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 )١٣التوصية (املقدمة واملنهجية   -أوالً  

نوقش التقرير الوطين األول لربوين دار السالم، الذي قُّدم يف إطار االستعراض الـدوري                -١
 كـانون   ٨لدوري الـشامل يف     لفريق العامل املعين باالستعراض ا    لالشامل، أثناء الدورة السادسة     

 توصية  ٢٥على  اً   توصية وقّدمت ردود   ٣٣بروين دار السالم    وقد قبلت   . ٢٠٠٩ديسمرب  /األول
 والـيت   ٢٠١٠مـارس   / آذار ١٩أثناء الدورة الثالثة عشرة جمللس حقوق اإلنسان اليت ُعقدت يف           

  .اعُتمد خالهلا التقرير الوطين لربوين دار السالم
اً ير األول، بذلت حكومة جاللة سلطان بروين دار السالم جهـود      ومنذ اعتماد التقر    -٢

من خالل مجيع اجلهـات     لتنفيذ هذه التوصيات    قطعتها على نفسها    للوفاء بااللتزامات اليت    
الوكـاالت  هذه اجلهات   رفاه السكان وتعزيز حقوقهم، ومن      املعنية النشطة يف جمال حتسني      

  .احلكومية واملنظمات غري احلكومية
بروين دار السالم يف الدورة الثانيـة لالسـتعراض         املقدم من   التقرير  د أُعّد هذا    قو  -٣

). A/HRC/DEC/17/119(التوجيهية العامة احملددة لالستعراض      وفقاً للمبادئ    الدوري الشامل 
ويشري التقرير إىل اإلجراءات اليت اختذهتا بروين دار السالم للنهوض حبقوق اإلنسان يف البلد              

  .املذكورة أعالهاملقبولة وصيات وتنفيذ الت
 ٢٠٠٨أبريل /فريق اخلرباء املشترك بني الوكاالت، الذي أُنشئ يف نيسان     قد أجرى   و  -٤

يف إعداد التقرير الوطين إىل جملس حقوق اإلنسان، مناقـشات          وكُلّف مبهمة رئيسية تتمثل     
هـذا   قد ُجّمع و. لصياغة التقرير الوطين  اً  ستعراض الدوري الشامل استعداد   بشأن اال شهرية  

واستشريت املنظمات  . الوكاالت احلكومية املعنية  فيما بني   التقرير بعد سلسلة من املشاورات      
  .أثناء هذه العمليةأيضاً غري احلكومية 

املعنيـة   وُنشرت التفاصيل املتعلقة باالستعراض الدوري الشامل وُعممت على الوكاالت      -٥
 brunei-upr@mfa.gov.bn على العنوان    اإللكتروينالربيد  بإرسال االستفسارات واملالحظات    ميكن  و

  .هبذا االستعراضاملتعلقة املخصص للمعلومات 

   التشريعي واملعياري واملؤسسياإلطارات يف التطور  -ثانياً  

  اجمللس التشريعي  -ألف  
اً  عـضو  ٢٩ اجمللس التشريعي مـن      عدد أعضاء زيد  ،  ٢٠١١يونيه  / حزيران ١يف    -٦
  .وانضمت إىل عضويته، ألول مرة، امرأتاناً  عضو٣٣ إىل
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  )٧التوصية (الوكاالت احلكومية   -باء  
لية هذا البلد عن طريق اآل    تواصل بروين دار السالم تعزيز ومحاية حقوق اإلنسان يف            -٧
  . كوميةاحل نظمات غريامل وبالتعاون مع )١(شتركة بني الوكاالتاملستشارية اال
 مسألة اجتماعية ينبغي معاجلتها     ١١وحدد اجمللس الوطين املعين بالشؤون االجتماعية         -٨

الفقر، وإسكان الفقراء، والبطالة، والضمان االجتماعي، وعقلية       : ، وهي يف بروين دار السالم   
 ،األسـرة ومؤسـسة   قضايا املرأة،    و ،واجلرمية،  والسلوكيات غري األخالقية  اجملتمعات احمللية،   

، جلان خاصـة  ) ٦(وعليه، أنشئت ست    . األشخاص ذوي اإلعاقة  وقضايا املسنني، وقضايا    
اللجنة اخلاصة املعنية بالفقر، واللجنة اخلاصة املعنية بعقلية اجملتمعات احملليـة، واللجنـة             : هي

جنة اخلاصة  اخلاصة املعنية بالسلوكيات غري األخالقية، واللجنة اخلاصة املعنية مبنع اجلرمية، والل          
  .املعنية مبؤسسة األسرة واملرأة، واللجنة اخلاصة املعنية باألشخاص ذوي اإلعاقة واملسنني

  )٣٢ و٢٦ و٢٢ و٨التوصيات (التشريعات الداخلية   -جيم  
أو تعديل شـىت التـشريعات لـضمان        / وإنفاذ و   تقدمي التوصيات سن   جرى منذ   -٩

  : مشل هذه التشريعاتو. لبلداالستمرار يف تعزيز ومحاية حقوق اإلنسان يف ا
وُنشر يف اجلريدة الرمسية     الذي صدر    ٢٠١٣عام   اجلنائية ل  الشريعة مرسوم مدونة  •

األعمـال  املنطبقة على   وهو متصل بالقوانني    . ٢٠١٣أكتوبر  / تشرين األول  ٢٢يف  
، ويرمي إىل ضـمان     املرتبطة هبا ذات الطابع اجلرمي يف نظر الشريعة وكل املسائل         

مراحل مـن   ) ٣(على ثالث   اً  ق املرسوم تدرجيي  بَّوسُيط. ن األساسية حقوق اإلنسا 
ـ         إتاحة  أجل   اً سـليم اً  وقت كاف لعرضه على اجلمهور وللسماح بتطبيقـه تطبيق
إال أن تطبيقه علـى     . على املسلمني وغري املسلمني   موماً  وُيطبق املرسوم ع  . وفعاالً

معـاً  وغري املـسلمني    املسلمني  ب أو غري املسلمني فحسب أو على        املسلمني فحس 
 ؛جلرائم املنصوص عليها يف املرسوميتوقف على أنواع ا

 محاية األطفال وإعادة تأهيلهم      ينص على  )٢١٩الفصل  (والشباب  طفال  قانون األ  •
ُشـكلت هـذه   قد و. وعلى إنشاء حماكم لألحداث وفرق عمل تعىن حبماية الطفل   

طفال والشباب يف احلـاالت     لألسر واأل املقدمة حملياً   الفرق بغرض تنسيق اخلدمات     
ومن أجل ضـمان    . إىل احلماية حيتاجون فيها   اليت يشك يف أن األطفال أو الشباب        

 الشرطة، حيظر هذا القانون احتجازهم مـع اجلنـاة          احملتجزين لدى محاية األطفال   
 ؛كانتاً هويتهم أثناء اإلجراءات القضائية أيالتكتم على  كما يضمن ،البالغني

) ١٩٠الفصل  (قانون املرأة املتزوجة     و )٢١٧الفصل   (يةإلسالمقانون األسرة ا   •
أو العنف  ،  بالضرر الساري تتعلق  اً  يتضمنان أحكام ومها  ،  ٢٠١٠املعّدالن يف عام    

لضحايا العنف املـرتيل ويعّرفـان      أفضل  املعّدالن محاية   القانونان  ويوفر  . املرتيل
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يذاء، إلليا الذين يتعرضون لعنف املرتيل ويوفران محاية واسعة للضحاصراحة معىن ا
يف ذلك إصدار أوامر احلماية وأوامر عاجلة من احملكمة، وتقدمي تعويضات إىل            مبا  

 ؛إليذاءضحايا ا

إلضـافة  ) ٩٣الفـصل   ( الذي حل حمل قانون العمل       ٢٠٠٩ لعام   العمالة مرسوم •
 ويتضمن.  مبن فيهم العمال املهاجرون وخدم املنازل      ،بتوظيف العمال قوانني تتعلق   

 ؛النساء والشباب واألطفالبشأن عمل حمددة اً أحكاماً أيضاملرسوم 

 كانون  ١يف   الذي دخل حيز النفاذ    )٢١٥الفصل  ( قانون التعليم الديين اإللزامي    •
ـ اً  دينياً   والذي يفرض على مجيع األطفال املسلمني تعليم       ٢٠١٣يناير  /الثاين اً إلزامي

أصبحوا يف  طفال  هايل الذين لديهم أ   ويفرض القانون على كل األ    . ملّدة سبع سنوات  
سن االلتحاق مبدارس التعليم الديين اإللزامي أن حيرصوا على تسجيل أطفـاهلم يف             

 ؛فترة التعليم الديين اإللزاميمدارس دينية يف العام عينه وعلى إبقائهم فيها طوال 

لرامية  من أجل تدعيم القوانني ا٢٠١٢ّدل يف عام املع )٢٢الفصل (القانون اجلنائي   •
 تزويـد املـدعني   ، و إىل تعزيز محاية الشباب واملستضعفني من االستغالل اجلنسي       

ومـن  . جمموعة أكرب من مرتكيب اجلرائم اجلنـسية      بسلطات مالحقة   اً  أيضالعامني  
اجلرائم اجلنسية اجلديدة اليت تناولتها التعديالت جتارة اجلنس، واستغالل األطفال يف           

وممارسة نشاط جنسي حبضور شـخص دون الـسادسة         املواد اإلباحية، والبغاء،    
عشرة، واالستمالة اجلنسية، والتلصص، واجلرائم اليت تستخدم التكنولوجيا وسـيلة          

األحكام املتعلقـة بـاجلرائم     وأما  . الشخصختدش حياء   واجلرائم اليت   النتشارها،  
ـ        اجلديدة املتصلة باستخدام شخص      يم دون الثامنة عشرة يف جتارة اجلنس خارج إقل

لغـرض  خارج بروين دار الـسالم  بالسياحة و)  هاء ٣٧٧املادة  (بروين دار السالم    
، فتـسمح  ) واو ٣٧٧املادة  (مع شخص دون الثامنة عشرة      جاري  ممارسة اجلنس الت  

الوالية القـضائية للبلـد     نطاق  مبعاقبة الربونيني الذين يرتكبون هذه اجلرائم خارج        
 ؛األطفالُيستغل فيها نسية اليت وتساهم بشكل عام يف مكافحة السياحة اجل

الذي دخل حيـز النفـاذ       ٢٠٠٩ والصحة يف مكان العمل لعام       مرسوم السالمة  •
 والذي يفرض على كل أصحاب العمل اختاذ تـدابري          ٢٠١٣أغسطس  /آب ١ يف

من كفي   مكان عملهم وذلك بتزويدهم مبا ي      لضمان السالمة والصحة ملوظفيهم يف    
 معنية بتنفيـذ   )٢(أنشئت جلنة توجيهية  قد  و. رافتعليمات ومعلومات وتدريب وإش   

وُيعتزم عقد حلقات دراسية يف املستقبل القريـب بغـرض التوعيـة            . هذا املرسوم 
 ؛لصحة والسالمة يف كل أحناء البلدمبسأليت ا

دخل حيـز النفـاذ     الذي   ٢٠١١لعام  ) التجارة املنصفة (مرسوم محاية املستهلك     •
ويستند املرسـوم إىل    . ٢٠١٢يناير  / كانون الثاين  ١يف    كامالًاً  تطبيقوأصبح ُيطبق   

 املـشاركة اللوائح الناظمة ملمارسات اخلروج من       و ٢٠١١فسخ العقود لعام    لوائح  
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مـن  حقـوقهم   وصـون   يهدف إىل محاية مصاحل املستهلكني      هو  و. ٢٠١١لعام  
وجيوز للمستهلكني املتضررين من ممارسات جـائرة أن        . ممارسات املوّردين اجلائرة  

وى مدنية أمام احملكمة للمطالبة باحلصول على تعويضات، شريطة تقدمي          اموا دع يقّد
 ؛لشكوى وفق الشروط واملهل احملددةا

 / آذار ١٣ذي دخـل حيـز النفـاذ يف         ال) ١٤٢الفصل  (قانون مراقبة األسعار     •
تضمنت وقد  . ٢٠١٢ديسمرب  / كانون األول  ٢٦يف  ُعّدل آخر مّرة    و ١٩٧٤ مارس

أسـعار   (٢٠١٢ألسعار لعام   لوائح تنظيم ا  ود ملراقبة األسعار، و   التعديالت قائمة بن  
ومن بني أهداف القانون مراقبة أسـعار خنبـة مـن األصـناف             ). البيع املنخفضة 

مصاريفهم اليومية وخاصة   تغطية   ملساعدة مستهلكي بروين دار السالم يف        الضرورية
أو عمليات بيـع    السري السليم ألي أنشطة تروجيية      ذوي الدخل املنخفض؛ وضمان     
 كون رفع األسعار يف حدود معقولة؛بأسعار منخفضة، وضمان أن ي

الذي ينظم طباعة الصحف ونـشرها وإنتاجهـا        ) ١٠٥الفصل  (قانون الصحافة    •
ونسخها يف بروين دار السالم مبا يف ذلك املسائل املتعلقة جبمع األنبـاء ونـشرها               

