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تعيد حكومة ماليزيا تأكيد التزامها مببادئ وأهداف االستعراض الـدوري الـشامل        -١
رية يف حتـسني    الذي ترى أنه عملية حكومية دولية مهمة من شأهنا أن تساهم بصورة كـب             

 منتدى إلجراء حوار شـفاف      يد احمللي، وذلك بطرق منها توفري     حقوق اإلنسان على الصع   
  . وإجيايب وبّناء

أو التوصيات املقدمة خـالل     /وفيما يلي آراء حكومة ماليزيا بشأن االستنتاجات و         -٢
، ٢٠١٣أكتـوبر   / تـشرين األول   ٢٤االستعراض الدوري الشامل الثاين ملاليزيا املعقود يف        

 من مسودة تقرير نتـائج االسـتعراض        ٢٣٢-١٤٦ إىل   ١-١٤٦والواردة يف الفقرات من     
 .A/HRC/25/10الدوري الشامل ملاليزيا، أي الوثيقة 

 توصية، بالتشاور مـع     ٢٣٢وأمعنت احلكومة النظر يف مجيع التوصيات، وعددها          -٣
ن اجلهات املعنية مبا يف ذلك      مجيع الوكاالت االحتادية املعنية، وحكومات الواليات، وغريها م       

، وغريها من منظمات )جلنة حقوق اإلنسان املاليزية(اللجنة الوطنية حلقوق اإلنسان يف ماليزيا 
وقبلت ماليزيا علـى وجـه      .  توصية ١٥٠اجملتمع املدين، ويسرها أن تفيد بأن ماليزيا تدعم         

 .  جزئياً توصية قبوال١٥ً، و مبدئياً توصية قبوال٢٢ً،  كلياً توصية قبوال١١٣ًاخلصوص 

 إىل أن ماليزيا تدعم الروح واملبدأ       وعلى وجه العموم، تشري التوصيات املقبولة كلياً        -٤
وتـشري  . اللذين تستند إليهما هذه التوصيات ويسعها تنفيـذ هـذه التوصـيات           ) املبادئ(

لكنـها  التوصيات املقبولة مبدئيا إما إىل أن ماليزيا متضي صوب حتقيق أهداف التوصـيات              
تتفق مع اإلجراءات احملددة املقترحة؛ أو أهنا نفّذت بعض التوصيات بالفعـل أو بـصدد                ال

 أدناه موقف احلكومة    ٨وُتوّضح الفقرة   . تنفيذها؛ أو أهنا ال تستطيع تنفيذها يف هذه املرحلة        
" مبـدئياً "وتشّدد احلكومة على أن مجيع التوصيات املقبولـة         . إزاء التوصيات املقبولة جزئيا   

  وسـتراجع وفقـاً    ستظل قيد النظر الكامل إىل جانب التوصيات املقبولة كليـاً         " جزئياً" أو
 . لألولويات واالحتياجات الوطنية

والتوصيات اليت ال حتظى بدعم ماليزيا هي عموما تلك اليت تدعو إىل إجراء تغيريات                -٥
ئل ال يسع احلكومة النظـر       مبسا ائح والسياسات املوجودة أو تتعلق    فورية على القوانني واللو   

 دعم بعض التوصـيات الـيت   وال يسع ماليزيا أيضاً. فيها أو االلتزام بتنفيذها يف هذه املرحلة     
 ١٠وتقـدم الفقـرة   . تستند إىل وقائع غري دقيقة أو افتراضات خاطئة بشأن الوضع يف البلد           

ويف حني  . دعمهاتوضيحات إضافية بشأن موقف ماليزيا إزاء بعض التوصيات اليت ال حتظى ب           
 . ال يسع ماليزيا قبول بعض التوصيات، فهي ال ترفض كليا إمكانية مراجعتها عند االقتضاء

