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  جملس حقوق اإلنسان
  الفريق العامل املعين باالستعراض الدوري الشامل

  الدورة السابعة عشرة
  ٢٠١٣نوفمرب / تشرين الثاين١ - أكتوبر / تشرين األول٢١جنيف، 

) ب(١٥أعدته املفوضية السامية حلقوق اإلنسان وفقاً للفقـرة         موجز      
 من مرفق قـرار  ٥ والفقرة ٥/١من مرفق قرار جملس حقوق اإلنسان    

  ١٦/٢١اجمللس 

  *ماليزيا    

 جهـة معنيـة إىل عمليـة        ٢٨ املقدمة من    )١(هذا التقرير هو موجز للورقات      
وجيهية العامة اليت اعتمـدها     وهو يتبع هيكل املبادئ الت    . االستعراض الدوري الشامل  

وال يتضمن التقرير أية آراء أو وجهـات        . ١٧/١١٩جملس حقوق اإلنسان يف مقرره      
نظر أو اقتراحات من جانب مفوضية األمم املتحدة السامية حلقوق اإلنـسان، وال أي            

وقد ذكرت بصورة منهجية يف حواشي هناية . حكم أو قرار فيما يتصل بادعاءات حمددة
جع املعلومات الواردة يف التقرير، كما مت قدر اإلمكان اإلبقاء على النصوص            النص مرا 

، ُيخصص، حسب مقتضي احلـال،      ١٦/٢١وعمالً بقرار اجمللس    . األصلية دون تغيري  
فرع مستقل إلسهامات املؤسسات الوطنية حلقوق اإلنسان التابعة للدولـة موضـوع            

وتتاح على املوقع الشبكي . بادئ باريساالستعراض واملعتمدة بناء على التقيد الكامل مب
وقـد  . للمفوضية السامية حلقوق اإلنسان النصوص الكاملة جلميع الورقات الـواردة         

 خـالل هـذه     حدثتروعي يف إعداد هذا التقرير دورية االستعراض والتطورات اليت          
  .الفترة

__________ 

 .حريرية باألمم املتحدةمل حترر هذه الوثيقة قبل إرساهلا إىل دوائر الترمجة الت  *  
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 للدولـة   املعلومات املقدمة من املؤسسة الوطنية حلقوق اإلنسان التابعة         -أوالً  
  موضوع االستعراض واملعتمدة بناء على التقيد الكامل مببادئ باريس

   واإلطارملعلومات األساسيةا  -ألف  
أثنت جلنة حقوق اإلنسان يف ماليزيا على مبادرة احلكومة بإنشاء جلنة فرعية فنيـة                -١

هد الدويل  لدراسة جدوى االنضمام إىل العهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية والع          
اخلاص باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية واتفاقية مناهضة التعذيب واالتفاقية الدولية          
للقضاء على مجيع أشكال التمييز العنصري وناشدهتا التعجيل بعملية االنضمام إىل املعاهدات            

  .)٢(الست املتبقية يف ميدان حقوق اإلنسان الرئيسية الدولية
 حقوق اإلنسان يف ماليزيا بأن زيادة تعزيز فعاليتها لالضطالع مبهامها           وأفادت جلنة   -٢

قد محلها على االقتراح بتعديل القانون املؤسس للجنة ليتسىن هلا زيارة أماكن االحتجاز بدون   
  .)٣(سبق إخطار كما يشترط منها حالياً

 املختارة واملقترحـة  وتتطلع جلنة حقوق اإلنسان يف ماليزيا إىل إنشاء اللجنة الربملانية         -٣
  .)٤(بشأن حقوق اإلنسان

 لوضع  ٢٠١٠أكتوبر  /ومع إثنائها على القرار الذي اختذته احلكومة يف تشرين األول           -٤
خطة عمل وطنية يف ميدان حقوق اإلنسان، فقد أعربت جلنة حقوق اإلنسان يف ماليزيا عن               

ة وذات مغزى مع مجيـع    قلقها إزاء بطء التقدم وحثت احلكومة على إجراء مشاورات واسع         
  .)٥(األطراف صاحبة املصلحة لوضع هذه اخلطة

  التعاون مع اآلليات املعنية حبقوق اإلنسان  -باء  
دعت جلنة حقوق اإلنسان يف ماليزيا احلكومة إىل توجيه دعوات إىل مجيع املكلفني               -٥

  .)٦(بواليات يف إطار اإلجراءات اخلاصة الذين تقدموا بطلبات لزيارة ماليزيا
وأوصت جلنة حقوق اإلنسان يف ماليزيا احلكومة بالقيام بدور أكثر نشاطاً مبا يضمن          -٦

أن تكون مجيع األطراف صاحبة املصلحة، وخباصة الوكاالت احلكوميـة علـى مـستوى              
الواليات، ال فحسب على علم باالستعراض الدوري الشامل، بل وأن يتم إشراكها أيـضاً              

  .)٧(ات املتمخضة عن االستعراض الدوري الشاملبشكل مباشر يف تنفيذ التوصي

  تنفيذ االلتزامات الدولية املتعلقة حبقوق اإلنسان  -جيم  
دعت جلنة حقوق اإلنسان يف ماليزيا احلكومة إىل النظر يف مسألة عدم وجود قانون                -٧

  .)٨(بشأن املساواة بني نوع اجلنس وبشأن ازدواجية املعايري املتعلقة باحلق يف اجلنسية
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ت جلنة حقوق اإلنسان يف ماليزيا باقتراح احلكومة إعادة النظـر يف عقوبـة              ورحب  -٨
اإلعدام اإللزامية خبصوص االجتار باملخدرات معربة عن األمل يف أن يؤدي ذلك تدرجيياً إىل              

  .)٩(إلغاء عقوبة اإلعدام
ألقليـات  وأعربت جلنة حقوق اإلنسان يف ماليزيا عن القلق إزاء سوء معاملة أفراد ا              -٩

  .)١٠(اجلنسية والتمييز ضدهم ومضايقتهم وتشويه مسعتهم وإذالهلم وترهيبهم
ومع الترحيب بالتعديالت اليت أدخلت على قانون مكافحة االجتـار باألشـخاص              -١٠
 للنص على فرض غرامة أكرب على أي شخص يدان باالستفادة مـن اسـتغالل               ٢٠١٠ يف

وفري محاية مؤقتة لضحية اجتار مشتبه فيه، تعرب        شخص متاجر به وعلى إصدار أمر إلزامي بت       
جلنة حقوق اإلنسان يف ماليزيا عن قلقها لكون التعديالت قد وسعت نطاق القانون ليشمل              

  .)١١(هتريب املهاجرين
ورحبت جلنة حقوق اإلنسان يف ماليزيا بالتعديالت اليت أدخلت على قانون مكافحة          -١١

حبيث يشمل اإلصـابات    " العنف املرتيل " نطاق تعريف     لتوسيع ٢٠١٢العنف املرتيل يف عام     
  .)١٢(النفسية والعاطفية

وأثنت جلنة حقوق اإلنسان يف ماليزيا على إنشاء جلنة التعيينات القضائية لتوفري آلية               -١٢
أكثر شفافية لتعيني القضاة، وعلى إدراج املواضيع املتعلقة حبقوق اإلنسان يف الربامج التدريبية             

ا معهد التدريب القضائي والقانوين لصاحل موظفي السلك القـضائي واملـدعني            اليت ينظمه 
قـوق اإلنـسان لـدى اختـاذ        ورحبت برجوع القضاة إىل املعاهدات الدولية حل      . العامني
  .)١٣(قراراهتم

ومع ترحيب جلنة حقوق اإلنسان يف ماليزيا باإلصالحات التشريعية، فقد أعربـت              -١٣
ألف من قانون األدلة، اليت تتعلق بقرينة واقعيـة         ١١٤ي املادة   عن قلقها من احتمال أن تؤد     

