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أولً -معلومات عامة عن

ماليزيا

ألف -الخصائص السكانية والقتصادية والجتماعية والثقافية

لماليزيا 

اجلدول 1
اإلحصاءات األساسية الخاصة بماليزيا
2008
املساحة

كيلومرت مربع

2009

330 803 330 803

2013

2010

2011

2012

330 803

330 803

330 396 330 290

2014
330 396

السكان
دون سن  18سنة
 60سنة فما فوق
الكثافة السكانية

مليون نسمة
مليون نسمة
مليون نسمة
كيلومرت مربع

27.7
11.0
1.9
84.4

27.9
9.8
2.1
85.0

28.3
9.8
2.2
85.0

28.6
9.8
2.3
86.3

29.5
9.5
2.5
89.3

30.2
9.5
2.6
91.4

30.6
9.4
2.7
92.6

النا اااتل احمللا ااي اإل ا اااي
اإلمسي
معاادل ااو الناااتل احمللااي
اإل اي احلقيقي

مليار رينغت
ماليزي
النسبة املئوية

742.5

679.9

766.0

881.1

971.3

955.3

1 012.5

4.8

1.6-

7.2

5.1

5.5

4.7

6.0

نص ا ا ا ا ااي الف ا ا ا ا اارد م ا ا ا ا اان
الدخل

بالدوالر
تعادل القوة
الشرائية بالدوالر

طول الطرق
إما ا ا اادادات امليا ا ا اااه عا ا ا اان
طريق األنابي
إم ا ا ا ا ا اادادات الك رب ا ا ا ا ا اااء
(سكان األرياف)

كيلومرت
النسبة املئوية من
السكان
النسبة املئوية

26 123
7 837
15 586
92 011
90.9

26 175 23 850
8 126
6 768
12 475 13 468
137 219 124 653
92.4
91.6

27 783
9 733
15 190
غري متوفر
93.4

30 859
9 991
16 530
غري متوفر
غري متوفر

32 144
10 265
16 743

34 126
10 898
17 173

94.6

غري متوفر

92.3

91.7

93.4

املصدر :اقتصاد ماليزيا ،وزارة املالية ،ماليزيا.2014 ،

اجلدول 2
السكان حسب المجموعات اإلثنية ،ماليزيا( 2014 ،باآللف)
اجملموعة اإلثنية

بوميبوتريا
الصينيون
اهلنود
جمموعات أخرى
المجموع

الذكور

9 502٫2
3 386٫5
988٫2
1 919٫5
1٥ ٧٩٦٫4

اإلناث

9 342٫3
3 199٫3
988٫4
1 271٫6
14 ٨01٫٦

المجموع

1٨ ٨44٫٥
٦ ٥٨٥٫٨
1 ٩٧٦٫٦
٣ 1٩1٫1
٣0 ٥٩٨٫0

املصدر :إدارة اإلحصاءات ،ماليزيا.2014 ،
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اجلدول 3
النسبة المئوية لتوزيع السكان حسب الديانة ،ماليزيا2010 ،
الدين

اإلسالم
البوذية
املسيحية
اهلندوسية
الكونفوشيوسااية والطاويااة والقبليااة وغريهااا ماان الااديانات الصااينية القبليااة
والشعبية التقليدية
غري معروف
الالدين
ديانات أخرى

النسبة املئوية

 61.3يف املائة
 19.3يف املائة
 9.2يف املائة
 6.8يف املائة
 1.3يف املائة
 1.0يف املائة
 0.7يف املائة
 0.4يف املائة

املصدر :توزيع السكان وخصائص م السكانية األساسية.2010 ،

 -1يبلااع عاادد سااكان ماليزيااا حالياا  30.6مليااون نساامة ( 30.7 ،)2014يف املائااة ماان م
شباب تقل أعمارهم عن  18عام ا .وترتاوح أعماار  60.5يف املائاة مان الساكان با  18و59
ٌ
عام ا ا .وقااد ارتفااع عاادد سااكان ماليزيااا وعاادل ساانوي متوس ا قاادره  2يف املائااة خااالل الفاارتة ماان
عام  2000إىل عام .2014
 -2وقد زاد عدد سكان ماليزيا مان  23.49ملياون نسامة يف عاام  2000إىل  30.6ملياون
نسمة يف عام  .2014وبلع متوس معدل النمو السكاين السنوي  1.3يف املائة يف عام .2014
ويف ع ا ااام  ،2014ك ا ااان متوس ا ا س ا اان ال ا اازوا األول  28س ا اانة لل ا ااذكور و 25.7س ا اانة ل ن ا اااث،
مقابل  28.6سنة للذكور و 25.1سنة ل ناث يف عام  .2000وقد بدأت خصاوبة املارأة املاليزياة
تاانضفب باسااتمرار منااذ أواس ا اخلمسااينات ،إذ انتقلاات ماان معاادل مواليااد أوي مرتفااع نساابي ا قاادره
ح اواي  45والدة لكاال  1 000نساامة إىل مسااتوى معتاادل قاادره  17والدة لكاال  1 000نساامة
يف عام  .2010كما اخنفب معدل اخلصوبة الكلي ،أي متوس عدد األطفال الاذين تلادهم املارأة
خ ااالل س اانوااا اإل(ابي ااة (م اان  15إىل  49عام اا) ،م اان  6.8أطف ااال لك اال ام ارأة يف ع ااام 1957
إىل  2.0يف عام ( 2014الرسم البياين  1
).
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الرسم البياين 1
معدل المواليد األولي ومعدل الخصوبة الكلي ،ماليزيا2014-1٩٥٧ ،

معدل املواليد األوي
معدل اخلصوبة الكلي

املصدر :إدارة اإلحصاءات ،ماليزيا ،إحصاءات حيوية خاصة بسنوات خمتلفة.

 -3ومثة اجتاه إىل تأخري الزوا نظارا لتصااعد التحصايل العلماي وزياادة مشااركة القاوة العاملاة
والرتكيز على التطوير الوظيفي .وقد حدث حتول كبري حنو األسر األصغر حجما نتيجة الخنفاض
نسبة اخلصوبة وتفضيل الناس على حنو متزايد لتأساي أسار نووياة بعاد الازوا  .واخنفاب متوسا
حجم األسرة املعيشية من  5.2أشضاص يف عام  1980إىل  4.8أشضاص يف عاام  1991مث
اخنفااب جمااددا إىل  4.6أشااضاص يف عااام  .2000ويف عااام  ،2010اخنفااب جمااددا إىل 4.3
أشضاص يف كل أسرة معيشية (اجلدول .)4
اجلدول 4
متوسط حجم األسرة المعيشية حسب الولية2010-1٩٨0 ،

الوالية


جوهر
قدح
كلننت
مالك
نكري مسبيلن
هبنك
بريق
برلي
بوالو بنانك
صباح

GE.16-16815

1980

5.5
5.0
4.8
5.4
5.2
5.0
5.2
4.5
5.4
5.4

1991

4.8
4.7
5.0
4.8
4.7
4.8
4.6
4.4
4.9
5.1

2000

4.5
4.5
5.0
4.4
4.4
4.5
4.3
4.3
4.3
5.1

2010

4.2
4.4
5.3
4.3
4.3
4.3
4.3
4.4
4.2
4.9
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الوالية


سرواك
سالنغور
تر(انو
اإلقليم االحتادي
كواال ملبور
البوان
ماليزيا
()1

1980

5.2
5.3
4.9
4.8
5.5
5.2

1991

4.7
4.8
5.1
4.5
4.9
4.8

2000

4.8
4.5
5.0
4.2
4.8
4.6

2010

4.6
3.7
4.8
4.2
5.1
4.3

املصدر :إدارة اإلحصاءات ،ماليزيا 2014 ،.

 -4واخنفضت معدالت وفيات الرضع مان  11.6يف كال ألاف مولاود حاي يف عاام 1990
إىل  6.5لكاال ألااف يف عااام  .2013وارتفااع العماار املتوقااع لكاال ماان الرجااال والنساااء ،فانتقاال
ماان  71ساانة للنساااء و 66.5ساانة للرجااال يف عااام  1980إىل  77.2ساانة و 72.5ساانة علااى
التواي يف عام .)2(2014
 -1القتصاد
 -5مكنت السياسات االقتصادية اليت اعتمداا احلكومة من حتقيق مشاركة اقتصاادية أكثار
توازناا وتغطيااة أوسااع نطاقاا للضاادمات األساسااية علااى الصااعيد الااوطين .واخنفااب معاادل الفقاار يف
ماليزيا من  49.3يف املائة يف عام  1970إىل  3.8يف املائة يف عام  ،)3(2012وأحرزت ماليزيا
علاى ماادى العقااود األربعااة األخارية تقاادم ا جياادا صااوب القضاااء علاى الفقاار واجلااو بصاارف النظاار
عن نو اجلن أو األصل اإلثين.
 -6وتسا ااعى احلكوما ااة اىلن إىل أن جتعا اال ما اان ماليزيا ااا دولا ااة عاليا ااة الا اادخل تتميا ااز بالشا اامولية
واالس ااتدامة عل ااى ح ااد س اواء ل ااول ع ااام  .2020ويتطل ا بل ااوغ ه ااذا اهل اادف حتقي ااق مع اادل ااو
اقتصاادي قاادره  6يف املائااة سانويا .ومااع ذلااك ،ارتفاع الناااتل احمللااي اإل ااي يف ماليزيااا يف الفاارتة ماان
عااام  2006إىل عااام  2011وعاادل متوسااط  4.7يف املائااة ساانويا( .)4وللاادفع باالقتصاااد ،تواصاال
ماليزيا تطبيق وذج ا االقتصادي اجلدياد ،الاذي فكشاف النقااب عنا يف  30آذار/ماارس ،2010
وبرنامل التحول االقتصادي الذي أطلقت يف  21أيلول/سبتمرب .2010
__________

()1
()2
()3
()4

6

يشمل إقليم بوتراجايا االحتادي.
املصدر :إدارة اإلحصاءات ).(www.statistics.gov.my
التقرير السنوي لربنامل احلكومة من أجل التحول لعام .2012

