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أوال -املقدمة واملنهجية
 -١انقششا اليقيششع العامش املعششا اسششتعقال الششدوري ال ششام يف دورتششا التاسششعة ع ششقة يف ٢
أاير/م ششايو  ٢٠١٤التققي ششق ال ششو ا الم ششار املق ششدس م ششن ) ششقور دار الس ش ش س ) ششقور يف ششار ه ششذا
ااس ششتعقال .وق ششد قوين ششت ) ششقور ش ااس ششتعقال  ٩٧توص ششيةمل وق تقو ش  ٧٨توص ششيةمل وأي ششدت
جزئي ششا  ١٤توص ششية .وق ششدمت ) ششقور ردوده ششا ن خين ششس هق ششوع ا نس ششان ش ش دورت ششا الس ششا)عة
والع قين يف  ١٩أيينو /سوتمّب  ،٢٠١٤هيث اعتُمدت نتائج ااستعقال اخلاص هبا.
 -٢ومنذ جولة ااستعقال السا)قة ،ما انيكت هكومة صاهب اجل لة سينطان واينش دي
)ريتوان )قور دار الس س احلكومشة توشذ جهشودا لينوفشات لتزاماتشا )تنييشذ التوصشيات ال ش  ٩٧الش
)سششو منهششا التعششاون مششت ايششت اجلهششات املعنيششة الش تسششعه جاهششدة ن تعزيششز رفششاه ال ششعب
قوينتهششاُ ،
وهقوقا ،ومنها املنظمات غري احلكومية.
 -٣وواص ش اليقيششع العام ش امل ششكا )ششل الوكششاات ،الششذي كششان يُعششق سششا)قا )يقيششع اخل شّبات
امل ششكا )ششل الوكششاات يف عششاس  ،٢٠٠٨ااضششط اب لوايششة املنو ششة )ششا الش ت ششم عششداد تققيششق
و شا لتقدهشا ن اجلولششة المالمشة مشن ااسششتعقال الشدوري ال شام  ،وفقششا لينموشاد التوجيهيشة العامششة
هل ششذا ااس ششتعقال الوثيق ششة  . A/HRC/DEC/17/119ويو ششل ه ششذا التققي ششق ال ششو ا ا جش شقاتات الش ش
اختذتا )قور عينه صعيد النهول حبقوع ا نسان يف الويند وتنييذ التوصيات املقوولة.
 -٤وق ششد ُارع ششت م ش شواد ه ششذا التققي ششق عين ششه ث ششق خموع ششة م ششن امل ششاورات ) ششل ك ش ش اجله ششات
املعني ش ششة ،ومنه ش ششا الوك ش ششاات احلكومي ش ششة واملنظم ش ششات غ ش ششري احلكومي ش ششة .وأن ش ش ش )قي ش ششد لك ش ششكور -
 - brunei.upr2019@mfa.gov.bnصيصا لتيسري هذه العمينية الت اورية.

اثنيا -برانمج التنمية الودنية
واوسان بروين 2035

١

جتسد رؤية واوسان )قور  ٢٠٣٥التزاس صشاهب اجل لشة الشدائم و اشا املتوصشق يف وضشت
-٥
ر
)ششقور عينششه ششري مسششار بششدس مسششتقوينها .وأاششق هششقص صششاهب اجل لششة عينششه تي ششة أسششوا تقششدس
)قور وشعوها ن ات اجملينس األعينه املعا )قؤيشة واوسشان )شقور  ٢ ٢٠٣٥يف عشاس  ،٢٠١٤الشذي
يهد ن حتقيع األهدا الم ثة احملددة يف رؤية واوسان )قور  ،٢٠٣٥وهي:
أ

اهلدف  :1شعب متعينم ذو مهارات عالية تتهيأ لا أسوا النااحمل
اهلدف  :2ظقو عيا جيدةمل

ج
-٦

2

اهلدف  :3اقتصاد ن ط ومستداس.

وهكن اا اب عينه املزيد من املعينومات يف املر ق .1
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املنجزات على صعيد غاايت األهداف اإلمنائية لأللفية

٣

 -٧كانت )قور من الويندان السشواقة ن حتقيشع ايشت غشاايت األهشدا ا ائيشة لأللييشة .ذ
ق يكششن فيهششا فقششق مششدقت وقششت انطش ع األهششدا ا ائيششة لأللييششة يف عششاس  .٢٠٠٠ويتقششدس الوينششد
خبطششه ت)تششة نيششو حتسششل ا نصششا  .وق شد نيششذت احلكومششة سياسششات و ني شة مت ركششن ذوي الششد
األدىن وتع ششزد ا دم ششاج ااقتص ششادي جلمي ششت شش شقائ موا نيه ششا) ،ص ششق النظ ششق ع ششن نش شواب جنس ششهم
أو عققهم أو دينهم .وأظهشقت مشششقات الصشحة أن جهشود )شقور يف هشذا املضشمار تضشاراب نظريتشا
يف الوين ششدان املتقدم ششة .فق ششد أُهكم ششت الس ششيطقة عين ششه انت ششار األم شقال املعدي ششة ،وتك ششاد مع ششدات
فش ششريو نقش ششل املناعش ششة الو ش شقية/ا يدد يف الوينش ششد ا تش ششذكق ه ش ش ا ن .وفش ششقص التعينش ششيم يف ايش ششت
املسششتوايت متاهششة لينيتيششان واليتيششات عينششه الس شوات .ومتكن شت )ششقور أيضششا مششن احليششاى عينششه )ي تهششا
ومواردها الطويعيشة اتسشاقا مشت الش ُشممُ العينيشا لينتنميشة املسشتدامة .ويف السشاهة الدوليشة ،تواظشب )شقور
عينه املسامهة يف ال قاكة العاملية لينتنمية وتدعم التعاون التقا ليائدة أق الويندان وا.

اثلثا -حتقيق أهداف التنمية املستدامة
 -٨تظ ش ) ششقور هقيص ششة أش ششد احل ششقص عين ششه تس ششخري م ششا راكمت ششا م ششن مكتس ششوات يف حتقي ششع
األهششدا ا ائيششة لأللييششة يف سششعيها ن )ينششو طششة التنميششة املسششتدامة لعششاس  ،٢٠٣٠وا سششيما
األه ششدا املتوافق ششة م ششت رؤي ششة واوس ششان ) ششقور  ،٢٠٣٥مم ش ش اهل ششد  ١القض ششات عين ششه اليق ششق ،
واهلد  ٢القضات التاس عينه اجلشواب  ،واهلشد  ٣الصشحة اجليشدة والقفشاه  ،واهلشد  ٤التعينشيم
اجليشد  ،واهلشد  ٥املسشاواة )شل اجلنسشل  ،واهلشد  ٦امليشاه النظييشة والنظافشة الصشحية  ،واهلشد ١١
مدن وختمعات حمينية مستدامة  ،واهلد  ١٢ااسته ا وا نتاج املسشوان .

 -٩وقششد أن ششأت احلكومششة يف عششاس  ٢٠١٦الينانششة اخلاصششة لينتنسششيع الششو ا ألهششدا التنميششة
املسششتدامة  ، ٤مششن أج ش تيسششري رصششد التقششدس احملششقد يف حتقيششع طششة عششاس  ٢٠٣٠عينششه املسششتو
الششو ا .ومششن أجش مواصششينة التقششدس ألمششة نيششو حتقيششع أهششدا التنميششة املسششتدامة ،شششاركت )ششقور
م شاركة فعالششة يف ااجتماعشات وهينقششات العمش ا قينيميشة والدوليششة القاميششة ن ذكشات الششوعي خبطششة
عاس  ٢٠٣٠والدعوة ن تعاون أوثع من أج حتقيقها.
 -١٠وهكن اا اب عينه املزيد من املعينومات يف املر ق .2

الفقر

٥

 -١١ا يوجششد ششط فقششق و ششا رينششي يف )ششقور .ومششت ذلششوُ ،كينريششت عششدة الوكششاات لتصششدي
لينتح ششدايت الش ش تواجهه ششا األس ششق ذات ال ششد امل ششنخي  ،وه ششي حتدي ششدا ودارة المقاف ششة وال ششوا
والقايضة عن قيع دارة تنمية اجملتمعشات احملينيشةمل وودارة ال ششون الدينيشة مشن ش اجملينشس الشديا
ا س مي لّبور دار الس سمل وودارة التعينيممل ومنظمات غري هكومية مم منظمة ايايسن سينطان
هشاج هسشن الوولقيششة وخينشس كسشاهكان م ششاركة .و ضشافة ن ذلشو ،تتزايششد مسشامهة األن ششطة
املتعينقة ملسشولية ااجتماعية لين قكات يف )قامج القضات عينه اليقق.
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 -١٢ونيششذت احلكومششة ) شقامج ش ش تقمششي ن معاجلششة القضششااي ااجتماعيششة وا سششيما اليقششق.
واستحدثت احلكومشة أيضشا الصشندوع ااسشت مار لينمشوظيل ونظشاس املعاششات التكميينيشة املكتتشب
فيهش ششا يف كش ششانون المار/ينش ششايق  ١٩٩٣وكش ششانون المار/ينش ششايق  ٢٠١٠عينش ششه الت ش شوان هبش ششد ضش ششمان
معاشششات كافيششة لينمتقاعششدين .وت ششم مسششامهة احلكومششة أيضششا األشششخاص الششذين ا يعمينششون يف
القط ششااب القين ششي يف أي ش ششقكة أو ششن ا يعم ش ل ششديهم موظي ششون .وب ششو ه شششات األف شقاد الع ششامينون
حلساهبم ال خصي التساي يف نظاس املعاشات التكميينية واملسشامهة فيشا وعشا ششقيطة أا يكونشوا
م ككل يف نظاس املعاشات احلكومي.
 -١٣و مل ش شواداة مش ششت ذلش ششو ،يضش ششطينت قسش ششم اش ششت الزكش ششاة وتوديعهش ششا  ٦التش ششا)ت لينماينش ششس الش ششديا
ا س ش مي لششّبور دار الس ش س )ششدور تقششدأل املسششاعدة ألول ششو الششذين صششنريوا فق شقات  ٧ومعششودين ، ٨
فيكي تينوية اهتياجاتم األساسية اليقدية .وتتشي هشذه املسشاعدة تينويشة ضشقورات العشيا لشد مشن
ا يستطيعون عالة أنيسهم وأسقهم  . ٩ومنذ عاس  ،٢٠٠٧نظشم اجملينشس الشديا ا سش مي لشّبور
دار الس ش س ) شقامج متكششل ش ش تششد ن تزويششد املسششتييدين مششن الزكششاة ملهششارات واألدوات ال ش
ختيف عنهم عبت اليقق وااعتماد عينه املساعدة.
 -١٤ويف شار م شقواب
 ،Miskinوهو م قواب سكان و أبمشوا الزكشاةُ ،مشن  ٩٧منشزا لألسشق املسشتحقة ذات الشد
ش اليششكة  .٢٠١٨-٢٠٠٨ومنششذ عششاس ُ ،٢٠١٨ورداب  ٨٧منششزا ر ششق) ،ينمششا تقششقر
املششنخي
تقميم ع قة مناد قدهة.

Projek Pembinaan Rumah Bantuan Golongan Daif, Fakir dan

 -١٥واخني عدد األشخاص الذين يتينقون املساعدة ااجتماعية مشن ودارة المقافشة وال شوا
والقايض ش ششة م ش ششن  ٦ ٥١٦ر أس ش ششقة يف ع ش ششاس  ٢٠١٥ن  ٥ ٨١٥ر أس ش ششقة يف ت ش ش شقين األو /
أكتششو)ق  .٢٠١٨ومنششذ ت شقين األو /أكتششو)ق  ٢٠١٨أيضششا ،تقششدس دارة تنميششة اجملتمعششات احملينيششة
املساعدة ااجتماعية ن  ١٣٤من املوا نل املسنل الذين يتينقون معاش ال يخو ة كدعم مشان
ضايف لتخييف رتر اليقق عينيهم . ١٠
 -١٦ويعكششف اجملينششس الششو ا املعششا لقضششااي ااجتماعيششة عينششه مقاجعششة السياسششات واخلطششط
ششج ت ششارا فيششا احلكومششة )كامينهششا و األمششة
الو نيششة املتعينقششة لقضششات عينششه اليقششق مششن ش
)كامينهششا  .ويف ششار م ششقواب جت شقيد لينمسششاعدة ااجتماعيششة يقمششي ن تقيششيم جششدو السياسششات
والّبامج ،يعق مب قواب  ،BKB100أُعدت منذ نيسان/أ)قي  ٢٠١٦أر)عة )قامج هي:
أ

طة العمالة  ١١مل
طة

Berniaga Dari Rumah

١٢

العم من الويت مل

ج

)قانمج متكل اجملتمعات احملينية

د

)قانمج ال وا املوتكق ذي القؤية املتوصقة . ١٤

Program Perkasa Komuniti

 ١٣مل

 -١٧وحبينششو كششانون المار/ينششايق  ،٢٠١٩هصش مششا خموعششا  ٨٩مسششتييدا/متينقيا لينمسششاعدة
ااجتماعية عينشه وظشائف يف شار )شقانمج طشة العمالشة .و لتشزامن مشت ذلشو ،ش  ٤١مشن ٦٨
م ششاركا يف ااسششتمقار يف م ششاريعهم اخلاصششة مششن )يششوتم يف ششار )شقانمج .Berniaga DariRumah
ومتكن م اركان من  ٣١م اركا يف )قانمج متكل اجملتمعشات احملينيشة Program PerkasaKomuniti
4
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من احلصو عينه وظائف) ،ينما )شدأ ث ثشة مشن هششات م شاريعهم اخلاصشة .ومشن )شل  ١٩م شاركا
يف )قانمج ال وا املوتكق ذي القؤية املتوصقة ،هص  ١١م اركا عينه وظائف) ،ينما )شدأ ث ثشة
م اريعهم اخلاصة ويتا)ت م ارا واهد دراساتا.
 -١٨وتقشرشق )ششقور أبن اليقششق م شكينة هقيقيششة تسششتوجب دششاد هينششو مسششتدامة هلششا .ومششن املهششم
هششة فششقص العمش وغريهششا مششن
هشقاد ششو اقتصششادي مضششطقد يكي ش التصششدي لينيقششق مششن ش
اليشقص ااقتصشادية الش تسششاعد أيضشا يف الوفشات )قؤيشة واوسششان )شقور  ،٢٠٣٥مبشا يف ذلشو حتقيششع
األمن الغذائي والسعي ن ااكتيات الذايت.

