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أوال -مقدمة
 -1جررر اثين اسررتعراد دوري مررام ملررالي يف  24تش ررين األوأ/أكتررو ر  2013خ ر أ
الرردورة السررا عة عشرررة للفريررل العام ر املعرري ابالسررتعراد الرردوري الشررام التررا جمللررس ققررو
اإلنسران .وخر أ هررذه الرردورة وجهررت مررالي يف  232توصررية قبِلررت منهررا  150علررا النحررو
التايل 113 :قبلتها ابلكام و 22قبلتها من قيث املبدأ و 15قبلتها ج ئيا(.)1
 -2وميث التقرير الوطي تطور قالة ققو اإلنسان مالي يف خ أ الفرتة قيد االستعراد
أي تش ر ررين الث ر رراين/نوفمرب  - 2013آذار/م ر ررار  .2018ويركر ر ر التقري ر ررر عل ر ررا متا ع ر ررة نت ر ررائ
االسررتعراد الرردوري الشررام الثرراين ويتضررمن ادهررود الررا ررذلتها احلكومررة تنفيررذ التوص رريات
املقبولة فض عن التحديفت الا واجهتها جماأ تع ي ققو اإلنسان ومحايتها.

اثنيا -املنهجية وعملية التشاور
 -3كلِِّفر ررت مر ررعبة ققر ررو اإلنسر رران والشر ررةون اإلنسر ررانية التا عر ررة إلدارة الشر ررةون املتعر ررددة
األطررا رورارة ارارجيرة تنسريل و عرداد التقريرر الروطي( .)2وقرد جررت عمليرة اإلعرداد علرا هنر
يس ررتند آلي ررة وطني ررة أنش ررغت لر رررد رص ررد عملي ررة تنفي ررذ التوص رريات .وتض ررمنت ه ررذه ا لي ررة
مش رراركات ومش رراورات منتلم ررة م ر ر ال ررورارات والوك رراالت احلكومي ررة ذات ال ررلة الف رررتة م ررن
نيسان/أ ري  2014أيفر/مايو  .2018و رية جراء تقييم فعاأ حلالة التنفيذ وضرعت مجير
التوصيات املقبولة ضمن سب جمموعات.
 -4وابلنلررر أن احلكومررة جررادة األخررذ تعليقررات أصررحاص امل ررلحة وآرائهررم ش ر ن
قق ررو اإلنس رران فق ررد عق رردت سلس ررلة جلس ررات للتش رراور معه ررم ومر ر م ررركائها مب ررا ذلر ر
منلمات اجملتم املدين واللجنة الوطنية املالي ية حلقو اإلنسان.
 -5وتقرردر مررالي يف سرريا تع ير ققررو اإلنسرران ومحايتهررا البلررد طبيعررة الررنه البنرراء
الك ررامن آلي ررة االس ررتعراد ال رردوري الش ررام  .وت ررود قكومته ررا اإلع ر رراص ع ررن امتناهن ررا لل رردوأ
األعضاء األمم املتحدة الا اقرتقت توصيات خ أ االستعراد الثراين وتةكرد جمرددا الت امهرا
ابملشاركة مشاركة ناءة عملية االستعراد الدوري الشام .
 -6وتوافل مالي يف علا أن مثة قاجرة االسرتمرار رصرد تنفيرذ التوصريات املقبولرة وتتبر
ذل لضمان وفائها ابلت اماهتا الدولية جماأ تع ي ومحاية ققو اإلنسان دمي املالي يني.

اثلثا -تنفيذ التوصيات املقبولة
ألف -االلتزامات الدولية
تقرردت تقريررير شرران اتفاليررة القمجرراأ علررا تيررز أدررملاأ التمييررز حررد املررأة واتفاليررة حقرروق
األدخاص ذوي اإلعالة
(التوصية )37
 -7تتطل ر مررالي يف توثيررل تعاوهنررا م ر كافررة ا،يغررات الدوليررة مبررا فيهررا هيغررات معاهرردات
ققو اإلنسان ومنها هيغرة اتفاقيرة القضراء علرا مجير أمركاأ التميير ضرد املررأة وهيغرة اتفاقيرة
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ققررو األمررخا ذوي اإلعاقررة .وقرردمت مررالي يف تقريرهررا الرردوري ش ر ن تنفيررذ اتفاقيررة القضرراء
علر ر ررا مجي ر ر ر أمر ر رركاأ التميي ر ر ر ضر ر ررد امل ر ر ررأة آص/أ سر ر ررطس  2016وقدمت ر ر ر أيض ر ر را 20
مررباف/فرباير  2018جني ر  .وقررد أ رررر التقريرران النهررود ابملررأة جمرراالت التعلرريم وال ررحة
واالقت رراد والسياسررة والقررانون مررالي يف .وتضر الررورارة املعنيررة ررذل قاليرا ملسرراهتا األخر ة علررا
تقرير اتفاقية ققو األمخا ذوي اإلعاقة وستقدم تبعا لذل .
التعاون مز اآلليات الدولية
(التوصيات  38و 39و 44و)45
 -8تعتقررد مررالي يف الدولررة العضررو األمررم املتحرردة أن مررن م ر ن التعام ر م ر اإلج رراءات
اراصررة جمللررس ققررو اإلنسرران أن يسررهم شررك فررا فيمررا تبررذأ مررن جهررود الوقررت الرراهن
من أج تع ي ققو اإلنسان ومحايتها .وقىت ا ن استضافت مالي يف مثراين ريفرات لإلجرراءات
اراصة املواضيعية).(3
 -9وي ور مالي يف الف األخ من هذا العام ك من املقررة اراصة املعنية بي األطفاأ
واسررتر ،م جنسرريا (أيلوأ/سرربتمرب) واملقرررر ارررا املعرري سررل اإلنسرران احل رروأ علررا ميرراه
الشرص امل مونة وخدمات ال ر ال رح (تشررين الثراين/نوفمرب) .ووافقرت احلكومرة أيضرا علرا
توجير دعرروة كر مررن املقررررة اراصرة املعني رة سقررو السرركان األصررليني واملقرررر ارررا املعرري
ابلفقر املدق وققو اإلنسان ل يفرة مالي يف عام .2019
التصديق علا الصملوك الدولية حلقوق اإلنسان
(التوصيات  1و 5و 9و 11و 20و 22و 23و)24
 -10علررا الررر م مررن أن مررالي يف ليسررت دولررة طرفرا ال رركوا الدوليررة السررتة املتبقيررة املتعلقررة
سق ررو اإلنس رران ف رران قكومته ررا ال ت ر اأ تلت ر م ض ررمان امتث رراأ ط ررار م ررالي يف التش رريع املب رراد
األساسية الواردة االتفاقيات األساسية.
 -11ولررن تنضررم مررالي يف العهررد الرردويل ارررا ابحلقررو املدنيررة والسياسررية والعهررد الرردويل
ارا ابحلقو االقت ادية واالجتماعية والثقافية واالتفاقيرة الدوليرة للقضراء علرا مجير أمركاأ
التميي ر العن ررري مررا تض ر سياسررة واضررحة هررذا الش ر ن وتتبعهررا ىدخرراأ تعرردي ت علررا
األقكام الرئيسية للدستور االحتادي املالي ي (الدستور)؛ قني أهنا ستبدأ النقاش مر الرورارات
املعني ررة وأص ررحاص امل ررلحة ش ر ن انض ررمامها اتفاقي ررة مناهض ررة التع ررذي و ر ه م ررن ض ررروص
املعاملة أو العقو ة القاسية أو ال نسانية أو املهينة واالتفاقية الدولية حلماية ققو مجي العماأ
املهاجرين وأفراد أسرهم واالتفاقية الدولية حلماية مجي األمخا من االختفاء القسري.
 -12وملرا كران االنضررمام أي معاهردة ققرا سررياديف للدولرة فران مررالي يف لرن تتخرذ أي قررار
ش ر ن أي انضررمام اتم ر مررا تض ر اإلطررار القررانوين اال ر والسياسررات واإلج رراءات اإلداريررة
والتنفيذيررة املرتبطررة ررذل لكر ثتثر الت اماهتررا الدوليررة ابلكامر  .وترردر اللجنررة الدائمررة املشرررتكة
ني الوكاالت جدو انضمام مالي يف صكوا ققو االنسان الستة املتبقية.
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االنمجمال إىل نظال روما األساسي للمحملمة اجلنائية الدولية (نظال روما األساسي)
(التوصيات  14و 26و)27
 -13ينبر ر النلررر مكانيررة االنضررمام نلررام رومررا األساس ر عنايررة ألن ذل ر سرريتطل
دخاأ تعدي ت علا دستور البلد وعلا تشريعات أخر ،ا صرلة ذرذا األمرر وذلر ريرة ضرمان
االمتثاأ الكام ل لت امات املن و عليها هذا النلام .وعلرا الرر م مرن أن مرالي يف لريس لرديها
الوقررت ال رراهن أي تش رري عين ر يررن علررا اد ررائم ااررددة نلررام رومررا األساس ر فرران هررذه
األفعاأ تعترب جرائم عادية قد ما مبوج قانون العقوابت وقوانني مالي ية خمتلفة أخر .
االنمجمال إىل الربوتوكوالت االختيارية التفالية حقوق الطفل
(التوصية )7
 -14انض ررمت م ررالي يف الربوتوكر رولني االختي رراريني األوأ والث رراين امللحق ررني ابتفاقي ررة ققر رو
الطف  12نيسان/أ ري  .2012ولد مالي يف طار تشرريع و داري وسياسر م ئرم حلمايرة
األطفرراأ وتلبيررة اقتياجرراهتم وتع ي ر منرروهم ادسرردي والعقل ر والعرراطف  .فقررد ن ر ِّ قررانون الطف ر
لعررام  2001علررا محايررة الطف ر والعم ر علررا منرروه مبررا يتمامررا واتفاقيررة ققررو الطف ر  .و،ررذا
السررب تعتقررد مررالي يف اعتقررادا راسررخا أن لررديها ا ليررة واإلج رراءات املناسرربني للت رردي لقضررايف
الطف ر علررا الررر م مررن عرردم انضررمامها عررد الربوتوكرروأ االختيرراري الثالررث التفاقيررة ققررو
الطفر املتعلررل ىجرراء تقرردت الب ررات .ومر ذلر ستواصر مررالي يف تقيرريم ضرررورة االنضررمام
هذا الربوتوكوأ االختياري.
 -15وعل ررا ال ررر م م ررن ذل ر يت رريين النل ررام الق ررانوين امل ررالي ي دمي ر األطف رراأ ال ررذين تنته ر
ققوقهم من منلور اتفاقية ققو الطف وسيلة لطل االنت ا .

ابأ -احلقوق املدنية والسياسية
تعزيز ومحاية احلقوق املدنية والسياسية شملل عال
(التوصية )61
 -16تواص ر احلكوم ررة اا رراذ ت رردا خمتلف ررة تتعلررل ق ررارات وتش رريعات السياس ررة العام ررة ري ررة
حتقيل توارن ني احلقو االقت ادية واالجتماعية والثقافية واحلقو املدنية والسياسية .فقد ألررت
احلكوم ررة من ررذ ع ررام  2013ق ررانون الطر روار (النل ررام الع ررام ومن ر ر ادرمي ررة) لع ررام  1969ض ررمن
جهودها املتواصلة لتحقيل هذا التوارن.
عقو ة اإلعدال
(التوصيات  105و 106و 107و)116
 -17عر ِِّردلت املررادة  39ابء مررن قررانون املخرردرات ارطرررة لعررام  1952وألريررت مبوجر ذلر
عقو ررة اإلعرردام اإلل اميررة علررا جرميررة االرررار ابملخرردرات .وميررنين هررذا التعرردي الررذي دخ ر قي ر
النفرراذ  15آذار/مررار  2018ااكمررة سررلطة تقديريررة عنررد النطررل ابحلكررم سيررث ،ررا خيررار
فرد عقو ة اإلعدام أو السجن املة د استنادا وقائ ك قضية وظروفها.

