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  مقدمة    
 الفريق العامل املعين باالستعراض الدوري الشامل، املنشأ وفقاً لقـرار جملـس             عقد  -١

 إىل  ٢يف الفترة مـن     رابعة  ، دورته ال  ٢٠٠٧يونيه  / حزيران ١٨ املؤرخ   ٥/١حقوق اإلنسان   
ـ  اجللسة ا  يف املتعلق مباليزيا ستعراض  ال ا يجرأُو. ٢٠٠٩ فرباير/شباط ١٣  سادسة عـشرة  ل

سعادة رستم حممد عيسى، األمني       ماليزيا وترأس وفد . ٢٠٠٩ فرباير/ شباط ١١املعقودة يف   
/  شـباط  ١٣ املعقـودة يف     جلـسته يف  اعتمد الفريـق العامـل،       و .العام، وزارة اخلارجية  

  .مباليزيا  املتعلق، هذا التقرير٢٠٠٩ فرباير
ا، اختـار جملـس حقـوق       ولتيسري استعراض حالة حقوق اإلنسان يف ماليزي        - ٢

 ينتمـون إىل  )اجملموعة الثالثية(، جمموعة مقررين ٢٠٠٨سبتمرب / أيلول٨  اإلنسان، يف 
  .نيكاراغوا وقطر ومصر:  التاليةالبلدان

، صدرت الوثائق التالية الستعراض حالـة       ٥/١ من مرفق القرار     ١٥ بالفقرة   وعمالً  -٣
  :حقوق اإلنسان يف ماليزيا

ــر   )أ(   ــينتقري ــرض /وط ــرة  ع ــاً للفق ــدم وفق ــي مق ) أ(١٥خط
(A/HRC/WG.6/4/MYS/1)؛  

) ب(١٥ة السامية حلقوق اإلنسان عمـالً بـالفقرة         جتميع أعدته املفوضي    )ب(  
(A/HRC/WG.6/4/MYS/2)؛  

  .(A/HRC/WG.6/4/MYS/3)) ج(١٥موجز أعدته املفوضية عمالً بالفقرة   )ج(  
قاً  قائمـة أسـئلة أعـدهتا مـسب        ثية، عن طريق اجملموعة الثال    ماليزيا،وأحيلت إىل     -٤

اجلمهورية التشيكية والتفيا وليختنشتاين وهولندا والسويد والدامنرك وأملانيا وليتوانيا واململكة          
املوقع الشبكي  على  متاحة  وهذه األسئلة   . املتحدة لربيطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية وفنلندا     

  . لالستعراض الدوري الشاملاخلارجي

  مداوالت عملية االستعراضموجز   -أوالً   

   االستعراضموضوععرض مقدم من الدولة   -ألف   
، ٢٠٠٩فرباير / شباط١١يف اجللسة السادسة عشرة للفريق العامل، املعقودة يف   - ٥

عرضت ماليزيا تقريرها الوطين وأشارت إىل أن التقرير أعده فريق عامل مؤلف مـن              
قوق اإلنسان واملنظمات غري احلكوميـة      الوكاالت احلكومية املعنية واللجنة الوطنية حل     

  . املعنية حبقوق اإلنسان
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وأشار الوفد إىل أن احترام حقوق اإلنسان راسخ منذ أمد بعيد بالنظر إىل طابع البلد             -٦
وعند النظر يف تعزيز حقوق  . باعتباره مبثابة بوتقة تنصهر فيها ثقافات وديانات وأعراق خمتلفة        

ومحايتها، مبا يف ذلك ممارسة االلتزامات الدولية، يقتضي طـابع          اإلنسان واحلريات األساسية    
وقد . الء أمهية قصوى للوحدة الوطنية واالستقرار واألمن على الصعيد الوطين    يماليزيا الفريد إ  

 بأنشطة اقتصادية معينة، مما أسفر عن       األصل العرقي أدخلت احلقبة االستعمارية ممارسة ربط      
ويف حاالت متطرفة، أدى التـشجيع علـى الكراهيـة       . ثروةتفاوتات ضخمة يف الدخل وال    

والعنف بني خمتلف اجملموعات العرقية إىل عواقب خطرية، بلغت ذروهتا يف أعمال الـشغب              
ويف مواجهة ذلك، عدلت احلكومة بشكل جذري . ١٩٦٩مايو /املتفجرة اليت حدثت يف أيار

 ١٩٧١سة اقتصادية جديدة يف عام      ماعية بأن استهلت سيا   تهنجها يف معاجلة التفاوتات االج    
وماليزيا اليـوم   . هتدف إىل احلد من الفقر العام من خالل إعادة توزيع الثروة على حنو عادل             

.  مببادئ سيادة القانون واحلوكمة الرشيدة والرتاهة واملساءلة        تاماً دميقراطية قوية ملتزمة التزاماً   
األعراق والتنمية االجتماعية االقتصادية    وقد كرست اجلهود إىل حد بعيد لتحقيق الوئام بني          

  .العادلة، مع مراعاة حقوق اإلنسان واحلريات األساسية لألفراد
. وأبلغ الوفد أن الدستور االحتادي حيدد مسؤوليات الدولة جتاه الفـرد وبـالعكس              -٧

سبب  خالل األعوام اخلمسة والثالثني املاضية ب       هائالً وقال إن معدالت الفقر تناقصت تناقصاً     
اجلهد املبذول يف إدخال أبعاد جديدة للتصدي للفقر بني القطاعات السكانية العريضة، مبـا              

وقد اخنفض معـدل الفقـر بـني        . فيها جمموعات السكان األصليني وفقراء احلضر والريف      
 وتتوقع ماليزيا أن ٢٠٠٧ يف املائة يف عام    ٣,٦ إىل   ٢٠٠٤ يف املائة يف عام      ٥,٧املاليزيني من   

وقـال إن  . ٢٠١٠ يف املائة حبلـول عـام   ٢,٨عدل الفقر العام مبقدار النصف إىل   ختفض م 
احلكومة، لتحسني نوعية احلياة، تسعى جاهدة إىل توفري املسكن الالئق واملعقـول التكلفـة              

وتكرس سياسات وبرامج   . واجليد النوعية، وبصفة خاصة للفئة املنخفضة الدخل واملستقطنني       
هذا احلق ولضمان احلصول على املنافع األساسية مبا يف ذلـك            ضخمة لضمان    ومواردشىت  

  .مياه الشرب النقية
 يف املائة من امليزانيـة الـسنوية        ٢١وتدرك ماليزيا أمهية التعليم وقد خصصت حنو          -٨

وهي تنفـذ   . لإلنفاق على تطوير التعليم والتدريب    ) بليون دوالر أمريكي  ١٤,٥٣(اإلمجالية  
، حتـدد اخلطـوط العريـضة       ٢٠١٠-٢٠٠٦ التعليم يف الفترة     حاليا خطة رئيسية لتطوير   

إلجراءات ماليزيا الرامية إىل القضاء على االختالالت بضمان حصول الطالب على فـرص             
تعليمية عادلة ومتكافئة، بغض النظر عن مكاهنم أو عنصرهم أو قدراهتم أو انتمائهم العرقي،              

  .كانوعدم تسرب الطالب من النظام بسبب الفقر أو امل
وأشار الوفد إىل التقرير التجميعي لألمم املتحدة الذي يسلط الضوء على بالغـات               -٩

حمددة وجهت إىل ماليزيا، وأبلغ أن احلكومة ردت على تلك البالغات وأهنا مستعدة لتبادل              
  .مزيد من املعلومات
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زيـا  ويف معرض اإلعراب عن الشكر على األسئلة املسبقة والرد عليها، أشارت مالي             -١٠
جلنة تنسيق مشتركة بني الوكاالت هلا والية التوصية بانضمام ماليزيا إىل معاهـدات             إىل أن   

وعند االنـضمام إىل العهـد      . حقوق اإلنسان واالمتثال للمعاهدات اليت ماليزيا طرف فيها       
ـ          اص بـاحلقوق االقتـصادية     الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية والعهد الـدويل اخل

ة والثقافية واتفاقية مناهضة التعذيب وغريه من ضروب املعاملة أو العقوبة القاسية            واالجتماعي
أو الالإنسانية أو املهينة والربوتوكول االختياري التفاقية مناهضة التعذيب وغريه من ضروب            

يلزم املعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة، تنظر احلكومة جبدية يف التغيريات اليت               
وقد أجرت ماليزيا دراسـة تفـصيلية يف هـذا          . إدخاهلا على التشريعات والسياسات احمللية    

اخلصوص وعقدت مشاورات لدراسة التأثريات القانونية الناشئة عن نظام رومـا األساسـي        
 ورغم الشواغل العديدة يف هذا الصدد، فإن ماليزيا ملتزمة التزاماً         . ة الدولية يللمحكمة اجلنائ 

  .مببادئ وإنشاء احملكمة اجلنائية الدولية ونزاهتها تاماً
وذكر الوفد أن ماليزيا ترحب بإمكانية إجراء مزيد من املناقشات مع خمتلف املكلفني   -١١

بواليات يف إطار اإلجراءات اخلاصة ومستعدة للنظر بإجيابية يف طلبات الزيارة على أسـاس              
  . وجاهة كل اقتراح

 املتعلقـة مبركـز     ١٩٥١ يف اتفاقية عـام      زيا ليست طرفاً  وعلى الرغم من أن مالي      -١٢
 املتعلق مبركز الالجئني، فإهنا متتثل لاللتزامات الدولية جتاه         ١٩٦٧الالجئني وبروتوكوهلا لعام    

األشخاص الذين يدخلون ماليزيا ويدعون أهنم الجئون وملتمسو جلوء عن طريق ترتيبـات             
منذ وذلك  أسباب إنسانية،  متخذة شؤون الالجئني خاصة مع مفوضية األمم املتحدة السامية ل      

أن وافقت، قبل حنو ثالثني سنة، على إنشاء املفوضية، اليت ترتبط معها بالتعاون واملـشاركة               
، ال  ١٩٥٩/١٩٦٣ويف التعامل مع الالجئني احملتجزين مبوجب قانوين اهلجرة لعامي          . البناءة

قامتهم غري املشروعة، ولكنها تفعل ذلك فقـط        حتاكم ماليزيا احلائزين لبطاقة املفوضية على إ      
وتستخدم إدارة اهلجرة سلطتها التقديرية يف حتديد ما إذا كـان ينبغـي             . إذا ارتكبوا جرائم  

وترى ماليزيا أن   . إطالق سراح األشخاص احملتجزين الذين يدعون أهنم الجئون أو ترحيلهم         
ملتمـسي اللجـوء   /ر يف رعاية الالجئني املفوضية يقع عليها العبء واملسؤولية املتعلقان بالنظ      

  .وبصفة خاصة يف إجياد بلدان ثالثة مناسبة الستقباهلم حيث إن ماليزيا جمرد نقطة عبور
وأوضحت ماليزيا أنه جيري التحكم يف تدفق الالجئني على أساس ثنائي مع البلدان               -١٣

م، وأشـارت إىل     لتنظيم دخوهلم وخـروجه    املستقبلة عن طريق تنفيذ صكوك ملزمة قانوناً      
ومينح العمال األجانب احلائزون لوثائق قانونية املعاملـة        . ضرورة محاية أصحاب العمل أيضاً    
  . ١٩٥٥ ملا هو منصوص عليه مبوجب قانون العمل لعام نفسها املمنوحة للعمال احملليني وفقاً

 املوارد والقدرات، تنتهج ماليزيا بوجـه عـام سياسـة ترحيـل             حمدوديةوبسبب    -١٤
 للدستور االحتـادي    وتوفر احلماية حلقوق هؤالء املهاجرين طبقاً     . لمهاجرين غري الشرعيني  ل

حيتجز املهاجرون غري الشرعيني ملدة أطول       وال. ١٩٥٩/١٩٦٣وقانوين اهلجرة لعامي    
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من الالزم، بيد أن من أكثر األسباب اليت حيتمل أن تـؤدي إىل حـدوث االحتجـاز      
خر يف إثبات جنسيتهم والتأخر يف إصدار وثائق الـسفر        املطول، يف حاالت معينة، التأ    

ويتم تزويدهم، أثنـاء احتجـازهم،      . ذات الصلة من جانب البعثات األجنبية املعنية      
  .بالضروريات واملنافع األساسية

لدولية االلجنة الفرعية املعنية باالعتماد التابعة للجنة التنسيق        وأشارت ماليزيا إىل أن       -١٥
اللجنة الوطنية حلقـوق    ية املعنية بتعزيز ومحاية حقوق اإلنسان زعمت أن         للمؤسسات الوطن 

وأبلغت اللجنة الوطنية حلقوق اإلنسان احلكومة . اإلنسان ال متتثل بشكل كامل ملبادئ باريس
املعنية بتعزيـز ومحايـة     أهنا معرضة خلطر أن تعيد جلنة التنسيق الدولية للمؤسسات الوطنية           

وأبلغـت  ". املركز باء "إىل  " املركز ألف "ا بترتيلها من فئتها احلالية      حقوق اإلنسان اعتماده  
اللجنة الوطنية حلقوق اإلنـسان     ماليزيا أن احلكومة تقوم باختاذ عدة تدابري لضمان احتفاظ          

  .مبركزها الذي حيظى بالثقة واالحترام
باملـسؤولية  وذكر الوفد أن جلنة التعيينات القضائية، املنشأة حديثا، معهود إليهـا              -١٦

األساسية عن حتديد املرشحني للتعيينات والترقية يف املناصب القضائية، على أساس معـايري             
وقد أقر الربملان قانون إنشاء جلنـة التعيينـات القـضائية           . واضحة التحديد، والتوصية هبم   

  . وستبدأ اللجنة عملها حاملا يبدأ نفاذ القانون٢٠٠٩ لعام
لى الفساد، أشار الوفد إىل إنشاء اللجنة املاليزيـة ملكافحـة           وفيما يتعلق بالقضاء ع     -١٧

وقال إن  ). ٦٩٤القانون رقم    (٢٠٠٩الفساد مبوجب القانون املاليزي ملكافحة الفساد لعام        
 لتعزيز فعالية وكفـاءة جهـود       ٢٠٠٩يناير  / كانون الثاين  ١ يف   اللجنة بدأت أعماهلا رمسياً   

  .يف استقاللية اللجنة وشفافيتهامكافحة الفساد ولزيادة ثقة اجلماهري 

  ع االستعراض  واحلوار التفاعلي وردود الدولة موض  -باء   
وهناك بيانات إضافية مـن ثالثـة       .  ببيانات  وفداً ٦٠خالل احلوار التفاعلي، أدىل       -١٨

،  أيـضاً  وسُتنشريتسن تقدميها خالل احلوار التفاعلي بسبب ضيق الوقت،         مل   وعشرين وفداً 
دد مـن الوفـود   ع وشكر ∗على الشبكة اخلارجية لالستعراض الدوري الشامل     عند توفرها،   

احلكومة على التقرير الوطين الشامل وطريقة عرضه وردودها على األسئلة املسبقة اليت أتاحت 
وأديل ببيانـات رحـب فيهـا    . تقييم جهود ماليزيا يف جمال تعزيز حقوق اإلنسان ومحايتها    

__________ 

موريشيوس وسلوفاكيا واليابان والسويد والربازيل واألرجنتني وجامايكا ونيجرييا وبوتسوانا           ∗
 كوريا الشعبية الدميقراطية وسلوفينيا وأذربيجان واالحتاد الروسي واجلمهورية         وبريو ومجهورية 

العربية السورية وآيرلندا واجلمهورية التشيكية ونيوزيلندا والبوسنة واهلرسك والتفيا وملديف          
 .وألبانيا وأفغانستان
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يف جمال تعزيز حقوق اإلنسان ومحايتها وباألمهية اليت توليها هلـذا           باجلهود اليت تبذهلا ماليزيا     
كما رحبت وفود   . ورحبت وفود كثرية بإنشاء اللجنة الوطنية حلقوق اإلنسان       . االستعراض

  .عديدة بالتنوع العرقي والثقايف والديين املوجود يف البلد
لية لكفالة حقوقها يف مجلـة      وأثنت بروين على تعامل ماليزيا البناء مع جمتمعاهتا احمل          -١٩

وسـلمت بالتحـديات املواجهـة يف       . أمور منها التعليم والصحة والثقافة والسكن الالئق      
ونوهت بتعاون ماليزيا الوثيق مع األعضاء اآلخرين يف رابطة أمـم           . االضطالع هبذه اجلهود  

بت عن  وأعر. جنوب شرق آسيا يف صياغة اختصاصات هيئة حقوق اإلنسان التابعة للرابطة          
ماليزيا للمجلس من تعهدات والتزامات بتحقيق زيادة تكامـل أولوياهتـا            تأييدها ملا أعلنته  

  .الوطنية مع املبادئ العاملية حلقوق اإلنسان
 بإنشاء جلنة تنسيق مشتركة بني الوكاالت لدراسة انـضمام          وأحاطت اجلزائر علماً    -٢٠

: وأوصت بأن تقوم ماليزيا مبا يلـي      . سانماليزيا إىل املعاهدات الدولية األخرى حلقوق اإلن      
للتصديق على الصكوك الدولية حلقوق اإلنسان املذكورة        مواصلة اختاذ اخلطوات املالئمة    )أ(

ومواصلة دفع التقدم حنو حتقيق املساواة بني اجلنسني        ) ب( من التقرير الوطين؛     ٢٣يف الفقرة   
لواجب لتوصيات اللجنة املشتركة بـني      والنهوض باملرأة، ال سيما عن طريق إيالء االعتبار ا        

الوكاالت، اليت تنسِّق أعماهلا وزارة املرأة واألسرة والتنمية فيما يتعلق بامتثال ماليزيا ألحكام             
اتفاقية حقوق الطفل واتفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييز ضد املرأة، وسحب حتفظاهتا             

لرامية إىل استعادة ثقة اجلماهري يف القضاء؛       ومواصلة اإلصالحات ا  ) ج(على كلتا االتفاقيتني؛    
سـيما   ومواصلة اتباع سياسات فعالة لكفالة السكن الالئـق جلميـع املـواطنني، وال            ) د(

وتعزيز آلية الرصد على املستوى االحتادي وعلـى  ) ه(لألشخاص يف الفئة املنخفضة الدخل؛     
قضاء على الفقـر، وتقاسـم      مستوى املقاطعات لضمان انتفاع الفئات املستهدفة بربامج ال       

  . املمارسات الفضلى مع البلدان النامية املهتمة
وأبدت إسرائيل تقديرها للجهود اليت تبذهلا ماليزيا لتعزيـز التنميـة االقتـصادية               -٢١

وأوصت . واالجتماعية، وأشارت إىل التقدم يف اخلدمات الصحية والتعليم والقضاء على الفقر
إلغاء أو تعديل التشريعات، مثل قانون األمن الداخلي،        ) أ: (مبا يلي إسرائيل بأن تقوم ماليزيا     

