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ت ئة
دتمق ـل الغــرم مــا هــذا التقردــر الســابع للــدال األ ــرا ل ال يــاء بــااللتزام الــذي
ت قيعها على اتفاقيـة القضـاء علـى مجيـع أشـكال التمييـز ضـد
تتحمّله مجه قدة مالاي
املرأة اتصددقها عليها.
اقــد أعــدّت هــذا التقردــر اؤاقة الشــؤان انجنســاوية االطفــل االرعادــة اال تماعيـــة
ب ةفها آلية التنسي ال نية للقطاع العام خبص ص القضادا انجنساوية ،اال ؤاقة املسـؤالة عـا
اضع اتنفيذ السيابـات العامـة للنـه م بـاملرأة الكفالـة املسـاااة ل احلقـ ا اتكـايؤ الفـرص
للمرأة االر ل.
اقد حصلت ال ؤاقة علـى عـم مـايل مـا ةـنداا األمـم املتحـدة للسـكان مـا أ ـل
إعدا التقردر السابع للدال األ را  .اتر بص قة منتظمة ل الةياوات املستعملة إلعـدا هـذا
التقردر حملة عامة عا ال ثائ الرئيسية االةياوات اإلحصائية اليت أوتجتـها ل مـالاي املؤبسـات
احلك مية اغري احلك مية املختلفة االةاحق ن ااخلرباء .امتت تكملة هذه الةياوات عل مـات ّ
جتميعهــا ل مقــابالت مــع خــرباء اإعالمــيني أبابــيني .اقــد مسحــت املناقشــات ا امــة بش ـ ن
مشراع التقردر مع أةحاب املصلحة بإ قاج معل مات إضايية.
اتعرب حك مة مجه قدة مالاي عا االقتياح لتقدمي التقردر السابع للـدال األ ـرا
إىل اللجنة لكي تنظر ييه ،اذلك ايقا لاللتزام الذي حتمّلته حني ةدّقت على االتفاقية.
وزارة الشوؤن اجلنسانية والطفل والرعاية االجتماعية
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 - 8مقدمة
 - 8أعدّ هذا التقردر ايقا ألحكام املا ة  81ما اتفاقية القضاء على مجيـع أشـكال التمييـز
ضد املرأة (املشاق إليها ييما دلي ب ةفها ”االتفاقية“) .اقد ةدّقت مالاي علـى االتفاقيـة ل
أدل ل/بةتمرب  .8917اّ تقدمي التقردر األايل عا االتفاقية ل  ،8911مث قُـدم التقردـر التـايل
ب ةفه التقردـر انجـامع للتقـاقدر القـاا ،االقالـل ،االرابـع ،ااخلـام للـدال األ ـرا ل عـام
 .4116اّ إعدا التقردر السا س اتقدميه ل عام .4111
 - 4اهذا ه التقردر السابع ملالاي اه درمي إىل تغطية يتـرة مـا بـني  4111ا .4182
بيد أوه ل ض ء حقيقة أن تقدمي التقردر األخري أُ ري ل عـام  4119ااختُـتم ل  4181يـإن
معظــم املعل مــات الــيت تُغطــي الفتــرة مــا  4111إىل  4181ق ـد متــت بالفعــل إتاحتــها للجنــة
ال أن ذلك كان ل شكل ق على مسائل أُثريت ل أثناء اعدا امناقشة التقردر السا س.
 - 3إن االتفاقيــة ب ةــفها وظامــا مز ا ــا ال تنطة ـ بص ـ قة مةاشــرة ل كــاكم مــالاي.
بيد أن احملاكم ،ااجملتمع املدا اغـري ذلـك مـا أةـحاب املصـلحة ل الشـؤان انجنسـاوية كـقريا
ما دستندان إىل أحكام االتف اقيـة .ايضـال عـا ذلـك ،يـإن الدبـت ق دـنص ل الفصـل )4( 88
علـى أن احملــاكم ،لــدى تفســري أحكــام الدبــت ق ،بـ تُراعــي ل مجلــة أمـ ق احيقمــا تسـنّى
ذلك ،معادري القاو ن الدايل العام ااألحكام القضائية األ نةية القابلـة للمقاقوـة .ابسـة هـذه
اإلشاقة تُصةح املعاهدات الدالية ذات الصلة ،ا ييها اتفاقية القضـاء علـى التمييـز ضـد املـرأة،
ذات أمهية بالنسةة ل ضع يقه القضاء املالاي اتط دره.
 - 2أعـدّت التقردـر يرقـة عمـل ا نيــة برئابـة اؤاقة الشـؤان انجنســاوية االطفـل االرعادــة
اال تماعية .اقد تضمّنت عض دة يرقة العمـل ال نيـة ّـقلني لتلـك الـ ؤاقة ،ااؤاقة الشـؤان
اخلاق يــة امكت ـ الــرئي اول ـ ال ـ ؤقاء ،ااؤاقة اإلعــالم االتربيــة املدويــة ااؤاقة التربيــة
االعلـــم االتكن ل يـــا ااؤاقة األقاضـــي ااإلبـــكان االتنميـــة احلضـــردة ااؤاقة الشـــؤان
الداخلية ،اّقلني للجنة القاو وية ،انجنة حق ا اإلوسان ،امكت مكايحة الفسـا  .اقغـم أن
منظمات اجملتمع املدا مل تكا ّقلة ل يرقـة العمـل ال نيـة يقـد أبتُشـريت بصـ قة شـاملة ل
عملية اضع التقردر.
 - 5اتُشري احلك م ة هنـا إىل ال ثيقـة األبابـية ملـالاي الـيت تتضـمّا بـر ا شـامال للـهيكل
الدمي غرال ااالقتصـا ي للةلـد النظامـه السيابـي االدبـت قي االقـاو ا .ادُقـدّم هـذا التقردـر
معل مات عا تنفيذ مالاي مل ا االتفاقية.
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 - 4تقردر عا االتفاقية
املادة  -1تعريف التمييز
 - 6ل شـــةاط/يربادر  ،4183اعتمـــدت انجمعيـــة ال نيـــة مشـــراع قـــاو ن التكـــايؤ بـــني
انجنســني .اقــد اضــعت ذلــك القــاو ن اللجنــة القاو ويــة ل عــام  .4188اشــكل ذلــك يرةــة
للنظر ل اضع تعردف ملفه م ”التمييز ضد املرأة“.
 - 7ع ضــا عــا تعردــف ”التمييــز ضــد املــرأة“ اختــاق قــاو ن التكــايؤ بــني انجنســني تعردــف
”التمييز على أباس انجن “ على النح التايل:
”)8( - 2

دق م أي شخص بالتمييز ضد شخص آخر إذا:

عامل/عاملــت الشــخص األخــر ألبــةاب نســاوية علــى ــ أقــل
(أ)
اوصايا ّا كان بيعامل/بتعامل به شخصا ما نسه /نسـها أا مـا انجـن املقابـل،
أا
(ب) ماقس/ماقبــت ضــد الشــخص األخــر ابــتةعا ا أا متييــزا أا تقييــدا
دنطة  ،أا ما ش وه أن دنطة بالتسااي على انجنسني ،لكنه
’‘8

دقلص بص قة هائلـة وسـةة األشـخاص مـا ـن مـا القـا قدا علـى
ال ياء باشترا اته باملقاقوة مع األشخاص ما انجن األخر

’‘4

ال كنه /ميكنها تربدره أدا كان ن الشخص الذي ُةّ عليه ا

’‘3

دك ن على حساب الشخص األخر ألوه/ألهنا ال ميكنه/ميكنـها ال يـاء
باشـــترا اته ادترتّـ ـ علـــى ذلـــك أا دكـ ـ ن الغـــرم منـــه تعطيـــل
اإلعترا باحلق ا أا احلرّدات األبابية لذلك الشخص أا متتّعه هبـا
أا ّاقبتها.

( )4درتكــ الشــخص الــذي ميــاقس متييــزا ضــد شــخص آخــر الفــة
للقاو ن ادتعرم للحكم عليـه بغرامـة قـدقها  8 111 111ك اتشـا ابالسـجا ملـدة
مخ بن ات“.
 - 1ل اقــت تقــدمي هــذا التقردــر كاوــت قيمــة املليـ ن ك اتشــا املنصـ ص عليــه ل احلكــم
انجزائــي ذي الصــلة تةلـ  4444 , 44االقا مــا االقات ال الدــات املتحــدة (شــةاط/يربادر
 4182ل حــني أن تلــك القيمــة ذا ــا كاوــت تةلــ  6666االقا مــا االقات ال الدــات
املتحدة ل اقت اةداق قاو ن املساااة بني انجنسني (شةاط/يربادر .)4188
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 - 9منذ با هذا القاو ن ،أةـةح بإمكـان أي شـخص دـدّعي حـداز متييـز أن دسـتند إىل
الدبت ق اقاو ن املساااة بني انجنسني للحص ل على إوصـا مـا التمييـز علـى أبـاس انجـن
أا أباس نساا .ابيةدأ وفاذ هذا القاو ن ل أال د م ما شهر ويسان/أبردل .4182
املادة  - 2التزامات الدول
 - 81ميقل قـاو ن املسـاااة بـني انجنسـني وهـ ا إضـاييا آخـر إل مـاج اتفاقيـة األمـم املتحـدة
للقضــاء علــى مجيــع أشــكال التمييــز ضــد املــرأة ل القــاو ن احمللــي عــالاة علــى الضــماوات
الدبت قدة اليت تكفل املساااة اعدم التمييز على أباس نسـاا اعلـى أبـاس انجـن ااحلالـة
املدوية اغري ذلك ما التشردعات املتّصلة بانجن  .ادُتيح القاو ن آلية حتمي ما اوتـها حقـ ا
اإلواز احتد ةراحة اجملاالت اليت دُحظر التمييز ييها.
 - 88دتطلع قاو ن املساااة بني انجنسني إىل ما ه أبعد ما حدا ّاقبة احلك مة ل وـال
ص أدضـا علـى ـزاءات
التمييز على أباس نساا اعلـى أبـاس انجـن ااحلالـة املدويـة إذ دـن ّ
مدوية ا نائية كلما كاوت املماقبات املتّةعة تُعترب متييزدة اضاقة.
 - 84اما بني التدابري األخـرى الـيت اعتمـد ا احلك مـة للقضـاء علـى مجيـع أشـكال التمييـز
ضد اإلواز ،ماؤال مشراع ّ اضعه لسيابة نساوية ا نية د ّه النهج املت خّي ل القطـاع
العام إذ أوه حيصر قضادا ذات ةلة امعاةرة احبا ة مابة للعنادة هبا حني دتعل األمر بقضـادا
التمييز ،اذلك قغم أن احلك مة مل تعتمده قمسيا حىت األن.
 - 83اوتــهت يتــرة السيابــة انجنســاوية ال نيــة األاىل ل عــام  .4115ال حــني كاوــت
انجه ـ تُةــذل لتنقيحهــا بغيــة االبتعاضــة عنــها ل هنادــة األمــر ،يــإن هــذا مل دــتم بعــد .ا ـ
مالحظة أن احلك مة مل تستعرم بيابـات أا تعتمـد بيابـات ّ ابتعراضـها اذلـك بسـة
مــا ّ اعتةــاقه تنفيــذا واقصــا للسيابــات القائمــة .اقــد قأت احلك مــة أوــه ،مــا مل دــتم تنفيــذ
السيابــات القائمــة بنســةة كــةرية أا بالكامــل ال د ــد أي اع لتنقــيح أا اعتمــا بيابــات
دددة.
 - 82دشــمل بعــرب الــربامج الــيت اضــطلعت هبــا احلك مــة ل أثنــاء الفتــرة املشــم لة بــالتقردر
بروــامج املســاااة بــني انجنســني امتكــني املــرأة الــذي اب ـتُهل ل مت ؤ/د ليــة  .4184ابروــامج
االبتجابة ال نيـة ملكايحـة العنـف علـى أبـاس نسـاا الـذي امتـدت يترتـه مـا  4111إىل
 4183اه د ـد حاليـا قيـد االبـتعرام اؤامـا بروـامج ؤدـا ة متقيـل املـرأة ل الربملـان ال
أ هـــزة احلكـــم احمللـــي ”محلـــة  “51:51مـــا  4119إىل  4182ابروـــامج املـــرأة االفتـــاة
ايرياس وقص املناعة الةشردة امتالؤمة وقص املناعة املكتس (االدـدؤ) ل الفتـرة مـا 4115
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إىل ( 4184اوتــهت يترتــه) ابروــامج تعمــيم املســائل انجنســاوية ب ةــفه برواوــا اقدــا اشــةه
ائم ابروامج التمكني االقتصا ي الذي دتّسم ه أدضا باالبتمراقدة.
 ّ - 85اعتما مشراع القـاو ن انجزائـي ابـنّه ل شـكل قـاو ن ل عـام  .4181ادنطـ ي
هذا القاو ن ،ل مجلة أم ق ،على ت بيع وطاا مفه م النشاط انجنسي ،لكي دشـمل ّاقبـات
اإلواز ييمـا بينـها .اوقحـت التعـددالت أدضـا السـا الـيت ـ ؤ عنـدها االتصـال انجنسـي مـع
الفتيــات مــا  83إىل  86عامــا متاشــيا مــع احلكــم الدبــت قي املتعل ـ حبمادــة حق ـ ا الطفــل
الةاب .43
 - 86دشــمل تشــردع آخــر متصــل باملســائل انجنســاوية اّ اعتمــا ه ل أثنــاء الفتــرة املشــم لة
بــالتقردر قــاو ن قعادــة الطفــل امحادتــه اقضــاء األحــداز ل عــام  ،4181اقــاو ن تركــات
املتـ يني (ال ةــادا ،ااملــرياز ،ااحلمادــة ) ل عــام  ،4188اقــاو ن اإلعاقــة اقــاو ن التعلــيم ل
عام .4183
 - 87تةيّا ما ابتفساق مقدّم إىل املكت اإلحصائي ال ين أن قيـام املكتـ بإوتـاج بياوـات
مة ّبـة نســاويا أةــةح األن ّاقبـة قابــخة لرةــد املةــا قات السـاعية إىل حتقيـ املســاااة بــني
انجنسني ات يري املعل مات لالضطالع هبا.
املادة  -3التدابري املناسبة لكفالة تطوّر املرأة وتقدّمها الكاملني
 - 81ماؤالت حتدّدات هامة قائمة ييما دتعل باحلالة العامـة لنوـاز ل مـالاي ،بـالرغم مـا
انجه ا امة اانجماعية للعناةر الفاعلة ل اجملـال انجنسـاا ال امليـدان السيابـيّ ،ـل ا ـ
املـــرأة ل مناةــ ةـــنع القـــراق كـــدا ا .اقغـــم التحسّـــا ل أعـــدا النســـاء املشـــاقكات ل
االوتخابات العامة األخرية ،ماؤال عد ما الع امل دع ا براؤ النساء .أاال ،أ ّى عـدم تنظـيم
اوتخابات أل هزة احلكم احمللي ال التسـع بـن ات األخـرية إىل حرمـان النسـاء مـا إمكاويـة
التناي على مناة متقيلية عـا ردـ االوتخابـات .ثاويـا ،ماؤالـت املؤبسـات السيابـية غـري
ملتزمة بتربيخ املسـاااة بـني انجنسـني اخلـها .لقـد ّـل معظـم املؤبسـات السيابـية ذك قدـا
ابالتايل يإن تلك املؤبسـات تتخـذ تـدابري متحيّـزة أبابـا الـ أهنـا تةـدا عا لـة .ثالقـا ،مل دـتم
إجناؤ الكقري للقضاء على الع امل الكامنة اقاء تةعية املرأة ل امليدان السيابي .ماؤالـت ع امـل
مقل مست دات التعليم احملدا ة أا املتدوّية أا قلة الكفاءة االقتصا دة االةيئـة غـري امل اتيـة عم مـا
للمرأة تق ّم مشاقكتها ل الفضاء السيابي.
س ـ ق بينغ ـ اا
 - 89امــع ذلــك ،يفيمــا دتعل ـ بالرئابــة ،شــهدت مــالاي إثــر ايــاة الرباي ّ
م ثاقدكــا ل ويســان/أبردل  4184وقــال بــلميا للســلطة .ال ـ أوــه مل دكــا خاليــا متامــا مــا
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الصــع بات ،إىل يخامــة الردســة ـ د بنــدا الــيت كاوــت حينئــذ وائةــة الــرئي  .إن ترشــيحها
ااوتخاهبــا ل هنادــة األمــر إىل او ـ الــرئي الراحــل م ثاقدكــا ل االوتخابــات الرئابــية لعــام
 4119أ ّدا إىل ّه ق أال قئابة تـنعك ييهـا املسـاااة بـني انجنسـني اخـل منطقـة انجماعـة
اإلمنائية للجن ب اإليردقي .ابعد التغل علـى مقاامـة مـا احلـزب احلـاكم الـذي ُـر ت منـه
ل كـــاو ن األال /دســـمرب  ،4181أ ّت الســـيدة ـ ـ د الـــيمني كرئيســـة للجمه قدـــة ل
 7ويسان/أبردل  .4184اقد عك تعيينها لألاو قابل ك مة كاتشايل كنائ قئي ال ضـع
الذي كان مستقرا ييما دتعل باملساااة بني انجنسني ل الرئابة.
 - 41بيــد أوــه ـ مالحظــة أن احلالــة الــيت ت ــد ييهــا مــالاي خبصـ ص الرئابــة ال تعــين
الكقري بالنسةة للمستقةل ،إذ أوه ل حني أن احلالة الراهنة قد دك ن ـا تـ ثري هائـل علـى الريـاه
العــام للنســاء ل مــالاي ،ال ت ــد أدــة ق اعــد مــا شـ هنا أن جتــذق التـ اؤن احلــايل .لــا تكـ ن
الرئيسـة احلاليـة أا خلفهــا ملـزمني باالبقـاء علــى تـ اؤن ل الرئابـة أثنــاء يتـرة االدتـهما .تظــل
اوتخابات  4182اختةاقا حامسا لالبتجابة ال نية للقيا ة النسائية على مست ى الرئابة.
 - 48ل األبــة ع الــذي بــدأ ل  85شــةاط/يربادر  ،4182ق ـدّمت عــدة أحــزاب بيابــية
اثــائ تعــيني مر ّشــحيها لشــغل منصـ الــرئي  .ا ـ القــاو ن ،دكـ ن الطــامح إىل تـ لي
الرئابة مطالةا بـاإلعالن عـا املرشّـح الـذي اختـاقه ملنصـ وائـ الـرئي  .امـا بـني األقبعـة
أحــزاب الرئيســية ،اهــي حــزب الربملــان املــالاي ،ااحلــزب التقــدّمي ال ـدّميقرا ي ،ااحلــزب
الدّميقرا ي امل حّد ،ااحلزب الشعيب ،قدّمت ثالثة أحـزاب مرشّـحني للرئابـة كلهـم ذكـ ق ل
حني قشّح احلزب الشعيب امرأة ملنص قئي اق ال ملنص وائ قئي .
 - 44اكمــا حــدز ل اوتخابــات عــام  ّ 4119تقــدمي مر ّشــحتني لشــغل منصــيب قئــي
اوائـ قئـي  ،إذ قشّـح حـزب بيابـي مسـجّل حـددقا امعـرا بتسـمية حـزب االبــتقالل
قئيسـته السـيدة هــيلني بـن ملنصـ قئابــة انجمه قدـة االسـيدة كــرد تـامة لشـغل منصـ
وائ قئي .
 - 43ل االوتخابـــات  4182ثالثيــــة األ ــــرا  ،بـــتُجرى اوتخابــــات قئابــــية ابرملاويــــة
ااوتخابات لسلطات احلكم احملليّ .اذكـرت اللجنـة االوتخابيـة أن  7 537 521شخصـا قـد
بجّل ا أمساءهم حىت األن كنـاخةني .اكـان مـا بينـهم 2 156 813واخةـة أي بنسـةة  52ل
املائة ما اجملم ع .امل تقدّم اللجنة( )8إحصاءات متعلقة بعد املرشّـحات الـالس بيُشـاقكا ل
االوتخابات على مجيع املست دات.
__________
( )8حىت شةاط/يربادر .4182
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 - 42إن قاو ن قعادة الطفل امحادته اقضاء األحداز امشراع قـاو ن االجتـاق باألشـخاص
دشكالن لـيال علـى مةـا قة احلك مـة ناهضـة اق الققايـة االتقاليـد الـيت تُقـ م اضـع املـرأة
االطفل ل اجملتمع .اقد أقرّت كل هذه التشردعات ،املقترحة منها اتلـك الـيت ّ بـنّها ،بـداق
الققايــة االتقاليــد ااقتــرح اثنــان منــها حظــر بعــرب املماقبــات الضــاقة ذات الع اقـ ال خيمــة
بالنســةة للمــرأة االفتــاة بص ـ قة خاةــة .امل دنفــك الت ـ خري ل ب ـاّ مشــراع القــاو ن املتعل ـ
بفـــرياس وقـــص املناعـــة الةشـــردة (ال قادـــة االســـيطرة) امشـــراع القـــاو ن اخلـــاص باالجتـــاق
باألشخاص ،دتسةّ ل تفاقم ةع بة احلالة ا شة للمرأة االفتاة ل مالاي.
 - 45ييما دتعل بالتنمية االقتصا دة ت اةل احلك مة مةاشرة برامج ما ش هنا أن تقلـل عـد
النساء املتضرقات ما اقة الفقر .اتشمل هذه الربامج اليت تضـطلع هبـا اؤاقة شـؤان انجـن
االطفل االرعادة اال تماعية تدقد النساء على األوشطة االقتصا دة االنه م باملرأة ل إ ـاق
تنمية املؤبسات الصغرى.