4

GE.18-13856

A/HRC/WG.6/31/MYS/1

احلق يف حماكمة عادلة
(التوصية )147
 -18يكف لك مخ معتق مالي يف احلل ااكمة عادلة .وابلنسربة القضرايف الرا
تنلررر فيهررا ااكمررة تت روافر للشررخ املعتق ر ققررو مررىت مث ر احلررل تعيررني اررام .ترراره هررو.
ق رانون
وفررور الطعررن أي دانررة ت رردر عررن ااكمررة أم رام اارراكم العليررا كمررا مررا هررو مكررر
اإلجراءات ادنائية.
احلق يف حرية التجمز
(التوصيتان  163و)164
 -19ستواصر ر احلكوم ررة جهوده ررا الدلو ررة لض ررمان التمتر ر ابحلق ررو املرتبط ررة سري ررة التجمر ر
السررلم املن ررو عليهررا املررادة  10مررن الدسررتور مررن خ ر أ تنفيررذ قررانون التجم ر السررلم
لعام  .2012وتلت م احلكومة أيضا تع ي ومحاية هذه احلقو ما دامت تتوافل م قوانينها االيرة
القائم ررة .فخر ر أ الف رررتة  2017-2013وافق ررت احلكوم ررة عل ررا  25 901رمعر را عامر را م ررن
أص  26 685طلبا ما ميث موافقة نسبة  97,1املائة.
االنتخاابت العامة
(التوصية )170
 -20مجي التحقيقات املتعلقة طلبات النلر تنليم االنتخاابت من قبر دنرة االنتخراابت
و هررا مررن السررلطات املخت ررة تقرردم وفقررا للقروانني االيررة و ضررون الفرررتة ال منيررة ااررددة ،ررذا
الررد .وتتاح للطر املتضرر سب ل نت ا مبوج القوانني ذات ال لة.
 -21وميك ررن تق رردت طلر ر الطع ررن نتيج ررة االنتخ رراابت ااكم ررة العلي ررا لتحدي ررد م ررا ذا
كان ررت االنتخ رراابت ق ررد ج رررت وفقر را مل ررا تقتض رري أقك ررام دن ررة االنتخ رراابت .فامل ررادة  118م ررن
الدسررتور تررن علررا أن يترراح ألي م رواطن يتمت ر ابألهليررة سرربي للطعررن نتررائ االنتخرراابت.
ويتعررني علررا املرمررين أو وكيل ر االنتخررا أو الناخ ر املسررج الرردائرة االنتخا يررة تقرردت طل ر
الطعن ااكمة العليا ضون  21يوما عد نشر النتيجة ادريدة الرمسية.
 -22وفر أن يبررت قاضر االنتخرراابت( )4طلر الطعررن االنتخرراابت ضررون سررتة
أمررهر مررن يريررد تقدمي ر  .وميكررن تقرردت طل ر للطعررن قاض ر االنتخرراابت املعررني ااكمررة
ض ررون س ررتة
الفيدرالي ررة ض ررون  14يوم ررا م ررن يري ررد تعيين ر ويتع ررني تس رروية ه ررذا الطل ر
أمهر .ويعترب قرار ااكمة الفيدرالية هنائيا.
لانون الفتنة
(التوصيتان  48و)49
 -23تعك ر احلكومررة قالي را علررا ج رراء مشرراورات م ر الررورارات والوكرراالت املعنيررة ررررد
مراجعة قانون الفتنة.
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احرتال حقوق اإلنسان أثناأ عمليات إنفاذ القانون
(التوصية )77
 -24أدرج ررت عناص ررر تتعل ررل ابس ررتخدام الق رروة وااللتر ر ام ال ررارم مبع رراي قق ررو اإلنس رران
الرردورات التدريبيررة ألف رراد وكرراالت نفرراذ القررانون .وهررذه العناصررر مدرجررة أيض را ضررمن ج رراءات
العم املوقدة ،ذه الوكاالت.
محاية حقوق األلليات
(التوصيات  97و 153و)155
ريفدة تع ي التفاع رني األعررا والرديفتت واالقررتام
 -25أطلقت احلكومة رام ترم
ني خمتل األديفن واجملموعات العرقية استنادا أقكام الدستور .وحتقيقا ،ذا ا،د نلمت
ق روارات ررني األديفن علررا املسررتويفت االيررة واإلقليميررة والدوليررة فض ر التعرراون ررني املنلمررات
الدينية والعرقية والورارات والوكاالت وادامعات االية.
 -26ويررن الدسررتور وضرروح علررا أن اإلسر م هررو الرردين الرمسر للبلررد لكررن قررل اعتنررا أي
دين أو ممارست قل من و علي جبر ء الدسرتور .و،رذا السرب تلتر م احلكومرة الت امرا راسرخا
ىرسرراء ثقافررة التسررامين والرروحتم ريررة حتسررني رفاهيررة اإلنسرران ابعتبررار ذلر عررام رئيسرريا احلفررا
علا الس م والوحتم مالي يف .وتعترب هانة أي دين جرما جنائيا تعاق علي القوانني املالي ية.
مبادرة منز التعذيب
(التوصيتان  76و)125
 -27مجي ر أمرركاأ سرروء املعاملررة مبررا فيهررا التعررذي الررورة ثامررا مررالي يف .و هررذا ال رردد
أدرجت العناصر املتعلقة ابملعاملة واستخدام القوة وااللتر ام ال رارم مبعراي ققرو اإلنسران الردورات
التدريبيررة للمرروظفني املكلفررني ىنفرراذ القررانون و ج رراءات العم ر املوقرردة ذات ال ررلة .وقررد أصرردر
املفتش العام للشرطة جراء عم موقدا ،ذا الررد مبا ذل شر ن قرانون ادررائم األمنيرة (التردا
اراصة) لعام  2012وتيس التجمعات السلمية مبوج قانون التجم السلم .
 -28وابل ررر م م ررن أن مر ررالي يف توق ر ر عل ررا اتفاقير ررة األم ررم املتح رردة ملناهضر ررة التع ررذي فر رران
قكومتها ال تتراضرا عرن أي مرك مرن أمركاأ التعرذي  .فقرانون العقروابت فررم األفعراأ الرا
ميكن اعتبارها تعذيبا وتسب األذ  .ابإلضافة قانون العقوابت فور للمتقاضني رف دعو
مدنية سب التعذي سعيا للح وأ علا انت ا مدين.
 -29ﻭنلمت اللجنة الوطنية املالي ية حلقو اإلنسان قلقات دراسية وقلقات عم ودورات
تدريبيررة ضررمن رتجمهررا ارررا ابلتوعيررة وأيقررت لوكرراالت نفرراذ القررانون دورات تثقي ر ش ر ن
ققو اإلنسان وذل استنادا قانون اللجنة الوطنية املالي ية حلقو اإلنسان لعام .1999
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حرية التعبري
(التوصيتان  160و)169
 -30يتمت ال حفيون واملدونون مالي يف عموما سرية ممارسة ققهم قرية التعب  .فحرية
ال ررأي والتعب ر مكرسررة املررادة  10مررن الدسررتور .وتلت ر م احلكومررة ضررمان ثت ر كافررة مواطنيهررا
سريفهتم األساسية ما دامت ال ثس ممارسة ققو ا خرين.
 -31وقرد توسررعت رقعررة الفضرراء العررام املترراح للمرالي يني مر ظهررور اإلنرتنررت ووسررائ التواصر
االجتمرراع  .وم ر ذل ر يتعررني علررا رواابت األخبررار واملرردوتت اإللكرتونيررة ومن ررات التواص ر
االجتمرراع الررا تنشررر األخبررار أو املقرراالت الت كررد مررن أن املعلومررات الررا تتيحهررا علررا مرربكة
اإلنرتنت دقيقة وليس ا،د منها التضلي وأهنا ال تنته قوانني البلد.
 -32و الوقررت الرراهن تسررتعرد احلكومررة املشرركلة قررديثا قررانون املطبوعررات والنشررر الررذي
كان ينلرر لير علرا أنر أداة لتكمريم وسرائ اإلعر م واحلرد مرن الوصروأ املعلومرات .كمرا أن
احلكومررة من رربة الوقررت ال رراهن علررا نشرراء جملررس لإلع ر م مبشرراركة األط ررا املعنيررة ررررد
نشاء هيغة تنليمية مستقلة لوسائط اإلع م.
اإلصالح القمجائي واالحتجاز
(التوصيتان  127و)148
 -33مرعت السلطة القضائية املالي ية عرادة هيكلرة نلرام ااراكم ريرة التعجير ابلنلرر
القضررايف املعروضررة عليهررا وتع ي ر اسررتق أ القضرراء .ووضررعت هررذه السررلطة أيض را نلررام ااكمررة
اإللكرتونيررة (نلررام دارة القضررايف ونسررد تسررجي ااضررر ااكمررة والتعبغررة اإللكرتونيررة) لتيس ر
دارة ملفات ااكمة ووض مةمر رئيس لألداء ل نتهاء من النلر القضرايف الرا يتعرني علرا
اار رراكم االنعقر رراد مر ررهريف لضمان االستماع ليهر ررا واالنتهر رراء منهر ررا خ أ اإلطار ال من المحدد
لررذل  .وحتقيق را ،ررذا الررررد ق ررلت السررلطة القضررائية أيض را علررا اع ررتا دويل( )5جبهودهررا
هذه.
 -34ودنررة أخ قيررات القضرراة آليرةم ترردعم ضررمان اسررتق أ القضرراء وهر حتقررل الشرركاو
املقدمررة ضررد القضرراة تهمررة خمالفررة مدونررة أخ قيرراهتم .وتررن املررادة  125مررن الدسررتور علررا أنر
فور قالة القاض ذا خر أي قكم من أقكام هذه املدونة.
 -35وثتثر مجير عمليررات االعتقرراأ واالقتجررار القروانني واللروائين فضر عررن املعرراي املقبولررة
حلقو اإلنسان .وين الدستور علا أن يطل ك مخ معتق أو اتج علا سب اعتقال
وأن يتاح ل ثثي قانون .تاره هو.
 -36وتلتر ر ر م الس ر ررلطات املالي ي ر ررة ض ر ررمان مراف ر ررل الس ر ررجون قال ر ررة جي ر رردة ووفر ر رل املع ر رراي
الدوليررة مبررا ذل ر قواعررد األمررم املتحرردة الرردنيا النموذجيررة ملعاملررة السررجناء (قواعررد نيلسررون
ماندي ) وقواعد ابنكوا.
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جيم -احلقوق االلتصادية واالجتماعية والثقارية وحقوق الشعوب األصلية
 -37تسررعا احلكومررة جاهرردة حتقيررل تنميررة مسررتدامة تحقيررل ت روارن النهررود ابلتنميررة
ررني كر مررن املنرراطل احلضررية واملنرراطل الريفيررة فضر ارطتررني املررالي يتني العامرررة واحلاديررة عشرررة
و رتم التحوأ احلكوم (.)6
 -38وخر ﻝ تنفيذ ارطررة املالي يررة العامرررة للفرررتة  2015-2011اعتمرردت احلكومررة مروارد
كب ر ة لتع ي ﺭفاهي ررة ﺍلشع  .وأفض ررت التحس ررينات قط رراع الرعاي ررة ال ررحية ريفدة العم ررر
املتوقر ر واضف رراد مع رردالت وفي ررات الرضر ر واألمه ررات وتيسر ر الوص رروأ خ رردمات الرعاي ررة
ال ررحية .وقسررنت ررام اإلسرركان قرردرة األسررر ذات الرردخ املررنخف واملتوسررط علررا حتم ر
تكالي السكن ووضعت مباد توجيهية إلنشاء يغات معيشية م ئمة أكثر.
 -39وابملثر ر ال تر ر اأ الرفاهي ررة ق ررد أول ررويفت ارط ررة املالي ي ررة احلادي ررة عش رررة ()2020-2016
قيررث أدخلررت حتسررينات علررا قطرراع الرعايررة ال ررحية مر الرتكير علررا السرركان الررذين ال ررلون علررا
خدمات كافية والنهود خبدمات النلرام ال رح ريرة تع ير كفاءتر وفعاليتر وتكثير التعراون
م القطاع ارا واملنلمات احلكوميرة .و جانر ذلر سيسرتمر دعرم( )7األسرر الفقر ة
واملنخفضة واملتوسطة الدخ جماأ اإلسكان مبا ذل الشباص واملت وجون قديثا.
تعزيز احلقوق االجتماعية وااللتصادية
(التوصيات  62و 63و 64و)173
 -40رك ت احلكومة ارطة املالي ية العامرة علا النهود مبستو املعيشة دمي املرالي يني
ال س ر رريما األس ر ررر املعيش ر ررية أس ر ررف الس ر ررلم ونس ر رربتها  40املائ ر ررة (ابء  .)40وق ر ررد نف ر ررذت
االسرتاتيجيات التالية:
(أ)

ريفدة فر الوصوأ

(ص)

ريفدة مكاتت توليد الدخ من خ أ نشاء املشاري ؛

(ج)

تع ي فر الوصوأ

رام ناء االمكاتت والقدرات والتعليم؛
املرافل األساسية؛

(د) تنفي ررذ ر ررام ا ررددة لفغ ررات خم وص ررة مس ررتهدفة مثر ر الس رركان األص ررليني
واليا صباح وساراواا.
 -41وارط ررة املالي ي ررة احلادي ررة عش رررة ذ تع ر ر ر رررتم التنمي ررة الوطني ررة تس ررعا ال رررتوي
ألر ع ررة ا رراور رئيس ررية ه ر  ‘1‘ :تع ي ر الش ررمولية حتقيق را للمجتم ر الع ررادأ؛ ‘ ‘2حتس ررني رفاهي ررة
ادمي ر ر ؛ ‘ ‘3تس ر رري وت ر ر ة تطر رروير رأ املر رراأ البشر ررري تع ي ر ر ا لألمر ررة ‘ ‘4عر ررادة هيكلر ررة النمر ررو
االقت ادي حتقيقا مل يد من الرخاء.
التصدي لعدل املساواة يف الدخل والقمجاأ علا الفقر ،مبا يشمل الشعوب األصلية
(التوصيات  79و 80و 81و 82و 83و 84و 85و 86و 214و 215و)216
 -42أعر ررادت مر ررالي يف ت ر ررني رتجمهر ررا للقضر رراء علر ررا الفقر ررر( )8توسر رري نطر ررا اجملموعر ررات
املستهدفة ليشم األسر املعيشية من فغة ابء  40من ذوي الدخ األدىن.
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 -43و هذا ال دد قددت احلكومة عردة اسررتاتيجيات طرار الف ر  3مرن ارطرة املالي يرة
احلادية عشرة أي تع ي الشمولية لتحقيل اجملتم العادأ .وتضمنت هذه االسرتاتيجيات:
(أ)

ريفدة دخ الفغة ابء 40؛

(ص)

تع ي جمتم البوميبوترا االقت ادي؛

(ج)

ثكني جمموعات األقليات؛

(د)

تلبية اقتياجات اجملموعات اراصة.

