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  مقدمة    
، املُنشأ مبوجب قرار    )الفريق العامل (عقد الفريق العامل املعين باالستعراض الدوري الشامل          -١

، دورته السابعة عـشرة يف الفتـرة        ٢٠٠٧يونيه  / حزيران ١٨ املؤرخ   ٥/١جملس حقوق اإلنسان    
واستعرضت احلالة يف ماليزيـا يف      . ٢٠١٣وفمرب  ن/ تشرين الثاين  ١أكتوبر إىل   / تشرين األول  ٢١ من

داتو هـو  "وترأست وفد ماليزيا السيدة . ٢٠١٣ أكتوبر/ تشرين األول٢٤اجللسة الثامنة املعقودة يف  
واعتمد الفريـق العامـل   . ، نائب أمني عام الشؤون املتعددة األطراف يف وزارة اخلارجية   "ماي يونغ 

  .٢٠١٣أكتوبر / تشرين األول٣١ يف ةلسابعة عشرة املعقودالتقرير املتعلق مباليزيا يف جلسته ا
 اختار جملس حقوق اإلنسان فريق املقررين التايل        ٢٠١٣يناير  / كانون الثاين  ١٤ويف    -٢
  .اليابان وكينيا وسويسرا: لتيسري استعراض احلالة يف ماليزيا) اجملموعة الثالثية(
، ١٦/٢١ مـن مرفـق القـرار      ٥ والفقرة   ٥/١ من مرفق القرار     ١٥ووفقاً للفقرة     -٣

  :صدرت الوثائق التالية ألغراض االستعراض املتعلق مباليزيا
) أ(١٥عـرض مكتـوب أُِعـد وفقـاً للفقـرة           /تقرير وطـين مقـدم      )أ(  

)A/HRC/WG.6/17/MYS/1(؛  
جتميع للمعلومات أعدته مفوضية األمم املتحدة السامية حلقوق اإلنـسان            )ب(  

  ؛)A/HRC/WG.6/17/MYS/2) (ب(١٥وفقاً للفقرة 
 )ج(١٥للفقرة    السامية حلقوق اإلنسان وفقاً    مفوضية األمم املتحدة  موجز أعدته     )ج(  

)A/HRC/WG.6/17/MYS/3و Corr.1.(  
 أعدهتا سلفاً كل مـن      قائمة باملسائل وأحيلت إىل ماليزيا عن طريق اجملموعة الثالثية          -٤

والسويد، واململكة املتحـدة لربيطانيـا      أملانيا، وبلجيكا، واجلمهورية التشيكية، وسلوفينيا،      
وميكن االطالع  . العظمى وأيرلندا الشمالية، والنرويج، وهولندا، والواليات املتحدة األمريكية       

  . على الشبكة اخلارجية لالستعراض الدوري الشاملتلك املسائلعلى 

  موجز مداوالت عملية االستعراض  -أوالً  

  ضوع االستعراضعرض احلالة من جانب الدولة مو  -ألف  
بدأ الوفد االستعراَض مؤكداً قيمة عملية االستعراض الدوري الشامل بالنـسبة إىل              -٥

ماليزيا وتقديرها ملنحها فرصة املشاركة يف مناقشة وحوار بشأن مستجدات حالـة حقـوق     
اإلنسان يف البلد، وبشأن إجنازاهتا والتحديات واملمارسات الفضلى يف جمال تعزيـز حقـوق      

ويف مقاربة االستعراض، شاركت احلكومة يف مشاورات شاملة وشفافة،         . ن ومحايتها اإلنسا
  .مع اجملتمع املدين، وستواصل القيام بذلكمشاورات مبا يف ذلك 
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ويف ذلك الـصدد،    . والتزمت ماليزيا، باعتبارها بلداً نامياً، مبتابعة خطة تنمية وطنية          -٦
 حتقيق مستوى دخلٍ عالٍ متطورٍ يف برنـامج          إىل ترميمتثلت مبادرة سياسية أساسية واحدة      

وتضمَّن الربنامج واملبادرات ذات الصلة تدابري دعمت اجلهـود         . احلكومة من أجل التحول   
املستمرة اليت تبذهلا احلكومة يف سبيل تعزيز حقوق اإلنسان ومحايتها يف جماالت من قبيل احلق  

وقدم الوفد . ق يف التعليم؛ واحلق يف الصحة؛ واحلق يف السكن املالئم؛ واحل السالمة و يف األمن 
تفاصيل عن خطوات جديدة متخذة بغرض اجتثاث الفساد واملمارسات الفاسدة على كـل             

  .الصعد ومع مجيع الشركاء، وال سيما ضمن احلكومة
 واحتـرام    احلياة السياسية يف ماليزيـا     يفوأحاط الوفد علماً بزيادة املشاركة العامة         -٧

 الـيت أجريـت يف      ١٣     ويف ذلك السياق، ناقش الوفد االنتخابات العامة ال        .اخلطاب بشأهنا 
ماليزيا، مبا يف ذلك التدابري املتخذة لتحسني سري العملية االنتخابية وشـفافيتها ومشوليتـها،              

وشـددت  . وأحاط علماً مبعاجلة بعض املسائل والشواغل املتصلة بسري االنتخابات ونتائجها         
ورة العمل من أجل إعادة بناء الوحدة الوطنية وحتقيق املصاحلة الوطنية احلكومة أيضاً على ضر  

  .ما بعد االنتخاباتيف مرحلة 
وفيما يتعلق بالتعاون مع آليات حقوق اإلنسان التابعة لألمم املتحدة، قالت احلكومة              -٨

، ٢٠١٣ديـسمرب   /إهنا تستعد الستقبال املقرر اخلاص املعين باحلق يف الغذاء يف كانون األول           
وسوف توجه دعوةً إىل املقرر اخلاص املعين حبق كل إنسان يف التمتع بأعلى مستوى ممكـن                

وأوضح الوفد املستجدات املتعلقة بتصديق ماليزيا على صـكوك        . من الصحة البدنية والعقلية   
  .إضافية دولية حلقوق اإلنسان

امليل  املثليني ومزدوجي وقالت احلكومة إنه سيجري تناول القضايا املتعلقة باملثليات و          -٩
 مبا ال يتعـارض بعناية الفكرية اإلسالمية األخرى     املدارس   وباتباعاجلنسي ومغايري اهلوية اجلنسانية،     

  .مع التقاليد الثقافية، والعقيدة الدينية والقواعد اجملتمعية، والقوانني والتنظيمات الداخلية

  اضاحلوار التفاعلي وردود الدولة موضوع االستعر  -باء  
يف الفصل الثاين من هذا     وميكن  .  وفود ببيانات  ١٠٤خالل احلوار التفاعلي، أدلت       -١٠

  . الذي دار احلوارأثناءاالطالع على ما قُدم من توصيات التقرير 
 اململكة العربية السعودية بالتقدم احملرز عن طريق تقدمي خـدمات التعلـيم             نوَهت  -١١

قر واإلصالحات التشريعية، مبا يف ذلك إلغاء قانون        والرعاية الصحية والسكن، واحلد من الف     
  .األمن الداخلي

وأثنت السنغال على التعديالت اليت أُدخلت على التشريعات املتعلقة باالجتار والعنف       -١٢
واجملـال  املرتيل، وعلى التقدم احملرز يف جمال تبّوؤ النساء مناصب املسؤولية يف القطاع العـام    

  . وميدان التعليمالصحي
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وسلطت سرياليون الضوء على اجلهود املبذولة ملواءمة التشريعات الداخلية مع املعايري             -١٣
األساسية الدولية حلقوق اإلنسان، وجمانيـة التعلـيم، ومبـادرات التحـول االجتمـاعي              
واالقتصادي، والتصديق على اتفاقية حقوق الطفل، واتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة،           

  .على مجيع أشكال التمييز ضد املرأةواتفاقية القضاء 
وأثنت سنغافورة على التقدم احملرز يف جمال الرعاية الـصحية والـسكن والغـذاء                -١٤

املرأة نبع  "، مبا يف ذلك استضافة ماليزيا ملؤمتر          املرأةومركز  والتوظيف واملساواة بني اجلنسني     
  .٢٠١٣ يف عام "احلياة
 إفراط الشرطة والقوات املسلحة يف التـدخل يف         وأعربت سلوفاكيا عن قلقها إزاء      -١٥

  .ودعت ماليزيا إىل اختاذ خطوات لضمان احلق يف حماكمة عادلة. حرية التعبري
وأثنت سلوفينيا على تصديق ماليزيا على اتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقـة،              -١٦

نازعات املسلحة،  والربوتوكول االختياري التفاقية حقوق الطفل بشأن اشتراك األطفال يف امل         
والربوتوكول االختياري التفاقية حقوق الطفل بشأن بيع األطفال واسـتغالل األطفـال يف             

تحفظاهتا على اتفاقية القضاء على     ل ماليزيا   سحبالبغاء ويف املواد اإلباحية، كما أثنت على        
  .ورحبت بالقانون اجلديد املتعلق حبقوق الطفل. مجيع أشكال التمييز ضد املرأة

 وشجعت ماليزيا على مواصلة اجلهود      "ماليزيا األوىل " جنوب أفريقيا مبفهوم     تونّوه  -١٧
  .الرامية إىل التغلب على التحديات اليت تعوق تعزيز حقوق اإلنسان ومحايتها

وأعربت إسبانيا عن قلقها من موقف ماليزيا إزاء عقوبة اإلعدام، نظراً إىل استمرار               -١٨
  .اإلعداميعاقب عليها ببول ماليزيا ختفيض عدد اجلرائم اليت تنفيذ عمليات إعدام رغم ق

وأشادت دولة فلسطني بإلغاء ماليزيا تشريعات قدميـة بـشأن احلقـوق املدنيـة،                -١٩
وطلبت احلصول على إحصاءات عـن    . والتصديق على صكوك دولية، وزيادة ميزانية التعليم      

  .األطفال غري امللتحقني باملدارس
 بتعاون ماليزيا مع مفّوضية األمم املتحدة السامية حلقوق اإلنـسان           ورّحب السودان   -٢٠

  .على حل املشاكل اليت يواجهها األشخاص من غري املواطنني يف ماليزيا
 السويد اخنفاض معدل حاالت اإلعدام، غري أهنا أشـارت إىل اسـتمرار             الحظتو  -٢١

وقف االختيـاري لتطبيقهـا     حصوهلا رغم اإلعالن عن مراجعة عقوبة اإلعدام اإللزامية وال        
  .بصورة مؤقتة

وأعربت عن قلقها إزاء فرض    . ودعت سويسرا إىل الوقف االختياري لعقوبة اإلعدام        -٢٢
  .قيود على التجمع وأوجه القصور يف ضمان حقوق الشعوب األصلية يف ملكية األراضي

ملرأة والطفـل    بروين دار السالم على التدابري املتخذة يف سبيل تعزيز حقوق ا           ثنتوأ  -٢٣
  .  بالتزام ماليزيا بتعزيز حياة الناس بواسطة تقدمي التعليم اجليدتهونّو. ومحايتها
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وأثنت تيمور ليشيت على اجلهود الرامية إىل مكافحة الفساد وااللتزام بضمان احلق يف   -٢٤
  .التعليم، مبا يف ذلك إتاحة جمانية التعليم االبتدائي والثانوي

ب البلد حتفظاته على اتفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييز          ورّحبت تونس بسح    -٢٥
  .ضد املرأة واتفاقية حقوق الطفل، وباعتماد خطة عمل لتعزيز حقوق املرأة

ورّحبت تركيا بتعزيز احلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية وبإجنازات ماليزيا يف            -٢٦
  .زيادة مشاركة املرأة يف كل جوانب احلياة

أشادت تركمانستان بتعزيز ماليزيا آلياهتا التشريعية واملؤسسية والسياسية اخلاصـة          و  -٢٧
  .حبقوق اإلنسان ومواءمة تشريعاهتا الداخلية مع املعاهدات الدولية

وسألت أوكرانيا ما هي التدابري الوقائية اخلاصة اليت أُدرجت يف سياسـات وطنيـة              -٢٨
  .يا إىل الصكوك األساسية حلقوق اإلنسانبشأن تعزيز حقوق املرأة ومىت تنضم ماليز

وأثنت اإلمارات العربية املتحدة على التقدم احملـرز يف جمـال مكافحـة االجتـار                 -٢٩
  .باألشخاص واجلرمية العابرة للحدود وسّن تشريعات ضّد هاتني املمارستني

لومات وطلبت اململكة املتحدة لربيطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية احلصول على مع           -٣٠
وحثت كذلك علـى إجـراء      . عن تنفيذ األحكام اجلديدة املتعلقة باالحتجاز رهن احملاكمة       

  .إصالحات لضمان حّرية التعبري
 مجهورية ترتانيا املتحدة أنّ ماليزيا ما زالت تواجه حتديات يف جمـال حقـوق     والحظت  -٣١

  .ق األهداف اإلمنائية لأللفيةوأعربت عن تقديرها لاللتزام برفع مستويات املعيشة وحتقي. اإلنسان
وشجعت الواليات املتحدة األمريكية على مراجعة أو إلغاء قانونني كـي تـتمكن               -٣٢

وما زال القلق يساور الواليات املتحدة األمريكية إزاء . ماليزيا من تعزيز حرية التعبري والتجمع
  .استمرار احتجاز ضحايا االجتار يف مرافق حكومية

واي بتصديق ماليزيا على صكوك دولية حلقوق اإلنسان يف اآلونـة            أوروغ ونّوهت  -٣٣
  .األخرية، وسحب حتفظاهتا على اتفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييز ضد املرأة

ورّحبت أوزبكستان بالتصديق على الربوتوكولني االختياريني التفاقية حقوق الطفل           -٣٤
  .اص باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافيةواعتزام البلد االنضمام إىل العهد الدويل اخل

وأشادت مجهورية فرتويال البوليفارية بربنامج احلكومة من أجل التحـول، وتقـدمي       -٣٥
  .السكن للفقراء، واحلد من الفقر

 ماليزيا مع آليات حقوق اإلنسان التابعة لرابطة أمم جنـوب           بتعاملورّحبت تايلند     -٣٦
  . الربوتوكولني االختياريني التفاقية حقوق الطفلشرق آسيا، وبانضمامها إىل
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أن ماليزيا تضع خطة    والحظ  وأثىن اليمن على اعتماد خطة العمل الوطنية لألسرة،           -٣٧
  .عمل وطنية حلقوق اإلنسان وإطاراً حلقوق اإلنسان

 حتسينات على   وبإدخالوأشادت زمبابوي بإلغاء رسوم التعليم االبتدائي والثانوي،          -٣٨
  .ية الصحية والتشريعات اخلاصة باحلقوق املدنية والسياسيةالرعا
توصيات سابقة واستمرار تعاوهنا مع منظمات لتنفيذها  أفغانستان على ماليزيا   ثنتوأ  -٣٩