 - 46على الصعيد الدايل ،ـ مالحظـة أن مـالاي ةـدّقت ل أثنـاء الفتـرة املشـم لة
بالتقردر على برات كـ ل انجماعـة االمنائيـة للجنـ ب اإليردقـي املتعلـ باملسـائل انجنسـاوية
االتنمية لعام  4183بعد أن كاوت قد اقعت عليه ل عام  .4119ادـنص الربات كـ ل
علــى النــه م الشــامل بــاملرأة احيـدّ وــاالت مقــل محادــة حقـ ا امللكيــة للمــرأة االفتــاة
احق قهما ييما دتعل باألقم اال ة ل إىل مـ اق امليـاه ااحلمادـة مـا العنـف ،ل مجلـة
أم ـ ق أخــرى .ادتض ـمّا الربات ك ـ ل أدضــا  41هــديا ـ أن تلتــزم الــدال األعضــاء
بةل غها حبل ل عام  4185بغية حتقي املساااة بني انجنسني .اعا رد ابـتنةاط معـادري
تدقدةية مشتركة ،دـؤ ّي الربات كـ ل إىل متكـني ااضـعي السيابـات ،امؤبسـات تقـدمي
اخلدمات ،اوشطاء حق ا اإلوسان ،ااملستفيددا ،إذ دُتيح م األ اات القاو ويـة الالؤمـة
للمطالةة باملساااة بني انجنسني االعمل على حتقيقهـا .اّـا دكتسـي أمهيـة خاةـة ل هـذا
اجملال الطم ح إىل حتقي املسـاااة ل امليـدان السيابـي .امـاؤال م قـف معظـم األ ـرا
ل الربات ك ل حىت األن بعيدا عا هذا الطم ح .اليست مالاي حالة ابـتقنائية ل هـذا
الصد .
املادة  :4التدابري اخلاصة
 - 47منــذ تــاقدخ بــا قــاو ن املســاااة بــني انجنســني ،أةــةح ذلــك القــاو ن حبــد ذاتــه ميقــل
اجملم عة ال حيدة ما التدابري اخلاةة املا دة االقاو وية ا ا ية إىل تعجيـل املسـاااة حبكـم ال اقـع
بني الر ل ااملرأة .دنص هذا القاو ن علـى حصـص كادـدة نسـاويا ال تقـل عـا  21ل املائـة
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اال تتجــااؤ  61ل املائــة ألي مــا انجنســني ل عــد مــا القطاعــات ،منــها قطاعــا اخلــدمات
العامة االتعليم.
 - 41ايقا للجنة القاو وية اخلاةة ،كاوت النيّة متّجهة إ قاج حكم متعلـ بتـاقدخ هنادـة
النفاذ ل القاو ن ،لكا ّ ل هنادة األمر العدال عـا ذلـك .ايضـال عـا ذلـك ،دتضـما تقردـر
اللجنــة القاو ويــة اخلاةــة مقترحــا بتعــددل قــاو ن االوتخابــات الربملاويــة االرئابــية ااوتخابــات
بلطات احلكم احمللي (التعددل) بالتنصيص على وظام احلصص احملادد نساويا ل عمليـة تعـيني
املرشّحني لالوتخاب ل مجيع الق ائم االوتخابية .ات ةي اللجنة القاو وية اخلاةة أدضـا بتطةيـ
وظام احلصص ل تك دا األلية التنفيذدة لألحزاب السيابية .ادعين هذا أوـه لـا تتجـااؤ حصـة
أي ما انجنسني وسةة  61ل املائـة مـا ومـ ع أيـرا تلـك األليـات العـاملني ل القطـاع العـام
أا ل مؤبسات التعليم أا أن دقل عا  21ل املائة منه ،ما مل دتم ال ياء بشـراط االبـتقناءات
قاو ن املساااة بني انجنسني .ال حني دستعد الةلـد إل ـراء اوتخابـات
املنص ص عليها
ثالثيــة ،اعتُمــد عــد مــا التــدابري اخلاةــة بغيــة متكــني املزدــد مــا النســاء مــا املشــاقكة ل
االوتخابـــات كمرشّـــحات .اقـــد أعلنـــت اللجنـــة االوتخابيـــة أن املرشّـــحات ملنصــ قئابـــي
بيديعا مةل  8111 111ك اتشا كرب م ترشيح اه وف املةلـ الـذي دديعـه املرشّـح ن
الــذك ق .بيــد أن املر ّشــحات ل االوتخابــات الربملاويــة لــا دــديعا إال  851 111ك اتشــا ل
حــني دــديع املر ّشــح ن الــذك ق  411 111ك تشــا .ال اوتخابــات بــلطات احلكــم احمللــي،
بتديع كل مرشّحة  85 111ك اتشا ابيديع املرشّح الذكر  41 111ك تشا.
 - 49ل ميدان التعليم ،اعتمدت احلك مـة بيابـة إعـا ة التسـجيل بغيـة السـماح للطالةـات
احل امل بابتئنا قابتها بعد ال ضع .الـدى قةـ ل الطلةـة ل مؤبسـات التـدقد ملـ ّفي
الصحة ،تطةّـ احلك مـة مةـدأ املسـاااة بـني انجنسـني .اتطةّـ احلك مـة ذلـك املةـدأ أدضـا ييمـا
دتعل بقة ل الفتيان االفتيات ل مست ى بدادة التعليم القاو ي.
املادة  -5تعديل األمناط االجتماعية والثقافية
 - 31ماؤالــت امل اقــف انجــائرة االق ال ـ النمطيــة متق ـل حت ـدّدا قئيســيا ل اجملتمــع املــالاي.
االع امــل املؤ ّدــة ــاتني الظــاهرتني عددــدة .اتظــل الع امــل اال تماعيــة االققاييــة مســامهات
كربى ييهما .دكرّس الدبت ق الققاية ل الفصل  46منه بالعةاقات التالية” :لكـل اوسـان احلـ
ل أن دستعمل/تستعمل اللغة اليت درتضيها/ترتضيها اأن دشاق /تشاق ل احليـاة الققاييـة الـيت
خيتاقها/ختتاقها“.
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 - 38د د العددـد مـا املماقبـات اال تماعيـة االددنيـة االتقليددـة االعرييـة االققاييـة الـيت
ُتــراّج ةـ قة اوّيــة للمــرأة اتعـزّؤ مفهـ م تفـ ّا الر ــل .ال حــني ال ت ــد أي بيّنــة م ثقــة
احامسة على أن كل النسـاء الـالس دشـ اقكا ل هـذه املماقبـات قـد أقغمـا علـى ذلـك يمـا
انجلــي ل معظــم احلــاالت أن املشــاقكة بـ اء كاوــت اختياقدــة أا وتيجــة لقســر ،تنفــي بالفعــل
أن دُنظر ل أي كاالة قامية إىل القضاء على املماقبـات الضـاقة
قاح احلق ا انجنساوية.
ما خالل معياق بت قي لكي ال دتةيّا عند التحليل أهنا ال تتناىف مع أحكام بت قدة.
 - 34حــىت األن ،وــص تشــردعان ،قــاو ن قعادــة الطفــل امحادتــه اقضــاء األحــداز اقــاو ن
املساااة بني انجنسني ،ب ض ح ،على حظر املماقبـات الضـاقة .حيظـر القـاو ن األال إخضـاع
فل ملماقبة ا تماعية أا عريية تضـرّ بصـحّته أا بنمائـه العـام .ادتعـرم أي شـخص دنتـهك
هذا احلكم لن اوة االسجا ملدّة  81بن ات .احيظر القـاو ن القـاا اةـداق تكليـف بإخضـاع
شـخص آخــر ملماقبــة ضـاقة أا القيــام هبــا ،االتشـجيع علــى اةــداق تكليـف بــذلك ،اهـ مــا
دؤ ي إىل احلكم بغرامة قدقها  8 111 111ك اتشا االسجا ملدّة  5بن ات.
 - 33اقــد أةــةحت أدضــا مس ـ لة ّاقبــات معيّنــة ل اجملمــع أا حظرهــا أا القضــاء عليهــا
م ضـ ع مناقشــات اللجنــة القاو ويــة اخلاةــة املعنيــة بفــرياس وقــص املناعــة الةشــردة امتالؤمــة
وقص املناعة املكتس  .دتمقل النهج املت خي ل إ ـاق تلـك اللجنـة القاو ويـة اخلاةـة ل إ قاج
املماقبــات املعنّيــة ل يئــة املماقبــات الضــاقة ااإلقــراق ب هنــا قــد تك ـ ن وامجــة عــا ّاقبــة
ا تماعيــة أا ثقاييــة أا دنيــة .ال هــذه احلالــة ،يــإن اللجنــة القاو ويــة اخلاةــة ،إذ حــ ّد ت
ّاقبات معيّنة ب ةفها مسةّةة لزدا ة خطر اإلةابة بفرياس وقص املناعة الةشردة ،عمـدت إىل
حظر ّاقبات معيّنة ةنّفت ب ةفها ضاقة ،اقدّمت بر ا بتلك املماقبات.
 - 32ل اجملتمع املالاي ،تعترب مسائل األم مة بصـ قة أاليـة مسـائل خاةـة بـاملرأة .ادتميـز
أ اء الر ل لداقه بعدم االكتراز ،إن ه أ ّى أي اق على اال الا ل حتمل املسـؤالية عـا
مســائل األم مــة .امــا املفاققــات أن الر ــال ل حــني تظــل كــل مســائل األم مــة واشــئة عــا
تفاعلهم مع النساء ،ال دتقامس ن قدقا دُذكر ما املسؤاليات معهـا قغـم أهنـم بـامه ا ل يئـة
الظرا اليت دن أوفسها ييها.
 - 35اقغــم أن قــاو ن املســاااة بــني انجنســني قــد ُب ـاّ ل عــام  ،4183مل دــتم حــىت األن
اعتما املقترح املعدّل لقاو ن العمل على النح املنصـ ص عليـه ل تقردـر اللجنـة القاو ويـة عـا
اضع قاو ن املساااة بني انجنسني بغية األخذ بنظـام إ ـاؤة األبـ ّة .ايقـا ـذا القـاو ن املقتـرح
بيك ن للمـ ّفني الـذك ق احلـ ل إ ـاؤة أبـ ّة ال تقـل عـا ثالثـة أبـابيع حيقمـا كـان ذلـك
منطةقا.
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 - 36وظرا للعد احملدا ما السكان املشـم لني بـالتعليم الرمسـي ،يـإن اجملـال كـدا لتقـدمي
قاس ل شــؤان األبــرة ،امــا املــر ّح أن دــتم ذلــك ل إ ــاق التعلــيم الرمســي .تقــدم حاليــا
مــداقس التعلــيم االبتــدائي العامــة قابــا ل املهــاقات احلياتيــة كم ض ـ ع مــدقج ل مقرقا ــا
الدقابية .ادت اةل ذلك حتت عن ان ” قابات ا تماعية“ اهذا هـ أيضـل بـياا للتشـددد
علــى املســائل املتصــلة باملســؤاليات اال تماعيــة املتعلقــة باألم مــة اأ ااق كــل مــا ال لــددا ل
تربية األ فال .إن احلاالت اليت ال دتدخّل ييها الر ل ب ي ة قة ما الص ق ل شؤان احلمـل
كـــقرية حـــىت حـــني دكــ ن متســـاكنا مـــع قردنـــة أا ؤا ـــة ،حـــاالت عددـــدة لكـــا مل دتســ ّا
حتدددها كميا.
املادة  -6قمع استغالل املرأة
 - 37أةــدقت اللجنــة القاو ويــة اخلاةــة املعنيــة ب ضــع تشــردع عــا االجتــاق باألشــخاص
ت ةــيا ا اابــتنتا ا ا ل شــةاط/يربادر  ،4188اقــد اشــتمل ذلــك علــى مشــراع تشــردع.
اتـــزاما هـــذا النشـــر مـــع اختتـــام عمليـــة امـــت  7بـــن ات ل ضـــع تشـــردع بشـ ـ ن االجتـــاق
باألشخاص  .اقد كاوت مةا قة قامت هبـا أماوـة اللجنـة القاو ويـة ل النـه م ب الدتـها املتمقلـة
ل مةاشرة عملية اةالح القاو ن .ابدأت تلك العملية ان ت خري ل بدادة .4111
 - 31دتـ خى التشـردع املقتــرح هنجـا متعــد انج اوـ متاشــيا مـع الصــك الداليـة ااإل ــاق
القــاو ا القــائم .اهـ دهــد إىل حتقيـ قمــع االجتــاق باألشــخاص عــا ردـ التنصــيص علــى
إوشاء إ اق مؤبسي دك ن مسؤاال عا معانجة مسائل االجتاق باألشخاص ،اةـنداا لتم دـل
مةا قات مكايحة ذلك االجتـاق االترتيـ حلمادـة شـه اضـحادا االجتـاق امعاقةـة املـذوةني
االتنصيص على إ ا ختصّص اخل أ هزة إوفاذ القـاو ن ل املماقبـات ااال ـراءات املنابـةة
للتعامل مع االجتاق باألشخاص.
 - 39و قش التقردـر املقتـرح ييمـا بعـد ل ولـ الـ ؤقاء .امتقلـت أهـم عقةـة ل إ ـاق هـذه
العملية ل أن ول ال ؤقاء الذي كان قائما ل يترة االدة الرئي الراحـل م ثاقدكـا كـان قـد
وــاقش القــاو ن اقــدّم ت ةــياته بإ خــال حتســينات .لكــا الــرئي تــ يي قةــل أن دــتم إ قاج
التص ـ دةات .اّ تشــكيل ول ـ اؤقاء ددــد .احبل ـ ل منتصــف عــام  4184كاوــت اؤاقة
الداخلية قد اضطلعت بإ قاج التعليقات اليت أبداها ول ال ؤقاء بغية عرم مشراع القـاو ن
ما ددد على ول ال ؤقاء.
 - 21ل أدل ل/بـــةتمرب  ،4183رحـــت اؤاقة الداخليـــة االبتفســـاقات النهائيـــة بشـ ـ ن
العراقيل اليت تع ا باّ التشردع املقترح ،اذلك هبد تقدمي ت ةـية باعتمـا املقتـرح .ادؤكـد
ول ال ؤقاء ما هته أوه دعتزم إكمال النظـر ل مشـراع القـاو ن ل أقـرب اقـت مسـتطاع
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عمليا لكي د تم ب ّا تشـردع بشـ ن هـذه املسـ لة ان تـ خري .امـا األيضـل أن دكـ ن ذلـك ل
أثناء ا تماع انجمعية ال نية قةل هنادة عام .4182
 - 28ت اةـــل احلك مـــة بـــذل ه هـــا عـــا ردـ ـ الـ ـ ؤاقات ااكـــاالت اإلوفـــاذ ذات
االختصــاص علــى النح ـ املةل ـ عنــه ل التقردــر الســا س .ايضــال عــا ذلــك ّ بــذل ه ـ
متج ّد ة لالتصـال بـني احلك مـة االعناةـر الفاعلـة غـري املنتميـة للدالـة اذلـك باخلصـ ص مـا
خــالل الشــةكة املالادــة ملناهضــة االجتــاق باأل فــال ،ل إ ــاق العمــل مــا أ ــل مكايحــة الةغــاء
ااالجتاق ااالبتغالل املرتةطـة بـذلك .ا ـذا الغـرم ،تضـطلع احلك مـة ،عـا ردـ الـ ؤاقتني
املســؤاليتني عــا املســائل انجنســاوية االشــؤان الداخليــة ،ب وشــطة اقدــة لتــدقد أيــرا إوفــاذ
القــاو ن ام ـ ّفي أ هــزة القضــاء االرعادــة اال تماعيــة لتعــردفهم حت ـ ى التشــردع املقتــرح
ابالتحددات األخرى اليت تظهر ييما دتصل باالجتاق باألشـخاص اابـتغالل النسـاء مـا خـالل
الدعاقة .اييما بني  4188ا  ، 4184بـا قت احلك مـة عـا ردـ اللجنـة القاو ويـة بتـدقد
 521م ّفا ل تلف أ اء مالاي.
املادة  -7املساواة يف احلياة السياسية والعامة على الصعيد الوطين
 - 24إىل اوـ األحكــام الدبــت قدة املتعلقــة كاوــة املــرأة ل احليــاة العامــة ،ت ــد قـ اوني
حتكم تنظيم االوتخ ابات .تتمقـل القـ اوني الرئيسـية ذات الصـلة ل قـاو ن االوتخابـات الربملاويـة
االرئابية اقاو ن اوتخاب بلطات احلكم احمللي .اللجنة االوتخابية أدضـا تشـردع متكـيين دـنظم
عملها كمؤبسة.
 - 23ل مالاي ،دةدا أوه ال د د على اإل الا أا ال د د إال القليل ما إوكـاق احلقـ ا
على أباس نساا .امل دنفـك حضـ ق املـرأة ل انجمعيـة ال نيـة دـز ا بـا را إذ اقتفـع مـا
 5 ,65ل املائــة ل عــام  8992إىل  44 ,15ل املائــة ل  4119حــني أ ردــت االوتخابــات
األخرية .امنذ عام  4112اقتفع عـد النسـاء املرشـحات لشـغل مناةـ اوتخابيـة مـا 836
اوتُخةت ما بينـها  47إىل  437اوتُخةـت مـا بينـها  23ل االوتخابـات العامـة األخـرية الـيت
أ ردــت ل عــام  .4119اقــد كاوــت املر ّشــحة ال حيــدة ل االوتخابــات الرئابــية ل الرتةــة
اخلامسة ضما  7مرشّحني .ال االوتخابات األخرية ،ل عـام  ،4119كـان عـد املرشّـحات
ل االوتخابات الرئابية  3ما وم ع  82مرشّحا.
 - 22اقد ّلت األبةاب اليت متنع املرأة ما املشاقكة ل احلياة العامة ،االبيما ل مناةـ
ةنع القراق ان تغيري منذ اق اةفها ل تقردر باب  ،ل حني ّـل أدضـا عـد الناخةـات ل
مست ى أعلى ما عد الناخةني .ا ا أوه مل تُجرى أدـة اوتخابـات لسـلطات احلكـم احمللـي منـذ
عــام  4111الــيت اوتــهت يتر ــا ل  4115يــإن اجملل ـ ال ـ ين دظــل ا يئــة ال حيــدة املشــكلة
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بصـ قة قاو ويــة .ادُت قــع أن تُجــرى االوتخابــات املقةلــة يئــات احلكــم احمللــي ل عــام ،4182
بــالت اؤي مــع االوتخابــات الرئابــية االربملاويــة .اخبص ـ ص اوتخابــات تلــك ا يئــات ل عــام
 4111كاوت ت د  76أوقى ما وم ع  123عض ا مـا أعضـاء اجملـال  ،اهـ مـا ميقـل 9
ل املائة ما اجملم ع.
 - 25بل عد النساء املنتخةات ل اقت إ راء االوتخابات العامة األخـرية  23مـا ومـ ع
 893عض ا ل اجملل اميقل ذلك حبساب النقاط  1 ,417أي بزدـا ة فيفـة ل عـد النسـاء
ل ولـ الـ ؤقاء الــذي بلـ  31( 9ل املائــة) مقابــل  71( 48ل املائــة) .امــا املالح ـ أن
هذه األققام ماؤالت بعيـدة ـدا عـا وسـةة التمقيـل املستصـ بة اهـي  51ل املائـة حبلـ ل عـام
 4185احملــد ة ل برات كــ ل الشــؤان انجنســاوية االتنميــة الــذي اضــعته انجماعــة اإلمنائيــة
للجن ب اإليردقي.
ســا املس ـجّل مــا وســةة  1 ,343ل عــام  4181إىل  1 ,249ل
 - 26ب ـالرغم مــا التح ّ
 4188مــاؤال متقيــل املــرأة حبا ــة إىل ؤدــا ة قــدقها  41ل املائــة لكــي دُحق ـ وســةة التمقيــل
املستص بة ل الربملان اهي  51ل املائة.
 - 27ميكــا عــزا هــذه الزدــا ة إىل ”بروــامج ؤدــا ة متقيــل املــرأة ل الربملــان اهيئــات احلكــم
احمللــي“ املعــرا بتســمية ”محلــة  “51:51الــيت اب ـتُهلت ل مت ؤ/د ليــه  4111بغيــة ؤدــا ة
عد اإلواز املنتخةات أعضاء ل الربملان ل االوتخابات العامة لعام .4119
 - 21لقــد مجعــت محلــة  51:51اجملتمــع الةلــدي مــع اإل اقات احلك ميــة ااشــتمل بعــرب
األوشطة على تقدمي عم مايل للمرشّحات ات يري تققيف للجمه ق ل وال االوتخابـات بشـ ن
احلا ة إىل تعميم االعتةاقات انجنسية ل عملية االوتخابات.
 - 29ل اخلدمــة املدويــة ،مــاؤال الر ــال مهيمــنني ل املناة ـ العليــا اقــد الح ـ املكت ـ
االحصائي ال ين إثر تقييم  25منصةا ب ابطة بياوات ةا قة عا اؤاقتني أن املـرأة مل تشـغل
حبل ل عام  4188ب ى  2مناة أي  9ل املائة يقـ اهـ مـا دُظهـر ا ـ يجـ ة كـةرية
اوسةة ال تتجااؤ .1 ,191
 - 51تت لف اائر األما املالادة مـا إ اقة الشـر ة اقـ ة الـدياع املالادـة اإ اقة ا جـرة
اإ اقة السج ن .امتقل املرأة  1 ,1ل املائة ما أيـرا قـ ة الـدياع املالادـة امل دةـدأ تعيينـها ل
تلك الق ة إال بعد عام  .8991اتضم إ اقة الشر ة أكرب عـد مـا اإلوـاز بنسـةة  48 ,7ل
عـد كـةري مـا النسـاء ل مناةـ ةـنع القـراق هبـا االبـيما ل مسـت ى
املائة اتفتخر ب
مف م شر ة حيل بلغت وسةة النساء  33 ,3ل املائة ( 4ما وم ع  6مف ضني) .ايضـال
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عا ذلك ،تُنفذ إ اقة الشر ة عمليـات تعـيني علـى أبـاس تكـايؤ الفـرص خيضـع ييهـا الر ـال
االنساء إىل وف العمليات .اوتج عا ذلك جنـاح عـد أقـل مـا اإلوـاز بعـد إ ـراء مقـابالت
االوتقــاء .ال ضــ ء ذلــك ،كُلفــت وائةــة للمفــتش العــام للشــر ة بتشــغيل مكتــ للشــؤان
انجنساوية دت ىل ،ل مجلة أم ق ،النظر ل التفااتات انجنساوية ل املؤبسة.
 - 58اإل اقة ا جــرة ضــةاط مــدوي ن اآخــران دعملـ ن بــالزي الرمســي .امــا بــني الضــةاط
حــاملي الــزي الرمســي د ــد  489ذك ـ ق ا  55إوــاز .امــا بــني الضــةاط املــدويني د ــد
 78ذك ـ ق ا  22إوــاز .اتق ـ م إ اقة ا جــرة حاليــا بتعــيني  311م ّــف مــا بينــهم 411
ق ل.
 - 54ال إ اقة الســج ن تــنعك ل أعــدا امل ـ ّفني لةــات املؤبســة مــا حيــل أعــدا
السجناء .ابص قة تكا تك ن مت اةلة ،دتجااؤ عد السجناء الذك ق عـد اإلوـاز ،الـذلك
يإن اإلواز دُشكلا  44ل املائة ما م ّفي السج ن.
 - 53ل بلك القضاء ت د عدة مست دات للمـ ّفني القضـائيني .اقـد بُـجّلت ل بـلك
القضاة ؤدا ة ل عد القاضيات ل أثناء الفتـرة املشـم لة بـالتقردر .ل ال قـت احلاضـر ،حـ ايل
 31ل املائــة مــا قضــاة احملــاكم العليــا .ال عــام  ،4184كاوــت املــرأة متقــل  42ل املائــة مــا
قضاة احملاكم اليت هي أ ىن مست ى ما احملاكم العليا.
 - 52دظـل ميــدان القضــاء العـرل غــري متـ ثر باملسـائل انجنســاوية بســة عمليـة اخلاليــة الــيت
ةــها اق القائــد خلــف عــا بــلف .ل عــام  4188كــان العــد الكلــي
دت ـ اقز األيــرا
للقا ة العرييني  465منهم  86أوقـى .اقـد بـذلت اللجنـة القاو ويـة حـددقا هـ ا البـتعرام
قاو ن القا ة التقليددني بغية را مس لة تعميم االعتةاقات انجنساوية ل هذا امليدان.
 - 55دةيّا انجدال  8الفج ات القائمة اخل الطةقة السيابية ايقا ملا ّ احلص ل عليـه مـا
خالل املؤشر انجنساا ااالمنائي ملالاي .امـا ال اضـح عم مـا أن وصـي املـرأة قليـل ل هـذا
القطاع قغم تزادد املدخالت اامل اق اانجه املةذالة.
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انجدال 8
الفج ات انجنساوية اخل الطةقة السيابية
العنصر

