢القانون رقم   [ ١٩٦٠ إلغاء قانون األمن الداخلي لعام       ‘٢‘؛  )١٢(حلالة الطوارئ 
 ١٩٣٣ إلغاء قانون اإلقامة اجلربية لعام       ‘٤‘؛ و ]٧٩القانون رقم   [ ١٩٥٩عام  قانون اإلبعاد ل  

  .]٣٧٧القانون رقم [
 أيضاً مع التوصية اليت قدمها الفريق العامـل املعـين         ٧٩ويتمشى إلغاء القانون رقم       -٩٠

وإىل جانب اجلهـود    . )١٣(٢٠١٠يونيه  /ه ملاليزيا يف حزيران   باالحتجاز التعسفي خالل زيارت   
مية إىل زيادة االمتثال للمعايري الدولية حلقوق اإلنسان، قررت احلكومة إلغـاء القـانون              الرا
  . بدعوى أنه أصبح بالياً وتعدى الغرض الذي وضع من أجله٣٧٧ رقم
ومن أشد التدابري اليت اختذهتا احلكومة للتأكيد على جدية جهودها والتزامها حبماية              -٩١

. انون األمن الداخلي الذي كان موضع انتقـادات كـثرية         حقوق اإلنسان يف ماليزيا إلغاء ق     
، وكان قد مت سنه كقانون وقـائي لكـبح          ٢٠١٢يوليه  /وألغي هذا القانون اعتباراً من متوز     

  .أفعال مثل أفعال التدمري واألعمال املضرة بالنظام العام
، ]٧٤٧ رقم   القانون[ ٢٠١٢للجرائم املهددة لألمن لعام     ) التدابري اخلاصة (أما قانون     -٩٢

التـدابري  (وينبغي قـراءة قـانون      . فقد سن كقانون إجرائي للتحقيق يف اجلرائم املهددة لألمن        
 مـن قـانون     ٣لعقوبات ألن املادة    للجرائم املهددة لألمن جنباً إىل جنب مع قانون ا        ) اخلاصة

رائم منـصوص   بأهنا ج " اجلرائم املهددة لألمن  "للجرائم املهددة لألمن تعرٍف     ) التدابري اخلاصة (
) جرائم تتعلق باإلرهاب  (والفصل السادس ألف    ) جرائم ضد الدولة  (عليها يف الفصل السادس     

  .من قانون العقوبات
وألغيـت  . وبإلغاء قانون األمن الداخلي، انتفت بالفعل ممارسة احلبس االحتيـاطي           -٩٣

. مر من احملكمـة السلطة التقديرية اليت كان وزير الداخلية يتمتع هبا الحتجاز شخص بدون أ         
للجرائم املهددة لألمن توفري الضمانات الالزمة للمحتجز       ) التدابري اخلاصة (كما يكفل قانون    

مبا يتمشى والقواعد واملعايري الدولية حلقوق اإلنسان مثل احلق يف انتداب حمـام واحلـق يف                
  .إخطار أفراد األسرة

اليزيا تقدماً هو اآلخـر منـذ       وقد شهد تعزيز ومحاية احلق يف التجمع السلمي يف م           -٩٤
القـانون  [ ٢٠١٢فقد مت سن قانون التجمع الـسلمي لعـام          . االستعراض الدوري األخري  

 من دستور االحتاد يف سبيل تعزيز تنفيـذ احلـق يف التجمـع              ١٠ لتنشيط املادة    ]٧٣٦ رقم
  .السلمي على حنو ما يكفله دستور االحتاد
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يف ماليزيا تأكيد حـق املـواطنني يف تنظـيم          وأساساً، يعيد قانون التجمع السلمي        -٩٥
التجمعات واملشاركة فيها سلمياً وبدون أسلحة على أن خيضع ذلك فقط للقيود اليت تعتـرب               
ضرورية أو مناسبة لصاحل أمن االحتاد أو أي جزء منه أو لصاحل النظام العـام متـشياً مـع                   

قوق اإلنسان والعهـد الـدويل      الصكوك الدولية ذات الصلة، مبا يف ذلك اإلعالن العاملي حل         
وقد صيغ القانون مع مراعاة األحكام الواردة يف قـوانني          . اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية   

. مماثلة يف واليات قضائية أخرى، مبا يف ذلك يف أوروبا والواليـات املتحـدة األمريكيـة               
ثـل املبـادئ    واستخدمت املبادئ التوجيهية ذات الصلة بشأن التجمع السلمي كمراجع، م         

التوجيهية ملنظمة األمن والتعاون يف أوروبا بشأن حرية التجمع السلمي، وكتيـب مكتـب              
  .املؤسسات الدميقراطية وحقوق اإلنسان بشأن رصد حرية التجمع السلمي

. ومبوجب قانون التجمع السلمي، ألغي شرط استصدار ترخيص للتجمع الـسلمي            -٩٦
وظيفتها من دور نشط حلفظ األمن أثناء التجمع السلمي         وأساساً، حتول متاماً دور الشرطة و     

  .إىل دور تيسريه اإلجيايب
وكان من شأن التعديالت اليت أدخلـت علـى قـانون الـصحافة واملنـشورات            -٩٧
 أن ألغـت يف     ٢٠١٢يوليه  / متوز ١٥ واليت بدأ نفاذها يف      ]٣٠١القانون رقم   [ ١٩٨٤ لعام

اليت يتمتع هبا وزير الداخلية فيما يتعلق مبنح التراخيص         " السلطة التقديرية املطلقة  "مجلة أمور   
وأساساً، أرسيت التعديالت اليت أدخلت على قانون       . فضالً عن شرط جتديد الرخصة سنوياً     

الصحافة واملنشورات على مبدأين مها احلق يف حرية التعبري وحق الـشخص يف أن تـسمع                
اورات بشأن إمكانيـة تأسـيس هيئـة      وللمضي قدماً، تنشط احلكومة يف إجراء مش      . أقواله