اليت تقيد احلريات األساسية باسم األمن الوطين أو احلياة االقتصادية للدولة، وتشجع علـى              
توقيف األشخاص أو احتجازهم على حنو تعسفي دون منحهم إمكانية التوصل إىل مراجعـة        

اكمة عادلة، وتتسبب يف قمع التعبري احلر للمدافعني عـن          قضائية، وتعوق التمتع باحلق يف حم     
وإلغاء عقوبة اإلعـدام باعتبارهـا      ) ب(حقوق اإلنسان وغريهم من أعضاء اجملتمع املدين؛        

؛ ٦٢/١٤٩ لقرار اجلمعية العامة     اب ووقف استخدام عقوبة اإلعدام طبقاً     قالشكل النهائي للع  
ية والالإنسانية واملهينـة، مبـا يف ذلـك جلـد           وجترمي ممارسة التعذيب واملعاملة القاس    ) ج(

وسن تشريع ينص علـى     ) د( هلم على االنتهاكات املزعومة لقانون اهلجرة؛        األشخاص عقاباً 
حتديد وضع ملتمسي اللجوء والالجئني وعدميي اجلنسية ومحايتهم، وإعادة النظر يف قـوانني             
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اص الذين تطلق عليهم التسمية     وإجراءات اهلجرة بغية التمييز بني هؤالء األشخاص واألشخ       
وإهناء إفالت أفراد فيلق املتطوعني املاليزيني من العقاب علـى     ) ه(؛  "مهاجرون غري شرعيني  "

أعمال العنف والفساد واستغالل السلطة ضد املهاجرين وذلك بتعـديل الئحـة الفيلـق؛              
 من النـساء    ووضع واعتماد تشريعات وممارسات ملنح من سبق االجتار هبم واستغالهلم          )و(

  .واألطفال والباقني يف ماليزيا حصانة من العقوبات مبوجب القوانني الوطنية للهجرة
 باألولوية العالية املمنوحة للتعليم والبىن األساسية العامة        وأحاطت نيبال علماً    -٢٢

والحظت التقدم اهلائل احملرز    . وتنمية رأس املال البشري وتقدمي خدمات صحة األسرة       
. ن الفقر ويف توفري شبكات أمان اجتماعي للمسنني والـسكان الـضعفاء           يف احلد م  

وأوصت نيبال ماليزيا   .  بالتزام ماليزيا برعاية العمال األجانب يف البلد       وأحاطت علماً 
تواصل جهودها الرامية إىل محاية حقوق العمال املهاجرين وتعزز سـالمتهم           ) أ: (بأن

  .ورفاههم من خالل ترتيبات مؤسسية
الحظ السودان إقرار ماليزيا بأمهية احلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية بالقدر          و  -٢٣

ت أن التنميـة    بوقال إن جتربتها تث   . نفسه من األمهية اليت تتسم هبا احلقوق املدنية والسياسية        
وأوصى بقوة  . االقتصادية تساعد بشكل حاسم يف صون الوحدة الوطنية واالستقرار الوطين         

سم ماليزيا مع غريها بالتفصيل، ومن خالل اآلليات املالئمـة التابعـة للمجلـس،              بأن تتقا 
: حققته من إجنازات واكتسبته من خربات واستخلصته من دروس يف اجملـاالت التاليـة              ما
الكيفية اليت متكنت هبا من خفض معدالت الفقر يف املناطق الريفيـة بطريقـة متـسقة                 )أ(

والكيفية اليت ساعد هبـا إنـشاء       ) ب (؛والثالثني املاضية وتدرجيية خالل السنوات اخلمس     
زال يساعد هبا، يف مكافحة الفساد وإذكاء الوعي؛         أكادميية مكافحة الفساد يف ماليزيا، وما     

وكيفية االعتراف مبفهوم تنوع النظم القانونية الرئيسية يف العامل، وتعزيز هذا املفهـوم،             ) ج(
 وتطبيق املعايري املدرجة يف أحكام االتفاقية الدولية        ليها عاملياً عن طريق تطبيق املعايري املتفق ع     

  .للحقوق املدنية والسياسية
والحظت بوتان اخلطوات اليت تعزز الوعي حبقوق اإلنسان واملساءلة خبصوص هذه             -٢٤

احلقوق داخل احلكومة، وال سيما إنشاء املعهد املاليزي للرتاهة، واألكادميية املاليزية ملكافحة            
الفساد، وجلنة التنسيق املشتركة بني الوكاالت املعهود إليها بدراسـة انـضمام ماليزيـا إىل     

تواصل إجراء استعراضات   ) أ: (وأوصت بوتان ماليزيا بأن   . الصكوك الدولية والتوصية بذلك   
شريعاهتا القائمة ودرجة استعدادها، مبا ميهد الطريق حنو االنـضمام          تودراسات شاملة بشأن    

، يف نطاق إطارهـا املؤسـسي       وك الدولية حلقوق اإلنسان حسب ما تراه مالئماً       إىل الصك 
  . والقانوين ومواردها وأولوياهتا الوطنية

وأبدت مجهورية الو الدميقراطية الشعبية تقديرها للتنوع الثقايف يف ماليزيا، والحظت       -٢٥
ان، والوحـدة الوطنيـة،     إجنازاهتا يف جماالت التنمية االقتصادية واالجتماعية، وحقوق اإلنس       

ورحبت بعمل ماليزيا يف اجمللس، ويف إنشاء هيئـة         . واألمن العام، والتعليم، واحلد من الفقر     
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حقوق اإلنسان التابعة لرابطة أمم جنوب شرق آسيا، ويف التصديق على ميثاق رابطة أمـم               
ا الثقايف  وأعربت عن أملها يف أن تواصل ماليزيا العمل، على ضوء تنوعه          . جنوب شرق آسيا  

. ٢٠٢٠الوطين وواقعها الوطين، على حتقيق سياسة الرؤية الوطنية ورؤيـة ماليزيـا لعـام               
تواصل بذل اجلهود الرامية إىل احلد ) أ: (وأوصت مجهورية الو الدميقراطية الشعبية ماليزيا بأن   
 مـع  تتقاسم) ب (؛وشجعتها على أن. من انتشار الفقر وتقليل التفاوتات يف الدخل والتعليم 

البلدان األخرى يف املنطقة خرباهتا وممارساهتا الفضلى يف جمال القضاء على الفقر وكـذلك،              
  .على وجه اخلصوص، يف تنمية املؤسسات الصغرية واملتوسطة احلجم

 وحتافظ على    اقتصادياً بنجاح ماليزيا، يف الوقت الذي حتقق فيه منواً        ورحبت الصني   -٢٦
 باسـتثمارات   وأحاطت علماً . فقر والتفاوت يف الدخل والتعليم    الوئام العرقي، يف احلد من ال     

ماليزيا الطويلة األجل يف الرعاية الصحية والبنية األساسية ونظامها الشامل حلمايـة حقـوق          
ونوهت الصني بالقوانني املتعلقة حبقوق األطفال واملعوقني والـشعوب األصـلية            . اإلنسان

أن تتقاسم مع   شجعت ماليزيا على    ) أ: (فإن الصني وباإلضافة إىل ذلك،    . والعمال األجانب 
البلدان النامية األخرى خرباهتا يف جمال النهوض بالتعليم، وبصفة خاصة يف وضع اخلطـط              
الرامية إىل ضمان حصول الطالب على التعليم بصرف النظر عـن مكـان وجـودهم أو             

 حصول أفراد الشعوب    وأبدت تقديرها ملبادرات ماليزيا اإلجيابية يف ضمان      ) ب(خلفيتهم؛  
األصلية على التعليم والرعاية الصحية واملساعدة القضائية، وأعربت عن األمـل يف بـذل              

وشجعت ماليزيا على مواصلة التعاون مـع اجملتمـع         ) ج(جهود متواصلة يف هذا الصدد؛      
  .املدين يف بناء القدرات وزيادة حتسني حياة شعبها

ة بتعديل القوانني املتعلقة بالعنف ضد املـرأة،        ورحبت فييت نام باملبادرات اخلاص      - ٢٧
وحتسني تدابري محاية الضحايا، وتكثيف اجلهود الرامية إىل مكافحة مجيع أشكال االجتـار             
بالنساء والبنات، وذلك بوسائل منها العمل على حنو وثيق مع البلدان اجملاورة، مبـا فيهـا       

رابطة أمم جنوب شرق آسـيا ويف       وسلطت الضوء على دور ماليزيا النشط يف        . فييت نام 
تقاسم خرباهتا يف التنمية الوطنية واحلد مـن  ) أ: (وأوصت بأن تقوم ماليزيا مبا يلي    . اجمللس

ومواصلة جهودها الرامية إىل تعزيز إنفاذ القـانون املتعلـق          ) ب(الفقر مع اجملتمع الدويل؛     
ن اجملاورة يف مكافحة االجتار ومواصلة مشاركتها اإلجيابية مع البلدا) ج(بالعنف ضد املرأة؛ 

باألشخاص، واستكشاف املزيد من السبل والوسائل الرامية إىل حتسني وتعزيز محاية ضحايا 
  .العنف األسري

ورحبت كمبوديا بالتقدم الذي أحرزته ماليزيا يف جمايل التعليم والتدريب، اللذين             - ٢٨
اليزيا أن تتقاسم مـع البلـدان       وطلبت من م  . يرصد هلما أكرب خمصص يف امليزانية الوطنية      

. النامية األخرى خرباهتا وممارساهتا الفضلى، وال سيما يف صياغة خطة وطنية لتطوير التعليم       
وأوصت كمبوديا ماليزيا بقوة، وهي تالحظ مع التقدير ما حتقق يف احلد من الفقر وتفاوت 

د من التدابري للحد مـن      تواصل اختاذ مزي  ) أ: (الدخل وتشري إىل التنوع العرقي للبلد، بأن      
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. الفقر وتضاعف جهودها الرامية إىل تعزيز العالقات والوئام بني خمتلف األعراق يف البلـد             
وشجعت كمبوديا ماليزيا على مواصلة تكثيف اجلهود الرامية إىل مكافحة االجتار بالنساء            

، وتقاسم اخلربات   سيما بزيادة التعاون الثنائي واإلقليمي مع البلدان األصلية        واألطفال، وال 
  .يف هذا اجملال

ورحبت تايلند مبشاركة ماليزيا البناءة يف جمال حقوق اإلنـسان علـى الـصعيد                - ٢٩
اإلقليمي، داخل رابطة أمم جنوب شرق آسيا ومنظمة املؤمتر اإلسالمي، وجهودها يف جمال           

يق النمو  ق حت ضمان الوئام االجتماعي يف جمتمع متعدد األعراق، وسياساهتا الناجحة يف جمال          
االقتصادي، واالهتمام اخلاص الذي توليه لتعزيز حقوق اإلنسان ومحاية الفئات الضعيفة،           
مبا فيها النساء واألطفال واألشخاص ذوو اإلعاقة، وقيامها بإنشاء جلنة ملراجعة القـوانني             

ويف . يةاملتعلقة حبقوق املرأة املكفولة مبوجب األحكام اخلاصة باألسرة يف الشريعة اإلسالم          
 والقانون املتعلق باألشخاص ذوي اإلعاقـة،       ٢٠٠١معرض الترحيب بقانون الطفل لعام      

حثت تايلند ماليزيا على مواصلة تركيز جهودها على ضمان احلمايـة الكاملـة حلقـوق               
وإحدى وسائل حتقيق ذلك هي الربامج الـصارمة لبنـاء          . اإلنسان جلميع الفئات الضعيفة   

  .ماليزيا يف هذا اجملال واملوجهة بصفة خاصة إىل املوظفني العامنيالقدرات اليت استهلتها 
 متنوع األعراق، تنعم باستقرار سياسي مع وقالت ميامنار إن ماليزيا، باعتبارها بلداً  - ٣٠

وأشادت بالتزام ماليزيا علـى     . حوكمة رشيدة تعزز بثبات التنمية االجتماعية االقتصادية      
ق اإلنسان، ورحبت باإلصالحات التـشريعية الراميـة إىل     الصعيدين الوطين والدويل حبقو   

ويف معرض اإلشارة إىل عـدة      . تعزيز ودعم استقالل ونزاهة القضاء وفقا للمعايري الدولية       
: وق االقتصادية واالجتماعية والثقافية، أوصت ميامنـار ماليزيـا بـأن          قبرامج لتعزيز احل  

ا الفضلى فيما تبذله من جهود لوضـع        تواصل تقاسم وتوسيع نطاق خرباهتا وممارساهت       )أ(
سياسات واستراتيجيات شاملة للنهوض مبجموعات السكان األصليني تركز على حتسني 
وضع أفراد اجملتمع احمللي ونوعية حياهتم عن طريـق بـرامج اجتماعيـة اقتـصادية؛               

ة، وتتقاسم خرباهتا يف جمال القضاء على الفقر، وال سيما الفقر يف املناطق احلضري              )ب(
  .ة األخرىيمع البلدان النام

ورحب املغرب باالهتمام املوجه إىل القضاء على الفقر باالشتراك مـع القطـاع               - ٣١
 خبطة ماليزيا الرئيسية لتطوير التعليم وبالتدابري املتخذة        وأحاط علماً . اخلاص واجملتمع املدين  

اصل جهودها الرامية إىل تو) أ: (وأوصى ماليزيا بأن. لتعزيز ومحاية حقوق األطفال والنساء
 مـن  ٣٥دعم األطفال ذوي االحتياجات اخلاصة، وال سيما الفئات املذكورة يف الفقـرة           

مج التعليم الرامية اوتتقاسم مع غريها من البلدان خرباهتا فيما يتعلق برب) ب(التقرير الوطين؛ 
تخذ التـدابري   وت) ج(إشراب الطالب قيم التسامح واالنفتاح اليت ينطوي عليها اإلسالم؛          

وتواصل تنظيم  ) د(الضرورية للنهوض بالقيم األسرية واألخالقية وتعزيزها على حنو فعال؛          
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الربامج التدريبية املتعلقة بتعزيز كفاءات الوالدين واملوجهة إىل اجلمهور العام مـن أجـل              
  .ضمان رفاه األطفال

،  متنوعاً ا، باعتبارها بلداً  وأثنت سنغافورة على اجلهود املتواصلة اليت تبذهلا ماليزي         - ٣٢
لتحسني رفاه خمتلف جمتمعاهتا احمللية والنساء واألطفال واألقليـات والـشعوب األصـلية             
واألشخاص ذوي اإلعاقة، من خالل تشريعات واسعة النطاق لصون حقوقهم ومن خالل            
سياسات لتوفري اخلدمات األساسية مثل الرعاية الصحية والسكن، وقد ساعدت كلها على            

وقالت إن ماليزيا اختذت خطوات لتحقيق اتساق سياساهتا الوطنية         . رفع مستويات املعيشة  
مع االلتزامات الدولية يف جمال حقوق اإلنسان، ومن األمثلة يف هذا الصدد قانوهنا الطفـل               

وأعربت سنغافورة . وقانوهنا املتعلق باألشخاص ذوي اإلعاقة الذي سن مؤخراً ٢٠٠١لعام 
وقالـت إن   . هود ماليزيا الرائعة يف العمل على حتقيق املساواة بني اجلنسني         عن تقديرها جل  

 بدور قيادي خبصوص هذه املسائل على الساحة الدولية وذلك، على           ماليزيا تضطلع أيضاً  
وقد استضافت ماليزيا املؤمتر الـوزاري األول   . سبيل املثال، من خالل حركة عدم االحنياز      

، وأنشأت معهد حركـة عـدم       ٢٠٠٥نهوض باملرأة يف عام     حلركة عدم االحنياز بشأن ال    
وأشارت إىل أن ماليزيا كانت من أسبق البلدان يف منطقتـها الـيت        . االحنياز لتمكني املرأة  

ت سياسة بشأن كبار السن للنهوض بإمكاناهتم إىل الوضع األمثل من خالل تـوفري              عوض
  .ههمالفرص والرعاية واحلماية هلم بغية كفالة كرامتهم ورفا

والحظت كوبا أن ماليزيا دولة عضو قيادية يف حركة عدم االحنياز ورئيسة سابقة               - ٣٣
ا، منت وأصبحت قوة اقتصادية هلوقالت إن ماليزيا، منذ استقال. هلا وأهنا ذات تنوع خصب

ملتزمة حبقوق اإلنسان املتعلقة بالصحة والتعليم واملرأة والعمل والثقافة والسكن، ومبكافحة           
وأعربت كوبا عن اهتمامها اخلاص بالنتائج اإلجيابية       . من خالل بذل جهود مستدامة    الفقر  

وقالت . احملققة فيما يتعلق باحلق يف التعليم، الذي خيصص له جزء ضخم من امليزانية الوطنية
: وأوصت بأن تقوم ماليزيـا مبـا يلـي        . إن لدى ماليزيا برامج تضمن الرعاية التفضيلية      

اإلجيابية الرامية إىل تعزيز احلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافيـة،         مواصلة جهودها     )أ(
ومواصـلة جهودهـا    ) ب(وال سيما األولوية املمنوحة للصحة والتعليم ورعاية املعوقني؛         

وتقاسم ممارساهتا اجليدة يف املسائل املتعلقـة       ) ج(اإلجيابية املوجهة إىل القضاء على الفقر؛       
دمات الصحية، وال سيما املزايا اليت يوفرها نظام الرعاية األولية عن بتيسري احلصول على اخل
  .بعد، مع اجملتمع الدويل

اللجنة الوطنية  والحظت أستراليا املسامهة القيمة اليت تقدمها على الصعيد اإلقليمي            - ٣٤
كما الحظت النجاح احملقق يف تعزيز التعليم املتعدد اللغات، مبا يف ذلـك             . حلقوق اإلنسان 

 ويف معرض اإلشارة إىل الشواغل املتعلقـة        ،السماح بتدريس اللغة األم لألقليات يف املدارس      
حبقوق غري املسلمني يف احلاالت اليت تنطوي على أمور تتعلق بالشريعة اإلسـالمية وحريـة               
الدين، وبصفة خاصة فيما يتعلق مبجموعة املااليني العرقية، شجعت أستراليا ماليزيـا علـى              
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 جبملة أمـور مـن بينـها        وأحاطت علماً . ناقشة حرية الدين مبزيد من الصراحة     السماح مب 
وإذ أعربت عن التقدير لـسجل      . الدعوات املطالبة بزيادة استقالل وسائط اإلعالم والقضاء      

ماليزيا الناجح يف التنمية االقتصادية والتخفيف من حدة الفقر، فإهنا شجعت ماليزيـا علـى           
من احلماية حلقوق العمال املهاجرين وحلقوق املهـاجرين غـري          اختاذ خطوات لتوفري مزيد     