نساء

مؤشر

القطاع العام أعضاء الربملان

بيانات
مؤشر
رجال

23

851

1 ,417

أعضاء ول ال ؤقاء

9

48

1 ,249

املناة العليا ل اخلدمة املدوية ااملؤبسات شةه احلك مية

2

28

1 ,191

التشغيل ل ق اة األما

1 ,4

1 .1

1 ,893

2

45

1 ,861

21
-

849
-

1 ,381
-

أعضاء اجملال احمللية

76

767

1 ,199

عد القضاة العرييني الذك ق/اإلواز

86

429

1 ,162

ل األحزاب السيابية

4

39

1 ,158

النقابات

42

54

1 ,264

قابطات أقباب العمل

82

احملاكم العليا
قضاة

املناة العليا

احملاكمة الدويا
كاكم عريية ا دنية

قؤباء أا مددرا املنظمات غري احلك مية 816

63

1 ,444

281

1 ,452

العنصررررررررررررر
العنصر
الفرعي

1 ,415

1 ,427

1 ,446

1 ,614

املصدر :املكتب االحصائي الوطين.2112 ،

 - 56ل اجملتمع املدا عم مـا ،بُـجّل تقهقـرا مـا  1 ,471إىل 1 ,427ل أثنـاء املشـم لة
بالتقردر .مل دز إال متقيل املرأة ل النقابات الرئيسية إذ دةل حاليا  42أوقـى مقابـل  54ق ـال
اال دتجااؤ القالثة ما وم ع  28شخصا ل القيا ات العليا لألحزاب السيابـية .اال تتعـدّى
حصة املرأة ما هذه املناة  2 ,1ل املائة.
 - 57حــني ّ تقيــيم عيّنــة متك ّوــة مــا  86شــركة ،تة ـيّا أن املــرأة ال تشــغل إال  82مــا
املناةـ ـ العليـــا الةـــال عـــد ها  .77ال بعـــرب احلـــاالت كاوـــت كايـــة املناةـ ـ العليـ ـا ل
الشركات اخلاةة مقص قة على الر ال.
املادة  -8املساواة يف احلياة السياسية واحلياة العامة على الصعيد الدويل
 - 51تشاق مالاي الةلدان األخرى ل األوشطة املضـطلع هبـا علـى السـاحة الداليـة حيـل
ت يد شخصيات متقلها بصفات تلفة .اقد ّ تعيني الر ـال االنسـاء علـى حـد بـ اء .مـاؤال
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عــد النســاء أ ىن مــا عــد الر ــال .ااألبــةاب الكامنــة اقاء ذلــك لّيــة اهــي تتــرااح مــا
مس لة التعليم االتمكني املايل ااالقتصا ي إىل حضـ ق املـرأة النـاقص عم مـا ل مناةـ ةـنع
القراق اعدم براؤها على الساحة السيابية.
 - 59تظل ةالحية تعـيني شخصـيات لتمقيـل مـالاي علـى مسـت ى الدالـة مـا اختصـاص
الــرئي  .اقــد لـ ح ل أثنــاء الفتــرة املشــم لة بــالتقردر أن  2مــا قؤبــاء ال يـ إىل اخلــاقج
الةال عد هم  81كاو ا وساء .اما بني و اب قؤباء ال ي إىل اخلاقج ال 88كاوـت ت ـد
 3وساء .ا ري إحلاا هؤالء املمقلني باخلدمة الدبل مابية أا بةعقات خاةة ملالاي.
 - 61اييما عدا مس لة ؤدا ة عد النساء الـالس ميـنحا يرةـة لتمقيـل مـالاي ،ال دةـدا أوـه
مثة أدة شكااي ما متييز ل هذا الصد .
املادة  -9املساواة مبوجب القانون فيما يتعلق باجلنسية
 - 68ييما دلي الفصل  27الدبت ق:
” )8( - 27كل شخص كان قةل التاقدخ املعيّا مةاشرة م ا نـا مالادّـا
قاو ن باق ،دظل م ا نا نجمه قدة مالاي بعد التاقدخ املعيّا.

ـ أي

ـ ؤ ألي شــخص اكتســاب أا يقــدان امل ا نــة نجمه قدــة مــالاي ـ
()4
قاو ن اعتمده الربملان قةل التاقدخ املعيّا لكا ال ؤ قيـرب مـنح انجنسـية أا احلرمـان
منها بص قة تعسّفية.
()3

ل هذا الفصل ،تشمل عةاقة
(أ) ”اكتساب انجنسية“ حبكم ال ال ة أااألةـل أا الـزااج أا التسـجيل
أا التجنّ أا أدة ابيلة أخرى منص ص عليها ل قاو ن اعتمده الربملان ا
(ب) دشمل تعةري ”يقدان انجنسية“ التجردد منـها أا التخلـي عنـها أا أدـة
ابيلة أخرى منص ص عليها ل قاو ن اعتمده الربملان“.

 - 64قاو ن امل ا نة( )4لعام  8966ه التشردع التمكيين بش ن مسـائل امل ا نـة .اخبصـ ص
مس لة الزااج ،دنص القاو ن ل الفصل  9منه على ما دلي:

__________
( )4الفصل 85-18
14-57452
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” كل م ا نة مالادة تصةح عا رد الزااج م ا نة بلـد آخـر غـري مـالاي تفقـد ل
الذكرى السن دّة األاىل لتاقدخ ذلك الزااج ةفة امل ا نـة ملـالاي ،مـا مل تعلـا خطيـا
قةل تلك الذكرى السن دّة
(أ) ل االبـــتماقة احملـ ـ ّد ة ل الالئحـــة القالقـــة عزمهـــا علـــى االحتفـــا
ا نتها ملالاي ،ا
(ب) ل االبتماقة احملدّ ة ل الالئحة الرابعة ختليها عا م ا نة ذلـك الةلـد
األخر ،بقدق ما دك ن ذلك ل حدا ابتطاعتها“(.)3
 - 63دتّضــح مــا ةــياغة احلكمــني أن الــزااج ال دشــكل بص ـ قة آليــة أبابــا الكتســاب
أا يقدان امل ا نة إال أن دك ن ذلك ايقا ألحكام قاو ن امل ا نة .ذا الغـرم ،ـ ؤ أن دـنص
القـاو ن علـى أن الــزااج ـ القـاو ن ال دشــكل أبابـا الوتـهاء ةــفة امل ا نـة إال بالنســةة
للمرأة اليت اكتسةت م ا نة بلد آخر عا رد الزااج ،االقاو ن دنص بالفعل على ذلك.
 - 62ال ميكا تقددر األثر اخلاص املترتّ على الزااج بالنسـةة للم ا نـة حـ قـدقه إال بعـد
النظر ل أحكام تشردعية أخرى ااق ة ل الفص ل ( 83أ) ا  41ا  .42تـنص هـذه الفصـ ل
على املساااة بني انجنسني .حتظر بالتحددد التمييـز علـى أبـاس انجـن ااالعتةـاقات انجنسـاوية
ااحلالة املدوية .ادنص الدبت ق بدقي العةاقات ل الفصـل  42منـه علـى أن املـرأة ـا احلـ ل
أن تُمنح وف احلق ا املمن حة للر ل ل القاو ن املـدا ،ـا ل ذلـك القـدقة ،بالتسـااي مـع
الر ــل ،علــى اكتســاب امل ا نــة اانجنســية ااالحتفــا هبمــا .امــا املهــم مالحظــة أن قــاو ن
امل ا نــة املــالاي حيــاال منــع ال ق ـ ع ل حالــة اوعــدام انجنســية إذ ال دقتضــي إال اإلعــالن عــا
االحتفا بامل ا نة أا التخلي عنها لدى اكتساب م ا نة بلد آخر عا رد الزااج.
 - 65ال د د حكم مقابل بالنسةة للر ل الذي دتزاّج بامرأة أ نةيـة .اوظـرا لعـدم ا ـ
حكــم مقابــل خــاص بالر ــل املــالاي يــإن هــذا التمــادز قــائم بالتــايل علــى أبــاس انجــن
ااالعتةــاقات انجنســاوية ااحلالــة املدويــة .ادــنص الفصــل  )4( 42مــا الدبــت ق علــى أن ”أي
قاو ن منط على متييـز ضـد املـرأة ع لـى أبـاس نسـاا أا علـى أبـاس احلالـة املدويـة بـيك ن
الغيا“ اإذا ما قضت ككمة ب ن أحكام الفصل  9ما قاو ن امل ا نـة متييزدـة يـإن ذلـك دُةطـل
مفع ل تلك األحكام .بيد أوه مل دُسجّل أي تظلـم خبصـ ص هـذه املسـ لة اوظـرا لعـدم ا ـ
أي قراق بااللغاء ،يإن الفصل  9ما قاو ن امل ا نة دظل ه القاو ن.
__________
( )3الفصل .9
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 - 66أحا ت اؤاقة ا جرة املشرية على تفعيل أحكام قاو ن امل ا نة املالاي ،علمـا بـاألثر
التمييزي املترتّ على الفصل  .9االحظت أوه ،متاشيا مع الفصل  27ما الدبت ق ال ضـ ء
الفص ل ( 83أ) ا  41ا  ،42مثة حا ة البتعرام قاو ن امل ا نة .اكتـدبري مؤقـت اختـذت
اؤاقة ا جرة تدابري إ ابية للحفا على نسية املرأة بعـدم تعليـ م ا نـة النسـاء علـى أبـاس
ؤاا ها بر ال ،امل تنفذ ذلك الفصل إال بتقييد م ا نة الر ال على أباس ؤاا هم بنساء.
 - 67تالح ال ؤاقة أوـه ،ل حـني أهنـا قـدّمت إىل اللجنـة القاو ويـة لةـا بـإ راء ابـتعرام
شامل لقاو ن امل ا نة املالاي ،يإن مس لة املرأة امسـائل امل ا نـة اا جـرة تظـل مصـدقا لةـال
القل  .اقد شدّ قئي م ّفي ا جرة ،السيد ماوك اال ،ل مقابلـة أ ردـت معـه علـى احلا ـة
البتعرام الق اوني ذات الصلة على أباس االبـتعجال, .إذ الحـ أن الفتـرة الـيت مـرّت منـذ
تقدمي التقردـر األخـري إىل اللجنـة القاو ويـة ،قـال السـيد مـاوك اال إن إحـدى أال داتـه تتمقـل ل
كفالة أن دتم عرم املس لة ما ددـد علـى اللجنـة القاو ويـة اأن تعمـل اللجنـة اإ اقة ا جـرة
معا بغية ت مني امل اق الالؤمة للعملية.

