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  ةاملقدمة واملنهجي -أوال   
 ٢يف دورتششا التاسششعة ع ششقة يف  انقششا اليقيششع العامشش  املعششا  اسششتعقال الششدوري ال ششام  -١

التققيششششق الششششو ا المششششار املقششششدس مششششن (ششششقور دار السشششش س  (ششششقور  يف   ششششار هششششذا  ٢٠١٤أاير/مششششايو 
توصشششيةمل وأيشششدت  ٧٨توصشششيةمل وق تقوششش   ٩٧سشششتعقال. وقشششد قوينشششت (شششقور  ششش   ااسشششتعقال اا

توصششششية. وقششششدمت (ششششقور ردودهششششا  ن خينششششس هقششششوع ا نسششششان  شششش   دورتششششا السششششا(عة  ١٤ جزئيششششا  
  ، هيث اعُتمدت نتائج ااستعقال اخلاص هبا.٢٠١٤أيينو /سوتمّب  ١٩والع قين يف 

ما انيكت هكومة صاهب اجل لة سينطان واينش  دي ومنذ جولة ااستعقال السا(قة،  -٢
الش   ٩٧ (ريتوان (قور دار الس س  احلكومشة  توشذ  جهشودا  لينوفشات  لتزاماتشا (تنييشذ التوصشيات الشش

قوينتهششا، (ُسششو  منهششا التعششاون مششت ايششت اجلهششات املعنيششة الشش  تسششعه جاهششدة  ن تعزيششز رفششاه ال ششعب 
 مية.وهقوقا، ومنها املنظمات غري احلكو 

وواصشش  اليقيششع العامششش  امل ششكا (شششل الوكششاات، الششذي كشششان يُعششق  سشششا(قا  (يقيششع اخلشششّبات  -٣
، ااضششط اب  لوايششة املنو ششة (ششا الشش  ت ششم   عششداد تققيششق ٢٠٠٨امل ششكا (ششل الوكششاات يف عششاس 

لعامششة و شا لتقدهشا  ن اجلولششة المالمشة مشن ااسششتعقال الشدوري ال شام ، وفقششا  لينموشاد  التوجيهيشة ا
 . ويوشششل هشششذا التققيشششق الشششو ا ا جشششقاتات الششش  A/HRC/DEC/17/119هلشششذا ااسشششتعقال  الوثيقشششة 

  اختذتا (قور عينه صعيد النهول حبقوع ا نسان يف الويند وتنييذ التوصيات املقوولة.
مل ششششاورات (ششششل كشششش  اجلهششششات مششششواد هششششذا التققيششششق عينششششه  ثششششق خموعششششة مششششن اُارعششششت وقششششد  -٤

 -  لكششششششكورالوكششششششاات احلكوميششششششة واملنظمششششششات غششششششري احلكوميششششششة. وأن شششششش  (قيششششششد  ومنهششششششا املعنيششششششة،
brunei.upr2019@mfa.gov.bn -   لتيسري هذه العمينية الت اورية.  صيصا  

 ةبرانمج التنمية الودني -اثنيا   
  ١ 2035ين واوسان برو   

التزاس صشاهب اجل لشة الشدائم و اشا املتوصشق يف وضشت  ٢٠٣٥ واوسان (قوررؤية  جتسرد -٥
(ششقور عينششه  ششري مسششار بششدس مسششتقوينها. وأاششق هششقص صششاهب اجل لششة عينششه تي ششة أسششوا  تقششدس 

، الشذي ٢٠١٤يف عشاس   ٢ ٢٠٣٥واوسشان (شقور  اجملينس األعينه املعا (قؤيشة(قور وشعوها  ن ات 
 ، وهي:٢٠٣٥واوسان (قور الم ثة احملددة يف رؤية  يهد   ن حتقيع األهدا 

 شعب متعينم ذو مهارات عالية تتهيأ لا أسوا  النااحمل :1اهلدف   أ  
 : ظقو  عيا جيدةمل2اهلدف      
  : اقتصاد ن ط ومستداس.3اهلدف   ج  

  .1املر ق وهكن اا  اب عينه املزيد من املعينومات يف  -٦

mailto:إلكتروني%20-%20brunei.upr2019@mfa.gov.bn%20-
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  ٣ يةاألهداف اإلمنائية لأللف املنجزات على صعيد غاايت  
كانت (قور من الويندان السشواقة  ن حتقيشع ايشت غشاايت األهشدا  ا  ائيشة لأللييشة.  ذ  -٧

الوينششد  س. ويتقششد٢٠٠٠ق يكششن فيهششا فقششق مششدقت وقششت انطشش ع األهششدا  ا  ائيششة لأللييششة يف عششاس 
شششن ذوي الشششد   نيشششذت احلكومششة سياسشششات و نيشش دخبطششه ت(تشششة نيششو حتسشششل ا نصششا . وقششش ة متكر

يهششششا، (صششششق  النظششششق عششششن نششششواب جنسششششهم األدىن وتعششششزد ا دمششششاج ااقتصششششادي جلميششششت شششششقائ  موا ن
عققهم أو دينهم. وأظهشقت مشششقات الصشحة أن جهشود (شقور يف هشذا املضشمار تضشاراب نظريتشا  أو

ت يف الوينشششدان املتقدمشششة. فقشششد ُأهكمشششت السشششيطقة عينشششه انت شششار األمشششقال املعديشششة، وتكشششاد معشششدا
فشششششريو  نقشششششل املناعشششششة الو شششششقية/ا يدد يف الوينشششششد ا تشششششذكق هششششش  ا ن. وفشششششقص التعينشششششيم يف ايشششششت 

مششن احليششاى عينششه (ي تهششا ضششا  (ششقور أي تاملسششتوايت متاهششة لينيتيششان واليتيششات عينششه السششوات. ومتكنشش
ب (شقور السشاهة الدوليشة، تواظش ومواردها الطويعيشة اتسشاقا  مشت الششُمُم  العينيشا لينتنميشة املسشتدامة. ويف

  عينه املسامهة يف ال قاكة العاملية لينتنمية وتدعم التعاون التقا ليائدة أق  الويندان  وا .

 ةحتقيق أهداف التنمية املستدام -اثلثا   
تظششش  (شششقور هقيصشششة أششششد احلشششقص عينشششه تسشششخري مشششا راكمتشششا مشششن مكتسشششوات يف حتقيشششع  -٨

، وا سشششيما ٢٠٣٠نميششة املسششتدامة لعششاس األهششدا  ا  ائيششة لأللييششة يف سششعيها  ن (ينشششو   طششة الت
القضششششات عينششششه اليقششششق ،   ١، ممشششش  اهلششششد  ٢٠٣٥واوسششششان (ششششقور األهششششدا  املتوافقششششة مششششت رؤيششششة 

 التعينشيم  ٤ الصشحة اجليشدة والقفشاه ، واهلشد   ٣ القضات التاس عينه اجلشواب ، واهلشد   ٢ واهلد 
 ١١لنظييشة والنظافشة الصشحية ، واهلشد   امليشاه ا ٦ املسشاواة (شل اجلنسشل ، واهلشد   ٥اجليشد ، واهلشد  

   ااسته ا وا نتاج املسشوان . ١٢ مدن وختمعات حمينية مستدامة ، واهلد  
الينانششة اخلاصششة لينتنسششيع الششو ا ألهششدا  التنميششة  ٢٠١٦وقششد أن ششأت احلكومششة يف عششاس  -٩

املسشششتو   عينشششه ٢٠٣٠مشششن أجششش  تيسشششري رصشششد التقشششدس احملشششقد يف حتقيشششع  طشششة عشششاس  ، ٤ املسشششتدامة
الششو ا. ومششن أجشش  مواصششينة التقششدس  ألمششة نيششو حتقيششع أهششدا  التنميششة املسششتدامة، شششاركت (ششقور 
م شاركة فعالششة يف ااجتماعشات وهينقششات العمشش  ا قينيميشة والدوليششة القاميششة  ن  ذكشات الششوعي خبطششة 

  والدعوة  ن تعاون أوثع من أج  حتقيقها. ٢٠٣٠عاس 
  .2املر ق يد من املعينومات يف وهكن اا  اب عينه املز  -١٠

  ٥ الفقر  
ا يوجششد  ششط فقششق و ششا رينششي يف (ششقور. ومششت ذلششو، ُكينريششت عششدة الوكششاات  لتصششدي  -١١

لينتحشششدايت الششش  تواجههشششا األسشششق ذات الشششد   املشششنخي ، وهشششي حتديشششدا ودارة المقافشششة وال شششوا  
ون الدينيشة مشن  ش   اجملينشس الشديا والقايضة عن  قيع  دارة تنمية اجملتمعشات احملينيشةمل وودارة ال شش 

ايايسن سينطان ا س مي لّبور دار الس سمل وودارة التعينيممل ومنظمات غري هكومية مم  منظمة 
. و  ضشافة  ن ذلشو، تتزايششد مسشامهة األن ششطة خينشس كسشاهكان م ششاركةو هشاج هسشن الوولقيششة

  ينه اليقق.املتعينقة  ملسشولية ااجتماعية لين قكات يف (قامج القضات ع
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ونيشششذت احلكومشششة (شششقامج شششش  تقمشششي  ن معاجلشششة القضشششااي ااجتماعيشششة وا سشششيما اليقشششق.  -١٢
الصشندوع ااسشت مار لينمشوظيل ونظشاس املعاششات التكميينيشة املكتتشب ضشا  احلكومشة أي تواستحدث

عينششششه التشششششوان هبششششد  ضشششششمان  ٢٠١٠ينشششششايق كششششانون المار/و  ١٩٩٣فيهششششا يف كششششانون المار/ينشششششايق 
األششششخاص الشششذين ا يعمينشششون يف ضشششا  ششششات كافيشششة لينمتقاعشششدين. وت شششم  مسشششامهة احلكومشششة أيمعا

القطشششااب القينشششي يف أي ششششقكة أو  شششن ا يعمششش  لشششديهم موظيشششون. وبشششو   هششششات األفشششقاد العشششامينون 
حلساهبم ال خصي التساي  يف نظاس املعاشات التكميينية واملسشامهة فيشا  وعشا  ششقيطة أا يكونشوا 

  يف نظاس املعاشات احلكومي.م ككل 
التششششا(ت لينماينششششس الششششديا   ٦ مششششت ذلششششو، يضششششطينت قسششششم اششششت الزكششششاة وتوديعهششششا ةو ملششششوادا -١٣

،  ٨ ومعششودين  ٧ ا سشش مي لششّبور دار السشش س (ششدور تقششدأل املسششاعدة ألول ششو الششذين صششنر يوا فقششقات
يشة ضشقورات العشيا لشد  مشن فيكي  تينوية اهتياجاتم األساسية اليقدية. وتتشي  هشذه املسشاعدة تينو

، نظشم اجملينشس الشديا ا سش مي لشّبور ٢٠٠٧ومنذ عاس  . ٩ ا يستطيعون  عالة أنيسهم وأسقهم
دار السشش س (ششقامج متكششل ششش  تششد   ن تزويششد املسششتييدين مششن الزكششاة  ملهششارات واألدوات الشش  

  ختيف عنهم عبت اليقق وااعتماد عينه املساعدة.
 Projek Pembinaan Rumah Bantuan Golongan Daif, Fakir danواب ويف   شار م شق  -١٤

Miskin  منشزا  لألسشق املسشتحقة ذات الشد    ٩٧، وهو م قواب  سكان  و   أبمشوا  الزكشاة، ُمشن
منششزا  ر ششق، (ينمششا تقششقر  ٨٧، ُودر اب ٢٠١٨. ومنششذ عششاس ٢٠١٨-٢٠٠٨املششنخي   شش   اليششكة 
 تقميم ع قة مناد  قدهة.

ي  عدد األشخاص الذين يتينقون املساعدة ااجتماعية مشن ودارة المقافشة وال شوا  واخن -١٥
 ت ششششششقين األو /ر  أسششششششقة يف  ٥ ٨١٥ ن  ٢٠١٥ر  أسششششششقة يف عششششششاس  ٦ ٥١٦والقايضششششششة مششششششن 

أيضشششا ، تقشششدس  دارة تنميشششة اجملتمعشششات احملينيشششة  ٢٠١٨. ومنشششذ ت شششقين األو /أكتشششو(ق ٢٠١٨ أكتشششو(ق
من املوا نل املسنل الذين يتينقون معاش ال يخو ة كدعم مشان  ١٣٤املساعدة ااجتماعية  ن 

 . ١٠  ضايف لتخييف رتر اليقق عينيهم
ويعكششف اجملينششس الششو ا املعششا  لقضششااي ااجتماعيششة عينششه مقاجعششة السياسششات واخلطششط  -١٦

الو نيشششة املتعينقشششة  لقضشششات عينشششه اليقشششق مشششن  ششش    شششج ت شششارا فيشششا  احلكومشششة (كامينهشششا  و األمشششة 
امينهششا . ويف   ششار م ششقواب جتششقيد لينمسششاعدة ااجتماعيششة يقمششي  ن تقيششيم جششدو  السياسششات (ك

 أر(عة (قامج هي: ٢٠١٦أُعدت منذ نيسان/أ(قي  ، BKB100 والّبامج، يعق  مب قواب
 مل ١١  طة العمالة  أ  
Berniaga Dari Rumah طة      

  العم  من الويت مل  ١٢ 
 مل ١٣  Program Perkasa Komunitiية  (قانمج متكل اجملتمعات احملين  ج  
 . ١٤ (قانمج ال وا  املوتكق ذي القؤية املتوصقة  د  

مسششتييدا /متينقيا  لينمسششاعدة  ٨٩، هصشش  مششا خموعششا ٢٠١٩وحبينششو  كششانون المار/ينششايق  -١٧
 ٦٨مشن  ٤١ااجتماعية عينشه وظشائف يف   شار (شقانمج  طشة العمالشة. و لتشزامن مشت ذلشو،  ش  

. Berniaga DariRumahسششتمقار يف م ششاريعهم اخلاصششة مششن (يششوتم يف   ششار (ششقانمج م ششاركا  يف اا
 Program PerkasaKomunitiم اركا  يف (قانمج متكل اجملتمعشات احملينيشة  ٣١ومتكن م اركان من 
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م شاركا   ١٩من احلصو  عينه وظائف، (ينما (شدأ ث ثشة مشن هششات م شاريعهم اخلاصشة. ومشن (شل 
عينه وظائف، (ينما (شدأ ث ثشة  م اركا   ١١املوتكق ذي القؤية املتوصقة، هص   يف (قانمج ال وا 

 م اريعهم اخلاصة ويتا(ت م ارا واهد دراساتا.
وتقششقر (ششقور أبن اليقششق م ششكينة هقيقيششة تسششتوجب  دششاد هينششو  مسششتدامة هلششا. ومششن املهششم  -١٨
عمشش  وغريهششا مششن  ششو اقتصششادي مضششطقد يكيشش  التصششدي لينيقششق مششن  شش     هششة فششقص ال د هششقا

، مبشا يف ذلشو حتقيششع ٢٠٣٥واوسششان (شقور يف الوفشات (قؤيشة ضشا  اليشقص ااقتصشادية الش  تسششاعد أي
 األمن الغذائي والسعي  ن ااكتيات الذايت.

  ١٥ ئقالسكر الال  
تظششش  احلكومشششة هقيصشششة عينشششه حتسشششل نوعيشششة احليشششاة يف (شششقور، مشششن  ششش     هشششة سشششكن  -١٩

ضشششمن السشششعي  ن تعزيشششز املسشششامهة يف ضشششا  ينمشششوا نل. وينشششدرج ذلشششو أيمسشششتداس وميسشششور التكينيشششة ل
. وقشششد ٢٠٣٥واوسشششان (شششقور ااسشششتققار السياسشششي وااجتمشششاعي يف الوينشششد كمشششا هشششو موشششل يف رؤيشششة 

ينسششششكان منششششذ وقششششت موكششششق يعششششود  ن (ششششدأت احلكومششششة يف موششششادرات لتششششوفري سششششو  العششششيا الكششششقأل ل
أرال لكششي تعششيا فيهششا وتزرعهششا، يف   ششار ، فمنحششت وقتششذاا ألسششق مسششتحقة قطششت ١٩٥٢ عششاس

ت نطاع (شقانمج و شا لكسشكان يف عشاس  مبخطشط ١٩٨٤خمطط  عادة التو ل يف (ونوت و(ريكا . وُوسر 
  املوا نل غري امل را واملخطط الو ا لكسكان الينذين وفقا لينموا نل سكنا  ميسور التكينية.

تكامش  ليائشدة اجملتمعشات احملينيشة ي شم  والّبانمج الشو ا لكسشكان هشو خمطشط  سشكان م -٢٠
تشوفري املشدار  واملقاكشز الصششحية ومقاكشز اجملتمعشات احملينيشة واملسششاجد واملتشاجق الققيوشة مشن السششكان. 

