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   ١٠٦املدرجة يف الفقرة  على التوصيات ماليزيا حكومة رد
   ملاليزيامن تقرير نتائج االستعراض الدوري الشامل

 بشأن اعتماد تقارير الفريق العامل ٥/١نسان وفقاً لألحكام ذات الصلة الواردة يف مرفق قرار جملس حقوق اإل  
 مـن مـشروع تقريـر       ١٠٦املدرجة يف الفقرة     التوصيات   ماليزياحكومة  حبثت  املعين باالستعراض الدوري الشامل،     
  : وقدمت الردود التاليةاالستعراض الدوري الشامل ملاليزيا 

  الرد    التوصية  الرقم
ق أن تصدق على العهد الدويل اخلاص بـاحلقو         ١

املدنية والسياسية واتفاقية مناهضة التعذيب وأن 
؛ )اململكة املتحدة (تنفذمها على الصعيد الوطين     

أن تصدق ماليزيـا علـى اتفاقيـة حقـوق          و
؛ وأن تسحب   )فنلندا(األشخاص ذوي اإلعاقة    

مجيع حتفظاهتا على اتفاقية القضاء على مجيـع        
أشكال التمييز ضد املرأة واتفاقية حقوق الطفل      

تـسحب  ؛ وأن   )فنلنـدا (قرب وقت ممكن    يف أ 
؛ وأن  )بلجيكا(حتفظاهتا على اتفاقية حقوق الطفل      

تشجع املساواة بني اجلنسني وتضمن محاية الطفولة       
وأن تنظر على حنوٍ إجيايب يف سحب حتفظها علـى          
اتفاقية حقوق الطفل واتفاقية القضاء على مجيـع        

؛ وأن تسحب   )املكسيك(أشكال التمييز ضد املرأة     
فظاهتا على اتفاقية القضاء على مجيـع أشـكال         حت

 كوسيلة لتوسيع نطاق التـدابري      ،التمييز ضد املرأة  
  ).فرنسا (١٩٩٨خذت فعالً يف عام اليت اُت

تدرس ماليزيا على حنو تدرجيي مقترح التصديق علـى           
العهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية واتفاقية       

 القيام بذلك مىت ُسويت     مناهضة التعذيب، وسيتسىن هلا   
  .مسائل رئيسية تتعلق باإلطار التشريعي

وقد وقّعت ماليزيا على اتفاقية  حقوق األشخاص ذوي         
 وهي اآلن يف املراحل     ٢٠٠٨أبريل  / نيسان ٨اإلعاقة يف   

  .النهائية للتصديق على االتفاقية
وتراجع ماليزيا تدرجيياً حتفظاهتا على اتفاقية القضاء على        

 التمييز ضد املرأة بغية سـحبها، آخـذةً         مجيع أشكال 
  .باالعتبار األحكام الدستورية والقوانني واملصاحل الوطنية

أجرت ماليزيا التعديالت الالزمة على صعيد السياسة       وقد  
العامة والتشريعات واضطلعت بربامج توعية تـستهدف       
مجيع شرائح اجملتمع فيما يتعلق باملساواة بـني اجلنـسني          

وقد ُنفذت هذه األنشطة مبشاركة واسعة      . وحقوق الطفل 
   .من املنظمات غري احلكومية واجملتمع املدين

وتقوم احلكومة حالياً بصياغة سياسة وطنية حلماية الطفل 
وخطة عمل تابعة هلا بغية تعزيز محاية األطفـال مـن           

  .اإلمهال وإساءة املعاملة والعنف واالستغالل
حقـوق  أن تتخذ خطوات إضافية حنو محايـة          ٢

اإلنسان للعمال املهاجرين والالجئني وذويهم،     
مبا يف ذلك التوقيع والتصديق على اتفاقية األمم        

ـ    ١٩٥١ئني لعـام  املتحدة املتعلقة بوضع الالج
  ).اململكة املتحدة(

اتفاقية األمم املتحدة املتعلقة بوضع     ليست طرفاً يف    ماليزيا    
 تعترف  ، وعلى هذا األساس فإهنا ال     ١٩٥١الالجئني لعام   