انجزء القالل
املادة  -11التعليم والتدريب
 - 61تنقســم مســائل التعلــيم إىل كـ األميــة ،االتحــاا التالميــذ االطلةــة ؤبســات التعلــيم
ابقائهم هبا ااوقطاعهم عا الدقابة تةعا ملست ى التعلـيم .بـجّل كـ األميـة ؤدـا ة فيفـة مـا
 1 ,139إىل  1 ,162اه ـ مــا أن وســةة النســاء القــا قات علــى القــراءة االكتابــة ل اؤ دــا
دقرّهبا ما وسةة الر ال.
 - 69ييمــا دتعل ـ بااللتحــاا ؤبســات التعلــيم ،ت اةــل تقلــص التفااتــات بــني انجنســني
اال بــيما ل مؤبســات التعلــيم االبتــدائي االقــاو ي .امل دكــا بــهال احلص ـ ل علــى بياوــات
مة ّبـة نسـاويا اللتحـاا األ فـال بتلـك املؤبسـات ل بـا مةكـرة ،ابالتـايل ،مل ميكـا تقــدمي
ة قة ااضحة للزدـا ة ل أعـدا األ فـال الـذك ق مقاقوـة ب عـدا اإلوـاز ل هـذا امليـدان .إن
الةياوات املتعلقة بندقة التحاا األ فال باملداقس غري متاحة حاليا ألهنا ال ري مجعها.
 - 71اضــعت احلك مــة ل عــام  4113بيابــة بش ـ ن النمــاء املةكــر للطفــل لت ـ يري ت يــه
خبص ص أيضل الطرا إلعدا األ يال املقةلة ملالاي .تُدق احلك مة أن مـا شـ ن االبـتقماق
ل النمــاء املةكــر للطف ـل أن دُقلــل مــا التفااتــات املتجــذقة ل الفقــر االتمييــز اإل تمــاعي ل
اجملمتــع اذلــك بــتمكني مجيــع األ فــال مــا بــدء حيــا م علــى أب ـ عا لــة ابــليمة .اتكفــل
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السيابة أن دك ن ت يري الرعادة االدعم ل مصلحة الطفل علـى أيضـل ا ـه اأن دتماشـى مـع
التشردع احمللي اااللتزامات الدالية.
 - 78قامــت احلك مــة بترمجــة اثــائ السيابــة إىل لغــتني كليــتني قئيســتني اعمّمتــها علــى
أةحاب املصلحة املعنيني بالنماء املةكر للطفل .اباإلضـاية إىل ذلـك ،اضـعت احلك مـة خطـة
ابتراتيجية ا نية ( )4182-4119اابـتراتيجية للـدع ة ااالتصـاالت امـ ا تدقدةيـة بشـ ن
النمــاء املةكــر للطفــل .اّ تــدقد مق ـدّمي الرعادــة انجــان األاليــاء .اّ أدضــا ت ـ يري ح ـ ايز
ملقدّمي الرعادة بغية تشجيعهم ل عملهم.
 - 74حققت مـالاي هـد التكـايؤ بـني انجنسـني خبصـ ص االلتحـاا باملـداقس االبتدائيـة
االقاو دة مع ا ـ تفـ ّا فيـف للفتيـات ،اهـ مـا دـدل علـى حتسّـا ل امل اقـف إؤاء تعلـيم
الةنات .ادتةني أدضا ما التكايؤ انجنساا أن مالاي جنحت ل حتقيـ التحـاا أغلةيـة األ فـال
ل بــا التعلــيم االبتــدائي باملــداقس إذ بل ـ مع ـدّل ذلــك االلتحــاا وســةة  13ل املائــة ،اهــي
خط ة يدة ة ب حتقي ا د االمنائي لأللفية اهد التعليم للجميع حبلـ ل عـام .4185
اقد لع األخذ بنظـام التعلـيم االبتـدائي اجملـاا ل عـام  8992اقا هامـا ل وـال االلتحـاا
باملداقس االبتدائية.
 - 73بل ةال معدّل التحاا الفتيات باملداقس االبتدائية  12ل املائة ،مقابـل  14ل املائـة
بالنســةة للفتيـــان .ال حــني تُظهـــر االحصــاءات املتاحـــة أن أعــدا الفتيـــات ل بــا التعلـــيم
االبتــدائي قــد اؤ ا ت ب ـ كقر بــرعة مــا أعــدا الفتيــان ل الســن ات األخــرية اأ ّى ذلــك إىل
حتقي التكايؤ ل ةال معدّالت االلتحاا باملـداقس اميكـا أن تكـ ن الصـ قة تلفـة اختاليـا
فيفــا لـ اُضــعت ل احلســةان حــاالت عــدم االقتقــاء إىل مســت دات أعلــى ل مرحلــة التعلــيم
االبتــدائي .ادتــرااح معــدّل عــدم االقتقــاء ل الســن ات مــا  8إىل  1بــني  84 ,9ل املائــة
ا  45,8ل املائة للذك ق ابني  83 ,5ل املائة ا  42 ,8ل املائة لنواز.
 - 72دُظهر وظام املعل مات اإل اقدة للتعليم ( )4181اجتاهـا ـ الزدـا ة ل معـدّل م اةـلة
التالميذ قابتهم حىت املست ى ( 1الدق ة األخرية ل التعليم االبتدائي).اايقا لـذلك النظـام،
اقتفع املعدّل الكلي لةقاء التالميذ باملداقس ل املست ى  1مـا  46 ,8ل املائـة ل  4115إىل
 21 ,1ل  .4181اييمـا دتعلـ باالعتةــاقات انجنسـاوية كاوــت االجتاهـات ـ الزدـا ة أدضــا
بالنسةة للفتيان االفتيات معا ل أثناء تلك الفترة .بيد أن معـدّل الزدـا ة بالنسـةة للفتيـات كـان
أقل ّّا بجّله الفتيان .على بـةيل املقـال ،كـان ل عـام  4115معـدّل بقـاء الفتيـات باملـداقس
حىت املست ى  1دةلـ  44 ,9ل املائـة مقابـل  31 ,8ل املائـة للفتيـان ،ال عـام  4181بلـ
 25ل املائة مقابل  53 ,8ل املائة بالنسـةة للفتيـان .بيـد أوـه دنةغـي مالحظـة أن معـدّل الةقـاء
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حبل ل عام  4181كان أعلى ل املسـت دات الـدويا حـىت املسـت ى  5ابـجّل ققمـا قيابـيا ,7
 72ل املائة للفتيان ا  74ل املائة للفتيات .ا ُبجّلت ؤدا ة ل معدّل الةقاء ل املداقس ميكـا
عزاها زئيا إىل حتسني املراي الصحية خاةة للفتيات ل معظم املداقس.
 - 75بــالرغم مــا التفــاات املعلــا االــذي ت اةــل عــرب الســنني ،دنةغــي مالحظــة أوــه ُبـجّل
حتسّا ل معـدّل الةقـاء بالنسـةة لكـل مـا املسـت دني  5ا  1منـذ عـام  .4115ل عـام 4115
كان املعدّل اإلمجايل للةقـاء باملـداقس للمسـت دني  5ا  1بنسـةة  29 ,1ل املائـة ا  46 ,8ل
املائة على الت ايل قةل أن درتفـع إىل  58 ,1ل املائـة ا  31 ,4ل املائـة ل عـام  4117ادةلـ
 73 ,5ل املائـــة ا  21 ,1ل املائـــة ل عـ ـام ( 4181وظـــام املعل مـــات اإل اقدـــة االتعلـــيم،
.)4181
 - 76دُربؤ تقردر قطري عا احلالة خاص ـالاي  4119امتعلـ بـالتعليم كـال مـا ع امـل
الطل االعرم اليت تؤثر ل املست ى املتدوّي للةقاء ل املداقس االبتدائية .ل او الطلـ ّ
ذكر الصع بات االقتصا دة لألبـر ،ابـل كها مقـل يـع الفتيـات إىل التـزاج ل اقـت مةكـر،
يضال عا احلمل املةكر ،ااملسؤاليات العائلية ب ةفها تُشـكل مجيعـا الع امـل الرئيسـية .اييمـا
دتعل بالصـع بات االقتصـا دة دلجـ معظـم العـائالت إىل إقبـال أ فـا ا للمشـاقكة ل عمـل
األ فال ب اء كعامالت مناؤل ل املدن ا/أا للعمل ل املزاقع.
 - 77حني تةل الفتيات املست ى  5أا تتجااؤه بقليل يـإهنا دصـلا إىل بـا الةلـ ث اكـقريا
ما دتعرضا إىل التحرش ااالعتداء انجنسيني ل ردقها إىل املدقبـة امنـها اكـذلك ل اخـل
قاعــات الدقابــة مــا ــر أقــراهنا الــذك ق ااملدقّبــني .ادــؤ ّي ذلــك إىل ثــين الفتيــات عــا
م اةــلة الدقابــة .ادقـ م ال الــدان أدضــا بإبقــائها ل املــال حلمادتــها مــا العنــف يضــال عــا
االبـتعاوة هبـا ل قعادـة األ فــال ا ـين األغذدـة ااألعمـال املاليــة إذ دـران أهنـا بلغـا العمــر
املنابــ لــذلك .اميقــل بعــد املداقبــة عــا الةيــت عــامال هامــا أدضــا دــؤ ّي إىل االوقطــاع
عا الدقابة.
 - 71ماؤالت مالاي بدان بيابـة شـاملة للتصـدّي إىل اوقطـاع الفتيـات عـا التعلـيم لكـا
لددها بيابـة لقةـ ل الفتيـات العائـدات إىل املـداقس بعـد اوقطـاع عـا التعلـيم بسـة احلمـل.
اتشــمل السيابــات ا امــة األخــرى لالحتفــا بالتالميــذ ل املــداقس برواوــا لتقــدمي األغذدــة
باملــداقس االبتدائيــة ابرواوــا لتـ يري حـ ايز وقددــة ملــدة بــنتني تُقـدّم للفتيــات ل الفئــة العمردــة
 41-83عاما .حتصل الفتيـات ل إ ـاق هـذا الربوـامج علـى مـنح بصـ قة مةاشـرة لتشـجيعها
على الةقاء باملداقس ام اةلة قابتها.
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 - 79منذ  4117مل تنفك احلك مة تكقف انجه لتنمية الـ عي املـدا لـدى املـ ا نني مـا
خـالل اةـالح املقـرقات الدقابـية االتقيـيم .اتعــزؤ هـذه العمليـة كـال مـا النمـاء اال تمــاعي
ااألكا ميي للطلةة إذ متكنهم ما أ اء اق أكقر ياعلية ل بياا التعلم.
 - 11ال او العرم ،يإن اكتظا قاعات الدقاس ،إذ بل معـدّل عـد التالميـذ 818
لكـــل قاعــــة ل عـــام  4181مقابــــل  15ل  ،4115اقاعــــات الـــدقاس ل ا ـــ اء الطلـــ
أا القاعات املؤقتة اذلك أبابا بسة األخـذ بنظـام التعلـيم االبتـدائي اجملـاا ل عـام 8992
بــدان هياكــل أبابــية كاييــة ل شــكل قاعــات قاس امراي ـ ة ـحّية ،قــد محــل املزدــد مــا
التالميذ ،االبيما الفتيات حني دصةحا أكقر اعيا باحتيا ا ا الصحّية ل با الةلـ ث ،علـى
االوقطاع عا التعليم .إن اشـكالية الـتعلم ل ّـل شـجرة تـز ا تفاقمـا ل أثنـاء يصـل األمطـاق
حـني تُحجـز قاعـات الـدقس القليلـة املتاحـة إلدـ اء التالميـذ األةـغر بـنا ل املسـت دات األ ىن
على حساب املست دات األعلى .ادعين هـذا أن وـزال املطـر كـقريا مـا دعطـل الـدقاس ،ادقـة
ذلك بالتايل عزمية التالميذ ادؤ ّي إىل ؤدا ة اترية التغيّ اإىل االوقطاع عا التعليم.
 - 18ال حني دُستخدم مؤشـر معـدّل الةقـاء ل املـداقس بقيـاس مـدى قـدقة املدقبـة علـى
االحتفا بالتالميذ ،مع حساب حاالت عدم االقتقاء أا بداوه يه  ،باملقابـل دسـمح بتحددـد
مدى ّاهرة االوقطاع عا التعلـيم ،علـى النحـ املنـاقش أعـاله .ابـالرغم مـا التقـدّم امللحـ
احملرؤ ل خفرب معدّل االوقطـاع عـا التعلـيم ل املسـت دات الـدويا ،ماؤالـت احلالـة بـيئة وظـرا
لة ء التحسني ل املست دات األعلى.
 - 14دتةيّا أدضا ما وظام املعل مـات اال اقدـة اخلاةـة بـالتعليم أن وسـةة التالميـذ-املدقبـني
العامة كاوت ل عام  4115ل مست ى  78ااقتفعت إىل  11ل  .4181اقـد كاوـت وسـةة
التالميذ للمدقّبني املدقّبني أعلـى حـىت مـا ذلـك إذ بلغـت  13ل عـام  4115ااقتفعـت إىل
 98ل  .4181اييمــا دتعلــ هبياكــل قاعــات التــدقد  ،كاوــت  85ل املائــة مــا ا ياكــل
املستعملة ل السنة الدقابية  4181/4119هياكل مؤقتة أا غري ثابتة اقبّما كان ذلـك واجتـا
عــا ضــراقة ابــتقةال األعــدا املتزادــدة مــا التالميــذ .اقــد كــان لقاعــات الــدقاس املكتظــة
االتدقد ل ا ـ اء الطلـ ااملةـاا املدقبـية املؤقتـة اغـري املكملـة تـ ثري بـليب علـى االحتفـا
بالتالميذ ل املداقس.
 - 13الــ ـ ح ل تقردــــر احلالــــة القطــــري عــــا التعلــــيم ل مــــالاي للســــنة الدقابــــية
 4119/4111أن  86ل املائـــة مـــا التالميـــذ ددقبـ ـ ن ل مؤبســـات ال تســـمح بإكمـــال
املست دات القماوية الـيت دتـ لف منـها التعلـيم االبتـدائي ادتـ ير ييهـا مسـت ى عـال مـا احتمـال
االوقطاع عا التعليم قةل اكمال تلك املرحلة.
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 - 12تشمل بعرب التدابري اليت دتعيّا على احلك مة االضطالع هبا للتصدّي إىل تـدوّي و عيـة
التعليم ؤدـا ة االبـتقماق ل تطـ در الةنيـة التحتيـة االبـيما قاعـات الـدقاس ااملرايـ الصـحية،
اتـ يري لـ اؤم التــدقد االــتعلم الكاييــة للمــداقس اتــدقد املزدــد مــا املدقبــني عــا ردـ
تعزدز مشاقكة القطاع اخلاص ل إقامـة اإ اقة معاهـد تـدقد املدقبـني .اييمـا دتعلـ بالةنيـة
التحتية ،بلـ ل عـام  4181عـد قاعـات التـدقد ل مـداقس قطـاع التعلـيم االبتـدائي العـام
 36 189قاعة مقابـل  8 271قاعـة ل مـداقس القطـاع اخلـاص اال ميقـل هـذا العـد األخـري
ب ى وسةة  3 ,1ل املائة مـا اجملمـ ع .ادـتعني علـى احلك مـة تـ يري حـ ايز للمدقبـني مقـل
منح النقل االسكا إذ أن الكقريدا ما املدقبني دقطن ن بعيدا دا عـا املـداقس الـيت دعملـ ن
هبا .اللتخفيف ما حدة مشكلة الـنقص ل مسـاكا املدقبـني ،دـتعني ؤدـا ة االبـتقماق .امـا
ش ـ ن ؤدــا ة صّصــات امليزاويــة للتعلــيم أدضــا أن تشــجعهم علــى أ اء اق ياعــل ل النــه م
ست ى التعليم.
 ّ - 15أدضا حتقي التكايؤ بني انجنسني ل وال االلتحـاا ـداقس التعلـيم القـاو ي .تظهـر
االحصاءات أن ةال وسةة االلتحاا باملداقس لنواز االذك ق كاوت حبلـ ل عـام  4119ل
مست ى  85ل املائـة ا  84ل املائـة علـى التـ ايل .ادتةـيّا مـا ةـال النسـةة العامـة لاللتحـاا
باملداقس ل مست ى  83ل املائة أن عد التالميذ الذدا ددخل ن مرحلـة التعلـيم القـاو ي أقـل
ّــا كــان عليــه ل املاضــي ،اذلــك بنســةة كــةرية وتيجــة لــتقلص عــد املســاحات املخصّصــة
للمداقس اقاعات التدقد ل مرحلة التعليم القـاو ي باملقاقوـة مـع التعلـيم االبتـدائي .ل أثنـاء
الســنة الدقابــية  ،4181/4119كــان عــد املــداقس  5 394ل املرحلــة االبتدائيــة مقابــل
 8125مدقبة ثاو دة.
 - 16بــالرغم مــا هــذه احلالــة العامــة القائمــة ،دقـ م القطــاع اخلــاص اال كــاالت الددنيــة ل
إ اق قابطـة املدقبـني املسـيحيني ل مـالاي بإجنـاؤ الكـقري ل حتقيـ التحـاا الفتيـات ـداقس
التعليم القاو ي .ادف ا عد املداقس القاو دّة املخصّصة للفتيات يق عـد املـداقس احلك ميـة
مــا هــذا القةيــل .ال متلــك احلك مــة ب ـ ى مدقبــة ااحــدة مــا وم ـ ع  41مدقبــة ثاو دــة
للفتيات يق اه ما ال دتجااؤ وسةة  3 ,6ل املائة يق .
 - 17علــى ةــعيد مــداقس التعلــيم القــاو ي ّ ،حت دــل بعــرب املــداقس الــيت تق ـ م بتســردح
التالميذ ل باعات النهاق إىل مةيتات مدقبية عا رد ت يري مرايـ إدـ اء لكـل مـا التالميـذ
الذك ق ااإلواز.
 - 11ييمـا دتعلـ بـالتعليم العـايل ،مــاؤال الـذك ق ( 66 ,2ل املائـة) متفـ ّقني علـى اإلوــاز
( 33 ,2ل املائة) .اقد ّ احلص ل على الةياوات بش ن التعليم العايل ما امعتني حكـ ميتني
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مهـــا امعـــة مـــالاي ا امعـــة مـــزاؤا ا ـــامعتني بـــاقؤتني ل القطـــاع اخلـــاص مهـــا انجامعـــة
الكاث ليكية ملالاي ا امعة ليفنغست ويا اشاقاا  .اقد كاوت الفجـ ة بـني انجنسـني أعلـى ل
امعيت القطاع العام ّا هي عليه ل امعيت القطاع اخلاص .قةلت انجامعتـان األاليـان معـا ل
عـــام  4188البـــا كاوـــت وســـةة اإلوـــاز منـــهم  38 ,1ل املائـــة اوســـةة الـــذك ق 61 ,4
ل املائة.
 - 19دنجــر التفــاات الكــةري ل املؤبســات العامــة عــا عــاملني قئيســيني مــتعلقني ســاحة
مراي الكليات اشراط قة ل الطلةة هبا .اقد هيّ ت امعتا مـالاي مـزاؤا ،منـذ ت بيسـهما،
مراي مةيت للـذك ق تفـ ا مـا هّي تـاه لنوـاز ابالتـايل مل دكـا بإمكاهنمـا أن تقـةال أكقـر مـا
عد كد ما الفتيات .اقد كان العامل األخر الذي حيد مـا عـد اإلوـاز الـالس دـتم قةـ ا
دتمقل حىت اقت قرد ل التشددد املفرط على النتائج انجيدة احملرؤة ل امل ا العلميـة ـا ييهـا
الرداضــيات .امل دنفــك الطلةــة الــذك ق دتف ق ـ ن ل معظــم احلــاالت علــى قردنــا م ل امل ـ ا
العلميــة ،اهــي حقيقــة املــا تس ـةّةت ل ا ـ تفااتــات بــني الــذك ق ااإلوــاز ييمــا دتعل ـ
بــالقة ل ل انجامعــات .ابص ـ قة عامــة مل دنفــك معــدل جنــاح الطلةــة الــذك ق دف ـ ا معــدل
ؤميال م الطالةات ييمـا دتعلـ بقةـ م ل انجامعـات .علـى بـةيل املقـال ،جنـح ل عـام 4181
ؤهاء  51ل املائة ما الطلةة الذك ق ل امتحاوات شها ة التخرج مـا معاهـد مـالاي ،مقابـل
 26 ,5ل املائة لنواز.
 - 91بغية التقليل ما التفااتات بني انجنسني ل التعليم العايل ،أخذت امعة مالاي بنظـام
الطلةة غري املقيمني لزدا ة عد الطلةة ما انجنسني املقة لني ل انجامعـة اشـيدت كـذلك املزدـد
ما مةيتات الطالةات .اشرعت اؤاقة التع ليم ل العمـل لألخـذ بنظـام اوتقـاء الطلةـة مـا قائمـة
مجاعية لكل خر ي املداقس تعرم علـى كـل مؤبسـات التعلـيم العـايل لكـي تتـاح ـا يرةـة
االختيــاق .اباإلضــاية إىل ذلــك ،بتش ـجّع املؤبســات أدضــا قة ـ ل الطلةــة ايقــا لعــد املقاعــد
املتاحة ل قاعات التدقد الـي علـى أبـاس اقـة املةيتـات علـى ابـتيعاب الطلةـة القـا مني.
الشــك ل أن هــاتني املةــا قتني ب ـ تؤ دــان إىل ؤدــا ة عــد اإلوــاز الــالس دــتم قة ـ ا ل
مؤبســات التعلــيم العــايل .اخبص ـ ص كليــات تــدقد املدقبــني ،اعتمــدت احلك مــة بيابــة
قائمة على أباس مةدأ  51-51بغية خفرب التفاات بني الذك ق ااإلواز.
 - 98ل عام  ،4181حق العنصر الفرعي التسجيل ل مؤبسـات التعلـيم وسـةة 1 ,172
ااقتفعـت هــذه النســةة إىل  1 ,918ل  .4188بيـد أن اوقطــاع الفتيــات عـا التعلــيم ب عــدا
ياقت أعدا الفتيان املنقطعني أثر ل احلالة العامـة اأ ّى إىل اففـام فيـف لتلـك النسـةة مـا
 . ,174إىل  1 ,162ل السنة املاضية االسنة انجاقدة على الت ايل.
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 - 94ل حني أييـد بـ ن قضـادا العنـف ضـد الفتيـات ل املـداقس تتفـاقم حاليـا ،قامـت نجنـة
حقـ ا اإلوســان ،باالشــترا مــع اؤاقة التعلــيم ااؤاقة الشــؤان انجنســاوية ،االلجنــة القاو ويــة
امؤبســة تقــدمي املع وــة الداليــة ) )ACTION AID INTERNATIONALابعــرب مؤبســات
ابائ اإلعالم ،بداق قائد ل عملية اضع السيابة اخلاةة بـالعنف ضـد الفتيـات ل املـداقس
اليت عًرضت ل اقت باب علـى احلك مـة ل عـام  4184للنظـر ل امكاويـة اعتما هـا .حتـ ّد
السيابة املقترحة األبةاب ااألمقلة للعنـف ،ـا ييهـا التحـرّش انجنسـي ااملسـائل املتعلقـة بعـدم
ا ـ مرايـ ةـحية ،الــيت تــؤ ي عـا ة إىل اوقطــاع الفتيـات عــا الدقابــة عنـد بــا الةلـ ث،
امسائل عامة أخـرى .ااألمـل ا يـد ل أن ترحّـ احلك مـة هبـذا املقتـرح وظـرا لكـ ن بعـرب
اؤاقا ا شاقكت ل العملية.
املادة  -11التشغيل والعمل
 - 93إن احل ل ّاقبة وشاط اقتصا ي ال العمل اكس الق ت ،املكـرّس ل الدبـت ق،
دفسّر عم مـا ب وـه دشـمل احلـ ل احلصـ ل علـى بـةل املعيشـة ب ابـطة عمـل وظـامي أا غـري
وظــامي .اباإلشــاقة حتددــدا إىل التشــغيل ،دــنص الفصــل  38علــى أن لكــل شــخص ح ـ ل
ّاقبــات عمــل عا لــة ام م وــة ال أ ــر عــا ل .ادضــما احلكــم بعــد ذلــك مرتّة ـات عا لــة
اأ قا متساادة لقاء األعمال املتسـاادة ل القيمـة ان تفردـ أا متييـز مـا أي وـ ع االبـيما
على أباس انجن أا اإلعاقة أا العرا .االدالة ملزمة بكفالة احل ل العمل.
 - 92ت ــد عــدة ق ـ اوني تغطــي املســائل املتعلقــة بالتشــغيل .اميقــل قــاو ن الشــغل التشــردع
الرئيســي ال ـذي دغطــي املســائل املتصــلة بالعمــل ل مــالاي .اتشــمل الق ـ اوني األخــرى قــاو ن
عالقات العمل ،اقاو ن السالمة املهنية االصحة الرياه ،اقاو ن تع درب العمال.
 - 95حيظر قاو ن الشغل الذي ّ بـنّه ل عـام  4111التمييـز ضـد العـاملني بـ ر الفعلـيني
أا احملــتملني ييمــا دتعلـ بــالتعيني أا التــدقد أا الترقيــة أا شــراط اخلدمــة أا التشــغيل أا أدــة
مسائل أخرى تنش عا عالقات العمـل .امـا بـني األبـ الـ اق بـر ها ل إ ـاق الفصـل 5
جند انجن  ،ااحلالة املدوية ،ااملسؤاليات العائلية .ؤ أن تؤ ّي الفة هـذا احلكـم إىل يـرم
غرامة ااحلكم بالسجا ملدة أقصاها بنتان .ادنطة احلظر ذاته على األ ق اليت دكفـل قـاو ن
الشغل ل الفصل  6أن تك ن متساادة لقاء العمل املتسااي ل القيمة ان تفرد أا متييـز مـا
أي و ع.
 - 96ادضما قاو ن الشغل إ اؤة أم مة للم ّفات ال تقل مد ا عا مثاويـة أبـابيع ل كـل
ثالز بن ات ب ر كامل .ادكفل القاو ن أدضا حص ل امل ّفة حني تك ن ل إ ـاؤة أم مـة
على كاية ابتحقاقا ا العا دة ااعتةاق مدّة عملها مت اةـلة ان اوقطـاع .ا ـرّم القـاو ن إهنـاء
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الت ّيف على أباس بة متّصل حبمل م ّفة .اه دنص ل هذا الصـد علـى يـرم غرامـة
ااحلكم بالسجا ملدة أقصاها  5بن ات .ايضال عا هـذا احلكـم التشـردعي ،حيـ للم ّفـات
ل ائح اخلدمة املدوية املالادة احلص ل على إ اؤة أم مة مد ا  91د ما.
 - 97بــالرغم مــا هــذه األحكــام ،ماؤالــت النســاء دفقــدن عملــها أا ابــتحقاقا ا بســة
احلمل .اقغم أن املؤبسات املختصّة تقر ب هنا ال تضع إحصاءات ل هذا الش ن يـإن احلـاالت
املةلـ عنــها آخــذة ل الظهـ ق اهــي ل اؤ دــا  .كــقريا مــا تـدّعي املتظلمــات أن أقبــاب العمــل
ال دعلن ن ةراحة أن أبةاب إهناء اخلدمة متصلة باحلمل .ال تلـك احلـاالت تُـدقج النسـاء ل
يئــة امل ـ ّفني الــذدا ال حا ــة للمؤبســة هبــم .مث تنحصــر اال ــراءات املتخــذة ل االبتعاضــة
عنها ب خردات ال دقري تشغيلها مسائل متصلة باألم مة.
 - 91مياقس ؤهاء  15ل املائة ما األبر املعيشية ل مالاي أوشطة ؤقاعية .ادعمـل حـ ايل
 12ل املائة ما وم ع تلك األبـر ل إوتـاج احملاةـيل ا  22ل املائـة ل تربيـة املاشـية .امـا
املالح كذلك أن  23ل املائـة مـا األبـر املعيشـية املشـاقكة ل األوشـطة الزقاعيـة تعمـل ل
تربية املاشية اؤقاعة احملاةيل معا.
 - 99ل قطاع العمل غري الزقاعي تـددر  41ل املائـة تقردةـا مـا األبـر املعيشـية مؤبسـات
غري ؤقاعية .اييما دتعل بالتشغيل أدضا ،تظل حصـة املـرأة مـا العمالـة بـ ر غـري الزقاعيـة ل
وف املست ى املسجّل ل املرة املاضية اهي بنسةة  48ل املائة .امتقل حصـة األبـر املضـطلعة
ب وشطة اقتصا دة ةغرية احلجم ل املنـا احلضـردة  36ل املائـة ،أي أكقـر مـا ضـعف تلـك
احلصة ل املنا الردفية حيل تةل وسةة  87ل املائة .اييما دتعل بالت ؤدع انجنسـاا ،دشـغّل
 44ل املائة ما األبر املعيشية اليت درأبها ذك ق مؤبسات غري ؤقاعيـة ،مقابـل  85ل املائـة
ما األبر املعيشية اليت ترأبها وساء .اما املالح ل هنادة األمر أن النسـةة املئ دـة مـا النسـاء
الالس دعشا حتت خ الفقر تةل  58 ,6ل املائـة .دتضـما انجـدال  4مزدـدا مـا املعل مـات
عا الفج ات انجنساوية ل إ اق املسائل االقتصا دة.
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انجدال :4
الفج ات بني انجنسني ل إ اق االقتصا
العنصر

العنصر
الفرعي

بيانات
املؤشر

نساء

رجال

األ ق ل القطاع الفالحي
األ ق
األ ق ل اخلدمة املدوية
األ ــ ـ ق ل القطــــاع الرمســــي (العــــام ا/أا
اخلاص)
29 716,11 29 716,11
األ ق ل القطاع غري الرمسي
الدخل
2 511,11 2 511,11
الدخل ما مؤبسة غري قمسية
الدخل
33198,51 86423,11
الــدخل مــا مؤبســة ؤقاعيــة ةــغرية ألبــرة
معيشية
41784,41 86444,21
حصة النساء حتت خ الفقر
21,2
58,6
قضاء ال قت ال قت الذي دُقضى ل األوشـطة االقتصـا دة
الســـ قية (كمـــ ّفني مـــدي عي األ ـــر أا
ك قباب عمل على حساهبم اخلاص)
41,1
81,2

العنصررررررر
املؤشرات الفرعي

العنصر

املكررررون
املعياري

8,111 55 111,11 55 111,11
8,111 36114,11 36 114,11

قضاء
ال قت
االعمالة
العمالة
ابــــــــــــائل
اإلوتاج

ال ة ل
إىل امل اق
اإل اقة

ال قت الذي دُقضى ل األوشطة االقتصا دة غـري
الس قية أا كعمال غري مدي عي األ ر حلسـاب
األبرة ل األوشطة االقتصا دة الس قية
83,7
ال قت الذي دُقضى ل األوشطة املالية اأوشـطة
الرعادة ااألوشطة التط ّعية
7,7

حصـــة املـــرأة ل العمالـــة مدي عـــة األ ـــر غـــري
الزقاعية
48,1

معدل بطالة الشةاب

8,11

األقم/املزاقع الردفية
ملكية
األقام/املناؤل احلضردة
41,1
املاشية
25,1
احلصــــ ـ ل علــــــى االئتمــــــان (التجــــــاقي
ااالئتماوات الصغرى)
81,7
أقباب العمل
1,4
العامل ن حلساهبم اخلاص
85,6
م ّف اخلدمة املدوية ل قت عليا (الفئة ألف) 817
أعضاء اجملم عات املهنية
515

املصدق :املكت اإلحصائي ال ين4184 ،
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8,111
8,111