  مـع  متاشياً(. ط منح الرخص  وزارة الداخلية حتديد شرو   توىل  وت. وبتوزيع الصحف 
 .)٢٢لتوصية ا

  )١٣ و١٢ و١١ و٤ و٣ و٢ و١التوصيات (االلتزامات والتعهدات   -ثالثاً  

  على الصعيد الدويل  -ألف  
تشارك بروين دار السالم يف املنتديات الدولية اليت تتناول املسائل املتعلقـة حبقـوق                -١٠

  .اإلنسان مثل التعليم والصحة
ّدقت بروين دار السالم على اتفاقية منظمة العمل الدولية املتعلقة   ، ص ٢٠١١ويف عام     -١١

وذلك لضمان إلغاء عمالـة     ) ١٣٨  رقم االتفاقية (١٩٧٣لعام  سن االستخدام   باحلد األدىن ل  
  .األطفال بصورة فعلية ورفع احلد األدىن لسن التوظيف أو العمل بصورة تدرجيية

 باستعراض عدد من املعاهدات الدوليـة       ، تقوم بروين دار السالم    ٢٠٠٩ومنذ عام     -١٢
البلـدان   أحد   ٢٠٠٧ديسمرب  / كانون األول  ١٨البلد منذ   هذا  أصبح  وقد  . حلقوق اإلنسان 

  .اتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقةعلى املوقعة 
األطفال يف  راك  تشابشأن  وفيما خيص الربوتوكول االختياري التفاقية حقوق الطفل          -١٣

 بـالقوات   تعلق امل ١٩٨٤مل بروين دار السالم على تعديل قانون عام         الرتاعات املسلحة، تع  
  .امللكية املسلحة لربوين كي يتمكّن البلد من التصديق على الربوتوكول االختياري
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وفيما خيص اتفاقية حقوق الطفل، قامت بروين دار السالم بسحب حتفظاهتا علـى               -١٤
مـن  ) أ(طفال دون أسر، وعلـى الفقـرة         املتعلقة حبماية األ   ٢٠ من املادة    ٢ و ١الفقرتني  

  . بقانون التبيناملتعلقة  من االتفاقية ٢١ املادة

  على الصعيد اإلقليمي  -باء  
جنوب منذ إنشاء اللجنة احلكومية الدولية املعنية حبقوق اإلنسان، التابعة لرابطة أمم              -١٥

واليـة  يف أداء    اًنـشط اً  عضومتثل  بروين دار السالم    ما برحت   ،  ٢٠٠٩ يف عام    آسياشرق  
 مبا يف ذلك اعتماد إعالن حقوق اإلنسان الذي أصدرته الرابطة           ،واالضطالع مبهامها اللجنة  

وعالوة على ذلك، حثت    . ٢٠١٢نوفمرب  / تشرين الثاين  ١٨يف بنوم بنه يف كمبوديا بتاريخ       
امت ومن مجلة ما ق   .  على تنفيذ اإلعالن   ٢٠١٣عام  ت اللجنة يف    اليت ترأس  بروين دار السالم  

معنية حبقوق اإلنسان تطبَّق يف بلـدان  به تنظيُم أنشطة توعية والنظر يف إعداد صكوك أخرى     
  . آسياشرقجنوب رابطة أمم 

من االجتماعات الـيت عقـدهتا      اً  ، استضافت بروين دار السالم عدد     ٢٠١٠ومنذ عام     -١٦
شرق آسيا، ومن بينـها     نوب  جاللجنة احلكومية الدولية املعنية حبقوق اإلنسان، التابعة لرابطة أمم          

؛ ٢٠١١ ديسمرب/الفريق املكلف بصياغة اإلعالن يف كانون األول      عقده  االجتماع اخلامس الذي    
واالجتماع اخلاص للجنة، واملشاورة اإلقليمية الثانية اليت عقدهتا اللجنة مـع اهليئـات القطاعيـة               

 ٢٠١٢أغـسطس   /آب يفعقود  امل شرق آسيا، واالجتماع الثامن للجنة        جنوب لرابطة أمم  التابعة
؛ واالجتمـاع   ٢٠١٣فرباير  /شباط يفاملعقود  املتعلق باإلعالن؛ واالجتماع احلادي عشر للجنة       و

  . ٢٠١٣ديسمرب /يف كانون األولاملعقود الثالث عشر للجنة 
أو أنشطة جلنة رابطة أمم     /نشطة يف عمل و   مشاركة  كما تشارك بروين دار السالم        -١٧

اليت أنـشئت يف    ، وهي اللجنة    تعزيز ومحاية حقوق املرأة والطفل    نية ب جنوب شرق آسيا املع   
، عقدت رابطة أمم جنوب شـرق       ٢٠١٢أكتوبر  /ويف تشرين األول  . ٢٠١٠أبريل  /نيسان

معين باملرأة هبـدف    آسيا، يف فينتيان جبمهورية الو الدميقراطية الشعبية، أول اجتماع وزاري           
  . ايل متكني املرأة وتعميم مراعاة املنظور اجلنساينالرابطة يف جمبني بلدان التعاون توطيد 
وتشارك بروين دار السالم يف عدد من اآلليات اإلقليمية املعنية حبقوق اإلنسان ومن               -١٨

بينها جلنة رابطة أمم جنوب شرق آسيا املعنية باملرأة، واحتاد رابطة أمم جنوب شرق آسـيا                
وعن طريق .  الرامي إىل تعزيز الرفاه االجتماعيللمنظمات النسائية، واجتماع كبار املسؤولني   

احتاد رابطة أمم جنوب شرق آسيا للمنظمات النسائية، وجلنة رابطة أمم جنوب شرق آسيا              
جملس املرأة يف بروين دار     التابع للرابطة، يعتمد    املعنية باملرأة، وجتمُّع نساء جنوب شرق آسيا        

احللـول  ، و وية الكامنة وراء انتهاكات حقوق املـرأة      األسباب البني إزاء  اً  حتليليجاً  السالم هن 
  . الالزمة ملعاجلتها
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اللجنة احلكومية الدولية املعنية حبقوق اإلنسان، التابعة لرابطـة   استضافة  وإىل جانب     -١٩
 ،٢٠١٣ينـاير   /يف كانون الثاين  أيضاً،  شرق آسيا، استضافت بروين دار السالم       جنوب  أمم  

 جنوب شرق آسيا بشأن اإلعالن املتعلق حبماية وتعزيز حقـوق          االجتماع السابع لرابطة أمم   
 /الذي ُعقد يف أيـار    ملعين باإلعالن،   عن اجتماع الرابطة السادس ا      العمال املهاجرين، فضالً  

محايـة  بشأن  صّك للرابطة   مشروع  وجرى يف االجتماعني حبث مسألة إعداد       . ٢٠١٣مايو  
جلنة الرابطة املعنية بتنفيـذ خطـة       عمل  ول  وتعزيز حقوق العمال املهاجرين، كما جرى تنا      

حبماية وتعزيز حقوق العمال املهاجرين، وبرنامج عمل       الرابطة املتعلقة   بإعالن  املتصلة  العمل  
  ).٢٠١٥-٢٠١٠(الرابطة يف بلدان وزراء العمل 

نشطة يف اجتماعات رؤساء الوحدات املتخصصة      مشاركة  وتشارك بروين دار السالم       -٢٠
طة من أجل تبادل املعلومات وتوطيد التعاون الدويل هبدف مكافحة جرائم االجتـار             التابعة للراب 

بإعداد اتفاقية  تشارك حالياً يف عمل فريق اخلرباء العامل املعين         كما أهنا   . باألشخاص يف املنطقة  
 عن إعداد خطة العمل اإلقليمية الرامية إىل     فضالً ،الرابطة الرامية إىل مكافحة االجتار باألشخاص     

   .مكافحة االجتار باألشخاص

  التعاون بني بروين دار السالم واهليئات الدولية املعنية حبقوق اإلنسان  -جيم  
األمـم  منها منظمة    هيئات دولية معنية حبقوق اإلنسان،       وبروين دار السالم ممثل   زار    -٢١

  ).اليونسكو(ومنظمة األمم املتحدة للتربية والعلم والثقافة ) فياليونيس(املتحدة للطفولة 
بضبط ورصد  كتلك املتعلقة   وقُّدمت مساعدة تقنية إىل الربامج املتصلة بشؤون الطفل           -٢٢

وخيضع املعلمون واملوظفون املعنيون للتـدريب عـن        . نوعية التعليم يف مرحلة الطفولة املبكرة     
  حلقات عمل وحلقات دراسية ومؤمترات خمصصة للذين يعملون يف جمال التعلـيم             تنظيم طريق

ذه األنشطة بالتعاون مع الشبكة اإلقليمية ملرحلة الطفولـة         ُتنفَّذ ه و. يف مرحلة الطفولة املبكرة   
يف دعـم الـسياسات       حمتمالًاً  املبكرة يف منطقة آسيا واحمليط اهلادي، وهي شبكة تؤدي دور         

  .واألنشطة التروجيية يف املنطقة
ا على تقدمي الـدعم يف جمـاالت   ف بزيارة البلد ووافقويوقام عدد من ممثلي اليونيس   -٢٣

واألحكـام  دور محاية األطفال ورعايتهم، واخلـدمات       عمل  تنظم  معايري وطنية   منها تنفيذ   
  .حبماية الطفل يف البلداملتصلة 

مع املعهـد   ،  فياملساعدة التقنية املقدَّمة من اليونيس    ، مستفيدةّ من    زارة التعليم تتعاون و و  -٢٤
وجيـري  . يف كاليفورنيا بالواليات املتحدة األمريكية    ومقره  بالطفولة  ة  املتصلالدويل لتبادل املوارد    

تقدمي الرعاية والتعليم الرفيعي املـستوى يف مرحلـة         مسألة  اإلعداد لدراسة جدوى تتناول     اً  حالي
نتائج هذه  وستشمل  .  سنوات ٤ سنوات و  ٣الطفولة املبكرة إىل األطفال الذين يبلغون من العمر         

أنشطة تدريب وإعداد املعلمني، والنماذج احملتملة ملا ميكن تقدميه        مثل   جماالت   الدراسة توصيات يف  
 .االقتصادية - يف مرحلة الطفولة املبكرة من رعاية وتعليم يناسبان ثقافة البلد وخلفيته االجتماعية
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ل إطار رابطة   من خال ،  مع هيئة األمم املتحدة للمرأة    أيضاً  وتعمل بروين دار السالم       -٢٥
احلصول علـى املـساعدة التقنيـة يف جمـال الـربامج        ، على تأمني    نوب شرق آسيا  أمم ج 

 . واالستراتيجيات االبتكارية الرامية إىل متكني املرأة وتعزيز املساواة بني اجلنسني

إجراءات تعزيز ومحاية حقوق اإلنسان واختاذ      ال  آخر املستجدات يف جم     -رابعاً  
الدورة األوىل لالستعراض   قُبلت يف   يت  تنفيذ التوصيات ال  املتابعة الالزمة ل  

  )٣٢ و٢٦ و١٤ و١٠التوصيات ) (٢٠٠٩(الدوري الشامل 

  ٢٠١٧-٢٠١٢الوطنية العاشرة للفترة خطة التنمية  و٢٠٣٥خطة واواسان     
كبلٍد يعيش فيه مواطنون راضـون      اً  ما انفكت بروين دار السالم ملتزمة بالسري قدم         -٢٦

حيوي  معيشي راق؛ واقتصادٍ  ت تعليمية رفيعة ويتمتعون مبستوى      يتميزون مبهارات عالية ومستويا   
. )٢٠٣٥ خطة واواسان يف بـروين لعـام      ( ٢٠٣٥ومستدام، على حنو ما ُحدد يف رؤية بروين         

خطة تنميتها  السلسلة العاشرة من    يف  اً  بروين دار السالم حالي   دخلت  هلذه األهداف،   اً  وحتقيق
اجلهود اإلمنائية الوطنية اليت من شأهنا أن تـسّرع          اليت تركّز على     )٢٠١٧-٢٠١٢(الوطنية  

  . النمو االقتصادي وتعّززه
وتركّز اخلطة على ستة توجهات إمنائية استراتيجية من بينها بذل اجلهود لزيادة تنويع           -٢٧

 ، وزيـادة اإلنتاجيـة    ،االستثمارات وحتسني نوعية التعلـيم    شجيع  اقتصاد البلد عن طريق ت    
وباإلضـافة إىل   . بيئة اقتصادية مواتية أكثر من ذي قبـل       ، وهتيئة   كاروتشجيع البحث واالبت  

 والتشجيع على   ،ومرافق أفضل للسكان  حتتية  توفري بىن   اً  بروين دار السالم أيض   واصل  ذلك، ت 
 ، وحتسني شبكات األمان االجتماعي اليت يستفيد منها اجلميع        ،إتاحة مزيد من الفرص للنساء    
  . وكمة يف القطاعني العام واخلاصواالحتفاظ مبعايري عالية للح

