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املقدمأأأأة إليالأأأأا ةأأأأال اجلولأأأأة ال ال أأأأة مأأأأن موقأأأأل مأأأأاليزاي مأأأأن التوصأأأأيا    
 2018تشرين ال اين/نوفمرب  8االستعراض الدوري الشامل اخلاص هبا يف 

ترى ماليزاي أن االستعراض الدوري الشامل مثال منوذجي للحوار اإلجيايب بني األصددقا   -1
وقدددان ومنتددددى لتبدددادل أفادددل املمارسددداو يف ميددددان طقدددوس اإلوقدددان يف إ دددار  لددد  طقدددوس اإل

وأاتح لندا االسدتعراض الددوري الشدامل الثالدع املتعلدز  داليزاي فرصدة إلجدرا   التداب  لممدم املتحددة.
 ا  وصريح إلجنازاتنا وأوجه قصوران.تقييم بن  

ويرتافددز ذلدد  مدد  روح ااملومددة املاليزيددة الددت تددو  أضيددة متزايدددة لقاددااي طقددوس اإلوقددان  -2
ا يف الوقت وفقه ابلتحدايو العويصة الت يتعني علينا التغلب ابعتبارها قاااي ملحة، م  اعرتافه

 عليها والتدابري الصعبة الت جيب علينا اختاذها.
توصدددية  268وتلقدددت مددداليزاي سدددال االسدددتعراض الددددوري الشدددامل الثالدددع مدددا  موعددده  -٣

املعنيدة ولدى مناقشة التوصياو، تباطثت ااملومة م  مجي  اجلهاو  دول أعاا . 108قدمتها 
صدددداطبة املصددددلحة، وهددددي منملمدددداو انتمدددد  املدددددز، واللقنددددة الو نيددددة املاليزيددددة اقددددوس اإلوقددددان 

(SUHAKAM.والوزاراو والوكاالو على صعيدي االُتاد والوالايو ،) 
والقبدول الصدريح هدو .  زئيأا   ٣٧و )صراحة( كليا  توصية   1٤٧تقبل ويقر  ماليزاي أن  -٤

ومدن انطيدة  قتاداه أن تلتدزاب ابلملامدل  بدادت التوصدياو وروطهدا.الذي تقتطي  طملومة ماليزاي  
تعددأ أن طملومددة مدداليزاي توافددز عليهددا وتقددتطي  تنفيددذ جددز   أسددرى، فددلن التوصددياو املقبولددة جزئيددا  

 من التوصياو بقبب القياساو أو املواقف ااملومية القائمة.
ينهدددا مددددا يتعددددارض مدددد  توصددددية ألسدددبام عدددددة، منهددددا أن ب 8٤ ب حتأأأيا مأأأأاليزاي  لمأأأأا  و -5

إىل  الدسددددتور االُتددددادي أو القددددواوني القددددارية، إلددددافة إىل أن بعدددد  التوصددددياو صدددديغت اسددددتنادا  
 يراو غري دقيقة.ر افرتالاو أو تق

أو احملدداط  غدري أن طملومدة مداليزاي تدود أن تشددد علددى أن مجيد  التوصدياو املقبولدة جزئيدا   -6
 إذن، فهي متغرية بطبيعتها. احمللية والتزاماهتا الدولية. سرتاج  ابوتملااب م  مراعاة تنميتها هبا علما  