 -44ونسل جملس مرك ي عملية تنفيرذ ررام احلمايرة االجتماعيرة عررب الوكراالت ذرد ريفدة
الكفرراءة مرردعوما ذل ر ابلررروا ط القويررة ررني قواعررد البيرراتت القائمررة .وجررر أيض را حتسررني
عملية حتديد املستفيدين من املساعدات دعلها أكثر استنادا اقتياجاهتم م مراعراة العوامر
الدميررافية وادررافية ذل .
 -45ووضررعت احلكومررة أيضرا رررتم متجررر األسررعار العادلررة قيررث تبرراع السررل االسررته كية
أبسعار معقولة وتنافسية دون التهاون جبودهتا.
 -46وترك ر ارطررة املالي يررة احلاديررة عشرررة علررا حتسررني ظرررو عرريش السرركان األصررليني مررن
خ أ تنليم أنشطة مدرة للدخ وتوف ىن حتتية قديثة املستوطنات التقليدية وفرتين فرر
التعليم واملساعدة الطبية ،م ومن مث الت دي لشوا الفغات الضعيفة واارومة.
 -47وهنرراا ررام أخررر تتضررمن أنشررطة اقت ررادية ومبررادرات عررادة الترروطني ومرافررل البررىن
التحتيررة والكهررابء و مرردادات امليرراه املعادررة .وتضررمنت قررد مبررادرات عررادة الترروطني وه ر
مشررروع تنميررة القريررة املتكاملررة واليررة ر اا مرافررل مثر املرردار وقاعررات االقتفرراالت و هررا
من املرافل االجتماعية منطقة واقدة.
 -48وقرردمت احلكومررة دعمهررا ل ر يفدة الرروع أبويررة التعل رريم أوسرراف السرركان األص ررليني.
وصممت رتم الطال املتمي وهرو ررتم وضر خ ي را لتلبيرة اقتياجرات أطفراأ السركان
األصررليني وحتسررني مسررتو تعلرريمهم .و ريررة تشررجي امل يررد مررن أطفرراأ السرركان األصررليني علررا
االلتحررا ابمل رردار الثانويررة ق رردمت احلكوم ررة مسرراعدات م ررك النق ر املدرس ر وم رررو
ادي  .ووضعت أيضا رتجما خاصا للمنين الدراسية ل يفدة عدد الط ص مرن السركان األصرليني
مةسسات ارارج
ومساعدهتم علا مواصلة تعليمهم قىت املستو ادامع مبا ذل
 -49و رية تع ي مهارات( )9السكان األصليني وضعت احلكومة رتجمرا تردريبيا ضرافيا إلنشراء
وتسويل األعماأ التجارية ال ر ة مث أعماأ تعبغة وترلي ووسم وتسرويل البضرائ مبرا ذلر
نشاء من ة مبكة اإلنرتنت وتنمية مرا يسرما املهرارات ر التقنيرة جمراأ اااسربة األساسرية
و دارة األعماأ .وأتيين للمتدر ني دأ ووجبات وسكن طواأ مدة الدورة التدريبية.
 -50وقررددت اإلمكرراتت االقت ررادية  ،رةالء السرركان ووضررعت ررام لتنميتهررا جمرراالت
مث ال راعة والسياقة وخربات ريفدة األعماأ .واستحدثت احلكومة من ني أمور أخر رام
مرردرة للرردخ وأنشررطة رراعيررة راريررة أخررر مث ر رراعررة ضي ر ال يررت التجرراري واملطرراف للنهررود
مبستواهم االجتماع واالقت ادي.
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 -51وفيما يتعلل سكان واليا صباح وسراراواا مرددت ارطرة املالي يرة احلاديرة عشررة(.)10
عل ررا ريفدة دخر ر ادمير ر واحل ررد م ررن التف رراوت ال رردخ ال ررواليتني وحتس ررني الب ررىن التحتي ررة
األساسية األريف ووض رام خمتلفة إلفاد فر اقت ادية.
 -52و رررتم مسررين أراض ر الس ركان األصررليني هررو أقررد ال رربام األساسررية الررا ركر ت علررا
الس رركان ونف ررذت ض ررمن "ال ر رربتم ار ررا اب ررن البل ررد" والي ررة ص ررباح و"ال ر رربتم ار ررا
محاي ررة قق ررو الس رركان األص ررليني
ابلبوميب رروترا" والي ررة س رراراواا( .)11ويرمر ر ه ررذا ال ررربتم
واحلفررا عليهررا واليررا صررباح وسرراراواا وريفدة نسرربة ملكيررة السرركان األصررليني مررن األراض ر
فيهما .وستطور األراض الا جر مسحها راعة ااصي مث املطاف وضي ال يت ذد رفر
الرفاهية االجتماعية واالقت ادية للسكان األصليني كلتا الواليتني.
 -53وأنش ر ت احلكومررة أيض را مرك ر التحرروأ الريف ر ومرك ر التحرروأ الريف ر امل رررر ومراك ر
اردمات الريفية املناطل النائية من والية ساراواا لفائدة معوص البينان األصلية .وقد مريدت
مجي ر هررذه املرافررل مواق ر اس ررتاتيجية ريررة ترروف املرافررل األساسررية والضرررورية و يقررة مكرران
يلتق ر وفتم ر في ر أف رراد اجملتم ر اال ر والتشررجي علررا ريفدة تنسرريل عمليررة تنفيررذ ال رربام ررني
الوكاالت احلكومية.
 -54وم ررا فتغ ررت م ررالي يف تتب ررادأ خرباهت ررا جم ررايل القض رراء عل ررا الفق ررر و دارة قاع رردة ي رراتت
يكاسر مررن خر أ مشرراركتها خمتلر االجتماعررات واملنتررديفت واملررةثرات الدوليررة مثر را طررة
دوأ جنرروص مررر آسرريا ودنررة األمررم املتحرردة االقت ررادية واالجتماعيررة سرريا واا ريط ا،رراد
واجتماع ورراء التنمية الريفية والقضاء علا الفقر لرا طة دوأ جنوص مر آسيا ومنلمرة التنميرة
الريفية األفريقية ا سيوية ومرك التنمية الريفية املتكاملة سيا واايط ا،اد .
حتسني الوصوأ إىل اخلدمات االجتماعية
(التوصيات  171و 172و 176و 186و)187
 -55تكتسر رفاهيررة السرركان أويررة ق ررو ارطتررني املرالي يتني العامرررة واحلاديررة عشرررة ذ
رك ر ر ي عل ررا خ رردمات الرعاي ررة ال ررحية واألمر ررن الع ررام والس رركن امليس ررور التكلف ررة واالنر رردماج
االجتماع والريفضة(.)12
 -56ووضرعت احلكومررة ررام إلفررار املسراكن أبسررعار معقولرة للشررباص املنراطل احلضررية
وخطررة ادي ر الثرراين لإلسرركان لفائرردة الشررباص املنرراطل الريفيررة .ومبوج ر خطررة ادي ر الثرراين
لإلسكان تدعم احلكومة  30املائة من السعر اإلمجايل لك من أ يبلر سرعره رني 65 000
و 150 000رينريت مالي ي.
 -57ووضررعت احلكومررة أيض را ررام للتوعيررة ضرررورة التسررجي املرردين ومررجعت علررا هررذا
التسجي ال سيما املنراطل الريفيرة والنائيرة ذرد تيسر الوصروأ ارردمات االجتماعيرة.
وقررد سرراعد تنفيررذ رررتم "مايرردافتار" [سررجل ل الررذي وضررعت اإلدارة الوطنيررة للتسررجي املرردين
األمررخا الررذين تكررن قررورهتم واثئررل .ويسرررت هررذه اإلدارة مررا جمموعر  227 481طلبرا
ضمن  8 412رتجما منف للتوعية الفرتة من .2017 2012