ومن أجل حتقيق نتائج فعالة ضمن املهل احملددة، اسُتحدثت آلية للرصـد والتقيـيم                -٢٨
ويف . تضمن مواءمة التدابري املتخذة يف جمال السياسات وتنفيذ املشروعات املستهدفة وإجنازها          

  . ةمتويل بديلسُينظر أيضاً يف االستفادة من فرص إطار هذه اخلطة، 

  اإلجنازات الوطنية فيما خيص األهداف اإلمنائية لأللفية    
 إذ حتققـت    ،يف بلوغ األهداف اإلمنائية لأللفية يف البلـد       مطّرد  تقدم  إحراز  لوحظ    -٢٩

يف حتقيق اإلنصاف مـن     اً  تدرجيياً  وحترز بروين دار السالم تقدم    . اًبالفعل كل األهداف تقريب   
علقة بشبكات األمان االجتماعي، وضمان تكافؤ الفرص       خالل وضع وتنفيذ شىت الربامج املت     

  .احلماية املستدامة لبيئتها ومواردها الطبيعيةتوفري التعليمية، وكذلك 
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 احملـددة يف إطـار       الغايات  حنو حتقيق معظم   املضي قُدماً بروين دار السالم    تواصل  و  -٣٠
عـدالت  الكبري مل خنفاض  ومن ضمن ما حققته اال    . األهداف اإلمنائية لأللفية يف جمال الصحة     

 وما انفكت   .معدالت وفيات الرضع  وفيات األطفال الذين تقل أعمارهم عن مخس سنوات و        
وقد يعزى ذلك إىل ارتفاع     . للوفيات النفاسية اً  حتافظ على معدل متدن جد    دار السالم   بروين  

مجيـع  ن  بية ومن برامج التلقـيح، وإىل أ      نسبة االستفادة من خدمات الرعاية الصحية اإلجنا      
كما تبقـى   . موظفني طبيني من ذوي الكفاءة    جتري يف املستشفيات على يد      اً  الوالدات تقريب 
  .اإليدز يف بروين دار السالم منخفضة جداً/ة نقص املناعة البشريفريوساإلصابة بنسبة انتشار 

  ضعيفةلفئات المؤسسة األسرة وصون حقوق ا    
 النواة األساسية للمجتمع الـيت متثـل        تشكل مؤسسة األسرة يف بروين دار السالم        -٣١

ىن أسرية صـغرية،    ُبظهور  ورغم  . ميكن لكل فرد من أفراد اجملتمع االعتماد عليه       أساساً متيناً   
وقـد  . على البىن األسرية يف كل أحناء البلد      اً  فإن نظام األسرة املمتدة هو الذي ما زال مهيمن        

اسك داخـل   رة املمتدة بتعزيز الترابط والتم    بنية األس توفره  مسح نظام الدعم املوثوق به الذي       
اعترافاً و. لتطوير شبكات األمان االجتماعي   اً  متيناً  بدوره أساس شكل  األسرة واجملتمع الذي ي   

يف تكوين جمتمـع أكثـر صـالبة        واملتوائمة  بالدور اهلام الذي تؤديه مؤسسة األسرة القوية        
لألسرة يف بروين دار السالم ابتداء      اً  وطني اًمايو يوم /أُعلن أول يوم أحد من شهر أيار      اً،  وتقدم

ـ       . ٢٠١٢مايو  /من شهر أيار   مـن  اً وُيحتفى يف هذا اليوم بأمهية وحدة األسرة بوصفها ركن
  .أركان اجملتمع وأحد العناصر األساسية اليت حتيط األفراد بالدعم واحلب والرعاية

أعطت األولوية  فقد  أصوهلا،  بروين دار السالم أن املوارد البشرية هي أمثن         تدرك  وإذ    -٣٢
مبن فيهم النساء واألطفـال واألشـخاص ذوو         والنهوض هبم،    هنالسكاللرفاه االجتماعي و  

اجتماعيـة  خدمات  وقد ُنفذت أو اسُتحدثت سياسات وبرامج جمتمعية، و       . اإلعاقة واملسنون 
  .يف هذا البلدالضعيفة بغرض رعاية الفئات شىت 
ـ    )٣(عنية مبؤسسة األسرة وشؤون املرأة    أنشئت اللجنة اخلاصة امل   قد  و  -٣٣  سني من أجل حت

. التنسيق بني اجلهود الوطنية الرامية إىل تدعيم مؤسسة األسرة وتعزيز حقوق املرأة ومحايتـها      
تنفيذ خطة العمل املتعلقة مبؤسسة األسرة وشؤون املرأة من أجل تنسيق اجلهود            اً  وجيري حالي 

مثانية جماالت ذات   ُحّددت  و. وق املرأة ومؤسسة األسرة   الوطنية الرامية إىل تعزيز ومحاية حق     
تدعيم مؤسسة األسرة؛ وإجياد توازن بني احلياة اخلاصة والعمـل؛ واالقتـصاد؛            : أولوية هي 

املتعلقة باألسرة؛ والصحة؛ والتعليم؛ واآللية الوطنيـة       املعلومات  واملرأة واحلقوق القانونية؛ و   
  . املرأةلتمكني 

مـن  يستفيدون أيضاً    الرعاية االجتماعية    إعانات الذين يتلقون     األشخاص أنكما    -٣٤
 أنـشئ يف    الـذي  "نظام االعتماد على الـذات    " لتمويل االئتمانات الصغرى يسّمى      نظام

ويساعد هذا النظام على ختفيف األعباء املالية عن كاهل األسر الفقرية          . ٢٠٠٦يونيه  /حزيران
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حقاقات الرعاية االجتماعية لتحمل مـصاريفها،       اعتماد هذه األسر على است     احلّد من وعلى  
، أعيد تـصميم    ٢٠١١يناير  /ويف كانون الثاين  . وذلك من خالل تعزيز ثقافة االكتفاء الذايت      

يف وذلك بغرض تضمينه دورات تدريبية إلزاميـة     " برنامج التمكني "النظام وتغيَّر امسه ليصبح     
 عن التنمية الذاتيـة لـضمان       الية، فضالً  األعمال، والعمل التجاري، واإلدارة امل     جمال ريادة 

  .اكتساب الكفاءات الالزمة ملزاولة األعمال التجارية ولكفالة استمراريتها

  )٢١ و٢٠ و١٧ و٤التوصيات (األطفال   -ألف  
 يف املائة مـن     ٣٣,٧ أن األطفال يشكلون     ٢٠١٢بّينت اإلحصائيات الوطنية لعام       -٣٥

لتعزيز ومحاية حقوقهم، الكثري من اجلهود ين دار السالم وبالتايل، فقد بذلت برو  سكان البلد، 
  .مبا يف ذلك سن خمتلف التشريعات

 حكومة بروين دار السالم، عن طريق إدارة التنمية اجملتمعية، أداء مهامها يف             وتواصل  -٣٦
عمليـات  وإسداء املـشورة،  يشمل  وهذا .جمال تعزيز ومحاية وصون حقوق الطفل يف البلد      

 محـالت لتوعيـة اجلمهـور؛       وتنظيممي إعانات شهرية للرعاية االجتماعية،      تدخل، وتقد ال
بأداء اخلدمة واستحداث برامج لإلفراج عن األحداث مع إبقائهم حتت املراقبة وبرامج تلزمهم     

  . ؛ واالحتفال بيوم الطفل العاملي على املستوى الوطيناجملتمعية
العمل املعنية مبؤسسة األسـرة وشـؤون    بتنفيذ خطة وتقوم بروين دار السالم حالياً      -٣٧

يف تربيـة  الوالـدين  الطفل اليت تتضمن تعزيز مهـارة   وهي خطة تشمل أيضاً شؤون      املرأة،  
علـى   أطفاهلم؛ وتعزيز الرتاهة األخالقية لدى أطفال املدارس؛ ونشر أساليب محاية األطفال          

يف البيت وتوفري وسائل لنقـل      املنح التعليمية للتعلم    وتقدمي  اإلنترنت؛ وإنشاء مدارس داخلية     
وتقوم املنظمات غري احلكومية وقطاع الشركات واجملتمـع مبختلـف          . أطفال األسر الفقرية  

  . أطيافه بتقدمي دعم كبري إىل الوكاالت احلكومية لتنفيذ هذه الربامج
 ما فتئـت     كالعروض واحلوارات اليت ُتقام يف األحياء      وهناك أنشطة توعية خمتلفة     - ٣٨

وتـنظّم خمتلـف   . موضوعي العنف املرتيل وإيذاء األطفالالبلد وتتناول يف كل أحناء تنظَّم  
الوكاالت احلكومية واملنظمات غري احلكومية باستمرار محالت تثقيف عامة تتناول حقوق           
الطفل واآلثار السلبية إليذاء األطفال، وذلك بواسطة املدارس ووسائط اإلعالم اجلماهريي           

كما جيري بانتظام إعالم األطفال حبقوقهم واستـشارهتم        .  الشعبية وعلى مستوى القاعدة  
وتتضمن برامج احلماية وإعادة    . بشأهنا عن طريق احلمالت امليدانية املنظَّمة داخل املدارس       

التأهيل استحقاقات الرعاية االجتماعية اليت تشمل بدالت اإلعالة واملنح التعليمية وإعانات           
 ومراقبة مراكز رعايـة األطفـال   وتنظيم واالجتماع مع األسر؛    املعوقني؛ وتقدمي املشورة؛  

  .ور إيوائهموُد
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األطفال إيداع   املؤقت الرامي إىل     احلضانةكما بدأت بروين دار السالم العمل بنظام          -٣٩
حـب  ما حيتاج إليه مـن      يلقى فيها الطفل    أُسر حاضنة    لدىاحملتاجني إىل احلماية والرعاية     

 ضعت مبادئ توجيهية مناسبة لـضمان أهليـة الوالـدين اللـذين           وقد وُ . واهتماموإرشاد  
  .سيحتضنان الطفل مؤقتاً

، أنشئت حمكمة األحداث برئاسة قاض حملاكم األحـداث،         ٢٠١٠مارس  /ويف آذار   -٤٠
 اجلرائم اليت يرتكبها األحـداث؛      ‘١‘: أنواع من القضايا هي   ) ٣(وتعاجل هذه احملكمة ثالثة     

 األحداث الـذين حيتـاجون إىل       ‘٣‘؛ و والديهم عن سيطرة    األحداث الذين خرجوا   ‘٢‘و
 نظام قضاء األحداث للقضاة باختيار إنشاءوقد مسح . أوامر تقضي برعايتهم ومحايتهم   إصدار  

عقوبات بديلة تتضمن إصدار أوامر باإلفراج عن األحداث مع إبقائهم حتت املراقبة، وأوامر             
. يف مدارس أو منازل معتمدة أو يف مراكز احتجـاز وإيداعهم ، بأداء اخلدمة اجملتمعية تلزمهم  

 وبإعادة دجمهم يف اجملتمـع بغـرض        اجملرمني األحداث وتلتزم حمكمة األحداث بإعادة تأهيل      
  .صون مستقبلهم وتأمينه

 )٤(حتت الرقابة وباخلدمات اجملتمعية   املشروط باإلبقاء   اإلفراج  وتقّدم الوحدة املعنية ب     -٤١
 الثقافة والشباب   التابعة لوزارة  بإشراف إدارة التنمية اجملتمعية      ،حداثاملساعدة إىل حمكمة األ   

حتـت  مع إبقائهم    املؤهلني لإلفراج عنهم      من اجملرمني  الكبارواختيار الشباب   يف  والرياضة،  
 تنظيم وإدارة اخلـدمات اجملتمعيـة؛       يف؛ و على هذا األساس   مراقبة املفرج عنهم     ويفالرقابة؛  

  .  إلعادة التأهيلوإعداد وتنفيذ برامج
 من قانون الطفل والشباب، أنشئ فريق العمل املعـين          ٢١٩ بأحكام الفصل    وعمالً  -٤٢

وقد ُوضـعت  . للنظر يف حاالت إيذاء األطفال اليت تنطوي على عقاب بدين )٥(حبماية الطفل 
مرار وتنظَّم باسـت  .  معايري لإلجراءات الواجب اختاذها للتحقيق يف قضايا إيذاء األطفال         أيضاً

والوالـدين   مهارات تربية األطفال من أجل تثقيف اجلمهـور          لتنميةمحالت توعية وبرامج    
  . التأديب البديلةبأساليب

 ٢٠١٣أكتـوبر   /وقّدمت بروين دار السالم إىل جلنة حقوق الطفل يف تشرين األول            -٤٣
  . تقريرها الدوري اجلامع للتقريرين الثاين والثالث

  )١٦ و١٥ و١٤التوصيات (املرأة   -باء  
 القرارات وتبّوأت مناصب رفيعـة يف       صنعسامهت املرأة مسامهة نشطة يف عمليات         -٤٤

 أعلى املناصب اليت وصلت إليهـا       ومن. شىت الوظائف القانونية والسياسية واملالية واإلدارية     
، ونائب عام برتبة وزير، ونائب وزير، وأمني دائم، ومراقب عام            متجول املرأة منصب سفري  