  :والتوصيات اليت تقبلها ماليزيا كليا هي  -٦
  ٥٢-١٤٦،  ٥١-١٤٦،  ٤٥-١٤٦،  ٤٤-١٤٦،  ٣٨-١٤٦،  ٣٧-١٤٦ ،
٦٠-١٤٦،  ٥٩-١٤٦،  ٥٨-١٤٦،  ٥٧-١٤٦،  ٥٥-١٤٦،  ٥٤-١٤٦،  ٥٣-١٤٦ ،
٦٧-١٤٦،  ٦٦-١٤٦،  ٦٥-١٤٦،  ٦٤-١٤٦،  ٦٣-١٤٦،  ٦٢-١٤٦،  ٦١-١٤٦ ،
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٧٤-١٤٦،  ٧٣-١٤٦،  ٧٢-١٤٦،  ٧١-١٤٦،  ٧٠-١٤٦،  ٦٩-١٤٦،  ٦٨-١٤٦ ،
٨٣-١٤٦،  ٨٢-١٤٦،  ٨١-١٤٦،  ٨٠-١٤٦،  ٧٩-١٤٦،  ٧٨-١٤٦،  ٧٥-١٤٦ ،
٩٠-١٤٦،  ٨٩-١٤٦،  ٨٨-١٤٦،  ٨٧-١٤٦،  ٨٦-١٤٦،  ٨٥-١٤٦،  ٨٤-١٤٦ ،
١٣١-١٤٦، ١٢٨-١٤٦، ١٠٦-١٤٦، ٩٥-١٤٦، ٩٣-١٤٦، ٩٢-١٤٦، ٩١-١٤٦ ،
١٣٧-١٤٦،  ١٣٦-١٤٦،  ١٣٥-١٤٦،  ١٣٤-١٤٦،  ١٣٣-١٤٦،  ١٣٢-١٤٦ ،
١٤٣-١٤٦،  ١٤٢-١٤٦،  ١٤١-١٤٦،  ١٤٠-١٤٦،  ١٣٩-١٤٦،  ١٣٨-١٤٦ ،
١٧٠-١٤٦،  ١٦٤-١٤٦،  ١٦٣-١٤٦،  ١٥٤-١٤٦،  ١٤٩-١٤٦،  ١٤٧-١٤٦ ،
١٧٧-١٤٦،  ١٧٦-١٤٦،  ١٧٥-١٤٦،  ١٧٣-١٤٦،  ١٧٢-١٤٦،  ١٧١-١٤٦ ،
١٨٣-١٤٦،  ١٨٢-١٤٦،  ١٨١-١٤٦،  ١٨٠-١٤٦،  ١٧٩-١٤٦،  ١٧٨-١٤٦ ،
١٩٠-١٤٦،  ١٨٩-١٤٦،  ١٨٨-١٤٦،  ١٨٦-١٤٦،  ١٨٥-١٤٦،  ١٨٤-١٤٦ ،
١٩٧-١٤٦،  ١٩٦-١٤٦،  ١٩٥-١٤٦،  ١٩٤-١٤٦،  ١٩٢-١٤٦،  ١٩١-١٤٦ ،
٢٠٤-١٤٦،  ٢٠٢-١٤٦،  ٢٠١-١٤٦،  ٢٠٠-١٤٦،  ١٩٩-١٤٦،  ١٩٨-١٤٦ ،
٢١٥-١٤٦،  ٢١٤-١٤٦،  ٢٠٨-١٤٦،  ٢٠٧-١٤٦،  ٢٠٦-١٤٦،  ٢٠٥-١٤٦ ،
٢٢٧-١٤٦،  ٢٢٦-١٤٦،  ٢٢٤-١٤٦،  ٢٢٣-١٤٦،  ٢٢٢-١٤٦،  ٢١٦-١٤٦ ،
 .٢٣٢-١٤٦ و٢٣١-١٤٦، ٢٣٠-١٤٦، ٢٢٩-١٤٦، ٢٢٨-١٤٦

  : هيوالتوصيات اليت تقبلها ماليزيا مبدئياً  -٧
  ٢٢-١٤٦،  ٢٠-١٤٦،  ١٤-١٤٦،  ١١-١٤٦،  ٩-١٤٦،  ٥-١٤٦ ،١-١٤٦ ،

، ٩٤-١٤٦،  ٤٩-١٤٦،  ٤٨-١٤٦،  ٢٧-١٤٦،  ٢٦-١٤٦،  ٢٤-١٤٦و ٢٣-١٤٦
١٦٩- ١٤٦،  ١٦٠- ١٤٦،  ١٥٣- ١٤٦،  ١٢٥- ١٤٦،  ٩٧- ١٤٦ ،٩٦-١٤٦ 