).(http://www.pemandu.gov.my/gtp/annualreport2012/upload/Eng_GTP2012_AR_Full.pdf
املص اادر :وح اادة التضط ااي االقتص ااادي ،وزارة املالي ااة ،مص اارف نيغ ااارا ماليزي ااا والتقري اار الس اانوي لربن ااامل التح ااول
االقتصادي لعام .2012
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 -7وبرنامل التحول االقتصادي عبارة عن خطاة شااملة للتحاول االقتصاادي تركاز علاى اثاين
عشاار جماااالا اقتصاااديا رئيسايا وطنياا وساات مبااادرات اسارتاتيجية ل صااالح .واجملاااالت االقتصااادية
الرئيسية الوطنية اإلثين عشرة هي توسيع منطقة كواال ملباور/وادي كالناع ،والانف والغااز والطاقاة
واخلدمات املالية وجتارة اجلملة والتجزئة وزيت النضيل واملطاط والسياحة واألج زة الك ربائية
واإللكرتونيااة واخلاادمات التجاريااة والتااوى االتصاااالت واهلياكاال األساسااية والتعلاايم والزراعااة
والرعايااة الصااحية .أمااا مبااادرات اإلصااالح االسارتاتيجية الساات ف ااي املنافسااة واملعااايري والتحرياار
وإصااالح املاليااة العامااة وتااوفري اخلاادمات العامااة وتقلاايص الف اوارق واحلااد ماان دور احلكومااة يف
األعمال التجارية وتنمية الرأمسال البشاري .ويف عاام  ،2012ساجلت هاذه اجملااالت واملباادرات
نتاائل إاابياة يف الوفااء بأهاداف متشارات أدائ ااا الرئيساية .كماا يسار برناامل التحاول االقتصااادي
تنفي ا ااذ اإلص ا ااالح اهليكل ا ااي الش ا ااامل ال ا ااذي حتتاج ا ا ماليزي ا ااا لتحقي ا ااق مس ا ااتويات مس ا ااتدامة م ا اان
النمااو االقتصااادي .وماان خااالل االسااتثمارات اخلاصااة والنمااو يف االساات الك احمللااي ،اسااتطاعت
ماليزيااا عااام  ،2012حتقيااق ااو يف الناااتل احمللااي اإل اااي بلااع  5.6يف املائااة ،وذلااك علااى الاارغم
من الوضع العاملي الذي يزداد تقلبا وصعوبةا.
 -8ويف عام  ،2010نفذت احلكومة أيضا برناجم ا مان أجال التحاول ،وهاو برناامل جاريء
يرمي إىل تغيري طريقة عمل احلكومة تغياريا جاذري ا يا ككن اا أن تقادم للشاع حلاوالا حقيقياةا
للعديااد ماان املشاااكل الرئيسااية الاايت يعاااين من ااا البلااد .والربنااامل عبااارة عاان خارطااة طريااق لتحسا
اخلدمات املقدمة إىل الناس ،ويركز على حتقيق نتائل ملموسة وفورية .وحتدد خريطاة الطرياق ذاااا
برامل مركزة ومفصلة وجمموعات الددة من املبادرات .ويستند هذا الربنامل برمت إىل طارح مفااده
التزام احلكومة بشعار "الشع أوالا ،اإل(از اىلن".
 -9وينطوي برنامل احلكومة من أجل التحول على سبع جماالت نتائل رئيسية وطنية تستند
إىل أكث اار ش اواغل الش ااع إحلاح اا .وه ااذه اجمل اااالت ه ااي احل ااد م اان اجلرك ااة ،ومكافح ااة الفس اااد،
وحتس دخال الطاالب ،والتصادي لتكااليف احليااة ،ورفاع مساتويات معيشاة األسار ذات الادخل
املنضفب ،وحتس اهلياكل األساسية يف املناطق الريفية ،وحتس النقل العام يف املناطق احلضرية.
وقااد حققاات معظاام جماااالت النتااائل الرئيسااية الوطنيااة أكثاار ماان  90يف املائااة ماان أهااداف ا .فعلااى
س اابيل املث ااال ،ويف إط ااار جم ااال النت ااائل الرئيس ااية الوطنيا اة اخل اااص باألس اارة املعيش ااية ذات ال اادخل
املاانضفب ،نفظماات حلقااات عماال تدريبيااة متضصصااة للمشااتغالت باألعمااال احلاارة .وعلااى ماادى
الس اانوات ال ااثالث األخ اارية ( ،)2012-2010مت ت اادري  4 300م اان املش ااتغالت باألعم ااال
احلرة ،وهو رقم يتجاوز اهلادف األصالي احملادد يف بداياة الربناامل يف  4 000مساتفيدة .وتواصال
الربنامل خالل الفارتة  2014-2011ومكان مان تادري عادد إضاايف قواما  2 000امارأة مان
املشتغالت باألعمال احلرة.
 -2التعليم
 -10يستحق كل طفل يف ماليزيا ،بصرف النظار عان ثروتا أو أصال اإلثاين أو خلفيتا  ،املسااواة
يف فرص الوصاول إىل التعلايم اجلياد الاذي سايمكن الطالا مان بلاوغ كامال طاقاتا  .ويساتند النظاام
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التعليمااي املاااليزي إىل مباادأ "التعلاايم للجميااع" وإىل "األهااداف اإل ائيااة ل لفيااة" ،ويتااوخى ضاامان
حصول اجلميع علاى التعلايم والتحااق ياع األطفاال باملادارس مان التعلايم قبال املدرساي إىل املرحلاة
الثانوية .وتتمثل االسرتاتيجيات املعتمدة لتحقيق هاذه التطلعاات يف إضافاء الطاابع الادكقراطي علاى
الفاارص التعليميااة ،وتقاادد مساااعدة خاصااة إىل الفئااات احملرومااة وتعزيااز التعلاايم التقااين .وتطبااق هااذه
االسرتاتيجيات بالتساوي على يع األطفال بصرف النظر عن نو جنس م.
 -11والتعليم الذي يقدم القطا العام هو أساس ا حتات إشاراف وزارة التعلايم وبعاب الوكااالت
احلكومية األخرى وحكومات الواليات .ويتضح التزام ماليزيا بإضفاء الطاابع الادكقراطي علاى فارص
التعلاايم يف امليزانيااة الساانوية املرتفعااة املضصصااة لااوزارة التعلاايم .ففااي عااام  ،2011تلقاات وزارة التعلاايم
خمصص ااات ق اادرها  9.58ملي ااارات دوالر م اان دوالرات الوالي ااات املتح اادة ( 29.3ملي ااار رينغ اات
ماااليزي) أو  16.17يف املائااة ماان امليزانيااة الساانوية الوطنيااة ،مقارنااة ب ا  4.4مليااارات دوالر (16.7
مليا ااار رينغا اات ما اااليزي) يف عا ااام  .2005وخصصا اات احلكوما ااة مبلا ااع  2.06مليا ااار دوالر (6.4
مليااارات رينغاات ماااليزي) لنفقااات التنميااة ماان أجاال بناااء املاادارس وبيت اا للشااباب واملرافااق واملعاادات
صااص ماان هااذا املبلااع  1.74مليااار دوالر (5.4
وخ ب
وحتسااين ا ،فض االا عاان تعزيااز م نااة التاادري  .ف
مليارات رينغت ماليزي) لتشييد  1 474مدرساة و 30بيتا ا للشاباب وترقياة  574مدرساة .وعاالوة
علااى ذلااك ،فخصااص  68.70مليااون دوالر ( 213مليااون رينغاات ماااليزي) ملكافااأة املاادارس الاايت
حتقق أداءا عاليا ،فضالا عن نفظار املدارس واملدرس الرئيسي واملدرس املتميزين .وقاد كاوف حا
اىلن م ااا جمموعا ا  52مدرس ااة عالي ااة األداء وحا اواي  14 600ما ادرس ،وا ان ف ااي م  586مدرسا اا
رئيس ااي ا( .)5ويف ع ااامي  2012و ،2014فخص ااص لقط ااا التعل اايم  16.19ملي ااار دوالر (50.2
مليااار رينغاات ماااليزي) ،و 16.68مليااار دوالر ( 54.6مليااار رينغاات ماااليزي) علااى التاواي .وتفبا
هااذه املضصص اات الكباارية الت ازام احلكومااة وتركيزهااا علااى التعلاايم بوصااف إحاادى األدوات الرئيسااية
ل مااة التقدميااة .ويتلقااى يااع األطفااال املاااليزي التعلاايم بصاارف النظاار عاان جنس ا م أو خلفياات م
االجتماعية واالقتصادية .وتقدم مبادرات وحوافز خمتلفاة إىل األطفاال لضامان إتاحاة فارص الوصاول
للجميع .وما فتئت احلكومة تكفل احلصول على التعليم اجليد بكلفة ميسارة .وتطلا إلغااء الرساوم
املدرسية يف عام  2011ختصيص  48.38مليون دوالر ( 150مليون رينغت ماليزي).
 -12ويقاادم القطااا اخلاااص أيض ا ا التعلاايم يف ماليزيااا .وحتصاال املاادارس الاايت ينشاائ ا القطااا
اخلاااص علااى وياال ماان مصااادر خاصااة وتااوفر التعلاايم العااام والتعلاايم الااديين .وككاان ل طفااال يف
ماليزيااا االختيااار ب ا املاادارس احلكوميااة (العامااة) أو املاادارس االبتدائيااة والثانويااة اخلاصااة .ويعتاارب
انتقااال األطفااال ماان املاادارس العامااة إىل املاادارس اخلاصااة أو إىل متسسااة دينيااة والعك ا مسااألة
شائعة يف ماليزيا.
 -13وعااالوة علااى ج ااود احلكومااة الراميااة إىل حتسا فاارص التعلاايم املتاحااة جلميااع اجملتمعااات
احملليااة ،واعتبااارا ماان عااام  ،2012اسااتفاد مااا جمموعا  30مدرسااة دينيااة ،و 228مدرسااة باللغااة