يف القطاعني العام واخلـاص     أول  ابات، ووكيل عام، وحماسب عام، ومسؤول تنفيذي        للحس
 يف بروين   )٦(وتتوىل اليوم امرأتان رئاسة جامعتني من اجلامعات األربع       . يف ذلك املصارف   مبا

ويشغلن مناصـب   يف املعاهد اإلسالمية للتعليم العايل،      مناصب  النساء  تتبوأ  كما  . دار السالم 
  . يف احملاكم الشرعية واحملاكم املدنية االدعاء العام
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 حكومة بروين دار السالم على توفري فرص متكافئة للنساء يف القوى العاملة             وتشجع  -٤٥
 الواردة يف اخلطـة  ،‘االستراتيجية االقتصادية‘ ،ويف بناء البلد، وذلك على حنو ما نصت عليه       

  .وضع االستراتيجيات والسياساتل
 الشروط املتعلقة بإعانات األمومة اليت حيق       ٢٠٠٩ة الصادر عام    وحيدد مرسوم العمال    -٤٦

للحوامل تلقيها أثناء فترة النفاس، مبا يف ذلك حقهن يف الراحة وعدم انقطاع األجر واحلماية               
إجـازة  صدرت الئحة ،  ٢٠١١يناير  /ويف كانون الثاين  . من إهناء اخلدمة أثناء إجازة األمومة     

 احتياجات ما قبل الوالدة وبعدها واملصلحة الصحية لألمهات          تنسيق اليت هتدف إىل  األمومة  
 أيام  ١٠٥، أصبح عدد أيام إجازة األمومة املستحقة للنساء         هذه الالئحة ومبقتضى  . العامالت

  قد ألغت فعليـاً    اجلديدة اليت ُوضعت مؤخراً   وهذه اللوائح   . ٢٠١١ قبل عام     يوماً ٥٦مقابل  
احلـصول علـى      مـثالً  أصبح بإمكاهنن دمة املدنية، فقد    التمييز ضد النساء العامالت يف اخل     

وعالوات  السكن   التن يف اخلدمة املدنية، يف جما     واإلعانات نفسها اليت يتلقاها الرجال العامل     
  .كلَّ أربع سنواتاليت ُتدفع  لعائلةابدالت سفر وكذلك ألطفال؛ تعليم ا
 إلسـداء ر السالم وحـدة     ، أنشأ جملس املرأة يف بروين دا      ٢٠١١أبريل  /ويف نيسان   -٤٧

بـادرات  امل دعـم املشورة يف معاجلة قضايا العنف املرتيل وخباصة تلك املتعلقة بالنساء، كما            
وتعمل الوحدة على تقدمي املشورة اجملتمعية وعلـى  . إىل معاجلة هذه القضاياالرامية  كومية  احل

  .  مهارات تربية األطفال موجهة إىل األهليف جمالتنفيذ برامج 
املرأة عن طريق خطة العمل املتعلقة مبؤسـسة األسـرة          قضايا  وجيري معاجلة وتنسيق      -٤٨

وشؤون املرأة، ال سيما من أجل تعزيز اجلهود املبذولة ملساعدة األمهات العازبـات والنـساء               
ات اإلعاقة والفقريات على حتقيق الكفاية االقتصادية عن طريق إجياد عمل، ومزاولة األعمال             وذ

 واللـوائح  على ضرورة مراجعة التشريعات      وتنص هذه اخلطة أيضاً   . بناء القدرات التجارية، و 
 حشد الـدعم    فضالً عن الوطنية بغرض مراعاة املنظور اجلنساين وحقوق املرأة يف مكان العمل           

 برامج لتمكني املرأة وآليات دعم هدفها حتسني        وُتستحدث أيضاً . التقين واملايل للنساء املعوزات   
 التعاون الوثيق بـني الوكـاالت       يف إطار وتنفَّذ كل هذه الربامج     . ملرأة يف البلد  وتطوير وضع ا  

  . يف اجملتمعاملعنيةاحلكومية واملنظمات غري احلكومية وقطاع الشركات ومجيع اجلهات 
، قّدمت بروين دار السالم تقريرها اجلامع لتقريريها الدوريني         ٢٠١٢أبريل  /ويف نيسان   -٤٩

  .للجنة املعنية بالقضاء على مجيع أشكال التمييز ضد املرأةاألول والثاين إىل ا

   )١٤التوصية (األشخاص ذوو اإلعاقة   -جيم  
تنفيـذ خطـة    على   )٧( اللجنة اخلاصة املعنية باألشخاص ذوي اإلعاقة واملسنني       تعكفو  -٥٠

  التـرويج؛  تندرج يف جماالت  باألشخاص ذوي اإلعاقة، وهي خطة تتضمن مسائل        عملها املتعلقة   
؛  احمللـي  اجملتمـع  أنـشطة والصحة؛ واحلماية؛ والتعليم؛ والعمل؛ والشؤون املالية؛ واملشاركة يف         

  .؛ والنقل؛ وقاعدة البيانات املتعلقة باألشخاص ذوي اإلعاقةالوصول؛ وإمكانية والعمل التطوعي
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تدعم  حمددة مرتبطة باإلعاقة ُتعىن بقضاياخمتلف املنظمات غري احلكومية اليت    كما أن     -٥١
اجلهود اليت تبذهلا احلكومة لتعزيز ومحاية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقـة يف             وتكّمل   بقوة

 منها بعمـل املنظمـات غـري احلكوميـة،          قامت احلكومة، اعترافاً  قد  و. بروين دار السالم  
. كاتبـها ومرافـق خلـدماهتا     ملتستطيع أن تشيد عليه مباين دائمة       هلا   موقع جماين    بتخصيص

ـ مساعدة ماليـة    ك ذلك، ُترصد يف امليزانية مبالغ خاصة هلذه املنظمات          وباإلضافة إىل  ذه هل
 واسـُتحدث . أنشطتها املخصصة لبناء القـدرات   نفقاهتا التشغيلية ونفقات    املنظمات لتغطية   

 املوظفني العمـوميني  مرتبات شكل اقتطاعات طوعية من يف نظام آخر للمساعدة املالية      أيضاً
كما اسُتهلت محلة عامة جلمع التّربعات عـن        . نظمات غري احلكومية  الراغبني يف التربع للم   

  .طريق نظام الرسائل النصية الصغرية
 برعاية وتنظيم برامج أو أنشطة لالحتفال باليوم الدويل وتقوم بروين دار السالم أيضاً   -٥٢

ـ ولألشخاص ذوي اإلعاقة؛ ويوم التوحد؛ ويوم عصاة املكفوفني؛ واليوم الدويل للصم؛             وم ي
  .متالزمة داون، وذلك بالتعاون مع منظمات غري حكومية

 مناقشات لسن تشريعات تعىن بشؤون األشـخاص ذوي اإلعاقـة،            حالياً وجتري  - ٥٣
واهلدف من ذلك هو الترويج إلقامة جمتمع جامع ومعاجلة مسائل خمتلفة من بينها إمكانية              

ومن . لرياضة والثقافة واملعلومات  رفيه وا تالوصول إىل البىن األساسية والتعليم والصحة وال      
 إىل هنج قـائم     شأن ذلك أن يضمن تعزيز ومحاية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة استناداً          

  .على احلقوق
ري اآلن صياغة مرسوم ملراقبة أعمال البناء يتضمن مادة تكفـل إمكانيـة             جتكما    -٥٤

  .وصول اجلميع دون أي عائق إىل املباين واملرافق العامة واخلاصة

  )١٤التوصية (املسنون   -دال  
 بروين دار السالم االهتمام برعاية املسنني من خالل احلفاظ على روابط عائلية             تواصل  -٥٥

.  على نطـاق واسـع     قوية مدعومة بالقيم األساسية لنظام األسرة املمتدة الذي ما زال منتشراً          
عاقة الذين حيـصلون    ، بلغ عدد املسنني واألشخاص ذوي اإل      ٢٠١٣نوفمرب  /تشرين الثاين  ويف

  . شخص٢٥ ٠٠٠ أكثر بقليل من ، إدارة التنمية اجملتمعيةلدىاملسجلني وعلى إعانات، 
وقامت حكومة بروين دار السالم بتنفيذ وتعزيز شىت بـرامج شـبكات األمـان                -٥٦

واستهل . االجتماعي كي تضمن عدم حرمان أي مواطن من االحتياجات اإلنسانية األساسية          
  احلفاظ على القـيم العائليـة؛      ‘١‘:  الذي يهدف إىل ما يلي     ‘رعاية املسنني مشروع  ‘البلد  

 ضـمان   ‘٣‘تعزيز التزام األطفال واألقرباء برعاية أهلهم أو أفراد أسرهم املـسنني؛ و            ‘٢‘و
  . توعية اجلمهور حباجة املسنني إىل الرعاية‘٤‘احملافظة على نوعية حياة املسنني؛ و
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  املركز وأهداف. ركز املخصص ألنشطة املواطنني املسنني    ، أنشئ امل  ٢٠١٣ويف عام     -٥٧
 التمتع حبيـاة نـشطة ومـن    مواصلة تلبية احتياجات املسنني مبا ميكّنهم من     ‘١‘: هي التالية 
 العمل كمركز دعم جمتمعي لتنظـيم األنـشطة الـيت تـشرك       ‘٢‘ يف األنشطة؛ و   املشاركة

 صفوف املسنني واحلـث     يفساعدة الذاتية    وتشجيع امل  ‘٣‘اجملتمعات احمللية يف تنمية البلد؛ و     
  . يف اجملتمععلى تبادل اخلربات مع األجيال األصغر سناً

  الشباب  -هاء  
 قدرات وإمكانات البلد يف دعم تعزيز املنافسة ويف إعـداد مهنـيني             تقويةمن أجل     -٥٨

 يف كل القطاعات االقتصادية، أنشئ صندوق لتنمية املـوارد          على مستوى عالٍ  متخصصني  
واهلدف من الصندوق هو احلرص على إتاحة فرص التعليم والتدريب اليت تـسمح             . البشرية

االعتمـاد  واحلد من سوق العمل،   احتياجات  بتكوين قوى عاملة حملية تناسب بشكل أفضل        
إىل بالتحديـد   واملخططـات املوجهـة      الصندوق الربامج    ويدعم. على اليد العاملة األجنبية   

ودورات تدريبية  منحاً دراسية   الصندوق حقل   يقدم  كما  .  العمل الشباب والذين هم يف سن    
  :ما يليواملخططات  هذه الربامج وتشمل. مع احتياجات قطاع الصناعةيتوافق مبا 

لطـالب املرحلـة    يتيح هذا النظام    : نظام املنح الدراسية يف جمال التعليم التقين واملهين        •
 ملتابعـة دراسـاهتم يف      ًلية فرصـا  لذين يتركون املدارس بسبب صعوبات ما     الثانوية ا 

 مؤسسات خاصة حملية؛

يهدف هذا النظام إىل تقوية القطـاع       : نظام بناء القدرات البشرية يف القطاع اخلاص       •
 ، وال سيما الذين تعوزهم اإلمكانيات املادية      ،اخلاص يف البلد من خالل منح املوظفني      

  األكادميية واملهنية؛لتحسني كفاءاهتم ًفرصا

الشباب بتوفري الـدورات    النهوض ب  يهدف هذا النظام إىل      :ريب والتوظيف نظام التد  •
التدريبية العملية واخلربات املهنية من أجل حتسني الكفاءات واملهـارات املطلوبـة يف             

  . العمل جمال
 النهوضوتتمثل إحدى املبادرات األخرى الرامية إىل متكني الشباب يف إنشاء مركز              -٥٩
أما أهداف املركز الذي يرعى     .  وزارة الثقافة والشباب والرياضة    يف ١٩٩٦الشباب يف عام    ب

  : فهي التالية عاما٤٠ً و عاما١٨ً تتراوح أعمارهم بني شباب بروين دار السالم الذين
منح الشباب العاجزين عن إكمال تعليمهم الرمسي والشباب العاطلني عـن العمـل          •

 اتية؛لتنمية الذاالكتساب املهارات وفرص تدريب  حالياً

 تقدمي املساعدة واملشورة إىل الشباب وأصحاب العمل فيما خيص فرص العمل؛ •

بحوا رّواد أعمـال نـاجحني      ليـص لشباب من أجل بناء قدرهتم      لتوفري التدريب    •
  .املستقبل يف
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وتشمل الدورات التدريبية اليت يوفرها املركز حالياً تسعة جماالت يف إطار برنـامج               -٦٠
تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت؛ وفن الطبخ وتنظيم الـوالئم؛        : وهي ،الشبابالنهوض ب 

وحتضري الكعك واملعجنات؛ والعالج التجميلي؛ وتصميم األزياء والتطريز؛ وعمل السمكرة          
 املركـز   استحدثكما  . والترصيص؛ وتصليح السيارات؛ واللحام؛ وأجهزة التدفئة والتربيد      

 مثـل   يف جمـاالت تماشى مع متطلبات سوق العمل    اليت ت الدورات التدريبية   من  ونظّم عدداً   
  . قيادة املركبات الثقيلة، والصياغة والتصميم مبساعدة احلاسوبوالعمل على السقاالت، 

