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 جملس حقوق اإلنسان
 الفريق العامل املعين ابالستعراض الدوري الشامل

 احلادية والثالثونالدورة 
 2018 الثاين/نوفمرب تشرين 5-16

املقدموووووة موووووح ا اوووووا   ووووواح ة امل ووووول ة املعلوموووووا  موووووورق لور وووووا    
 *ماليقاي بشأن

 تقرير مفوضية األمم املت دة السامية حلقوق اإلنسان  

 معلوما  أساسية -أوالا  
ع مراعاا  ووريا  ، م16/21و 5/1أُعّد هذا التقرير عماًل بقراري جملس حقوق اإلنسان  -1

جه  من اجلهاات  52ورقات املعلومات املقدم  من لموجز  والتقريراالستعراض الدوري الشامل. 
إىل االساااتعراض الاادوري الشااامل، وهاااو مقااّد  ق داا ل ماااوجز تق ااداً   اااد  (1)صاااح   املحاال  

 قاوق  األقحى لعدو ال لمات. وهو يتضمن قسماً منفحاًل وروت ف ه مسامه  املؤسس  الوطن  
  اوئ  ريس.مبال امل  التق دعلى  اإلنسان املعتمد  بناءً 

 املعلومووا  املقدمووة مووح امللسسووة الوق يووة حلقوووق اإلنسووان املعت وودة ب ووا ا  -اثنياا  
 على التقيد الكامل مب ادئ ابريس

أوصااال الل نااا  الوطن ااا   قاااوق اإلنساااان ماااال ز   النضاااما  إىل العهاااد الااادو  ا اااا   -2
املدن اا  والس اساا  ، والعهااد الاادو  ا ااا    قااوق االقتحاااوي  واالجتماع اا  والثقاف اا ،   قااوق 

واالتفاق اا  الدول اا  للقضاااء علااى التم  ااز العنحااري، واتفاق اا  مناهضاا  التعااذي  و اا   ماان  اارو  
العمال  املعامل  أو العقوب  القاس   أو الالإنسان   أو امله ن ، واالتفاق   الدول    ماي  حقوق مج ع

واالتفاق ا  الدول ا   مايا  مج اع األدانا  مان االاتفااء القساري.  ماا  ،املهاجرين وأفاراو أساره 
أوصاال مااال ز   النضااما  إىل الربوتو ااوالت االات ارياا   ات الحاال ، وساا   الت ف ااات علااى 
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وق اتفاق اا  القضاااء علااى مج ااع أداا ال التم  ااز  ااد املاارأ ، واتفاق اا  حقااوق ال فاال، واتفاق اا  حقاا
األدااانا   وي اإلعاقااا ي وتنف اااذ توصااا ات جلنااا  حقاااوق ال فااال والل نااا  املعن ااا   لقضااااء علاااى 
التم  اااز  اااد املااارأ ي وتقااادل التقاااارير الدوريااا  إىل جلنااا  اتفاق ااا  حقاااوق ال فااال، واتفاق ااا  حقاااوق 

 .(2)األدنا   وي اإلعاق  وون مزيد من التأا 
لتاوف   1955 لعاا    بتعديل قانون العملوأوصل الل ن  الوطن    قوق اإلنسان مال ز  -3

مباان فاا ه  العمااال املهاااجرون والعمااال املنزل ااوني والتحاادي   ،قاادر أ اارب ماان ا ماياا  جلم ااع العمااال
(ي واالنضاما  189)رقا   2011على اتفاق ا  من ما  العمال الدول ا  بشاأن العماال املنازل   لعاا  

املل   هبا وأن تعتمد،  1967وبروتو ول عا   1951إىل االتفاق   ا اص  بو ع الالجئ  لعا  
 .(3)للس اس  العام  املتعلق  مبعاجل  حقوق الالجئ  وا  اً  ق  ضون  لك، إطاراً 

الربملااان مبناقشاا  تقاريرهااا الساانوي  وإنشاااء جلناا  الوطن اا   قااوق اإلنسااان وأوصاال الل ناا   -4
 .(4)برملان   خمتار  وائم  معن   حبقوق اإلنسان

ل الل ن  الوطن    قوق اإلنسان مال ز  بتنف اذ توصا ات املقاررين ا اصا  الاذين وأوص -5
 .(5)زاروا مال ز ، وبتوج ه وعو  وائم  إىل مج ع اإلجراءات ا اص 

وأوصل الل ن  الوطن    قوق اإلنسان مال ز   عتمااو س اساات ُت ار التم  از والعنا   -6
 .(6)ان  على أساس امل ل اجلنسي واهلوي  اجلنس

وأوصل الل ن  الوطن    قاوق اإلنساان ماال ز  بو اع مؤدارات وطن ا  ألهاداي التنم ا   -7
 .(7)املستدام  تستند إىل م اوئ ومعاي  حقوق اإلنسان

و  اااارت الل نااااا  الوطن اااا   قاااااوق اإلنساااااان أن التعااااديالت الااااا  أوالاااال علاااااى قاااااانون  -8
، والاا  أُلت اال مبوج هااا عقوبااا  2017األول/ويسااامرب ق  ااانون  1952املناادرات ا  اار  لعااا  

. ومااع إجياب اااً  ت ااوراً  متثاالبشااروم مع ناا ،  اإلعاادا  اإللزام اا  علااى اجلاارائ  املتحاال   ملناادرات، رهناااً 
وقوان  أاار..  1952عقوب  اإلعدا  قائم  مبوج  قانون املندرات ا  ر  لعا   ال تزال لك، 

 .(8)لتنف ذ عقوب  اإلعدا  اات ار ً  ود عل مال ز  على أن تفرض وقفاً 

وأوصاال الل ناا  الوطن اا   قااوق اإلنسااان مااال ز  ةلتاااء العقوباا  ال دن اا  ق املاادارس وق  -9
 .(9)الن ا  القانوين، وإصالح أسال   االست وا  وإهناء أسال   االست وا  القسري  والعن ف 

حالا  وفاا  ُسا لل ق  650أن حناو و  رت الل ن  الوطن    قاوق اإلنساان ق ماال ز   -10
، وأوصااال 2016إىل  2015السااا ون ومرا اااز اهل ااار  ومرا اااز االحت ااااز التابعااا  للشااارط  مااان 

 .(10)بتع   ط    ق  ل مر ز من مرا ز االحت از
وأوصاااال الل ناااا  الوطن اااا   قااااوق اإلنسااااان مااااال ز   سااااتعراض القااااوان  إللتاااااء أح ااااا   -11

 .(11)االحت از وون حما م 
ي عااااااا علااااااى القلاااااا  ق  اً و  اااااارت الل ناااااا  الوطن اااااا   قااااااوق اإلنسااااااان أن  اااااا  تحاااااااعد -12

االعتقاااااااالت واملالحقااااااات القضااااااائ   مبوجاااااا  قااااااانون الت ااااااري  علااااااى إ ر  الفتناااااا  وال سااااااا ما 
 .(12)، وأعربل عن قلقها إزاء مشروع قانون م اف   األا ار الزائف 2014 ق

خب اااااا  العماااااال الوطن اااااا  مل اف اااااا  اال ااااااار  ورح اااااال الل ناااااا  الوطن اااااا   قااااااوق اإلنسااااااان -13
 .(13)وبقرار إنشاء حم م  ااص  بقضا  اال ار  ل شر 2020-2016 للفرت   ألدنا 
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وأوصاال الل ناا  الوطن اا   قااوق اإلنسااان مااال ز   سااتعراض مج ااع القااوان   ات الحاال   -14
 .(14)سن  18لذ ور واإلانث بسن الت ديد ا د األوىن للسن القانون   لزواج 

وأوصااال الل نااا  الوطن ااا   قاااوق اإلنساااان ماااال ز  مبراجعااا  ا اااد األوىن ل جاااور بحاااور   -15
 .(15)منت م  من أجل ُتق   مستو. مع شي الئ  لل م ع

 ،أوصل الل ن  الوطن ا   قاوق اإلنساان ماال ز  بتنفا   الرساو  ال   ا  لتا  املاواطن و  -16
لضامان ححاوهل  علاى اادمات الرعايا   ،ن وعادوو اجلنسا  مبن ف ه  الالجئون والعمال املهااجرو 

 .(16)الح    العام 
وأوصاال الل ناا  الوطن اا   قااوق اإلنسااان مااال ز  بتااوف  فاار  ن اال التعلاا   الر ااي جلم ااع  -17

األطفااال بحااري الن اار عاان اجلنساا   أو و ااع اهل اار  مباان ق  لااك أطفااال املهاااجرين والالجئاا  
 .(17)وعدوي اجلنس  

و  رت الل ن  الوطن    قوق اإلنسان أن القضاء أرسى سابق  جادير   لثنااء ق قضا    -18
 .(18)إنديرا  اندي ةعالنه أن ل ال الوالدين ا   ق اات ار الدين الذي يعتنقه ال فل