السكر الالئق

١٥

هششة سششكن
 -١٩تظ ش احلكومششة هقيصششة عينششه حتسششل نوعيششة احليششاة يف )ششقور ،مششن ش
مسششتداس وميسششور التكينيششة لينم شوا نل .وينششدرج ذلششو أيضششا ضششمن السششعي ن تعزيششز املسششامهة يف
ااسششتققار السياسششي وااجتمششاعي يف الوينششد كمششا هششو موششل يف رؤيششة واوسششان )ششقور  .٢٠٣٥وقششد
) ششدأت احلكوم ششة يف مو ششادرات لت ششوفري س ششو الع ششيا الك ششقأل لينس ششكان من ششذ وق ششت موك ششق يع ششود ن
عششاس  ،١٩٥٢فمنحششت وقتششذاا ألسششق مسششتحقة قطششت أرال لكششي تعششيا فيهششا وتزرعهششا ،يف ششار
خمطط عادة التو ل يف )ونوت و)ريكا ُ .وو رست نطاع )شقانمج و شا لكسشكان يف عشاس ١٩٨٤مبخطشط
املوا نل غري امل را واملخطط الو ا لكسكان الينذين وفقا لينموا نل سكنا ميسور التكينية.
 -٢٠والّبانمج الشو ا لكسشكان هشو خمطشط سشكان متكامش ليائشدة اجملتمعشات احملينيشة ي شم
تشوفري املشدار واملقاكشز الصششحية ومقاكشز اجملتمعشات احملينيشة واملسششاجد واملتشاجق الققيوشة مشن السششكان.
ويف ش ششار ه ش ششذا املخط ش ششط ،تُ ش ششات األس ش ششق عين ش ششه الع ش ششيا )عض ش ششها ق ش ششق )ع ش ش ش  .وحبينش ش ششو ر /
أغسطس  ،٢٠١٨كان قد شيرد يف ار الّبانمج الشو ا لكسشكان مشا يزيشد عشن  ٣٠ ٠٠٠وهشدة
سششكنية )ينمششا اسششتياد ٢٦ ٦٣٤شخصششا مششن السششكن يف ششار املخطششط الششو ا لكسششكان مبخطششط
امل شوا نل غششري امل ش را .ويف ششار املخطششط ذاتششا ،قششدمت احلكومششة لينم شوا نل مششا خموعششا ١ ٩٧٦
قطعة أرل ليونوا عينيها منادهلم.
 -٢١ومتن احلكومة أيضا منشاد ملشن فقشدوا )يشوتم )سشوب الكشوار  .فيشي عشاس  ١٩٨١مشم ،
ُمنحششت )يششوت جديششدة لسششكان )ينششدة كموونش ريششري الششذين فقششدوا )يششوتم )سششوب هقيششع ضششخم ،فششتم
يشواؤهم أو األمششق مشقتششا يف م جش كانششت متاهششة ي نقينشوا ن )يششوت جديششدة عينششه أرل تقششت يف
منطقششة كموون ش )ري)ينششداهان مششا  -مششا غششدون  . ١٦وتقششوس وكششاات أ ششق مم ش اجملينششس الششديا
ا س مي لّبور دار الس س ومنظمة ايايسن سينطان هاج هسن الوولقية مبن مناد لألشخاص
الذين يتعذر عينيهم احلصو عينه سكن دائم.
 -٢٢و ضششافة ن خمططششات متوي ش الس ششكن ال ش تعقضششها املشسس ششات املاليششة اخلاصششة ،مم ش
الونوا ،تعقل احلكومة أيضا خمططات اثينة عينه موظييها تكي تسهي احلصو عينه السشكن
)تكينية ميسقة.
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احلصول على مياه الشرب املأمونة

١٧

 -٢٣تون احلكومة موضواب حتقيع اليعالية يف شوكة املياه أمهية كورية من منطينع هقصها عينه
هصششو الس ششكان عين ششه مي ششاه ش ششق نظيي ششة ومأمون ششة وميس ششورة التكيني ششة تس ششتايب ملع ششايري منظم ششة
الصششحة العامليششة يف خششا ميششاه ال ششق املأمونششة ،وه ش ا يشششثق اسششته ا امليششاه س شينوا عينششه م شوارد
املياه  . ١٨ويف )قور ،حيصش  ١٠٠يف املائشة مشن السشكان عينشه ميشاه ال شق النظييشة وحيصش ٩٢
حمسشنة  . ١٩ويف الوقشت احلشان ،تُقشدس شدمات
يف املائة منهم عينه دمات مقافشع صشق صشحي ر
معاجلششة ميششاه الصششق لينامهششور خششاان و)ششدون حتصششي أي يشقادات .وتعتمششد الوششل التحتيششة ل ششوكة
اجملاري عينه متوي احلكومة يف األن طة املتعينقة )ت غيينها وصيانتها.

تعزيز التفاهم الثقايف/الديين والوائل االجتماعي

٢٠

 -٢٤تعق )قور أب ا )يند مساق يعيا سكانا املتعددو األعقاع واألداين جنوشا ن جنشب يف
وائس ،معتصمل ايعا ليينسية الو نية ملينكية املااي ا س مية  . ٢١وق تسشا أي هشواد أو
هامات لينتوتق العققي وق يُسمت هبا يف )قور .وه اليوس ،ا يوجد سا ألهشدا تشوتق عققشي
يف الوين ششد .وه ش شع ارس ششة الش ششدين مضش ششمون مبوج ششب املش ششادة  ١ ٣مش ششن دس ششتور )ش ششقور دار الس ش ش س
لع ش ششاس  ١٩٥٩وموادئه ش ششا ا سش ش ش مية  . ٢٢ومت ش ششار احلكوم ش ششة سياس ش ششات ش ش ششيافة ومنص ش ششية وغ ش ششري
متييزية . ٢٣
 -٢٥ويف )قور ،ينه الشوائس ااجتمشاعي مشن القشيم ااجتماعيشة القاسشخة الش تنوشت مشن األمهيشة
الش حتظششه هبششا مشسسششة األسششقة ودعششم اجملتمعششات احملينيششة والتيششاهم واألسششس املتينششة لينعقيششدة والششدين
ال تقسخها الدرو ا لزامية يف ال شون الدينية واملوا نة .وااندماج ااجتمشاعي جشزت أصشي يف
ختم ششت ) ششقور هي ششث هك ششن أن يُ ششاهد أفش شقاد م ششن شش ش امل ششار ي ششاركون يف خمتين ششف األن ششطة
٢٤
وااهتيششاات الو ني ششة ،ومششن ذل ششو م ششم نششداركو س ششرياي م ششدين امليعمششة حلي ششاة والن ششا
وتقينيششد دايرة الويششوت امليتوهششة ش ااهتيششاات المقافيششة .ويسششاهم هششذا التقينيششد يف تعزيششز الششوائس
ااجتمششاعي ويعششزد الصششداقة والتيششاهم )ششل اجملتمعششات احملينيششة يف الوينششد .وتواص ش )ششقور ااهتي ششا
ليششوس الششو ا لألسششقة ،منششذ أن أعينششن عنششا أو مششقة يف عششاس  ،٢٠١٢فككششز عينششه الششدور احملششوري
ملشسسة األسقة يف صون الوائس ااجتماعي والتماسو ااجتماعي ،وتدوس ااهتياات هبذا اليشوس
عينه مدار العاس وت ارا فيها ايت شقائ اجملتمت . ٢٥
 -٢٦والتزاوج )ل أفقاد من أعقاع خمتينية هو من العادات املعقوفة الضار)ة يف القشدس يف )شقور،
ذ يعششود ربهششا ن القششقن المالششث ع ششق  . ٢٦و ضششافة ن ذلششو ،يظش تششوقري املسششنل واملعينمششل
)صششق النظششق عششن عششققهم وديششنهم جششزتا أصششي مششن ثقافششة )ششقور .وحيظششه املسششنون دومششا مبعامينششة
وحيتي ش )يششوس املعينششم ك ش سششنة وفيششا يكششقس املعينمششون عينششه ششدماتم
تيض شيينية يف اخلششدمات العامششة ُ
ومسامهتهم يف التعينيم يف )قور.
 -٢٧وت ششارا )ششقور )ن ششا يف امل ششمتقات واحل شوارات العامليششة ) ششأن األداين  ٢٧ال ش تقمششي ن
تعزيز التسام وفهم العقيدة ا س مية ،وتعتز )قور )نموذج التعايا اليقيد الذي جتسده . ٢٨
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 -٢٨وتتعاون دارة تنمية اجملتمعات احملينية مت دعمات الويندات واجملتمعشات احملينيشة ال شعوية عينشه
تقششدأل املسششاعدة ال دمششة لينتعامش مششت ال ششدائد وغريهششا مششن القضششااي الش تواجههششا أفشقاد اجملتمعششات
احملينية الذين يعي ون يف الويندات واملنا ع القييية.

السالل والعدل واملؤسسات القوية

٢٩

 -٢٩تتوت قوانل )قور نظاما قانونيا مزدوجا يعام أماما ايشت األفشقاد وينظشق لشيهم عينشه قشدس
املساواة  . ٣٠وقد ُسنت قوانل حلماية اجملتمت من ايشت أششكا ا يشذات والظينشم .ومنشذ أن قشدمت
) ششقور تققيقه ششا ن جول ششة ااس ششتعقال الس ششا)قة ،لاخت ششذت العدي ششد م ششن الت ششدا)ري الت ش شقيعية ليننه ششول
حبماية هقوع ا نسان يف الويند ومواصينة تعزيزها.
 -٣٠وتت وث )شقور ملوشاد األساسشية حلقشوع ا نسشان .وتسشتمد هشذه املوشاد دعامتهشا مشن
ال قيعة ا س مية أل ا تتي محاية أفض لينماتمت ا سيما من اجلقائم اخلطرية ،مشن ش رليشة
القداب ويف ا ن ذاتشا تشوفري محايشة قضشائية مناسشوة لينمشتهم) ،سشو منهشا تطويشع أششد معشايري ا ثوشات
صقامة .وأهدا ال قيعة هي محاية العقيدة واحلياة واألواصق األسقية والعق واملينكية.
 -٣١وقد أن أت احلكومة أيضا جلاان توجيهية ش واختذت عشددا مشن املوشادرات مبشا يف ذلشو
الع ششقول يف األم ششاكن العام ششة واجلينس ششات ا عي ششة يف وس ششائط ا عش ش س و)ش شقامج الت ششدريب لن ششق
املعينومات والتعقيشف مبختينشف الت شقيعات .واسشتياد مشن هشذه اجلينسشات ا عيشة ايشت املشوا نل
والسكان واأل قا املهتمة يف )قور.
 -٣٢ورغششم أن )ششقور تنششدرج يف عششداد الوينششدان الش تطوششع عقو)ششة ا عششداس ،ف ششا ق تنيششذها منششذ
عاس  .١٩٩٦وتعتقد احلكومة اعتقادا راسخا أنا ينوغي أن هن ك فقد فقصة التو)ة ويعم نظاس
العدالششة اجلنائيششة عينششه متكششل اجملششقمل مششن فقصششة عششادة التأهي ش مششن ش نظششاس لينقعايششة ال ششامينة
دا املشسسات وما )عد اخلقوج منها.

رابعا -التطورات يف جمال النهوض حبقوق اإلنسان ومحايتها
 -٣٣ا تزا )قور تتمتت مبعدات عالية يف مستو املعي ة ذ وص نصيب اليقد من النشاتج
احمليني ا اان يف عاس  ٢٠١٧ن  ٣٩ ٧٥٢.٤٠دوارا من دوارات )شقور  . ٣١و)يضش ارتيشااب
الششد يف )ششقور وقينششة سششكا ا الوششال عششددهم  ٤٢١ ٣٠٠نسششمة ،اسششتطااب هششذا الوينششد أن يواصش
اعتمششاد سياسششة عيششات مششن ضشقيوة الششد وتطويششع نظششاس رعايششة اجتماعيششة سششخي .وا يشزا شششعب
) ششقور يتمت ششت خب ششدمات خاني ششة يف التعين ششيم ويس ششتييد م ششن ال ششدعم يف احلص ششو عين ششه املي ششاه والس ششكن
والكه ششق ت وال ششنيط وخمتين ششف األغذي ششة األساس ششية ونظ ششاس رعاي ششة ص ششحية ذي ج ششودة عالي ششة .ومع ششد
اجلقهة يف الويند منخي ويتواص تعزيز تدا)ري نياذ القانون.
 -٣٤وتطمش احلكومششة ن حتسششل ظششقو عششيا كش رجش وامشقأة و يش يف الوينششد .ويف ششار
جهششود )ششقور القاميششة ن تعزيششز القعايششة ااجتماعيششة والتنميششة مششن أجش شششعوها ،وضششعت العديششد مششن
السياسششات وال شّبامج املوجه ششة لينماتمعششات احمليني ششة واخلششدمات ااجتماعي ششة ال ش تقك ششز عينششه رعاي ششة
الي ات الضعيية يف الويند ،ا سيما األ يا والنسات واملسنون واألشخاص ذوو القدرات املختينية
األشخاص ذوو ا عاقة . ٣٢
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 -٣٥ومشن ش ن شات العديشد مشن اليناشان ،مبشا فيهشا الينانشة اخلاصشة املعنيشة ألن شطة املخينششة
دا ومنششت اجلقهششة  ، ٣٣وهششي جلنششة ت ششكا يف رائسششتها ودارة ال شششون الدا ينيششة وودارة ال شششون
ضمان تد ت فعالشة ومقكشزة ضشد اجلقهشة ومنعهشا.
الدينية ،اخنيضت معدات اجلقهة من
اليكة ما )شل عشامي  ٢٠١٤و ،٢٠١٧تقاجعشت أعشداد اجلشقائم مبقشدار  ١٧,٠٥يف املائشة،
و
مششن  ٤ ١٢٨جقه ششة ن  ٣ ٤٢٤جقهششة تعامين ششت معه ششا ق شوات ال ششق ة املينكيششة يف ) ششقور .وتت ششي
تقاليد مشسسة األسقة القاسخة يف )قور ومنظومة تعينيمها ال امينة تشد ت موكشقة هامشة تسشاهم
يف احلد من اجلقائم يف ختمت )قور.
 -٣٦وتواظششب احلكومششة عينششه النهششول حبقششوع ا نسششان ومحايتهششا يف الوينششد ،مششن ش رليششة
است ششارية م ششككة ) ششل الوك ششاات  ٣٤لتع ششاون م ششت شش ش املنظم ششات غ ششري احلكومي ششة ال ش شقيكة.
وي م ذلو صياغة الت قيعات وتنييذ الّبامج ذات الصينة . ٣٥

مؤسسة األسرة

٣٦

 -٣٧دراكا ألمهية األسقة عتوارها جزتا أساسيا من احلياة وملا تضطينت )ا مشن جهشود ينيعيشة
يف دعششم اجملتمششت واألمششة ،فقششد ظ ش تعزيششز هششذه املشسسششة هششة )ي ششة اجتماعيششة مقاعيششة هلششا يسششتأثق
لككيششز يف طششة التنميششة ال ش وضششعتها احلكومششة مششن ش اسششتحدا تششدا)ري ش ش يف خششاات
ت م التعينيم والصحة والسكن لتحقيع رفاه السكان.
 -٣٨وثقافششة املششااي التقينيديششة والقششيم ا سش مية مهششا مكششو بن أصششي ب يف أسشينو هيششاة ال ششعب،
ويضطينعان )دور كوري يف صون القيم ا دا)ية يف اجملتمت .و ضشافة ن ذلشو ،تُقسشذ هشذه القشيم
منذ مقهينة موكقة من ش املنشاهج التعينيميشة يف املشدار الش ت شم املعشار الدينيشة ا سش مية
ونظاس مينكية املااي ا س مية.
 -٣٩وقد أن ت الينانة اخلاصة املعنية مبشسسة األسقة واملقأة والطي يف شار اجملينشس الشو ا
املعششا لقضششااي ااجتماعيششة مششن أجش تنششاو قضششااي حمششددة تواجششا مشسسششة األسششقة واملشقأة والطيش ،
مششن ش وضششت طششط عم ش  . ٣٧وه ش ريششذ اليششوس ،اعتمششدت الينانششة اخلاصششة طششة العم ش
املتعينقة )تعزيز مشسسة األسقة وانصب تقكيزها عينه قضيتل اسكاتيايتل اثنتل مها ضشمان ششوكة
تعزيز مشسسة األسقة . ٣٨
أمان ودعم اجتماعي لألسقة وتعزيز منظومة محاية األسقة من
 -٤٠وحتتيش )ششقور يف السششوت األو مششن شششهق أاير/مششايو مششن كش عششاس ليششوس الششو ا لألسششقة
قشقارا منهششا أبمهيششة وهششدة األسششقة عتوارهششا العمششود اليقششقي لينماتمششت .ويف عششاس  ،٢٠١٨اهتيينششت
)ششقور )سششا)ت يششوس و ششا لألسششقة يف  ٦أاير/مششايو ُ صششل ملوض شواب Keluargaku Penyayang,
 Negara Gemilangأسقيت 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
جملتمت سينيم ومنسام و ا ٍ من األمقال ااجتماعية مبا فيها تعا ي املخدرات.
ال شعوة املعنيشة
 -٤١وتشكد احلكومة عينه أمهية ضمان ختمت ا ٍ من املخدرات .ومن
ل شّبامج التمقيييششة اتقششات املخششدرات ،التا)عششة ملكتششب مكافحششة املخششدرات ،تواص ش احلكومششة )ششذ
املزيد من اجلهود ذكشات الشوعي يف ايشت أنيشات الوينشد )ضشقر املخشدرات ختاذهشا موشادرات شش مبشا
ت ششم احملاضش شقات والع ششقول وااس ششتعانة مبنص ششات التواصش ش ااجتم ششاعي يف ال ششكويج لينمعينوم ششات
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) أن تعا ي املخدرات و) أن العصشا ت الدوليشة لينمخشدرات .و لتعشاون مشت ودارة التعينشيم ،نُيشذ
) شقانمج تمقييششي و ششا  - SINAR -موجششا لطينوششة املسششتو اخلششامس واملسششتو السششا)ت .و عتوششار
)ششقور عض شوا يف را)طششة أمششم جنششو شششقع رسششيا رسششيان  ،فقششد أدرجششت شششعار مناهضششة تعششا ي
عضو يف طشة كولوموشو
املخدرات يف مح تا الو نية القامية ن التوعية ملخدرات .و)قور أيضا ب
وت ارا م اركة فعالة يف )قانخها ااست اري ) أن املخدرات.
 -٤٢ومنذ عاس  ،٢٠١٦تُغينع الطققات احمليطة )وينشدة )نشدر سشريي )يغشاوان  ٣٩صشواح كش يشوس
أه ششد لينس ششماح لعام ششة اجلمه ششور مبمارس ششة القايض ششة واألن ششطة الكفيهي ششة واألعم ششا التااري ششة وقي ششادة
ال ششدراجات  ٤٠وغريه ششا م ششن األن ششطة الكفيهي ششة لتعزي ششز أس ششينو هي ششاة ص ششحي وتعزي ششز مشسس ششات
األسقة .وقد ُوست نطاع )قانمج )ندركو سرياي لي م ايت منا ع الويند.