10

GE.18-13856

A/HRC/WG.6/31/MYS/1

 -58ودعما لألطفاأ ذوي االقتياجات التعليمية اراصة قدم مرك خدمات التعليم اررا
مجي ر أ رراء
خدمات ر الط ر ص الررذين .ضررعون ل رربام دمرراج مرراملة أو ج ئيررة املرردار
البلررد .وتضررمنت خرردمات الرردعم هررذه تقيرريم مسررتو أداء الطالر وقدراتر وخطررة للترردخ مررن
أج ر مسرراعدة الط ر ص مررن ذوي االقتياجررات التعليميررة اراصررة علررا النهررود ىمكرراتهتم
جمايل تعلمهم ورفاهيتهم فض عن التشاور م الط ص واملدرسرني شر ن القضرايف املتعلقرة ىدارة
هذه االقتياجات.
حتسني الوصوأ إىل خدمات الرعاية الصحية
(التوص ر رريات  177و 178و 179و 180و 181و 182و 183و 184و 188و189
و)190
 -59م ررا فتغ ررت م ررالي يف تتخ ررذ جر رراءات لتحس ررني الترطي ررة ال ررحية واحل رروأ عل ررا الرعاي ررة
ال ررحية علررا أسررا االقتياجررات ال ررحية للسرركان .وتنفرذ هررذه اإلجرراءات مررن خر أ ارطررة
املالي ية احلادية عشرة الا تتماما م هد التنمية املستدامة  3وأهدا أخر تتعلرل ابل رحة
للفرتة  2020-2016من أج دعم الترطية ال حية الشاملة(.)13
 -60وتقدم ورارة ال حة خدماهتا السكان من خ أ مبكة مرن العيرادات واملستشرفيات
الثا تة تكملها خدمات متنقلة را وهنرا وجوا مثر خدمرة الطبير الطرائر واسررتاتيجيات مبتكررة
لتحسني الوصوأ املناطل احلضرية والريفية(.)14
ميكرن أفرراد اجملتمر االر
 -61ووضعت احلكومة رتم "اجملتم السليم عماد الروطن" الرذي ِّ
مررن انتهرراج واتبرراع السررلوكيات واحلمي رات ال ررحية السررليمة .وجررر توسرري ررام تع ي ر ال ررحة
ملكافحررة األم رراد املعديررة مبررا ذل ر رررتم التواص ر أل رراد تري ر السررلوا الررا ترم ر
التخفي من خطر اإلصا ة سما الضن .
 -62وتت رراح خ رردمات ال ررحة العام ررة لرر ر املر رواطنني مبقا ر ر ا رردد .وخط ررة التر ر مني ال ررح
للع رراملني األجان ر نل ررام يم ررني ل ام ر للعم رراأ األجان ر امل رروثقني؛ ويرط ر نل ررام الت ر مني ه ررذا
خدمات املرضا الداخليني املستشفيات احلكومية.
 -63وم ررن خر ر أ خ رردمات املس رراعدة املن لي ررة ف ررري تع ير ر رفاهي ررة اجملتمر ر تنل رريم األنش ررطة
وتقردت الردعم للفغررات الضرعيفة (كبررار السرن واألمرخا ذوي اإلعاقررة واألمهرات العررارابت).
وتترريين احلكومررة الرردعم ال ررح واالجتمرراع الشررام ذررد ريفدة فررر الوصرروأ اررردمات
ال حية واالكتشا املبكر للمشاك ال حية ومعادتها وثكرني األسرر واجملتمعرات االيرة مرن
مساعدة هذه اجملموعات ورعايتها(.)15
 -64وتقر مالي يف أبن تدري مقدم الرعاية ال رحية مثر تردري رأ املراأ البشرري الرذي
يشررم األخ ررائيني الطبيررني وأطبرراء األسررنان وال رريادلة واملمرضررني ومرروظف العلرروم ال ررحية
املتكامل ررة عل ررا ه ررذه الرعاي ررة قب ر اردم ررة وأثناءه ررا عل ررا امل ررد الطوي ر عن ر مرر ه ررام ت رروف
مبلر  1 506يرني
خدمات الرعاية ال حية اديدة .وخ أ الفرتة  2018-2013خ
رينريت مالي ي ،ذه الدورة التدريبية واستفاد منها ما جمموع  66 661مخ ا.
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 -65وتعاونررت احلكومررة أيض را م ر ادامعررات االيررة واألجنبيررة للنه ررود قواه را العاملررة م ررن
األخ ر ررائيني الطبي ر ررني القط ر رراع ال ر ررح  .و ر رردأ ع ر ررام  2017ر رررتم جدي ر ررد للت ر رردري
املتخ ر ابلتعرراون م ر الكليررة امللكيررة للجرراقني اململكررة املتحرردة ذررد اسررتكماأ ترردري
األطباء املتخ ني االيني.
 -66وقرردمت احلكومررة خرردمات شر ن تنلرريم األسرررة وخرردمات ال ررحة اإلبا يررة ومهررارات
الوالديررة مررن خ ر أ مراك هررا األس ررية ادامعررة للخرردمات والعيررادات واررردمات املتنقلررة لترطيررة
السرركان احلضرريني والرريفيني علررا السرواء .ونفررذت ا،يغررة الوطنيررة للسرركان وتنميررة األسرررة رردورها
رام للتوعية املنراطل احلضررية والريفيرة مرن أجر الوصروأ السركان املسرتهدفني مرن خر أ
خدماهتا املتنقلة(.)16
 -67ويبل ر معرردأ وفيررات األمهررات مررالي يف قالي را  29,1لك ر  100 000مولررود ق ر
( عررام )2016؛ وقررد وأظهررر التحقيررل السررري عررن وفرراة األمهررات وجررود اررراه مت ايررد للوفيررات
سررب األمرراد املرتبطررة ررذل  .واسررتنادا هررذه النتيجررة جررر تنفيررذ رررتم الرعايررة السررا قة
للحم ر ابعتبرراره ترردخ مبكرررا للكش ر عررن النسرراء ال ئ ر يعررانني أمراض را وواجهررن السررا ل
مضاعفات خط ة ترتبط ابلوالدة.
 -68و جم رراأ تع ير ر خ رردمات ال ررحة ادنس ررية واإلبا ي ررة للمراهقر رات وض ررعت احلكوم ررة
املبرراد التوجيهيررة الوطنيررة شر ن دارة مشرراك ال ررحة ادنسررية واإلبا يررة للمراهقررات وأيقتهررا
ملقدم الرعاية ال حية آخذة اعتبارها املنلورات القانونية واألخ قية واالجتماعية والثقافيرة
والدينية .وترط هذه املباد التوجيهية جماالت دارة مح املراهقرات وطلر اإلجهراد و دارة
سوء معاملتهن واألمراد املنقولة جنسيا وخدمات من احلم .
 -69ونلمررت ترردريبات منتلمررة سررنويف واضفر عرردد قرراالت مررا قبر الرروالدة ادديرردة ررني
املراهقات املسج ت مرافل الرعاية ال رحية األوليرة احلكوميرة مرن  18 652قالرة ()2011
 9 617قالة (.)2017
 -70ومن خ أ الرربام املتعرددة القطاعرات وذات التر ث الكبر املدرجرة جمموعرة ارطرط
االسرتاتيجية الوطنية قققت مالي يف قرد رايفت األهردا اإلمنائيرة لأللفيرة ذ اضفر معردأ
ني عام  2002و .2015وسعيا ا حتقيل
اإلصا ة ف و نق املناعة البشرية الن
قد ايفت أهدا التنمية املستدامة ستنطلل مالي يف خبطا أسررع للقضراء األجر الطوير
علا اإليدر عام  2030علا النحو املبني ارطة االسرتاتيجية الوطنية للقضاء علا اإليدر
للفرتة .)17(2030-2016
 -71وتت رريين مجي ر املراف ررل ال ررحية احلكومي رة( )18قالي را مراف ررل جماني ررة لفح ر ف ر و نق ر
املناعة البشرية .فقد استفاد أكثر مرن  50 000مرخ مرن الفحر الطروع ،رذا الفر و
املرافل احلكومية عام  .2017وقد استمر العدد السنوي حلراالت اإلصرا ة ابلفر و املبلر ذرا
ق ر ررديثا االضف ر رراد ذ اضفر ر ر م ر ررن  6 978قال ر ررة ع ر ررام  3 347 2002قال ر ررة
ع ررام  .2017وابملث ر ق رردض اضف رراد ع رردد الوفي ررات املرتبط ررة ابإلي رردر؛ ويع ر ه ررذا األم ررر
مبامرة يقة الع ج املضاد للف وسات العكوسة من الفغتني األو والثانية أبسعار معقولة.
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 -72وما فتغت مرالي يف تتبرادأ معرار خربائهرا ومهراراهتم مر البلردان األخرر وترنلم ريفرات
دراسية/دورات تدريبية مالي يف ابلتعاون م منلمة ال حة العاملية .وتتبادأ مالي يف أيضرا أفضر
املمارسات اااف اإلقليمية والدولية.
حتسني ررص احلصوأ علا التعليم
(التوص ر رريات  191و 192و 193و 194و 195و 196و 197و 198و 199و200
و 201و 202و)228
 -73تواص ر ر م ررالي يف اتب رراع هنجه ررا الش ررام ت رروف التعل رريم ادي ررد للجمي ر ر  .فق ررد جعلر ررت
قكومتهر ر ررا مجي ر ر ر مب ر ر ررادرات خمطر ر ررط التعل ر ر رريم املر ر ررالي ي للف ر ر رررتة  2025-2013متمامر ر ررية م ر ر ر
اس ررتاتيجيات ا،ررد  4مررن أهرردا التنميررة املسررتدامة وارطررة املالي يررة احلاديررة عشرررة .وتسررعا
مالي يف جاهدة ضمان التحرا مجير األطفراأ ابملدرسرة مرن مرقلرة مرا قبر املدرسرة مرقلرة
التعليم الثانوي سلوأ عام  2020وذل من خ أ تطوير مسارات تعليمية جذا ة و،را أسرباص
البق رراء .وال يوجر ررد أي ثيي ر ر ر ررني ادنسر ررني فيم ررا يتعلر ررل ابلتش ر رريعات والسياسر ررات وا لير ررات
وا،ياك ر أو مررن قيررث ا رري امل روارد .وابإلضررافة ذل ر ررذلت جهررود ضررمن العديررد مررن
املبادرات لتحسني فر احل وأ علا التعليم(.)19
 -74وم رررع نل ررام التعل رريم امل ررالي ي تنفي ررذ رررتم حت رروأ م ررام م ررن خ ر أ خمط ررط التعل رريم
املررالي ي علررا مررد  13عام را ( .)2025-2013و عررام  2017ل ر عرردد مرردار التعلرريم
قب ر ر املدرس ر ر العامر ررة  6 096مجي ر ر أ ر رراء البلر ررد و ل ر ر عر رردد امللتحقر ررني ذر ررذه املر رردار
عررام  2017مررا جمموع ر  .204 105ودأ ررت احلكومررة علررا تشررجي ودعررم مقرردم خرردمات
مرردار التعلرريم قبر املدرسر اراصررة سررعيها فررتين امل يررد مررن املرردار ال سرريما املنرراطل
الريفيررة ريررة ريفدة فررر ق رروأ األطفرراأ علررا التعلرريم مرقلررة الطفولررة املبكرررة .و لر املعرردأ
االمج ر ررايل ل لتح ر ررا ابلتعل ر رريم اال ت ر رردائ  97,9املائ ر ررة وابلتعل ر رريم الث ر ررانوي  91,3املائ ر ررة
عام .2017
 -75وأترريين أيض را امل يررد مررن الفررر للطلبررة ذوي االقتياجررات التعليميررة اراصررة .وارتفعررت
 40,88املائررة عررام  .2017وارتف ر أيض را
نسرربة هررةالء الط ر ص ضررمن التعلرريم ادررام
عدد ط ص أوران أصل [من السكان األصلينيل  38 834عام .2017
 -76وعر رت احلكومررة أيضرا املرردار الريفضررية للنهررود مبسررتو ريفضرري املسررتقب البلررد
ومدار الفنون لتطوير املواه الفنية ني الشرباص واملدرسرة الشراملة (الشراملة  )9ملعادرة األميرة
واملتسر ني ني سكان أوران أصل وسكان واليا صباح وساراواا.
 -77رردأت "مدرس ررة اإلرم رراد التوجيهي ررة التكميلي ررة" عمله ررا ع ررام  2013ذ ررد حل ررا
يغرة آمنرة وضرمان اسرتمرار تعلريمهم جانر
أطفاأ الشوارع املهمشني نلام التعليم الرمس
مح ررايتهم م ررن خمتل ر الرذائ ر االجتماعي ررة .وأتيح ررت ص ررناديل اس ررتغمانية للط ر ص الفق رراء وم ررنين
ابعتبارها مساعدة مالية للط ص من األسر ذات الدخ املنخف .
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 -78وقرردمت احلكومررة أيض را دعمهررا للررتعلم مررد احليرراة ىنشرراء كليررات جمتمعيررة وجامعررات
مفتوقررة لتشررجي الررتعلم املتواصر  .وقررد لر عرردد املسررجلني  506 557عررام  2017مقارنررة
مب ر ررا جمموع ر ر  501 896ع ر ررام  .2016وابإلض ر ررافة ذل ر ر ر ر ررط العدي ر ررد م ر ررن امل ر ردار
شرربكة اإلنرتنررت إليقررة يغررة مناسرربة للط ر ص لتطرروير مهرراراهتم التواص ر والتعرراون واإل ررداع
والتفك النقدي.
 -79وقررددت احلكومررة أيض را مبررادرات للنهررود مبهنررة الترردريس .ووضررعت احلكومررة رتجم را
علا املد الطوي لتحديد عدد املدرسني الذين حتتراج الريهم املردار علرا املسرتو الروطي ريرة
ضمان تدري مدرسني أكفاء دمي املدار ال سيما املناطل الريفية والنائية.
 -80ووض ررعت احلكوم ررة أيضر را مب رراد توجيهي ررة موق رردة للمدرس ررني وهر ر ارط ررة الرئيس ررية
للتطرروير املهرري املتواصر ومعيررار األداء ووصر الوظيفررة مررن أجر احلفررا علررا مسررتو عرراأ
م ررن الكف رراءة املهني ررة جم رراأ الت رردريس .ووض ررعت أيضر را املنه رراج التعليمر ر للمدرس ررني امل ررالي يني
ابلت رواري م ر سياسررات التعلرريم العامليررة ذررد التعام ر م ر املشررهد املتر ر للتعلرريم العررايل والفررر
املسررتقبلية ر ر النلررر عررن نرروع ادررنس .وأتيحررت للمدرسررني منرراه تر ويررة لتكيي ر عمليررات
التدريس والتعلم م خمتل مستويفت وقدرات الط ص وأسالي تعليمهم.
 -81ومررن أجر تع ير اررو األميررة وق رروأ ادمير علررا التعلرريم مسحررت احلكومررة ملنلمررات
أخر تنفيذ رام تعليمية ديلة.
 -82ومبوج ر سياسررة التعلرريم البرردي يسررمين لألطفرراأ ر امل رواطنني ابلتسررجي مراك ر
للتعليم البدي تديرها منلمات خاصرة أو منلمرات ر قكوميرة .وألسرباص نسرانية رير هرذه
السياس ررة للمنلم ررات اراص ررة واملنلم ررات ر احلكومي ررة نش رراء مراك ر ال ررتعلم اجملتمعي ررة لتمك ررني
األطفرراأ ر امل رواطنني أ نرراء العمرراأ املهرراجرين املرروثقني مررن احل رروأ علررا التعلرريم منرراطل
امل ارع واليا صباح وساراواا.
 -83ومرراركت احلكوم ررة ق روارات وم ررةثرات ش ر ن دمرراج احل ررل التعلرريم ل ررد أعض رراء
را ط ررة أم ررم جن رروص م ررر آس رريا وتس ررليط الض رروء عل ررا القض ررايف الش رراملة و نش رراء ااف ر لتع ي ر
التعرراون اإلقليمر شر ن التعلرريم وققررو اإلنسرران .وتعاونررت احلكومررة مر هيغررات دوليرة جمرراأ
تب ررادأ ار رربات وال رردرو املس ررتفادة جم رراأ احل ررل التعل رريم وم رراركت العدي ررد م ررن اااف ر
الدوليررة لتقرردت توصررياهتا قرروأ كيفيررة حتسررني ايررة ا،ررد  4مررن أهرردا التنميررة املسررتدامة مررن
أج تعليم مام ومن .
 -84ورك ر ت احلكومررة علررا ريفدة معرردأ احلضررور املدرس ر ألطفرراأ أوران ر أصررل والسرركان
األصليني واليرا صرباح وسراراواا ونفرذت مبرادرات لضرمان ق روأ الشرعوص األصرلية علرا
تعلرريم جيررد يناس ر اقتياجاهتررا .وتوجررد قررىت ا ن  93مدرسررة ا تدائيررة عامررة خم ررة ق رريف
ألطفرراأ أورانر أصررل  .وقررد بررين ترروف ررام التعلرريم امل ئمررة والشرراملة رفر معرردالت قضررور
أطفاأ الشعوص األصلية ومعردالت براقهم .وقرىت عرام  2018تنشرط مثراين مردار مرن الفغرة
الشرراملة  9مجي ر أ رراء البلررد .وتترريين أر ر منهررا تعليم را مهني را أساسرريا لتمكررني الط ر ص مررن
السكان األصليني من احل وأ علرا مرهادة املهرارات املالي يرة واالسرتمرار التح ري للح روأ
علا مهادات أعلا من الكليات املهنية.
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 -85وأنشر ر ت احلكوم ررة أيضر را رتجمر را لتش ررجي أطف رراأ أورانر ر أص ررل ال ررذين أثر روا تعل رريمهم
اال ترردائ علررا مواصررلة تعلرريمهم اباللتحررا ابملرردار الثانويررة .و طررار هررذا الررربتم قرردمت
احلكومة مساعدات مالية وخدمات النق للحد من معدأ التسرص املدار الثانوية.