  .باألشخاص املطالبني بوضع الالجئ أو ملتمسي اللجوء
بيد أن احلكومة قد وضعت ترتيبات إدارية لتقدمي املـساعدة          

أو /واحلماية إىل األشخاص املطـالبني بوضـع الالجـئ و         
ملتمسي اللجوء الذين حيملون وثائق هويـة صـادرة عـن           
مفوضية األمم املتحدة السامية لشؤون الالجـئني، وذلـك         
  .استناداً إىل أسباب إنسانية وعلى أساس كل حالة على حدة

وتقوم ماليزيا بتحسني إطارها التشريعي لوضع آليـة        
  .مالئمة ملعاملة هؤالء األشخاص
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  الرد    التوصية  الرقم
أن جتعل تشريعاهتا احمللية مطابقة ألحكام اتفاقيـة          ٣

ع أشكال التمييـز ضـد املـرأة        على مجي ء  القضا
  ).شيلي(

بري املالئمة، مبـا يف ذلـك تعزيـز         تقوم ماليزيا باختاذ التدا     
التشريعات القائمة، وإشراك أصحاب املـصلحة املعنـيني،       
وخباصة اجملتمع املدين، من أجل ترمجة أحكام اتفاقية القضاء         

  .على مجيع أشكال التمييز ضد املرأة إىل قوانني حملية
أن تنضم إىل نظام روما األساسي للمحكمـة           ٤

  .)فرنسا(اجلنائية الدولية 
تفكر ماليزياً حالياً يف االنضمام إىل نظام روما األساسي ال   

بيد أن احلكومة مـستمرة يف مراقبـة        . للمحكمة اجلنائية 
وتقييم تنفيذ نظام روما األساسي وسري أعمال احملكمـة         

  .اجلنائية الدولية
وال تستبعد ماليزيا إمكانية التعاون مع احملكمـة اجلنائيـة    

اون ال ميكن أن حيدث إال بعـد        الدولية، بيد أن هذا التع    
تعزيز اإلطار القانوين احمللي على حنو يتـيح املقاضـاة يف           
اجلرائم الواقعة ضمن اختصاص احملكمة اجلنائية الدوليـة،        

  .سواء ارُتكبت داخل البلد أم خارجه
أن تسّن قـوانني تتعلـق مبناهـضة التمييـز            ٥

  .)أوكرانيا(
 املـساواةَ أمـام      من الدستور االحتادي   ٨تكّرس املادة     

القانون واحلماية من التمييز على أساس الدين أو العرق         
  .مكان الوالدة أو النسب أو نوع اجلنس أو

ويؤخذ حبماية إضافية من التمييز يف جمموعة شىت مـن          
  . التشريعات والتدابري السياساتية األخرى القائمة

أن تضع توصيات جلنة حقوق الطفل موضـع          ٦
ان احلماية الـشاملة حلقـوق      التنفيذ بغية ضم  

األطفال، مبن فيهم أطفال األقليات والـشعوب       
  .)جنوب أفريقيا(األصلية والعمال املهاجرين 

أنشأت احلكومة جلنة فنية لتنسيق تنفيذ توصيات جلنـة           
حقوق الطفل، مبا فيها تلك املتعلقة حبماية حقوق أطفال         

  .األقليات والشعوب األصلية والعمال املهاجرين

أن تضمن استقالل اللجنـة املاليزيـة حلقـوق         ٧
اململكة املتحـدة   (اإلنسان وفقاً ملبادئ باريس     

اململكـة   (٥٩٧وتعدل القانون رقم    ) وهولندا
؛ بغية توسيع نطاق اللجنـة املاليزيـة        )املتحدة

حلقوق اإلنسان ليشمل مجيع احلقوق املنصوص      
اململكة (عليها يف اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان 

أن ُتنشئ نظامـاً    بالتوصية  و) ملتحدة وهولندا ا
فعاالً ملتابعة التوصيات املقدمة من اللجنة املاليزية 

التـدابري  ماليزيـا   أن تتخذ   بحلقوق اإلنسان، و  
اللجنة ملبادئ باريس هذه الالزمة لضمان امتثال  