تصدر يف منشور، إىل تقويض وهتديد حرية الكالم والتعبري جدياً، خاصـة علـى شـبكة                
  .)١٤(االنترنت، وأن تعكس عبء اإلثبات يف القضايا اجلنائية واملدنية

اإلسكان االجتمـاعي  وأعربت جلنة حقوق اإلنسان يف ماليزيا عن قلقها ألن برامج             -١٤
وبسبب  تعد بالنفع على اجملموعات املستهدفة ألهنا مل تكن مؤهلة للحصول على القروض،            مل

م توزيـع املـساكن املنخفـضة       قلة الوحدات السكنية امليسورة الكلفة وعدم كفاءة نظـا        
  .)١٥(الكلفة
زمة لتكـافؤ   وحثت جلنة حقوق اإلنسان يف ماليزيا احلكومة على اختاذ التدابري الال            -١٥

فرص حصول اجملموعات املهمشة مثل ملتمسو اللجوء واملهاجرون ممـن ليـست لـديهم              
  .)١٦(مستندات هوية وعدميو اجلنسية على الرعاية الصحية

 أفادت جلنة حقوق اإلنسان     ٢٠٥-٢٠١٣ومع اإلثناء على بدء تطبيق خطة التعليم          -١٦
  .)١٧(موعات املهمشة على التعليميف ماليزيا بأن هناك ثغرات يف سبل حصول أطفال اجمل
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وصرحت جلنة حقوق اإلنسان يف ماليزيا بأن على احلكومة أن تضاعف جهودهـا               -١٧
لتناول حقوق األشخاص ذوى اإلعاقة، ال سيما فيما يتعلق بتسجيلهم وحصوهلم على التعليم            

  .)١٨(لعملم واحلصول على اووصوهلم إىل املرافق واملنافع والبنايات العامة والنقل العا
ومن الضروري يف رأي جلنة حقوق اإلنسان يف ماليزيا أن تتخذ احلكومـة تـدابري                 -١٨

قانونية وسياساتية وإدارية للتصدي للقضايا املتعلقة حبـق الـسكان األصـليني يف األرض،              
يشمل عدم االعتراف مبفهوم الشعوب األصلية للحقوق العرفية للـسكان األصـليني يف              مبا

 ذلك األراضي التقليدية للسكان األصليني يف املناطق احملمية ومشاريع التنمية،           األرض، مبا يف  
. وعدم كفاية التعويضات اليت تقدم عن فقدان أرضهم وأقاليمهم وحماصـيلهم ومـواردهم            

  .)١٩(وافقة احلرة واملسبقة واملستنريةوعلى احلكومة أن تطبق مبدأ امل
ـ   وأشارت جلنة حقوق اإلنسان يف ماليزيا       -١٩ شاكل الـيت يواجههـا العمـال        إىل امل
ون، مبا يف ذلك عدم انتظام ساعات العمل أو طوهلا، وعدم دفع األجور بشكل كامل               جراامله

ومنتظم، وظروف املعيشة اليت يرثى هلا، واالفتقار إىل بطاقات هوية شخصية مالئمة واحتجاز 
  .)٢٠(جوازات سفرهم من جانب أرباب عملهم

 اإلنسان يف ماليزيا بأن ليست هناك قـوانني حتكـم شـؤون             وأفادت جلنة حقوق    -٢٠
الالجئني وملتمسي اللجوء وأن حقوقهم حمدودة للغاية خاصة من حيث ما يتعلق باحلـصول        
على التعليم املنهجي وعلى العمل وخدمات الرعاية الصحية مما يربر التوصية باالنـضمام إىل              

  .)٢١(ول امللحق هبااالتفاقية املتعلقة مبركز الالجئني والربوتوك

  املعلومات املقدمة من األطراف األخرى صاحبة املصلحة  -ثانياً  

  املعلومات األساسية واإلطار  -ألف  

  نطاق االلتزامات الدولية  -١  
أفاد احتاد احلقوق املتساوية وجلنة احلقوقيني الدولية بأنه رغم استجابة ماليزيا للقيام              -٢١

ق على العهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية واتفاقية         تدرجيياً بدراسة اقتراح التصدي   
مناهضة التعذيب خالل االستعراض الدوري الشامل السابق، فإهنا مل تصدق بعد على هاتني             

ومل تصدق ماليزيا بعد على العهد الدويل اخلاص باحلقوق االقتصادية واالجتماعية        . املعاهدتني
وأعربت منظمة العفو الدولية عن أوجه      . )٢٢( التمييز العنصري  والثقافية واتفاقية القضاء على   

  .)٢٣(قلق مماثلة
وأوصت مبادرة الكومنولث حلقوق اإلنسان بأن تقوم ماليزيا على وجـه الـسرعة               -٢٢

العهـد الـدويل    : بالتصديق على مجيع الصكوك الدولية املتعلقة حبقوق اإلنسان، مبا يف ذلك          
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سية، والعهد الدويل اخلاص باحلقوق االقتصادية واالجتماعيـة        اخلاص باحلقوق املدنية والسيا   
والثقافية، واتفاقية مناهضة التعذيب واتفاقية األمم املتحدة املتعلقة مبركز الالجئني؛ وبسحب           
مجيع التحفظات املفروضة على اتفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييز ضد املرأة واتفاقيـة              

ريعات احمللية مع املعايري الدولية حلقوق اإلنسان كما ترد يف حقوق الطفل؛ وضمان متشي التش
، على حنو ما توصي بـذلك أيـضاً الورقـة           )٢٤( الدولية الرئيسية حلقوق اإلنسان    الصكوك
  .)٢٦(٣ والورقة املشتركة )٢٥(١املشتركة 

 بسحب التحفظات علـى     ٢٠١٠ بأن ماليزيا قامت يف      ٦وأفادت الورقة املشتركة      -٢٣
املتعلقة حبرية   (١٥؛ واملادة   )املتعلقة حبرية التعبري   (١٣؛ واملادة   )تعريف عمل الطفل  ( ١املادة  

، وقعت احلكومة أيضاً علـى      ٢٠١١ويف عام   . من اتفاقية حقوق الطفل   ) التجمع واملشاركة 
اثنني من بروتوكوالت اتفاقية حقوق الطفل الثالثة بشأن بيع األطفال واستغالهلم يف البغـاء              

 قدمت  جهة٢٧وأبدت . )٢٧( اإلباحية وبشأن اشتراك األطفال يف الرتاعات املسلحة  ويف املواد 
 قلقها إزاء استمرار أوجه عدم االتساق يف تعريف الطفل مبوجب القوانني            ٦الورقة املشتركة   

وقليلة . الوطنية حيث يتعدد ويتناقض تعريف الطفل يف كل من القانون املدين وقانون الشريعة            
 من اتفاقية حقوق الطفـل      ١٥ و ١٣ بذلت للوقوف على ما تقصده املادتان        هي اجلهود اليت  

وأوصـت الورقـة    . )٢٨(لسياسات واحلقائق على أرض الواقع    يف الواقع العملي، ومل تتغري ا     
 ماليزيا بإلغاء مجيع التحفظات واإلعالنات املقدمة بشأن اتفاقية القـضاء علـى             ١املشتركة  

  .)٢٩(تفاقية حقوق األشخاص ذوى اإلعاقةوق الطفل واالتمييز ضد املرأة واتفاقية حق
وصرح احتاد احلقوق املتساوية بأن ماليزيا وإن كانت قد أفادت يف ردهـا خـالل                 -٢٤

وتشرك اجلهـات صـاحبة     " تعزز تشريعها القائم  "االستعراض الدوري الشامل السابق بأهنا      
ىل القانون احمللي، فإن قانوهنا احمللـي    املصلحة يف ترمجة اتفاقية القضاء على التمييز ضد املرأة إ         