  .دولية بشأن الالجئني
ورّحبت ألبانيا بسحب التحفظات على اتفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييز ضد          -٤٠

  . وحثّت ماليزيا على مواصلة تقدمي التعليم اجملاين واإلجباري. الطفلاملرأة واتفاقية حقوق 
وأشادت اجلزائر بالتصديق علـى اتفاقيـة حقـوق األشـخاص ذوي اإلعاقـة،                -٤١

  .والربوتوكولني االختياريني التفاقية حقوق الطفل
  التعاون مع املنظمات اليت تتناول قـضايا       مواصلةوشّجعت األرجنتني ماليزيا على       -٤٢

  .إلغاء عقوبة اإلعدامعلى الالجئني وطاليب اللجوء، وعلى العمل 
االحتجـاز  األخذ بأسلوب   بإعادة  القاضي  وأعربت أستراليا عن القلق إزاء االقتراح         -٤٣

من دون مراجعة قضائية، وشجعت ماليزيا على إمتام التصديق على نظام رومـا             ملدد طويلة   
  .األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية

اختاذ إىل ضرورة     وأشارت وأبدت النمسا قلقها من قيود ذات صلة بالدين يف ماليزيا           -٤٤
  .تدابري إضافية لتحسني حرية الصحافة

ورّحبت أذربيجان بتعزيز اللجنة الوطنية حلقوق اإلنسان، وإلغاء رسوم التعليم واحلد             -٤٥
  .من الفقر

  .د حلماية املرأة وكفالة حقوقها البحرين على إنشاء نظام صحة وطين، وبذل جهوثنتوأ  -٤٦
مع والترتيبات اليت اختذت    تعلقة بالنهوض باملرأة    املسياسات  الوأثنت بنغالديش على      -٤٧

  .نييبنغالديش من أجل تعزيز حقوق العمال البنغالديش
تنفيـذ  بفضل  وأحاطت بيالروس بالتقدم احملرز يف جمال مكافحة الفساد، وال سيما             -٤٨

  .وأشادت باجلهود الرامية إىل مكافحة االجتار باألشخاص. صلةاالتفاقيات ذات ال
وأعربت بلجيكا عن القلق بسبب سوء معاملة املدافعني عن حقوق اإلنسان، َمبـن               -٤٩

فيهم املدافعون عن حقوق املثليات واملثليني ومزدوجي امليـل اجلنـسي ومغـايري اهلويـة               
  .اجلنسانية، وبسبب عقوبة اإلعدام

  .على اللجنة الوطنية حلقوق اإلنسان وخطة العمل الوطنية للنهوض باملرأةوأثنت بنن   -٥٠
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بوتان باختاذ تدابري حتمي حقوق الفئات األكثر ضعفاً وأشادت باالنـضمام         ونّوهت  -٥١
  .إىل الربوتوكولني االختياريني التفاقية حقوق الطفل

 مبا يـربهن  ات السابقة،    دولة بوليفيا املتعددة القوميات على االمتثال للتوصي       ثنتوأ  -٥٢
  . القضاء على الفقر املدقعاستحسنتو.  االلتزام حبقوق اإلنسانعلى
بوتسوانا باجلهود الرامية إىل انضمام املعاهدات الدولية ومكافحة الفساد، ورّحبت           ونّوهت  -٥٣

  .وأبدت قلقها إزاء تقارير عن حاالت سوء املعاملة. بتحسني إمكانية احلصول على التعليم
 الربازيل على االنضمام إىل الربوتوكول االختياري التفاقية حقـوق الطفـل           ثنتوأ  -٥٤

بشأن اشتراك األطفال يف املنازعات املسلحة، والربوتوكول االختياري التفاقية حقوق الطفل           
 على احلد من    ثنتاء ويف املواد اإلباحية، كما أ     بشأن بيع األطفال واستغالل األطفال يف البغ      

عـن  وضع خطة العمل الوطنية حلقوق اإلنـسان،        بت، يف معرض اإلشارة إىل      وأعر. الفقر
  .إزاء حرية التعبريمشاعر القلق اليت ما زالت تشعر هبا 

على التسامح، ورّحبت بتحـسن     باملثال اجلّيد الذي ضربته ماليزيا      فييت نام    ونّوهت  -٥٥
  .إمكانية احلصول على التعليموأثنت على التقدم احملرز يف جمال زيادة . حقوق الفئات الضعيفة

وأحاطت بلغاريا علماً بالتقدم احملرز يف جمال اإلدارة الرشيدة وتعزيـز املؤسـسات               -٥٦
الوقف ب األخذوشجعت ماليزيا على .  كل فئات حقوق اإلنسانوتطويرواالنتخابات العامة،   

  .االختياري لتنفيذ األحكام باإلعدام
ة إىل إتاحة السكن للجميع؛ ومكافحة الفساد من        وأشادت بوروندي باجلهود الرامي     -٥٧

ورّحبت بسحب بعض التحفظات على اتفاقية القـضاء        . أجل بناء تنمية اقتصادية مستدامة    
  . على مجيع أشكال التمييز ضد املرأة

ورّحبت كمبوديا باخلطوات املتخذة يف سبيل تنفيذ اخلطط الوطنية، وتعزيز نزاهـة              -٥٨
  .الفقر املدقعاستئصال ر باألشخاص؛ وأثنت على القضاء، ومكافحة االجتا

للمحتجـزين  األوضاع القانونية    كندا عن الطريقة اليت سوف ُتكفل هبا         وتساءلت  -٥٩
وشجعت على إزالة القيود املفروضة على حرية التعبري والتجمع والدين          . وحقوقهم اإلنسانية 

  .وإهناء التمييز احلكومي القائم على الدين
اد باألولوية املمنوحة للسكن والتعليم والقضاء علـى الفقـر وحتـسني            وأقّرت تش   -٦٠

  .الظروف املعيشية، وتنفيذ التوصيات السابقة، حىت التوصيات اليت مل ُتقبل
عمل، وتعزيز املؤسسات، واإلصالحات التشريعية،     ال شيلي على وضع خطط      وأثنت  -٦١

  .مما يربهن على االلتزام باحلقوق املدنية والسياسية
اخلطط التـشريعية والوطنيـة حلقـوق املـرأة         بالصني باحلد من الفقر، و     ونّوهت  -٦٢

  . اإلصالح القضائيبواألشخاص ذوي اإلعاقة، و
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وأشادت كولومبيا بشفافية آليات حقوق اإلنسان والتعاون معها، وال سيما إعـداد          -٦٣
  . يف هذا اجملالاخربهتوأضافت أهنا على استعداد لتقاسم . خطة عمل وطنية حلقوق اإلنسان

ورّداً على التعليقات واألسئلة، أكدت احلكومة على التزامها مبتابعـة جـدول أعمـال            -٦٤
اليت حتـول    خالل إزالة العوائق التشريعية والعوائق األخرى املمكنة         بطرق منها التحول القانوين،   

ـ   ٢٠٠٩ويف بداية عام    .  بكامل نطاق حقوق اإلنسان    دون التمّتع  ة إىل إجـراء    ، بادرت احلكوم
استعراض شامل للقوانني واللوائح القائمة، وال سيما تلك املتعلقة باحلقوق املدنيـة والـسياسية،              

 وسّن قـانون التجمـع      ١٩٦٠، إلغاء قانون األمن الداخلي لعام        مجلة أمور  يفاألمر الذي شهد،    
  .سلحة، مما عّزز تنفيذ احلق الدستوري يف التجمع السلمي وبدون أ٢٠١٢السلمي لعام 

وأوضحت ماليزيا تنفيذ قانون التجمع السلمي باإلشارة إىل جتمعني كبريين التزمت             -٦٥
فيهما الشرطة بروح هذا القانون التزاماً كامالً من خالل تيسري التجمعني بالسيطرة الفعالـة              

  .على احلشود منعاً لوقوع حوادث غري مرغوب فيها
ة دستورياً يف ماليزيا واخلاضعة لقيود دستورية وناقش الوفد أيضاً حرية الدين املضمون  -٦٦

متعلقة بنشر أديان أو معتقدات أخرى يف أوساط املسلمني، واحلفاظ علـى النظـام العـام                
 ١٤وشرحت ماليزيا القرار األخري الذي اختذته حمكمـة االسـتئناف يف            . والسالمة الوطنية 

: ريدة األسبوعية الكاثوليكيـة   اجل - بشأن قضية جريدة اهلريالد      ٢٠١٣أكتوبر  /تشرين األول 
يف نسخة املاالي للهريالـد  " اهللا"قررت احملكمة بوضوح أن قرار الوزير حبظر استخدام كلمة  

وحكمت احملكمة أنّ قرار الوزير كان يستند إىل أُسس شرعية . يشكل قراراً دستورياً وقانونياً   
ويشكل . حلساسيات دينية يف ماليزيا   تتعلق بالسالمة العامة والنظام العام مثل األعمال املثرية         

قرار الوزير باعتباره تدبرياً وقائياً لضمان السالمة العامة والنظام العام يف ماليزيا قراراً قانونياً              
  . املسلمني وتقييدهصفوفوميتثل أيضاً للقوانني بغية مراقبة نشر العقائد أو املعتقدات الدينية يف 

وأوضحت . ا بشأن حبوث متعمقة عن عقوبة اإلعدام      وشرحت ماليزيا أيضاً مبادراهت     -٦٧
كذلك تداول اقتراح مشروع قانون التواؤم الوطين بالتشاور مع منظمات اجملتمـع املـدين              

ويف ذلك الصدد، جرى النظر أيضاً يف القانون املتعلق بإثارة الفتنة، وقوانني        . واخلرباء الدوليني 
ملعقد والوحيد، مبا فيه موقف امللـك وحكـام         خمتلف الواليات القضائية، وموقف ماليزيا ا     

  .السالمة الوطنية والنظام العامواألخطار اليت هتدد ، املاليو
 يرمـي إىل  ١٩٥٩إحياء قانون منع اجلرميـة لعـام   إعادة وشددت ماليزيا على أن     -٦٨

تعلقـة  التزامها بدعم القواعد واملعايري امل    قالت إن   و. التصدي للجرمية املنظمة واجلرائم اخلطرة    
شرط أن يقـدم    ) أ: (يف إدراج ضمانات يف قانون منع اجلرمية، ومنها       جتّسد  حبقوق اإلنسان   

شرط أن  ) ب(؛  االحتجازالوزير تقريراً سنوياً إىل الربملان يتناول كل األنشطة املتعلقة بأوامر           
 إمكانيـة الطعـن يف   ) ج( كل مخسة أعـوام؛      االحتجازيعيد الربملان النظر يف أحكام أوامر       

الحتجـاز  لاملراجعة القضائية   ) د(قرارات صادرة عن جملس منع اجلرمية يف احملكمة العليا؛ و         
  .تعلق بأي مسألة من مسائل عدم االمتثال ألي مطلب إجرائي جمللس منع اجلرميةامل
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وكررت ماليزيا التزامها بعدم إعادة إدراج سلطات واسـعة اخلاصـة باالحتجـاز             -٦٩
 عن أن التعديالت على قانون منع اجلرمية شهدت عودة قـانون            الوقائي ودحضت ما ُيزعم   

  . الذي كان قد أُلغَي١٩٦٠األمن الداخلي لعام 
وحتدث الوفد بالتفصيل عن التدابري املتخذة من أجل حتسني محاية العمال املهاجرين،              -٧٠

 /ل تـشرين األو   ٢١مبا يف ذلك عملية خاصة للتسجيل سوف متتد لثالثة أشهر ابتداًء مـن              
 هبدف معاجلة شكاوى العمال املهاجرين أو أرباب العمل الذين يتعرضـون            ٢٠١٣أكتوبر  

  .سؤولةاملتوظيف غري اللغش وكاالت 
 االجتار باألشخاص وتسعى جاهدةً  تنكب جبدية على دراسة مسألة    وما زالت ماليزيا      -٧١

وأعلنـت  . ومية التعاون الوثيق مع منظمات غري حك      بطرق منها إىل حتسني محاية الضحايا،     
 يف منتـصف تـشرين      وذلك أول مأوى تديره منظمة غري حكومية        بدء العمل يف  احلكومة  

  .، ومتوله احلكومة٢٠١٣نوفمرب /الثاين
بسُبل منـها   وما زالت ماليزيا ملتزمة مبعاجلة مسألة حاالت الوفاة أثناء االحتجاز،             -٧٢

د إنشاء اللجنة املعنيـة     جّسقد   و .خمصصة ألفراد الشرطة  وهي  توعية حبقوق اإلنسان    البرامج  
برتاهة وكاالت إنفاذ القانون استعداد احلكومة للتصدي النتهاكات تتعلق بأخالقيات عمـل            

  .ف هذه الوكاالتوكاالت إنفاذ القانون، ومن ضمنها الشرطة، وسوء تصّر
خياً تارالشريعة  يف كَنف   إلسالم واإلدارة اإلسالمية للعدالة     لوشددت ماليزيا على أن       -٧٣
مركز اإلسالم باعتباره دين االحتاد وحرية ممارسة       فإن  فة إىل ذلك،    اوباإلض.  يف ماليزيا  الًطوي

  . مكرسان يف الدستورمبدآن األديان األخرى غري اإلسالم 
 قوانني وإجراءات ويف ماليزيا، تندرج الشؤون املتصلة باإلسالم، مبا يف ذلك تدوين             -٧٤

  .والية القضائية اخلاصة بكل واليةالشريعة وإدارهتا، يف إطار ال
 ُحـدِّث يف    ١٩٨٤قراراً يف عـام     ) دار الفتوى (وأصدر اجمللس االستشاري الوطين       -٧٥
وأيـدت  . هم من أتباع املدرسة الفكرية السُّنية     زيني املسلمني   ي، إذ حيدد أن املال    ١٩٩٦ عام

  .جلريدة الرمسيةُنشر الحقاً يف االذي جمالس الفتوى التابعة للواليات ذلك القرار 
 االدعاء بأن قانون األسرة اإلسالمي يف ماليزيا مييز ضـد النـساء             وقالت ماليزيا إن    -٧٦

 لتحسني  اجملال ُمتّسع غري أن احلكومة أقّرت بأن      .  ادعاء باطل   هو املسلمات يف مسائل الزواج   
  .تطبيق احملاكم الشرعية للقانون

 سياسة احلد األدىن لألجور الـيت       ، األخرية  يف اآلونة  ،وشرح الوفد أنّ ماليزيا نفذت      -٧٧
وعالوةً على ذلك، اسـتمرت ماليزيـا يف        . ستفيد كل العاملني يف مجيع القطاعات واملناطق      

  .ضمان تكافؤ فرص العاملني األجانب يف اللجوء إىل العدالة االجتماعية
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اية األمومـة؛   تعزيز مح ) أ: (بطرق منها  ماليزيا ملتزمة بتعزيز محاية العامل       وال تزال   -٧٨
 ٦٠ليبلغ   رفع احلد األدىن لسّن التقاعد    ) ج(دفع األجور عرب حسابات مصرفية؛      املطالبة ب ) ب(

