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  جملس حقوق اإلنسان
  الفريق العامل املعين باالستعراض الدوري الشامل

  الدورة السابعة عشرة
  ٢٠١٣نوفمرب / تشرين الثاين١ -أكتوبر / تشرين األول٢١

 لومات أعدته املفوضية السامية حلقـوق اإلنـسان وفقـاً         جتميع للمع     
 ٥ والفقرة   ٥/١من مرفق قرار جملس حقوق اإلنسان       ) ب(١٥ للفقرة

  ١٦/٢١من مرفق قرار اجمللس 

  ماليزيا    

هذا التقرير جتميع للمعلومات الواردة يف تقارير هيئـات املعاهـدات واإلجـراءات               
تقارير املفوضـية     ويف ،من الدولة املعنية  الواردة  ات  يف ذلك املالحظات والتعليق     مبا اخلاصة،

والتقرير . غري ذلك من وثائق األمم املتحدة الرمسية ذات الصلة          ويف السامية حلقوق اإلنسان،  
ولالطالع على النص الكامـل،     . مقدم يف شكل موجز تقيُّداً باحلد األقصى لعدد الكلمات        

اقتراحات   أو وجهات نظر   أو ضمن التقرير أية آراء   يت  وال .ُيرجى العودة إىل الوثائق املرجعية    
والبيانـات العلنيـة    يف التقـارير    يرد منها     ما خبالفمن املفوضية السامية حلقوق اإلنسان      

  جملس حقوق اإلنسان   ااعتمدهاليت  املبادئ التوجيهية العامة    تبع  وهو ي . املفوضيةعن   الصادرة
 حواشي هناية النص مراجع املعلومات       يف منهجيعلى حنو   ذُكرت  وقد  . ١٧/١١٩يف مقرره   

والتطورات الـيت حـدثت      االستعراض   دوريةالتقرير  وروعيت يف إعداد    . الواردة يف التقرير  
  .تلك الفترة يف
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  املعلومات األساسية واإلطار  -أوالً  

  )١(نطاق االلتزامات الدولية  -ألف  

  )٢(املعاهدات الدولية حلقوق اإلنسان    
 مل ُتقبل/مل ُيصدق عليها اإلجراءات املتخذة بعد االستعراض  االستعراض السابقةاحلالة خالل دورة   

 االنضمام  أو التصديق
 اخلالفة أو

اتفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييز      
  )١٩٩٥(ضد املرأة 

  )١٩٩٥(اتفاقية حقوق الطفل 
 

الربوتوكول االختيـاري التفاقيـة     
حقوق الطفل املتعلق بإشراك األطفال     

  )٢٠١٢(لرتاعات املسلحة يف ا
الربوتوكول االختيـاري التفاقيـة     
حقوق الطفل املتعلق ببيع األطفـال      
وبغاء األطفال واستغالل األطفال يف     

  ) ٢٠١٢(املواد اإلباحية 
اتفاقية حقـوق األشـخاص ذوي      

 )٢٠١٠(اإلعاقة 

االتفاقية الدولية للقضاء على    
  مجيع أشكال التمييز العنصري

ص باحلقوق  العهد الدويل اخلا  
ــة  ــصادية واالجتماعي االقت

  والثقافية
العهد الدويل اخلاص باحلقوق    

  املدنية والسياسية
الربوتوكول االختياري الثاين   
امللحق بالعهد الدويل اخلاص    

  باحلقوق املدنية والسياسية 
  اتفاقية مناهضة التعذيب

ــاري  ــول االختي الربوتوك
  التفاقية مناهضة التعذيب

حلماية حقوق االتفاقية الدولية  
مجيع العمال املهاجرين وأفراد    

  أسرهم
االتفاقية الدولية حلماية مجيع    
األشخاص مـن االختفـاء     

 القسري

التحفظات واإلعالنات  
 أو التفامهات/و

حتفـظ علـى    (اتفاقية حقوق الطفل    
ــواد ، )أ(١-٢٨ و١٤ و٧ و٢ املــ

  )١٩٩٥ ،٣٧و
اتفاقية القضاء على مجيـع أشـكال       

فـظ عـام،    حت(ضـد املـرأة      التمييز
، )ب(٧، و )أ(٥املواد   علىوحتفظات  

، الفقـرات  ١٦ و١١، و٢، الفقرة   ٩و
، ١٦، و  )ح(و) ز(و )و(و) ج(و) أ(

  )١٩٩٥ ،٢الفقرة 
 

اتفاقية القضاء على مجيـع أشـكال       
سحب التحفظات  (التمييز ضد املرأة    
ــواد  ــى امل ، ١٦و) ب(٧و) أ(٥عل

  )٢٠١٠، ٢ الفقرة
إعالن بـشأن   (اتفاقية حقوق الطفل    

  )٢٠١٠، )أ(١، الفقرة ٢٨ملادة ا
الربوتوكول االختياري التفاقية حقوق    
الطفل املتعلق بإشـراك األطفـال يف       

ــسلحة   ــات امل ــالن (الرتاع إع
 املتعلقـة   ٢، الفقـرة    ٣ املادة بشأن

بتجنيد األشخاص البالغ عمرهم سبعة     
  )٢٠١٢، عشر سنة ونصفاً
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 مل ُتقبل/مل ُيصدق عليها اإلجراءات املتخذة بعد االستعراض  االستعراض السابقةاحلالة خالل دورة   

الربوتوكول االختياري التفاقية حقوق    
 ببيع األطفـال وبغـاء      الطفل املتعلق 

األطفال واستغالل األطفال يف املـواد      
) ج(٢حتفظات على املادتني    (اإلباحية  

  )٢٠١٢، ‘٢‘)أ(١، الفقرة ٣و
اتفاقيــة حقــوق األشــخاص ذوي 

، )ب(٣حتفظات على املواد    ( اإلعاقة
ــرة ٥و ،)ه(٣و ، ١٥، و٢، والفقـ
  )٢٠١٠ ،٣٠ و،١٨و

إجراءات الـشكاوى   
والتحقيق واإلجـراء   

 )٣(اجلالع

االتفاقية الدولية للقضاء على       
  مجيع أشكال التمييز العنصري

الربوتوكول االختياري امللحق   
ــدويل اخلــاص  بالعهــد ال
بـــاحلقوق االقتـــصادية 

  واالجتماعية والثقافية
العهد الدويل اخلاص باحلقوق    

  املدنية والسياسية
الربوتوكول االختياري األول   
امللحق بالعهد الدويل اخلاص    

  قوق املدنية والسياسيةباحل
ــاري  ــول االختي الربوتوك
التفاقية القضاء على مجيـع     

  أشكال التمييز ضد املرأة
  اتفاقية مناهضة التعذيب

ــاري  ــول االختي الربوتوك
التفاقية حقوق الطفل املتعلق    

  بإجراء تقدمي البالغات
االتفاقية الدولية حلماية حقوق  
مجيع العمال املهاجرين وأفراد    

  أسرهم
وتوكول االختياري امللحق   الرب

باتفاقية حقوق األشـخاص    
  ذوي اإلعاقة

االتفاقية الدولية حلماية مجيع    
االختفـاء   مـن  األشخاص
  القسري
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  صكوك دولية رئيسية أخرى ذات صلة    

 
احلالة خالل دورة االستعراض    

  السابقة
اإلجراءات املتخذة بعد 

 مل ُيصدق عليها  االستعراض

 االنضمام  أو التصديق
 اخلالفة أو

اتفاقية منع جرميـة اإلبـادة      
  اجلماعية واملعاقبة عليها

 ١٢اتفاقيات جنيف املؤرخة    
ــسطس /آب  ١٩٤٩أغــ

والربوتوكــوالن اإلضــافيان 
  )٤(األول والثاين

االتفاقيات األساسية ملنظمـة    
عدا االتفاقيات  (العمل الدولية   

  )٥()١٠٥ و٨٧ و٢٩رقم 
 

  
 