  .)٣٠(ية القضاء على التمييز ضد املرأةيتمشى مع االلتزامات املنصوص عليها يف اتفاق ال

  اإلطار الدستوري والتشريعي  -٢  
 بأن القوانني تصدر بانتظام مبهلة إخطار قصرية جداً وبعدم    ١أفادت الورقة املشتركة      -٢٥

. راء مشاورات بسيطة جداً وعدم إجراء أي نقاش بشأهنا يف الربملان          إجراء أية مشاورة أو بإج    
وكثرية هي احلاالت اليت أسفرت فيها هذه املمارسات عن إصدار قوانني خمالفـة حلقـوق               

  .)٣١(اإلنسان
وأفاد احتاد احلقوق املتساوية بأن القوانني التمييزية ال تزال سـارية يف عـدد مـن                  -٢٦

 من  ١٥٣احلياة مشرياً إىل سياسات العمل اإلجيايب الواردة يف املادة          اجملاالت ويف سائر مناحي     
 بطريقة متييزية علـى املعارضـني       ١٩٦٧الدستور وإىل إنفاذ الدستور وقانون الشرطة لعام        

 من قانون العقوبات من خالل ممارسات تـصل إىل          ٣٧٧السياسيني للحكومة، وإنفاذ املادة     
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 املغـايرة   واملثليني ومزدوجي امليل اجلنسي وذوى امليـول      حد جترمي وإساءة معاملة املثليات      
  .)٣٢(لنوعهم بطريقة متييزية

 إىل قلة التدابري التشريعية أو اإلدارية اليت حتمي أطفـال           ٦وأشارت الورقة املشتركة      -٢٧
. الالجئني وملتمسي اللجوء كمثال على عدم متشي القانون الوطين مع اتفاقية حقوق الطفل            

 بأن توازي نظامي قانون الشريعة الذي ينطبق على املسلمني والقانون املـدين             وأفادت أيضاً 
  .)٣٣(جه عدم االتساق قي الواقع العملييتسبب يف إحداث الكثري من أو

  اإلطار املؤسسي والبنية األساسية حلقوق اإلنسان وتدابري السياسة العامة  -٣  
اإلنسان يف ماليزيا قد أبدوا مزيداً       بأن أعضاء جلنة حقوق      ١أفادت الورقة املشتركة      -٢٨

من االستعداد للتصدي لقضايا متنازع عليها مثل امليل اجلنسي وحقوق اهلوية على أسـاس              
نوع اجلنس وذلك ببدء إجراء حوارات مع اجملموعات الدينية وغريها من اجلهات صـاحبة              

 2.0 بريسـيه    املصلحة، واملشاركة بصفة مراقب يف التجمعني السلميني املعـروفني باسـم          
ومبواصلة إجراء حتقيق عام يف األحداث اليت وقعت خالل التجمـع الـسلمي              ،3.0 وبريسيه
أمـاكن العمـل      وتعيني حمامني لعقد جلسات إحاطة بشأن أعمال الرصـد يف          2.0بريسيه  

ومـع  . )٣٤(خبصوص قضايا التمييز القائم على نوع اجلنس والقضايا املتعلقة حبقوق الطفـل           
 عن القلق لعدم إجراء مناقشة يف الربملان ملا تقدمه جلنـة            ١ الورقة املشتركة    ذلك، أعرب يف  

  .)٣٥(حقوق اإلنسان يف ماليزيا من تقارير سنوية
 بأن األمر يتطلب تعزيز آليات تنفيذ خطط العمل الوطنية        ٦وأفادت الورقة املشتركة      -٢٩

رحة بأن التنسيق ال يزال ضعيفاً      حلماية األطفال ورصدها رصداً ذاتياً وتقييمها ومتابعتها، مص       
 وذلك بسبب قلة    ٢٠٠١بني الوكاالت احلكومية اليت مت تفويضها مبوجب قانون الطفل لعام           

عمليات التنسيق الرمسية، وعدم توضيح األدوار واملسؤوليات احملددة للوكـاالت املفوضـة            
  .)٣٦(ومساءلتها

  التعاون مع اآلليات املعنية حبقوق اإلنسان  -باء  

  التعاون مع هيئات املعاهدات  -١  
أفادت جلنة احلقوقيني الدولية بأن ماليزيا مل تلتزم باملواعيد النهائية احملـددة لتقـدمي                -٣٠

  .)٣٧(التقارير إىل هيئات املعاهدات

  التعاون مع اإلجراءات اخلاصة  -٢  
 )٣٨( معلقة خلاصة لزيارة ماليزيا  أفادت جلنة احلقوقيني الدولية بأن طلبات اإلجراءات ا         -٣١

وأوصت ماليزيا باملوافقة على طلبات اإلجراءات اخلاصة للقيام ببعثات رمسية يف أقرب فرصة             
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وأوصت اللجنة بأن تصدر ماليزيا دعوة دائمة مفتوحة جلميع املكلفني بإجراءات           . )٣٩(ممكنة
  .)٤٠(خاصة

  تنفيذ االلتزامات الدولية حلقوق اإلنسان  -جيم  

  يزاملساواة وعدم التمي  -١  
صرح احتاد احلقوق املتساوية بأن ليس يف ماليزيا تشريعات شاملة لتحقيق املـساواة               -٣٢

وهيئات إلنفاذ املساواة يف مجيع اجملاالت، وهو ما يشكل عامالً مهماً الستمرار أمناط التمييز              
  .)٤١(والتفاوت

سية وحقوق  وصرح احتاد احلقوق املتساوية بأن ماليزيا رفضت االعتراف بامليول اجلن           -٣٣
اهلوية على أساس نوع اجلنس باعتبارها من حقوق اإلنسان مفيداً بأنه يتم قذف السحاقيات              

واملثليني واملخنثني وحاملي صفات اجلنـسني واللـواطيني وأهنـم           ومزدوجي امليل اجلنسي  
يواجهون أعمال عنف وخيضعون ملضايقات مستمرة من جانب العناصر الفاعلة احلكوميـة            

  .)٤٢(ية على السواءوغري احلكوم
 بأن األشخاص من غري املـواطنني واألزواج األجانـب          ١وأفادت الورقة املشتركة      -٣٤

يدفعون رسوماً أعلى للحصول على اخلدمات العامة مثل الرعاية الصحية واخلدمات املصرفية            
وال جيوز للزوجات األجنبيات العمل إال بتصريح خطي من أزواجهـن، وهـو             . واجلامعات

  . )٤٣(كل مثاالً آخر على التمييز القائم على نوع اجلنسيش ما

  حق الفرد يف احلياة واحلرية وأمنه الشخصي  -٢  
 أكثـر   ٢٠١٢أكتوبر  /أفادت منظمة العفو الدولية بأنه كان هناك يف تشرين األول           -٣٥
وأعلنت احلكومة أيـضاً أهنـا سـتنظر يف         .  سجيناً ينتظرون تنفيذ عقوبة اإلعدام     ٩٣٠ من

ال أحكام اإلعدام اإللزامية بأحكام بالسجن بالنسبة جلرائم املخدرات يف ظل ظـروف             استبد
 بأن هنج ماليزيا إزاء جرائم املخدرات ينتهك املعـايري          ٨وأفادت الورقة املشتركة    . )٤٤(معينة

" باالجتـار "ت إدانته   الدولية، وأن ماليزيا تفرض عقوبة اإلعدام أوتوماتيكياً على كل من ثبت          
، وأوصت بأن تقوم ماليزيا يف حالة عدم إلغاء عقوبة اإلعدام، بقصر تطبيقها             )٤٥(اتباملخدر

أو غريها مـن    /على أشد اجلرائم خطورة مستبعدة بذلك تطبيقها على االجتار باملخدرات و          
 وصرحت شبكة املعلومات الدولية اخلاصة حبقوق الطفـل بـأن           ،)٤٦(اجلرائم ذات الصلة هبا   