  .تنفيذ الترتيبات الثنائية مع البلدان مصدر العمالة) د(عاماً؛ 
  .وشجعت كوستاريكا على النظر يف الوقف االختياري لعقوبة اإلعدام سعياً إىل إلغائها  -٧٩
رواتيا بتحسني احلماية من العنف املرتيل والتصديق على اتفاقية حقـوق           ورّحبت ك   -٨٠

األشخاص ذوي اإلعاقة، وسحب بعض التحفظات على اتفاقية القضاء على مجيع أشـكال             
  .ينبغي تطبيق مبدأ عدم التمييز تطبيقاً كامالً أضافت أنهو. التمييز ضد املرأة

ثنت كوبا على التقّدم احملرز يف جمال التعليم        وباإلشارة إىل االلتزام حبقوق اإلنسان، أ       -٨١
  .والصحة ومكافحة الفقر وحتسني نوعية احلياة

 اتباعوأشادت قربص باعتماد قوانني بشأن حقوق اإلنسان، وشجعت ماليزيا على             -٨٢
  .هياكل حقوق اإلنسانسياسات وطنية لتثبيت 

الـصحافة واملنـشورات   استمرار استخدام قانون إىل اجلمهورية التشيكية  شارت  وأ  -٨٣
املطبوعة، وقانون األسرار الرمسية، والقانون املتعلِّق بإثارة الفتنة من أجل تقييد حرية التعـبري              

  .ووسائل اإلعالم
 بـاحلقوق،   يزيـا لبتمّتع اجلميـع يف ما    وأقّرت مجهورية كوريا الشعبية الدميقراطية        -٨٤

 االجتماعية، وزيادة االستثمار يف جمـال       التنميةبالنمو االقتصادي، و  ب، و بالتناغمواملساواة و 
  .الصحة والتعليم

رك عن القلق بسبب االفتقار إىل املوافقة احلرة واملسبقة واملستنرية علـى            وأعربت الدامن   -٨٥
  .على أراضي السكان األصليني؛ وبسبب القيود املفروضة على حرية التعبري والرأياالستحواذ 

مركـز  املؤسسة الوطنية املعنية حبقوق اإلنسان      وغ  تقديرها لبل ن  عجيبويت  وأعربت    -٨٦
 جيبويت بالتصديق علـى اتفاقيـة حقـوق       نوّهتو". ألف"الفئة  املؤسسات املندرجة ضمن    
اجلهود الرامية إىل تطبيق مبادئ اتفاقية القضاء على مجيع أشكال          باألشخاص ذوي اإلعاقة، و   

  .التمييز ضد املرأة
حقـوق  قوق املرأة والطفل و   املقدَّمة فيما يتعلق حب   وأثنت إكوادور على املسامهات       -٨٧

  .العمال املهاجرين، وعلى مكافحة االجتار باألشخاص واجلرمية املنظمة عرب الوطنية
وباإلشارة إىل العوائق اليت تواجه محاية ذوي اإلعاقة ومكافحة االجتار باألشخاص،             -٨٨

  .هاتني املسألتني مصر عن الطريقة اليت تنوي هبا ماليزيا معاجلة تساءلت
 على اتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة، وسحب زيايبتصديق مالورّحبت فنلندا   -٨٩

وطلبت احلصول على . بعض التحفظات على معاهدات حقوق اإلنسان اليت تشكل طرفاً فيها
العهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية      معلومات عن اخلطوات املتخذة يف سبيل التصديق على         
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، واتفاقية مناهضة   ، والعهد الدويل اخلاص باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية  سياسيةوال
، واالتفاقيـة    التعذيب وغريه من ضروب املعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو املهينـة            

  . الدولية للقضاء على مجيع أشكال التمييز العنصري
التقـدم  ب جماالت عّدة حلقـوق اإلنـسان، و       لطارئ على اوأقّرت إثيوبيا بالتحّسن      -٩٠
متكني املرأة ومشاركتها يف القوة العاملة ويف عدد من املناصب األساسية درجة يف زيادة   احملرز
  . القرارلصنع
ورّحبت فرنسا بالتصديق على اتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقـة، وسـحب            -٩١

واستفسرت عن اجلدول   . كال التمييز ضد املرأة   التحفظات على اتفاقية القضاء على مجيع أش      
  .الزمين إللغاء القانون املتعلق بإثارة الفتنة

وأثنت أملانيا على اإلجراءات بشأن التوصيات املقدمة ملاليزيا أثنـاء الـدورة األوىل               -٩٢
  . العنف املرتيلميدانلالستعراض الدوري الشامل، مبا يف ذلك إجراء تعديالت تشريعية يف 

الفقر املـدقع، واألحكـام     استئصال  و،  "ماليزيا األوىل "ورّحبت غواتيماال بربنامج      -٩٣
  .املوضوعة ملنح املواطنة لألطفال املولودين يف اخلارج لنساء ماليزيات متزوجات من أجانب

وطلبت .  واملنشورات املطابعوأعربت هنغاريا عن القلق إزاء الطابع التقييدي لقانون           -٩٤
  . عن املخالفاتم أويل لتأثري قانون محاية املبلغنياحلصول على تقيي

لعمـال  اورّحبت اهلند باخلطة الوطنية للتعليم، واخلطوات املتخذة حلماية حقـوق             -٩٥
  .على برنامج تسجيل العمال األجانبوأثنت .  اإلنسانيةاملهاجرين

ـ    الذي تعّرض ا بإلغاء قانون األمن الداخلي      يوأشادت إندونيس   -٩٦ ديدة،  النتقـادات ش
وأحاطت علماً مبختلف التدابري اإلجيابية يف إطار اجلهود املبذولة حلمايـة حقـوق العمـال               

  .األجانب يف ماليزيا وتعزيز سالمتهم ورعايتهم
رامية إىل القضاء على الفقر، وباجلهود      البادرات  املوأقّرت مجهورية إيران اإلسالمية ب      -٩٧

  . االجتار باألطفاللتعزيز مستويات املعيشة ومكافحةاملبذولة 
واملنـشورات ملنـع    املطـابع    احلكومة قانون    الستخداموأعربت أيرلندا عن القلق       -٩٨

نشر أخبار "ن لثالثة أعوام بسبب جالسعقوبة  يف فرض والستمرارهامنشورات ُتعترب عدائية،    
  . أفراداً متهمني على دحض الذنبوإلجبارها" كاذبة عن خبث

جلهود اهلادفة إىل التصدي للتمييز والعنف ضد املرأة، وأبدت وشجعت إيطاليا زيادة ا  -٩٩
  .قلقها إزاء القيود املفروضة على حرية الدين أو املعتقد

 مثل إلغاء الرسوم املدرسية وحتقيق أحـد        ات اليت حتققت  زجامايكا باإلجنا  ونّوهت  -١٠٠
ى من  ديق على ما تبقّ   وشجعت على التص  . األهداف اإلمنائية لأللفية املتمثل يف احلد من الفقر       

  .صكوك أساسية دولية حلقوق اإلنسان
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ورّحبت اليابان باختاذ تدابري عّدة، وأعربت عن قلقها بسبب القيود املفروضة علـى               -١٠١
ات والتجمع السلمي، وشجعت ماليزيـا علـى        يحرية الرأي والتعبري، وحرية تكوين اجلمع     
  .مواصلة بذل اجلهود لضمان هذه احلقوق

ودعت ماليزيا  . ت كازاخستان باالجتاه حنو التوقف االختياري لعقوبة اإلعدام       ورّحب  -١٠٢
  .إىل النظر يف إجراء إصالح شامل إلدارة العدالة اجلنائية، ومن ضمنها عقوبة اإلعدام

وإنشاء مخـس   يف جمال مكافحة الفساد     وشكر الكويت ماليزيا على سّن تشريعات         -١٠٣
  .يف هذا الصددجلان مستقلة 

قريغيزستان باجلهود املبذولة لضمان النوعية اجليدة للتعليم وإتاحته ورّحبت          ونّوهت  -١٠٤
  . احلصول على التعليمفرصبإلغاء الرسوم املدرسية هبدف زيادة 

ورّحبت مجهورية الو الدميقراطية الشعبية بتحقيق أحد األهداف اإلمنائية لأللفية املتمثـل              -١٠٥
  .وشجعت ماليزيا على تعزيز تعاوهنا مع األمم املتحدة. دديف احلد من الفقر قبل املوعد احمل

التحفظات على اتفاقية القضاء علـى مجيـع        عن تقديرها لسحب     التفيا   وأعربت  -١٠٦
وأقّرت بدور اإلجراءات اخلاصة يف تعزيـز       . أشكال التمييز ضد املرأة واتفاقية حقوق الطفل      

  .حقوق اإلنسان ومحايتها
وأشار إىل التدابري الرامية    آليات االستعراض الدوري الشامل     بتزام  لالرّحب لبنان با  و  -١٠٧

  . الدورة األوىلمنذإىل تنفيذ التوصيات اليت قبلتها احلكومة 
وأشـارت إىل   ورّحبت ليبيا باألمهية املعلقة على ضمان حصول اجلميع على التعليم             -١٠٨

  .حلقوق اإلنسانحتقيق األهداف اإلمنائية لأللفية والتصديق على صكوك دولية 
 يف جمال منع العقوبة البدنية      عدم إحراز تقدم  وأعربت ليختنشتاين عن القلق بسبب        -١٠٩

  . يف ذلك اجملاللألطفال، رغم إعالن احلكومة عزمها تعديل تشريعاهتا
 على التحقيق يف مزاعم عن جهود ترمي إىل إعادة تـصنيف        بقوة ماليزيا   ملديفوشجعت    -١١٠

  .ر هذه املمارسةراًء طبياً وعلى صياغة قانون حيظناسلية األنثوية باعتباره إجتشويه األعضاء الت
وسلّطت موريتانيا الضوء على استمرار تعاون ماليزيا مع آليات حقـوق اإلنـسان               -١١١

  .ورّحبت بإنشاء النظام الشامل للرعاية الصحية
اجلديدة حلماية احلق   إلغاء قانون األمن الداخلي، والقوانني      إىل   موريشيوس   وأشارت  -١١٢

  .الفقرالستئصال يف التجمع السلمي ومكافحة الفساد، والتدابري املتخذة 
ورّحبت املكسيك بالتقدم احملرز يف جمال حقوق الطفل، مبا يف ذلك االنـضمام إىل                -١١٣

الربوتوكول االختياري التفاقية حقوق الطفل بشأن بيع األطفال واستغالل األطفال يف البغاء            
ملواد اإلباحية، والربوتوكول االختياري التفاقية حقوق الطفل بشأن اشتراك األطفال يف           ويف ا 

  .املنازعات املسلحة
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اخلطط اليت وضعتها ماليزيا كي تصبح طرفـاً يف         عن ماهية    اجلبل األسود    وتساءل  -١١٤
طفـال  وكٍ األساسية الدولية حلقوق اإلنسان والتدابري اليت اعتمدهتا كي متنع زواج األ           كالص

  .والزجيات املبكرة والقسرية
ورّحب املغرب باجلهود املبذولة لضمان إتاحة التعليم للجميع وتعزيز التعاون بـني              -١١٥

  .وأثىن أيضاً على برنامج حتديث احلكومة واالقتصاد. بلدان اجلنوب يف ذلك اجملال
يتعلق حبقـوق   فيما  يف ميادين كثرية    اليت حتققت   اإلجنازات  إىل   موزامبيق   وأشارت  -١١٦

اإلنسان، وحتقيق األهداف اإلمنائية لأللفية يف جمال احلد من الفقر، واعتماد القانون املتعلـق              
  .باالجتار باألشخاص

الفقر، وتعزيز دور املـرأة يف اختـاذ        الستئصال   ميامنار على اجلهود املبذولة      ثنتوأ  -١١٧
 .التمتع باحلقوق املدنية والسياسية  أركانالقرارات، والتدابري التشريعية الرامية إىل ترسيخ

 وأشادت  األهداف اإلمنائية لأللفية  يف حتقيق   احملرز  التقدم امللحوظ   إىل   نيبالوأشارت    -١١٨
 .طة العمل الوطنية للنهوض باملرأةخب

وأشارت هولندا إىل أنّ ماليزيا ليست طرفاً يف بعض املعاهدات األساسية حلقـوق               -١١٩
ملثليـات واملثلـيني    ووضـع ا  باخليزرانـة   ضرب  ا إزاء ممارسة ال   وأعربت عن قلقه  . اإلنسان

 .ومزدوجي امليل اجلنسي ومغايري اهلوية اجلنسانية

الثغرات وأشارت إىل   . نيوزيلندا بااللتزام بضمان حقوق السكان األصليني     ورّحبت    -١٢٠
جـرة  اهليف إطار العمل املؤسسي، وال سيما فيما يتعلق بالشرطة والتحديات بشأن            املوجودة  

 .نظاميةالغري 

على طريق إنشاء نظام صحة وطين منظم وفعـال         وذكرت نيجرييا أن ماليزيا تسري        -١٢١
 . حمّسنةمؤشرات صحيةوشامل، يتضمن برامج جديدة و

وشجعت النرويج ماليزيا على ضمان احلقوق التعليمية لألطفال املنتمني إىل جمتمعات           -١٢٢
 األساسيةين حمدد للتصديق على املزيد من االتفاقيات         ووضع جدول زم   حمرومةحملية مهمشة و  
 .حلقوق اإلنسان

السكن وتوفري  الفقر  ملسائل استئصال   طت ُعمان الضوء على االنتباه الذي أُويلَ        وسلَّ  -١٢٣
 .رومةاحمل وضمان احلصول على التعليم، وال سيما للجماعاتالالئق 

 يف جمال إصالح التشريعات الداخلية،     وأثنت باكستان على اخلطوات الكبرية املتخذة       -١٢٤
واة بني اجلنسني، ومتكني املرأة، وإتاحـة       اوالرعاية الصحية، واحلد من الفقر، والسكن، واملس      

 .جمانية التعليم االبتدائي والثانوي

وأقـّرت  . جملس حقوق اإلنسان  ورّحبت الفلبني مبشاركة احلكومة بصورة بناءة يف          -١٢٥
 .األهداف اإلمنائية لأللفيةحتقيق بالتقدم احملرز يف سبيل 
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لتشديد الرقابة علـى اإلنترنـت      املبذولة  احملاوالت  حيال  وأعربت بولندا عن قلقها       -١٢٦
 .املدونني وحتديد عدد املنشورات املتعلقة مبختلف األديانحرية وتقييد 

طة ت خب وأشاد. محاية حقوق اإلنسان  جمال  ومثّنت قطر اجلهود اليت بذلتها ماليزيا يف          -١٢٧
 .العمل الوطنية للنهوض باملرأة