__________
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الصينية ،و 59مدرسة باللغة التاميلية ،و 135مدرسة تبشريية و 580مدرساة تتلقاى مسااعدات
ماان احلكومااة ماان خمصصااات بلغاات قيمت ااا  80.64مليااون دوالر ( 250مليااون رينغاات ماااليزي)
ألغ اراض إ ائي ااة .وق اادمت احلكوم ااة أيض اا  30.66ملي ااون دوالر ( 95ملي ااون رينغ اات م اااليزي) يف
ش ااكل م اانح إىل  18مدرس ااة ابتدائي ااة و 140مدرس ااة ديني ااة ثانوي ااة ش ااعبية .وا اري تعزي ااز امل ااارات
األساسية يف القراءة والكتابة واحلساب من خالل برامل خمتلفة ،وا يف ذلك فحص القاراءة والكتاباة
واحلسا اااب وبرنا ااامل االنتعا ااا ) ،(3M Recovery Programmeالا ااذي يركا ااز علا ااى الطا ااالب ال ا ااذين
وع ما جمموع  325مدرساا أجنبياا
مل يكتسبوا امل ارات األساسية يف القراءة والكتابة واحلساب .ف
للغة اإلنكليزية يف عام  2011بغية حتس الكفاءة يف اللغة اإلنكليزية لدى الطالب.
 -14ومثاة تركياز علااى التعلايم يف مرحلاة الطفولااة املبكارة والتعلايم األساسااي بغياة حتقياق االلتحاااق
الشامل جلميع األطفال باملدارس ،من مرحلة التعليم ما قبل املدرسي وح املرحلاة الثانوياة (الشاكل
اخلا ااام ) .ويضا ااطلع التعلا اايم يف مرحلا ااة الطفولا ااة املبكا اارة با اادور حيا ااوي يف تطا ااوير العقا ااول وتا ااوفري
االنطالقة الصحيحة يف التعلايم االبتادائي .ولبلاوغ هاذا اهلادف ،أفنشا  5 984رياضا ا ل طفاال يف
ماليزيااا .وي انص نظااام التعلاايم الااوطين يف ماليزيااا ،عق ا مرحلااة احلضااانة ،علااى  11ساانة ماان التعلاايم
األساسي ،وهي ست سانوات مان التعلايم االبتادائي اإللزاماي ،وثاالث سانوات مان التعلايم الثاانوي،
وسنتان من التعليم العاي .ويست دف التعليم االبتادائي والثاانوي بنااء جمتماع مااليزي يتسام بالوحادة
واالنضباط ويتوفر على املعارف وامل اارات .ويتلقاى الفتياان والفتياات يف نظاام التعلايم الاوطين تعليما ا
يستند إىل من ل مشرتك وخيضعون للتقييم من خالل اختبارات وطنية موحدة.
 -15وق ااد ش ا دت الف اارتة  2014-2001زي ااادة يف ع اادد األطف ااال املس ااجل يف امل اادارس.
ونتيج ا ااة ل ا ااذلك ،زاد ع ا اادد امل ا اادارس م ا اان  9 052يف ع ا ااام  2001إىل  10 134مدرس ا ااة يف
عام  .2014ويف عام  ،2014كانات املنااطق الريفياة تضام  72.9يف املائاة مان جمماو املادارس
االبتدائيااة العامااة يف ماليزيااا والاايت يبلااع عااددها  7 758مدرسااة ،و 50.3يف املائااة ماان املاادارس
الثانوية العامة اليت يبلع عددها  2 376مدرسة .ويقع معظم املدارس االبتدائياة والثانوياة اخلاصاة
يف املناطق احلضرية .ويب اجلدول  5يف املرفق عدد املدارس احلكومياة واخلاصاة الايت تاوفر التعلايم
االبتدائي والثانوي من عام  2001إىل عام .2014
 -16وتقاب اال زي ااادة االلتح اااق بامل اادارس االبتدائي ااة والثانوي ااة زي ااادة يف مع اادالت املش اااركة يف
املارحلت  .ففااي عااام  ،2001بلااع معاادل مشاااركة األطفااال املاااليزي يف املاادارس االبتدائيااة العامااة
واخلاصة  92.2يف املائة ،وارتفع هذا املعدل يف عام  2014إىل  97.9يف املائة.
 -17وت اادرك احلكوم ااة أن تق اادد مس اااعدة خاص ااة إىل الفئ ااات احملروم ااة ،مث اال األطف ااال ذوي
االحتياجاات اخلاصاة الااذين يعاانون مان إعاقااة بصارية ومسعياة أو صااعوبات يف الاتعلم أو أي مازيل
من اإلعاقات أو اإلعاقات والصاعوبات ،كثال أيضاا عنصارا أساسايا لكفالاة حصاول اجلمياع علاى
التعل اايم .وح ا ع ااام  ،2009كان اات هن اااك  28مدرس ااة وطني ااة للتعل اايم اخل اااص ،وأرب ااع م اادارس
للتعليم الثانوي اخلاص ،ومدرستان ثانويتان للتادري امل اين اخلااص ،و 32برناجماا للتعلايم املادمل
اخلاص املوج للطالب ذوي االحتياجات اخلاصة.
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 -18ويف ع ااام  ،2004وض ااعت وزارة التعل اايم برناجم ا ا خاص ا ا ملرحل ااة م ااا قب اال املدرس ااة يف ي ااع
املدارس الوطنية للتعليم اخلاص .ويف عام  ،2007فشر يف تنفيذ  32برناجما خاصا للتعليم املنادمل
ل طفال الذين يعانون من صعوبات يف الاتعلم يف املادارس العادياة .ويف عاام  ،2008شارعت وزارة
التعليم يف تعليم ذوي االحتياجات اخلاصة مان األطفاال ذوي اإلعاقاات املتعاددة ،بادالا مان برناامل
خاص بإعاقة واحدة فقا يف السانوات الساابقة .وحصال معلماو مادارس التعلايم اخلااص علاى بادل
قدره  75دوالرا ( 250رينغت ماليزي) ش ريا كحافز .وحصل األطفاال ذوو االحتياجاات اخلاصاة
ماان وزارة الرعايااة االجتماعيااة علاى باادل قاادره  50رينغاات ماااليزي شا ريا منااذ عااام  .2005وابتااداءا
من عام  ،2009فرفعت قيمة البدل إىل  45دوالرا ( 150رينغت ماليزي) ش ري ا.
 -19وختصااص وزارة التعلاايم أيض اا أكثاار ماان مليااار رينغاات ماااليزي ساانويا ملساااعدة الطااالب
املنتم ا إىل أساار فقاارية والطااالب ذوي االحتياجااات اخلاصااة بصاارف النظاار عاان نااو جنس ا م،
وذلااك ماان خااالل بارامل دعاام خمتلفااة مثاال برنااامل الغااذاء التكميلااي ،وبرنااامل احللي ا املدرسااي،
والصااندوق االسااتئماين ملساااعدة الطااالب الفقاراء ،وبرنااامل املساااعدة يف تغطيااة الرسااوم املدرسااية،
وبرن ا ااامل إق ا اراض الكت ا ا الدراس ا ااية ،وبرن ا ااامل امل ا اانح الدراس ا ااية ،وتق ا ادد املعون ا ااة للط ا ااالب ذوي
االحتياجات اخلاصة ،وتوفري مرافق اإليواء ،وتقدد املساعدة الغذائية ،وتوزيع األغطية.
 -20وتض ااطلع الش ااركات املرتبط ااة باحلكوم ااة يف ماليزي ااا أيض اا ب اادور ب ااارز يف تق اادد مس اااعدة
خاصااة إىل اجلماعااات احملرومااة ماان خااالل ب ارامل املسااتولية االجتماعيااة للشااركات .فعلااى ساابيل
املث ااال ،هن اااك حاليا ا ا  50مدرس ااة اس ااتئمانية (وه ااي م اادارس حكومي ااة) ت ااديرها متسس ااة األم ااري.
وي دف الربنامل املدرسي االساتئماين إىل ساد الفجاوة با نتاائل املادارس العالياة األداء واملادارس
املتدنية األداء يف النظام.
 -21وزي ااادة عل ااى التعل اايم األساس ااي ،ت ااوفر  20جامع ااة عام ا اة و 26جامع ااة خاص ااة ،ع ااالوة
على  22كلية جامعية خاصة ومخسة أحرام فرعية جلامعات أجنبياة يف ماليزياا ،التعلايم العااي ألكثار
من  740 000طال  ،من م  60 098طالب ا أجنبي ا .ولزيادة حتس جودة التادري والبحا يف
اجلامع ااات العام ااة ،تطم ااح احلكوم ااة إىل زي ااادة ع اادد احملاض ارين امل ااتهل م اان ل ااة درج ااة ال اادكتوراه
إىل  75يف املائ ااة يف اجلامع ااات البحثي ااة و 60يف املائ ااة يف اجلامع ااات غ ااري البحثي ااة .ولتحقي ااق ه ااذه
األه ا ااداف ،رصا ا اادت ميزانيا ا ااة عا ا ااام  6.45 2011ملي ا ااون دوالر ( 20مليا ا ااون رينغا ا اات ما ا اااليزي)
للمحاض ارين ملتابع ااة دراس اااام قص ااد ني اال ال اادكتوراه .وباإلض ااافة إىل ذل ااك ،ولزي ااادة ف اارص توظي ااف
اخلرا العاطل عن العمل ،تشارك العديد مان الشاركات املرتبطاة باحلكوماة ،واا يف ذلاك مصارف
ماااي بنااك ،وشااركة مطااارات ماليزيااا ،وشااركة برتوناااس ،وشااركة االتصاااالت املاليزيااة ،وشااركة الطاقااة
الوطنية يف برنامل ( .)Skim Latihan 1Malaysiaواساتفاد حاواي  3 000فارد مان برناامل املساتولية
االجتماعيااة للشااركات .وختصااص ساالطة استصااالح األراضااي االحتاديااة حنااو  29.03مليااون دوالر
( 90مليون رينغت ماليزي) سنوي ا للتعليم والتدري  .ويتابع حالي ا حواي  370طالبا ا دورات م نياة
خمتلفة الليا ويف اخلار .