 االتفاقيات املتعلقـة بـالالجئني وعـدميي      
  )٦(اجلنسية

  )٧(بروتوكول بالريمو
الربوتوكول اإلضايف الثالث امللحق باتفاقيات 

  )٨(١٩٤٩  عامجنيف املعقودة يف
نظام روما األساسي للمحكمـة اجلنائيـة       

  الدولية
 ٢٩اتفاقيات منظمة العمل الدوليـة رقـم        

  )١٠(١٨٩ و١٦٩ ورقم )٩(١٠٥ و٨٧و

اتفاقية اليونسكو ملكافحة التمييز يف جمـال       
 تعليمال

يف الصكوك  اً  أوصى الفريق العامل املعين باالحتجاز التعسفي بأن تصبح ماليزيا طرف           -١
العهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والـسياسية،       سيما    ال الدولية الرئيسة حلقوق اإلنسان،   

ب، واتفاقية مناهضة التعذي  والعهد الدويل اخلاص باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية،        
واالتفاقيـة اخلاصـة بوضـع    واالتفاقية الدولية للقضاء على مجيع أشكال التمييز العنصري،   

الالجئني والربوتوكول امللحق هبا، واالتفاقية اخلاصة بوضع األشـخاص عـدميي اجلنـسية،        
. واتفاقية خفض حاالت انعدام اجلنسية، ونظام روما األساسي للمحكمة اجلنائيـة الدوليـة            

يف االتفاقية الدولية حلماية حقـوق      اً  أن تدرس إمكانية أن تصبح طرف     اً  ة أيض وينبغي للحكوم 
  .)١١(مجيع العمال املهاجرين وأفراد أسرهم

وأوصى املقرر اخلاص املعين باحلق يف التعليم بأن تصدق ماليزيا، على األقل، علـى                -٢
العهد الدويل اخلاص   ذلك  يف    مبا باحلماية الدولية حلقوق اإلنسان،   املتعلِّقة  الصكوك األساسية   

باحلقوق املدنية والسياسية، والعهد الدويل اخلاص باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية،          
  .وتسحب حتفظاهتا على اتفاقية حقوق الطفل

وأوصى كل من املقرر اخلاص واليونسكو بأن تصدق ماليزيا على اتفاقية مكافحة التمييز               -٣
قـوانني  المثل  (بأن تعتمد ماليزيا املزيد من التدابري       اً  وصت اليونسكو أيض  وأ. )١٢(يف جمال التعليم  

التعليم، ومحاية األقليات، وتعزيز املـساواة بـني اجلنـسني يف           جمال  ملكافحة التمييز يف    ) اصةاخل
  .)١٣(التعليم جمال
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 وأوصت مفوضية األمم املتحدة لشؤون الالجئني بأن تنـضم ماليزيـا إىل اتفاقيـة               -٤
  امللحـق هبـا، واتفاقيـة      ١٩٦٧  عـام   اخلاصة بوضع الالجئني، وبروتوكول    ١٩٥١ عام
 املتعلقة خبفـض    ١٩٦١  عام  اخلاصة بوضع األشخاص عدميي اجلنسية، واتفاقية      ١٩٥٤ عام

  .)١٤(حاالت انعدام اجلنسية
وأشار فريق األمم املتحدة القطري يف ماليزيا إىل حتفظات ماليزيا على اتفاقيـة القـضاء                 -٥

 املتعلقة جبنـسية األطفـال،   ٩ من املادة ٢مجيع أشكال التمييز ضد املرأة، وبالتحديد الفقرة     على  
املتعلقة باحلقوق أثنـاء    ) ج(١ املتعلقة باحلق يف عقد الزواج، والفقرة        ١٦من املادة   ) أ(١والفقرة  

حلقـوق  املتعلقـة بـنفس ا  ) ز(١املتعلقة بالوالية، والفقـرة  ) و(١الزواج وعند فسخه، والفقرة    
  .)١٥(املتعلقة بنفس احلقوق لكال الزوجني يف امللكية) ح(١الشخصية للزوج والزوجة، والفقرة 

الشؤون القانونية والربملانيـة    رئيس الوزراء ب  الوزير املكلف يف إدارة     وأشار الفريق إىل أن       -٦
 -مايو  / أيار قال يف مؤمتر استعراض نظام روما األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية، الذي عقد يف            

عنـد عودتـه إىل     املاليزي  ، إنه سيقدم وثائق االنضمام إىل جملس الوزراء         ٢٠١٠ يونيه/حزيران
ُيعلن   مل  أهنا ستنضم إىل نظام روما األساسي؛ لكن       ٢٠١١مارس  /آذار وأعلنت ماليزيا يف  . ماليزيا

  .)١٦(منذئذ عن أي تطور جديد

  اإلطار الدستوري والتشريعي  -باء  
 : اليت مت إجراؤهـا    يق األمم املتحدة القطري إىل اإلصالحات القانونية املهمة       أشار فر   -٧

  وقانون اإلبعاد١٩٩٣  لعاماجلربية؛ وإلغاء قانون اإلقامة  ١٩٦٠  لعام إلغاء قانون األمن الداخلي   
ترتب على    وما ١٩٧٧ و ١٩٦٩؛ وإبطال ثالثة إعالنات للطوارئ تعود إىل عامي         ١٩٥٩ لعام

؛ وتعـديل   ١٩٦٩  لعـام  )اجلرميـة ومنع  النظام العام   (لعمل بقانون الطوارئ    ذلك من انتهاء ا   
 ؛ وتعديل قـانون الـصحافة واملنـشورات املطبوعـة    ١٩٧١  لعاماجلامعات والكليات  قانون
 التجمُّع السلمي قانون  وتطبيق  ؛  ١٩٦٧  لعام  من قانون الشرطة   ٢٧؛ وإلغاء املادة    ١٩٨٤ لعام
؛ ٢٠١٢  لعـام  للجـرائم املهـددة لألمـن     ) اخلاصةدابري  الت(قانون  وتطبيق  ؛  ٢٠١٢  عام يف

 األدلـة قانون العقوبات وقانون اإلجراءات اجلنائيـة وقـانون         والتعديالت اليت أُدخلت على     
  .)١٧(١٩٥٠ لعام
تعزيـز إطارهـا    : شؤون الالجئني ماليزيا بـاآليت    األمم املتحدة ل  وأوصت مفوضية     -٨

دام اجلنسية واحلد منه؛ وزيادة اجلهود الـيت تبـذهلا          الوقوع يف وضع انع   ملنع  القانوين الوطين   
لتمكني املستحقني للجنسية املاليزية من احلصول عليها مبقتضى الدستور، ومنهم األقليـات،            
مثل التاميل وغريهم من األشخاص من أصل هندي؛ والتأكد من تسجيل مجيع الوالدات يف              

  .)١٨( من اتفاقية حقوق الطفل٧باملادة  انعدام اجلنسية، عمالًحالة البالد ملنع 
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  اإلطار املؤسسي والبنية األساسية حلقوق اإلنسان وتدابري السياسة العامة  -جيم  

  )١٩(مركز املؤسسات الوطنية حلقوق اإلنسان    
 )٢٠(احلالة خالل دورة االستعراض الراهنة احلالة خالل دورة االستعراض السابقة املؤسسة الوطنية حلقوق اإلنسان

 )٢٠١٠(ألف  )٢٠٠٩ (ألف )سوهاكام( يف ماليزيا حقوق اإلنسانجلنة 

أوصى الفريق العامل املعين باالحتجاز التعسفي بأن تعزز احلكومة مركز جلنة حقوق              -٩
املؤسسات مبركز  للمبادئ املتعلقة   اً  وصالحياهتا ومهامها وفق  ) سوهاكام(اإلنسان يف ماليزيا    