و  رت الل ن  الوطن ا   قاوق اإلنساان أن األجن  اات املتزوجاات مان ماواطن  ماال زي   -19
اجهن لل فاا  علاى و اعهن القاانوين ق ال لاد، عاا يضاعهن ق موقا   اع ، يعتمدن على أزو 

 .(19)اهل ر أو وفا  الزوج وأ االنفحال وأوال س ما ق حاالت العن  العائلي 
الوطن اااا   قااااوق اإلنسااااان عاااان قلقهااااا إزاء عااااد   فاياااا   اياااا  حقااااوق  وأعرباااال الل ناااا  -20

ألنه ال يان  علاى  2010إلعاق  لعا  األدنا   وي اإلعاق  مبوج  قانون األدنا   وي ا
 .(20)جرب األدنا   وي اإلعاق  عندما حيرمون من حقوقه 

وأوصاال الل ناا  الوطن اا   قااوق اإلنسااان مااال ز   العاارتاي   قااوق العرف اا  للشااعو   -21
 .(21)األصل   ق األرا ي والتع  ل بنشر أرا ي الشعو  األصل   ق اجلريد  الر   

 املعلوما  املقدمة مح ا اا  األخرى  اح ة امل ل ة -اثلثاا  
والتعوووواون موووو  اهلليووووا  واةيحلووووا  الدوليووووة حلقوووووق  (22)نطوووواق االلتقامووووا  الدوليووووة -ألف 

 (23)اإلنسان
أوصاااى عااادو مااان املن ماااات ماااال ز   لتحااادي  علاااى العهاااد الااادو  ا اااا    قاااوق املدن ااا   -22

ق االقتحاااااوي  واالجتماع اااا  والثقاف اااا ، واالتفاق اااا  الدول اااا  والس اساااا  ، والعهااااد الاااادو  ا ااااا    قااااو 
للقضاء على مج ع أد ال التم  ز العنحاري، واالتفاق ا  الدول ا   مايا  حقاوق مج اع العماال املهااجرين 
وأسااره ، واتفاق اا  حقااوق ال فاال، واتفاق اا  مناهضاا  التعااذي  وبروتو وهلااا االات اااري، واالتفاق اا  الدول اا  

دنا  من االاتفاء القسري، واتفاق   من م  العمل الدول   بشاأن الشاعو  األصال    ماي  مج ع األ
 2011(، واتفاق ا  من ما  العمال الدول ا  بشاأن العماال املنازل   لعاا  169)رقا   1989والق ل   لعا  

 (، واالتفاق   املتعلق  بو ع األدنا  عدوي اجلنسا  ، واالتفاق ا  ا اصا  بو اع الالجئا 189)رق  
 .(24)املتعل  مبر ز الالجئ  1967، وبروتو ول عا  1951لعا  
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وعااو  وائماا  إىل اإلجااراءات ا اصاا   لااس  بتوج ااهوأوصااى  ثاا  ماان املن مااات مااال ز   -23
 .(25)حقوق اإلنسان

وأوصااال عاااد  من ماااات ماااال ز  بسااا   مج اااع الت ف اااات علاااى اتفاق ااا  حقاااوق ال فااال،  -24
 .(26)أد ال التم  ز  د املرأ ، واتفاق   حقوق األدنا   وي اإلعاق واتفاق   القضاء على مج ع 

مااال ز   لتنف ااذ ال اماال لتوصاا ات جلناا  األماا   12و 3وأوصاال الورقتااان املشاارت تان رقاا   -25
 .(27)املت د  املعن    لقضاء على التم  ز  د املرأ 

  لتحاادي  علااى معاهااد  وأوصاال ا ملاا  الدول اا  للقضاااء علااى األساال   النووياا  مااال ز  -26
 .(28)ح ر األسل   النووي 

ماااال ز   لتحااادي  علاااى ن اااا  روماااا األساساااي  ه اااومن راياااتس ووتااا وأوصااال من مااا   -27
 .(29)للم  م  اجلنائ   الدول  

 (30)اإلقار الوقين حلقوق اإلنسان -اب  
إجياب ا ، ب اد أهنااا   ارت من ما  العفااو الدول ا  أن ا  ا  الوطن اا   قاوق اإلنساان ا ااو   -28
تتناااول ُتااد ت ماان ق  اال ُتساا  ا  ااز املاادين، وإلتاااء القااوان  املق ااد   رياا  التع اا  والت مااع  مل

 .(31)عن  اي  املدافع  عن حقوق اإلنسان وت وين اجلمع ات، فضالً 
مااال ز  بتع اا  الل ناا  الوطن اا   قااوق اإلنسااان لت ااون  12وأوصاال الورقاا  املشاارت   رقاا   -29

ملؤسساا  املساااؤول  عاان تنسااا   ا اا  العمااال الوطن ااا  املعن اا  حبقاااوق اإلنسااان ورصااادها وتق  مهاااا، ا
 .(32)وتوف  املوارو ال اف   هلا للق ا  بذلك

إلعفااء ملتمساي  1959/63ماال ز  ةصاالح قاانون اهل ار   1وأوصل الورقا  املشارت   رقا   -30
 .(33)ت از واحملا م  على الداول    الن اميالل وء والالجئ  مبوج  القانون من االعتقال واالح

 .(34)مال ز  بسن قانون دامل ملناهض  التم  ز 12وأوصل الورق  املشرت   رق   -31
وأوصااال راب ااا  امل فاااوف  املسااالم  ماااال ز  بتعاااديل الدساااتور االُتااااوي حب اااا يشااامل  -32

 .(35)التم  ز على أساس اإلعاق 
املال زي  على تعديل قانون التس  ل الوطين إلزالا  ال  ااانت  وحثل  ل  ال وب ل ا  وم  -33

 .(36)املتعلق   لدين من ب اق  اهلوي 
مااااال ز  بو ااااع ا اااا  عماااال وطن اااا  بشااااأن الشااااعو   13وأوصااال الورقاااا  املشاااارت   رقاااا   -34

 .(37)2030األصل  ، مبا ق  لك ما يتعل   لتزامها ا   
 ز  ةلتااااء القاااوان  الااا   ااار  العالقاااات اجلنسااا   ماااال 18وأوصااال الورقااا  املشااارت   رقااا   -35

، وإلتااااء القاااوان  الااا   ااار  ء 377ق  لاااك القاااانون اجلناااائي رقااا    لرتا اااي بااا  الرادااادين، مباااا
 .(38)األدنا  متايري اهلوي  اجلنسان   على أساس التع   اجلنساين واهلوي  اجلنسان  

الثالثاا  لالسااتعراض الاادوري  اجلولاا ةوراج نتااائ  مااال ز   4وأوصاال الورقاا  املشاارت   رقاا   -36
الشامل ق ا   العمل الوطن    قوق اإلنسان من أجل تعزيز و اي  مج ع حقوق اإلنسان، ماع 

 .(39)مراعا  مقرتحات ا تمع املدين
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ت فيوووال االلتقاموووا  الدوليوووة املتعلقوووة  قووووق اإلنسوووانن مووو  مراعووواة القوووانون الووودو   -ريم 
 ارياإلنساين الس

 املسائل املشرتكة بني القطاعا  -1 

 (40)املساوا  وعد  التم  ز  
إىل أن املثل ات واملثل ا  ومزووجاي امل ال اجلنساي ومتاايري  7أدارت الورق  املشرت   رق   -37

من أدد األعمال االنتقام   واملراق   والعن  على د    اإلنرتنال ق اً اهلوي  اجلنس   واجهوا بعض
 .(41)القل ل  املا   السنوات 

إىل أن اجلهات الفاعل  ا  وم ا  لاديها موقا  اااط   18وأدارت الورق  املشرت   رق   -38
عن اجلنس والنوع اجلنساين، ومل تفه  األس ا  اجلذري  والتم  ز اهل  لي الاذي ياؤوي إىل يما   

الحااال  مااان أجااال  ، وأوصااال ماااال ز  ةداااراق مجاعاااات حقاااوق اإلنساااان  ات(42)املتاااايرين جنسااا اً 
 .(43)التحدي للتم  ز والعن   د املثل  

الاال علااى ت اإلسااالم   ق الدولاا  قااد أواإىل أن اإلوار  7وأدااارت الورقاا  املشاارت   رقاا   -39
اط ساان"، لإلبالغ عن اجلرائ  املرت     لشريع ي وأن راب   املثل اات األقل ت   ق  حممول  "

ومتااايري اهلوياا  اجلنساا   ياادي إىل مساااعد  األداانا  الااذين واملثل اا  ومزووجااي امل اال اجلنسااي 
 .(44)يسعون إىل تت   امل ل اجلنسي أو اهلوي  اجلنسان  

وأوصى الت ال  النسائي الدو  ملؤسس  األسر  والتعل   اجل د ماال ز  بت حا  القاانون  -40
س مان قاانون الساالم  ، واجلازء السااو1967، وقاانون العالقاات الحاناع   لعاا  265ا ا  رقا  

قااائ  علااى نااوع الماان اااالل تااوف  مزيااد ماان ا ماياا   ااد التم  ااز  1994والحاا   املهن تاا  لعااا  
 .(45)اجلنس
وأدااااارت الراب اااا  اإلسااااالم   للممارساااا  ال   اااا  والحاااا    ق مااااال ز  إىل أن مجاعاااا   -41

