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أوال -مقدمة
استعرض تتت حال تتة حق تتوق اإلنس تتان يف ميال تتار خ تتالل اجلول تتة الثاني تتة م تتن الس تتتعرال ال تتدوري
-1
الشامل يف الفرتة من  2إىل  13تشرين الثاين/نوفمرب  .2015وخالل الستعرال ،قبلت  166توصية من
أصل  281توصية قدمت إىل ميالار .ويربز هذا التقرير تطور حالة حقوق اإلنستان يف ميالتار يف الفترتة
من تشرين الثاين/نوفمرب  2015إىل آذار/مارس  2020ويشمل تنفيذ التوصيات املنبثقة عن اجلولة الثانية
من الستعرال الدوري الشامل وحتدايت محاية حقوق اإلنسان.
ف بع تتد ف تتوز الرابط تتة الوطني تتة م تتن أج تتل الدميقراطي تتة يف النتخ تتاابت العام تتة لع تتام  2015وتش تتكيل
-2
احلكومة اجلديت دة ،حتد الكثتري متن التطتورات السياستية .ويستل هتذا التقريتر الضتوء علتر اإلجتراءات
اإلجيابيتتة التتا اهتتذها البلتتد ،لتتيس فقت فيمتتا يتعلتتا ابلتوصتتيات املقبولتتة بتتل أيضتتا فيمتتا يتعلتتا ابلتوصتتيات التتا
تلقاها خالل اجلولة الثانية من الستعرال ،ويربز الوضع السياسي والقتصادي والجتماعي احلايل للبلد.

اثنيا -املنهجية وعملية التشاور
ج تع ه تتذا التقري تتر عم تتال ابلق ترار  A/HRC/RES/16/21جملل تتس حق تتوق اإلنس تتان الت تتابع لألم تتم
-3
املتحدة ،املؤرخ  12نيسان/أبريل .2011
ولتنفي تتذ توص تتيات الس تتتعرال ال تتدوري الش تتامل ،ش تكلت اللجن تتة الوطني تتة ال تتا يقوده تتا انئ ت
-4
الترئيس يتتو ميينتتت ستتوي .ووفقتتا لقرتاحتتات اللجنتتة الوطنيتتة حلقتتوق اإلنستتان يف ميالتتار ،قتتررت اللجنتتة
املنش ت ة عل تتر املس تتتوى ال تتوطك تكلي تتف  12جلن تتة عاملت ة حس ت القطاع تتات بتنفي تتذ التوص تتيات .و ش تتورة
اللجنتتة الوطني تتة حلقتتوق اإلنس تتان يف ميالتتار وبرعاي تتة مكت ت امل تتدعي العتتام لالحت تتاد و ستتاعدة تقني تتة م تتن
حكوم تتة ال تتدالرد ،عق تتدت حلق تتات عم تتل بشت ت ن التنفي تتذ لت تزايدة املعرف تتة ابلس تتتعرال ال تتدوري الش تتامل
وتنفيذه .وشكلت أيضا جلنة كتابة التقارير ،الا تضم ممثلني رفيعي املستوى من اإلدارات املعنية ،وعتني
املدعي العام لالحتتاد رئيست ا هلتا .ونظمتت جلنتة كتابتة التقت ارير اجتماعتا ،بتدعم متن بترانمم األمتم املتحتدة
اإللائي ،يف  15تشرين الثاين/نوفمرب  ،2019للتماس تعليقات من منظمات اجملتمع املدين.

اثلثا -تنفيذ التوصيات
ألف -عملية االنضماو إىل املعاهدات الدولية حلقوق اإلنسان
التوص ين ينينيات ،10-143 ،9-143 ،8-143 ،7-143 ،6-143 ،5-143 ،4-143 ،3-143 ،2-143 ،1-143
،6-144 ،5-144 ،4-144 ،3-144 ،2-144 ،1-144 ،14-143 ،13-143 ،12-143 ،11-143
،16-144 ،15-144 ،14-144 ،13-144 ،12-144 ،11-144 ،10-144 ،9-144 ،8-144 ،7-144
،26-144 ،25-144 ،24-144 ،23-144 ،22-144 ،21-144 ،20-144 ،19-144 ،18-144 ،17-144
27-144

صتتدقت ميالتتار علتتر العهتتد التتدويل ااتتاص ابحلقتتوق القتصتتادية والجتماعيتتة والثقافيتتة يف
-5
تشرين األول/أكتوبر  ،2017وصدقت علر الربوتوكول الختياري لتفاقية حقتوق الطفتل بشت ن اشت رتاد
األطفتتال يف املنازعتتات املستتلحة يف مناستتبة املعاهتتدات التتا نظمتهتتا األمتتم املتحتتدة يتتوم  27أيلول/ستتبتمرب 2019؛
وتقوم ميالار ابلستعدادات الالزمة للتوقيع علر العهد الدويل اااص ابحلقوق املدنية والسياسية.
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ابء -املسائل املتعلقة بلجنة حقوق اإلنسان
التوصيات

48-143 ،47-143 ،46-143 ،45-143 ،44-143 ،43-143 ،42-143

أنشئت جلنة حقتوق اإلنستان يف ميالتار وجت قتانون جلنتة حقتوق اإلنستان يف ميالتار ووفقتا
-6
ملبادئ ابريس.

جيم -التعاون مع آليات األمم املتحدة حلقوق اإلنسان
التوصيات

 49-143و 50-143و 51-143و52-143

فيمتتا يتعلتتا ابلتعتتاون متتع آليت ات األمتتم املتحتتدة حلقتتوق اإلنستتان ،عقتتدت حلقتتة عمتتل بش ت ن
-7
النظام الوطك لتعزيز ومحاية حقوق اإلنستان يف الفترتة  20-19آب/أغستطس  2019شتاركة نشتطة متن
أصتتحاب املصتتلحة املعنيتتني .ويستترت ميالتتار متتا عموعتتر عشتتر زايرات للستتيدة كريستتتني شترانري بتتورغنر،
ص ة يف اني يب اتو يف  17كتانون األول/
املبعوثة اااصة لألمني العام املعنية يالار .وفتح مكتت املبعو تث ة ااا ت
ديسمرب  2018وافقة حكومة ميالار.
وتتعتتاون ميالتتار أيضتتا متتع الستتيدة ب تراميال ابتتتن ،املمثلتتة اااصتتة لألمتتني العتتام لألمتتم املتحتتدة
-8
املعنية ابلعنف اجلنسي يف حالت النزاع .ويف  7كانون األول/ديسمرب  ،2018وقعت ميالار علر البيان
املش تترتد م تتع األم تتم املتح تتدة ملن تتع العن تتف اجلنس تتي امل ترتب ابلن تزاع يف البل تتد والتص تتدي ل تتر بش تتكل أفض تتل.
ولتنفي تتذ ه تتذا البي تتان املش تترتد ،أنش تتئت اللجن تتة الوطني تتة ملن تتع العن تتف اجلنس تتي املت ترتب ابلنت تزاع والتصت تتدي
ل تتر يف  26آذار/م تتارس  ،2019وتعك تتف ه تتذه اللجن تتة الوطني تتة عل تتر ص تتياغة خط تتة العم تتل ابلتش تتاور م تتع
وكالت األمم املتحدة.
وابإلضتتافة إىل ذلتتص ،وصتتل التعتتاون بتتني ميالتتار ومكتت املمثلتتة اااصتتة لألمتتني العتتام لألمتتم
-9
املتح تتدة املعني تتة ابألطف تتال والن تزاع املس تتلح ،بقي تتادة الس تتيدة فريجيني تتا غامب تتا ،إىل مس تتتوى غ تتري مس تتبوق.
وأجنزت عدة أنشطة لبناء القدرات ،ا يف ذلص تنظيم حلقات عمل ودورات تدريبية للمدربني ابلتعاون
مع مكت املمثلة اااصة لألمني العام املعنية ابألطفال والنزاع املسلح ،يف أواخر عامي  2018و.2019
وحضت تتر هت تتذه األنشت تتطة جيت تتع كبت تتار املت تتوافني املعنيت تتني ابلتنست تتيا املست تتؤولني عت تتن هت تتذه املست ت لة يف جيت تتع
األقاليم والولايت.
 -10وفيمت تتا يتعلت تتا نت تتع القتت تتل والتشت تتوير والعنت تتف اجلنست تتي ضت تتد األطفت تتال يف النزاعت تتات املست تتلحة،
اعتمدت يف أوائل عام  2020خطة العمل الوطنية ملنع القتل والتشوير والعنف اجلنسي ضد األطفال يف
النزاعتات املستتلحة .ووفقتتا اطتتة العمتتل الوطنيتتة هتذه ،تضتتطلع الوكتتالت احلكوميتتة ذات الصتتلة نشتتطة
توعوية يف جيع أحناء البلد .وقد طلبت احلكومة من فرقة العمل القطريت ة للرصتد واإلبتال التابعتة لألمتم
املتحتتدة ومتتن اليونيستتيف املستتاعدة يف محلتتة التوعيتتة الوطنيتتة بش ت ن القتتانون اجلديتتد حلقتتوق الطفتتل ويف
تنفيذ خطة العمل الوطنية املذكورة.
 -11ولتفتتادي إعتتادة إدراات اتدتتاداو والق توات املستتلحة مليالتتاريف يف مرفتتا تقريتتر األمتتني العتتام لألمتتم
املتحتتدة ،تتعتتاون وزارة التتدفاع بشتتكل وثيتتا متتع فرقتتة العمتتل القطريت ة للرصتتد واإلبتتال متتن أجتتل مواصتتلة
التحسن فيما خيص مس لة األطفال والنزاع املسلح.
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دال -عملية اإلصالح  -سيادة القانون وإرساء الدميقراطية وإصالح حقوق اإلنسان
التوصين ين ين ين ينينيات ،65-143 ،64-143 ،30-143 ،22-143 ،21-143 ،20-143 ،19-143 ،18-143 ،15-143
82-144 ،77-144 ،76-144 ،75-144 ،74-144 ،73-144 ،72-144
سيادة القانون
 -12لتحس تتني ق تتدرة الس تتلطة التنفيذي تتة ،وملواكب تتة العص تتر ،تق تتوم وزارات حكوم تتة الحت تتاد راجع تتة وتنق تتيح
القوانني القائمة وسن قوانني جديدة ،حس القتضاء .وقد أنشئت أيضا إدارات قانونية يف بعض الوزارات.
 -13ويف ك تتل هل تتواتو وجعي تتة برملاني تتةيف ،تك تتون عملي تتة التش تريع عملي تتة ش تتفافة تش تتمل رأي اجلمه تتور
وتعليقاتتتر بشت ن كتتل قتتانون ختتالل مرحلتتة الصتتياغة .ولعتمتتاد سياستتات بشت ن ستتيادة القت انون ،أنشتتئت
جلنة األمن والستقرار وسيادة القانون بقيادة مستشار الدولة.
 -14وقد أنشت ت حكومتة الحتتاد مراكتز ستيادة القتانون وهيئتة تنستيا قطتاع العدالتة املؤلفتة متن
عضت توا بقيت تتادة املت ت دعي العت تتام لالحتت تتاد ،وجت ت اإلخطت تتار رقت تتم  2017/14املت تتؤرخ  9شت تتباا/فرباير .2017
وأنشتتئت هيئتتات تنستتيا فرعيتتة ملراكتتز ستتيادة القتتانون وقطتتاع العدالت ة يف جيتتع األقتتاليم والتتولايت .ومنتتذ
عام  ،2015فتحت أربعة مراكز لسيادة القانون وتسدي حاليا املشورة القانونية للجمهور .وعقد بنجاح
امل تتؤدر ال تتوطك لتنس تتيا قط تتاع العدالت ة م تتن أج تتل س تتيادة الق تتانون يف آذار/م تتارس  2018واعتم تتدت ااط تتة
الست ترتاتيجية اامست تتية و2023-2019يف وجيت تتري انن تنفيت تتذها ،بنت تتاء علت تتر نتت تتائم املت تتؤدر ،وحتت تتت شت تتعار
"العدالة للشع ".
17