 (عضششششششها قششششششق  (عشششششش . وحبينششششششو  ر /   ششششششار هششششششذا املخطششششششط، ُت ششششششا ت األسششششششق عينششششششه العششششششيا ويف
وهشدة  ٣٠ ٠٠٠ا يزيشد عشن ، كان قد شيرد يف   ار الّبانمج الشو ا لكسشكان مش٢٠١٨ أغسطس

شخصششا  مششن السششكن يف   ششار املخطششط الششو ا لكسششكان مبخطششط ٢٦ ٦٣٤سششكنية (ينمششا اسششتياد 
 ١ ٩٧٦املشششوا نل غشششري املششش را. ويف   شششار املخطشششط ذاتشششا، قشششدمت احلكومشششة لينمشششوا نل مشششا خموعشششا 

  أرل ليونوا عينيها منادهلم. قطعة
مشم  ،  ١٩٨١وتم (سشوب الكشوار . فيشي عشاس منشاد  ملشن فقشدوا (يشضا  ومتن  احلكومة أي -٢١

ُمنحششت (يششوت جديششدة لسششكان (ينششدة كموونشش  ريششري الششذين فقششدوا (يششوتم (سششوب هقيششع ضششخم، فششتم 
 يششواؤهم أو  األمششق مشقتششا  يف م جشش  كانششت متاهششة ي نقينششوا  ن (يششوت جديششدة عينششه أرل تقششت يف 

ت أ ششق  ممشش  اجملينششس الشششديا وتقششوس وكشششاا . ١٦ مششا  غششدون  - منطقششة كموونشش  (ري(ينششداهان مشششا 
مبن  مناد  لألشخاص  ايايسن سينطان هاج هسن الوولقية ا س مي لّبور دار الس س ومنظمة

 الذين يتعذر عينيهم احلصو  عينه سكن دائم. 
و  ضشششافة  ن خمططشششات متويششش  السشششكن الششش  تعقضشششها املشسسشششات املاليشششة اخلاصشششة، ممششش   -٢٢

ططات  اثينة عينه موظييها تكي  تسهي  احلصو  عينه السشكن خمضا  الونوا، تعقل احلكومة أي
 (تكينية ميسقة.
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  ١٧ نةاحلصول على مياه الشرب املأمو   

تون احلكومة موضواب حتقيع اليعالية يف شوكة املياه أمهية كورية من منطينع هقصها عينه  -٢٣
منظمشششة هصشششو  السشششكان عينشششه ميشششاه ششششق  نظييشششة ومأمونشششة وميسشششورة التكينيشششة تسشششتايب ملعشششايري 

الصشششحة العامليشششة يف خشششا  ميشششاه ال شششق  املأمونشششة، وهششش  ا يششششثق اسشششته ا امليشششاه سشششينوا  عينشششه مشششوارد 
 ٩٢مشن السشكان عينشه ميشاه ال شق  النظييشة وحيصش   يف املائشة ١٠٠ويف (قور، حيصش   . ١٨ املياه

ات ويف الوقشت احلشان، تُقشد س  شدم . ١٩ مقافشع صشق  صشحي حمسرشنةمنهم عينه  دمات  يف املائة
و(ششدون حتصششي  أي  يششقادات. وتعتمششد الوششل التحتيششة ل ششوكة  معاجلششة ميششاه الصششق  لينامهششور خششاان  

 اجملاري عينه متوي  احلكومة يف األن طة املتعينقة (ت غيينها وصيانتها.

  ٢٠ الديين والوائل االجتماعي/يفتعزيز التفاهم الثقا  
ألعقاع واألداين جنوشا   ن جنشب يف تعق  (قور أب ا (يند مساق يعيا سكانا املتعددو ا -٢٤

وق تسشا  أي هشواد  أو  . ٢١ ا س مية املاايوائس، معتصمل ايعا   ليينسية الو نية ملينكية 
اليوس، ا يوجد سا  ألهشدا  تشوتق عققشي  هامات لينتوتق العققي وق ُيسمت هبا يف (قور. وه 

س مششششن دسششششتور (ششششقور دار السشششش   ١ ٣ ارسششششة الششششدين مضششششمون مبوجششششب املششششادة  عيف الوينششششد. وهشششش
ومتششششششار  احلكومششششششة سياسششششششات شششششششيافة ومنصششششششية وغششششششري  . ٢٢ وموادئهششششششا ا سشششششش مية ١٩٥٩ لعششششششاس
 . ٢٣ متييزية
ويف (قور، ينه  الشوائس ااجتمشاعي مشن القشيم ااجتماعيشة القاسشخة الش  تنوشت مشن األمهيشة  -٢٥

واألسششس املتينششة لينعقيششدة والششدين  الشش  حتظششه هبششا مشسسششة األسششقة ودعششم اجملتمعششات احملينيششة والتيششاهم
ال  تقسخها الدرو  ا لزامية يف ال شون الدينية واملوا نة. وااندماج ااجتمشاعي جشزت أصشي  يف 
ختمشششت (شششقور هيششششث هكشششن أن ُي شششاهد أفششششقاد مشششن شششش  امل ششششار  ي شششاركون يف خمتينشششف األن ششششطة 

  ٢٤ امليعمشششة  حليشششاة والن شششا  وااهتيشششاات الو نيشششة، ومشششن ذلشششو مشششم    نشششداركو سشششرياي  مشششدين  
وتقينيششد دايرة الويششوت امليتوهششة  شش   ااهتيششاات المقافيششة. ويسششاهم هششذا التقينيششد يف تعزيششز الششوائس 
ااجتمشششاعي ويعشششزد الصشششداقة والتيشششاهم (شششل اجملتمعشششات احملينيشششة يف الوينشششد. وتواصششش  (شششقور ااهتيشششا  

، فككشششز عينشششه الشششدور احملشششوري ٢٠١٢س  ليشششوس الشششو ا لألسشششقة، منشششذ أن أعينشششن عنشششا أو  مشششقة يف عشششا
ملشسسة األسقة يف صون الوائس ااجتماعي والتماسو ااجتماعي، وتدوس ااهتياات هبذا اليشوس 

 . ٢٥ عينه مدار العاس وت ارا فيها ايت شقائ  اجملتمت
، والتزاوج (ل أفقاد من أعقاع خمتينية هو من العادات املعقوفة الضار(ة يف الق شدس يف (شقور -٢٦

و  ضششافة  ن ذلششو، يظشش  تششوقري املسششنل واملعينمششل  . ٢٦  ذ يعششود  ربهششا  ن القششقن المالششث ع ششق
(صششق  النظششق عششن عششققهم وديشششنهم جششزتا  أصششي   مششن ثقافششة (شششقور. وحيظششه املسششنون دومششا  مبعامينشششة 

تم تيضشششيينية يف اخلشششدمات العامشششة وحُيتيششش  (يشششوس املعينشششم كششش  سشششنة وفيشششا يكشششق س املعينمشششون عينشششه  شششدما
 ومسامهتهم يف التعينيم يف (قور.

الشش  تقمششي  ن   ٢٧ وت ششارا (ششقور (ن ششا  يف املشششمتقات واحلششوارات العامليششة ( ششأن األداين -٢٧
 . ٢٨ تعزيز التسام  وفهم العقيدة ا س مية، وتعتز (قور (نموذج  التعايا اليقيد الذي جتسده
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عينشه اجملتمعشات احملينيشة ال شعوية ات الويندات و وتتعاون  دارة تنمية اجملتمعات احملينية مت دعم -٢٨
تقششدأل املسششاعدة ال دمششة لينتعامشش  مششت ال ششدائد وغريهششا مششن القضششااي الشش  تواجههششا أفششقاد اجملتمعششات 

 احملينية الذين يعي ون يف الويندات واملنا ع القييية.

  ٢٩ السالل والعدل واملؤسسات القوية  
زدوجا  يعام  أماما ايشت األفشقاد وينظشق  لشيهم عينشه قشدس تتوت قوانل (قور نظاما  قانونيا  م -٢٩

وقد ُسن ت قوانل حلماية اجملتمت من ايشت أششكا  ا يشذات والظينشم. ومنشذ أن قشدمت  . ٣٠ املساواة
شششذت العديشششد مشششن التشششدا(ري الت شششقيعية ليننهشششول  (شششقور تققيقهشششا  ن جولشششة ااسشششتعقال السشششا(قة، اختل

 مواصينة تعزيزها.حبماية هقوع ا نسان يف الويند و 
وتت وث (شقور  ملوشاد  األساسشية حلقشوع ا نسشان. وتسشتمد هشذه املوشاد  دعامتهشا مشن  -٣٠

ال قيعة ا س مية أل ا تتي  محاية أفض  لينماتمت ا سيما من اجلقائم اخلطرية، مشن  ش   رليشة 
ششد معشايري ا ثوشات القداب ويف ا ن ذاتشا تشوفري محايشة قضشائية مناسشوة لينمشتهم، (سشو  منهشا تطويشع أ

 صقامة. وأهدا  ال قيعة هي محاية العقيدة واحلياة واألواصق األسقية والعق  واملينكية.
جلاان  توجيهية ش  واختذت عشددا  مشن املوشادرات مبشا يف ذلشو ضا  وقد أن أت احلكومة أي -٣١

يب لن شششق العشششقول يف األمشششاكن العامشششة واجلينسشششات ا   عيشششة يف وسشششائط ا عششش س و(شششقامج التشششدر 
املعينومات والتعقيشف مبختينشف الت شقيعات. واسشتياد مشن هشذه اجلينسشات ا   عيشة ايشت املشوا نل 

 والسكان واأل قا  املهتمة يف (قور.
ورغششم أن (ششقور تنششدرج يف عششداد الوينششدان الشش  تطوششع عقو(ششة ا عششداس، ف  ششا ق تنيششذها منششذ  -٣٢
نظاس ا ينوغي أن هن  ك  فقد فقصة التو(ة ويعم  . وتعتقد احلكومة اعتقادا  راسخا  أن١٩٩٦عاس 

عينششه متكششل اجملششقمل مششن فقصششة  عششادة التأهيشش  مششن  شش   نظششاس لينقعايششة ال ششامينة  العدالششة اجلنائيششة
 دا   املشسسات وما (عد اخلقوج منها.

 االتطورات يف جمال النهوض حبقوق اإلنسان ومحايته -رابعا   
عالية يف مستو  املعي ة  ذ وص  نصيب اليقد من النشاتج ا تزا  (قور تتمتت مبعدات  -٣٣

و(يضش  ارتيشااب  . ٣١ دوارا  من دوارات (شقور ٣٩ ٧٥٢.٤٠ ن  ٢٠١٧احمليني ا اان يف عاس 
هششذا الوينششد أن يواصشش   نسششمة، اسششتطااب ٣٠٠ ٤٢١الششد   يف (ششقور وقينششة سششكا ا الوششال  عششددهم 

. وا يششزا  شششعب ينظششاس رعايششة اجتماعيششة سششخاعتمششاد سياسششة  عيششات مششن ضششقيوة الششد   وتطويششع 
(شششقور يتمتشششت خبشششدمات خانيشششة يف التعينشششيم ويسشششتييد مشششن الشششدعم يف احلصشششو  عينشششه امليشششاه والسشششكن 
والكهشششق ت والشششنيط وخمتينشششف األغذيشششة األساسشششية ونظشششاس رعايشششة صشششحية ذي جشششودة عاليشششة. ومعشششد  

 .اجلقهة يف الويند منخي  ويتواص  تعزيز تدا(ري  نياذ القانون
وتطمشش  احلكومششة  ن حتسششل ظششقو  عششيا كشش  رجشش  وامششقأة و يشش  يف الوينششد. ويف   ششار  -٣٤

جهششود (ششقور القاميششة  ن تعزيششز القعايششة ااجتماعيششة والتنميششة مششن أجشش  شششعوها، وضششعت العديششد مششن 
السياسشششات والشششّبامج املوجهشششة لينماتمعشششات احملينيشششة واخلشششدمات ااجتماعيشششة الششش  تقكشششز عينشششه رعايشششة 

ضعيية يف الويند، ا سيما األ يا  والنسات واملسنون واألشخاص ذوو القدرات املختينية الي ات ال
 . ٣٢  األشخاص ذوو ا عاقة 
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ومشن  ش    ن شات العديشد مشن اليناشان، مبشا فيهشا الينانشة اخلاصشة املعنيشة  ألن شطة املخينششة  -٣٥
ا ينيشششة وودارة ال ششششون ، وهشششي جلنشششة ت شششكا يف رائسشششتها ودارة ال ششششون الد ٣٣   دا  ومنشششت اجلقهشششة

 الدينية، اخنيضت معدات اجلقهة من     ضمان تد  ت فعالشة ومقكشزة ضشد اجلقهشة ومنعهشا.
يف املائشة،  ١٧,٠٥أعشداد اجلشقائم مبقشدار ، تقاجعشت ٢٠١٧و ٢٠١٤    اليكة ما (شل عشامي و 

. وتتشششي  جقهشششة تعامينشششت معهشششا قشششوات ال شششق ة املينكيشششة يف (شششقور ٣ ٤٢٤جقهشششة  ن  ٤ ١٢٨ مشششن
تقاليد مشسسة األسقة القاسخة يف (قور ومنظومة تعينيمها ال امينة تشد  ت موكشقة هامشة تسشاهم 

 يف احلد من اجلقائم يف ختمت (قور.
وتواظشششب احلكومشششة عينشششه النهشششول حبقشششوع ا نسشششان ومحايتهشششا يف الوينشششد، مشششن  ششش   رليشششة  -٣٦

نظمششششات غششششري احلكوميششششة ال ششششقيكة.  لتعششششاون مششششت ششششش  امل  ٣٤ است ششششارية م ششششككة (ششششل الوكششششاات 
 . ٣٥ وي م  ذلو صياغة الت قيعات وتنييذ الّبامج ذات الصينة

  ٣٦ مؤسسة األسرة  

من احلياة وملا تضطينت (ا مشن جهشود  ينيعيشة  أساسيا    دراكا  ألمهية األسقة  عتوارها جزتا   -٣٧
يششة مقاعيششة هلششا يسششتأثق يف دعششم اجملتمششت واألمششة، فقششد ظشش  تعزيششز هششذه املشسسششة   هششة (ي ششة اجتماع

 لككيششز يف  طشششة التنميششة الششش  وضششعتها احلكومشششة مشششن  شش   اسشششتحدا  تششدا(ري شششش  يف خشششاات 
 ت م  التعينيم والصحة والسكن لتحقيع رفاه السكان.

وثقافششة املششااي التقينيديششة والقششيم ا سشش مية مهششا مكششونب أصششي ب يف أسششينو  هيششاة ال ششعب،  -٣٨
ن القيم ا دا(ية يف اجملتمت. و  ضشافة  ن ذلشو، تُقس شذ هشذه القشيم ويضطينعان (دور كوري يف صو 

منذ مقهينة موكقة من  ش   املنشاهج التعينيميشة يف املشدار  الش  ت شم  املعشار  الدينيشة ا سش مية 
 .مينكية املااي ا س ميةونظاس 
 شار اجملينشس الشو ا وقد أن  ت الينانة اخلاصة املعنية مبشسسة األسقة واملقأة والطي  يف   -٣٩

املعششا  لقضششااي ااجتماعيششة مششن أجشش  تنششاو  قضششااي حمششددة تواجششا مشسسششة األسششقة واملششقأة والطيشش ، 
وهششش   ريشششذ اليشششوس، اعتمشششدت الينانشششة اخلاصشششة  طشششة العمششش   . ٣٧ مشششن  ششش   وضشششت  طشششط عمششش 

ضشمان ششوكة املتعينقة (تعزيز مشسسة األسقة وانصب تقكيزها عينه قضيتل اسكاتيايتل اثنتل مها 
 . ٣٨ أمان ودعم اجتماعي لألسقة وتعزيز منظومة محاية األسقة من     تعزيز مشسسة األسقة

وحتتيشش  (ششقور يف السششوت األو  مششن شششهق أاير/مششايو مششن كشش  عششاس  ليششوس الششو ا لألسششقة  -٤٠
ينششت ، اهتي٢٠١٨ قششقارا  منهششا أبمهيششة وهششدة األسششقة  عتوارهششا العمششود اليقششقي لينماتمششت. ويف عششاس 

 ,Keluargaku Penyayangأاير/مششايو ُ صششل ملوضششواب  ٦(ششقور (سششا(ت يششوس و ششا لألسششقة يف 

Negara Gemilang  أسقيت احملورة و(يندي اجمليد ، ونُيذت   لا مح ت وأن طة واسشعة يف ايشت 
أنيات الويند (غقل  ذكشات الشوعي أبمهيشة احلشب والقعايشة والعنايشة يف األسشقة، وهشي األسشا  القئيسشي 

 تمت سينيم ومنسام و اٍ  من األمقال ااجتماعية مبا فيها تعا ي املخدرات.جمل
وتشكد احلكومة عينه أمهية ضمان ختمت  اٍ  من املخدرات. ومن     ال شعوة املعنيشة  -٤١

 لششّبامج التمقيييششة اتقششات املخششدرات، التا(عششة ملكتششب مكافحششة املخششدرات، تواصشش  احلكومششة (ششذ  
ذكشات الشوعي يف ايشت أنيشات الوينشد (ضشقر املخشدرات  ختاذهشا موشادرات شش  مبشا املزيد من اجلهود  

ت شششم  احملاضشششقات والعشششقول وااسشششتعانة مبنصشششات التواصششش  ااجتمشششاعي يف الشششكويج لينمعينومشششات 
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( أن تعا ي املخدرات و( أن العصشا ت الدوليشة لينمخشدرات. و لتعشاون مشت ودارة التعينشيم، نُيشذ 
 رموجششا لطينوششة املسششتو  اخلششامس واملسششتو  السششا(ت. و عتوششا - SINAR -(ششقانمج تمقييششي و ششا 

(ششقور عضششوا  يف را(طشششة أمششم جنشششو  شششقع رسشششيا  رسششيان ، فقشششد أدرجششت ششششعار مناهضششة تعشششا ي 
عضوب يف  طشة كولوموشو ضا  أي املخدرات يف مح تا الو نية القامية  ن التوعية  ملخدرات. و(قور

 خها ااست اري ( أن املخدرات.وت ارا م اركة فعالة يف (قان
صشواح كش  يشوس   ٣٩ ، تُغينع الطققات احمليطة (وينشدة (نشدر سشريي (يغشاوان٢٠١٦ومنذ عاس  -٤٢

أهشششد لينسشششماح لعامشششة اجلمهشششور مبمارسشششة القايضشششة واألن شششطة الكفيهيشششة واألعمشششا  التااريشششة وقيشششادة 
وتعزيششششز مشسسششششات  وغريهششششا مشششن األن ششششطة الكفيهيششششة لتعزيشششز أسششششينو  هيششششاة صشششحي  ٤٠ الشششدراجات
 ُوست نطاع (قانمج (ندركو سرياي لي م  ايت منا ع الويند. داألسقة. وق

وتواص  احلكومشة  عشداد سياسشات و(شقامج تعشزد التشوادن (شل هيشاة األسشقة وهيشاة العمش ،  -٤٣
ومتكششل األفششقاد مششن املوادنششة ( ششك  أفضشش  (ششل التزامششاتم األسششقية والتزامششات العمشش ، مبششا يف ذلششو 

م من  يشار التقاعشد املوكشق لينت شايت عينشه العمش  أثنشات ال شيخو ة مشت احلصشو  عينشه دعشٍم  متكينه
(شششقور، يينشششزس أفشششقاد األسشششقة، مبوجشششب القشششيم المقافيشششة والدينيشششة، (قعايشششة  كشششاٍ  مشششن أفشششقاد األسشششقة. ويف

 طب اجلمعشة ضشمن املوشادرات القاميشة  ن  جالي ات الضعيية، مبن فيهم ال وا  واملسنون. وتندر 
 كات الوعي ( أن تعزيز مشسسات األسقة يف ايت أنيات الويند. ذ 

و قششقارا  مششن احلكومششة (تزايششد أعوششات رعايششة األ يششا  عينششه الوالششدين العششامينل، فقششد شششاعت  -٤٤
 ن ذلشو، اددهشقت العديشد  ةعينه  ن ات مقاكشز لقعايشة األ يشا  يف أمشاكن العمش . و  ضشافضا  أي

فشششع لقعايشششة األ يشششا  أثنشششات النهشششار ختيييشششا  مشششن عشششبت  دشششاد مشششن كيشششاانت األعمشششا  الششش  تقشششدس مقا
  دمات (ديينة لقعاية األ يا  عندما يكون الوالدان يف العم .