8,111

1,298
1,713
,1931

1,169 1,737

1,657

83,1

8,117

8,4

1,856

1,617

79,1
8,11

1,466
8,111

1,641 1,633

11,1
55,1

1,451
1,181

82,1

1,762

1,688

1,6
89,6
641
3 497

1,333
1,796
1,491
1,877

1,665 1,516 1,218
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 - 811تقــاس مســامهة الق ـ ى العاملــة عــا رد ـ مقاقوــة النســةة املئ دــة للق ـ ى العاملــة ل
اجملمـ ع الكلـي لل سـكان .ادُظهـر ذلـك عــد السـكان الـذدا بلغـ ا بـا  85بـنة أا جتــااؤاه
حــدة
ااحلاةــلني علــى عمــل أا الةــاحقني عــا شــغل .اقــد تةـيّا مــا الدقابــة االبتقصــائية امل ّ
لألبر املعيشية أن مسامهة الق ى العاملة تةل ح ايل  11ل املائة .ادف ا مسـت اها ل املنـا
الردفية ما ه عليه ل املن ا احلضـردة .امعـدّل مسـامهة الـذك ق ل القـ ى العاملـة أعلـى مـا
مسامهة اإلواز ل كل ما الردف ااحلضر.
 - 818ييمــا دتعل ـ بةطالــة الشــةاب دف ـ ا عــد الفتيــان عــد الفتيــات ضــما العــا لني عــا
العمــل .اايقــا لدقابــة  4119االبتقصــائية لرةــد الرعادــة الصــحية ،اهــي املصــدق الرئيســي
للةياوات ألغرام هذا املؤشر ،دشاق إىل معدّل بطالة الشـةاب ب ةـفه ومـ ع األشـخاص العـا لني
عا العمل معربا عنه كحصّة ما اجملم ع الكلي للق ى العاملة .اعلـى وفـ النّسـ  ،يـإن العـا لني
عا العمل هم األشخاص الـذدا مل دكـا ـم عمـل ل أثنـاء الفتـرة املر عيـة لكنـهم كـاو ا دةحقـ ن
عا عمل امستعددا لقة له ل أثناء يترة األقبعة أبابيع السابقة الدقابة االبتقصائية.
 - 814ا ــا أن عــد اإلوــاز الــذدا ال د اةــلا ادكملــا تعلــيمها أقــل مــا عــد أقــراهنا
الـذك ق ،يإوـه د ــد بـالطةع عـد مــا الشـةان الـذك ق الــذدا دةحقـ ن عـا عمــل لكـا بـ ا
العمــل النظاميــة ال تســت عةهم ألهنــا ال تت ّبــع بالســرعة الكاييــة البــتيعاب كــل القــا مني مــا
مؤبسات التعليم ،أكرب ما عـد اإلوـاز الـالس د ـدن ل وفـ احلالـة .اعلـى وقـيرب ذلـك
يــإن معظــم اإلوــاز مــا الشــةاب الــالس اوقطعــا عــا التعلــيم ااختــرن الــزااج ل اقــت مةكــر
ال دظهرن ل بياوات ب ا العمل إذ أةـةحا مياقبـا أوشـطة ؤقاعـة الكفـا ل القطـاع غـري
النظامي أا اكتفني بالنه م هام قبات الةي ت.
انجدال 3
معدل املشاقكة ل الق ى العاملة للسكان الذدا ال تقل أعماقهم عـا  85بـنة ،حبسـ
املميزات األبابية ،مالاي 4188
املميزات األساسية
مالاي
مكان اإلقامة
حضر
قدف
قدف الشمال
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معدل املشاركة يف القوى العاملة
إناث
ذكور

املشاركة الكلية

19,2

17,2

11,2

16,5

71,7

14,5

91,8

19,8

19,6

19,5

19,9

19,7
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املميزات األساسية
قدف ال ب

معدل املشاركة يف القوى العاملة
إناث
ذكور

املشاركة الكلية

قدف انجن ب

19,7

17,9

11,1

91,6

91,1

91,3

42-85

76,4

79,2

77,9

97,4

92,5

95,1

97,2

95,3

96,2

96,9

94,2

92,5

15,1

71,1

77,5

19,7

11,1

19,4

16,4

11,1

13,1

19,9

14,3

17,4

الفئة العمردة
32-45
29-35
62-51
+65
ال قابة
ابتدائي
ثاو ي

املصدق :املكت االحصائي ال ين ،الدقابة االبتقصائية املتكاملة لألبر املعيشية 4184 ،3

املادة  -12الرعاية الصحية
 - 813ميقــل قــاو ن الصــحة العامــة لعــام  8921التشــردع الرئيســي بش ـ ن مســائل الصــحة،
اتُجري اللجنة القاو ا حاليا ابتعراضا شامال لذلك القاو ن .اتندقج مس لة احل ل الصـحة
الذي مل دنص عليه الدبت ق ضما القضادا قيد النظر.
 - 812أ ى اكمال اضع قاو ن املساااة بني انجنسني إىل اقتراح بس ّا احل ل ةـحة نسـية
القاو ن .دشمل هذا احل امليا دا التالية:
ااجنابية كايية
(أ)

احلص ل على خدمات الرعادة الصحية انجنسية ااالجنابية

(ب) احلص ل على خدمات ختطي األبرة

14-57452

(ج)

احلمادة ما األمرام املنق لة نسيا

()

احلمادة الذاتية ما األمرام املنق لة نسيا

(ه)

اختاذ القراق بش ن االجناب ات قيت ذلك

(ا)

مراقةة اخلص بة

(ؤ)

اختياق ردقة منع احلمل.
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 - 815عــالاة علــى املهــام العامــة ملق ـدّمي اخلــدمات الصــحية ،دــنص القــاو ن املقتــرح علــى
اا ةــات إضــايية تُغطــي مســائل االحتــرام حلق ـ ا الصــحة انجنســية ااإلجنابيــة احتــرام كرامــة
ابــالمة األشــخاص املســتفيددا مــا اخلــدمات الصــحية تقــدمي اخلــدمات ،ــا ييهــا خــدمات
ختطي األبـرة ان متييـز أا أي اعتةـاق للحالـة املدويـة تعزدـز القـدقة علـى اختـاذ قـراقات عـا
قادــة مســك السـجّالت احلصـ ل علــى م ايقــة خطيــة مــا احلريــاء ااملرضــى بعــد تزادــدهم
باملعل مات.
 - 816د د عد مـا السيابـات املتصـلة بالصـحة العامـة اباخلصـ ص ييمـا دتعلـ بالرعادـة
الصحية للمـرأة .اأبـرؤ تلـك السيابـات هـي االبـتراتيجية ال نيـة للصـحة ااحلقـ ا انجنسـية
ااالجنابيــة ،االسيابــة ال نيــة اخلاةــة بفــرياس وقــص املناعــة الةشــردة امتالؤمــة وقــص املناعــة
املكتس (االددؤ) ،اخطة عمل ماب ت  .امنذ عـام  ،4119تضـطلع احلك مـة بربوـامج ا ـين
لألم مــة امل م وــة دهــد بصـ قة قئيســية إىل خفــرب وســةة ايادــات األمهــات الــيت تةلـ حاليــا
 675عا كل  8 11 111م ل  .ال  ،4183أعلنت احلك مة أن املةا قة الرئابية املتعلقـة
باألم مــة امل م وــة أ ت إىل خفــرب وســةة ايادــات األمهــات إىل  261عــا كــل 8 11 111
م ل حي.
 - 817عم ما ،ماؤالت مالاي تعاا ما ع ء مؤشرات ةحية بيئة دا .اتتمقـل وـاالت
القلــ ـ الرئيســــية ل يــــرياس وقــــص املناعــــة الةشــــردة امتالؤمــــة وقــــص املناعــــة املكتســ ـ
(االددؤ)،اةحة األم ،اةحة امل اليد ،اةحة الطفل .اخبص ص ةحة األم ،أوشـ ت الرئابـة
مةا قة األم مة امل م وة اليت رى تنسيقها ل إ اق مكت الـرئي اولـ الـ ؤقاء ،اقـد عـيّا
الرئي ييما بعد منسقا ا نيا دددا للمةـا قة .امنـذ ويسـان/أبردل  ،4184مل دنفـك الـرئي
دشجّع القا ة التقليددني علـى أ ا ء اقهـم ل منـع ايادـات األم االـقين عـا االبـتعاوة خبـدمات
الق ابل .اقد أعلنت احلك مة األن حظر االبتعاوة بتلك اخلدمات.
 - 811خبص ص ايادات األ فال ،تُظهر األققام هة ا بنسةة تف ا  51ل املائة اذلـك مـا
 432اياة عا كل  8 111م لـ حـي ل  8994إىل  884عـا كـل  8 111م لـ حـي
ل  .4181اعلى أباس نساا ،تُظهر تقددرات االبتراتيجية املالادة للتنميـة االصـحة لعـام
 4181أن معدل ال ياة ملرحلة الطف لة األاىل دةل  887ايـاة عـا كـل  8 111م لـ حـي
بالنسةة لنواز ان السنة اخلامسة ما عمـرها ،مقابـل  831ايـاة عـا كـل  8 111م لـ
حــي للــذك ق ل وفـ الفئــة العمردــة .اتعــزى األبــةاب الرئيســية ــذه االحصــاءات إىل تــدا
مست دات التعليم ااقتفاع مست دات الفقر اةغر با األم إىل او قصـر املـدة الفاةـلة بـني
كل اال تني احجم الطفل عند ال ال ة.
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 - 819ييما دتعل بصـحة الطفـل ،متيّـز الـذك ق سـت دات هـزال اوقـص الـ ؤن اايـاة ان
با اخلامسة أعلى ّا ُبجّل ل ةف اإلواز .ل عام  ،4181كـان األ فـال مـا انجنسـني
متساادني ل هذه اجملاالت لكا النسةة بني الذك ق ااإلواز أةةحت  8 ,815اه ما دُظهـر
أن أعدا الةنـات الـالس دعـاوني مـا ا ـزال اوقـص الـ ؤن اال يـاة ان بـا اخلامسـة أقـل مـا
أعدا الفتيان.
 - 881دشمل بعـرب األبـةاب املؤ دـة ـذا التطـ ق حقيقـة أن انجماعـات احملليـة كاوـت ييمـا
مضى تفضّل تقدمي الغذاء للفتيان على حساب الفتيات بسـة االعتقـا بـ ن األ فـال الـذك ق
دعمل ـ ن أكقــر مــا اإلوــاز .اوتيجــة لل ـ عي املــدا بش ـ ن املســاااة بــني انجنســني اقغــم وــدقة
الةياوات ل هذا الش ن ،بدأت انجماعات احمللية تعامل األ فال بالتسااي.
 - 888ل حــني دظــل ال ـ عي العــام بفــرياس وقــص املناعــة الةشــردة امتالؤمــة وقــص املناعــة
املكتس (االددؤ) مشتركا بني انجميع تقردةا يه مـع ذلـك مصـدق قلـ يـائ اعـ ء دع قـان
التمتّع بصحة يّدة .ادةل معدل اوتشاق العداى بالفرياس حاليا علـى الصـعيد الـ ين 81,6
ل املائة أي باففام قدقه  3 ,2ل املائة مقاقوة ا كان عليه ل اقت التقردر األخري.
 - 884ميقــل حــامل الفــرياس  81 ,6ل املائــة مــا الســكان الةــالغني .ادُظهــر هــذا اففاضــا
باملقاقوة مع احلالة ل عام  4112حني كان املعـدل  88 ,1ل املائـة .اهـ أعلـى ل ةـف
النســاء ( 84 ,9ل املائــة) مــا الر ــال ( 1 ,8ل املائــة) .اقــد ُبـجّل أعلــى معــدل اوتشــاق ل
ةف النساء باملنـا احلضـردة إذ بلـ  44 ,7ل املائـة اأ وـاه ل أابـاط الر ـال الـردفيني
حيل بل  7 ,8ل املائة.
 - 883ل أثنــاء الفتــرة املشــم لة بــالتقردر ،بــجلت إ اقة التغذدــة ،التابعــة ملكتــ الرئابــة
اول ال ؤقاء عدة اجناؤات منـها تعزدـز هياكـل احل كمـة االتنسـي ااضـع اإكمـال بيابـة
مقترحــة ددــدة خاةــة بفــرياس وقــص املناعــة الةشــردة امتالؤمــة وقــص املناعــة املكتســ
(االددؤ) اقيع مست ى اخلدمات اخلاةة بالفرياس ااملتالؤمة اهة ط معـدل اوتشـاق الفـرياس
مـــا  82ل املائـــة ل عـــام  4112إىل  81 ,6ل املائـــة ل عـــام  .4181الـ ـ ح أدضـــا أن
العداى ما األم إىل الطفل قد اففضـت خـالل وفـ الفتـرة مـا  48 ,3ل املائـة إىل 84 ,1
ل املائة.
 - 882امتكنـــت أدضـــا إ اقة التغذدـــة مـــا أ اء اق قيـــا ي ل تعمـــيم االهتمـــام بـــالفرياس
ااملتالؤمة ل السيابات االربامج ال نية .اقد اقتفع عـد األشـخاص الـذدا شـرع ا ل تلقـي
العالج ب ابطة مضا ات النسخ العكسي ما  2111ل  4112إىل أكقر مـا  443 237ل
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 .4111ال  4188أيا ت تقاقدر اؤاقة الصحة أن العد الفعلي للنساء الالس كاوـت جتـرى
معانجتها بل  472 431أي بنسةة  68ل املائة مقابل  877 311ق ال.
 - 885دعــزى هــذا الفــاقا ،بقــدق كــةري ،إىل امكاويــة ابــتفا ة النســاء مــا بــرامج عــم منــع
اوتقال العداى ما األم إىل الطفل اهي برامج تتيح يرةة للشراع ل احلصـ ل علـى العـالج،
على خال ما حيدز ل حالة الر ال الذدا حي ل الكرب ااخلـ مـا ال ةـمة االتمييـز ان
بعيهم للحصـ ل علـى العـالج .ااعتمـدت احلك مـة ييمـا بعـد ابـتراتيجية القضـاء علـى وقـل
العــداى مــا األم إىل الطفــل ب ابــطة اخليــاق بــاء الــذي دــتم ل إ ــاقه كفالــة ت ـ يري األ ادــة
لألمهات احل امل مدى احلياة جرّ اكتشا إةابتها بعداى الفرياس.
 - 886تصـدّدا ــذا التفــاات شــرعت احلك مــة ل العمــل بنظــام ”املعانجــة الليليــة“ لفحــص
القردنني معا ل بـاعات الليـل بغيـة تشـجيع الر ـال علـى االبـتفا ة مـا اخلـدمات املتاحـة ل
مكايحة الفرياس ااملتالؤمة .اقـد اكتُشـف أدضـا أن الزدـاقات ل الةيـ ت ألغـرام االختةـاق،
ااخلــدمات اجملتمعيــة بشـ ن الفــرياس ،ااخلتــان الطــيب الط ـ عي للــذك ق تُســاعد علــى تشــجيع
الر ال على ل ا راء اختةاقات عليهم.
 - 887اابتهلت احلك مة ،بالتعـاان مـع أةـحاب املصـلحة عمليـة ابـتعرام للسيابـة مـا
خــالل عمليــة إشــراكية اتشــااقدة .ا ــد السيابــة املنقحــة الــيت اعتُمــدت ل  4183إىل
ابتدامة االبتجابة ال نيـة ـذا ال بـاء اهـي تسـتهد ع امـل االوتشـاق األبابـية للفـرياس،
كمــا تطــرا القضــادا ال نيــة االعامليــة الناشــئة ،اترمــي إىل بلـ ث األهــدا املقترحــة ل إ ــاق
العمــل مــا أ ــل حصـ ل انجميــع علــى العــالج اذلــك ييمــا دتعلـ بال قادــة ااملعانجــة االرعادــة
االدعم .اتيسّر السيابة إعا ة الربوة االتعزدز القائمني على أباس الةيّنات لالبتجابة ال نيـة
إىل الفــرياس ااملتالؤمــة ،مــع االقــراق بالقضــادا الناشــئة ،االفج ـ ات ،االتحــددات ،االــدقاس
املستفا ة ل أثنـاء تنفيـذ السيابـة األاىل اتريـع مسـت ى التـدخالت االبتكاقدـة ااملسـتندة إىل
أ لة ،كما تعيـد حتقيـ التـ اؤم بـني االبـتجابة ال نيـة للفـرياس ااملتالؤمـة ا ـدال األعمـال
اإلمنائي للحك مة.
 - 881تتمقل األهدا احملد ة للسيابة ل ال قادة ما اوتقال الفـرياس للمـرة األاىل االقاويـة،
احتســني و عيــة خــدمات املعانجــة االرعادــة االــدعم املقدّمــة إىل األشــخاص حــاملي الفــرياس
ااحلــد مــا وقــص املناعــة ضــد الفــرياس ،امــا إةــابة وم عــات تلفــة مــا الســكان ،اتعزدــز
التنســي االتنفيــذ متعــد ي القطاعــات االتخصّصــات لــربامج مكايحــة الفــرياس ااملتالؤمــة
اتعزدز اقةد اتقيـيم االبـتجابة ال نيـة ـذا ال بـاء .اتشـمل اجملـاالت امل ضـ عية األبابـية
للسيابــة ابــتجابة شــاملة متعــد ة القطاعــات االتخصّصــات للفــرياس ااملتالؤمــة ،اال قادــة،
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ااملعانجة االرعادة االـدعم ،اختفيـف األثـر املترتّـ علـى اإلةـابة ،ااحلمادـة ،ااشـرا امتكـني
األشــخاص حــاملي الفــرياس اوم عــات أخــرى مــا الســكان املفتقــردا للحصــاوة ،االتعمــيم
اإقامــة الصــالت ،اأوشــطة الةحــل اتنميــة القــدقات علــى الصــعيد ال ـ ين بش ـ ن الفــرياس
ااملتالؤمة.
 - 889ل كــاو ن األال /دســمرب  4188اعتمــدت احلك مــة اخلطــة االبــتراتيجية ال نيــة
اخلاةــة بفــرياس وقــص املناعــة الةشــردة امتالؤمــة وقــص املناعــة املكتس ـ 4186-4188 ،
ب ةفها متابعة إل اق العمل ال ين  4119-4112الـذي ّ متددـد يترتـه حـىت عـام .4184
تســعى اخلطــة االبــتراتيجية ال نيــة إىل تــ يري الت يــه لالبــتجابة ال نيــة ل بــاء الفــرياس
ااملتالؤمة ،اذلك باالبتنا إىل املكاب احملرؤة ل إ اق الصك السابقة .اهي ـد أدضـا
إىل احلد ما اإلةابات انجدددة بنسةة  41ل املائة عا رد خفـرب إةـابات األ فـال بنسـةة
 31ل املائــة اإةــابات الةــالغني بنســةة  85ل املائــة .ا ــد االبــتراتيجية أدضــا إىل خفــرب
عد ال يادات الناجتة عا املتالؤمة بنسةة  1ل املائة عم ما ا  51ل املائة بالنسةة لأل فال.
 - 841د االبتراتيجية أدضا إىل خفرب عد اإلةـابات انجددـدة ل ةـف األشـخاص
ل الفئــة العمردــة  42-85بــنة .الالبــتراتيجية مخســة وــاالت ذات أال دــة( :أ) منــع اوتقــال
العــداى للمــرة األاىل ااملــرة القاويــة ا(ب) حتســني و عيــة خــدمات العــالج االرعادــة االــدعم
لألشــخاص حــاملي الفــرياس ا(ج) التقليــل مــا وقــص املناعــة ضــد الفــرياس ل وم عــات
متن عــة مــا الســكان ( ) تعزدــز التنســي االتنفيــذ متعــد ي القطاعــات االتخصصــات لتنفيــذ
الـربامج اخلاةــة بـالفرياس ااملتالؤمــة ا (ؤ) تعزدــز الرةـد االتقيــيم لالبـتجابة ال نيــة ل بــاء
الفرياس ااملتالؤمـة .ادظهـر انجـدال  2أ وـاه االجتاهـات املسـجّلة ل مؤشـرات تـاقة خاةـة
بالفرياس ااملتالؤمة ل الفترة ما  4116إىل .4181
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انجدال 2
تطــ ّق االجتاهـــات ل مؤشـــرات ابائيـــة تـــاقة خاةـــة بفـــرياس وقـــص املناعـــة الةشـــردة
( )2
امتالؤمة وقص املناعة املكتس ل الفترة ما  4116إىل 4181
املؤشر/السنة

2116

2117

2118

2119

2111

العد التقددري لنةابات انجدددة
 -الةالغ ن ()+85

68 817

57 535

56 412

56 678

56 277

 -األ فال

46 723

45 966

42 269

43 951

44 163

 -اجملم ع

17 151

13 518

11 673

11 649

79 321

 -تقددرات إةابات الةالغني ()%

8,15

1,96

1,98

1,19

1,16

العــد الكلــي التقــددري للســكان املصــابني
بفرياس وقص املناعة الةشردة
 -الةالغ ن ()+85

761 188

766 111

778 388

771 584

716 613

 -األ فال (ةفر)85-

855 613

863 427

869 677

872 971

879 122

 -اجملم ع

986 282

949 347

921 911

953 291

966 227

 تقـــددرات إوتشـــاق العـــداى ل أابـــاطالةالغيني()%
88,3

88,1

81,1

81,6

81,2

العـــد الكلـــي للةـــالغني املصـــابني بفـــرياس
وقص املناعة الةشردة
 -الذك ق()+85

314 412

314 175

313 943

316 829

319 169

 -اإلواز ()+85

251 611

263 415

267 317

274 362

277 532

 -اجملم ع

761 188

766 111

778 388

771 584

716 613

تقـــددرات وســـةة ال ييـــات بسـ ـ متالؤمـــة
وقص املناعة املكتس (االددؤ)
 -الةالغ ن ()+85