 التوصيا  اليت قبلتالا ماليزاي كليا    
، ٣1-151، و26-151، و2٤-151، و9-151، و6-151، و151-5 -٧
، 52-151، و51-151، و50-151، و٤9-151، و٤٧-151، و٤٤-151و
، 62-151، و61-151، و59-151، و58-151، و5٤-151، و5٣-151و
، 68-151، و6٧-151، و66-151، و65-151، و6٤-151، و6٣-151و
، ٧5-151، و٧٤-151، و٧٣-151، و٧2-151، و٧1-151، و٧0-151و
، 90-151، و89-151، و88-151، و8٧-151، و86-151، و٧6-151و
، 98-151، و9٧-151، و95-151، و9٣-151، و92-151، و91-151و
، 108-151و ،10٧-151، و106-151، و10٤-151، و100-151، و99-151و
، 120-151، و119-151، و118-151، و11٧-151، و116-151، و11٤-151و
، 128-151، و125-151، و12٤-151، و12٣-151، و122-151، و121-151و
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، 1٤٧-151، و1٤٣-151، و1٣9-151، و1٣6-151، و1٣5-151، و1٣0-151و
، 156-151، و155-151، و15٤-151، و15٣-151، و1٤9-151، و1٤8-151و
، 162-151، و161-151، و160-151، و159-151، و158-151، و15٧-151و
، 168-151، و16٧-151، و166-151، و165-151، و16٤-151، و16٣-151و
، 1٧٤-151، و1٧٣-151، و1٧2-151، و1٧1-151، و1٧0-151، و169-151و
، 180-151، و1٧9-151، و1٧8-151، و1٧٧-151، و1٧6-151، و1٧5-151و
، 186-151، و185-151، و18٤-151، و18٣-151، و182-151، و181-151و
، 19٤-151، و19٣-151، و192-151، و191-151، و189-151، و18٧-151و
، 205-151، و20٤-151، و20٣-151، و202-151، و201-151، و200-151و
، 216-151، و21٤-151، و211-151، و210-151، و20٧-151، و206-151و
، 229-151، و226-151، و22٣-151و، 222-151، و221-151، و220-151و
، 2٤6-151، و2٤5-151، و2٤٤-151، و2٣٣-151، و2٣1-151، و2٣0-151و
، 25٣-151، و252-151، و250-151، و2٤9-151، و2٤8-151، و2٤٧-151و
، 26٤-151، و261-151، و259-151، و25٧-151، و256-151، و25٤-151و
 .26٧-151، و266-151، و265-151و

  زئيا   قبلتالا ماليزاي  التوصيا  اليت   
، ٤٣-151، و٣5-151، و٣٤-151، و29-151، و19-151، و151-8 -8
، 110-151، و105-151، و10٣-151، و102-151، و96-151، و9٤-151و
، 1٤0-151، و1٣8-151، و1٣٧-151، و1٣٤-151، و126-151، و115-151و
، 195-151، و188-151، و1٤6-151، و1٤5-151، و1٤٤-151، و1٤1-151و
، 22٧-151، و225-151، و22٤-151، و198-151، و19٧-151، و196-151و
، 251-151، و2٤٣-151، و2٤1-151، و2٣8-151، و2٣5-151، و2٣٤-151و
 .26٣-151و

 توضيح بشنن التوصيا  املقبولة  زئيا    
 الصكوك الدولية وال ظام القانوين املزدوج -1 

 ٤٣-151و ،٣5-151، و29-151، و19-151، و8-151التوصياو   
تتعهد طملومة ماليزاي ابلتصديز على مجي  ما تبق ى من صملوك طقوس اإلوقان الدولية  -9

وقدد  األساسية كما ذكر رئي  الدوزرا  يف الددورة الثالثدة والقدبعني للقمعيدة العامدة لممدم املتحددة.
ابلقيم األساسية املفصلة يف املعاهداو الدولية األساسدية  دأبت طملومة ماليزاي على التقيد مبدئيا  

ومدد  ذلدد ، سددتوق عها مدداليزاي وتصدددس عليهددا بعددد مشدداوراو متعمقددة مدد  مجيدد   اقددوس اإلوقددان.
وتريددددد طملومددددة مدددداليزاي أن تتدكددددد مددددن أن  قدددددورها الوفددددا   اجلهدددداو املعنيددددة صدددداطبة املصددددلحة.
 ملعاهداو أو التصديز عليها.ابلتزاماهتا الدولية املرتتبة على توقي  ا
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وستواصدل  وينص الدستور االُتادي على استصاص احملداكم املدويدة والشدرعية يف مداليزاي. -10
 طملومة ماليزاي اختاذ إجرا او لزايدة التناسز بني هذين النملامني القاووويني.