دعا الفريـق العامـل       كما ).مبادئ باريس (ن ومحايتها   الوطنية املعنية بتعزيز حقوق اإلنسا    
وينبغـي  .  ألـف  املركـز ماليزيا إىل أن تتخذ مجيع التدابري الالزمة كي حتافظ اللجنة على            

مرافـق احتجـاز    إىل   اللجنة واملنظمات غـري احلكوميـة        سبل وصول للحكومة أن تسهل    
 وتقـدمي خـدمات      فيها لرصد األوضاع السائدة  املهاجرين، وحمابس الشرطة، والسجون،     

  .)٢١(إضافية بالشراكة مع احلكومة

  التعاون مع آليات حقوق اإلنسان  -ثانياً  

  )٢٢(التعاون مع هيئات املعاهدات  -ألف  

  حالة اإلبالغ  -١  

 هيئة املعاهدة
اخلتامية الواردة  املالحظات

 يف دورة االستعراض السابقة 
منذ دورة قُدِّم آخر تقرير 

 االستعراض السابقة 
آخر املالحظات 

 حالة اإلبالغ اخلتامية

اللجنة املعنية بالقضاء على    
 التمييز ضد املرأة

ــدمي  - - ٢٠٠٦مايو /أيار ــد تق ــأخر موع ت
التقريرين الثالث والرابع   

 ٢٠٠٨  عاممنذ

مل تنظر بعد يف التقـارير       - - ٢٠٠٧فرباير /شباط جلنة حقوق الطفل
الرابع؛ حيل  ىل  إ  الثاين من
موعــد  ٢٠١٤  عــاميف

تقدمي التقريرين األولـيني    
ــشأن  ــول ب الربوتوك

االختياري للجنة حقـوق    
الطفل املتعلـق بإشـراك     

ــال يف ــات األطف  الرتاع
الربوتوكــول  واملــسلحة

االختياري للجنة حقـوق    
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 هيئة املعاهدة
اخلتامية الواردة  املالحظات

 يف دورة االستعراض السابقة 
منذ دورة قُدِّم آخر تقرير 

 االستعراض السابقة 
آخر املالحظات 

 حالة اإلبالغ اخلتامية

الطفل املتعلق ببيع األطفال    
وبغاء األطفال واسـتغالل    
  األطفال يف املواد اإلباحية

حبقـوق    املعنيـة  لجنةال
  ذوي اإلعاقةاألشخاص

 األويلتأخر تقدمي التقرير     - - -
 ٢٠١٢  عاممنذ

  الردود على طلبات املتابعة احملددة املقدمة من هيئات املعاهدات  -٢  

  املالحظات اخلتامية    

  تاريخ التقدمي  املوضوع  موعد التقدمي املقرر  هيئة املعاهدة 
-  -  -  -  

  اآلراء    

  احلالة  عدد اآلراء  هيئة املعاهدة
-  -  - 

  )٢٣(التعاون مع اإلجراءات اخلاصة  -باء  

  احلالة الراهنة السابقة   خالل دورة االستعراضاحلالة يف  
  ال  ال  الدعوة الدائمة

  )٢٠١٠(االحتجاز التعسفي   )٢٠٠٧(التعليم   الزيارات اليت متت
  )٢٠١١(ميامنار 

  الغذاء  يارة مل تتم املوافقة على أية ز  الزيارات املوافق عليها من حيث املبدأ
  الشعوب األصلية

ــلية   الزيارات اليت طُلب إجراؤها ــشعوب األص ــب(ال ــدم الطل  قُ
  )٢٠٠٥ عام

  )٢٠٠٥  عامقدم الطلب(اإلرهاب 
  )٢٠٠٦  عامقدم الطلب(حرية الدين 
  )٢٠٠٦  عامقدم الطلب(املهاجرون 

  حرية تكوين اجلمعيات والتجمع
 تـذكري يف (املدافعون عن حقوق اإلنسان  

  )٢٠١٠ عام
  استقالل القضاة واحملامني

  املهاجرون
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  احلالة الراهنة السابقة   خالل دورة االستعراضاحلالة يف  
  )٢٠٠٧  عامقدم الطلب(قضايا األقليات 

 قــدم الطلــب(االحتجــاز التعــسفي 
  )٢٠٠٨ عام

  قضايا األقليات
 ٢٠١٠تـذكريان يف عـامي      (اإلرهاب  

  )٢٠١٢و
  العنصرية

الردود على رسائل االدعـاء والنـداءات    
  العاجلة

 بالغات ٤وردت احلكومة على .  بالغا٢٢ًيف أثناء الفترة موضوع االستعراض، أُرسل 
  .منها

دعوة دائمة إىل املكلفـني     توجه أية     مل الحظ فريق األمم املتحدة القطري أن ماليزيا        -١٠
  .)٢٤(بواليات يف إطار اإلجراءات اخلاصة

  التعاون مع املفوضية السامية حلقوق اإلنسان  -جيم  
  .)٢٥(٢٠١١ و٢٠١٠ و٢٠٠٩تربعت ماليزيا باملال للمفوضية يف   -١١

   الدولية املتعلقة حبقوق اإلنسانتنفيذ االلتزامات  -ثالثاً  

  املساواة وعدم التمييز  -ألف  
 ٢الفقرة   قد عدلت    احلكومةبالرغم من أن     هأنإىل   فريق األمم املتحدة القطري      أشار  -١٢

 فإهناز، لعدم التمييكأساس نوع اجلنس لتشمل  ٢٠٠١يوليه / من الدستور يف متوز٨من املادة  
أنه رغم  باً  أيضوأفاد الفريق   . )٢٦(متييزية كثرية اً  تعدل قانون العقوبات الذي يتضمن أحكام      مل

التزام ماليزيا  بوجوب مراعاة    والقاضي   ٢٠١٢يوليه  /القرار الذي اختذته احملكمة العليا يف متوز      
إليها  الرجوع كمةجيوز للمحمبوجب اتفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييز ضد املرأة وبأنه 

 ٨ من املادة ٢الفقرة الوارد يف   " القائم على نوع اجلنس   تمييز  ال"و" ساواةامل"لتوضيح مصطلح   
 أخرىواملقترن بأسباب   نوع اجلنس   القائم على   من الدستور، فإن الصيغة توحي بأن التمييز        

  .)٢٧(مباحاًيزال  ال
ألصلية، واملعاقني، والالجئني،   وأعرب الفريق عن قلقه من التمييز يف حق الشعوب ا           -١٣

وملتمسي اللجوء، واملهاجرين، وعدميي اجلنسية، والسحاقيات، واللواطيني، ومزدوجي امليل         
 عـن   تبتقارير حتـدث  أيضاً   وأحاط علماً . اجلنسي، ومغايري اهلوية اجلنسانية من األطفال     

ق باملـدارس   االلتحـا من   طفل فلبيين حيتمل أن يصبحوا عدميي اجلنسية         ١٥ ٠٠٠حرمان  
  .)٢٨(احلكومية واالستفادة من املرافق األساسية
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املعنية بتطبيـق االتفاقيـات     ووقالت منظمة العمل الدولية إن جلنة اخلرباء التابعة هلا            -١٤
بـشأن مـساواة   ) ١٩٥١ (١٠٠ على تطبيق االتفاقية رقم ا، يف تعليقاهت أشارتوالتوصيات  

أمهية مفهوم األجـر    إىل  مة متساوية يف ماليزيا،     العمال والعامالت يف األجر عن عمل ذي قي       
املتساوي لقاء العمل املتساوي القيمة يف القضاء على التمييز يف األجور بسبب نوع اجلنس،              

 النمطيـة والقوالـب   املواقف األبوية   مىت كانا قائمني على     ، خاصة   للتفرقة املهنية والتصدي  
  .)٢٩( يف سوق العمل واجملتمعيتعلق بأدوار النساء والرجال ومسؤولياهتم فيما