 ملكافحة االجتار، أشارت إىل الـشواغل       ٢٠٠٧ويف معرض الترحيب بقانون عام      . الشرعيني
  .املتعلقة مبعاملة ضحايا االجتار بالبشر على أهنم مهاجرون غري شرعيني

دية واالجتماعية والثقافية،   ورحبت هولندا بإجنازات ماليزيا يف جمال احلقوق االقتصا         -٣٥
إصالح فانون الشرطة حبيث ال ينتهك      ) أ: (وأوصت مبا يلي  . مثل توفري التعليم اجملاين للجميع    

شرط احلصول على ترخيص من الشرطة لعقد اجتماعات عامة تضم ثالثة أشخاص أو أكثر              
ملرفوعة ضـد   مستقلة وحمايدة لتلقي الشكاوى ا     وإنشاء جلنة ) ب(احلق يف التجمع السلمي؛     

وضـمان امتثـال    ) ج(أفراد الشرطة وفقاً لتوصيات اللجنة امللكية املعنية بإصالح الشرطة؛          
اللجنة الوطنية حلقوق اإلنسان ملبادئ باريس ومشول اختصاصها جلميع احلقوق املنـصوص            

م ويف معرض اإلشارة إىل دعم ماليزيا ملفوضية األم       . عليها يف اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان     
 تضع، بالتعاون مع مفوضية) د (؛املتحدة السامية لشؤون الالجئني، أوصت هولندا ماليزيا بأن

األمم املتحدة السامية لشؤون الالجئني، إطاراً إدارياً للتمييز بني الالجئني وملتمسي اللجوء،            
عاملـة  من ناحية، واملهاجرين غري الشرعيني، من الناحية األخرى، وتطبق املعايري الدوليـة مل            

  .  الرعايا األجانب
والحظت الفلبني أن ماليزيا تغلبت على العقبات الضخمة اليت كانت تعترض سبيل              -٣٦

القيام على حنو ناجح بتحسني رفاه شعبها وحقوق اإلنسان املكفولة له، باالستناد يف ذلك إىل 
نوب شرق آسـيا    وأشارت إىل دور ماليزيا املهم يف رابطة أمم ج        . يتنوعها لتحقيق منو دينام   

وشكرت الفلـبني   . ويف بناء مجاعة رابطة أمم جنوب شرق آسيا املتسمة باالستقرار والوئام          
. ماليزيا على جهودها الرامية إىل رفع مكانة الرابطة يف األمم املتحدة واحملافل الدولية األخرى             

وطنية، هنأت الفلبني   ويف معرض اإلشارة إىل تركيز ماليزيا على التعليم باعتباره أداة للتنمية ال           
ماليزيا على ختصيصها نسبة كبرية من ميزانيتها للتعليم والتدريب وتنفيذ اخلطـة الرئيـسية              
لتطوير التعليم، وعلى سياستها املتعلقة بتقدمي مساعدات تقنية سخية ومنح دراسية إىل مواطين 

 هـذا الطريـق،   وشجعت الفلبني ماليزيا على مواصلة العمل علـى       . البلدان النامية األخرى  
وإذ هنأت الفلبني ماليزيا على     . واملسامهة يف بناء القدرات وتنميتها من خالل التعاون الدويل        

تتقاسم مـع   ) أ: (جهودها الناجحة يف خفض معدالت الوفيات النفاسية، فإهنا أوصتها بأن         
  . غريها من البلدان ممارساهتا الفضلى واستراتيجياهتا املتعلقة هبذه املسألة

ورحبت أوزبكستان باخلطوات املتخذة لتدعيم اآلليات الوطنية حلقـوق اإلنـسان             -٣٧
والحظت اعتراف ماليزيا بأمهيـة     . وجبهود ماليزيا على املستويات الوطين واإلقليمي والدويل      

. لـسياسية ااحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية على قدم املساواة مع احلقوق املدنية و          



A/HRC/11/30* 

13 GE.09-16358 

تواصل العمل على إجياد السبل والوسائل الكفيلة بزيادة        ) أ: ( ماليزيا بأن  وأوصت أوزبكستان 
وشـجعت  . استثمارات القطاعني العام واخلاص يف مكافحة الفقـر يف املنـاطق احلـضرية           

حتقيق مشاركة القطاعني العام واخلـاص واملنظمـات غـري          ) ب (؛أوزبكستان ماليزيا على  
ء على الفقر، بوسائل من بينها استحداث مزيـد مـن           احلكومية يف اجلهود الرامية إىل القضا     

وتقاسـم خرباهتـا    ) ج(فرص العمل وتزويد املوارد البشرية مبا يلزم من مهارات وتدريب؛           
وممارساهتا الفضلى يف جمال القضاء على الفقر، وال سيما بني سكان الريف واحلـضر، مـع                

ة إىل احلد من انتشار الفقر وتقليـل        ومواصلة بذل اجلهود الرامي   ) د(البلدان النامية األخرى؛    
  . التفاوتات يف الدخل والتعليم

وهنأت اإلمارات العربية املتحدة ماليزيا على إدراج مبادئ حقـوق اإلنـسان يف               -٣٨
والحظـت  . دستورها وتشريعاهتا وعلى انضمامها إىل املعاهدات الدولية حلقوق اإلنـسان         

باع سياسة إمنائية رشيدة، واحلد من الفقر، وهنوض        باهتمام إجنازات البلد احملققة من خالل ات      
وأعربت عـن   . البلد بالتعليم وتطويره بوترية سريعة، مع صون الوئام العرقي يف الوقت نفسه           

وأوصـت  . تقديرها إلجنازات ماليزيا يف جمال تأمني سكن الئق ومستوى معيـشة مـريح            
ا الرامية إىل احلد من الفقـر ومـن         تواصل جهوده ) أ: (اإلمارات العربية املتحدة ماليزيا بأن    

وتتقاسم مع البلدان النامية األخرى خرباهتا فيما يتعلـق         ) ب(التفاوتات يف التعليم والدخل؛     
وتواصل وضع السياسات والربامج الضرورية لضمان السكن الالئق        ) ج(بالقضاء على الفقر؛    

  .خل الديبتكلفة معقولة جلميع السكان، وبصفة خاصة للسكان احملدود
ورحبت فرتويال جبملة أمور من بينها إنشاء اللجنة الوطنية حلقوق اإلنسان والحظت   -٣٩

األمهية املمنوحة للحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية وللسياسات والربامج العامة املتصلة 
، ينبغي ضـمانه     اجتماعياً وأشارت بصفة خاصة إىل احلق يف الصحة الذي، بوصفه حقاً         . هبا
تواصـل  ) أ: (ويف هذا الصدد، أوصت فرتويال ماليزيا بأن      .  من احلق يف احلياة    اعتباره جزءاً ب

وتعمق خططها الصحية احلالية، اليت يتمثل هدفها الرئيسي يف تيسري حصول السكان علـى              
  .خدمات صحية عصرية وجيدة النوعية

 قـوة، وأن    والحظت باكستان أن ماليزيا متكنت من حتويل تنوعهـا العرقـي إىل             -٤٠
الدستور يكفل احلريات األساسية، وأن اللجنة الوطنية حلقوق اإلنسان عهد إليها بصالحيات            

 وإنشاء اللجنة الوزارية    ٢٠٠١وأشارت باكستان إىل سن قانون الطفل لعام        . واسعة النطاق 
  .ا للتعليماملعنية باملساواة بني اجلنسني، والتقليص اهلائل للفقر، واألولوية اليت تعطيها ماليزي

وأثىن األردن على ماليزيا جلهودها املستمرة املخلصة الرامية إىل تعزيز حقوق اإلنسان   -٤١
ومحايتها، وأبدى تقديره للجهود املبذولة لتدعيم اإلطار املؤسسي، مبا يف ذلك إنشاء عـدد              

تواصـل تطـوير اإلطـار      ) أ: (وأوصى األردن ماليزيا بأن   . كبري من الوكاالت املتخصصة   
وتعزز التثقيـف يف جمـال حقـوق       ) ب(ملؤسسي املتعلق بتعزيز حقوق اإلنسان ومحايتها؛       ا
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وتوفر للعاملني يف سلك القضاء وموظفي إنفاذ القانون واحملامني برامج تدريب        ) ج(اإلنسان؛  
  .يف جمال حقوق اإلنسان وتعمل على حتسني هذه الربامج

 إىل  البلد املتنوع، وأشارت أيـضاً    وسلطت عمان الضوء على أمهية الوحدة يف هذا           -٤٢
، وإىل تصديقه على عدد من الـصكوك         متقدماً جناحاته العلمية واالقتصادية، اليت جعلته بلداً     

ويظهر . الدولية حلقوق اإلنسان وتعاونه مع اآلليات الدولية حلقوق اإلنسان ومع اجملتمع املدين
اختـاذ  ) أ: (وأوصت عمان مبا يلي   . ةالدليل على هذا يف اجلهود املبذولة لتحسني وضع املرأ        

مجيع التدابري الضرورية، وتنفيذ مجيع الربامج الالزمة، للتغلب على العقبات اليت حتـول دون              
  . لقيم البلدومواصلة تعزيز حقوق اإلنسان وفقاً) ب(مواصلة النهوض بوضع املرأة؛ 

ن احلقوق االقتصادية   والحظت اجلماهريية العربية الليبية أن الدستور االحتادي يضم         -٤٣
ونوهت بقانون حقوق الطفل لعام     . واالجتماعية والثقافية، وكذلك احلقوق املدنية والسياسية     

 وبالتعليم االبتدائي اإللزامي للجميع، باعتبارمها دليلني على اهتمام ماليزيـا حبقـوق          ٢٠٠١
طفـال دون   وقالت إن ماليزيا ما فتئت تعمل على ضمان حقوق اإلنسان جلميع األ           . الطفل

متييز، وسألت عن التدابري املتخذة لتنفيذ اتفاقية منظمة العمل الدولية بشأن القضاء على أسوأ              
  .أشكال عمل األطفال

، ذكر وفد    على األسئلة اليت طرحت، مبا يف ذلك األسئلة اخلطية املقدمة مسبقاً           ورداً  -٤٤
يف اتفاقيـة مناهـضة التعـذيب،         طرفـاً  ماليزيا أن ماليزيا، على الرغم من أهنا ليست بلداً        

 ة، وبـصف تتسامح مع، أو تتغاضى عن، أي سلوك من جانب أي شخص يشكل تعـذيباً     ال
وخيضع أي شخص يرتكـب التعـذيب       . خاصة إذا كان مرتكبه من موظفي إنفاذ القانون       

. للقانون، اجلنائي واملدين على السواء، وال مينح أي استثناء لوكاالت إنفاذ القانون وموظفيها            
، وقد استخدمت حالتان حدثتا مؤخراً    . ويعترب أي شكل من أشكال التعذيب جرمية خطرية       
ويف احلالتني على حد سواء، كانـت       . وكانت الشرطة متورطة فيهما، لتوضيح هذه املسألة      

هناك التزامات واضحة من ماليزيا بالتصدي للسلوك الذي قد يتسبب يف انتـهاك مبـادئ               
  .حقوق اإلنسان

وفيما يتعلق مبمارسـة    . الوفد إن الدستور االحتادي مينح حرية التجمع والتعبري       وقال    -٤٥
هذين احلقني، تضطلع احلكومة باملسؤولية عن تأمني الضمان الكامل ألمن االحتاد والنظـام             

  . لإلعالن العاملي حلقوق اإلنسانالعام واألخالقيات وفقاً
 من الدستور االحتـادي     ١١إىل أن املادة    وفيما يتعلق حبرية الدين، أشار وفد ماليزيا          -٤٦

، )٤( بأحكام الفقرة تضمن لكل شخص احلق يف اجملاهرة بدينه وإقامة شعائره وكذلك، رهناً         
 تقييدية يف تطبيقها على حرية ١١من املادة ) ٤(وقد قيل الكثري عن كون الفقرة       . الدعوة إليه 

 ٥وقد سنت املـادة     . ض هذا التقييد   أي تشريع جرى سنه لفر     بيد أنه ال يوجد حالياً    . الدين
من القانون املستقى من الشريعة واملتعلق باجلرائم اجلنائية على األراضي االحتادية من أجـل              
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ويطبق هذا القانون على املسلمني فقط، . حظر نشر التعاليم املنحرفة من مسلم إىل مسلم آخر     
  . مبوجبهوبالتايل ال ميكن تقدمي غري املسلمني إىل حماكم الشريعة 

ورد الوفد على ما أثري عن مسألة هدم املعابد اهلندوسية، اليت زعم أهنا مسألة انتهاك                 -٤٧
وقال الوفد إن ماليزيا ترى أنه جيب على من يعتزمون بناء أمـاكن عبـادة أن                . حلرية الدين 

وهنـاك  . حيترموا الدستور االحتادي وقوانني البلد ذات الصلة، بصرف النظر عن أي ديـن            
وإجـراءات  . الت كثرية طعنت فيها األطراف املتأثرة ضد إجراءات احلكومة يف احملاكم          حا

السلطات املتعلقة هبدم هذه األماكن املشيدة على حنو غري قانوين ليست هلا أي صـلة علـى             
وقد أكدت هذا استنتاجات اآللية املعنية بإجراءات النظر يف         . اإلطالق حبرية الدين يف ماليزيا    

  .تابعة جمللس حقوق اإلنسان واملنشأة للتحقيق يف هذه املسألةالشكاوى ال
 وأشار الوفد إىل أن من الصواب القول إن قانون العقوبات املاليزي جيـرم حاليـاً                -٤٨

وقال إن هذا السلوك اجلنسي ال خيالف مبادئ اإلسـالم،          . ممارسة اجلنس الفموي والشرجي   
 مبادئ األديان الرئيسية األخرى الف أيضاًوهو الدين الرمسي ملاليزيا، فحسب، ولكنه خي

 على سؤال طرح فيما يتعلق بقـانون        ورداً. يف ماليزيا مثل الدينني املسيحي والبوذي     
اجلرائم البسيطة، قال الوفد إن من الواضح أن القانون ال ينص على أن ارتداء مالبس               

  .اجلنس اآلخر جرمية
، ذكر الوفد أن حقوق الشعوب األصلية       وفيما يتعلق مبسألة حقوق الشعوب األصلية       -٤٩

والسكان األصليني واحملليني توفر هلا احلماية الكافية مبوجب القوانني القائمة، مبا يف ذلك احلق           
  .يف التعويض

 آخر يشكل موضوع حوار متواتر هو مسألة         قانونياً وأشار وفد ماليزيا إىل أن جماالً       -٥٠
التركيز على قانون األمن الداخلي، الذي سن لغـرض         وينصب  . القوانني الوقائية يف ماليزيا   

وجييز قانون األمن الداخلي االحتجاز الوقائي لألشخاص املشتبه        . توفري األمن الداخلي ملاليزيا   
يف تصرفهم بأية طريقة تضر باألمن الوطين ملاليزيا أو باحلفاظ على اخلدمات الضرورية فيهـا          

  .أو حبياهتا االقتصادية
د إن قانون األمن الداخلي والقوانني املاليزية ذات الصلة توفر الـضمانات            وقال الوف   -٥١

وحيق ألي شخص حيتجز مبوجب قـانون األمـن         . الضرورية لكفالة احترام سيادة القانون    
الداخلي التظلم بطلب إصدار أمر إحضار أمام احملكمة العليا يف أي وقت وألي عـدد مـن                 

 ألغراض التحقيق أم    ٧٣تجز الشخص مبوجب املادة     وسواء اح . املرات خالل فترة احتجازه   
.  بأمر من الوزير، فإنه يستطيع تقدمي طلب إصدار أمر إحضار أمام احملكمـة        ٨مبوجب املادة   

وقد منحت احملاكم املاليزية يف أوقات كثرية يف املاضي أمر اإلحضار للمحتجـزين الـذين               
لك، حيق ألي شـخص حيتجـز       وباإلضافة إىل ذ  . كانت ترى أهنم احتجزوا دون وجه حق      

 أن يقدم عريضة احتجاج إىل جملس استشاري يترأسه ذو كفـاءة قانونيـة              ٨مبوجب املادة   
ويقدم هذا اجمللس توصـيات إىل امللـك، ال إىل الـسلطة            .  سنة ٢٠تقل مدة خربته عن      ال
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وميـنح  . التنفيذية، تدعو إما إىل إطالق سراح الشخص احملتجز وإما إىل خالف ذلك           
 احلق يف االستماع إليهم واالستعانة مبحام يف اجللسات اليت ميثلون فيها            زون أيضاً احملتج

  .أمام اجمللس االستشاري
وقدم وفد ماليزيا معلومات عن أحدث ثالث حاالت احتجاز مبوجب قانون األمن              -٥٢

ر الداخلي لبيان أن سيادة القانون جيري التمسك هبا على الدوام وأن الضمانات الواجبة تـوف          
سـبتمرب  / أيلـول ١٢وقال إن ترييزا كوك وتان هون تشينغ اعـتقال يف       .دائما للمحتجزين 

بسبب قيامهما بأنشطة كان من املمكن أن تثري قالقل يف صفوف املواطنني من شىت               ٢٠٠٨
وقد . األعراق، وبناء على بالغات خبصوص مالحظات عنصرية صدرت عنهما، على التوايل          

 عندما اقتنعت الـسلطات     ٢٠٠٨سبتمرب  / أيلول ١٩ شروط يف    أطلق سراح ترييزا كوك بال    
سبتمرب / أيلول ١٣وأطلق سراح تان هون تشينغ بال شروط يف         . بعدم وجود أي حجة ضدها    

 عندما تبني للسلطات عدم وجود أي مربر صحيح الحتجازها مبوجب قانون األمن             ٢٠٠٨
من قانون األمـن    ) ١(٧٣ادة  وقد احتجز الشخص الثالث، راجا بيترا، مبوجب امل       . الداخلي

يف مدونته  " ذات حساسية عنصرية  "الداخلي بسبب إدعاء قيامه على حنو مستمر بنشر مواد          
"Malaysia Today" .  وبعد تسعة أيام من هذا اإلدعاء، أصدر أمر احتجاز وزاري، مبوجـب

 ٢٢ مـن    من قانون األمن الداخلي، قضى باحتجازه ملـدة عـامني اعتبـاراً           ) ١(٨املادة  
، تقدم حمامي راجا بيتـرا بطلـب إىل        ٢٠٠٨سبتمرب  / أيلول ٢٨ويف  . ٢٠٠٨سبتمرب  /أيلول

احملكمة العليا إلصدار أمر إحضار أمامها طعن فيه يف مشروعية احتجازه وطلـب إطـالق               
وتقـدمت وزارة   . ، قبلت احملكمة العليا الطلب    ٢٠٠٨نوفمرب  / تشرين الثاين  ٧ويف  . سراحه