عااارض للتم  اااز الاااديين مااان املثل اااات واملثل ااا  ومزووجاااي امل ااال اجلنساااي ومتاااايري اهلويااا  اجلنسااا   تت
، وأوصل مال ز  بنشر التوع ا   لقضاا  اجلنساان   وتاوف  التادري  (46)ق اعات مع ن  من ا تمع

 .(47)ق جمال حقوق اإلنسان للسل ات الدين  

 التنم   وال  ئ  واألعمال الت اري  وحقوق اإلنسان  
والحاناعات االساتنراج  ، وق اع    رت من م  ال قاء الثقاق أن املشااريع مثال السادوو -42

األد ار، واألعمال الت اري  الزراع   على أرا ي الس ان األصل   العرف ا  ال تازال ُتحال علاى 
الرتااااا  ، عاااا يهااادو األمااان التاااذائي وساااا ل العااا   للشاااعو  األصااال  ، والتناااوع ال  ولااااوجي ق 

 .(48)خالتا ت، ويتس   ق تلويا محاور امل ا ، ويساه  ق تت  املنا 



A/HRC/WG.6/31/MYS/3 

GE.18-13943 6 

 احلقوق املدنية والسياسية -2 

 (49)ن على دنحهاح  الفرو ق ا  ا  وا ري  واألم  
ألح ااا   وتنف ااذاً  أن مااال ز  ماان أ ثاار وول العااامل إصااداراً  6  اارت الورقاا  املشاارت   رقاا   -43

جرواا  وإلزام اا   20اإلعاادا .  مااا أن عقوباا  اإلعاادا  منحااو  عل هااا ق ساات  قااوان  أل ثاار ماان 
 .(50)لتسع جرائ ، عا يؤوي إىل انعدا  السل   التقديري  هل ئ  إصدار األح ا 

اً وقفاً مال ز  أبن تفرض فور  6والورق  املشرت   رق   ه ومن رايتس ووت وأوصل من م   -44
إلصاادار عقوباا  اإلعاادا ، وأن تساان تشااريعات للقضاااء علااى إلزام اا  عقوباا  اإلعاادا  علااى   ً اات ااار 

 .(51)مج ع اجلرائ ، وأن تتنذ ا وات حنو إلتاء عقوب  اإلعدا 
مال ز  بو ع قواعاد وق قا  ودافاف  ُت ا  عمل ا  التنف اذ،  6وأوصل الورق  املشرت   رق   -45

 .(52)عل ه   إلعدا ، وحمام ه  وأسره  وال س ما بشأن إدعار الس ناء احمل و 
مااال ز   لقضاااء علااى مج ااع  12وأوصاال من ماا  صااوت الشااع  والورقاا  املشاارت   رقاا   -46

أداا ال املعاملاا  أو العقوباا  القاساا   أو امله ناا  ق ن ااا  العدالاا  اجلنائ اا ، مبااا يتمادااى مااع املعاااي  
 .(53)لضر   لعحاالدول    قوق اإلنسان، مبا ق  لك عارس  اجللد وا

وأعر  الت ال  الدو  للدفاع عن ا ر ت عن القل  إزاء اات اي القساوس  و ا ه   -47
. وحاااا الت اااال  اإلل لاااي العااااملي ماااال ز  علاااى  ااامان رفاااا  (54)ماان األفاااراو بااادوافع ت ااادو وين ااا 

الت ق ااا  . وأداااارت من مااا  صاااوت الشاااع  إىل أن (55)وسااالم  مج اااع العاااامل  ق ا قااال الاااديين
العلين، من جان  الل ن  الوطن    قاوق اإلنساان ق اات ااي القاس رووناد  او ، قاد اارج عان 

 .(56)مسار  عق  إعالن الشرط  املل    املال زي  توج ه التهم  إىل أحد املشت ه ف ه 
هاا  وقاانون مناع اإلر  1959و  ر جملس نقاب  احملام  ق مال ز  أن قانون منع اجلرو  لعا   -48

ووااانذ هاااذان القاااانوانن الشااارط  سااال   احت ااااز عااااوا جاااواز االحت ااااز وون حما مااا . أ 2015لعاااا  
 .(57)وون ا حول على متث ل قانوين أو االتحال  ألسر  يوماً  60الشن  لفرت  أول   مديا 

ساتعراض إىل أن مال ز ،  لر   من التزامها ق أثناء وور  اال 1وأدارت الورق  املشرت   رق   -49
الاادوري الشااامل الثان اا ، مل ُتاارز أي تقااد  حنااو ُتساا  اهل ا اال األساساا   لالحت اااز بحااور  مر اا   

لتعزيااز  2016متوافقاا  مااع املعاااي  الدول اا . وعلااى الاار   ماان أن ا  وماا  ايفااذت عااد  م اااورات ق 
 .(58)موارو الرعاي  الح    ق مرا ز االحت از، فإهنا ال تزال     اف   إىل حد    

ق املائاااا  ماااان ناااازالء  56أن  2017ق حزيران/يون ااااه  2و  اااارت الورقاااا  املشاااارت   رقاااا   -50
. وأوصاااى مر اااز ال  اااوث والااادعو  ق جماااال (59)السااا ون مااان مااارت ا اجلااارائ  املتحااال   ملنااادرات

حقاوق اإلنساان ماال ز   عتمااو وتنف اذ التااداب  الالزما  لت سا  أو ااع السا ون و ايا  حقااوق 
 .(60)للمعاي  والقواعد الدول    ات الحل اً اء وفقالس ن
وأعاار  املشااروع العاااملي املعااين  الحت اااز عاان قلقااه ألن األطفااال الااذ ور حُيت اازون ق  -51

مرافااا  ال اااالت ،  ماااا أن ال فاااالت حُيت ااازن ق مرافااا  النسااااء. وال توجاااد أح اااا  قانون ااا  لفحااال 
من ماا  صااوت الشااع  قلاا   لااه إزاء رفااا  وحقااوق . ويساااور (61)الُقحاار  اا  املحاا وب  بااذويه 

 .(62)الُقحر واألحداث املوقوف  ق إطار ن ا  العدال  اجلنائ  
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إىل أن مال ز ،  حت ازها النساء الالجئاات وملتمساات  1وأدارت الورق  املشرت   رق   -52
لتزاماياا مبوجا  الل وء، مبن ف هن  وات االحت اجات ا اص  مثل ا وامل واملر اعات، تنتهاك ا

 .(63)من اتفاق   القضاء على مج ع أد ال التم  ز  د املرأ  12)أ( و5و 2و 1 املواو

 (64)إقام  العدل، مبا ق  لك مسأل  اإلفالت من العقا ، وس او  القانون  
مااان احمل مااا   2018ق عاااا  إىل قااارار يرصاااي صااااور  12أداااارت الورقااا  املشااارت   رقااا   -53

  أ  منفحاال عاان زوجتااه بحااور  منفاارو  علااى ُتوياال و ناا  ثالثاا  االُتاوياا  ألتاال مبقتضااا  إقاادا
أطفال ُقحر لإلسال ، و لك بعد معر   قانون   استمرت  اين سنوات. وقد حدو ا    بو وح 
موق  احمل م  الشرع   ق إطار الن ا  القانوين املال زي، وهو أن املسائل املتعلق  بقوان  الشاريع  

ناا  القااانون علااى  لااك.  اا  أن اإلنفااا   ااع  ،  مااا أن األح ااا   و اان الن اار ف هااا فقااط إ ا
التشريع   علاى مساتو. الدولا  والا  تتا ذ لا   املسال  أو األ  املسالم  التحاري  نفاراو لت ويال 

 .(65)و ن  األطفال الُقحر ال تزال تث  القل 
الشااريع  تاان  وحثاال  لاا  ال وب اال مااال ز  علااى و ااع أح ااا  مبوجاا  الدسااتور وقااوان   -54

بو اااوح علاااى أن احملاااا   الشااارع   حماااا   فرع ااا  تقتحااار واليتهاااا القضاااائ   علاااى املساااائل املتعلقااا  
بقانون األحوال الشنح   للمسلم ، وال تشمل القضا  ال  ي ون ف هاا أحاد ال ارف  مان  ا  

 .(66)املسلم 
القضاائ   حملاا   الشاريع   و  رت من م  ا ري  الدين   ق ماال ز  أن عاد  و اوح الواليا  -55

 .(67)اإلسالم   س   مشا ل عمل   ل ل مسل  ير   ق ت ديل وينه

 (68)ا ر ت األساس   وا   ق املشار   ق ا  ا  العام  وا  ا  الس اس    
إىل أن التسااامذ الااديين الااذي ححاالل مبوج ااه مااال ز  ق  3أدااارت الورقاا  املشاارت   رقاا   -56

"للس اسااات ق الساانوات األاا  . وا  اا  الر اي اً اي إجياااق قاد تراجاع  ثا  املا اي علاى اعارت 
التسامذ اً .  ما تدهور أيض(69)"الوحد  الوطن  " قائ  على قمع االاتاليالقائم  على اهلوي " و