وقد .  املركز برامج عديدة قصرية األجل ترمي إىل متكني الشباب يف البلد           ينفّذكما    -٦١
ا املـستفيدون مـن املـساعدات     ملساعدة الفئات املعوزة، وال سيم    " برنامج التمكني "ُصمم  

من أجل متكينهم من اسـتغالل املعـارف   واالجتماعية واملدمنون السابقون على املخدرات،  
 للبحث عن عمل أو فتح متجر صغري مدفوعني باهلـدف           يكتسبوهناواملهارات اجلديدة اليت    

  . هتمومتكينهم من االعتماد على ذاالنهائي املتمثل يف حتسني وضعهم واحلد من فقرهم 
 يف بروين دار السالم، الذي بدأ بثالثة مـشروعات         ة الوطني ةوفيما خيص برنامج اخلدم     -٦٢

وقد .  مكتمالً  طوعياً ، فقد أصبح اليوم برناجماً    ٢٠١١ديسمرب  /جتريبية اسُتهلت يف كانون األول    
ويتعمـق   حىت تزداد قدرهتم علـى التحمـل         بدنياً ونفسياً  للنهوض بالشباب    ُصمم خصيصاً 

: ويركّز الربنامج على أربعة عناصر رئيـسية هـي        .  باالنضباط وحتلّيهمباملسؤولية  سهم  إحسا
 وعنصر التدريب   ‘٢‘؛ و  الوطين والديين  االنتماء القدرة الذاتية على التحمل، وعنصر       عنصر ‘١‘

  . ريادة األعمال عنصر‘٤‘ اجملتمعية؛ وة عنصر اخلدم‘٣‘البدين والتدريب على االنضباط؛ و
  لتنمية اهلوية الذاتية لدى الشباب اسـتناداً       ‘شامل‘وُينظر إىل الربنامج على أنه برنامج         -٦٣

وينطوي الربنـامج علـى     .  فلسفة امللكية اإلسالمية املاالوية    هلذا البلد، أي  إىل الفلسفة الوطنية    
التدريب : فهيأما جوانب الربنامج    . ‘التعلم باملمارسة ‘ و ‘التعلم بالتجربة ‘عملية تعليمية تقتضي    

الرجـال والنـساء    من   ،غري العسكري؛ ومشاركة مجيع املواطنني الربونيني واملقيمني الدائمني       
 متعدَد التخصصات؛    سنة؛ واعتماد منهاج دراسي وتدرييب     ٢١-١٦الفئة العمرية   املندرجني يف   

  .ومسامهة الوكاالت احلكومية والقطاع اخلاص واملنظمات غري حكومية واألفراد
أغسطس من كل عام وقد     /حتتفل بروين دار السالم باليوم الوطين للشباب يف آب        و  -٦٤

  .٢٠١٢لشباب يف عام لأنشئ صندوق 

  )٢٧ و٢٥ و١٩ و١٨التوصيات (التعليم تعميم تشجيع   -واو  
. يف تنمية البلـد    أساسياً   ما زالت بروين دار السالم تركز على التعليم بوصفه عنصراً           -٦٥

 مؤسسات تعليمية جيدة من ناحية البىن األساسية العاليـة          توفري إىل    تسعى جاهدة  ولذلك فهي 
البحث والتطّور، والنظام اإلداري املتسم بالكفـاءة       أنشطة  اجلودة، واملوارد البشرية املمتازة، و    

  . من ميزانيتها الوطنية لقطاع التعليمكبرياًجزءاً وبالتايل، خصصت بروين دار السالم . والفعالية
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واحتلت ،  ٢٠١١ التعليم لعام    بتعميم يف مؤشر التنمية املتعلق       البلد تقدماً  حقققد  و  -٦٦
، حيث سجلت رقماً مرتفعاً علـى   بلدا١٢٧ًضمن املرتبة الرابعة والثالثني بروين دار السالم  

 .٠,٩٧٥املؤشر قدره 

الطويلة األجل اليت ستعود علـى التحـصيل        أيضاً بالفوائد   وتقّر بروين دار السالم       -٦٧
البلـد  يواصـل   وبالتايل،  . جودة الرعاية والتعليم يف مرحلة الطفولة املبكرة      بفضل  كادميي  األ

تنفيذ نظامه الوطين للتعليم يف القرن احلادي والعشرين يف إطار اخلطة االسـتراتيجية املعـدَّة               
  .٢٠١٧-٢٠١٢للفترة 
ل بتوفري تعلـيم   كل إمكانيات الطفتنمية هذه اخلطة االستراتيجية اخلمسية إىل    وهتدف  -٦٨

 التميز يف التعليم والـتعلم؛      ‘١‘: جماالت هي ) ٣( على ثالثة    التعليموتركّز وزارة   . عايل اجلودة 
وقد أولت اخلطـة األولويـة لعـدة        .  الكفاءة واالبتكار  ‘٣‘ الضمري املهين واملساءلة؛ و    ‘٢‘و

املعايري املتعلقة بأداء    وضع   ‘٢‘ الرعاية والتعليم يف مرحلة الطفولة املبكرة؛ و       ‘١‘: مبادرات هي 
  إىل املمارسات الفضلى املعتمدة على الـصعيد الـدويل؛          استناداً  دار السالم  املعلمني يف بروين  

 مبـا يف ذلـك الـتعلم مـدى احليـاة؛            ،التعليم والتدريب التقين واملهين   طرائق  تعديل   ‘٣‘و
 اليت تعرف أيـضاً   (الت  مبادرة اخلطة االستراتيجية لتعليم تكنولوجيا املعلومات واالتصا       ‘٤‘و

 لـدى  اإلملام بـالقراءة والكتابـة  وهتدف اخلطة إىل رفع مستويات ). اهلجرة اإللكترونية باسم  
إىل أقصى حد الدعم املقدَّم إىل املعلمني بتحسني مهاراهتم         يزيد  البلد و ، ما يعزز كفاءة     الطالب

  . وزيادة ثقتهم
ولة املبكرة إىل حتسني النمو الكلي لألطفال       وترمي برامج الرعاية والتعليم يف مرحلة الطف        -٦٩

  :فهي التالية  يف إطار الربنامجاليت ُتقّدمأما اخلدمات الرئيسية .  رفاههمحتسنيالصغار وإىل 
 ؛) سنوات٥-صفر( اخلدمات الصحية •

 ؛) سنوات٣-صفر(مراكز خاصة لرعاية األطفال  •

يف )  سنوات ٥-٣(ة  وغري احلكومي )  سنوات ٥(خدمات الرعاية والتعليم احلكومية      •
  .املدرسةااللتحاق بمرحلة ما قبل 

التـدريب  منـاهج  إدخال تعديالت رئيسية علـى  على  بروين دار السالم  وتعكف  -٧٠
أفضل االحتياجات االجتماعية واالقتصادية للبلـد      لكي تليب على حنو     والتعليم التقين واملهين    

  . ميةيات األفراد التعل من أجل تلبية خمتلف احتياج٢٠٣٥عن رؤية بروين تعّبر و
 لـدى  اإلملام بالقراءة والكتابة   رفع مستويات    إىل اهلجرة اإللكترونية  مبادرة   وهتدف  -٧١

التالميذ من خالل ترشيد الدعم املقدم إىل املعلمني وتعزيزه إىل أقصى حد بتحسني مهاراهتم              
  اليت جتمـع نظمـاً     لةالشام إىل تقوية شبكة البلد      وستؤدي هذه املبادرة أيضاً   . وزيادة ثقتهم 

  . ما يسمح له باملسامهة يف بيئة التعليم العاملية وبالتعلم منها تعليمية أخرى،
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طار على وضع الصيغة النهائية إل اجمللس الوطين لالعتماد يف بروين دار السالم         ويعمل  -٧٢
أن خيتارها  بروين دار السالم، وهو إطار يتناول الطرق املتعددة املرنة اليت ميكن            املؤهالت يف   

املتعلمون الكبار إلمتام تعليمهم العايل، مع مراعاة ضرورة حتديد األولويات واستخدام املوارد            
كما يهدف اجمللس   .  التعليم والتدريب  جوانببأكرب قدر ممكن من الكفاءة والفعالية يف كل         

هنايـة    قبل ائة يف امل  ٩٠نسبة  أو ما يعادله تتجاوز     متام التعليم الثانوي    إل مستويات   بلوغإىل  
  .٢٠١٧ عام
 ،مـثالً فقد وضعت،   . جودة اخلدمات حتسني   تعمل على    التعليموما انفكت وزارة      -٧٣

  .مشروع حتسني مباين املدارس والبىن األساسية؛ وبرنامج صيانة املباين
أُتيحـت يف  ، بدأ البلد بتنفيذ نظام لتقدمي املـساعدة      ٢٠١٢يناير  /ويف كانون الثاين    -٧٤

يف  من الطـالب احملـرومني ملـساعدهتم         ١٠٧مة يف بيوت الشباب ملا جمموعه       اإلقاإطاره  
  .  العلميحتصيلهم

 )٢٥ و٢٤التوصيتان (احلصول على اخلدمات الصحية   -زاي  

 علـى أمهيـة     تشديدها ،٢٠٣٥ من خالل رؤية بروين      ،تواصل بروين دار السالم     -٧٥
وعلى حتسني  البشرية،  لعام يف التنمية     أحد أهم جماالت االستثمار ا     باعتبارهاالرعاية الصحية   

 الرئيسية املسؤولة عن توفري اخلدمات الصحية       اهليئةوُتعد وزارة الصحة    . لشعبهاجودة احلياة   
م وتقـدَّ .  دار السالملوظائف التنظيمية يف جمال الصحة يف بروين اوعن أداء وإدارهتا وتقدميها   

شكل خاص على حتسني نوعية اخلـدمات        ب باتباع هنج شامل يركز     الشاملة الرعاية الصحية 
  .والتنظيم مبا يف ذلك خدمات الدعم يف جمايل اإلدارة ،فعاليتهاكفاءهتا وو

 مبا فيها رعايـة صـحة األم        ،الرعاية الطبية والصحية اجملانية   يتلقون  ن  وما زال املواطنو    -٧٦
  . ما قبل الوالدة برامج التلقيح وفحوصيف إطار برامج منها، مثالً،ل والطف
ويتواصل كذلك تعزيز اخلدمات السريرية وزيادة تطويرها لتليب احتياجات الرعايـة             -٧٧

 أحـدث  اسـتخدام    ويتواصـل . مرحليت التعليم الثـانوي واجلـامعي     الصحية خاصة يف    
  .رعاية صحية أكثر جناعة وفاعليةتوفري  معدات جديدة تساعد على حبيازة تالتكنولوجيا

 خدمات دعـم أخـرى مثـل        مات السريرية، ُتقدم أيضاً   وباالقتران مع تطوير اخلد     -٧٨
رعايـة  تـوفري   اخلدمات املختربية والصيدلية وغريها من اخلدمات الصحية ذات الصلة لضمان           

وعالوة على ذلك، تتوفر خدمات إعادة التأهيل داخل املستـشفيات          . صحية وفق هنج شامل   
.  املرضى ذوي االحتياجات التأهيليـة    وخدمات الرعاية الصحية األولية لرفع مستوى معايري رعاية       

تقدمي خـدمات الـدعم       يف  هاماً  دوراً ويؤدي قسم العاملني االجتماعيني يف اجملال الصحي أيضاً       
 - اقتـصادية ونفـسية    - اجتماعية مسائلمعاجلة  للمرضى وعائالهتم ممن حيتاجون إىل دعم يف        

  .اجملتمع يف داًومن شأن ذلك أن يساعد املريض على االندماج جمد. اجتماعية
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 مـن   خاليـاً ‘ أعلنت منظمة الصحة العاملية أن بروين دار السالم أصبحت بلداً         قد  و  -٧٩
فيها عمليات املراقبة عن طريـق وحـدة        تواصلت   ، ومنذ ذلك الوقت   ١٩٨٧ عام   ‘املالريا

 أُعلن  ،٢٠٠٠ويف عام   .  التابعة لوزارة الصحة   ،الوقاية من املالريا ومكافحة ناقالت األمراض     
اخلـاص   برناجمـه  البلد   واستهلاألطفال  السالم خالية من مرض شلل      كذلك أن بروين دار     

، ٢٠١١ يونيـه /ومنذ حزيران. ٢٠١٣فرباير /القضاء على داء اخليطيات اللمفاوية يف شباط ب
بإجراء يف بروين دار السالم     " باء" التهاب الكبد     مرض اختذت خطوات كذلك للقضاء على    

  .األطفاللدى واملناعة ضد احلصبة " باء"التهاب الكبد اإلصابة ب التقليل منبشأن أحباث 
 "٢٠٣٥ بروينرؤية  "دعم  ، تواصل تنفيذ مبادرات وبرامج      املاضيتنيوخالل السنتني     -٨٠

مـع االسـتراتيجيات    والتكيـف   التواؤم  مواصلة   إىل جانب    ،٢٠٣٥ورؤية وزارة الصحة    
  : واملبادئ التوجيهية اإلقليمية والدولية