 -٤٣وتواص احلكومشة عشداد سياسشات و)شقامج تعشزد التشوادن )شل هيشاة األسشقة وهيشاة العمش ،
ومتكششل األف شقاد مششن املوادنششة ) ششك أفض ش )ششل التزامششاتم األس شقية والتزامششات العم ش  ،مبششا يف ذلششو
متكينهم من يشار التقاعشد املوكشق لينت شايت عينشه العمش أثنشات ال شيخو ة مشت احلصشو عينشه دعش ٍم
كششا ٍ مششن أف شقاد األسششقة .ويف )ششقور ،يُينششزس أف شقاد األسششقة ،مبوجششب القششيم المقافيششة والدينيششة) ،قعايششة
الي ات الضعيية ،مبن فيهم ال وا واملسنون .وتندرج طب اجلمعشة ضشمن املوشادرات القاميشة ن
ذكات الوعي ) أن تعزيز مشسسات األسقة يف ايت أنيات الويند.
 -٤٤و قشقارا مششن احلكومششة )تزايششد أعوششات رعايششة األ يششا عينششه الوالششدين العششامينل ،فقششد شششاعت
أيضا عينه ن ات مقاكشز لقعايشة األ يشا يف أمشاكن العمش  .و ضشافة ن ذلشو ،اددهشقت العديشد
م ششن كي ششاانت األعم ششا الش ش تق ششدس مقاف ششع لقعاي ششة األ ي ششا أثن ششات النه ششار ختييي ششا م ششن ع ششبت د ششاد
دمات )ديينة لقعاية األ يا عندما يكون الوالدان يف العم .

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

املرأة

٤١

ُ -٤٦مت ششن النس ششات يف ) ششقور فقص ششا متس ششاوية يف خ ششاات عدي ششدة م ششن )ينه ششا التعين ششيم والت ششدريب
والقعاية الصحية والعمالة ومينكية األصو واملستحقات واملوا نة .وتُكي م اركة املقأة عينشه قشدس
هة احمليزات والدعم يف م اريت األعمشا
املساواة مت القج يف األن طة ااقتصادية من
من قوي طط املساعدة املالية وتكنولوجيات املعينومات وااتصاات وامل ورة يف قطااب األعما
والتدريب .وت ارا النسات أيضا م اركة ن طة يف القايضة وهن شم ت شري متميش يف األهشدا
ا قينيمية والدولية .ويف عاس  ،٢٠١٢أوفشدت احلكومشة أو عشداتة ن األلعشا األوملويشة يف لنشدن
لينم اركة يف سواع  ٤٠٠مك.
 -٤٧وق ششدمت ) ششقور تققيقه ششا اجملم ششت ال ششذي يض ششم التققيش شقين األون والم ششار ن الينان ششة املعني ششة
لقض ششات عين ششه التميي ششز ض ششد امل شقأة يف  ١ت شقين الم ششار/نوفمّب  ٢٠١٣ونظ ششقت في ششا ه ششذه الينان ششة
يف  ٢٩ت شقين الم ششار/نوفمّب  .٢٠١٤ويُعك ششف عين ششه النظ ششق يف توص ششيات ه ششذه الينان ششة يف ششار
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مكقسش ششة لقضش ششااي امل ش شقأة ُدسش ششد فيهش ششا الت ش شزاس الوينش ششد )صش ششياغة وتنييش ششذ
عش ششداد م ش ششقواب طش ششة عم ش ش ر
اسكاتيايات وتد ت مقكزة عينه حتسل هقوع املقأة.
 -٤٨وعينششه مسششتو را)طششة رسششيان ،شششاركت )ششقور يف جلنششة رسششيان املعنيششة )تعزيششز هقششوع املشقأة
والطي ومحايتها .ومنذ عاس  ،٢٠١٠عيرنت احلكومة ث ثة مينل هلا يف هشذه الينانشة .و ضشافة
ن ذلششو ،ت ششارا )ششقور يف جلنششة رسششيان احلكوميششة الدوليششة املعنيششة حبقششوع ا نسششان وجلنششة رسششيان
املعني ششة ملش شقأة .وق ششد ق ششادت ) ششقور ،عتواره ششا عضش شوا ن ششطا يف القا)ط ششة ،عميني ششة ص ششياغة املو ششاد
التوجيهية املقاعية ل عتوارات اجلنسانية يف التعام مت النسات ضحااي ااجتار ألشخاص عندما
استض ششافت هينق ششة عم ش يف ع ششاس  ،٢٠١٤واعتُم ششدت ه ششذه املو ششاد التوجيهي ششة ش ااجتم ششااب
العاشق لينانة رسيان املعنية )تعزيز هقوع املقأة والطي ومحايتها يف عاس .٢٠١٥
 -٤٩وعينششه املسششتو الششدون ،ت ششارا )ششقور يف أن ششطة معهششد متكششل امل شقأة التششا)ت حلقكششة عششدس
ششار عم ش رسششيان مششت
اانييششاد وأن ششطة الكومنولششث وهي ششات أ ششق  .وتتعششاون أيضششا مششن ش
هي ششة األمششم املتحششدة لينمسششاواة )ششل اجلنسششل ومتكششل امل شقأة عينششه هششة املسششاعدة التقنيششة لين شّبامج
وااسكاتيايات املوتكقة لتعزيز متكل املقأة واملساواة )ل اجلنسل.
 -٥٠وقششد اسششتيادت )ششقور ،مششن ش م ششاركتها يف تينششو األن ششطة ،مششن توششاد املعينومششات
واخلّبات و)نات القدرات وأفض املمارسات ،وهشو مشا داد مشن تعزيشز جهشود هكومتهشا املتواصشينة يف
النهول ملقأة يف الويند ومحايتها.
 -٥١وحتظ ش ششه املش ش شقأة )تمميش ش ش جي ش ششد يف اجملين ش ششس الت ش ش شقيعي ،ذ ُعيرن ش ششت يف  ١٣ك ش ششانون الم ش ششار/
ينايق  ٢٠١٧ث نسات ،اثنتان منهن شا)تان .وتقوس هششات النسشات )شدور هشاس يف ينشااب صشوت
ال ششعب .وت ششارا املشقأة م ششاركة فعالششة يف أن ششطة اجملتمعششات احملينيششة ،ا سششيما تينششو املوجهششة ليهششم
وجتقي ستمقار هشوارات مشت احلكومشة .وششهدت )شقور دايدة يف عشدد
قضااي اجملتمعات ال عويةُ ،
النسات ال ئي يقدن منظمات غري هكومية وينكونب عينه مسائ متنوعة يف اجملتمت احمليني.
 -٥٢وتتوت )قور منذ أمد )عيد سياسة هشة التعينشيم ليناميشت .ووفقشا لينتققيشق عشن الياشوة )شل
اجلنس ششل الص ششادر ع ششن املنت ششد ااقتص ششادي الع ششاملي يف ع ششاس  ، ٤٢ ٢٠١٧هينرششت ) ششقور يف املقتو ششة
األون مششن هيششث التحششاع اليتيششات لتعينششيم المششانوي و لتعينششيم اجلششامعي .وتتششاح لينيتيششات والنسششات
أيض ش ششا ف ش ششقص لتحس ش ششل مع ش ششارفهن ومه ش ششاراتن ،ا س ش ششيما يف اجمل ش ششاات ا ش ششذة يف التط ش ششور ممش ش ش
تكنولوجيششات املعينومششات وااتصششاات  . ٤٣ووفقششا لينتققيششق املششذكور ،يقششك معششد ا ملششاس لق شقاتة
والكتا)ششة )ششل الطالوششات  ٩٤,٧يف املائششة مششن معششد ا ملششاس هبمششا )ششل الطينوششة الششذكور  ٩٧,٤يف
املائة ) .يد أن الطالوات تيوقن عينه أققا ن الذكور يف املستويل المانوي اجلامعي.
 -٥٣ووفق ششا لينتققي ششق ع ششن اليا ششوة ) ششل اجلنس ششل الص ششادر ع ششن املنت ششد ااقتص ششادي الع ششاملي يف
عاس  ،٢٠١٨متكنت )قور من تقينشيل اليشوارع )شل اجلنسشل فيهشا .وجشاتت )شقور يف املقتوشة ١٢
يف تقتي ششب )ين ششدان رس ششيا فيم ششا يتعين ششع ملس ششاواة ) ششل اجلنس ششل .وعين ششه املس ششتو الع ششاملي ،هين ششت يف
املقتوششة  ٩٠أي أ ششا تقششدمت ثنش ع ششقة درجششة مششن السششنة املاضششية .و لتشزامن مششت ذلششو ،حتسششنت
ينعة الويند يف االتحاع لتعينيم حتسنا مينحوظا ذ هصينت )قور عينه ع مات جيدة وهينت يف
املقتوششة األون فيمششا يتعينششع التحششاع لتعينششيم المششانوي واجلششامعي .وسششاينت )ششقور أيضششا حتسششنا ذ
هين ششت يف املقتو ششة  ١٦يف مشش ششق امل ششاركة والي ششقص يف اجمل ششا ااقتص ششادي م ششت دايدة املس ششاواة يف
10
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األجششور .وسششاينت أيضششا معششدا عاليششا يف مشششقات أ ششق ومنهششا العمش يف وظششائف املهنيششل ممش
امل قعل وكوار املوظيل واملديقين ،وهينت يف املقتوة .١٩
 -٥٤و ق شقارا حلاجششة املتزايششدة ن هششة رعايششة صششحية متخصصششة ليائششدة النسششات واأل يششا ،
شاح خمصشل ليننسشات
ُشيرد يف مست يه رجا اسشتريي )ناشريان عنشاع صشاحلة مست شيه ريوشا جن ب
واأل يا يف خمت املست يه احلكومي )تكينيشة  ٦٤ ٦٥٥ ٣٤٨,٨٤دوارا مشن دوارات )شقور،
واكتم ش ش )نش ششاؤه يف كش ششانون األو /ديسش ششمّب  ٢٠١٤فأهش ششد تقش ششدما يف معش ششايري القعايش ششة الصش ششحية
املخصص ششة ليننس ششات واأل ي ششا  .وتواص ش احلكوم ششة تطوي ششع النظ ششاس اخل ششاص ج ششادة األموم ششة ،ال ششذي
اسششتحد يف كششانون المار/ينششايق  ،٢٠١١كأهششد التششدا)ري القاميششة ن تنسششيع اهتياجششات مششا قو ش
الوادة وما )عشدها وااهتمشاس )صشحة النسشات العشام ت .ومبوجشب هشذا النظشاس ،تتمتشت النسشات مبشدة
جادة أمومة تص ن  ١٠٥أايس )عد أن كانت مدتا  ٥٦يوما قو عاس .٢٠١١
 -٥٥وقد قطعت احلكومة أشوا ا كورية يف الت ايت عينه تكشافش فشقص املشقأة يف القشوة العامينشة
واارتقات )دور املقأة يف )نات األمة .واددادت م اركة املقأة يف القوة العامينشة مشن  ٥٦,٤يف املائشة يف
عششاس  ٢٠٠١ن  ٥٨,٣يف املائششة يف عششاس  .٢٠١٤وقششد غششدت امليششادين ال ش كانششت هك شقا عينششه
القجا تستقطب مزيدا من النسات ،ومشن هشذه امليشادين قطشااب الطشريان واهلندسشة وامل هشة الوحقيشة.
ويف ت شقين الم ششار/نوفمّب  ،٢٠١٢أص ششوحت ش ششقكة اخلط ششو اجلوي ششة الو ني ششة يف ) ششقور ،اخلط ششو
اجلويششة املينكيششة لششّبور ،أو انق ش و ششا يف جنششو شششقع رسششيا يعش رشل ام شقأة قوطششان ششائقة .وأعقششب
ذلو تسيري أو رهينة لينخطو املينكية )طاقم كينشا مشن النسشات يف كشانون األو /ديسشمّب .٢٠١٣
وتوجد ا ن ست نسات قوا ل لينطائقة يف )قور .وعينه مد ع ق سنوات من م اركة )قور يف
عمينيششات هيششم الس ش س ال ش ت ششق عينيه ششا قششوة اليونييي ش  ،ك ششان مششن )ششل أف شقاد الق شوات املينكي ششة
املسينحة لّبور ست نسات شاركن يف تينو العمينيات.
 -٥٦ويف دوائ ششق الس شينطة واخت ششاذ الق شقار ،س شاينت ) ششقور تق ششدما يف تقق ششي امل شقأة امله ششا يف ش ش
اجملاات ،مبا يف ذلو املهن القانونية والسياسية واملالية وا دارية .ومن أرفت املناصب ال وصشينت
ليه ششا امل شقأة مناص ششب س ششيرية متاول ششة ،وس ششيريات ،وعض شوات يف اجملين ششس الت شقيعي ،وانئو ششة ودي ششق،
وم ردعية عامة ،وقاضية يف احملكمة العينيا ،وأمينات دائمات ،وحماميات ،ومسشوات تنييذايت يف
القطااب العاس والقطااب اخلاص مبا يف ذلو املصار  .وتتشون املشقأة أيضشا مناصشب قياديشة يف معاهشد
التعينششيم العششان ،ووك ششاات نيششاذ الق ششانون وم ش ردعيات عام ششات يف حمششاكم ال شقيعة واحملششاكم املدني ششة.
ويزداد عدد النسات رائدات األعما يف الو د مبا يف ذلو يف خاات الزراعشة والغشذات وامل شقو ت
و دمات التقسيط واخلدمات املهنية .ووفقا لينتققيق عن الياوة )ل اجلنسل الصادر عن املنتد
ااقتصششادي العششاملي يف عششاس  ،٢٠١٧هينششت )ششقور يف املقتوششة  ٥٨مششن هيششث توظيششف امل ش رشقعات
وكوششار املسشششوات واملششديقات يف الوينششد .وهينششت )ششقور يف املقتوششة  ١١مششن هيششث املسششاواة يف األجششور
لقات العم املتساوي القيمة.