 عاماً وقت ارتكاب جـرائم  ١٨ مشروع على األشخاص دون سن  فرض عقوبة اإلعدام أمر   
  .)٤٧(معينة
 بأن االفتقار إىل قانون جنائي يعرف التعذيب بوضوح         ١٠وأفادت الورقة املشتركة      -٣٦

وحيظره يسهم يف عدم إجراء حتقيقات كافية يف أفعـال التعـذيب ومالحقتـها واملعاقبـة                
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أخري بإدراج تعريف للتعذيب يف قانون العقوبات       ، وأوصت بان تقوم ماليزيا دون ت      )٤٨(عليها
وبإصدار قانون ملكافحة التعذيب يقضي بفرض عقوبات مالئمة على مجيع أفعال التعذيب مع 

  .)٤٩(مراعاة طابعها اخلطري
وصرحت منظمة رصد حقوق اإلنسان بأن الشرطة قد واصـلت اللجـوء منـذ                -٣٧

القوة بدون داع أو بشكل مفرط إليقـاف        االستعراض الدوري الشامل األول إىل استخدام       
وغالبـاً  . االحتجاجات وانتزاع االعترافات قسراً وإساءة معاملة األشخاص يف االحتجـاز         

تعزى حاالت الوفاة املشتبه يف حدوثها يف خمافر الشرطة، مبا يف ذلك ثالث حاالت وقعت        ما
أو إىل   حية قبل احتجازهم   وحده، إىل حاالت املشتبه فيهم الص      ٢٠١٣يناير  /يف كانون الثاين  

  .)٥٠(تعاطيهم املخدرات
وأفادت منظمة العفو الدولية بأنه جيري توقيف واعتقال األشخاص بالعـشرات إىل              -٣٨

أجل غري مسمى وبدون هتم مبوجب قانون األمن الداخلي بالرغم من أن الربملان قـد ألغـاه              
صاً حمتجـزاً مبوجـب      شخ ٢٣، كان ال يزال هناك      ٢٠١٣فرباير  /وحىت شباط . ٢٠١٢ يف

للجرائم املهددة لألمن حمل    ) التدابري اخلاصة (، حل قانون    ٢٠١٢يونيه  /ويف حزيران . القانون
 ساعة وهـو    ٤٨قانون األمن الداخلي ونص على جواز االحتجاز االنفرادي ملدة تصل إىل            

ضائية عة ق يعرض احملتجز خلطر التعذيب، وعلى االحتجاز بدون توجيه هتمة أو بدون مراج            ما
وأبدت نقابة احملامني يف ماليزيا ومنظمة خط الدفاع األمـامي          . )٥١( يوماً ٢٨ملدة تصل إىل    

وجلنة احلقوقيني الدولية ومنظمة رصد حقوق اإلنسان أيضاً أوجه قلق مماثلـة إزاء قـانون               
 والورقـة  ٣وأوصـت الورقـة املـشتركة       . )٥٢(للجرائم املهددة لألمـن   )  اخلاصة التدابري(

للجرائم املهددة لألمن أو بأن تعدلـه       ) التدابري اخلاصة ( بأن تلغي ماليزيا قانون      ١٠ املشتركة
  .)٥٣( كبري لالمتثال للمعايري الدوليةإىل حد
وصرحت منظمة خط الدفاع األمامي بأن كثريين من املدافعني املاليزيني عن حقوق              -٣٩

و هتديدات بالقتل بوسائل اتصال     اإلنسان يتلقون بانتظام رسائل كراهية بالربيد اإللكتروين أ       
ـ           . إلكترونية راد وقد استخدمت الغارات واهلجمات على املكاتب من جانب الـشرطة وأف

كما أفادت منظمة خط الدفاع األمامي بأنه جرى توقيف         . )٥٤(جمهويل اهلوية كأداة للترهيب   
عمل من أجـل     عضواً متطوعاً وغريهم من األفراد املنتسبني ملنظمة قوى ال         ٨٠واحتجاز حنو   

الق سراحهم  يف مجيع أحناء ماليزيا قبل إط٢٠١١فرباير / شباط٢١ و١٣حقوق اهلندوس بني 
  .)٥٥(بدون توجيه هتم إليهم

 وصرحت منظمة رصد حقوق اإلنسان بأن ماليزيا مل تفلح يف القضاء على االجتار               -٤٠
 أن توفر للضحايا    باألشخاص بشكل فعال مفضلة التركيز على اجلانب اجلنائي للقضايا دون         

وكثرياً ما يتم إبعاد ضحايا االجتار لفترات       . سبل احلصول على اخلدمات االجتماعية الالزمة     
فالتعديالت اليت أدخلت على قانون مكافحة االجتار . طويلة يف مراكز لإليواء تديرها احلكومة    

ات باألشخاص قد خلطت بني هتريب األشخاص واالجتار باألشخاص وفرضت كذلك عقوب          
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لوقت املناسب  شديدة على كال الفعلني مما أثار صعوبات لتعيني ضحايا االجتار بالفعل ويف ا            
  .)٥٦(وتقدمي احلماية هلم

وأعلنت منظمة العفو الدولية أن ماليزيا تلجأ روتينياً إىل التعذيب بفرض اجللد حبكم               -٤١
ويف . علـق بـاهلجرة   خمالفة، مبا يف ذلك خمالفـات تت ٦٠قضائي كعقوبة على ما يزيد على       

السجون، يقوم موظفون مدربون تدريباً خاصاً جبلد السجناء بعنف بواسطة عصا طوهلا متر             
وكثرياً  ). كيلومتراً يف الساعة   ١٦٠تصل إىل   (ميسكوهنا بيديهم االثنتني جللدهم بسرعة فائقة       

 عـن   ، أفصحت احلكومة  ٢٠١١يونيه  /ويف حزيران . ما يفقد الضحايا وعيهم من شدة األمل      
 ٢٠٠٥ عامالً مهاجراً الرتكاب خمالفـات تتعلـق بـاهلجرة بـني عـام               ٢٩ ٥٧٩جلد  
  .)٥٧(٢٠١٠ وعام
وصرحت منظمة املبادرة الشاملة املتعلقة بالقضاء على مجيع أشكال العقاب اجلسدي   -٤٢

لألطفال بأن العقوبة البدنية اليت تفرض على األطفال يف ماليزيا مشروعة رغـم التوصـيات               
ومل حيرز تقدم يف حظر العقوبة البدنية . ٢٠٠٩عن االستعراض الدوري الشامل لعام الصادرة 

املفروضة على األطفال حىت يف نظام العقوبات حيث أعربت احلكومة عن نيتـها بإصـالح               
فالعقوبة البدنية اليت تفرض على األطفال يف ماليزيا ال تـزال مـشروعة يف مجيـع                . القانون

وأعربت . )٥٨(رتل واملدارس ونظام العقوبات ومراكز الرعاية البديلة      األوساط، مبا يف ذلك امل    
  .)٥٩(شبكة املعلومات اخلاصة حبقوق الطفل عن أوجه قلق مماثلة

  إقامة العدالة، مبا يف ذلك مكافحة اإلفالت من العقاب وسيادة القانون  -٣  
يار أعضاء جلنة   صرحت جلنة احلقوقيني الدولية بأن شدة تأثري رئيس الوزراء يف اخت            -٤٣

. )٦٠(راحة من استقالل السلطة القضائية    التعيينات القضائية وتعيني القضاة بوجه عام تنال ص       
  .)٦١( أوجه قلق مماثلة١ورقة املشتركة وأبدت ال

 ماليزيا بتدريب القضاة وغريهم من مـوظفي الـسلك          ١وأوصت الورقة املشتركة      -٤٤
  .)٦٢(يادة فهم حقوق اإلنسانملان على زالقانوين والقضائي وأعضاء الرب