  .مة االحتادية يف القرار الذي أصدرته احملكمة العلياالداخلية بطعن إىل احملك
وقدم وفد ماليزيا معلومات عن اجلهود املبذولة لتحسني حالة األطفال، الذين توجد             -٥٣

 لقواعد األمم املتحدة الـدنيا       ألحكام أو بسبب احتجازهن، امتثاالً     أمهاهتن يف السجن تنفيذاً   
  . النموذجية ملعاملة السجناء ضمن غريها

 بإصدار أمر حـبس احتيـاطي بعـد         وقدم الوفد معلومات مفادها أن هناك إلزاماً        -٥٤
وميكن للمحتجز أن يتقدم، أثناء إجراءات احلبس       . ساعات االحتجاز األربع والعشرين األوىل    
ساءة معاملة ومما حدث أثناء ساعات االحتجـاز        إاالحتياطي، بشكوى إىل القاضي من أية       

وقال الوفـد إن  . ويكون أي متديد لالحتجاز حسب تقدير احملكمة    . األربع والعشرين األوىل  
هذا يثبت بوضوح التزام ماليزيا بضمان عدم تغاضي الشرطة عن ارتكاب ضباطها لالستغالل     

  .وإساءة املعاملة من هذا القبيل
وفيما يتعلق مبسألة عقوبة اإلعدام، قال الوفد إنه جيـب، باعتبـار ماليزيـا دولـة            -٥٥

ة، أن تراعي سياسة احلكومة آراء غالبية الناخبني وإن عقوبة اإلعدام تعتـرب الـردع            دميقراطي
واحلكم بعقوبة اإلعدام ال ميكن أن تصدره إال احملاكم الكربى وهي احملكمة العليـا              . األخري

تان األخريتان عند ممارسة صالحياهتما     موتصدره احملك . وحمكمة االستئناف واحملكمة االحتادية   
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ند استنفاد كل احلقوق يف االستئناف وبعد ممارسـة         عوال تنفذ هذه العقوبة إال      . فيةاالستئنا
  . حق العفو

ومع أن عقوبة اإلعدام والعقاب البدين ما زاال يطبقان فيما يتعلق جبرائم خطرية   -٥٦
معينة، فإن الشاغل املباشر ملاليزيا هو إلغاء فرض عقوبة اإلعدام وضـرب األطفـال              

اآلن وزارة املرأة واألسرة وتنمية اجملتمع احمللي بإعداد ورقة لتوصـية           وتقوم  . بالعصي
كما تقوم ماليزيا اآلن بتعديل احلكـم       . احلكومة بإلغاء عقوبة ضرب األطفال بالعصي     

، بغية إلغـاء    ١٩٧٥، الصادرة يف عام     )قضايا األمن ( األساسية   الئحةالذي الصلة يف    
  .فرض عقوبة اإلعدام على األطفال

 على األسئلة املوجهة خبصوص املسائل املتعلقة حبقوق املرأة والطفل، أبلغ الوفد            داًور  -٥٧
اللجنة املعنية بالقضاء   أنه مت إنشاء جلنة مشتركة بني الوكاالت لتناول مسألة تنفيذ توصيات            

وقال إن اللجنة شرعت يف إجراء مراجعـة للقـوانني والتـشريعات    . على التمييز ضد املرأة   
كما تضع اللجنة اآلن اللمسات األخرية على دراسـتها         .  تعترب متييزية ضد املرأة    القائمة اليت 

من اتفاقية القضاء   ) ٢(١٦و) أ(٥املتعلقة باالقتراح اخلاص بسحب حتفظ ماليزيا على املادتني         
  .على مجيع أشكال التمييز ضد املرأة

فيمـا يتعلـق    و. وقدم الوفد معلومات عن التطورات األخرى اليت حدثت مؤخراً          -٥٨
 اجلنائية للنص   تبالتدابري التشريعية، قال الوفد إنه مت تعديل قانون العقوبات وقانون اإلجراءا          

كما سنت احلكومة، يف عام     . على تشديد العقوبات على مرتكيب االغتصاب وسفاح احملارم       
 والـذي جيـرم   ٢٠٠٨، قانون مكافحة االجتار باألشخاص، الذي بدأ نفاذه يف عام       ٢٠٠٧

كل حمدد أعمال االجتار باألشخاص، وبصفة خاصـة النـساء واألطفـال، ألغـراض              بش
وينص القـانون   . هم وبني مرتكيب االجتار   ناالستغالل، كما يعترف حبقوق الضحايا ومييز بي      

 يف وأشار الوفد إىل أن ماليزيا تقوم أيضاً.  على محاية الضحايا املتجر هبم وإعادة تأهيلهم     أيضاً
 وقال إن مـن بـني التعـديالت         ،١٩٩٤اجعة قانون العنف األسري لعام      الوقت احلايل مبر  

العاطفية لكي يشمل أشكال العنف األسري       "العنف األسري "املقترحة توسيع نطاق تعريف     
والذهنية والنفسية وإعطاء الضحايا خمدرات أو مسكرات دون موافقتهم، ومد فترة سريان            

ات إىل وقت عرض القضية على احملكمة، وإضافة    أمر احلماية املؤقت من وقت إمتام التحقيق      
  .حكم جديد جييز للضحايا احلق يف التعويض

 للوفاء بالتزاماهتا مبوجب اتفاقيـة      وقال الوفد إن التدابري اليت اختذهتا ماليزيا مؤخراً         - ٥٩
حقوق الطفل ولتنفيذ توصيات جلنة حقوق الطفل تضمنت مراجعة لتحفظـات ماليزيـا             

وتعمل جلنة تقنيـة اآلن     .  ووضع سياسات وخطط عمل بشأن األطفال      ولإلطار التشريعي 
 من اتفاقية حقـوق     ١٣ و ١١ات ماليزيا على املادتني     ظعلى توصية احلكومة بسحب حتف    

، مبا يف ذلك التوصية حبظـر       ٢٠٠١ مبراجعة قانون الطفل لعام      وتقوم ماليزيا حالياً  . الطفل
وباإلضـافة إىل   . تمعية باعتباره عقوبة بديلة   فرض العقاب البدين وبإدخال أمر اخلدمة اجمل      
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ذلك، فإن ماليزيا اآلن يف املرحلة النهائية إلمتام وضع السياسة الوطنية للطفل والـسياسة              
ومن املزمع عرض السياستني كلتيهما وخطيت العمل اخلاصتني هبما         . الوطنية حلماية الطفل  

ن جامعة صباح املاليزية إلجـراء      وقد استخدمت ماليزيا خرباء م    . على احلكومة إلقرارها  
 أن  وذكرت ماليزيا بشكل قاطع أنه مل حيـدث أبـداً         . دراسة شاملة عن أطفال الشوارع    

ويف حالة تـوقيفهم  . أوقفت الشرطة أطفال الشوارع أو احتجزهتم إذا مل يرتكبوا أي جرم        
  .نالرتكاهبم جرائم، فإهنم حيتجزون يف مكان خاص، مع عزهلم عن احملتجزين اآلخري

وأبدى اليمن إعجابه مباليزيا ملا حققته من وئام بني اجملموعات الدينية والعرقية يف                - ٦٠
وأشار اليمن .  اإلجنازات احملققة يف جمال احلق يف التعليم بلد متسامح ومتنوع، وامتدح أيضاً    

. اليزيـا إىل أن اإلنفاق الكبري على التعليم يعزز اهلياكل االقتصادية واالجتماعية والثقافية مل           
املعهد املاليزي للرتاهـة    ورحب اليمن باجلهود املبذولة لتحقيق احلوكمة الرشيدة مع إنشاء          

. واألكادميية املاليزية ملكافحة الفساد، والتصديق على اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة الفـساد           
 من البلـدان،    تتقاسم خرباهتا يف جمال تعزيز التعليم مع غريها       ) أ: (وأوصى اليمن ماليزيا بأن   

وتتقاسم خرباهتـا يف جمـال      ) ب(سيما مع البلدان املتعددة الثقافات واملتعددة األديان؛         وال
  . اليت لديها االهتمام نفسهمكافحة الفساد مع البلدان

وأثنت مصر على جهود ماليزيا الرامية إىل دعم حقوق اإلنسان ومكافحة االجتار              - ٦١
اجلنسي لألطفال، وعلى إجنازاهتا يف جمال تقدمي خدمات        بالبشر والعنف وجترمي االستغالل     

ص املناعـة  قوطلبت تفاصيل عن تدابري مواجهة انتشار اإلصابة بفريوس ن    . الرعاية الصحية 
. اإليدز وتقييم ماليزيا ملستوى تعاون املنظمات الدولية معهـا يف هـذا الـصدد             /البشرية

انتهاج االستراتيجيات والسياسات رار يف االستم) أ: (وأوصت مصر بأن تقوم ماليزيا مبا يلي
الوطنية الرامية إىل تعزيز اهلياكل األساسية حلقوق اإلنسان وحتقيق مزيد من التقدم يف النهوض 

ومواصلة ممارسة حقها السيادي يف اعتماد التـشريعات        ) ب(بثقافة احترام حقوق اإلنسان؛     
، مبـا يف     حقوق اإلنسان املتفق عليها عاملياً      اللتزاماهتا الدولية ومعايري   وقانون العقوبات وفقاً  

  .ذلك تطبيق عقوبة اإلعدام
 خبطة ماليزيا الرئيسية لتطـوير التعلـيم يف         وأحاطت اململكة العربية السعودية علماً       -٦٢

 ىلوامتدحت املساعدات املقدمـة إ    .  وبكفالة التعليم األساسي اجملاين    ٢٠١٠-٢٠٠٦الفترة  
وأوصت اململكة العربية السعودية    . امج اليت تغطي تكاليف الدراسة     والرب التالميذ األشد فقراً  

وأشـارت اململكـة   . تواصل مسريهتا على هذا الدرب اإلجيايب لدعم التعليم      ) أ: (ماليزيا بأن 
العربية السعودية إىل أن ماليزيا خبضوعها لالستعراض الدوري الشامل واملراجعـة القانونيـة             

ة بغية حتقيق اتساقها مع اتفاقية حقوق الطفل واتفاقية القضاء على           لقوانينها وتشريعاهتا الوطني  
مجيع أشكال التمييز ضد املرأة، وبانضمامها إىل االتفاقية املتعلقة بإلغاء الرق وجتارة الرقيـق،              

وأوصـت اململكـة   .  آخر على التزامها بتعزيز احلقوق املدنية والسياسية ومحايتها       تقدم دليالً 
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تواصل زيادة حتسني نظام الرعاية الصحية وتضمن للشعب ) ب (؛ماليزيا بأنالعربية السعودية 
  . يف هذا اجملالاملاليزي محاية أوسع نطاقاً

ورحبت البحرين بالتدابري الرامية إىل مواءمة التشريعات املاليزية مع اتفاقية حقـوق              -٦٣
الـصحية املالئمـة    ، ودور ماليزيا يف كفالة الرعاية       ٢٠٠١الطفل، وسن قانون الطفل لعام      

للجميع بتكلفة منخفضة، وتوفري السكن الالئق، وحتسني مستوى معيشة األسـر املعيـشية             
تواصل جهودها الرامية إىل توفري سكن      ) أ: (وأوصت البحرين ماليزيا بأن   . املنخفضة الدخل 

وتواصل جهودها الرامية إىل إجياد السبل الكفيلة       ) ب(الئق ومستوى معيشي الئق للجميع؛      
بتحسني محاية األطفال ضحايا االعتداء وتعزيز مؤسسات األسرة وتدعيم القيم األخالقيـة            

  .كوسيلة فعالة لتعزيز حقوق الطفل ومحايتها
 بأن جلنة تنسيق مشتركة بني الوكاالت تقوم بدراسة إمكانية          وأحاطت تركيا علماً    -٦٤

سياسية والعهد الـدويل اخلـاص      انضمام ماليزيا إىل العهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية وال        
واتفاقية مناهضة التعذيب وغريه مـن ضـروب        باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية     

املعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة واالتفاقية الدولية للقضاء علـى التمييـز               
يـع العهـدين الـدوليني      تسرع يف النظر يف توق    ) أ: (وأوصت تركيا ماليزيا بأن   . العنصري

 يف  وأبدت تركيا سرورها ألن ماليزيا تنظر حالياً      . اخلاصني حبقوق اإلنسان والتصديق عليهما    
سحب حتفظاهتا على اتفاقية حقوق الطفل واتفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييـز ضـد            

 ؛وأوصـت تركيـا ماليزيـا بـأن       . املرأة، وسألت عن وجود جدول زمين يف هذا الصدد        
تصدق على الربوتوكول االختياري التفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييـز ضـد              )ب(

املمثلة اخلاصة لألمني العام املعنية حبالـة  وشجعت تركيا ماليزيا على النظر يف تعليقات      . املرأة
ورحبت . قانون األمن الداخلي   بشأن أحوال االحتجاز مبوجب      املدافعني عن حقوق اإلنسان   

القانون املتعلق باألشخاص ذوي     اتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة وسن        تركيا بتوقيع 
تواصل إجراءاهتا اإلجيابية الرامية إىل زيادة تعزيـز        ) ج(؛  وأوصت تركيا ماليزيا بأن   . اإلعاقة

وتواصل تعزيز أنشطتها الرامية إىل القضاء على الفقـر         ) د(حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة؛     
  .اسم خرباهتا مع البلدان األخرىيف مجيع والياهتا وتتق

والحظت مجهورية إيران اإلسالمية أن السياسات االجتماعية االقتصادية واألحكام           -٦٥
الدستورية ملاليزيا مكنت ماليزيا، رغم تنوعها، من صون الوحدة الوطنية وتعزيزها من خالل             

ن توافق اإلطـار    وشجعت تركيا ماليزيا على اختاذ خطوات كربى لضما       . التغطية الشمولية 
، ٢٠٠١قـانون الطفـل لعـام       القانوين الوطين مع مبادئ وأحكام اتفاقية حقوق الطفل و        

ومراجعة القوانني املتعلقة حبقوق املرأة املكفولة مبوجب األحكام اخلاصة باألسرة يف الشريعة 
شاملة تنظر يف إجراء دراسة     ) أ: (وأوصت مجهورية إيران اإلسالمية ماليزيا بأن     . اإلسالمية

وتتخذ ) ب(بشأن التأثريات اإلجيابية للنظام القانوين الذي جيمع بني القانون املدين والشريعة؛            
وتستكشف املزيد من الـسبل     ) ج(تدابري أشد فعالية لزيادة حتسني تنفيذ الشريعة يف البلد؛          
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خذ تدابري  وتت) د(والوسائل املوجهة إىل حتسني وتعزيز رفاه ومحاية األطفال ضحايا االعتداء؛           
أشد فعالية لتعزيز مؤسسة األسرة وغرس القيم األخالقية اجليدة وتوفري السبل الفعالة حلماية             

  .حقوق الطفل وتعزيزها
ورحبت بنغالديش بالتنمية االجتماعية االقتصادية ملاليزيا وبالتقدم الـذي أحرزتـه             -٦٦

ورحبـت  .  والصحية اجليـدة    من الفقر ويف زيادة تيسري اخلدمات التعليمية       احلدماليزيا يف   
بالتدابري املتخذة لصون حقوق الفئات الضعيفة، مبا فيها النساء واألطفال واألشـخاص ذوو             

: وأوصت بنغالديش بأن تقوم ماليزيـا مبـا يلـي         . اإلعاقة والسكان األصليون واملهاجرون   
ان الناميـة   تقاسم خرباهتا وممارساهتا الفضلى يف جمال التخفيف من حدة الفقر مع البلـد             )أ(

وزيادة جهودها الرامية إىل تعزيز مشاركة املرأة يف مستوى صنع القرارات يف            ) ب(األخرى؛  
ومواصـلة  ) ج( مع التقدم احملرز يف جمال تعليم املرأة؛         كل من القطاعني العام واخلاص متشياً     

يـع  تعزيز اآلليات القانونية واملؤسسية حلماية حقوق العمال املهاجرين ومصاحلهم مـن مج           
  .أشكال التمييز واالستغالل

 مع االهتمام بأن ماليزيا تنظر يف االنضمام إىل العهد الدويل           وأحاطت بلجيكا علماً     -٦٧
اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية والعهد الدويل اخلاص باحلقوق االقتصادية واالجتماعيـة           

وسلطت الضوء على   . فلوالثقافية وأهنا بدأت عملية سحب حتفظاهتا على اتفاقية حقوق الط         
املشاكل اخلطرية اليت يواجهها الالجئون واملهاجرون وملتمسو اللجوء واملتصلة بعدم الوضوح           

والحظـت  . فيما يتعلق بوضعهم القانوين وعدم وجود مرافق أساسية الستقباهلم ومحايتـهم        
جئني فيما شواغل هيئات املعاهدات وذكرت أرقام مفوضية األمم املتحدة السامية لشؤون الال         

أطفـال، يف   ب تتعلق حالة   ١١ ٠٠٠ حالة حرجة، مبا فيها      ٤٠ ٠٠٠يتعلق بوجود  أكثر من      
وسألت عن متابعة توصيات جلنة حقوق الطفل فيما يتصل بـالتمييز           . ٢٠٠٨أغسطس  /آب

ضد أطفال الالجئني أو ملتمسي اللجوء وعن اخلطط املتعلقة باعتماد تدابري قانونيـة حتكـم           
تتخذ تـدابري ملموسـة   ) أ: (وأوصت بلجيكا ماليزيا بأن   . جوء والالجئني وضع ملتمسي الل  

ملعاجلة مسألة عدم وجود مرافق أساسية كافية السـتقبال الالجـئني وملتمـسي اللجـوء               
االنضمام إىل العهد الدويل    ) ١) (ب(؛  وشجعت بلجيكا ماليزيا على   . وتسجيلهم وإسكاهنم 

 الدويل اخلاص باحلقوق االقتصادية واالجتماعيـة       اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية والعهد    
واالنضمام إىل االتفاقية املتعلقة مبركـز الالجـئني وبروتوكوهلـا اإلضـايف            ) ٢(والثقافية،  

  .وسحب حتفظاهتا على اتفاقية حقوق الطفل) ٣(، ١٩٦٧ لعام
زن وأثنت إندونيسيا على رغبة ماليزيا يف تعزيز وجود جمتمع يتسم بالعـدل والتـوا       -٦٨

.  وتـنعم فيـه باملـساواة       تاماً واالزدهار تتكامل فيه خمتلف املكونات العرقية للبلد تكامالً       
وأشادت باإلصالح القضائي، وتدابري معاجلة القصور يف اإلجراءات القضائية، وإنشاء املعهد           