  حق الفرد يف احلياة واحلرية وأمنه الشخصي  -باء  
تزال تطبق علـى بعـض     الأشار فريق األمم املتحدة القطري إىل أن عقوبة اإلعدام    -١٥

 رئـيس   بعض البيانات العامة اليت أدىل هبا الوزير املكلـف يف إدارة          إىل  اً  وأشار أيض . اجلرائم
 فرض إهناءأن جملس وزراء ماليزيا حبث إمكانية       لإلفادة ب قانونية والربملانية   الوزراء بالشؤون ال  

يشري   ماوهو، "َنقَلة املخدرات"قضايا املخدرات اليت يتورط فيها يف أحكام اإلعدام اإلجبارية 
  .)٣٠(إمكانية وقف فعلي لتنفيذ عقوبات اإلعداميبدو إىل   ماعلى
يلـزم مـن تـدابري      مادولية احلكومة على اختاذ  وحثت جلنة خرباء منظمة العمل ال       -١٦

جنـسياً    أو للتعاون مع البلدان اجملاورة لوضع حد لالجتار باألطفال الستغالهلم يف العمـل           
  .)٣١( أشكال عمل األطفالأ واستخدام األطفال املهاجرين يف أسوألغراض جتارية

ـ     ال وقال فريق األمم املتحدة القطري إن قضية العنف املرتيل          -١٧ ـ اً  تزال تثري قلق  .اًبالغ
 وتوّسـع   ٢٠١١  عام  عدل يف  ١٩٩٤  لعام العنف املرتيل املتعلِّق ب قانون  الإىل أن   أيضاً  وأشار  

بيـد أن االغتـصاب     ". اإليذاء النفسي، مثل جرح املـشاعر     "تعريف العنف املرتيل ليشمل     
  .)٣٢(يعد جرمية جنائية حىت اآلن  الالزوجي

يف اً  أن قضية تشويه األعضاء التناسلية لإلناث أثريت علن       وأعرب الفريق عن قلقه من        -١٨
، قيل إن وزارة الصحة املاليزية تعد مبادئ توجيهية ٢٠١٢ديسمرب /األولكانون   ويف.ماليزيا

  .)٣٣(إلعادة تصنيفه على أنه ممارسة طبية
بتعزيز ومحاية احلق يف حريـة الـرأي        املقرر اخلاص املعين     ، بعث ٢٠١٢  عام ويف  -١٩
واملقرر اخلاص املعين حبـاالت اإلعـدام   املعتقد    أو  واملقرر اخلاص املعين حبرية الدين     ،تعبريوال

زعم اعتقالـه    رسالة مشتركة بشأن صحفي      اً،تعسف  أو بإجراءات موجزة   أو خارج القضاء 
 ُرحل من ماليزيا إىل بلد آخر حيث ظـل          زعم أنه ،  ٢٠١٢فرباير  / شباط ١٢  ويف .وترحيله
رغم إعالن الصحفي توبته على املأل وأنه مسلم، قيل إن االحتمال كبري بأن             و. منذئذاً  حمتجز

  .)٣٤("تويتر"باإلعدام بسبب نشره مشاركة على من مث حيكم عليه وأن ُيتهم بالكفر 
، فترات ٢٠١٠  عاموالحظ الفريق العامل املعين باالحتجاز التعسفي، أثناء زيارته يف  -٢٠

، أحياناً إىل سنوات عديدة   ليت يقضيها املتهمون، واليت قد تصل       ااً  احلجز املؤقت الطويلة نسبي   
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الشرطة يقصر رجال     ما وكثرياً. إىل قلة املوظفني واكتظاظ احملاكم    اً  وذلك ألسباب تعود غالب   
. واستشارة حمامٍ خيتارونه بأنفـسهم    احملتجزين حبقوقهم يف االتصال بأفراد أسرهم       يف إبالغ   

. يسر هلم سبل االستعانة مبحـامني     رطة املشتبه فيهم دون أن تُ     الشأفراد  ستجوب  ي مااً  وغالب
 وحيرِم االطالع احملدود على األوراق قبل احملاكمة املدعى عليهم من الدفاع عـن أنفـسهم              

صـارمة علـى   اً ويفرض القانون قيود. األدلة اليت حبوزة احلكومةاً تتاح دائم  وال .جيب كما
من عدم حصول النساء على معاملة منصفة مـن         ى  فقد تلقى الفريق العامل شكاو    . الطعون
  .)٣٥(احملاكم الشرعيةجانب 
 ينبغي تعريض أي شخص لالحتجـاز التعـسفي         ال وشدد الفريق العامل على أنه      -٢١
وذُكّـرت  . بصرف النظر عن وضعه من جهة اهلجـرة       وذلك  مروعة،  احتجاز  ظروف  ل أو

سدية والنفسية واحلق يف األمن يف مراكز احلكومة بأهنا مسؤولة عن كفالة احلق يف السالمة اجل
  .)٣٦(احتجاز املهاجرين

  يف ذلك مسألة اإلفالت من العقاب، وسيادة القانون  مباإقامة العدل،  -جيم  
اعتبارها عدم  أوصى الفريق العامل املعين باالحتجاز التعسفي بأن تضع احلكومة يف             -٢٢

  .)٣٧(احتجاز أي شخص دون حماكمة عادلةجواز 
 األطفـال   جتنيـب أشار فريق األمم املتحدة القطري إىل أن احلكومة حبثت قـضية            و  -٢٣

 أنـه إىل اً وأشار أيـض  . تعتمد أي سياسية حمددة بشأهنا      مل نظام العدالة اجلنائية، لكنها   مواجهة  
تناسب األطفال،    ال فاحملاكم اجلنائية .  بشكل متخصص  لقضية األطفال اجلاحنني  يتم التصدِّي    مل

 يف احلبس االحتياطي بسبب ارتكـاهبم خمالفـات،       هناك أعداد كبرية من األطفال      و  عام بوجه
  .)٣٨(كمبدأين يلجأ إليهما يف املطاف األخري التناسب واالحتجاز آمبديتبع دائماً  وال

  احلق يف اخلصوصية والزواج واحلياة األسرية  -دال  
إىل أن  اً  يبدو، مشري   ما ، على قال فريق األمم املتحدة القطري إن زواج األطفال يف تزايد           -٢٤

، ٢٠٠٩  عام  يف ٩٩، و ٢٠٠٨  عام  طلب زواج من قُّصر يف     ٧٥دائرة الشؤون اإلسالمية تلقت     
  .)٣٩( سنة١٦فتيات دون من هذه الطلبات ختص ال يف املائة ٩٠، ٢٠١٠  عام يف١٠١و

احلق اجلمعيات والتجمع السلمي و املعتقد وحرية التعبري وتكوين  أوحرية الدين  -هاء  
  السياسية يف املشاركة يف احلياة العامة واحلياة

اإلسالمية احملافظـة الـيت    األيديولوجيةزيادة  أشار فريق األمم املتحدة القطري إىل أن      -٢٥
تأمر بـه     ما  خبالف اً،ومضمون  قدرة املسلمني على ممارسة دينهم، شكالً     هتدد  تأخذ هبا الدولة    
 باستخدام تدابري عقابية، والتوسل     لإلسالم ودعمه  رمسي   فترويج منظور واحد  . السلطات الدينية 
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 للدولة وغري   الصادرة عن جهات فاعلة تابعة    بالشريعة والقوانني املدنية إلسكات اآلراء املخالفة       
فيمنـع  .  اخلوف واجلهل، ويشجع التعصب يف العالقات بني الطوائف وداخلها         تابعة هلا يغذي  

  .)٤٠(ممارسة شعائرهم علناً والتصوف حمظور  أوالشيعة من تنظيم احتفاالت عامة
إىل حظر عدد من منشورات ديانات أخرى، منـها الـصحيفة           اً  وأشار الفريق أيض    -٢٦

 Muslim"، والكتابان املعنونـان  )The Herald -ذو هريالد (الرمسية لكنيسة الروم الكاثوليك 
Women and the Challenges of Islamic Extremism "و"Allah, Liberty and Love")٤١(.  