هذه اللجنة استقاللية أن تعزز ماليزيا ؛ و)فنلندا(
  ).كندا(ملبادئ باريس وفقاً 

تعمل اللجنة املاليزية حلقوق اإلنسان بصفة مستقلة وال          
وهلذه اللجنـة وظـائف     . تتلقى تعليمات من احلكومة   

وصالحيات واسعة النطاق تتضمن التحقيق يف الشكاوى     
  .املتعلقة بانتهاكات حقوق اإلنسان

واللجنة مستقلة وفقاً ملبادئ باريس وأحكامها املتعلقة بتكوين        
  .ضمانات االستقالل والتعدديةجلان حقوق اإلنسان و

بناًء ويعّين امللك أعضاء اللجنة املاليزية حلقوق اإلنسان        
توصية من رئيس الوزراء بعد التشاور مـع جلنـة          على  

التعيينات اليت تتألف من رئيس اللجنة املاليزية حلقـوق         
  .اإلنسان وثالثة أعضاء من ممثلي اجملتمع املدين

 الـذي   ٥٩٧قانون  الديل  قد اختذت احلكومة تدابري لتع    و
أقــّره الربملــان، وذلــك توخيــاً لتعزيــز القــدرات 

  . للجنةالتشغيلية
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  الرد    التوصية  الرقم
ُتعىن بالشكاوى  أن ُتنشئ جلنة مستقلة وحمايدة        ٨

وفقاً لتوصيات اللجنة امللكيـة   املتعلقة بالشرطة   
  .)هولندا(املعنية بإصالح الشرطة 

 إنشاء جلنة مستقلة وحمايـدة أُُمسيـت      يف صدد   احلكومة    
اللجنة املعنية برتاهة وكاالت إنفاذ القانون، لتحلّ حمـل         
جلنة الشكاوى املتعلقة بالشرطة، وذلك بناء على مقترح        

  .من اللجنة امللكية
املعنية برتاهة وكاالت إنفـاذ     وستحظى اللجنة املقترحة    

باختصاص أوسع نطاقاً إذ سـُتمنح صـالحية        القانون  
السلوك ليس مـن    التحقيق يف الشكاوى املتعلقة بإساءة      

من غريهم من مـوظفي     أيضاً  أفراد الشرطة فحسب بل     
  .نفاذ القانوناالحتادية إلوكاالت ال

العملية التشريعية املتقرحة جيتاز حالياً    وإنشاء هذه اللجنة    
  .الربملان عن طريق الضرورية

أن تضمن للقضاة واملدعني وممثلـي الـشرطة          ٩
  إنفـاذ القـانون    وغريهم من موظفي وكاالت   

وق اإلنـسان وعـدم     تدريباً منتظماً بشأن حق   
 .)أوكرانيا(التمييز والطابع امللزم للقانون الدويل 

 فيهـا   ُتنظم أنشطة تعليم مستمرة يف جمال القانون يشارك         
القـضاة  ويشارك  . املاليزي بنشاط أعضاء السلك القضائي   

 دراسية وحلقات املوظفني القضائيني يف حلقاتوغريهم من 
ت ودورات تدريبية عل الصعيدين اإلقليمـي       عمل ومؤمترا 

الشرطة وغريها من وكاالت إنفاذ     أفراد  ويستمر  . والدويل
  .ين يف تلقي التدريب املالئم والضرورالقانو

القدرات فيمـا يتعلـق     قد اضطُلع بأنشطة شىت بشأن بناء       و
فمعهد التدريب القضائي والقانوين يقـدم      . حبقوق اإلنسان 

ربة ونوعية املوظفني العـاملني     دورات لتحسني معارف وخ   
وأفراد اهليئات القانونية والسلطات احملليـة بـشأن قـضايا          

  . حقوق اإلنسان

ختفّض عدد اجلرائم اليت جيوز إصدار عقوبة       أن    ١٠
اخلاليـة مـن    م  اإلعدام بشأهنا، مبا ذلك اجلرائ    