 احلد من املاليزي للرتاهة واألكادميية املاليزية ملكافحة الفساد؛ كما أشادت بإجنازات ماليزيا يف
وطلبت إندونيسيا من ماليزيا أن تتقاسم مـع        . الفقر والتفاوتات يف الدخل، ويف جمال التعليم      
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: وأوصت إندونيسيا ماليزيـا بـأن     . غريها من البلدان استراتيجياهتا يف جمال احلد من الفقر        
ا من  سيم تواصل جهودها الرامية إىل حتقيق مزيد من االزدهار وحتسني رفاه السكان، وال            )أ(

  . خالل السياسات التعليمية والصحية املتدرجة
وأشارت سري النكا إىل مجلة أمور من بينـها أن ماليزيـا وضـعت سياسـات                  -٦٩

واستراتيجيات شاملة لتنمية جمموعات السكان األصليني واجملتمعات احمللية، وسنت قـوانني           
ذوي اإلعاقة وقانون    املتعلق باألشخاص    ٢٠٠٨وقانون عام    ٢٠٠١مثل قانون الطفل لعام     

 التنسيق املشتركة بني الوكاالت،     ونوهت بلجنة .  ملكافحة االجتار باألشخاص   ٢٠٠٨عام  
املعنية باالنضمام إىل املعاهدات، وأشارت إىل املراجعة الشاملة لإلطار القانوين الوطين الرامية            

واتفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييـز ضـد          إىل ضمان توافقه مع اتفاقية حقوق الطفل      
وأشادت مباليزيا لنجاحها يف احلد من الفقر بدرجة هائلة وتقليل التفاوتات يف الدخل             . املرأة

وأوصت سري النكا بأن    . والتعليم مع حتقيق منو اقتصادي سريع واحلفاظ على الوئام العرقي         
 الرامية إىل منع ومكافحة التفاوتات املتسمة       مواصلة تكثيف جهودها  ) أ: (تقوم ماليزيا مبا يلي   

بالتمييز ضد األطفال املنتمني إىل الفئات الضعيفة، مبن فيهم أطفـال جمموعـات الـسكان               
ومواصـلة  ) ب(األصليني واألطفال ذوو اإلعاقة واألطفال الذين يعيشون يف املناطق النائية؛           

الزمة للطالب ذوي االحتياجات التعليميـة      جهودها املبذولة يف جمال توفري املرافق التعليمية ال       
اخلاصة، مثل األطفال ذوي اإلعاقة البصرية والسمعية واألطفال الذين يعانون من صـعوبات             

   .يف التعلم
ورحبت اململكة املتحدة لربيطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية بدور ماليزيا الرئيسي يف              -٧٠

أمم جنوب شرق آسيا، وأبدت تقديرها للجهـود        إنشاء هيئة حقوق اإلنسان التابعة لرابطة       
املبذولة لتوفري اخلدمات التعليمية والصحية لقطاع الالجئني والعمال املهـاجرين الـسكاين            

وأشـارت إىل   . الكبري، مع إدراكها للشواغل املتعلقة مبعاملة الالجئني واملهاجرين احملتجزين        
وإجراءات حلماية الالجئني والعمـال  توصيات هيئات املعاهدات اليت حتث على وضع قوانني   

وقالت إن التقرير الوطين يسلط الضوء عن حق على قانون األمـن      . املهاجرين وأفراد أسرهم  
وأعربت عن مشاطرهتا ماليزيا شـواغلها إزاء اإلرهـاب         . الداخلي وتنفيذه باعتبارمها حتدياً   

 للمعـايري   ين وفقاً وسلمت بأن احلفاظ على األمن الوطين وصون حقوق اإلنسان للمحتجز         
اختاذ مزيد مـن    ) أ: (وأوصت اململكة املتحدة بأن تقوم ماليزيا مبا يلي       . الدولية مسألة معقدة  

اخلطوات حنو محاية حقوق اإلنسان للعمال املهاجرين والالجئني وذويهم، بوسائل منها توقيع            
والتـصديق  ) ب(يها؛   املتعلقة مبركز الالجئني والتصديق عل     ١٩٥١اتفاقية األمم املتحدة لعام     

واتفاقية مناهضة التعذيب وغـريه مـن       لى العهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية        ع
ضروب املعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة وتنفيذ هاتني املعاهدتني كلتيهمـا              

ري احملدد املدة، مثلما    والنظر يف إجياد بديل عن االحتجاز الوقائي غ       ) ج(على الصعيد الوطين؛    
 وضمان استقالل اللجنة الوطنية حلقوق اإلنسان وفقاً      ) د(حيدث يف إطار احملاكمات اجلنائية؛      
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مجيع احلقوق   بغية توسيع نطاق عمل اللجنة ليشمل        ٥٩٧ملبادئ باريس وتعديل القانون رقم      
  . املنصوص عليها يف اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان

 كوريا على إجنازات ماليزيا يف جمال تعزيز ومحاية حقوق اإلنسان،           وأثنت مجهورية   -٧١
وبصفة خاصة حقوق املرأة والطفل، وعلى انضمامها إىل اتفاقية حقـوق األشـخاص ذوي              

ورحبت بقيام جلنة التنسيق املشتركة بني الوكاالت اآلن بدراسة العهد الدويل اخلاص . اإلعاقة
الدويل اخلاص باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافيـة       باحلقوق املدنية والسياسية والعهد     

واتفاقية مناهضة التعذيب وغريه من ضروب املعاملة أو العقوبة القاسـية أو الالإنـسانية أو               
وأوصت .  النضمام ماليزيا إليها   املهينة واالتفاقية الدولية للقضاء على التمييز العنصري متهيداً       

  . يف االتفاقيات سالفة الذكرايب يف أن تصبح طرفاًبأن تنظر ماليزيا على حنو إجي
وأعربت فنلندا عن قلقها ألن بعض توصيات اللجنة الوطنية حلقوق اإلنسان مل تتخذ              -٧٢

اللجنـة  جلنة التنسيق الدولية خبصوص اسـتقالل       وأشارت إىل أسئلة    . أية إجراءات لتنفيذها  
إنشاء نظـام   ) أ: (ات التالية وأوصت هبا   وسألت فنلندا عن اإلجراء   . الوطنية حلقوق اإلنسان  

فعال ملتابعة التوصيات املقدمة من اللجنة الوطنية حلقوق اإلنسان، وقيام ماليزيا باختاذ التدابري             
وتصديق ماليزيا علـى اتفاقيـة حقـوق        ) ب(امتثال اللجنة ملبادئ باريس؛     الالزمة لضمان   

ية القضاء على مجيع أشكال التمييز      األشخاص ذوي اإلعاقة وسحب مجيع حتفظاهتا على اتفاق       
وقيام ماليزيا بتوقيع الـصكوك     ) ج(ضد املرأة واتفاقية حقوق الطفل يف أسرع وقت ممكن؛          

اتفاقية مناهضة التعذيب وغريه من ضروب املعاملة       (الدولية الرئيسية األخرى حلقوق اإلنسان      
 دولية للقضاء على التمييز العنـصري     أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة واالتفاقية ال        

والعهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية والعهد الدويل اخلاص باحلقوق االقتـصادية            
  .والتصديق عليها) واالجتماعية والثقافية

وأشادت قطر بتعزيز ومحاية احلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافيـة، وبـصفة             -٧٣
ورحبـت بـاجلهود    . لصحة واحلق يف السكن وحقوق كبار السن      خاصة احلق يف التعليم وا    

كما رحبت قطر باإلجنازات واملمارسـات      . املبذولة للقضاء على الفقر واالجتار باألشخاص     
الفضلى املذكورة يف التقرير الوطين، وبصفة خاصة فيما يتعلق بسيادة القـانون واحلوكمـة              

ت والتدابري املعمول هبا لتعزيـز ومحايـة        وسألت عن الضمانا  . الرشيدة وتوطيد الدميقراطية  
  .حقوق الشعوب األصلية وتدعيم حقوق األقليات

وأعربت الكويت عن تقديرها جلهود ماليزيا الواسعة النطاق الرامية إىل حتقيق التنمية              -٧٤
والحظـت أن الوئـام بـني       . االقتصادية املتسارعة ومحاية مجيع حقوق اإلنسان وتعزيزها      

ونوهت بدور ماليزيا اإلجيايب يف البناء      . ية يف ماليزيا يسهم يف تنميتها وتقدمها      اجملتمعات احملل 
مواصلة ) أ: (وأوصت الكويت بأن تقوم ماليزيا مبا يلي      . املؤسسي للمجلس ويف عمل اجمللس    

 اللتزاماهتا الدولية وللخصائص الدينية جهودها الرامية إىل تعزيز حقوق اإلنسان ومحايتها وفقاً      
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  هامـاً  ومواصلة جهودها الرامية إىل تطوير التعليم باعتبار هذا استثماراً        ) ب(ة للبلد؛   والثقافي
  .من أجل املستقبل

ورحبت أوكرانيا على وجه اخلصوص باإلجنازات يف جماالت احلد من الفقر والتعليم              -٧٥
ـ           . والرعاية الصحية  ل وأثنت على جهود ماليزيا الرامية إىل ضمان حقوق الفئات الضعيفة مث

سن قـوانني   ) أ: (وأوصت أوكرانيا بأن تقوم ماليزيا مبا يلي      . النساء واألطفال وكبار السن   
العامني وممثلي الشرطة  وضمان التدريب املنتظم للقضاة واملدعني) ب(تتعلق مبناهضة التمييز؛ 

 وغريها من وكاالت إنفاذ القانون بشأن حقوق اإلنسان وعدم التمييز والطابع امللزم قانونـاً             
وضمان التمتع الشامل والكامل للمواطنني وغري املواطنني      ) ج(الذي يتسم به القانون الدويل؛      

على حد سواء، مبن فيهم العمال املهاجرون والالجئون وملتمسو اللجوء وأفـراد الـشعوب    
والتصديق على مجيع املعاهدات الرئيسية حلقوق اإلنـسان        ) د(األصلية، باخلدمات الصحية؛    

وتنفيذ تعليقات وتوصيات اللجنة املعنية بالقـضاء علـى         ) ه( فيها؛   يا ليست طرفاً  اليت ماليز 
املكلفني بواليـات   وإصدار دعوة دائمة إىل مجيع      ) و(التمييز ضد املرأة وجلنة حقوق الطفل؛       
  .يف إطار اإلجراءات اخلاصة لزيارة البلد

ة خاصـة العنـف      للمرأة، وبصف  وأعربت شيلي عن قلقها إزاء ما حيدث من إيذاء          -٧٦
حتقيق مطابقة التشريعات احمللية التفاقيـة      ) أ: (وأوصت بأن جيري  . اجلنسي يف إطار الزواج   

والحظت شيلي أن عقوبة اإلعـدام مـا        . القضاء على مجيع أشكال التمييز ضد املرأة      
وقف تنفيذ أحكام اإلعـدام كخطـوة أوىل؛        ) ب (؛زالت موجودة وأوصت مبا يلي    

التدابري الضرورية واختاذ ) د( ضروب العقوبة القاسية واملهينة؛      مجيعوالقضاء على     )ج(
واختاذ التدابري الالزمة ملنع حدوث اعتداءات ضـد العمـال   ) ه(لضمان حرية الدين؛  

وحذف ما يتضمنه قانون العقوبات من معايري جتيز        ) و(املهاجرين والحترام حقوقهم؛    
  . التمييز ضد األشخاص بسبب ميلهم اجلنسي

أشارت السنغال إىل النهج ذي الصلة الذي تتبعه ماليزيا يف العمل على ضـمان أن       و  -٧٧
ورحبـت  . يفضي التقدم االقتصادي إىل النهوض مبستويات املعيشة وحتسينها على حنو فعال          

باملبادرات الرامية إىل القضاء على الفقر وتوطيد احلوكمة وسيادة القانون وتعزيـز احلـق يف    
وشجعت السنغال  . تطبيق نظام يوفر تغطية شبه كاملة للتكاليف الطبية       التعليم والصحة، مع    

 على هذا الدرب والنظر يف االنضمام إىل االتفاقية الدوليـة           ماليزيا على مواصلة املضي قدماً    
  .حلماية حقوق مجيع العمال املهاجرين وأفراد أسرهم

. قـوق اإلنـسان   ورحبت تشاد بتصديق ماليزيا على الصكوك الدولية الرئيسية حل          -٧٨
ية غ على هذا الدرب على املستوى احمللي ب       تواصل املضي قدماً  ) أ: (وأوصت تشاد ماليزيا بأن   

حتسني حالة حقوق اإلنسان يف البلد؛ وأوصت اجملتمع الدويل مبساعدة ماليزيا على التصدي             
  .للتحديات اليت تواجهها
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شكل خاص من خالل إنشاء     وقالت تونس إن التزام ماليزيا حبقوق اإلنسان واضح ب          -٧٩
اللجنة الوطنية حلقوق اإلنسان، املخولة صالحيات منها مراجعة الشكاوى املتعلقة بانتهاكات           
حقوق اإلنسان، وتقدمي املشورة إىل احلكومة بشأن وضع القوانني واإلجـراءات، وتوصـية             

 ونس تفاصيل وطلبت ت . احلكومة باالنضمام إىل معاهدات دولية معينة متعلقة حبقوق اإلنسان        
  .عن أنشطة هذه اهليئة املهمة

 بشأن األطفـال واألشـخاص       بالقوانني اليت سنت مؤخراً    وأحاطت بيالروس علماً    -٨٠
ذوي اإلعاقة وقانون مكافحة االجتار باألشخاص، وبإنشاء اللجنة املعنيـة باملـساواة بـني              

رامية إىل محاية حقـوق     تواصل اختاذ التدابري ال   ) أ: (وأوصت بيالروس ماليزيا بأن   . اجلنسني
والحظت بيالروس املساعي اليت تبذهلا ماليزيـا       . النساء واألطفال واألشخاص ذوي اإلعاقة    

وأوصت . لضمان حقوق العمال املهاجرين بوسائل منها إبرام اتفاق حمدد مع البلدان اجملاورة           
حقوق املهـاجرين   تواصل اختاذ التدابري الرامية إىل ضمان احترام        ) ب (؛بيالروس ماليزيا بأن  

كمـا  . وعدم السماح بوجود أي ظواهر سلبية تتعلق هبم، مبا يف ذلك االجتار باألشـخاص             
تعمل مبزيد من النشاط على االنـضمام إىل الـصكوك          ) ج (؛أوصت بيالروس ماليزيا بأن   

  .الدولية الرئيسية حلقوق اإلنسان
جنة املاليزيـة اجلديـدة     الل مثل إنشاء    ورحبت كندا باملبادرات اليت اختذت مؤخراً       -٨١

مواصلة ) أ: (وأوصت كندا بأن تقوم ماليزيا مبا يلي. ملكافحة الفساد وجلنة التعيينات القضائية
وإلغاء أو تعديل قـانون     ) ب(إصالحاهتا القضائية بوسائل من بينها تعزيز استقالل القضاء؛         

ئية للحفاظ على النظـام     األمن الداخلي واألمر املتعلق بإجراءات الطوارئ واإلجراءات الوقا       
 اللتزاماهتا الدولية يف جمال حقوق اإلنسان، واإلحجام يف الوقـت نفـسه عـن               العام وفقاً 

غريهم من األشخاص الذين يـضطلعون       تطبيقهما على الناشطني السياسيني أو الصحفيني أو      
 ومراجعة وتعديل قوانني مثل قانون التحريض على الفتنـة، وقـانون          ) ج(بأنشطة سلمية؛   

الصحافة واملنشورات املطبوعة، وقانون األسرار الرمسية، بغية متكني مواطنيها من املمارسـة            
الكاملة للحق يف حرية الرأي والتعبري، مبا يف ذلـك حريـة الـصحافة وحريـة اإلعـالم؛       

ومراجعة قانون الشرطة بغية تعزيز قدرة مواطنيها على ممارسة احلق يف التجمع السلمي؛              )د(
 اجلهود الرامية إىل مكافحة العنف ضد املرأة، بوسائل منـها ضـمان معاملـة               وتعزيز) ه(

االغتصاب يف إطار الزواج، املعرف بأنه حيدث يف حالة عدم رضا أحد الزوجني، على أنـه                
واختاذ اخلطوات الالزمة لضمان معاملة مجيع العمال املهاجرين والالجئني         ) و(فعل إجرامي؛   

 املتعلقـة   ١٩٥١ايري الدولية حلقوق اإلنسان، وتوقيع اتفاقية عام         للمع وملتمسي اللجوء وفقاً  
 والتصديق عليهما، واعتماد تـشريعات حلمايـة        ١٩٦٧مبركز الالجئني وبروتوكوهلا لعام     

 ملبادئ باريس؛   اللجنة الوطنية حلقوق اإلنسان وفقاً    وتعزيز استقاللية   ) ز(الالجئني وتنفيذها؛   
العهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية والعهد       يف   والعمل على أن تصبح طرفاً    ) ح(

واالتفاقية الدولية للقـضاء علـى      الدويل اخلاص باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية       



A/HRC/11/30* 

25 GE.09-16358 

التمييز العنصري واتفاقية مناهضة التعذيب وغريه من ضروب املعاملة أو العقوبة القاسـية أو              
  . الالإنسانية أو املهينة

ار الكرسي الرسويل إىل أن الدستور ينص على حرية الدين للجميـع، ولكنـه              وأش  -٨٢
، بـني   وقال إن العالقة، املتـسمة بالتـسامح عمومـاً        . يعترف باإلسالم بوصفه دين البلد    

بيد أن الطوائف غري اإلسالمية، كما قال، ختضع لقيود         . اجملموعات الدينية تعزز احلرية الدينية    
تواصل ضمان احلرية الدينية بإزالة أي عقبـات        ) أ: ( ماليزيا بأن  بريوقراطية كثرية، وأوصى  

يـزال   والحظ أنه ال  . حتول دون متتع مجيع مواطنيها هبذا احلق األساسي من حقوق اإلنسان          
هناك نقص يف التشريعات والسياسات املتعلقة حبقوق العمال املهاجرين والالجئني، الـذين            

حظ مجلة أمور منها أن مستوى الوفيات النفاسية يف         كما ال . تشكل النساء نسبة كبرية منهم    
ماليزيا، على الرغم من احتفاظها بسياساهتا املقيدة لإلجهاض، اخنفض إىل مستوى قريب من             

  . ملا أورده برنامج األمم املتحدة اإلمنائي، طبقاًمستواها يف أكثر البلدان تقدماً
سان وهنأت ماليزيا على التقـدم      ورحبت جيبويت بعمل اللجنة الوطنية حلقوق اإلن        -٨٣

والحظـت املخـصص   . احملرز يف مكافحة الفقر ويف إعادة توزيع نتائج النمو على حنو فعال   
الكبري املرصود للتعليم يف امليزانية، الذي يثبت األمهية اليت تعلقها ماليزيا على تـوفري تعلـيم                