وصرحت نقابة احملامني يف ماليزيا بأن احلكومة تواصل ممارسـة ترهيـب احملـامني          -٤٥
باستدعائهم الستجواهبم ومطالبتهم بتقدمي مستندات وبيانات خطيـة ومعلومـات تتعلـق            

ر أعضاء  وأفادت النقابة بأن كبا   . )٦٣( اليت خيضع فيها موكلوهم للتحقيق     مبوكليهم يف القضايا  
احلكومة قد هددوا بإصدار تشريع لتأسيس جملس نقابة بديل وأكادميية للقانون للحد من قوة              
واستقالل نقابة احملامني يف ماليزيا انتقاماً من تقرير النقابة الذي أشار إىل تـصرف الـشرطة              

 2.0بقسوة واستخدامها القوة بإفراط ضد الصحفيني واملشاركني يف التجمع السلمي بريسيه            
  .)٦٤(٢٠١٢أبريل / نيسان٢٨الذي عقد يف 

 السلطات املاليزية على كفالة حق األشخاص املوقوفني يف         ٤وحثت الورقة املشتركة      -٤٦
تلقي مساعدة حمام خيتارونه بأنفسهم حلماية حقوقهم وإرسائها والدفاع عنها يف مجيع مراحل       
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ـ          مـوكليهم حبريـة يف مجيـع       ع  اإلجراءات اجلنائية وضمان متكن احملامني من التـشاور م
  .)٦٥(األوقات

 بأن اختاذ القرارات يتم على ما يبدو بشكل انتقائي من           ١وأفادت الورقة املشتركة      -٤٧
جانب الشرطة بشأن القضايا الواجب التحقيق فيها ومن جانب دوائر املدعى العام بـشأن              

ا على سـبيل املثـال      فاألحكام اليت تصدر يف جرائم معينة، منه      . القضايا الواجب مالحقتها  
 بأن التحقيقات   ١٠وأفادت الورقة املشتركة    . )٦٦( االغتصاب ال تعكس خطورة اجلرمية     قضايا

ومل تقم احلكومة أيضاً بإنشاء اللجنة      . الفعلية يف التقارير اليت تتعلق بإساءة إنفاذ القانون نادرة        
زاهة وكاالت إنفاذ   بل شرعت جلنة ن   . املستقلة لتقدمي الشكاوى ضد الشرطة وسوء تصرفها      

  .)٦٧(االستقاللالقانون يف عملها ولكنها تفتقر إىل صالحيات املالحقة وإىل 
 ماليزيا بأن توقف فوراً استهداف وترهيـب األطفـال          ٩وأوصت الورقة املشتركة      -٤٨

والبالغني على أساس هوية نوع اجلنس أو ميوهلم اجلنسية وأن تقدم تعويضات ملن أضـرهتم               
. )٦٨(ل اجلنسي ومغايري اهلويـة اجلنـسية      هضة للمثليات واملثليني ومزدوجي املي    الربامج املنا 

  .)٦٩( توصيات مماثلة٤الورقة املشتركة وقدمت 

  احلق يف اخلصوصية والزواج واحلياة األسرية  -٤  
، هناك عدة مواد يف قانون األسرة اإلسالمي يف ماليزيا متيز           ١وفقاً للورقة املشتركة      -٤٩

اج وأثناء  سلمات وحدث تراجع يف حقوق من أمثال احلقوق املتساوية يف الزو          ضد النساء امل  
  .)٧٠(فترة الزواج ووقت فسخه

ومع اإلفادة بأن جترمي العالقات اجلنسية املثلية يتعارض مع القانون الدويل حلقـوق               -٥٠
عة اإلنسان وأن جمرد وجود هذه القوانني يشجع ويعزز التعصب واالعتداء والتمييز ضد مجا            

املثليات واملثليني ومزدوجي امليل اجلنسي ومغايري اهلوية اجلنسية يف ماليزيا وأن القوانني اليت             
تعاقب على العالقات اجلنسية بني شخصني من نفس اجلنس توصم أفراد مجاعـة املثليـات               
واملثليني ومزدوجي امليل اجلنسي ومغايري اهلوية اجلنسية وجتعل من الصعب عليهم املطالبـة             

قوقهم وتأكيدها، أوصت منظمة مبادرة الكومنولث حلقوق اإلنسان ماليزيا بالـشروع يف            حب
دال من قانون العقوبات يف ماليزيـا   ٣٧٧بأء واملادة   ٣٧٧ألف واملادة   ٣٧٧عملية إلغاء املادة    

  .)٧١(التراضي بني بالغني من نفس اجلنساليت جترم العالقات اجلنسية اليت تتم ب

وتكوين اجلمعيات والتجمع الـسلمي، واحلـق يف        ملعتقد، وحرية التعبري    حرية الدين أو ا     -٥  
  املشاركة يف احلياة العامة والسياسية

صرح احتاد احلقوق املتساوية بأن الضمانة الدستورية حلرية الدين حمدودة للغايـة يف               -٥١
ن غري  ص م نطاقها وال تطبق تطبيقاً سليماً ويسفر عن ذلك عدم كفالة احلرية الدينية لألشخا            

وأفاد املركز األورويب للقانون والعدالة بأن الدستور والنظام        . )٧٢(املسلمني على الوجه الكامل   
والوالية القـضائية اإللزاميـة   . القضائي واحلكومة جتيز وتشجع خمتلف أشكال التمييز الديين   
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زت للمحاكم الشرعية بشأن طلبات االرتداد عن الدين اإلسالمي واعتناق دين آخـر أجـا             
   .)٧٣(رتداد بالفعل عن الدين اإلسالميللمحاكم الشرعية حظر اال

 بأن وزارة الشؤون الداخلية قد حظرت على اجلريـدة          ١وأفادت الورقة املشتركة      -٥٢
بالرغم من أن احملكمة العليا قد      " اهللا"األسبوعية الكاثوليكية، جريدة اهلريالد، استخدام كلمة       

 ار احملكمة، اعتدت جمموعات ضغط من أبناء ماليزيا املتشددين        ونتيجة لقر . ألغت قرار الوزير  
. )٧٤(وكتيل املولوتوف ولطختها بـالطالء     كنائس بقنابل حارقة وك    ١٠على ما ال يقل عن      

 بأن حرية الدين منعدمة للمسلمني من طوائـف أخـرى أو            ١كما أفادت الورقة املشتركة     
توصف الطوائف املسلمة األخرى طائفـة      و. للمدارس ألن طائفة السنة هي الوحيدة املباحة      

  .)٧٥(وجيوز اختاذ إجراءات ضدها" حنرافباال"الشيعة 
. وتفيد منظمة العفو الدولية بأن القيود املفروضة على حرية التعبري ال تـزال قائمـة         -٥٣

وتستخدم القوانني الوطنية مثل القانون املتعلق بإثارة الفتنة، وقانون االتـصاالت ووسـائط             
نون ، وقانون الصحافة املطبوعة واملنشورات، وقانون األسرار الرمسية، وقا١٩٩٨ لعام اإلعالم

وأفادت منظمة العفو الدولية أيضاً بأن احلكومـة عـدلت         . )٧٦(األدلة للحد من حرية التعبري    
السلطة التقديريـة   " بإزالة الرجوع إىل     ٢٠١٢قانون الصحافة املطبوعة واملنشورات يف عام       

وأبـدى مركـز    . عة يتمتع هبا وزير الداخلية عند منح ترخيص للصحافة املطبو         اليت" املطلقة
صد حقوق   واحتاد احلقوق املتساوية ورابطة الناشرين الدولية ومنظمة ر        )٧٧(الصحافة املستقلة 