ــة    ــاء عقوب ــر يف إلغ ــف، وأن تنظ العن
  .)فرنسا(اإلعدام 

ستوجب عقوبة اإلعدام يف ماليزيا حمدوٌد عدد اجلرائم اليت ت  
  .وتقتصر على اجلرائم ذات الطابع الشديد اخلطورة

ـ  خفض  زيادة  ومع ذلك فإن احلكومة تنظر يف         ددهذا الع
وسائل تشمل التعديالت املقترحة على تشريعات مكافحة ب

ـ  االجتار باملخدرات    ض العقوبـة القـصوى إىل    بغية خف
  .السجن مدى احلياة

اليزيا مبراجعة مجيع اجلرائم اليت تـستوجب       كما تقوم م  
إعادة النظر يف التهم املوجهـة      عن طريق   عقوبة اإلعدام   

ال ُتوّجه التهم اليت تستوجب عقوبة اإلعدام لزاماً         يثحب
  .إال يف القضايا املستحقة
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  الرد    التوصية  الرقم
البيـت؛ وتتـيح    أن حتظر العقوبة البدنيـة يف         ١١

ماية لضحايا العنف املرتيل إمكانية االنتصاف واحل
األشخاص احملتمل ارتكاهبم هلـذه     القانونيني من   

م محالت فعالة إلعالم السكان     ؛ أن تنظَّ  اجلرمية
  ).أملانيا(وتوعيتهم هبذه املسألة 

احلماية من العنف املرتيل مكّرسة يف التشريعات القائمة،          
 وقانون العقوبات   ١٩٩٤ومنها قانون العنف املرتيل لعام      

  .٢٠٠١وقانون الطفولة لعام 
 باالستناد إىل مبادئ ٢٠٠١ لعام وقد ُسّن قانون الطفولة  

اتفاقية حقوق الطفل وهو ينص على سن قوانني تتعلـق          
برعاية األطفال ومحايتهم وإعادة تأهيلهم، دون متييز من        

  . أي نوع
وُتوفّر احلماية لضحايا العنف املرتيل كما ُتتاح هلم سبل         

  .انتصاف مبوجب األطر التشريعية واإلدارية القائمة
 .كما تضطلع احلكومة حبمالت توعية منتظمة هبذا الشأن

الواقع أن تعزز اجلهود الرامية إىل مكافحة العنف   ١٢
ضـمان أن ُيعامـل     على املرأة، بوسائل منها     

املعرَّف بأنه حيدث   طار الزواج،   االغتصاب يف إ  
 جرمية هيف حالة عدم رضا أحد الزوجني، على أن

  ). كندا(جنائية 

اختذت احلكومة التدابري الضرورية ملعاجلة هذه القضية، مبا   
وقانون اإلجـراءات   تعديل قانون العنف املرتيل     يف ذلك   

اجلنائية وقانون العقوبات وسّن قانون مكافحة االجتـار        
هتدف إىل  التدابري  ، ومجيع هذه    ٢٠٠٧ص لعام   باألشخا

  .تعزيز محاية ضحايا العنف املرتيل
كما ُعّدل قانون العنف املرتيل لتوسيع نطـاق تعريـف          

كي يشمل أشكال العنف املرتيل العاطفية ل" العنف املرتيل"
والذهنية والنفسية، وإلطالـة مـدة احلمايـة املؤقتـة          

 .ة يف التعويضواستحداث حكم جديد يتعلق حبق الضحي
أي رجـل   "ينّص على أن    لكي  وُعّدل قانون العقوبات    

حياة زوجية سارية، أملاً أو خوفاً مـن      أثناء قيام   يسبب،  
املوت لزوجته أو ألي شخص آخر بغية إكراه زوجتـه          

 ٥على اجلماع ُيعاقب بالسجن ملـدة قـد تـصل إىل            
  ".سنوات

االحتيـاطي  أن تنظر يف إجياد بديل عن احلبس          ١٣
غري حمددة، مثلما حيدث ذلك يف إطـار        ترة  لف