58 184

54 856

54 443

54 161

54 822

 -األ فال (ةفر)85-

83 295

84 797

88 323

81 743

9 119

 -اجملم ع

65 317

62 953

63566

64 798

68 433

__________
( )2التحليل الشامل ل خطة العمل ال نية.4188 ،
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 - 848ييما دتعل بتخطـي األبـرة ،مـا ال اضـح أن املعريـة بطرائـ منـع احلمـل قـد عمّـت
مجيع السكان إذ بلغت وسةة  91ل املائة لدى النساء ا  99ل املائة لـدى الر ـال .االطرائـ
العصردة ملنـع احلمـل معرايـة أكقـر مـا األشـكال التقليددـة .اقـد بلغـت هـذه النسـةة  811ل
املائة لدى النساء املتزا ات ل حني تةل  99ل املائة لدى النسـاء الناشـطات نسـيا .اايقـا
لةياوات االبتراتيجية املالادة للتنمية االصحة ،يإن  65ل املائة ما وم ع النساء ذكـرن أهنـا
قد ابتعملا إحدى رائ منع احلمـل ل اقـت مـا .اتفـ ا النسـةة املئ دـة بابـتعمال الطرائـ
العصردة ( 64ل املائة) الطرائ التقليددة اليت ال تتجااؤ وسةة  81ل املائـة .اميقـل منـع احلمـل
عا رد احلقا أكقر الطرائ املستعملة ما ـر النسـاء املتزا ـات إذ تةلـ وسـةتها  68ل
املائة ،اد س ابتعمال ال اقيـات الذكردـة ل الرتةـة القاويـة بنسـةة  41ل املائـة ااألقـراص بنسـةة
 85ل املائة اتعقيم النساء بنسةة  81ل املائة .اخبص ص الر ال ،تـ س ال اقيـات الذكردـة ل
الرتةة األاىل بنسةة  29ل املائة ل حني ال دتجااؤ تعقيم الر ال وسةة  8ل املائة.
املادة  -13األمن االقتصادي واالجتماعي
 - 844دظل حص ل املرأة أثنـاء يتـرة الـزااج ابعـدها علـى ابـتحقاقات حتـددا قائمـا .مـاؤال
النظــام الــذك قي الســائد ل اجملتمــع دُطال ـ بـ ن ال حتصــل املــرأة علــى امللكيــة إال مــا خــالل
الر ل .احيـدز هـذا بـالرغم مـا األحكـام الدبـت قدة الـيت تضـما احلـ ل اكتسـاب حقـ ا
امللكيــة ااالحتفــا هبــا ،ــا ل ذلــك امللكيــة عــا رد ـ ال قاثــة .اقــد ق ّبــخ اعتمــا قــاو ن
ّتلكات الشخص املت ىف (ال ةادا ،ااملرياز ،ااحلمادة) لعام  4188احلمادـة املمن حـة للمـرأة
ااألقربني أكقر ّا كان قاو ن ال ةادا ااملرياز دسمح به.
 - 843علــى مســت ى األبــرة املعيشــية ،دتــةني مــا الدقابــة االبتقصــائية املتكاملــة لألبــر
املعيشية أوـه خـالل يتـرة مجـع الةياوـات إلعـدا التقردـر اهـي  84شـهرا ،كاوـت وسـةة  82ل
املائة تقردةا ما األبر املعيشية املالادة تتفاعل مع ب ا اإلئتمان كما دلـي :حصـل  1ل املائـة
على قرام ،اّ قيرب لةات القرام املقدمة ما  5ل املائـة ،امـاؤال  4ل املائـة دنتظـران
الر  .اما األق ح أن دقترم  54ل املائة ما األبر املعيشية اليت ترأبـها وسـاء علـى قـرام
للحص ل على قأمسال دسمح ةاشرة أعمال جتاقدة ،باملقاقوـة مـع األبـر املعيشـية الـيت درأبـها
ق ال االيت ال تتجااؤ هذه النسةة ييما دتعل هبا  37ل املائة.
 - 842اتُظهر الدقابة االبتقصائية لألبر املعيشـية  3أن معظـم النسـاء لـي ـا حسـابات
مصــريية اكــقريا مــا ال دســتطعا احلصـ ل علــى قأمســال .ادةــدا اضــع الر ــال ( 82ل املائــة)
أيضــل مــا اضــع النســاء بص ـ قة فيفــة ( 81 ,7ل املائــة) .اتشــمل الع امــل الــيت حت ـ ّد مــا
امكاويــة احلص ـ ل علــى قــرام مــا املصــاق امــا مؤبســات التم ـ دالت الصــغرى املســائل
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املتعلقــة بتقــدمي قهينــة اضــماوات الت ـ مني .اتــةني مــا قابــات ل التم ـ دالت الصــغرى أن
املقرضني الرمسيني ل مالاي ا ييهم املصاق الردفية اتعااويات اإل خاق ااالئتمـان ابـرامج
اال ئتماوات اخلاةة املدع مة مـا احلك مـة ااملنظمـات غـري احلك ميـة ،دُفضـل ن مـنح القـرام
لألبر املعيشية اليت تكـ ن حايظـة أةـ ا اإدرا ا ـا متن عـة .ادتسـة هـذا عـا ة ل إضـعا
م قف املرأة باملقاقوة مع وظريها الر ل .احىت ل احلاالت اليت دتم ييها تقـدمي ضـمان تشـترط
بعرب املؤبسات املالية ذكر ابم شخص ما انجن األخر ل ل االئتمان لكي ت اي علـى
متكني النساء ما القدقة الكاملة على ال ة ل إىل املراي املالية.
 - 845ال حــني دةــدا أوــه ال ت ــد مشــكلة هامــة ييمــا دتعل ـ ب ة ـ ل املــرأة إىل املراي ـ
الترييهيــة ل مــالاي ،يــإن ابــتعمال املراي ـ الترييهيــة دنــدقج ل أ ىن قتةــة ضــما اجملم عــات
املستفيدة ل مالاي .ل املدقبة ،دتم تشجيع كل ما الطلةة الذك ق ااإلوـاز علـى املشـاقكة
ل األوشــطة الرداضــية .اأ ى ذلــك إىل ّه ـ ق أوشــطة قداضــية دســيطر عليهــا الطلةــة الــذك ق
ااإلواز معا .إن كرة القدم ،مقال ،قداضة دهيما ييها الذك ق ل حني يما اإلوـاز ل وـال
الكرة الطائرة .ل أثناء الفتـرة املشـم لة بـالتقردر ،اؤ ا بـة ء لكـا بـا را عـد النسـاء الـالس
مياقبــا قداضــة كــرة القــدم .تظهــر املشــاكل عنــد كاالــة تــ مني قعادــة لأليرقــة .ال حتظــى
الرداضــات الــيت ــيما عليهــا املــرأة أا األيرقــة الرداضــية النســاء ل اجملــاالت الــيت دُهــيما ييهــا
الر ــال برعادــة مــا وـ ع ّتــاؤ .احــىت ل أاضــح احلــاالت حــني حيتــل الفردـ القـ مي للكــرة
الطائرة الرتةة األاىل ل إيردقيا احيتف الفرد الق مي لكرة القدم ركزه ضما السةعني يردقـا
األالني ل الترتي ال حتصل قداضة الكـرة الطـائرة إال علـى مت دـل كـدا  .اال حتصـل الرابطـة
النسائية لكـرة القـدم علـى الكـقري مـا التم دـل علـى غـراق مـا حيـدز بالنسـةة لرابطـة الر ـال.
امل دكــا احلصـ ل علــى الةياوــات بشـ ن النفقــات املتكةــدة لتم دــل أيرقــة كــرة القــدم االكــرة
الطائرة متيسّرا.
 - 846مل دتناال أي تشردع هذه املس لة إال أوه ؤ الطعـا ل هـذا امل قـف اهـذه املماقبـة
األحكام العامة املتعلقة بالتمييز ،ميكـا أن دسـل الدبـت ق الضـ ء علـى احلالـة ل هـذا
الش ن إذ أوه حيظر مجيع أشكال التمييز.
املادة  -14املرأة الريفية
 - 847بالرغم ما أن املـرأة الردفيـة ال تشـكل يئـة كـد ة ـ التشـردع أا الدبـت ق يهـي
تندقج ل إ اق معظم الفئات العامة احملمية ـ القـاو ن االسيابـات .ل ال قـت احلاضـر،
دعــيش  51ل املائــة مــا ومــ ع الســكان ل منــا قدفيــة مقابــل  85ل املائــة ل املنــا
احلضردة .اترأس املرأة  45ل املائة مـا األبـر املعيشـية ل مـالاي .اهـي تـرأس أدضـا  45ل
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املائة ما األبـر املعيشـية ل املنـا الردفيـة مقابـل  81ل املائـة ل املنـا احلضـردة .دةـدا أن
معظــم املةــا قات الــيت تســتهد املــرأة ال تضــع تة دةــا علــى أبــاس امل قـع بــل حتـدّ بــاألحرى
عالمـات ّّيــزة أخــرى مقـل الســا ااحلالــة املدويـة ااملســؤالية العائليــة .اعلـى كــل حــال يعلــى
الــرغم مــا أن معظــم املةــا قات شــاملة ملختلــف الفئــات يــإن املــرأة الردفيــة تتحمــل ــل أعةــاء
املشاكل اليت ت ا ه املرأة على أباس نساا .تظل املرأة الردفية هـي الفئـة األكقـر معاوـاة مـا
االبتغالل االتعسّف ااألكقر ضعفا.
 - 841دتضــما مشــراع القــاو ن العــرل املقتــرح املتعل ـ بــاألقم إةــالحات للتشــردعات
املتعلقة باألقم ،اه مشراع قاو ن دهـد إىل محادـة احلقـ ا العرييـة للنسـاء علـى األقم،
ــا ل ذلــك تشــجيع مشــاقكتها ل ةــنع القــراق ل أثنــاء عمليــة ختصــيص األقاضــي اخلاضــعة
للق اوني العريية.
 - 849إن انجه املةذالة ل إ اق التشردع اخلـاص بفـرياس وقـص املناعـة الةشـردة امتالؤمـة
وقص املناعة املكتس ابرامج املساااة بـني انجنسـني تقتـرح مجيعـا حظـر املماقبـات الضـاقة.
ادتةيّا ما النظر ل املقترحات أهنا د إىل محا دـة املـرأة الردفيـة الـيت كـقريا مـا تكـ ن ضـحية
للمماقبات الضاقة.
 - 831ل اقت غري بعيد ،تعرّضت وساء مسنّات للتعـذد االعنـف بتهمـة االشـتةاه ل أهنـا
ماقبا السحر ،ا ل ذلك تعليمه لأل فال .اتسةّ ذلـك ل اةـمة ـؤالء النسـاء اكـذلك
ل يا ا ل حاالت قص ى.
 - 838امنذ عام  ،4116مل تنفك احلك مة تنفذ طـ إلةـداق احلـ االت ك بـيلة لتـ يري
محادــة ا تماعيــة لألشــخاص الــذدا دعيشـ ن ل حالــة يقــر مــدقع .تشــكل احلمادــة اال تماعيــة
محادة اتعزدز بـةل عـيش اقيـاه األشـخاص الـذدا دعـاو ن مـا مسـت دات يقـر غـري مقة لـة أا
دعيش ن ل حالة ضعف أمام املخا ر االصـدمات اذلـك ب ابـطة بيابـات اّاقبـات ميكـا
حتدددها.
 - 834ل اقــت بدادــة املخطـ  ،كاوــت مســت دات الفقــر بنســةة  54ل املائــة ،منــها  44ل
املائــة حالــة يقــر مــدقع .دنــدقج ل يئــة الفقــر املــدقع املســن ن ااألبــر الــيت درأبــها أ فــال
ااألشـــخاص ذاا اإلعاقـــات ااملصـــاب ن بـ ـ مرام مزمنـــة .دعجـ ـز ؤهـــاء  81ل املائـــة مـــا
األشخاص ل حالة يقر مـدقع عـا املشـاقكة ل أوشـطة إوتا يـة ألن تلـك األوشـطة تعـاا مـا
ضغ ل وال العمل .اكان مقدّقا عند الشـراع ل املخطـ أوـه بـ خيفـرب وسـةة هـؤالء
األشخاص ما  44ل املائة إىل  84ل املائة.
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 - 833ابــتهلت األوشــطة الرائــدة ل إ ـاق ط ـ إةــداق ح ـ االت احلمادــة اال تماعيــة ل
مشينجي مع ت قع أن تتم تغطية كل املقا عات حبل ل عـام  .4186ادةـيّا انجـدال  25أ وـاء
االبتقا ات االتكاليف املتصلة بريع مست ى العملية.
 - 832بنهادــة عــام  ّ ،4119ت بــيع وطــاا ط ـ إةــداق ح ـ االت احلمادــة اال تماعيــة
ليشــمل  7أقــاليم مــا ومـ ع  .41اقــد أثــر املخطـ أدضــا ل التنميــة االقتصــا دة مــا خــالل
(أ) متكــني الفقــراء مــا محادــة أوفســهم مــا الصــدمات (ب) ؤدــا ة القــدقة االوتا يــة اقاعــدة
األة ل لألبر املعيشية الفقرية االضعيفة ا(ج) تشجيع االبتقماق عا رد خفـرب املخـا ر
بفضــل قابليــة التح ـ دالت للتنةــؤ هبــا ا( ) حتردــر القــدقات االقتصــا دة الكامنــة ا(ه) حفــز
الطل على السلع ااخلدمات احمللية ا عم املؤبسات ل املنـا الردفيـة .باختصـاق ،كـان تنفيـذ
املخط مت اةال بنجاح االبيما ل اجتاه احلد ما يقر األشخاص الذدا دعيش ن ل يقر مدقع.

انجدال 5
تكلفة اإبقا ات ط ح االت املساعدة اال تماعية

املرحلة

الوقت الذي مت قضاؤه

املرحلــــــة الرائــــــدة( 2منــــــا ل أدل ل/بـــةتمرب  4116إىل كـــاو ن
األال /دسمرب4117
مشينجي)
التمددــــد األال(مشـــــينجي كلـــــها د لية /دليــــة  4117إىل كــــاو ن
األال /دسمرب 4111
ا  3أقاليم أخرى)
د لية /دليــــة  4119إىل كــــاو ن
األال /دسمرب 4181
التمددد القاا ( 6أقاليم إضايية)
كــــاو ن القاا /ــــاوفي  4188إىل
التمددد القالل ( 1أقاليم إضايية) كاو ن األال /دسمرب 4183
التمددــــــد الرابــــــع (األقــــــاليم  84كــــاو ن القاا /ــــاوفي  4182إىل
كاو ن األال /دسمرب 4185
املتةقية)
كل األقاليم املغطاة
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بنة  4186اما بعدها

عرررردد األسررررر
املعيشررررررررررررررية
املستفيدة

تكاليف غري متكررة
لبنرررررررراء القرررررررردرات
(برررررررررررررررررررردوالرات
الواليات املتحدة)

التكرراليف السررنوية الصرردار
احلرررررررررواالت وتكررررررررراليف
التشررررررررغيل (برررررررردوالرات
الواليات املتحدة)

3 111

61 111

211 111

34 111

811 111

5 311 111

11 111

361 111

83 221 111

822 111

211 111

42 411 111

451 111

24 111 111
741 111
تكاليف ابتعاضة بن دة 24 111 111
451 111

451 111
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املادة  -15املساواة مبوجب القانون يف املسائل املدنية
 - 835دق م بت ق مالاي على أباس مةدأ املساااة إذ دنص ،ل مجلة أم ق أخرى علـى أن
”مجيــع األشــخاص متســااان أمــام القــاو ن“ اعلــى أوــه ”ال مؤبســة اال أي شــخص ي ـ ا
القــاو ن“( )5اقــد ةــي هــذا احلكــم املةــدئي علــى ـ حـ يل .امــا ال اضــح أوــه ال د ــد ل
الط ق احلايل أي متييز بسة انجن أا أي اعتةاق نساا .ادربّخ الدبت ق بيان املةـا هـذا
ل إ اق الةاب الرابع املتعل حبق ا اإلوسان.
الفصل  41كل أشـكال التمييـز كظـ قة ،ادتمتـع مجيـع األشـخاص،
(أ)
ل إ اق أي قاو ن ،حبمادة يعلية ،على أباس املساااة ،ما كل متييز ا
القاو ن.

(ب)

ــ الفصــل  ،28لكــل إوســان احلــ ل االعتــرا

بــه كشــخص أمــام

 - 836دكفل الفصل  42ما الدبت ق ،ب ضـ ح ،للمـرأة ةـفة متسـاادة امطابقـة ملـا دكفلـه
للر ــل ل املســائل املدويــة ،ــا ل ذلــك املســائل املتعلقــة بــالعق احقـ ا امللكيــة احضــاوة
األ فــال ااملســؤالية عنــهم اقعادتــهم اامل ا نــة اانجنســية .اباإلضــاية إىل ذلــك ،دقتضــي
الدبت ق با تشردع للقضاء علـى املماقبـات الـيت تعـزّؤ التمييـز ل العمـل ااألعمـال التجاقدـة
االشؤان العامة .اقد را قاو ن املساااة بني انجنسني تلك املشاكل .احتقيقـا لـذلك الغـرم
علــى ةــعيد املماقبــة ،ميكــا للمــرأة أن تــربم تلــف أو ـ اع العق ـ  ،ــا ييهــا العق ـ املتعلقــة
بالعمل االتجاقة بدان أي متييز.
 - 837بيد أن بعضا ما واالت اال وشغال تظل قائمة االبيما ييمـا دتعلـ ـنح املـرأة يرةـا
متساادة خبص ص ال ة ل إىل العدالة اتعزدز قدق ا علـى إعمـال حق قهـا ل املسـائل املدويـة.
اقرّقت احلك مة تداق هذه احلالـة بسـا قـاو ن االبـعا القضـائي لعـام  .4181دـنص هـذا
القاو ن علـى إوشـاء مكتـ مسـتقل لنبـعا القضـائي حيـل مكـان اإل اقة احلاليـة لنبـعا
القضائي اليت مل تنفك تشكل منذ إوشائها ـزءا مـا اؤاقة العـدل .دهـد إوشـاء املكتـ إىل
التصــدي ملشــكلة الفجــ ة ا ائلــة ل تــ يري خــدمات املســاعدة القاو ويــة ل مــالاي ،اذلــك
باخلص ص ما حيل احلص ل على تلك اخلـدمات مـا ـر مـا هـم ل أشـد احلا ـة إليهـا.
التحقي ذلك ،بيعمل املكت على أباس الالمركزدـة ادفـتح مراكـز للمسـاعدة القاو ويـة ل
مجيــع أقــاليم الةلــد ،خاليــا ملــا ــري حاليــا إذ لــي إل اقة االبــعا القضــائي مكاتـ إال ل
املراكز احلضردة بالوريه اليل وغ ه امزاؤا.

__________
( )5اوظر الفصل .84
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 - 831بـــدأ وفـــاذ قـــاو ن االبـــعا القضـــائي  4181ل أداق/مـــاد  4183امُنحـــت إ اقة
االبــعا القضــائي مهلــة بــنة اوتقاليــة  .4182/4183ال هــذه الســنة ،اختــذت احلك مــة
خط ات هامة لزدا ة مت دل تلك اإل اقة ال أن ذلـك التم دـل مـاؤال غـري كـا لتعزدـز قـدقة
اإل اقة علــى كفالــة تـ يري متقيــل يــد للفقــراء .علــى بــةيل املقــال ،ؤدــد التم دــل الشــهري مــا
 83 511االق إىل  44 511االق ادت قــع أن دــز ا أكقــر حــىت مــا ذلــك ل الســنة املاليــة
 .4185/4182اما أ ل ؤدا ة التققيف القاو ا للمرأة ات عيتـها حبق قهـا ،اضـطلعت إ اقة
االبــعا القضــائي حبملــة للت عيــة االتربيــة املدويــة ل أقــاليم منتقــاة أ ت إىل ؤدــا ة ل عــد
القضادا املسجلة لدى اإل اقة .ما بني القضادا اليت اؤ ا عد ها قضادا متعلقـة بامللكيـة العرييـة
لألقاضـي ،إذ اؤ ا عــد النســاء املســنات الــالس تظلمــا مــا اوتــزاع ملكيــة األقم منــها مــا
ر أقاقب ذك ق ةغاق السا .امـا أ ـل التصـدّي ملشـكلة التم دـل غـري الكـال اعتمـدت
اإل ا قة هنجــا دعطــي األال دــة لقضــادا النســاء ااأل فــال .ادُتــ خى حاليــا أن حيصــل مكتــ
االبعا القضائي ،ي ق إوشائه ،على مت دل كا للنه م ب الدته عل يعّال.
 - 839ال ت د على الصعيد الداخلي أدة قي على أبـاس انجـن أا االعتةـاقات انجنسـاوية
أا احلالة املدوية للحد ما حردة تنقل السكان .اييما دتعلـ بالسـفر اليـا ،ميقـل قـاو ن ا جـرة
التشردع األبابي اه دتضما ل الفصل  24منه حكما مهما وصّه كما دلي:
”( )8حين تصةح أي امـرأة مـا غـري قعادـا مـالاي متزا ـة مـا ق ـل ل مـالاي
أا متعاشــرة معــه ادنتــهي هــذا الــزااج أا هــذه املعاشــرة ،دصــةح اا ةــا علــى
الر ــل املعــين ،أا أي شــخص آخــر مســؤال عــا ابــتقدام تلــك املــرأة إىل
مالاي ،أن دعيدها إىل الةلد الذي ابتُقدمت منه.

40/54

()4

إذا مــا امتنــع أي شــخص ل أدــة حالــة مــا األحـ ال عــا ترحيــل امــرأة ايقــا
للفصل الفرعي ( ،)8ؤ مل ّف هجرة أا أي شخص آخر ـ ّل مـا قةـل
ال ؤدر أن دُصدق أمرا دلزم به الشخص املقصّر بترحيل املـرأة املعنيـة ل حـدا
يترة دقرّقها م ّف ا جرة أا شخص ّل آخر.

()3

إذا ةــدق أمــر ألي شــخص بترحيــل امــرأة ـ الفصــل الفرعــي ( )4امل
دقم الشـخص املعـين بـذلك ل حـدا ال قـت املقـرّق ل األمـر ،دتعـرم ذلـك
الشخص للحكم عليه بغرامة قدقها  21ك اتشا ابالسجا ملدة ثالثة أشهر.

()2

جتـ ؤ مطالةــة أي شــخص مــدان ـ الفصــل الفرعــي ( ،)3باإلضــاية إىل
أي عق بة أخرى ،ب ن دسد للحك مة ما قد تتكةده ما مصـرايات لترحيـل
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املــرأة املعنيــة ،ادُعتــرب املةل ـ بديعــه دنــا جت ـ ؤ املطالةــة ل قضــية مدويــة لــدى
احملاكم.
()5

ـ ؤ مل ّــف هجــرة أن دطال ـ  ،كشــرط لــدخ ل الةلــد بكفالــة دــديعها أي
شخص ابتقدم امرأة أ نةية إىل مالاي اذلك لتغطية التكلفة اليت قد تترتّـ
على إعا ة تلك املرأة إىل مكان إقامتها األةلي“.