 .١٨٧- ١٤٦و

 : وتقدم بشأهنا التوضيحات التاليةوتقبل ماليزيا التوصيات أدناه جزئياً  -٨

ماليزيا انضمت إىل الربوتوكولني االختيارين امللحقني باتفاقيـة        : ٧-١٤٦التوصية    
 احلاضر االنضمام إىل    وال تنوي ماليزيا يف الوقت    . ٢٠١٢أبريل  / نيسان ١٢حقوق الطفل يف    

  .الربوتوكول االختياري الثالث هلذه االتفاقية
تعيد ماليزيا تأكيد التزامها مبواصلة التعاون مـع اإلجـراءات          : ٣٩-١٤٦التوصية    

ومـن بـني    .  قبول الزيارات الرمسيـة    ، مبا يف ذلك عن طريق     اخلاصة جمللس حقوق اإلنسان   
رات رمسية إىل ماليزيا املقّرُر اخلاص املعين باحلق         بزيا اإلجراءات اخلاصة اليت اضطلعت مؤخراً    

. يف التعليم والفريُق العامل املعين باالحتجاز التعسفي واملقّرُر اخلاص املعين باحلق يف الغـذاء             
 غري رمسية   وأجرى العديد من املكلفني اآلخرين بواليات يف إطار اإلجراءات اخلاصة زيارات          

يزيا استعدادها ملواصلة النظر يف توجيه دعـوة دائمـة إىل           وتبدي مال . إىل ماليزيا دون قيود   
  .   املكلفني باإلجراءات اخلاصة، لكنها ال تعتزم القيام بذلك يف الوقت احلاضر
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دأبت جلنة حقوق اإلنسان املاليزية على توفري التدريب يف جمال          : ٧٦-١٤٦التوصية    
وعالوة علـى   . ني بإنفاذ القانون   املكلف فراد الشرطة وغريهم من املوظفني    حقوق اإلنسان أل  

ذلك، خيضع أفراد الشرطة امللكية املاليزية لتدريب مستمر لضمان حتلّيهم بسلوك يتماشى مع             
وهلذا الغرض وضعت الشرطة امللكية املاليزيـة عـددا مـن           . املعايري الدولية حلقوق اإلنسان   

ا إجراءات عمل ثابتة لتنفيـذ      واعتمدت الشرطة امللكية املاليزية مؤخر    . إجراءات العمل الثابتة  
التشريعات األمنية وتيسري تنظيم التجمعات السلمية على التوايل، وذلـك مبوجـب قـانون       

وال يـسع   . ٢٠١٢ وقانون التجمع السلمي لعام      ٢٠١٢لعام  ) تدابري خاصة (اجلرائم األمنية   
  .    هاماليزيا التوقيع يف الوقت الراهن على اتفاقية مناهضة التعذيب والتصديق علي

يعكف قسم  : ١٢٧-١٤٦ و ١١٦-١٤٦ و ١٠٧-١٤٦ و ١٠٥-١٤٦التوصيات    
البحوث التابع لديوان املدعي العام على إجراء دراسة شاملة للنظـر يف األطـر القانونيـة                
والسياسية املتصلة بتطبيق عقوبة اإلعدام يف ماليزيا، ومن املقـرر إكماهلـا حبلـول هنايـة                

 السياسات واختاذ  للنظر يف سة وتوصياهتا إىل احلكومة الحقاً    وسُتقّدم نتائج الدرا  . ٢٠١٤ عام
 ضوء هذه التطورات، ال يسع ماليزيا حاليا االلتزام باستحداث بديل لعقوبـة             ويف. القرارات

وتوقفت ماليزيا عن تنفيذ عقوبة اإلعدام علـى        . اإلعدام وإعالن الوقف االختياري لتنفيذها    
زالت عقوبة اإلعدام تنفّذ يف حق جتـار املخـدرات           اومبوجب القانون احلايل، م   . األحداث

وترفض ماليزيا القول الذي يسعى إىل مساواة التعذيب واملعاملة الالإنـسانية           . واملتجرين هبا 
والقاسية واملهينة بالعقوبة البدنية، مبا فيها اجللد وغريه من العقوبات اليت تنص عليها القوانني              