أن تضمن  و؛  )اململكة املتحدة (اجلنائية  املقاضاة  
مواءمة األحكام اليت تنظم التوقيف واالحتجاز      
مع املعايري الدولية حلقوق اإلنسان؛ وأن تكفل       
جلميع األشخاص احملتجزين اللجوء يف الوقـت       

لطعن املناسب إىل سبل االنتصاف القانوين بغية ا      
عانة يف قرار احتجازهم، وأن تكفل هلم االسـت       

أو اإلفراج عنهم   وتقدميهم إىل احملاكمة    مبحامٍ،  

تعترب احلكومة أن للتشريعات احلالية املتعلقـة بـاحلبس           
وهتـدف هـذه    . أمهيةً حيوية لألمن القومي   االحتياطي  

 القوانني إىل منع العناصر املخربة ومحاية أمن البلد وشعبه،
وُتـوفّر يف   . على النحو املعترف به يف القانون الـدويل       

الوقت ذاته ضمانات مالئمة وكافية لضمان االمتثـال        
  .لسيادة القانون

وتعترب احلكومة أن ضمانات محاية حقـوق اإلنـسان         
للمحتجزين مبوجب هذه التشريعات هـي ضـمانات        
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؛ أن تنظـر يف     )أملانيا(له  ال ضرورة   دون تأخري   

 الداخلي وتوائم تـشريعاهتا     ألمناتعديل قانون   
مع املعايري الدولية حلقوق    احمللي  املتعلقة باألمن   

ت القانونية  الضمانازيادة  اإلنسان بوسائل منها    
املمارسة املتمثلـة يف    املتاحة للمحتجزين وإلغاء    

  ).إيطاليا(فترة طويلة دون حماكمة االحتجاز ل

ومع . يف التشريعات القائمةمنصوص عليها بشكل كاٍف 
احلكومة تعتزم إجراء دراسة شاملة ملراجعـة        فإن   ،ذلك

  .قانون األمن الداخلي

 نيةرية الدياحلأن تعتمد التدابري الضرورية لضمان   ١٤
أن تواصل ضمان احلرية الدينية عن      و؛  )شيلي(

حتول دون متتـع مجيـع      أي عقبة   طريق إلغاء   
مواطنيها متتعاً كامالً هبذا احلق مـن حقـوق         

  .)ي الرسويلالكرس(اإلنسان األساسية 

 فلكـل  . يف احلرية الدينية   يضمن الدستور االحتادي احلق     
جمموعة دينيـة حريـة إدارة شـؤوهنا الدينيـة وإدارة           

ولكـل  . ومؤسساهتا وممتلكاهتا ألغراض دينية أو خريية     
 أياً كـان    وممارسة شعائره إعالن دينه   شخص احلق يف    

  . الدعوة إليها وكذلك ،شريطة االلتزام بقيود معينة
ما يسمح الدستور االحتـادي للواليـات واألقـاليم         ك

ملراقبة أو تقييد نشر مذاهب دينية االحتادية بإصدار قوانني 
  . إسالمية بني املسلمني أو معتقدات غري

أال يؤدي احلـق يف     وينّص الدستور االحتادي أيضاً على      
تعلق بالنظام  ية الدينية إىل خمالفة أي قانون ي      ممارسة احلر 

وتعترب احلكومة . األخالق العامةصحة العامة أو أو الالعام 
أن هذه القيود تتفق متاماً مع أحكام القـانون الـدويل           

  .ذات الصلة

عمل وسائط اإلعالم بغية بشأن أن تعتمد قانوناً    ١٥
أن و؛  )فرنـسا (ضمان حرية التعبري واإلعالم     

تستعرض وتعدل قوانني مثل قـانون الفتنـة،        
ة واملنشورات، وقانون   وقانون الصحافة املطبوع  

أن  متكني مواطنيهـا مـن       بغية األسرار الرمسية 
حلق يف حريـة الـرأي      ميارسوا بشكل كامل ا   

ة الـصحافة وحريـة     والتعبري، مبا يف ذلك حري    
  ).كندا(اإلعالم 

تعتقد احلكومة أن التشريعات القائمة يف ماليزيا تتـيح           
ضمانات كافية لكفالة ممارسة احلق يف حريـة الـرأي          