10

GE.16-16815

HRI/CORE/MYS/2016

 -22وب ااالرغم م اان ي ااع املا اوارد والا اربامل واملب ااادرات املس ااضرة لكفال ااة حص ااول اجلمي ااع عل ااى
التعليم ،ال تزال احلكومة تواج حتديات عديادة .وللتغلا علاى بعاب هاذه التحاديات ،وضاعت
احلكوم ااة خطتا ا رئيس اايت ملعاجل ااة الثغا ارات فيم ااا خي ااص ت ااوفري التعل اايم املناسا ا للجمي ااع تلبيا اةا
لالحتياجات الراهنة واملستقبلية.
 -23وأوىل هات اخلطت هاي املضطا العاام للن اوض باالتعليم ( .)2010-2006ويساتند
هذا املضط إىل إ(ازات خط التعلايم الساابقة ويواصال الرتكياز علاى فارص الوصاول إىل التعلايم
واإلنصاف واجلودة يف التعليم ،فضالا عان كفااءة وفعالياة نظاام اإلدارة التعليمياة .ويرتكاز املضطا
العااام للن ااوض بااالتعليم علااى احملاااور االس ارتاتيجية السااتة ،وهااي :بناااء األمااة ،وتنميااة رأس املااال
البشري ،وتعزيز املدارس الوطنية ،وسد الفجوة التعليمياة ،ورفاع مساتوى العملياة التعليمياة وتساريع
التميز يف املتسسات التعليمية(.)6
 -24وكاار التعلاايم يف ماليزيااا حالي اا بفاارتة حتااول فيمااا خيااص إرساااء األس ا الالزمااة لتغي اري النظااام
التعليم ااي يف غض ااون ث ااالث عش اارة س اانة .ويس ااتند خمطا ا التعل اايم امل اااليزي ( )2025-2013إىل
مخا تطلعااات نظاميااة وهااي :الوصااول ،واجلااودة ،واإلنصاااف ،والوحاادة والكفاااءة .وهااذه التطلعااات
يدعم ا أحد عشر حتوالا توفر أرضية مشرتكة لتحسا اجملااالت الايت تشاكل موضاع اهتماام مشارتك
واليت يتفق علي ا أصحاب املصلحة واجلم ور بصفة عامة .والتحوالت اإلحدى عشر هي :

__________

()6

GE.16-16815

''1

توفري فرص متساوية يف احلصول على تعليم جيد يستجي للمعايري الدولية

''2

ضمان ك كل طفل من إتقاان الباهاساا املاليزياة واللغاة اإلنكليزياة وتشاجيع
على تعلم لغة إضافية

''3

بناء الشع املاليزي املتشبع بالقيم

''4

حتويل م نة التدري إىل م نة مفضلة

''5

ضمان توفر كل مدرسة على قائد من مستوى عال

''6

كا إدارات التعلاايم بالواليااات وإدارة التعلاايم اإلقليميااة واملاادارس لكااي تكااون
قادرة على تقدد حلول تناس االحتياجات

''7

االستفادة من تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت لتوسيع نطاق التعلم اجلياد يف
يع أحناء ماليزيا

''8

حتويل إمكانات الوزارة وقدراا على تقدد اخلدمات

''9

إقامة شراكات مع الوالدين واجملتمع احمللي والقطا اخلاص على نطاق واسع

''10

جعل الطالب حيصلون على أكرب قدر ممكن من النتائل مقابل كل رينغت

''11

زيادة الشفافية فيما يتعلق باملساءلة العامة املباشرة.

ككن االطال على الوصف املفصل هلذه احملاور على الراب التاي.)http://www.moe.gov.my( :
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 -25وسااوف يااتم تنفيااذ هااذا التحااول علااى ثااالث مراحاال تعااا نتااائل النظااام ،وسااوف تكااون
اجلودة هي العامل األساسي املشرتك ب يع التحاوالت ،وهاو جانا يتطلا اهتماماا عااجالا.
وتسااري ماليزيااا ،هبااذا املضطا  ،علااى املسااار الصااحيح يف تصاادي ا للتحااديات الاايت يطرح ااا ارتفااا
معايري التعليم الدولية ،وتتطلع احلكومة إىل إعداد أطفال ماليزيا علاى حناو أفضال لتلبياة متطلباات
القرن احلادي والعشرين والتوقعات العامة والوالدية املتزايدة من سياسة التعليم املاليزية.
 -٣الصحة
 -26يرتب رفاه الناس ارتباط ا وثيق ا بفارص الوصاول إىل الرعاياة الصاحية اجليادة .وقاد مكنات
اجل ود اليت بذلت ا احلكوماة علاى حناو متواصال لتاوفري الرعاياة الصاحية لا م والطفال والوصاول إىل
الصحة اجلنسية واإل(ابية ،وا يف ذلك اإلصابات املنقولة باالتصال اجلنسي/فريوس نقص املناعاة
البشارية/اإليدز ،وخاادمات تنظاايم األساارة ،وبارامل الوقايااة ماان الساارطان وبارامل صااحة املاراهق ،
مان حتسا فرصا ما الشاااملة يف صاحة أفضاال .وملواصاالة حتسا تقاادد خادمات الرعايااة الصااحية
العاما ااة ،رصا اادت ميزانيا ااة عا ااام  6.8 2014مليا ااارات دوالر ( 22.16مليا ااار رينغا اات ما اااليزي)
لتشااييد املستشاافيات وحتااديث ا ،وزيااادة عاادد األطباااء واملمرضااات ،فض االا عاان إماادادات األدويااة
واملعاادات .وإىل جانا ج ااود احلكومااة الراميااة إىل تعزيااز خاادمات الرعايااة الصااحية ،حتساان عاادد
السكان لكل طبي فأصبح  630يف عام  2014مقارنة با  886يف عام .2010
 -4العمل والعمالة
 -27يف عام  ،2014بلاع العادد اإل ااي للقاوة العاملاة( )7يف ماليزياا  13.9ملياون شاضص.
وكااان معاادل البطالااة  5.1يف املائااة يف عااام  1990واخنفااب إىل  2.9يف املائااة يف عااام .2014
ويتطل دعم التحول االقتصادي تزويد القوة العاملة بأعلى الكفاءات وامل اارات اجلديادة املتوقاع
هلا أن تستفيد من فرص العمل املضتلفة.
 -28وأفقر قانون اجمللا االستشااري الاوطين ل جاور لعاام  2011يف  26آب/أغساط 2011
باعتباااره أحااد التاادابري الراميااة إىل ضاامان أجااور منصاافة للعااامل  .وقااد م ااد هااذا القااانون الطريااق
إلنشاء اجملل االستشاري الوطين ل جور الذي يعىن ،يف لة أمور ،بتقدد املشورة إىل احلكومة
بشاأن يااع املساائل املتعلقااة باحلاد األدأل ل جااور ،واا يف ذلااك معادالت األجااور الادنيا ونطاق ااا
يف البلد.
 -29وقد أجرى اجملل االستشاري الوطين ل جاور ،بعاد إنشاائ  ،ماداوالت ومشااورات مكثفاة
مااع الشااركاء االجتماااعي  ،فض االا عاان دراسااات شاااملة عاان املعلومااات االجتماعيااة  -االقتصااادية
ذات الصلة قبل تقدد توصية بشأن احلد األدأل ل جور إىل احلكومة .ونشارت احلكوماة نظاام احلاد
__________
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األدأل ل جااور يف اجلرياادة الرمسيااة يف عااام  ،2012وهااو النظااام الااذي ياانص علااى معاادالت للحااد
األدأل ل جاور قاادرها  900رينغاات ماااليزي يف شااب جزياارة ماليزيااا و 800رينغاات ماااليزي يف صااباح
وس اااراواك وإقل اايم البا اوان االحت ااادي .وب اادأ نف اااذ النظ ااام يف  1ك ااانون الثاين/ين اااير  2013بالنس اابة
ألرباااب العماال الااذين يوظفااون أكثاار ماان مخسااة عمااال ،ويف  1وز/يولي ا  2013بالنساابة ألرباااب
العماال الااذين يوظفااون مخسااة عمااال أو أقاال ،باسااتثناء الشااركات امل نيااة .ويشاامل نظااام احلااد األدأل
ل جور لعام  2012يع العامل يف القطا اخلااص يف ياع القطاعاات االقتصاادية وامل ان بكال
أصناف ا ،باستثناء خدم املنازل.
 -30وووج ا التكليااف الصااادر عاان اجملل ا االستشاااري الااوطين ل جااور لعااام  ،2011جاارى
استعراض نظام احلاد األدأل ل جاور لعاام  ،2012وبنااء علاى توصاية مان اجمللا  ،وافقات احلكوماة
على زيادة احلد األدأل ل جاور مان  900رينغات مااليزي شا ري ا يف شاب جزيارة ماليزياا إىل 1 000
رينغاات ماااليزي ش ا ري ا أو ماان  4.33رينغاات ماااليزي للساااعة إىل  4.81رينغاات ماااليزي للساااعة،
وماان  800رينغاات ماااليزي شا ريا يف صااباح وساااراواك وإقلاايم الباوان االحتااادي إىل  920رينغاات
ماااليزي ش ا ريا أو ماان  3.85رينغاات ماااليزي للساااعة إىل  4.42رينغاات ماااليزي للساااعة .وماان
املقرر أن يبدأ نفاذ املعدل اجلديد أعاله يف  1وز/يولي .2016
حماية العامالت األجنبيات
 -31تنص املادة  69من قانون التوظيف لعام  1955على مطالباات العماال وقضاايا العمال
ال اايت كك اان للعم ااال احمللي ا واألجان ا تق اادك ا ص ااوص عمل اام .ه ااذا ع ااالوة عل ااى أن ق ااانون
تعويب العمال لعام  1952ينص على دفع تعويضات للعمال األجان يف حال وقو حاوادث
أثناء العمل.