  .٣٠١تنظيمية مستقلة لوسائط اإلعالم ميكن أن حتل يف هناية األمر حمل القانون رقم 
 ١٩٧١أما التعديالت اليت أدخلت على قانون اجلامعات وكليات اجلامعات لعـام              -٩٨

ور إىل  ، فإهنا هتدف يف مجلة أم     ٢٠١٢أغسطس  / آب ١ اليت بدأ نفاذها يف      ]٣٠القانون رقم   [
  .إلغاء القيد املفروض على طالب اجلامعات واملتمثل يف انتمائهم إىل أحزاب سياسية

 قانون جديد بـدأ نفـاذه       ]٧١١القانون رقم   [ ٢٠١٠وقانون محاية املبلغني لعام       -٩٩
وهدفه هو مكافحة الفساد واألفعال الشائنة األخرى       . ٢٠١٠ديسمرب  / كانون األول  ١٥ يف

 عن سوء السلوك يف القطاعني العام واخلاص، ومحاية األشـخاص           بتشجيع وتيسري الكشف  
الذين يكشفون عن األعمال الضارة والنص على التحقيق يف املسائل اليت يتم الكشف عنـها               

وجرى حـىت اآلن تـوفري      . والتصدي هلا واختاذ ترتيبات بشأن املسائل األخرى املرتبطة هبا        
ويف .  شكوى مت تلقيها   ١ ٦٩٠بلغني، من أصل     قضية مبوجب قانون محاية امل     ١٧احلماية يف   

 ٩٨ شكوى وأتيحت احلمايـة يف       ١٤ ٠٠٧، ازداد عدد الشكاوى ووصل إىل       ٢٠١٢عام  
 معناهـا   ٢٠١١ يف املائة مقارنة بعام      ٨٣,٧ بنسبة   ٢٠١٢وزيادة عدد الشكاوى يف     . حالة

  .زيادة وعي اجلمهور مبا يتيحه القانون من محاية للمبلغني
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 )٧٣٢القانون رقم    (٢٠١١اذ قانون اجمللس االستشاري الوطين لألجور لعام        وبدأ نف   -١٠٠
وهدفه الرئيسي هو إنشاء جملس يتوىل مسؤولية إجراء دراسات         . ٢٠١١سبتمرب  / أيلول ٢٣يف  

 بوضـع   بشأن مجيع املسائل املتعلقة باحلد األدىن لألجور وتقدمي توصية إىل احلكومة فيما يتعلق            
ويتألف اجمللس من ممثلي املوظفني وأرباب العمل ومن مـوظفني          . جورنظام للحد األدىن لأل   

ومت مبوجب هذا القانون وضع نظام للحد األدىن لألجـور          . عموميني ومن جمموعات أخرى   
 بالنسبة لـرب    ٢٠١٣يناير  / كانون الثاين  ١وبدأ نفاذ النظام يف     . ٢٠١٢يوليه  / متوز ١٦ يف

 مـوظفني   ٥ بالنسبة لرب عمل لديه      ٢٠١٣يه  يول/ متوز ١ موظفني وأكثر ويف     ٦عمل لديه   
وتعزز احلكومة برامج التوعية القائمة وذلك بضمان تنفيذ احلد األدىن لألجور بسالسة            . وأقل

وتشارك اهليئات احلكومية املعنية، أال وهي أمانة اجمللـس االستـشاري           . يف مجيع أحناء البلد   
وحـىت  . تواصل بذل هـذا اجلهـد     الوطين لألجور وإدارة العمل يف عمل أرباب العمل وي        

 مـن   ٥ ٠٠٠ دورة مشاركة مشلت أكثر من       ١٠٠، عقدت أكثر من     ٢٠١٣أبريل  /نيسان
  .أرباب العمل

  االنتخابات العامة  -٣  
 / آذار ٨ الـيت أجرهتـا ماليزيـا يف         ١٢    لاعترب كثري من املراقبني االنتخابات العامة ا        -١٠١
 Barisanاجلبهـة الوطنيـة  (ن االئتالف احلاكم  مبثابة نقطة حتول ال لشيء إال أل٢٠٠٨ مارس

National (            قد خسر االنتخابات لصاحل أحزاب املعارضة السياسية املعروفة مجاعة باسم حلـف
يف كثري من واليات شبه جزيرة ماليزيا، مبـا يف ذلـك   ) Pakatan Rakyat(السكان األصليني 

  .واليات كيده وبينانغ وبرياك وسيالنغور
، احتفظ  ٢٠١٣مايو  / أيار ٥ اليت أجريت يف ماليزيا يف       ١٣    لتخابات العامة ا  وعقب االن   -١٠٢

وخـالل عمليـة    . حلف السكان األصليني بسيطرته على واليات بينانغ وسيالنغور وكيالنتان        
االنتخابات، الحظت احلكومة أن أطرافاً معينة قد بذلت جهوداً جبارة لالفتـراء علـى جمـرى                

  .بالرغم من التدابري اهلامة اليت اختذت لزيادة شفافية عملية االنتخاباتاالنتخابات ونتائجها وذلك 
 تـشرين   ٣وقبل إجراء االنتخابات العامة الثالثة عشرة، عني جملـس النـواب يف               -١٠٣
 اللجنة اخلاصة املختارة بشأن اإلصالحات االنتخابية لدراسة املـسائل          ٢٠١١أكتوبر  /األول

وقد متثلت مسؤولية ودور وواجب اللجنة يف دراسـة         . ماليزيااملتعلقة بعملية االنتخابات يف     
ـ             ات برتاهـة   املسائل اليت ميكن أن تساعد يف تعزيز جلنة االنتخابات وإجراء عملية االنتخاب