ويج باستمرار ألمهية اتباع أسلوب عيش صحي عن طريق خمتلف املبادرات مثل            التر •
" أسلوب العـيش الـصحي    برنامج  "و" املبادئ التوجيهية الوطنية لألنشطة البدنية    "
  ؛"مقيم صحة"وبرنامج " العيش الصحيعيادة أسلوب "و

ـ       : ٢٠١١أكتوبر  /يف تشرين األول   • ى استهالل برنامج بروين الوطين للوقاية من عم
  ؛٢٠٢٠-٢٠١١ اخلطة االستراتيجية العشرية للفترة -السكري 

 إىل  ،٢٠١٢استهالل نظام بروين دار السالم إلدارة معلومات الرعاية الصحية عـام             •
جانب حيازة معدات تكنولوجية متقدمة مثل اجلهاز املاسح بالرنني املغناطيسي، وماسح 

  شعة السينية للفحص واملعاجلة؛الصور املقطعية احملوسبة، وأجهزة تصوير الثدي باأل
لتلقيح ضد فـريوس الـورم      ل ُوضع الربنامج الوطين     ٢٠١٢يناير  /يف كانون الثاين   •

 وهي استراتيجية وقائية أخرى ترمي إىل تقليل حاالت اإلصابة بـسرطان            ،احلليمي
  ؛ البلدق الرحم والوفيات النامجة عنه يفعن

 حاالت اإلصابة بسرطان عنق     إنشاء سجل وطين ملسحة عنق الرحم من أجل تعداد         •
  الرحم بني النساء؛

بإضافة )  سنوات ٥-صفر(إدخال حتسينات على الربنامج الوطين لتحصني األطفال         •
مع توصية الدورة الـسادسة والـستني   اً جرعات مقوية لضمان مناعة مطولة، متاشي     

تحـاق  التلقيح اإللزامي لألطفال لـدى االل     اً  وفُرض أيض . )٨(جلمعية الصحة العاملية  
وباألساس، فاقت نسبة . باملدارس لضمان حصول عدد أكرب من السكان على املناعة      

  ؛ يف املائة٩٥برامج التلقيح الوطنية يف تغطية ال
نشر املرحلة األوىل من استطالع الرأي املتعلق بالصحة واحلالة الغذائية على املستوى             •

  ؛٢٠١١-٢٠٠٩الوطين يف بروين دار السالم للفترة 
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 ٢٠١٢خطار حظر التدخني يف أماكن معينة، الذي دخل حيز النفاذ عـام             تعديل إ  •
. إىل تقليل خماطر التعرض إىل دخان التبغ اليت هتدد عامة السكان والبيئة           والذي يرمي   

وضع العالمات علـى ُعلـب الـسجائر        ) تعديل( عن ذلك، نصت لوائح      فضالًو
وضع يزيد  ، على أن    ٢٠١٢سبتمرب  /، اليت دخلت حيز النفاذ يف أيلول      ٢٠١٢ لعام

  ؛ يف املائة٧٥عالمات التنبيه املصورة على علب السجائر بنسبة 
يف العيـادات واملراكـز   " برنامج التقدير للحصول على أفضل اخلدمات    "اسُتحدث   •

املستشفيات والعيادات الطبيبة املتخصصة يف إطار مبـادرة حتـسني     وعنابر  الصحية  
  . ة وتعزيزهااخلدمات يف املؤسسات الصحينوعية رصد 

الـصحة  حتـسني  الـسالم خمطـط    بروين دار استهلت،  ٢٠١١أبريل  /ويف نيسان   -٨١
 يف إطار استراتيجيات معاجلة املشاكل الصحية وذلك بالتركيز علـى           ٢٠١٥-٢٠١١ للفترة

الـصحة يف مجيـع     "ويشمل املخطط إدراج اسـتراتيجية      . الترويج ألسلوب عيش صحي   
كاالت الدولة، مبوجب النص املُعتمد خـالل املـؤمتر         وتعزيزها على مستوى و   " السياسات

؛ ووضـعت   ٢٠١٣يونيـه   /العاملي الثامن لتعزيز الصحة الذي ُعقد يف هلسنكي يف حزيران         
 بني القطاعات علـى مـستوى الوكـاالت         يف ما برامج لتعزيز الصحة، والنهوض بالتعاون      

ومـن  . دين واجملتمعات احمللية  احلكومية والقطاع اخلاص واملنظمات غري احلكومية واجملتمع امل       
ال يتجزأ من اخلطة الوطنية متعددة القطاعات للوقايـة مـن           اً  املزمع أن يصبح املخطط جزء    

، اليت توسع نطاقها لتحقق األهـداف       ٢٠١٨-٢٠١٣ األمراض غري املعدية ورصدها للفترة    
  .ألمراض غري املعديةللوقاية من اللخطة الوطنية األمشل 
مل الوطنية متعددة القطاعات للوقاية من األمراض غـري املعديـة   وُوضعت خطة الع    -٨٢

االلتزام التام بتحقيـق    متكني بروين دار السالم من      بغرض   ٢٠١٨ -٢٠١٣ورصدها للفترة   
لوفيات يف سـن    ، من ا  ٢٠٢٥ يف املائة حبلول عام      ٢٥بنسبة   ،احلداملتمثل يف   العاملي  اهلدف  
  .٢٠١٨ حبلول عام  يف املائة١٨بة عين احلد منها بنس مما ي،األمراض غري املعديةبسبب  ةمبكر
، نفذت وزارة الصحة    ٢٠١٢-٢٠٠٧الوطنية التاسعة للفترة    التنمية  خطة  ويف إطار     -٨٣

 ،املراكز الـصحية اجلديـدة    ، مبا يف ذلك     البىن األساسية اجلديدة وتطويرها   مشاريع لتحسني   
 وتوسيع وحدة   ،ديد يف مقاطعة توتونغ    ومركز غسيل الكلى اجل    ،واملركز الوطين لعزل األوبئة   

 وختصيص مـبىن للمـرأة   ، وإضافة مبىن جديد للمبىن الرئيسي لوزارة الصحة   ،الطب النفسي 
.  وتوسيع خمتربات اخلدمات العلمية"رجاء إستري بنجريان أناك صالهة    "والطفل يف مستشفى    

 ذلك تطـوير وتوسـيع       مبا يف  ،السنوات املقبلة خالل  ومن املزمع مواصلة إنشاء بىن أساسية       
 واملبىن اجلديد لقـسم اخلـدمات الـصيدلية     "رجاء إستري بنجريان أناك صالهة    "مستشفى  

 وعدة مراكز   ، واملركز الوطين لطب األسنان    ،الطفلالنهوض ب واملتجر الطيب احلكومي ومركز     
  .صحية أخرى
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 إىل  د البشرية ولتعزيز النتائج الصحية وسد الثغرات وحتسني استخدام املرافق واملوار          -٨٤
اعتماد  و ،للجميعتغطية صحية   توفري  نظام صحي مستدام و   إقامة   مع التركيز على     ،أقصى حد 

، تعمل وزارة الصحة علـى       اجليدة صحية وخدمات الرعاية الصحية   الألنظمة  لمناذج ناجعة   
قـرر   ومن امل  ،بنيته األساسية يف بروين دار السالم     لوضع خطة رئيسية شاملة لنظام الصحة و      

  .٢٠١٤يف أوائل عام هذه اخلطط تكمال اس
ـ             -٨٥ ومعاجلتـهم  اً  وتسعى بروين دار السالم إىل التعامل مع مسألة رعاية املختلني عقلي

 يف القانون الوطين الذي يتـضمن       وُينظر حالياً . املريضاحتياجات  على  تركز  بطريقة شاملة   
 واألشخاص غـري    تلني عقلياً املخمثل اجملرمني   تتعلق بفئات معينة من املرضى      حمددة   أحكاماً

كما ينص القانون على املعايري املطلوبة لرعاية       . تلقي العالج على  القادرين على إبداء املوافقة     
  .ذلك من مرافقيتطلبه املرضى وعالجهم وما 

 السكن املالئم  -حاء  

، ال تـزال بـرامج      ٢٠١٧-٢٠١٢الوطنية العاشرة للفتـرة     التنمية  مبوجب خطة     -٨٦
آمال واحتياجات وتطلعات مواطين    يهدف إىل حتقيق    اً  هاماً  طنية تشكل مشروع  الواإلسكان  

ما يتعلق  ذوي الدخل املنخفض واملتوسط، يفبروين دار السالم واملقيمني فيها إقامة دائمة من     
ـ ٢٠٠٩ومنذ عام   . السعر وآمن ومعقول    مسكن جيد وشغل  بامتالك   سبة بنـاء  ، ارتفعت ن

نتظار قبل  مما قلّص مدة اال يف املائة٣٠مبا يفوق طين لإلسكان، املساكن، يف إطار املخطط الو 
 مـن جممـوع      يف املائة،  ٤٠، يساهم املخطط بأكثر من      ٢٠١٢  عام ومنذ. امتالك مسكن 

املـشاريع  جمموع  من    يف املائة  ٥٠ حوايلما نفذه من مشاريع      وقد بلغ    ،أعمال بناء املساكن  
 سينتهي من تنفيـذ    التوقعات إىل أن املخطط      ، تشري ٢٠١٤وحبلول عام   . يف إطاره املدرجة  

  . من جمموع املشاريع املدرجة يف إطاره يف املائة٦٠فوق ي ما
بناء وترية  إىل تسريع   ا  يف نظام البناء الصناعي وتطبيقه    البناء  ابتكارات  وأدى اعتماد     -٨٧

ملـوارد  استخدام ا ب  تقضي باالستناد إىل مبادئ  إىل حتسني جودته     على نطاق واسع و    املساكن
  .يراعي البيئة وحيقق الكفاءةاستخداماً 

ُيطبق بإشـراف جلنـة    ويهدف مشروع املساعدة السكنية للفقراء واملعوزين، الذي          -٨٨
جديدة وترميم مساكن ويشمل املشروع بناء . ، إىل توفري املساكن للعائالت احملرومة   )٩(خاصة

 تواصل أيضاً كما  . جنة التقييم الالزم  املساكن املخربة لفائدة املؤهلني لذلك بعد أن جتري الل        
 مد  "ياياسان سلطان حاجي حسن البلقيه    "مؤسسة   مثل اجمللس الديين اإلسالمي و     ،وكاالت

  .يد املساعدة لتوفري املساكن للمحتاجني
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عدة خمططات مالية تشمل تقدمي مساعدة مالية        أيضاً   وضعت بروين دار السالم   قد  و  -٨٩
زيادة  وهو ما أتاح     ،خمطط لالدخار السكين  ، فضالً عن     أرض لشراءاملساكن وقروضاً   لشراء  

  . للمساكنإمكانية امتالك سكان بروين دار السالم

 االجتار باألشخاص  -طاء  

 وحـدة لرؤسـاء األجهـزة        دار السالم  أنشأت بروين  ،٢٠١١أغسطس  /يف آب   -٩٠
. باألشـخاص ر   ملعاجلة املشاكل املتعلقـة باالجتـا      )١٠(املتخصصة يف جمال مكافحة االجتار    

 التابعة لقوة الـشرطة  ، وحدة التحقيق يف قضايا االجتار بالبشر     دار السالم  أنشأت بروين  كما
ـ        كي ت  ،امللكية للمرسـوم اخلـاص    اً  تخصص يف التحقيق يف جرائم االجتار باألشخاص وفق

موحدة تنفيذية   إجراءات   كما اسُتحدثت . ٢٠٠٤مبكافحة االجتار باألشخاص وهتريبهم لعام      
  .االجتار باألشخاصقضايا  التحقيقات املتعلقة بأثناءاتباعها الواجب جراءات اإليد لتحد
يف جهودها الراميـة إىل      تقدماًلسنوات األخرية   خالل ا بروين دار السالم     وأحرزت  -٩١

التنـسيق بـني    زيادة   بناء القدرات و   فقامت بتعزيز قانون مكافحة االجتار باألشخاص     تنفيذ  
 وحضر مسؤولون معنيون هبذه املسألة. نية املساعدة التقتقدميإىل سعيها  كاالت، فضالً عنالو

  .خمتلف االجتماعات املتعلقة بتهريب األشخاص واالجتار هبم واجلرائم عرب احلدود
 حكومة بروين دار السالم تعديالت عـدة علـى          أدخلت،  ٢٠١٢ويف أوائل عام      -٩٢

 كبح االستغالل اجلنـسي التجـاري       تعزيزل)  واو ٣٧٧ باء و  ٢٩٤ املادتان(القانون اجلنائي   
 ٢٠٠٤كما حيظر املرسوم اخلاص مبكافحة االجتار باألشخاص وهتريبـهم لعـام            . ألطفالل

ألغراض اجلنس والعمل وهي جرائم تترتب عليها عقوبات صارمة تصل          باألشخاص  االجتار  
  . سنة٣٠  السجن ملدةإىل
ألغراض العمل، فرضـت إدارة     ص  باألشخا ملنع االجتار    سعياً، و ٢٠١٢منذ عام   و  -٩٣