 وقال الفريق إن احلكومة استمرت يف استعمال قانون الصحافة واملنشورات املطبوعة            -٢٧
، ١٩٤٨  لعامالفتنةاملتعلِّق بإثارة قانون ال، و١٩٧٢  لعام، وقانون األسرار الرمسية١٩٨٤ لعام

اإلنترنـت   لـى تشديد الرقابة عيف ذلك حماوالت   مبا املعارضة،إلسكاتوقانون العقوبات،  
واستندت احلكومة إىل كون اإلسالم دين االحتاد يف ماليزيا لقمـع           . والتضييق على املدونني  

  .)٤٢(وكبح التحاور والتباحث والتناقش
قـانون  ال أن   ٢٠١٢يوليـه   / متوز ١١وأشار الفريق إىل أن رئيس الوزراء أعلن يف           -٢٨

يقـدم أي     مل  قانون الوئام الوطين، لكنه     سيلغى وحيل مكانه   ١٩٤٨  لعام الفتنةاملتعلِّق بإثارة   
وعـدلت احلكومـة قـانون الـصحافة        . )٤٣(علناً عن قانون الوئام الوطين املقترح     تفاصيل  

 إلبطال شرط الترخيص السنوي للمنـشورات وإجـازة         ١٩٨٤  لعام واملنشورات املطبوعة 
ار احملكمة العليـا يف     إىل قر اً  وأشار الفريق أيض  . الطعن يف قرارات وزير الداخلية لدى احملاكم      

كواالملبور الذي نقض قرار وزارة الداخلية رفض ترخيص النـشر علـى بوابـة إخباريـة                
  .)٤٤(شبكية
 يف ماليزيا مقارنـة     بيئة خالية من القيود   تزال    ال وأشارت اليونسكو إىل أن الشابكة      -٢٩

ـ            انون الـصحافة   بوسائل اإلعالم املطبوعة واملذاعة اليت حتكمها قوانني أشد صرامة، مثل ق
) ألف(١١٤لكنها ذكرت أن التعديل األخري على املادة        . ١٩٨٤  لعام واملنشورات املطبوعة 

رية التعبري، ألن القانون    تتعلَّق حب  مشكلة   أثار الذي أقره الربملان     ٢٠١٢  لعام األدلةمن قانون   
ـ يف ذلك وسائط اإلعالم االجتماعية وحسابات         مبا جمال االتصال، حيّمل صاحب    دونات، امل

  .)٤٥(مسؤولية إثبات براءته عند ارتكابه خمالفة مزعومة
 القـانون   عدم جترمي التشهري واالجتاه إلدراجه يف     : يلي  مبا وأوصت اليونسكو ماليزيا    -٣٠

للمعايري الدولية؛ وسن قانون حلرية اإلعالم يتفق مع املعايري الدولية؛ وتيسري إنشاء            اً  املدين وفق 
 إجراءات منها مراجعة قـانون الـصحافة واملنـشورات املطبوعـة    وسائل إعالم مطبوعة، ب 

 حبيث ينسجم مع املعايري الدولية؛ واستحداث آلية للرقابة اإلعالميـة الذاتيـة؛             ١٩٨٤ لعام
، الذي حيّمل مستعمل وسائل     ٢٠١٢  لعام األدلةوإعادة النظر يف التعديل األخري على قانون        

الفتنة املتعلِّق بإثارة   قانون  الر يف جهودها اإلجيابية إلبطال      لزوم هلا؛ واالستمرا    ال اإلعالم أعباء 
  .)٤٦(وقانون األمن الداخلي، اللذين يعيقان حرية التعبري إعاقة شديدة



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

GE.13-16181 12 

، حذر كل من املقرر اخلاص املعين بـاحلق يف          ٢٠١١ديسمرب  / كانون األول  ٧ويف    -٣١
 الرأي والتعبري،  باحلق يف حريةاملعينحرية التجمع السلمي وتكوين اجلمعيات، واملقرر اخلاص 

واملقررة اخلاصة املعنية حبالة املدافعني عن حقوق اإلنسان، واملقرر اخلـاص املعـين حبقـوق              
يقيد احلـق يف    "اإلنسان للمهاجرين، من أن سن قانون جديد للتجمع السلمي يف ماليزيا قد             

 تتراوح بـني  ىل أن القيود    وأشاروا إ ". يتسم بالتعسف وعدم التناسب   اً  التجمع السلمي تقييد  
 سـنة مـن التجمـع    ٢١حظر االحتجاج يف الشوارع، ومنع غري املواطنني واملواطنني دون    

  .)٤٧(فرض شروط على وسائل اإلعالم للوصول إىل التجمعات العامةوبني ، سلمياً
 ٢٠١٢  لعـام  وأشار فريق األمم املتحدة القطري إىل أن قانون التجمعات السلمية           -٣٢

على حرية التجمع السلمي أشد صرامة من تلك املنـصوص          اً   بعض املناطق، قيود   يفرض، يف 
 ٥٠فالقانون اجلديد حيظر التجمعات ضمن مـساحة        . ١٩٦٧  لعام عليها يف قانون الشرطة   

وأماكن من بعض األماكن، مثل املشايف، وحمطات البرتين، وحمطات القطار، واملدارس،           اً  متر
". مظـاهرات شـوارع   "املسريات، اليت ُعّرفت بأهنا     اً  ر أيض ويشمل احلظ . ، واجلسور العبادة

وُيلجأ إىل املالحقات االنتقائية، بالتحقيق مع منظمي التجمعات السلمية غري املدعومة مـن             
  .)٤٨(حكومة ماليزيا

 يبـيح   ٢٠١٢  لعـام  )اجلرائم اخلاصـة  (وأشار الفريق إىل أن قانون التدابري األمنية          -٣٣
مهمة اإلشـراف   احملاكم  متارس    وال . كحد أقصى   يوماً ٢٨دة  مليه  للشرطة احتجاز مشتبه ف   

إىل التعديالت اليت أدخلت على قانون العقوبات وقانون        اً  وأشار الفريق أيض  . على االحتجاز 
فباتت تنص على أن األمور التاليـة مبثابـة   لقوانني اجلديدة  وازدوج أثر ا  . اإلجراءات اجلنائية 

الرسائل اإللكترونية بـشأن أي حـدث       يف ذلك     مبا إرساهلا، أو/وتبادل املعلومات   : جرائم
  .)٤٩(حيث على التمرد على القانون  أويضعف الدميقراطية الربملانية

 حرية الرأي والتعبري،  باحلق يف   املقرر اخلاص املعين     ، أعرب كل من   ٢٠١١  عام ويف  -٣٤
يات، واملقـررة اخلاصـة   واملقرر اخلاص املعين باحلق يف حرية التجمع السلمي وتكوين اجلمع 

 صدر عن احملكمة يفرض علىاملعنية حبالة املدافعني عن حقوق اإلنسان، عن قلقهم بشأن قرار 
 ٢٠١١يوليـه   / متوز ٧املعلومات الواردة يف    وأفادت  . دخول كواالملبور يزعم حظراً على     ما
 يف  املكـوث اً   شخـص  ٩١أن حمكمة الصلح يف كواالملبور أصدرت أمر تقييد حيظر على           ب

السجن مـدة     أو وقد يفضي اإلخالل بالقانون إىل غرامة     . املرور هبا   أو دخوهلا  أو كواالملبور
احملكمة أصدرت األمـر املـذكور إبـان        ويزعم أن   . كال األمرين معاً    أو  أشهر ٦تصل إىل   