داأ -النساأ ،واألدفاأ ،واألدخاص ذوو اإلعالة
تعزيز حقوق املرأة ومتملينها وتوعيتها ابملساواة ني اجلنسني
(التوصيات  65و 66و 67و 68و 69و 70و 94و 95و)96
 -86تدرا احلكومة الت اماهتا الدولية كوهنا مرن الردوأ املوقعرة علرا اتفاقيرة القضراء علرا مجير
أمكاأ التميي ضد املرأة وتعهداهتا تنفيذ منهاج عم يجرني وتواصر الت امهرا ضرمان تكرافة
فر النساء والفتيات املالي يفت علا مجي املستويفت.
 -87فقررد أنشررجم جملررس امل ررأة للمشررورات واالستشررارات آص/أ سررطس  2015مررن أج ر
ثكني املرأة ثشيا م السياسة الوطنية للمرأة وخطة عملهرا للنهرود ابملررأة .وتسراعد مخرس دران
عاملررة هررذا اجمللررس علررا أسررا ارمررس جمموعررات اس ررتاتيجية (ال ررحة والس ر مة واالقت رراد
والثقافة والتعليم) لعام ثكني املرأة .2018
 -88وق ررد ر رراورت م ررالي يف ه ررد نس رربة  30املائ ررة م ررن مناص ر ص ررن الق ررار املخ ررة
للنساء القطاع العام ذ لرت نسبتها  35.8املائة .وم ذلر لررت هرذه النسربة 29.9
املائررة قطرراع الشررركات العامررة والشررركات املسررجلة مررركات خاصررة عررام  .2016وخر أ
الف رررتة  2017-2012م رراركت  1 051مرم ررحة مةهل ررة رررتم ت رردري امل ررديرات ال ررذي
تضررمن تقيرريم اسررتعداد اجمللررس وقدرت ر علررا الترردري علررا املهررارات التقنيررة و ر التقنيررة لضررمان
اس ررتمرار تر روافر نس رراء م ررةه ت للعمر ر قط رراع الش ررركات .وق ررىت  30أيلوأ/س رربتمرب 2017
مكلت النساء  19,7املائة مرن أعضراء جملرس اإلدارة أكررب  100مرركة عامرة مدرجرة مرن
قيررث قيمتهررا السرروقية ورصررة مررالي يف مقارنررة ابلنسرربة املسررتهدفة البالرررة  18.0املائررة الررا
قددهتا احلكومة.
 -89و ارطررة املالي يررة احلاديررة عشرررة ظلررت مسر لة ثكررني امل ررأة تشررك أولويررة ذ وضررعت
رام ل يفدة معدأ مشاركة املررأة العمر مرن  54,3املائرة عرام  59 2016املائرة
عررام  .2020وكانررت هررذه الترردا متوافقررة مر االسررتاتيجية الراميررة حتوير مررالي يف لررد
ذي دخ مرتف سلوأ عام  2020ضمن طار رتم التحوأ االقت ادي.
 -90واضرطلعت احلكومررة أيضررا ابلعديررد مررن ررام التمكررني االقت ررادي للنسرراء الضررعيفات
ال س رريما النس رراء ال ئر ر ينتم ررني الفغ ررة ابء  40واألمه ررات الع ررارابت واألرامر ر ومجاع ررات
السرركان األصررليني .وقررد كرران مررن ررني الرربام الررا نفررذت طر األعمرراأ التجاريررة مررن خر أ
رتم تطوير كفاءات رائدات األعماأ و ناء قدرات املةسسات ال ر ة واملتوسرطة فضر عرن
رررتم مسرراعدة رائرردات األعمرراأ مررن نسرراء الشررعوص األصررلية حتديرردا .وابإلضررافة ذل ر
جر تدري نساء الشعوص األصلية سيا رتم التردري علرا املهرارات والتطروير الروظيف
للنهود مبهاراهتن وكس دخ أفض وحتسني مستو معيشتهن .ونلمت أيضا تدريبات علرا
املهارات للنساء الريفيات.
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 -91ومبوج ر املي انيررة الوطنيررة لعررام  2018أدرجررت احلكومررة أر عررة ترردا للنهررود رردور
امل ررأة البل ررد ه ر ل ر ام الش ررركات املرتبط ررة ابحلكوم ررة وم ررركات االس ررتثمار املرتبط ررة ابحلكوم ررة
وا،يغات القانونية سلوأ هناية عام  2018ضمان أن يكون  30املائة علا األق من أعضاء
جمرالس دارهتررا مرن النسرراء؛ وريفدة جررارة األمومرة القطرراع ارررا مرن  60يومرا قاليرا 90
يوما؛ وا ي  20مليون رينريت مالي ي لربام التدري وريفدة األعماأ للنسراء؛ ومرنين عفراء
ضرييب فردي للنساء ال ئ .رتن العودة العم عد ارروج من سو العم .
تعزيز ومحاية حقوق الطفل
(التوصيات  71و 72و 73و 149و 150و 151و)230
 -92تدرا احلكومة ثاما مسةوليتها ضمان رفاهيرة األطفراأ وسر متهم البدنيرة والعاطفيرة.
و،ررذه الرايررة نفررذت احلكومررة "احلملررة الرمرريدة إلنقرراذ ومحايررة الطف ر " عررام  2014وهرردفها
املدار .
نشر املعلومات املتعلقة س مة األطفاأ وتوعيتهم ذل
 -93وفيما يتعلرل تسرجي مجير األطفراأ قرديث الروالدة يرن قرانون تسرجي املواليرد والوفيرات
لعر ررام  1957وقر ررانون تسر ررجي املوالير ررد والوفير ررات لعر ررام ( 1948صر ررباح الف ر ر  )123وقر ررانون
تسر ررجي املوالير ررد والوفير ررات لعر ررام ( 1951سر رراراواا الف ر ر  )10علر ررا أن تتر رراح دمي ر ر األطفر رراأ
املولررودين مررالي يف ر ر النلررر عررن جنسررية والررديهم أو الوض ر القررانوين ،ررذين الوالرردين ج رراءات
تسررجي امل رري د الرمسي ررة واحل رروأ عل ررا م ررهادة م رري دهم .وم ررن الض ررروري أيض را الت كي ررد أن الق روانني
احلالية اوأ األمخا املكلفني ابإل غ ابلوالدة تقدت املعلومات عنها أمني السج .
 -94ومرعت احلكومة من خ أ دارة التسجي الوطنية وض عدة رام للتشرجي علرا
تسررجي املواليررد مبررا ذل ر النلررام املتكام ر لتسررجي املواليررد املستشررفيات الرئيسررية مجي ر
أ رراء البلررد .وتترريين هررذه املبررادرة رمي ر تفاصرري املواليررد موق ر املستشررفا ر ط ر ىدارة التسررجي
الوطنيررة عرررب مرربكة اإلنرتنررت .ومررن مر ن هررذه املبررادرة أن تيسررر عمر مرروظف التسررجي متا عررة
احلاالت املت خرة لطل مهادة املي د .وابإلضافة ذل أنش ت دارة التسرجي فرر التسرجي
املتنقلة الا تسافر مجي أرجاء البلرد لتسرجي املواليرد املنراطل النائيرة .وأنشر ت دارة التسرجي
مراك التحوأ الريف للتعجي تسجي املواليد املدن الريفية.
مكات
 -95وفيم ر ررا يتعل ر ررل سماي ر ررة األطف ر رراأ أنش ر ررغت "ا ر رراكم األطف ر رراأ" مبوجر ر ر ق ر ررانون الطفر ر ر
لعرام  2001وهردفها االسرتماع مجير القضررايف املتعلقرة ابألطفراأ املخرالفني القرانون (ابسررتثناء
املتهم ررني ابرتك رراص جر ررائم يعاقر ر عليه ررا ابإلع رردام عن رردما يك ررون الطفر ر مش رراركا جرمي ررة مر ر
مخ ابل أو عندما يبل الطف سن  18عاما و يتهم رمسيا عد) .ويرأ كر اكمرة ق ٍ
راد
ويس رراعده عل ررا ذلر ر مستش رراران فر ر أن يك ررون أق رردوا امر ررأة لتق رردت املش ررورة ااكم ررة
فيما يتعلل أبي اعتبار قد يةثر احلكم ال ادر قل الطف  .وتعقد جراءات ااكمة خلر
أ واص مرلقة ابستثناء أعضاء ااكمة وموظفيها والطف ووالدي /أولياء أموره ومناصري ومهوده
و هم من األمخا املعنيني مبامرة قضيت  .ويمر ااكمة أيضا سضور والد أو وص الطف
م لحة الطف .
معقوأ أو
مجي مراق اإلجراءات ما يكن ذل
 -96وين قانون ادرائم ادنسرية ضرد األطفراأ لعرام  2017الرذي دخر قير النفراذ 10
ثور/يولي ر  2017علررا ع ر اد ررائم والعقرروابت املرتبطررة ذررا ابإلضررافة اد ررائم ادنسررية ضررد
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األطفاأ الا تن عليها قوانني مكتو ة أخرر  .وتشرم هرذه ادررائم ادنسرية اسرتر أ األطفراأ
املواد اإلابقية واستدراجهم واالعتداء علريهم جنسريا .ومبوجر هرذا القرانون يواجر املتهمرون عقو رة
السررجن الررا قررد ت ر مرردهتا  30عام را وعقو ررة ادلررد .و عررد ق ررار قررانون اد ررائم ادنسررية ضررد
األطف رراأ لع ررام  2017أنشر ررغت اكم ررة جنائي ررة خاصر ررة  22يوني ر ر /ق يران  2017للنلر ررر
ادررائم ادنسررية ضررد األطفرراأ .وقررد جهر ت ااكمررة مبرافررل م ئمررة لألطفرراأ ويعمر ذررا مسررةولون
قضائيون وقانونيون متخ ون مكلفون تسري النلر هذه القضايف.
 -97وس ر ررن ق ر ررانون ثب ر رروت م ر ررهادة الطف ر ر لع ر ررام  2007محاي ر ررة لألطف ر رراأ الش ر ررهود ىدم ر رراج
اإلجرراءات امل ئمررة لألطفرراأ خر أ عمليررات ااكمررة للحررد مررن ال رردمة الررا يعرراين منهررا هررةالء
األطفاأ الشهود وذل تمكينهم من تقدت أدلتهم قاعة ااكمرة خلر مامرة تف ر يرنهم
و رني املتهمرني أو رردال مرن ذلر عررن طريرل ر ررط مبامرر أو تسرجي ابلفيررديو .وفرور للمحكمررة
أن تسررمين لشررخ ابلر مب رراقبة الطفر الشرراهد أثنرراء تقرردت مررهادت أي جرراءات اسررتنادا
عر ر الش ررروف اا ررددة س ررلفا .وابإلض ررافة م ررا ذك ررر أعر ر ه تواصر ر احلكوم ررة سياس رراهتا
السا قة مث السياسة الوطنية للطف والسياسة الوطنية حلماية الطف .
 -98وأنش ر ت احلكومررة ابلتعرراون م ر منلمررة األمررم املتحرردة للطفولررة وقرردة رعايررة ومحايررة
الطفولة لتطوير كفاءة املوظفني املعنيني سماية األطفاأ استنادا أفض املمارسات الدوليرة الرا
تتضمن رعاية األطفاأ وس متهم ومحايتهم دعم من والديهم وأوصيائهم وأفراد أسرهم .وأنشرغت
هذه الوقدة أيضا مجي مكات املقاطعات املعنية ابلرعاية االجتماعية.
 -99وفيما يتعلل ابل واج ن ت خمتل القوانني علا احلرد األدىن لسرن رواج املسرلمني و ر
املسلمني(.)20
 -100وال تتراضا احلكومة عن ال واج ابإلكراه .فاملادة  )6(22من قرانون الر واج املردين ترن
علا أن ال فور عقد أي رفة ما يقتن موظر التسرجي أبن طرر الر واج يوافقران سريرة علرا
ال ر واج؛ وت ررن امل ررادة  37عل ررا معاقب ررة أي م ررخ ( )21يس ررتخدم الق رروة أو التهدي ررد إلر ررام أي
مخ علا ال واج ضد رادت .
 -101وأنش ر ت احلكومررة ض ررمن جهودهررا الرامي ررة الت رردي ل ر واج األطف رراأ فرقررة العم ر
طار جملس التنسريل املعري سمايرة الطفولرة .وتتكرون فرقرة العمر
املعنية واج األطفاأ وذل
هررذه مررن وكرراالت قكوميررة وأكررادمييني وتمررطني وتعمر علررا حتديررد القضررايف ذات ال ررلة ر واج
األطفاأ .واقرتقت الفرقة صدار تقارير طبية وتقارير اجتماعية ينلر فيها قضاة الشريعة ورئريس
الورراء ورعيم السكان األصليني قب املوافقة علا طل رواج الطف .
تعزيز محاية املرأة مر العنف
(التوصيتان  128و)130
 -102ذلت جهود خمتلفة لر يفدة محايرة ققرو املررأة فيمرا يتعلرل ابلعنر العرائل  .فعلرا سربي
املثرراأ عرردأ قررانون العقرروابت عررام  2013ليررن علررا ردع أمررد للجررائم األسررية وادنسررية.
وتفرد عقوابت أمرد علرا املردانني جبررائم جنسرية وسروء معاملرة الر وج مبوجر التعردي ت الرا
أدخلت علا قانون العقوابت.
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 -103وع وة علا ذلر أدرجرت احلكومرة خطرة العمر للنهرود ابملررأة العنر ضرد املررأة
ابعتبرراره أقررد القطاعررات الرئيسررية الث ثررة عشررر .وابإلضررافة ذل ر تتضررمن الترردا األخررر
تعدي التشريعات ذات ال لة مث قانون العقوابت وقانون العم لعرام  1955وقرانون العنر
العائل لعام  1994ومحذ الوع أبوية معادة قضايف العن ضد املرأة.
ريفدة تع ي ر احلمايررة
 -104وترم ر املررادة  375أل ر مررن قررانون العقرروابت شررك أساس ر
القانونيررة لل وجررة ذ ن ررت املررادة علررا ررررت أي أذ يسرربب الر وج قررل روجتر لررررد ممارسررة
ادنس ابلر م من أن م طلين "اال ت اص ال وج " من و علير صرراقة هرذه املرادة.
و ررر النلررر عررن املررادة  375ألر توجررد أقكررام أخررر قررانون العقرروابت ميكررن أن تلجر
ليها ال وجة قسر وقرائ القضرية .ومرن مجلرة أمرور أخرر فرور اهترام الر وج أي قرني جبرميرة
 20عاما .وتتشا هذه العقو رة
ضرر الا يعاق جراءها ابلسجن ملدة قد ت
التسب
وج عام مر عقو رة اال ت راص لكنهرا أمرد كثر ممرا هر علير البلردان األخرر الرا ترن
علا قكم عين درمية "اال ت اص ال وج ".
 -105وابلترايل علرا الرر م مررن أن مرك القرانون فيمرا .ر "اال ت راص ال وجر " مررالي يف
قد يكرون خمتلفرا عمرا هرو علير هيغرات قضرائية أخرر فران األقكرام القانونيرة املرذكورة أعر ه
تثبت أن مالي يف من قيث ادوهر تويل االهتمرام الواجر ملسر لة "اال ت راص ال وجر " وتلتر م
توف احلماية الكافية لضحايفه.
رعاية األمهات واملراهقني
(التوصيات  175و 185و)229
 -106تواص مالي يف حتسني مكانيرة ق روأ األمهرات علرا الرعايرة ال رحية وخردمات صرحة
الطفر ر ونوعيته ررا توس رري مراف ررل الرعاي ررة ال ررحية املن رراطل الريفي ررة واحلضر ررية .وابإلض ررافة
املستشفيات والعيادات الثا تة توجد أيضا خدمات صحية متنقلرة خم رة للمرضرا اررارجيني
واألمهررات واألطفرراأ .وقررد أيقررت هررذه املبررادرات مكانيررة احل رروأ علررا الرعايررة املهنيررة أثنرراء
احلم والوالدة واحل وأ علا اردمات واملعلومات اديدة املتعلقة تنليم األسرة.
 -107ومررن أج ر الت رردي لقضررية األطفرراأ الررذين ال يتلقررون الرعايررة األ ويررة السررلمية دأ ررت
احلكومة علا يييد مفهوم الرعاية األسرية ابعتبارها وسيلة لرت ية األطفاأ .واقتفظ قرانون الطفر
لعام  2001ذذا املفهوم من خ أ أوامر الرعايرة واحلمايرة و عرادة الت هير واحلمايرة املدرجرة فير .
ويعط ر هررذا املفهرروم األولويررة ارراكم الطف ر إلصرردار أمررر اإليررداع مررخ مررن أسرررة الطف ر
أو مخ أو مرك مناس وم ئم لضمان توف الرعاية األسرية للطف .
أو قري موثو
 -108و ريررة افي ر الع ر ء عررن األمهررات العررام ت اعتمرردت احلكومررة خم ررات إلنشرراء
مراك ر رعايررة الطف ر أمرراكن العم ر احلكوميررة ومنحررت ق رواف ابإلعفرراء مررن الض ررائ ريررة
نشراء هررذه املراكر أمرراكن العمر القطرراع ارررا  .وتقرردم ايضرا عانررة مررهرية لرعايررة الطفر
قيمة ت يد علا  180رينريت مالي ي عن ك طف من أسررة معيشرية يقر دخلهرا عرن 5 000
رينريت مالي ي مهريف القطاع العام.
 -109وللنساء العام ت مالي يف احلل احل وأ علا جرارة أمومرة مردهتا  60يومرا متواليرا
وفقرا ملررا نر علير قررانون العمر لعررام  .1955وأدخلررت عرردة تعرردي ت للسررماح تمديررد جررارة
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األمومرة مرا فير للنسرراء احلوامر ( 22أسربوعا علررا األقر ) احل روأ علررا جرارة أمومرة مدفوعررة
األجررر ثامرريا مر أقكررام منلمررة ال ررحة العامليررة .وال فررور هنرراء خرردمات املوظفررات خر أ فرررتة
جارة األمومة.
 -110و ررل للموظفررات احلكوميررات ال ئر يلرردن احل رروأ علررا جررارة أمومررة مدفوعررة األجررر
 360يومررا ط رواأ فرررتة خرردمتهن .وميررنين املوظفررون احلكوميررون أيضررا جررارة أ رروة مرردهتا
ت ر
سبعة أيفم.
 -111وواص ررلت م ررالي يف جهوده ررا لتع ير ر خ رردمات الرعاي ررة الس ررا قة للحم ر ر تثقي ر ر النس رراء
امل رراابت أبم رراد م منررة ريررة حتسررني قررالتهن ال ررحية قب ر مررروعهن احلم ر وكفالررة يقررة
م يد من اريارات املتعلقة أبسالي تنليم األسرة.
حقوق األدخاص ذوي اإلعالة
(التوصيات  204و 205و 206و 207و)208
 -112أنشر اجمللررس الرروطي لألمررخا ذوي اإلعاقررة سررت درران هرردفها الرتكير علررا جمرراالت
ا ررددة هر ر التعل رريم والنقر ر والرعاي ررة ادي رردة والعمال ررة وتس ررجي األم ررخا ذوي اإلعاق ررة
والت ميم الشام و ناء البيغة.
 -113ووضرعت دنرة العمر أر عرة نطاقرات لرباجمهرا ترمر عمومرا ريفدة مشراركة األمررخا
ذوي الق ررو العامل ررة .وتض ررمنت ه ررذه النطاق ررات رررتم م رردرص الوظيف ررة و رررتم التمك ررني
االقت ادي وخمطط املساعدة علا حتسني األعماأ و رتم النهرود مبواهر األمرخا ذوي
اإلعاقة.
 -114ووض ر رررتم "مرردرص الوظيفررة" ذررد تشررجي مشرراركة األمررخا ذوي اإلعاقررة
اجملتم توف فر العم ،م ونشر الوع والفهم رني أفرراد اجملتمر شر ن ذلر  .وركر الرربتم
علررا تطرروير وقرردات الترردري وترردري املرردر ني علررا رررتم تسرراوي ذوي اإلعاقررة و رررتم
مدرص الوظيفة.
 -115وتشرجيعا للمهررن احلرررة ررني األمررخا ذوي اإلعاقررة قرردمت احلكومررة رررتم التمكررني
االقت ادي ضمن رتجمها لتطوير املهارات .وأنشجم أيضا مرك عادة الت هي والتدري ال رناع
لتقدت اردمات األمخا ذوي اإلعاقة ىيقة التدري املهي ،م و عادة يهيلهم طبيا.
 -116أمررا خمطررط املسرراعدة علررا حتسررني األعمرراأ الررذي رردأ العمر ر عررام  2007فان ر
يسراعد أصرحاص املشراري مرن ذوي اإلعاقرة علررا حتسرني أعمرا،م ويروفر الوقرت نفسر فررر
عمر خررين مررن ذوي اإلعاقررة .ويعمر املخطررط كر داة لتمكررني وحتوير أصررحاص األعمرراأ مررن
ذوي اإلعاقة لي بحوا مستقلني ماليا واحلفا علا التنافس سو العم وتوف فر العم
لذوي اإلعاقة ا خرين.
 -117و ضافة ا ذل مرعت احلكومة من خ أ صرندو تنميرة املروارد البشررية تنفيرذ
ميكررن هررذا املخطررط أرابص
رررتم النهررود مبواهر األمررخا ذوي اإلعاقررة عررام  .2016و ِّ
العم ر م ررن احل رروأ عل ررا مس رراعدة مالي ررة إلرس رراأ م رروظفيهم م ررن ذوي اإلعاق ررة للت رردري عل ررا
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اكتسرراص املهررارات واملعرفررة ال رمتررني لرردخوأ سررو العمر  .وتكمر هررذه املبررادرة رررتم مرردرص
الوظيفة الذي نفذ وقت سا ل لفائدة األمخا ذوي اإلعاقة.
 -118وقققررت ورارة التعلرريم التحررا  30,24املائررة مررن ذوي االقتياجررات التعليميررة اراصررة
ربتم التعليم ادام عرام 2016؛ وقرىت عرام  2017لر عردد املردار اال تدائيرة 4 308
وعرردد املرردار الثانويررة  2 002النلررام التعليم ر وه ر ترروفر التعلرريم دمي ر فغررات الط ر ص مررن
ذوي االقتياج ررات التعليمي ررة اراص ررة .وي رردر قر روايل  ٪40,88املائ ررة م ررن الط ر ص م ررن ذوي
االقتياجات اراصرة ردوام كامر املردار اال تدائيرة والثانويرة أ راء البلرد .وجرر توسري هرذا
املشروع ليشم  44مدرسة ومن املتوق أن يشم امل يد من املدار قىت عام .2025
 -119ووض ر دلي ر تنفيررذ التعلرريم ادررام عررام  2016ملسرراعدة عمرروم املدرسررني ومدرس ر
ذوي االقتياجر ررات اراصر ررة علر ررا تر رردريس وتعلر رريم هر ررةالء الط ر ر ص ف ر رروأ دراسر ررية مر رراملة.
ويتضررمن الرردلي معلومررات عررن خمتلر فغررات اإلعاقررة ومساهتررا ومنرراه اررددة لترردريس الط ر ص
ذوي االقتياجات اراصة وتعلمهم ابإلضافة خدمات الدعم األخر مث الع ج وأمراكن
التعلم وأدوات التعلم اراصة.
 -120وأطلل العديد من املبادرات مث "مدرسة مستشفا" و"مرك خدمات تعليم الطلبة
ذوي االقتياجات اراصة" تلبيرة القتياجرات هرةالء الطلبرة .ونفرذ مشرروع رررييب يسرما يسركا
أوكو [روضة رعاية األطفاأ ذوي اإلعاقةل لفائدة ست فغات من األطفاأ ذوي اإلعاقة وه فغة
مت رمرة داون والتوقرد والب رر والسرم والبردن والررتعلم .ومرن املتوقر أن يتريين نشراء يسرركا
أوكو فرصا لألطفاأ ذوي اإلعاقة فضر عرن افير العر ء عرن األسرر ذات الردخ املرنخف
للح وأ علا الرعاية املبكرة وتعليم جيد ألطفا،ا.
 -121واحلكومررة أيض را طررور تنفيررذ رررتم عررادة الت هي ر اجملتمع ر املعرري ابلترردخ املبكررر
و عادة الت هي  544مرك ا مجي أ اء البلد لفائدة األمخا ذوي اإلعاقة.
 -122ووض ر رررتم لتكنولوجيررا املعلومررات والوسررائط املتعررددة يسررما "مرربكة عررادة يهي ر
اجملتمعات االية" هدف املساعدة علا عادة يهي األمخا ذوي اإلعاقة والنهرود مبعرارفهم
ومهاراهتم تشري رام احلاسوص.
 -123وأعردت احلكومررة أيضرا "املبرراد التوجيهيررة لتخطريط الت ررميم الشررام " ريرة دعررم تع ير
قق ررو األم ررخا ذوي اإلعاق ررة ومحايته ررا .وتوض ررين ه ررذه املب رراد اقتياج ررات اط رريط املراف ررل
وت ررميم البيغررات احلض ررية الررا ترك ر علررا ترروف مرافررل خاليررة مررن العوائررل ال سرريما لألمررخا
ذوي اإلعاقة.
 -124وتن املادة  34أل من اللوائين االية للبناء املوقد لعام ( 1984تعردي ت )1990
علررا ضرررورة ترروف تسررهي ت لألمررخا ذوي اإلعاقررة؛ وقررد نفرردت مجي ر الررواليفت مررالي يف
مبا فيها قليم العاصمة االحتادية التدا ال رمة لتوف هذه املرافل لألمخا ذوي اإلعاقة.
 -125ويواصر ر اجملل ررس ال رروطي لألم ررخا ذوي اإلعاق ررة تق رردت آرائر ر ومش ررورت احلكوم ررة
ش ن املسائ املتعلقة ابل حة واإلعاقة .ونفذت احلكومة ،ذه الرايرة خطرة العمر شر ن الرعايرة
ال رحية لألمرخا ذوي اإلعاقرة  2020-2011ريرة حتسرني وصرون صرحة األمررخا ذوي
اإلعاقة توف فر متساوية للرعاية ال حية علا مجي املستويفت.
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هراأ -العماأ األجانب والالجئون ودالبو اللجوأ واالجتار ابألدخاص
جهود مملارحة االجتار ابألدخاص
(التوصيات  131و 132و 133و 137و 141و)142
 -126اعرت ملالي يف دوليا جبهودها مكافحة االرار ابألمخا رفر ترتيبهرا املسرتو 2
تقرير الواليفت املتحدة ش ن االرار ابألمخا لعام  .2017وضمن جهرود مرالي يف الراميرة
تع ي ر التعرراون ررني الوكرراالت جمرراأ التحقيق ررات وض ر قررانون مكافحررة االرررار ابألم ررخا
وهتري املهاجرين لعام  2007وأنشغت فرقة العم املعنية مبكافحة االرار ابألمخا وهتري
املهاجرين عام  .2017وتضم فرقة العم هذه ك من الشرطة امللكيرة املالي يرة و دارة ا،جررة
املالي ية ووكالة اإلنفاذ البحري املالي ية و دارات العم وادمارا امللكية املالي ية ودوائر املدع
العام وجملس األمن القوم .
 -127و جم رراأ امل قق ررة القض ررائية ارتف ر ع رردد اإلداتت م ررن س ررب داتت
 147دانة عام .2017