ملـنح  اً   شـروط  القوى العاملة  مجيع وكاالت توظيف     ، على  لوزارة الداخلية  ة التابع ،العمالة
ويف .  خلفية الشركات واألفـراد    اع مبالغ نقدية وإجراء حتريات عن      من بينها إيد   اخيصالتر

 يف  كـامالً اً  تطبيق ٢٠٠٤، طُبق مرسوم وكاالت التوظيف لعام       ٢٠١٢يناير  /كانون الثاين 
 وهو ينص على إجراءات شاملة تعزز االستقرار األمين والرفاه والسالمة ومحاية حقوق             ،البلد

  . مراعاة معايري منظمة العمل الدوليةمن خاللالعمال 
شمل أحكامـه العمـال احمللـيني       ت، الذي   ٢٠٠٩مرسوم العمل لعام    وتندرج يف     -٩٤

األجور، وصـحة   دفع  يف حالة عدم    اليت ُتتَّخذ    قانونيةالجراءات  اإلمثل  واألجانب، جوانب   
ل نفقات إعـادة    حتّمعن  سؤولية  امل  عن فضالً ، ومعايري الرعاية الطبية   العمال، ومكان العمل،  

 يف  محالت ميدانية  الوطين   السجل اهلجرة و  إدارة العمالة وإدارة  ونفذت  . إىل أوطاهنم العمال  
عدم مثل  ي  عية مبختلف مؤشرات العمل القسر    أحناء البالد للترويج حلقوق العمال والتو     شىت  

  . التقّيد هبالتشجيع علىلواهلجرة والعمل قوانني ب للتوعيةمحالت ُنظمت و. دفع األجور
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  )٣٣ و٣٠ و٢٩ و١٢ و١٠ و٩التوصيات (بناء القدرات   -ياء  
شاركت بروين دار السالم يف عدد من األحـداث اإلقليميـة والدوليـة املتـصلة                 -٩٥

  :ناإلنسا حبقوق
حكومـة ماليزيـا وأمانـة      باألشخاص نظَّمتها   مكافحة االجتار   دورة تدريبية بشأن     •

 ؛إطار عمل الشرطةاحترامها يف وإىل التوعية حبقوق اإلنسان وهي هتدف الكومنولث، 

التصنيف  -منظمة الصحة العاملية " أيام حتت عنوان ٤حلقة عمل ُعقدت على مدى       •
 ؛"والصحةواإلعاقة للقدرة على العمل الدويل 

جملس التعاون االقتصادي آلسيا واحمليط اهلادي على مستوى الـوزراء          نظَّمه  منتدى   •
مسامهة املـرأة يف    مسألة  تناقش املشاركون   حيث  وتناول موضوع املرأة واالقتصاد     

التجاريـة ورأس   األعمال  االقتصاد، وال سيما يف جمال االقتصاد االبتكاري وفرص         
 املال البشري؛

 والقانون اإلنـساين الـدويل      ٢٠٠٥اتفاقيات جنيف لعام     نظامن  حلقة عمل بشأ   •
 مع البعثة اإلقليمية للجنة الدولية للصليب األمحر يف كواالملبور؛ُنظّمت باالشتراك 

مه جملس املرأة   منتدى للتوعية باتفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييز ضد املرأة نظَّ           •
مـن  متكني املرأة   "ة استمرت يومني بشأن     يف بروين دار السالم وأعقبته حلقة دراسي      

 ؛"رابطة أمم جنوب شرق آسياالبلدان األعضاء يف يف تنمية املشاركة 

الـتمكني  مكتب نظَّمها اتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة    بشأن   عمل   اتحلق •
لحكومة التايلندية امللكية، واللجنة االقتصادية واالجتماعيـة آلسـيا         التابع ل الوطين  
 اهلادي؛واحمليط 

بـالعنف  يف ما يتعلق    اجلرائم اليت يتعرض هلا القاصرون      "دورة تدريبية إقليمية بشأن      •
اشـتركت يف   ، وقـد    "االجتار بالبشر اجلرائم املرتكبة حبق ضحايا      وخباصة   ،املرتيل

وشعبة الشرطة املكلفة بالتعاون    دار السالم   قوات الشرطة امللكية يف بروين      تنظيمها  
 ؛التقين الدويل

رابطة أمم جنـوب   نظمتهما  اللتان  اهلجرة  بشأن   ة والثاني األوىلورتان التدريبيتان   الد •
الوثائق املزورة وعمليـات مكافحـة      حول  دوائر اهلجرة   موظفي  كبار  ل شرق آسيا 

 ؛ باألشخاصاالجتار

عملية بايل،  املعنيني ب للخرباء التقنيني   ُخصِّصت  االجتار باألشخاص   بشأن  حلقة عمل    •
 يل بشأن توطيد التعاون اإلقليمي ملكافحة االجتار باألشخاص؛ومنتدى عملية با

رابطة أمـم جنـوب   حلقة عمل تدريبية بشأن مكافحة االجتار باألشخاص نظمتها    •
  .٢٠١٣أكتوبر / يف سنغافورة يف تشرين األولشرق آسيا
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 دراسية للطالب األجانب لتمكينـهم    اً  ، قّدمت بروين دار السالم منح     ١٩٩٥ومنذ عام     -٩٦
 ٤٠٠ما يقـارب    وقُدِّم  . متابعة تعليمهم العايل يف خمتلف املؤسسات األكادميية يف البلد        من  

 حىت يتمكنوا   أوروبا يف آسيا وأفريقيا و     بلداً ٦٣منحة دراسية إىل طالب قادمني من أكثر من         
لسلطان شـريف علـي     امن متابعة دراساهتم العليا يف جامعة بروين دارس السالم وجامعة           

  . عهد بروين التكنولوجياإلسالمية وم
، وقعت جامعة بروين دار السالم مـع مركـز الـشرق            ٢٠١٢يونيه  /ويف حزيران   -٩٧

دار الـسالم   مشترك بني بروين    مخاسي السنوات   والغرب على مذكرة تفاهم بشأن مشروع       
ويرمي . رابطة أمم جنوب شرق آسيا    ليزية يف   كاللغة اإلن استخدام  والواليات املتحدة لتحفيز    

 مليون دوالر أمريكي، واملمول من حكومة بروين دار السالم،          ٢٥وع الذي تبلغ قيمته     املشر
رابطة أمم جنوب شـرق آسـيا       يف البلدان األعضاء يف     ليزية  كإىل تعزيز استخدام اللغة اإلن    

  أسـبوعاً  ١١مدتـه    برناجماًأساساً  ويتضمن املشروع   . الرابطةبلدان  كوسيلة لتيسري اندماج    
 ضابطاً ودبلوماسياً ومعلماً    ١٢٠، شارك أكثر من     ٢٠١٢ومنذ عام   . ليزيةكنلتعليم اللغة اإل  

كما ُيستكمل املشروع مببادرتني أخريني     . من بلدان رابطة أمم جنوب شرق آسيا يف الربنامج        
 تبادل كبـار وصـغار      ‘٢‘ليزية كلغة أجنبية؛ و   ك برنامج لتبادل متعلمي اللغة اإلن     ‘١‘: مها

  .ين دار السالم والواليات املتحدةاملوظفني بني جامعة برو
اليت ُنظمت يف إطار قمة     وزراء اخلارجية   ، ُعقدت مشاورة    ٢٠١٣يوليه  /ويف متوز   - ٩٨

بروين دار الـسالم    املقدم من   املنح الدراسية   بعرض  رّحب الوزراء   حيث  شرق آسيا   بلدان  
ـ يف ) املاجـستري (االلتحاق بربنامج شـهادة الدراسـات العليـا      للراغبني يف    سياسات ال

 يف جامعـة    ٢٠١٣ديـسمرب   / كانون األول  ٢٧بدءاً من     شهراً ١٨ومدته  العامة    واإلدارة
  . بروين دار السالم

كما كان لربوين دار السالم على مّر السنني دور نشط يف تقدمي املساعدة إىل العديد                 -٩٩
. ية الـصغرية الناميـة    البلدان النامية غري الساحلية والدول اجلزر     فيها   مبا   ،من أقل البلدان منواً   
شاريع إعادة البناء والتعاون    وانتهاًء مب الدعم املايل   بدءاً ب  عدة   أشكاالًاملقدمة  وتتخذ املساعدة   

 مليـون جنيـه     ١٣، قدمت بروين دار السالم مسامهات تتجاوز        ١٩٨٥ومنذ عام   . التقين
 يتوىلو. أنشطتهاسترليين إىل صندوق الكومنولث للمساعدة التقنية، كما شاركت بفعالية يف           

الصندوق دعم التعاون الذي يستند إىل مهارات وخربات مجيع أعضائه من أجل مـساعدة              
  . الوطنية اليت تواجههاالتنمية البلدان على إجياد حلول مستدامة ألبرز حتديات 

 )٢٠١٧-٢٠١٣(اخلطة االستراتيجية ألمانة الكومنولث     من خالل    ،ويقّدم الصندوق   -١٠٠
 من املساعدة التقنية إىل الدول األعضاء، وهذا يشمل املشاركة بصورة بناءة يف              خمتلفة أشكاالً

اآلليات الدولية واإلقليمية املعنية حبقوق اإلنسان مثل عملية االستعراض الـدوري الـشامل،        
  .  هذهاالستعراضعملية ومساعدة األعضاء على تنفيذ نتائج 
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نظمتها هيئات إقليمية ودولية مثـل       شىتكما شاركت بروين دار السالم يف برامج          -١٠١
، وجلنة  أمم جنوب شرق آسيا   التابعة لرابطة   اللجنة احلكومية الدولية املعنية حبقوق اإلنسان،       

كمـا   .منولثو والك ،ومعهد حركة عدم االحنياز من أجل متكني املرأة        املعنية باملرأة،    الرابطة
من خالل إطار رابطة أمـم جنـوب         ،مع هيئة األمم املتحدة للمرأة    بروين دار السالم    تعمل  

 يتعلق باحلصول على املساعدة التقنية بـشأن الـربامج واالسـتراتيجيات            يف ما شرق آسيا،   
 وستواصل حكومة بروين دار السالم بذل       .املبتكرة لتعزيز متكني املرأة واملساواة بني اجلنسني      

 منها  دولية لبناء القدرات، سعياً   اجلهود للمشاركة يف الربامج اليت تنظمها اهليئات اإلقليمية وال        
  .إىل اكتساب وتبادل املعارف واملعلومات واخلربات واملمارسات الفضلى

  )٣١ و٦ و٥تناول التوصيات (تعزيز التفاهم الثقايف   -كاف  
شعبها على النحو   وهو أسلوب حياة    لربوين دار السالم    إن اإلسالم هو الدين الرمسي        -١٠٢

أُجـري  عنه جمدداً يف التعـديل الدسـتوري الـذي          واملعّبر   ١٩٥٩يف دستور عام    املكرس  
املالوية وعقيدتـه   وعليه، تتمحور أنشطة جمتمع بروين دار السالم حول ثقافته          . ٢٠٠٤ عام

الدينية يف جو مـن الـسالم       شعائرهم  ومع ذلك، يستطيع غري املسلمني ممارسة       . ةاإلسالمي
  . ، وهذا األمر مكّرس أيضاً يف الدستوروالوئام
بدرجـة  تتسم  األديان والثقافات   على أن العالقات بني     تاريخ بروين دار السالم     ويدل    -١٠٣

 الفطرعالية من التآلف ويظهر ذلك بشكل خاص يف االحتفاالت اليت تقام يف البلد مبناسبة عيد                
وعلى حنو مماثـل، تظهـر      . املسلمني وُيستقبل اجلميع فيها بالترحاب    " ُتشرَّع أبواب منازل  "إذ  
وتساهم هذه املمارسات . ارسات مشاهبة أثناء االحتفاالت اليت تقام مبناسبة رأس السنة الصينيةمم

  . والتفاهم بني اجلماعات اليت تعيش يف البلداملودةاالجتماعي وتعزيز الوئام والتقاليد يف 
ـ                -١٠٤ ع وتدعم بروين دار السالم أيضاً كل الربامج املعنية بالتآلف الديين، مبا يتوافـق م
وباإلضافة إىل ذلك، أدرجت بروين دار السالم يف البـاب          .  ومع املبادئ اإلسالمية   هادستور

باملمارسة السلمية للمعتقدات   تتصل   أحكاماً) ٢٢الفصل  (اخلامس عشر من القانون اجلنائي      
  .الدينية يف البلد

ء يف جمموعـة أصـدقا    اً  ، أصبحت بروين دار السالم عضو     ٢٠١٢يونيه  /ويف حزيران   -١٠٥
للجهود اليت يبذهلا التحالف مـن أجـل تعزيـز    اً  حتالف احلضارات التابع لألمم املتحدة، دعم     

بني عالقات الوئام   وتشدد بروين دار السالم على أمهية       . واحلضاراتاألديان  التفاهم بني خمتلف    
بلـد  الويواصـل   .  على دوام السالم واالستقرار يف البلد       منها األعراق واألديان املختلفة حرصاً   