نظمها التحالف من أجل انتخابـات نظيفـة        " مسرية من أجل الدميقراطية   "ظاهرة  ملعداد  اإل
وأفيد باعتقـال   . ٢٠١١يوليه  / متوز ٩جرت يف   و،  )Bersih" (برسيه"باسم  رف  يعونزيهة،  
وأشار املقـررون اخلاصـون     . )٥٠(املظاهرةدعم   مناضل بعد مشاركتهم يف      ١٠٠أكثر من   
 العمـل  ى من قو شخصا٥٤ًيزعم   ماقد اعتقلت على  إىل أن السلطات املاليزية     اً  الثالثة أيض 
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 وتاريخ ٢٠١١مارس / بني آذار )٥١(إلنسان املاليزي من أجل حقوق اهلندوس وحزب حقوق ا      
  .تقدمي البالغ

" برسـيه "نظمه حتالف   اً  ثانياً  سلمياً  وأشار فريق األمم املتحدة القطري إىل أن جتمع         -٣٥
 ألقى الضوء على النهج السليب الذي تنتهجه الـشرطة امللكيـة            ٢٠١٢أبريل  / نيسان ٢٨ يف

 ٢٠١٣ينـاير  / كانون الثـاين ١٢يف   عاملتجمعاً حقوُرخص ال. املاليزية إزاء حرية التجمع  
وعمدت .  فرضته الشرطة   خمتلفاً  شرطاً ٢٧    بنظمته أحزاب املعارضة السياسية، على أن يتقيد        

الشرطة، بعد انتهاء التجمع، إىل التحقيق يف خمالفة تلك الشروط، مثل مـشاركة األطفـال               
  .)٥٢(صراحة ٢٠١٢  لعام سنة، وهو أمر حيظره قانون التجمعات السلمية١٥ دون
، دعا كل من املقررة اخلاصة املعنية حبالة املدافعني عن          ٢٠١٢يونيه  / حزيران ٧ويف    -٣٦

حقوق اإلنسان، واملقرر اخلاص املعين باحلق يف حرية التجمع السلمي وتكوين اجلمعيـات،             
أخرى معنية إىل احترام    اً  حرية الرأي والتعبري، احلكومة وأطراف     باحلق يف واملقرر اخلاص املعين    

ومحاية العمل املشروع الذي يقوم به فريٌق جامٌع ملنظمات غري حكومية تنظم محلة إلصالح              
وحـث  . ٢٠١٣أبريـل   /لالنتخابات العامة املقررة يف نيـسان     اً  العملية االنتخابية استعداد  

، امسهـا أمبيغـا     "برسـيه "ة الفاعلة لواحدة من زعماء      السلطات على توفري احلماي   املقررون  
  .)٥٣(من جمموعات خمتلفة من األفرادسرينيفاسان، وأعضاء آخرين، من التحرش والتخويف 

حرية الرأي والتعبري، واملقـرر     باحلق يف   ، أرسل املقرر اخلاص املعين      ٢٠١٢  عام ويف  -٣٧
اجلمعيات، واملقررة اخلاصة املعنية حبالة     اخلاص املعين باحلق يف حرية التجمع السلمي وتكوين         

املدافعني عن حقوق اإلنسان، رسالة ادعاء مشتركة بشأن مزاعم استمرار مضايقة املنظمة غري    
فقد أفيد بـأن هـذه   ). Suara Rakyat Malaysia(احلكومية املسماة سوارا راكيات ماليزيا 

اء يف تقـارير أن التحقيقـات       فقد ج . املنظمة وقعت ضحية محلة تشويه يف وسائل اإلعالم       
وأعرب فريـق األمـم     . )٥٤(اًنزاهة املنظمة قد يكون الباعث عليها سياسي      واالعتداءات على   

  .)٥٥(املتحدة القطري عن شواغل مشاهبة
اللجوء عم  ز، أعرب كثري من املقررين اخلاصني عن شواغلهم بشأن          ٢٠١٢  عام ويف  -٣٨
 إنفاذ القوانني مع احملتجني السلميني، ومضايقات       سلطاتمن جانب   استخدام القوة   إىل  إفراط  ب

ـ  املعلومات الـواردة     وأفادت. اإلعالميني واملدافعني عن حقوق اإلنسان     أن الـشرطة ردت    ب
. ٢٠١٢أبريـل   / نيسان ٢٨يف كواالملبور يف    " برسيه"نظمه حتالف     عام بوحشية على اعتصام  

لتفريق املتظـاهرين    وخراطيم املياه    دموعاملسيَّل لل الغاز  اً  وأفيد بأن الشرطة استخدمت عشوائي    
بأن قوات األمن اعتدت على اإلعالميني      اً  وأفيد أيض . فأصابت كثريين منهم جبروح   ،  السلميني

  .)٥٦(الذين كانوا ينقلون أحداث االحتجاج
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  عمل عادلة ومؤاتيةظروف   ويفاحلق يف العمل  -واو  
تابعة ملنظمة العمل الدولية إىل أنه جنـم        رية تكوين اجلمعيات ال   املعنية حب لجنة  الأشارت    -٣٩

وتطبيقهما، لسنوات عـدة، انتـهاكات      الصناعية  عالقات  الوقانون  العمال  عن قانون نقابات    
 .)٥٧(خطرية للحق يف التنظيم واملساومة اجلماعية؛ وحثت احلكومة علـى تعـديل القـانونني             

يلزم من التدابري     ما على اختاذ جلنة خرباء منظمة العمل الدولية احلكومة       حثت  ،  ٢٠١١ عام ويف
  .)٥٨(اليت تؤّمن ملوظفي احلكومة غري العاملني يف إدارة الدولة احلق يف املساومة اجلماعية

أسفها رية تكوين اجلمعيات التابعة ملنظمة العمل الدولية عن         املعنية حب لجنة  وأعربت ال   -٤٠
نضمام إليها، وحثت احلكومة    عدم اعتماد أي سياسة جتيز خلدم املنازل تكوين مجعيات واال         ل

لضمان متتُّع خدم املنازل مجـيعهم      التدابري التشريعية،   يف ذلك     مبا على اختاذ التدابري الالزمة،   
  .)٥٩(واالنضمام إليهااحلق الفعلي يف إنشاء منظمات من اختيارهم ب

فال وذكّرت جلنة خرباء منظمة العمل الدولية احلكومة بأن األطفال املهاجرين، وأط            -٤١
ألسوأ أشكال عمـل األطفـال،      بشكل خاص   الشوارع، واألطفال خدم املنازل، معرضون      

  .)٦٠(وطلبت إليها اختاذ تدابري فاعلة حمددة املدة حلماية هؤالء األطفال
فعاليـة  عن التدابري اليت اختذهتا للتأكد مـن        تقدمي معلومات   احلكومة  إىل   اللجنة   وطلبت  -٤٢

يتعلَّق بظروف عملهم، ومن      فيما  حتمي العمال املهاجرين من التمييز     التشريعات اليت تطبيق وإنفاذ   
  .)٦١(آليات فعالة متاحة للعمال املهاجرين كي يقدموا شكاواهم دون خوف من االنتقاموجود 

  احلق يف الضمان االجتماعي  -زاي  
 الـيت   إىل أن أوجه عدم املساواة يف املعاملة      جلنة خرباء منظمة العمل الدولية      ارت  شأ  -٤٣

 تتعارض مـع أحكـام   ١٩٩٣أبريل / نيسان١نظام الضمان االجتماعي املاليزي منذ      تعتري  
بشأن املساواة يف املعاملة بني العمال ) ١٩٢٦ (١٩رقم : اتفاقيات منظمة العمل الدولية التالية

بـشأن  ) ١٩٤٩ (٩٧يتعلق بالتعويض عن حوادث العمل؛ ورقـم    فيما الوطنيني واألجانب 
ينقل العمال األجانـب    الذي  وطين  التشريع  هو ال الالمساواة  وسبب  . جل العمل اهلجرة من أ  