 بأن القانون املتعلق بإثارة الفتنـة       ٢وصرحت الورقة املشتركة    . )٧٨(اإلنسان أوجه قلق مماثلة   
 بالقانون الوطين للحفاظ علـى      ٢٠١٣ر استبداله يف وقت الحق من عام         املقر ١٩٤٨لعام  

االنسجام حيظر انتقاد احلكومة والتشكك يف النظام القائم أو يف سيادة ماليزيا، وهو ما حيـد              
  .)٧٩(ويرهب املدافعني عن حرية التعبريبشدة من مناقشة اخلطابات السياسية 

القرار التارخيي الذي اختذته دائرة االسـتئناف       وأشارت رابطة الناشرين الدولية إىل        -٥٤
 ٢٠١٢أكتوبر / تشرين األول١والصالحيات اخلاصة التابعة للمحكمة العليا يف كواالملبور يف 

 ترخيص لنـشر جريـدة   Mkini Dotcom Sdn Bhdالذي ألغي قرار وزير الداخلية بعدم منح 
دعي يف حرية التعبري الذي يشمل أيضاً احلق يف         ميس حق امل  "مصرحة بأن قرار وزير الداخلية      

  .)٨٠("ساسية املنصوص عليها يف الدستوراحلصول على ترخيص ويعد من احلريات األ
وأفادت منظمة مبادرة الكومنولث حلقوق اإلنسان بأن قـانون األسـرار الرمسيـة               -٥٥
لومـات بفـرض     قد أثار عقبات أمام حرية اإلعالم ألنه حال دون تقاسم املع           ١٩٧٢ لعام

وأوصـت الورقـة    . )٨١(ظفني مرسخاً بذلك جواً مـن الـسرية       عقوبات جنائية على املو   
 ماليزيا بأن تسن قانوناً وطنياً بشأن احلق يف احلصول على املعلومات وأن تكفل              ٣ املشتركة

  .)٨٢(وتعديلها وفقاً للمعايري الدوليةإعادة النظر يف مجيع القوانني اليت كانت تقيد هذا احلق 
وأفادت منظمة رصد حقوق اإلنسان بأن التعديالت اليت أدخلت على قانون األدلة              -٥٦

 قد شكلت أول حماولة صرحية للحكومة لفـرض الرقابـة علـى             ٢٠١٢أغسطس  /يف آب 
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ووفقاً ملنظمة رصد حقوق اإلنسان، تشدد هذه التعـديالت القيـود بتـصنيف             . اإلنترنت
شـرة مـسؤولة    هزة احلاسوب كجهات نا   أصحاب أجهزة احلاسوب ومتعهدي شبكات أج     

 أوجه قلـق    ١ورقة املشتركة   وأبدت منظمة العفو الدولية وال    . )٨٣(يعرض على شاشاهتم   عما
  .)٨٤(مماثلة
 بأن أصحاب معظم الصحف املاليزيـة مـن أعـضاء           ٢وأفادت الورقة املشتركة      -٥٧

حزاب ورجال  وصرحت أيضاً بأن أعضاء نفس األ     . األحزاب يف االئتالف احلكومي احلاكم    
هلم إىل حد كبري شـأهنا  األعمال ُيخضعون البث اإلذاعي لرقابة شديدة وتعود ملكية اإلذاعة     

   .)٨٥(شأن الصحف
 بأن املدونني يتعرضون ملضايقات قانونية باهتامهم بالفتنة        ٢وأفادت الورقة املشتركة      -٥٨

قوانني اليت جترم التجديف    وأوصت ماليزيا بإلغاء مجيع ال     )٨٦(والقذف من جانب وزير اإلعالم    
  .)٨٧(والتشهري

وأفادت منظمة رصد حقوق اإلنسان بأن لوزير الشؤون الداخلية سـلطة تقديريـة        -٥٩
بالنظام "أو " بأمن ماليزيا"مطلقة لإلعالن عن عدم شرعية مجعية ما إذا كان ذلك خيل يف رأيه 

 )٨٩(مي أوجـه قلـق مماثلـة      وأبدت منظمة خط الدفاع األما    . )٨٨("العام أو األخالق العامة   
  .)٩٠( بإعادة النظر يف قانون اجلمعياتوأوصت ماليزيا

وأفادت جلنة احلقوقيني الدولية ومنظمة رصد حقوق اإلنسان بأن قـانون التجمـع        -٦٠
جيم مـن قـانون     ٢٧باء و ٢٧ألف،  ٢٧،  ٢٧ قد استعاض عن املواد      ٢٠١٢السلمي لعام   
ن التجمع السلمي أكثر تقييداً من األحكام الـيت  وبدا قانو.  مبواد أخرى١٩٦٧الشرطة لعام   

ووفقاً للجنة احلقوقيني الدولية، ينص قانون التجمع السلمي         .كانت واردة يف قانون الشرطة    
صراحة على أن احلق يف تنظيم جتمع سلمي أو املشاركة فيه ال يشمل األشخاص من غـري                 

كما يفـرض   . ملعايري الدولية  سنة وهو ما يتعارض مع ا      ٢١املواطنني واألشخاص دون سن     
 .)٩١(ع هلا على منظمي التجمعـات العامـة       قانون التجمع السلمي مسؤوليات شديدة ال دا      
  .)٩٢(دفاع األمامي عن أوجه قلق مماثلةوأعربت منظمة العفو الدولية ومنظمة خط ال

 وأفادت جلنة احلقوقيني الدولية ومنظمة رصد حقوق اإلنسان على وجه التحديد بأن         -٦١
 يف  ٢٠١٢أبريـل   / نيسان ٢٨عشرات اآلالف من أبناء ماليزيا قد جتمعوا يف كواالملبور يف           

ورفض طلـب التجمـع     .  للمطالبة بإجراء انتخابات حرة ونزيهة     ٢التجمع السلمي بريسيه    
 للتجمع سلمياً بأمر من احملكمة يف آخـر دقيقـة   Dataran Merkedaباستخدام ساحة احلرية   
الشرطة للحد من الدخول إىل املدينة يف ذلك         ية عدداً إضافياً من قوات    واستدعى وزير الداخل  

وعندما اختـرق عـدد مـن       . اليوم وحراسة املناطق احملددة إلبعاد املتظاهرين عن الساحة       
 يف شن هجوم    املتظاهرين املتواجدين حول ساحة احلرية املغلقة املتاريس متثل رد فعل الشرطة          

  .)٩٣(شامل على املتظاهرين
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 ٢٠١١نـوفمرب   /وأفادت جلنة احلقوقيني الدولية بأن الشرطة منعت يف تشرين الثاين           -٦٢
. تنظيم مهرجان لالستقالل اجلنسي بدعوى أنه يشكل هتديداً على األمن الوطين والنظام العام            

ونتيجة لذلك، قدمت اللجنة املنظمة طلباً إلعادة النظر قضائياً يف هذا احلظر، وهـو طلـب                
قد اختذت إجراءاهتـا يف       مصرحة بأن الشرطة   ٢٠١٢ العليا يف كواالملبور يف      رفضته احملكمة 

حدود صالحيات التحقيق املخولة هلا مبوجب قانون الشرطة وأن املسألة ال ختضع إلعـادة              
  .)٩٤(النظر فيها

  احلق يف العمل ويف ظروف عمل عادلة ومؤاتية  -٦  
علـى قـانون     ٢٠١١أدخلت عام    بأن التعديالت اليت     ٢أفادت الورقة املشتركة      -٦٣

 قد قضت على محاية العمال إذ مل يعد أرباب العمل مسؤولني مباشرة             ١٩٥٥التوظيف لعام   
اليد العاملة من الوكـاالت   وألرباب العمل إمكانية استخدام العقود أو     . عن رعاية موظفيهم  