ع ررام 2015

 -128وابإلضررافة ذل ر رفعررت مررالي يف مسررتو مبادراهتررا ىم رراا املنلمررات ر احلكوميررة
أقررد جوان ر رعايررة ضررحايف االر ررار ومحررايتهم عررد دخرراأ تع رردي ت علررا قررانون مكافحررة االر ررار
ابألمررخا وهتري ر املهرراجرين عررام  .2015وتتضررمن التعرردي ت مررن ررني أمررور أخررر نشرراء
دنر ررة رفيعر ررة املسر ررتو يرتأسر ررها ورير ررر الشر ررةون الداخلير ررة ودف ر ر تعويضر ررات و ر رردأ لضر ررحايف االرر ررار
ابألمخا فض عن اإلذن ،م ابلعم والتنق سرية .وع وة علا ذلر مهردت هرذه التعردي ت
الطريررل أمررام تعيررني الررورير أي مررخ مررن ر املرروظفني العررامني مسررةوأ محايررة .وفيمررا يتعلررل ابلبرردأ
امل ر ررذكورة أعر ر ر ه دخل ر ررت قير ر ر النف ر رراذ  1آذار/م ر ررار  2017لر ر روائين ق ر ررانون مكافح ر ررة االر ر ررار
ابألمخا ومكافحة هتري املهاجرين (دف دأ األمخا ضحايف االرار) لعام .2017
 -129ونف ررذت ع رردة ررام لبن رراء الق رردرات داخلي ررا ابلتع رراون م ر م ررركاء اس ررتاتيجيني أجان ر
ومنلمررات دوليررة مث ر را طررة أمررم جنرروص مررر آسرريا ومكت ر األمررم املتحرردة املعرري ابملخرردرات
وادرمية واملنلمة الدولية للهجرة و رتم أسرتاليا  -آسيا ملكافحة االرار ابألمخا .
 -130و طرار ادهررود املتواصرلة ملعادررة مسر لة االررار ابألمررخا أنشر ت احلكومررة ارراكم
خاص ررة آذار/م ررار  2018للت رردي  ،ررذه القض ررايف .وير ررتأ ه ررذه اا رراكم قض رراة كب ررار م ررن
اااكم ادنائية االية ،م خربة  25عاما علا األق اردمة القضائية والقانونية.
 -131وفيما يتعلل ىدارة نفراذ القرانون ومكافحرة االررار ابألمرخا والتهرير دخر قرانون
وكالة أمن احلردود املالي يرة لعرام  2017قير النفراذ  29كرانون األوأ/ديسرمرب  2017لتر مني
احلدود الربية املالي ية ضد أي أنشطة هتري أو أنشطة مشروعة أخر .
محاية النساأ ،واألدفاأ يف أثناأ مملارحة االجتار ابألدخاص
(التوصيات  134و 135و 138و 139و 140و)143
 -132دعت مالي يف املقررة اراصة لألمم املتحردة املعنيرة مبسرائ االررار ابألمرخا ال سريما
النسرراء واألطفرراأ السرريدة مرراريف راتسرريا جيامارينررارو ريفرة مررالي يف الفرررتة مررن 28 23
مررباف/فرباير  .2015وقررد أوصررت املقررررة اراصررة تقريرهررا مررالي يف ابلرتكير أكثررر علررا أمرركاأ
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االرررار األخ ررر مث ر اسررتر أ العمال ررة .وأعر ررت عررن ييي رردها لتع رردي قررانون مكافح ررة االر ررار
ابألمررخا ومكافحررة هتري ر املهرراجرين واريت أن مررالي يف تس ر االررراه ال ررحيين ابتباعهررا
هنجا اوره الضحايف.
 -133وأنش ر ت احلكومررة سرربعة م جررجم لضررحايف االرررار ابألمررخا خ ررت أر عررة منهررا
للنسرراء واثنررني لألطفرراأ وواقرردا للرجرراأ .وتكفلررت احلكومررة أيضررا أبن يكررون هررةالء الضررحايف
عل ررا عل ررم سق رروقهم الوص رروأ س ررفارات ل ررداهنم ومستش رراريها الق ررانونيني .ورقب ررت ه ررذه
امل جرجم احلكوميرة ابلتعراون مر املنلمرات ر احلكوميرة دارة مررةون هرةالء الضرحايف لضررمان
محايررة رفرراههم .وقرردمت دعمهررا ومشررورهتا ونلمررت أنشررطة نفسررية واجتماعيررة وأيقررت تعليمرا
رمس ،م.
 -134ودعم را للمنلمررات ر احلكوميررة أداء دور أكرررب ترروف احلمايررة لضررحايف االرررار
ابألمخا قدمت احلكومة مساعدة مالية املنلمات احلكومية الا ،را م جرجم خاصرة
ذ ررا إلدارة م ررةون ه ررةالء الض ررحايف .ويعك ررس ه ررذا اإلجر رراء الت ر ام احلكوم ررة املس ررتمر ابلعمر ر مر ر
املنلمات احلكومية.
 -135وقدمت احلكومة أيضا مسراعدهتا املاديرة والنفسرية  -االجتماعيرة إلعرادة اإلدمراج مثر
امل جررجم واملشررورة واملعلومررات واررردمات الطبيررة والنفسررية والبرردأ والعمالررة وفررر الترردري علررا
املهارات األساسية.
التعاون وتبادأ اخلربات يف جماأ مملارحة االجتار ابألدخاص
(التوصية )136
 -136ماركت احلكومة عدة قلقرات عمر واجتماعرات علرا ال رعيدين اإلقليمر والردويل
مث مشاركتها فريل اررباء العامر الرذي صراغ اتفاقيرة ا سريان ملكافحرة االررار ابألمرخا
ال سرريما النسرراء واألطفرراأ املوقعررة خر أ انعقرراد مررةثر قمررة ا سرريان السررا والعشررين  21تشررين
الثاين/نوفمرب  .2015وصدقت مالي يف عد ذل علا هذه االتفاقية  7أيلوأ/سبتمرب .2017
 -137وواصررلت مررالي يف قامررة ع قررات واسررعة النطررا م ر الوكرراالت احلكوميررة الدوليررة و ر
احلكوميررة مث ر وكالررة األمررن الرروطي للتحقيقررات وورارة العرردأ الررواليفت املتحرردة األمريكيررة
ابملشاركة قلقات العم ش ن مكافحة االرار ابألمخا وهتري املهاجرين.
 -138وتعاونت مالي يف مرات عديدة م منلمات دولية مث عثة العدالة الدوليرة ومنلمرة أطبراء
قدود واملنلمة الدولية للهجرة .وتضمن هذا التعاون تبادأ ارربات وأفض املمارسات.
معاهدة تبرادأ املسراعدة القانونيرة
 -139ومالي يف ومجي الدوأ األعضاء ا سيان أطرا
املسائ ادنائية (فيما رني الردوأ األعضراء ا سريان الرا تسر علرا هنر واقرد) ملكافحرة ادرميرة
عرب الوطنية جبمي أمكا،ا وتتعاون شك وثيل م وكاالت نفاذ القانون ال ديقة املنطقة.
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محاية حقوق العماأ املهاجرير
(التوصيات  217و 218و 222و 223و)224
 -140ت ررر احلكومررة علررا ضررمان محايررة ققررو العمرراأ ورفرراههم ابلعم ر علررا ق رروأ مجي ر
العمرراأ علررا محايررة متسرراوية فيمررا يتعلررل سقرروقهم ورفرراهيتهم املن ررو عليهررا ق روانني العم ر
املالي يررة مثر قررانون العمر لعررام  1955وقررانون ع قررات العمر لعررام  1967وقررانون نقرراابت
العمراأ لعرام  1959وقررانون اجمللرس االستشرراري لألجرور الوطنيرة لعررام  2011والقواعرد الرردنيا
ملع رراي مس رراكن ومراف ررل العم رراأ لع ررام  1990وق ررانون مكافح ررة االر ررار ابألم ررخا وهترير ر
املهاجرين.
 -141وااذت احلكومة أيضا ارطوات التالية:
(أ)