  . حملاكم وتبقى عقوبات سليمة وقانونية يف البلدالسارية وال تنفذ إال بأمر من ا
) ٥٢١القـانون    (١٩٩٤اعُتمد قانون العنف املرتيل لعـام       : ١٣٠-١٤٦التوصية    

بغرض وقف استخدام الزوج العنف ضد زوجته والعكس بالعكس، وهو يسمح للـضحايا             
العنـف   " لتوسيع نطاق تعريف   ٢٠١١ يف عام    ٥٢١وُعّدل القانون   . بطلب احلماية والعدالة  

وال يعترف النظام القانوين املـاليزي      . لكي يشمل اإليذاء العاطفي والذهين والنفسي     " املرتيل
 ألف من قانون العقوبات ملنـع       ٣٧٥ومع ذلك، اعُتمد الفصل     . مبفهوم االغتصاب الزوجي  

  .األزواج من اللجوء إىل إيذاء أزواجهن أو ختويفهن بالقتل ملمارسة اجلنس معهن
حتظى هذه التوصية بدعم ماليزيا يف حدود تطابقهـا مـع           : ١٤٨-١٤٦التوصية    

ونظمت الوكاالت  . القوانني والسياسات الوطنية والتزاماهتا مبوجب الصكوك الدولية السارية       
احلكومية املعنية وجلنة حقوق اإلنسان املاليزية ندوات وحلقات دراسية وبرامج تدريبية لتعزيز            

اإلنسان بالنسبة إىل أفراد الشرطة وغريهم من أفراد اهليئات         الوعي والتثقيف يف جمال حقوق      
وتلتزم ماليزيا باإلبقاء على اآلليات الفعالة لضمان إجـراء حتقيقـات       . املكلفة بإنفاذ القانون  

مستقلة يف مزاعم االنتهاكات املرتكبة من قبل املوظفني احلكوميني، مبن فيهم موظفو اهليئات             
لقانون املنشأة  من بني هذه اآلليات اللجنة املعنية برتاهة هيئات إنفاذ ا         و. املكلفة بإنفاذ القانون  

 هذه اهليئات اليت تضم     الشكاوى العامة املقدمة ضد موظفي     النظر يف     بغرض ٢٠٠٩يف عام   
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وعالوة على ذلـك،   . الشرطة وإدارة اهلجرة وإدارة اجلمارك وغريها من السلطات احلكومية        
، من أجـل إدارة اجلهـود       ٢٠٠٨زية ملكافحة الفساد يف عام      أنشأت احلكومة اللجنةَ املالي   

  .  الوطنية ملكافحة الفساد إدارة فعالة وناجعة
ترى ماليزيا أن هذه التوصية تنطوي علـى        : ١٥١-١٤٦ و ١٥٠-١٤٦التوصيتان    

وقائع غري دقيقة ألن حاالت الزواج املبكر والزواج باإلكراه وزواج األطفال ال متثـل قـط                
 ١٨ب ومبوجب القانون املدين، ُحّدد السن القانونية الدنيا للـزواج          . حاالت منطية يف ماليزيا   

تزويج فتاة بلغت سن السادسة عشرة بعد احلصول على ترخيص من           غري أنه باإلمكان    . سنة
 ، وهو نظام قضائي مواز، ال جيوز عقد القران رمسيـاً          الشريعةومبوجب نظام   . حاكم الوالية 

 مـا عـدا يف بعـض         عاماً ١٦ أو األنثى دون سن       عاماً ١٨عندما يكون الذكر دون سن      
مـن قـانون    ) ٦(٢٢والفصل  .  بالزواج بياً كتا إذناً الشرعيالظروف اليت مينح فيها القاضي      

 بإبداء الطرفني موافقة     يرهن عقد القران رمسياً    ١٩٧٦لعام  ) الزواج والطالق (إصالح قانون   
 الزواج بـاإلكراه، وأي زواج ال حيظـى         الشريعةوباملثل، ال يقّر قانون     . حرة على الزواج  

وتؤمن ماليزيا بأمهية احلفاظ علـى      . اء لإللغ  وقابالً باملوافقة أو يتم حتت اإلكراه يعترب باطالً      
  . قدسية الزواج بني الرجل واملرأة وقدسية املؤسسة األسرية وبأمهية دعمها