 -15وست تن قت تتانون املست تتاعدة القانونيت تتة يف عت تتام  .2016وجيت تتري تشت تتكيل هيئت تتات دتلفت تتة للمست تتاعدة
القانونية علر مستوى الحتاد واألقاليم والولايت واملقاطعات والبلدات .ويسمح اإلطتار القتانوين احمللتي
بعقوبة اإلعدام ومع ذلتص م ينفتذ أي حكتم ابإلعتدام منتذ عتام  .1988وقتد صتدر متا عموعتر  20عفتوا
خالل هذه الفرتة وأطلا سراح  57 034سجينا وفقا ألحكام الدستور وقانون اإلجراءات اجلنائية.
 -16وأصتتدرت احملكمتتة العليتتا لالحتتتاد ومكت ت املتتدعي العتتام لالحتتتاد مدونتتة ألخالقيتتات املتتوافني
اهلتتامني .ونف تتذ مكت ت امل تتدعي الع تتام لالحت تتاد ااط تتة الس ترتاتيجية اامس تتية و2019-2015يف ال تتا حتم تتل
عنوان "املضي قدما حنو سيادة القتانون" .ووفقتا هلتذه السترتاتيجية ،نشتر الت دليل املتعلتا عتايري احملاكمتة
العادلة لفائدة املوافني القانونيني .ويعكف فريتا البحت القتانوين ،التذي يضتم متوافني قتانونيني ،علتر
البح يف صكود حقوق اإلنسان األساسية من أجل تعزيز حقوق اإلنسان.
 -17وأنشت ت ت ت مكتت ت ت ت املت ت ت ت دعي العت ت ت تتام لالحتت ت ت تتاد بنجت ت ت تتاح نظت ت ت تتام املعلومت ت ت تتات القانونيت ت ت تتة يف ميالت ت ت تتار
وwww.mlis.gov.mmيف يف  24أاير/مت تتايو  2018لتمكت تتني املست تتتثمرين مت تتن القطت تتاع العت تتام واملست تتتثمرين
األجان من الوصول بسهولة إىل املعلومات القانونية .وتنفذ احملكمتة العليتا لالحتتاد حاليتا خطتة العمتل
السرتاتيجية اامسية للسلطة القضائية و2022-2018يف وموضوعها هو "حنو حتسني العدالتة للجميتع"،
وذلص بغية تسهيل وزايدة إمكانية وصول اجلمهور إىل خدمات احملاكم ،وتعزيز استقالل القضاء.
 -18ووفقا لقانون محاية املتوافني القضتائيني وقتانون علتس نقابتة احملتامني ،تكفتل للقضتاة واحملتامني
ضماانت ضد التدخالت يف أداء واجباهتم املهنية.
 -19ويف إط تتار عملي تتة إص تتالح عل تتس نقاب تتة احمل تتامني ،ص تتدر الق تتانون املع تتدل لق تتانون عل تتس نقاب تتة
احملامني يف  10حزيران/يونير  2019وفقا للوضع احلايل .ويف  2آب/أغسطس  ،2020أجريت انتخاابت
علتتس نقابتتة احملتتامني يف جيت ع أحنتتاء البلتتد وانتخت  11عضتوا يف علتتس نقابتتة احملتتامني .وستجلت رابطتتة
GE.20-14562

5

A/HRC/WG.6/37/MMR/1

احملتامني املستتتقلني يف ميالتار رمسيت ا يف  28تشترين الثتتاين/نوفمرب  .2016ويتمتتع املهنيت ون القتانونيون حبريتتة
النضمام إىل أي رابطة مهنية وفقا للمادة 354واتيف من دستور الحتاد.
 -20وتعيتد وزارة الداخليتة هيكلتتة قتوات شترطة ميالتتار لكتي هتتدم الصتا العتام زيتتد متن الفعاليتتة،
وتصبح قوة أمنية ذات مصداقية ومهارات وكفاءة يثا هبا الشع ويعتمد عليها.
 -21ولتحست تتني القت تتدرات وتعزيت تتز التعت تتاون الت تتدويل ،أبرمت تتت وزارة الداخليت تتة اتفاقت تتات وتعاونت تتت مت تتع
املنظمات الدولية واإلقليمية.
 -22وتركتتز قتتوات شتترطة ميالتتار ،يف إطتتار مشتتروعها اامستتي ،علتتر عتتالت مثتتل اإلطتتار القتتانوين
واإلجراءات القانونية ،واافارة اجملتمعية ،وإدارة احلشود ،وعدم التمييز.
-23

ويف  15أاير/مايو  ،2019أطلقت السرتاتيجية الوطنية ملنع اجلرمية و2020-2018يف.

التعهد بتطوير الدميقراطية
 -24ف تتازت الرابط تتة الوطني تتة م تتن أج تتل الدميقراطي تتة ابلنتخ تتاابت العام تتة لع تتام  ،2015ومن تتذ توليه تتا
املسؤولية احلكومية وهي تعمل علر املضي قدما يف اإلصالحات الدميقراطية.
-25

ويف القطاع التشريعي ،شكلت اللجنة املشرتكة لتعديل دستور عام  2008يف  19شباا/فرباير .2019

 -26ويف القطتتاع التنفيتتذي ،ويف إطتتار اإلصتتالح اإلداري ،نقلت ت هيئت ة اإلدارة العامتتة التابعتتة لتتوزارة
الداخلية إىل مكت حكومتة الحتتاد يف  28كتانون األول/ديستمرب  ،2018ممتا ستيجعل هتذه اهليئتة أكثتر
استجابة لحتياجات اجلمهور ،وأقوى من الناحية املعنوية ،وخالية من املصلحة الذاتية والفساد ،وقادرة
علر أداء واجباهتم بفعالية وفقا للقوانني والقواعد واإلجراءات.
 -27ويف قطتتاع العدالتتة ،نفتذ التتربانمم التتوطك إلدارة القضتتااي يف جيتتع حمتتاكم الحتتتاد ،ووضتتع نظتتام
للوساطة بقيادة احملاكم.
محاية وتعزيز حقوق اإلنسان
ا أن وصف محاية وتعزيز حقوق اإلنسان قد ورد يف الفروع ذات الصلة من التقرير ،ستكون
-28
املناقشتتة يف هتتذا الفتترع ذات طت ابع عتتام .وهنتتاد قصت ص تثقيفيتتة وبترامم حواريتتة وأنبتتاء ومقتتالت متعلقتتة
حبقوق اإلنسان تنشرها وتبثها وزارة اإلعالم عرب اإلذاعة والتلفزيون والصحف اليومية.
 -29وجيتتري تطتتوير انليتتة الوطنيتتة حلقتتوق اإلنستتان متتن أجتتل محايتتة وتعزيتتز حقتتوق اإلنستتان وتنفيتتذ
توصيات الستعرال الدوري الشامل.
 -30وتصت تتدر شت تتهادات تست تتجيل املواليت تتد وشت تتهادات املت تتيالديف لضت تتمان حقت تتوق اإلنست تتان األساست تتية
لألطفتتال حتتديثي التتولدة .وقتتد اعتمتتدت استرتاتيجية وطنيتتة للتعلتتيم لضتتمان حصتتول كتتل طفتتل يف ستتن
املدرسة علر تعليم جيد وضمان توفري فرص التعليم دون دييز.
 -31وابإلضافة إىل ذلص ،تعد وزارة التعليم دورات دراسية أساسية بش ن حقوق اإلنسان من أجل
مستوايت املدارس البتدائية واملتوسطة والثانويتة يف إطتار منتاهم التعلتيم األساستي ومنتاهم كليتة الرتبيتة.
وتدرس أقسام القانون يف اجلامعات حقوق اإلنسان كمادة .ويدرس قسم القانون جبامعة اينغون حقوق
اإلنسان للحصول أيضا علر دبلوم يف هذا اجملال.
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 -32وتنفيذا ملبدأ حصول اجلميع علر التعليم ،ا يشمل الفئات الضعيفة ،شكلت اللجنة الفرعيتة
لتعل تتيم األش تتخاص ذوي اإلعاق تتة يف  3ك تتانون األول/ديس تتمرب  2019بغي تتة تعزي تتز ف تترص ال تتتعلم يف قط تتاع
التعلتتيم والتتتدري املهتتك لفائتتدة األطفتتال واملتراهقني والبتتالغني ذوي اإلعاقتتة .وتضتتم هتتذه اللجنتتة الفرعيتتة
ممثلتي التوزارات ذات الصتلة واملنظمتات غتري احلكوميتتة الدوليتة واملنظمتات غتري احلكوميتة ووكتالت األمتتم
املتحدة والعديد من جعيات األشخاص ذوي اإلعاقة.
 -33ويف  21أيلول/ستتبتمرب  ،2018وقعت ت متتذكرة تفتتاهم لتنفيتتذ التتربانمم القطتتري للعمتتل الالئتتا يف
ميالت تتار و2021-2018يف بت تتني ممثلت تتي األطت تراف الثالثت تتة واحلكومت تتة وأصت تتحاب العمت تتل والعمت تتاليف ومنظمت تتة
العمل الدولية.
 -34ويراجع حاليا القانون املتعلا ابلعمالة يف ااارات لعام  1999بغية تعديلر ا يتماشر مع الوضع
احلتتايل ،وذلتتص ابلتعتتاون متتع التتوزارات ذات الصتتلة واملنظمتتات غتتري احلكوميتتة واملنظمتتات غتتري احلكوميتتة
الدولية واملنظمات الدولية واارباء القانونيني .وتدير وزارة العمل واهلجرة والسكان منذ عام  2017مراكز
توفر للعمال املهاجرين يف اينغون وماندالي دورات توجيهية قبل مغادرهتم للبلد ،كما توفر هتذه التوزارة
دورات تدريبية توعوية تتعلا ابلبلدان ذات الصلة.
 -35وعينت ميالار ملحقني عماليني يف سفارات ميالار ،حس القتضاء ،حلماية حقتوق عمتال
ميالار املهاجرين ،وكذلص لتسوية منازعات العمال وتقدمي معلومات حمدثة إىل الوزارة.