 اللجنة اخلاصة املختارة بشأن اإلصالحات االنتخابية، عدل التشريع         وعمالً بتوصيات . وحرية
 متكـني   ‘١‘: احت التعديالت القيام بأمور من بينها     وأت. الفرعي مبوجب قوانني االنتخابات   

املاليزيني املقيمني يف اخلارج، ألول مرة على اإلطالق، من اإلدالء بأصواهتم مبكراً يف البعثات              
 اسـتخدام  ‘٣‘ إطالة فترة احلملة االنتخابيـة؛ و  ‘٢‘املاليزية أو من خالل التصويت بالربيد؛       

  .احلرب غري القابل للمحو
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يجة االنتخابات عن ضافة إىل ذلك، يكفل دستور االحتاد إمكانية التشكك يف نت     وباإل  -١٠٤
فيجوز للحزب السياسي أو للفرد الساخط تقدمي التماس إىل احملكمـة           . )١٤(طريق االلتماس 

وعلى احملكمة العليا   . )١٥( نشر النتائج يف اجلريدة الرمسية      يوماً من تاريخ   ٢١العليا يف غضون    
ظر يف التماسات االنتخابات بعد ستة أشهر من إيداعها يف حـني جيـب أن    أن تنتهي من الن   

وجيوز تقدمي التمـاس بـشأن      . ينتهي أيضاً الطعن أمام حمكمة االحتاد يف غضون نفس الفترة         
  .)١٦(رف وعدم االمتثال لقوانني ولوائح االنتخاباتاالنتخابات بدعوى الفساد أو سوء التص

 وأحكام قوانني ١٣  ل ونتائج االنتخابات العامة ا١٢  للعامة اوتدل نتائج االنتخابات ا  -١٠٥
االنتخاب على أن االنتخابات يف ماليزيا جتري وفقاً لإلجراءات الواجبـة عمـالً بالقـانون          

  . وباالمتثال التام للقواعد واملعايري الدولية السارية

  احلكم السديد  -٤  
 بانتظام بواجباهتا   ٢٠٠٩نذ إنشائها عام    اضطلعت اللجنة املاليزية ملكافحة الفساد م       -١٠٦

وتنشر . ومسؤولياهتا بوصفها الوكالة الرئيسية املنوط هبا مهمة التخلص من الفساد يف ماليزيا           
  .اللجنة تقاريرها السنوية بانتظام وتعمل أيضاً بانتظام على تنظيم محالت للتوعية

 منفصلة  نشئت مخس هيئات  ومن أجل ضمان استقالل اللجنة وشفافيتها ومهنيتها، أ         -١٠٧
وميثل أعضاء  .  لتكون مبثابة آلية حتقق لرصد وظائف اللجنة       )١٧(ومستقلة لإلشراف اخلارجي  

هذه األفرقة اجلمهور العام ومن بينهم موظفون من كبار املسؤولني الـسابقني يف احلكومـة               
ـ      )من احلكومة واملعارضة  (ورجال سياسة    ن خنبـة   ، ومهنيون وأكادمييون وحمامون وأفراد م

ية األمـم   وقد أثبتت ماليزيا أيضاً جناحها وممارساهتا السليمة يف سياق تنفيذها التفاق          . اجملتمع
  .)١٨(املتحدة ملكافحة الفساد

واستجابة لنداءات تعزيز اإلشراف على الوكاالت املاليزية املعنيـة بإنفـاذ القـانون،            -١٠٨
 مبجرد بدء   ٢٠١١أبريل  / نيسان ١انون يف   أنشأت احلكومة جلنة معنية برتاهة وكاالت إنفاذ الق       

  .]٧٠٠القانون رقم [ ٢٠٠٩سريان قانون اللجنة املعنية برتاهة وكاالت إنفاذ القانون لعام 
ومن املهام القانونية الرئيسية اليت تضطلع هبا اللجنة املعنية برتاهة وكـاالت إنفـاذ                -١٠٩
عين بإنفاذ القانون أو ضـد       تلقي شكاوى اجلمهور من سوء تصرف موظف م        ‘١‘ :القانون

وكالة معنية بوجه عام بإنفاذ القانون والتحقيق فيها وعقد جلسات استماع بـشأن هـذه               
 إعداد وإنشاء آليات للكشف عن سوء تصرف موظف معين بإنفاذ القانون            ‘٢‘الشكاوى؛  

 محاية مصاحل اجلمهور مبنع سوء تصرف موظف مكلـف بإنفـاذ            ‘٣‘والتحقيق فيه ومنعه؛    
 معينة من عمليات وإجراءات ختاذ ترتيبات ملراجعة ورصد جوانب ا‘٤‘نون والتصدي له؛ القا

 تعزيز التوعية بالرتاهة يف إطار وكالة معنية بإنفاذ القـانون           ‘٥‘وكالة معنية بإنفاذ القانون؛     
 مـساعدة   ‘٦‘ودعمها وتعليمها واحلد من سوء تصرف املوظفني املكلفني بإنفاذ القـانون؛            

لى وضع التشريعات أو تقدمي التوصيات هلا أو لوكالة معنية بإنفاذ القانون باختـاذ    احلكومة ع 
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تدابري إدارية لتعزيز نزاهة املوظفني املكلفني بإنفاذ القانون والقضاء على سـوء تـصرفهم؛              
دراسة أي انتهاك إلجراءات إنفاذ القانون والتحقيق فيه وتقدمي أية توصيات ضـرورية              ‘٧‘

 القيام بزيارات موقعية للوكالة املعنية بإنفاذ القانون، مبا يف ذلك زيـارة             ‘٨‘ به؛ و  لةذات ص 
مراكز الشرطة واالحتجاز وفقاً لإلجراءات املنصوص عليها يف أي قانون خطي وتقدمي ما قد              

  .يلزم من توصيات بشأهنا
 ومن الوكاالت احلكومية اليت تشرف عليها اللجنة املعنية برتاهة وكـاالت إنفـاذ              -١١٠