الدولة وزعماء الطوائـف    مسؤويل  شجع  ت املشاركة يف اجتماعات احلوار بني الديانات و       أيضاً
  .  األديانعلى املستوى الدويل لتعزيز احلوار بنياليت ُتعقد الدينية على حضور االجتماعات 
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  )٢٣التوصية (أمن الفضاء اإللكتروين   -الم  
ملتصلة بشبكة اإلنترنت على نطـاق العـامل،        نظراً إىل ارتفاع عدد اجلرائم اجلنسية ا        -١٠٦

أدخل مكتب النائب العام عدة تعديالت جديدة على قانون العقوبات بغية احلد من تزايـد               
وأصبح باإلمكان توجيـه هتمـة      . تلك اجلرائم اليت اختذت من التكنولوجيا وسيلة النتشارها       

 ٢١ها ممن تتجاوز أعمـارهم      االستمالة اجلنسية إىل الذين جيولون يف شبكة اإلنترنت أو غري         
سنة فيستخدمون ادعاءات كاذبة ليلتقوا أو يسافروا لاللتقاء بأطفال دون سن السادسة عشرة      

، يف حني أضيفت جرائم جديـدة تتمثـل يف          ) زاي ٣٣٧املادة  (بنِّية ارتكاب جرائم جنسية     
ش احليـاء   ، أو التقاط صورة لطفل ختد     ) ألف ٢٩٣املادة  (امتالك صورة طفل ختدش احلياء      

وذلك هبـدف وضـع حـد       )  باء ٢٩٣املادة  (ونشرها وعرضها وتروجيها واحلصول عليها      
كما أضيفت  . ألنشطة األشخاص الذين يستمتعون باملواد اإلباحية اليت ُيستخدم فيها األطفال         

وطباعة ونشر تسجيالت لعمليـات     )  زاي ٣٧٧املادة  (جرائم جديدة أخرى مثل التلصص      
وذلك من أجل التصدي الستخدام منابر مثل شبكات التواصـل          ) ياء ٣٧٧املادة  (التلصص  

  .االجتماعي لنشر هذا النوع من التسجيالت
اإلطار االستراتيجي الـوطين   ٢٠١٣مارس /وقد أُنشئ يف بروين دار السالم يف آذار      -١٠٧

ات حلماية األطفال على شبكة اإلنترنت لتوفري قاعدة حبثية ونظام رصد حمكمني، وبناء القدر            
يف جمال التوعية، وتعزيز التدابري القانونية القائمة، وتيسري التعاون الـدويل، والعمـل مـع               

حبماية املتعلقة   اإلطار، استجابة ملبادرة االحتاد الدويل لالتصاالت        وسيتناول. القطاعات املعنية 
على شـبكة   حلماية األطفال   الالزمة  فعالة  العملية و التدابري  الاألطفال على شبكة اإلنترنت،     

  يتعلق يف ما اليت حددها االحتاد الدويل لالتصاالت      ) ٥(اإلنترنت استناداً إىل األركان اخلمسة      
التدابري القانونية، والتدابري التقنية واإلجرائيـة،      : حبماية األطفال على شبكة اإلنترنت، وهي     

بلد برامج للتوعية حبماية يف الُنفِّذت كما . واهلياكل التنظيمية، وبناء القدرات، والتعاون الدويل
  .اإلنترنتاستخدام األطفال على شبكة اإلنترنت ومبسألة أمن الفضاء اإللكتروين وآداب 

، شاركت بروين دار السالم يف املؤمتر الذي نظمته رابطة          ٢٠١٢ يونيه/ويف حزيران   -١٠٨
 املـواد   العمل من أجل القضاء على    : "أمم جنوب شرق آسيا يف مانيال بالفلبني حتت عنوان        

، هبدف الوقوف على ديناميات     "اإلباحية والدعارة يف الفضاء اإللكتروين جلنوب شرق آسيا       
آليـة  إنشاء  وكان الغرض من ذلك     . وحقائق املواد اإلباحية والدعارة يف الفضاء اإللكتروين      

استجابة ملعاجلة تلك املسألة من خالل تبادل التجارب اإلقليميـة          وتدخل تكون أكثر مشوالً     
آليات إقليمية ملكافحة املواد اإلباحية والدعارة      بإنشاء  وضع جدول أعمال إقليمي والتوصية      و

  .يف الفضاء اإللكتروين
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  املنظمات غري احلكومية  -ميم  
 بوصفها أطرافاً شريكة يف     )١١(ُتجرى مشاورات منتظمة مع املنظمات غري احلكومية        -١٠٩

 مجلة أمور منها صياغة التشريعات وتنفيـذ        الشؤون املتعلقة حبقوق اإلنسان، وذلك لتحقيق     
 مع املنظمات غري احلكوميـة لرفـع        اًوثيقتعاوناً   بروين دار السالم     وتتعاون. الربامج املناسبة 

التثقيفيـة  اإلنسان يف البلد، خاصة من خالل الربامج الوقائية         بقضايا حقوق   مستوى الوعي   
. موال والتحدث مع اجملتمع واملؤسسات    واحلمالت امليدانية ومحالت التوعية وأنشطة مجع األ      

وجيري تنظيم برامج التوعية مبشاركة النساء واجملموعات الشبابية واألفراد املكلفـني حبفـظ             
  .األمن واملوظفني احلكوميني

  التحديات والعقبات واألولويات الوطنية  -خامساً  
ى له كـي حتقـق      إن التحدي الذي يتعني على بروين دار السالم، حتديداً أن تتصد            -١١٠

اقتصاديني مستدامني هو ضمان تنفيذ السياسات العامة احلالية لتحقيـق رؤيـة            اً  تنمية ومنو 
وبالتايل، جيب أن تضمن بروين دار السالم استمرار بذل اجلهود يف جمـاالت             . ٢٠٣٥ بروين

متعددة مثل تنمية رأمساهلا البشري عن طريق التعليم والتدريب، ومحاية ومتكـني الـضعفاء              
املخاطر املادية  كالفقراء والنساء، وضمان األمن الغذائي، والبقاء على يقظة مستمرة الحتواء           

  .صحية، ومحاية البيئةالأو 
جيع وتتمثل التحديات اليت تعيق جهود بروين دار السالم الرامية إىل مواصـلة تـش               -١١١

  :يلييف ما د ومحاية حقوق اإلنسان يف البل
  التعليم
 املساعدة التقنية من منظمة اليونسكو وغريها من الشركاء املعنيني    مثة حاجة إىل تلقي    •

بتعميم التعليم بغية االضطالع بأنشطة مثل تقييم ورصد مبـادرات التعلـيم قبـل              
اليونسكو ومنظمة وزراء   بني  مشاريع تعاون   املدرسي على الصعيد اإلقليمي يف إطار       

  .جبنوب شرق آسيا ورابطة أمم جنوب شرق آسياالتعليم 
  الرعاية الصحية

على الرغم من أن احلكومة تواصل تقدمي منح دراسية للطلبة بغرض تشجيعهم على              •
دراسة الطب، فإن قطاع الصحة يف البلد ال يزال يعاين من نقص يف املوظفني احملليني               

  .كاألطباء واملمرضني وغريهم من األخصائيني الصحيني املساعديناألكفاء 
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   املفرج عنهممراقبة سلوك
لتحسني املفرج عنهم   مهارات ومعارف موظفي مراقبة سلوك      حتسني  مثة حاجة إىل     •

حيثمـا تكـون   ، الكبارالشباب واجملرمني املفرج عنهم من    قدرهتم على التعامل مع     
  ؛برامج جديدةهناك حاجة الستحداث 

والوكاالت الداعمة  املفرج عنهم    إىل تدريب موظفي مراقبة سلوك       مثة حاجة أيضاً   •
اختاذ إجراءات تنفيذية موحدة يف ما خيـص        : تشمل ما يلي  اهبم ألداء مهام    انتد  أو

اجملـرمني   املفرج عنهم، وإدارة حـاالت       الكبارخدمات مراقبة سلوك الشباب و    
اجملـرمني مـن    املفرج عنهم مع إبقائهم حتت الرقابة، ووضع برامج إلعادة تأهيل           

  .الكبارالشباب و
 والتظـاهرات   ،تبادل التجارب واخلربات  التمكّن من   وتتطلع بروين دار السالم إىل        -١١٢

  .اجملتمع الدويلاليت ينظمها  املقبلة يةالتدريبوالدورات والربامج 

  خامتة  -سادساً  
قـوق  احلإن اهلدف الذي ما انفكت بروين دار السالم تصبو إليه هو تعزيز ومحاية                -١١٣

كومة جاللة سلطان بـروين دار      وقد عّززت ح  . والتوعية هبا لشعبها  األساسية  واالحتياجات  
السكان يف تلقي   ضمان إعمال حق    السالم تركيزها على النهوض حبقوق اإلنسان من خالل         

. خدمات تفي باملعايري األساسية للرعاية الصحية والتعليم والغذاء واملسكن والرعاية االجتماعية
ق، ضـمن رؤيـة     هذا احل استراتيجيات إعمال   االجتماعي إحدى   الضمان  وتعد استراتيجية   

، ما يضمن مجلة أمور منها ازدهار البلد وحصول مجيع املواطنني على الرعايـة     ٢٠٣٥ بروين
  .خالية من الفقر واجلوع واملرضأن توفر لشعبها حياة وعليه، تأمل احلكومة . املناسبة

Notes 

1 The Inter-agencies consist of the Prime Minister’s Office (PMO), Attorney General’s Chambers 
(AGC), Ministry of Foreign Affairs and Trade (MOFAT), Ministry of Education (MOE), Ministry of 
Religious Affairs (MORA), Ministry of Home Affairs (MOHA), Ministry of Health (MOH), Ministry 
of Development (MOD) and Ministry of Culture, Youth and Sports (MCYS). 

2 The Committee is chaired by the Deputy Minister of Home Affairs.  The Labour Commissioner will 
be appointed as the Commissioner of Workplace Safety and Health; the Energy Department will be 
responsible for enforcement in the oil and gas sector; MOD for the construction and development 
industry; and MOH for workplace health. 

3 The Special Committee is chaired by MCYS while its Vice-Chair and Secretary are the Deputy 
Minister and Permanent Secretary at the MCYS respectively. Members of the Special Committee 
include Permanent Secretaries at the PMO, Ministry of Finance (MOF), MOE, MOH, MORA and 
MOHA; the Royal Brunei Police Commissioner; the Director General of Civil Service; and 
representatives from AGC, the Syari’ah Court and the Council of Women of Brunei Darussalam 
(CWBD).  The Department of Community Development (DCD) is the Secretariat of the Special 
Committee. 

4 The Unit works with the MORA, the Narcotics Bureau (NCB), and the Royal Brunei Police Force 
(RBPF), to provide a more comprehensive and effective rehabilitation programme. 
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5 Composition of the Action Team: The Permanent Secretary, MCYS (Chairman); The Director of 
Schools or his representative; The Director of Syariah Affairs or his representative; The Attorney 
General or his representative; The Commissioner of Police or his representative; The Director of 
Immigration and National Registration or his representative; The Registrar of the Syariah High Court 
or his representative; The Chief Executive Officer of RIPAS Hospital or his representative; and a 
Medical Officer from the Paediatric Clinic of RIPAS or his representative. 

6 The four (4) universities in Brunei Darussalam are: Universiti Brunei Darussalam (UBD), Institut 
Teknologi Brunei (ITB); Universiti Sultan Sharif Ali (UNISSA); and Kolej Universiti Perguruan 
Ugama Seri Begawan (KUPUSB). 

7 The Special Committee is chaired by MCYS while its Vice-Chair and Secretary are the Deputy 
Minister and Permanent Secretary at the MCYS respectively. Members of the Special Committee 
include Permanent Secretaries at the PMO, MOE, MOH, MORA, MOHA, Ministry of Finance 
(MOF), Ministry of Communication (MOC) and MOD; as well as representatives from the CWBD 
and the Council of Community Welfare. The DCD is the Secretariat of this committee. 

8 Polio Eradication and Endgame Strategic Plan 2013–2018 of the 66th World Health Assembly 
(WHA). 

9 The committee, which is co-ordinated by PMO, consists of MOD, MOHA, The Islamic Religious 
Council of Brunei Darussalam, and MCYS. 

10 The HSU is an ad-hoc inter-agency task force, comprising of representatives from the PMO, RBPF, 
MOHA, the Department of Labour, DCD, the Department of Immigration and National Registration, 
and MCYS. 

11 The Association of Handicapped Children (KACA); Paraplegic and Physically Disabled Association 
(PAPDA); Pusat Ehsan Al-Ameerah Al-Hajjah Maryam (Pusat Ehsan); Society for the Management 
of Autism Related Issues – in Training, Education and Resources (SMARTER); Special Olympics 
Brunei Darussalam (SOBD); Brunei Darussalam National Association for the Blind (BDNAB); 
Learning Ladders Society; Persatuan Orang Kurang Pendengaran (OKP) for those with Hearing 
disability / Impairment (HI); Persatuan Sindrom Down (Down Syndrome Society); FITRAH; and La 
Vida Limited. 

        