هاء -التعهد ابلتنمية االاتصادية
التوصين ين ينينيات ،39-143 ،38-143 ،37-143 ،36-143 ،35-143 ،34-143 ،33-143 ،32-143 ،31-143
104-143 ،41-143 ،40-143
 -36لتعزيتتز التنميتتة القتصتتادية يف ميالتتار ،أطلقتتت احلكومتتة يف البدايتتة سياستتة اقتصتتادية ذات
نقطتتة يف دوز/يوليتتر  2016مدعومتتة بسياستتة استتتثمارية ذات  7نقتتاا أطلقتتت يف تشترين الثتتاين/نوفمرب .2017
وبعت تتد اعتمت تتاد هت ت اتني السياست تتتني التكميليت ت تتني ،وضت تتعت حكوم ت تتة ميالت تتار خط ت تتة التنميت تتة املس ت تتتدامة يف
ميال تتار  ،2030-2018وه تتي خط تتة متوس تتطة إىل طويل تتة األم تتد أكث تتر ً تتول تتك تتون م تتن  5أه تتداف و28
است ترتاتيجية و 251خطت تتة عمت تتل .وترمت تتي هت تتذه األهت تتداف وخطت ت العمت تتل إىل احلفت تتا علت تتر الست تتتقرار
السياسي والقتصادي مع إطالق العنان للنمو القتصادي الذي يقوده القطاع اااص ،وتسهيل التنمية
الجتماعية الا تركز علر اإلنسان ،وتعزيز محاية البيئة .وهتدف خطة التنمية املستدامة يف ميالار ،الا
تتماشر داما مع أهداف األمم املتحدة للتنمية املستدامة ،إىل تسهيل انتقال ميالار من نظام التخطي
القطاعي التقليدي إىل نظام هطتي استرتاتيجي أكثتر حداثتة ميكتن متن استتخدام اإلنفتاق العتام بشتكل
فعال سعيا إىل حتقيا األهداف وخط العمل السرتاتيجية املبينة يف خطة التنمية املستدامة يف ميالار.
ويسعر قانون الستثمار وقانون الشركات اجلديتدان الصتادران يف عتامي  2016و 2017علتر التتوايل إىل
خلتتا بيئتتة مواتيتتة جلتتذب استتتثمارات أجنبيت ة وحمليت ة مستتؤولة متتن أجتتل حتقيتتا األهتتداف نفستتها .ولتزايدة
تست تتهيل ممارست تتة األعمت تتال التجاريت تتة ،أطلت ت ا أيضت تتا نظت تتام لتست تتجيل الشت تتركات يف ميالت تتار عت تترب اإلنرتنت تتت
) (https://www.myco.dica.gov.mmيف آب/أغست ت تتطس  .2018وعت ت تتالوة علت ت تتر ذلت ت تتص ،ست ت تن قت ت تتانون
التحكيم يف عام  2016الذي يستند إىل حد كبري إىل لوذات جلنة األمم املتحدة للقانون التجاري الدويل
لعام  ،2006ويتماشر داما مع القواعد القانونية الا حتكم تسوية املنازعات التجارية الدولية.
12

 -37وأطلتتا مص تترف مشت اريع ميال تتار وwww.projectbank.gov.mmيف ،ال تتذي أجن تتز وفق تتا للتوجي تتر
الرائست ت تتي  2018/2وتش ت ت ترين الثت ت تتاين/نوفمرب 2018يف ،يف شت ت تتكل مصت ت تترف بيت ت تتاانت إلكت ت تترتوين للمش ت ت تتاريع
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السترتاتيجية احملتتددة وفقتتا لعمليتتة فتترز صتتارمة ،ويتتتاح مصتترف البيتتاانت هتتذا للجمهتتور و تتد بشتتكل
روتيك ،واهلدف منر هو تشجيع املزيد من الشتفافية وترستيا استتخدام ممارستات مفتوحتة وتنافستية فيمتا
خيتتص مشتترتايت القطتتاع العتتام .وأنشتتأ أيضتتا مرك تتز للش تراكة بتتني القطتتاعني العتتام وااتتاص داخ تتل وزارة
التخطي واملالية والصناعة يف شباا/فرباير  2020للمساعدة يف إنشاء مستارات أكثتر وضتوحا وشتفافية
للمستثمرين املهتمني بتمويل مشاريع الشراكة بني القطاعني العام واااص يف ميالار.
 -38وقد سن العديد من القوانني الا تشتد احلاجة إليها للمستاةة يف إطتار تنظيمتي أكثتر ستالمة
ويف منت تتاخ است تتتثماري مت ت وات ،ومنهت تتا قت تتانون التصت تتاميم الصت تتناعية و2019يف ،وقت تتانون العالمت تتات التجاريت تتة
و2019يف ،وقانون الرباءات و2019يف ،وقانون حقت وق املؤلتف و2019يف ،وقتانون إدارة اإليترادات و2019يف،
وقت ت تتانون محايت ت تتة املست ت تتتهلص و2019يف ،وقت ت تتانون األحجت ت تتار الكرميت ت تتة يف ميالت ت تتار و2019يف ،وقت ت تتانون العلت ت تتم
والتكنولوجي ت تتا والبتك ت تتار و2018يف ،وق ت تتانون الس ت تتتئناف بش ت ت ن اإلي ت ترادات و2018يف ،وق ت تتانون الغ ت تتاابت
و2018يف ،وقانون السياحة يف ميالار و2018يف ،وقانون تسجيل صكود امللكية و2018يف ،وقانون التنف
واملنتجات البرتولية و2017يف ،وقانون انابر البرتولية احملفورة يدواي و2017يف ،وقانون النقل املائي الداخلي
و2017يف ،وقانون محاية األصناف النباتية اجلديتدة و2016يف ،وقتانون املؤسستات املاليتة و2016يف ،وقتانون
دفع األجور و2016يف ،وقانون احملالت التجارية واملنشآت و2016يف ،وقانون الضترائ لالحتتاد و2016يف،
وقت تتانون الضت ترائ علت تتر ست تتلع حمت تتددة و 2016يف ،وقت تتانون النقت تتل ابلست تتكص احلديديت تتة و2016يف ،وقت تتانون
عمليات النقل الربي و2016يف ،وقانون امللكية املشرتكة و2016يف.
 -39وبغية حتقيا التنمية املنصفة جلميع التولايت واألقتاليم داختل ميالتار ،حتددت حكومتة ميالتار
كل منها علر أهنا إما متطورة أو متطورة بشكل معتدل أو متطورة بشكل كتاف ،وقتدمت للمستتثمرين
عموعتتة متتن حتوافز الستتتثمار وفقتتا لتتذلص .ومتتا زالتتت جهتتود الشتتمول املتتايل تركتتز بشتتكل أساستتي علتتر
العتتاملني يف الزراعتتة واألستتر ذات التتدخل املتتنخفض وعلتتر ااتتدمات اااصتتة ابملؤسستتات البالغتتة الصتتغر
والصغرية واملتوسطة.
 -40وجيتتري تعزيتتز الترب التتربي ،وتوستتيع شتتبكات الطتترق الريفيتتة ،وتشتتجيع الستتياحة اجملتمعيتتة بغيتتة
احلد من الفقر وزايدة اإلنتاجية الريفية .ونتيجة ذلص ،اخنفض معدل الفقر إىل النصتف ،حيت اخنفتض
من  48يف املائة يف عام  2005إىل  24,8يف املائتة يف عتام  ،2017وفقتا لستقصتاء األحتوال املعيشتية يف
ميالار و2017يف.

واو -تنفيذ التوصيات املتعلقة ابحلوكمة الرشيدة واضااي األراضي
التوصين ينينيات ،123-143 ،87-143 ،86-143 ،85-143 ،84-143 ،83-143 ،82-143 ،81-143 ،80-143
124-143

 -41يوج تتد الق تتانون التت ت ديي ألفت تراد الش تترطة وقت تتانون العق تتوابت الل تتذان ظت تران تع تتذي احملتجت تتزين
واملشتتبر فتيهم .وجيتري التحقيتا متع أي فترد متن أفتراد الشترطة يتدعر أنتر متارس التعتذي علت ر حمتجتزين
وتتخذ اإلجراءات املناسبة ضده عند ثبوت إدانتر .وقد اهذت إجراءات وج القانون الت ديي ألفراد
الشرطة ضد ضباا يف الشرطة بلت عتددهم  16يف عتام  2017و 22يف عتام  2018و 13يف عتام .2019
وع ت تتالوة عل ت تتر ذل ت تتص ،ح ت تتوكم  7ض ت تتباا يف الش ت تترطة يف ع ت تتام  2017و 4يف ع ت تتام  2018وج ت ت ق ت تتانون
العقتوابت .وحملاربتة الفستاد يف جهتاز الشترطة ،اهتتذت إجتراءات ضتد  47ضتابطا و 41موافتا متن رتت
أخترى يف عتام  ،2017وضتد  39ضتابطا و 36موافتا متتن رتت أخترى يف عتام  ،2018وضتد  36ضتتابطا و35
موافا من رت أخترى يف عتام  .2019واهتذت أيضتا إجتراءات ضتد  99موافتا يف عتام  2017و 133موافتا
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يف ع تتام  2018و 119مواف تتا يف ع تتام  2019بس تتب ع تتدم امتث تتاهلم لإلج تراءات القانوني تتة .وتراج تتع حالي تتا
قوانني ولوائح وإجراءات قوات شرطة ميالار بغية تعديلها.
 -42و ا أن الفساد يشكل عقبة كبرية أمام سيادة القانون ،فقتد انضتمت ميالتار إىل اتفاقيتة األمتم
املتحدة ملكافحة الفساد .ونظمت محالت توعوية بش ن مس لة مكافحة الفساد يف املدارس من املرحلة
البتدائي ت تتة إىل اجلامع ت تتة .وش ت تكلت وح ت تتدات ملكافح ت تتة الفس ت تتاد يف  22وزارة/مؤسست ت ة .و وج ت ت ق ت تتانون
مكافح ت تتة الفس ت تتاد لع ت تتام  ،2013ج ت تترت حماكم ت تتات بشت ت ت ن  179قض ت تتية يف الف ت تترتة م ت تتن عت ت تتام  2016إىل
عت تتام  .2019ومت تتن بت تتني األشت تتخاص الت تتذين حوكمت توا رئت تتيس وزراء إحت تتدى الت تتولايت وانئت ت وزيت تتر .وبت تتني
عامي  2016و ،2019أعيدت  8,9باليني كيتات إىل ميزانيتة الدولتة وصتودرت  3,2باليتني كيتات و 4ماليتني
دولر من دولرات الولايت املتحدة.
 -43وافتتحت خدمة الشتباد الواحتد يف  316بلتدة ،ممتا أاتح ختدمات ستريعة للجمهتور .وأنشتئت
أيضا أفرقة لتقتدمي ااتدمات املتنقلتة .وتعتد جلنتة صتياغة قتانون اادمتة العامتة طريقتة تشتغيل موحتدة متن
أجل صياغة قانون اادمة العامة.
 -44ووفق تتا لق تتانون إدارة األراض تتي والقواع تتد واإلج تراءات املتعلق تتة ردارة األراض تتي ،تص تتدر الس تتلطة
املختصت تتة منحت ت ا ،وتت تراخيص ،وشت تتهادات حيت تتازة األراضت تتي ،وتصت تتاريح است تتتخدام األراضت تتي فيمت تتا خيت تتص
األراضتي الزراعيتة واألراضتي الشتاغرة والبتور والبكتر واألراضتي التا تتصترف فيهتا احلكومتة .ويوجتد أيضتتا
نظام تسجيل األراضي .وأنشئت اللجنة املركزية للتدقيا يف قضتااي األراضتي الزراعيتة املصتادرة واألراضتي
األخرى ،برائسة النائ الثاين للرئيس .وحتت إشراف هذه اللجنة توجد جلان فرعية يف اني يب اتو ويف
األقت تتاليم والت تتولايت واملقاطعت تتات والبلت تتدات .وتقت تتوم اللجنت تتة بفحت تتص وتست تتوية قضت تتااي األراضت تتي اااصت تتة
ابملزارعني الذين صودرت أراضيهم بعد عام .1988
 -45وقتتد أنش ت اجمللتتس التتوطك لستتتخدام األراضتتي اللجنتتة العاملت ة املعنيتتة بصتتياغة القتتانون التتوطك
لألراض ت تتي ومواءم ت تتة الق ت توانني املتعلق ت تتة ردارة األراض ت تتي ،والفري ت تتا العام ت تتل املع ت تتك بت ت دعم ص ت تتياغة الق ت تتانون
الوطك لألراضي.