 -٥٧وتتوشت )ششقور سياسشة املوا نششة الوهيششدة وا تق رشق ددواج اجلنسششية .ويشنل قششانون املوا نششة يف
)ششقور  Cap 15عينششه اششكا اكتسششا جنسششية )ششقور مششن جانششب األ أو األس لينحصششو عينششه
اجلنسششية أل)نائهمششا .وهكشن امشقأة مششن )ششقور متزوجششة مبشوا ن أجنششد أن تنقش جنسششيتها ن أ)نائهششا
وفقا لينقسم  ٦من القانون عن قيع التساي  .و ضشافة ن ذلشو ،و)شقغم أن القشانون ا يشنل
حتديدا عينه انتقشا جنسشية امشقأة مشن )شقور ن دوجهشا األجنشد ،دشود هلشذا الشزوج أن حيصش عينشه
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اجلنسششية مششن ش
القانون املذكور.

تقششدأل ينششب وفششع الطقيقششة املنصششوص عينيهششا يف القسششمل  ١ ٥و ١ ٨مششن

 -٥٨وحتظششه قضششااي امل شقأة يف )ششقور مبناصششقة قويششة يف خينششس امل شقأة يف )ششقور دار الس ش س ،وهششو
ار يضم منظمات غري هكومية دمعها اهلد القئيسي املتمم يف حتسشل وضشت املشقأة يف ايشت
اجملاات وا سيما التعينيم وااقتصاد والقعايشة ااجتماعيشة والمقافشة واجملتمشت  . ٤٤وقشد اضشطينت هشذا
قامة ع قات تعشاون
اجملينس )دور ن ط يف دعم تنييذ األولوايت الو نية ) أن املقأة ،من
مت ودارة المقافة وال وا والقايضة ال تقدس املساعدة املالية هلذا اجملينس يف تنييذ )قامج من قوي
يوس املقأة يف رسيان.
 -٥٩وقد وضعت احلكومة عددا من ا ليات لينتصدي مل كينة العنف املنزن )دتا مشن الوقايشة
منا وانتهات حلماية منا .وي ك عينه ك رج وامشقأة مسشينمل ينشواين الشزواج أن بضشعا لشّبامج
تدريوية قو الزواج ه يستعدا لينحياة الزوجية ومسشولياتا .وتُسد امل ورة أيضا لألدواج الذين
يواجهون م اك دوجية ويُ ات هششات عينشه الصشين  .و ذا تعشذر التوفيشع )شل الطشقفل يف الشزواج،
ف مششا يُ ششاعان عينششه التوص ش ن ش ع ششوعي لكاضششي وأا يُسششتمق يف فششقل املعششاانة عينششه
املقأة .ويع رد جقهة ك تسوب يف األذ الودر ألي شخل )صق النظشق عشن وضشعا الزوجشي أو
داينتششا .ويسششاهم الوششث املت شواتق ل شّبامج عينششه التينيزيششون الششو ا تتضششمن فيششديوهات تمقيييششة ) ششأن
مسألة العنف املنزن يف ذكات الوعي وليت انتواه امل اهدين ن هذه القضية اهلامة.

األدفال

٤٥

 -٦٠هم ش األ يششا جششزتا كو شريا مششن سششكان )ششقور .وق شد ق ش ردر ااسششتعقال نصششف السششنوي يف
عششاس  ٢٠١٧أن األ يششا الششذين تقش أعمششارهم عششن  ١٥سششنة همينششون  ٢١,٨يف املائششة مششن سششكان
الويند.
 -٦١ويف  ١٠ر /أغس ششطس  ،٢٠١٥س ششحوت ) ششقور حتيظاتش ششا عين ششه اليق ش شقتل  ١و ٢مش ششن
املادة  ٢٠من اتياقية هقوع الطي الينتل تتناوان محاية الطيش احملشقوس مشن األسشقة وعينشه اليقشقة أ
مششن املششادة  ٢١املتعينقششة )نظششاس التوششا .و ضششافة ن ذلششو ،قششدمت )ششقور تققيقهششا الششدوري ال ششام
اجملمت المشار والمالشث ن جلنشة هقشوع الطيش يف  ١٣متود/يوليشا  ٢٠١٥ونظشقت فيشا هشذه الينانشة
يف  ٢١كانون المار/ينايق .٢٠١٦
 -٦٢وحيظق قانون القوات املسينحة املينكية يف )قور  Cap 149جتنيد األششخاص الشذين تقش
أعمارهم عن  ١٨سنة يف صيو القوات املسينحة املينكية يف )شقور وقواتشا ااهتيا يشة .ويف هشذا
الص ششدد ،انض ششمت ) ششقور يف  ١٧أاير/م ششايو  ٢٠١٦ن الّبوتوك ششو اا تي ششاري اتياقي ششة هق ششوع

الطي ) أن اشكاا األ يا يف املنادعات املسينحة.

 -٦٣وتقشرشق )ششقور أبن األ يششا رصششيد قششيرم لينوينششد .وتقشرشق )ششقور أيضششا أبن األ يششا قششد يتعقضششون
ملظاهق امل اك ااجتماعية وااقتصادية والسينوكات املنحقفة والعنف .وقشد أقشقرت الينانشة اخلاصشة
املعنية مبشسسشة األسشقة واملشقأة والطيش طشة العمش الو نيشة ) شأن األ يشا الش تقكشز عينشه هشدفل
اسكاتيايل مها :تعزيز السياسات وا ار الت قيعي ذي الصينةمل وحتسل فعالية و اعة اخلدمات
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ااجتماعيششة املوجهششة لأل يششا  . ٤٦ويششّبهن ذلششو عينششه الت شزاس الوينششد )صششياغة وتنييششذ اس شكاتيايات
وتد ت مقركزة عينه حتسل هقوع الطي .
 -٦٤ويتم عما هقشوع الطيش قانونيشا مشن ش خمتينشف الت شقيعات الش تسشقي عينشه ايشت
م شوا ا الوينششد واملقيمششل فيششا .ويف )ششقور ،يششتم عمششا هقششوع الطي ش قانونيششا مششن ش ت شقيعات
ش ش  .وقششد ع ش رد القسششم  ١٠٣مششن قششانون العمالششة لعششاس  ٢٠٠٩يف عششاس  ٢٠١٥ليُحظششق ت ششغي
األ يا يف أي م قواب صناعي  . ٤٧وتعم )قور هاليا عينشه صشياغة قائمشة مشن األعمشا اخلطشقة
ال ا ينوغي ت غي الطيا وصغار السشن فيهشا .ويُتوقشت شاد النسشخة النهائيشة مشن هشذه القائمشة
يف عاس .٢٠١٩
 -٦٥ويششنل ق ششانون العق ششو ت  Cap 22عين ششه محاي ششة األ ي ششا م ششن ك ش أش ششكا ااس ششتغ
اجلنسششي )تاششقأل األفعششا الش تنتهششو مكششامن ضششعيهم .وقشد عش رد قششانون العقششو ت مششقة أ شق يف
٤٨
وش رددت العقو ت عينه خمتينف اجلقائم . ٤٩
عاس  ٢٠١٧لتوسيت نطاع تعقيف ااغتصا
ُ
 -٦٦ووضششعت احلكومششة منششذ عششاس  ٢٠٠٦ششط )ش مواشششق رقششم  ١٤١لتينقششي ال ششكاو
و سدات م ورة رنية من قو موظيل متمقسل .وتُسا املكاملات وفقا ملتطينوات املنظمة الدوليشة
ملسششاعدة األ يششا  .وتعمش دارة تنميششة اجملتمعششات احملينيششة ،عتوارهششا جهششة التنسششيع القئيسششية املعنيششة
تياقية هقوع الطي ) ،تعاون وثيع مشت سشائق الوكشاات احلكوميشة مبشا فيهشا قشوات ال شق ة املينكيشة
يف )قور ،وودارة الصحة وودارة التعينيم لضمان التعام فورا و)يعالية مشت ايشت ال شكاو املقفوعشة،
مبا فيها تينشو املتعينقشة اعتشدات عينشه األ يشا  .وتُشتخشذ موشادرة ضشافية لتحسشل مكانيشة الوصشو
ن ط ا ) واحلقص عينه سقيتا.
 -٦٧وتنك ششب ودارة المقاف ششة وال ششوا والقايض ششة هالي ششا عين ششه مقاجع ششة الق شوانل والين شوائ التالي ششة
لتحسل القفاه العاس لينسكان وجودة احلياة يف الويند:
أ

قانون مقكز رعاية الطي مل
لوائ مقكز رعاية الطي مل

ج

قانون معاشات ال يخو ة وا عاقة . Cap 18

 -٦٨و لتعششاون مششت اجلهششات املعنيششة ال ش ت ششم القطششااب اخلششاص واملنظمششات غششري احلكوميششة،
تواظششب احلكومششة عينششه تنظششيم )شقامج موجهششة ن األ يششا ذكششات الششوعي ون ششق املعينومششات ) ششأن
هقششوع الطيش وفهششم اتياقيششة هقششوع الطيش  .وقششد استضششافت )ششقور يف عششاس  ٢٠١٧الششدورة األون
مششن املنتششد الششو ا لأل يششا الششذي يعقششد مشقتل يف السششنة ويتششي منصششة لأل يششا لتوششاد األفكششار
وا رات ) ششأن املسششائ الش تعنششيهم .وعينششه املسششتو ا قينيمششي ،استضششافت )ششقور املنتششد اخلششامس
صشل ملوضشواب أ يالنشا ،مسشتقويننا ،رسشيان را)طتنشا )شدعم
أل يا رسشيان يف عشاس  ٢٠١٨الشذي ُ ر
من اليونيسيف .وهضق هذين املنتديل املمم اخلاص لينيونيسيف لد )قور.
 -٦٩ومنششذ عششاس  ،٢٠١٠عينششت احلكومششة أر)عششة مينششل لأل يششا يف جلنششة رسششيان املعنيششة )تعزيششز
هقششوع امل شقأة والطي ش ومحايتهششا .وتعك شف )ششقور عينششه تنييششذ طششة عم ش رسششيان ا قينيميششة ) ششأن
القضات عينه العنف ضد األ يا  ،يف شار متا)عشة اعتمشاد عش ن رسشيان مشن أجش القضشات عينشه
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العنشف ضشد املشقأة والقضشات عينشه العنششف ضشد األ يشا  ،يف )نشدر سشريي )يغشاوان يف ت شقين األو /
أكتو)ق .٢٠١٣
ضق )قور هاليا استضافة ااجتمشااب التاسشت ع شق جلنشة رسشيان املعنيشة )تعزيشز هقشوع
 -٧٠وحت ر
املشقأة والطيش ومحايتهششا ،وااجتمشااب الت شاوري السششاد لينانشة رسشيان املعنيششة ملشقأة والشدورة المامنششة
ع قة لينانة رسيان املعنية ملقأة والدورة احلادية ع قة لينانة رسيان املعنية ملقأة  ،٣+يف اليص
األ ري من عاس  ،٢٠١٩مواصينة جلهود النهول لتعاون ا قينيمي يف خا هقوع املقأة وهقوع
الطي .
 -٧١وتعتزس ودارة المقافة وال وا والقايضة لتعاون مت اليونيسيف تنييذ م قواب تدريب مشن
ث ثششة أج شزات ي ششم هينقششة عم ش ) ششأن أدوات التقيششيم و دارة احلششاات اليقديششة مششن أج ش املهنيششل
واملوظيل العامينل مت األ يا  ،مبن فيهم أعضات جلنة محاية الطي .

الشباب

٥٠

تقق )قور أبمهية ال وا ك قكات و)شدورهم اهلشاس يف رسشم مسشتقو الوينشد .ويف هشذا الصشدد،
 -٧٢ر
تسكشد احلكومة ليينسية الو نية ملينكيشة املشااي ا سش مية وتواصش تنييشذ وتعزيشز سياسشة ال شوا
الو نية ال وضعت يف عاس  ٢٠١٢من أج عداد شوا متميشزين قشادرين عينشه مواجهشة حتشدايت
اسكش ششد هب ششذه السياس ششة يف ع ششداد ) شقامج حميني ششة موجه ششة لين ششوا تقك ششز عين ششه س ششت
املس ششتقو  .وق ششد ُ
اس شكاتيايات رئيسششية ،هششي :تطششويق القششدرات ال خصششية والتعينششيم ،والعمالششة والتششدريب ،ومهششارات
القيادة ،ورايدة األعما  ،والتياهم الدون ،و سدات اخلدمات لآل قين ولألمة.
 -٧٣وحتتي ش )ششقور من ششذ عششاس  ٢٠٠٦لي ششوس الششو ا لين ششوا يف  ١ر /أغس ششطس مششن ك ش
سششنة .وقششد أقش رشق ج لششة سشينطان واينش دي ) -ريتشوان )ششقور دار السش س هششذا اليششوس رينيششا ل عشكا
مبسامهات ال وا حمينيا ويف العاق و )قاد منازاتم.

 -٧٤و ن جانششب الششدو األعضششات يف رسششيان ،اعتمششدت )ششقور ع ش ن رسششيان ) ششأن اعتمششاد
مششششق تنميششة ال ششوا يف رسششيان يف عششاس  .٢٠١٧ويعطششي هششذا ا ع ش ن دفعششة قويششة لينموششادرات

القاميشة ن تنميشة مهشارات ال ششوا يف املنطقشة كمشا يتوشل يف أو مششششق لتنميشة ال شوا يف رسششيان
الششذي ي ششم حتديششدا التعينششيم ،والصششحة والقفششاه ،والعمالششة واليششقص ،وامل ششاركة وااخن شقا  ،والششوعي
أبمهيششة رسششيان وقيمهششا وهويتهششا .وقششد هققششت )ششقور يف عششاس  ٢٠١٥يف هششذا املششششق نتياششة عامششة
وص ششينت  ٠,٧٥٨واس ششتمقت يف التق ششدس يف منح ششل تص ششاعدي من ششذ ع ششاس  .٢٠١١وق ششد جت ششاودت
نتائاها يف خاات التعينيم والصحة والقفاه املعد ا قينيمي )كمري.
 -٧٥وتواص ش احلكومششة منششذ عششاس  ٢٠١١تنييششذ الششّبانمج الششو ا خلدمششة ال ششوا  .ويقكششز هششذا
الشّبانمج عينششه اخلششدمات ااجتماعيششة والتعينششيم وتنميششة اجملتمعششات احملينيششة ويقمششي ن شقاج الطاقششات
املكنونة لد ال وا وتوعيتهم عتوارهم أعضات منضوطل ومنتال يف اجملتمشت .وتُنيشذ يف شار
ه ششذا ال ششّبانمج أن ششطة شش ش ت ششد ن توثي ششع األواص ششق و قام ششة ش ششوكات التواصش ش ) ششل ال ششوا
وتقسششيذ مهششارات القيششادة وغششق مكششارس القششيم األ قيششة و ذكششات ال ششعور )ششقوح املوا نششة واملسشششولية
ااجتماعية .وحبينو عاس ) ،٢٠١٧ين عدد قدي هذا الّبانمج  ٢ ١٤٩قدا.
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 -٧٦ويواص مقكز تنمية ال شوا تقشدأل دورات تدريويشة موجهشة نيشو الصشناعة ومعشك هبشا يف
ششار )شقانمج  City and Guildsل عتمششاد وااعشكا  .ويهششد املقكششز ن حتسششل املهششارات املشهينششة
دورات تدريوية صناعية ومهنية.
لينعم من
 -٧٧وت م اسكاتيايات ودارة المقافشة وال شوا والقايضشة ،الش تقمشي ن دايدة هشة فشقص
ومنص ششات رايدة األعم ششا لين ششوا  ) ،ش شقامج مم ش ش أس ششوواب تط ششويق مه ششارات رايدة األعم ششا ل ششد
ال ششوا  ،ال ششذي ينظم ششا مقك ششز تنمي ششة ال ششوا ومقك ششز ال ششوا  .ويف ع ششاس  ،٢٠١٧أن ش ت جلن ششة
توجيهية رفيعة املستو معنية )قايدة األعما يف أوسا ال وا من أج رصد وتنسيع موادرات
ال وا يف رايدة األعما يف )قور.
 -٧٨وأ ينق ششت هي ششة ال ششقكات الص ششغرية واملتوس ششطة يف دار الس ش س
الّبامج ال تد ن الت ايت عينه رايدة األعما . ٥٢