رئيسية لتطوير التعلـيم يف     ال  باخلطة أساسي يرتكز على املساواة واإلنصاف، وأحاطت علماً      
ورحبت بالتدابري املتخذة لضمان محاية ضـحايا االجتـار وإعـادة           . ٢٠١٠-٢٠٠٦الفترة  

وشجعت جيبويت  .  ملكافحة االجتار باألشخاص   ٢٠٠٨ وبقانون عام    تأهيلهم ودعمهم نفسياً  
 ولضمان إعمال حقـوق   . تنشئ جلنة مستقلة مسؤولة عن تعيني القضاة      ) أ: (ماليزيا على أن  

  .تنظر يف إلغاء عقوبة اإلعدام) ب (؛اإلنسان على حنو أفضل، أوصت جيبويت ماليزيا بأن
والحظت جنوب أفريقيا مجلة أمور من بينها إصدار قانون الطفل، وإنشاء اجمللـس               -٨٤

جتار باألشخاص، وإنـشاء دور     الالوطين لألشخاص ذوي اإلعاقة، وإصدار قانون مكافحة ا       
جتار، وإدخال نظام التعليم االبتدائي اإللزامي، وتـوفري اخلـدمات          إيواء من أجل ضحايا اال    

الصحية املالئمة، وتنفيذ استراتيجيات القضاء على الفقر، وإنشاء اللجنة الوزاريـة املعنيـة             
بيد أن جنوب أفريقيا الحظت أن ماليزيا ما زالت تنظر يف االنضمام            . باملساواة بني اجلنسني  

وأوصت . ى حلقوق اإلنسان، وشجعتها على تكثيف هذا اجلهد       إىل الصكوك الرئيسية األخر   
تنفيذ توصيات جلنة حقوق الطفل لضمان احلماية      ) أ: (جنوب أفريقيا بأن تقوم ماليزيا مبا يلي      

الشاملة حلقوق األطفال، مبن فيهم أطفال األقليات والشعوب األصلية والعمال املهـاجرين؛            
هاجرين، مبا يف ذلك تزويدهم باخلـدمات األساسـية         وتوفري احلماية الشاملة جلميع امل    ) ب(

  .كالتعليم والرعاية الصحية واإلسكان
 ينوأشارت زمبابوي إىل أن ماليزيا، على الرغم من تنوعها العرقي والثقايف والـدي              -٨٥

 هائلة يف التنمية االجتماعيـة االقتـصادية        املعقد، يعيش شعبها يف وئام وأهنا قطعت أشواطاً       
 كثرية درست منوذج ماليزيا اإلمنائي      وقالت إن بلداناً  .  حقوق اإلنسان ومحايتها   وتزهو بتعزيز 
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مواصلة ما اختذته من خطوات     ) أ: (وأوصت بأن تقوم ماليزيا مبا يلي     . وحذت حذوه 
ومواصلة تنفيذ براجمها لبنـاء     ) ب(إجيابية يف تنفيذ مبادئ بنغالور للسلوك القضائي؛        

ومواصـلة تنفيـذ الـسياسات    ) ج(حقوق اإلنسان؛ القدرات املتعلقة جبميع جوانب  
  .والربامج القائمة للقضاء على الفقر

 ذا اقتصاد دينـامي      مزدهراً وأشارت كازاخستان إىل جناح ماليزيا يف أن تصبح بلداً          -٨٦
. بفضل قدرهتا على احلفاظ على االستقرار السياسي واحلوكمة الرشيدة وتوطيد دميقراطيتها          

وأبدت كازاخستان تقديرها البالغ للفرصـة   .  طرأ على نوعية احلياة    والحظت التحسن الذي  
املتاحة للمجموعات العرقية والدينية للمشاركة يف كل مستوى من مستويات احلياة السياسية            

إيالء عناية خاصة   ) أ: (وأوصت بأن تقوم ماليزيا مبا يلي     . واالجتماعية واالقتصادية والثقافية  
ومواصلة تعزيز اجلهود الراميـة     ) ب(شون ويعملون يف الشوارع؛     ملشاكل األطفال الذين يعي   

إىل زيادة حتسني وضع املرأة لتمكينها من حتقيق إمكاناهتا الكاملـة واملـسامهة يف التنميـة                
  .االجتماعية واالقتصادية للبلد

والحظ لبنان إجنازات ماليزيا يف جمال إنشاء اإلطار املؤسسي حلقـوق اإلنـسان،                -٨٧
طوات اليت اختذهتا لضمان حقوق املرأة والطفل وجبهودها املتواصلة والرائعة ورحب باخل

وأشـاد  . لتحقيق بعض األهداف األساسية املتضمنة يف األهداف اإلمنائيـة لأللفيـة          
. باالستثمار يف اخلدمات الصحية، واهلياكل األساسية للحماية، والنظـام التعليمـي          

مواصلة اختاذ خطوات استباقية وابتكارية لضمان ) أ: (وأوصى بأن تقوم ماليزيا مبا يلي     
تنفيذ سياسات التنمية املستدامة املتعلقة بتعزيز احلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية 

واحلفاظ على التزامها بتحقيق األهداف اإلمنائية لأللفية وبذل قصارى         ) ب(يف البلد؛   
  .جهدها يف الوقت نفسه لتحقيق النجاح االقتصادي

التصديق على العهد الـدويل     : واستفسرت فرنسا عن خطط ماليزيا املتعلقة مبا يلي         -٨٨
اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية والعهد الدويل اخلاص باحلقوق االقتصادية واالجتماعيـة           

كمـا  . والثقافية واتفاقيات جنيف املتعلقة مبركز الالجئني؛ وتعديل قانون األمن الـداخلي          
ابري املتوخاة لتحسني أحوال العمل، وبصفة خاصة أحوال عمل العمـال           استفسرت عن التد  

احترام حقوق اإلنسان جلميع األفراد، مبن      ) أ: (وشجعت فرنسا ماليزيا بقوة على    . املهاجرين
كما أوصت بـأن تقـوم      . ، بإلغاء العقاب على العالقات اجلنسية املثلية      فيهم املثليون جنسياً  

دد اجلرائم اليت ميكن أن تفرض عليها عقوبة اإلعدام، مبـا يف            خفض ع ) ب (؛ماليزيا مبا يلي  
واعتماد قانون بـشأن    ) ج(ذلك اجلرائم اخلالية من العنف، والنظر يف إلغاء عقوبة اإلعدام؛           

وسحب التحفظات اليت أبديت على     ) د(وسائط اإلعالم بغية ضمان حرية التعبري واإلعالم؛        
يز ضد املرأة، كوسيلة لتوسيع نطاق التدابري اليت اختذت         اتفاقية القضاء على مجيع أشكال التمي     

  .واالنضمام إىل نظام روما األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية) ج(؛ ١٩٩٨ يف عام فعالً
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وهنأت املكسيك ماليزيا، وهي بلد ذو تنوع ثقايف وعرقي، على ضمان احلريـات                -٨٩
ن االجتار باألشخاص، وتوقيع ماليزيا     األساسية يف دستورها، وأشارت إىل اعتماد تشريع بشأ       

 اتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة، ودورها القيادي على الصعيد اإلقليمـي يف             مؤخراً
وأعربت عن تقديرها للتقدم    . حتقيق التوقيع الكامل على ميثاق رابطة أمم جنوب شرق آسيا         

يمية والصحية، واخلطط   احملرز يف تسجيل السياسة العامة لضمان احلصول على اخلدمات التعل         
وأوصت املكسيك بأن تقوم ماليزيا     . الوطنية للحد من الفقر املدقع مع ضمان السكن الالئق        

النظر على حنو إجيايب، مع مراعاة أنه كان هناك بالفعل تفكري يف هذا االجتاه، يف               ) أ: (مبا يلي 
لدويل اخلاص بـاحلقوق    االنضمام إىل  املعاهدات الدولية حلقوق اإلنسان، وال سيما العهد ا          

املدنية والسياسية والعهد الدويل اخلاص باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية واالتفاقية          
 اتفاقية منظمة العمل الدوليـة    الدولية حلماية حقوق مجيع العمال املهاجرين وأفراد أسرهم و        

مة مفتوحة إىل املكلفني    وتوجيه دعوة دائ  ) ب(؛   املتعلقة بالشعوب األصلية والقبلية    ١٦٩ رقم
بواليات يف إطار اإلجراءات اخلاصة لزيارة البلد، وبصفة خاصة فيمـا يتعلـق بـاحلقوق               

وتعزيز املساواة بني اجلنسني    ) ج(واحلريات األساسية للشعوب األصلية وحقوق املهاجرين؛       
اتفاقية  و ومحاية الطفولة، والنظر على حنو إجيايب يف سحب حتفظها على اتفاقية حقوق الطفل            

  .القضاء على مجيع أشكال التمييز ضد املرأة
 بتعديل الدستور االحتادي من أجل حتقيق التنفيذ الكامـل          وأحاطت فلسطني علماً    -٩٠

وهنأت فلسطني ماليزيا على جهودها     . اللتزام ماليزيا مبكافحة مجيع أشكال التمييز ضد املرأة       
ر املعيشية الفقرية، وعلـى معـدل النمـو         الرامية إىل القضاء على الفقر، وخفض عدد األس       

وأبدت فلسطني تأييـدها اللتـزام ماليزيـا    . ٢٠٠٨يف املائة يف عام   ٥,٧االقتصادي البالغ   
مبكافحة الفساد وجهودها املبذولة يف هذا الصدد، اليت يعزى الفضل فيها بشكل خـاص إىل             

مواصـلة  ) أ: (ماليزيا مبا يلي  وأوصت فلسطني بأن تقوم     . األكادميية املاليزية ملكافحة الفساد   
إذكاء الوعي باالجتار باألشخاص والعمال املهاجرين، وبصفة خاصة النساء واألطفال، الذين           

  .يشكلون فئة ضعيفة يف اجملتمع ويستحقون كل املساعدات املمكنة
وأثنت اهلند على جهود ماليزيا الرامية إىل إصالح التشريع املتعلق بالعنف ضد املرأة،               -٩١
إىل منع استغالل األطفال، وعلى إجنازاهتا يف جماالت تعليم املرأة والرعاية الصحية واحلد من              و

كما رحبت بالتشريع املتعلق باالجتار بالبشر واخلطوات       . الفقر والتفاوتات يف الدخل والتعليم    
قوق اللجنة الوطنية حل  ويف معرض الترحيب بوالية     . املتخذة الستعادة ثقة اجلماهري يف القضاء     

اإلنسان والعمل الذي تقوم به، طلبت من ماليزيا أن تتناول بالتفصيل الشواغل املعرب عنها              
واستفسرت عن اخلطوات املتخذة حلمايـة      . خبصوص فعاليتها واستقالهلا الذايت واستقالليتها    

املدافعني عن حقوق اإلنسان والعمال املهاجرين وطلبت من ماليزيا أن تتقاسم مع غريها من              
بلدان خربهتا املتعلقة بنجاح التدابري املتخذة لتعزيز مشاركة األقليات وشـىت اجملموعـات             ال

  .العرقية يف العمل السياسي وعملية صنع القرارات يف البلد



A/HRC/11/30* 

GE.09-16358 28 

تضمن توافق األحكام اليت تنظم التوقيف واالحتجاز       ) أ: (وأوصت أملانيا ماليزيا بأن     -٩٢
تكفل جلميع األشخاص احملتجزين توافر سبل االنتصاف       مع املعايري الدولية حلقوق اإلنسان؛ و     

القانوين يف الوقت املناسب بغية االعتراض على احتجازهم، واالستعانة مبحامٍ، واملثول أمـام             
وجترم العقاب البدين يف البيت؛ وتوفر      ) ب(حمكمة أو اإلفراج عنهم دون تأخري ال مربر له؛          

وين واحلماية القانونية من مرتكبيـه احملـتملني؛        لضحايا العنف األسري سبل االنتصاف القان     
وتتـيح للعمـال احمللـيني    ) ج(وتنظم محالت فعالة إلعالم السكان وتوعيتهم هبذه املسألة؛       

املهاجرين، بشكل كامل، سبل االنتصاف القانوين يف حالة إساءة معاملتهم وحتقق على النحو        
يها إىل العدالة؛ وتتخذ خطوات فعالـة       الواجب يف مجيع حاالت إساءة املعاملة وتقدم مرتكب       

حلماية العمال املهاجرين من االعتداءات اليت ترتكبها مجاعات املليشيات؛ وتتحقق مـن أن             
مراكز التدريب السابق للرحيل تدار على حنو يليب االحتياجات األساسية للعمال وال تشجع             

  . أي شكل من أشكال إساءة املعاملة
اللجنة الوطنية حلقوق اإلنسان وغريها من اجلهات املعنية         بأن   وأحاطت إيطاليا علماً    -٩٣

. أعربت عن شواغلها إزاء االستغالل احملتمل لالحتجاز الوقائي والتدابري التقييدية األخـرى           
 تنظر يف تعديل قانون األمن الداخلي وتـوائم     )أ: (ويف هذا الصدد أوصت إيطاليا ماليزيا بأن      

باألمن مع املعايري الدولية حلقوق اإلنسان بوسـائل منـها تعزيـز            التشريعات احمللية املتعلقة    
والحظت . الضمانات القانونية للمحتجزين وإلغاء ممارسة االحتجاز لفترة طويلة دون حماكمة    

إيطاليا مع القلق استمرار تطبيق عقوبة اإلعدام وعدم توافر معلومات رمسية موثوق هبا بشأن              
نشر األرقام الرمسية خبصوص    ) ١) (ب (؛قوم ماليزيا مبا يلي    بأن ت  هذه املسألة وأوصت أيضاً   

وقصر تطبيق عقوبة اإلعدام على أخطر اجلرائم       ) ٢(حاالت تنفيذ اإلعدام وأحكام اإلعدام؛      
.  إللغائهـا  والنظر يف وقف استخدام عقوبة اإلعدام متهيداً      ) ٣(طبقا للمعايري الدنيا الدولية؛     

 املتعلقـة مبركـز الالجـئني    ١٩٥١اتفاقية عام تنضم إىل ) ج (؛وأوصت إيطاليا ماليزيا بأن 
  .وبروتوكوهلا اإلضايف

تيسري احملاوالت املبينة يف التقرير املقدم      ) أ: (وأوصت ليتوانيا بأن تقوم ماليزيا مبا يلي        -٩٤
يف إطار عملية االستعراض الدوري الشامل بغية التصديق على الصكوك األساسية حلقـوق             

صة العهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية والعهد الدويل اخلاص اإلنسان، وبصفة خا
وإعادة النظر يف عواقب عقوبة اإلعدام على       ) ب(باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية؛     

اجملتمع واختاذ اخلطوات الالزمة خلفض عدد اجلرائم اليت يعاقب عليها بعقوبة اإلعدام، ووقف             
وفيما يتعلق بتعزيز محاية حقوق املـرأة، أوصـت         .  إللغائها عدام متهيداً استخدام عقوبة اإل  
تصدق على الربوتوكول االختياري التفاقية القضاء علـى مجيـع          ) ج (؛ليتوانيا ماليزيا بأن  

  .أشكال التمييز ضد املرأة
وشكر سعادة تان سري رستم حممد عيسى، األمني العام، وزارة اخلارجية، الوفـود            -٩٥

وتناول بإجياز التـدابري الـيت اختـذهتا        . رة مسائل هامة ووثيقة الصلة يف هذا الصدد       على إثا 
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وقال إن احلكومة تعمـل     . احلكومة للنهوض حبقوق األشخاص ذوي اإلعاقة وتعزيزها      
على إمتام عملية التصديق على اتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة، اليت وقعتها يف             

  .٢٠٠٨أبريل /نيسان
 وأنه جمـسد    ١٩٥٤ بوضع الشعوب األصلية منذ عام       ه مت االعتراف قانونياً   وأبلغ أن   -٩٦

 للدستور، متثيـل الـسكان      ، طبقاً وقال إنه جيري دائماً   . بشكل كامل يف الدستور االحتادي    
  .األصليني يف جملس شيوخ الربملان املاليزي

حة  من املعلومات عن دور احلكومة يف ضمان احلـق يف الـص            وقدم كذلك مزيداً    -٩٧
 يف املائة من تكاليف الرعايـة      ٩٨مل حنو   حوقال إن احلكومة االحتادية تت    . للجميع يف ماليزيا  

وخدمات الرعاية الصحية   . الصحية يف مرافق الرعاية الصحية العامة األولية والثانوية والثالثية        
 يف  ٧٠ يف املائة من السكان يف شبه جزيرة ماليزيا و         ٩٥األساسية متوافرة وميسرة ألكثر من      

ولتبلية احتياجات السكان املسنني، الـذين تتزايـد        . املائة من السكان يف صباح وساراواك     
أعدادهم، إىل الرعاية الصحية، تبذل ماليزيا قصارى جهدها لتوفري خدمات الـشيخوخة يف             

كما استهلت احلكومة برامج هادفة إىل توفري املراحيض الصحية         . مجيع املستشفيات احلكومية  
 يف املائة من البيوت الريفية      ٩٨وجرى حىت اآلن تزويد     . ت املياه النقية لسكان الريف    وإمدادا

  . يف املائة من هذه البيوت بإمدادات املياه النقية٩٥باملراحيض الصحية و
وخبصوص األشخاص ذوي اإلعاقة، قال إنه جرى إقرار السياسة املتعلقة باألشخاص             -٩٨

 لقانون عـام  وطبقاً. ٢٠٠٧ديسمرب /ا يف كانون األولذوي اإلعاقة وخطة العمل اخلاصة هب    
. اجمللس الوطين لألشخاص ذوي اإلعاقـة      املتعلق باألشخاص ذوي اإلعاقة، أنشئ       ٢٠٠٨

وقدمت معلومات عن عضوية اجمللس وواليته، اليت تتضمن املسؤولية عـن رصـد وتنفيـذ               
هات املعنية، مبا فيها اإلدارات     وتتشاور ماليزيا مع اجل   . السياسة الوطنية وخطة العمل الوطنية    

  .احلكومية، بغية التحرك حنو التصديق على اتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة
ويف . وقال إن ماليزيا جنحت يف حتقيق معظم األهـداف اإلمنائيـة لأللفيـة              -٩٩
وحبلول عـام   . ،كانت نصف كل األسر املعيشية يف ماليزيا تعيش يف فقر         ١٩٧٠  عام

 يف املائة فقط من األسر املعيشية على أهنا أسر فقرية، ولـو أن              ٣,٦، صنفت   ٢٠٠٧
ويتمثـل هـدف    . مستويات الفقر ال تزال متفاوتة حبسب الوالية واجملموعة العرقيـة         
 يف املائة، حبلول ٠,٨احلكومة يف القضاء التام على الفقر القارس، الذي تبلغ نسبته اآلن 