اإلنسانية احلكومة لضمان احلقوق واحلريات     اليت تبذهلا   هود  اجل االحتاد الروسي ومثّن    -١٢٨
 .اإلثنياتوأقّرت بالتشجيع على التسامح بني الطوائف واحلوار بني . األساسية

تمثل يف احلـد مـن       امل األهداف اإلمنائية لأللفية   بتحقيق أحد    النكا سريورّحبت    -١٢٩
الربوتوكول االختياري التفاقية حقوق الطفل بشأن اشتراك األطفال يف         االنضمام إىل   الفقر، و 

الربوتوكول االختياري التفاقية حقوق الطفل بـشأن بيـع األطفـال           ، و املنازعات املسلحة 
 املـرأة،   عطيـت لـتمكني   أُية اليت   وواستغالل األطفال يف البغاء ويف املواد اإلباحية، وباألول       

 .التكلفةوامليسور وااللتزام بالتعليم اجليد 

بإعادة التأكيـد    احلوار التفاعلي يف  أُديل هبا   ورّد الوفد على األسئلة والتعليقات اليت         -١٣٠
حقوق ان بوضوح على     ينصّ ١٩٥٤قانون الشعوب األصلية لعام     على أنّ الدستور االحتادي و    

 .عتقد والثقافة وعدم التمييز ملكية األراضي وامليف أورنغ أسليمجاعة 

اً بغرض اسـتعراض    رني كبا مسؤولوأشارت احلكومة إىل إنشاء فرقة عمل تتضمن          -١٣١
مسألة حقوق السكان األصليني يف ملكية األراضي وصياغة االستراتيجية الالزمة هلذه املسألة،     

بـشأن حقـوق    جلنة ماليزيا الوطنية حلقوق اإلنـسان       عمالً بالتحقيق الوطين الذي أجرته      
 .يف ماليزياالشعوب األصلية يف ملكية األراضي 

وواصلت احلكومة عقد مشاورات عن املسائل املتعلقة باألراضي مع سلطات الدولة             -١٣٢
وأُحرز تقـدٌم أيـضاً يف      . وغريها من الوكاالت ذات الصلة ومع مجاعات الشعوب األصلية        

  .ريدة الرمسية ونشرها يف اجلأورنغ أسليمجاعة املسح بشأن أراضي 
منظمة األمـم املتحـدة      و برنامج األمم املتحدة اإلمنائي   وتتعاون احلكومة حالياً مع       -١٣٣

أورنـغ   جلماعة   االقتصادي -الوضع االجتماعي   على إجراء دراسة عن     ) فياليونيس (للطفولة
عـة  ما خطة تنمية وطنية متعلقة جب      واستعراضه من أجل صياغة    ةاليزياملزيرة  اجل يف شبه    أسلي

 .أورنغ أسلي

 ٢٧ اليت يعيش فيها أكرب عدد من السكان األصليني املؤلفني مـن             راواكا س ةاليوو  -١٣٤
. جمموعة إثنية متلك منذ قرابة قرنني قوانني تقّر حبقوق السكان األصليني يف األرض وحتميهـا   

لعرفية  مليون هكتار من احلقوق ا     ١,٥راواك متلك حوايل    اأن والية س  الوثائق الرمسية   وتؤكد  
احلقوق العرفية أمن حيازة  وضمان  احلدودلترسيممسح وهناك . للسكان األصليني يف األرض

 .برنامج احلكومة من أجل التحولوذلك يف إطار قيد التنفيذ  األراضيللسكان األصليني يف 
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بناء مرافق كهرمائيـة، اسـتخدام      وقد استلزمت خطة التنمية الراهنة اليت تتضمن          -١٣٥
وأينما تأثرت احلقوق العرفيـة     . احلقوق العرفية للسكان األصليني   ملمنوحة عمالً ب  األراضي ا 

للسكان األصليني يف األرض، قامت حكومة الوالية وشركتها للمرافق وشـركة الطاقـة يف         
اعتماد أفضل املمارسات الدولية يف املـشاركة مـع الـشعوب           ) أ: (والية ساراواك مبا يلي   

مع القواعد واملعايري املقبولة، ومنها املبادئ املكرسـة يف         يتطابق  ا  األصلية والتشاور معها، مم   
تقـدمي جمموعـة شـاملة مـن        ) ب(ملتحدة بشأن حقوق الشعوب األصلية؛      إعالن األمم ا  

التعويضات للمجتمعات األصلية املتضررة، مما يؤمن هلا حتسني مستويات املعيـشة بـصورة             
نسانية األساسية يف التعليم والرعايـة الـصحية،        باحلقوق اإل فورية وأساسية، وزيادة التمتع     

 .الثقافية يف غضون ذلكوتقاليدها وحتسني الفرص االقتصادية، واحلفاظ على هوياهتا 

ويعطي تنفيذ خطة عمل إعادة التوطني وجمموعة التعويض للمتضررين من مشروع             -١٣٦
 . األصلية ورفاههاالطاقة الكهرمائية يف موروم مثاالً على عملية تقّر حبقوق الشعوب

فإهنـا  تواجهها اجملتمعات األصلية يف ماليزيـا،       احلكومة بالتحديات اليت    ومع إقرار     -١٣٧
مـا إذا كانـت تـود       للبّت يف   تزال تعترب أنه جيب منح تلك اجملتمعات االختيار واحلرية           ال

 .ال أو العام اجملتمعاالنضمام إىل 

خطـة   تبـرز وأ. اً مهمّ اًشكلّن رأس مال بشريّ   وما زالت ماليزيا تقّر بأنّ النساء ي        -١٣٨
 املرأة يف القوة  زيادة، باعتبارها عمالً إجيابياً، أمهية مشاركة)٢٠١٥-٢٠١١(ماليزيا العاشرة 

لظروف احملفوفة بالتحديات، والقضاء علـى  م يف ا  ، وتقدمي الدع  القرارصنع  العاملة ومناصب   
 .كل أشكال التمييز

ـ  يف سبيل زيادة مشاركة املرأة يف القوة العاملة         اخلطوات املتخذة   ومن    -١٣٩ وافز تقدمي احل
ختفـيض  و، إجازة األمومة املدفوعة بالكامـل من أجل إنشاء مراكز لرعاية األطفال، ومتديد   

 املفروض على أرباب العمل بغرض إعادة تدريب نساء بعدما توقفن عـن             ضرييباالزدواج ال 
 ).غري املتفّرغنياملتعلقة باملوظفني  (٢٠١٠ لعام العمل وتوظيفهن، وسّن الالئحة التنظيمية

 يف املائة من مناصب ٣٠ النساء ما ال يقل عن   وؤالسياسة املتعلقة بتب  "وبالنظر إىل جناح      -١٤٠
. ٢٠١١ ، انُتهجت سياسة مماثلة خاصة بقطاع الشركات يف عام        "القرار يف القطاع العام   صنع  

 . يضم أمساء املديراتسجلوإنشاء ديرات برنامج املمتّ تنفيذ وباإلضافة إىل ذلك، 

للتشجيع على  بالغ الصغر   برامج لالئتمان    ، يف جمال متكني املرأة اقتصادياً     ،وتنفذ ماليزيا   -١٤١
 .الصغرية يف املناطق الريفية واحلضريةإلنشاء املؤسسات ض فنخاملدخل الذوي إتاحة الفرص ل

. حلني من أجل تعزيز رفاه األطفـال      وكان قانون الطفل خيضع للمراجعة يف ذلك ا         -١٤٢
وباإلضافة إىل ذلك، كانت مناذج عدالة األحداث التصاحلية ختضع للدراسة، فيما أُطلقـت             

 .اإللكترويناليت حتيق هبم يف اجملال تهديدات المبادرات حلماية األطفال من 
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. اً عقابياً القانون اخلاص باألشخاص ذوى اإلعاقة ليس قانون      ماليزيا على أنّ    وأكّدت    -١٤٣
غري أّنه ميكن معاجلة مسألة عدم االمتثال للقانون من خالل القوانني ذات الصلة، أي القانون               

العامـة  الـسياسة   وذكرت أن   . ةاجلنائي، وقانون اإلجراءات اجلنائية، ولوائح البناء املوحد      
ا يتماشى  قيد املراجعة يف ذلك احلني مب     كانت  وخطط العمل املتعلقة باألشخاص ذوي اإلعاقة       

آسيا واحمليط اهلـادئ لألشـخاص ذوي اإلعاقـة،         فيما يتعلق بعقد    مع التطلعات اإلقليمية    
  ".إحقاق احلق"، واستراتيجية إنشيون من أجل ٢٠٢٢-٢٠١٣ للفترة

 وزارة النهوض باملرأة واألسـرة وتنميـة اجملتمـع         ترأسها   تقنيةوسوف تبدأ جلنة      -١٤٤
اتفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييـز ضـد         بشأن  اليت أُبديت   استعراض كل التحفظات    

، واتفاقية حقوق الطفل، واتفاقية األشخاص ذوي اإلعاقة، والربوتوكوالت االختياريـة           املرأة
 . امللحقة هبذه االتفاقيات اليت مل تصدق ماليزيا عليها

ري الشامل  على التزامها باالستعراض الدو   جمّدداً  ماليزيا  بتوكيد  االستعراض  وانتهى    -١٤٥
وشّدد الوفد على أنّ ماليزيا قاربت املمارسة جبّدية وسـوف تـويل            . ومتابعته، وإمياهنا هبما  

 .االعتبار الكامل جلميع التعليقات والتوصيات املذكورة أثناء االستعراض

  **أو التوصيات/االستنتاجات و  -ثانياً  
يف الوقت املناسب، لكن    ستدرس ماليزيا التوصيات التالية وستقدم ردوداً عليها          -١٤٦

/ يف موعد أقصاه الدورة اخلامسة والعشرون جمللس حقوق اإلنسان اليت سـتعقد يف آذار             
  :٢٠١٤مارس 

املضي قُدماً يف التوقيع على االتفاقيات السّت األساسية الدوليـة            -١-١٤٦
  ؛)إسبانيا(بعد إليها البلد ينضم املتعلقة حبقوق اإلنسان اليت مل 

 ١٩٥١ لعـام      على االتفاقية اخلاصة بوضع الالجـئني      التوقيع  - ٢- ١٤٦
سّن قانون داخلي متعلق بالالجئني متاشياً مع املعايري الدولية         ووالتصديق عليها،   

  ؛)نيوزيلندا(
اإلسراع يف االنضمام إىل االتفاقيات األساسية الدولية املتعلقـة           -٣-١٤٦

االنضمام إىل الصكوك   )/ياإيطال(حبقوق اإلنسان اليت مل تصدق ماليزيا عليها بعد         
الوفـاء  )/تـشاد (بعد  تنضم إليها    مل   القانونية الدولية بشأن حقوق اإلنسان اليت     

ام إىل صكوك دولية جديدة     م دولياً واالنض   هبا تزامات اليت تعهدت  لباملزيد من اال  
  ؛)كازاخستان(بشأن حقوق اإلنسان 

__________ 

  .مل ختضع االستنتاجات والتوصيات للتحرير  **  
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عن طريـق  إلنسان توسيع نطاق التزاماهتا الدولية املتعلقة حبقوق ا        -٤-١٤٦
، والعهـد الـدويل       االنضمام إىل العهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية       

االتفاقية الدولية للقضاء على واخلاص باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية، 
اتفاقية مناهضة التعذيب وغريه مـن ضـروب         و ، مجيع أشكال التمييز العنصري   

  ؛)بولندا(لقاسية أو الالإنسانية أو املهينة املعاملة أو العقوبة ا
 مواصلة استكشاف إمكانيات توسيع نطاق التزاماهتـا الدوليـة،          -٥-١٤٦
سيما النظر يف التصديق على العهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية،  وال

  ؛)التفيا(ونظام روما األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية 
عهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنيـة والـسياسية        التصديق على ال    -٦-١٤٦

التصديق على العهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية، والعهد         )/سرياليون(
الدويل اخلاص باحلقوق االقتـصادية واالجتماعيـة والثقافيـة وبروتوكوالهتمـا           

اقيـة  اتفالتصديق على العهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والـسياسية، و         )/بنن(
مناهضة التعذيب وغريه من ضروب املعاملة أو العقوبة القاسـية أو الالإنـسانية             

التصديق على العهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنيـة        )/أستراليا والربازيل  (املهينة أو
والسياسية، والعهد الدويل اخلاص باحلقوق االقتصادية واالجتماعيـة والثقافيـة،          

ه مـن ضـروب املعاملـة أو العقوبـة القاسـية            اتفاقية مناهضة التعذيب وغري   و
التصديق على العهد الدويل اخلـاص      )/ملديف وسويسرا  (الالإنسانية أو املهينة   أو

باحلقوق املدنية والسياسية، والعهد الدويل اخلاص باحلقوق االقتصادية واالجتماعية         
قية مناهضة  اتفاوالثقافية، والربوتوكول االختياري الثالث التفاقية حقوق الطفل، و       

 الالإنـسانية أو املهينـة     التعذيب وغريه من ضروب املعاملة أو العقوبة القاسية أو        
التصديق على العهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والـسياسية، والعهـد           )/ألبانيا(

اتفاقيـة مناهـضة    الدويل اخلاص باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافيـة، و       
الالإنـسانية أو املهينـة،    ملعاملة أو العقوبة القاسية أو التعذيب وغريه من ضروب ا    

اتفاقيـة  التصديق علـى    )/فنلندا (واالتفاقية الدولية للقضاء على التمييز العنصري     
العقوبة القاسـية أو الالإنـسانية       مناهضة التعذيب وغريه من ضروب املعاملة أو      

تمييـز العنـصري    االتفاقية الدولية للقضاء على مجيـع أشـكال ال        املهينة، و  أو
التصديق على االتفاقية الدولية للقضاء على مجيع أشـكال التمييـز            )/غواتيماال(

العنصري، والعهد الدويل اخلاص باحلقوق االقتـصادية واالجتماعيـة والثقافيـة،     
اتفاقية مناهضة التعذيب وغريه    والعهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية، و      

التـصديق  )/هنغاريا(املهينة  عقوبة القاسية أو الالإنسانية أو  من ضروب املعاملة أو ال    
على االتفاقية الدولية حلماية حقوق مجيع العمال املهاجرين وأفراد أسرهم، والعهد           
الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية، والعهـد الـدويل اخلـاص بـاحلقوق             

  ؛ )إكوادور(تيارية االقتصادية واالجتماعية والثقافية، وبروتوكوالهتما االخ
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االنضمام إىل الربوتوكولني االختياريني امللحقني باتفاقية حقـوق          -٧-١٤٦
الطفل، والتوقيع على الربوتوكول االختياري الثالث هلذه االتفاقية املتعلق بإجراء          

  ؛)ملديف(تقدمي البالغات والتصديق عليه 
ة والـسياسية،   االنضمام إىل العهد الدويل اخلاص باحلقوق املدني        -٨-١٤٦