. وقد أتثر بشد  هباذ  الت اورات األفاراو مان الفئاات بشأن آراء األقل ات ووجهات الن ر املنالف 
مبان فا ه  املساالمون الشا ع  و ا ه  مان األقل ااات الدين ا ، واملثل اات واملثل اون ومزووجااو  املهمشا ،

امل ااال اجلنسااااي ومتااااايرو اهلوياااا  اجلنساااا  ، واملاااادافعون عاااان حقااااوق اإلنسااااان والنساااااء والحاااا ف ون 
 .(70)والفنانون

اء وأعاار  الت ااال  الاادو  ماان أجاال ا اار ت والت ااال  اإلل لااي العاااملي عاان القلاا  إز  -57
حرمااان األفااراو ماان ا قااوق الدين اا  وحقااوق التع اا ، وإزاء أعمااال العناا  املوجهاا   ااد األقل ااات 

. ووعااا الت ااال  اإلل لااي إىل السااعي إىل  اارس االحاارتا  والوفاااق (71)الدين اا ، ااصاا  املساا    
 .(72)وسط مجاع  األ ل    الدين    ا  بق   مجاعات األقل ات الدين  

أهناا  يشااهدون معاااي  خمتلفاا  باا  املساالم  و اا   16لورقاا  املشاارت   رقاا  مقاادمو ا و  اار -58
 .(74)،  ما أعربوا عن القل  إزاء تزايد األصول   اإلسالم   والت ري اإلسالمي(73)املسلم 

 ، و ثاا اً من رفاااً اً و  اارت من ماا  رصااد حقااوق الشاا ع  أن اإلسااال  الشاا عي ُصاان  ويناا -59
. و  رت جلن  تنسا   (75)واس   موظفي إنفا  القانون من املسلم ُوومهل أنش تها ا اص  ب ما

ُتااااال  املن مااااات  اااا  ا  وم اااا  اإلسااااالم   أن املساااالم  املرتاااادين يواجهااااون التم  ااااز ق م ااااان 
 .(76)العمل
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وأوصل من م  العدال  للمارأ  ماال ز  علاى عقاد مزياد مان ا اوارات املتاواتر  با  األو ن  -60
خمتلف  للتشاور، مثل اجلمع ات النسائ   ومجاعات املثل ات واملثل   ومزووجاي  ُتدعى هلا مجاعات

 .(77)امل ل اجلنسي ومتايري اهلوي  اجلنس  
ماااااال ز   يفااااا  التااااداب  لضااااامان مت اااا  مج اااااع  9و 8وأوصاااال الورقتااااان املشااااارت تان رقاااا   -61

واملعتقاااد، وون تااادال مااان األدااانا ، مبااان فااا ه  املسااالمون، مااان عارسااا  حقهااا  ق حريااا  الااادين 
.  مااا أوصااى الت ااال  الاادو  للاادفاع عاان ا اار ت (78)الدولاا ، مبااا ق  لااك ا اا  ق تت اا  وياانه 

بضمان ح  املسلم  ق اعتناق ويان آاار  ا  اإلساال  وون ااوي مان العقاا ، وحا  الشان  
 .(79)املال زي آار    اإلسال ، وون املساس هبوي  هذا الشن  اً املال زي ق أن يعتن  وين

وأعرباال الورقاا  املشاارت   عاان القلاا  ألن احملااا   الشاارع   مسااتمر  ق  اارل الاارو  وق منااع  -62
املال زي  مان تت ا  ويانه ، و  ارت أن املاال زي   ا  املسالم ، الاذين  اانوا ُسا لوا مسالم  عان 

الااا  تحااادرها الدولااا   طريااا  ا  اااأ أو بسااا   الااازواج، ُمنعاااوا مااان تت ااا  ويااانه  ق ب اقاااات اهلويااا 
 .(80)بعد ال الق أو

و  اارت من ماا  مراساالون بااال حاادوو الدول اا  أن حرياا  الحاا اف  مل ُتاارز أي تقااد  منااذ  -63
أن ا  وما  ق ماال ز  تراقا  عان  ثا  تادف   3. و  رت الورق  املشرت   رق  (81)سنوات عديد 

إزاء اسااتندا  الساال ات القااوان   عاان قلاا  عم اا  4. وأعرباال الورقاا  املشاارت   رقاا  (82)املعلومااات
التق  دي  ق الت ق   واملالحقا  القضاائ   ملنتقادي ا  وما  واحملت ا  السالم   ق عارسا  حقها  

 .(83)عن إ الق وسائط اإلعال  املستقل  ق حري  التع   والت مع السلمي، فضالً 
 ق ‘أا ار زائف ‘ومن م  العفو الدول   أن تعري   7و 4و  رت الورقتان املشرت تان رق   -64

تاان    التشااريع فضاافاض و ااام ، وو اان بسااهول  أن يشاامل األا اااء اهلامشاا   أو تلااك الاا  ال
عااان ال  ااااانت الااا  قاااد ت اااون جمااارو مساااأل  رأي. وأ اااافتا أن األعماااال  عااان قحاااد سااا  ، فضاااالً 

التعري  يعاق  عل ها القانون عقوب  قاس    لترام  أو  لس ن سل سنوات املندرج  ُتل هذا 
 .(84)أو  لعقوبت  معاً 

ومن ماا  املاادافع  عاان اااط  15و  اارت من ماا  صااوت الشااع  والورقاا  املشاارت   رقاا   -65
املواجهااا  أن املااادافع  عااان حقاااوق اإلنساااان يواجهاااون املضاااايق  القضاااائ   واالعتقاااال التعسااافي، 

 لقتل، والتنوي . وأ افل أن املدافع  عن حقوق اإلنسان الذين يعملاون مان أجال  والتهديد
م اف ااا  الفسااااو، وتن ااا    اااالت مااان أجااال اإلصاااالح االنتنااااق واالنتناااا ت ا ااار  والنزيهااا  

 .  ماا يواجاه املادافعون معر ون بش ل اا  ومستهدفون ملشاار ته  ق االحت اجاات السالم 
ل ااا  ومزووجاااي امل اااال اجلنساااي ومتاااايري اهلوياااا  اجلنسااا    اااالت مت  ااااز املثل ااااات واملثعااان حقاااوق 

 .(85)ومضايقات واسع  الن اق
أن وساااائط اإلعاااال  املساااتقل  الااا  تتنااااول االنتها اااات  4و  ااارت الورقااا  املشااارت   رقااا   -66

. وأوصال من ما  العفاو (86)ماا تتعارض للمضاايقات واياماات  لتشاه ، أو تُتلا اً ا  وم    ثا  
ماال ز  ةلتااء القاانون املتعلا  ة ر   4لدول   ومن م  "مراسلون بال حدوو" والورقا  املشارت   رقا  ا

الفتنااا ، وإساااقام مج اااع الاااته  واإلواانت  اااد األفاااراو الاااذين حو ماااوا مبوجااا  هاااذا القاااانون  ااارو 
 .(87)عارسته  السلم    قه  ق حري  التع  
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ومن م  الدفاع عان  ا ا   7املشرت   رق   لورق وا ه ومن رايتس ووت و  رت من م   -67
العناااا  أن الساااال ات أ لقاااال املواقااااع الشاااا     الاااا  تنشاااار مااااواو تنتقااااد ا  وماااا ، مبااااا ق  لااااك 

علااااى  . و  ااارت من مااا  "مراسااالون بااااال حااادوو" أن ا  ومااا  دااانل حااار ً (88)اوعااااءات الفسااااو
 .(89)لى الرقاب  ا  وم  وسائط اإلعال  املستقل  ال  ل ل ق الساب  ق االلتفاي ع

و  اارت من ماا  الاادفاع عاان  اا ا  العناا  أن احملت اا  املناااوين  إلصااالح االنتناااق  -68
 .(90)عن يديد زعمائه   لقتل وز و  الوعي يتعر ون لالعتداءات ال دن   والتنوي ، فضالً 

زالاوا  مال ز  ماا إىل أن قاو  د    الشعو  األصل   ق 13وأدارت الورق  املشرت   رق   -69
زالال أ اامه  علاى القائما  الساوواء ق إوار   يعانون التم  ز واملضاايق  مان جانا  ا  وما ، وماا

اً اهل ااار . وأ اااافل أن النشااا اء مااان الشاااعو  األصااال  ، الاااذين ياااديرون أنشااا   ق ا تماااع،  ثااا  
 .(91)صضعون للرصد واملتابع  من ِق ل الوحدات ا اص  ق الشرط  ما

عاان القلاا  ألن مشااار   ائااتالي املن مااات  اا   15و 12وأعرباال الورقتااان املشاارت تان رقاا   -70
عاااد  قانون ااا " "ا  وم ااا  ق ماااال ز  ق االساااتعراض الااادوري السااااب  أسااافر عااان إعاااالن وزار  الداال ااا  