 شـبه   RELAالقانون شرطة ماليزيا امللكية؛ وكالة ماليزيا إلنفاذ القانون البحري؛ هيئة ريال            
العسكرية للمتطوعني املدنيني املاليزيني؛ وإدارة اهلجرة املاليزية؛ ومجارك ماليزيا امللكية وإدارة           

  .النقل العام
 برتاهة الوكاالت املعنيـة     وتعيد احلكومة التأكيد على التزامها بتمكني اللجنة املعنية         -١١١

بإنفاذ القانون من أداء مهامها وواجباهتا القانونية وعلى أهنا ستواصل تزويدها باملوارد املاليـة      
  .والبشرية الالزمة ليتسىن هلا االضطالع بواليتها بفعالية وكفاءة

  العمال األجانب  -٥  
 غري مؤهل من حاملي      مليون عامل أجنيب   ١,٤تستضيف ماليزيا حالياً ما يقرب من         -١١٢

املستندات ممن يعملون يف خمتلف القطاعات املرخص هلا بذلك، أال وهي البنـاء واملـزارع               
  .والزراعة والتصنيع وصناعة اخلدمات املنتقاة، مبا يف ذلك األعمال املرتلية

ويتمتع هؤالء العمال باحلماية املنصوص عليها يف خمتلف القوانني احمللية مثل قـانون               -١١٣
، وقـانون تعـويض العمـال    ١٩٥٩، وقانون نقابة العمـال لعـام      ١٩٥٥لتوظيف لعام   ا

وتنظم هذه القوانني، يف مجلـة أمـور   . ١٩٦٧ وقانون العالقات الصناعية لعام     ١٩٥٢ لعام
أخرى، ظروف العمل، والتزامات أرباب العمل جتاه املوظفني، واألجور، وساعات العمـل،            

وليس . لتسريح ومجيع املسائل األخرى املتعلقة باالستخدام     واستحقاقات إهناء عقود العمل وا    
  .هناك أيضاً أي قيد بشأن التحويالت

، شرعت احلكومـة يف تطبيـق التـأمني         ٢٠١١يناير  / كانون الثاين  ١واعتباراً من     -١١٤
الصحي اإللزامي لصاحل العمال األجانب مبوجب برنامج التأمني الصحي للعمال األجانب يف            

طي التأمني تكاليف دخول املستشفيات العامة يف ماليزيا وتكاليف العالج مببلـغ            ويغ. ماليزيا
  . رينغية ماليزية١٠ ٠٠٠يصل إىل 

وكجزء من اجلهود اليت تبذل حلماية حقوق العمال األجانب العـاملني يف ماليزيـا              -١١٥
ستخدام وتعزيز سالمتهم ورعايتهم، وضعت وزارة املوارد البشرية مبادئ توجيهية بشأن اال          

ووقعت على عدد من االتفاقات مع بلدان املصدر إلرساء تعاون ثنائي بشأن تعيني العمـال               
  .األجانب واستخدامهم وإعادهتم إىل الوطن
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 ٢٠١٢بد من تسليط الضوء على أحد هذه االتفاقات الثنائية اليت أبرمت عـام              وال  -١١٦
وهذا الترتيب  . عمال األجانب ألهنا أزالت تدخل وكاالت التوظيف بغرض تعيني وتوظيف ال        

فريد بشكل خاص مبعىن أن مذكرة التفاهم بشأن توظيف العمال قد أبرمت مـع مـذكرة                
واهلدف من مذكرة التفاهم بشأن اجلرمية عرب الوطنية هـو        . التفاهم بشأن اجلرمية عرب الوطنية    

جتـار  تكملة جهود بلدان املصدر والبلدان املتلقية لتـصدي للمـشاكل ذات الـصلة باال             
هذا فضالً عن أن اتفاقاً ثنائياً كهذا يبعد بالفعل وكالء التوظيف مـن عـدميي         . باألشخاص

إن وما كان حيدث يف . الضمري عن استغالل العمال وما قد يسفر عن ذلك من االجتار بالبشر 
. املاضي هو قيام أطراف غري مسؤولة برفع رسوم التعيني واستغالل العمال يف عملية التعـيني        

  .ظر ماليزيا حالياً يف إمكانية تنفيذ آلية مماثلة مع بلدان مصدر أخرىوتن
 لتأمني  ٢٠١١مايو  /وإىل جانب بلد املصدر، أبرمت ماليزيا أيضاً اتفاقاَ ثنائياً يف أيار            -١١٧

سماح هلم باالحتفاظ   ظروف عمل أفضل لعمال املنازل ومعظمهم من النساء، مبا يف ذلك ال           
ط من أرباب العمل بإيداع رواتب عمال املنـازل يف حـساباهتم             وباالشترا جبواز سفرهم؛ 

  .املصرفية؛ ومنحهم يوم راحة يف األسبوع
ولضمان احتـرام   .  بعمال املنازل كموظفني   ١٩٥٥ويعترف قانون التوظيف لعام       -١١٨

أرباب العمل حلقوق هؤالء العمال، أدخلت احلكومة تعديالت على القانون وبـدأ نفاذهـا           
 للنص صراحة على وجوب دفع الرواتب يف احلـساب املـصريف            ٢٠١٢بريل  أ/ نيسان ١ يف

وتقوم احلكومة حالياً بوضع اللمسات األخرية على اللوائح التنظيميـة          . الذي حيدده املوظف  
  .املتعلقة باستخدام عمال املنازل

 على مطالبات العمال وقـضايا      ١٩٥٥ من قانون التوظيف لعام      ٦٩كما تنص املادة      -١١٩
هذا عالوة على أن قانون     .  اليت ميكن للعمال احملليني واألجانب تقدميها خبصوص عملهم        العمل