الينانشة اخلاصشة املعنيشة مبشسسشة و عداد  طط عمش  تتنشاو  مواضشيت عينشه هشدة يف   شار  -٤٥
عنية  لقضات عينه التمييشز هو جزت من التزاس (قور (تنييذ توصيات الينانة امل األسقة واملقأة والطي 
 .٢٠١٦وجلنة هقوع الطي  يف عاس  ٢٠١٤ضد املقأة يف عاس 

  ٤١ املرأة  

مُتشششن  النسشششات يف (شششقور فقصشششا  متسشششاوية يف خشششاات عديشششدة مشششن (ينهشششا التعينشششيم والتشششدريب  -٤٦
قشدس  م اركة املقأة عينشه  والقعاية الصحية والعمالة ومينكية األصو  واملستحقات واملوا نة. وُتكي

املساواة مت القج  يف األن طة ااقتصادية من       هة احمليزات والدعم يف م اريت األعمشا  
من قوي   طط املساعدة املالية وتكنولوجيات املعينومات وااتصاات وامل ورة يف قطااب األعما  

األهشدا   م اركة ن طة يف القايضة وهن  شم ت  شري متميش  يفضا  النسات أي اوالتدريب. وت ار 
، أوفشدت احلكومشة أو  عشداتة  ن األلعشا  األوملويشة يف لنشدن ٢٠١٢عاس  ا قينيمية والدولية. ويف
 مك. ٤٠٠لينم اركة يف سواع 

وقششششدمت (ششششقور تققيقهششششا اجملمششششت الششششذي يضششششم التققيششششقين األون والمششششار  ن الينانششششة املعنيششششة  -٤٧
ونظشششقت فيشششا هشششذه الينانشششة  ٢٠١٣ّب وفمت شششقين المشششار/ن ١ لقضشششات عينشششه التمييشششز ضشششد املشششقأة يف 

. ويُعكشششف عينشششه النظشششق يف توصشششيات هشششذه الينانشششة يف   شششار ٢٠١٤ت شششقين المشششار/نوفمّب  ٢٩ يف
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شششششد فيهشششششا التشششششزاس الوينشششششد (صشششششياغة وتنييشششششذ   عشششششداد م شششششقواب  طشششششة عمششششش  مكقرسشششششة لقضشششششااي املشششششقأة ُدس 
 اسكاتيايات وتد  ت مقكزة عينه حتسل هقوع املقأة.

ا(طششة رسششيان، شششاركت (ششقور يف جلنششة رسششيان املعنيششة (تعزيششز هقششوع املششقأة وعينششه مسششتو  ر  -٤٨
، عيرنت احلكومة ث ثة  مينل هلا يف هشذه الينانشة. و  ضشافة ٢٠١٠والطي  ومحايتها. ومنذ عاس 

 ن ذلششو، ت ششارا (ششقور يف جلنششة رسششيان احلكوميششة الدوليششة املعنيششة حبقششوع ا نسششان وجلنششة رسششيان 
 املوشششاد  وقشششد قشششادت (شششقور،  عتوارهشششا عضشششوا  ن شششطا  يف القا(طشششة، عمينيشششة صشششياغة  املعنيشششة  ملشششقأة.

عندما  التوجيهية املقاعية ل عتوارات اجلنسانية يف التعام  مت النسات ضحااي ااجتار  ألشخاص 
، واعُتمشششدت هشششذه املوشششاد  التوجيهيشششة  ششش   ااجتمشششااب ٢٠١٤استضشششافت هينقشششة عمششش  يف عشششاس 

 .٢٠١٥يف عاس املعنية (تعزيز هقوع املقأة والطي  ومحايتها ينانة رسيان العاشق ل
وعينششه املسششتو  الششدون، ت ششارا (ششقور يف أن ششطة معهششد متكششل املششقأة التششا(ت حلقكششة عششدس  -٤٩

مششن  شش     ششار عمشش  رسششيان مششت ضششا  اانييششاد وأن ششطة الكومنولششث وهي ششات أ ششق . وتتعششاون أي
ومتكشششل املشششقأة عينشششه   هشششة املسشششاعدة التقنيشششة لينشششّبامج هي شششة األمشششم املتحشششدة لينمسشششاواة (شششل اجلنسشششل 

 وااسكاتيايات املوتكقة لتعزيز متكل املقأة واملساواة (ل اجلنسل.
وقشششد اسشششتيادت (شششقور، مشششن  ششش   م شششاركتها يف تينشششو األن شششطة، مشششن توشششاد  املعينومشششات  -٥٠

هكومتهشا املتواصشينة يف واخلّبات و(نات القدرات وأفض  املمارسات، وهشو مشا داد مشن تعزيشز جهشود 
 النهول  ملقأة يف الويند ومحايتها.

 كشششششانون المشششششار/  ١٣ير نشششششت يف وحتظشششششه املشششششقأة (تمميششششش  جيشششششد يف اجملينشششششس الت شششششقيعي،  ذ عُ  -٥١
النسشات (شدور هشاس يف  ينشااب صشوت  تث   نسات، اثنتان منهن شا(تان. وتقوس هششا ٢٠١٧ ينايق

 ششطة اجملتمعششات احملينيششة، ا سششيما تينششو املوجهششة ليهششم ال ششعب. وت ششارا املششقأة م ششاركة فعالششة يف أن
قضااي اجملتمعات ال عوية، وجُتقي  ستمقار هشوارات مشت احلكومشة. وششهدت (شقور دايدة يف عشدد 

 النسات ال ئي يقدن منظمات غري هكومية وينكونب عينه مسائ  متنوعة يف اجملتمت احمليني.
لتعينشيم ليناميشت. ووفقشا  لينتققيشق عشن الياشوة (شل وتتوت (قور منذ أمد (عيد سياسة   هشة ا -٥٢

، هينرشششت (شششقور يف املقتوشششة  ٤٢ ٢٠١٧اجلنسشششل الصشششادر عشششن املنتشششد  ااقتصشششادي العشششاملي يف عشششاس 
األون مششن هيششث التحششاع اليتيششات  لتعينششيم المششانوي و لتعينششيم اجلششامعي. وتتششاح لينيتيششات والنسشششات 

يف اجملشششششاات ا  شششششذة يف التطشششششور ممششششش   فشششششقص لتحسشششششل معشششششارفهن ومهشششششاراتن، ا سشششششيماضشششششا  أي
ووفقششا  لينتققيششق املششذكور، يقششك  معششد  ا ملششاس  لقششقاتة  . ٤٣ تكنولوجيششات املعينومششات وااتصششاات

يف  ٩٧,٤  مششن معششد  ا ملششاس هبمششا (ششل الطينوششة الششذكور  يف املائششة ٩٤,٧والكتا(ششة (ششل الطالوششات  
 ور يف املستويل المانوي اجلامعي. . (يد أن الطالوات تيوقن عينه أققا ن الذكاملائة
ملنتشششد  ااقتصشششادي العشششاملي يف ووفقشششا  لينتققيشششق عشششن الياشششوة (شششل اجلنسشششل الصشششادر عشششن ا -٥٣
 ١٢، متكنت (قور من تقينشيل اليشوارع (شل اجلنسشل فيهشا. وجشاتت (شقور يف املقتوشة ٢٠١٨ عاس

ملسشششتو  العشششاملي، هينشششت يف ايف تقتيشششب (ينشششدان رسشششيا فيمشششا يتعينشششع  ملسشششاواة (شششل اجلنسشششل. وعينشششه 
أي أ ششا تقششدمت  ثنشش  ع ششقة درجششة مششن السششنة املاضششية. و لتششزامن مششت ذلششو، حتسششنت  ٩٠ املقتوششة

ينعة الويند يف االتحاع  لتعينيم حتسنا  مينحوظا   ذ هصينت (قور عينه ع مات جيدة وهينت يف 
 ذ  حتسششنا  ضششا  سششاينت (ششقور أياملقتوششة األون فيمششا يتعينششع  التحششاع  لتعينششيم المششانوي واجلششامعي. و 

يف مششششششق امل ششششاركة واليششششقص يف اجملششششا  ااقتصششششادي مششششت دايدة املسششششاواة يف  ١٦هينششششت يف املقتوششششة 
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معششدا  عاليششا  يف مششششقات أ ششق  ومنهششا العمشش  يف وظششائف املهنيششل ممشش  ضششا  األجششور. وسششاينت أي
 .١٩امل قعل وكوار املوظيل واملديقين، وهينت يف املقتوة 

را   حلاجشششة املتزايشششدة  ن   هشششة رعايشششة صششحية متخصصشششة ليائشششدة النسشششات واأل يشششا ، و قششقا -٥٤
جنشاحب خمصشل ليننسشات رجا اسشتريي (ناشريان عنشاع صشاحلة  مست شيه ريوشا   ُشير د يف مست يه 

دوارا  مشن دوارات (شقور،  ٦٤ ٦٥٥ ٣٤٨,٨٤واأل يا  يف خمت املست يه احلكومي (تكينيشة 
فأهشششششد  تقشششششدما يف معشششششايري القعايشششششة الصشششششحية  ٢٠١٤األو /ديسشششششمّب  واكتمششششش  (نشششششاؤه يف كشششششانون

احلكومشششة تطويشششع النظشششاس اخلشششاص  جشششادة األمومشششة، الشششذي   املخصصشششة ليننسشششات واأل يشششا . وتواصششش
، كأهششد التششدا(ري القاميششة  ن تنسششيع اهتياجششات مششا قوشش  ٢٠١١اسششتحد  يف كششانون المار/ينششايق 

هشذا النظشاس، تتمتشت النسشات مبشدة  بات العشام ت. ومبوجشالوادة وما (عشدها وااهتمشاس (صشحة النسش
 .٢٠١١يوما  قو  عاس  ٥٦أايس (عد أن كانت مدتا  ١٠٥ جادة أمومة تص   ن 

وقد قطعت احلكومة أشوا ا  كورية يف الت ايت عينه تكشافش فشقص املشقأة يف القشوة العامينشة  -٥٥
يف  يف املائشة ٥٦,٤املقأة يف القوة العامينشة مشن واارتقات (دور املقأة يف (نات األمة. واددادت م اركة 

. وقشششد غشششدت امليشششادين الششش  كانشششت هكشششقا  عينشششه ٢٠١٤يف عشششاس  يف املائشششة ٥٨,٣ ن  ٢٠٠١عشششاس 
القجا  تستقطب مزيدا  من النسات، ومشن هشذه امليشادين قطشااب الطشريان واهلندسشة وامل هشة الوحقيشة. 

طشششو  اجلويشششة الو نيشششة يف (شششقور، اخلطشششو  ، أصشششوحت ششششقكة اخل٢٠١٢ويف ت شششقين المشششار/نوفمّب 
اجلويششة املينكيششة لششّبور، أو  انقشش  و ششا يف جنششو  شششقع رسششيا يعششلر  امششقأة قوطششان  ششائقة. وأعقششب 

. ٢٠١٣ذلو تسيري أو  رهينة لينخطو  املينكية (طاقم كينشا مشن النسشات يف كشانون األو /ديسشمّب 
ع ق سنوات من م اركة (قور يف  وتوجد ا ن ست نسات قوا ل لينطائقة يف (قور. وعينه مد 

، كشششان مشششن (شششل أفشششقاد القشششوات املينكيشششة اليونيييششش  ةعمينيشششات هيشششم السششش س الششش  ت شششق  عينيهشششا قشششو 
 املسينحة لّبور ست نسات شاركن يف تينو العمينيات.

ويف دوائشششق السشششينطة واختشششاذ القشششقار، سشششاينت (شششقور تقشششدما  يف تققشششي املشششقأة املهشششا يف شششش   -٥٦
ذلو املهن القانونية والسياسية واملالية وا دارية. ومن أرفت املناصب ال  وصشينت  اجملاات، مبا يف

 ليهشششا املشششقأة مناصشششب سشششيرية متاولشششة، وسشششيريات، وعضشششوات يف اجملينشششس الت شششقيعي، وانئوشششة وديشششق، 
ومدرعية عامة، وقاضية يف احملكمة العينيا، وأمينات دائمات، وحماميات، ومسشوات تنييذايت يف 

مناصشب قياديشة يف معاهشد ضشا  عاس والقطااب اخلاص مبا يف ذلو املصار . وتتشون املشقأة أيالقطااب ال
التعينشششيم العشششان، ووكشششاات  نيشششاذ القشششانون ومشششدرعيات عامشششات يف حمشششاكم ال شششقيعة واحملشششاكم املدنيشششة. 

ت ويزداد عدد النسات رائدات األعما  يف الو د مبا يف ذلو يف خاات الزراعشة والغشذات وامل شقو 
و دمات التقسيط واخلدمات املهنية. ووفقا  لينتققيق عن الياوة (ل اجلنسل الصادر عن املنتد  

مشششن هيشششث توظيشششف امل شششقر عات  ٥٨، هينشششت (شششقور يف املقتوشششة ٢٠١٧ااقتصششادي العشششاملي يف عشششاس 
 املسششاواة يف األجششورمششن هيششث  ١١وكوششار املسشششوات واملششديقات يف الوينششد. وهينششت (ششقور يف املقتوششة 

  .لقات العم  املتساوي القيمة
قششانون املوا نششة يف وتتوشت (ششقور سياسشة املوا نششة الوهيششدة وا تقشقر  ددواج اجلنسششية. ويشنل  -٥٧
عينششه اشششكا  اكتسششا  جنسششية (ششقور مششن جانششب األ  أو األس لينحصششو  عينششه   Cap 15  (ششقور

أن تنقشش  جنسششيتها  ن أ(نائهششا امششقأة مششن (ششقور متزوجششة مبششوا ن أجنششد  ناجلنسششية أل(نائهمششا. وهكشش
 ن ذلشو، و(شقغم أن القشانون ا يشنل  ةمن القانون عن  قيع التساي . و  ضشاف ٦وفقا  لينقسم 

حتديدا  عينه انتقشا  جنسشية امشقأة مشن (شقور  ن دوجهشا األجنشد، دشود هلشذا الشزوج أن حيصش  عينشه 
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  مششن ١ ٨  و١ ٥لقسششمل اجلنسششية مششن  شش   تقششدأل  ينششب وفششع الطقيقششة املنصششوص عينيهششا يف ا
  القانون املذكور.

وحتظششه قضششااي املششقأة يف (ششقور مبناصششقة قويششة يف خينششس املششقأة يف (ششقور دار السشش س، وهششو  -٥٨
  ار يضم منظمات غري هكومية دمعها اهلد  القئيسي املتمم  يف حتسشل وضشت املشقأة يف ايشت 

وقشد اضشطينت هشذا  . ٤٤ جتماعيشة والمقافشة واجملتمشتاجملاات وا سيما التعينيم وااقتصاد والقعايشة اا
اجملينس (دور ن ط يف دعم تنييذ األولوايت الو نية ( أن املقأة، من      قامة ع قات تعشاون 
مت ودارة المقافة وال وا  والقايضة ال  تقدس املساعدة املالية هلذا اجملينس يف تنييذ (قامج من قوي  

 يوس املقأة يف رسيان.
وضعت احلكومة عددا  من ا ليات لينتصدي مل كينة العنف املنزن (دتا  مشن الوقايشة وقد  -٥٩

عينه ك  رج  وامشقأة مسشينمل ينشواين الشزواج أن بضشعا لشّبامج   منا وانتهات   حلماية منا. وي ك 
 لألدواج الذينضا  امل ورة أي  تدريوية قو  الزواج ه  يستعدا لينحياة الزوجية ومسشولياتا. وُتسد

تعشذر التوفيشع (شل الطشقفل يف الشزواج،  ايواجهون م اك  دوجية وُي ات هششات عينشه الصشين . و ذ
ف  مشششا ُي شششاع ان عينشششه التوصششش   ن  ششش ع  شششوعي  لكاضشششي وأا ُيسشششتمق يف فشششقل املعشششاانة عينشششه 
املقأة. ويعدر جقهة ك  تسوب يف األذ  الودر ألي شخل (صق  النظشق عشن وضشعا الزوجشي أو 

الوشششث املتشششواتق لشششّبامج عينشششه التينيزيشششون الشششو ا تتضشششمن فيشششديوهات تمقيييشششة ( شششأن  م. ويسشششاهداينتشششا
 مسألة العنف املنزن يف  ذكات الوعي وليت انتواه امل اهدين  ن هذه القضية اهلامة.