زاي -تنفيذ التوصيات املتعلقة حبماية الفئات الضعيفة
التوص ين ين ين ينينيات ،59-143 ،58-143 ،57-143 ،56-143 ،55-143 ،54-143 ،53-143 ،26-143 ،25-143
77-143 ،76-143 ،73-143 ،72-143 ،103-143 ،102-143
 -46يف  27أيلول/سبتمرب  ،2019أصتبحت ميالتار طرفتا يف الربوتوكتول الختيتاري لتفاقيتة حقتوق
الطفل بش ن اشرتاد األطفال يف املنازعتات املستلحة .ويف  8حزيران/يونيت ر  ،2020صتدقت ميالتار علتر
اتفاقية منظمة العمل الدولية بش ن احلد األدىن لسن الستخدام من أجل منع عمل األطفتال ،وضتمان
حقوق وسالمة األطفال يف ميالار.
 -47واعتمتتد بترانمم ميالتتار للقضتتاء علتتر عمتتل األطفتتال و2033-2019يف .ويف  5شتتباا/فرباير ،2018
شكلت جلنة علتر املستتوى التوطك ،برائستة النائت األول للترئيس ،لتنفيتذ خطتة العمتل الوطنيتة للقضتاء
علتتر عمتتل األطفتتال .وش تكلت أيضتتا جلتتان معنيتتة ابلقضتتاء علتتر عمت ل األطفتتال علتتر املستتتوى التتوطك
وعلر مستوى األقاليم والولايت.
دوز/يوليت ر 2019

 -48ومتتن أجتتل خدمتتة مصتتا الطفتتل الفضتتلر ،ستن قتتانون حقتتوق الطفتتل اجلديتتد يف
تتا يتماشتتر متتع اتفاقيتتة حقتتوق الطفتتل وبروتوكولهتتتا .وأنشتتئت حمتتاكم األطفتتال يف اينغتتون ومانتتدالي.
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ويف أماكن أخرى ،مينح قضاة البلدايت سلطة الفصل يف قضااي األطفال .وسن القتانون املعتدل لقتانون
الرعاية والنماء يف مرحلة الطفولة املبكرة يف  6حزيران/يونير  .2018وأطلقت ااطة السرتاتيجية الوطنية
للتدخل يف مرحلة الطفولة املبكرة و2021-2017يف يف  7نيسان/أبريل .2017
 -49وأنشئت اللجنة الوطنية حلقوق الطفل وجلان فرعية لتعزيز حقتوق الطفتل ومحايتهتا .وتستتخدم
إدارة الرعاي تتة الجتماعي تتة نظ تتام إدارة احل تتالت كنظ تتام عتمع تتي حلماي تتة الطف تتل من تتذ ع تتام  .2015وعل تتر
مستتتوى البلتتدات ،درب ونشتتر  259متتديرا متتن متتديري القضتتااي .وسيوس تع نطتتاق النظتتام ليشتتمل محايتتة
النساء واألشخاص ذوي اإلعاقة وكبار السن.
-50

ووضعت خطة العمل املتعلقة نع اغتصاب األطفال والستجابة بسرعة وفعالية.

 -51وتقتدم جعيتة الوقايتة والرعايتة واحلمايتة لألطفتتال املتخلتر عتنهم التتدري للمتدربني بشت ن احلتتد
من عدد األطفتال املتخلتر عتنهم ومحتايتهم .ونظمتت أنشتطة توعويتة بشت ن الصتحة اإلجنابيتة يف األقتاليم
والتتولايت بقيتتادة اللجنتتة الوطنيتتة املعنيتتة بشتتؤون امل ترأة يف ميالتتار بغيتتة القضتتاء علتتر اتتاهرة التخلتتي عتتن
األطفال وعلر العنف ضد املرأة ،وجتن حالت احلمل غري املرغتوب فيتر .ويقتدم احتتاد شتؤون املترأة يف
ميالتتار ورابط تتة رعاي تتة األم والطف تتل يف ميالتتار ،وة تتا عض توان يف اللجن تتة الوطنيتتة املعني تتة بش تتؤون امل ترأة يف
ميالار ،املساعدة الالزمة للنهول ابملرأة ومحاية حيتاة املترأة يف األقتاليم والتولايت واملقاطعتات والبلتدات
والدوائر والقرى.
 -52وتتعاون اتداداو ميالار مع فرقة العمل القطرية للرصد واإلبال التابعة لألمم املتحدة من أجل
منع جتنيد القصر بشكل فعال .ونتيجة ذلص ،شطبت اتداداو ميالار من مرفا تقرير األمني العام لألمم
املتحدة الذي قدم يف  9حزيران/يونير .2020
 -53وعالوة علر ذلص ،ينص قانون حقوق الطفل علتر أن أي شتخص يقتوم بتجنيتد أو تعبئتة أو
اس تتتخدام أش تتخاص دون ست تتن الثامن تتة عشت تترة يف خ تتدمات ال تتدفاع ،ألنت تتر م يتحق تتا مت تتن س تتنهم بطريقت تتة
منهجية ،جيوز أن يعاق ابلسجن ملدة قد تصل إىل ستنتني ،ويعاقت أيضتا بغرامتة ماليتة .وإذا ارتكبتت
هذه اجلرمية عمدا ،جيوز أن يعاق اجلاين ابلستجن ملتدة قتد تصتل إىل نتس ستنوات .وجيت وز أن يعاقت
أي شتتخص جينتتد أشخاصتتا دون ستتن الثامنتتة عشتترة يف جاعتتات مستتلحة أختترى غتتري ختتدمات التتدفاع
ابلسجن ملدة قد تصل إىل نس سنوات .وجيوز أيضتا أن يعاقت أي شتخص يستتخدم أشخاصتا دون
سن الثامنة عشرة يف املعارد ابلسجن ملدة قد تصل إىل عشر سنوات.
 -54ويف عام  ،2019شكلت اللجنة العاملة املعنيتة نتع النتهاكتات اجلستيمة الستتة حبتا األطفتال
يف النزاعات املسلحة ،وقد أقرت هتذه اللجنتة ابلفعتل خطتة العمتل الوطنيتة ملنتع القتتل والتشتوير والعنتف
اجلنسي ضد األطفال يف النزاعات املسلحة.
 -55وق تتدمت ميال تتار التقري تتر اجل تتامع للتقري ترين ال تتدوريني الراب تتع واا تتامس يف ع تتام  2015إىل جلن تتة األم تتم
املتحدة املعنية ابلقضاء علر التمييز ضد املرأة ،وقدمت أيضا التقرير الستثنائي يف  1شباا/فرباير .2019
 -56ويف  7كانون األول/ديسمرب  ،2018وقعت املمثلة اااصة لألمني العام املعنية ابلعنف اجلنسي
يف حتتالت الن تزاع واملمثتتل التتدائم جلمهوريتتة احتتتاد ميالتتار علتتر إعتتالن اللت تزام رهنتتاء العنتتف اجلنستتي يف
حالت النزاع .وبعد ذلص ،أنشئت اللجنة الوطنية ملنع العنف اجلنسي املرتب ابلنزاع والتصدي لر.
 -57وحلماية النساء دون سن الثانية عشرة ،عدلت املادة  376من قانون العقوابت يف عام ،2019
ول سيما الفقرة و3يف منها الا تنص انن علر أن "كل من يرتك جرمية اغتصاب حبا امرأة دون سن
الثانية عشرة يعاق ابلسجن املؤبد أو السجن ملدة عشرين ستنة" .وحلمايتة النستاء والفتيتات الصتغريات
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املت ثرات ابلعنف أو املعرضات لر ،أنش ت وزارة الرعاية الجتماعية مراكز متعددة اادمات لدعم املترأة
يف اينغون ،وماندالي ،ولشيو ،ومولميني.
 -58وقت تتد صت تتي مشت تتروع قت تتانون محايت تتة ووقايت تتة املت ترأة مت تتن العنت تتف ابلتعت تتاون مت تتع اإلدارات احلكوميت تتة
والوكتتالت واملنظمتتات النستتائية املعنيتتة التتا شتتاركت بنشتتاا يف قضتتااي حقتتوق املترأة لتعزيتتز محايتتة النستتاء
والفتيتتات الضتتحااي ولتمكيتتنهن متتن التمتتتع حبقتتوقهن .وقتتدمت وزارة الرعايتتة الجتماعيتتة دورات تدريبيتتة
بش ن سبل كس العتي للنستاء يف ديمتات املشتردين داخليتا ووفترت أمتاكن مناستبة لألطفتال والت دعم
النفست تتي والجتمت تتاعي للفئت تتات الضت تتعيفة .وافتتحت تتت إدارة الرعايت تتة الجتماعيت تتة خطت ت ا للمست تتاعدة علت تتر
مدار  24ساعة وخدمة هاتفيةيف ،بدءا من  30تشرين الثاين/نوفمرب  2016من أجل تلقي الستفستارات
املباشرة وطلبات املساعدة.