والعهد الدويل اخلاص باحلقوق االقتصادية واالجتماعيـة والثقافيـة، واتفاقيـة           
مناهضة التعذيب وغريه من ضروب املعاملة أو العقوبة القاسـية أو الالإنـسانية       

املهينة وبروتوكوهلا االختياري، واالتفاقية الدولية للقضاء على مجيع أشـكال           أو
 والربوتوكول االختيـاري     ية اخلاصة بوضع الالجئني   التمييز العنصري، واالتفاق  

التصديق على العهد الدويل اخلاص بـاحلقوق       )/اجلمهورية التشيكية (امللحق هبا   
املدنية والسياسية، والعهد الدويل اخلاص بـاحلقوق االقتـصادية واالجتماعيـة           

 القاسية  والثقافية، واتفاقية مناهضة التعذيب وغريه من ضروب املعاملة أو العقوبة         
أو الالإنسانية أو املهينة، واالتفاقية الدولية حلماية مجيع األشخاص من االختفـاء            

 ونظـام رومـا     االتفاقية الدولية للقضاء على التمييـز العنـصري،       القسري، و 
االنـضمام إىل   )/فرنسا(  اخلاصة بوضع الالجئني   ١٩٥١األساسي، واتفاقية عام    

العهد الدويل اخلاص وال سيما علقة حبقوق اإلنسان،  تالصكوك الدولية الرئيسية امل   
باحلقوق املدنية والسياسية، والعهـد الـدويل اخلـاص بـاحلقوق االقتـصادية       
واالجتماعية والثقافية، واتفاقية مناهضة التعذيب وغريه من ضـروب املعاملـة           

حـق  العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة، والربوتوكول االختيـاري املل          أو
 االتفاقية الدولية للقضاء على التمييـز العنـصري،       باتفاقية مناهضة التعذيب، و   

  ؛)كوستاريكا(ونظام روما األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية 
االنضمام إىل العهد الـدويل اخلـاص بـاحلقوق         التعجيل بعملية     -٩-١٤٦

املدنيـة  االقتصادية واالجتماعية والثقافية، والعهد الـدويل اخلـاص بـاحلقوق          
  ؛)أوروغواي(والسياسية 

استكمال عملية التصديق على صكوك أساسية أخـرى،        املبادرة إىل     -١٠-١٤٦
وال سيما العهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية، والعهد الـدويل اخلـاص             

اتفاقية مناهـضة  باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية، والنظر يف التصديق على        
الالإنـسانية أو املهينـة،       وغريه من ضروب املعاملة أو العقوبة القاسية أو        التعذيب

  ؛)تونس(، ونظام روما األساسي واالتفاقية الدولية للقضاء على التمييز العنصري
دولية املتعلقة  الهمة  املصكوك  المواصلة املشاورات للتصديق على       -١١-١٤٦

  ؛)اجلزائر(حبقوق اإلنسان 
ين للتصديق على العهد الدويل اخلـاص بـاحلقوق         وضع إطار زم    -١٢-١٤٦

اتفاقية مناهضة التعذيب وغـريه مـن ضـروب املعاملـة           واملدنية والسياسية،   
  ؛)أيرلندا (العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة أو
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التصديق على العهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية بال           -١٣-١٤٦
  ؛)سلوفينيا ( كل األحكام يف التشريعات الداخليةوإدراجمزيد من التأخري، 

االستمرار يف تسريع وترية جهود ماليزيا لالنضمام إىل نظام روما            -١٤-١٤٦
  ؛)انتأفغانس(األساسي 

  ؛)سويسرا(اسي التصديق على نظام روما األس  -١٥-١٤٦
التصديق على نظام روما األساسي للمحكمة اجلنائيـة الدوليـة            -١٦-١٤٦

جرمية العدوان،  بشأن كمباال، مبا يف ذلك تعديالت ٢٠١٠صادرة عام  بصيغته ال 
الكامل مع النظام   تطابقها  التشريعات الوطنية ملاليزيا من أجل ضمان       واستعراض  
  ؛)ليختنشتاين (األساسي
اتفاق امتيـازات احملكمـة     االنضمام إىل نظام روما األساسي، و       -١٧-١٤٦

  ؛)يأوروغوا (اجلنائية الدولية وحصاناهتا
   اخلاصـة بوضـع الالجـئني      ١٩٥١االنضمام إىل اتفاقية عام       -١٨-١٤٦

  ؛)جيبويت (١٩٦٧وبروتوكوهلا لعام 
  ؛)النرويج (١٦٩التصديق على اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم   -١٩-١٤٦
طرفاً ال ُتعدُّ   النظر بإجياب يف االنضمام إىل املعاهدات الدولية اليت           -٢٠-١٤٦

  ؛) ترتانيا املتحدةمجهورية(فيها بعد 
اسية دولية حلقوق اإلنسان أو     لنظر يف التصديق على اتفاقيات أس     ا  -٢١-١٤٦

ماليزيا طرفاً فيها بعد، ومنها االتفاقيـة       ال ُتعدُّ   االتفاقيات اليت   تلك  االنضمام إىل   
  ؛)الفلبني(الدولية حلماية حقوق مجيع العمال املهاجرين وأفراد أسرهم 

جعة موقفها من االنضمام إىل العهد الدويل اخلـاص         النظر يف مرا    -٢٢-١٤٦
، والعهـد الـدويل اخلـاص بـاحلقوق االقتـصادية        باحلقوق املدنية والسياسية 

واالجتماعية والثقافية، واالتفاقية الدولية للقضاء على مجيـع أشـكال التمييـز       
، واتفاقية مناهضة التعذيب وغريه من ضـروب املعاملـة أو العقوبـة              العنصري

قاسية أو الالإنسانية أو املهينة، واالتفاقية الدولية حلماية حقوق مجيع العمـال            ال
  ؛)مصر(املهاجرين وأفراد أسرهم 

االتفاقية الدولية للقضاء على مجيع أشكال     النظر يف التصديق على       -٢٣-١٤٦
  ؛)دولة بوليفيا املتعددة القوميات ( التمييز العنصري

ت األساسية حلقـوق اإلنـسان،       املعاهدا النظر يف التصديق على     -٢٤-١٤٦
، والعهد الـدويل اخلـاص     العهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية  منها  و

باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية، واالتفاقية الدولية للقضاء على مجيع         
  ؛)سلوفاكيا ( بفعاليةبعد ذلك أشكال التمييز العنصري، وتنفيذها 
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لنظر يف االنضمام إىل الربوتوكول االختياري الثالـث التفاقيـة          ا  -٢٥-١٤٦
  ؛)تايلند(حقوق الطفل املتعلق بإجراء تقدمي البالغات 

التصديق على نظام روما األساسي للمحكمة اجلنائيـة        النظر يف     -٢٦-١٤٦
الدولية أو االنضمام إليه، من أجل تنفيذه بالكامل على املستوى الوطين والنظـر      

  ؛)سلوفاكيا (اتفاق امتيازات احملكمة اجلنائية الدولية وحصاناهتاام إىل يف االنضم
نظام روما األساسي للمحكمة اإلسراع يف النظر يف التصديق على     -٢٧-١٤٦

  ؛)بوتسوانا (اجلنائية الدولية
 اخلاصـة بوضـع     ١٩٥١النظر يف التصديق على اتفاقية عـام          -٢٨-١٤٦

يف السماح لالجئني واملهاجرين اآلخـرين      ، و ١٩٦٧ وبروتوكوهلا لعام     الالجئني
 إعادة التوطني أو إجياد حلول مـستدامة أخـرى        يف انتظار   بالبحث عن العمل    

  ؛)الواليات املتحدة األمريكية(
 بشأن حقوق   ة الثالث يسحب التحفظات على االتفاقيات األساس      -٢٩-١٤٦

  ؛)إسبانيا(على غريها اإلنسان اليت مل تصّدق ماليزيا 
مان عدم التمييز بني املرأة والرجل يف القانون واملمارسة، وسـحب           ض  -٣٠-١٤٦

  ؛)فرنسا(كل التحفظات على اتفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييز ضد املرأة 
سحب كل التحفظات على اتفاقية القضاء على مجيـع أشـكال             -٣١-١٤٦

النظر عـن   التمييز ضد املرأة، وإلغاء القوانني التمييزية ضّد كل النساء بصرف           
  ؛)النرويج(خلفيتهن اإلثنية أو الدينية 

سحب كل التحفظات على اتفاقية القضاء على مجيـع أشـكال             -٣٢-١٤٦
  ؛)ألبانيا(التمييز ضد املرأة، واتفاقية حقوق املرأة 

 مـن اتفاقيـة حقـوق       ٧ و ٢سحب التحفظات على املـادتني        -٣٣-١٤٦
ن خالل تـسجيل مجيـع      سم واجلنسية م  بغرض ضمان حق اجلميع يف اال      الطفل

  ؛)بلجيكا(الوالدات 
 من اتفاقية حقوق الطفل، وتعزيز      ٣٧سحب التحفظ على املادة       -٣٤-١٤٦

  ؛)بلجيكا(اإلجراءات وخدمات محاية الطفل يف حاالت سوء املعاملة 
سحب التحفظات املتبقية على اتفاقية حقوق الطفل، وتكييـف           -٣٥-١٤٦

جعة القوانني الوطنية اليت ال يتـسق فيهـا         ، ومرا طبقاً لذلك التشريعات الوطنية   
  ؛)سلوفينيا( من االتفاقية ١تعريف الطفل مع تعريف الطفل الوارد يف املادة 

اختاذ تدابري مناسبة ملواءمة التشريعات الداخلية مع املعايري الدولية           -٣٦-١٤٦
  ؛)سلوفاكيا(حلقوق اإلنسان 
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تقـدمي التقـارير     طريق   عنالتعاون بالكامل مع اهليئات الدولية        -٣٧-١٤٦
املتأخرة بشأن اتفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييز ضد املرأة، واتفاقية حقوق    

  ؛)سرياليون(األشخاص ذوي اإلعاقة 
التعاون مع اآلليات الدولية لرصد حقوق اإلنسان، زيادة النظر يف   -٣٨-١٤٦

 إلنـسان اإلجراءات اخلاصة جمللس حقـوق ا     ومن ضمنها هيئات املعاهدات، و    
  ؛)تركمانستان(

اإلجراءات اخلاصة جمللس حقوق    االستمرار يف تعزيز التعاون مع        -٣٩-١٤٦
على طلبات الزيارة املعلقة والنظـر أخـرياً يف         باإلجياب   من خالل الرّد     اإلنسان

  ؛)التفيا(ملكلفني بواليات يف إطار اإلجراءات اخلاصة  اعيمدائمة جلتوجيه دعوة 
ائمة إىل املكلفني بواليات يف إطـار اإلجـراءات         توجيه دعوة د    -٤٠-١٤٦

اخلاصة والنظر يف االنضمام قريباً إىل صكوك مهمة دولية بشأن حقوق اإلنـسان    
مثل العهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية، والعهد الـدويل اخلـاص            

 مجيع  باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية، واالتفاقية الدولية للقضاء على       
أشكال التمييز العنصري، واتفاقية مناهضة التعذيب وغريه من ضروب املعاملة أو 

االتفاقية الدولية حلماية مجيع األشخاص  العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة، و      
  ؛)اليابان (من االختفاء القسري

اإلجـراءات  دعـوة دائمـة جلميـع       توجيـه   النظر يف إمكانية      -٤١-١٤٦
جمللس حقوق اإلنسان، سعياً إىل تعزيز التعاون مع نظام حقوق اإلنـسان             اخلاصة
  ؛)أوروغواي(العاملي 
دائمة آلليات حقوق اإلنسان التابعة لألمم املتحـدة        توجيه دعوة     -٤٢-١٤٦

 اإلجـراءات   إىل املكلفني بواليات يف إطـار     توجيه دعوة مفتوحة    )/كوستاريكا(
 املكلفني بواليات مواضيعية يف إطار      لكل دعوة دائمة توجيه  )/غواتيماال(اخلاصة  

اإلجـراءات اخلاصـة    توجيه دعوة دائمة إىل)/جبل األسود(اإلجراءات اخلاصة 
حلقوق اإلنسان التابعة لألمم املتحدة، وقبول كل طلبات املكلفـني بالواليـات            

  ؛)هنغاريا (بإجراء زيارات
اإلجراءات  إطار   توجيه دعوة دائمة إىل مجيع املكلفني بواليات يف         -٤٣-١٤٦

  ؛)بولندا( زيارة ماليزياعندما يسعون إىل قبول طلباهتم اخلاصة، و
جـراءات  أكرب عدد ممكن من الطلبات اليت تتقدم هبـا اإل         قبول    -٤٤-١٤٦
  ؛)الربازيل( ماليزيا زيارةلاصة جمللس حقوق اإلنسان اخل

طـار  املكلفني بواليات يف إ   عدد من   االستمرار يف متابعة طلبات       -٤٥-١٤٦
  ؛)بلغاريا(اإلجراءات اخلاصة لزيارة البلد 
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  ؛)الدامنرك(السماح بزيارة املقرر اخلاص املعين حبقوق الشعوب األصلية   -٤٦-١٤٦
مراجعة التعديالت األخرية على قانون منع اجلرمية، وتنفيذ قانون           -٤٧-١٤٦

  ؛)نيوزيلندا(مع حقوق اإلنسان الدولية حّتى تتسق اجلرائم املهددة لألمن، 
اململكـة املتحـدة لربيطانيـا      (القانون املتعلق بإثارة الفتنة      إلغاء  -٤٨-١٤٦

  ؛)العظمى وأيرلندا الشمالية
القانون املتعلق بإثارة الفتنة وتعزيز اإلصالحات السابقة يف         إلغاء  -٤٩-١٤٦

  ؛)أستراليا(حقوق اإلنسان ميدان 
 احملـاكم   اختاذ خطوات يف سبيل تسوية تنازع االختصاص بـني          -٥٠-١٤٦

  ؛)النمسا(، من أجل محاية حقوق اإلنسان محاية كاملة الشرعيةاكم احملاملدنية و
  ؛)نيبال(تعزيز اآلليات الوطنية حلقوق اإلنسان مواصلة   -٥١-١٤٦
مواصلة التدابري الرامية إىل تعزيز قدرات اآلليات الوطنية حلماية           -٥٢-١٤٦

  ؛)أوزبكستان(حقوق اإلنسان 
يادة التعاون مع اللجنة الوطنية حلقوق اإلنسان ودراسة        مواصلة ز   -٥٣-١٤٦

  ؛)االحتاد الروسي(سبل تعزيز هذه املؤسسة ومركزها وسري عملها 
 الوطنية حلقـوق    ةاليزيامللجنة  المواصلة اجلهود الرامية إىل تعزيز        -٥٤-١٤٦

  ؛)تركيا(اإلنسان 
حلكومـة  التفاعل النموذجيني القائمني بـني ا     ومواصلة التعاون     -٥٥-١٤٦