DARe

٥١

العدي ششد م ششن

 -٧٩واستممقت احلكومة يف الّبامج القامية ن تزويد ال وا ملهارات ال دمة لكي يصوحوا
قششادرين عينششه مواجهششة الصششعا ومتكيششنهم مششن املزيششد مششن اليششقص لكششي ي ششاركوا يف أن ششطة وعيششة
لونات اجملتمت وأتهيينهم لينقيادة ستحدا املنصات امل ئمة لذلو .ويوجد هاليا ما خموعشا ٣٧
من أص  ٩٧منظمة غري هكومية لين وا تساهم )يعالية يف أن طة )نات اجملتمت.
 -٨٠وتواصش )ششقور تنييشذ )شقانمج املششديقين التنييشذيل ال ششوا  ،الشذي ُد رشششن يف عششاس ،٢٠١٧
والشذي يهششد ن تطششويق مهشارات القيششادة لششد املشوظيل احلكششوميل الششذين التحقشوا خلدمششة منششذ
مششدة تق ش عششن عششامل ،مبششا يف ذلششو عششن قيششع ااسششتعانة ألسششاليب امل ئمششة واليعالششة يف ا دارة
وأفض املمارسات العاملية يف القطاعل اخلاص والعاس.
 -٨١ويف عشاس  ،٢٠١٧أن شأت احلكومشة مقكشز )نشات القشدرات - Pusat Pembangunan Kapasiti -
وه ششو مقك ششز ت ششدريب عين ششه امله ششارات متع ششدد ال ش شّبامج ت ششق عيني ششا ودارة الطاق ششة والق ششو العامينش ششة
مواتمة التدريب مشت تطشور
والصناعة .ويهد املقكز ن عداد قدل جاهزين لينعم من
الصناعة ومتطينواتا يف )قور . ٥٣
 -٨٢وينيذ أيضا )شقانمج الشتعينم  ،i-Readyالشذي ُد رششن يف نيسشان/أ)قي  ،٢٠١٧وهشو )شقانمج
مدتشا ثش سششنوات يتششي منصششة ا ش اب اخلششقدل العششا ينل احلششامينل ل ششهادة الوكششالوريو عينششه
ص ششناعات شش ش يف القط ششاعل الع ششاس واخل ششاص ويس ششعه ن حتس ششل م شششه تم .وم ششن ش ش ه ششذا
الشّبانمج ،بضشت املتعينمشون لعمينيشة مواكوشة مشن املنظمشة املستضشيية لضشمان اسشتاا)ة شات مهشاراتم
اهتياجات الصناعة .وتقشدس احلكومشة منحشة ششهقية ملشدة أقصشاها ثش سشنوات .وحبينشو كشانون
شا  ١ ٩٩٠قد ششا يف ال ششّبانمج ليس ششتييدوا م ششن الت ششدريب يف ٣٦١
األو /ديس ششمّب ُ ،٢٠١٨س ش ر
منظمششة مستضششيية .ويتششدر  ٨٢يف املائششة مششن هشششات يف القطششااب اخلششاص) ،ينمششا يتششدر  ١٨يف
املائة منهم يف القطااب العاس .ومنذ تدشل الّبانمج ،هص  ٤٠٩متدر)ل عينه فقص عم )دواس
كام يف ال قكات املستضيية.
 -٨٣وتواظششب )ششقور عينششه امل ششاركة يف أن ششطة منهششا )شقانمج السششيينة مششن أجش شششوا جنششو
ش ش ششقع رس ش ششيا والي ش ششا ن  ، SSEAYPوش ش ششوكة الي ش ششا ن  -ش ش ششقع رس ش ششيا لتو ش ششاد الطينو ش ششة وال ش ششوا
 ، JENESYSو)قانمج تواد ال وا )شل )شقور وكشوراي ،وخمشيم ششوا رسشيان والصشل ،و)شقانمج
قيادات ال وا امل شكا )شل سشنغافورة و)شقور  ، SBYLEPو)شقامج ال شوا الش تنظمهشا منظمشة
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الكومنول ش ششث ،ومو ش ششادرة ال ش ششواايت املتح ش ششدة م ش ششن أجش ش ش الق ش ششادة ال ش ششوا يف جن ش ششو ش ش ششقع رس ش ششيا
 YSEALIلتعزيز تطويق مهارات القيادة و قامة شوكات التواص )شل ال شوا يف جنشو ششقع
رس ش ششيا .وحبين ش ششو ع ش ششاس  ،٢٠١٨وصش ش ش ع ش ششدد اخل ش ششقدل يف )ش ش شقانمج  YSEALIني ش ششو  ١٣٥قد ش ششا
و ١ ٠٢٩قدششا يف ) شقانمج  .SSEAYPوتينقششه عششدد مششن شششوا )ششقور أيضششا تكقهششا دوليششا ي ششيد
أبن طتهم الطوعية . ٥٤

املسنون

٥٥

 -٨٤تششون )ششقور أمهيششة لغششة لقعايششة املسششنل ومحايششة هقششوقهم وتعزيزهششا .وليسششت محايششة املسششنل
جششزتا أصششي مششن القششيم ااجتماعيششة والمقافيششة ل ششعب )ششقور فحسششب ) ،ش ششا واجششب هششاس مششن
اهششا امل ششكا احملكششم التنسششيع )ششل الوكششاات الششذي
واجوششات احلكومششة تضششطينت )ششا مششن ش
ي ششم األم ششة )كامينه ششا  .واملس ششنون ه ششم ج ششزت م ششن نظ ششاس دع ششم هاس ششم األمهي ششة وش ششقكات هك ششن أن
يسششتعان خبششّبتم يف تطششويق األمششة يف سششوي حتقيششع رؤيششة واوسششان )ششقور  .٢٠٣٥ويف عششاس ،٢٠١٧
ممش املوا نششون املسششنون الششذين وصششينت أعمششارهم ن  ٦٥عامششا فمششا فششوع دهششات  ٥,٤يف املائششة مششن
خمواب السكان .وت ري تقديقات األمم املتحدة ن أنا يُتوقت أن يتضاعف عدد السشكان املسشنل
يف الويند حبينو عاس . ٥٦ ٢٠٣٥
 -٨٥ولقيم األسقة أمهية هاينة يف النسيج األ قشي جملتمشت )شقور .ويشون الوينشد أمهيشة ملشسسشة
األسششقة ولينششدور اهلششاس الششذي تضششطينت )ششا يف حتقيششع رفششاه كش عضششو مششن أعضششات اجملتمششت .ويف )ششقور،
جششقت العششادة أن تعششيا أجيششا مششن أسششقة واهششدة حتششت سششقف واهششد .ونظششاس األسششقة املوسششعة هششو
أسا )ي ة منسامة ومأمونة ومتكينية لقعاية املسنل واأل يا الصغار.
 -٨٦وعينششه املسششتو ا قينيمششي ،تعمش )ششقور ) ششك وثيششع مششت سششائق الششدو األعضششات يف رسششيان
عينه تعزيز رفاه املسنل ،مبا يف ذلو تعزيز شيخو ة صحية ون طة .وت كا )قور هاليشا مشت فيتنشاس
يف عداد مواد ع ميشة وتمقيييشة وتواصشينية ) شأن ال شيخو ة الصشحية والن شطة . ٢٠١٩-٢٠١٧
ويتماششه ذلششو مششت عش ن كوااملوششور ) ششأن ال شيخو ة :متكششل املسششنل يف رسششيان ،الششذي اعتُمششد
يف عاس  ،٢٠١٥وم قواب الوحو ) أن رعاية املسنل يف رسيان :٣+دور األسق وأنظمة الدعم
احملينية والو نية الذي عقد يف عاس .٢٠١٧

 -٨٧وقششد أن ششأ اجملينششس الششو ا املعششا لقضششااي ااجتماعيششة الينانششة اخلاصششة املعنيششة ملسششنل
واألشخاص ذوي ا عاقة وكينيها شاد )شقامج و شدمات اجتماعيشة شش لقعايشة الي شات الضشعيية
يف خاات مم ا سكان والصحة والعمالة والنق والكفيا وامل اركة ااجتماعية.

 -٨٨ويف أاير/مششايو  ،٢٠١٧اسششتعقل اجملينششس الششو ا املعششا لقضششااي ااجتماعيششة وأقش رشق طششة
العم املتعينقة ملوا نل املسنل الش تتماششه مشت طشة عمش مدريشد الدوليشة لين شيخو ة ٢٠٠٢

ااس ش شكاتياية و طش ششة العم ش ش العامليتش ششان املتعينقتش ششان ل ش ششيخو ة والصش ششحة لينيش ششكة .٢٠٢٠-٢٠١٦

وتد

طة العم ن ضمان متتت املوا نل لصحة والن ا من
أ

ث ثة أهدا رئيسية:

عداد موا نل مسنل منتال ومستقينلمل
ضمان رعاية املوا نل املسنل ورفاههممل
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هششة أنظمششة دعششم لينم شوا نل املسششنل تكيش هلششم )ي ششة مواتيششة وت ششايعهم عينششه
ج
امل اركة اليعينية يف اجملتمت احمليني.
 -٨٩ويف  ١١ت قين األو /أكتو)ق  ،٢٠١٨و لتزامن مت اليوس الشدون لكوشار السشن ،نُظمشت
هينقششة عمش ملناق ششة طششة العمش وضششمان دراج توصششيات يقششدمها املسششنون الششذين هضششقوا أيضششا
هذه الدورة.
 -٩٠وتواص احلكومة هة مقافع تديقها ودارة المقافة وال وا والقايضة مشن أجش املشوا نل
واملقيمل ،وا سيما ال وا واملوا نون املسنون .ومنذ ن ات أو مقكز ألن طة املوا نل املسنل
يف رذار/م ششار  ،٢٠١٣افتُش ششت مقكش ششز ر ش ششق يف عش ششاس  ٢٠١٧ليكش ششون مقكش ششز دعش ششم ختمعش ششي يتش ششي
لينمسششنل امل ششاركة يف خمتينششف أن ششطة أسششينو احليششاة الصششحي .ومن شذ عششاس  ،٢٠١٨أن ش مقكششز
اجملتمششت احملينششي )سششتاري الششذي يتششي فششقص الينقششات )ششل املسششنل وال ششوا مششن ش 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.

 -٩١ومتا)عششة خلطششة عم ش )ششقور دار الس ش س الو نيششة املتعششددة القطاعششات ) ششأن الوقايششة مششن
األمشقال غششري املعديششة والسششيطقة عينيهششا لينيششكة ) ، ٢٠١٨-٢٠١٣شُشذلت جهششود لتحسششل جششودة
القعاية و دارة األمقال غري املعدية يف )قور .وتواص ودارة الصحة اتوااب شج ششام وجشامت فيمشا
يتعينع )قعاية الوالغل الكوار ،وي م ما ييني:
أ

ضمان أقصه جودة من احلياةمل

دايدة الوعي ) أن أر)عة من احلاات ال ائعة يف مت دمة ال شيخو ة :هشاات
السقو والسينس واخلق وااكت ا مل
ج

تعزيز املوارد الو قية لتقدأل اخلدمات يف ايت الوي ات.

 -٩٢وقد مش التقدس احملقد يف تنييذ طة العم املتعينقة )قعاية املسنل ما ييني:
دا

اخل ششدمات الص ششحية املقدم ششة لينمس ششنل يف مست ششيه ريو ششا وتق ششدس فيه ششا رعاي ششة
أ
مست ييات املقا عة و ارجهامل و دمات ختمعيةمل و ط هاتيي لينمساعدةمل

يف أاير/مايو  ،٢٠١٥أن مقكز لينقعاية و عادة التأهي يسمه
 Cerah Sejahteraلتقدأل دمات تقييم شامينة لينمقضه املسنل ،واملقضه الذين تعقضوا لينسشكتة
واملقضه ذوي ا عاقةمل
Pusat Amal

ج تني ششذ ودارة الص ششحة )ش شقامج وأن ششطة تمقييي ششة يف خ ششا الص ششحة ذك ششات ال ششوعي
ملسائ ذات الصينة ،وذلو لتعاون مت اجلهات املعنية من قوي ودارة المقافة وال وا والقايضة
ومقاكز أن طة املوا نل املسنل.
 -٩٣وقششد نيششذت ودارة الص شحة ،مششن ش مقكششز تعزيششز الصششحة لتعششاون مششت اجلهششات املعنيششة
) ش شقانمج أسش ششينو احليش ششاة الصش ششحي مش ششن أج ش ش املسش ششنل يف مقا عش ششات )ش ششقور  -م ش شوارا ،و)ي يش ششت،
وتوتنش  . ٥٧وهشد الشّبانمج ن متكشل املسشنل ) شأن اسشتدامة أسشاليب احليشاة الصشحية .ومشينششت
مك ششوانت ال ششّبانمج حم ششادتت تمقييي ششة ) ششأن الصش شحة ،وفحوص ششا ص ششحية ،وج ششوات يف احملش ش ت
التاارية الصحية وجينسات هوار ) أن الصحة مت املسنل.
GE.19-03027
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 -٩٤ولضششمان القعايششة ااجتماعيششة والضششمان ااجتمششاعي لينمسششنل يف الوينششد ،تقششدس احلكومششة
مع ششاش ش ششيخو ة ش ششهقاي لينم ش شوا نل واملقيم ششل ال ششدائمل ال ششذين )ينغ ش شوا س ششن الس ششتل .وقش ششد ادداد
عششدد املسششتييدين منششا وانتق ش مششن  ٣٢ ٨٥٠يف عششاس  ٢٠١٧ن  ٣٥ ١٣٨يف كششانون األو /
ديسمّب .٢٠١٨

اإلعالة

٥٨

 -٩٥حبين ش ششو متود/يولي ش ششا ) ،٢٠١٨ين ش ش ع ش ششدد األش ش ششخاص ذوي الق ش ششدرات املختيني ش ششة يف الوين ش ششد
املساينل لد ودارة المقافة وال وا والقايضة ما خموعا  ٦ ٥٠٦أشخاص .وما انيكت )شقور
تس ششتعم مصش شطين ذوي الق ششدرات املختيني ششة من ششذ ع ششاس  ٢٠١٥لكش ششارة ن األش ششخاص ذوي
ا عاقششة ق شقارا منهششا أبن ك ش شششخل قششد ُوهششب قششدرات خمتينيششة .وحتقيقششا هلششذه الغايششة ،تظ ش )ششقور
هقيصششة عينششه هششة هقششوع وفششقص متكاف ششة هلشششات األفشقادمل وضششمان متكششنهم مششن عششيا هيششاتم،
وااع شكا هب ششم وم شاركتهم الكامين ششة يف اجملتمششت .وعين ششه ثششق تص ششديع )ششقور عين ششه اتياقيششة هق ششوع
األشششخاص ذوي ا عاقششة يف  ١١نيسششان/أ)قي  ،٢٠١٦بطششط هاليششا لتقششدأل اقكاهششات دمششاج
مكوانت ااتياقية يف رؤية واوسان )قور .٢٠٣٥
 -٩٦و)قور هقيصة عينه النهول حبقوع األشخاص ذوي القدرات املختينية ورعايتهم ،وهشي
تعكششف هاليششا يف ششار رسششيان عينششه عششداد طششة عم ش قينيميششة ) ششأن دمششاج األشششخاص ذوي
ا عاقة يف اجملتمعات احملينية يف رسيان.
 -٩٧وقد كينيشت الينانشة اخلاصشة املعنيشة )قضشااي املسشنل واألششخاص ذوي ا عاقشة سشتعقال
طششة عم ش ) ششأن األشششخاص ذوي القششدرات املختينيششة تُعششل )تطششويق مهششاراتم ورفششاههم ورعششايتهم
وتقشدأل منظومششة دعششم هلششم .وتوشل طششة العمش املنقحششة موشادرات شش لضششمان املسششاواة يف احلقششوع
واليششقص ومتكششل األشششخاص ذوي القششدرات املختينيششة يف اجملتمششت والتنميششة الو نيششةمل واحلصششو عينششه
رعاية صحية ذات جودة وعينه احلقوع القانونيةمل واحلمايشة ااجتماعيشة والتأهيش و عشادة التأهيش مل
والوصو ن املقافع واملوار ووسائ النق  .وقشد أُدرجشت أهكشاس اتياقيشة هقشوع األششخاص ذوي
ا عاق ششة يف ط ششة العم ش لض ششمان مواتمته ششا م ششت االتزام ششات الدولي ششة .وأي ششد اجملين ششس ال ششو ا املع ششا
لقض ششااي ااجتماعي ششة ط ششة العم ش ه ششذه عتواره ششا وثيق ششة متا ششددة نشُ ري ششذت )ع ش اس شكاتياياتا
ليع .