حاء -تنفيذ التوصيات املتعلقة بتعزيز املساواة بني اجلنسني وعدو التمييز
التوص ين ين ين ينينيات ،68-143 ،67-143 ،66-143 ،63-143 ،62-143 ،61-143 ،60-143 ،24-143 ،23-143
118-143 ،79-143 ،78-143 ،71-143 ،70-143 ،69-143
 -59ينص دستور جهورية احتاد ميالار ،يف املادة 21وأيف واملواد  347و 350و 368منتر ،علتر تعزيتز
املساواة بني اجلنسني .وهناد أربعة أفرقة عاملتة تقنيتة لتنفيتذ ااطتة السترتاتيجية الوطنيتة للنهتول ابملترأة
و2022-2013يف .ووفقا للفقرة  23من اتفاق وقتف إطتالق النتار علتر الصتعيد التوطك ،هتتدف احلكومتة
إىل حتقيا مشاركة نسائية بنسبة  30يف املائة يف عملية السالم ،وقد حتققت هذه املشاركة بنستبة  22يف
املائة يف مؤدر الحتاد الثال للسالم .وتنفذ وزارة التنمية الريفية مشروع التنميتة القائمتة علتر اجملتمعتات
احملليتتة ومشتتروع حتستتني ستتبل كس ت العتتي والتتدخل يف الريتتف .ويف ستتياق هتتذين املشتتروعني ،تشتتارد
النساء بنسبة  50يف املائة يف جلان الدعم علتر مستتوى القترى لضتمان احلتا يف املشتاركة والقيتادة وصتنع
القرار علر قدم املساواة وضمان األجر املتساوي عن العمل املتساوي القيمتة .وأدرجتت مست لة املستاواة
بتتني اجلنستتني يف املنتتاهم املدرستتية لت رايل األطفتتال واملتتدارس البتدائيت ة واملتوستتطة والثانويتتة ،وستتتدرات يف
املناهم الدراسية للكليات أيضا.
 -60وعقتدت هيئت ة اإلدارة العامتة حلقتتات عمتل بشت ن بنتاء قتتدرات املتديرات علتر مستتوى الت دوائر
والقرى خالل السنة املالية  ،2019-2018شاركة  104مديرات .وكانت هناد  42مديرة يف عام 2015
وارتفع هذا إىل  109مديرات يف عام .2019
 -61وتستتمح اتدتتاداو ميالتتار للم ترأة ابلنضتتمام إىل اادمتتة العستتكرية .ومنتتذ عتتام  ،2012دكنت ت
نساء من النضمام طواعية إىل اتداداو من خالل حضور دورات تدريبية مثل دورة الطالبات اجملندات،
ودورة طالب تتات التم تريض اجملن تتدات ،ودورة طالب تتات الط ت اجملن تتدات ،ودورة الرقيبت ات ،وال تتدورة النس تتائية
اااصة ،وتتمتع هؤلء النساء بنفس احلقوق الا يتمتع هبا الرجال.
 -62وفيما يتعلا ابلعنف اجلنستي ضتد النستاء املتدنيات ،ست تتخذ إجتراءات ضتد العستكريني التذين
يرتكبتتون جترائم الغتصتتاب تشتتمل الستتجن ملتتدة قتتد تصتتل إىل  20ستتنة .ويف حالتتة القتتتل أثنتتاء ارتكتتاب
جرمية الغتصاب ،ستكون العقوبة اإلعدام وفقا لقتانون وقواعتد ختدمات التدفاع .وعمتال بسياستة عتدم
التس تتامح املطل تتا ،ل تس تتمح اتد تتاداو ميال تتار ألي م تتن أفراده تتا ابلتص تترف وهت و يف م ت من م تتن العق تتاب.
وتتخت تتذ إجت تراءات جت تتادة حبت تتا كت تتل فت تترد ينتهت تتص احلقت تتوق املدنيت تتة .ويف الفت تترتة بت تتني عت تتام  2016شت تتباا/
فرباير  ،2020عوق  3ضباا و 49موافا من رت أخرى ،أي متا عموعتر  52فتردا ،لرتكتاهبم اجلترائم
املذكورة أعاله.
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 -63ونشت تترت وزارة الصت تتحة والرايضت تتة مبت تتادئ توجيهيت تتة بشت ت ن معاجلت تتة خت تتدمات الرعايت تتة الصت تتحية
حلالت العنف القائم علر نوع اجلنس ،ووزعتها علر املستشفيات احلكومية ومراكز الرعاية الصحية إىل
جان تعليمات بش ن تنفيذها تنفيذا صتارما .ومتن أجتل تقتدمي ختدمات رعايتة صتحية جيتدة ،تؤستس
وزارة الصحة والرايضة حاليا مركزين متعددي اادمات ملواجهة األزمات يف مستشفر اني يب اتو العام
الذي يضم  1 000سرير ويف مستشفر بيندااي العام ،كمشروعني جتريبيني.
 -64وت تتوفر وزارة الداخلي تتة جلمي تتع الس تتجناء ،دون ديي تتز ،الرعاي تتة الص تتحية والغ تتذاء والت تتدري عل تتر
املهتتارات املهنيتتة والتعلتتيم الرمستتي واألنشتتطة الرتفيهيتتة ،فضتتال عتتن الستتماح هلتتم مارستتة التمتتارين البدنيتتة
واألنشتطة الدينيتتة .وتستمح التتوزارة للجنتة الوطنيتتة حلقتتوق اإلنستان يف ميالتتار ،وقضتاة حمتتاكم املقاطعتتات
وحماكم األقاليم والولايت واحملكمة العليتا لالحتتاد ،وجلنتة احلقتوق األساستية للمتواطنني يف بييثتو هلتواتو،
وجلن تتة احلق تتوق األساس تتية للم تواطنني والدميقراطي تتة وحق تتوق اإلنس تتان يف أمي تتوات هل تتواتو ،واللجن تتة الدولي تتة
للصلي األمحر بزايرة السجون ورصدها.
 -65ووفقا لتفاقية األمم املتحدة حلقوق األشخاص ذوي اإلعاقة ،صدر قانون حقوق األشخاص
ذوي اإلعاقتتة يف ع تتام  2015وص تتدرت قواعتتده أيض تتا يف ع تتام  .2017وش تكلت اللجن تتة الوطني تتة واللجن تتة
العاملت ت ة وفقت تتا للقت تتانون املت تتذكور .وتتت تتوىل اللجنت تتة الوطنيت تتة تنفيت تتذ املالحظت تتات ااتاميت تتة الت تتتبال عت تتددها 22
مالحظة املنبثقة عن اجتماع اللجنة املعنية حبقوق األشخاص ذوي اإلعاقة الذي عقد يف عام .2019
 -66وجيت تتري تنفيت تتذ بت ترانمم التحت تتويالت النقديت تتة لألمهت تتات واألطفت ت ال يف ولايت تشت تتني ،وراخت تتني،
وكتتايني ،وكتتااي ويف إقلتتيم انرغتتا ذي اإلدارة الذاتيتتة .ومتتن حتتا جيتتع النستتاء احلوامتتل واألطفتتال حت ستتن
عامني يف تلص املناطا احلصول علر  15 000كيات شهراي كإعانة.
 -67وميتنح معتتاج اجتمتتاعي قتتدره  10 000كيتتات شتهراي لألشتتخاص التتذين تزيتتد أعمتتارهم عتتن
ستتنة وفقتتا لقتتانون كبتتار الستتن لعتتام  .2016وتقتتدم وزارة الرعايتتة الجتماعيتتة ختتدمات لألشتتخاص ذوي
اإلعاقة رنشاء مدارس ومراكز للرعاية من أجلهم و نحهم مساعدات نقدية وعينية .ووفقا لقانون محاية
حق تتوق اإلثني تتات لع تتام " ،2015ل جي تتوز ألي ش تتخص ارتك تتاب أي عم تتل في تتر قص تتد أو احتم تتال تعزي تتز
مش تتاعر الكراهي تتة والع تتداء واا تتالف ب تتني اجملموع تتات اإلثني تتة" .ول يس تتمح ألي ش تتخص ابلقي تتام بعم تتل
أو تصرف أو فعل من أجل التحريض علر أي كراهية أو نزاعات أو خالفات أو عتداوات بتني متواطك
ميالار .ويعاق كل من ينتهص هذه األحكام ،أو من يتهم ابنتهاكها مع وجتود أدلتة قويتة علتر ذلتص،
ابلسجن ملدة أقصاها سنتني ،أو بغرامة ل تزيد علر  200 000كيات ،أو ابلعقوبتني معا.
85

 -68ويف قطت تتاع التعلت تتيم ،تبت تتذل اجلهت تتود لتحقيت تتا املست تتاواة يف احلصت تتول علت تتر التعلت تتيم ،مت تتن املرحلت تتة
البتدائية إىل املستوى اجلتامعي ،وضتمان أن يكتون اللتحتاق ابجلامعتة علتر أستاس متؤهالت الطتالب،
ول تتيس عل تتر أس تتاس اجلنس تتية و/أو ال تتدين و/أو الع تترق و/أو اإلعاق تتة و/أو املرك تتز الجتم تتاعي و/أو ن تتوع
اجلنس .وقد وضعت مناهم دراسية جديدة يف التعليم األساسي ،علر أساس مفهوم الحترتام املتبتادل،
وفهم الختالفات والتنوعات ،والتحلي بفكر إجيايب وتطلعات للسالم املستدام.
 -69وفيما خيص املناطا النائية واحلدوديتة ،يعتني مدرست ون جتدد خاصتة متن بتني الستكان احملليتني.
ويرفع مستوى املدارس البتدائية ويعني مساعدو التدريس ملساعدة الطالب من اإلثنيات وتعليم اللغات
اإلثنية .ويقتدم التتدري املهتك لألطفتال يف ستن املدرستة التذين م يكملتوا تعلتيمهم األساستي .ولتحقيتا
تنمية املوارد البشرية يف جيع اجملموعات اإلثنية ،صل أطفال األسر الفقرية يف اجملتمعات احملليتة اإلثنيتة
يف املناطا النائية واحلدودية علر التعليم األساسي ابجملان يف املدارس اإلثنية لتدري الشباب.
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 -70ويف  1نيست تتان/أبريل  ،2016أنشت تتئت وزارة الشت تتؤون اإلثنيت تتة لتحقيت تتا املست تتاواة يف احلقت تتوق بت تتني
امل تواطنني م تتن جي تتع الش تتعوب اإلثني تتة ،واحلف تتا عل تتر آداب وثقافت ات اإلثني تتات ،ودع تتم الوح تتدة اإلثني تتة
والتنميتتة الجتماعيتتة والقتصتتادية .وتشتتجع وزارة الشتتؤون اإلثنيتتة تنميتتة احليتتاة الجتماعيتتة ،التتا تشتتمل
اللغ تتة واألدب والفن تتون اجلميل ت ة والثقاف تتة والع تتادات وال تتدين وال ترتا الت تتارخيي والس تتالم وحق تتوق األع تراق
القومي تتة ،تتا يتماش تتر م تتع الدس تتتور ال تتوطك .وابإلض تتافة إىل تعزي تتز مص تتا الش تتعوب اإلثني تتة يف ميال تتار،
تعكف احلكومة أيضا علر صياغة قواعد حلماية حقوق الشتعوب اإلثنيتة وتيستري رفتاه جيتع األشتخاص
املقيمني يف البلد.