 ينص على دفع تعويضات للعمال األجانب يف حالة وقع حـوادث   ١٩٥٢تعويض العمال لعام    
مبا يشمل العمال من الـذكور      ( مطالبة   ٤ ٧٨١، أبلغ عن تقدمي     ٢٠١١ويف عام   . أثناء العمل 
  . رينغية ماليزية٩ ٢٨٩ ٢٠٧يضات اليت دفعت بشأهنا ما جمموعه بلغت التعو) واإلناث
، وهو خط هاتفي مباشـر أنـشأته وزارة   Talian NURومت متديد خط طاليان نور   -١٢٠

بالنهوض باملرأة واألسرة وتنمية اجملتمع ليتسىن التدخل مبكراً لصاحل ضحايا العنـف املـرتيل             
وسيلة لتقدمي الشكاوى بشأن اإلسـاءات الـيت        ليشمل عمال املنازل األجانب باعتبار ذلك       
  .يرتكبها أرباب العمل ووكاالت التوظيف

العمل يف الوصول إىل عمال املنازل وأرباب العمـل وشـركات            وقد جنحت إدارة    -١٢١
التوظيف اخلاصة وتوعيتهم حبقوق ومسؤوليات عمال املنازل وأرباب عملهم وذلك بفـضل          

 شـخص   ٦ ٠٠٠ة على مـستوى البلـد لـصاحل          حلقة دراسية وحلقة إحاط    ١٨٠عقد  
  .٢٠١٢-٢٠١٠ يف
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وخالل الفترة قيد االستعراض، عكفت ماليزيا على تطبيق برنامج شامل لتـسجيل              -١٢٢
العمال األجانب يعرف باسم الربنامج السادس لتحديث البيانات املتعلقة بقوة العمل األجنبية            

وعد النهائي للربنـامج، سـجل      ، وهو امل  ٢٠١١أغسطس  / آب ٣١ويف  . ببيانات بيومترية 
  ). عامل غري نظامي١,٣مليون عامل نظامي و( مليون عامل أجنيب ٢,٣جمموعه  ما

وثبتت فائدة الربنامج السادس ألن العمال األجانب الذين مت تسجيلهم يف إطار هذا               -١٢٣
الربنامج قد أصبحوا اآلن عماالً نظاميني وميكن من مث محايتهم من أربـاب عمـل عـدميي                

در وتعاونت ماليزيا تعاوناً وثيقاً يف العمل مع بلدان املص        . أو نقابات عمال إجرامية   /الضمري و 
  .بسالسةلضمان تنفيذ الربنامج السادس 

  التحديات والقيود  -باء  

  الالجئون وملتمسو اللجوء وعدميو اجلنسية واألشخاص الذين ال حيملون وثائق هوية  -١  
 وبلد وجهة هنائية لالجئني وملتمـسي اللجـوء وعـدميي     ال تزال ماليزيا بلد عبور      -١٢٤

ومع أن ماليزيا ليست طرفاً يف اتفاقية       . اجلنسية واألشخاص الذين ليست لديهم وثائق هوية      
 املتعلقة بالالجئني، فقد واصلت خالل الفترة قيد االسـتعراض التعـاون مـع              ١٩٥١عام  

ة األمم املتحدة لشؤون الالجئني يف      املنظمات الدولية ذات الصلة، مبا يف ذلك مكتب مفوضي        
كواالملبور واملنظمة الدولية للهجرة على أساس كل حالة على حدة إلدارة حالـة هـؤالء               

  .األشخاص يف البلد
. وتشارك ماليزيا بنشاط يف احملفل اإلقليمي لعملية بايل الذي يتناول قضايا اهلجـرة              -١٢٥

 للتصدي بفعالية لتحـديات اهلجـرة غـري         وقد أتاحت هذه املنصة تعزيز التعاون اإلقليمي      
سيما باعتماد إطار التعاون اإلقليمي خالل االجتماع الوزاري الذي عقد يف بايل            الشرعية، ال 

وتدعم ماليزيا عملية بايل بالكامل حيث مت من خالهلا تعـيني           . ٢٠١١مارس  / آذار ٣١يف  
هائية عند التصدي حلركات تنقـل      املسؤوليات اليت تتقامسها بلدان املنشأ والعبور والوجهة الن       

  .األشخاص بشكل غري مشروع

  االجتار باألشخاص  -٢  
اص  قانون مكافحة االجتار باألشخ     يف مكافحة االجتار باألشخاص إىل     تستند ماليزيا   -١٢٦

 لزيادة تفعيل القـانون     ٢٠١٠ الذي مت تعديله عام      ٢٠٠٧ ومكافحة هتريب املهاجرين لعام   
ق حكم جديد لتجرمي أفعال هتريب املهاجرين، وفرض عقوبات أشد          بأمور من بينها بدء تطبي    

وإطالة مدة احلبس املفروضة على هذه اجلرائم باعتبار ذلك وسيلة رادعة يعول عليها فـضالً               
  .اص ليشمل االجتار باليد العاملةعن توسيع نطاق تعريف االجتار باألشخ
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ص كافحة االجتار باألشـخا   وتشمل التعديالت األخرى اليت أدخلت على قانون م         -١٢٧
 تعيني إدارة العمل كوكالة إضافية إلنفاذ القانون إىل         ٢٠٠٧ومكافحة هتريب املهاجرين لعام     

ة ماليزيـا  جانب شرطة ماليزيا امللكية وإدارة اهلجرة ومصلحة ماليزيا امللكية للجمارك ووكال    
ال تعديالت أخرى علـى     وتقوم احلكومة حالياً بدراسة إمكانية إدخ     . إلنفاذ القانون البحري  

  .الباب اخلامس من القانون املتعلق برعاية ومحاية األشخاص املتاجر هبم
 وكيل نيابة يف سـائر أحنـاء ماليزيـا          ٢٩وخالل الفترة قيد االستعراض، مت تعيني         -١٢٨