 -٩٨ويف ع ششاس  ) ،٢٠١٥ششدأ ني ششاذ ق ششانون مقاقو ششة املو ششار لع ششاس  ٢٠١٤ول ش شوائ مقاقو ششة املو ششار
لعش ششاس  ، ٢٠١٤لضش ششمان تزويش ششد املوش ششار العامش ششة واخلاصش ششة مبقافش ششع تتش ششي لألشش ششخاص ذوي ا عاقش ششة

اسششتخدامها )ششدون ه شواجز .واعتوششارا مششن األو مششن ت شقين المششار/نوفمّب  ،٢٠١٨أُلزمششت ايششت
املوار هة مكانية الوصو اخلالية من احلواجز ملساعدة األشخاص ذوي القدرات املختينية.

 -٩٩ويف كششانون األو /ديسششمّب  ،٢٠١٧أن ش ت جلنششة اسششتعقال املوششاد التوجيهيششة لصششياغة
الطوع ششة األون م ششن املو ششاد التوجيهي ششة لتص ششاميم مقاعي ششة اهتياج ششات األش ششخاص ذوي القش شدرات
املختينيششة  . ٥٩وتضششم هششذه الينانششة ال ش ت ششق عينششه قيادتششا هي ششة مقاقوششة املوششار وصششناعة الت ششييد
مينششل مششن القطششاعل العششاس واخلششاص ومنظمششات غششري هكوميششة .وتقكشز هششذه املوششاد التوجيهيششة الش
ص ش ششدرت ونُ ش ششقت يف ت ش ش شقين الم ش ششار/نوفمّب  ٢٠١٨ألس ش ششا عين ش ششه ااهتياج ش ششات ا ض ش ششافية
لألشخاص ذوي القشدرات املختينيشة .وأُدرجشت ششقو لزاميشة عديشدة لينتقينيش ن احلشد األدىن مشن
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القيششود يف الوي ششة لتمكششل األشششخاص ذوي القششدرات املختينيششة مششن اانتيششااب الكامش مبقافششع املوششار.
و)ينم شا تسششتعد )ششقور ملواكوششة تسششاراب وتششرية شششيخو ة سششكا ا ول نتقششا ن ختمششت أكمششق مشششوا،
ت ردد هذه املواد أيضا عينه مياهيم وأهكشاس التصشميم العشاملي ال شام الش يسشتييد منهشا أوسشت
يششف مششن السششكان ،مبششن فششيهم ا ت وأ)نششاؤهم وال ششوا واملسششنون .وتتضششمن املوششاد التوجيهيششة
شقو ا جديدة هة قع و قات ومسشالو يتيسشق الوصشو ليهشا ل سشتاا)ة لينعشدد املتزايشد مشن
املس ششنل ذوي احلقك ششة احمل ششدودة ومس ششتعميني الكقاس ششي املتحقك ششة .وي ششك أيض ششا عين ششه املو ششار الش ش
تق دهششا األسششق أن تششوفق مقافششع مقاعيششة اهتياجششات األسششقة مبششا يف ذلششو مشقاهي مقاعيششة لأل يششا
وغقفا لألمهات املقضعات.
 -١٠٠وتقش ششدس احلكومش ششة معاشش ششات ومنحش ششا شش ششهقية لألشش ششخاص ذوي القش ششدرات املختينيش ششة ومش ششن
يعيين ششون :معاش ششات ألك ري ششات الوص ششق ومنح ششة ااض ششطقا ت العقيني ششة ،ومنح ششة ومع ششاش األش ششخاص
املعاقل .ويف عاس  ،٢٠١٨أهقدت احلكومة مزيدا من التقدس يف تعزيز رفاه ورعايشة األ يشا ذوي
القششدرات املختينيششة الششذين تق ش أعمششارهم عششن  ١٥سششنة )تخصششيل منحششة شششهقية مقششدارها ١٥٠
دوارا مششن دوارات )ششقور هلششم .وحبينششو كششانون األو /ديسششمّب ) ،٢٠١٨ينش عششدد املسششتييدين مششن
هذه املنحة ال هقية  ٦١٠أ يا .
 -١٠١وخينششس األلعششا األوملويششة لينمعششوقل يف )ششقور دار السش س هششو راعششي وم ششات القايضششيل
م ششن ذوي الق ششدرات املختيني ششة يف الوين ششد  . ٦٠ويتع ششاون ه ششذا اجملين ششس ) ششك وثي ششع م ششت ودارة المقاف ششة
وال وا والقايضة يف تدريب هشات القايضشيل هشة مقافشع التشدريب هلشم واملشدر)ل والشدعم املشان
لك ششي ي ششاركوا يف مو ششارايت ويف ط ششة حتيي ششز التي ششوع يف األلع ششا القايض ششية .وق ششد ش ششارا ه شششات
القايضيون يف أهدا رايضية قينيمية ودولية . ٦١
 -١٠٢وتعكششف )ششقور عينششه التصششدي لينوطالششة يف أوسششا األشششخاص ذوي القششدرات املختيني ششة
ختاذ موادرات يف القطاعل العاس واخلاص  . ٦٢ويُعكف عينه عداد قاعدة )يشاانت مقكزيشة ) شأن
وضعية العم لد األشخاص ذوي القدرات املختينية.
وتقق احلكومة )شدور املنظمشات غشري احلكوميشة يف شاد )قاخهشا املوجهشة لألششخاص ذوي
 -١٠٣ر
الق ششدرات املختينيش ششة ويف تعزيش ششز الش ششوعي العش ششاس هتياجش ششاتم وهقش ششوقهم .وقش ششد أن ش ش خينش ششس رعايش ششة
األشششخاص ذوي القششدرات املختينيششة لتعششاون مششت دارة تنميششة اجملتمعششات احملينيششة يف عششاس .٢٠١٦
ويقكز هذا اجملينشس عينشه تطشويق مهشارات األششخاص ذوي القشدرات املختينيشة ورعشايتهم ،ويضشم مشن
)ل أعضائا مينل من خمتينف منظمات األشخاص ذوي ا عاقة.
 -١٠٤واة هاجة ن مواصينة )ذ أقصشه اجلهشود يف تطشويق قشدرات األششخاص ذوي القشدرات
املختينية ومن املهم لّبور أن تواص )نات قدراتا و ّبتا يف هذا اجملا .

الصحة

٦٣

 -١٠٥ت ششدد رؤي ششة واوس ششان ) ششقور  ٢٠٣٥عين ششه أمهي ششة القعاي ش شة الص ششحية عتواره ششا م ششن أ) ششقد
ااسششتممارات يف التنميششة الو نيششة .ويُكي ش تعزيششز جششودة احليششاة مششن ش التخطششيط ششار عم ش
نظاس القعاية الصشحية وتنييشذه مشن أجش تغطيشة صشحية ششامينة لألششخاص يف ايشت املسشتوايت يف
الوين ششد .ويغط ششي نظ ششاس القعاي ششة الص ششحية ه ششذا اي ششت جوان ششب تعزي ششز الص ششحة والوقاي ششة م ششن األم شقال
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والع ج و عشادة التأهيش عينشه نيشو ششام  .وقشد أن شأت احلكومشة أر)شت مست شييات ،وأر)عشة ع شق
مقكزا صحيا ،وث عيادات صحية ،وأر)ت عيشادات لصشحة األس والطيش  ،وأن شأت أيضشا ثش
عيادات متنقينة و دمتل ويتل منقولتل جوا.
 -١٠٦ود ش ش ش ش ق ش ش ششانون الص ش ش ششحة العقيني ش ش ششة لع ش ش ششاس  ٢٠١٤هي ش ش ششز الني ش ش ششاذ يف  ١ت ش ش ش شقين الم ش ش ششار/
نوفمّب  ٢٠١٤فح ر حم قشانون اخلشق لعشاس  Cap 48 ١٩٢٩الشذي يقمشي ن ضشمان املسشاواة
وعششدس التمييششز وتقاسششم املسشششولية )ششل أصششحا املصششينحة املعنيششل ،فيمششا يتعينششع )قعايششة األشششخاص
املضطق)ل عقينيا وع جهم .ويقمي أيضا ن ضمان اتوااب شج ششام يقكشز عينشه املشقي يف رعايشة
وع ج األشخاص املضشطق)ل عقينيشا ،مبشا يف ذلشو عشادة أتهشيينهم و عشادة دخهشم يف اجملتمشت .وقشد
أُدرجششت أهكششاس حمششددة مششن أجش ف ششات اصششة مششن املقضششه مبششن فششيهم غششري القششادرين عينششه عطششات
مشوافقتهم عينششه العش ج .وهنششاا أهكشاس ضششافية تضششمن رعايششة األششخاص املضششطق)ل عقينيششا الششذين
قد يواجهون سوت املعامينة أو ا مها  ،وغري القادرين عينه ااعتنات أبنيسهم وششو م.
 -١٠٧ويس ششتمق تق ششدأل ششدمات ص ششحية ويف ششب األس ششنان والقعاي ششة الص ششحية هي ششث ا ي ششدفت
املوا نون رينشا رمشزاي مبقشدار دوار واهشد مشن دوارات )شقور .وي شم ذلشو شدمات ذات جشودة
عالي ششة يف خ ششا ص ششحة األس والطي ش ت ششم ) شقامج التحص ششل وفحوص ششات م ششا قو ش ال ششوادة ،ال ش
سامهت مسامهة كورية يف اخنيال معدات وفيات األمهشات  ٦٤واأل يشا  . ٦٥ومتكشن الوينشد مشن
هذا ا اد من الوفات أبهدا وغاايت أهدا التنمية املستدامة فيما يتعينع لصحة.
 -١٠٨وتقكز طة  BruMAP-NCDلينيكة  ٢٠١٨-٢٠١٣عينه مخسة أهدا  ،هي:
أ

احلد من تعا ي التو مل
تعزيز نظاس غذائي متوادن وصحيمل

ج

دايدة األن طة الودنيةمل

د

حتديد األشخاص املعقضل لألمقال غري املعديةمل

ه

حتسل جودة القعاية ونتائج دارة األمقال غري املعدية.

 -١٠٩ونشُ ريششذت أن ششطة ش ش وسششتُقيم طششة  BruMAP-NCDلينيششكة  ٢٠١٨-٢٠١٣يف مطينششت
عششاس  ٢٠١٩لينوقششو عينششه مششد فعاليششة خمتين ششف ا ج شقاتات يف حتقيششع خمتينششف األهششدا  .وق شد
٦٦
هددت فققة العم املتعددة القطاعات املعنيشة لصشحة الش أن ش ت يف ششوا /فّبايق ٢٠١٧
مخسة خاات متعددة الوظائف يف خا الصحة:
أ

احلقص عينه أن تكون لك

ي أفض )داية يف احلياةمل

حتسل )ي ة الغذات يف )قورمل
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ج

دعم اجملتمعات الن طةمل

د

التقيني من التد لمل

ه

الصحة العقينية.

GE.19-03027

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

 -١١٠ويف ت شقين الم ششار/نوفمّب  ،٢٠١٧أ ششزت ) ششقور النس ششخة النهائي ششة م ششن اخلط ششة القئيس ششية
لنظششاس الص ششحة و)نيت ششا التحتي ششة ،ال ش تقك ششز عين ششه س ششوت اس شكاتيايات رئيس ششية و ٩٠مو ششادرة ت ششم

مكور الصحة والونية التحتية وفقا لينمششقات العاملية كما أوصت )ذلو منظمشة الصشحة العامليشة.
وتتششي اخلطششة القئيسششية ار ششة قيششع لششودارة الصششحة وأيضششا ألصششحا املصششينحة املعنيششل يف جهششود
دايدة تعزيششز نظششاس الصششحة الو نيششة و)نششاه التحتيششة .وتواك شب اخلطششة متششاس املواكوششة أهششدا واوسششان
)قور  ٢٠٣٥القامية ن حتسل جودة احلياة لد السكان.
 -١١١و)قور هقيصة عينه تقدأل دمات ذات جودة عالية يف خشا رعايشة املصشا)ل خلشق ،
مششن ش التششداريب املنتظم ششة واانيتششاح املوك ششق عينششه مق ششدمي القعايششة و ارس ششيها ،والتعششاون ) ششل
الششودارات املعنيششة واملنظمششات غششري احلكوميششة .في شي ر /أغسششطس  ،٢٠١٧نظمششت )ششقور ) شقانمج
تدريب املدر)ل عينه مهارات رعايشة املصشا)ل خلشق  ،اششكاا مشت املكتشب ا قينيمشي لينمنظمشة
الدولي ششة لآللزه ششاهق يف منطق ششة رس ششيا واحمل ششيط اهل ششاد ومشسس ششة م ششاليزاي املعني ششة لزه ششاهق .وهض ششق
)قانمج التدريب موظيون من ودارة الصحة وودارة المقافة وال وا والقايضة .ونظمت منظمة غشري
هكوميششة ،هششي منظمششة  ،demensia Bruneiال ش أن ش ت يف كششانون األو /ديسششمّب  ،٢٠١٧دورة
تدريوي ششة دام ششت ي ششومل ) ششأن مه ششارات رعاي ششة املص ششا)ل خل ششق  ،ورم ششت ن دايدة ال ششوعي ) ششأن
املسائ ذات الصينة . ٦٧
 -١١٢ويف ك ششانون المار/ين ششايق  ،٢٠١٩أن ششأت ودارة الص ششحة ط ششا هاتيي ششا و ني ششا لينمس ششاعدة
املتعينقششة لصششحة العقينيششة وقُششدمت ملششوظيي هششذه الششودارة تششداريب أوليششة يف أيينو /سششوتمّب ٢٠١٨
لتعينم السياسات وا جقاتات.
 -١١٣ويف عششامي  ٢٠١٦و ،٢٠١٧تقأسششت )ششقور اجتمششااب ودرات الصششحة يف رسششيان واجتمششااب
كوار مسشون رسيان املعا )تنمية الصحة ،و لا اعتُمدت طشة رسشيان لتنميشة الصشحة ملشا )عشد
ع ششاس  .٢٠١٥وحت ششدد ه ششذه اخلط ششة أول ششوايت الص ششحة يف منطق ششة رس ششيان وه ششي تكمش ش االتزام ششات
املتعهد هبا يف ار أهدا التنمية املستدامة.
 -١١٤ودقي هاليا يف )قور تنييذ العديد مشن امل شاريت يف شار ميزانيشة )شقانمج منظمشة الصشحة
العامليششة ل رتقششات )ونششات قششدرات مششوظيي الصششحة ومواصششينة حتسششل نظششاس القعايششة الصششحية يف الوينششد.
و ينوش شت ودارة الص ششحة مس ششاعدة تقني ششة م ششن منظم ششة الص ششحة العاملي ششة مشين ششت خ ششاات الوقاي ششة مش شن
األمقال غري املعدية ومكافحتها ،والصحة العامة ،واملواد الصيدانية والقعاية الصحية األولية.
 -١١٥ومشينششت ال شّبامج ال ش أ ششزت يف اليششكة  ٢٠١٧-٢٠١٦يف ششار ميزانيششة ) شقانمج منظمششة
الصحة لّبور ما ييني:
أ
ومعيقاتامل