طاء -الصحة والتعليم
التوص ين ينينيات ،112-143 ،111-143 ،110-143 ،109-143 ،108-143 ،107-143 ،106-143 ،105-143
117-143 ،116-143 ،115-143 ،114-143 ،113-143
 -71صاغت وزارة الصتحة والرايضتة ااطتة الوطنيتة للصتحة و2021-2017يف وهتي بصتدد تنفيتذها.
ولتحقيا التغطية الصحية الشاملة ،هتدف ااطة الوطنية للصحة إىل تعزيز نظام الصحة يف البلد ودهيد
الطري تتا لتحقي تتا التغطي تتة الص تتحية الش تتاملة واختي تتار مس تتار يك تتون داعم تتا للفق تراء بش تتكل صت تريح .وإن
الستعداد من جان العرل أمر ضروري لتقدمي خدمات الرعاية الصحية الفعالة للمجتمع .ومن أجل
حتقي تتا ه تتذا الس تتتعداد ،ص تتيغت خط ت الص تتحة الش تتاملة للبل تتدات وخط ت الص تتحة للولايت/األق تتاليم
ونفتتذت يف جيتتع أحنتتاء البلتتد .وقتتد جعت ت حستتاابت الصتتحة الوطنيتتة و2018-2016يف ونشتترت النتتتائم
األوليتتة يف  6آذار/متتارس  .2020وإلنشتتاء نظتتام التت مني الصتتحي التتوطك ،صتتي قتتانون التت مني الصتتحي
الوطك ابلتعاون مع الوزارات ذات الصلة .ويف الفرتة من عام  2016إىل عام  ،2019افتتح  21مستشفر
حمليتتا جديتتدا ،و 71مركتزا صتتحيا ريفيتتا و 92مركتزا صتتحيا شتتبر ريفتتي يف جيتتع أحنتتاء البلت د .وعتتالوة علتتر
ذلص ،يقدم  42مستشفر للط التقليدي و 210عيادات للطت التقليتدي يف البلتدات ختدمات طبيتة
تقليدية للمجتمع.
 -72وش تكلت اللجن تتة التوجيهي تتة لتحس تتني التغذي تتة يف حزيران/يونيت ر  2018ووض تتعت خط تتة العم تتل
متعتتددة القطاعتتات بش ت ن التغذيتتة للفتترتة  2023/2022-2019/2018متتن أجتتل احلتتد متتن جيتتع أشتتكال
ستتوء التغذيتتة لتتدى األمهتتات واألطفتتال واملراهقتتات .وجيتتري أيضتتا تنفيتتذ ااطتتة السترتاتيجية للوقايتتة متتن
األمرال غتري املعد تية ومكافحتهتا للفترتة  2021-2017والتربانمم التوطك ملكافحتة السترطان للفترتة .2021-2017
وتلقت وحدة تعزيز الصحة ،يف إدارة الصحة العامة ،بوزارة الصحة والرايضة جائزة الدكتور يل  -جون
وود التذكاريتتة للصتتحة العامتتة متتن منظمتتة الصتتحة العامليتتة ،إلنشتتائها  560مركتزا متتن أصتتل  1 849مركتزا
صحا ريفيا ،تسمر أيضا عيادات األمرال غري املعدية ،يف املناطا الريفية منذ عام  ،2018هبدف إدارة
عمليتتات الكشتتف عتتن األم ترال غتتري املعديتتة بشتتكل فعتتال .وانن يف عتتام  ،2020يوجتتد  1 316مرك تزا
ص تتحيا ريفي تتا .وهص تص العي تتادات اجملتمعي تتة أساس تتا للس تتكان ال تريفني ال تتذين يش تتكلون  70يف املائ تتة م تتن
سكان ميالار.
 -73ووزعتتت كت ت الرستتائل الصتتحية املوحتتدة يف عتتام  2017وترجتتت إىل  55لغتتة إثنيتتة؛ ووضتتعت
مبتتادئ توجيهيتتة وطريقتتة تشتتغيل موحتتدة خاصتتة ت وافي ااتتدمات الصتتحية األساستتية يف شتتكل تطبيتتا
للهاتف احملمول ووزعتت علتر املستؤولني الطبيتني يف البلتدات ،واملتوافني الطبيتني يف املستشتفيات احملليتة
واادمات الصحية األساسية.
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 -74ويف عتتام  ،2018أدخلتتت إصتتالحات علتتر اللجنتتة املركزيتتة للصتتحة املدرستتية .ووضتتعت ااطتتة
السرتاتيجية الوطنية للصحة املدرسية و2022-2017يف وهي قيد التنفيذ .وعقدت حلقات دراسية بش ن
الصتتحة اجليتتدة يف ميالتتار حتتتت شتتعار "الرايضتتة دواء" يف تشترين األول/أكتتتوبر  .2017وعقتتدت احللقتتة
الدراس ت تتية بش ت ت ن "الرتبي ت تتة البدني ت تتة الي ت تتوم م ت تتن أج ت تتل غ ت تتد نش ت ت " يف أاير/م ت تتايو  .2019وش ت تكل اجملل ت تتس
الستش تتاري ملرك تتز ميال تتار ال تتوطك املع تتك وض تتوع "الرايض تتة دواء" م تتن أج تتل العم تتل زي تتد م تتن الفعالي تتة،
ابلتعاون مع املنظمات الدولية.
 -75وفيما خيص األشخاص املشتردين مؤقتتا ،تقتدم ختدمات الرعايتة الصتحية متن ختالل العيتادات
وكتتذلص متتن ختتالل األفرقت ة الصتتحية املتنقلتتة واألفرقتتة املتخصصتتة .وتتتوفر هتتذه األفرقتتة ختتدمات الصتتحة
العامت ت تتة مثت ت تتل مراقبت ت تتة األمت ت ترال املعديت ت تتة ،وبت ت ترامم التحصت ت تتني ،وخت ت تتدمات الرعايت ت تتة الصت ت تتحية لألمهت ت تتات
واألطفتتال دون ستتن ااامستتة ،والرعايتتة الصتتحية لكبتتار الستتن ،وإحالتتة املرضتتر إىل املستشتتفيات القريبتتة،
والتثقيف الصحي.
 -76وع تدل القتتانون املتعلتتا ابملختتدرات واملتتؤثرات العقليتتة يف شتتباا /فربايتتر  2018لتتتوفري ختتدمات
رعايتتة صتتحية أفضتتل ملتعتتاطي املختتدرات .وجيتتري أيضتتا إعتتداد القتتانون املتعلتتا ابلصتتحة العقليتتة لتفتتادي
التمييتتز ضتتد األشتتخاص املصتتابني م ترال عقليتتة وتقتتدمي ختتدمات رعايتتة صتتحية أفضتتل .ولتتتوفري رعايتتة
صحية أفضل يف السجون ،بدأت الستعدادات لتذلص يف عتام  2016وعقتد اجتمتاع تشتاوري متع وزارة
الداخلي ت تتة يف دوز/يوليت ت ر  .2019وتق ت تتدم الرعاي ت تتة الص ت تتحية للمرض ت تتر املص ت تتابني بف ت تتريوس نق ت تتص املناع ت تتة
البشترية/اإليدز والستتل واملتتالراي ابلتعتتاون متتع املنظمتتات الصتتحية احملليتتة والدوليتتة مت ن قبيتتل منظمتتة أطبتتاء
بال حدود ،وبرانمم الحتاد لإلمداد ضادات الفريوسات القهقرية ،والربانمم الوطك ملراقبة املعونة.
 -77وهط ت ت إدارة اا ت تتدمات الطبي ت تتة لتوس ت تتيع أجنح ت تتة ط ت ت الش ت تتيخوخة يف املستش ت تتفيات العام ت تتة
هبت تتدف حتست تتني صت تتحة كبت تتار الست تتن .ونظمت تتت دورة تدريبيت تتة خاصت تتة قت تتدمي الرعايت تتة لكبت تتار الست تتن يف
آذار/متتارس  2019متتن أجتتل تقتتدمي ختتدمات الرعايتتة الصتتحية ذات األولويتتة لكبتتار الستتن وذوي اإلعاقتتة
وموافي احلكومة املتقاعدين .وتشارد هيئة إدارة الغذاء والدواء ،املسؤولة عتن ستالمة األغذيتة واألدويتة
ومستحضترات التجميتتل ،يف صتتياغة القتوانني ذات الصتتلة .ومنتتذ عتتام  ،2019جتتتري عمليتتات تفتتتي متنقلتتة
لألغذية ومستحضرات التجميل يف جيع الولايت واألقاليم عن طريا خدمة عربة املخترب املتنقل.
 -78ولتوفري خدمات الصحة اإلجنابية اجليدة جلميع احلوامل واألمهات ،نفذت ااطة السرتاتيجية
اامسية للصحة اإلجنابية و2018-2014يف .ووضعت اسرتاتيجية لوضع حد لوفيات األمهات الا ميكن
الوقاية منها يف ميالار و2021-2017يف هبدف خفض وفيات األمهات من  173وفاة يف كتل 100 000
ولدة حيتتة إىل  92وفتتاة يف ك تتل  100 000ولدة حيتتة يف ع تتام  .2030وجيتتري أيضتتا إع تتداد خطتتة تنفي تتذ
تنظيم األسرة لعام .2020
 -79وزاد اإلنفاق احلكومي اإلجايل علر قطاع الصحة  15مرة خالل  10سنوات ،ليبل  3,67يف
املائتة متتن اإلنفتتاق احلكتتومي ،حيت زاد متتن  76بليتتون كيتتات يف الستتنة املاليتتة  2011-2010إىل 1,172
تريليون كيات يف السنة املالية .2020-2019
 -80وم تتا فت تتأ هص تتيص امليزاني تتة لقط تتاع الص تتحة يتزاي تتد عام تتا بع تتد ع تتام يف الف تترتة ب تتني ع تتامي
و 2019مت تتن خت تتالل است تتتخدام املخصصت تتات احلكوميت تتة واملست تتاعدات الدوليت تتة وقت تترول البنت تتص الت تتدويل.
واست تتتخدم  15,63بليت تتون كيت تتات يف أنشت تتطة صت تتحة األم والصت تتحة اإلجنابيت تتة ،و 33,86بليت تتون كيت تتات يف
أنشطة تنمية صتحة الطفتل و 18,05بليتون كيتات يف أنشتطة حتستني التغذيتة .وعتالوة علتر ذلتص ،دتول
احلكومتتة  31يف املائتتة متتن إجتتايل تكلفتتة اللقتتاح الستتنوية وميتتول حتتتالف غتتايف نستتبة  69يف املائتتة املتبقيتتة.
2015
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وتبل ت ت تكلف ت تتة اللق ت تتاح الس ت تتنوية واح ت تتد يف املائ ت تتة م ت تتن إج ت تتايل ميزاني ت تتة الص ت تتحة الس ت تتنوية .وخ ت تتالل س ت تتنة
امليزانية  ،2020-2019بل دويتل احلكومتة  9,8ماليتني دولر متن دولرات التولايت املتحتدة يف إجتايل
تكلفة اللقاح السنوية و 31,9مليون دولر من دولرات الولايت املتحدةيف.
 -81ووضعت اسرتاتيجية املوارد البشرية لقطاع الصحة يف ميالار و2021-2018يف من أجل حتضري
قوة عاملتة كافيتة ومؤهلت ة ومنتجتة يف قطتاع الصتحة ،وتوايفهتا بفعاليت ة .وافتتحتت  22مدرستة للقبالتة يف
جيتتع األقتتاليم والتتولايت .وستتتفتتح مدرستتة جديتتدة للقبالتتة يف هاكتتا بوليتتة تشتتني .وعشتترة يف املائتتة متتن
جيع الطالب املقبولني يف مدارس التمريض والقبالة هم من مناطا يصتع الوصتول إليهتا و تا يف ذلتص
ولية راخنييف ومن مناطا ذات إدارة الذاتية .وحاليا ،يدرس  35طالبا من بينهم  3طالب مسلمني متن
وليتتة راختتني يف جامعتتات الط ت  .وعتتالوة علتتر ذلتتص ،هنتتاد  89طالبتتا و 23طالبتتا يدرست ون للحصتتول
علتتر دبلتتوم التمتريض ودبلتتوم القبالتتة علتتر التتوايل .ومتتن املخطت أيضت ا افتتتتاح مدرستتة جديتتدة للتمتريض
والقبالة يف بلدة كياوكبيو ،بولية راخني ،يف العام الدراسي .2021
 -82وملس تتاعدة حكوم تتة ميال تتار يف جهوده تتا الرامي تتة إىل الوقاي تتة م تتن تفش تتي كوفي تتد 19-ومكافحت تتر
والعالات منر يف ولية راخني ،اعتمدت خطة عمل مشرتكة بني ميالار واللجنة الدوليتة للصتلي األمحتر
يف  14أاير /مت تتايو  2020مت تتن أجت تتل تقت تتدمي املست تتاعدة الالزمت تتة جلميت تتع املشت تتردين داخليت تتا وللمجموعت ت ات
الضعيفة يف ولية راخني .ويف إطار خطة العمل هذه ،وفرت اللجنة الدولية للصلي األمحر مواد الوقاية
الشخصت تتية ،ومرافت تتا غست تتل األايدي وتعقيمهت تتا ،واملعلوم ت تتات املتعلقت تتة بكوفيت تتد ،19-ووست تتائل التثقي ت تتف
والتصتتال ،ونظمتتت أنشتتطة إلذكتتاء التتوعي وستتاعدت يف حتستتني نظتتام إحالتتة املرضتتر يف قطتتاع الصتتحة
العامة .وتتعاون اهليئات املركزية واحمللية املعنيت ة ،تا فيهتا جعيتة الصتلي األمحتر يف ميالتار ،بشتكل وثيتا
مع اللجنة الدولية للصلي األمحر لتنفيذ خطة العمل بفعالية.
 -83ويوفر التعليم ابجملان يف جيتع مستتوايت التعلتيم .وقتد افتتحتت دورات قصترية األمتد للحصتول
علتتر شتتهادة التتتدري املهتتك تلتتي الحتياجتتات احملليتتة وتستتتهدف الشتتباب غتتري امللتحقتتني ابملتتدارس متتن
معسكرات املشردين داخليا يف ولية كاشني .وتنفذ حاليا برامم العتمتاد علتر بترامم التعلتيم األساستي
اجليتتد ابلتعتتاون متتع اليونيستتف حت يتتتمكن الطتتالب متتن وليتتة راختتني ،ت ن فتتيهم الطتتالب متتن الفئتتات
الضتتعيفة ،متتن احلصتتول علتتر تعلتتيم أساستتي جيتتد .وجتتتري انن صتتياغة دليتتل بترانمم الرتحيت املدرستتي
لستتتقبال األطفتتال متتن ديم تتات املشتتردين داخليتتا ،وهنتتاد حتض تريات لفائتتدة الطتتالب املستتلمني ال تتذين
ل يستطيعون اللتحاق ابجلامعة لكي يواصلوا تعليمهم من خالل التعليم عن بعد.
 -84ووفق تتا للخط تتة الس ترتاتيجية الوطني تتة للتعل تتيم ،اه تتذت ت تتدابري يف قط تتاع التعل تتيم لتعزي تتز الف تترص
واجلودة والشمول .فهناد حترير للسياسات ،وحتتدي للمتدارس ،وافتتتاح متدارس جديتدة كتل ستنة .ويف
العت تتام الدراست تتي  ،2019-2018رفت تتع مت تتا عموعت تتر  6 386مدرست تتة إىل مست تتتوى أعلت تتر .ويف عت تتام ،2015
قدمت بترامم التتدري التقتك واملهتك يف  58معهتدا تقنيتا ومدرستة تقنيتة .وبلت عتدد الطتالب امللتحقتني
ابلكليت تتات واملعاهت تتد والثت تتانوايت التقنيت تتة احلكوميت تتة  17 652طالبت تتا يف عت تتام  ،2016و 19 676طالبت تتا يف
عام  ،2017و 23 242طالبا يف عام .2018
 -85وينفتذ حاليتتا نظتتام جديتتد ل ترايل األطفتتال يف ستتن  3و 4و 5ستتنوات لتتتوفري تعلتتيم جيتتد وفقتتا
لقانون التعليم الوطك .ومن أجل لاء األطفال لاء متكتامال ،وضتع متنهم قتائم علتر األلعتاب لألطفتال
فوق سن ااامسة واملرحلة البتدائية واإلعدادي ةيف ابلتعاون مع اليونيسف والوكالة الياابنية للتعاون الدويل
ومصرف التنمية انسيوي وشركاء إلائيني آخرين.
-86
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 -87ووفقا لقانون حقوق الطفل ،طورت املناهم الدراسية ،ا يف ذلص ما يتعلا ابلثقافة واألخالق
والرتبية املدنية واملهارات احلياتية والفنون واملوسيقر والرسميف والرتبية البدنية وجيع املواد األساستية ،لكتي
تتماشر مع هنم التعليم الشامل.