وتلقى وكالء النيابـة تـدريباً     . لتحسني وسائل مالحقة القضايا املتعلقة باالجتار باألشخاص      
واشتركت . مبا يف ذلك من جانب الوكالة األمريكية إلنفاذ قوانني اهلجرة واجلمارك          صلة   ذا

، مبـا يف  املنظمات احمللية غري احلكومية هي األخرى بنشاط يف إدارة القضايا والتحقيق فيهـا         
ذلك بتوفري خدمات الترمجة الفورية للضحايا األجانب مما ممكنهم من اإلدالء ببيانات أسهمت             

  .مكانية إصدار أحكام باإلدانة زيادة إيف
وأحرزت ماليزيا تقدماً كبرياً يف حتسني عنصر احلماية يف ما تبذله من جهود ملكافحة    -١٢٩

، اختذ قرار يف جمال السياسة العامـة        ٢٠١٢يناير  / كانون الثاين  ١٢ويف  . االجتار باألشخاص 
جراءات املتعلقة بنظـام    ليتسىن لضحايا االجتار باألشخاص العمل يف البلد بعد استكمال اإل         

  . ضحية على هذا العرض٣٣ا وعددها وعليه، وافقت اجملموعة األوىل من الضحاي. محايتهم
 ملكافحـة  ٢٠١٢ ذكرات تفاهم مع عدة بلدان يف عـام  م/وأبرمت ماليزيا اتفاقات    -١٣٠

 بـشكل    وتتيح هذه االتفاقات ملاليزيا العمل مع شركائها االستراتيجيني        .اجلرمية عرب الوطنية  
 / نيـسان  ٢ويف  . مجاعي ملكافحة اجلرمية عرب الوطنية، مبا يف ذلـك االجتـار باألشـخاص            

، وقعت ماليزيا مع شريك يف معاهدة على اتفاق بشأن أنشطة التعاون القانوين             ٢٠١٢ أبريل
ويوفر هذا االتفاق للوكاالت من كال البلدين إطاراً للتعاون خبـصوص املـسائل اجلنائيـة،          

 املتعلقة جبوانب االدعاء، مبا يف ذلك مالحقة قـضايا االجتـار باألشـخاص              سيما تلك  ال
  .فعال بشكل

  الشريعةون املدين مع نظام قانون تكامل نظام القان  -٣  
مـع  ) الذي وضع على منوذج القانون املدين الربيطاين      (يتعايش النظام القانوين املدين       -١٣١

كنظام قانوين مواز على حنو ما ينص عليه دستور         يف ماليزيا   ) اإلسالمية (الشريعةنظام قانون   
االحتاد الذي يذهب إىل حد أبعد للتوضيح بأن تشكيل وتنظيم وإجراءات احملـاكم املدنيـة               

 ختضع للسلطات والصالحيات على مستوى االحتاد ومـستوى الواليـات           الشرعيةواحملاكم  
  .التوايل على
 االحتاد يف حـني أن اختـصاص احملـاكم          واختصاص احملاكم املدنية يشمل مجيع أفراد       -١٣٢

ومنعاً لتنازع اختصاصات احملاكم املدنيـة  .  يقتصر على من يعتنقون الدين اإلسالمي فقط    الشرعية
  ).ألف١(١٢١ني احملكمتني عن طريق املادة ، مييز دستور االحتاد بني هاتالشرعيةواحملاكم 
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 مجيع املوظفني الذين يعملـون يف        يف تعيني  الشرعيةوال ميارس التمييز داخل احملاكم        -١٣٣
 يف ماليزيا، مبن فيهم القضاة وغريهم من املوظفني، شرطاً باستيفاء املؤهالت            الشرعيةاحملاكم  

كما يقضي نظـام    . املنصوص عليها يف القوانني ذات الصلة واليت تقضي هبا السلطات العامة          
  .يف محاية القانون على قدم املساواةقانون الشريعة مبساواة مجيع األفراد أمام القانون وحبقهم 

 إلدارة العمليـات    الـشريعة وجيري باستمرار إدخال حتسينات على نظام حمكمـة           -١٣٤
ولذلك أمهية خاصة نظراً لضخامة عدد القضايا اليت ترفـع          . واإلجراءات اخلاصة هبا بسالسة   

هود الـيت تبـذهلا     ومن ضمن اجل  .  واليت تتعلق مبسائل الزواج واألسرة     الشرعيةأمام احملاكم   
 وإنشاء شعبة ملساندة األسـرة      الشريعةالوكاالت احلكومية إصدار التوجيه اإلجرائي حملكمة       

  .واقتراح االرتقاء مبركز نظام الشريعة القضائي
واحلل اإلسالمي البديل لفض املنازعات أو الوساطة بالطرق التقليدية متـاح أيـضاً               -١٣٥
 تعرف باسم جملس الصلح املعـادل للوسـاطة يف ممارسـة             من خالل آلية   الشرعيةاحملاكم   يف

ة سلمية بـني    واهلدف املتوخى من كلتا العمليتني واحد وهو التوصل إىل تسوي         . املدين القانون
وختضع ممارسة الصلح وإجراء جملس الصلح للقواعد القانونية الـيت حتكـم           . األطراف املتنازعة 

  .الشرعيةاحملاكم 
لومات املتعلقة بدور ووظيفة قانون الشريعة يف ماليزيـا، قامـت     ويف سبيل نشر املع     -١٣٦

احلكومة بفضل اجلهود اليت قادها معهد التوعية بالفكر اإلسالمي بتنظيم عدد من الربامج من              
 تتألف مـن    للشريعةبينها املؤمتر الدويل بشأن تنسيق القوانني املدنية وتأسيس مجاعة خمصصة           

الً عن املناقشات اجلارية واخلطابات الفكرية واملفاوضـات        خرباء لديهم خلفيات خمتلفة فض    
  .واحملادثات بني العلماء املسلمني وغري املسلمني