تعزيز نظاس غذائي صحي يف )قورمل
دراسششة ع ششن العوام ش امليس شقة ل شّبامج أس ششينو احليششاة الص ششحي يف مك ششان العم ش

ج أنظمة الصحة :سياسات واسشكاتيايات و طشط الصشحة الو نيشة هينقشة عمش
) أن تقييم تكنولوجيا الصحة .
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 -١١٦ويُوحش ش ش ششث هاليش ش ش ششا )قانخش ش ش ششان مش ش ش ششت ودارة الصش ش ش ششحة العامليش ش ش ششة يف ش ش ش ششار ميزانيش ش ش ششة الش ش ش ششّبانمج
لينعامل :٢٠١٩-٢٠١٨
أ

تقييم اهتياجات دمات و)قامج الصحة امل ئمة لينمقاهقلمل

تقي ش ششيم ط ش ششة  BruMAP-NCDليني ش ششكة  ٢٠١٨-٢٠١٣و ع ش ششداد ط ش ششة عمش ش ش
متعددة القطاعات لينوقاية من األمقال غري املعدية ومكافحتها يف )قور لينيكة .٢٠٢٥-٢٠٢٠
 -١١٧وتقش رشق )ششقور حلاجششة ن قششوة عامينششة مهنيششة يف خششا الصششحة متمقسششة وكافيششة مششن هيششث
العدد .ويتي معهد عينوس الصحة  ،Pengiran Anak Puteri Rashidah Sa’adatul Bolkiahالشذي
أن ش يف عششاس  ،٢٠٠٠عششددا كافيششا مششن املمقضششات املتمقسششات يف )ششقور وتواصش احلكومششة تقششدأل
من دراسية لينطينوشة ملتا)عشة الدراسشة يف الطشب .لكشن هنشاا نقشل مسشتمق يف عشدد مهنيشي الصشحة
احملينيل املشهينل يف الويند مبن فيهم األ وات.
 -١١٨وم ششن ) ششل التح ششدايت الش ش ت ششزداد تعقي ششدا )يعش ش ارتي ششااب تك ششاليف القعاي ششة الص ششحية الش ش
تتحمينها احلكومة ما ييني:
التعام مت التغريات يف األمقال الو ئية هيث ت هد )شقور ارتياعشا متزايشدا يف
أ
األمقال غري املعدية ،وظهور أمقال غري معدية جديدة وعودة ظهور أمقال معدية قدهةمل
التعامش ش م ششت التح ششو ال ششدهغقايف هي ششث ت ششهد ) ششقور دايدة يف أع ششداد س ششكا ا

املسنل.

التعليم

٦٨

 -١١٩يعششد التعينششيم وتطششويق ال شقأ مششا الو ششقي أولششويتل رئيسششيتل يف سياسششة )ششقور لينتنميششة يف
األجش الطوي ش  ،كمششا هششي موينششة يف رؤيششة واوسششان )ششقور  .٢٠٣٥ويتاششاود معششد ا ملششاس لق شقاتة
والكتا)ة يف الويند  ٩٥يف املائة) ،ينما يص املعد ا اان ل لتحاع ملدار اا)تدائية والمانوية
ن  ١٠٠يف املائة.
 -١٢٠ووفقا ملششق التاارة املستدامة لعاس  ٢٠١٨الصادر عشن مشسسشة هنشقيتا ،تنشدرج )شقور
يف عداد الويندان ال تسا حتسشنات مينموسشة يف التحصشي التعينيمشي .وقشد ششهدت )شقور دايدة
)نسشوة  ٢,٨٣يف املائشة يف حتصشي الع مششات  A-Cيف ايشت املشواد اخلمششس يف نتشائج تقيشيم املششدار
اا)تدائية يف عاس  ،٢٠١٨مقارنة )عاس . ٦٩ ٢٠١٧
 -١٢١ولتعزيز ال قاكة الدولية ،استقوينت )قور يف عاس  ٢٠١٨دايرتل من م مكتب منظمة
األمم املتحدة لينك)ية والعينم والمقافة اليونسكو يف جاكق . ٧٠
 -١٢٢وهققت )قور ادات مينحوظة يف هشة فشقص متكاف شة لينطالوشات .ووفقشا لتققيشق ن شقه
منتد التعاون ااقتصادي لدو رسيا واحملشيط اهلشاد يف أيينو /سشوتمّب  ،٢٠١٧تصشدرت )شقور
قائمة الويندان من هيث عشدد قدشات العينشوس يف منطقشة رسشيا واحملشيط اهلشاد )نسشوة انهشزت ٦٧
يف املائة يف التعينيم اجلامعي.
 -١٢٣ومششن أج ش هششة فششقص كامينششة لينحصششو عينششه التعينششيم ليناميششت ،واصششينت احلكومششة منششذ
عششاس  ٢٠٠٧تنييششذ قششانون التعينششيم ا لزامششي  . Cap 211ويششنل هششذا القششانون عينششه لزاميششة التعينششيم
22
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لتس ششت س ششنوات جلمي ششت األ ي ششا )ص ششق النظ ششق ع ششن ينيي ششتهم ااجتماعي ششة أو نش شواب جنس ششهم أو
قدراتم .ويعزد هذا القانون )سياسة تعينيم ملدة اثن ع قة سنة ت ات الطينوة عينشه متشاس تعينشيمهم
المششانوي عينششه األق ش  .ونيششذت احلكومششة أيضششا قششانون التعينششيم الششديا ا لزامششي  Cap 215لينطينوششة
املسينمل منذ عاس  ٢٠١٣الذي ينل عينه تينقي تعينيم س مي لزامي ملدة سوت سنوات.
 -١٢٤ويف ع ششاس  ،٢٠١٨أع ششدت ودارة التعين ششيم ط ششة اسش شكاتياية تعينيمي ششة جدي ششدة مل ششدة مخ ششس
سششنوات هششدفها تعزيششز وتطششويق كيششاتات امل شوارد الو شقية .وتششد أيضششا ن هششة احلصششو عينششه
التعين ششيم اجلي ششد لينامي ششت عين ششه ق ششدس املس ششاواة وا نص ششا وتعزي ششز ال شقاكات اليعال ششة ) ششل أص ششحا
املصششينحة ليائششدة املتعينم ششل .وتقك شز اخلطششة عين ششه اهتياجششات املتعينمششل م ششد احليششاة ،مبششا يف ذل ششو
اكتسا مهارات م مة ل ستاا)ة ل جتاهات العاملية.
 -١٢٥وق ش ششد وض ش ششعت ) ش ششقور سياس ش ششة التعينش ش شيم اخل ش ششاص ،الش ش ش تع ش ششد نظام ش ششا تعينيمي ش ششا يس ش ششتايب
اهتياجات ايت األ يا مبن فيهم الطينوشة ذوو القشدرات املختينيشة .ونشُ ريشذ عشدد مشن )شقامج الشدعم
ممش )شقانمج املسششاعدة عينششه الششتعينم ،و)شقانمج التأهيش لينتعينششيم املهششا ضششافة ن هينقششات دراسششية
وهينقات عم ودورات لتواد املعينومات ) أن التعينيم اخلاص وال ام من أج املعينمل وا ت
وعامششة اجلمهششور .وتينقشه الطينوششة ذوو ااهتياجششات اخلاصششة أيضششا مسششاعدة عينششه الششتعينم مششن )شقانمج
مس ششاعدة ذوي ااهتياج ششات اخلاص ششة يف التعين ششيم و دم ششة ال ششدعم املتخصص ششة م ششن وه ششدة التعين ششيم
اخلاص يف ودارة التعينيم.

 -١٢٦ووضعت )قور معايري تقييم أدات املعينم يف )قور يف مسعه ن حتقيشع غايشة رؤيشة واوسشان
)شقور  ٢٠٣٥املتعينقشة )تحقيشع  ٩٠يف املائشة عينشه األقش مشن املعينمشل مسشتو ا يقش عشن املسششتو ٣
عينمش ششا أن املسش ششتو  ٥هش ششو املسش ششتو األعينش ششه  .وقش ششد أعش ششدت هش ششذه املعش ششايري لضش ششمان أدات جيش ششد
لينمعينمل .وينصشب الككيشز أساسشا عينشه جشودة التعينشيم مشن ش تطشويق املهشارات املهنيشة لضشمان
احلي ششاى عين ششه ج ششدو املنه ششاج التعينيم ششي والوي ششداغوجيا وتزوي ششد املعينم ششل ملس ششتو املطين ششو م ششن
الكياتة.
 -١٢٧ومنششذ عششاس ) ،٢٠١٦ششدأت )ششقور تطويششع معششايري ا ملششاس لق شقاتة والكتا)ششة واحلسششا يف
)ششقور دار السش س ال ش تتششي مقششاييس و نيششة جلميششت املششدار ال ش تنيششذ منهششاج التعينششيم يف منظومششة
التعينششيم الو نيششة لينقششقن احلششادي والع شقين لضششمان متكششن ايششت الطينوششة مششن حتقيششع مسششتو عششا ٍ مششن
الكياتة يف ا ملاس لققاتة والكتا)ة واحلسشا حبينشو ايشة كش عشاس دراسشي ،وت شم هشذه املعشايري
التينقل والتقييم والتد .
 -١٢٨وتستممق احلكومة يف تشدا)ري تتشي تشدريوا كافيشا لينمعينمشل وتطشويق مهشاراتم املهنيشة .وعينشه
ثق التحو الذي قأ عينه التعينيم التقا واملها ،جتدد الككيز عينه التشدريب املهشا عتوشاره جشزتا
أصي من تطويق املهارات .وت م منظومة التعينيم الو ا لينققن احلادي والع قين ال تقكز عينه
الطينششب أسششاليب تعينششم وتعينششيم موتكششقة تتوافششع مششت ش ش املوششادرات احلكوميششة القاميششة ن نتششاج قششوة
عامينة ماهقة وقادرة عينه التنافس.
 -١٢٩وقششد لاختششذت العديششد مششن املوششادرات لتينويششة اهتياجششات الطينوششة مششن األوسششا احملقومششة . ٧١
و ضششافة ن ذلششو ،شششاركت ودارة التعينششيم م ششاركة فعالششة مششت )نششو حمينششي اينششا الونششو ا س ش مي
لششّبور دار الس ش س ،ومششت القطششااب اخلششاص واملنظمششات غششري احلكوميششة لتقششدأل الششدعم واملسششاعدة يف
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أش ششكا ش ش  ،مب ششا يف ذل ششو املس ششاعدة املادي ششة ملختين ششف الي ششات الض ششعيية  . ٧٢وم ششا انيك ششت ودارة
التعينيم تعم مت العديد من املشسسشات واملنظمشات غشري احلكوميشة ،مبشا يف ذلشو مشت ودارة الصشحة
وخينس )قور دار الس س املعا يدد ذكشات وعشي الطينوشة ) شأن التمقيشف الصشحي مبشا يف ذلشو
فريو نقل املناعة الو قية/ا يدد.
 -١٣٠وأن مشمتق لقا)طة ا ت واملعينمل لكي يتي لينمدار منصشة ششقاا ا ت يف جهشود
تقدأل القعاية لينطينوة وتطويق مهاراتم واارتقات أبدائهم .وتتي هذه املنصة م اورات )ل املعينمشل
وا ت ) أن سو حتسل تعينيم الطينوة عموما . ٧٣
 -١٣١وتعششقل احلكومششة ) شقامج يف ششار التششدريب أثنششات اخلدمششة ملششوظيي القطششااب العششاس لضششمان
حتسل جودة قواها العامينة .واستُحد أيضا يف عاس ) ٢٠١٢قانمج مدتا مخشس سشنوات يسشمه
)شقانمج )نششات القششدرات الو شقية يف القطششااب اخلششاص ،وهششو موجششا ملششوظيي القطششااب اخلششاص ويقمششي ن
اارتقششات مبشششه تم األكادهيششة وحتسششل مهششاراتم املهنيششة ه ش تتعش رشزد قششدرتم وتنافسششيتهم يف سششوع
العم  .و ضافة ن ذلو ،تتاح لينمنقطعل عن الدراسشة يف املقهينشة المانويشة ،مشن ش )شقانمج
التدريب والعمالة ،تشداريب اكتسشا مهشارات يف شش امليشادين متكشنهم مشن د شو سشوع العمش
)سهولة.
 -١٣٢وتسششعه )ششقور سششتمقار ن حتسششل منظومتهششا التعينيميششة لضششمان تعينششيم جيششد وقششوة عامينششة
مشهين ششة أته ششي عالي ششا .وي ششتم ذل ششو م ششن ش ش وض ششت مع ششايري مقجعي ششة لينمنظوم ششة ،وتو ششاد أفضش ش
املمارسات والتعاون التقا مت سائق الويندان .وهناا هاجشة أيضشا ن تعزيشز التعشاون مشت منظمشات
دولي ششة مم ش اليونس ششكو ورس ششيان ومنظم ششة ودرات الك)ي ششة ن ششو رس ششيا وا يس ششيكو لتحقي ششع أه ششدا
طط التعينيم الو نية وا قينيمية والعاملية.

عدميو اجلنسية

٧٤

 -١٣٣يف )ششقور ،يوششل قششانون اجلنسششية يف )ششقور  Cap 15سششو احلصششو عينششه املوا نششة هيششث
هكششن جتنششيس أشششخاص مششن غششري امل شوا نل ،مبششن فششيهم عششدهو اجلنسششية واملقيمششل الششدائمون ،رهنششا
ستييات معايري معينة ،منها فكة ا قامة ،وا ملاس )ينغة املااي ومعقفة ثقافة )شقور وتقاليشدها .وقشد
ُمنحت املوا نة يف اليكة ما )ل عاس  ٢٠١٣وكانون األو /ديسمّب  ٢٠١٨ملا خموعشا ١ ٢٧٥
شخصا من عدهي اجلنسية.
 -١٣٤و)يض الظقو ااجتماعية وااقتصادية املواتية وااستققار السياسي ،سشتاتذ )شقور
)طويعششة احلششا أجانششب لكقامششة هبششا ألغشقال شش  ،مبششا فيهششا العمش وامل ششاريت التااريششة .وستواصش
)ششقور تقيششيم أتثششري هششذه احلالششة عششداد تششدا)ري السياسششات املناسششوة لضششمان محايششة وصششون كششامينل
ملصاحل الويند.