باء -الهيكل الدستوري والسياسي والقانوني
 -32ي اانص الدس ااتور االحت ااادي ملاليزي ااا ،وه ااو الق ااانون األعل ااى يف البل ااد ،عل ااى اإلط ااار الق ااانوين
للق اوان والتش اريعات واحملاااكم وغااري ذلااك ماان اجلوان ا اإلداريااة للقااانون .وال ارئي األعلااى لالحتاااد
ياادعى (يااانع داي  -بريت اوان أغونااع) .ويتفااوق جاللت ا علااى يااع األشااضاص ،واان فااي م حك ااام
الواليااات التسااع يف ماليزيااا .وي ارأس كاال واليااة ماان الواليااات األربااع األخاارى ،وهااي بينااانع وميالكااا
وصباح وساراواك ،الافظ يطلق علي اسام (ياانع داي  -بريتاوا نيغاريي) وياتدي وظاائف رئاي دولاة
شااريف ولكاان ال اااوز انتضابا كحاااكم .ويتااوىل ماات ر احلكااام انتضاااب احلاااكم األعلااى لالحتاااد (يااانع
داي  -بريتوان أغونع) من ب احلكام يف الواليات التسع ،وذلك لوالية مداا مخ سنوات.
 -33والسلطة التنفيذياة لالحتااد منوطاة باحلااكم األعلاى لالحتااد (ياانع داي  -بريتاوان أغوناع)
وكارس ا ا جاللت ا أو احلكومااة أو أي وزياار تااأذن احلكومااة ل ا ومارساات ا رهن اا بأحكااام الدسااتور
االحتاادي .ويفعا رئاي الااوزراء مان با أعضاااء جملا الناواب (دياوان راكياات) واا أن حيظااى

GE.16-16815

13

HRI/CORE/MYS/2016

بثقة غالبية أعضاء ذلك اجملل  .ويعا أعضااء احلكوماة اىلخارون وكاذلك ناواب الاوزراء مان قبال
احلاكم األعلى لالحتاد ،بناء على مشورة رئي الوزراء.
 -34وتكون السلطة التشريعية لالحتاد منوطة بربملان يتم انتضاب ملدة أقصااها مخا سانوات،
يتشااكل ماان احلاااكم األعلااى لالحتاااد (يااانع داي  -بريت اوان أغونااع) ،وماان جمل ا الشاايو (دي اوان
نيغارا) وجمل النواب (ديوان راكيات) .ويفنتض أعضاء جمل النواب (ديوان راكيات) مان قبال
الش ااع بينم ااا يافعا ا أعض اااء جملا ا الش اايو (ديا اوان نيغ ااارا) م اان قب اال احل اااكم األعل ااى لالحت اااد
(يااانع داي  -بريت اوان أغونااع) .ويتمتااع كاال ماان الربملااان واجلمعيااة التش اريعية يف كاال واليااة كال ااا
بسلطة سن قوان طبقا للمسائل احملددة ووج الدستور االحتادي.
 -35وتتألف السلطة القضائية من احملااكم العلياا واحملااكم األدأل .واحملااكم العلياا هاي احملكماة
االحتادية ،والكمة االساتئناف واحملكماة العلياا ،يف حا أن احملااكم األدأل هاي الكماة الادورات،
والاااكم الصاالح ،واحملكمااة اخلاصااة باألطفااال .ويفعاارف رئااي اجل اااز القضااائي باساام كبااري قضاااة
احملكمة االحتادية.
 -36ويع ا النائ ا العااام لالحتاااد ماان قباال احلاااكم األعلااى لالحتاااد ،بناااء علااى مشااورة رئااي
الوزراء .وتتمثل م ام النائ العام يف تقدد املشورة إىل احلاكم األعلى لالحتاد أو احلكومة أو أي
وزياار بشااأن املسااائل القانونيااة واالضااطال و ااام أخاارى ذات طبيعااة قانونيااة حييل ااا علي ا هااتالء
األشضاص أو يكلفون هبا على النحو املنصوص علي يف املادة  145من الدستور االحتادي.
 -37وك ااارس النائا ا الع ااام ال ااذي ه ااو أيضا ا ا امل اادعي الع ااام ووجا ا امل ااادة  376م اان ق ااانون
اإلج اراءات اجلنائيااة [القااانون رقاام  ]593ساايطرة تامااة علااى يااع احملاكمااات والاادعاوى اجلنائيااة
وهي خاضاعة بالكامال لتوجي اتا  .وباإلضاافة إىل ذلاك ،يتمتاع بسالطة تقديرياة فيماا خياص إقاماة
وإجا اراء ووق ااف أي دع ااوى جنائي ااة بش ااأن جرك ااة ،باس ااتثناء رف ااع ال اادعاوى أم ااام الكم ااة ش اارعية
أو الكمة أصلية أو الكمة عسكرية.

ثانياً -اإلطار القانوني العام لحماية حقوق اإلنسان
ألف -قبول معايير حقوق اإلنسان الدولية
ارف يف ثااالث اتفاقيااات دوليااة أساسااية حلقااوق اإلنسااان .وهااي :اتفاقيااة
 -38ماليزيااا دول اةٌ طا ٌ
حق ااوق الطف اال ال اايت انض اامت إلي ااا يف  17ش ااباط/فرباير  ،1995واتفاقي ااة القض اااء عل ااى ي ااع
أش ا ااكال التميي ا ااز ض ا ااد املا ا ارأة ،ال ا اايت انض ا اامت إلي ا ااا يف  5وز/يوليا ا ا  1995واتفاقي ا ااة حق ا ااوق
األشضاص ذوي اإلعاقة اليت صدقت علي ا يف  19وز/يولي  .2010وانضامت ماليزياا كاذلك
إىل الربوتوكول االختيااري التفاقياة حقاوق الطفال املتعلاق ببياع األطفاال وبغااء األطفاال واساتغالل
األطفال يف املواد اإلباحية والربوتوكول االختياري التفاقية حقوق الطفل املتعلق باشرتاك األطفاال
يف املنازعات املسلحة يف  12نيسان/أبريل .2012
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ارف أيضا ا يف عادد مان اتفاقيااات حقاوق اإلنساان ذات الصالة ،مثال االتفاقيااة
 -39وماليزياا ط ٌ
التكميليااة إلبطااال الاارق وجتااارة الرقيااق واألعاراف واملمارسااات الشاابي ة بااالرق الاايت صاادقت علي ااا
يف  18تشارين الثاااين/نوفمرب  ،1957واتفاقيااة جنسااية املارأة املتزوجااة الاايت انضاامت إلي ااا يف 24
شااباط/فرباير  ،1959واتفاقيااة منااع جركااة اإلبااادة اجلماعيااة واملعاقبااة علي ااا الاايت انضاامت إلي ااا
يف  20كانون األول/ديسمرب .1994
 -40وانضمت ماليزيا كذلك إىل اتفاقية مكافحة اجلركة املنظمة عارب الوطنياة يف عاام 2004
وبروتوكا ااول منا ااع االجتا ااار باألشا ااضاص ،و اصا ااة النسا اااء واألطفا ااال ،وقمع ا ا واملعاقبا ااة علي ا ا  ،يف
عام  .2009وماليزيا عضو يف مت ر العمل الادوي مناذ عاام  1957وصادقت علاى  17اتفاقياة
من اتفاقيات منظمة العمل الدولية(.)8
 -41والصااكوك الاايت صاادقت علي ااا ماليزيااا حتاات رعايااة منظمااة األماام املتحاادة للرتبيااة والعلاام
والثقاف ااة ه ااي اتف اااق اس ااترياد املا اواد الرتبوي ااة والعلمي ااة والثقافي ااة ،م ااع امل اارفق "أل ااف" إىل "ه اااء"
والربوتوكااول املرفااق ب ا واتفاقيااة ايااة املمتلكااات الثقافيااة يف حالااة نشااوب نازا مساالح والالئح اة
التنفيذيااة لالتفاقيااة وبروتوكااول اتفاقيااة ايااة املمتلكااات الثقافيااة يف حالااة نشااوب ن ازا مساالح
واتفاقيااة اي ااة ال ارتاث الثقااايف والطبيع ااي الع اااملي واتفاقي ااة األراضااي الرطب ااة ذات األ ي ااة الدولي ااة
وخاصة بوصف ا موئالا للطيور املائية واالتفاقية الدولية ملكافحة املنشطات يف جمال الرياضة.
 -42وماليزيااا هااي أحااد األعضاااء املتسس ا لرابطااة أماام جنااوب شاارق آساايا (آساايان) .وقااد
وقعاات ماليزيااا علااى ميثاااق آساايان الااذي حااول الرابطااة ماان كتلااة إقليميااة إىل منظمااة تسااتند إىل
قواعااد .واسااد ميثاااق آساايان التازام الرابطااة وباادأي احلكاام الرشاايد وساايادة القااانون ،وياانص علااى
إنشاء هيئة إقليمية حلقوق اإلنسان.
__________
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اتفاقي ااة منظم ااة العم اال الدولي ااة رق اام  29املتعلق ااة بالعم اال اجل ااربي أو اإللزام ااي واتفاقي ااة منظم ااة العم اال الدولي ااة
رقم  98بشأن تطبيق مبادئ حاق التنظايم واملفاوضاة اجلماعياة واتفاقياة منظماة العمال الدولياة رقام  100بشاأن
مساااواة العمااال والعااامالت يف األجاار عاان عماال ذي قيمااة متساااوية واتفاقيااة منظمااة العماال الدوليااة رقاام 138
بشأن احلاد األدأل لسان االساتضدام واتفاقياة منظماة العمال الدولياة رقام  182بشاأن حظار أساوأ أشاكال عمال
األطفااال واإلج اراءات الفوريااة للقضاااء علي ااا واتفاقيااة منظمااة العماال الدوليااة رقاام  81بشااأن تفتاايا العماال يف
الصناعة والتجارة واتفاقية منظمة العمل الدولية رقم  144بشأن املشاورات الثالثية لتعزياز تطبياق معاايري العمال
الدوليااة واتفاقيااة منظمااة العماال الدوليااة رقاام  88بشااأن تنظاايم إدارات التوظيااف واتفاقيااة منظمااة العماال الدوليااة
رقاام  95بشااأن ايااة األج اور واتفاقيااة منظمااة العماال الدوليااة رقاام  119بشااأن الوقايااة ماان اىلالت واتفاقيااة
منظمااة العماال الدوليااة رقاام  123بشااأن احلااد األدأل لساان االسااتضدام حتاات سااطح األرض يف املناااجم واتفاقيااة
منظمااة العماال الدوليااة رقاام  187بشااأن اإلطااار الرتواااي للسااالمة والصااحة امل نيت ا واتفاقيااة منظمااة العماال
الدولية رقم  11بشأن حق العمال الزراعي يف التجمع واالحتاد واتفاقياة منظماة العمال الدولياة رقام  12بشاأن
التعااويب عاان ح اوادث العماال يف الزراعااة اتفاقيااة منظمااة العماال الدوليااة رقاام  17بشااأن التعااويب ع ان ح اوادث
العمال واتفاقياة منظماة العمال الدوليااة رقام  19بشاأن املسااواة يف املعاملاة با العماال الاوطني واألجانا فيمااا
يتعلق بالتعويب عن حوادث العمل واتفاقية منظمة العمال الدولياة رقام  45بشاأن اساتضدام املارأة للعمال حتات
سطح األرض يف املناجم وضتلف أنواع ا.
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 -43وقااد مكاان التصااديق علااى ميثاااق رابطااة أماام جنااوب شاارق آساايا ماان زيااادة تعزيااز الت ازام
ماليزيا بشأن املسائل املتصلة قوق اإلنسان حتت مظلة الرابطة ،وهو ما يتب من خالل مبادئ
آساايان يف احارتام احلريااات األساسااية وتعزيااز حقااوق اإلنسااان و ايت ااا وتعزيااز العدالااة االجتماعيااة
وإنشاء هيئة حقوق اإلنسان التابعة للرابطة.
 -44ويعااد إعااالن حقااوق اإلنسااان لرابطااة أماام جنااوب شاارق آساايا الااذي أيااده زعماااء الرابطااة
يف  18تشرين الثاين/نوفمرب  2012صك ا إقليمي ا حلقوق اإلنساان يكمال املعاايري الدولياة القائماة
حلقااوق اإلنسااان ،وااا في ااا تلااك املتعلقااة باااملرأة .وهااذا اإلعااالن هااو وثابااة إعااادة تأكيااد مضاااف
القيمة على إعالن الن اوض بااملرأة يف منطقاة الرابطاة واإلعاالن املتعلاق بالقضااء علاى العناف ضاد
امل ارأة في ااا .وباإلضااافة إىل ذلااك ،مثااة إشااارة خاصااة يف املبااادئ العامااة إلعااالن حقااوق اإلنسااان
لرابطااة أماام جن ااوب شاارق آس اايا إىل حقااوق امل ارأة بوصااف ا ج اازءا ال يتج ازأ م اان حقااوق اإلنس ااان
واحلريات األساسية.
 -45واللجناة املعنيااة بتعزياز حقااوق املارأة والطفال و ايت ااا التابعاة لرابطااة أماام جناوب شاارق آساايا
هااي هيئااة استشااارية وحكوميااة دوليااة تابعااة للرابطااة أنشاائت يف  7نيسااان/أبريل  2010يف هااانوي،
فيياات نااام ،وناساابة ماات ر قمااة الرابطااة السااادس عشاار .وتضاام اللجنااة  20ممااثالا للاادول األعضاااء يف
الرابط ااة معني ا ق ااوق امل ارأة وحق ااوق الطف اال .وتش اامل والي ااات اللجن ااة وم ام ااا وض ااع سياس ااات
وبرامل واسرتاتيجيات خالقة هبدف تعزيز و اية حقوق املرأة والطفل الساتكمال بنااء اعاة رابطاة
أمم جنوب شرق آسيا .وكثل ماليزياا األما العاام لاوزارة املارأة واألسارة والتنمياة اجملتمعياة .وماا فتئات
ماليزيااا ،بوصااف ا عض اوا يف اللجنااة املعنيااة بتعزيااز حقااوق امل ارأة والطفاال و ايت ااا التابعااة لرابطااة أماام
جنااوب شاارق آساايا ،تشااارك بنشاااط يف خطااة عماال اللجنااة للفاارتة  ،2016-2012واضااطلعت
بدور ريادي يف أربعة مشاريع يف إطاار اجملااالت املواضايعية التالياة :القضااء علاى العناف ضاد النسااء
واألطف ااال واحل ااق يف مرحل ااة الطفول ااة املبك اارة والتعل اايم اجلي ااد وتعزي ااز احلق ااوق االقتص ااادية للم ا ارأة
فيما يتعلق بتأني الفقر وحقوق املرأة يف األرض وامللكية وتعميم مراعاة املنظور اجلنساين .