  ٤٥ األدفال  

درر ااسششتعقال نصششف السششنوي يف قشش دهمشش  األ يششا  جششزتا  كوششريا  مششن سششكان (ششقور. وقشش -٦٠
مششن سششكان  يف املائششة ٢١,٨سششنة همينششون  ١٥أن األ يششا  الششذين تقشش  أعمششارهم عششن  ٢٠١٧ عششاس

  الويند.
مششششن  ٢و ١اتششششا عينششششه اليقششششقتل ، سششششحوت (ششششقور حتيظ٢٠١٥ر /أغسششششطس  ١٠ويف  -٦١
 من اتياقية هقوع الطي  الينتل تتناوان محاية الطيش  احملشقوس مشن األسشقة وعينشه اليقشقة  أ  ٢٠ املادة

 ن ذلششو، قششدمت (ششقور تققيقهششا الششدوري ال ششام   ةتعينقششة (نظششاس التوششا. و  ضششافامل ٢١مششن املششادة 
ونظشقت فيشا هشذه الينانشة  ٢٠١٥متود/يوليشا  ١٣اجملم ت المشار والمالشث  ن جلنشة هقشوع الطيش  يف 

  .٢٠١٦كانون المار/ينايق   ٢١يف 
ألششخاص الشذين تقش  جتنيد ا  Cap 149  يف (قور قانون القوات املسينحة املينكيةوحيظق  -٦٢

سنة يف صيو  القوات املسينحة املينكية يف (شقور وقواتشا ااهتيا يشة. ويف هشذا  ١٨أعمارهم عن 
الّبوتوكششششو  اا تيششششاري اتياقيششششة هقششششوع  ن  ٢٠١٦أاير/مششششايو  ١٧الصششششدد، انضششششمت (ششششقور يف 

 الطي  ( أن اشكاا األ يا  يف املنادعات املسينحة.
أبن األ يششا  قششد يتعقضششون ضششا    رصششيد قششير م لينوينششد. وتقششقر (ششقور أيوتقششقر (ششقور أبن األ يششا -٦٣

وقشد أقشقرت الينانشة اخلاصشة ملظاهق امل اك  ااجتماعية وااقتصادية والسينوكات املنحقفة والعنف. 
 طشة العمش  الو نيشة ( شأن األ يشا  الش  تقكشز عينشه هشدفل  املعنية مبشسسشة األسشقة واملشقأة والطيش 

عزيز السياسات وا  ار الت قيعي ذي الصينةمل وحتسل فعالية و اعة اخلدمات اسكاتيايل مها: ت
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ويششّبهن ذلششو عينششه التششزاس الوينششد (صششياغة وتنييششذ اسششكاتيايات  . ٤٦ ااجتماعيششة املوجهششة لأل يششا 
 وتد  ت مقكر زة عينه حتسل هقوع الطي .

تسشقي عينشه ايشت  يعات الش ويتم  عما  هقشوع الطيش  قانونيشا  مشن  ش   خمتينشف الت شق  -٦٤
الوينششد واملقيمششل فيششا. ويف (ششقور، يششتم  عمششا  هقششوع الطيشش  قانونيششا  مششن  شش   ت ششقيعات مششوا ا 

لُيحظششق ت ششغي   ٢٠١٥يف عششاس  ٢٠٠٩قششانون العمالششة لعششاس مششن  ١٠٣ششش . وقششد عششدر   القسششم 
طشقة وتعم  (قور هاليا  عينشه صشياغة قائمشة مشن األعمشا  اخل . ٤٧ األ يا  يف أي م قواب صناعي

ال  ا ينوغي ت غي  الطيا  وصغار السشن فيهشا. ويُتوقشت   شاد النسشخة النهائيشة مشن هشذه القائمشة 
 .٢٠١٩يف عاس 

  عينشششه محايشششة األ يشششا  مشششن كششش  أششششكا  ااسشششتغ   Cap 22  قشششانون العقشششو تويشششنل  -٦٥
ق  يف مششقة أ شش قششانون العقششو تعششدر    داجلنسششي (تاششقأل األفعششا  الشش  تنتهششو مكششامن ضششعيهم. وقشش

 .  ٤٩ وُشدر دت العقو ت عينه خمتينف اجلقائم  ٤٨ لتوسيت نطاع تعقيف ااغتصا  ٢٠١٧عاس 
  لتينقششي ال ششكاو  ١٤١ ششط  (شش   مواشششق  رقششم  ٢٠٠٦ووضششعت احلكومششة منششذ عششاس  -٦٦

املكاملات وفقا  ملتطينوات املنظمة الدوليشة   و سدات م ورة رنية من قو  موظيل متمقسل. وُتسا  
أل يششا . وتعمشش   دارة تنميششة اجملتمعششات احملينيششة،  عتوارهششا جهششة التنسششيع القئيسششية املعنيششة ملسششاعدة ا

 تياقية هقوع الطي ، (تعاون وثيع مشت سشائق الوكشاات احلكوميشة مبشا فيهشا قشوات ال شق ة املينكيشة 
ملقفوعشة، يف (قور، وودارة الصحة وودارة التعينيم لضمان التعام  فورا  و(يعالية مشت ايشت ال شكاو  ا

مبا فيها تينشو املتعينقشة  اعتشدات عينشه األ يشا . وتُشت خشذ موشادرة  ضشافية لتحسشل  مكانيشة الوصشو  
   ن  ط ا (   واحلقص عينه سقيتا.

وتنكشششب ودارة المقافشششة وال شششوا  والقايضشششة هاليشششا  عينشششه مقاجعشششة القشششوانل والينشششوائ  التاليشششة  -٦٧
 ة يف الويند:لتحسل القفاه العاس لينسكان وجودة احليا

 قانون مقكز رعاية الطي مل  أ  
 لوائ  مقكز رعاية الطي مل     
  . Cap 18  قانون معاشات ال يخو ة وا عاقة  ج  

و لتعشششاون مشششت اجلهشششات املعنيشششة الششش  ت شششم  القطشششااب اخلشششاص واملنظمشششات غشششري احلكوميشششة،  -٦٨
ون ششق املعينومششات ( ششأن  تواظششب احلكومششة عينششه تنظششيم (ششقامج موجهششة  ن األ يششا   ذكششات الششوعي

الششدورة األون  ٢٠١٧هقششوع الطيشش  وفهششم اتياقيششة هقششوع الطيشش . وقششد استضششافت (ششقور يف عششاس 
مششن املنتششد  الششو ا لأل يششا  الششذي يعقششد مششقتل يف السششنة ويتششي  منصششة لأل يششا  لتوششاد  األفكششار 

املنتششد  اخلششامس  وا رات ( ششأن املسششائ  الشش  تعنششيهم. وعينششه املسششتو  ا قينيمششي، استضششافت (ششقور
شل ملوضشواب  ٢٠١٨أل يا  رسشيان يف عشاس  (شدعم رسشيان را(طتنشا ، مسشتقويننا ،أ يالنشاالشذي ُ صر 

 لد  (قور. يونيسيفهذين املنتديل املمم  اخلاص لين ق. وهضيونيسيفمن ال
، عينششت احلكومششة أر(عششة  مينششل لأل يششا  يف جلنششة رسششيان املعنيششة (تعزيششز ٢٠١٠ومنششذ عششاس  -٦٩

 طششة عمشش  رسششيان ا قينيميششة ( شششأن (ششقور عينشششه تنييششذ  فقأة والطيشش  ومحايتهششا. وتعكششهقششوع املشش
 عش ن رسشيان مشن أجش  القضشات عينشه ، يف   شار متا(عشة اعتمشاد القضات عينه العنف ضد األ يا 
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 ، يف (نشدر سشريي (يغشاوان يف ت ششقين األو /العنشف ضشد املشقأة والقضشات عينشه العنششف ضشد األ يشا 
  .٢٠١٣أكتو(ق 

استضافة ااجتمشااب التاسشت ع شق جلنشة رسشيان املعنيشة (تعزيشز هقشوع  هاليا  ضرق (قور وحت -٧٠
والشدورة المامنششة  ينانشة رسشيان املعنيششة  ملشقأةوااجتمشااب الت شاوري السششاد  ل، املشقأة والطيش  ومحايتهششا

، يف اليص  ٣+ انة رسيان املعنية  ملقأةينلوالدورة احلادية ع قة  ينانة رسيان املعنية  ملقأةع قة ل
، مواصينة  جلهود النهول  لتعاون ا قينيمي يف خا  هقوع املقأة وهقوع ٢٠١٩األ ري من عاس 

  الطي .
تنييذ م قواب تدريب مشن  يونيسيفوتعتزس ودارة المقافة وال وا  والقايضة  لتعاون مت ال -٧١

مششن أجشش  املهنيششل  ث ثششة أجششزات ي ششم  هينقششة عمشش  ( ششأن أدوات التقيششيم و دارة احلششاات اليقديششة
 واملوظيل العامينل مت األ يا ، مبن فيهم أعضات جلنة محاية الطي .

  ٥٠ الشباب  

تققر (قور أبمهية ال وا  ك قكات و(شدورهم اهلشاس يف رسشم مسشتقو  الوينشد. ويف هشذا الصشدد،  -٧٢
سياسشة ال شوا  تسكشد احلكومة  ليينسية الو نية ملينكيشة املشااي ا سش مية وتواصش  تنييشذ وتعزيشز 

من أج   عداد شوا  متميشزين قشادرين عينشه مواجهشة حتشدايت  ٢٠١٢الو نية ال  وضعت يف عاس 
املسشششتقو . وقشششد اسُكششششد هبشششذه السياسشششة يف  عشششداد (شششقامج حمينيشششة موجهشششة لين شششوا  تقكشششز عينشششه سشششت 

ت اسششكاتيايات رئيسششية، هششي: تطششويق القششدرات ال خصششية والتعينششيم، والعمالششة والتششدريب، ومهششارا
 القيادة، ورايدة األعما ، والتياهم الدون، و سدات اخلدمات لآل قين ولألمة.

ر /أغسشششطس مشششن كششش   ١ ليشششوس الشششو ا لين شششوا  يف  ٢٠٠٦وحتتيششش  (شششقور منشششذ عشششاس  -٧٣
(ريتششوان (ششقور دار السشش س هششذا اليششوس رينيششا  ل عششكا   - سششنة. وقششد أقششقر ج لششة سششينطان واينشش  دي

 ويف العاق و (قاد منازاتم. مبسامهات ال وا  حمينيا  
 عشش ن رسششيان ( ششأن اعتمششاد و ن جانششب الششدو  األعضششات يف رسششيان، اعتمششدت (ششقور  -٧٤

. ويعطشششي هشششذا ا عششش ن دفعشششة قويشششة لينموشششادرات ٢٠١٧يف عشششاس  مشششششق تنميشششة ال شششوا  يف رسشششيان
 شوا  يف رسششيان القاميشة  ن تنميشة مهشارات ال ششوا  يف املنطقشة كمشا يتوشل يف أو  مششششق لتنميشة ال

الششذي ي ششم  حتديششدا  التعينششيم، والصششحة والقفششاه، والعمالششة واليششقص، وامل ششاركة وااخنششقا ، والششوعي 
يف هششذا املششششق نتياششة عامششة  ٢٠١٥أبمهيششة رسششيان وقيمهششا وهويتهششا. وقششد هققششت (ششقور يف عششاس 

. وقششششد جتششششاودت ٢٠١١واسششششتمقت يف التقششششدس يف منحششششل تصششششاعدي منششششذ عششششاس  ٠,٧٥٨وصششششينت 
 ئاها يف خاات التعينيم والصحة والقفاه املعد  ا قينيمي (كمري.نتا
تنييششذ الششّبانمج الششو ا خلدمششة ال ششوا . ويقكششز هششذا  ٢٠١١وتواصشش  احلكومششة منششذ عششاس  -٧٥

الشّبانمج عينششه اخلششدمات ااجتماعيششة والتعينششيم وتنميششة اجملتمعششات احملينيششة ويقمششي  ن   ششقاج الطاقششات 
م  عتوارهم أعضات منضوطل ومنتال يف اجملتمشت. وتُني شذ يف   شار املكنونة لد  ال وا  وتوعيته

هشششذا الشششّبانمج أن شششطة شششش  تشششد   ن توثيشششع األواصشششق و قامشششة ششششوكات التواصششش  (شششل ال شششوا  
وتقسششيذ مهششارات القيششادة وغششق  مكششارس القششيم األ  قيششة و ذكششات ال ششعور (ششقوح املوا نششة واملسشششولية 

   قدا . ٢ ١٤٩، (ين  عدد  قدي هذا الّبانمج ٢٠١٧ااجتماعية. وحبينو  عاس 
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ويواص  مقكز تنمية ال شوا  تقشدأل دورات تدريويشة موجهشة نيشو الصشناعة ومعشك  هبشا يف  -٧٦
ل عتمششاد وااعششكا . ويهششد  املقكششز  ن حتسششل املهششارات املشهينششة  City and Guilds  ششار (ششقانمج 

  لينعم  من     دورات تدريوية صناعية ومهنية.
وت م  اسكاتيايات ودارة المقافشة وال شوا  والقايضشة، الش  تقمشي  ن دايدة   هشة فشقص  -٧٧

ومنصششششات رايدة األعمششششا  لين ششششوا ، (ششششقامج ممشششش  أسششششوواب تطششششويق مهششششارات رايدة األعمششششا  لششششد  
، أن ششش ت جلنشششة ٢٠١٧ال شششوا ، الشششذي ينظمشششا مقكشششز تنميشششة ال شششوا  ومقكشششز ال شششوا . ويف عشششاس 

و  معنية (قايدة األعما  يف أوسا  ال وا  من أج  رصد وتنسيع موادرات توجيهية رفيعة املست
 ال وا  يف رايدة األعما  يف (قور.

العديشششد مشششن   ٥١  DAReوأ ينقشششت هي شششة ال شششقكات الصشششغرية واملتوسشششطة يف دار السششش س   -٧٨
  . ٥٢ الّبامج ال  تد   ن الت ايت عينه رايدة األعما 

امج القامية  ن تزويد ال وا   ملهارات ال دمة لكي يصوحوا واستممقت احلكومة يف الّب  -٧٩
قششادرين عينششه مواجهششة الصششعا  ومتكيششنهم مششن املزيششد مششن اليششقص لكششي ي ششاركوا يف أن ششطة  وعيششة 

 ٣٧ما خموعشا  هاليا  لونات اجملتمت وأتهيينهم لينقيادة  ستحدا  املنصات امل ئمة لذلو. ويوجد 
 ين وا  تساهم (يعالية يف أن طة (نات اجملتمت.منظمة غري هكومية ل ٩٧من أص  

، ٢٠١٧وتواصش  (ششقور تنييشذ (ششقانمج املششديقين التنييشذيل ال ششوا ، الشذي ُدش رششن يف عششاس  -٨٠
والشذي يهششد   ن تطششويق مهشارات القيششادة لششد  املشوظيل احلكششوميل الششذين التحقشوا  خلدمششة منششذ 

ة  ألسششاليب امل ئمششة واليعالششة يف ا دارة مششدة تقشش  عششن عششامل، مبششا يف ذلششو عششن  قيششع ااسششتعان
 وأفض  املمارسات العاملية يف القطاعل اخلاص والعاس.

 - Pusat Pembangunan Kapasiti -، أن شأت احلكومشة مقكشز (نشات القشدرات ٢٠١٧ويف عشاس  -٨١
وهششششو مقكششششز تششششدريب عينششششه املهششششارات متعششششدد الششششّبامج ت ششششق  عينيششششا ودارة الطاقششششة والقششششو  العامينششششة 

صناعة. ويهد  املقكز  ن  عداد  قدل جاهزين لينعم  من     مواتمة التدريب مشت تطشور وال
 . ٥٣ الصناعة ومتطينواتا يف (قور

شن يف نيسشان/أ(قي  i-Readyوينيذ أيضا (شقانمج الشتعينم  -٨٢ ، وهشو (شقانمج ٢٠١٧، الشذي ُدشر 
عينششه    ششهادة الوكششالوريو مدتشا ثشش   سششنوات يتششي  منصششة ا شش اب اخلششقدل العششا ينل احلششامينل ل

صششششناعات ششششش  يف القطششششاعل العششششاس واخلششششاص ويسششششعه  ن حتسششششل مشششششه تم. ومششششن  شششش   هششششذا 
الشّبانمج، بضشت املتعينمشون لعمينيشة مواكوشة مشن املنظمشة املستضشيية لضشمان اسشتاا(ة   شات مهشاراتم 

ينشو  كشانون اهتياجات الصناعة. وتقشدس احلكومشة منحشة ششهقية ملشدة أقصشاها ثش   سشنوات. وحب
 ٣٦١ قدشششا  يف الشششّبانمج ليسشششتييدوا مشششن التششششدريب يف  ١ ٩٩٠، ُسشششار   ٢٠١٨األو /ديسشششمّب 

يف  ١٨مشششن هششششات يف القطشششااب اخلشششاص، (ينمشششا يتشششدر   يف املائشششة ٨٢منظمشششة مستضشششيية. ويتشششدر  
متدر(ل عينه فقص عم  (دواس   ٤٠٩منهم يف القطااب العاس. ومنذ تدشل الّبانمج، هص   املائة
   يف ال قكات املستضيية.كام
وتواظششب (ششقور عينششه امل ششاركة يف أن ششطة منهششا (ششقانمج السششيينة مششن أجشش  شششوا  جنششو   -٨٣

ششششششقع رسشششششيا لتوشششششاد  الطينوشششششة وال شششششوا   -  ، وششششششوكة اليشششششا نSSEAYPششششششقع رسشششششيا واليشششششا ن  
 JENESYS و(قانمج تواد  ال وا  (شل (شقور وكشوراي، وخمشيم ششوا  رسشيان والصشل، و(شقانمج ، 

 ، و(شقامج ال شوا  الش  تنظمهشا منظمشة SBYLEPقيادات ال وا  امل شكا (شل سشنغافورة و(شقور 
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الكومنولشششششث، وموشششششادرة الشششششواايت املتحشششششدة مشششششن أجششششش  القشششششادة ال شششششوا  يف جنشششششو  ششششششقع رسشششششيا 
 YSEALI لتعزيز تطويق مهارات القيادة و قامة شوكات التواص  (شل ال شوا  يف جنشو  ششقع  

 قدشششششا   ١٣٥نيشششششو  YSEALI، وصششششش  عشششششدد اخلشششششقدل يف (شششششقانمج ٢٠١٨رسشششششيا. وحبينشششششو  عشششششاس 
. وتينقششه عششدد مششن شششوا  (ششقور أيضششا  تكقهششا  دوليششا  ي ششيد SSEAYP قدششا  يف (ششقانمج  ٠٢٩ ١و