توقي ترتيبات ثنائية م لدان امل در ش ن توظي العماأ األجان ؛

(ص)

استحداض عقد عم موقد دمي العماأ األجان ؛

(ج) مطالب ررة مجير ر أرابص العمر ر تر ر مني عم ررا،م األجانر ر مبوجر ر نل ررام تع رروي
العماأ األجان ونلام الت مني ال ح للعماأ األجان ؛
(د) ضررمان ق رروأ العمرراأ األجانر علررا واثئررل ا،ويررة اراصررة ذررم مثر جروارات
السفر لتمكينهم من التنق سرية البلد.
 -142وينلم قانون وكاالت االسرتخدام اراصرة لعرام  1981عمر مجير وكراالت االسرتخدام
اراصة وتن مادت ()2(28ص) علا دف رامة ال تتجراور  250 000رينريرت مرالي ي عرن
أي خمالفررة أو عرردم امتثرراأ ألقكررام أي مررن الل روائين ال ررادرة مبوج ر هررذا القررانون .ويتعررني علررا
وكاالت االستخدام اراصة لردان امل ردر منر فررد رسروم ابهلرة علرا العمراأ قبر رسرا،م
للعم مالي يف تفاديف لعبودية الدين.
 -143وع وة علا ذل مينين مجي العماأ األجانر املروثقني العراملني مرالي يف احلرد األدىن
لألجررور وامل ر ايف واحلمايررة القانونيررة املن ررو عليهررا الق روانني االيررة .وترسررد املررادة  )1(8مررن
الدسرتور هرذا األمررر ذ تكفر دمير األمرخا محايرة ققرروقهم واملسراواة يررنهم .ودمير العمرراأ
العدالة و أي سب انت ا قانونية أخر ين عليها
األجان احلل الوصوأ الكام
القانون و،رم احلرل أيضرا احل روأ علرا خردمات املعونرة القضرائية مثر تلر املن رو عليهرا
نلام اام ااكمة املعني.
 -144واستحدثت احلكومة ا تداء من  1كانون الثاين/يناير  2018نلاما علا اإلنرتنت يتريين
للمررالي يني اس ررتقدام عمرراأ املن ررارأ األجان ر مبام رررة مررن ل رردان خمتررارة دون االس ررتعانة خب رردمات
أدىن
وكرراالت االسررتخدام والتقلير مررن مث مررن الع ر ء املررايل علررا األطررا املعنيررة والتقلير
قد ممكن من خطر عبودية الدين وضمان محاية ققو العماأ املنر ليني األجانر مبرا ذلر
اإلنفاذ السليم لعقد العم املوقد والت مني ال ح والت مني ضرد احلروادض املهنيرة وفقرا لقروانني
العم املعموأ ذا.
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إدارة دؤون املهاجرير وداليب اللجوأ
(التوصيتان  226و)227
 -145علررا الررر م مررن أن مررالي يف ليسررت طرفرا اتفاقيررة األمررم املتحرردة املتعلقررة مبركر ال جغررني
لعررام  1951فرران قكومتهررا ترروفر م جررجم مةقتررة ل جغررني وطرراليب اللجرروء وتواصر تعاوهنررا مر
مفوضية األمم املتحدة السامية لشةون ال جغني إلدارة هذه القضايف علا أسس نسانية.
 -146وفور لألمخا الذين لديهم طاقات هوية صادرة عن ممث مفوضرية مرةون ال جغرني
مالي يف الوصوأ مرافل الرعايرة ال رحية االيرة وطلر العر ج أي مةسسرة رعايرة صرحية
الية دءا ابلع ج عيادات املرضا ارارجيني والداخليني وخردمات احلراالت الطارئرة وانتهراء
خبدمات رعاية األمومة والطفولة .ومبوج هذا الرتتي خفضت الرسوم نسبة  50املائة من
الرسوم ااددة لألجان مبوج قانون الرسوم لعام ( 1951القرانون  .)209وينطبرل هرذا أيضرا
علررا حت ررني األطفرراأ احلرراملني طاقررة مفوضررية مررةون ال جغررني .ويسررمين ملراك ر التعلرريم البرردي
املسر ررجلة لر ررد ورارة التعلر رريم تر رروف التعلر رريم حل ر رامل هر ررذه البطاقر ررات (علر ررا أسر ررا ك ر ر قالر ررة
علا قدة).
 -147وماركت مالي يف أيضا ع ن نيويورا ش ن االتفا العامل ش ن ال جغني والت امات
الررا تتضررمن مررن ررني أمررور أخررر مررا يلر  )1( :دعررم محايررة ققررو اإلنسرران دمير ال جغررني
واملهاجرين ر النلر عن وضعهم؛ ( )2دعم البلدان الا تنقذ وتستقب وتستضري أعردادا
كب ر ة م ررن ال جغ ررني وامله رراجرين؛ ( )3ف رراد مس رراكن جدي رردة دمي ر ال جغ ررني ال ررذين ق ررددت
املفوضية السامية لشةون ال جغني هويفهتم من خ أ عادة توطينهم لدان اثلثة.
 -148و عررام  2016أنش ررغت فرق ررة عم ر مش رررتكة ررني احلكوم ررة ومفوض ررية األم ررم املتح رردة
لش ررةون ال جغ ررني إلرس رراء تع رراون أوث ررل وتقاس ررم املعلوم ررات ري ررة الت رردي للتح ررديفت املتعلق ررة
مبسائ دارة ا،جرة مرالي يف .و طرار فرقرة العمر هرذه أنشرغت جمموعرات عمر فنيرة رحتسرة
الوكاالت/الوقدات املعنية من الطرفني ملعادة قضايف اددة نطا اخت اصها.

واو -اآلليات الودنية حلقوق اإلنسان
خطة العمل الودنية حلقوق اإلنسان
(التوصية )57
 -149أطلق ررت احلكوم ررة خطر ررة العم ر ر الوطني ررة حلقر ررو اإلنس رران( )22آذار/مر ررار 2018
ذررد حتقيررل ص ر قات مةسسررية وتشرريعية وريفدة الرروع سقررو اإلنسرران ونشررر ثقافررة قويررة
ش هنا البلد .وارطة مبثا ة خارطة طريل لضمان وتع ي محاية ققو اإلنسان مالي يف.
 -150وتتضمن هذه ارطة أهدافا أخر كما يل :
تر رروف مبر رراد توجيهير ررة للمسر ررةولني احلكر رروميني واملنلمر ررات ر ر احلكومير ررة
(أ)
وا،يغات املهنية واألوساف األكادميية واجملتم املدين من أجر الوفراء مبسرةولياهتم ضرمات حلمايرة
ققو اإلنسان؛
(ص)
سقو اإلنسان؛
24
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(ج) تش ررجي الت ررديل عل ررا املعاه رردات الدولي ررة حلق ررو اإلنس رران وفق ررا للدس ررتور
ومساعدة احلكومة علا رصد مشاركة البلد االلت امات الدولية؛
(د)

تع ي الوع سقو اإلنسان؛

(هر)

الت كيد علا جان ققو اإلنسان

تنمية البلد.

 -151وتسررتند خطررة العم ر الوطنيررة حلقررو اإلنسرران مخررس دعامررات ه ر احلقررو املدنيررة
والسياسررية واحلقررو االقت ررادية واالجتماعيررة والثقافيررة وققررو اجملموعررات الضررعيفة وققررو
السرركان األصررليني وس رركان واليررا صررباح وس رراراواا وااللت امررات الدوليررة .وق ررد صرريرت خط ررة
العم الوطنية ابلتشاور م أصحاص امل لحة داخ احلكومة وخارجها.
اللجنة الودنية حلقوق اإلنسان
(التوصيات  51و 52و 53و 54و 55و)60
 -152ررذلت اللجنررة الوطنيررة املالي يررة حلقررو اإلنسرران جهررودا خمتلفررة أداء دورهررا كمةسس رة
تع ي ر ققررو اإلنسرران ومحايتهررا م رالي يف .وتواص ر احلكومررة
وطنيررة حلقررو اإلنسرران ترم ر
تعاوهنا م اللجنة الوطنية املالي ية علا حتديد ومعادة قضايف ققرو اإلنسران البلرد ذ يتقاسرم
الطرفرران أهرردافا متماثلررة ضررمان محايررة ققررو امل رواطنني واقرتامهررا .وقرردمت اللجنررة الوطنيررة
املالي يرة آراء قيمرة عرن قضررايف ققرو اإلنسران وقردمت دعمهررا احلكومرة طرواأ مرقلرة تطرروير
خطة العم الوطنية حلقو اإلنسان.
 -153و عررام  2016نلمررت اللجنررة الوطنيررة املالي يررة مائرردة نقرراش مسررتديرة ش ر ن نشرراء
املةسسرات الوطنيرة حلقرو اإلنسران لردان جنروص مرر آسريا .وكران الرررد مرن هرذه املائرردة
هو تشرجي الردوأ األعضراء ا سريان الرا تنشرجم عرد مةسسرة وطنيرة حلقرو اإلنسران علرا
أن تفع ذل فض عن تع ي املةسسات القائمة وتقويتها.

زاي -التوصيات العامة ،والتعاون الدويل والتثقيف والتدريب يف جمراأ حقروق اإلنسران،
والوحدة الودنية ،والتماسك االجتماعي
تعزيز ومحاية حقوق اإلنسان
(التوصيتان  58و)59
 -154أنش ت احلكومة اإلدارة الوطنية لشةون الن اهة واحلوكمة وه تتبر دارة رئريس الرورراء.
وكرران هررد هررذه اإلدارة ضررمان قرردوض حترروأ اردمررة املدنيررة مررن قيررث احلوكمررة اديرردة
والن اهر ر ررة وامتثر ر رراأ ققر ر ررو اإلنسر ر رران .وترصر ر ررد هر ر ررذه اإلدارة قضر ر ررايف ققر ر ررو اإلنسر ر رران وتنسر ر ررل
مررةوهنا وتعادهررا ابلتعرراون مر القطاعررات اراصررة مبررا فيهررا ا،يغررات القانونيررة واجملتمعررات املدنيررة.
فانشراء هررذه اإلدارة مررهادةم علررا التر ام احلكومررة مبعادرة قضررايف ققررو اإلنسرران طريقررة مةسسررية
ومنهجية وماملة.
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التثقيف يف جماأ حقوق اإلنسان
(التوصيات  74و 75و)78
 -155أطلقررت ورارة التعلرريم واللجنررة الوطنيررة املالي يررة حلقررو اإلنسرران رررتم أفض ر ممارسررات
ققررو اإلنسرران  222مدرسررة ريررة ترسرريد مبرردأي االق ررتام واملسررةولية ررراه ققررو اإلنسرران
وققررو الطفر  .وكرران الررررد مررن الررربتم أيضرا تشررجي الطر ص واملدرسررني علررا وعر قضررايف
ققو اإلنسان واألطفاأ واستحضارها عند اطيط وتنفيذ األنشطة املدرسية.
 -156ومجع ررت املن رراه الدراس ررية الرمسي ررة عناص ررر قق ررو اإلنس رران وأدرج ررت فيه ررا مواض رري
ومس ررائ ووجه ررات نل ررر وهن ر ر تتعل ررل مبواض رري مث ر ر الرت ي ررة األخ قي ررة والت رراريد واالقت رراد
وادررافيررا واألدص واللرررات والفنررون واألخ قيررات واملواطنررة ينمررا تتضررمن األنشررطة املواريررة
للمناه الدراسية ما يل :
نشاء ٍ
تد حلقو اإلنسان؛
(أ)
(ص)
(ج)
سقو اإلنسان؛

اجملتم .