 العمال املالا رون -2 

 26٣-151و ٣٤-151التوصيتان   
م  معايري العمل الدولية،  طقوس العمال املهاجرين وتعزيزها متشيا  ستواصل ماليزاي محاية  -11

وطدددآل ا ن،  صدددل مجيددد   للتشدددريعاو الو نيدددة ذاو الصدددلة. وكدددذل  الصدددملوك اإلقليميدددة، وفقدددا  
األجاوددب علددى اتدددماو الطبيددة،  ددا فيهددا الصددحة اجلنقددية واإلجنابيددة يف املراكددز الصددحية اتاصددة 

 .1951لقاوون الرسواب لعااب  اب احملددة وفقا  العامة رهنا  بدف  الرسو  أو

  قوبة اإل دام -٣ 

 105-151، و10٣-151، و102-151، و96-151، و9٤-151التوصياو   
وجدا   أن عقوبدة اإلعددااب سدتلغى. 2018تشرين األول/أكتوبر  10أعلنت ااملومة يف  -12

ر رفادها  لدب العفدو عدن اإلعان عقب قدرار  لد  الدوزرا  تن تعيدد  دال  العفدو النملدر يف قدرا
كمددا أحوقددف تنفيددذ مجيدد    أطملددااب اإلعدددااب وتنملددر يف االستعالددة عددن هددذه العقوبددة ابلقددقن امل بددد.

عملياو اإلعدااب يف طز الققنا  على قائمة اإلعدااب، وهي عملياو مل تنملدر فيهدا  دال  العفدو 
 الربملدددان ودييددددها، وبعدددد مناقشدددة التعددددياو التشدددريعية الازمدددة إللغدددا  عقوبدددة االعددددااب يف بعدددد.

 .اتما   ستحقبل التوصياو قبوال  

 العقوبة البدنية واإلنفاذ -٤ 

 110-151التوصية   
تدددددود مددددداليزاي أن تشددددددد علدددددى أن األشدددددملال الصدددددحيحة والقاووويدددددة للعقدددددوابو البدويدددددة،  -1٣
اجللددددد والاددددرم ابلعصددددي، املنصددددوص عليهددددا يف قواوينهددددا الو نيددددة، لددددن تنفددددذ إال بنددددا  علددددى  مثددددل

 توجيهاو احملاكم.
غددري أن التشددريعاو الو نيددة املتعلقددة ابملولددو  عحددززو مددن سددال تنقدديح القدداوون و ريقددة  -1٤

( ملن  التعدذيب وسدو  SIAPالتشغيل املوطدة وإوشا  "اللقنة املعنية بنزاهة أجهزة إوفاذ القاوون" )
 املعاملة على يد أجهزة إوفاذ القاوون.

 االجتار ابلبشر -٥ 

  115-151 التوصية  
يف مقدداعدة لددحااي االابددار ابلبشددر يف طدددود واليتهددا،  سددتملون طملومددة مدداليزاي دائمددا   -15

 وهدفها النهائي لمان العودة ا منة للاحااي إىل بلداهنم األصلية.
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 قانون األمن واملدافعون  ن حقوق اإلنسان -٦ 

 ،1٤٤-151و، 1٤1-151، و1٤0-151، و1٣8-151، و1٣٧-151، و126-151التوصياو   
 1٤6-151، و1٤5-151و

، وقدددداوون 19٤8أوشددددنت جلنددددة ساصددددة لتنقدددديح قددددواوني عدددددة، منهددددا قدددداوون الفتنددددة لعددددااب  -16
(، وقددداوون )التددددابري اتاصدددة( املتعلقدددة ابجلدددرائم POCAاملطبوعددداو والنشدددر، وقددداوون منددد  اجلدددرائم )

وسددتقداب  إلرهددام.، وقدداوون مندد  ا2012(، وقدداوون التقمعدداو القددلمية لعددااب SOSMAاألمنيددة )
وستادد  ااملومددة يف  التوصددياو الددت اقرتطتهددا اللقنددة اتاصددة إىل  لدد  الددوزرا  كددي ينملددر فيهددا.

االعتبار التزاماهتا الدولية يف  ال طقوس اإلوقان م  إجرا  التعدياو الازمدة الدت تملفدل صدون 
 النملااب العااب واألمن.