زال  وما. وار بني الديانات  توجد يف ماليزيا حاليا آليات للح     : ١٥٥-١٤٦التوصية    
الصلة املرتبطـة    مع مراعاة األحكام الدستورية ذات        قائماً إزاء املسائل الدينية    مة احلكو التزام

وال يسع احلكومة النظـر يف      .  للقوانني والسياسات الوطنية والظروف احمللية     باإلسالم ووفقاً 
  . إرساء حوار ديين منظم يف هذه املرحلة

 إلطارها القانوين   توفر ماليزيا التعليم لألطفال املاليزيني طبقاً     : ١٩٣-١٤٦التوصية    
  .الوطين وسياساهتا الوطنية

خذها احلكومة علـى    تقتصر التدابري اليت تت   : ٢١٨-١٤٦ و ٢١٧-١٤٦التوصيتان    
 الوثائق واملقيمني بصفة قانونية، وستواصل ماليزيا ضمان حقوق هذه     العمال األجانب حاملي  

الفئة من العمال لكنها ال تنوي يف الوقت احلاضر اعتماد تشريع إضايف من قبيل قوانني حمددة                
  .بشأن العمال األجانب

  :ى التوصيات التالية بدعم ماليزياال حتظ  -٩
  ١٢-١٤٦،  ١٠-١٤٦،  ٨-١٤٦،  ٦-١٤٦،  ٤-١٤٦،  ٣-١٤٦،  ٢-١٤٦ ،

٢١-١٤٦،  ١٩-١٤٦،  ١٨-١٤٦،  ١٧-١٤٦،  ١٦-١٤٦،  ١٥-١٤٦،  ١٣-١٤٦ ،
١٠٢-١٤٦،  ١٠١-١٤٦،  ١٠٠-١٤٦،  ٩٩-١٤٦،  ٩٨-١٤٦،  ٢٨-١٤٦،  ٢٥-١٤٦، 
٤٣-١٤٦،  ٤٢-١٤٦،  ٤١-١٤٦،  ٤٠-١٤٦،  ١٢٩-١٤٦،  ١٠٤-١٤٦،  ١٠٣-١٤٦، 
١٥٨-١٤٦،  ١٥٧-١٤٦،  ١٥٦-١٤٦،  ١٥٢-١٤٦،  ١٤٦-١٤٦،  ١٤٥-١٤٦ ،
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٧٧-١٤٦،  ١٧٤-١٤٦ ،١٦٨-١٤٦،  ١٦٧-١٤٦،  ١٦٦-١٤٦،  ١٥٩-١٤٦، 
 .٢٢٥-١٤٦ و٢١١-١٤٦، ٢١٠-١٤٦، ٢٠٩-١٤٦، ٢٠٣-١٤٦

 :وتقدم ماليزيا التوضيحات التالية بشأن التوصيات اليت مل حتظ بدعمها  -١٠

 :٣٥-١٤٦ و ٣٣-١٤٦ و ٣٢-١٤٦ و ٣١-١٤٦ و ٣٠-١٤٦ و ٢٩-١٤٦التوصيات    
ال تنوي ماليزيا يف الوقت احلاضر رفع حتفظاهتا على اتفاقية حقوق الطفل، واتفاقية القـضاء               

وتشدد احلكومة . على مجيع أشكال التمييز ضد املرأة واتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة
اعي األحكـام   على أن هذه التحفظات ال تتعارض مع مقاصد هذه الصكوك وأهدافها وتر           

 ال يتجزأ من     جزءاً  اللذين يشكالن معاً   )الشريعة(الدستورية ذات الصلة والقانون اإلسالمي      
  . اإلطار القانوين الوطين

اختذت ماليزيا خطوات لضمان عدم فرض العقوبة البدنية على         : ٣٤-١٤٦التوصية    
املتعلقة بالقضايا  (ة  سيما عن طريق إلغاء اللوائح األساسي      ، وال  عاماً ١٨األشخاص دون سن    

 سياساهتا وتراجع احلكومة حالياً. ٢٠١٢يونيه / حزيران٢١اليت توقّف العمل هبا منذ      ) األمنية
  .بغرض منع ممارسة ضرب األطفال بالعصا يف املدارس

زالت احلكومة ملتزمة باختاذ خطوات تدرجييـة لتحـسني          ما: ٣٦-١٤٦التوصية    
وُتفّعل هذه املعايري على الصعيد احمللي بطرق       . قوق اإلنسان امتثال ماليزيا للمعايري الدولية حل    