تنليم مهرجان/أنشطة ققو اإلنسان؛
قامررة اقتفرراالت أو أقررداض أخررر مبناسرربة أيفم دوليررة أو وطنيررة عينهررا تتعلررل
محلة ضد التنمر أو التحرش أو العن

املدرسة أو اجملتم ؛

(د)

ط

(هر)

اعتم رراد رررتم للخدم ررة االجتماعي ررة م ر ر الرتكي ر ر عل ررا قق ررو اإلنس رران ا رريط

 -157و ع ررام  2016عق رردت ورارة التعل رريم ابلتع رراون مر ر اللجن ررة الوطني ررة املالي ي ررة حلق ررو
اإلنسرران قف ر توري ر ج روائ رررتم أفض ر ممارسررات ققررو اإلنسرران تقررديرا للمرردار املشرراركة
عل ررا ال ررعيد ال رروطي .و ع ررام  2017نلم ررت ورارة التعل رريم واللجن ررة الوطني ررة املالي ي ررة حلق ررو
اإلنسران ورمرة عمر لترردري مدرسر املردار اال تدائيرة والثانويررة لتطروير وقردات دراسرية شر ن
تعليم ققو اإلنسان.
 -158ونلمررت احلكومررة أيض را ابلتعرراون م ر اللجنررة الوطنيررة املالي يررة حلقررو اإلنسرران ررام
تعليمي ررة و ر ررام لبن رراء الق رردرات مةسس ررات التعل رريم الع ررايل م ررن أجر ر تع ير ر معرف ررة اااضر ررين
والطر ص ادررامعيني مبوضرروع ققررو اإلنسرران األساسررية واملسررةوليات املرتتبررة علررا ذل ر  .وفررري
أيضا تثقي ضباف نفاذ القانون من الشرطة امللكية املالي ية وفيلل املتطوعني الشعيب ومسرةويل
السجون والسلطات االية وتدريبهم علا ققو اإلنسان.
الوحدة الودنية والتالحم االجتماعي
(التوصيات  87و 88و 89و 90و 91و 92و 93و)154
 -159واص ررلت م ررالي يف عل ررا ال ررعد الوطني ررة واإلقليمي ررة والدولي ررة تش ررجيعها احلر روار التثقيف ر ر
سرريا جهودهررا الراميررة النهررود قرريم االعتررداأ والتسررامين واالق ررتام املتبررادأ
والترروفيق
ررني اجملتمعررات والثقافررات واألديفن .ونلررم املعهررد املررالي ي للتفرراهم اإلسر م دورة عررن "قروارات
احلياة" تقشت قضايف خمتلفة من منلور ديري .وألن هرذا الرنه ييسرر احلروار رني خمتلر ا،يغرات
الدينية فينلر لي كشك من أمكاأ الشراكة الا تع ر التفاع ني خمتل األديفن والعقائد.
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 -160وسعيا فاد قلوأ سلمية للن اعات وضعت دورة تدريبية ثنين مهادة الوساطة ني
األديفن ابلتع رراون مر ر ادامع ررة اإلسر ر مية العاملي ررة مبر رالي يف .وك رران ا ،ررد م ررن ال رردورة ه ررو ثك ررني
املش رراركني م رن فه ررم خمتل ر األديفن البل ررد ش ررك أفض ر ومعاد ررة احلاج ررة املت اي رردة ا ق ر
الن اعات ني األديفن.
 -161ونلمررت أيضررا جمموعررة مررن األقررداض مررن خ ر أ تنلرريم نقامررات املوائررد املسررتديرة مبشرراركة
مجي أصحاص امل رلحة ال سريما املةسسرات اجملتمعيرة والدينيرة لتع ير الشرعور املشررتا ابملسرةولية
ناء جمتم تعم األخ والفضيلة فض عن اقتواء خطر العن ررية والتطرر والتع ر الرديي رني
امل ررالي يني .وتتض ررمن موائ ررد النق رراش ه ررذه موائ ررد مث ر ر "أدوار الش ررباص التف رراهم ررني األديفن" ال ررا
مرراركت فيهررا دنررة تع ي ر التفرراهم ررني األديفن واالنسررجام ررني أتباعهررا وجمموعررة ال ررداقة للخرردمات
ني األديفن وادمعية املالي ية التبش ية البوذية وقركة الشباص املسلمني املالي ية.
 -162ونلمت احلكومة أيضا دورة تدريبيرة علرا عمليرة صرن السر م لفائردة رعمراء اجملتمعرات
االي ررة م ررددت عل ررا أس ررلوص الوس رراطة اجملتمعي ررة .و الوق ررت احل ررايل يت رردرص  1 208وس ررطاء
جمتمعيني علا املهارات املطلو ة وقد اعتمدوا للتوسط عمليات ق الن اعات.
 -163ﻭأﺩرجررت هررذه الرردورة أيض را قيم ﺍالعتدﺍﻝ ﻭع ر رت عررام  2010ملواجهررة ﺍألفكاﺭ
ﻭ وا من عناصر السلوا املتشدد.
املتطرفة واملتشددة الا تث ﺍلكرﺍهية ﻭﺍلتع
التعاون الدويل لتعزيز ومحاية حقوق اإلنسان
(التوصيتان  231و)232
 -164اللجن ر ررة الوطني ر ررة املالي ي ر ررة حلق ر ررو اإلنس ر رران عض ر ررو منت ر ررد آس ر رريا واا ر رريط ا ،ر رراد
للمةسسررات الوطنيررة حلقررو اإلنسرران الررذي يرك ر علررا دعررم نشرراء وتع ي ر هررذه املةسسررات
املنطقة من خ أ رام وأنشطة مث التدري وقلقرات العمر شر ن القضرايف املواضريعية حلقرو
اإلنسان ووض أدلة ،ا.
 -165واللجنة الوطنية املالي ية حلقو اإلنسان عضو أيضرا منترد الكومنولرث للمةسسرات
الوطنيررة حلقررو اإلنسرران وهررو مرربكة دوليررة مررن املةسسررات الوطنيررة حلقررو اإلنسرران تسررعا
تشررجي تبررادأ املعلومررات واررربات واملمارسررات فيمررا ررني أعضررائها وتشررج لرردان الكومنولررث
علا نشاء مةسسات وطنية حلقو اإلنسان ثتث مباد ابريس وتساعد هذه املةسسات علا
بار األنشطة الا كلفت ذا.
 -166و ر النلر عما ذكر أعر ه تشرارا اللجنرة الوطنيرة املالي يرة حلقرو اإلنسران نشراف
أيضرا منتررد جنرروص مررر آسرريا للمةسسررات الوطنيررة حلقررو اإلنسرران وهررو منتررد مسررتق
دون قليم حلقو اإلنسان يت ل من ست مةسسات وطنيرة حلقرو اإلنسران جنروص مرر
آسرريا وحتديرردا مررن ندونيسرريا وييلنررد وتيمررور  -ليشررا والفلبررني ومررالي يف وميامنررار .ويرم ر
منتررد جنرروص مررر آسرريا للمةسسررات الوطنيررة حلقررو اإلنسرران تنلرريم نفس ر كآليررة قليميررة
لتع ي ققو اإلنسان ومحايتها و عما،ا شك فعاأ منطقة جنوص مر آسيا .واعتمرد هرذا
املنتررد مررةخرا خطت ر االس ررتاتيجية للفرررتة  2021-2017الررا حترردد اجملرراالت املواضرريعية الررا
س ك عمل عليها خ أ السنوات ارمس القادمة.
GE.18-13856
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 ودأ ررت اللجنررة الوطنيررة املالي يررة حلقررو اإلنسرران علررا االلت ر ام مبشرراركة ممث ر مررالي يف-167
اللجنررة احلكومي ررة الدولي ررة حلقررو اإلنس رران التا ع ررة ل سرريان وتتع رراون م ر الفرررع امل ررالي ي للجن ررة
:احلكومية لتنليم رام مشاركة منها
ورمة العم اإلقليمية للجنة احلكومية الدولية حلقو اإلنسران التا عرة ل سريان
)(أ
2015 أكت ررو ر/ش ر ر ن دور الش ررباص تع ي ر ر قق ررو اإلنس رران ا س رريان تش ر ررين األوأ
كواال المبور؛
(ص) ورمررة عم ر اللجنررة احلكوميررة الدوليررة حلقررو اإلنسرران التا عررة ل سرريان ش ر ن
 كواال المبور؛2016 مايو/دور وسائ اإلع م تع ي ققو اإلنسان أيفر
(ج) ن ر رردوة قض ر ررائية للجن ر ررة احلكومي ر ررة الدولي ر ررة حلق ر ررو اإلنس ر رران التا ع ر ررة ل س ر رريان
2017 مرار/ش ن تقاسم املمارسات اديدة املتعلقة ابلقانون الدويل حلقرو اإلنسران آذار
.كواال المبور
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This was an increase to 64.6% of the accepted recommendations compared to the first UPR held in
2009 where Malaysia accepted 62 out of a total of 103 recommendations.
The present Report has been prepared in accordance with the provisions contained in
A/HRC/RES/5/1, A/HRC/RES/16/21, A/HRC/DEC/17/119 and other relevant guidelines for the UPR
process.
The eight visits received were from: i. Special Rapporteur (SR) on the promotion and protection of
the right to freedom of opinion and expression (1998); ii. Independent Expert on the right to
development (2001); iii. SR on the right to education (2007); iv. WG on Arbitrary Detention (2010);
v.
SR on the right to food (2013); vi. SR on the right of everyone to the enjoyment of the highest
attainable standard of physical and mental health (2014); vii. SR on trafficking in persons (TIP),
especially women and children (2015); and viii. SR in the field of cultural rights (2017).
The Chief Judge or any Judge nominated by the Chief Judge.
On 5 May 2017, the Federal Court of Malaysia was admitted as the 107th member of the World
Conference on Constitutional Justice (WCCJ) and officials attended the 4th Congress of WCCJ on 11–
14 September 2017 at Vilnius, Lithuania which discussed issues on constitutional review including
human rights cases, law as a key element for democracy, the protection of human rights and the rule
of law.
In the economic, social and cultural spheres, these programmes are formulated with the people as the
centrepiece of all development efforts, reinforcing the Government’s commitment to bring further
development to the people by enriching their lives, providing people dignity, and uplifting their
potential to partake in the prosperity generated.
As of 2017, 84,490 units of the Public Housing Programme were completed while 24,662 units are
under construction.
This is done through capacity and capability building, education, entrepreneurship and special
programmes for the targeted groups. Various monetary and non-monetary initiatives are also
implemented based on the needs regardless of ethnicity, gender, socio-economic status and
geographic location.
Skills such as baking, culinary, retailing, motor vehicle repairs and early childhood education.
Under the 11th MP, the Government has allocated RM150.66 million to Program Khas Anak Negeri
(PKAN) Sabah encompassing programmes and projects for the construction of native courts, capacity
building and native customary land survey programme. Besides that, the Sabah State Government has
implemented the Mini Estet Sejahtera (MESEJ) programme to uplift the income of natives in rural
areas through commodity plantation, agriculture, livestock and cash crops plantation. It is designed
that the participants of MESEJ programmes will work, receive salary and dividend from the outputs
of the programme. Similarly, the Government has allocated RM200 million for Program Khas
Bumiputera (PKB) Sarawak under the 11th MP. The allocation channelled is for the implementation
of various programmes and projects involving economic development, rural basic infrastructure
development, native courts, capacity building and native customary land survey programmes.
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Cumulatively, since the 10th MP, a total of 827,813 hectares of land has been surveyed in Sarawak,
while a total of 67,805.92 hectares of land has been surveyed in Sabah.
Through the 10th MP, the Government has improved access to quality healthcare services by
upgrading healthcare infrastructure, enhancing the capacity of healthcare personnel, promoting
healthy lifestyles, and extending nationwide preventive care programmes. Under the 11 th MP, the
Government is striving to accelerate efforts to achieve universal access to quality healthcare by
targeting under-served areas, and increasing capacity of both facilities and healthcare personnel.
In the 11th MP, at least 121 infrastructure projects, including primary health care facilities, have been
planned.
These initiatives include 1Malaysia Clinic, 1Malaysia Mobile Services, Orang Asli Mobile Services,
Family Doctor Concept, Pharmacy Information System, extended clinic hours, drive-through and
postal pharmacy.
This programme has benefited 6,614 senior citizens and 1,740 PWDs with the involvement of more
than 2,400 volunteers.
Under the 11th MP, 5 mobile services were added to the existing 10 services making LPPKN’s mobile
services available throughout Malaysia.
NSPEA has been endorsed as the country’s blueprint to combat HIV outlining the fast track activities
to be achieved by 2020 and long-term activities by 2030.
1,061 health clinics and 143 hospitals inclusive of other government hospitals that are not under the
purview of the MOH.
The initiatives include: i. setting up 11,215 pre-schools and 499 day-care centres which are mostly
located in the rural areas and to provide an opportunity to rural children including indigenous children
to be introduced to early childhood learning. The fee is minimal, between RM10 to RM120 per
annum, as it is subsidised by the Government; ii. continuous outreach programmes in collaboration
with various agencies, including NGOs, to reduce school drop outs and out of school children; iii.
revision of the policy on compulsory education from 6 to 11 years of schooling to encourage more
students to stay in school and ensure that they obtain a secondary level certificate upon leaving the
education system; iv. expansion of opportunities for students including SEN students to enrol in
Technical and Vocational Training and Education schools and colleges; and v. post-secondary
education pathways such as Form 6, Pre-University, Matriculation and foundation programmes.
For non-Muslim marriages, the minimum age for marriage is 18 years. However, the Chief Minister
may, in his discretion, grant a licence authorizing the solemnization of a marriage of a female who is
under the age of 18 years if she has completed her 16th year as provided for under section 10 and
subsection 21(2) of the Law Reform (Marriage and Divorce) Act 1976 (LRA). For Muslim marriages,
the minimum age for marriage is 18 years for male and 16 years for female. However, if they wish to
marry below that minimum age, they must obtain permission in writing from the Syariah Judge as
provided for under section 8 of the Islamic Family Law (Federal Territories) Act 1984 and other
States’ Islamic Family Law Enactment/Ordinance.
Section 37 of LRA reads: Any person who uses any force or threat – (a) to compel a person to marry
against his will; or (b) to prevent a person who has attained the age of twenty-one years from
contracting a valid marriage, shall be guilty of an offence and shall, on conviction, be liable to
imprisonment for a term not exceeding three years or to a fine not exceeding three thousand ringgit or
to both.
NHRAP is a public document that takes a systematic approach in advancing human rights by placing
it in the context of public policy.
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