  . ٥٤ أبن طتهم الطوعية

  ٥٥ املسنون  
 تششون (ششقور أمهيششة  لغششة لقعايششة املسششنل ومحايششة هقششوقهم وتعزيزهششا. وليسششت محايششة املسششنل -٨٤

جشششزتا  أصشششي   مشششن القشششيم ااجتماعيشششة والمقافيشششة ل شششعب (شششقور فحسشششب، (ششش    شششا واجشششب هشششاس مشششن 
واجوشششات احلكومشششة تضشششطينت (شششا مشششن  ششش    اهشششا امل شششكا احملكشششم التنسشششيع (شششل الوكشششاات الشششذي 
 ي شششم  األمشششة (كامينهشششا . واملسشششنون هشششم جشششزت مشششن نظشششاس دعشششم هاسشششم األمهيشششة وششششقكات هكشششن أن 

، ٢٠١٧. ويف عششاس ٢٠٣٥واوسششان (ششقور تطششويق األمششة يف سششوي  حتقيششع رؤيششة يسششتعان خبششّبتم يف 
مششن  يف املائششة ٥,٤عامششا  فمششا فششوع دهششات  ٦٥ممشش  املوا نششون املسششنون الششذين وصششينت أعمششارهم  ن 

تقديقات األمم املتحدة  ن أنا يُتوقت أن يتضاعف عدد السشكان املسشنل  خمواب السكان. وت ري
  . ٥٦ ٥٢٠٣يف الويند حبينو  عاس 

ولقيم األسقة أمهية هاينة يف النسيج األ  قشي جملتمشت (شقور. ويشون الوينشد أمهيشة ملشسسشة  -٨٥
األسششقة ولينششدور اهلششاس الششذي تضششطينت (ششا يف حتقيششع رفششاه كشش  عضششو مششن أعضششات اجملتمششت. ويف (ششقور، 
جششقت العششادة أن تعششيا أجيششا  مششن أسششقة واهششدة حتششت سششقف واهششد. ونظششاس األسششقة املوسششعة هششو 

  سا  (ي ة منسامة ومأمونة ومتكينية لقعاية املسنل واأل يا  الصغار.أ
وعينششه املسششتو  ا قينيمششي، تعمشش  (ششقور ( ششك  وثيششع مششت سششائق الششدو  األعضششات يف رسششيان  -٨٦

مشت فيتنشاس  هاليشا  عينه تعزيز رفاه املسنل، مبا يف ذلو تعزيز شيخو ة صحية ون طة. وت كا (قور 
  .٢٠١٩-٢٠١٧وتمقيييشة وتواصشينية ( شأن ال شيخو ة الصشحية والن شطة   يف  عداد مواد  ع ميشة
، الششذي اعُتمششد كوااملوششور ( ششأن ال شيخو ة: متكششل املسششنل يف رسششيان   عشش نويتماششه ذلششو مششت 

الدعم  ةنظمأ: دور األسق و ٣م قواب الوحو  ( أن رعاية املسنل يف رسيان+و، ٢٠١٥يف عاس 
  .٢٠١٧س الذي عقد يف عااحملينية والو نية 

الينانشششة اخلاصشششة املعنيشششة  ملسشششنل وقشششد أن شششأ اجملينشششس الشششو ا املعشششا  لقضشششااي ااجتماعيشششة  -٨٧
وكينيها   شاد (شقامج و شدمات اجتماعيشة شش  لقعايشة الي شات الضشعيية  واألشخاص ذوي ا عاقة

 يف خاات مم  ا سكان والصحة والعمالة والنق  والكفيا وامل اركة ااجتماعية.
، اسششتعقل اجملينششس الششو ا املعشششا  لقضششااي ااجتماعيششة وأقششقر  طشششة ٢٠١٧ويف أاير/مششايو  -٨٨

  ٢٠٠٢ طشة عمش  مدريشد الدوليشة لين شيخو ة  العم  املتعينقة  ملوا نل املسنل الش  تتماششه مشت 
 .٢٠٢٠-٢٠١٦ااسششششكاتياية و طششششة العمشششش  العامليتششششان املتعينقتششششان  ل ششششيخو ة والصششششحة لينيششششكة 

 العم   ن ضمان متتت املوا نل  لصحة والن ا  من     ث ثة أهدا  رئيسية: وتد   طة
  عداد موا نل مسنل منتال ومستقينلمل  أ  
 ضمان رعاية املوا نل املسنل ورفاههممل     
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  هششة أنظمششة دعششم لينمششوا نل املسششنل تكيشش  هلششم (ي ششة مواتيششة وت ششايعهم عينششه   ج  
 تمت احمليني.امل اركة اليعينية يف اجمل

، و لتزامن مت اليوس الشدون لكوشار السشن، نُظمشت ٢٠١٨ت قين األو /أكتو(ق  ١١ويف  -٨٩
ضششا  هينقششة عمشش  ملناق ششة  طششة العمشش  وضششمان  دراج توصششيات يقششدمها املسششنون الششذين هضششقوا أي

 هذه الدورة.
جش  املشوا نل وتواص  احلكومة   هة مقافع تديقها ودارة المقافة وال وا  والقايضة مشن أ -٩٠

 ن ات أو  مقكز ألن طة املوا نل املسنل  ذواملقيمل، وا سيما ال وا  واملوا نون املسنون. ومن
ليكششششون مقكششششز دعششششم ختمعششششي يتششششي   ٢٠١٧، افتُششششت  مقكششششز ر ششششق يف عششششاس ٢٠١٣يف رذار/مششششار  

، أن ششش  مقكشششز ٢٠١٨عشششاس  ذلينمسشششنل امل شششاركة يف خمتينشششف أن شششطة أسشششينو  احليشششاة الصشششحي. ومنششش
اجملتمششت احملينششي (سششتاري الششذي يتششي  فششقص الينقششات (ششل املسششنل وال ششوا  مششن  شش   تنظششيم أن ششطة 
ت ات عينه التعينم وحتسل امل شاركة مشن ايشت األعمشار، وستن شأ مقاكشز أ شق  مشن هشذا النشواب يف 

 ايت املقا عات.
ايشششة مشششن خلطشششة عمششش  (شششقور دار السششش س الو نيشششة املتعشششددة القطاعشششات ( شششأن الوقومتا(عشششة   -٩١

(ُششذلت جهششود لتحسششل جششودة   ،٢٠١٨-٢٠١٣ لينيششكة  األمششقال غششري املعديششة والسششيطقة عينيهششا
ودارة الصحة اتوااب  شج ششام  وجشامت فيمشا   القعاية و دارة األمقال غري املعدية يف (قور. وتواص

 يتعينع (قعاية الوالغل الكوار، وي م  ما ييني:
 ضمان أقصه جودة من احلياةمل  أ  
ايدة الوعي ( أن أر(عة من احلاات ال ائعة يف مت دمة ال شيخو ة: هشاات د      

 السقو  والسينس واخلق  وااكت ا مل
  تعزيز املوارد الو قية لتقدأل اخلدمات يف ايت الوي ات.  ج  

 وقد مش  التقدس احملقد يف تنييذ  طة العم  املتعينقة (قعاية املسنل ما ييني: -٩٢
وتقشششدس فيهشششا رعايشششة  ريوشششا املقدمشششة لينمسشششنل يف مست شششيه  اخلشششدمات الصشششحية  أ  

 دا   مست ييات املقا عة و ارجهامل و دمات ختمعيةمل و ط هاتيي لينمساعدةمل
 Pusat Amal، أن   مقكز لينقعاية و عادة التأهي  يسمه ٢٠١٥يف أاير/مايو      

Cerah Sejahtera  الذين تعقضوا لينسشكتة لتقدأل  دمات تقييم شامينة لينمقضه املسنل، واملقضه
 واملقضه ذوي ا عاقةمل

تنيششششذ ودارة الصششششحة (ششششقامج وأن ششششطة تمقيييششششة يف خششششا  الصششششحة  ذكششششات الششششوعي   ج  
 ملسائ  ذات الصينة، وذلو  لتعاون مت اجلهات املعنية من قوي  ودارة المقافة وال وا  والقايضة 

  ومقاكز أن طة املوا نل املسنل.
حة، مششن  شش   مقكششز تعزيششز الصششحة  لتعششاون مششت اجلهششات املعنيششة وقششد نيششذت ودارة الصشش -٩٣

مششششوارا، و(ي يششششت،  - (ششششقانمج أسششششينو  احليششششاة الصششششحي مششششن أجشششش  املسششششنل يف مقا عششششات (ششششقور
وهشد  الشّبانمج  ن متكشل املسشنل ( شأن اسشتدامة أسشاليب احليشاة الصشحية. ومشينششت  . ٥٧ وتوتنش 

حة، وفحوصششششا  صششششحية، وجششششوات يف احملشششش ت مكششششوانت الششششّبانمج حمششششادتت تمقيييششششة ( ششششأن الصشششش
 التاارية الصحية وجينسات هوار ( أن الصحة مت املسنل.
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ولضششمان القعايششة ااجتماعيشششة والضششمان ااجتمشششاعي لينمسششنل يف الوينشششد، تقششدس احلكومشششة  -٩٤
(ينغششششوا سششششن السششششتل. وقششششد ادداد  معششششاش شششششيخو ة شششششهقاي لينمششششوا نل واملقيمششششل الششششدائمل الششششذين

 يف كششانون األو / ٣٥ ١٣٨ ن  ٢٠١٧يف عششاس  ٣٢ ٨٥٠يدين منششا وانتقشش  مششن املسششتي عششدد
 .٢٠١٨ديسمّب 

  ٥٨ لةاإلعا  
، (ينششششش  عشششششدد األششششششخاص ذوي القشششششدرات املختينيشششششة يف الوينشششششد ٢٠١٨حبينشششششو  متود/يوليشششششا  -٩٥

 أشخاص. وما انيكت (شقور ٦ ٥٠٦املساينل لد  ودارة المقافة وال وا  والقايضة ما خموعا 
لكشششششارة  ن األشششششخاص ذوي  ٢٠١٥تسششششتعم  مصششششطين   ذوي القششششدرات املختينيششششة  منششششذ عششششاس 

ششب قششدرات خمتينيششة. وحتقيقششا  هلششذه الغايششة، تظشش  (ششقور  ا عاقششة  قششقارا  منهششا أبن كشش  شششخل قششد ُوه 
هقيصششة عينششه   هششة هقششوع وفششقص متكاف ششة هلشششات األفششقادمل وضششمان متكششنهم مششن عششيا هيششاتم، 

اتياقيشششة هقشششوع اركتهم الكامينشششة يف اجملتمشششت. وعينشششه  ثشششق تصشششديع (شششقور عينشششه وااعشششكا  هبشششم وم ششش
لتقشششدأل اقكاهشششات  دمشششاج  هاليششا  ، بطشششط ٢٠١٦نيسشششان/أ(قي   ١١يف  األشششخاص ذوي ا عاقشششة

 .٢٠٣٥واوسان (قور مكوانت ااتياقية يف رؤية 
تهم، وهشي و(قور هقيصة عينه النهول حبقوع األشخاص ذوي القدرات املختينية ورعاي -٩٦

يف   شششار رسشششيان عينشششه  عشششداد  طشششة عمششش   قينيميشششة ( شششأن  دمشششاج األششششخاص ذوي  هاليشششا  تعكشششف 
 ا عاقة يف اجملتمعات احملينية يف رسيان.

 سشتعقال  اص ذوي ا عاقشةالينانشة اخلاصشة املعنيشة (قضشااي املسشنل واألششخوقد كينيشت  -٩٧
ق مهششاراتم ورفششاههم ورعششايتهم  طششة عمشش  ( ششأن األشششخاص ذوي القششدرات املختينيششة تُعششل (تطششوي

وتقشدأل منظومششة دعششم هلششم. وتوشل  طششة العمشش  املنقحششة موشادرات ششش  لضششمان املسششاواة يف احلقششوع 
واليششقص ومتكششل األشششخاص ذوي القششدرات املختينيششة يف اجملتمششت والتنميششة الو نيششةمل واحلصششو  عينششه 

يشة والتأهيش  و عشادة التأهيش مل رعاية صحية ذات جودة وعينه احلقوع القانونيةمل واحلمايشة ااجتماع
والوصو   ن املقافع واملوار ووسائ  النق . وقشد أُدرجشت أهكشاس اتياقيشة هقشوع األششخاص ذوي 
ا عاقشششة يف  طشششة العمششش  لضشششمان مواتمتهشششا مشششت االتزامشششات الدوليشششة. وأيشششد اجملينشششس الشششو ا املعشششا 

ير شششذت (عششش  اسشششكاتياياتا  لقضشششااي ااجتماعيشششة  طشششة العمششش  هشششذه  عتوارهشششا وثيقشششة متاشششددة نشُ 
  ليع .

لششششوائ  مقاقوششششة املوششششار و ٢٠١٤عششششاس ل قششششانون مقاقوششششة املوششششار، (ششششدأ نيششششاذ ٢٠١٥ويف عششششاس  -٩٨
، لضشششششمان تزويشششششد املوشششششار العامشششششة واخلاصشششششة مبقافشششششع تتشششششي  لألششششششخاص ذوي ا عاقشششششة ٢٠١٤ لعشششششاس

، أُلزمشششت ايشششت ٢٠١٨اسشششتخدامها (شششدون هشششواجز. واعتوشششارا  مشششن األو  مشششن ت شششقين المشششار/نوفمّب 
 املوار   هة  مكانية الوصو  اخلالية من احلواجز ملساعدة األشخاص ذوي القدرات املختينية.

، أن شش ت جلنششة اسششتعقال املوششاد  التوجيهيششة لصششياغة ٢٠١٧ويف كششانون األو /ديسششمّب  -٩٩
درات املوششششاد  التوجيهيششششة لتصششششاميم مقاعيششششة اهتياجششششات األشششششخاص ذوي القششششالطوعششششة األون مششششن 

وتضششم هششذه الينانششة الشش  ت ششق  عينششه قيادتششا هي ششة مقاقوششة املوششار وصششناعة الت ششييد  . ٥٩ املختينيششة
هششذه املوششاد  التوجيهيششة الشش   ز مينششل مششن القطششاعل العششاس واخلششاص ومنظمششات غششري هكوميششة. وتقكشش

 ألسششششششا  عينششششششه ااهتياجششششششات ا ضششششششافية  ٢٠١٨صششششششدرت وُن ششششششقت يف ت ششششششقين المششششششار/نوفمّب 
ششقو   لزاميشة عديشدة لينتقينيش   ن احلشد األدىن مشن  تذوي القشدرات املختينيشة. وأُدرجشلألشخاص 
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القيششود يف الوي ششة لتمكششل األشششخاص ذوي القششدرات املختينيششة مششن اانتيششااب الكامشش  مبقافششع املوششار. 
تسشششتعد (شششقور ملواكوشششة تسشششاراب وتشششرية ششششيخو ة سشششكا ا ول نتقشششا   ن ختمشششت أكمشششق مششششوا ،  او(ينمششش
عينه مياهيم وأهكشاس التصشميم العشاملي ال شام  الش  يسشتييد منهشا أوسشت ضا  هذه املواد  أي ت در د

املوششاد  التوجيهيششة  ن يششف مششن السششكان، مبششن فششيهم ا  ت وأ(نششاؤهم وال ششوا  واملسششنون. وتتضششم
شقو ا  جديدة   هة  قع و قات ومسشالو يتيسشق الوصشو   ليهشا ل سشتاا(ة لينعشدد املتزايشد مشن 

عينشششه املوشششار الشششش  ضشششا   ذوي احلقكشششة احملشششدودة ومسشششتعميني الكقاسشششي املتحقكششششة. وي شششك  أياملسشششنل
تق دهششا األسششق أن تششوفق مقافششع مقاعيششة اهتياجششات األسششقة مبششا يف ذلششو مششقاهي  مقاعيششة لأل يششا  

 وغقفا  لألمهات املقضعات.
ومششششن  وتقششششدس احلكومششششة معاشششششات ومنحششششا  شششششهقية لألشششششخاص ذوي القششششدرات املختينيششششة -١٠٠

يعيينششششون: معاشششششات ألكيرششششات الوصششششق ومنحششششة ااضششششطقا ت العقينيششششة، ومنحششششة ومعششششاش األشششششخاص 
، أهقدت احلكومة مزيدا  من التقدس يف تعزيز رفاه ورعايشة األ يشا  ذوي ٢٠١٨املعاقل. ويف عاس 

 ١٥٠سشششنة (تخصشششيل منحشششة ششششهقية مقشششدارها  ١٥القشششدرات املختينيشششة الشششذين تقششش  أعمشششارهم عشششن 
، (ينشش  عششدد املسششتييدين مششن ٢٠١٨ارات (ششقور هلششم. وحبينششو  كششانون األو /ديسششمّب دوارا  مششن دو 

 أ يا . ٦١٠هذه املنحة ال هقية 
وخينششس األلعششا  األوملويششة لينمعششوقل يف (ششقور دار السشش س هششو راعششي وم ششات القايضششيل  -١٠١

ة المقافشششة ويتعشششاون هشششذا اجملينشششس ( شششك  وثيشششع مشششت ودار  . ٦٠ مشششن ذوي القشششدرات املختينيشششة يف الوينشششد
وال وا  والقايضة يف تدريب هشات القايضشيل   هشة مقافشع التشدريب هلشم واملشدر(ل والشدعم املشان 
لكششششي ي ششششاركوا يف موششششارايت ويف  طششششة حتييششششز التيششششوع يف األلعششششا  القايضششششية. وقششششد شششششارا هشششششات 

 . ٦١ القايضيون يف أهدا  رايضية  قينيمية ودولية
وطالشششة يف أوسشششا  األششششخاص ذوي القشششدرات املختينيشششة وتعكشششف (شششقور عينشششه التصشششدي لين -١٠٢

ويُعكف عينه  عداد قاعدة (يشاانت مقكزيشة ( شأن  . ٦٢  ختاذ موادرات يف القطاعل العاس واخلاص
 وضعية العم  لد  األشخاص ذوي القدرات املختينية.