االئااتالي، و  اارت أن اجلماعااات اإلسااالم   ق ائااتالي املن مااات اإلسااالم   ق عمل اا  االسااتعراض 
 .(92)دوري الشامل ن مل  الت تشه  و راه    د ائتالي املن مات    ا  وم   ق مال ز ال

وأوصال من ما  املادافع  عان ااط املواجها  ماال ز  أبن تق ال وتنفاذ  ل امال توصاا ات  -71
االسااتعراض الاادوري الشااامل بشااأن ا اا  ق حرياا  الت مااع وا اا  ق حرياا  التع اا  ب ريقاا  داافاف  

 .(93)لى املشار   ال امل  من جان  املدافع  عن حقوق اإلنسان على مج ع املستو توقائم  ع
و  اارت اجلمع اا  املعمدان اا  أن الاادعاو. مسااتمر  أمااا  احملااا   بشااأن الو ااع الدسااتوري  -72

إىل أن ا  وم  تار. أن اساتندا  ال لما  مقتحار علاى اً الستندا   لم  اس  اجلالل  "هللا"، ن ر 
إىل قااارار حم مااا  االساااتئناي ق قضااا   الحااا  ف  ال اثول   ااا  اً مي، و لاااك اساااتناوالااادين اإلساااال

. (49)"ه الد". وأ افل أن  لك له عواق  بع د  األثر على ا   ق حري  الادين، وحريا  التع ا 
. و  ااارت  لااا  ال وب ااال والت اااال  اإلل لاااي (59)وقااد أ ر حماااامون مااان أجااال العدالااا  قضااا   عاثلااا 

  اااز مسااتمر  اااد األقل ااات الدين ااا  ق ماااال ز  بشااأن اساااتندا   لماا  اسااا  اجلاللااا  العاااملي أن التم
 .(96)""هللا
مااال ز  بوقاا  إواااال  4وأوصاال من ماا  "حمااامون ماان أجاال احملااام " والورقاا  املشاارت   رقاا   -73

و اامان تعاديالت علاى قاانون املهان القانون ا  مان داأهنا أن تقاوض اساتقالل   نقابا  احملاام  املاال زي ، 
قاادر  احملااام  علااى أواء مج ااع وظااائفه  املهن اا  وون "تره اا  أو إعاقاا  أو مضااايق  أو أي تاادال  اا  

 .(97)الئ " على الن و املنحو  عل ه ق م اوئ األم  املت د  األساس   بشأن وور احملام 
 وناااوا وأوصاااى برملاااان الشااا ا  املاااال زي ماااال ز  بو اااع اسااارتات   ات مت ااان الشااا ا  مااان أن ي -74

 .(98)سن  18إىل  21أعضاء ق الربملان، وتعزيز ن ا  ا ح  للش ا  واف  سن التحويل من 

 (99)ح ر مج ع أد ال الرق  
أن اسااتتالل األطفااال عاان طرياا  اال ااار ال ياازال يشاا ل  5  اارت الورقاا  املشاارت   رقاا   -75
وأدارت الورق  املشارت   . (100)اروبلد ع ور لض ا  اال اً ن مال ز  تُعد وجه  ومحدر إإ   ُتد ً 
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رقا  10 إىل أن عادواً     اا  اً  مان النسااء والفت ااات يُت ار هباان لتارض االساتع او املنااز  مان جاناا  
 .(101)و االت التوظ   ق بلداهنن األصل   أو ق مال ز  أو من جان  أص ا  العمل

ه جُيارم  املال زي  تعترب ال تاء    قانوين، وأناإىل أن القوان   5وأدارت الورق  املشرت   رق   -76
ب اااد أن قاااانون العقاااو ت ال يفااارق بااا  اساااتتالل األطفاااال ق ال تااااء مبوجااا  قاااانون العقاااو ت. 

 .(102)واستتالل ال  ار
و  اارت من مااا  "املهن ااون الشااا ا " ق مااال ز  أن هنااااق ز و  ق عمل ااات وور األيتاااا   ااا   -77

 .(103)أبنش   اال ار  ل شر مبثاب  واجه  لعحا ت التسول، وترت ط أح اانً القانون   ال  تُعد 
 28، قاوت مدامها  لاا 2015أنه ق  انون الثاين/يناير  14و  رت الورق  املشرت   رق   -78

مقااارب   139)مشاااال ماااال ز ( إىل ا تشااااي ر  ل شااار ق واناااه  ل اااان وب لااا س مااان خم ماااات اال اااا
 .(104)2015ق أ ر/مايو مجاع   أُعلن عنها 

مال ز   لرتوي  ملدون  قواعد السلوق  ماي  األطفال من  5وأوصل الورق  املشرت   رق   -79
 .(105)االستتالل اجلنسي ق السفر والس اح 

 (106)ا   ق ا حوص   وا  ا  األسري   
معارتي اً املتزوجا  زواجا أن الدساتور االُتااوي ال يسامذ لا   11  رت الورق  املشرت   رقا   -80

و ان نقال  ، وأن الرجال ال(107)مبنذ جنس تها إىل أطفاهلا املولووين اارج ماال ز  أساو   ء ء به قانوانً 
. وأ اااافل الورقااا  أن عاااد  (108)جنسااا ته إىل أطفالاااه املولاااووين ااااارج إطاااار الااازواج املعااارتي هباااا قاااانوانً 

. وأوصااال (109)مسااأل  ماانذ الوالاادين اجلنساا   ألطفاااهل أماااا  اً تساا  ل املوال ااد و اان أن يشاا ل عائقاا
 .(110)الورق  مال ز  ةلتاء قوان  وس اسات اجلنس   ال  مت ز على أساس نوع اجلنس

ن  ااا  املواطناااات املتزوجاااات مااان ماااال زي  أو  ااارت مجاعااا  وعااا  الزوجاااات األجن  اااات  -81
ساانوات وترب اا  األطفااال وإنشاااء مسااا ن يااواجهن ُتااد ت  ثاا  ،  لاار   ماان اإلقاماا  ق مااال ز  ل

وائمااا . وي ااال و اااع اهل ااار  لاااديهن  ااا  مضااامون، وق حالااا  اعتمااااو علاااى أزواجهااان املاااال زي  
صارم  على حقهن ق العمل، وق القدر  على فاتذ اً ص  و عهن القانوين. ويواجهن ق وو ف ما

. وأوصل اجلماع  ماال ز  (111)ا سا ت املحرف   الفروي  وا حول على مسا ن م سور  الت لف 
ةزال  مج ع الق وو وتعديل القوان  والس اسات ملنذ الزوجات األجن  ات ا   ق اإلقاما  والعمال 

 .(112)ق ال لد

 احلقوق اال ت ادية واالرت اعية والثقافية -3 

 (113)ا   ق العمل وق ظروي عمل عاول  وموات    
ل أن حرياا  العمااال ق ت ااوين اجلمع ااات ق مااال ز  ال تاازا 4  اارت الورقاا  املشاارت   رقاا   -82

وون وجاااه حااا ، وأن العماااال املهااااجرين الاااذين وثلاااون ماااا ال يقااال مق ااد ، ق القاااانون واملمارسااا ، 
مااا تاار مه  ساال ات اهل اار  أو أر   العماال اً ق املائاا  ماان القااو  العاملاا  املال زياا ،  ال اا 15 عاان

 .(114)على عد  االنضما  إىل النقا ت
ماال ز  بتم ا  ملتمساي الل اوء والالجئا  مان ا حاول  1وأوصل الورق  املشرت   رق   -83

 .(115)على فر  العمل املشروع والوصول إىل أسواق العمل الر   
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 (116)ا   ق الضمان االجتماعي  
 اد األوىن علاى ا  او  الا  ايفاذيا ا  وما  واملتمثلا  ق اعتمااو ا 14أثنل الورقا  رقا   -84

ل شامل العماال  2013اقه ق  انون األول/ويسمرب ، والذي ُوسع ن 2012ل جر الشهري ق 
رين  اال مااال زي ق  1 000إىل  2016املهاااجرين املحاارح هلاا ، وزيااد ق  ااانون األول/ويساامرب 

رين  اال ق صاا اح وسااراواق وإقلاا   البااوان االُتاااوي. ب ااد أن العمااال  920دا ه جزياار  مااال ز  و
يُعتربون مان فئا   . ومبا أهن  ال(117)املنزل  ، على وجه الت ديد، اسُت عدوا من ا د األوىن ل جور

العمااال، فااإهن  مساات عدون ماان بعاا  ا قااوق املمنوحاا  للعااامل  مبوجاا  قااانون العماال، ماان ق  اال 
إلجاازات، األح ا  املتعلق  ةهناء العقاد، واسات قاقات األموما ، وأ   الراحا  وسااعات العمال وا

 .(118)عن است قاقات اإلهناء والتسريذ والتقاعد فضالً 

 (119)الئ ا   ق مستو. مع شي   
اً   اا    أن الا الو دااهدت، ق العقاوو الثالثاا  املا ا  ، ُتااوالً  5  ارت الورقاا  املشارت   رقاا   -85

 .(120)ق التنم  ، عا أسه  ق ا د من الفقر ومن التفاويت ق الدال
مر ز الس اسات ال ديل  ق االقتحاو إىل أن ا  وم  ايفذت تداب  للتتلا  علاى  وأدار -86