  . منها اعتماد بعض القوانني اجلديدة ومراجعة القوانني والسياسات القائمة
): بشأن حالة الشعوب األصلية (٢١٣-١٤٦ و٢١٢-١٤٦ و٤٦-١٤٦التوصيات   

ن اخلاصة بشعوهبا   تواصل ماليزيا اختاذ خطوات يف سبيل حتسني محاية واحترام حقوق اإلنسا          
 بـشأن    مـستقالً   وطنياً وهلذا الغرض، أجرت جلنة حقوق اإلنسان املاليزية حتقيقاً       . األصلية

حقوق الشعوب األصلية يف األراضي، وأرسلت اسـتنتاجاهتا وتوصـياهتا إىل احلكومـة يف              
 فرقة عمل تضم مسؤولني حكوميني كبار وممـثلني         ، تعكف وحالياً. ٢٠١٣أغسطس  /آب

ملدين وأكادمييني على حتديد مسائل من بينها التفاصيل املتعلقة بالتوصيات اليت ميكن   للمجتمع ا 
وتتعهد احلكومة بضمان أن خيضع التقريـر       . تنفيذها على املدى القصري واملتوسط والطويل     

وستـشكل  . ملراجعة متوازنة وإجيابية ويراعي املصاحل الفضلى للشعوب األصلية يف ماليزيـا          
مل منطلقا لصياغة خمطط عمل لإلصالحات املقترحة فيما يتعلق بأراضـي           توصيات فرقة الع  

ومبا . الشعوب األصلية والسياسات اخلاصة هبم مىت حظيت هذه املقترحات مبوافقة احلكومة          
أن احلكومة ال تود إصدار أحكام مسبقة بشأن نتائج مداوالت فرقة العمل، فإنـه ال يـسع                 

  . املرحلةماليزيا قبول هذه التوصيات يف هذه 
 على قانون   ال تنوي ماليزيا مراجعة التعديالت املدخلة مؤخراً      : ٤٧-١٤٦التوصية    

 أن قواعد حقوق اإلنـسان ومعايريهـا        وتؤكد ماليزيا جمدداً  . ١٩٥٩مكافحة اجلرمية لعام    
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روعيت عند اقتراح تعديالت هلذا القانون، مبا فيها التعديالت املتعلقـة بـأوامر االحتجـاز       
  .  ن هيئة مكافحة اجلرمية، وبإمكانية إجراء مراجعة قضائية لقرارات اهليئةالصادرة ع
من الدستور االحتادي على أمـور      )  ألف ١(١٢١تنص املادة   : ٥٠-١٤٦التوصية    

منها أن احملاكم العليا ليست خمتصة يف أي من املسائل املندرجة ضمن اختـصاص احملـاكم                
 وهكذا، تؤكد ماليزيا جمّدداً   .  القانونيني ملاليزيا  ، وتفصل من مث بوضوح بني النظامني      الشرعية

  . عدم وجود تضارب بني اختصاصات حماكمها املدنية وحماكمها الشرعية
ال يسع ماليزيا دعم هذه التوصـية ألهنـا مل تعـد مواكبـة              : ٥٦-١٤٦التوصية    
ـ           . لألحداث ة يف  فقد نظرت احلكومة على النحو الواجب يف توصيات اللجنة امللكية املقدم

 واملتعلقة بإنشاء جلنة مستقلة لتقدمي الشكاوى ضد الشرطة وسـوء تـصرفها،             ٢٠٠٥ عام
  .٢٠٠٩أفضى إىل إنشاء اللجنة املعنية برتاهة هيئات إنفاذ القانون يف عام  ما

 ،١١٢-١٤٦و ،١١١-١٤٦،  ١١٠-١٤٦ -١٠٩-١٤٦، و ١٠٨-١٤٦التوصيات    
، ١١٩-١٤٦، و ١١٨-١٤٦،  ١١٧-١٤٦، و ١١٥-١٤٦، و ١١٤-١٤٦،  ١١٣-١٤٦

تعيد ماليزيا  : ١٢٤-١٤٦، و ١٢٣-١٤٦، و ١٢٢-١٤٦، و ١٢١-١٤٦، و ١٢٠-١٤٦و
 على أن مسائل إقامـة       أن القانون الدويل ال حيظر عقوبة اإلعدام، وتشدد أيضاً         تأكيد فهمها 