باء -اإلطار القانوني لحماية حقوق اإلنسان على الصعيد الوطني
 -1الضمان الدستوري لحقوق اإلنسان
 -46احلق ااوق واحلري ااات األساس ااية يف ماليزي ااا منص ااوص علي ااا يف اجل اازء الث اااين م اان الدس ااتور
االحتاادي الاذي يضاام املاواد مان  5إىل  ،13وااا يف ذلاك احلاق يف احلريااة الشضصاية وحظار الاارق
والسضرة واحلق يف التمتع ماية القانون على قدم املساواة مع اىلخرين وحظر نفاي الرعاياا مان
البلااد وحريااة التنقاال وحريااة التعبااري وحريااة االش ارتاك يف االجتماعااات واجلمعيااات وحريااة الاادين
واحلق يف احلصول علاى التعلايم واحلاق يف التملاك ويانص الدساتور االحتاادي علاى املسااواة أماام
القااانون واملساااواة يف احلمايااة أمااام القااانون جلميااع األشااضاص .وتاانص املااادة  )1(8ماان الدسااتور
اال حتادي على أن اجلميع متساوون أمام القانون وحيق هلم التمتع باملساواة يف احلماياة الايت يوفرهاا
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القانون ،وهو ما يعين أن كل شضص يتمتاع ماياة متسااوية ووجا القاانون بصارف النظار عماا
إذا كان مواطنا أو غري مواطن.
 -47وووج ا امل ااادة  )2(8م اان الدس ااتور االحت ااادي ،ينبغ ااي أال يك ااون هن اااك أي يي ااز عل ااى
أساس الدين أو العارق أو األصال أو مكاان الاوالدة أو ناو اجلان ضاد أي ماواطن يف أي قاانون
أو تعي ا يف أي منص ا أو عم اال يف مص االحة عام ااة أو يف تطبي ااق أي ق ااانون ل ا ص االة ب ااامتالك
أو حيازة أو التصارف باأي ملكياة أو تأساي أو إدارة أي عمال جتااري أو م ناة أو حرفاة أو عمال.
وتنص املادة  )5(8من الدستور االحتادي على أن ما ورد أعاله ال يبطل أو ال حيظر ما يلي:
''1

أي أحكام تضب قانون األحوال الشضصية

''2

أي أحكام أو ممارسات تقيد شغل كل من يدين بديانة للمناص أو الوظاائف
ذات العالقة بالشتون اخلاصة بتلك الديانة أو بأي متسسة تديرها اعة تعتنق
تلك الديانة

''3

أي أحك ااام ترم ااي إىل اي ااة الش ااعوب األص االية لش ااب اجلزي اارة املاليزي ااة أو ت ااأم
رفاه ا أو االرتقاء هبا

''4

أي أحك ا ااام تش ا اارتط اإلقام ا ااة يف والي ا ااة باعتب ا ااار ذل ا ااك م ا اان م ا ااتهالت الرتش ا ااح
لالنتضابات أو التعي يف أي سلطة أو التصويت يف االنتضابات

''5

أي حكم يف دستور من دساتري الواليات

''6

أي أحكام تفرض على املاالي قيودا لاللتحاق بالفو العسكري املاليزي.

 -48وياانص الدسااتور االحتااادي أيض اا علااى تاادابري معينااة لضاامان الن ااوض الكااايف باملاااالي،
والسكان األصلي والسكان األصلي يف والييت صباح وساراواك .واهلدف من هاذه التادابري هاو
التحقق من أن هذه اجلماعات تتمتع تعا ا متسااوي ا قاوق اإلنساان واحلرياات األساساية .وتانص
املااادة  153ماان الدسااتور االحتااادي علااى مسااتولية احلاااكم األعلااى لالحتاااد (يااانع داي  -بريت اوان
أغونااع) يف احلفاااع علااى الوضااع اخلاااص للم ااالي والسااكان األصاالي يف أي ماان والياايت صااباح
وساراواك واملصاحل املشروعة للمجتمعات احمللية األخرى.
 -49ويف  15أيلول/ساابتمرب  ،2011أعلناات احلكومااة عاان حتااول قااانوين وسياسااي يشاامل ،يف
ل ا ااة أم ا ااور ،إلغ ا اااء اإلعالن ا ااات الثالث ا ااة ع ا اان حال ا ااة الط ا اوارئ( ،)9وإلغ ا اااء ق ا ااانون األم ا اان ال ا ااداخلي
لعاام  ،1960وإلغاااء قااانون اإلبعاااد لعااام  1959وقااانون اإلقامااة املقياادة لعااام  ،1933واسااتعراض
امل ااادة  27م اان ق ااانون الش اارطة لع ااام  ،1967واس ااتعراض بع ااب الق اوان األخ اارى هب اادف تع ااديل ا