  .)٩٥(لتجنب متثيل النقابات العمالية للعمال
 إىل التشريع الذي يؤثر سلباً على العمال املهاجرين أكثر   ١وأشارت الورقة املشتركة      -٦٤

اومة منه على العمال احملليني والذي يقيد حقوقهم يف حريـة تكـوين اجلمعيـات واملـس               
  .)٩٦(اجلماعية

 إىل التشريع واملمارسات اليت متيز ضـد العمـال          ١كما أشارت الورقة املشتركة       -٦٥
 الرعاية الصحية واألسعار اليت يتعني عليهم دفعهـا         املهاجرين فيما يتعلق بسبل حصوهلم على     

يف سبيل احلصول عليها والتعويض الذي حيق هلم حتصيله يف حالة اإلصابة بأمراض مهنيـة أو         
  . )٩٧(وقوع حوادث أثناء العمل

 ضد عمال املنازل بصدد ١٩٥٥، مييز قانون التوظيف لعام    ١ووفقاً للورقة املشتركة      -٦٦
بينها احلق يف استحقاقات األمومة وأيام الراحة وساعات العمل احملدودة          عدد من احلقوق من     

  .)٩٨(واإلجازات واالستحقاقات الناجتة عن إهناء عقد العمل والطرد من العمل والتقاعد

  احلق يف الضمان االجتماعي ويف مستوى معيشي مناسب  -٧  
معات املياه املعلن    باإلشراف على استخدام مناطق مستج     ١أوصت الورقة املشتركة      -٦٧

  . )٩٩(عنها بصرامة وباختاذ إجراءات املالحقة يف حالة عدم االمتثال

  احلق يف الصحة  -٨  
 بأن األشخاص من غري املـواطنني يتعرضـون للتمييـز           ١أفادت الورقة املشتركة      -٦٨
يتعلق باحلصول على اخلدمات الصحية إذ يطلب إلـيهم دفـع أسـعار األجانـب يف                 فيما

وينتاب األشخاص من غري املواطنني ممن هم يف حالة غـري قانونيـة             . ت احلكومية املستشفيا
  .)١٠٠(اخلوف أيضاً من طلب العالج الطيب خشية التوقيف
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 بأن خدمات الصحة اجلنسية واإلجنابية، مبا يف ذلـك          ١٢وأفادت الورقة املشتركة      -٦٩
املتعلقة بصحة املراهقني،   خدمات تنظيم األسرة، اليت جيب أن تكون متاحة مبوجب السياسة           

وأوصـت الورقـة    . )١٠١(غري متوفرة بشكل عام يف املرافق احلكومية للنساء غري املتزوجات         
 بأن تصدر ماليزيا قوانني وسياسات حلماية سرية وخصوصية مجيـع النـساء             ١٢املشتركة  

  .)١٠٢(الالئي حيصلن على خدمات الصحة اجلنسية واإلجنابية
 بتناقص اعتمادات امليزانية املخصصة للمنظمـات غـري         ١شتركة  وأفادت الورقة امل    -٧٠

اإليدز باالضطالع بأعمـال يف جمـاالت       /ةاحلكومية لالستجابة لفريوس نقص املناعة البشري     
  .)١٠٣(الوقاية والدعم والرعاية

  احلق يف التعليم  -٩  
لتـدريس  أفادت منظمة ماليزيا للرؤية العاملية بأنه جرى بذل جهود لتعزيز مهنـة ا              -٧١

ومع ذلك، ال يزال هنـاك نقـص يف عـدد           . بتوفري معلمني على مستوى رفيع من الكفاءة      
 املعلمني من ذوى الكفاءة خاصة يف املناطق الريفية بالبلد، أال وهي واليتا صباح وسـراواك              

وصرحت املنظمة أيضاً بأن لذلك أثراً كـبرياً علـى قـدرة            . ويف مستوطنات أورانغ أسلي   
 الدروس وهو ما يفضي الحقاً إىل ارتفاع نسبة التخلي عن الدراسة وقت             الطالب على فهم  

  .)١٠٤(االنتقال من مرحلة التعليم االبتدائي إىل مرحلة التعليم الثانوي
 بأن أطفال ملتمسي اللجوء والالجئني وعدميي اجلنـسية       ١وأفادت الورقة املشتركة      -٧٢

 ٥ وأبدت الورقة املـشتركة   . )١٠٥(س احلكومية والعمال املهاجرين ال يتلقون التعليم يف املدار      
  .)١٠٦(أوجه قلق مماثلة

وأفادت شبكة أورانغ أسلي لشبه جزيرة ماليزيا بأن نوعية التعليم املتـاح لطـالب                -٧٣
مجاعة أورانغ أسلي يف املناطق الداخلية ليست مرضية من حيث ما يتعلق باهلياكل األساسية              

  .)١٠٧( املدربنياملعلمني واملرافق واملعلمني وقلة

  احلقوق الثقافية  -١٠  
أفادت شبكة أورانغ أسلي لشبه جزيرة ماليزيا بأن إدارة تنمية مجاعة أورانغ أسـلي                -٧٤

قد طبقت على مر السنني برنامج أسلمة بفوائد مادية لتغيري هوية مجاعة أورانغ أسلي، وهـو   
  .)١٠٨(ان األصلينيما ميكن أن يلحق ضرراً بثقافة وحقوق هؤالء األفراد من السك

  األشخاص ذوو اإلعاقة  -١١  
واحدة تشرف على    إىل أن ليست هناك وكالة حكومية        ١أشارت الورقة املشتركة      -٧٥

. الصلة باإلعاقة مما جيعل من الصعب التصدي لقضايا اإلعاقة بشكل شاملمجيع القضايا ذات 
 على أي سبيل ٢٠٠٨ة لعام ، ال ينص قانون األشخاص ذوى اإلعاق١ووفقاً للورقة املشتركة 
كما أفادت بأن غالبية وسائل النقل العام يف البلـد ليـست مهيـأة              . تظلم يف حالة انتهاكه   
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هذا فضالً عن عدم كفاية املساعدات املالية بكل وضوح هي . للمعوقني وأن عدداً منها خطري
  .)١٠٩( اإلعاقةواألرصدة املخصصة لإلعانات الشهرية اليت تدفع للعاطلني عن العمل من ذوى

  السكان األصليون  -١٢  
 بأنه ال يعترف حىت اآلن حبقوق السكان األصليني يف األرض ١تفيد الورقة املشتركة   -٧٦

فهم يتعرضون باستمرار لسياسات إعادة توطينهم وإدماجهم قـسراً دون          . والثقافة والتقدم 
هو ما يؤثر على ثقافـاهتم      احلصول مسبقاً على موافقتهم احلرة واملستنرية ودون تعويضهم، و        

 بأن كثريين من قادة السكان األصـليني الـذين          ٧وأفادت الورقة املشتركة    . )١١٠(وأدياهنم
تعينهم جمتمعاهتم قد استبدلوا مبمثلني عينتهم احلكومة لتنفيذ جداول أعمال حكومة الوالية،            

أسـلي لـشبه    وأبدت شبكة أورانغ    . )١١١(مما تسبب يف إحداث منازعات داخل اجملتمعات      
جزيرة ماليزيا قلقاً مماثالً إزاء انتهاك النظام لقيادة مجاعة أورانغ أسلي التقليدية وحتديـه هلـا            

  .)١١٢(ولنظم صنع القرارات
 بأن إصدار سندات ملكية مجاعيـة لتنميـة األراضـي           ٧وأفادت الورقة املشتركة      -٧٧

وكاالت احلكومة أو القطاع    التقليدية التابعة للسكان األصليني مبوجب مشروع مشترك مع         
اخلاص قد أدى إىل تآكل حقوق حق الـسكان األصـليني يف األرض يف واليـة صـباح                  