مسااأل  عااد   فاياا  املسااا ن امل سااور  الت لفاا  ل ساار املع شاا    ات الاادال املااننف  واملتوسااط، 
 .(121)ول ن ي دو أن املش ل  ما زالل قائم 

 (122)ا   ق الح    
  أبن تنفااااذ علااااى وجااااه الساااارع  التزامهااااا ق وور  مااااال ز  1أوصاااال الورقاااا  املشاااارت   رقاااا   -87

االساااتعراض الااادوري الشاااامل الثان ااا  بضااامان ححاااول اجلم اااع علاااى ا ااادمات الحااا    امل ساااور  
الت لف  للفقراء واملهمش  والفئاات الضاع ف ، مثال ملتمساي الل اوء والالجئا ، مباا ق  لاك عان 

ُتاال  مناصاار  ا قاوق اإللاب اا  ق مااال ز  . وأوصااى (123)طريا  إلتاااء الرساو  والت ااال   ال اه ا 
مااال ز  بضاامان متتاااع مج ااع  اا  املاااواطن   لرعاياا  الحاا    وون مت  اااز،  14والورقاا  املشاارت   رقااا  

وعلاااى وجاااه ا حاااو  ت سااا  إم ان ااا  ححاااول  ااا ا  العنااا  علاااى اااادمات الرعايااا  الحااا    
  الاا  حيملوهنااا، ووون حاجاا  إىل اجلامعاا  ق املستشااف ات العاماا  بحااري الن اار عاان حالاا  الو ئاا

 .(124)تقرير من الشرط 
و  ااااارت مجاعااااا  وعااااا  األزواج األجانااااا  أن األطفاااااال الاااااذين أتاااااار ال ااااال ق طل اااااات  -88

أ   اا  مااال زي أو أ   اا  ماان  - ححااوهل  علااى اجلنساا   واألطفااال ماان  اا  املااواطن  املااال زي 
دارس، وتُقااد  هلاا  الرعاياا  الحاا    حاا  ساان ال حيحاالون علااى الت عاا   اإللزامااي ق املاا - مال زياا 

 .(125)الثان   عشر  فقط
ويساااور الت ااال  ملناصاار  ا قااوق اإللاب ااا  ق مااال ز  القلاا  إزاء ا ااواجز الاا  تعااارتض  -89

الرعاياااا  الحاااا    اجلنساااا   واإللاب اااا  ق املرا ااااز الحاااا    ا  وم اااا  لتاااا  املتزوجااااات والعااااامالت 
 .(612)املهاجرات والالجئات
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 (127)ا   ق التعل    
أن األطفااال  اا  املااواطن  ال حيحاالون علااى فرصاا  ن اال  14  اارت الورقاا  املشاارت   رقاا   -90

التعل   ق املؤسسات العام  على مج ع املساتو ت. وعلاى الار   مان أن ا  وما  املال زيا    ال 
جئاا  واملهاااجرين، فااإن لاا ع  املن مااات  اا  ا  وم اا  ةنشاااء ماادارس  اا  ر  اا  ل طفااال الال

 20و 19. وأوصال الورقتاان املشارت تان رقا  (128)آالي األطفال ما زالل تنقحه  فر  للتعل  
 .(129)مال ز  بتوف  التعل   االبتدائي ا اين ق املدارس العام 

و  رت من ما  ال قااء الثقااق أن األم ا  جعلال املارأ  تفتقار إىل املعرفا  حبقوقهاا بوصافها  -91
من الشعو  األصل  ، األمر الذي جعل من الحاعوب  مب اان عل هاا إ ااع صاويا عنادما تُتااح هلاا 

 .(130)الفرص 
وأوصاااااى الت اااااال  ملناصااااار  ا قاااااوق اإللاب ااااا  ماااااال ز  ةوراج بااااارانم  داااااامل للتثق ااااا   -92

 .(131)اجلنسي، قائ  على ا قوق واالات ار املستن ، ق املناه  املدرس  

 شخاص حمدديح أو فحلا  حمددةحقوق أ -4 

 (132)املرأ   
ما يتعر ن لرو  فعل قوي     متناس   اً إىل أن النساء  ث   3أدارت الورق  املشرت   رق   -93

عند التع   عن آرائهن، وأن هناق استمرار للقوال  النم    اجلنسان   السل    ق ا  اا  العاا ، 
أن ال  ئا  الس اسا    12. و  رت الورق  املشارت   رقا  (331)وال س ما ق وسائط اإلعال  والس اس 

 ق املائاا  8ظلاال مشااار   املاارأ  الس اساا    ااع ف  إ  مثلاال مااا باا   2016معاوياا  للماارأ ، وق 
 .(134)ق أعلى مستو ت صنع القرارق املائ   11و

اً يااااواجهن مت  ااااز إىل أن النساااااء املساااالمات ق مااااال ز   17وأدااااارت الورقاااا  املشاااارت   رقاااا   -94
، التم  از مقارنا   لنسااء التم  ز مقارنا   لرجاال ق قاانون األسار  اإلساالمي و ن ااً  أوالً  -اً مزووج

ماان الااد انت األااار.، إ  تتمتااع النساااء املساالمات حبقااوق أقاال ب ثاا  ماان األااار ت ق الاازواج 
 .(135)وال الق والوصاي  على األطفال وامل اث

من قانون العقو ت، ومج اع  375مال ز  بتعديل املاو   12ملشرت   رق  وأوصل الورق  ا -95
التشريعات األار.  ات الحل ، مثل قانون العن  املنز ، و رل الت رش واال تحا  و    من 

 .(136)أد ال العالقات اجلنس   القسري  ب  األزواج والشر اء ا م م 

 (137)األطفال  
. وأوصال الورقا  (138)أن عدو زجياات األطفاال ق ازو و 17املشرت   رق    رت الورق   -96

. (139)للفت ااات والفت اان علااى السااواء وون اسااتثناءاً عاماا 18برفااع سان الاازواج إىل  5املشارت   رقاا  
عااان القلااا  ألن سااان الااازواج مبوجااا  قاااانون األسااار  اإلساااالمي  17وأعربااال الورقااا  املشااارت   رقااا  

سان  للنساااء،  سااتثناء جااواز زواج الفت اات ق ساان أصااتر ق حاااالت  16ساان  للرجااال و18 هاو
ماال ز  بو اع ا ا  ه اومن راياتس ووتا  . وأوصل من م  (140)مع ن  ة ن من القا ي الشرعي

من أهداي التنم   املستدام  واملتمثل ق إهنااء زواج  3-5عمل وطن   من أجل بلوغ اهلدي رق  
 .(141)2030األطفال حبلول عا  
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و  رت امل اور  العامل   إلهناء مج ع أد ال العقوبا  ال دن ا  الا  متاارس  اد األطفاال أن  -97
العقوب  ال دن    د األطفال ال تزال مشروع  ق مج ع األما ن، مبا ق  لك بحافتها عقوبا  علاى 
جرواا ، وأوصاال مااال ز  بساان تشااريعات ُت اار صااراح  العقوباا  ال دن اا  ق مج ااع األمااا ن، مبااا ق 
 لاااااك ق إطاااااار القاااااوان  التقل دي /الدين ااااا ، وإلتااااااء مج اااااع ا  ااااا  القانون ااااا  واأل وانت املتعلقااااا  

 .(142) ستندامها
أن اسااااااتمرار احت اااااااز ملتمسااااااي الل ااااااوء  14و 1و  اااااارت الورقتااااااان املشاااااارت تان رقاااااا   -98

الفضاالى، والالجئاا  ماان األطفااال ق مرا ااز احت اااز املهاااجرين يتعااارض مااع م اادأ محااا  ال فاال 
 .(143)من اتفاق   حقوق ال فل 22للماو   ويش ل انتها اً 

و  ارت اجلمع اا  املعمدان اا  أن التشااريعات ال ُتمااي حقااوق األطفااال املدن اا  والس اساا  .  -99
ساان   اا  مسااموح هلاا   ملشااار   ق الت معااات العاماا ،  15فاألطفااال الااذين تقاال أعماااره  عاان 

 .(144)هل  بتن    الت معات العام  سن     مسموح 18واألطفال وون سن 
أن ال فاال املولااوو ألبااوين متاازوج  منااذ أقاال ماان ساات   17و  اارت الورقاا  املشاارت   رقاا   -100

اارج إطار الزواج، وق هذ  ا الا  تارف  اً أدهر، يُعترب، مبوج  قانون األسر  اإلسالمي، مولوو
وعاا  األزواج األجاناا  أنااه حاا  . و  اارت مجاعاا  (145)إوار  الساا ل الااوطين تساا  ل اساا  األ 

عندما يتزوج األ  املال زي والد  ال فل األجن    فلن يتم ن مان مانذ اجلنسا   إىل ال فال املولاوو 
 .(146)اارج إطار الزواج