 إىل أن العديد من     وتشري ماليزيا أيضاً  . العدل ختضع للسلطة السيادية للدولة وهيئاهتا القضائية      
وألن .  عـادت إىل تطبيقهـا مـؤخراً       ليت أبقت على عقوبة اإلعدام وأوقفتها طوعاً      الدول ا 
 عاكفة على إجراء دراسة شاملة يف هذا الصدد، ال يسع ماليزيا قبول هذه التوصيات       احلكومة

  . يف هذه املرحلة
العقوبة البدنية هي أحد التدابري العقابية املنصوص عليهـا يف          : ١٢٦-١٤٦التوصية    
وال تنفذ هذه العقوبة إال فيما يتعلق باجلرائم اخلطرية وبـأمر مـن             .  املاليزية احلالية  القوانني
وال يسع ماليزيا دعم هذه التوصية ألهنا تساوي التعـذيب واملعاملـة الالإنـسانية              . احملاكم

  .والقاسية واملهينة بالعقوبة البدنية اليت تعّد عقوبة سليمة وقانونية يف ماليزيا
غري أنه يتعني علـى     . ال حتتجز ماليزيا ضحايا االجتار بالبشر     : ١٤٤-١٤٦التوصية    

هؤالء الضحايا اإلقامة يف مراكز إيواء تتيحها احلكومة وحترسها هبدف حتـسني محايتـهم               
وتتيح احلكومة مرافق وبرامج لتوليد الدخل يف هذه املراكز بغرض زيادة مساعدة            . وسالمتهم

  . هؤالء الضحايا
تنص التعديالت املدخلة علـى قـانون الطباعـة والنـشر           : ١٦١-١٤٦التوصية    

قبل اختاذ قرارات بشأن سحب     " احلق يف اإلدالء بالرأي   " على عنصر     صرحياً  نّصاً ٢٠١٢ لعام
  . التصاريح أو التراخيص املمنوحة لوسائط اإلعالم أو تعليقها

بـاحلقوق   يف العهد الدويل اخلاص       حالياً  ماليزيا ليست طرفاً   :١٦٢-١٤٦التوصية    
 من الدستور االحتادي على ممارسة احلق يف حرية التعبري،          ١٠وتنص املادة   . املدنية والسياسية 
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وتؤكد ماليزيا عدم تعارض بعض     . لكنها تقّيده مبا يتوافق مع املعايري الدولية حلقوق اإلنسان        
لنشر مع القيود اليت القيود املنصوص عليها يف القانون املتعلق بإثارة الفتنة ويف قانون الطباعة وا    

  .   تسمح هبا الصكوك الدولية ذات الصلة يف جمال حقوق اإلنسان
 بغرض ضمان حق    ٢٠١٢اعُتمد قانون التجمع السلمي لعام      : ١٦٥-١٤٦التوصية    

. مجيع املواطنني يف تنظيم جتمعات أو املشاركة فيها بصورة سلمية دون استخدام األسـلحة             
  .  القانون يف هذه املرحلةوال تنوي ماليزيا مراجعة هذا 

 مفاوضات بشأن اتفاق الشراكة لدول احملـيط        جتري حالياً : ١٧٤-١٤٦التوصية    
زال من السابق ألوانه إصدار أحكام مسبقة بشأن نتائج هـذه            وترى ماليزيا أنه ما   . اهلادئ

  . املفاوضات
يشمل نطاق محاية العمـال     : ٢٢١-١٤٦ و ٢٢٠-١٤٦ و ٢١٩-١٤٦التوصيات    
وتنطبق القوانني  . ين يف ماليزيا العمال األجانب املرخص هلم وال يشمل أفراد أسرهم          املهاجر

واللوائح النافذة، مبا يف ذلك قانون اهلجرة، على كل األشخاص الذين يدخلون ماليزيا، مبـن        
وتؤكـد ماليزيـا أن     . فيهم املهاجرون غري الشرعيني، وتوفر هلم محاية قانونية عند االقتضاء         

ملتعلقة بإمكانية جتنيس األجانب املقيمني يف البلد أو تسوية أوضاعهم هي قرارات            القرارات ا 
  . سيادية

        