 احلق يف التعليم -٧ 

 ،22٤-151، و198-151، و19٧-151، و196-151، و195-151، و188-151التوصياو   
 251-151، و22٧-151و

من الدسدتور االُتدادي علدى أن التعلديم الرمسدي يف مداليزاي طدز  جلميد   12تنص عليه املادة  -1٧
 األ فددددال املدددداليزيني،  ددددن فدددديهم القددددملان األصددددليون واأل فددددال احملرومددددون واأل فددددال ذوو اإلعاقددددة.

 اختداذ املزيدد مدن التددابري التدرجييدة سدو توسدي  وطداس مرافدز التعلديم لتشدمل وستواصل طملومدة مداليزاي
 من كاووا حمرومني منها، كما كاوت ااال م  األ فال عدميي اجلنقية على سبيل املثال.

 التوصيا  اليت أحاطت هبا ماليزاي  لما    
، 11-151، و10-151، و٧-151، و٤-151، و٣-151، و2-151، و151-1 -18
، 1٧-151، و16-151، و15-151، و1٤-151، و1٣-151، و12-151و
، 25-151، و2٣-151، و22-151، و21-151، و20-151، و18-151و
، ٣6-151، و٣٣-151، و٣2-151، و٣0-151، و28-151، و2٧-151و
، ٤2-151، و٤1-151، و٤0-151، و٣9-151، و٣8-151، و٣٧-151و
، 5٧-151، و56-151، و55-151، و٤8-151، و٤6-151، و٤5-151و
، 80-151، و٧9-151، و٧8-151، و٧٧-151، و69-151، و60-151و
، 101-151، و85-151، و8٤-151، و8٣-151، و82-151، و81-151و
، 129-151، و12٧-151، و11٣-151، و112-151، و111-151، و109-151و
، 151-151، و150-151، و1٤2-151، و1٣٣-151، و1٣2-151، و1٣1-151و
، 212-151، و209-151، و208-151، و199-151، و190-151، و152-151و
، 228-151، و219-151، و218-151، و21٧-151، و215-151، و21٣-151و
، 2٤2-151، و2٤0-151، و2٣9-151، و2٣٧-151، و2٣6-151، و2٣2-151و
 .268-151و 262-151، و260-151، و258-151، و255-151و
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 توضيح بشنن التوصيا  اليت أحيَا هبا  لما    
 الصكوك الدولية حلقوق اإلنسان -1 

 ،11-151، و10-151، و٧-151، و٤-151، و٣-151، و2-151، و1-151التوصياو   
، 1٧-151، و16-151، و15-151، و1٤-151، و1٣-151، و12-151و
، 25-151، و2٣-151، و22-151، و21-151، و20-151، و18-151و
، ٣6-151، و٣٣-151، و٣2-151، و٣0-151، و28-151، و2٧-151و
، ٤2-151، و٤1-151، و٤0-151، و٣9-151، و٣8-151، و٣٧-151و
 ٤6-151، و٤5-151و

ت كدد طملومدة مداليزاي مدن جديدد التزامهدا ابلتصدديز علدى مجيد  صدملوك طقدوس اإلوقدان  -19
غددري أوده ال بددد مدن فهدم دقيددز واتاب للحقدوس وااللتزامدداو ذاو الصدلة، إلددافة إىل  الدوليدة املتبقيدة.
ويددددة التوفيدددز بددددني أي مدددن املعددددايري الددددت طدددددهتا الصددددملوك املدددذكورة وبددددني القددددواوني النملدددر يف إمملا

والتقاليدددد والملدددرون الو نيدددة القدميدددة العهدددد، وكدددذل  فلقدددفتها، علدددى مدددا يدددرد يف دسدددتور مددداليزاي 
يف انتمددد  الددددو ، دسدددذ يف ااقدددبان  مقددد وال   ومدددا برطدددت مددداليزاي، بوصدددفها عادددوا   االُتدددادي.

  اباللتزامددداو الناشدددنة وقددددرهتا علدددى ذلددد  قبدددل أن تصدددبح دولدددة موقعدددة علدددى أي التزامهدددا ابلوفدددا
وعدن التحفملداو علدى الصدملوك الدت اوادمت إليهدا مداليزاي، سدتملل علدى مدا هدي  صملوك دولية.