بأنه الفقر الذي يعيش فيه مـن يقـل         وقد جرى تعريف الفقر القارس      . ٢٠١٠عام  
  . يف املائة من الدخل عند خط الفقر٥٠دخلهم عن 

ومعـدل  . ١٩٩٠وذكر وفد ماليزيا أنه مت حتقيق تعميم التعليم االبتدائي حبلول عام              -١٠٠
مواظبة البنات يفوق بشكل متزايد معدل مواظبة البنني على الدراسة يف املستويني التعليميني             

 بأمهية التعليم ألطفال أورانغ آسـلي وأطفـال         وقد سلمت احلكومة أيضاً   . ايلالثانوي والع 
جمموعات السكان األصليني األخرى، مما أدى إىل إدخال منهاج دراسي معدل يف مـدارس              
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أورانغ آسلي االبتدائية ومدارس بينان يف ساراواك روعيت فيه املعرفة ذات الصلة مبجموعات             
وباإلضافة إىل ذلك، مت    . صول التدريس لدى السكان األصليني    السكان األصليني وأخذ فيه بأ    

 من أجل   ٢٠٠٨أيضا تقدمي معلومات عن مدارس وبرامج التعليم اخلاص اليت أنشئت يف عام             
  .األشخاص ذوي اإلعاقة

وقال إن ماليزيا ما زالت تواجه التحدي املتعلق بوقف انتشار فريوس نقـص               -١٠١
دي هلذا التحدي، وضعت اخلطة االستراتيجية الوطنيـة        وللتص. اإليدز/املناعة البشرية 

وجرى بيان النهج . ٢٠١٠- ٢٠٠٦اإليدز للفترة /املتعلقة بفريوس نقص املناعة البشرية
  .املعتمدة يف إطار اخلطة

 من اجلهود لضمان احلفاظ على دور األسـرة          مزيداً وذكر أن ماليزيا ستبذل أيضاً      -١٠٢
للـصغار    يوفر التكيف االجتماعي واالسـتقرار والرعايـة       باعتبارها الكيان األساسي الذي   

وقدمت معلومات عن خمتلف الربامج الراميـة إىل        . وستوضع سياسة وطنية لألسرة   . واملسنني
  .تدعيم مؤسسات األسرة

واختتم سعادة تان سري رستم حممد عيسى، األمني العام، وزارة اخلارجية، كلمته              -١٠٣
ماليزيا شاركت يف عملية االستعراض الدوري الشامل هبدف أن بذكر مجلة أمور من بينها أن 

تتقاسم مع غريها خرباهتا وهنجها ووجهات نظر معينة فيما يتعلق بتعزيز حقوق اإلنسان 
 يف هذا العمـل،      طويالً  أنه لئن كانت ماليزيا قد قطعت شوطاً       وأكد جمدداً . ومحايتها

وأكد جلميع الوفود أنـه متـت       .  معينة  للتحسني يف ميادين   فإهنا تسلم بأن هناك جماالً    
 كما ينبغي مبختلف التعليقات والتوصيات املقدمة خالل احلوار التفاعلي          اإلحاطة علماً 

وأعرب، باسم وفده، عن الشكر جلميع مـن        . وأن احلكومة ستنظر فيها بشكل كامل     
  .سامهوا يف االستعراض املتعلق مباليزيا

  تأو التوصيا/االستنتاجات و  -ثانياً   
نظرت ماليزيا يف التوصيات املقدمة خالل احلوار التفاعلي، وتـرد فيمـا يلـي                -١٠٤

  :التوصيات اليت حتظى بتأييد ماليزيا
أن تستمر يف اختاذ اخلطوات املالئمة بغية النظـر يف التـصديق علـى                -١

 من التقرير الـوطين     ٢٣الصكوك الدولية حلقوق اإلنسان املشار إليها يف الفقرة         
لدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية، والعهد الدويل اخلاص باحلقوق         العهد ا (

االقتصادية واالجتماعية والثقافية، واتفاقية مناهضة التعذيب، واالتفاقية الدولية        
  ؛)اجلزائر) (للقضاء على مجيع أشكال التمييز العنصري
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حبقـوق  أن ُتعجِّل بالنظر يف التوقيع على العهدين الـدوليني اخلاصـني             -٢
؛ أن ُتكثِّف مساعيها من أجل االنـضمام إىل         )تركيا(اإلنسان وبالتصديق عليهما    

  ؛)بيالروس(الصكوك الدولية الرئيسية حلقوق اإلنسان 
أن تستمر يف دفع التقدم حنو حتقيق املساواة بني اجلنـسني والنـهوض               -٣

ملشتركة بني  باملرأة، ال سيما عن طريق إيالء االعتبار الواجب لتوصيات اللجنة ا          
الوكاالت اليت تنسِّق أعماهلا وزارة املرأة واألسرة والتنمية فيما يتعلق بامتثـال            
ماليزيا ألحكام اتفاقية حقوق الطفل واتفاقية القضاء على التمييز ضـد املـرأة،             

  ؛ )اجلزائر(وسحب حتفظاهتا على االتفاقيتني 
لجنة املعنية بالقضاء   أن تواصل تنفيذ التعليقات والتوصيات املقدمة من ال         -٤

  ؛)أوكرانيا(على التمييز ضد املرأة وجلنة حقوق الطفل 
أن تستمر يف إجراء استعراضات ودراسات شاملة بـشأن تـشريعاهتا             -٥

القائمة ودرجة استعدادها، مبا ُيمهِّد الطريق حنو االنضمام إىل الصكوك الدوليـة            
اة إطارهـا املؤسـسي     حلقوق اإلنسان، وذلك حسب ما تراه مناسباً ومع مراع        

  ؛)بوتان(والقانوين ومواردها وأولوياهتا الوطنية 
أن تنظر يف إجراء دراسة شاملة حول اآلثار اإلجيابية للنظـام القـانوين               -٦

؛ وأن تتخذ تدابري ذات فعاليـة       )إيران(الذي جيمع بني القانون املدين والشريعة       
  ؛)إيران(أكرب لزيادة تعزيز تنفيذ الشريعة يف البلد 

أن تواصل تعاوهنا مع اجملتمع املدين يف جمال بناء القدرات وتتخذ تـدابري       -٧
؛ أن تواصل تنفيذ بـرامج بنـاء        )الصني(إضافية لتحسني ظروف عيش السكان      

  ؛)زمبابوي(القدرات املتعلقة مبختلف جوانب حقوق اإلنسان 
أن تواصل تركيز جهودها على ضمان احلماية التامة حلقـوق اإلنـسان      -٨

جلميع الفئات الضعيفة، بوسائل منها متابعة الربامج الصارمة لبناء القدرات اليت           
شرعت ماليزيا يف تنفيذها، ال سـيما تلـك الـربامج املوّجهـة إىل املـوظفني                

  ؛)تايلند( العامني
أن تقدِّم إىل موظفي جهاز القضاء واملوظفني املكلفني بإنفـاذ القـوانني              -٩

جمال حقوق اإلنسان وحترص على تعزيز تلك الربامج        واحملامني برامج تدريب يف     
  ؛)األردن(؛ أن تعزِّز التثقيف يف جمال حقوق اإلنسان )األردن(

، )ُعمان(أن تواصل عملها يف جمال تعزيز حقوق اإلنسان وفقاً لقيم البلد        -١٠
أن تواصل جهودها الرامية إىل تعزيز حقوق اإلنسان ومحايتها وفقـاً اللتزاماهتـا             

  ؛)الكويت(ية وللخصائص الدينية والثقافية للبلد الدول
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أن تستمر يف متابعة االستراتيجيات والسياسات الوطنية الرامية إىل تعزيز     -١١
اهلياكل األساسية حلقوق اإلنسان وحتقيق مزيد من التقدم يف تشجيع ثقافة احترام           

  ؛)مصر(حقوق اإلنسان 
لق بتعزيز حقوق اإلنسان    أن تستمر يف تطوير إطارها املؤسسي املتع        -١٢

  ؛)األردن(ومحايتها 
أن تواصل إجراءاهتا اإلجيابية الرامية إىل تعزيز حقوق األشـخاص ذوي             -١٣

  ؛)تركيا(اإلعاقة 
أن تواصل اختاذ التدابري الرامية إىل محايـة حقـوق املـرأة واألطفـال                -١٤

  ؛)بيالروس(واألشخاص ذوي اإلعاقة 
سيادي فيما يتعلق بالتـشريعات الوطنيـة       أن تستمر يف ممارسة حقها ال       -١٥

  ؛)مصر والسودان(وقانون العقوبات، مبا يشمل تطبيق عقوبة اإلعدام 
أن تواصل جهودها الرامية إىل تعزيز إنفاذ القانون املتعلق بالعنف علـى              -١٦

  ؛)فييت نام(املرأة 
لـب  أن تتخذ مجيع التدابري الضرورية وتنفِّذ مجيع الربامج الالزمـة للتغ        -١٧

  ؛)ُعمان(على العقوبات اليت حتول دون النهوض بوضع املرأة 
أن تواصل دعم جهودها الرامية إىل مزيد النهوض بوضع املرأة لتمكينها             -١٨

من حتقيق إمكاناهتا الكاملة واملـسامهة يف التنميـة االجتماعيـة واالقتـصادية             
  ؛)كازاخستان( للبلد
شاركة املرأة يف مستوى اختـاذ      أن تضاعف جهودها الرامية إىل تعزيز م        -١٩

القرارات يف كل من القطاعني العام واخلاص متشياً مع التقدم الذي أحرزته املرأة             
  ؛)بنغالديش(يف جمال التعليم 

أن تواصل جهودها الرامية إىل حتديد السبل الكفيلة بتعزيز محاية األطفال     -٢٠
خالقية كوسيلة فعالة   ضحايا االعتداء وتعزيز مؤسسات األسرة وتوطيد القيم األ       

؛ أن تتخذ تدابري أكثر فعاليـة لتعزيـز         )البحرين(لتعزيز حقوق الطفل ومحايتها     
مؤسسة األسرة وإشراب القيم األخالقية اجليدة وحتديد السبل الفعالة الكفيلـة           

  ؛)إيران(حبماية حقوق الطفل وتعزيزها 
ملقدمـة إىل   أن تستكشف ُسبالً إضافية تكفل حتسني وتعزيز الرعايـة ا           -٢١

  ؛)إيران(األطفال ضحايا االعتداء ومحايتهم 
أن تواصل مضاعفة جهودها الرامية إىل منع ومكافحة التفاوتـات            -٢٢

اليت يعاين منها األطفال املنتمون إىل الفئات الضعيفة، مبن فـيهم أطفـال             
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 اإلعاقة واألطفال الذين يقيمون يف      مجاعات السكان األصليني واألطفال ذوو    
  ؛)سري النكا(ق النائية املناط
أن تواصل جهودها الرامية إىل توفري مرافق التعليم للطالب مـن ذوي              -٢٣

االحتياجات التعليمية اخلاصة، كاألطفال الذين يعانون من إعاقة بصرية ومسعيـة           
؛ أن تواصل جهودهـا     )سري النكا (واألطفال الذين يالقون صعوبات يف التعلُّم       

ذوي االحتياجات اخلاصة، ال سيما األطفـال الـذين         الرامية إىل دعم األطفال     
يعانون إعاقة بصرية، واألطفال الذين يعانون إعاقة مسعية واألطفال الذين يالقون           

  ؛)املغرب(صعوبات يف التعلُّم 
أن تويل عناية خاصة ملشاكل األطفال الـذين يعيـشون ويعملـون يف               -٢٤

  ؛)كازاخستان( الشوارع
اجلارية والرامية إىل استعادة ثقة اجلمهور يف النظام        أن تتابع اإلصالحات      -٢٥

  ؛)اجلزائر(القضائي 
أن تواصل إصالحاهتا القضائية، مبا يـشمل تعزيـز اسـتقالل جهـاز               -٢٦

  ؛)كندا( القضاء
أن تستمر يف ما اختذته من خطوات إجيابية لوضع مبادئ بنغالور لسلوك              -٢٧

  ؛)زمبابوي(اجلهاز القضائي موضع التنفيذ 
  ؛)جيبويت(أن ُتنشئ جلنة مستقلة ُتكلَّف بتعيني القضاة   -٢٨
أن تستمر يف مشاركتها اإلجيابية إىل جانب البلدان اجملاورة يف مكافحـة              -٢٩

االتِّجار باألشخاص وأن تستكشف املزيد من السبل والوسائل الرامية إىل حتسني           
  ؛)فييت نام(وتعزيز محاية ضحايا العنف املرتيل 

أنشطتها الرامية إىل التوعية مبشكلة االتِّجـار باألشـخاص         أن تواصل     -٣٠
والعمال املهاجرين، وخباصة النساء واألطفال، باعتبارهم ميثِّلون فئة ضـعيفة يف           

  ؛)فلسطني(اجملتمع ويستحقون كل املساعدة املمكنة 
اململكـة  (أن تواصل مسريهتا على هذا الدرب اإلجيايب لدعم التعلـيم             -٣١

  ؛)يةالسعود العربية
أن تواصل جهودها الرامية إىل النهوض بالتعليم كاستثمار هام من أجل             -٣٢

  ؛)الكويت(املستقبل 
أن تتخذ التدابري الضرورية للنهوض بالقيم اُألسرية واألخالقية وتعزيزها           -٣٣

  ؛)املغرب(على حنو فعال 
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امية إىل أن تواصل تنظيم الربامج التدريبية املوّجهة إىل اجلمهور العام والر          -٣٤
  ؛)املغرب(تعزيز كفاءات الوالدين من أجل ضمان رفاه األطفال 

أن تعزز آلية الرصد على املستوى االحتادي وعلى مستوى املقاطعـات             -٣٥
لضمان انتفاع الفئات املستهدفة بربامج استئصال الفقر، وأن تتقاسم املمارسات          

  ؛)اجلزائر(الفضلى مع البلدان النامية املعنية 
تواصل جهودها الرامية إىل احلد من الفقر ومن التفاوتات يف التعليم           أن    -٣٦

؛ أن تواصل بذل اجلهود الالزمة للحد مـن         )اإلمارات العربية املتحدة  (والدخل  
  ؛)أوزبكستان(حاالت الفقر وتقليل التفاوت يف الدخل والتعليم 

أن تواصل بذل اجلهود الرامية إىل احلد من حـاالت الفقـر وتقليـل                -٣٧
  ؛)مجهورية الو الدميقراطية الشعبية(التفاوت يف الدخل والتعليم 

أن تستمر يف اختاذ تدابري إضافية للحد من الفقر وتـضاعف جهودهـا               -٣٨
  ؛)كمبوديا(الرامية إىل تعزيز العالقات واالنسجام بني خمتلف األعراق يف البلد 

؛ أن  )كوبا(أن تواصل جهودها اإلجيابية الرامية إىل استئصال الفقر           -٣٩
تستمر يف تنفيذ السياسات والربامج القائمة الراميـة إىل القـضاء علـى             

  ؛)زمبابوي(  الفقر
أن تواصل تعزيز أنشطتها الرامية إىل استئصال الفقر يف مجيع الواليـات              -٤٠

  ؛)تركيا(وتتقاسم جتارهبا مع البلدان األخرى 
 االسـتثمارات  أن تواصل البحث عن السبل والوسائل الكفيلة بزيـادة       -٤١

  ؛)أوزبكستان(العامة واخلاصة يف برامج مكافحة الفقر يف املدن 
أن تشجع مشاركة القطاعني العام واخلاص واملنظمات غري احلكومية يف            -٤٢

اجلهود الرامية إىل استئصال الفقر بوسائل منها استحداث فرص عمل إضـافية            
  ؛)أوزبكستان(وتنفيذ برامج اكتساب املهارات والتدريب 

أن تواصل جهودها اإلجيابية الرامية إىل تعزيـز احلقـوق االقتـصادية              -٤٣
واالجتماعية والثقافية، مع إيالء األولوية لقطاعات الصحة والتعلـيم ورعايـة           

  ؛)كوبا(املعوقني 
أن تستمر يف اختاذ خطوات استباقية وابتكارية لضمان تنفيذ سياسـات             -٤٤

احلقوق االقتصادية واالجتماعيـة والثقافيـة يف       التنمية املستدامة املتعلقة بتعزيز     
  ؛)لبنان( البلد
أن تبقي على التزامها بتحقيق األهداف اإلمنائية لأللفيـة وأن تبـذل يف        -٤٥

  ؛)لبنان(الوقت نفسه قصاراها من أجل حتقيق النجاح االقتصادي 
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أن تواصل وتعمق خططها الراهنة املتعلقة بقطاع الصحة واليت يتمثـل             -٤٦
ا الرئيسي يف تيسري حصول السكان على خدمات صحية عـصرية وذات            هدفه

؛ أن تواصل جهودها الرامية إىل حتسني نظام الرعايـة الـصحية            )فرتويال(جودة  
  ؛)اململكة العربية السعودية(وتضمن للشعب املاليزي محاية صحية أوسع نطاقاً 

لرفـاه  أن تواصل جهودها الرامية إىل حتقيق مزيـد مـن االزدهـار وا              -٤٧
للسكان، بوسائل منها على وجه اخلصوص التعلـيم التـدرجيي والـسياسات            

  ؛ )إندونيسيا( الصحية
أن تستمر يف اختاذ سياسات فعالة لضمان السكن الالئق جلميع املواطنني،   -٤٨

؛ أن تواصل   )اجلزائر(وال سيما املنتمون إىل فئة األشخاص ذوي الدخل املنخفض          
ضرورية لضمان السكن الالئق بتكلفة معقولة جلميع       وضع السياسات والربامج ال   

  ؛)اإلمارات العربية املتحدة(السكان، وال سيما السكان ذوو الدخل احملدود 
أن تواصل جهودها الرامية إىل توفري السكن الالئق ومستوى معيـشي             -٤٩

  ؛)البحرين(الئق للجميع 
هـاجرين وتعـزز    أن تواصل جهودها الرامية إىل محاية حقوق العمال امل          -٥٠

؛ أن تواصـل  )نيبـال (سالمتهم ورفاههم باختاذ ما يلزم من ترتيبات مؤسـسية         
  ؛)بنغالديش(جهودها الرامية إىل محاية حقوق العمال املهاجرين ومصاحلهم 

أن تواصل جهودها ومبادراهتا اإلجيابية الرامية إىل ضمان نيـل التعلـيم           -٥١
ايـة الـصحية واملـساعدة      ألفراد الشعوب األصلية وحـصوهلم علـى الرع       

  ؛)الصني( القضائية
أن تتقاسم بالتفصيل ومن خالل اآلليات املالئمة التابعة للمجلس ما    -٥٢

حققته من إجنازات واكتسبته من جتارب واستخلصته من دروس يف اجملاالت           
كيف توصلت إىل خفض معدالت الفقر يف املنـاطق احلـضرية             )أ: (التالية