مان قاانون األسار  اإلساالمي  88ماال ز  بتعاديل املااو   17وأوصل الورق  املشارت   رقا   -101
قانون اا  ل مهااات واء ء علااى حااد سااواء علااى أساااس محااا  ملانذ حقااوق متساااوي  ق الوصاااي  ال

 .(147)ال فل الفضلى
ةعااو  الن ار ق  وأوصى الت ال  النسائي الادو  ملؤسسا  األسار  والتعلا   اجل اد ماال ز  -102

مؤدرات الفقر ال  تشمل ا ال  التتذوي  ل طفال وفقار الادال النساا، وتنف اذ الس اساات الا  
 .(148)على األطعم  املتذي ت سر ا حول 

 (149)األدنا   وو اإلعاق   
عاان قلقهااا إزاء حمدووياا  تعرياا  الشاان   ي اإلعاقاا ،  19أعرباال الورقاا  املشاارت   رقاا   -103

)تعااديل( )اإلقلاا   االُتاااوي ل واالمل ااور( علااى أنااه  1992املنحااو  عل ااه ق لااوائذ امل اااين لعااا  
و ال حااري  الاا  تااؤثر علااى تنقلااه أو اسااتندامه للم اااين. الشاان   و العاهاا  ال دن اا  أو الساامع   أ

 .(150)وهذا التعري  ال يشمل ما هو اارج امل اين، ومن مث فهو حمدوو
فقااااط ماااان األداااانا   وي  ق املائاااا  0.26إىل أن  20وأدااااارت الورقاااا  املشاااارت   رقاااا   -104

. (151)ق املائ  1احملدو  وهي عن ا ح  اً ل  ث  اإلعاق  يعملون ق ا دم  املدن  ، وهي نس   تق
عااان القلااا  ألن مع ااا  وساااائل النقااال العاااا  ق ال لاااد  19و 12أعربااال الورقتاااان املشااارت تان رقااا  و 
 .(152)عل ه اً تراعي احت اجات األدنا   وي اإلعاق ، وبعضها يش ل استندامه ا ر  ال

العام  لتثق ا  اجلمهاور وأوصل راب   امل فوف  املسلم  مال ز  بتحم   برام  التوع    -105
 .(153)املال زي بشأن س ل التفاعل مع األدنا   وي اإلعاق 
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 (154)األقل ات والشعو  األصل    
أن ا  وماا   2013  اارت مجاعاا   اياا  األرا ااي والتااا ت ق داا ه جزياار  مااال ز  ق  -106

األصااااال  ، وأن مااااان التوصااااا ات الثمان ااااا  املتعلقااااا  حبقاااااوق الشاااااعو   3املال زيااااا  ق لااااال  ل امااااال 
 .(155)التوص ات املرفو   تتعل  أبرا ي الس ان األصل  

ومن ما  حقاوق اإلنساان ق ماال ز  أن أعضااء جمتمعاات  3و  رت الورقا  املشارت   رقا   -107
ايق  الس ان األصل   الذين وارساون حقها  ق حريا  الت ماع تعر اوا لالعتقاال واالعتاداء واملضا

مان نشا اء الشاعو  األصال    اندا اً  40وقد أعُتقال أ ثار مان  . من جان  السل ات ا  وم 
. (156)ق أثنااااء الااادفاع عااان أرا ااا ه   اااد أنشااا   ق اااع األدااا ار ق   النتاااان 2016مناااذ عاااا  

أنه أُلقي الق   علاى اندا   مان ا تمعاات احملل ا  عناد تن ا مه   4و  رت الورق  املشرت   رق  
 .(157)عن أرا  ه اً احت اجات سلم   وفاع

و  اارت من مااا  العفاااو الدول اا  أن حقاااوق األرا اااي العرف ااا  إلقلاا   مت اااار ظلااال مهااادو ، وأن  -108
أنشاااا   ق ااااع األداااا ار علااااى األرا ااااي ال تاااازال مسااااتمر  وون املوافقاااا  ا اااار  واملساااا ق  واملسااااتن   ماااان 

العرف ا  ق أرا اي أن عاد  االعارتاي   قاوق  12. و  ارت الورقا  املشارت   رقا  (158)ا تمعات احملل ا 
. (159)الشااعو  األصاال   أو. إىل مشااا ل عديااد  مبااا ق  لااك الت اااوزات وفقاادان ساا ل  ساا  الاارزق

وأوصاال مجاعاا   اياا  األرا ااي والتااا ت ق داا ه جزياار  مااال ز  مااال ز  بفاارض وقاا  اات اااري فااوري 
ُتوياال مل  اا  هااذ  للتحااري ق األرا ااي العرف اا  الاا  ت الاا  هبااا الشااعو  األصاال   للتأ ااد ماان عااد  

 .(160)األرا ي والتعدي عل ها ومحاوريا وتدم ها ريثما ي تمل ترس   ا دوو بحور  ر   
أن االنتها ااات املتعلقاا    قااوق ق األرا ااي ال تاازال  13و  اارت الورقاا  املشاارت   رقاا   -109

وأ اافل الورقا  أن . (161)املسأل  الرئ س   الا  تتضارر منهاا مجاعاات الشاعو  األصال   ق ماال ز 
باارام  التنم اا  الاا  أطلقتهااا ا  وماا  االُتاوياا  وح ومااات الااوال ت مل تفلااذ ق إجااراء مشاااورات 
على حنو سل   مع الشعو  األصل    ستندا  م دأ املوافق  ا ار  واملسا ق  واملساتن  . ومل تضامن 

  داارويا الساادوو، ا ااط إعاااو  التااوط ، الاا  ُر اال ماان أجاال جمتمعااات الشااعو  األصاال   الاا
 .(162)ح ا  أفضل هلذ  الشعو  يفرجها من وائر  الفقر

 (163)املهاجرون والالجئون وملتمسو الل وء واملشروون واال اً   
أن ا  وما  التزمال، ق وور  االساتعراض الادوري الشاامل  1  رت الورق  املشرت   رق   -110

وأ اافل دؤون الالجئ  وملتمسي الل اوء.  ق  ةوار الثان   ملال ز ، بت س  األطر القائم  املتعل
، وأن   اا  اإلطاار القاانوين أو اإلواري مللتمساي الل اوء والالجئا  (164)أنه مل حيدث تقاد    ا 

تااار ه  وون و اااع قاااانوين وحقاااوق ر  ااا ، وجعلهااا  عر ااا    ااار االعتقاااال التعسااافي واالحت ااااز 
. وأوصاال الورقاا  (165)تها ااات حقااوق اإلنسااانواإلعاااو  القسااري  واالسااتتالل و اا   لااك ماان ان

مال ز   يفا  تاداب  ملموسا  للقضااء علاى مج اع أدا ال إسااء  معاملا  الالجئا   1املشرت   رق  
 .(166)وملتمسي الل وء ق أثناء االحت از

 4أن عااادو العماااال املهاااجرين ق ماااال ز  يُقااادر بن اااو  10و  اارت الورقااا  املشااارت   رقاا   -111
مل اون مان الاذين  1.3مل ون من العمال املهاجرين الذين حيملون و ئ  و 2.5من ب نه  مالي ، 

حيملااون و ئاا . ويعماال هااؤالء ق ق اعااات العماال املنتلفاا  مثاال الزراعاا  وال ناااء والعماال املنااز   ال
 .(167)والحناعات الت ويل   واملزارع وق اع ص د األ اق وق اع ا دمات
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اً  ل ااااً  إىل أن املهااااجرات املتزوجاااات يعتمااادن اعتمااااو 12املشااارت   رقااا  وأداااارت الورقااا   -112
علاى األزواج املاال زي  مان أجاال ا فاا  علاى الو ااع القاانوين ق ال لاد، األماار الاذي ياؤثر بشاا ل 

 .(168)ل طفال    متناس  على النساء ووثل عقا ً 
مااان ملتمساااي الل اااوء عااادوي  إىل أن الساااواو األع اا  11وأدااارت الورقااا  املشااارت   رقااا   -113

 .(169)اجلنس   من الروهنت ا

 (170)عدوو اجلنس    
  ر مر ز ال  ا والدعو  ق جمال حقوق اإلنسان أن عدو األطفال عدوي اجلنس   ق  -114

مان األطفاال اهلناوو  ا  املاوثق   20 000طفل، من ب نه  حنو  300 000 بن ومال ز  يقدر 
بدون دهاوات م الو، ويق مون ق مال ز  الا  ُتارمه  مان حقها  ق السافر، املولووين ق مال ز  

وا حول علاى اادمات الحا   العاما ، وااللت ااق  ملادارس العاما . ف ادون و اع ر اي وو ئا  
 .(171)يح  ون عر   لالحت از والتم  ز وإساء  املعامل  واالستتالل، و  ا  لال ار  ل شر

مااااان األدااااانا  عااااادوي  11 500إىل أن هنااااااق  11شااااارت   رقااااا  وأداااااارت الورقااااا  امل -115
اجلنساا   والعديااد ماان األفااراو وا موعااات عاان ُحرمااوا ماان ا اا  ق اجلنساا  ، وو اان أن يُعتااربوا ماان 