ايء -تدابري الصدااة بني األداين ،وخطاب الكراهية ،وحرية التعبري والتجمع السلمي
التوص ين ين ين ينينيات ،96-143 ،95-143 ،94-143 ،93-143 ،92-143 ،91-143 ،90-143 ،89-143 ،88-143
84-144 ،83-144 ،81-144 ،80-144 ،101-143 ،100-143 ،99-143 ،98-143 ،97-143
أنشطة الصدااة بني األداين
 -88يكفل دستور ميالار لكتل متواطن حقوقتا متستاوية يف حريتة الوجتدان واعتنتاق التدين وممارست تر
حبريتتة .ووفقتتا لإلحصتتاءات األختترية لتتوزارة الشتتؤون الدينيتتة والثقافيتتة ،فتتإن الوضتتع احلتتايل للمبتتاين الدينيتتة
ملختلف األداين يف جيع أحناء البلد هو دير واحد لكل  673بوذاي ،وكنيسة واحدة لكل  443مسيحيا،
ومسجد واحد لكل  493مسلما ،ومعبد واحد لكل  635هندوسيا.
 -89وبن تتاء عل تتر توص تتية اللجن تتة الستش تتارية لت تراخني الداعي تتة إىل تس تتجيل ومحاي تتة املواق تتع التارخييت تتة
والدينيتتة والثقافيتتة جلميتتع اجملتمعتتات يف راختتني ،بل ت عتتدد الصتتروح الدينيتتة التتا مستتح علتتس اني يب اتو
وحكوم تتات األق تتاليم وال تتولايت ببنائه تتا أو جتدي تتدها يف جي تتع أحن تتاء البل تتد ،م تتن نيس تتان/أبريل  2016إىل
شباا/فرباير  406 ،2020مبت اين دينيت ة للبوذيتة ،و 167للمستيحية ،و 52لإلستالم ،و 26للهندوستية ،و3
لدايانت أخرى.
 -90ود تتارس حري تتة العب تتادة يف الس تتجون حي ت يس تتمح للمص تتلني ابلعب تتادة وفق تتا لعقي تتدهتم يف األايم
العادية وكذلص يف األايم املقدسة.
 -91ومنذ عام  ، 2018نظمت منظمة األداين من أجل السالم وميالاريف برامم تدريبية لتعزيز الوائم
بني األداين ودور النساء والشباب .وعقدت املشاورة املتعددة األداين يف منطقة آسيا متع ممثلتي منظمتة
األداين مت تتن أجت تتل الست تتالم مت تتن  21دولت تتة آست تتيوية يف الفت تترتة مت تتن  5إىل  7آذار/مت تتارس  2019يف كنيست تتة
كاتدرائية سانت ماري يف اينغون.
 -92وأنشتتئت عموعتتة الصتتداقة بتتني األداين وميالتتاريف متتن عموعتتة واحتتدة علتتر املستتتوى املركتتزي،
و 11عموعتتة علتتر مستتتوى األقتتاليم والتتولايت ،و 40عموعتتة علتتر مستتتوى املقاطعتتات ،و 221عموعتتة
عل تتر مس تتتوى البل تتدات ،أي م تتا عموع ت ر  173عموع تتة ،وذل تتص لتعزي تتز حي تتاة اجتماعي تتة س تتلمية ،ومن تتع
النزاعات الدينية ،ورعاية ضحااي ااالفات الدينية ،وتنفيذ أعمال إلعادة الت هيل ،ومحاية اهلوية الوطنيتة
مت ن خ تتالل خل تتا الح ترتام املتب تتادل ب تتني اجلماع تتات الديني تتة املختلف تتة .وم تتن أج تتل حتقي تتا ه تتدف التنمي تتة
الوطنية والتضامن من خالل أنشطة الصداقة بني األداين ،وقعت عموعة الصداقة بني األداين وميالاريف
ومنظمة األداين من أجل السالم وميالاريف علر مذكرة تفاهم بش ن التعاون يف  4شباا/فرباير .2019
 -93وق تتد ت تتربع قداس تتة الب تتااب فرنس تتيس ائ تتة أل تتف دولر م تتن دولرات ال تتولايت املتح تتدة ووزع ه تتذا
املبل ابلتساوي علر األداين املختلفة يف ولية راخني .ولتبادل املعارف بشت ن العنتف وعواقت احلتروب
التتا تستتب فيهتتا متطرفتتون دينيتتون يف جيتتع أحنتتاء العتتام ،استضتتافت منظمتتة األداين متتن أجتتل الستتالم
وميالتتاريف دت يم التشتتاور الشتتبايب يف كنيستتة كاتدرائيتتة ستتانت متتاري يف اينغتتون يف الفتترتة متتن  18إىل 20
كانون األول/ديسمرب  .2018وعالوة علر ذلص ،حضر أعضتاء عموعتة الصتداقة بتني األداين حتوارات
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وحلقتتات عمتتل واجتماعتتات بتتني األداين يف الفلبتتني ونيوزيلنتتدا والصتتني وكمبتتوداي وإندونيستتيا وأس ترتاليا.
وأجريت  257استشارة مع عموعة الصداقة بني األداين يف الفرتة بني عام  2016وشباا/فرباير .2020
خطاب الكراهية ،وحرية التعبري والتجمع
 -94وفقا للمادة  364من الدستور الا حتظر خطاب الكراهية بش ن القضااي الجتماعية والدينية،
جيري إعداد مشروع قانون احلماية من خطاب الكراهية .وشتكلت اللجنتة املركزيتة الثقافيتة الوطنيتة ،التا
يرأسها النائ الثاين للرئيس ،من الوزراء املعنيني من األقاليم والولايت بغية تشجيع احلفا علر الرتا
الثقايف .وأصتدر مكتت الترئيس يف  20نيستان/أبريل  2020توجيهتا بشت ن منتع التحتريض علتر الكراهيتة
والعنف ومنع انتشار خطاب الكراهية .ومنذ ذلص احلني ،أجرت جيع املؤسسات والوكتالت احلكوميتة
أنش تتطة توعوي تتة بش ت ن خط تتاب الكراهي تتة .وكمتابع تتة لتنفي تتذ ه تتذا التوجي تتر ،تتع تتاون احلكوم تتة حالي تتا م تتع
اليونسكو ابلستناد إىل مقرتحها املتعلا رذكاء الوعي والتدري لبناء القدرات فيما خيص منع خطتاب
الكراهيتتة .وهتتذا التتتدري دصتتص للمستتؤولني احلكتتوميني متتن دتلتتف التتوزارات واإلدارات علتتر مستتتوى
الحتاد والولايت/األقاليم.
 -95ويف شباا/فرباير  ،2020عقدت حلقة عمل بش ن تعزيز دور املرأة يف التماستص الجتمتاعي،
يف ولية راخني يف اينغون ،وتوىل تنظيمها مركز التنوع والوائم الوطك واملركز الوطك للمصتاحلة والستالم.
ونظمت محالت ملناهضتة خطتاب الكراهيتة يف  17بلتدة بوليتة راختني يف آذار/متارس  .2020وعقتدت حلقتة
ض ة خطتاب الكراهيتة يف وليتة راختتني يف دوز/يول تي ر  2020وحضترهتا  138امترأة
عمتل لستتعرال أنشتطة مناه ت
من  17بلدة ،مثلن عتمعات متنوعة ،وقيمن هذه األنشطة.
 -96وميت تتنح قت تتانون الصت تتحافة لعت تتام  2014للعت تتاملني يف وست تتائل اإلعت تتالم احلت تتا يف جت تتع املعلومت تتات
والت تتدخول إىل مبت تتاين بعت تتض املكاتت ت واإلدارات واملنظمت تتات وفقت تتا للت توائح املعمت تتول هبت تتا .ومنت تتذ نيست تتان/
أبريل  ،2013مسح بنشر الصتحف اااصتة .وتتبت األخبتار اإلقليميتة متن ولايت دتلفتة رحتدى عشترة
لغتتة إثنيت ة يوميتتا علتتر شاشتتة التلفزيتتون .و تتا لإلعالميتتني جتتع األخبتتار يف املنتتاطا التتا تشتتهد نزاعتتات
مستتلحة أو التتا حتتتد فيهتتا اضتتطراابت وأعمتتال شتتغ ومظتتاهرات عامتتة .وأثنتتاء جتتع األخبتتار ،وفقتتا
للش ت تتروا واألحك ت تتام ال ت تتا حت ت تتددها اجله ت تتة املس ت تتؤولة ذات الص ت تتلة ،جيت ت ت ع ت تتدم إخض ت تتاعهم لالعتق ت تتال
والحتجتتاز ،ول جي تتوز ألي جه تتاز أمتتك مص تتادرة أو إت تتالف األدوات املتعلقتتة ابحلص تتول عل تتر األخب تتار.
و تتا هل تتم طل ت محاي تتة األجه تتزة األمني تتة .وجت تتري وزارة اإلع تتالم مش تتاورات م تتع عل تتس ميال تتار لوس تتائ
اإلعالم اإلخبارية من أجل تعديل قانون واجبات ومسؤوليات اإلعالميني.
 -97وفيما يتعلا حبماية أولئص الذين يعقدون جتمعات ستلمية أو مستريات ستلمية ،تتختذ الشترطة
تدابري احلمايتة والوقايتة الالزمتة متن أجتل منتع الضتطراب أو اإلزعتاات أو العتتداء أو اإلكتراه أو العرقلتة،
ومتتن أجتتل محايتتة هتتؤلء األشتتخاص متتن ااطتتر وفقت ا للمتتادة  13متتن قتتانون التجمتتع الستتلمي واملستريات
السلمية لعام .2016
 -98وتتعتاون وزارة اإلعتتالم أيضتا متتع علتتس وستائ اإلعتتالم اإلخباريتتة واليونستكو وصتتندوق النقتتد
الدويل ووسائ اإلعالم اإلخبارية واملنظمتات الصتحفية احملليتة ،مثتل رابطتة الصتحفيني يف ميالتار واحتتاد
الصحفيني يف ميالار وشبكة الصحفيني يف ميالار .وقد عقد علس ميالتار لوستائ اإلعتالم اإلخباريتة
ثال حلقات عمل علر مستوى الحتاد ،و 12حلقة عمل علر مستوى األقاليم والولايت.
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 -99ووفقتتا لقتتانون النتختتاابت الحتتتادي ،أجتترت جلنتتة انتختتاابت الحتتتاد انتختتااب فرعيتتا خيتتص
دائ تترة انتخابي تتة ش تتاغرة يف  1نيس تتان/أبريل  2017وانتخ تتااب فرعي تتا خي تتص  19دائ تترة انتخابي تتة ش تتاغرة يف 3
تشرين الثاين/نوفمرب .2018
19