غدري أن املشداوراو  لعداب اتقاقها مد  الدسدتور االُتدادي والقداوون والقياسداو الو نيدة. عليه وملرا  
 نملماو انتم  املدز جارية ملواصلة التصديز على االتفاقياو املناسبة.م  الوزاراو املعنية وم

 آلية حقوق اإلنسان -2 

 ٤8-151التوصية   
فعلدددى  مدددا فتندددت ااملومدددة تتعددداون مددد  اململلفدددني بدددوالايو يف إ دددار اإلجدددرا او اتاصدددة. -20

املعددأ  قدددلة املقددررح اتدداص  2019سددبيل املثددال، مددن املتوقدد  أن يددزور مدداليزاي يف آم/أغقددط  
وستواصددل مدداليزاي العمددل عددن كثددب مدد  املفولددية القددامية اقددوس  الفقددر املدددق  وطقددوس اإلوقددان.

 اإلوقان من أجل تيقري الزايراو القطرية املقبلة للممللفني بوالايو يف إ ار اإلجرا او اتاصة.

 قانون مكافحة التمييز والفئا  الضعيفة -٣ 

 69-151، و5٧-151و، 56-151، و55-151التوصياو   
إىل التمددداس آرا  اجلهددداو صددداطبة املصدددلحة وإسدددهاماهتا لولددد   تقدددعى ااملومدددة طاليدددا   -21

مشددرو  قدداوون للددوطاب الددو أ يهدددن إىل تعزيددز الددوطاب والوطدددة واملصددااة والتملامددل وعددداب التمييددز 
هي النقا  واأل فال وكبار  فالفناو الاعيفة الت تعرتن هبا ااملومة رمسيا   على الصعيد الو أ.

 شردون.القن وذوو اإلعاقاو واملعوزون وامل
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 امل ليا  وامل ليون ومزدو و امليل اجل سي ومغايرو اهلوية اجل سانية -٤ 

 ،82-151، و81-151، و80-151، و٧9-151، و٧8-151، و٧٧-151التوصياو   
 85-151، و8٤-151، و8٣-151و

سديادة القداوون تعتمدد علدى توافدز ا را  األساقدي للمقتمد  تعرتن طملومة مداليزاي تن  -22
 مباشرا   وت ثر املعتقداو الثقافية أو الدينية يف ماليزاي دثريا   الذي ال ميملن اباهله يف أي دميقرا ية.

يف ا را  والتوقعددددددداو، وكدددددددذل  القددددددداوون املتعلدددددددز  قدددددددائل القدددددددلوك اجلنقدددددددي وروح أساقيددددددداو 
ة مدداليزاي التمييددز يف طددز املثليدداو واملثليددني ومزدوجددي امليددل اجلنقددي وال متددارس طملومدد اجلماعدداو.

 لقواويننا الو نية. ومغايري اهلوية اجلنقاوية، وطقوقحهم مصووة وفقا  

  قوبة اإل دام والعقوبة البدنية -٥ 

 228-151، و11٣-151، و112-151، و111-151، و109-151، و101-151التوصياو   
د علددى أن العقوبددة البدويددة املنصددوص عليهددا يف قواوينهددا الو نيددة لددن تددود مدداليزاي أن تشددد -2٣

وفيمددا يتعلددز بعقوبددة اإلعدددااب،  تنفددذ إال عندددما تثبددت احملدداكم أن الشددنص املعددأ مددذوب وتديندده.
فبعدددد أن يحعدددرض علدددى الربملدددان التعدددديل الدددازاب إللغدددا  عقوبدددة اإلعددددااب ويوافدددز عليددده هدددذا األسدددري، 

 صلة بعدئذ.ستحقبل التوصياو ذاو ال

 حرية الدين -٦ 

 1٣٣-151، و1٣2-151، و1٣1-151، و129-151، و12٧-151التوصياو   
( مددددن الدسددددتور 1)11تعدددرتن مدددداليزاي ابادددز يف طريددددة الدددددين الدددذي تددددنص عليدددده املدددادة  -2٤