  ؛)أذربيجان(واللجنة الوطنية حلقوق اإلنسان 
إنشاء جلنة مستقلة لتقدمي الشكاوى ضد الشرطة وسوء تصرفها،           -٥٦-١٤٦

  ؛)نيوزيلندا (٢٠٠٥مبقتضى توصيات اللجنة امللكية لعام 
مواصلة اجلهود الرامية إىل اعتماد خطة عمـل وطنيـة حلقـوق       -٥٧-١٤٦

  ؛)كازاخستان(اإلنسان 
اململكـة  (واصلة بذل اجلهود يف جمال تعزيز حقوق اإلنـسان          م  -٥٨-١٤٦

  ؛)العربية السعودية
يف جمال تعزيز حقوق اإلنسان ومحايتها      اليت تبذهلا   مواصلة اجلهود     -٥٩-١٤٦

  ؛)اليمن(
تطبيق سياسة شاملة للنهوض حبقوق اإلنسان، تشمل مؤسـسة           -٦٠-١٤٦

  ؛)ياكولومب(وطنية تسمح بتنسيق هذه السياسة وتنفيذها 
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إىل حتقيق توازن بني احلقوق االقتـصادية       جهودها الرامية   تعزيز    -٦١-١٤٦
  ؛)زمبابوي(واالجتماعية والثقافية وبني احلقوق املدنية والسياسية 

مواصلة اختاذ تدابري لتعزيز احلقوق االجتماعيـة واالقتـصادية           -٦٢-١٤٦
  ؛)أوزبكستان(

يـا الراميـة إىل حتـسني       مواصلة إعطاء األولوية لسياسات ماليز      -٦٣-١٤٦
  ؛)موريشيوس(االقتصادية ملواطنيها  - الظروف االجتماعية

بذل املزيد من اجلهود لصون اإلعانات املخصصة لسكان املناطق           -٦٤-١٤٦
  ؛)ُعمان(الريفية من أجل ضمان حقوقهم االقتصادية واالجتماعية 

لُصعد مواصلة كل اجلهود من أجل تعزيز حقوق املرأة على كل ا            -٦٥-١٤٦
  ؛)لبنان(

  ؛)السنغال(مواصلة اجلهود املبذولة يف سبيل تعزيز استقاللية املرأة   -٦٦-١٤٦
  ؛)إثيوبيا(احملرومة  اجملتمع حكني املرأة وشرائمواصلة اجلهود لتم  -٦٧-١٤٦
  ؛)الكويت(إطالق برامج توعية على الصعيد الوطين بشأن املرأة   -٦٨-١٤٦
صنع القرار  لزيادة نسبة تويل املرأة مناصب      اختاذ التدابري الالزمة      -٦٩-١٤٦

  ؛)إثيوبيا(يف القطاع اخلاص وقطاع الشركات 
دور املرأة يف اجملتمع    النهوض ب وتكثيف اجلهود الرامية إىل     تعزيز    -٧٠-١٤٦

وإتاحة فرص متكافئة هلا يف املشاركة والتعاون يف كل جوانب احلياة، مبا يف ذلك              
  ؛)البحرين (سياسات وبرامج التنمية الوطنية

بروين (مواصلة تعزيز اجلهود يف جمال ضمان حقوق املرأة والطفل            -٧١-١٤٦
  ؛)دار السالم

قوق الطفل ومحايتها   النهوض حب اجلهود الرامية إىل    تعزيز  مواصلة    -٧٢-١٤٦
  ؛)قطر(يف ماليزيا 

  ؛)أستراليا(حديثي الوالدة ضمان سرعة تسجيل كل األطفال   -٧٣-١٤٦
  ؛)لبنان(ثقيف والتدريب يف جمال حقوق اإلنسان تعزيز الت  -٧٤-١٤٦
البناء على التقدم احملرز فيما يتعلق بربامج التـدريب يف جمـال              -٧٥-١٤٦

  ؛)قربص(تلك األنشطة حقوق اإلنسان، وزيادة حتسني 
ضمان أن يتماشى سلوك الشرطة مع املعايري الدوليـة حلقـوق             -٧٦-١٤٦

على اتفاقية  والتوقيع  وظفي األمن،   تدريب كل أفراد الشرطة وم    بفضل  اإلنسان  
مناهضة التعذيب وغريه من ضروب املعاملة أو العقوبة القاسـية أو الالإنـسانية       

  ؛)هولندا(املهينة والتصديق عليها  أو
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مع بروتوكوالت وكتيبات تأديبية من أجل استخدام القوة         وضع  -٧٧-١٤٦
  ؛)املكسيك(حبقوق اإلنسان التقيد الصارم 

التثقيـف يف جمـال حقـوق        اجلهود لزيادة تطوير نظام      تكثيف  -٧٨-١٤٦
  ؛)أوزبكستان( وتعزيز ثقافة حقوق اإلنسان اإلنسان
خربهتا مع بلـدان    وتقاسم  للتفاوت يف الدخل    مواصلة التصدي     -٧٩-١٤٦

الذي يطلق عليه اسـم     الفقر، وال سيما برناجمها     استئصال  نامية أخرى يف جمال     
eKasih )؛)ميامنار  
الفقر ورفع مستويات معيـشة كـل       الستئصال  صلة اجلهود   موا  -٨٠-١٤٦

ضمان فعالية تنفيذ استراتيجية برنامج احلكومة من أجـل   بوسائل منها   املاليزيني،  
  ؛)موزامبيق( التحول
مواصلة اجلهود للقضاء على الفقر ورفع مستويات معيشة كـل            -٨١-١٤٦

 ؛)كمبوديا(رومة واحملالضعيفة املاليزيني، مع زيادة التركيز على الفئات 

الفقر يف كل شرائح اجملتمـع،      استئصال  تعزيز التدابري الرامية إىل       -٨٢-١٤٦
 ؛)سري النكا(مبا فيها اجملتمعات األصلية 

الفقـر، وتعزيـز مـستويات      استئصال  مواصلة املساعي الرامية إىل       -٨٣-١٤٦
يـران  مجهوريـة إ  (املعيشة، وتبادل اخلربات واملمارسات الفضلى يف هـذا الـصدد           

 ؛)اإلسالمية

مواصلة اختاذ تدابري فعالة للتغلب على مشكلة التفاوت يف الدخل      -٨٤-١٤٦
 ؛)دولة بوليفيا املتعددة القوميات(يف البلد وحلّها 

مبزيد مـن العـدل     زيادة اجلهود املبذولة من أجل توزيع الثروة          -٨٥-١٤٦
 ؛)كياتر(ذي ُحقق يف جمال احلد من الفقر مبوازاة النجاح اهلام ال

مواصلة التصدي للتفاوت يف الـدخل يف إعـداد سياسـات             - ٨٦- ١٤٦
 ؛)أذربيجان(  البلد

مواصلة ترسيخ االحترام املتبادل والتسامح، وتعزيـز الثقافـات           -٨٧-١٤٦
املختلفة بني األديان، وصون التعددية االجتماعية مبـوازاة حتـسني االنـسجام            

 ؛)الصني(طنية لظروف الوا مبا متليهاألسري وحقوق املرأة، و

الوحدة الوطنيـة   الرامية إىل تعزيز    بادرات  املاالستمرار يف تنفيذ      -٨٨-١٤٦
 ؛)االحتاد الروسي(والتسامح واالحترام بني اإلثنيات 

ترشيد التدابري احلالية لتلبيـة االحتياجـات الفريـدة جملتمعهـا            -٨٩-١٤٦
 ؛)زمبابوي( املتنوع
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جل اإلسـهاب يف تعزيـز حـّس        زيادة املبادرات والربامج من أ      -٩٠-١٤٦
 ؛)جنوب أفريقيا(الوحدة واالفتخار الوطنيني يف صفوف كل مواطنيها 

زيادة املبادرات والربامج من أجل دعم حّس الوحـدة الوطنيـة             -٩١-١٤٦
 ؛)مجهورية إيران اإلسالمية(

زيادة املبادرات والربامج من أجل اإلسـهاب يف ترسـيخ حـّس              -٩٢-١٤٦
 ؛)مجهورية كوريا الشعبية الدميقراطية(وطنيني يف أوساط شعبها الوحدة واالفتخار ال

ماليزيـا  "تنفيذ املبادرات اإلجيابية املدرجة يف إطار مفهوم    االستمرار يف     -٩٣-١٤٦
 ؛)مجهورية كوريا الشعبية الدميقراطية(سعياً إىل ترسيخ حّس الوحدة الوطنية " األوىل

ملساواة بني اجلنسني وعـدم     إطالق سياسية وطنية شاملة بشأن ا       -٩٤-١٤٦
 ؛)كولومبيا(التمييز 

 ؛)سنغافورة(تعزيز املساواة بني اجلنسني ومتكني املرأة االستمرار يف   -٩٥-١٤٦

مواصلة التدابري الرامية إىل القضاء على التمييز بني اجلنسني، وال            -٩٦-١٤٦
 ؛)األرجنتني(سيما فيما يتعلق باملهاجرات 

ادفة إىل مكافحة كل أشكال التمييز وبـصورة     مواصلة اجلهود اهل    -٩٧-١٤٦
مجهورية (على أساس الدين ومحاية مجاعات األقليات الدينية        القائم  خاصة التمييز   
 ؛)إيران اإلسالمية

املثليات واملثليني  متكّن  اختاذ اخلطوات التشريعية والعملية لضمان        -٩٨-١٤٦
تمتع بكل حقوق اإلنسان ومزدوجي امليل اجلنسي ومغايري اهلوية اجلنسانية من ال       

 ؛)أملانيا(بال متييز 

جتّرم العالقات اجلنسية بالتراضي بني البالغني       الإصدار تشريعات     -٩٩-١٤٦
 ؛)كرواتيا(من نفس اجلنس 

 للمثليـات  األساسـية عدم جترمي املثلية اجلنسية واحترام احلقوق         -١٠٠-١٤٦
 ؛)فرنسا(انية واملثليني ومزدوجي امليل اجلنسي ومغايري اهلوية اجلنس

اختاذ التدابري الضرورية للقضاء على التمييز القائم علـى امليـل             -١٠١-١٤٦
 ؛)األرجنتني(اجلنسي 

حذف األحكام اليت ميكن أن تؤيد التمييز ضد األشخاص علـى             -١٠٢-١٤٦
 ؛)شيلي(أساس ميوهلم اجلنسية وهويتهم اجلنسية 

م ي ملاليزيـا والـيت جتـرِّ      يف القانون اجلنائ  الفصول الواردة   إلغاء    -١٠٣-١٤٦
 ؛)هولندا(العالقات اجلنسية بالتراضي بني بالغني من نفس اجلنس 
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سّن تشريعات متنع العنف القائم على امليل اجلنسي وإلغاء القوانني       -١٠٤-١٤٦
اليت جترم بطريقة مباشرة أو غري مباشرة العالقات اجلنسية بالتراضي بني بـالغني             

 ؛)كندا(من نفس اجلنس 

مع عامة اجلمهور بشأن    احلوار  احلفاظ على االنفتاح ومواصلة       - ١٠٥- ١٤٦
عقوبة اإلعدام، مبا يف ذلك بشأن البدائل املمكنة عن عقوبة اإلعدام وإلغائها            

 ؛)أوكرانيا(

احتـرام الـضمانات    الذي ضربته على    احلفاظ على املثال اجليد       -١٠٦-١٤٦
 ؛)مصر(عقوبة اإلعدام تطبيق القانونية احمليطة ب

إجراء املشاورات الالزمة على الصعيد الوطين هبدف إجياد بدائل           -١٠٧-١٤٦
عن عقوبة اإلعدام، واستكشاف، إمكانية الوقف االختيـاري لتطبيـق عقوبـة            

 ؛)إكوادور(قدر اإلمكان اإلعدام 

االنتهاء من مراجعة مسألة الطبيعة اإللزامية لعقوبة اإلعدام، واحلفـاظ            -١٠٨-١٤٦
 ؛)أستراليا(اري هلذه العقوبة، واالنتقال يف النهاية إىل إلغائها على الوقف االختي

اختاذ خطوات عملية يف سبيل إلغاء عقوبة اإلعـدام، وكخطـوة            -١٠٩-١٤٦
 ؛)بلغاريا(أوىل، اإلعالن رمسياً عن الوقف االختياري لتنفيذ أحكام اإلعدام 

ة احلكـم   توسيع نطاق مراجعة عقوبة اإلعدام بغرض إلغاء إلزامي         -١١٠-١٤٦
أحكام اإلعـدام إىل    مجيع  باإلعدام يف اجلرائم اليت تستحق تلك العقوبة، وحتويل         

 ؛)السويد(أحكام بالسجن 

عدد اجلرائم اليت ميكن املعاقبة عليها باإلعدام،       احلدِّ من   النظر يف     -١١١-١٤٦
 ؛)قربص(ومنها اجلرائم غري العنيفة، والوقف االختياري لتطبيق عقوبة اإلعدام 

عدد اجلرائم اليت ميكن املعاقبة عليها باإلعـدام، ومنـع          احلدُّ من     -١١٢-١٤٦
 ؛)بلجيكا(التطبيق اإللزامي لعقوبة اإلعدام 

يف البلـد،   طاملا أهنا ال تزال تطبق      اقتصار تطبيق عقوبة اإلعدام،       -١١٣-١٤٦
على اجلرائم األشد خطورة، واستثناء جتارة املخدرات من هذه الفئة رغم اإلقرار            

 ؛)إسبانيا(طورهتا خب

مواءمة التشريعات املتعلقة بعقوبة اإلعدام مع املعـايري الدوليـة            -١١٤-١٤٦
الدنيا، وبصورة خاصة التطبيق اإللزامي لعقوبة اإلعدام وإنزال هـذه العقوبـة            
جبرائم متصلة باملخدرات، واختاذ خطوات يف سبيل املوافقة على وقفها االختياري       

 ؛)أملانيا(املطاف بغرض إلغائها يف هناية 
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اململكة (العمل على إصدار أحكام تقديرية لتهم جتارة املخدرات           -١١٥-١٤٦
 ؛)املتحدة لربيطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية

 ؛)ألبانيا(إلغاء عقوبة اإلعدام لألحداث وجتار املخدرات   -١١٦-١٤٦

م املتعلقـة   إلغاء عقوبة اإلعدام اإللزامية ومنع تطبيقها على اجلرائ         -١١٧-١٤٦
 ؛)سويسرا(باملخدرات 

 ؛)بلجيكا(إعادة العمل بالوقف االختياري لإلعدام   -١١٨-١٤٦

 ؛)املكسيك(اإلعالن عن الوقف االختياري لعقوبة اإلعدام   -١١٩-١٤٦

اعتماد الوقف االختياري لتطبيق عقوبة اإلعدام، بغرض إلغائهـا           -١٢٠-١٤٦
 ؛)إسبانيا(هنائياً 