كيف ) ب( املاضية؛ ٣٥ل وتدرجيية خالل السنوات اوالريفية بطريقة متسقة 
ساعد إنشاء أكادميية مكافحة الفساد يف ماليزيـا، وال يـزال يـساعد يف              

  ؛)السودان(مكافحة الفساد وإذكاء الوعي 
أن تتقاسم مع البلدان النامية األخرى جتربتها يف جمال النهوض بالتعليم،             -٥٣
ىل ضمان نيل التعليم للطالب بـصرف       سيما يف جمال وضع اخلطط الرامية إ       وال

  ؛)الصني(النظر عن مكان وجودهم وأصلهم 
أن تتقاسم مع البلدان األخرى جتربتها يف وضع وتنفيذ برامج التعلـيم              -٥٤

  ؛)املغرب(الرامية إىل إشراب الطالب قيم التسامح واالنفتاح 
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 وال سيما   أن تتقاسم مع البلدان األخرى جتربتها يف جمال تعزيز التعليم،           -٥٥
  ؛)اليمن(مع البلدان املتعددة الثقافات واملتعددة األديان 

أن تتقاسم مع اجملتمع الدويل جتارهبا يف جمايل التنمية الوطنية واحلد مـن               -٥٦
؛ أن تتقاسم مع البلدان الناميـة األخـرى جتربتـها يف جمـال     )فييت نام (الفقر  

؛ أن تتقاسم مع البلـدان      )رميامنا(وال سيما الفقر يف املدن      استئصال الفقر،   
النامية األخرى جتربتها وممارساهتا الفضلى يف جمال استئصال الفقر، وال سيما 

؛ أن تتقاسم مع )أوزبكستان(الفقر يف صفوف سكان األرياف وسكان املدن 
البلدان النامية األخرى جتربتها وممارساهتا اجليدة يف جمال استئصال الفقـر           

؛ أن تتقاسم مع البلدان النامية األخرى جتارهبـا         )حدةاإلمارات العربية املت  (
  ؛)بنغالديش(وممارساهتا الفضلى يف جمال التخفيف من الفقر 

أن تتقاسم مع البلدان األخرى جتارهبا وممارسـاهتا الفـضلى يف جمـال               -٥٧
استئصال الفقر، وال سيما فيما يتعلق بتنمية املؤسسات الصغرية ومتوسطة احلجم           

  ؛) الدميقراطية الشعبيةمجهورية الو(
أن تواصل تقاسم وتوسيع نطاق جتارهبا وممارساهتا الفضلى فيما تبذله من             -٥٨

جهد لوضع سياسات واستراتيجيات شاملة للنهوض بأوضاع مجاعات الـسكان          
األصليني تركز بوجه خاص على النهوض بأوضاع أفراد اجملتمع احمللي وحتـسني            

  ؛ )ميامنار( اقتصادية -ج اجتماعية جودة حياهتم عن طريق تنفيذ برام
أن تتقاسم مع اجملتمع الدويل ممارساهتا اجليدة فيما يتعلق باحلصول علـى      -٥٩

الرعاية األساسية عن   "اخلدمات الصحية، وال سيما املزايا اليت ينطوي عليها نظام          
  ؛ )كوبا" (بعد
 من معـدالت    أن تتقاسم ممارساهتا الفضلى واستراتيجياهتا املتعلقة باحلد        -٦٠

  ؛)الفلبني(الوفيات النفاسية 
أن تتقاسم جتربتها يف جمال مكافحة الفساد مع البلدان اليت تويل إىل هذه               -٦١

  ؛)اليمن(املسألة نفس القدر من األمهية 
أن تواصل جهودها اإلجيابية الرامية إىل حتسني حالة حقوق اإلنسان            -٦٢

  ).تشاد(يف البلد 
؛ ٧١: الواردة يف الفقرات التالية من التقرير بتأييد ماليزيـا        ومل حتظَ التوصيات      -١٠٥
؛ )ب(و) أ(٨٩؛ ‘٢‘و‘ ١‘)ب(و) أ(٦٧؛ ٩٤؛ )ب(٨٣؛ )ح(و) و(و) د(٨١؛ )ج(٧٢
  ).ب(٨٤؛ )أ (٨٨؛)و(و) ب(٧٦؛ ٢١؛ )ج(و) ب(٩٣؛)و(و) د(٧٥؛ )ب(٦٤
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لن أهنـا   وفيما خيص التوصيات الواردة أدناه، حتيط ماليزيا علماً بالتوصيات وتع           -١٠٦
وسريد رد ماليزيا يف تقرير النتائج الذي سيعتمده        . ستقدم ردها عليها يف الوقت املناسب     

  .جملس حقوق اإلنسان يف دورته احلادية عشرة
أن تصدق على العهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنيـة والـسياسية             -١

واتفاقية مناهضة التعذيب وحترص على تنفيذمها علـى الـصعيد الـوطين            
؛ أن تصدق على اتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقـة          )ملكة املتحدة امل(
؛ أن تسحب مجيع حتفظاهتا على اتفاقية القضاء على مجيع أشـكال            )فنلندا(

؛ أن  )فنلندا(التمييز ضد املرأة واتفاقية حقوق الطفل يف أسرع وقت ممكن           
ة بني ؛ أن تشجع املساوا)بلجيكا(تسحب حتفظاهتا على اتفاقية حقوق الطفل 

اجلنسني وتضمن محاية الطفولة وتستجيب لطلب سحب حتفظها على اتفاقية          
حقوق الطفل واتفاقية القضاء على مجيع أشـكال التمييـز ضـد املـرأة              

؛ أن تسحب حتفظاهتا على اتفاقية القضاء على مجيـع أشـكال            )املكسيك(
 التمييز ضد املرأة كوسيلة لتوسيع نطاق التدابري الـيت اختـذت فعـالً يف             

  ؛)فرنسا (١٩٩٨  عام
أن تتخذ خطوات إضافية حنو محاية حقوق اإلنسان للعمال املهـاجرين             -٢

والالجئني وأفراد أسرهم، بوسائل منها توقيع اتفاقية األمم املتحدة اخلاصة بوضع           
  ؛)اململكة املتحدة (١٩٥١الالجئني لعام 

على مجيع أشكال أن جتعل تشريعاهتا احمللية مطابقة ألحكام اتفاقية القضاء   -٣
  ؛)شيلي(التمييز ضد املرأة 

  ؛)فرنسا(أن تنضم إىل نظام روما األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية   -٤
  ؛ )أوكرانيا(أن تصدر قوانني تتعلق مبناهضة التمييز   -٥
أن تضع توصيات جلنة حقوق الطفل موضع التنفيذ بغية ضمان محايـة              -٦

ل األقليات والشعوب األصـلية والعمـال       شاملة حلقوق األطفال مبن فيهم أطفا     
  ؛)جنوب أفريقيا(املهاجرين 

أن تضمن استقالل اللجنة املاليزية حلقوق اإلنسان وفقاً ملبادئ بـاريس             -٧
؛ بغيـة   )اململكة املتحـدة   (٥٩٧وتعدل القانون رقم    ) اململكة املتحدة وهولندا  (

حلقوق املنصوص عليها توسيع نطاق اللجنة املاليزية حلقوق اإلنسان ليشمل مجيع ا     
وأن ُتنشئ نظامـاً    ) اململكة املتحدة وهولندا  (يف اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان      

فعاالً ملتابعة التوصيات املقدمة من اللجنة املاليزية حلقوق اإلنـسان، وأن تتخـذ             
؛ وتعزز اسـتقاللية    )فنلندا(التدابري الالزمة لضمان امتثال اللجنة ملبادئ باريس        

  ؛)كندا(ملاليزية حلقوق اإلنسان وفقاً ملبادئ باريس اللجنة ا
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أن ُتنشئ جلنة مستقلة وحمايدة لتلقي الشكاوى املرفوعة ضـد أفـراد              -٨
  ؛)هولندا(الشرطة وفقاً لتوصيات اللجنة امللكية املعنية بإصالح الشرطة 

أن تضمن للقضاة واملدعني وممثلي الشرطة وغريهم من موظفي وكاالت            -٩
نون تدريباً منتظماً على حقوق اإلنسان وعدم التمييز والطـابع امللـزم            إنفاذ القا 

  ؛ )أوكرانيا(للقانون الدويل 
أن تسعى إىل خفض عدد اجلرائم اليت قد تستوجب عقوبة اإلعدام، مبـا         -١٠

  ؛)فرنسا(يشمل اجلرائم اخلالية من العنف، وأن تنظر يف إبطال عقوبة اإلعدام 
ية يف البيت؛ وتتيح لضحايا العنف املرتيل إمكانية        أن جترم العقوبة اجلسد     -١١

؛ أن  )أملانيا(االنتصاف واحلماية القانونيني من املسؤولني املمكنني عن هذه اجلرمية          
  ؛)أملانيا(تنظم محالت فعالة إلعالم السكان وحتسيسهم هبذه املسألة 

نها جترمي أن تعزز اجلهود الرامية إىل مكافحة العنف على املرأة، بوسائل م            -١٢
االغتصاب يف إطار الزواج، علماً بأن جرمية االغتصاب تكون ثابتة يف حال عدم             

  ؛)كندا(رضا أحد الزوجني 
أن تنظر يف إجياد بديل عن إجراء احلبس الوقائي لفترة غري حمددة، مثلما               -١٣

؛ أن تـضمن مواءمـة      )اململكة املتحدة (حيدث ذلك يف إطار اإلجراءات اجلنائية       
اليت تنظم التوقيف واالحتجاز مع املعايري الدولية حلقوق اإلنسان؛ وأن          األحكام  

تكفل جلميع األشخاص احملتجزين اللجوء يف الوقت املناسب إىل سبل االنتصاف           
القانوين بغية االعتراض على قرار احتجازهم، واالستعانة مبحامٍ، واملثـول أمـام          

؛ أن تنظر يف تعديل القانون  )ملانياأ(حمكمة أو اإلفراج عنهم دون تأخري ال مربر له          
املتعلق باألمن الداخلي وتوائم تشريعاهتا احمللية املتعلقة باألمن مع املعايري الدولية           
حلقوق اإلنسان بوسائل منها تعزيز الضمانات القانونية املتاحة للمحتجزين وإلغاء          

  ؛)إيطاليا(إجراء االحتجاز لفترة طويلة دون حماكمة 
؛ أن تواصـل  )شـيلي (التدابري الضرورية لضمان حرية الدين  أن تعتمد     -١٤

جهودها الرامية إىل ضمان احلرية الدينية عن طريق إلغاء مجيع العقبات اليت حتول             
دون متتع مجيع مواطنيها متتعاً كامالً هبذا احلق من حقوق اإلنـسان األساسـية              

  ؛ )الكرسي الرسويل(
إلعالم بغية ضمان حريـة التعـبري       أن تعتمد قانوناً ينظم عمل وسائط ا        -١٥

؛ أن تستعرض وتعدل قوانني مثل قانون الفتنة، والقانون املتعلق          )فرنسا(واإلعالم  
بالصحافة املطبوعة واملنشورات، وقانون األسرار الرمسية لتمكني مواطنيها مـن          
ممارسة احلق يف حرية الرأي والتعبري بشكل كامل، مبا يف ذلك حرية الـصحافة              

  ؛ )كندا(عالم وحرية اإل
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أن تدخل اإلصالحات الالزمة على قانون الشرطة حىت تضمن أن شرط             -١٦
احلصول على ترخيص من الشرطة لعقد اجتماعات عامة تضم ثالثة أشـخاص            

؛ أن تلغي أو تعدل     )هولندا(أكثر ال يشكل انتهاكاً للحق يف التجمع السلمي          أو
لق باإلجراءات الطارئـة والوقائيـة      القانون املتعلق باألمن الداخلي واألمر املتع     

املتعلقة حبفظ النظام العام وفقاً اللتزاماهتا الدولية يف جمال حقوق اإلنـسان، وأن             
حتجم يف الوقت نفسه عن تطبيق القانونني املذكورين على الناشطني الـسياسيني            

  ؛)كندا(والصحفيني وغريهم من األشخاص الذين يضطلعون بأنشطة سلمية 
 للمواطنني وغري املواطنني على حد سواء، مبن فيهم العمـال           أن تضمن   -١٧

املهاجرون والالجئون وملتمسو اللجوء وأفراد الشعوب األصلية، التمتع الشامل         
  ؛)أوكرانيا(والكامل باخلدمات الصحية 

أن تضع بالتعاون مع املفوضية السامية لشؤون الالجئني إطـاراً إداريـاً              -١٨
للجوء عن املهاجرين غري النظاميني وأن تطبق املعايري        لفصل الالجئني وملتمسي ا   

  ؛ )هولندا(الدولية املتعلقة مبعاملة األجانب 
أن تعتمد التدابري الضرورية ملنع االعتداءات اليت ترتكب حبق العمـال             -١٩

؛ أن تتيح للعمال احملليني املهـاجرين       )شيلي(املهاجرين وضمان احترام حقوقهم     
بل االنتصاف القانوين يف حالة انتهاك حقوقهم وأن حتقـق      إمكانية الوصول إىل س   

على النحو الواجب يف مجيع التجاوزات وتقاضي املسؤولني عنـها؛ أن تتخـذ             
خطوات فعالة حلماية العمال املهاجرين من االعتداءات اليت ترتكبـها مجاعـات            

ـ             يب املليشيات؛ أن تتحقق من أن كيفية تسيري مراكز التدريب السابق للرحيل تل
؛ )أملانيا(االحتياجات األساسية للعمال وال تشجع أي شكل من أشكال اإليذاء           

أن تواصل اختاذ التدابري الالزمة لضمان احترام حقوق املهاجرين والتصدي ألي           
  ).بيالروس(ظاهرة سلبية تتعلق باهلجرة، مبا يشمل االجتار باألشخاص 

 هذا التقرير تعكس موقف الدولة      أو التوصيات الواردة يف   /ومجيع االستنتاجات و    -١٠٧
وال ينبغي تأويـل    . أو موقف الدولة موضوع االستعراض بشأهنا     /اليت قدمتها و  ) الدول(

  .أو التوصيات على أهنا قد حظيت بتأييد الفريق العامل ككل/هذه االستنتاجات و
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 املرفق  

 تشكيلة الوفد    
 The delegation of Malaysia was headed by H.E. Tan Sri RASTAM Mohd. Isa, 
Secretary-General, Ministry of Foreign Affairs, and composed of 31 members: 

H.E. Tan Sri ABDUL GANI Patail, Attorney General of Malaysia Attorney-General’s 
Chambers, Alternate Head of Delegation; 

H.E. Datuk OTHMAN Hashim, Permanent Representative, Permanent Mission of 
Malaysia, to the United Nations, Alternate Head of Delegation; 

Datuk FAIZAH Mohd Tahir, Secretary-General, Ministry of Women, Family, and 
Community Development, Advisor; 

Datuk AHMAD FUAD Ab. Aziz, Deputy Secretary-General , Ministry of Home Affairs, 
Advisor; 

Datin ARPAH Abdul Razak, Director General, Local Government Department, Ministry 
of Housing and Local Government, Advisor; 

Mr. MOHD SANI Mistam, Director General, Department of Orang Asli Affairs, 
Ministry of Rural and Regional Development, Advisor; 

Datuk AZAILIZA Mohd Ahad, Head, International Affairs Division, Attorney-General’s 
Chambers, Advisor; 

Mme. SITI HAJJAR Adnin, Deputy Permanent Representative, Permanent Mission of 
Malaysia , to the United Nations, Advisor; 

Mr. HASNAN ZAHEDI Ahmad Zakaria, Undersecretary, National Intelligence 
Division, National Security Council, Advisor; 

Mme. MAHZUM Ariffin, Deputy Director General, Legal Affairs Division, Prime 
Minister’s Office, Advisor; 

Datin ROHANI Parkash Abdullah, Undersecretary, Ministry of Higher Education, 
Advisor; 

Mr. HARJEET Singh, Undersecretary, Policy Division, Ministry of Women, Family, and 
Community Development, Advisor; 

Mr. Liew SWEE LIANG, Undersecretary, Policy Division, Ministry of Housing and 
Local Government, Advisor; 

Mr. ELANGOVAN Singaraveloo, Undersecretary, Planning and Coordination Division, 
Ministry of Unity, Culture, Arts and Heritage, Advisor; 

Mme. SHARIFFAH NORHANA Syed Mustaffa, Principal Assistant Secretary, Ministry 
of Foreign Affairs, Advisor; 

Mr. MOHD. RADZI Harun, Head of Human Rights and International Organisation 
Section, International Affairs Division, Attorney-General’s Chambers, Advisor; 

Mr. AZALI Mohamed, Director, Research and Planning Department, Department of 
Orang Asli Affairs, Ministry of Rural and Regional Development, Advisor; 



A/HRC/11/30* 

41 GE.09-16358 

Mr. HILAL Haji Othman, Director, Corporate & International Relations Division, 
Department of National Unity and Integration (JPNIN), Ministry of Unity, Culture, Arts 
and Heritage, Advisor; 

Mr. AMINUDDIN Abdul Rahman, Labour Attache, Permanent Mission of Malaysia , to 
the United Nations, Advisor; 

Mr. MUHAMMAD RUSHDAN Mohamed, Senior Federal Counsel, Human Rights and 
International Organisation Section, International Affairs Division, Attorney-General’s 
Chambers, Advisor; 

Mr. AZRIL Abdul Aziz, First Secretary, Permanent Mission of Malaysia, to the United 
Nations, Advisor; 

Mme. JUNAINA Johan, Principal Assistant Secretary, Ministry of Home Affairs, 
Advisor; 

Mr. ISMAIL Mohammad Bkri, Second Secretary, Permanent Mission of Malaysia, to 
the United Nations, Advisor; 

Mr. JOHAN ARIFF Abdul Razak , Second Secretary, Permanent Mission of Malaysia to 
the United Nations, Advisor; 

Mr. SAFERI Ali, Legal Officer, State Attorney General’s Chambers, Sarawak State 
Government, Advisor; 

Mme. FARISHA Salman, Assistant Secretary, Ministry of Foreign Affairs, Advisor; 

Mr. FAUZI Azmat, Second Secretary (Administration), Permanent Mission of Malaysia, 
to the United Nations, Advisor; 

Mme. ROHAYATI Abd. Hamed, Assistant Secretary, Ministry of Education, Advisor; 

Mme. MAREIA Hasan, Assistant Director, Economic Planning Unit, Sarawak State 
Government, Advisor; 

Col. ROSHAIMI Zakaria, Principal Assistant Secretary, Policy Division, Ministry of 
Defence, Advisor; 

Supt. MAZUPI Abdul Rahman, Police Superintendent, Criminal Investigation 
Department, Royal Malaysian Police, Advisor. 

        
  