  .ممارسة كاملةًلتعبري وا
كما تعتقد احلكومة أن احلفاظ على الوحـدة الوطنيـة          

. واالنسجام واألمن الوطنيني هو أمر ذو أمهيـة بالغـة         
هكذا، فمع وجود قيود معينة مبوجب القوانني واألنظمة و

 . ذات الصلة، فإن هذه القيود متوافقة مع املعايري الدولية

تـضمن أن  بطريقة قانون الشرطة جيري إصالح  أن    ١٦
شرط احلصول على ترخيص من الـشرطة لعقـد         
اجتماعات عامة تضم ثالثة أشـخاص أو أكثـر         
ال يشكل انتهاكاً للحـق يف التجمـع الـسلمي          

قانون األمن الداخلي   ل  ّدأن تلغي أو تع   و؛  )هولندا(
واخلاصة حبفـظ  واألمر املتعلق باإلجراءات الطارئة   

وفقاً اللتزاماهتـا   ة  النظام العام وباإلجراءات الوقائي   

. احلق يف التجمع السلمي   متاماً  يضمن الدستور االحتادي      
بلـدان  املعمول هبا يف ، على غرار املمارسة   كومةغري أن احل  
ترى أن اشتراط احلصول على ترخيص أو موافقـة         أخرى،  

من السلطات ذات الصلة لعقد مثل هذه االجتماعـات أو          
التجمعات هو أمٌر ال بد منه حلفظ األمن والنظـام العـام            

  .وتفادي التحريض على اإلخالل بالسلمواألخالق العامة 
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الدولية يف جمال حقوق اإلنـسان، وأن حتجـم يف     

املذكورين  واألمر   الوقت نفسه عن تطبيق القانون    
على الناشطني السياسيني والصحفيني وغريهم من      

 ).كندا(ذين يضطلعون بأنشطة سلمية األشخاص ال

لمواطنني وغري املواطنني على حد أن تضمن ل  ١٧
سواء، مبن فيهم العمال املهاجرون والالجئون 
وملتمسو اللجوء وأفراد الشعوب األصلية، التمتع 

  ).أوكرانيا(كامل باخلدمات الصحية الشامل وال

ُتقّدم اخلدمات الصحية يف ماليزيا بواسطة القطاعني العـام           
خلاص إمـا   وميكن الوصول إىل خدمات القطاع ا     . واخلاص

أمـا مرافـق الرعايـة      . أو مقابل رسوم  عن طريق التأمني    
الصحية األولية العامة فهي متاحة للجميع دون أي متييـز،          

نة وبغض النظر عن الفئة االجتماعية أو نوع اجلنس أو املواطَ         
يف ذلك العمال املهاجرون بغض     مبن  أو القدرة على الدفع،     

ـ يف إطار   و. النظر عن وضعهم القانوين    دمات الرعايـة   خ
رعايةً شاملة تغطي مجيع مراحل العمر،      ، ُتوفَّر   األولية العامة 

الرضاعة مـروراً  لوضع ومن مرحلة قبل الوالدة إىل مرحلة ا  
ويف . مبراحل الطفولة واملراهقة والبلـوغ إىل الـشيخوخة       

وفَّر للمجتمعات احمللية خـدمات متنقلـة       املناطق النائية، تُ  
  . واألطباء الطائرينتشمل العيادات املتنقلة 

ويتيح اجمللس الوطين للنهوض بالسكان واألسرة عيادات       
. صحيالعيش  الصحية لألسر هتدف إىل تشجيع أساليب       

وُتتاح خدمات فحص جمانية وخمفضة األسـعار لعامـة         
كما ينظم اجمللس   .  على املواطنني  قاصرةاجلمهور وليس   

 دورات تثقيفية جماناً للجمهور عن النـهوض بالـصحة        
والصحة اإلجنابية واألسرة هبدف تشجيع إجيـاد       اجلنسية  

  . حياة أسرية أفضل

أن تضع بالتعاون مع مفوضية األمم املتحـدة          ١٨
للتمييـز  لشؤون الالجئني إطاراً إدارياً     السامية  