. وتشاا ل النساااء ماان التام اال أ ل  اا  (172)عاادوي اجلنساا   أو معر اا    اار أن يحاا  وا  ااذلك
مال ز  بضمان تس  ل مج ع املوال اد ق ماال ز ،  11املشرت   رق  . وأوصل الورق  (173)هذ  الفئ 

 .(417)بوص   لك وس ل   ماي  ا   ق اجلنس   ومنع حاالت انعدا  اجلنس  
ماال ز  بتشاا  ل فرقاا  عمال ااصاا  يبعا   لااس األماان  20وأوصال الورقاا  املشارت   رقاا   -116

 .(175)اجلنس   إىل عدوي اجلنس  الوطين للن ر ق إنشاء آل   مناس   هبدي منذ 
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Keruan, Kampung Bukit Limau-Sg. Nat, Jkkk Kg. Orang Asli, 

P. Kempas, Bukit Cheeding, Jaringan Orang Asli Bukit 

Tampoi, Jaringan Kampung Orang Asli Negeri Sembilan, 

Jaringan Kg. Orang Asli Perak (Jkoap), Jaringan Kg. Orang 
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Asli Pahang, Jawatankuasa Bertindak Kg. Payah-Rekoh-

Berdut, Gabungan Orang Asli Johor Selatan, Tompoq Tpoh 

(Kg. Orang Asli Pulau Crey), Gabungan Orang Asli Pahang, 

Jkkk Pos Simpor, Gua Musang, Jaringan Kampung Pos Bihai, 

Jaringan Kampung Pos Balar (Jkpb), Badan Bertindak Tanah 

Adat Kampung Kundang, Badan Bertindak Tanah Adat 

Kampung Sungai Mok, Jaringan Orang Asli Kampung 

Mikang, Jawatankuasa Bertindak Tanah Adat Kampung 

Simpang Arang, Jawatankuasa Bertindak Kampung Jemeri, 

Jawatankuasa Bertindak Kampung Orang Asli Penderas, 

Jawatankuasa Bertindak Kampung Tanah Adat Kampung 

Orang Asli, Jawatankuasa Bertindak Kampung Orang Ali 

Ayer Bah, Jawatankuasa Bertindak Kampung Orang Asli 

Sungai Ulu Lawin, Jawatankuasa Bertindak Tanah & Wilayah 

Adat Kampung Orang Asli Pos Lanai, Jawatankuasa 

Bertindak Tanah Adat Kampung Orang Asli Kawa, Ajk 

Kampung Sungai Leyef, Ajk Bertindak Kampung Kedled, Ajk 

Bertindak Kampung Kembok, Ajk Bertindak Kampung Teras;  

JS14 Joint Submission 14 submitted by: Malaysian Trades Union 

Congress (MTUC), Caram Asia, Malaysian Social Research 

Institute (MSRI), Women’s Aid Organisation, Tenaganita, 

Good Shepherd, Suara Rakyat Malaysia (SUARAM),

Archdiocesan of Human Development, KL and Penang,

Health Equity Initiative (HEI), Foreign Spouses Support 

Group, Penang Stop Human Trafficking Campaign,

Asylum Access, North South Initiative, PS the Children,

New Thesallonious Apostolate, Association of Women 

Lawyers (AWL), Building and Woodworks International 

(BWI), Lawyers for Liberty, Messrs CR Selva, Our Journey; 

JS15 Joint Submission 15 submitted by: Persatuan Kesedaran 

Komuniti Selangor (EMPOWER), Jaringan Kampung Orang 

Asli Semenanjung Malaysia (JKOASM), Jaringan Orang Asal 

SeMalaysia (JOAS), Justice For Sisters (JFS), Komuniti 

Muslim Universal (KMU), Lawyers For Liberty, Sisters in 

Islam (SIS), Pelangi Campaign, Suara Rakyat Malaysia 

(SUARAM); 

JS16 Joint Submission 16 submitted by: Association of Women 

Lawyers (AWL), Komuniti Muslim Universal (KMU), Projek 

Dialog, and Sisters in Islam (SIS); 

JS17 Joint Submission 17 submitted by: Musawah and Sisters in 

Islam (SIS); 

JS18 Joint Submission 18 submitted by: Justice for Sisters, 

Knowledge and Rights with Young people through Safer 

Spaces (KRYSS), Transmen of Malaysia, Seksualiti Merdeka, 

Pelangi Campaign, and Center for Independent Journalism 

(CIJ); 

JS19 Joint Submission 19 submitted by: Persatuan Peguam 

Muslim Malaysia (PPMM), Persatuan Perubatan, Pengubatan 

& Kebajikan Islam Malaysia (DARUSSYIFA), and Gerakan 

Peguam Muda Muslim (GPMM); 

JS20 Joint Submission 20 submitted by: Centre for Human Rights 

Research and Advocacy (CENTHRA), Allied Coordinating 

Committee of Islamic NGOs (ACCIN),  Persatuan Peguam-

Peguam Muslim, Malaysia (PPMM), Islamic and Strategic 

Studies Institute Berhad (ISSI), Ikatan Pengamal Perubatan 

dan Kesihatan Muslim Malaysia (I-MEDIK), Darul Insyirah, 

Pertubuhan Muafakat Sejahtera Masyarakat Malaysia 

(MUAFAKAT), Persatuan Orang Cacat Penglihatan Islam 

Malaysia (PERTIS), Persatuan Belia Islam Nasional 

(PEMBINA), Concerned Lawyers for Justice (CLJ), 

Pertubuhan Ikatan, Kekeluargaan Rumpun Nusantara 

(HARUM), Gabungan Peguam Muslim Malaysia (i-

PEGUAM), Ikatan Muslimin Malaysia (ISMA), Majlis Ittihad 

Ummah, Pusat Kecemerlangan Pendidikan Ummah (PACU), 
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Persatuan Peguam Syarie Malaysia (PGSM), CONCERN 

(Coalition of Sabah Islamic NGOs), Harakah Islamiah 

(HIKMAH) │ Lembaga Al-Hidayah | Malaysian Chinese 

Muslim Association (MACMA), Sarawak, Halaqah Kemajuan 

Muslim Sarawak (HIKAM), Pertubuhan IKRAM Negeri 

Sarawak, Pertubuhan Kebajikan Islam Malaysia (PERKIM), 

Cawangan Sarawak, Angkatan Belia Islam Malaysia (ABIM), 

Negeri Sarawak, Yayasan Ikhlas Sarawak, Persatuan 

Ranuhabban Akhi Ukhti (PRAU), Ikatan Graduan Melayu 

Sarawak (IGMS), Persatuan Kebangsaan Melayu Sarawak 

(PKMS), Sukarelawan Al-Falah YADIM Sarawak, Persatuan 

Kebajikan Masyarakat Islam Subang Jaya (PERKEMAS), 

Young Professionals, Pertubuhan Damai & Cinta Insani 

(PENDAMAI), Yayasan Ihtimam Malaysia, Persatuan Amal 

Firdausi (PAFI), Persatuan Jihad Ekonomi Muslim Bersatu 

Malaysia, Yayasan Himmah Malaysia (HIMMAH), Persatuan 

Syafaqah Ummah (SYAFAQAH), Gabungan Persatuan 

Institusi Tahfiz Al-Quran Kebangsaan (PINTA), Malaysian 

Lawyers Circle (MLC), Persatuan Kebajikan Masyarakat 

Islam Subang Jaya (PERKEMAS), The International 

Women’s Alliance for Family Institution and Quality 

Education (WAFIQ), Centre for Alternative Policies in 

Economics (CAPE), Muslim Youth Movement of Malaysia 

(ABIM), International Relations and Diplomacy Committee, 

Malaysian Youth Parliament (PBM), Majlis Tindakan 

Ekonomi Melayu Berhad (MTEM), WADI Malaysia, Human 

Security and Peace Scholars Network (HOPE), Pergerakan 

Belia India Muslim Malaysia (GEPIMA). 

JS21 Joint Submission 21 submitted by: Sabah Islamic Future 

Network (SIFN), Sabah Muslim Lawyers Association 

(AMAL), Muslim Youth Movement Malaysia, Sabah (ABIM), 

HALUAN, Hidayah Centre Foundation, Sabah (IKRAM), 

Women Welfare Association Sabah(PERTIWISA), Puteri 

Islam, Sabah, Wadah Pencerdasan Umat (WADAH), 

Malaysian Chinese Association Malaysia (MACMA), Sabah 

Graduates Association (PSS), Initiative for Generations (IFG), 

Ranau Orphanage Sabah (RPH), Tuaran Orphanage Sabah 

(HOME), SALIMAH, Iranun Graduates Sabah(PAGISA), 

Itmam Foundation, Amal Foundation, Malaysia, SAHABAT, 

Muslim Scholars Malaysia. 
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ICERD International Convention on the Elimination of All Forms of 

Racial Discrimination; 

ICESCR  International Covenant on Economic, Social and Cultural 

Rights; 

OP-ICESCR Optional Protocol to ICESCR; 

ICCPR International Covenant on Civil and Political Rights; 
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the death penalty; 
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