لملددل شددنص ااددز يف أن يعتنددز وميددارس ديندده، وكددذل  وشددره رهنددا  "االُتددادي الددت جددا  فيهددا أن 
( الدوالايو سدلطة سددن تشدريعاو ملراقبدة أو تقييددد ٤وختدول الفقددرة الفرعيدة ) ."(٤يدة )ابلفقدرة الفرع

 ويملفدل اادز يف طريدة الددين يف مداليزاي دسدتوراي   وشر أي معتقدد ديدأ بدني مدن يعتنقدون اإلسدااب.
ولملدل شدنص يف مداليزاي اادز يف اعتندداس أي  طدز أي شدنص يف اعتنداس دينده وتارسدته ووشدره.

 ( بشدن وشر الدين.٤)11رهنا  تطملااب املادة دين وتارسته، 

 حرية الرأي والتعبري وحرية الكام -٧ 

 1٤2-151التوصية   
 تملددل مدداليزاي ملتزمددة بدددعم ااددز يف طريددة الددرأي والتعبددري اململرسددة يف دسددتورها االُتددادي. -25

 .ون تملنا  وااملومة بصدد تعديل القواوني املتصلة ابملولو ، لملن إلغا ها كاملة  قد ال يمل

 نقل اجل سية وطلب اإلقامة الدائمة -8 

 262-151، و208-151، و152-151، و151-151، و150-151التوصياو   
تدددود ااملومدددة أن تشددددد علدددى أن تقدددقيل اجلنقدددية جيدددب أن يتوافدددز مددد  املدددواد املرتبطدددة  -26

 ابملولو  واملنصوص عليها يف الدستور االُتادي.
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 ددد هاهتم، أن  تقدددلل الادددو  علدددى أوددده جيدددوز لمجاودددب، رهندددا  أن  وتدددود ااملومدددة أيادددا   -2٧
يطلبوا تراسيص، مثل ترسيص اإلقامة من إدارة اهلقرة، األمر الذي ميملنهم مدن اإلقامدة يف مداليزاي 

 ( أسداس أهليدة الفدرد لطلدب اجلنقدية املاليزيدة.MyPRوتعدد  بطاقدة هويدة املقديم الددائم ) م  أسرهم.
 لامان األمن الو أ ومحاية املصلحة العليا للموا نني. ولذل ، يحفحص كل  لب بدقة

واإل ار التشريعي القائم ملنح اجلنقية يف ماليزاي مائم ملعاجلدة هدذه املقددلة. أمدا القدواوني  -28
 املتعلقة ابجلنقدية يف مداليزاي فتقدتند إىل األطملدااب الدواردة يف اجلدز  الثالدع مدن الدسدتور االُتدادي.

ددنح  وعددن مقدددلة املقدداواة، تتدداح لملددل مددن الرجددل  وختادد  للطلبدداو الفرديددة. تلقائيددا  فاجلنقددية ال متح
وامايدة القديادة واألمدن  واملرأة سبل يف إ ار الدسدتور االُتدادي ملدنح اجلنقدية املاليزيدة أل فاهلمدا.

الددو أ، تعددايع مجيدد  الطلبدداو معاجلددة دقيقددة، ساصددة عندددما يتعلددز األمددر ابجلنقددية األجنبيددة ألن 
 اي ال تعرتن ابجلنقية املزدوجة.ماليز 

 التعليم والصحة -٩ 

 268-151، و260-151، و199-151، و190-151التوصياو   
 يقتصر التعليم الرمسي على أ فال املوا نني املاليزيني. أما الرعاية الصحية فمتاطة للقمي . -29
فقد ولعت مبدادت ، 1951يف اتفاقية الاجنني لعااب  وم  أن ماليزاي ليقت دولة  رفا   -٣0

 ( بوصدددفهما بدددديا  ALC( ومراكدددز الدددتعل م البدددديل )CLCتوجيهيددة إلوشدددا  مراكدددز الدددتعل م انتمعدددي )
 لم فال غري املققلني من غري املوا نني للحصول على التعليم يف ماليزاي.