 عن وقف اختياري رمسي لعقوبة اإلعدام، سعياً إىل         اإلعالن فوراً   -١٢١-١٤٦
 ؛)النرويج(إلغائها 

اإلعالن عن الوقف االختياري لتطبيق عقوبة اإلعدام، هبدف إلغاء         -١٢٢-١٤٦
 ؛)اجلبل األسود(هذه العقوبة لكل اجلرائم 

اإلعالن عن الوقف االختياري إلعدام َمن ُحكم علـيهم هبـذه             -١٢٣-١٤٦
 ؛)شيلي(قُدماً يف املراجعة القانونية املتعلقة بإلغائها العقوبة، واملُضي 

اإلعالن رمسياً عن الوقف االختياري لعقوبة اإلعـدام سـعياً إىل             -١٢٤-١٤٦
إلغائها، وإلغاء احلكم تلقائياً على جتار املخدرات باإلعدام، وحتويل كل عقوبات           

 ؛)فرنسا(اإلعدام إىل أحكام بالسجن املؤبد 

لتدابري الرامية إىل منع كل أشكال سوء املعاملة والقـضاء          تعزيز ا   -١٢٥-١٤٦
 ؛)بوتسوانا(عليها، مبا يف ذلك التعذيب 

تعزيز التدابري الرامية إىل القضاء على كل ضروب املعاملة القاسية            -١٢٦-١٤٦
الضرب الذي ميارسه موظفو السلك القضائي       أو الالإنسانية أو املهينة، وال سيما       

 ؛)بلجيكا(اختيارياً وعلى الفور والذي ينبغي وقفه 

القـضاء،  استقالل  مواصلة اإلصالحات القضائية، ومنها تعزيز        -١٢٧-١٤٦
التعذيب، وتتصدى لإلفالت من العقـاب بـسبب        حتظر  وسّن تشريعات قوية    

ارتكاب أفعال التعذيب وسوء املعاملة، وضـمان متاشـي أحكـام االعتقـال             
 ؛)اجلمهورية التشيكية(اإلنسان واالحتجاز مع املعايري الدولية حلقوق 

مواصلة اجلهود اهلادفة إىل إنفاذ القانون بشأن العنف ضّد املـرأة             -١٢٨-١٤٦
 ؛)ملديف(ومحاية حقوقها 
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ضمان احلق يف املساواة يف احلماية مبقتضى القانون وذلك بتجـرمي             -١٢٩-١٤٦
 ؛)كندا( من القانون اجلنائي ٣٧٥الفصل االغتصاب الزوجي بواسطة إلغاء 

تعزيز األحكام القانونية حلماية النساء ضحايا العنف املرتيل        زيادة    -١٣٠-١٤٦
 ؛)شيلي(بفعالية، مبا يف ذلك جترمي االغتصاب الزوجي 

 ؛)جيبويت(مواصلة التقدم اهلام احملرز يف مكافحة االجتار   -١٣١-١٤٦

ـ       -١٣٢-١٤٦ خاص تعزيز اجلهود املبذولة يف جمال تدابري مكافحة االجتار باألش
 ؛)مجهورية إيران اإلسالمية(

 ؛)كازاخستان(مواصلة اختاذ تدابري بشأن مكافحة االجتار باألشخاص   -١٣٣-١٤٦

بذل املزيد من اجلهود الوطنية يف سبيل القـضاء علـى االجتـار         -١٣٤-١٤٦
 ؛)مصر(باألشخاص، ال سيما النساء واألطفال 

، النظـر و،  ر باألشخاص فة إىل مكافحة االجتا   مواصلة اجلهود اهلاد    -١٣٥-١٤٦
 يف دعوة املقرر اخلاص املعين باالجتار باألشـخاص، ال سـيما            يف مجلة أمور منها   

 ؛)بيالروس(النساء واألطفال، إىل زيارة البلد 

مواصلة اجلهود والتعاون يف جمال مكافحة االجتار باألشخاص يف           -١٣٦-١٤٦
 ؛)كمبوديا(ا امليدان أطر إقليمية مبوازاة تبادل خربة البلد اإلجيابية يف هذ

 ؛)السنغال(تعزيز أساليب مكافحة االجتار باألشخاص   -١٣٧-١٤٦

زيادة التدابري الرامية إىل تطبيق اتفاقية حقوق الطفـل واتفاقيـة             -١٣٨-١٤٦
القضاء على مجيع أشكال التمييز ضد املرأة، وإىل مكافحة االجتار باألشـخاص،            

عزيز أواصر التعاون مع املنظمات غـري       سيما النساء واألطفال، مبا يف ذلك ت       ال
 ؛)الفلبني(احلكومية العاملة يف جمال محاية ضحايا االجتار باألشخاص 

مواصلة اجلهود من أجل مكافحة االجتار باألشخاص، ال سـيما            -١٣٩-١٤٦
 ؛)اإلمارات العربية املتحدة(النساء واألطفال 

مع البلدان اجملـاورة    مواصلة اجلهود الرامية إىل ترسيخ التعاون         -١٤٠-١٤٦
 ؛)بوتان(بغرض التصدي ملشكلة االجتار بالنساء واألطفال 

مواصلة اجلهود ملكافحة االجتار باألشـخاص ومحايـة حقـوق            -١٤١-١٤٦
 ؛)اجلزائر(املهاجرين 

لضمان فعالية تنفيذ قـانون مكافحـة       املزيد من املوارد    ختصيص    -١٤٢-١٤٦
 ؛)موزامبيق(رين االجتار باألشخاص ومكافحة هتريب املهاج
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تقدمي الدعم واملساعدة لضحايا االجتار باألشـخاص، ال سـيما            -١٤٣-١٤٦
يف بصيغته املعدلـة    النساء واألطفال، وتطبيق قانون مكافحة االجتار باألشخاص        

 ؛ )اإلمارات العربية املتحدة( تطبيقاً كامالً ٢٠١٠ عام

بالسفر والعمل  الكف عن احتجاز ضحايا االجتار، والسماح هلم          -١٤٤-١٤٦
 ؛ )الواليات املتحدة األمريكية(والسكن خارج املرافق احلكومية 

منع العقوبة البدنية منعاً صرحياً يف كل األماكن، مبـا يف ذلـك               -١٤٥-١٤٦
 ؛ )ليختنشتاين(املرتل، ومنع اعتباره حكماً يف احملاكم 

محالت ضمان تطبيق قوانني ضّد العقوبة البدنية من خالل إطالق            -١٤٦-١٤٦
توعية، وتشجيع اإلبالغ عن ممارستها، وضمان التحقيق الفعال ومقاضاة مرتكيب          

 ؛ )ليختنشتاين(هذه األفعال 

مواصلة حتسني التشريعات الداخلية مـن أجـل ضـمان حـق              -١٤٧-١٤٦
 ؛ )اليابان(حماكمة عادلة احملتجزين يف 

نتصاف ظروف االحتجاز وأحكام اللجوء إىل سبل ا      امتثال  ضمان    -١٤٨-١٤٦
قانونية، وال سيما سبل انتصاف قضائية، للمعايري الدولية، وتعزيز تدريب أفـراد   
الشرطة وغريهم من املوظفني املكلفني بإنفاذ القانون، وزيادة اآلليـات الفعالـة            

 ؛ )أملانيا(الرامية إىل ضمان إجراء حتقيق مستقل يف مزاعم عن سوء السلوك 

هتيئـة  لة اجلنائية لألطفال، من خـالل       مواصلة حتسني نظام العدا     -١٤٩-١٤٦
الظروف املناسبة املطمئنة لألطفال واخلروج بأسلوب متخصص يف التعاطي مـع           

 ؛ )إثيوبيا (األطفال

الزجيات املبكرة  اختاذ خطوات للتصدي لالجتاهات املتزايدة بشأن         -١٥٠-١٤٦
 ؛ )سرياليون(وزواج األطفال والزجيات القسرية 

 ةاملبكـر عدم تشجيع الزجيـات     ري مالئمة من أجل     اعتماد تداب   -١٥١-١٤٦
 ؛ )إيطاليا (الزجيات القسريةو

مراجعة اإلطار التشريعي ملاليزيا من أجل ضمان حرية اجلميع يف            -١٥٢-١٤٦
 ؛ )إيطاليا(الدين أو املعتقد 

اختاذ خطوات ملموسة للوفاء بالتزامها بتعزيز محاية حقوق كـل            -١٥٣-١٤٦
 ؛ )كندا(م وبأمان دون متييز أو قيود الشعوب يف العبادة بسال

من أجل تعزيز احلـوار بـني األديـان         املبذولة  مواصلة اجلهود     -١٥٤-١٤٦
 ؛ )السودان (الديانات األخرىوالفكرية اإلسالمية واملصاحلة بني خمتلف املدارس 
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مبا بني األديان، منظم حوار إقامة مواصلة اجلهود املبذولة يف سبيل    -١٥٥-١٤٦
 ؛ )النمسا ( ذلكاألقليات الدينية، واملشاركة يفالتحاور مع يف ذلك 

كل األشخاص، ومن ضمنهم املسلمون، متكن اختاذ تدابري لضمان   -١٥٦-١٤٦
مبا يف  من ممارسة حقوقهم يف حرية الدين واملعتقد بال قيود ودون تدخل الدولة، و            

 ؛ )النمسا( احلق يف تغيري دينهم ذلك

، وقانون األسـرار    )١٩٨٤(واملنشورات  طابع  املمواءمة قانون     -١٥٧-١٤٦
مع املعايري الدوليـة    ) ١٩٤٨(، والقانون املتعلق بإثارة الفتنة      )١٩٧٢(الرمسية  

حلقوق اإلنسان، ومتكني كل املواطنني من ممارسة احلق يف الرأي والتعبري ممارسـة      
 ؛ )اجلمهورية التشيكية(كاملة 

ل احلق يف حرية التعـبري إعمـاالً        اختاذ تدابري فعالة لضمان إعما      -١٥٨-١٤٦
واملنشورات، والقانون املتعلق   املطابع  مراجعة قانون   وذلك بأساليب منها    كامالً،  

 ؛ )بولندا(بإثارة الفتنة، وقانون األدلة 

ألف من قانون األدلة بغرض زيـادة حريـة         ١١٤الفرع  تعديل    -١٥٩-١٤٦
 ؛ )الدامنرك(التعبري 

حـىت   واملـدونني ودعم حقوق الصحفيني    اختاذ خطوات لتعزيز      -١٦٠-١٤٦
 ؛ )النمسا(حقهم يف حرية التعبري بال قيود يتسىن هلم ممارسة 

اختاذ خطوات لضمان مراقبة قضائية مالئمة فيما يتعلـق مبـنح             -١٦١-١٤٦
 ؛ )النمسا(تراخيص لوسائل اإلعالم وسحبها ال

، وقـانون  تعديل أو إلغاء كل من القانون املتعلق بإثـارة الفتنـة       -١٦٢-١٤٦
، سعياً إىل مواءمة التشريعات األمنية ملاليزيا مـع التزاماهتـا           واملنشوراتاملطابع  

الدولية بشأن حقوق اإلنسان يف جمال حرية التعبري والتجمع السلمي وتكـوين            
 ؛ )الواليات املتحدة األمريكية(اجلمعيات 

 تعزيـز ممارسـة احلقـوق     زيـادة   مواصلة اجلهود الراميـة إىل        -١٦٣-١٤٦
والسياسية والتمتع هبا، مبا يف ذلك احلق يف حرية التجمـع الـسلمي يف               املدنية
 ؛ )اإندونيسي( البلد

لتـشريعات  ل  وفقـاً  مواصلة تشجيع احلق يف التجمع الـسلمي        -١٦٤-١٤٦
 ؛ )االحتاد الروسي(الداخلية 

مراجعة قانون التجمع السلمي كي ال ينص علـى أي شـكل              - ١٦٥- ١٤٦
عامـة  سـلمية   و العوائق يف تنظيم جتمعات وتظـاهرات        أشكال التمييز أ    من

 ؛ )اجلمهورية التشيكية(
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تعديل قانون التجمع السلمي بغرض كفالة احلق يف حرية التجمع            -١٦٦-١٤٦
السلمي وتيسري زيارة املقرر اخلاص املعين باحلق يف حريـة التجمـع الـسلمي              

 ؛ )سويسرا(وتكوين اجلمعيات 

ع السلمي بغرض السماح بـالتمتع الكامـل        تعديل قانون التجم    -١٦٧-١٤٦
احلـدود  إزالـة   حبرية تكوين اجلمعيات والتعبري والتجمع السلمي، من خـالل          

 ؛ )كندا(قيود املفروضة على احلركة، أو املوقع أو املشاركة ال أو

، واختاذ خطوات لضمان االحترام     واملنشوراتاملطابع  إلغاء قانون     -١٦٨-١٤٦
 ؛ )أيرلندا(تعبري ومحايته الكامل حلرية الرأي وال

املطـابع  اختاذ خطوات لرفع معايري حرية الصحافة وتكييف قـانون            -١٦٩-١٤٦
 ؛ )النمسا(وسائط األنباء املستقلة التغطية اليت تقوم هبا واملنشورات لتسهيل 

فيما خيص الطلبات املقدمة بـشأن      استكمال التحقيقات   التعجيل ب   -١٧٠-١٤٦
 ؛ )تركيا(السلطات األخرى املعنية على سري االنتخابات االنتخابات وإشراف جلنة 

اختاذ التدابري الالزمة من أجل ضمان املساواة بـني اجلميـع يف              -١٧١-١٤٦
 ؛ )بنن(احلصول على اخلدمات االجتماعية األساسية 

تأمني تسجيل والدات كل األطفال من أجل تـسهيل احلـصول            -١٧٢-١٤٦
 ؛ )نسرياليو(على اخلدمات االجتماعية 

مواصلة اجلهود الرامية إىل حتسني التمتع حبقوق اإلنسان ورفـع            -١٧٣-١٤٦
 ؛ )سنغافورة(مستويات معيشة شعبها 

مراعاة تعليقات املقرر اخلاص املعين بـاحلق يف الـصحة بـشأن              -١٧٤-١٤٦
التأثريات السلبية على إمكانية احلصول على األدوية بسبب اتفاق الشراكة عرب           

 ؛ )سرياليون(احمليط اهلادئ 

مواصلة اجلهود لتنفيذ برامج من أجل دمج املـرأة يف التنميـة،              -١٧٥-١٤٦
 ؛ )قطر(الرعاية لصحة األم والطفل خدمات وتقدمي 

مواصلة اجلهود الرامية إىل تقدمي خـدمات التعلـيم والـصحة             -١٧٦-١٤٦
 ؛ )اململكة العربية السعودية(

إتاحة إمكانية حصول مجيع    مواصلة كل اجلهود الرامية من أجل         -١٧٧-١٤٦
 ؛ )موريتانيا(الرعاية الصحية واألدوية خدمات املواطنني على 