 سنوات من خمطط الضمان االجتماعي للمـوظفني        ٥تقل عن     ال عملوا يف ماليزيا مدة   الذين  
  .)٦٢(يض العمالوإىل خمطط تع

  احلق يف الصحة  -حاء  
ة إىل احلكومـة عـن      ، أرسل املقرر اخلاص املعين باحلق يف الصحة رسال        ٢٠١١  عام يف  -٤٤

. اآلثار السلبية اليت قد حتدثها اتفاقات الشراكة عرب احمليط اهلادئ على احلـصول علـى الـدواء                
أن جوالت عدة من املفاوضات بـشأن تلـك االتفاقـات جـرت      ب املعلومات الواردة    وأفادت
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قات تقوية  وأفيد بأن من شأن بعض أحكام امللكية الفكرية لالتفا        . حكومات، منها ماليزيا   ٩ بني
املعايري اجلديـدة    وزعم أن .  األدوية املنقذة للحياة ووضع حواجز تعيق احلصول عليها        اتاحتكار

تأثرياً سلبياً   ؤثر أيضاً ميكن أن ت  ، بل   إىل ارتفاع أسعار األدوية   فحسب  تفضي    لن للملكية الفكرية 
  .)٦٣(يف الصحةباحلق اطنيها مومتتُّع قدرة البلدان النامية على اختاذ إجراءات إجيابية لتأمني على 

  احلق يف التعليم  -طاء  
، أوصى املقرر اخلاص املعين باحلق يف التعليم بأن تضمن ماليزيا مبدأ            ٢٠٠٩  عام يف  -٤٥

جنسية من اجلنسيات، علـى       أو التعليم اجملاين، بغض النظر عن االنتماء إىل إثنية من اإلثنيات         
  .)٦٤(لتدريج حىت يشمل املرحلة الثانويةمستوى املرحلة االبتدائية على األقل، وبا

 بإنشاء وحدة لشؤون السكان األصليني يف وزارة التعليم،         أيضاًاملقرر اخلاص   وأوصى    -٤٦
تكون هلا عالقات باجملتمعات احمللية للسكان األصليني، ملعاجلة قضايا التعليم اليت تؤثر يف مجيـع            

 احتياجاهتـا   تـدرج كن جزيرة بورنيو، حبيث     فيها تلك اليت تس     مبا تلك اجملتمعات يف البالد،   
وأوصى بـأن تـضع ماليزيـا       . ووجهات نظرها يف حتسني تعليم أفرادها يف سياسات التعليم        

سياسات وبرامج إحصائية توفر معلومات مستمرة عن عدد األطفال غري امللـتحقني بـالتعليم              
 اجلنسية، وأطفـال    ودمي اللجوء، واألطفال ع   ون وملتمس مبن فيهم األطفال الالجئو   احلكومي،  

، وأطفال الشوارع، يف مجيع أحناء ماليزيا، موزعةً        )الشرعيني وغري الشرعيني  (العمال املهاجرين   
اإلثين، ونوع اجلنس، واإلعاقة، واملناطق الريفية واحلضرية، قصد رسم         واألصل  حسب الوالية،   

  . )٦٥( الوطينسياسة واختاذ تدابري مناسبة إلحلاق هؤالء األطفال بنظام التعليم
 حبيث يتسىن لألطفال    ١٩٩٦  لعام مبراجعة قانون التعليم  اً  وأوصى املقرر اخلاص أيض     -٤٧

أن يلتحقوا مبؤسسات التعليم، األمر الذي يكفل حق مجيع         ميالد  الذين ليست لديهم شهادة     
ـ   أو النظر عما إذا كانوا الجئني    بصرف  األطفال يف التعليم يف أحناء ماليزيا كافة،         سي ملتم

. أطفال شوارع   أو غري شرعيني   أو أطفال عمال مهاجرين شرعيني     أو عدميي اجلنسية   أو جلوء
وشدد على أنه ينبغي ملاليزيا أن تتخذ التدابري الضرورية لألخذ باملنظور اجلنساين يف مجيـع                

  .)٦٦(مراحل التعليم، ومن ذلك تدريب املعلمني
تبلغ عن إمكانية   أن  أو  /ويف التشريعات    اًوأوصت اليونسكو ماليزيا بأن تدرج أحكام       -٤٨

  .)٦٧(التقاضي بشأن احلق يف التعليم لتعزيز فرص احترام احلق يف التعليم ومحايته وإعماله ورصده

  احلقوق الثقافية  -ياء  
أشارت اليونسكو إىل أن أحدث تقييم لسياسة ماليزيا يف جمال محايـة احلقـوق يف                 -٤٩

، وهي مبـادرة    ٢٠١٥-٢٠١١رج يف اخلطة املاليزية العاشرة      املشاركة يف احلياة الثقافية أد    
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، أعلنت احلكومة عن تلك اخلطة، الـيت        ٢٠١٠ عام  ويف .سنواتمخس  وطنية للتنمية مدهتا    
  .)٦٨( الثقافة والسياحةجايلفائدة مباستراتيجيات التنمية ارتبطت فيها أكثر 

  األشخاص ذوو اإلعاقة  -كاف  
لقطري إن عدم التنصيص على أي عقوبة على عدم التقيـد  قال فريق األمم املتحدة ا      -٥٠

 إليه عـدم وجـود أي آليـة         اً، مضاف ٢٠١١  لعام اإلعاقةاألشخاص ذوي   بأحكام قانون   
األشخاص تعزيز حقوق   ميثالن تقصرياً شديداً يف     لالنتصاف القانوين عند عدم التقيد بذلك،       

  .)٦٩(ذوي اإلعاقة
فهـم  .  والتحيز والتمييز يف حق األطفال املعاقني      وأشار الفريق إىل استمرار الوصم      -٥١

بسبب قلـة مقـدمي     اً  يواجهون صعوبات يف تلقي خدمات الصحة الشاملة، وذلك أساس        
لكشف عـن اإلعاقـات     املالئمة ل وسائل  الالرعاية املؤهلني القادرين على العمل معهم وقلة        

يف املدارس  الشامل   التعليم   ياسةسفتنفيذ  .  إضافة إىل أن فرص التحاقهم بالتعليم قليلة       اً،مبكر
، وشح املوارد، وقلة اخلدمات املتخصـصة        املتعدِّدة التعاون بني الوكاالت  يشكل حتدياً لقلة    

  .)٧٠(املوفرة لألطفال املعاقني، وعدد األطفال الكبري يف الفصول

  الشعوب األصلية  -الم  
أورانغ  "يزيا، املعروفة باسم  الشعوب األصلية يف مال   إن  قال فريق األمم املتحدة القطري        -٥٢
تواجـه  تـزال     ال صباح وساراواك، والييت   يف   "الأسأورانغ  " يف شبه جزيرة ماليزيا و     "سليأ

حكومـات  وقد قامـت    . الشعوب األصلية أراضي    أو  أراضي األجداد  ملكيةهتديدات بشأن   
لصاحل دمتها،  استخ  أو الشعوب األصلية اليت شغلتها   أو نقل ملكية األراضي     /والواليات بإخالء   

أطراف أخرى، واكتفت بدفع التعويض عن خسائر املنتجات الفالحيـة املزروعـة يف هـذه               
 خمتِلـف الواليـات رمسيـاً     تعتـرف     مل ،٢٠١٠ديسمرب  / كانون األول  ٣١وحىت  . األراضي

سـلطات  وتعترب  . املعلن أهنا تابعة جلماعة أورانغ أسل     راضي  األ يف املائة من     ١٤,٢١ بنسبة إال
  .)٧١( يتم اإلعالن عن ملكيتها  ملاألراضي ملكاً هلا وأن هلا حرية التصرف فيها طاملات الواليا

  املهاجرون والالجئون وملتمسو اللجوء  -ميم  
، أفاد الفريق العامل املعين باالحتجاز التعسفي بأن النظام املطبق على           ٢٠١١  عام يف  -٥٣