  التعاون على الصعيدين اإلقليمي والدويل  -جيم  

  رابطة أمم جنوب شرق آسيا  -١  
رابطة تواصل ماليزيا دعم عمل اللجنة احلكومية الدولية املعنية حبقوق اإلنسان والتابعة ل             -١٣٧

أمم جنوب شرق آسيا واهليئات القطاعية التابعة للرابطة مثل اللجنة املعنيـة حبقـوق النـساء                
  .واألطفال واللجنة املعنية بتنفيذ إعالن الرابطة بشأن محاية وتعزيز حقوق العمال املهاجرين

ـ               -١٣٨ الل وماليزيا من البلدان اليت تؤيد أيضاً بشدة مكافحة االجتار باألشخاص وذلك من خ
اشتراكها يف االجتماع الوزاري لرابطة أمم جنوب شرق آسيا بشأن اجلرمية عرب الوطنيـة الـذي           

  .ينظر حالياً يف وضع اتفاقية إقليمية ملكافحة االجتار باألشخاص يف منطقة جنوب شرق آسيا
واتفق االجتماع السابع لكبار املسؤولني يف رابطة أمم جنوب شرق آسـيا بـشأن                -١٣٩

 ٢٠٠٧يونيـه   /رب الوطنية الذي عقد يف مجهورية الو الدميقراطية الشعبية يف حزيران          اجلرمية ع 
على بدء مناقشة إمكانية وضع صك ملزم قانوناً بشأن االجتار باألشخاص تعرف بشكل غري              
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وعـالوة علـى   . رمسي باسم اتفاقية رابطة أمم جنوب شرق آسيا بشأن االجتار باألشخاص          
ابع للفريق العامل التابع لرابطة أمم جنوب شرق آسيا الذي عقد           طرحت يف االجتماع الس   ذلك،  

 فكرة وضع خطة عمل إقليمية بشأن االجتـار         ٢٠١٢أبريل  /بشأن االجتار باألشخاص يف نيسان    
باألشخاص لتعكس االلتزام الفوري واملستمر للدول األعضاء يف الرابطة بالتصدي لقضية االجتار             

 الذي يفيد بأن الفكرة من وضع خطة العمل اإلقليميـة هـي             وتشاطر ماليزيا الرأي  . باألشخاص
  .تكون مبثابة حافز من أجل التقدم لوضع اتفاقية للرابطة تتعلق باالجتار باألشخاص أن

  منظمة التعاون اإلسالمي  -٢  
ماليزيا عضو يف اللجنة الدائمة املستقلة املعنية حبقوق اإلنسان اليت أنشئت مـؤخراً               -١٤٠

وعقدت اللجنة حىت اآلن دورتني بكامل هيئتها إلجـراء         . مة التعاون اإلسالمي  والتابعة ملنظ 
  .مداوالت بشأن اختصاصاهتا ووضع اللمسات األخرية عليها

  الكومنولث  -٣  
خالل الفترة قيد االستعراض، شاركت ماليزيا يف حلقات عمل كثرية بـشأن بنـاء                -١٤١

كما قامت ماليزيـا    . تعراض الدوري الشامل  القدرات نظمتها أمانة الكومنولث بشأن آلية االس      
 ٢٠٠٩يونيـه   / حزيران ١٩ إىل   ١٥مع أمانة الكومنولث بتنظيم حلقة عمل يف كواالملبور من          

  .عنواهنا تدريب مدريب الشرطة التابعني لرابطة أمم جنوب شرق آسيا يف ميدان حقوق اإلنسان

  املنظمة االستشارية القانونية اآلسيوية واألفريقية  -٤  
لقد شاركت ماليزيا بنشاط، بصفتها عضوا يف املنظمة االستشارية القانونية اآلسيوية             -١٤٢

واألفريقية، يف الدورات اليت تعقدها املنظمة كل سنة واليت تغطي قضايا قانونية تتناول جمموعة 
كبرية من املسائل مثل الالجئني والعمال املهاجرين ومكافحة االجتار باألشخاص ومكافحـة            

كما استضافت ماليزيا الدورة الثامنة واألربعني للمنظمـة االستـشارية          . ب األشخاص هتري
 ونظمت دورات استثنائية وحلقات عمل ٢٠٠٩القانونية اآلسيوية واألفريقية يف بوتراخايا يف  

  .بشأن مكافحة االجتار باألشخاص

  األمم املتحدة  -٥  
 بالغاً وارداً مـن املكلفـني       ١٥ خالل الفترة قيد االستعراض، أجابت ماليزيا على        -١٤٣

  .بواليات يف إطار اإلجراءات اخلاصة والتابعني جمللس حقوق اإلنسان
، استقبلت ماليزيا الفريق العامل املعين باالحتجاز التعسفي        ٢٠١٠يونيه  /ويف حزيران   -١٤٤

عليها وقامت احلكومة بتنفيذ عدد من التدابري اليت ألقي الضوء          . التابع جمللس حقوق اإلنسان   
  .يف هذا التقرير كمتابعة للتوصيات اليت قدمت خالل زيارة الفريق العامل
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ووافقت احلكومة على طلب املقرر اخلاص املعين باحلق يف الغـذاء بزيـارة البلـد                 -١٤٥
 كما توافق احلكومة مبـدئياً علـى        .٢٠١٣ديسمرب  / كانون األول  ١٨إىل   ٩الفترة من    يف

لوغ أعلى مستويات الصحة العقلية والبدنية يف موعد يتفق عليـه       املقرر اخلاص املعين بب    زيارة
  .بصورة متبادلة

  االستنتاج  -خامساً  
طاملا اتسم جمتمع ماليزيا الفريد واملتنوع بطابع التسامح والتقبل والتواضع فيما يتعلق              -١٤٦

اصـة إزاء   وعليه، فإن مسرية البلد الصامدة، خ     . باملعتقدات السياسية والدينية ألفراد شعبها    
توسيع حيز حرية التعبري، مبا يف ذلك جتمع املعارضة والتجمع السلمي، يدل بالضرورة علـى        
ضرورة توخي احلكومة ألقصى درجة من احلساسية والتيقن لدعم السلم واالستقرار واألمن            