 ل ساء واألطفال واملساواة بني اجل سنيا -10 

 ،21٧-151، و215-151، و21٣-151و، 212-151، و209-151، و60-151التوصددياو   
 ،2٣9-151، و2٣٧-151، و2٣6-151، و2٣2-151، و219-151، و218-151و
 2٤2-151، و2٤0-151و

ما اوفمل ت ااملومة تو  أضية لتعزيز طقوس الطفل ومحايتهدا،  دا يف ذلد  اختداذ التددابري  -٣1
ملعاجلدة العوامدل الرئيقدة لدزواج وستااعف ااملومة جهودهدا  الازمة لتحديد القن  الدويا للزواج.

األ فددددال، مثددددل األسددددر املعيشددددية املننفاددددة الدددددسل، والتقددددرم املدرسددددي، واالفتقددددار إىل املعرفددددة 
 ابلصحة اإلجنابية اجلنقية.

ويحقددمح  مارسددة  وتعددارض مدداليزاي أي تارسدداو تاددر ابلرلدديعاو والفتيدداو الصددغرياو. -٣2
 يقهر عليها أسصائيون  بيون معتمدون.ستان اإلانث يف إ ار إجرا او  بية صارمة 

، عحددل قداوون العقدوابو بقداوون )تعدديل( قداوون العقدوابو ادراج مدادة 200٤ويف عااب  -٣٣
 ، تنص على ا يت:ألف-٣٧5جديدة، هي املادة 
يعاقددددب ابلقددددقن ملدددددة قددددد تبلددددّب ندددد  سددددنواو كددددل رجددددل، إاب ن فددددرتة زواج " 

أو سوفه من املوو أو األذى مدن  صحيح، يتقبب يف لرر زوجته أو أي شنص آسر
كل رجل يدان ابرتملام هذه اجلرمية يعاقدب ابلقدقن مددة "و أجل اجلما  م  زوجته".
 ."قد تبلّب ن  سنواو
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إىل زايدة تعزيدددز اامايدددة القاووويدددة للزوجددداو مدددن أذى  ألدددف أساسدددا  -٣٧5وترمدددي املدددادة  -٣٤
أزواجهددن مددن أجددل اجلمددا ، رغددم أن أطملددااب املددادة ال تددنص علددى مصددطلح "االغتصددام الزوجددي" 

 صراطة.
ألف، هناك أطملااب أسدرى موجدودة يف قداوون العقدوابو ميملدن -٣٧5وإىل جاوب املادة  -٣5

اهتددددااب الددددزوج  ني األمددددور، ميملددددن دائمددددا  فمددددن بدددد أن تلقددددد إليهددددا الزوجدددداو طقددددب وقددددائ  القاددددية.
وتتشدابه هدذه العقوبدة بوجده  سدنة سدقنا . 20ابلتقبب يف جرمية قد تبلّب مدة العقوبة املتعلقدة هبدا 

عااب م  عقوبة االغتصام، لملنها أشد بملثري تا هي عليه يف بلددان أسدرى تدنص تشدريعاهتا علدى 
 طملم بعينه يف طالة "االغتصام الزوجي".

 األصليةالشعوب  -11 

 258-151و 255-151التوصيتان   
تن إعان األمدم املتحددة بشددن طقدوس الشدعوم األصدلية يشدمل مجيد   ُتيل ااملومة علما   -٣6

جواودددب طقدددوس الشددددعوم األصدددلية،  دددا فيهددددا ااقدددوس االقتصدددادية واالجتماعيددددة والقياسدددية والثقافيددددة 
اد واليددة قاددائية علددى مواردهددا الطبيعيددة، فددلن ألن لملددل واليددة يف االُتدد لملددنن وملددرا   وطقوقهددا يف األرض.

 طملومة ماليزاي ستواصل البحع عن أفال القبل لامان محاية طقوس الشعوم األصلية.
وستقتمر طملومة ماليزاي يف لمان متثيل الشعوم األصدلية يف أعلدى املقدتوايو،  دا يف  -٣٧

 الربملان.ذل  إمسا  أصواهتم ابعتبارهم أعاا  يف  ل  الشيوخ وأعاا  يف 
    