__________

()9

GE.16-16815

أفلغ ا اي إع ا ااالن حال ا ااة الطا ا اوارئ لع ا ااام  ،[P.U. (A) 339A/1966] 1966وإع ا ااالن حال ا ااة الطا ا اوارئ لع ا ااام 1969
] [P.U. (A) 145/1969وإعا ااالن حال ا ااة الط ا اوارئ لع ا ااام  [P.U. (A) 358/1977] 1977يف  20ك ا ااانون األول/
ديس اامرب  .2011وك ااان ك اال م اان غ اارفيت الربمل ااان ق ااد أقرت ااا طلا ا اإللغ اااء عل ااى التا اواي يف  24تشا ارين الث اااين/
نوفمرب  2011و 20كانون األول/ديسمرب .2011
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أو إلغائ ااا .ويعت اارب إلغ اااء اإلعالن ااات ع اان حال ااة الطا اوارئ خط ااوة إىل األم ااام م اان جانا ا احلكوم ااة
للتحقااق ماان أن هااذا البلااد مل يعااد يف حالااة ط اوارئ ولتعزيااز ساايادة القااانون واحلريااات األساسااية يف
ماليزي ااا .وإض ااافة إىل ذل ااك ،يض اامن أن تواص اال ماليزي ااا املض ااي ق اادما عل ااى دروب شا ا  ،ال س اايما
فيما يتعلق بالسياسة والنظام القانوين.
 -50وصدر قانون التجمع السلمي لعاام  2012تأكيادا حلاق املاواطن يف تنظايم التجمعاات
واملشاااركة في ااا ساالمي ا وباادون أساالحة ،علااى أن خيضااع ذلااك فق ا للقيااود الاايت تعتاارب ضاارورية أو
مناساابة لصاااحل أماان االحتاااد أو أي جاازء من ا أو لصاااحل النظااام العااام ،وااا يف ذلااك ايااة حقااوق
اىلخرين وحرياام(.)10
 -51وألغ اات ماليزي ااا ق ااانون اإلبع اااد لع ااام  1959ال ااذي ي اانظم إبع اااد األفا اراد غ ااري املا اواطن
وطاردهم ماان ماليزيااا ،وهاو مااا يتماشااى مااع القواعاد واملعااايري الدوليااة .وأفلغاي قااانون اإلقامااة اجلربياة
لعااام  1933يف عااام  2011بعااد أن أضااحى متجاااوزا واسااتنفذ الغاارض الااذي وضااع ماان أجل ا .
وقامت ماليزيا أيض ا بتعديل قانون الصحافة واملنشورات لعام  1984استنادا إىل عامل رئيسي
ا مبدأ حرية الفرد يف التعبري وحق يف إبداء الرأي(.)11
 -52وأفلغي كذلك قانون األمن الداخلي لعام  1972الذي كاان قاد فسان لكابح أعماال مثال
األعماال التضريبيااة واألعمااال الايت ا بالنظااام العاام .ومت االستعاضااة عاان قاانون األماان الااداخلي
بقانون اجلرائم األمنية (التدابري اخلاصة) لعام  2012الذي ينص على التدابري اخلاصة اليت تنطبق
علااى اجل ارائم األمنيااة احملااددة يف القااانون .وقااانون التاادابري اخلاصااة قااانون إجرائااي مت ساان حتدياادا
للتعامل فقا ماع التادابري اخلاصاة املتعلقاة بااجلرائم امل اددة ل مان مان مرحلاة التحقياق وصاوالا إىل
مرحلااة االسااتئناف ولااي اجلارائم نفسا ا .وينبغااي قاراءة قااانون اجلارائم األمنيااة (التاادابري اخلاصااة)،
بوصف قانونا إجرائيا ،جنبا إىل جن مع قانون العقوبات ،وتطبيق يرتب باجلرائم امل ددة ل مان
علااى حنااو مااا يظ اار ماان اجلاادول األول ماان القااانون ،وهااي اجلارائم املوضااوعية املنصااوص علي ااا يف
الفص اال السا ااادس (اجل ا ارائم املرتكبا ااة ض ااد الدولا ااة) والفص اال السا ااادس  -أل ااف (اجل ا ارائم املتصا االة
باإلرهاب) مان قاانون العقوباات .وماع ذلاك ،ال يتضامن قاانون اجلارائم األمنياة (التادابري اخلاصاة)
اجل ارائم ال اايت ليساات ج ارائم م ااددة ل ماان ،مث اال عاادم االمتث ااال لش ااروط وأحك اام ج اااز املراقب ااة
اإللكرتونية ،والتالع بأج زة املراقبة اإللكرتونية أو تدمريها ،وكشف اهلوية احملمية للش ود.
__________

( )10أشري لدى سن هذا القانون إىل القوان املماثلة املوجودة يف بلدان خمتلفة واملعايري والقواعاد الدولياة ،واا يف ذلاك
ق ااانون التجم ااع الس االمي لع ااام ( 1992كوينزالن ااد ،أس ارتاليا) ،وق ااانون التجم ااع لع ااام ( 1999فنلن اادا) ،وق ااانون
النظام العام لعام ( 1986اململكة املتحدة) ،وقانون التجمع لعام ( 2008أملانيا) ،فضالا عن املباادئ التوجي ياة
ملنظمة األمن والتعاون يف أوروبا.
( )11تتعلااق التعااديالت املعنيااة بإلغاااء الساالطة التقديريااة والساالطة املطلقااة للااوزير وإلغاااء التجديااد الساانوي للرتاخاايص
اخلاصااة بالصااحافة واملنشااورات ،وذلااك هباادف إزالااة حظاار املراجعااة القضااائية لقارار الااوزير واانح أو رفااب ماانح أو
إلغاااء أو تعليااق رخصااة أو تص اريح ووج ا القااانون املااذكور وماانح الشااضص فرصااة اإلدالء برأي ا قباال اختاااذ ق ارار
بإلغاء أو تعليق تلك الرخصة أو التصريح.
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 -53وقااد صاايع القااانون اخلاااص باألشااضاص ذوى اإلعاقااة لعااام ،2008الااذي دخاال حيااز
النف اااذ يف  7وز/يوليا ا  ،2008اس ااتنادا إىل أحك ااام اتفاقي ااة حق ااوق األش ااضاص ذوي اإلعاق ااة.
وماليزيا ملتزمة أيضا وكافحة االجتار بالبشر من خالل سان قاانون مكافحاة االجتاار باألشاضاص
ومكافحااة اري ا امل اااجرين لعااام  ،2007الااذي يوكاال للساالطات مسااتولية إج اراء التحقيقااات
وإلقاء القبب على املتجرين وإنقاذ الضحايا و ايت م .وتكتسي هذه املسألة أ ية بالغة ،خاصاة
يف حالة االجتار بالنساء أو الفتيات الصغريات ألغراض االستغالل ،مثل االساتغالل اجلنساي ،أو
السضرة أو اخلدمة قسرا ،أو االسرتقاق أو املمارسات الشبي ة بالرق ،أو االساتعباد أو أي نشااط
غري مشرو .
مجتمع الشريعة
 -54أنش ا جمتمااع الش اريعة يف  5كااانون األول/ديساامرب  .2005واجملتمااع أساس ا ا عبااارة عاان
شبكة ذكية من اخلرباء يف الشريعة والقانون املدين يف ماليزياا ،ضامن م خارباء اإلدارات احلكومياة،
والساالطات اإلسااالمية علااى مسااتوى االحتاااد وعلااى مسااتوى الواليااات ،واملفتااون ،وقضاااة احملكمااة
الشاارعية ،واملمارسااون الشاارعيون واملاادنيون ،واألكااادكيون واملنظمااات غااري احلكوميااة .وقااد يساار
جمتمااع الش اريعة ،يف لااة أمااور ،إج اراء دراسااة بشااأن مسااائل تناااز الق اوان ب ا القااانون املاادين
وقااانون الشاريعة واقاارتح حلااوالا ملضتلااف القضااايا الناشاائة عاان التحااول إىل اإلسااالم وعنا ماان قبياال
الطااالق ،ونفقااة الزوجااة واألوالد وحضااانة األطفااال ،و ايااة حقااوق املارأة ووجا البنود/األحكااام
اخلاص ااة باألس اارة يف الش اريعة اإلس ااالمية ،واملواءم ااة ب ا الق ااانون امل اادين وق ااانون الش اريعة .ونتيج ااة
لااذلك ،أفدخاال عاادد قلياال ماان التوصاايات ومقرتحااات بشااأن قاوان وذجيااة علااى قااانون إصااالح
التش ا اريعات (الا اازوا والطا ااالق) لعا ااام  ،1976وقا ااانون األسا اارة اإلسا ااالمي (األقا اااليم االحتاديا ااة)
لعااام  1984وقااانون األحكااام اإلسااالمية (األقاااليم االحتاديااة) لعااام  .1993واقتصاار دور جمتمااع
الشريعة يف هذا التمرين على تيسري عملية املواءمة ،وسوف تتضذ حكومات الواليات اليت يكفال
هل ااا الدس ااتور ال س االطة احلصا ارية عل ااى قا اوان الشا اريعة يف ماليزي ااا القا ارارات املناس اابة ،و ااا يف ذل ااك
إلدخال التشريعات الالزمة استنادا إىل القوان النموذجية اليت يوصي هبا جمتمع الشريعة.

جيم -إطار تعزيز حقوق اإلنسان على الصعيد الوطني
 -55ما فتئت تفنظم دورات تدريبية وبرامل خاصاة باالتثقيف يف جماال حقاوق اإلنساان لفائادة
امل ااوظف احلك ااومي  ،وال س اايما واض ااعو السياس ااات ومنف ااذوها ،وذل ااك لض اامان إدم ااا منظ ااور
حقااوق اإلنسااان يف عمليااة التنميااة .واااري ماان ح ا ىلخاار تنظاايم هااذه الاادورات وال اربامل الاايت
تشمل املسائل اجلنسانية ،والو األمية القانونية ،والعنف ضد املرأة ،واملساواة ب اجلنس  ،وا يف
ذلك على مستوى الواليات واملقاطعات.

GE.16-16815

19

HRI/CORE/MYS/2016

دال -عملية اإلبالغ على الصعيد الوطني
 -56أفعااد التقرياار الااوطين ملاليزيااا ماان أجاال هااذا االسااتعراض وفق اا لتجميااع املبااادئ التوجي يااة
املتعلق ااة بش ااكل والت ااوى التق ااارير املطل ااوب تق اادك ا م اان ال اادول األط اراف يف املعاه اادات الدولي ااة
حلقوق اإلنسان الوارد يف الوثيقة رقم  .HRI/GEN/2/Rev.6ويشمل التقرير الوطين يع الوالياات
واألقاليم االحتادية يف ماليزيا.
 -57وقد أفشركت يف صياغة التقريار ياع الوكااالت احلكومياة املعنياة يف ماليزياا ،وتولات وزارة
شتون املرأة واألسرة والتنمية اجملتمعية م مة التنسيق .وأثناء عملية إعداد التقرير ،أجرت احلكوماة
مشاااورات واسااعة النطاااق مااع اللجنااة الوطنيااة املاليزيااة حلقااوق اإلنسااان وطائفااة ماان املنظمااات غااري
احلكوميااة الاايت تعماال علااى تعزيااز حقااوق اإلنسااان ومااع أعضاااء اجملتمااع املاادين وخ ارباء يف مياادان
حقوق اإلنسان.