 - 821يضال عا عدم ا معاملة ّاثلـة للر ـال ،تـقري األحكـام الـ اق ة أعـاله اب ضـ ح
م سائل تدع إىل القل خبص ص إقامـة النسـاء األ نةيـات اتنقلـها ل مـالاي .بيـد أن العـ ء
الفصل الفرعي ( )5بسـة مطالةتـه بـديع كفالـة مـا أ ـل
املايل الذي دتحمّله الر ل
ت مني ترحيل امرأة دنةغي أدضا أن دُفرم على النساء أدضا ل حالـة ا ـراء تعـددل للقـاو ن ،ل
ة قة اوتهاء العالقة مع املرأة اليت ابتدعت ذلك الر ل.
 - 828ا ــددر باملالحظــة أن الــراح العامــة للحكــم تفتــرم أن الر ــال احــدهم ميكــا أن
دست ق اا وساء إىل مالاي.
املادة  -16الزواج وقانون األسرة
 - 824متقل األبرة االزااج م ض ع الفصل  44ما الدبت ق ا ائقة عردضة مـا النصـ ص
التشردعية .د د حاليا ،عالاة على الق اوني العريية ،ح ايل  85قاو وا لتنظـيم شـؤان الـزااج
ل مــالاي .ايقــا للدبــت ق تشــكل األبــرة ال حــدة الطةيعيــة ااألبابــية ل اجملتمــع .ادتنــاي
القاو ن ،على غري متكايئ مع الـزااج العـرل االـددين
الزااج القاو ا ،أي الزااج
اللذدا ميقالن القدق األكرب إىل حد بعيد ما الز ات ل مالاي.
الدبت ق ه السا .ابـالرغم مـا أن
 - 823االعتةاق األهم ألغرام إبرام عقد ؤااج
الدبت ق ال دستعمل عةاقة ”م ايقة حرة اكاملة“ يه دشد بق ة على أن الق ة لـا تسـتعمل
إلقغام أشخاص على إبرام عقد ؤااج .اعلى مـا ذكـر بـابقا أن معظـم عقـ الـزااج ل
مــالاي ُتــربم ل إ ــاق الــددا أا التقاليــد ،يــإن اق ال الــددا أا ال ةــي هــام ــدا .ل معظــم
احلــاالت ،بيســعى اخلطيةــان إىل احلصـ ل علــى مةاقكــة االــدي أا اةــي كــل منــهما قةــل أن
تكتمــل شــراط الــزااج .امــا احملتمــل أن تــريرب عائلــة أحــد الطــريني ل عالقــة ؤااج القــردا
الذي اختاقه .ل تلك احلاالت ابالرغم مـا أن الطـر األخـر لـه احلـ ل أن ميضـي قـدما ل
إ ــراءات الــزااج اقــد حــدز ذلــك ل العددــد مــا احلــاالت اأ ى إىل عــزل الشــخص املعــين
التشـددد علـى أن هـذا دنطةـ علـى كـل مـا الر ـل ااملـرأة .ل معظـم احلـاالت،
اوةذه.
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تــاع األبــرة إىل إقغــام ق ــل أا امــرأة علــى التــزاج بشــخص مع ـيّا ألبــةاب تتعل ـ بــاألما
االقتصا ي.
 - 822كقريا ما تتحد احلق ا ااملسؤاليات ايقا للققاية اليت دك ن الزا ان تـابعني ـا .إذا
كان كالمهـا تابعـا لـنف الققايـة يـإن املشـاكل ال تنشـ ل العـا ة إذ دكـ ن الطريـان مـدقكني
متاما ملا ميكا أن دت قعـه كـل ااحـد مـا األخـر .اإذا كـان الطريـان منتمـيني لققـايتني تلفـتني
يإوه ميكا أن دشكل اختياق الققايـة الـيت تُتةـع ل احليـاة الزا يـة مشـاكل حـىت قةـل ابـرام عقـد
الزااج .ل حني در ّح أن تتف ّا ثقاية الر ل يإن ب ء التفاهم ااخلشية كـقريا مـا دؤ ّدـان إىل
اعتمــا حــل ابـ خبصـ ص املســائل املتعلقــة بطةيعــة الققايــة الــيت دتقــرق اتةاعهــا .اإذا كاوــت
احلل ـ ل مــا هــذا الن ـ ع أدســر مــا غريهــا ل الةدادــة يإهنــا ،أاال ،ال تك ـ ن وتيجــة قــراق اختــذه
الطريان ل عملية الزااج املا أن أعضاء األبرة دُسيطران علـى عمليـة التفـاام .ثاويـا ،ميكـا
أن تُ قري مشاكل أثناء يترة ت اةل احلياة الزا ية ابعد ذلك .على بةيل املقال ،دنتمي األ فـال
ل إ اق التقاليد األوق دة أا الذك قدة إىل أحد ال الـددا تةعـا للققايـة الـيت ّ ابـرام عقـد الـزااج
ل إ اقها .اميكا أن دتم االعترام على هذا احل خاةة إذا كان الطر املتضرق منتميـا إىل
ثقاية تلفة.
 - 825ابغية تس دة هذه املشكلة الناشئة عا حتددد حق ا اامتياؤات األ ـرا ل عالقـات
ؤااج تةعا للققاية املختاقة دـنص قـاو ن الـزااج االطـالا االعالقـات األبـردة علـى أن التقاليـد
املعتمدة عند ابرام عقـد ؤااج لـا تتجـااؤ حـدا إثةـات ةـحة الـزااج الـا ميـنح الـزااج أي
حقــ ا ألي مــا األ ــرا إ القــا .ا ــا أن األ فــال دعتــربان ثــراة اشــكال مــا أشــكال
ش ييما بعـد قـد تتجاهـل املصـاف الفضـلى لأل فـال ،اذلـك مـا
االبتقماق يإن املعاق اليت تن ُ
حيدز بالفعل.
 - 826ل إ اق كل ثقايات مالاي كـقريا مـا ال دكـ ن للنسـاء حـ ل تقردـر عـد األ فـال
الذدا بينجةهم الزا ان ،كما ال تت ير ا القدقة على حتددد ال قـت الـذي دـتم ييـه إجنـاهبم.
عالاة على ذلك ،كقريا مـا تكـ ن املـرأة هـي الـيت تتعـرم للتمييـز االسـخردة ل حالـة العقـم.
اتكقف احلك مة ه ها حاليا لل ةل إىل النساء خبص ص احلق ا املتعلقـة بالصـحة انجنسـية
ااالجناب ية ،ا ييها احل ل تقردر ما إذا كاوت املرأة ت االجنـاب امـىت تردـد أن تقـ م بـذلك.
اقــد اختــذت السيابــة ال نيــة للصــحة انجنســية ااالجنابيــة لعــام  4119مــا احلص ـ ل علــى
املعل مات بش ن هذا احل اوشرها ل األاباط النسائية أال دة ل هـذا اجملـال .اميقـل الشـراع
ل ابتعمال الرياالت األوق دة هدا آخر ما انجه ا ا ية إىل متكني املرأة ما االختيـاق حـني
دتعني أن تُقرق ما إذا كاوت تردد أ فال امىت تردد ذلك.
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 - 827ل حني د ـد األن يـل ددـد أكقـر اعـي حبق قـه إذ مـرت علـى اعتمـا الدبـت ق
القائم على أباس احلق ا ،يإن التقدم احملرؤ ّل بطيئا ييما دتعل ماقبة بعـرب احلقـ ا مقـل
ح املرأة ل االحتفا بلقةها العائلي ال اختياق مهنة اعمل .ل معظم احلـاالت دعـ القـراق
ل هذا الش ن إىل الر ال ،ب اء بصفتهم أالياء أا أبناء أا أؤاا ـا ال حـاالت عددـدة دشـعر
الر ال ب وه ّ حتددهم إذا اختاقت املرأة مهنة أا عمـال دُهـيما عليـه الر ـال أبابـا .ال دـنص
الدبت ق ةراحة على حكم ل هذا الش ن على ما اق ل قاو ن املساااة بني انجنسني.
 - 821إن القاو ن قاس ضد املرأة ل املسائل املتعلقة بامللكية .احىت ل إ ـاق الدبـت ق الـذي
دضما محادة حل للمرأة ل اكتساب املمتلكات فر ها أا باالشترا مع آخردا (تعـين عةـاقة
”آخردا“ ال الددا أا اإلخ ة ااألخ ات ،أا األؤااج أا حىت الغربـاء مـا أي مـا انجنسـني)،
كــقريا مــا ُتــرغم املــرأة علــى التخلــي عــا ّتلكا ــا للر ــال أا ال دســمح ــا بــالتمتع متلكا ــا
إال عا رد الر ال .اخي ل الدبت ق املرأة احلـ ل حيـاؤة املمتلكـات الـيت تكـ ن عنـد اهنـاء
عالقة الزااج ملكا للزا ني .اييما دتعل بالعقاقات ماؤال القاو ن دـنص علـى أن املـرأة تفقـد
كل حق قها إذا كان العقاق ،ماال أا أقضا ل هذه احلالة ،مسـجال حتـت ابـم الر ـل اذلـك
بالرغم ما مسامهتها املالية أا غري املالية املقدمة ما أ ل حياؤة العقاق.
 - 829ال حيــد الدبــت ق أ ىن بــا للــزااج .ال أثنــاء الفتــرة املشــم لة بــالتقردر ّ التقــدم
بتعـددلني مقتــرحني للفصــل  44مـا الدبــت ق .دتعلـ املقتـرح األال بتحددــد أ ىن بــا تكـ ن
ييها م ايقة األالياء متطلةـة إلبـرام عقـد الـزااج .اتقـرق حتددـدها ب 85بـنة .اكـان املقتـرح
آت يا ما نجنة قاو وية خاةة معنية بإ راء ابتعرام تقين للدبـت ق كاوـت قـد الحظـت ل عـام
 8991عدم اتساا بني الفصلني  44ا ( 43دتعل هذا األخري حبق ا الطفل) .خيـ ل الفصـل
 44الشـخص الةـال  85بـنة احلـ ل التمـاس امل ايقــة علـى ابـرام عقـد ؤااج ل حـني حيمــي
الفصــل  43األشــخاص ان الســنة  86مــا عمــرهم مــا املخــا ر ادعتــربهم أ فــاال .اقــد
اعتمـدت انجمعيـة ال نيـة القـاو ن لكـا الــرئي قيـرب امل ايقـة عليـه بسـة بـخ انجمــاهري
الشعةية اليت تعترب با  86بنة منخفرب أكقر ّـا دنةغـي لتخ دـل احلـ ل الـزااج .ااقترحـت
اللجنة القاو وية اخلاةة تعددال للفصل  44ما الدبت ق لكي دصةح كما دلي:
”( )1تعمــل الدالــة بفاعليــة مــا أ ــل الترغي ـ عــا الــزااج بــني شخصــني دك ـ ن
أحدمها ان السا بة عشرة ما عمره“.
 - 851اقــد اعتمــد هــذا التعــددل امتــت امل ايقــة عليــه .اكــان مشــراع القــاو ن ييمــا مضــى
دتضما تعةري ”بالفعل“ ع ضا عا ”بنشاط“ .احـىت بعـد التعـددل ،مـا ال اضـح أن التشـردع
ال دنص بص قة قا عة على حظر ؤااج األشخاص ان با  85بنة .ادنـتج عـا هـذا اضـع
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مهم دك ن ييه الطريان ان با  85بنة .دنص مشراع قـاو ن الـزااج االطـالا االعالقـات
األبــردة ،باالبــتنا إىل قاح الدبــت ق علــى ـ مــا دتةــيا مــا الفصــلني  44ا  ،43علــى أن
العمر األ ىن الذي ال ؤ عنده منع أي شخص ما إبرام عقد ؤااج ه  81بـنة .ال حـني
قح محاة الطفل هبذا احلكم يه دؤ ي إىل حرمان أشخاص ل يئة عمردة معينة مـا ّاقبـة
ح منحهم الدبت ق إداه .إن هذا التعددل دتطل إ خال تعددل مسـة علـى الدبـت ق قةـل أن
دتسنى إعماله.
 - 858ال دعطي أي مـا الدبـت ق أا املشـراع املقتـرح لقـاو ن الـزااج االطـالا االعالقـات
األبردة مس لة اخلط بة .ابالتايل ،تظل غري منظمة على ةعيد القاو ن ال أن التشردع املقتـرح
دـنص يعــال علـى تســجيل كـل أوـ اع الز ــات مـع ابــتقناء الـزااج حبكــم اوتشـاق خــرب العالقــة
اوتيجة للتساكا الدائم امها حالتان ال ميكا ،حبكم ةيعتهما ،تسجيلهما.
 - 3الع امل االتحدّدات املؤثرة ل ال ياء بااللتزامات