مـن ناحيـة   الالجئني وملتمسي اللجـوء   بني  
واملهاجرين غري النظاميني من الناحية األخـرى      

تعلقـة مبعاملـة     الدوليـة امل   أن تطبق املعايري  و
  ).هولندا(األجانب 

  

 ١٩٥١بالرغم من أن ماليزيا ليست طرفاً يف اتفاقية عـام             
بوضع الالجئني وبروتوكوهلا، وبالرغم من أهنـا ال        املتعلقة  

ملتمـسي  أو /تعترف باألشخاص املطالبني بوضع الالجئ و  
اللجوء، فإهنا قد وضعت ترتيبات إدارية لتقدمي املـساعدة         

إنـسانية  أسباب  احلماية إىل هؤالء األشخاص استناداً إىل       و
كل حالة على حدة، وهو ما أتـاح التمييـز          وعلى أساس   

األشخاص الذين يطالبون بوضع الالجئ     بصورة فعالة بني    
  .واملهاجرين غري النظاميني

 السامية  وتعمل احلكومة حالياً مع مفوضية األمم املتحدة      
تدابري  تشريعي لتنسيق    لشؤون الالجئني على وضع إطار    

السياسة العامة وتدابري اإلنفاذ املتعلقة باملهاجرين غـري        
  .النظاميني املطالبني بوضع الالجئ
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أوجه إسـاءة   أن تعتمد التدابري الضرورية ملنع        ١٩

املعاملة اليت ترتكب حبق العمـال املهـاجرين        
أن تتـيح   و؛  )شيلي(وضمان احترام حقوقهم    

جرين إمكانيـة الوصـول     للعمال احملليني املها  
إىل سبل االنتصاف القانوين يف حالـة       بالكامل  

إساءة معاملتهم وأن حتقق كما ينبغي يف مجيع        
ىل إحاالت إساءة املعاملة وتقـدمي مرتكبيهـا        

تتخذ خطوات فعالة حلماية العمال العدالة؛ وأن 
املهاجرين من االعتداءات اليت ترتكبها مجاعات      

 أن مراكز التدريب    تتأكد من أن  واملليشيات؛  
االحتياجات السابق للرحيل تدار على حنو يليب       

شجع أي شـكل مـن      ياألساسية للعمال وال    
أن تواصل اختاذ و؛ )أملانيا (إساءة املعاملةأشكال 

التدابري الالزمة لضمان احترام حقوق املهاجرين 
ــأي   ــسماح ب ــدم ال ــلبية وع ــاهرة س ظ

ــا  ــاهلجرة، مب ــق ب ــك تتعل ــار يف ذل االجت
  ).بيالروس(شخاص باأل

حيظى العمال األجانب باحلماية مبوجب قوانني العمـل          
؛ وقـانون   ١٩٥٥احمللية، ومنها قانون التوظيف لعـام       

؛ وقانون النقابـات لعـام      ١٩٦٧عالقات العمل لعام    
؛ وقـانون   ١٩٥٢؛ وقانون تعويض العمال لعام      ١٩٥٩

وحيظى العمال  . ١٩٩٤السالمة والصحة املهنيتني لعام     
نب كذلك بإمكانية الوصول إىل سبل االنتـصاف        األجا

  . القانوين
وتراجع احلكومة بانتظام سياساهتا وقوانينها وأنظمتها يف       

وجتري إضـافة   . جمال العمل لتلبية االحتياجات الراهنة    
أحكام جديدة تتناول حاالت التحرش اجلنسي اليت تتعلق 

العاملني األجانب يف   محاية أجور    وتكفل   بعمال أجانب 
خلدمة املرتلية وأوضاع عملهم ومكافحـة االسـتخدام       ا

  .االستغاليل للعمال األجانب
بـشأن  كما استحدثت احلكومـة مبـادئ توجيهيـة         

 العمل الستخدام عاملني    باالشتراطات املطلوبة من أربا   
أجانب يف اخلدمة املرتلية فيما يتعلـق مبعاملـة هـؤالء           

  .العاملني ومحاية حقوقهم

_ _ _ _ _  

  