 -١٣٥ويعمش ش ق ششانون اجلنس ششية يف ) ششقور
ومنعها من

أ

القسم  ٦مل
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دود لينمقأة األجنوية املتزوجة هاليا أو سا)قا مبشوا ن مشن )شقور أن حتصش عينشه
التساي القسم  ٦ ٥مل
موا نة )قور من
ج دود ملقيم دائم عدأل اجلنسية أن حيص عينه موا نة )شقور مشن ش
ينب وفع الطقيقة املوينة يف القسمل  ١ ٥و ١ ٨من القانون املذكورمل

تقشدأل

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

 -١٣٦ول ش ن كانششت احلكومششة غششري موقعششة عينششه اتياقيششة عششاس  ) ١٩٥٤ششأن األشششخاص عششدهي
اجلنسية ،ف ا تصدر لينمقيمل الدائمل من عدهي اجلنسشية ششهادة هويشة تسشاعدهم عينشه السشيق
ن اخلارج والعودة ن الويند.

 -١٣٧ومتا)عة ليناهود القامية ن ااعكا حبقوع املقيمل الشدائمل عشدهي اجلنسشية يف الوينشد،
تكيش احلكومشة تطويقششا ششام لششقانون تسششاي الوفيشات والشوادات  ، Cap 79الششذي يشنل عينششه
تساي وادات ايت األ يا  ،مبن فيهم أ يا عدهي اجلنسية الذين ولشدوا عينشه أراضشي الوينشد،
وعينه ااهتياى هصاتات ذات صينة.
 -١٣٨وحتقص السينطات املعنيشة يف )شقور كشذلو عينشه تنييشذ محش ت توعيشة )تسشاي الشوادات
والوفي ششات ،واألم ششور املتعينق ششة هلا ششقة واملوا ن ششة واجلنس ششية يف اي ششت أني ششات الوين ششد .وق ششد نشُ ري ششذت يف
عششاس  ) ٢٠١٨شقامج توعيششة ) ششأن قششانون تسششاي املواليششد والوفيششات  Cap 79ولوائحششا التنظيميششة
واستياد منها رؤسات املقا عات اليقعية  ٧٥ Mukimودعمات الويندات.

االجتار ابألشخاص

٧٦

 -١٣٩اخت ششذت ) ششقور ت ششدا)ري شش ش لتعزي ششز ت ش شقيعاتا و نياذه ششا ملن ششت جش شقائم ااجت ششار ألش ششخاص.
وسششنرت )ششقور قششانون ااجتششار ألشششخاص وت شقيوهم لعششاس  ٢٠٠٤الششذي حيظششق ااجتششار ألشششخاص
ودقس هذه األفعا ويعاقب عينيها لسان ملدة تص ن  ٣٠سنة.
واأل يا ألغقال ااستغ
ر

 -١٤٠وأد ينت )قور يف عاس  ٢٠١٦تعدي ت قيعيا عينه القسم  236Aمن قانون ا جقاتات
)شث فيشديوي هشي أو را)شط تينيزيشور هشي أثنشات
اجلنائية لينسماح لينضحااي )تقدأل األدلة من
أي حبث أو حماكمة أو عن أو جشقاتات ذا ارأتت احملكمشة أن ذلشو يصشب يف مصشينحة حتقيشع
العدالة .ويُستعان أيضا مبواد توجيهية موهدة جقات املقشا) ت مشن أجش التعشق عينشه ضشحااي
ااجتار لو ق احملتمينل وحتديشدهم يف عمينيشات التحقيشع مشت العناصشق امل شتوا ضشينوعها يف ااجتشار
لو ق.
 -١٤١وقد هققت احلكومة يف السنوات األ رية تقدما يف جهود نياذ قانو ا املتعينع مبكافحة
ااجتششار )تعزيششز قششدرة امل ش ردعل العششامل ووكششاات نيششاذ القششانون مششن ش التنسششيع )ششل الوكششاات
امل ككة ،و)قامج التدريب ا قينيمية وهينقات العم ال تنظمها رسيان ،وأيضا املساعدة التقنية.
 -١٤٢وكمري ششت وه ششدة التحقي ششع يف ااجت ششار لو ششق التا)ع ششة لق ش شوات ال ششق ة املينكي ششة يف ) ششقور
جهودهشا مشن ش فحشل مشششقات ااجتششار ألششخاص يف احلشاات الش تنطشوي عينشه الششدعارة
وعششدس دفششت األجششور والعمششا اهلششار)ل وهششاات ااعتششدات يف العمش  .وتتينقشه الوهششدة أيضششا مينيششات
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حتششا ليه ششا م ششن س ششائق الوك ششاات ) ششأن قضششااي حمتمين ششة ل جت ششار ألش ششخاص .و)يض ش حتقيق ششات
الوهدة املذكورة ،فُتحت م هقات قضائية مشينت جقائم غري متعينقة اجتار ،ممش تقيشب الو شق
أو انتهاكات العم وقانون محاية النسات واليتيات . ٧٧ Cap 120
 -١٤٣وحلماية ضحااي ااجتار ألشخاص ،وسعت )شقور نطشاع تشدا)ري محايشة الضشحااي ش
ا ج ش شقاتات القض ش ششائية ،وني ش ششذت ج ش شقاتات لينتع ش ششق عين ش ششه الضش ششحااي م ش ششت تعزي ش ششز التحقيق ش ششات يف
اعتداتات العم املزعومة ال تقتقي ن ااجتار.
 -١٤٤وفيما يتعينع لوقايشة ،واصشينت )شقور جهودهشا مشن ش )شقامج تشدريب لينمسششولل عشن
العمش واهلاششقة واملنظمششات غششري احلكوميششة .ونشُ ريششذت محش ت توعيششة ) ششأن املسششائ املتعينقششة مشينششت
الق شوانل ال ش تتنششاو اجل شقائم ال ش تششد يف ششار اهلا شقة وج شوادات السششيق وااجتششار ألشششخاص
وتقيوهم ،والعقو ت املطوقة عينه منتهكي هقوع العما وفقا لقوانل العم الو نية.
 -١٤٥وتواص ودارة المقافة وال وا والقايضة ااضط اب )دورها يف تعزيز ومحاية هقشوع املشقأة
واأل يششا مبششن فششيهم ضششحااي ااجتششار مششن ش تقششدأل ا يشوات لضششحااي ااجتششار ألشششخاص .وقششد
قُش ردمت ششدمات ا يشوات والقعايششة لضششحااي احلششاات الش أهيينششت ن دارة تنميششة اجملتمعششات لتينقششي
احلماية.
 -١٤٦وأت ذ )قور مسائ ااجتار ألشخاص عينه حمم اجلد وقد شاركت م اركة فعينية يف
اجله ششود الدولي ششة لينتص ششدي هل ششذه امل ششكينة العاملي ششة .وم شا انيك ششت ) ششقور تتعام ش م ششت مكت ششب األم ششم
املتحششدة املعششا ملخششدرات واجلقهششة وت ششارا يف ش ش ااجتماعششات ا قينيميششة والدوليششة ال ش تتنششاو
املسائ املتعينقة )تهقيب الو ق وااجتار هبم واجلقهة العا)قة لينحدود.
 -١٤٧ويف  ٢٢ت قين المار/نوفمّب  ،٢٠١٥وقعت )قور اتياقية را)طة أمم جنو شقع رسيا
ملكافحششة ا جتششار ألشششخاص ،وخباصششة النسششات واأل يششا  .ويف  ١٤ت شقين المششار/نوفمّب ،٢٠١٧
وقعت )قور توافع ررات رسيان ) أن محاية وتعزيز هقوع العما املهاجقين.

التعاون مع اهليئات الدولية املعنية حبقوق اإلنسان

٧٨

 -١٤٨تواظششب )ششقور عينششه هضششور اجتماعششات وأن ششطة جلنششة رسششيان احلكوميششة الدوليششة املعنيششة
حبقششوع ا نسششان .وتعق شد الينانششة ه شوارا سششنواي مششت ودرات ارجيششة رسششيان ،ومناق ششات مششت شششقكات
احلش شوار يف رس ششيان مم ش ش ال ششواايت املتح ششدة وااحت ششاد األوروك ومب ششاركة األم ششم املتح ششدة ووكاات ششا
املعنية . ٧٩
 -١٤٩ويف ششار اجله ششود القامي ششة ن تعزي ششز هق ششوع ا نس ششان يف س ششياع قينيم ششي ،تق ششدس ) ششقور
مسششامهات سششنوية ن صششندوع جلنششة رسششيان احلكوميششة الدوليششة املعنيششة حبقششوع ا نسششان وتسششاهم يف
عداد الدراسات املواضيعية هلذه الينانة مبا يف ذلو تقدأل املساعدة القانونيشة .وتعكشف )شقور مشت
سائق الدو األعضشات يف رسشيان عينشه عشداد دراسشات مواضشيعية ) شأن احلشع يف التعينشيم واحلشع يف
الس س واحلع يف احلياة وقضات األهدا .
 -١٥٠وتواظب ودارة المقافة وال شوا والقايضشة عينشه جشقات م شاورات وهشوارات )نشاتة وتعاونيشة
مت املنظمات ا قينيمية والدولية املعنيشة حبقشوع ا نسشان .وي شم ذلشو اليونيسشيف و)شقانمج األمشم
املتحششدة ا ششائي والينانششة ااجتماعيششة وااقتصششادية سششيا واحملششيط اهلششاد وأمانششة رسششيان .ودششدر
26
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التنويا هنا ن أن )قور تقيم تعاوان فعشاا مشت اليونيسشيف منشذ عشاس  ٢٠١٧ملناق شة أوجشا التعشاون
املمكنششة و)شقامج التششدريب .و ضششافة ن ذلششو ،تعاونششت )ششقور مششت مكتششد )شقانمج األمششم املتحششدة
ا ششائي واليونيسشيف القششائمل يف كوااملوششور لتنييششذ م ششاريت يف ششار )شقانمج الكومنولششث لتششدريب
)يندان تلمة يف )قور دار الس س يف عامي ٢٠١٧و ٢٠١٨عينه التوان.
 -١٥١ولونات اخلّبات والقدرات  ، ٨٠ت ارا )قور )ن ا يف ش األهشدا ا قينيميشة والدوليشة
املتعينقة حبقوع ا نسان .وهكن اا اب عينه املزيد من املعينومات يف املر ق .3
 -١٥٢وتتطينت )قور ن تواد التاار وأفض املمارسات مشت سشائق الوينشدان ،والعمش يف ا ن
ذاتا مت هي ات األمشم املتحشدة املعنيشة مشن أجش احلصشو عينشه الشدعم التقشا و)نشات القشدرات لتعزيشز
املزيد مشن جهشودان القاميشة ن النهشول حبقشوع ا نسشان يف الوينشد ومحايتهشا .وفيمشا يتعينشع لتزاماتشا
مبوجششب ااتياقششات الدوليششة الش انضششمت ليهششا )ششقور ،هنششاا هاجششة ن احلصششو عينششه اخلششّبة الش
هكن أن تساهم يف تعميع فهم التزاماتا وضمان التنييذ اليعا ل تياقيات.

خامسا -اخلامتة
) -١٥٣ششقور )ينششد صششغري قينيش السششكان .وت ششك القششيم الدينيششة القاسششخة وا ر الغششا لتقاليششد
حمب مسشاق وحمشكس  -الش مشن املهشم صشو ا ،وألجش
والمقافة حبع قواس هوية )قور اليذة  -ختمت ر
ذلو يُعق الويند أبنا دار الس س.
 -١٥٤ودب ا ققار أبن تنواب القيم المقافية والتقينيدية والدينية يف العاق يعا أنا ا يوجد قالب
وهي ششد يص ششين لينامي ششت ،وم ششن هن ششا ض ششقورة فس ششاح اجمل ششا لينسياسش شة وااهش شكاس والتي ششاهم ال ششدون،
ا سششيما يف الوينششدان الصششغرية ال ش تسششعه ن احليششاى عينششه قيمهششا الدينيششة والمقافيششة وتقاليششدها يف
ضم رغوة دولية جاحمة يف التنميط.

 -١٥٥ويتض أن )قور حت ن هد ما يف ضمان الوائس )شل ششعوها واددهشاره .ومشن ش
السعي ن حتقيع رؤية واوسان )قور  ،٢٠٣٥ستواص احلكومشة محايشة وتعزيشز احلقشوع األساسشية
ل ششعوها وتينوي ششة اهتياجات ششا األساس ششية الش ش ت ششم القعاي ششة الص ششحية والتعين ششيم والغ ششذات والس ششكن.
وستواص )قور حتسل جهودها القامية ن تعزيز قشدراتا الو نيشة ،مبشا يف ذلشو عشن قيشع التعشاون
م ششت املنظم ششات غ ششري احلكومي ششة احمليني ششة ،واحلكوم ششات األ ششق  ،واملنظم ششات ا قينيمي ششة واملنظم ششات
احلكومية الدولية.
Notes
1 Recommendation 84, 108 and 166.

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.
Recommendation 181.
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.
Recommendation 108 and 159.
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The Monthly Zakat Distribution is given for a period of two years and distributed once the
applicants met all of the required criteria.
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.
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.
This includes the Monthly Financial Distribution, Basic Needs Financial Distribution, School
Financial Distribution and the Housing Rental Payment Distribution.
Refer to paragraph 94.
To assist participants in seeking employment including preparing a resume and job application
letters.
Designed by the DCD in collaboration with DARe to help beneficiaries market their products
through social media and provide business skills training.
Offered to beneficiaries to provide them with skills training.
Targeted for children of the beneficiaries by providing guidance and training to develop their
mind-set and produce skilled youth.
Recommendations 162 and 165.
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.
Recommendation 174.
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).
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.
Recommendations 111, 121 and 123.
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.
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.
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.”
Refer to paragraph 42.
Refer to paragraph 40.
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.
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.
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.
Recommendations 59, 62, 92 and 122.
The Civil Court and the Syariah Court.
BND 1 = USD 0.73.
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Recommendations 84, 96, 100, 107 and 168.
Refer to Annex 1.
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.
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.
Recommendations 91, 96, 101, 108, 135 and 175.
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.
Refer to Annex 1.
Roads stretching to approximately 12 kilometres is closed for Bandarku Ceria.
Cycling has been declared as a national hobby.
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.
The Global Gender Gap Index ranks countries on health, education, economic and political
indicators, including wage equality, educational attainment and representation in national
government.
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.
The Council is an umbrella NGO under which 13 women associations are affiliated including
Women’s Graduate Association (PSW) and the Girl Guides Association.
Recommendations 28, 39, 40, 82, 84, 90, 93, 96, 99, 100, 103, 104, 116, 138, 139, 140, 141, 142,
168, 183 and 184.
Refer to Annex 1.
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.
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.
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.
Recommendations 84, 96, 100, 102 and 160.
DARe is the national SME body with the main goal is to support local businesses in Brunei.
(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.
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.
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.
Recommendations 84, 100, 108, 109, 110 and 168.
UN World Population Prospects (2017 revised).
The stakeholders included several PKWEs and Penyuluh, an NGO for the elderly in Kuala Belait.
Recommendations 30, 31, 32, 84, 90, 100, 108, 161, 168 and 189.
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.
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.
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.
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.
Recommendations 81, 84, 162, 163, 164, 169, 170, 171, 172, 173 and 178.
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.
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.
The Taskforce is chaired by the Minister of Health and comprising of Permanent Secretaries and
designated heads of departments.
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.
Recommendations 84, 97, 162, 163, 164, 167, 170, 176, 177, 178, 182, 184, 185, 186 and 188.
73.58% in 2017 versus 70.75% in 2018.
(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).
(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.
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.
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.
Recommendations 79, 80 and 84.
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).
Recommendations 52, 84, 90, 94, 134, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148 and 149.
Between 2014 and 2017, nine cases were investigated and 19 arrests made.
Recommendations 83, 90, 98, 112, 113, 114, 115, 116 and 117.
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.
Recommendations 59, 62, 83, 84, 90, 92, 95 and 175.
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