وي وتققر احلكومة (شدور املنظمشات غشري احلكوميشة يف   شاد (قاخهشا املوجهشة لألششخاص ذ -١٠٣
القششششدرات املختينيششششة ويف تعزيششششز الششششوعي العششششاس  هتياجششششاتم وهقششششوقهم. وقششششد أن شششش  خينششششس رعايششششة 

. ٢٠١٦األشششخاص ذوي القششدرات املختينيششة  لتعششاون مششت  دارة تنميششة اجملتمعششات احملينيششة يف عشششاس 
ويقكز هذا اجملينشس عينشه تطشويق مهشارات األششخاص ذوي القشدرات املختينيشة ورعشايتهم، ويضشم مشن 

 ئا  مينل من خمتينف منظمات األشخاص ذوي ا عاقة.(ل أعضا
واة هاجة  ن مواصينة (ذ  أقصشه اجلهشود يف تطشويق قشدرات األششخاص ذوي القشدرات  -١٠٤

  املختينية ومن املهم لّبور أن تواص  (نات قدراتا و ّبتا يف هذا اجملا .

  ٦٣ الصحة  
ة الصششششحية  عتوارهششششا مششششن أ(ششششقد عينششششه أمهيششششة القعايشششش ٢٠٣٥واوسششششان (ششششقور ت ششششدد رؤيششششة  -١٠٥

ااسششتممارات يف التنميششة الو نيششة. وُيكيشش  تعزيششز جششودة احليششاة مششن  شش   التخطششيط   ششار عمشش  
نظاس القعاية الصشحية وتنييشذه مشن أجش  تغطيشة صشحية ششامينة لألششخاص يف ايشت املسشتوايت يف 

ايشششة مشششن األمشششقال الوينشششد. ويغطشششي نظشششاس القعايشششة الصشششحية هشششذا ايشششت جوانشششب تعزيشششز الصشششحة والوق
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والع ج و عشادة التأهيش  عينشه نيشو ششام . وقشد أن شأت احلكومشة أر(شت مست شييات، وأر(عشة ع شق 
ثش   ضشا  مقكزا  صحيا ، وث   عيادات صحية، وأر(ت عيشادات لصشحة األس والطيش ، وأن شأت أي

  عيادات متنقينة و دمتل  ويتل منقولتل جوا .
 ت شششششششقين المشششششششار/ ١ذ يف هيشششششششز النيشششششششا ٢٠١٤س قشششششششانون الصشششششششحة العقينيشششششششة لعشششششششاود ششششششش   -١٠٦
الشذي يقمشي  ن ضشمان املسشاواة   Cap 48  ١٩٢٩قشانون اخلشق  لعشاس فح ر حم   ٢٠١٤ نوفمّب

وعششدس التمييششز وتقاسششم املسشششولية (ششل أصششحا  املصششينحة املعنيششل، فيمششا يتعينششع (قعايششة األشششخاص 
ج ششام  يقكشز عينشه املشقي  يف رعايشة  ن ضمان اتوااب  شضا  أي ياملضطق(ل عقينيا  وع جهم. ويقم

 دوع ج األشخاص املضشطق(ل عقينيشا ، مبشا يف ذلشو  عشادة أتهشيينهم و عشادة دخهشم يف اجملتمشت. وقش
أُدرجششت أهكششاس حمششددة مششن أجشش  ف ششات  اصششة مششن املقضششه مبششن فششيهم غششري القششادرين عينششه  عطششات 

ملضششطق(ل عقينيششا  الششذين أهكشاس  ضششافية تضششمن رعايششة األششخاص ا امشوافقتهم عينششه العشش ج. وهنششا
 قد يواجهون سوت املعامينة أو ا مها ، وغري القادرين عينه ااعتنات أبنيسهم وششو م.

ويسشششتمق تقشششدأل  شششدمات صشششحية ويف  شششب األسشششنان والقعايشششة الصشششحية هيشششث ا يشششدفت  -١٠٧
ة ذلشو  شدمات ذات جشود  املوا نون رينشا  رمشزاي  مبقشدار دوار واهشد مشن دوارات (شقور. وي شم

عاليشششة يف خشششا  صشششحة األس والطيششش  ت شششم  (شششقامج التحصشششل وفحوصشششات مشششا قوششش  الشششوادة، الششش  
ومتكشن الوينشد مشن .  ٦٥ واأل يشا   ٦٤ سامهت مسامهة كورية يف اخنيال معدات وفيات األمهشات

      هذا ا  اد من الوفات أبهدا  وغاايت أهدا  التنمية املستدامة فيما يتعينع  لصحة.
 عينه مخسة أهدا ، هي: ٢٠١٨-٢٠١٣لينيكة  BruMAP-NCD طة  وتقكز -١٠٨

 احلد من تعا ي التو مل  أ  
 تعزيز نظاس غذائي متوادن وصحيمل     
 دايدة األن طة الودنيةمل  ج  
 حتديد األشخاص املعقضل لألمقال غري املعديةمل  د  
 حتسل جودة القعاية ونتائج  دارة األمقال غري املعدية.   ه 

يف مطينششت  ٢٠١٨-٢٠١٣لينيششكة  BruMAP-NCDير ششذت أن ششطة ششش  وسششُتقي م  طششة ونشُ  -١٠٩
 دلينوقشششو  عينشششه مشششد  فعاليشششة خمتينشششف ا جشششقاتات يف حتقيشششع خمتينشششف األهشششدا . وقششش ٢٠١٩ عشششاس

  ٦٦ ٢٠١٧الش  أن ش ت يف ششوا /فّبايق  هددت فققة العم  املتعددة القطاعات املعنيشة  لصشحة
 ا  الصحة:مخسة خاات متعددة الوظائف يف خ

 احلقص عينه أن تكون لك   ي  أفض  (داية يف احلياةمل  أ  
 حتسل (ي ة الغذات يف (قورمل     
 دعم اجملتمعات الن طةمل  ج  
 التقيني  من التد لمل  د  
  الصحة العقينية.   ه 
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اخلطشششة القئيسشششية ، أ شششزت (شششقور النسشششخة النهائيشششة مشششن ٢٠١٧ويف ت شششقين المشششار/نوفمّب  -١١٠
موشششادرة ت شششم   ٩٠، الششش  تقكشششز عينشششه سشششوت اسشششكاتيايات رئيسشششية والصشششحة و(نيتشششا التحتيشششة لنظشششاس

مكور الصحة والونية التحتية وفقا  لينمششقات العاملية كما أوصت (ذلو منظمشة الصشحة العامليشة. 
ألصششحا  املصششينحة املعنيششل يف جهششود ضششا  اخلطششة القئيسششية  ار ششة  قيششع لششودارة الصششحة وأي  وتتششي

واوسشششان اخلطشششة متشششاس املواكوشششة أهشششدا   بزيشششز نظشششاس الصشششحة الو نيشششة و(نشششاه التحتيشششة. وتواكشششدايدة تع
  القامية  ن حتسل جودة احلياة لد  السكان. ٢٠٣٥ (قور
و(قور هقيصة عينه تقدأل  دمات ذات جودة عالية يف خشا  رعايشة املصشا(ل  خلشق ،  -١١١

ينشششه مقشششدمي القعايشششة و ارسشششيها، والتعشششاون (شششل مشششن  ششش   التشششداريب املنتظمشششة واانيتشششاح املوكشششق ع
(شششقانمج ، نظمشششت (شششقور ٢٠١٧ر /أغسشششطس  يالشششودارات املعنيشششة واملنظمشششات غشششري احلكوميشششة. فيششش

مشت املكتشب ا قينيمشي لينمنظمشة  ،  اششكااتدريب املدر(ل عينه مهارات رعايشة املصشا(ل  خلشق 
. وهضشششق  لزهشششاهقسسشششة مشششاليزاي املعنيشششة  ومش  يف منطقشششة رسشششيا واحملشششيط اهلشششاد لآللزهشششاهق الدوليشششة 

منظمة غشري  ت(قانمج التدريب موظيون من ودارة الصحة وودارة المقافة وال وا  والقايضة. ونظم
، دورة ٢٠١٧، الشش  أن شش ت يف كششانون األو /ديسششمّب demensia Bruneiهكوميششة، هششي منظمششة 

ورمشششت  ن دايدة الشششوعي ( شششأن تدريويشششة دامشششت يشششومل ( شششأن مهشششارات رعايشششة املصشششا(ل  خلشششق ، 
 . ٦٧ املسائ  ذات الصينة

، أن شششأت ودارة الصشششحة  طشششا  هاتييشششا  و نيشششا لينمسشششاعدة ٢٠١٩ويف كشششانون المار/ينشششايق  -١١٢
 ٢٠١٨املتعينقشششة  لصشششحة العقينيشششة وقُشششدمت ملشششوظيي هشششذه الشششودارة تشششداريب أوليشششة يف أيينو /سشششوتمّب 

 لتعينم السياسات وا جقاتات.
، تقأسششت (ششقور اجتمششااب ودرات الصششحة يف رسششيان واجتمششااب  ٢٠١٧و ٢٠١٦ويف عششامي  -١١٣

كوار مسشون رسيان املعا (تنمية الصحة، و  لا اعُتمدت  طشة رسشيان لتنميشة الصشحة ملشا (عشد 
هشششذه اخلطشششة أولشششوايت الصشششحة يف منطقشششة رسشششيان وهشششي تكمششش  االتزامشششات  د. وحتشششد٢٠١٥عشششاس 

  دامة.املتعهد هبا يف   ار أهدا  التنمية املست
يف (قور تنييذ العديد مشن امل شاريت يف   شار ميزانيشة (شقانمج منظمشة الصشحة  هاليا  ودقي  -١١٤

العامليششة ل رتقششات (ونششات قششدرات مششوظيي الصششحة ومواصششينة حتسششل نظششاس القعايششة الصششحية يف الوينششد. 
ن ودارة الصشششحة مسشششاعدة تقنيشششة مشششن منظمشششة الصشششحة العامليشششة مشينشششت خشششاات الوقايشششة مشششش تو ينوششش

 األمقال غري املعدية ومكافحتها، والصحة العامة، واملواد الصيدانية والقعاية الصحية األولية.
يف   ششار ميزانيششة (ششقانمج منظمششة  ٢٠١٧-٢٠١٦ومشينششت الششّبامج الشش  أ ششزت يف اليششكة  -١١٥

  الصحة لّبور ما ييني:
 تعزيز نظاس غذائي صحي يف (قورمل  أ  
قة لشششّبامج أسشششينو  احليشششاة الصشششحي يف مكشششان العمششش  دراسشششة عشششن العوامششش  امليسششش     
 ومعيقاتامل
أنظمة الصحة: سياسات واسشكاتيايات و طشط الصشحة الو نيشة  هينقشة عمش    ج  

 ( أن تقييم تكنولوجيا الصحة .
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   ششششششششار ميزانيششششششششة الششششششششّبانمج (قانخششششششششان مششششششششت ودارة الصششششششششحة العامليششششششششة يف هاليششششششششا  ويُوحششششششششث  -١١٦
 :٢٠١٩-٢٠١٨ لينعامل

 اهتياجات  دمات و(قامج الصحة امل ئمة لينمقاهقلملتقييم   أ  
و عشششششداد  طشششششة عمششششش   ٢٠١٨-٢٠١٣لينيشششششكة  BruMAP-NCDتقيشششششيم  طشششششة      

 .٢٠٢٥-٢٠٢٠متعددة القطاعات لينوقاية من األمقال غري املعدية ومكافحتها يف (قور لينيكة 
وكافيششة مششن هيشششث وتقششقر (ششقور  حلاجششة  ن قششوة عامينششة مهنيشششة يف خششا  الصششحة متمقسششة  -١١٧

الشذي ، Pengiran Anak Puteri Rashidah Sa’adatul Bolkiahمعهد عينوس الصحة   العدد. ويتي
، عششددا  كافيششا  مششن املمقضششات املتمقسششات يف (ششقور وتواصشش  احلكومششة تقششدأل ٢٠٠٠أن شش  يف عششاس 

لصشحة هنشاا نقشل مسشتمق يف عشدد مهنيشي ا نمن  دراسية لينطينوشة ملتا(عشة الدراسشة يف الطشب. لكش
 احملينيل املشهينل يف الويند مبن فيهم األ وات.

ومششششن (ششششل التحششششدايت الشششش  تششششزداد تعقيششششدا  (يعشششش  ارتيششششااب تكششششاليف القعايششششة الصششششحية الشششش   -١١٨
 تتحمينها احلكومة ما ييني:

التعام  مت التغريات يف األمقال الو ئية هيث ت هد (شقور ارتياعشا  متزايشدا  يف   أ  
 وظهور أمقال غري معدية جديدة وعودة ظهور أمقال معدية قدهةملاألمقال غري املعدية، 

التعامششش  مششششت التحششششو  الششششدهغقايف هيشششث ت ششششهد (ششششقور دايدة يف أعششششداد سششششكا ا      
 املسنل.

  ٦٨ التعليم  

يعششد التعينششيم وتطششويق الششقأ  مششا  الو ششقي أولششويتل رئيسششيتل يف سياسششة (ششقور لينتنميششة يف  -١١٩
. ويتاششاود معششد  ا ملششاس  لقششقاتة ٢٠٣٥رؤيششة واوسششان (ششقور موينششة يف  األجشش  الطويشش ، كمششا هششي

، (ينما يص  املعد  ا اان ل لتحاع  ملدار  اا(تدائية والمانوية يف املائة ٩٥والكتا(ة يف الويند 
 .يف املائة ١٠٠ ن 

(شقور الصادر عشن مشسسشة هنشقيتا، تنشدرج  ٢٠١٨ووفقا  ملششق التاارة املستدامة لعاس  -١٢٠
ششهدت (شقور دايدة  ديف عداد الويندان ال  تسا  حتسشنات مينموسشة يف التحصشي  التعينيمشي. وقش

يف ايشت املشواد اخلمششس يف نتشائج تقيشيم املششدار   A-Cيف حتصشي  الع مششات  يف املائشة ٢,٨٣(نسشوة 
 . ٦٩ ٢٠١٧، مقارنة (عاس ٢٠١٨اا(تدائية يف عاس 

دايرتل من  م  مكتب منظمة  ٢٠١٨ت (قور يف عاس ولتعزيز ال قاكة الدولية، استقوين -١٢١
 . ٧٠ األمم املتحدة لينك(ية والعينم والمقافة  اليونسكو  يف جاكق 

لتققيشق ن شقه  وهققت (قور   ادات مينحوظة يف   هشة فشقص متكاف شة لينطالوشات. ووفقشا   -١٢٢
، تصشدرت (شقور ٢٠١٧ منتد  التعاون ااقتصادي لدو  رسيا واحملشيط اهلشاد  يف أيينو /سشوتمّب

 ٦٧قائمة الويندان من هيث عشدد  قدشات العينشوس يف منطقشة رسشيا واحملشيط اهلشاد  (نسشوة انهشزت 
 يف التعينيم اجلامعي. يف املائة
م ليناميششت، واصششينت احلكومششة منششذ ومششن أجشش    هششة فششقص كامينششة لينحصششو  عينششه التعينششي -١٢٣
يششنل هششذا القششانون عينششه  لزاميششة التعينششيم . و  Cap 211  قششانون التعينششيم ا لزامششيتنييششذ  ٢٠٠٧ عششاس
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لتسششششت سششششنوات جلميششششت األ يششششا  (صششششق  النظششششق عششششن  ينييششششتهم ااجتماعيششششة أو نششششواب جنسششششهم أو 
هذا القانون (سياسة تعينيم ملدة اثن  ع قة سنة ت ات الطينوة عينشه  متشاس تعينشيمهم  دقدراتم. ويعز  

لينطينوشششة   Cap 215  لشششديا ا لزامشششيالتعينشششيم ا قشششانونضشششا  احلكومشششة أي تالمشششانوي عينشششه األقششش . ونيشششذ
 الذي ينل عينه تينقي تعينيم  س مي  لزامي ملدة سوت سنوات. ٢٠١٣املسينمل منذ عاس 

، أعشششدت ودارة التعينشششيم  طشششة اسشششكاتياية تعينيميشششة جديشششدة ملشششدة مخشششس ٢٠١٨ويف عشششاس  -١٢٤
حلصشششو  عينشششه  ن   هشششة اضشششا  أي  سشششنوات هشششدفها تعزيشششز وتطشششويق كيشششاتات املشششوارد الو شششقية. وتشششد

التعينشششيم اجليشششد ليناميشششت عينشششه قشششدس املسشششاواة وا نصشششا  وتعزيشششز ال شششقاكات اليعالشششة (شششل أصشششحا  
اخلطشششة عينشششه اهتياجشششات املتعينمشششل مشششد  احليشششاة، مبشششا يف ذلشششو  زاملصشششينحة ليائشششدة املتعينمشششل. وتقكششش

 اكتسا  مهارات م مة ل ستاا(ة ل جتاهات العاملية.
يم اخلشششششاص، الششششش  تعشششششد نظامشششششا  تعينيميشششششا  يسشششششتايب وقشششششد وضشششششعت (شششششقور سياسشششششة التعينششششش -١٢٥

عشدد مشن (شقامج الشدعم  ذاهتياجات ايت األ يا  مبن فيهم الطينوشة ذوو القشدرات املختينيشة. ونُشير ش
ممشش  (ششقانمج املسششاعدة عينششه الششتعينم، و(ششقانمج التأهيشش  لينتعينششيم املهششا   ضششافة  ن هينقششات دراسششية 

أن التعينيم اخلاص وال ام  من أج  املعينمل وا  ت وهينقات عم  ودورات لتواد  املعينومات ( 
مسششاعدة عينششه الششتعينم مششن (ششقانمج ضششا  الطينوششة ذوو ااهتياجششات اخلاصششة أي هوعامششة اجلمهششور. وتينقشش

مسششششاعدة ذوي ااهتياجششششات اخلاصششششة يف التعينششششيم و دمششششة الششششدعم املتخصصششششة مششششن وهششششدة التعينششششيم 
 اخلاص يف ودارة التعينيم.