اختاذ تدابري إضافية بغرض وضع نظام صـحة وطـين شـامل،              -١٧٨-١٤٦
 ؛ )بيالروس(حيّسن نوعية الرعاية الطبية ويضمن حصول اجلميع عليها  مما
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ع وال سيما الفقـراء  تكثيف اجلهود املبذولة يف سبيل حصول اجلمي     -١٧٩-١٤٦
 ؛ )تايلند (ميسورة التكلفةوالفئات الضعيفة واملهمشة على خدمات صحية 

التكلفـة متاحـة    امليسورة  الرعاية الصحية واألدوية    بقاء  ضمان    -١٨٠-١٤٦
 ؛ )باكستان(للجميع، وال سيما لسكان املناطق الداخلية واملناطق النائية يف البلد 

بطرق منـها   ،  األمومةية إىل احلد من وفيات      تكثيف اجلهود الرام    -١٨١-١٤٦
 ؛ )كوبا(النوعية اجلّيدة ذات تنظيم األسرة خدمات زيادة احلصول على 

ضمان إمكانية احلصول على خـدمات      لاختاذ اخلطوات الالزمة      -١٨٢-١٤٦
 ؛ )نيجرييا(الصحة اإلجنابية واجلنسية يف مرافق احلكومة 

ملكافحة اإلصابة بفريوس نقـص     الزمة  الالتدابري  املضي يف اختاذ      -١٨٣-١٤٦
من خالل تنفيذ اخلطة االستراتيجية الوطنية للوقاية من فـريوس          البشرية  املناعة  

 ؛ )كوبا (ةنقص املناعة البشري

باإليدز والعدوى  اختاذ تدابري فعالة لعكس االجتاه املتزايد لإلصابة          -١٨٤-١٤٦
اإليدز والعـدوى   ة للوقاية من    بواسطة تعزيز اخلطة االستراتيجية الوطني    بفريوسه  
 ؛ )يارينيج(بفريوسه 

األطفال احملرومني من رعاية الوالدين بسبب سجنهما      إعالة  ضمان    -١٨٥-١٤٦
الـصحة البدنيـة والعقليـة    تزويدهم بالدعم يف جمايل أو إعدامهما، مبا يف ذلك      

 ؛ )كرواتيا(

الوطنيـة  مواصلة اجلهود الرامية إىل تنفيذ السياسات واخلطـط           -١٨٦-١٤٦
 ؛ )أوكرانيا(تعزيز نظم الصحة والتعليم زيادة القائمة من أجل 

مواصلة التزام ماليزيا بإتاحة املساواة بني اجلميع يف احلصول على            -١٨٧-١٤٦
 ؛ )تركيا(اخلدمات الصحية والتعليم 

ختصيص املزيد من األموال لتدريب العاملني يف جمال الرعايـة            - ١٨٨- ١٤٦
ألطباء والقابالت واملمرضون واألخصائيون االجتماعيون      ا مبن فيهم الصحية،  

 ؛ )موريتانيا(

 يف اجملال الطـيب،     األخصائينيختصيص املزيد من املوارد لتدريب        -١٨٩-١٤٦
 ؛ )البحرين(االجتماعيني باإلضافة إىل األطباء واملمرضني والقابالت واألخصائيني 

لتقدمي الرعاية الـصحية  تبادل اخلربات بشأن املمارسات الفُضلى        -١٩٠-١٤٦
 ؛ )البحرين(للجميع 

 ؛ )أذربيجان(التعليم ميدان مواصلة التدابري الناجحة يف   -١٩١-١٤٦
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سيما من   تطبيق املنظور اجلنساين يف التعليم على مجيع الصعد، وال          -١٩٢-١٤٦
 ؛ )ليشيت -تيمور (ب املدرسني يف الشؤون اجلنسانية خالل تدري

ساين يف التعليم على مجيع الصعد، مبا يف ذلـك          تطبيق منظور جن    -١٩٣-١٤٦
طفـال  األتدريب املدرسني، ووضع سياسة واختاذ تدابري مناسبة من أجل دمـج            

 ؛ )بلغاريا(يف نظام التعليم الوطين الذين ينتمون إىل شىت الفئات 

التعليم جمال  منظور جنساين يف    تطبيق  اختاذ تدابري الزمة من أجل        -١٩٤-١٤٦
 ؛ )دولة فلسطني(د، مبا يف ذلك تدريب املدرسني ع الصعيعلى مج

اختاذ التدابري الالزمة من أجل مراعاة اجلوانب اجلنـسانية علـى             -١٩٥-١٤٦
 ؛ )قريغيزستان(ع صعد نظام التعليم، مبا يف ذلك تدريب املدرسني يمج

تبادل املمارسات الفُضلى يف جمال التعليم وتعزيز املنظور اجلنساين           -١٩٦-١٤٦
فييـت  (مالئمة  باختاذ تدابري   التعليم وتدريب املدرسني    جمال   الّصعد يف    على كل 

 ؛ )نام

مواصلة اجلهود املبذولة يف سبيل تعزيز احلق يف التعلـيم هبـدف              -١٩٧-١٤٦
 ؛ )بروين دار السالم(ضمان إتاحة التعليم لكل مواطنيها الشباب 

 يف عـدد    اختاذ تدابري إضافية من أجل التصدي ملشكلة الـنقص          -١٩٨-١٤٦
 ؛ )ليشيت -تيمور (املدرسني، وبصورة خاصة يف املناطق الريفية والنائية 

زيادة التدابري الرامية إىل التصدي للـنقص يف عـدد املدرسـني              -١٩٩-١٤٦
 ؛ )النكا سري(سيما يف املناطق الريفية والنائية  ال

العـايل  ية للتالميذ املؤهلني ملتابعـة تعلـيمهم        ومواصلة إعطاء األول    -٢٠٠-١٤٦
من أسر فقرية   املنحدرين  وتسهيل تسجيلهم يف مؤسسات التعليم، وال سيما التالميذ         

 ؛ )دولة فلسطني(وأسر ذات دخل منخفض، وذلك بواسطة آليات متويل خمتلفة 

املـؤهلني  الذين ُيرجى جناحهم من ية للتالميذ   ومواصلة إعطاء األول    -٢٠١-١٤٦
 للحصول على التمويل بغرض متابعة  حدرين من أسر فقرة وذات دخل منخفض      نامل

 ؛ )باكستان(تعليمهم العايل، وتسهيل تقدمي األموال لتحقيق هذا األمر 

مواصلة تسهيل حصول الفئات الفقرية على التمويل من أجـل            -٢٠٢-١٤٦
 ؛ )املغرب) (على مستوى اجلامعة(االلتحاق بالتعليم العايل 

أن يصبح األطفـال عـدميي       للحيلولة دون اختاذ تدابري ملموسة      -٢٠٣-١٤٦
 النظر عن   فاجلنسية، وضمان حصول اجلميع على التعليم االبتدائي اجملاين، بصر        

 ؛ )النرويج(والوضع كمهاجرين املواطنة 
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ختصيص املزيد من األموال لتعزيز حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة           -٢٠٤-١٤٦
التدريب الالزم  ومحايتهم، وال سيما يف جمال التوظيف والتعليم والسكن، وتقدمي          

 ؛ )تونس(يف واستقالليتهم ظألشخاص هبدف حتسني قابليتهم للتوهلؤالء ا

تقدمي املزيد من اخلدمات اخلاصة لألطفال ذوي اإلعاقة، مبـا يف             -٢٠٥-١٤٦
تقويـة  بفـضل   ذلك اختاذ تدابري الزمة من أجل حتسني ظروف التعليم، وذلك           

 ؛ )الصني(التعاون بني املؤسسات 

اصلة اجلهود الرامية إىل ضمان نظام تعليم شامل، وال سـيما           مو  -٢٠٦-١٤٦
فيما يتعلق بالتالميذ ذوي االحتياجات التعليمية اخلاصة والتالميذ األمس حاجة          

 ؛ )جامايكا(إىل املساعدة املالية 

يف سبيل تقدمي مرافق مناسـبة لتحـسني        الالزمة  طوات  اخلاختاذ    -٢٠٧-١٤٦
مجهورية كوريا  (التعليم، وال سيما األطفال     حصول األشخاص ذوي اإلعاقة على      

 ؛ )الشعبية الدميقراطية

اغتنام فـرص    اإلعاقة من    ياألطفال ذو لتمكني  تكثيف اجلهود     -٢٠٨-١٤٦
 ؛ )قربص(من مرافق للتعليم والصحة االستفادة الكافية 

تنفيذها وعملية  ضمان أن متتثل القوانني بشأن الشعوب األصلية          -٢٠٩-١٤٦
 ؛ )سويسرا(ن حقوق الشعوب األصلية لإلعالن بشأ

ضمان حقوق الشعوب األصلية والشعوب املعتمدة على الغابات          -٢١٠-١٤٦
ـ واألراضي واألقاليم يف القانون واملمارسة، وال سيما فيما يتعلق حبقها يف      وارد امل

 ؛ )النرويج(تقليدية ال

امتثال  حبقوق الشعوب األصلية، وضمان   ُتعىن  إنشاء جلنة مستقلة      -٢١١-١٤٦
تنفيذها إلعالن األمم املتحدة بشأن حقوق الشعوب عملية القوانني والسياسات و  

 ؛ )السويد(األصلية 

بـشأن  اليت تنـشب    نازعات  املإنشاء هيئة مستقلة للتحقيق يف        -٢١٢-١٤٦
 ؛ )نيوزيلندا(وارد املواألراضي واألقاليم 

عوب األصلية، مـن    اختاذ تدابري، باملشاركة الكاملة والفعالة للش       -٢١٣-١٤٦
حقـوق  بشأن  التحقيق الوطين   التصدي للمسائل اليت مت إبرازها يف سياق        أجل  

 ؛ )لندانف(يف ملكية األراضي الشعوب األصلية 

مواصلة تنفيذ اخلطط واالستراتيجيات اليت تعزز رفاه الـشعوب           -٢١٤-١٤٦
 ؛ )دولة بوليفيا املتعددة القوميات(األصلية اقتصادياً واجتماعياً 
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الفقر، وال سـيما يف     املبذولة من أجل استئصال     تكثيف اجلهود     -٢١٥-١٤٦
أوساط أورنغ أسلي يف شبه جزيرة ماليزيا والسكان األصليني يف والييت صـباح             

 ؛ )دولة بوليفيا املتعددة القوميات(راواك اوس

الفقر من خالل تنفيـذ     استئصال  يف جمال   إحراز املزيد من التقدم       -٢١٦-١٤٦
كومة من أجل التحول بنجاح، وبصورة خاصة يف املنـاطق الفقـرية            برنامج احل 

 يف والييت صـباح     األصليةجلماعة أورنغ أسلي يف شبه جزيرة ماليزيا والشعوب         
 ؛ )مجهورية فرتويال البوليفارية(راواك اوس

من أجل ضمان كرامة حقـوق العمـال    املبذولة  مواصلة اجلهود     -٢١٧-١٤٦
 ؛ )نيبال(الالزمة قانونية الؤسسية واملتدابري منها اختاذ البطرق املهاجرين ومحايتها، 

اعتماد تدابري أكثر صرامة بغرض محاية حقوق العمال املهاجرين           -٢١٨-١٤٦
 ؛)كولومبيا(والعمال املؤقتني 

توسيع نطاق محاية املهاجرين وأسرهم ومواصلة اجلهود من أجل           -٢١٩-١٤٦
 ؛ )لفلبنيا(تعزيز سالمة العمال األجانب ورفاههم 

إىل محاية حقوق العمال األجانب وتعزيـز       الرامية  تكثيف اجلهود     -٢٢٠-١٤٦
لضمان حتسني ظروف عمـل العمـال       سيما   والسالمتهم ورفاههم يف ماليزيا،     

 ؛ )اإندونيسي(ميتلكون وثائق اإلقامة  الذين الوحتسني محاية العمال املرتليني 

شخاص الذين يقيمون يف البلد     تسهيل عملية تنظيم وضع هجرة األ       -٢٢١-١٤٦
 ؛ )املكسيك(يف ماليزيا املولودين ، والسماح بتسجيل أطفاهلم طويلةمنذ فترة زمنية 

وكاالت توظيف العمال األجانب امتثـاالً كـامالً        امتثال  ضمان    -٢٢٢-١٤٦
 ؛ )بنغالديش(املنطبقة للقوانني واللوائح 

 ؛ )بنغالديش(لقضاء االعمال األجانب إىل تعزيز فرص احتكام   -٢٢٣-١٤٦

التحقيق على حنو واٍف يف مجيع حاالت سوء معاملـة العمـال              -٢٢٤-١٤٦
 هذه األفعـال إىل العدالـة، وإتاحـة سـبل     كيبتمرتقدمي املرتليني املهاجرين، و 

 ؛ )أملانيا(االنتصاف القانونية للعمال املهاجرين بصورة كاملة 

الجئني وملتمسي اللجـوء    ضمان معاملة كل العمال املهاجرين وال       -٢٢٥-١٤٦
 ؛ )كندا(للمعايري الدولية، مبا يف ذلك احترام مبدأ عدم اإلعادة القسرية وفقاً 

قائمة هبدف حتسني إدارة شؤون     الدارية  اإلطر  األالنظر يف حتسني      -٢٢٦-١٤٦
 ؛ )أفغانستان(الالجئني وملتمسي اللجوء يف البلد 
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دبلوماسـية  البعثات  الليمية و قاإلدولية و النظمات  املالتعاون مع     -٢٢٧-١٤٦
 واألجانب  الالجئونيواجهها ملتمسو اللجوء و   اليت  شاكل  املهبدف التصدي إىل    

 ؛ )السودان(وثائقهم يف البلد يفقدون الذين 

تبادل اخلربات والدروس املستفادة يف التعاون بني بلدان اجلنوب           -٢٢٨-١٤٦
 ؛ )املغرب(يف جمال تعزيز احلق يف التعليم 

تبادل املمارسات الفُضلى مع اآلخرين يف جمال ختفيـف عـبء             -٢٢٩-١٤٦
 ؛ )ميامنار(متناسبة رعاية األطفال الذي يؤثر على املرأة بصورة غري 

 ؛ )الكويت(االستفادة من خربات بلدان أخرى يف جمال محاية الطفل   -٢٣٠-١٤٦

العمل على تعزيز أواصر التعـاون الـدويل يف جمـال حقـوق               -٢٣١-١٤٦
 ؛ )تركمانستان( اإلنسان

التقين يف الربامج الدولية املتعلقة بالتعاون      مبزيد من اهلمة    املشاركة    -٢٣٢-١٤٦
 ). تركمانستان(وبناء القدرات يف جمال حقوق اإلنسان 

أو التوصيات الواردة يف هذا التقرير موقف الدولة        /تعكس مجيع االستنتاجات و     -١٤٧
وال ينبغي تأويـل هـذه      .  االستعراض بشأهنا  أو الدولة موضوع  /اليت قدمتها و  ) الدول(

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