وباملثل، أفادت مجعية الشعوب املهددة بأن القانون يعتـرف إىل حـد كـبري              . )١١٣(ببورنيو
 على أنه ال يتم تفعيل هذه احلقـوق  . باحلقوق التقليدية يف األرض يف والييت صباح وسراواك       

بالشكل املالئم بل وتتجاهلها احلكومة بتوفري األرض لكربى شركات اسـتخراج املـوارد             
  .)١١٤(واملزارع الكبرية احلجم

وأفادت مجعية الشعوب املهددة بأن مجاعة أورانغ أسلي تتعرض لتـهميش ومتييـز               -٧٨
ماليزيـا  وأفادت نقابة احملـامني يف     . )١١٥(شديدين يف ما يتاح من فرص اجتماعية واقتصادية       

بعدم كفاية اعتراف ومحاية احلكومة حالياً حلقوق األراضـي التقليديـة جلماعـة أورانـغ               
 أوجه قلـق    ٧شبكة أورانغ أسلي لشبه جزيرة ماليزيا والورقة املشتركة          وأبدت. )١١٦(أسلي
  .)١١٧(مماثلة
اعة وأفادت شبكة أورانغ أسلي لشبه جزيرة ماليزيا بأن املشروع التجاري إلعادة زر             -٧٩

النخيل، وهو مشروع حكومي، قد دمر بالفعل احملاصيل اليت مت زرعها على مـدى أجيـال                
ومل تصدر معلومات منتظمـة أو شـفافة عـن          . ولوث وخفض مساحة األراضي التقليدية    

  .)١١٨(اإليرادات اليت دفعت للمشاركني من أهايل مجاعة أورانغ أسلي

  املهاجرون والالجئون وملتمسو اللجوء  -١٣  
 يف املائة من القوة العاملـة يف ماليزيـا          ٢٠تفيد منظمة العفو الدولية بأن أكثر من          -٨٠

 ساعة أو   ١٢تتألف من مهاجرين جيرب كثريون منهم على العمل يف ظل ظروف خطرة وملدة              
وخضع كثريون إلساءات لفظية واعتداءات بدنية وجنـسية        . أكثر يومياً، غالباً رغماً عنهم    
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وحيتفظ معظم أرباب العمل جبـوازات سـفر        . م قريبة من السخرة   وكانت حالة عدد منه   
العمال، وهو ما يعرضهم خلطر التوقيف إذا ما تركوا مكان عملهم ألن الشرطة حتقق روتينياً               

  .)١١٩(يف جوازات سفر املهاجرين
وأفادت منظمة رصد حقوق اإلنسان هي األخرى بأن عمال املنازل من املهـاجرين     -٨١

 من األحكام الرئيـسية     ٢٠٠٩فاقية منظمة العمل الدولية قد استبعدوا يف عام         املشمولني بات 
وخيضع عمال املنازل حىت اآلن لساعات عمل طويلة        . اليت ينص عليها قانون العمل يف ماليزيا      

للغاية، وال تتاح هلم أيام راحة، وال يتلقون أجرهم، وتفرض قيود علـى حريـة حركتـهم         
ن العتداءات بدنية وجنسية، ويصل األمـر هبـم يف بعـض            وحريتهم يف التجمع، وخيضعو   

  .)١٢١( أوجه قلق مماثلة٥وأبدت الورقة املشتركة . )١٢٠(احلاالت إىل حد السخرة أو االجتار
 بأن ليست هناك أحكام تشريعية خاصة تتعلق باالحتجاز ١وأفادت الورقة املشتركة     -٨٢

امل واملسنون واملصابون بعاهات بدنيـة      اإلداري للمجموعات املستضعفة مثل األطفال واحلو     
وأفادت منظمة العفو الدولية أيضاً بـسوء األوضـاع يف مراكـز احتجـاز              . )١٢٢(وعقلية

  .)١٢٣(املهاجرين
 بأن العامالت األجنبيات احلوامل يفضلن الوالدة خارج        ٤وأفادت الورقة املشتركة      -٨٣

كما أفادت الورقـة بـأن      . باً لإلبعاد نظام الرعاية الصحية والتعرض من مث ملخاطر كبرية جتن        
احلكومة مل تدرج العمال املهاجرين يف براجمها اخلاصة مبكافحـة فـريوس نقـص املناعـة                

اإليدز وأهنا حترمهم من مث من احلصول على املعلومـات واخلـدمات االستـشارية              /ةالبشري
  .)١٢٤(وخدمات الدعم

وملتمسي اللجوء يف ماليزيـا قـد       وأفادت منظمة العفو الدولية بأن عدد الالجئني          -٨٤
كما أفادت املنظمة بأن احملكمة العليا يف       . ٢٠١٠ يف عام    ١٧٠ ٠٠٠ و ٩٠ ٠٠٠تراوح بني   

 ملتمس  ٨٠٠ بإبطال اتفاق ثنائي يقضي بإيفاد       ٢٠١١أغسطس  /أستراليا قد حكمت يف آب    
 الجـئ مـن   ٤ ٠٠٠ حبراً إىل أستراليا مقابل إعادة توطني جلوء إىل ماليزيا كانوا قد وصلوا    

وصرحت منظمة رصد حقوق اإلنسان هي األخرى بأن ليس هناك ما يـضمن           . )١٢٥(ماليزيا
عدم إعادة الالجئني أو ملتمسي اللجوء الذين تعترف هبم مفوضية األمم املتحـدة لـشؤون               
الالجئني والذين ينتظرون البت يف طلبات اللجوء قسراً إىل بلداهنم مما يؤدي إىل انتهاك حظر               

  .)١٢٦(ة القسرية الذي حيظى حبماية دوليةاإلعاد
 مواطنـاً  ١١وأفادت منظمة العفو الدولية بأن ماليزيا أعادت قسراً ما ال يقل عـن           -٨٥

، ٢٠١٢فربايـر   /ويف شـباط  . ٢٠١١أغسطس  / يف آب  صينياً من أقلية الويغور إىل الصني     
دية حيث يتعرض لعقوبـة  إىل اململكة العربية السعو أعادت ماليزيا قسراً املدون محزة قشغري     

 على حنو ما أفادت     )١٢٧(اإلعدام بسبب الرسائل اليت بعثها على موقع تويتر بشأن النيب حممد          
  .)١٢٨( بذلك٣الورقة املشتركة 
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وأفادت منظمة رصد حقوق اإلنسان بأن الالجئني وملتمسي اللجوء يتعرضـون يف              -٨٦
ويـرفض استـصدار    . لفني بإنفاذ القانون  ماليزيا لالبتزاز واالعتداء من جانب املوظفني املك      

تصريح قانوين هلم بالعمل مما يضاعف احتمال استغالهلم خاصة وأهنم ينتظرون سـنوات يف              
تقل أو تنعدم سبل حصول أطفال الالجئني على العمـل،           و .حاالت كثرية إلعادة توطينهم   

  .)١٢٩(وعادة ما تتعدى الرعاية الطبية األساسية إمكانياهتم املالية

  احلق يف التنمية وقضايا البيئة  -١٤  
. )١٣٠( بأن تنفذ ماليزيا القوانني القائمة بشأن محاية البيئة        ١أوصت الورقة املشتركة      -٨٧

 بأن أول مصهر يف ماليزيا بدأ ينفذ عملياته يف منطقة بالينجيـان             ٧وأفادت الورقة املشتركة    
يشون جبوار املصنع منـذ بـدء        وعاىن السكان األصليون الذين يع     ٢٠٠٩بوالية سراواك يف    

عملياته من مشاكل تنفس حادة، مبا يف ذلك صعوبات يف التنفس والسعال والصداع والطفح           
وقد أدى الدخان السام إىل تلوث األهنار القريبة اليت يعتمد . اجللدي والقروح والدوخة والربو
  .)١٣١(عليها أهل القرية إلمدادهم باملياه
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