االتفاقية

 - 854مــا ؤالــت مــالاي ماضــية قــدما ،بــة ء لكــا بــا را  ،ل تنفيــذ أحكــام االتفاقيــة .إن
التحدّدات القائمة ل هذا السياا عدددة ـدا اذات ةيعـة متح ّلـة ل حـني ال تنفـك املـ اق
تتضاءل .امثة حا ة لريع مست ى املةا قات على كل ما املددني الط دل االقصري.
 - 853مــا ؤالــت املماقبــات التمييزدــة مالؤمــة للجهـ املتزادــدة بابــتمراق املةذالــة للقضــاء
عليهــا .اميكــا ت قــع أن دــز ا التمييــز مــع ابــتفحال التحـدّدات االقتصــا دة احلــا ة الــيت تققــل
كاهل السكان إذ أن التهايت علـى املـ اق مـا أ ـل الةقـاء بـ دتطلـ بـذل هـ أكـرب
اأكقر مشقة .امتقل املرأة االطفل الفئتني األكقر ضعفا ل هذا الصد .
 - 852دظل الـ عي بال ا ةـات املدويـة عنصـرا حامسـا ل كـل هـد مةـذال ـ أحكـام
االتفاقيـة .ابــالرغم مــا أن املعريــة بالشــؤان انجنسـاوية بلغــت مســت ى عاليــا اأن االهتمــام هبــا
أةةح عامليا ،يإن حتقي االبـتجابة الوتـها احلقـ ا انجنسـاوية مـاؤال بعيـدا .مثـة حا ـة لنـهج
متعد املست دات دُنقل ل إ ـاقه املعريـة إىل مسـت ى أعلـى لكـي دتمكنـ ا مـا التصـدي عمليـا
أليعال العنف ل حني دتعني وقل ما تك ن معريتهم كـدا ة أا خا ئـة إىل مسـت ى اكتسـاب
املعرية .الس ء احل  ،يإن األشخاص املعنيني ال دتخذان ا راءات ،ل كقري مـا احلـاالت ،إال
بة ء وظـرا للمضـاعفات اال تماعيـة ـا ل ذلـك ال ةـمة االتمييـز .ـ أدضـا بروـة التربيـة
املدوية لت مني ابتمراقدة تدي املعل مات.
 - 855إن الفقر بة اوتيجة ل وف ال قت لعدم املساااة انجنسـاوية .اتـؤ ّي هـذه احللقـة
املفرغة إىل احةاط انجه املةذالة ما أ ل متتّع املرأة حبق قها انجنساوية.
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 - 856على الصعيد احمللي ،مثة حا ة لتحسني ابتجابة اإل اق القاو ا .دةـدأ هـذا بتـ مني أن
تتم ل ال قت املناب عمليّة ب ّا التشردع ذي األمهية احلامسـة الـذي دـؤثر ل املـرأة .لقـد ـال
بص قة هائلة الت خري ل باّ التشردع الذي اقترحته اللجنـة القاو ويـة اماؤالـت مشـاقدع قـ اوني
معلقة ل اوتظاق أحد اال راءات التالية :النظـر ل ولـ الـ ؤقاء النظـر ل الربملـان ا ـراءات
باّ القاو ن .ابالتايل ،يإن انجه الراميـة إىل حتقيـ املسـاااة انجنسـاوية مت اةـلة حاليـا بـدان
إ اق تشردعي متني ددعمها.
 - 857إن ابتعرام قاو ن منع العنف املايل تطـ ّق دـدع إىل االقتيـاح ادـتعني تعجيلـه بغيـة
حتســني اة ـ ل املــرأة إىل العدالــة .اماؤالــت عراقيــل هامــة قائمــة ،اهــي تتمقــل ل التح ـدّدات
التقنيـة الــيت ّ حتددــدها ل عمليــة االبــتعرام ،مقـل تعردــف ”العنــف املــايل“ اعــدم ا ـ
أحكام متكينية معيّنة ما ش هنا أن حتق بعرب الفعالية للقاو ن .ميقـل أدضـا التـ خري املت اةـل ل
النظر ل مشراع قاو ن املساااة انجنساوية بغية بنّه عـامال ذا ةـلة دؤبـف لـه .إن التشـردعات
دعزّؤ ادكمّل بعضها الةعرب .امثة بة آخر لضـراقة بـاّ التشـردع بسـرعة ،اهـ أن اجملتمـع
دق ـ م باختةــاق التشــردع بعــد أن دــتم بــنّه امــا انجــائز أن تُقتــرح تعــددالت حيقمــا ّهــرت
ةع بات .اعا ة ما دعين عـدم بـ ّا التشـردع أا التـ خري ييـه أن تكـ ن الصـع بات قـد تغيّـرت
اأن احلل ل املقترحة ب ابطة التشردع مل تعد ذات ةلة.
 - 851دــؤثر أدضــا التع دــل علــى امل ـ اق اخلاق يــة ل اختيــاق اتنفيــذ الــربامج .مــا الصــع
اختياق اتنفيذ الربامج إن كاوت امل ايقة املسةقة عليها ما ر املا ني الؤمة.
 - 859اؤاقة الشــؤان انجنســاوية هــي املســؤالة عــا تنفيــذ االتفاقيــة لكــا قــدقا ا تظــل غــري
كايية ما حيل امل اق الةشردة اغريها .ل أثنـاء السـنة املاليـة  ،4183/4184تلقـت الـ ؤاقة
مةل ـ  869 546 912ك اتشــا للمعــامالت املتكــرقة األخــرى ل حــني ق ـدّقت املصــرايات
االوتا يـــة ةلـ ـ  495 111 111ك اتشـــا مـــا مـ ـ اق كليـــة ا لـ ـ 9 853 112 775
ك اتشا ما م اق أ نية .ادتةني ما ذلك ،يضال عا التع دل املفرط على امل اق األ نةيـة ،أن
ةع بات التنفيذ دنةغي أن تُعترب ةيعية اأن تك ن مت قعة.
 - 861دت اةل يقدان مالاي للق ى العاملـة لفائـدة أبـ اا عمـل أكقـر قـدقة علـى املنايسـة
اال بيما ل ل يئات اخلدمات األبابية مقـل الصـحة االتعلـيم .إن بـ ء ّـرا العمـل ،ـا
ييها اففام األ ق ،تديع بالق ى العاملة ذات املهاقات أبـ اا عمـل ميكـا ييهـا حتقيـ
قدقا أكرب ما األقباح .اقـد خسـر قطاعـا الصـحة االتعلـيم أعـدا ا هائلـة مـا املـ ّفني اكـان
ذلك على حساب أ اء اخلدمات.
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 - 868بــالرغم مــا أن املالقدــا دظــل املســة الرئيســي لل يادــات ل مــالاي يــإن املشــاكل
اخلطرية األخرى تشمل يرياس وقص املناعة الةشردة اأمرام غـري معددـة أخـرى مقـل بـر ان
القدي اعن الـرحم ،االسـكري ،ااقتفـاع ضـغ الـدم .تشـ ّ مشـاكل يـرياس وقـص املناعـة
الةشردة امتالؤمة وقص املناعة املكتس عا حدا اجملال الطةّي اترقى إىل ميا دا أخرى مقـل
ميداا ال ةمة االتمييز اللذان ما ةيعة ا تماعية ةرية .ا ا أن املرأة تتحمّـل القـدق األكـرب
ما ع ء ال باء ما حيل ت يري الرعادة ااقتفاع مست ى التعرّم للخطر امعـدالت اإلةـابة،
يإن تناقص أعدا النسـاء بفعـل الفـرياس اا ملتالؤمـة دظـل حتـددا حقيقيـا دعـ ا إعمـال حقـ ا
أحكام االتفاقية.
على النح ما هي معلنة
 - 864اختذت احلك مة ل أثناء الفترة املشم لة بالتقردر خط ات هائلـة ةـ ب القضـاء علـى
ّاقبـة الت ليـد مــا ـر الق ابـل التقليددــة بغيـة خفـرب املعــدالت املفزعـة ل ييـات األمهــات
اامل اليــد .اتــرى احلك مــة أن االبــتعاوة مــا ددــد ــ ّفني ةــيني ذاي مهــاقات ردقــة
منابـةة للتصـدي علــى املـدى الط دــل إىل املضـاعفات الـيت كــقريا مـا وــؤ ّي إىل اقتفـاع معــدل
ايادات األمهات .لكم هذا القراق دظل ةع التطةي وظرا للعد احملدا مـا األيـرا الطةـيني
أا األشخاص املدقّبني لسدّ الفج ة القائمة.
 - 863دؤ ي النقص ل القدقة على ال ة ل إىل قأس املال ااملمتلكات إىل تدوّي مسـت دات
املناة ـ الــيت تشــغلها املــرأة .ابســة قلــة الــتمكني اال تمــاعي-االقتصــا ي للمــرأة تف ـ ا
مست دات الر ال ل اجملمتع بقدق كةري مست ادات املرأة ،كما دؤ ي ذلك إىل احلد ما قـدق ا
علــى املفااضــة اتــدوّي مكاوتــها ل اجملــاالت الــيت تك ـ ن هــذه املســائل هامــة ييهــا .إن اإل ــاق
التشــردعي احلــايل ال دتصــدى إىل هــذا التحـدّي بــالرغم مــا اتســام النظــام الدبــت ق زدــد مــا
التقدمية.
 - 862ماؤالت املعرية بالق اوني االسيابات ااملعل مات ذات الصلة ميقل حتدّدا ائمـا بـالرغم
مــا املةــا قات العددــدة الراميــة إىل ت ضــيح اتةســي اتــدقد مــا ة القــاو ن ماؤالــت املعريــة
بالقاو ن كدا ة اتظل حاالت االبتنا إليها وا قة اغري اعتيا دـة .امـا شـ ن إ مـاج القـاو ن
ل املقــرقات الدقابــية الرمسيــة أن دتــيح بدادــة حــل للمشــكلة ،لكنــه دســتةعد ــزءا هــائال مــا
الســكان الــذدا مل دلتحقــ ا ؤبســات التعلـــيم النظــامي ،خاةــة ل غيــاب ّاقبــة التعلـــيم
االلزامــي .اماؤالــت املةــا قات مت اةــلة مــع مؤبســات تعــاو املســائل القاو ويــة عــرب كطــات
إذاعية اتلفزدة اما خـالل االتصـال املـدا حيقمـا كـان ذلـك منابـةا لل ةـ ل إىل أكـرب عـد
ّكا مـا السـك ان ،ال تنحصـر ل الردـف ّـاهرة عـدم املعريـة بالقـاو ن .إن املعريـة األبابـية
بالقاو ن تةدا واقصة على خطري ل املنا احلضردة.
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خامتة
 - 865اضــعت احلك مــة هــذا التقردــر بعــد عمليــة تشــااق متعمقــة اشــاملة .اقــد بــعت إىل
اشرا املؤبسات العامة ،ا ييها كل ا يئات احلك ميـة ااخلاةـة اهيئـات أةـحاب املصـلحة
ما القطاعني العام ااخلاص ااجملتمع املدا ل عملية اضع هذا التقردر .ال أثناء ذلـك ،بـذلت
احلك مة ه ا ،على ل يترة املشااقات ،لكفالة تعميم ابتنتا ات هذا التقردر على مجيـع
ا يئات اللتماس تعليقا ا امسامها ا .اقد ت ثرت هذه العملية بصع بات متعلقـة بـامل اق  .بيـد
أن اؤاقة الشؤان انجنساوية االطفل االرعادـة اال تماعيـة مل تنفـك تتصـل ب ةـحاب املصـلحة
األخردا ا ييهم ما منظمات اجملتمع املدا ،اذلك بغية ا العهـم علـى املالحظـات اخلتاميـة
أمال ل حتقي ق يعل كتمل منهم اقيامهم باختاذ ا راءات.
 - 866ييما دتعل بالتحدّدات ل وـايل املاليـة ااملـ اق  ،دتعـيّا علـى احلك مـة أن تضـع خطـة
لألعمال لتم دل القطـاع انجنسـاا ،اأن تكفـل ابـتدامة عمليـة إتاحـة املـ اق  .ادظـل التع دـل
على شركاء غـري حكـ ميني لتم دـل األوشـطة انجنسـاوية خطـرا علـى امكاويـة م اةـلة احتقيـ
تقـدم ل هــذا اجملــال .تالحـ احلك مــة التحــددات االقتصــا دة العامليــة اال نيــة ات ثريهــا علــى
اضــع املــرأة االطفــل بص ـ قة خاةــة ،ادنةغــي ــا أن تعمــل بســرعة للتص ـدّي إىل التح ـدّدات
املتعلقة بامل اق لكي حت ل ان يقدان املكاب اليت ّ حتقيقها حىت األن.
 - 867مل تنفك احلك مة تعمل مـع انجم عيـة ال نيـة ،علـى مسـت ى اللجـان بصـ قة خاةـة،
إلحا ــة الربملــاويني علمــا بتفاةــيل مشــاقدع الق ـ اوني الــيت مل تعتمــد بعــد اذلــك ييمــا دتعل ـ
باال راءات ااحملتـ ى .اّ هبـذه الصـ قة حتسـي الربملـاويني خبصـ ص مجيـع مشـاقدع القـ اوني
املتصــلة ســائل نســاوية  ،ــا ل ذلــك املشــراع الــذي ّ بـنّه قاو وــا ل عــام  .4188اه ـ
قــاو ن أمــال املت ـ يني (ال ةــادا ااملــرياز ااحلمادــة) الــذي ألغــى قــاو ن ال ةــادا ااملــرياز.
اشـــد ت الـ ـ ؤاقة علـــى الســـعي إىل كفالـــة أن دـــدق الربملـــاوي ن كتـ ـ ى التشـــردع املعلـ ـ
ادعتمداه بسرعة.
 ّ - 861ب ّا قاو ن املساااة بني انجنسني ل شةاط/يربادر  .4183دطرا هذا القاو ن حظـر
التمييــز علــى أبــاس ،االتحــرش انجنســي ،ااملماقبــات الضــاقة ،احقــ ا الصــحة انجنســية
االصــحة االجنابيــة ،امكاوــة املــرأة ل احليــاة العامــة ل مناة ـ ةــنع القــراق ،ايــرص العمالــة
اّرا العمل ،االفرص ااملماقبة ل ميدان التعليم االكرامـة الةشـردة .ادُر ـى مالحظـة أن
املماقبات الضاقة الـيت ّ النظـر ل امكاويـة القضـاء عليهـا تشـمل ّاقبـات دنيـة اا تماعيـة
يضال عا املماقبات اال تماعية.
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 - 869متقل م قـف احلك مـة ل أن إ مـاج أحكـام اتفاقيـة األمـم املتحـدة للقضـاء علـى مجيـع
أشكال التمييز ضد املرأة ل القـ اوني احملليـة ال دنحصـر ل قـاو ن املسـاااة بـني انجنسـني .تـرى
احلك مــة أن الدبــت ق قــد حق ـ هــذا اال مــاج منــذ أمــد بعيــد ل عــام  8992ل عــد مــا
الفصــ ل منــها الفصــ ل ( 83أ) ا  89ا  41ا  .42تتعلــ هــذه الفصــ ل ،علــى التــ ايل،
باملساااة بني انجنسني االكرامـة احظـر التمييـز احقـ ا املـرأة .اتشـمل القـ اوني األخـرى
الــيت اُضـــعت كتشـــردعات متصــلة بالشـــؤان انجنســـاوية .قــاو ن أمـــال األشـــخاص املتــ يني
(ال ةــادا ،ااملــرياز ااحلمادــة) الــذي اعمــد كقــاو ن ل  .4188امشــراع قــاو ن الــزااج
االطـالا االعالقــات األبــردة ،االتشــردع املتصــل باألقاضـي اا ــا إىل تـ مني اةـ ل املــرأة
بإوصا إىل احل ل ملكية األقم.
 - 871دتمقـل مشـراع قـاو ن الـزااج االطـالا االعالقـات األبـردة ل قـاو ن مـداّن خـاص
باألبرة ادسعى إىل الت يي بني الزااج حبكم القاو ن االـزااج العـرل مـا خـالل تـ مني وفـ
املعادري الدبت قدة للحمادـة ل إ ـاق كـل أوـ اع الـزااج .اهـ دـنص أدضـا علـى حقـ ا ّاثلـة
لأل را ل عق الزااج ادقتضي تسجيل كل تلك العق  .ابالرغم مـا أن الدبـت ق خيـ ّل
احلـ ل ابـرام عقـ الـزااج لألشـخاص الـذدا تتـرااح أعمـاقهم بـني  85ا  81بـنة ،دـنص
قاو ن الزااج االطالا االعالقات األبردة على بل ث بـا  81عامـا كحـد أ ىن البـرام عقـ
الــزااج .ادقت ـ رح مشــراع القــاو ن أدضــا إلغــاء وظــام تعــد الزا ــات .ال حــني أن ذلــك
املشراع أحيل ما ددد إىل اللجنة القاو وية إل ـراء مزدـد مـا املشـااقات بشـ وه يـإن اللجنـة
جتــري حاليــا اتصــاالت بــال ؤاقة للحص ـ ل علــى ت ضــيح ألبــاس مقترحا ــا امــا املؤ ّمــل أن
دتسنّى للحك مة بعد ذلك أن تعتمد مشراع القاو ن لكي دتم بنّه كقاو ن.
 - 878اغتنمت احلك مة أدضا يرةة اضع وص مشـراع قـاو ن املسـاااة بـني انجنسـني لكـي
تعتمــد التعردــف الرمســي لتعــةري ”التمييــز علــى أبــاس نســاا“ اقــد رّمــت احلك مــة ذلــك
التمييــز اوصّــت علــى أوــه دســتتةع عقابــا بالســجا .اعلــى حــ الضــحية ل احلصــ ل علــى
تع دضات ل قضية مدوية.
 - 874تــدق احلك مــة أن مســت ى املعريـة بنصـ ص القـ اوني متـدن ــدا .ااملفهـ م هـ أن
القاو ن دتضمّا املشراع احمللي .ااحلك مة ااعيـة بـ ن مسـت دات املعريـة أبـ أ حـىت مـا ذلـك
ييما دتصل بالصك الداليـة املتعلقـة باملسـائل انجنسـاوية  .ـا ل ذلـك اتفاقيـة األمـم املتحـدة
للقضاء عل مجيع أشكال التمييز ضد املرأة ،ابرات ك ل االحتا االيردقي اخلاص حبقـ ا املـرأة
ل إيردقيــا ،ابرات ك ـ ل انجماعــات االمنائيــة للجن ـ ب االيردقــي اخلــاص باملســائل انجنســاوية
أن تتصدّى ـا لت عيـة الشـع بـالق اوني .تتعلـ
االتنمية .اتقر احلك مة بالتحددات اليت
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املشاكل الرئيسية القائمة ل هذا الش ن دى ت اير املـ اق إذ أن هـذه الصـك الداليـة ـ
ترمجتــها اتةســيطها لكــي تصــل إىل املســتفيددا الــذدا تســتهديهم .اتــرى احلك مــة أن هــذه
املشكلة ال تنحصر ل أاباط انجماهري الردفية بل تشمل أدضا فةة مك ّوـات اجملتمـع .اتعـرب
احلك مــة بالتــايل عــا الــرأي بــ ن احلا ــة قائمــة لــربامج ت عيــة مدويــة اابــعة النطــاا تلةّــي
االحتيا ات املتن عة ملختلف ةقات اجملتمع.
 - 873الحظت احلك مة أوه قغم إةـداق قـاو ن منـع العنـف املـايل ل ّ ،4116ـل العنـف
ضد املرأة حتدّدا مستمرا .اتق م احلك مة حاليا ،عا ردـ اللجنـة القاو ويـة ،بابـتعرام ذلـك
القاو ن بغيـة التصـدّي لـةعرب مـا تلـك التحـددات .امل تنفـك اؤاقة الشـؤان انجنسـاوية ،مـا
هتــها ،تُنفــذ ــ ال الفتــرة املشـــم لة بــالتقردر ،بـــرامج ت عيــة ابـــتهديت تلــف أةـــنا
املسؤالني اقد حـل ذلـك املسـؤالني القضـائيني اأيـرا الشـر ة امـ ّفي الرعادـة اال تماعيـة
ام ّفي محادة الطفـل امـ ّفي التنميـة اجملتمعيـة امـ ّفي ا جـرة امنظمـات اجملتمـع املـدا.
ادت قف وطاا هذه العملية إىل حد بعيد على مدى تـ اير املـ اق ابالتـايل يإوـه مل دـتم اجناؤهـا
إال ل حدا امل اق املتاحة ما الشركاء املسامهني ل التنفيذ.
 - 872و قش التشردع املقترح علـى مسـت ى ولـ الـ ؤقاء اهـ دنتظـر اإلحالـة إىل انجمعيـة
ال نية للنظر ل امكاوية بـنّه .اتقـر احلك مـة بـ ن مشـاكل االجتـاق باألشـخاص تتفـاقم حاليـا
ب ترية تقري الفزع ـا ل ذلـك االجتـاق الـداخلي باألشـخاص .اهـ  ،ـذا السـة  ،تـ أن دـتم
بسرعة اعتما الت شردع اخلاص باالجتـاق لتـداق وقـائص ال ضـع احلـايل الـذي ال د ـد ييـه أي
قاو ن ل هذا الش ن.
 - 875تشعر احلك مة ب وه مثة حا ة مل اةلة محلة  51:51لزدـا ة حتسـني مكاوـة املـرأة .ال
اقة تشردا القـاا/و يمرب  4184للجمعيـة ال نيـة .قـدمت احلك مـة مشـراع قـاو ن بشـ ن
اوتخابات ثالثية تُتيح يرةة إضايية أخرى بالنسةة لتمقيل املـرأة ل احليـاة العامـة علـى مسـت ى
ةــنع القــراق .ااعتمــد الربملــان ،حتقيقــا ــذا الغــرم ،مشــراع (تعــددل) الدبــت ق .ابيشــمل
عمليــة االوتخابــات اوتخــاب الرئابــة أعضــاء الربملــان ابــلطات احلكــم احمللــي .اقــد كاوــت
اوتخابــات بــلطات احلكــم احمللــي لعــام  4111االوتخابــات ال حيــدة الــيت وُظمــت بعــد عــام
 .8992اما املؤمل أدضا أن قاو ن املساااة بني انجنسني الذي دقتـرح العمـل بنظـام احلصـص
ل اخلدمة العامة بيُعزّؤ محلة  51:51احيسّا مكاوة املرأة ل مناة ةنع القراق.
 - 876اخبصـ ص انجنســية اا جــرة ،اقترحــت احلك مـة أن تقــدم مقترحــا قمسيــا إىل اللجنــة
القاو ويــة بابــتعرام التشــردع ل هــذا امليــدان بغيــة م اءمتــه مــع النظــام الدبــت قي انجددــد
ااملماقبة الدالية .االحظت احلك مة أن التشـردع ل هـذا اجملـال ال درقـى إل مسـت ى املعـادري
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اليت قبّخها الدبـت ق اهـي تقـ ّر بـ ن أي اعتـرام علـى أحكـام القـ اوني السـاقدة بـيؤ ي إىل
إعالهنا غري بت قدة.
 - 877تـدق احلك مـة أوـه دتعـيّا القضـاء علـى احلـ ا ز ا يكليـة ااال تماعيـة-االقتصـا دة،
ااحلـ ا ز املتعلقــة بالةنيــة التحتيــة ،الــيت تعـ ا تعلــيم انجميــع االبــيما الفتيــات االنســاء .اقــد
قــرقت التصــدّي ب ابــطة تــدخالت ل وــايل السيابــة االتشــردع .ادــر معظــم التــدخالت
التشــردعية ل قــاو ن املســاااة بــني انجنســني الــذي دطــرا أدضــا قضــادا التحــرش انجنســي ل
املداقس .اتـ ّ احلك مـة أدضـا االبقـاء علـى بيابـة قةـ ل األمهـات الشـابات ل املـداقس مـا
ددد ام اةلة العمل بتلك السيابة.
 - 871ل حني تتمتـع املـرأة باملسـا ااة حبكـم القـاو ن مـع الر ـل ل بـ ا العمـل يـإن احلالـة
ّلت تلفة عا ذلك على ةعيد املماقبة .لذلك ،تـ احلك مـة االضـطالع بالت عيـة املدويـة
بش ن األحكام القاو وية املنظمة لس ا العمـل ع ضـا عـا االكتفـاء اةـلة املقاضـاة .ايضـال
عا ذلك ،تـ احلك مـة ـرا قضـادا تعـيني املـ ّفني ااالحتفـا هبـم االبـيما امل ّفـات ل
ب ا العمل .اما املعتزم بالتايل أن دغطي التشردع هذه املسائل اقضادا ّـرا العمـل اذلـك
بص قة خاةة للم ّفات احل امل.
 - 879ال دنص القاو ن بالتحددد على احل ل الصحة ادُتـ خى حاليـا إعـالن هـذا احلـ مـا
خالل مقترح مقدم ل إ اق بروامج ابتعرام قاو ن الصحة العامـة .ا ـ قـاو ن املسـاااة
بني انجنسني ّ ،األخذ حبكم أكقر ختصّصا بيغطي الصحة انجنسية ااالجنابية .ادتضـما ذلـك
احلكــم بــر ا البــتحقاقات عددــدة .بتســعى احلك مــة إىل ضــمان القضــاء علــى ايادــات األم
االرضيع عا رد تعزدز ت ّيف املتخصّصني الصحّيني االق ابل مـا ذاي املهـاقات اؤدـا ة
إمكاوية ال ة ل إىل اخلدمات امقدمي اخلدمات ذاي املهـاقات اقيـع مسـت ى الـ عي املـدا
باخلدمات املتاحة.
 - 811اعلى وف النس تـ احلك مـة ابتكشـا بـةل أخـرى لتشـجيع خفـرب معـدالت
اياة األم االطفل ا ل ذلك ال يـاة بسـة اال هـام غـري املـ م ن .ادتمقـل م قـف احلك مـة
ل أن اال هام دظل قاو ويا لكنه خيضع لقي اقـد أعربـت عـا الـرأي ب وـه مثـة حا ـة خلـربة
متخصّصة بغية ابتعرام التشردع ل هـذا امليـدان .ادُعتـرب اال هـام غـري املـ م ن ّاقبـة غـري
قاو ويــة لكــا برامتــرات اال هــام القــاو ا اامل ـ م ن مقص ـ قة أدضــا ابص ـ قة مش ـ ّد ة علــى
الظرا اليت تك ن ييها حياة األم مهد ة.
 - 818حـد تشـردع يـرياس وقـص املناعـة الةشـردة ،امتالؤمـة وقـص املناعـة املكتسـ أقبـع
يئــات أبابــية مــا الســكان إل ــراء الفحـ ص االلزاميــة ــا .اُتـ خّي ل اضــع وــص التشــردع
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املقترح هنج ذا ثالثة او حل حقـ ا اإلوسـان ،االقـاو ن انجنـائي ،االصـحة العامـة .اقـد
ّ الت ةّل إىل الت ةيات املقدّمة بعد مشااقات مستفيضـة ا قابـة مقاقوـة ات ايـ آقاء عـام.
لي للحك مـة وـال للعمـل خاليـا لـذلك إذ أوـه ّ الت ةّـل إىل هـذه امل اقـف ل إ ـاق التقيّـد
بــاال راءات ال ا ةــة .ااحلك مــة مدقكــة أدضــا حلقيقــة أن عــدم ا ـ لـ ائح تنظيميــة ملناعــة
انجــن دــؤ ي حاليــا إىل ؤدــا ة اوتشــاق يــرياس وقــص املناعــة الةشــردة امتالؤمــة وقــص املناعــة
املكتســـ إذ تفيــــد االحصـــاءات بـــ ن ؤهــــاء  71ل املائـــة مــــا عمّـــال انجــــن مصــــاب ن
بعداى الفرياس.
 - 814الحظــت احلك مــة أوــه ّ ل تشــردا القــاا/و يمرب  4184إوشــاء التحــالف ال ـ ين
لعمــال انجــن ســاعدة مــا منظمــات اجملتمــع املــدا .ااحلك مــة مدقكــة للقضــادا األخالقيــة
ااال تماعية اليت در ح أن دقريها هذا االضـفاء للطـابع الرمسـي املؤبسـي علـى ةـناعة انجـن
ابتظل ملتزمة ل مجيع األاقات بإتاحة ال بائل خلفرب معدل اإلةـابة بـالفرياس مـع احتـرام
حق ا اإلوسان عم ما.
 - 813تشجع احلك مة املةـا قات الـيت تسـتهد السـكان الـردفيني االبـيما بـكان املنـا
اليت دصع ال ة ل إليها اتقدمي اخلدمات ييها .إن كنة السكان الردفيني تتةل ق ل كنة املـرأة
الردفية .اقد اختذت احلك مة خطـ ات إ ابيـة ييمـا دتعلـ بالربوـة لتحسـني مشـاقكة امكاوـة
مجيع النساء ل هياكل اضـع القـراق علـى مسـت ى القاعـدة الشـعةية اذلـك ل مجيـع ا ياكـل.
اقد ابتهديت املرأة الردفية بالتحددد ييما دتعل باكتساب القدقة على ال ة ل إىل العدالة.
 - 812تدق احلك مة متاما األثـر الـذي دترتـ ضـمنا عـل تلـف الصـك الداليـة بالنسـةة
لتنفيذ أحكام االتفاقية احتقيـ أهـدايها .إن تلـك الصـك علـى األةـعدة االقليمـي االقـاقي
االدايل تدعم تدعم االتفاقية اتعزؤ ل هنادة متتع النساء االفتيات حبق قها.
 - 815تظل احلك مة ملتزمة بالتصدد بص قة كاملة على االتفاقيـة ابرات ك ـا االختيـاقي
االتعددالت للمـا ة  . 41بيـد أهنـا ماؤالـت جتـري مشـااقات ل هـذا الشـ ن بغيـة الت اةـل إىل
ت اي آقاء ح ل تلك األحكام .اقد متكنت بالفعل ما إقامة عالقات عمل يـدة مـع العددـد
ما اكاالت األمم املتحدة اا يئات الدالية األخرى املت ا دة ل مالاي.
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املريقات
-8

حك مة مالاي ،4184 ،االبتراتيجية املالادة القاوية للنم االتنمية

-4

اؤاقة الشؤان انجنسـاوية االطفـل اتنميـة انجماعـات احملليـة .4184 ،مؤشـر الشـؤان
انجنساوية االتنمية ملالاي4188 ،

-3

اللجنة القاو وية املالادة ،4188 ،تقردر اللجنة القاو وية عا اضع قاو ن املسـاااة بـني
انجنسني ،ؤامةا ،مالاي

-2

املكت ـ االحصــائي ال ـ ين .4184 ،الدقابــة االبتقصــائية ال نيــة املتكاملــة القالقــة
لألبر املعيشية 4188-4181 ،ؤامةا ،مالاي

-5

املكت ـ االحصــائي ال ـ ين .4184 ،مؤشــر الشــؤان انجنســاوية االتنميــة  ،ؤامةــا،
مالاي

-6

املكت ـ االحصــائي ال ـ ين .4188 ،مؤشــر الشــؤان انجنســاوية االتنميــة،4181 ،
ؤامةا ،مالاي

-7

املكتـ االحصـائي الـ ين ا  ،4188 ICF macroالدقابـة االبتقصـائية الدمي غراييـة
االصـحية  ،4181ؤامةـا ،مـالاي امؤبســة كـالفرت ن ،ماقدلنـد ،ال الدـات املتحــدة
األمردكية ،املكت االحصائي ال ين اICF macro

-1

املنتدى االيردقي للسيابات املتعلقة بالطفل .4188 ،الت ييـ بـني السيابـات املتعلـ
بالطفل ل مالاي

-9

اللجنة املالادة حلق ا اإلوسان .4188 .حالة حق ا اإلوسان ل مالاي

قائمة املؤبسات املشاقكة
ألف -

اجملتمع املدا
املنظمات غري احلك مية احمللية
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-8

شةكة تنسي املنظمات غري احلك مية املعنية بالشؤان انجنساوية

-4

مؤبسة ترا  -كاق

-3

مركز الةدائل املعين بالنساء ااأل فال اجملين عليهم
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-2

مركز امل اق القاو وية للمرأة

-5

مؤبسة

-6

مركز الكنائ

-7

املركز املالاي للم اق اخلاةة حبق ا اإلوسان

-1

مركز حق ا اإلوسان اإعا ة الت هيل

-9

الكنيسة ااجملتمع (ومع ليفنغست ويا التابعة للكنيسة املشيخية ل ب ايردقيا)

Find Your Feet

لتقدمي املش قة

 -81اللجنة الكاث ليكية للعدالة االسالم
 -88الرابطة االبالمية ملالاي
 -84الرابطة االبالمية القا قدة ملالاي
املنظمات غري احلك مية
 -83منظمة األمم املتحدة للطف لة(الي ويسيف)
 -82مكت األمم املتحدة املعين باملخدقات اانجرمية
 -85هيئة األمم املتحدة للمرأة
 -86منظمة أاكسف ق للتحرق ما انج ع ()OXFAM

باء  -القطاع العام
اإل اقات احلك مية
 -87إ اقة ا جرة
 -81اؤاقة الداخلية
 -89اؤاقة التعليم ،االعلم االتكن ل يا
 -41اؤاقة الشؤان انجنساوية االطفل االرعادة اال تماعية
 -48اؤاقة الزقاعة ااألما الغذائي
 -44اؤاقة العدل االشؤان الدبت قدة
 -43اؤاقة اخلاق ية
14-57452
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 -42اؤاقة شؤان ذاي اإلعاقة ااملسين
 -45اؤاقة الصحة
 -46اؤاقة الشةاب االرداضة
 -47اؤاقة التغذدة ايرياس وقص املناعة الةشردة امتالؤمة وقص املناعة املكتس
 -41املكت االحصائي ال ين
 -49إ اقة السج ن املالاي
 -31إ اقة الشر ة املالادة
مؤبسات القطاع العام األخرى
 -38السلطة القضائية املالادة
 -34انجمعية ال نية
 -33نجنة حق ا اإلوسان
 -32اللجنة القاو وية
 -35مكت مكايحة الفسا
 -36انجمعية القاو وية املالادة

يم  -انجامعات
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-37

امعة مالاي

-31

امعة مزاؤا
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