واوسشان  تقييم أدات املعينم يف (قور يف مسعه  ن حتقيشع غايشة رؤيشة ووضعت (قور معايري -١٢٦
 ٣عينشه األقش  مشن املعينمشل مسشتو  ا يقش  عشن املسششتو   يف املائشة ٩٠املتعينقشة (تحقيشع  ٢٠٣٥(شقور 

هشششششو املسششششتو  األعينشششششه . وقششششد أعشششششدت هششششذه املعشششششايري لضششششمان أدات جيشششششد  ٥ عينمششششا  أن املسششششتو  
سشا  عينشه جشودة التعينشيم مشن  ش   تطشويق املهشارات املهنيشة لضشمان الككيشز أسا بلينمعينمل. وينصش

وتزويششششد املعينمششششل  ملسششششتو  املطينششششو  مششششن  ااحليششششاى عينششششه جششششدو  املنهششششاج التعينيمششششي والويششششداغوجي
 الكياتة.
، (شششدأت (شششقور تطويشششع معشششايري ا ملشششاس  لقشششقاتة والكتا(شششة واحلسشششا  يف ٢٠١٦ومنشششذ عشششاس  -١٢٧

مقششاييس و نيششة جلميششت املششدار  الشش  تنيششذ منهششاج التعينششيم يف منظومششة  (ششقور دار السشش س الشش  تتششي 
التعينششيم الو نيششة لينقششقن احلششادي والع ششقين لضششمان متكششن ايششت الطينوششة مششن حتقيششع مسششتو  عششاٍ  مششن 
الكياتة يف ا ملاس  لققاتة والكتا(ة واحلسشا  حبينشو   ايشة كش  عشاس دراسشي، وت شم  هشذه املعشايري 

 تد  .التينقل والتقييم وال
 هوتستممق احلكومة يف تشدا(ري تتشي  تشدريوا  كافيشا  لينمعينمشل وتطشويق مهشاراتم املهنيشة. وعينش -١٢٨

 ثق التحو  الذي  قأ عينه التعينيم التقا واملها، جتدد الككيز عينه التشدريب املهشا  عتوشاره جشزتا  
ي والع قين ال  تقكز عينه منظومة التعينيم الو ا لينققن احلاد  أصي   من تطويق املهارات. وت م

الطينششب أسششاليب تعينششم وتعينشششيم موتكششقة تتوافششع مشششت ششش  املوششادرات احلكوميشششة القاميششة  ن  نتششاج قشششوة 
 عامينة ماهقة وقادرة عينه التنافس.

ششذت العديششد مششن املوششادرات لتينويششة اهتياجششات الطينوششة مششن األوسششا  احملقومششة -١٢٩  . ٧١ وقششد اختل
رة التعينششيم م ششاركة فعالششة مششت (نششو حمينششي اينششا الونششو ا سشش مي و  ضششافة  ن ذلششو، شششاركت ودا

لششّبور دار السشش س، ومششت القطششااب اخلششاص واملنظمششات غششري احلكوميششة لتقششدأل الششدعم واملسششاعدة يف 



A/HRC/WG.6/33/BRN/1 

GE.19-03027 24 

ومشششا انيكشششت ودارة  . ٧٢ أششششكا  شششش ، مبشششا يف ذلشششو املسشششاعدة املاديشششة ملختينشششف الي شششات الضشششعيية
واملنظمشات غشري احلكوميشة، مبشا يف ذلشو مشت ودارة الصشحة  التعينيم تعم  مت العديد من املشسسشات

وخينس (قور دار الس س املعا   يدد  ذكشات وعشي الطينوشة ( شأن التمقيشف الصشحي مبشا يف ذلشو 
 فريو  نقل املناعة الو قية/ا يدد.

وأن   مشمتق لقا(طة ا  ت واملعينمل لكي يتي  لينمدار  منصشة  ششقاا ا  ت يف جهشود  -١٣٠
هذه املنصة م اورات (ل املعينمشل   تقدأل القعاية لينطينوة وتطويق مهاراتم واارتقات أبدائهم. وتتي

 . ٧٣ وا  ت ( أن سو  حتسل تعينيم الطينوة عموما  
وتعششقل احلكومششة (ششقامج يف   ششار التششدريب أثنششات اخلدمششة ملششوظيي القطششااب العششاس لضششمان  -١٣١

(قانمج مدتا مخشس سشنوات يسشمه  ٢٠١٢يف عاس ضا  أي  حتسل جودة قواها العامينة. واسُتحد
(ششقانمج (نششات القششدرات الو ششقية يف القطششااب اخلششاص، وهششو موجششا ملششوظيي القطششااب اخلششاص ويقمششي  ن 
اارتقششات مبشششه تم األكادهيششة وحتسشششل مهششاراتم املهنيششة هشش  تتعشششزرد قششدرتم وتنافسششيتهم يف سشششوع 

عل عن الدراسشة يف املقهينشة المانويشة، مشن  ش   (شقانمج  ن ذلو، تتاح لينمنقط ةالعم . و  ضاف
التدريب والعمالة، تشداريب اكتسشا  مهشارات يف شش  امليشادين متكشنهم مشن د شو  سشوع العمش  

 (سهولة.
وتسششعه (ششقور  سششتمقار  ن حتسششل منظومتهششا التعينيميششة لضششمان تعينششيم جيششد وقششوة عامينششة  -١٣٢

 شششش   وضششششت معششششايري مقجعيششششة لينمنظومششششة، وتوششششاد  أفضشششش  ذلششششو مششششن  ممشهينشششة أتهششششي   عاليششششا . ويششششت
 ن تعزيشز التعشاون مشت منظمشات ضشا  هاجشة أي ااملمارسات والتعاون التقا مت سائق الويندان. وهنا

دوليشششة ممششش  اليونسشششكو ورسشششيان ومنظمشششة ودرات الك(يشششة  نشششو  رسشششيا وا يسشششيكو لتحقيشششع أهشششدا  
  طط التعينيم الو نية وا قينيمية والعاملية.

  ٧٤ يةعدميو اجلنس  

سششو  احلصششو  عينششه املوا نششة هيششث   Cap 15  (ششقوريف نسششية اجلقششانون يف (ششقور، يوششل  -١٣٣
هكششن جتنششيس أشششخاص مششن غششري املششوا نل، مبششن فششيهم عششدهو اجلنسششية واملقيمششل الششدائمون، رهنشششا  

 دافة (شقور وتقاليشدها. وقش ستييات معايري معينة، منها فكة ا قامة، وا ملاس (ينغة املااي ومعقفة ثق
 ١ ٢٧٥ملا خموعشا  ٢٠١٨وكانون األو /ديسمّب  ٢٠١٣ُمنحت املوا نة يف اليكة ما (ل عاس 

 شخصا  من عدهي اجلنسية.
و(يض  الظقو  ااجتماعية وااقتصادية املواتية وااستققار السياسي، سشتاتذ  (شقور  -١٣٤

  ، مبششا فيهششا العمشش  وامل ششاريت التااريششة. وستواصشش(طويعششة احلششا  أجانششب لكقامششة هبششا ألغششقال ششش 
(شششقور تقيشششيم أتثشششري هشششذه احلالشششة  عشششداد تشششدا(ري السياسشششات املناسشششوة لضشششمان محايشششة وصشششون كشششامينل 

 ملصاحل الويند.
عينششششه التخييششششف مششششن رتر انعششششداس اجلنسششششية   Cap 15  (ششششقوريف نسششششية اجلقششششانون ويعمشششش   -١٣٥

 ومنعها من     ما ييني:
سششاي  القاصششقين كمششوا نل يف أي ظششقو  يقاهششا ج لششة املينششو مناسششوة دششود ت  أ  
  مل٦ القسم 
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أو سا(قا  مبشوا ن مشن (شقور أن حتصش  عينشه  هاليا  دود لينمقأة األجنوية املتزوجة      
   مل٦ ٥موا نة (قور من     التساي   القسم 

 ش   تقشدأل  دود ملقيم دائم  عدأل اجلنسية  أن حيص  عينه موا نة (شقور مشن  ج  
   من القانون املذكورمل١ ٨  و١ ٥ ينب وفع الطقيقة املوينة يف القسمل 

ا جتيز (شقور التخينشي عشن جنسشية (شقور  ذا ق حيمش  ال شخل صشية أ شق  يف   د  
   .٣ ٩الويند  القسم 

( شششأن األششششخاص عشششدهي  ١٩٥٤اتياقيشششة عشششاس ولششش ن كانشششت احلكومشششة غشششري موقعشششة عينشششه  -١٣٦
تصدر لينمقيمل الدائمل من عدهي اجلنسشية ششهادة هويشة تسشاعدهم عينشه السشيق  ، ف  ااجلنسية

   ن اخلارج والعودة  ن الويند.
ومتا(عة  ليناهود القامية  ن ااعكا  حبقوع املقيمل الشدائمل عشدهي اجلنسشية يف الوينشد،  -١٣٧

، الششذي يشنل عينششه  Cap 79 لششقانون تسششاي  الوفيشات والشوادات  تكيش  احلكومشة تطويقششا  ششام   
تساي  وادات ايت األ يا ، مبن فيهم أ يا  عدهي اجلنسية الذين ولشدوا عينشه أراضشي الوينشد، 

 وعينه ااهتياى  هصاتات ذات صينة.
وحتقص السينطات املعنيشة يف (شقور كشذلو عينشه تنييشذ محش ت توعيشة (تسشاي  الشوادات  -١٣٨

يف  تنششششة واجلنسششششية يف ايششششت أنيششششات الوينششششد. وقششششد نُشير ششششذوالوفيششششات، واألمششششور املتعينقششششة  هلاششششقة واملوا 
ولوائحششا التنظيميششة   Cap 79  قششانون تسششاي  املواليششد والوفيششات(ششقامج توعيششة ( ششأن  ٢٠١٨ عششاس

 ودعمات الويندات.  ٧٥  Mukimواستياد منها رؤسات املقا عات اليقعية  

  ٧٦ اصاالجتار ابألشخ  

عاتا و نياذهشششا ملنشششت جشششقائم ااجتشششار  ألششششخاص. اختشششذت (شششقور تشششدا(ري شششش  لتعزيشششز ت شششقي -١٣٩
الششذي حيظشششق ااجتششار  ألششششخاص  ٢٠٠٤(ششقور قشششانون ااجتششار  ألشششخاص وتشششقيوهم لعششاس  توسششنر 

 سنة. ٣٠واأل يا  ألغقال ااستغ   ودقر س هذه األفعا  ويعاقب عينيها  لسان ملدة تص   ن 
ون ا جقاتات قانمن  236Aا  عينه القسم تعدي   ت قيعي ٢٠١٦وأد ينت (قور يف عاس  -١٤٠

لينسماح لينضحااي (تقدأل األدلة من     (شث فيشديوي هشي أو را(شط تينيزيشور هشي أثنشات اجلنائية 
أي حبث أو حماكمة أو  عن أو  جشقاتات  ذا ارأتت احملكمشة أن ذلشو يصشب يف مصشينحة حتقيشع 

قشا( ت مشن أجش  التعشق  عينشه ضشحااي مبواد  توجيهية موهدة  جقات املضا  أي نالعدالة. وُيستعا
ااجتار  لو ق احملتمينل وحتديشدهم يف عمينيشات التحقيشع مشت العناصشق امل شتوا ضشينوعها يف ااجتشار 

  لو ق.
وقد هققت احلكومة يف السنوات األ رية تقدما  يف جهود  نياذ قانو ا املتعينع مبكافحة  -١٤١

ت  نيششاذ القششانون مششن  شش   التنسششيع (ششل الوكششاات ااجتششار (تعزيششز قششدرة املششدرعل العششامل ووكششاا
 املساعدة التقنية.ضا  امل ككة، و(قامج التدريب ا قينيمية وهينقات العم  ال  تنظمها رسيان، وأي

وكمريششششت وهششششدة التحقيششششع يف ااجتششششار  لو ششششق التا(عششششة لقششششوات ال ششششق ة املينكيششششة يف (ششششقور  -١٤٢
ششخاص يف احلشاات الش  تنطشوي عينشه الششدعارة جهودهشا مشن  ش   فحشل مشششقات ااجتششار  أل

مينيششات ضششا  الوهششدة أي هوعششدس دفششت األجششور والعمششا  اهلششار(ل وهششاات ااعتششدات يف العمشش . وتتينقشش
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. و(يضششش  حتقيقشششات  ألششششخاصحتشششا   ليهشششا مشششن سشششائق الوكشششاات ( شششأن قضشششااي حمتمينشششة ل جتشششار 
متعينقة  اجتار، ممش  تقيشب الو شق الوهدة املذكورة، فُتحت م هقات قضائية مشينت جقائم غري 

 . ٧٧   120Cap  وقانون محاية النسات واليتياتأو انتهاكات العم  
وحلماية ضحااي ااجتار  ألشخاص، وسعت (شقور نطشاع تشدا(ري محايشة الضشحااي  ش    -١٤٣

ا جشششششقاتات القضشششششائية، ونيشششششذت  جشششششقاتات لينتعشششششق  عينشششششه الضشششششحااي مشششششت تعزيشششششز التحقيقشششششات يف 
 العم  املزعومة ال  تقتقي  ن ااجتار. اعتداتات

وفيما يتعينع  لوقايشة، واصشينت (شقور جهودهشا مشن  ش   (شقامج تشدريب لينمسششولل عشن  -١٤٤
محشش ت توعيششة ( ششأن املسششائ  املتعينقششة مشينششت  تالعمشش  واهلاششقة واملنظمششات غششري احلكوميششة. ونُشير ششذ

قة وجشششوادات السششيق وااجتششار  ألششششخاص القششوانل الشش  تتنشششاو  اجلششقائم الشش  تشششد   يف   ششار اهلاشش
 وتقيوهم، والعقو ت املطوقة عينه منتهكي هقوع العما  وفقا  لقوانل العم  الو نية.

وتواص  ودارة المقافة وال وا  والقايضة ااضط اب (دورها يف تعزيز ومحاية هقشوع املشقأة  -١٤٥
لضششحااي ااجتششار  ألشششخاص. وقششد واأل يششا  مبششن فششيهم ضششحااي ااجتششار مششن  شش   تقششدأل ا يششوات 

احلششاات الشش  أهيينششت  ن  دارة تنميششة اجملتمعششات لتينقششي  ضششحاايمت  ششدمات ا يششوات والقعايششة لقُششدر  
  احلماية.
مسائ  ااجتار  ألشخاص عينه حمم  اجلد وقد شاركت م اركة فعينية يف  وأت ذ (قور -١٤٦

مكتشششب األمشششم انيكشششت (شششقور تتعامششش  مشششت  ااجلهشششود الدوليشششة لينتصشششدي هلشششذه امل شششكينة العامليشششة. ومششش
وت ششارا يف ششش  ااجتماعششات ا قينيميششة والدوليششة الشش  تتنششاو  املتحششدة املعششا  ملخششدرات واجلقهششة 

 املسائ  املتعينقة (تهقيب الو ق وااجتار هبم واجلقهة العا(قة لينحدود.
رسيا م جنو  شقع اتياقية را(طة أم، وقعت (قور ٢٠١٥ت قين المار/نوفمّب  ٢٢ويف  -١٤٧

، ٢٠١٧ت ششقين المششار/نوفمّب  ١٤ . ويفملكافحششة ا جتششار  ألشششخاص، وخباصششة النسششات واأل يششا 
 .توافع ررات رسيان ( أن محاية وتعزيز هقوع العما  املهاجقينوقعت (قور 

  ٧٨ انالتعاون مع اهليئات الدولية املعنية حبقوق اإلنس  
وأن شششطة جلنشششة رسشششيان احلكوميشششة الدوليشششة املعنيشششة  تواظشششب (شششقور عينشششه هضشششور اجتماعشششات -١٤٨

الينانششة هششوارا  سششنواي  مششت ودرات  ارجيششة رسششيان، ومناق ششات مششت شششقكات  دحبقششوع ا نسششان. وتعقشش
احلششششوار يف رسششششيان ممشششش  الششششواايت املتحششششدة وااحتششششاد األوروك ومب ششششاركة األمششششم املتحششششدة ووكااتششششا 

  . ٧٩ املعنية
 ن تعزيششششز هقششششوع ا نسششششان يف سششششياع  قينيمششششي، تقششششدس (ششششقور ويف   ششششار اجلهششششود القاميششششة  -١٤٩

مسششامهات سششنوية  ن صششندوع جلنششة رسششيان احلكوميششة الدوليششة املعنيششة حبقششوع ا نسششان وتسششاهم يف 
(شقور مشت  ف عداد الدراسات املواضيعية هلذه الينانة مبا يف ذلو تقدأل املساعدة القانونيشة. وتعكش

 عشداد دراسشات مواضشيعية ( شأن احلشع يف التعينشيم واحلشع يف سائق الدو  األعضشات يف رسشيان عينشه 
 الس س واحلع يف احلياة وقضات األهدا .

وتواظب ودارة المقافة وال شوا  والقايضشة عينشه  جشقات م شاورات وهشوارات (نشاتة وتعاونيشة  -١٥٠
األمشم و(شقانمج  يونيسشيفذلشو ال  مت املنظمات ا قينيمية والدولية املعنيشة حبقشوع ا نسشان. وي شم

 راملتحششدة ا  ششائي والينانششة ااجتماعيشششة وااقتصششادية  سششيا واحملششيط اهلشششاد  وأمانششة رسششيان. ودشششد
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ملناق شة أوجشا التعشاون  ٢٠١٧منشذ عشاس  يونيسشيفالتنويا هنا  ن أن (قور تقيم تعاوان  فعشاا  مشت ال
مج األمششم املتحششدة  ن ذلششو، تعاونششت (ششقور مششت مكتششد (ششقان ةاملمكنششة و(ششقامج التششدريب. و  ضششاف

ف القششائمل يف كوااملوششور لتنييششذ م ششاريت يف   ششار (ششقانمج الكومنولششث لتششدريب يا  ششائي واليونيسشش
 عينه التوان. ٢٠١٨و٢٠١٧(يندان تلمة يف (قور دار الس س يف عامي 

ت ارا (قور (ن ا  يف ش  األهشدا  ا قينيميشة والدوليشة  ، ٨٠ ولونات اخلّبات والقدرات -١٥١
  .3املر ق تعينقة حبقوع ا نسان. وهكن اا  اب عينه املزيد من املعينومات يف امل

 ن تواد  التاار  وأفض  املمارسات مشت سشائق الوينشدان، والعمش  يف ا ن  وتتطينت (قور -١٥٢
ذاتا مت هي ات األمشم املتحشدة املعنيشة مشن أجش  احلصشو  عينشه الشدعم التقشا و(نشات القشدرات لتعزيشز 

يتعينشع  لتزاماتشا  اهشودان القاميشة  ن النهشول حبقشوع ا نسشان يف الوينشد ومحايتهشا. وفيمشاملزيد مشن ج
مبوجششب ااتياقششات الدوليششة الشش  انضششمت  ليهششا (ششقور، هنششاا هاجششة  ن احلصششو  عينششه اخلششّبة الشش  

  هكن أن تساهم يف تعميع فهم التزاماتا وضمان التنييذ اليعا  ل تياقيات.