ثالثاً -معلومات عن عدم التمييز والمساواة وسبل النتصاف الفعالة
 -58تقاار احلكومااة باأن املارأة مااورد نفااي للتنميااة االجتماعيااة والسياسااية واالقتصااادية ل مااة.
ويتب إقارار احلكوماة وساا ة املارأة املاليزياة وبااألدوار الايت تضاطلع هباا مان خاالل سياساات البلاد
وخطط اإل ائية .وقد ُاختذت مبادرات عديدة مراعية لالعتبارات اجلنساانية لتعزياز وضاع املارأة يف
خمتلف اجملاالت .واعتمدت احلكومة تدابري متنوعة لتعميم املنظور اجلنساين يف عملية التنمية ،واا
يف ذلك صياغة السياسات ذات الصلة ،ومراجعاة القاوان الايت ا املارأة ،وحتسا قادرة اجل ااز
الااوطين علااى إدمااا منظااور املارأة يف عمليااة التنميااة ،وحتسا فاارص احلصااول علااى التعلاايم ،وتعزيااز
التدري  ،والن وض بالرعاية الصحية.
 -59وقد شاركت املرأة املاليزية يف التنمية االجتماعية واالقتصادية للبلد وسا ت في ا بفضل
موق ااف السياسا اة العام ااة للحكوم ااة املتمث اال يف اعتب ااار املا ارأة وثاب ااة حاض اانة هاما اة للما اوارد كك اان
حشاادها لتحقي ااق خطااة التنمي ااة الوطنيااة .وحتقيق ا ا هل ااذه الغايااة ،اخت ااذت احلكومااة ع اادة خط اوات
لضاامان ايااة حقااوق امل ارأة ماان خااالل التش اريعات ،والسياسااات ،والتعلاايم ،والتاادري  ،والرعايااة
الصحية وتنفيذ الربامل.
السياسة الوطنية بشأن المرأة وخطة العمل للنهوض بالمرأة
 -60فوض ااعت السياس ااة الوطني ااة األوىل املتعلق ااة ب اااملرأة يف ع ااام  .1989وطفرح اات السياس ااة
الوطنية الثانية املتعلقة باملرأة يف عام  2009لتحقيق األهداف التالية:
''1

20

ضمان قسمة عادلة يف حيازة املوارد واملعلومات وإتاحة الفرص واملنافع من أجال
تنميااة الرجاال وامل ارأة .وينبغااي أن يشااكل هاادفا املساااواة والعاادل الااور السياسااات
اإل ائية اليت ينبغي أن تكون مراعية الحتياجات السكان حا يتااح للمارأة ،الايت
تشكل نصف سكان ماليزيا ،فسبل املشاركة واستثمار أقصى إمكانااا
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''2

إشراك النساء يف يع قطاعات التنمياة سا قادراان واحتياجااان ،مان أجال
الن ااوض بنوعيااة احلياااة والقضاااء علااى الفقاار واجل اال واألميااة وضاامان إرساااء قاايم
السلم وتعميم الرخاء يف البلد.

 -61وتعتارب خطااة العماال للن اوض باااملرأة ،املنبثقااة مان السياسااة الوطنيااة الثانياة املتعلقااة باااملرأة،
وثابااة مبااادئ توجي يااة عامااة لتنفيااذ ب ارامل إدمااا امل ارأة يف التنميااة .وماان شااأن تنفيااذ اإلج اراءات
املقرتحة يف خطة العمل أن يتيح للمرأة يف ماليزياا فرصا ا متكافئاة للمشااركة واالخناراط يف بنااء بلاد
أكثر يزا .فالنساء والرجال يف ماليزيا هم رصيد هام ل مة ا تع ده بالرعاية والتطوير لتحقيق
رؤية البلد يف بناء أمة ماليزية مستقرة يف جمال التنمية االقتصادية والثقافاة االجتماعياة واإلنساانية،
أي أن جوهر التنمية يكمن فينا.
 -62وسعي ا إىل تبسي وحتس تنسيق اساتجابة ماليزياا وامتثاهلاا وتنفياذها اللتزاماااا القانونياة
اليت تقتضاي ا معاهادات حقاوق اإلنساان ،أفنشائت جلاان خمتلفاة مان بين اا اللجناة احلكومياة املعنياة
باملساواة ب اجلنس  ،برئاسة رئي الوزراء ،يف كانون األول/ديسمرب  ،2004لتقدد توجي اات
يف جمااال السياس اة العامااة ومراقبااة األنشااطة املتعلقااة ب االن وض ب ااملرأة واألساارة .كمااا تعتاارب اللجنااة
سبيالا آخر متاحاا للاوزارة مان أجال تسالي الضاوء علاى قضاايا املارأة .يف عاام  ،2009أصابحت
اللجنة احلكومية املعنية باملساواة ب اجلنس جزءا من اجملل االجتماعي الوطين ،وهو ما يتسق
مااع ج ااود احلكومااة الراميااة إىل إنشاااء آليااة إداريااة وتنفيذيااة تتساام وزيااد ماان الفعاليااة والرتكيااز علااى
التنمية العمرانية واالقتصادية من أجل حتقيق تنمية اجتماعية متوازنة.
السياسات الوطنية وخطط العمل بشأن الطفل
 -63تكتسي السياسة الوطنياة وخطاة العمال بشاأن الطفال لعاام  2009أ ياة بالنسابة لرعاياة
الطف ا اال ورفاها ا ا  ،وت ا اادعم األه ا ااداف وال ا اارؤى االسا ا ارتاتيجية مل م ا ااة واوسا ا اان الوطني ا ااة 2020 -
(رؤي ااة  .)2020وتس اال السياس ااة الض ااوء عل ااى حق ااوق األطف ااال يف البق اااء واحلماي ااة والتنمي ااة
واملشاااركة ،وعل ااى أ يااة وج ااود بيئااة مواتي اة لنم اائ م الشااامل .كم ااا تركااز عل ااى تعزيااز الت ازام ي ااع
األطراف ومستوليااا االجتماعية يف إيالء األولوية ملصلحة الطفل يف يع اجلوان .
 -64وباإلضاافة إىل ذلااك ،وضااعت احلكومااة السياسااة الوطنيااة حلمايااة األطفااال وخطااة العماال
امللحقااة هبااا يف  29وز/يولي ا  2009لضاامان ايااة األطفااال ماان يااع أشااكال اإل ااال وسااوء
املعاملة والعنف واالستغالل .كما ستشجع ياع املنظماات الايت تتعامال ماع األطفاال علاى وضاع
مبااادئ توجي يااة بشااأن ايااة األطفااال .وتركااز السياسااة علااى اجلوان ا املتعلقااة بالوقايااة والاادعوة
والتدخل واإلبالغ عن ا وتوفري خدمات الدعم يف جمال اية األطفال .وتنص خطة العمل على
وحتادد السياساة سابعة
مبادئ توجي ية وإجراءات معيارية يف اجملاالت ذات الصلة ماياة الطفال .ف
أهداف رئيسية هي كالتاي:
''1
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''2

إااد بيئة آمنة وصديقة للطفل

''3

تشااجيع املنظمااات الاايت تتعاماال بشااكل مباشاار أو غااري مباشاار مااع األطفااال علااى
صياغة سياسااا اخلاصة ماية الطفل

''4

اي ااة ك اال طف اال م اان أي ش ااكل م اان أش ااكال اإل ااال وس ااوء املعامل ااة والعن ااف
واالستغالل

''5

ال ا انص عل ااى وج ااوب أن يك ااون م اان يتعام اال مباش اارة م ااع األطف ااال ه اام األف ا اراد
املناسبون فق

''6

تعزي ا ااز خ ا اادمات ال ا اادعم ملعاجل ا ااة إ ا ااال األطف ا ااال وإس ا اااءة مع ا اااملت م وتعن ا اايف م
واستغالهلم ألغراض جنسية

''7

اية الطفل.

تعزيز البح والتطوير لتحس

السياسة وخطة العمل الوطنية بشأن الصحة اإلنجابية والتربية الجتماعية
 -65أقاارت احلكوم ااة السياس ااة الوطني ااة اخلاص ااة بالص ااحة اإل(ابي ااة والرتبي ااة االجتماعي ااة يف 6
تش ارين الثاااين/نوفمرب  2009لتعزيااز املع اارف لاادى األف اراد وترساايخ املوقااف اإلاااا إزاء الصااحة
اإل(ابية والرتبية االجتماعية .وي دف تنفيذ السياسة إىل حتقيق األهداف التالية:
''1

زيادة وعي اجملتمع بأ ية الصحة اإل(ابية والرتبية االجتماعية

''2

تطوير اخلربات يف جمال الصحة اإل(ابية والرتبية االجتماعية لدى أفراد اجملتمع

''3

زيادة البحا والتطاوير هبادف حتسا الصاحة اإل(ابياة ونظاام الرتبياة االجتماعياة
القائم

''4

حتس فعالية تنفيذ سياسات الصحة اإل(ابية والرتبية االجتماعية.

السياسة وخطة العمل الوطنيتان لفائدة األشخاص ذوي اإلعاقة
 -66أقرت احلكومة السياسة وخطة العمل الوطنيت لفائدة األشاضاص ذوي اإلعاقاة يف 21
تشرين الثاين/نوفمرب  ،2007وذلاك باعتبار اا أساسا ا لضامان مشااركة األشاضاص ذوي اإلعاقاة
علااى حنااو كاماال وفعااال يف اجملتمااع علااى قاادم املساااواة مااع اىلخ ارين بصاارف النظاار عاان جنس ا م.
وت اوفر خطااة العماال جلميااع أصااحاب املصاالحة املعني ا مبااادئ توجي يااة بشااأن ب ارامل التضطااي
اخلاصااة باألشااضاص ذوي اإلعاقااة يف البلااد .وفضااال عاان ذلااك ،تسااتضدم الوكاااالت ذات الصاالة
خط ااة العم اال ك اادليل لتضط ااي وحتدي ااد أولوياا ا اا فيم ااا خي ااص امليزاني ااة الس اانوية للحص ا اول عل ااى
املضصصات املالية من السلطة املركزية.
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