مع القـانون   يبدو    ما يتمشى على  ال املهاجرين غري الشرعيني والالجئني وملتمسي اللجوء،     
 لالحتجازفاملهاجرون غري الشرعيني الذين يصلون إىل البلد يتعرضون . الدويل حلقوق اإلنسان

وظروف االحتجاز يف معظم    . اإللزامي دون أن تتاح هلم أي سبل حقيقية للجوء إىل حمكمة          
ين على االعتراض على شرعية      املهاجرين اليت مشلتها الزيارة تعيق قدرة احملتجز        احتجاز مراكز
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وتلقى الفريق شكاوى تتحدث عن االعتداء على احملتجـزين، وقلـة الطعـام             . احتجازهم
وأعرب عن  .  يف مراكز احتجاز املهاجرين    والشراب والرعاية الطبية، وسوء الصرف الصحي     

 ،)RELA" (فيلق متطوعي ماليزيـا "قلقه إزاء السلطات املفرطة املمنوحة للمنظمة غري الرمسية   
ووردت إليه  . أنشطتها املتعلقة مبلتمسي اللجوء والالجئني واملهاجرين غري الشرعيني       سيما   ال

وأعرب فريق األمـم    . )٧٢(جانب فيلق املتطوعني  سوء املعاملة والضرب من      ادعاءات بشأن 
  .)٧٣(املتحدة القطري عن شواغل مماثلة

صلت توفري قـدر معـني مـن      وأشارت مفوضية شؤون الالجئني إىل أن ماليزيا وا         -٥٤
 املتعلقـة   ١٩٥١  عـام  يف اتفاقية اً  احلماية واملساعدة لالجئني احلاليني رغم أهنا ليست طرف       

 املتعلقة بوضـع عـدميي   ١٩٥٤  عام امللحق هبا، واتفاقية١٩٦٧  عام بالالجئني وبروتوكول 
فوضية بقرار  وأشادت امل .  املتعلقة خبفض حاالت انعدام اجلنسية     ١٩٦٧  عام اجلنسية واتفاقية 

 ملتمس جلوء من الروهنجيا أنقذوا يف خليج البنغـال يف كـانون             ٤٠ماليزيا قبول استقبال    
  .)٧٤(بالثناءاً جديراً إنساني  باعتباره عمال٢٠١٢ًديسمرب /األول
 الجئ فلبـيين يف     ٨٠ ٠٠٠وأشارت مفوضية شؤون الالجئني إىل وجود أكثر من           -٥٥

وجاء يف تقييمها أن مجيع الالجئني . لسبعينات والثمانيناتصباح، كثري منهم وصل يف اوالية  
. حيصلوا عليها   مل الفلبينيني املسلمني الذين ُيفترض أهنم مؤهلون للحصول على رخص اإلقامة         

أطفـاهلم  وقد أسفر ذلك عن بقاء كثري من        . جتديدهايستطيعوا    مل فبعض من منحوا الرخص   
  .)٧٥(دمات التعليمية والصحية األساسيةاخلمن احلصول على حرمهم   مما،بدون وثائق

شـؤون  إلدارة  إداري    أو يوجد يف ماليزيا إطار قـانوين       ال وأشارت املفوضية إىل أنه     -٥٦
وقـد  . ُتنشأ آليات للتعامل مع ملتمسي اللجوء والالجئني عند وصوهلم إىل البالد            ومل الالجئني

. شاء إطار قانوين إلدارة شؤون الالجـئني      عقَّدت حالة اهلجرة يف ماليزيا مسألة االفتقار إىل إن        
ملتمسي اللجوء واملهاجرين بدون وثائق، األمر الـذي        /يفرق بني الالجئني    ال القانون املاليزي و

يعرض الفئة األوىل للتوقيف بتهمة ارتكاب خمالفات يف جمال اهلجـرة، ومـن مث االحتجـاز                
وأوصت املفوضية ماليزيا   . )٧٦(دة القسرية ذلك اإلعا يف    مبا واملالحقة القضائية واجللد والترحيل،   

بأن تكفل عدم معاقبة الالجئني وملتمسي اللجوء بسبب دخوهلم وإقامتهم يف البلـد خـارج               
عند الضرورة، وألقصر مدة ممكنة، وأن      يف املطاف األخري      إال نطاق القانون، وعدم احتجازهم   

  .)٧٧(كليهما  أوالالحمدود  أويتوفر هلم الضمانات القضائية ملنع تعرضهم لالحتجاز التعسف
، يف إطار االستعراض الـدوري الـشامل    قدمتوأشارت املفوضية إىل أن احلكومة    -٥٧

ماليزيا حتسن إطارها التشريعي إلنشاء آلية مناسبة       معلومات تفيد بأن    السابق اخلاص مباليزيا،    
صادرة عن ق هوية أو ملتمسي اللجوء ممن لديهم وثائ/ولتدبري شؤون من لديهم صفة الالجئ 

يوضع أي إطار قانوين حىت الساعة، وإن ترتيبـات تقـدمي             مل وقالت املفوضية إنه  . املفوضية
ملتمـسي اللجـوء      أو املساعدة وتوفري احلماية ملن يطلبون احلصول على صـفة الالجـئ          

 ملعاملة الالجـئني وملتمـسي      وإدارياً تشريعاًإطاراً  وأوصت ماليزيا بأن تسن     . )٧٨(حمدودة
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. )٧٩(للجوء ومحايتهم، إضافة إىل آليات مناسبة الستقباهلم وتسجيلهم ومعاجلـة طلبـاهتم           ا
وأشارت املفوضية إىل أن احلكومة وضعت ترتيبات إدارية خمصصة لتسهيل تقدمي املفوضـية             

. املساعدة وتوفري احلماية لالجئني وملتمسي اللجوء، منها اعترافها بوثائق اهلوية اليت تصدرها           
  .)٨٠(ذلك نقص شديد يف توقيف واحتجاز من حبوزهتم تلك الوثائقوجنم عن 

مـن أقليـة     صينياًاً   مواطن ١١وأشارت املفوضية إىل أن ماليزيا رحلت إىل الصني           -٥٨
هـذه  من املنـتمني إىل     لجوء  ال ي ملتمس ٦من  ، إضافة إىل    ٢٠١١أغسطس  /يف آب الويغور  
بأن تتقيد بالكامل مببـدأ عـدم اإلعـادة       وأوصت ماليزيا   . سجلني لدى املفوضية  واملاإلثنية  

  .)٨١(للقانون الدويل العريفاً القسرية وفق
وأوصت املفوضية ماليزيا بأن توفر الوثائق املناسبة ملن حيتاجون إىل احلماية الدوليـة               -٥٩

بـأن  اً  وأوصتها أيض . )٨٢(وفرص العمل القانوين ومتكنهم من تلقي اخلدمات العامة والتعليم        
ع القانونية لالجئني الفلبينيني املسلمني الذين بقي كثري منهم بـدون وثـائق،             تسوي األوضا 

مع القرار الذي اختذتـه     اً  وانسجام. النعدام اجلنسية بوجه خاص   األمر الذي يعرض أطفاهلم     
، ينبغي منح الالجئني الفلبينيني املسلمني وأطفاهلم رخـصة إقامـة           ١٩٨٧  عام احلكومة يف 

  .)٨٣(التجنُّسمتكنهم من طلب 

   يتعلق هبا  فيما أوأقاليم حمددة  أواحلالة يف مناطق/الوضع  -نون  
صباح، وشجع  والية  ، حث األمني العام على إهناء العنف يف         ٢٠١٣مارس  / آذار ٦يف    -٦٠

وأعرب عن قلقه من اآلثار اليت قد حتدثها        .  سلمياً لتسوية احلالة على احلوار بني مجيع األطراف      
  .)٨٤( كل األطراف على تيسري تقدمي املساعدة اإلنسانيةوحث األوضاع على املدنيني،
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