 اخلامتة -خامسا   
القششيم الدينيششة القاسششخة وا ر  الغششا  لتقاليششد   (ششقور (ينششد صششغري قينيشش  السششكان. وت ششك -١٥٣
الش  مشن املهشم صشو ا، وألجش   -ختمت حمبر مسشاق وحمشكس  -قافة حبع قواس هوية (قور اليذة والم

  .دار الس سذلو يُعق  الويند أبنا 
ية والدينية يف العاق يعا أنا ا يوجد قالب ودب ا ققار أبن تنواب القيم المقافية والتقينيد -١٥٤

ة وااهششششكاس والتيششششاهم الششششدون، وهيششششد يصششششين  ليناميششششت، ومششششن هنششششا ضششششقورة  فسششششاح اجملششششا  لينسياسشششش
سششيما يف الوينششدان الصششغرية الشش  تسششعه  ن احليششاى عينششه قيمهششا الدينيششة والمقافيششة وتقاليششدها يف  ا

   ضم رغوة دولية جاحمة يف التنميط.
 ش    نأن (قور  حت  ن هد ما يف ضمان الوائس (شل ششعوها واددهشاره. ومش ويتض  -١٥٥

، ستواص  احلكومشة محايشة وتعزيشز احلقشوع األساسشية ٢٠٣٥واوسان (قور السعي  ن حتقيع رؤية 
ل ششششعوها وتينويششششة اهتياجاتششششا األساسششششية الشششش  ت ششششم  القعايششششة الصششششحية والتعينششششيم والغششششذات والسششششكن. 

جهودها القامية  ن تعزيز قشدراتا الو نيشة، مبشا يف ذلشو عشن  قيشع التعشاون (قور حتسل   وستواص
مششششت املنظمششششات غششششري احلكوميششششة احملينيششششة، واحلكومششششات األ ششششق ، واملنظمششششات ا قينيميششششة واملنظمششششات 

  احلكومية الدولية.
Notes 
 

 1 Recommendation 84, 108 and 166. 

 2 The main role of the Council is to provide intensive and systematic support towards implementing 

initiatives by government agencies to realise the outcome of the Wawasan Brunei 2035. 

 3 Recommendation 181. 

 4 Members of the Special Committee consists of officers from Ministry of Foreign Affairs; Ministry 

of Finance and Economy; Ministry of Education; Ministry of Primary Resources and Tourism; 

Ministry of Development; Ministry of Health; Ministry of Culture, Youth and Sports; Ministry of 

Religious Affairs; Ministry of Home Affairs; Ministry of Transport and Infocommunications; 

Employees Trust Fund (TAP); Authority for Info-Communications Technology Industry (AiTi); 

Authority Monetary Brunei Darussalam (AMBD); and the Supreme Council of Wawasan Brunei 

2035. 

 5 Recommendation 108 and 159. 
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 6 The Monthly Zakat Distribution is given for a period of two years and distributed once the 

applicants met all of the required criteria. 

 7 The Government categorises the poor as those who are unable to provide for more than half what 

is needed for themselves and their whole family. 

 8 The Government categorises the destitute as those who are unable to provide for less than half 

what is needed for themselves and their whole family. 

 9 This includes the Monthly Financial Distribution, Basic Needs Financial Distribution, School 

Financial Distribution and the Housing Rental Payment Distribution. 

 10 Refer to paragraph 94. 

 11 To assist participants in seeking employment including preparing a resume and job application 

letters. 

 12 Designed by the DCD in collaboration with DARe to help beneficiaries market their products 

through social media and provide business skills training. 

 13 Offered to beneficiaries to provide them with skills training. 

 14 Targeted for children of the beneficiaries by providing guidance and training to develop their 

mind-set and produce skilled youth. 

 15 Recommendations 162 and 165. 

 16 Kampung Ayer or Water Village is where houses are built on stilts along the Brunei River situated 

in the country’s capital, Bandar Seri Begawan. 

 17 Recommendation 174. 

 18 The current water tariff in Brunei is the lowest in the region (BND0.11 per m3 for the first 

54.54m3 of permanent housing and BND0.44 per m3 thereafter the first 54.54m3). 

 19 58% of centralised sewer system and 34% using septic tank. The remaining 8% without access to 

sanitation is for Kampung Ayer and very small residential proportion in remote area. 

 20 Recommendations 111, 121 and 123. 

 21 The concept of the national philosophy of MIB is enshrined in the Brunei way of life, culture and 

traditions as well as in the Brunei centuries old system of administration. The 1959 Constitution of 

Brunei Darussalam provides that the Malay language is the official language; Islam as the official 

religion and the monarchy as the supreme executive authority to rule over the country. 

 22 The tolerance of Islam towards other religion is illustrated in the Holy Quran and the teachings of 

Prophet Muhammad (pbuh). The Holy Quran stated in Surah Al-Kafirun verse 6, “For you is your 

religion and for me is my religion”. Moreover, the Holy Quran stated in Surah Al-Baqarah verse 

256: ‘There is no compulsion in religion’. This indicates that everyone is free to practice his 

religion according to his own beliefs. The teachings are laid down in the Medina Charter enacted 

by Prophet Muhammad (peace be upon him) to ensure harmony and stability in a plural society. 

 23 As an Islamic country, Brunei adheres to Islamic principles as stated in the Holy Quran which 

emphasises racial harmony such as in Surah Al-Hujurat verse 13:“O Mankind, We created you 

from a single (pair) of a male and a female, and made you into nations and tribes, that you may 

know each other.” 

 24 Refer to paragraph 42. 

 25 Refer to paragraph 40. 

 26 The earliest record of inter-racial marriage in Brunei was between Princess RatnaDewi, daughter 

of Sultan Muhammad Shah (1363–1402) of Brunei and Ong Sum Ping from China. 

 27 In June 2012, Brunei became a member of the UNAOC Group of Friends, in support of its efforts 

to promote better understanding among different faiths and civilisations. Brunei underlines the 

importance of harmonious relations among different races and faiths to ensure continued peace and 

stability in the country. The country also continues to participate in meetings related to interfaith 

dialogue and encourages government officers and leaders of religious communities to attend 

international interfaith meetings. 

 28 This includes the 2014 ASEM High-Level International Conference on Intercultural and Interfaith 

in St. Petersburg, Russia; the 2014 Global Forum in Bali, Indonesia; the 2016 UN Alliance of 

Civilisations (UNAOC) Focal Points Meeting in Doha, Qatar; the 2016 Global Forum in Baku, 

Azerbaijan; the 2018 UNOAC in New York, US; and ASEAN Youth Interfaith Camp 2017 and 

2018. On 13 November 2017, Brunei signed the ASEAN Declaration on Culture of Prevention 

(CoP) for a Peaceful, Inclusive, Resilient, Healthy and Harmonious Society. 

 29 Recommendations 59, 62, 92 and 122. 

 30 The Civil Court and the Syariah Court. 

 31 BND 1 = USD 0.73. 
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 32 Recommendations 84, 96, 100, 107 and 168. 

 33 Refer to Annex 1. 

 34 The Inter-agencies consist of the Prime Minister’s Office (PMO); Ministry of Defence; Ministry of 

Foreign Affairs (MFA); Ministry of Home Affairs (MOHA); Ministry of Education (MOE); 

Ministry of Development (MOD); Ministry of Health (MOH); Ministry of Religious Affairs 

(MORA); Ministry of Culture, Youth, and Sports (MCYS); Attorney General’s Chambers (AGC); 

Royal Brunei Police Force (RBPF); Narcotics Control Bureau (NCB); Department of Immigration 

and National Registration; Department of Labour; and Department of Economic Planning and 

Development. 

 35 Such as educational preventive programmes; road shows; awareness campaigns; fund-raising 

activities; and talks to the community and institutions. Outreach programmesare conducted in 

conjunction with women, youth groups, uniformed personnel, and government officers. 

 36 Recommendations 91, 96, 101, 108, 135 and 175. 

 37 The MKIS has five Special Committees: the Special Committee on Poverty; Special Committee on 

Community’s Mentality; the Special Committee on Immoral Activities and the Prevention of 

Crime; the Special Committee on Family Institution, Women and Children; and the Special 

Committee on Persons with Disabilities and the Elderly. Each Special Committee has its own 

dedicated POA. 

 38 Refer to Annex 1. 

 39 Roads stretching to approximately 12 kilometres is closed for Bandarku Ceria. 

 40 Cycling has been declared as a national hobby. 

 41 Recommendations 39, 42, 54, 79, 84, 96, 99, 100, 101, 103, 104, 116, 124, 133, 135, 153, 154, 

155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, and 168. 

 42 The Global Gender Gap Index ranks countries on health, education, economic and political 

indicators, including wage equality, educational attainment and representation in national 

government. 

 43 Brunei has risen 24 places to rank 59th among 193 countries in the UN E-Government Survey 

2018. Brunei scored high in the Online Service Index (OSI) and high E-Participation Index (EPI) 

improving from 0.50 to 0.75 points. Brunei ranked 5thwithin ASEAN. 

 44 The Council is an umbrella NGO under which 13 women associations are affiliated including 

Women’s Graduate Association (PSW) and the Girl Guides Association. 

 45 Recommendations 28, 39, 40, 82, 84, 90, 93, 96, 99, 100, 103, 104, 116, 138, 139, 140, 141, 142, 

168, 183 and 184. 

 46 Refer to Annex 1. 

 47 Accordingly, no person of the age 15 and below may enter into a contract of employment. Persons 

above the age of 16 years but whom have not attained 18 years may enter into a contract of 

employment approved by the Commissioner as not being injurious to the moral and physical 

development of youths. 

 48 The broadened definition to include situations where a woman consents to sexual intercourse with 

a man in a position of trust or authority or whom she is in a relationship of dependency with. 

 49 The Order also provides an increased minimum penalty for offenders who in order to commit rape 

or facilitate the commission of an offence of rape against a woman, causes hurt to her, puts her in 

fear of death or hurt, commits a rape against a woman under 14 years of age or abuses a position of 

authority or trust. Further to this, punishments are also further enhanced in circumstances 

involving the aggravated rape of females under 14 years of age where the offenders who in order 

to commit rape or facilitate the commission of an offence of rape against a woman, causes hurt to 

her, puts her in fear of death or hurt or abuses a position of authority or trust. The amendment also 

provides an enhanced sentence for offenders who commit sodomy against children under 14 years 

of age. 

 50 Recommendations 84, 96, 100, 102 and 160. 

 51 DARe is the national SME body with the main goal is to support local businesses in Brunei. 

 52 (i) The Industry Business Academy (IBA): Six-month programme launched in July 2016 

covering fundamental knowledge on marketing, human resource management, book-keeping, 

accounting and relevant government processes; (ii) Micro Business Bootcamp(MBB): Developed 

in 2018 to assist budding entrepreneurs through a two-week entrepreneurship course to equip them 

with business know-how as well as a one-week physical bootcamp. Then over a six month period, 

businesses will be monitored by their business coaches during which they will be guided to 

produce a comprehensive business plan which will allow them to strategically navigate their 
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operations as well as open up opportunities for financing; through grants and loans. The pilot cycle 

took 69 businesses from ideation to execution and raised BND 40,000 collectively in investment; 

and (iii) Accelerate Programme: Formerly known as StartupBootcamp, the programme will train 

participants in product development, business plan creation, securing financing and making sales. 

At the very end, participants will have the opportunity to take centre stage to pitch their business to 

a panel of regional investors. The first four cycles saw 254 participants raising BND 929,935 

collectively in investment and creating 312 jobs. 

 53 As of December 2018, 1,425 trainees have completed their training, of which 1,041 have started 

their employment in various industries such as construction, textile, and plant refinery. 

 54 For example, Ms.KhairunnisaAsh’ari received the Queen’s Young Leaders Award in 2015; and 

Mr. Mohammad IqbalFakhri bin Haji Damitwas awarded the Commonwealth Point of Light 

Award in 2018. 

 55 Recommendations 84, 100, 108, 109, 110 and 168. 

 56 UN World Population Prospects (2017 revised). 

 57 The stakeholders included several PKWEs and Penyuluh, an NGO for the elderly in Kuala Belait. 

 58 Recommendations 30, 31, 32, 84, 90, 100, 108, 161, 168 and 189. 

 59 With reference to Part IV: Disability and Other Performance Requirements for Buildings of the 

Building Control Order, 2014 and Sub Section D under the Fifth Schedule: Objectives and 

Performance Requirements for Design and Construction of Buildings of the Building Control 

Regulations, 2014, the first edition of the Different Abilities Design Guidelines. 

 60 PCBD was registered to Registrar of Societies-ROS Negara Brunei Darussalam on 4th September 

2009 and became a member to International Paralympic Committee (IPC) on 19th November 2009. 

 61 Events included Paralympic Games, Asian Para Games, ASEAN Para Games, Arafura Game as 

well as several invitation championship such as World Championships, APC Regional 

Championship and Multi Disability Championship. As of 2018, there are 58 para athletes actively 

participating in ten-pin bowling, swimming, athletics and badminton. 

 62 As of December 2018, out 509 registered with DCD, 53 are employed. For example the UnikLearn 

vocational programme developed in 2018 by An-NurHarapan, a social enterprise. Through the 

programme, five trainees have secured internships in the Food and Beverage industry after 

undergoing a six-month of training. 

 63 Recommendations 81, 84, 162, 163, 164, 169, 170, 171, 172, 173 and 178. 

 64 Maternal mortality ratio was 0.6 per 1,000 live births in 2017 and has been maintained at a low 

rate over the last 50 years, which is comparable to other developed countries. 

 65 Infant mortality rate was 9.5 per 1,000 live births in 2017, a significant reduction from 17.5 per 

1,000 live births in 1980. 

 66 The Taskforce is chaired by the Minister of Health and comprising of Permanent Secretaries and 

designated heads of departments. 

 67 The demensia Brunei (dB), which is also a member of Alzheimer’s Disease International is an 

organisation that promotes awareness of dementia, advocates for people with dementia and their 

families and caregivers, as well as lends support and a voice for people with dementia and 

caregivers. Their strategies include organising dementia awareness programme and conducting 

educational sessions on dementia. Since its establishment, they have conducted several Dementia 

Care Skills Training workshops, awareness programmes and in September 2018, they have 

organised several activities in conjunction with World Dementia Month. 

 68 Recommendations 84, 97, 162, 163, 164, 167, 170, 176, 177, 178, 182, 184, 185, 186 and 188. 

 69 73.58% in 2017 versus 70.75% in 2018. 

 70 (i) 16–19 January 2018: to strengthen existing and future partnership between the UNESCO Office 

in Jakarta and the Government including on possible areas of collaboration on Education for 

Sustainable Development (ESD) to promote SDG4 on quality education; and (ii) 9–11 May 2018: 

to further strengthen education collaboration between Brunei and the Office including on ESD, 

Early Childhood Care and Education (ECCE), Inclusive Education and Global Citizenship 

Education (GCED). 

 71 (i) MiftahunNajaah Scheme: School materials including textbooks and school uniforms, as well 

as meals, transportation, and hostel accommodation are provided to disadvantaged students 

enrolled in preschools, primary and secondary schools; (ii) RiayahWaMahabbah Programme: 

Year 6 Primary students facing challenges to go to school are given support in terms of hostel 

accommodation, night classes, learning materials, and transportation; (iii) Program Harapan: 

Identified secondary schools and their respective feeder schools (primary schools) were selected 
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based primarily on low Economic Social Cultural Standard (ESCS) and low academic 

performance. In addition to the MiftahunNajaah Scheme, the Government provides supports such 

as free breakfast and lunch to the students in those schools. Students on lower academic 

performance band with potential in technical competencies are given an alternative study path to 

further develop their potential and marketability for employment. Other initiatives include 

redeployment of teachers, teachers’ training and collaboration with different stakeholders to 

support disadvantaged schools; and (iv) Yayasan Sultan Haji HassanalBolkiah: Provides 

financial assistance and in-kind donations to less fortunate students across the country. 

 72 Brunei Council on Social Welfare (MKM); Hear Better Services (HBS); PusatEhsan; Society for 

Management of Autism Related Issues in Training, Education and Resources (Research) 

(SMARTER); and An-NurHarapanSdnBhd and Progresif Cellular Sdn Bhd. 

 73 In 2018, the MOE held its first PTA Convention which aims to further strengthen engagement 

between the Ministry and parents. The main objective of this Convention is to convey the MOE 

Primary Education Initiative and Secondary Education Initiative to parents and communities to 

enable parents assist the Ministry to improve the national education system. Under the PTA, a 

number of programmes and activities has been conducted including briefings, workshops and 

socialisation of educational initiatives with the Student Welfare Section of the Department of 

Schools and the parents. 

 74 Recommendations 79, 80 and 84. 

 75 A Mukimis the second-level administrative division of Brunei, and the primary subdivision of a 

district. It is headed by a penghulu. There are 38 Mukimsin Brunei. A Mukimis further divided into 

kampung (villages). 

 76 Recommendations 52, 84, 90, 94, 134, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148 and 149. 

 77 Between 2014 and 2017, nine cases were investigated and 19 arrests made. 

 78 Recommendations 83, 90, 98, 112, 113, 114, 115, 116 and 117. 

 79 Brunei also participates in a number of AICHR activities including (i) ASEAN Forum on 

Women's Economic Empowerment; (ii) AICHR Youth Debate on Human Rights; and (iii) 

ASEAN-EU Policy Dialogue on Human Rights. 

 80 Recommendations 59, 62, 83, 84, 90, 92, 95 and 175. 

    