  .يف البلد وفقاً للقانون
 كبري يف إلغاء قوانني     ومن املسلم به أنه مت خالل الفترة قيد االستعراض إحراز تقدم            -١٤٧

ولوائح تنظيمية وممارسات معينة كانت حتد حىت اآلن من التمتع الكامل حبقوق اإلنـسان يف          
  .ماليزيا، وبالذات باحلقوق املدنية والسياسية

وتؤكد حكومة ماليزيا التزامها مبواصلة ضمان تعزيز ومحاية مجيع حقوق اإلنـسان              -١٤٨
ثر قطاعات اجملتمع ضعفاً وتضرراً فضالً عـن اسـتعداده          البلد مع مراعاة احتياجات أك     يف

يتعلق بوجه خاص بقضايا حساسة معينة منها يف مجلة أمور الدين والعـرق وحقـوق                فيما
  .الالجئني واملهاجرين ممن ليست لديهم وثائق هوية

 وعلى حنو ما أظهرته التطورات اليت يوردها هذا التقرير، فإن ماليزيا يف طريقها إىل               -١٤٩
حتقيق توازن كثر البحث عنه لتأمني احلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية مـن جهـة،              

  .وتعزيز ومحاية احلقوق املدنية والسياسية من جهة أخرى

Notes 

 1 A/HRC/11/30 Paragraphs 104–106; pp. 21–28. 
 2 Ibid, Paragraph 104; pp. 21–25. 
 3 Malaysian corporate entities that regularly provide tertiary-level scholarships and grants include 

FELDA, Khazanah Nasional, Permodalan Nasional Berhad (PNB), PETRONAS, Sime Darby 
Group, TM Malaysia, Tenaga Nasional Berhad (TNB), UEM Group, etc. Additionally, various state-
level foundations provide similar form of assistance. 

 4 Further information on MTCP may be found at http://mtcp.kln.gov.my/ 
 5 Partners and stakeholders involved in preparing the NEB include the United Nations Education, 

Scientific and Cultural Organisation (UNESCO), the World Bank, the Organisation for Economic 
Cooperation and Development (OECD), local universities, principals, teachers, lecturers and students. 
Preliminary report on the NEB may be downloaded at: 
http://www.moe.gov.my/userfiles/file/PPP/Preliminary-Blueprint-Eng.pdf 

 6 eKasih was not discussed during Malaysia’s first UPR in 2009 since it was in the very early stages of 
implementation. 
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 7 1Malaysia is an initiative aimed at reflecting values such as moderation, tolerance, understanding and 
acceptance through tangible and positive people-oriented programs and initiatives. 

 8 Under PR1MA, middle-income household is defined as either individual or family (husband and 
wife) earning monthly income between MYR2500-MYR7500. Other eligibility criteria includes 
Malaysian citizenship; applicants to be at least 21 years old at time of submitting application; at time 
of application, applications must not already own more than one property. 

 9 Parliament ratified Malaysia’s accession to the CRPD on 6 July 2010. 
 10 Background information on the GTP and ETP, including Annual Reports from 2010 are accessible at 

http://www.pemandu.gov.my/gtp/ and http://etp.pemandu.gov.my/, respectively. 
 11  Inquiries undertaken by SUHAKAM during the review period include: (i) Report of SUHAKAM 

public inquiry into the incidents during and after the public assembly of 28 April 2012; (ii) Laporan 
ringkas hasil penemuan siasatan awam ke atas dakwaan pelanggaran hak asasi manusia termasuk 
penggunaan kekerasan yang melampau sebelum dan semasa perhimpunan pada 9 Julai 2011; (iii) 
Report Of SUHAKAM Public Inquiry Into The Arrest And Detention Of Five Lawyers Of The Kuala 
Lumpur Legal Aid Centre On 7 May 2009; and (iv) SUHAKAM National Inquiry into the Land 
Rights of Indigenous People in Malaysia. Further details on SUHAKAM inquiries may be accessed 
via http://www.suhakam.org.my/public_inquiry 

 12 The three annulled proclamations of emergency are: (i) Proclamation of Emergency 1966 [P.U. (A) 
339A/1966]; (ii) The Proclamation of Emergency 1969 [P.U. (A) 145/1969]; and (iii) The 
Proclamation of Emergency 1977 [P.U. (A) 358/1977] 

 13 A/HRC/16/47 Add. 2 dated 8 February 2011 
 14 Article 118 of the Federal Constitution provides that no election to the House of Representatives or to 

the legislative assembly of a state shall be called in question except by an election petition presented 
to the High Court having jurisdiction where the election was held. 

 15 Elections Act 1958 [Act 19], Election Offences Act 1954 [Act 5], Elections (Conduct of Elections) 
Regulations 1981 [P.U. (A) 386/1981], Elections (Postal Voting) Regulations 2003 [P.U. (A) 
185/2003], and Elections (Registration of Electors) Regulations 2002 [P.U. (A) 293/2002]. 

 16 Election Offences Act 1954 sets out three main types of election offences - electoral offences, corrupt 
practices and illegal practices in relation to election agents and election expenses. Election offences 
range from tampering with the electoral roll, nomination paper, ballot paper or ballot box, corruptly 
inducing persons to vote for a certain candidate to employers prohibiting their employees from 
voting. 

 17 Additional information on the 5 MACC oversight panels namely: (i) The Anti-Corruption Advisory 
Board; (ii) Special Committee on Corruption; (iii) Complaints Committee; (iv) Operations Review 
Panel; and (v) Consultation and Corruption Prevention Panel as well as information on MACC in 
general may be accessed via www.sprm.gov.my 

 18 CAC/COSP/IRG/2013/CRP.11 

        