 -100وتلتزم جلنة انتخاابت الحتاد رجراء انتخاابت حترة ونزيهتة يف عتام  .2020وقتد حتددت هتذه
اللجنة نسة معايري لالنتخاابت الا جي أن تكون حرة وفقا للقانون ،ونزيهة وفقا للقتانون ،وشتفافة،
وموثوقتتا هبتتا .وجيت أن تعكتتس نتتتائم النتختتاابت إرادة النتتاخبني .وملعاجلتتة قضتتااي النتختتاابت ،تتعتتاون
جلنة انتخاابت الحتاد مع املعهد الدويل للدميقراطية واملساعدة النتخابية ،واملنظمة الدولية لإلبال عن
مسار الدميقراط ية ،واملعهد الدلاركي لألحزاب والدميقراطية ،واملؤسسة الدولية للنظام النتخايب ،واملعهد
اهلولنتدي للدميقراطيتة القائمتة علتر تعتدد األحتزاب ،ومنظمتة فنلنتدا متن أجتل الدميقراطيتة ،ومركتز كتتارتر،
والشبكة انسيوية لالنتخاابت احلرة ،ومنظمات اجملتمع املدين .وعالوة علر ذلص ،تشاورت اللجنة مع
ست تتفراء مت تتن  18ست تتفارة أجنبيت تتة معتمت تتدة لت تتدى ميالت تتار وممثلت تتني قطت تريني بشت ت ن مست تتاعدهتم فيمت تتا يتعلت تتا
ابلنتخاابت العامة لعام  2020ا يف ذلص مشاركة وتعاون املرأة يف عال السياسة.

كاف -املواطنة ،واملشردون داخليا ،واالجتار ابلبشر
التوصيات

75-144 ،74-143 ،122-143 ،121-143 ،120-143 ،119-143

 -101تعه تتدت اإلدارة الوطني تتة للتس تتجيل واملواطن تتة التابع تتة ل تتوزارة العم تتل واهلج تترة والس تتكان بض تتمان
الوضع القانوين للمقيمني يف ميالار وفقا لقانون تسجيل املقيمني يف ميالار لعام  1949وقانون اجلنستية
يف ميالتتار لعتتام  .1982ويف الفتترتة متتن عتتام  2016إىل آب/أغستتطس  ،2020أصتتدرت بطاقتتات املواطنتتة
اااصة ابلبالغني من العمر  10سنوات و 18سنة لصا  114 112شخصتا يف وليتة راختني .وأصتدرت
بطاق تتات التحق تتا الوطني تتة لص تتا  80 482شخص تتا س تلموا ش تتهادات ه تتويتهم املؤقت تتة .وجت تتري عملي تتة التحق تتا
ص ا وضتع املتواطن ومنحتت 3 574
الوطنية يف جيع بلدات ولية راخني ،وقتد منحتت اهليئتة املركزيتة  569شخ ت
شخصا وضع مواطن متجنس يف الفرتة بني نيسان/أبريل  2016وآب/أغسطس .2020
 -102وأصت تتدرت  19 946بطاقت تتة مت تتن بطاقت تتات التحق ت تتا الوطنيت تتة يف بلت تتدات ست تتيتوي ،وراثي ت تتداون ،
وابوكتاو ،ومراود يو ،وكياوكتاو ،وميبون ،وكياوكبيو ،ومينبيا ،ومونغداو ،وبوثيداون  ،واثندوي ،ورامري،
وآن يف وليت تتة راخت تتني .وبلت ت إجت تتايل عت تتدد بطاقت تتات املواطنت تتة الت ت ا أصت تتدرت يف وليت تتة راخت تتني 10 705
بطاقات .ولتعزيز السالم والستقرار يف ولية راخني ،أنشئت اللجنة املركزية لتحقيتا الستالم والستتقرار
والتنمية يف ولية راخني برائسة مستشار الدولة يف  30أاير/مايو  .2016وأنشئت أيضتا مؤسستة الحتتاد
للمساعدة اإلنسانية وإعادة التوطني والتنمية يف ولية راخني يف تشرين األول/أكتوبر .2017
 -103ووقع تتت ميال تتار عل تتر اتف تتاق م تتع ب تتنغالدي بش ت ن ع تتودة الن تتازحني م تتن ولي تتة راخ تتني ،يف
تش ترين الثتتاين/نوفمرب  .2017ووفقتتا لالتفتتاق ،ميكتتن للنتتازحني العتتودة طوعتتا و متتان إىل أمتتاكن إقتتامتهم
األصلية أو إىل املكان األقرب إليها الذي خيتارونر ويكون آمنا وم موان .وتعتمد عملية التحقا ألغرال
العودة علر إجراءات بسيطة تستند إىل دليل علر اإلقامة السابقة يف ولية راخني.
23

 -104ويف  19ك تتانون األول/ديس تتمرب  ،2017وقع تتت ميال تتار وب تتنغالدي عل تتر اختصاص تتات الفري تتا
العامل املشرتد املعك رعادة سكان ميالار النازحني متن بتنغالدي  .ويف  16كتانون الثاين/ينتاير ،2018
وقتتع البلتدان علتتر الرتتي ت املتتادي إلعتتادة ستتكان ميالتتار النتتازحني متتن بتتنغالدي وجت اتفتتاق عتتودة
النازحني من ولية راخني .ووفقا لالتفتاق ،يتعتني علتر بتنغالدي أن تقتدم قائمتة مستاء األشتخاص النتازحني
التتذين غتتادروا راختتني إىل بتتنغالدي بعتتد هجمتتات  9تشترين األول/أكتتتوبر  2016و 25آب/أغستتطس 2017
18

GE.20-14562

A/HRC/WG.6/37/MMR/1

وأن تقدم معلومات عنهم .وجي أن يستكمل القائمة العائتدون احملتملت ون متن ختالل متلء الستتمارات
املتفتتا عليهتتا .ويتعتتني علتتر ميالتتار تقتتدمي املعلومتتات ذات الصتتلة ،تتا يف ذلتتص خط ت إعتتادة التتتوطني،
وتتتوفري املستتاعدة لكس ت العتتي  ،وإمكانيتتة الوصتتول إىل ااتتدمات األساستتية ،والرتتيبتتات انمنتتة .وقتتد
حتققت ميالار من القوائم الواردة من بنغالدي وأرسلت نتائم عملية التحقتا إىل بتنغالدي متن أجتل
تنفيذ عملية اإلعادة إىل الوطن.
 -105وجترى التوقيتع علتر متذكرة تفتاهم بتني ميالتتار وبترانمم األمتم املتحتدة اإللتائي ومفوضتية األمتتم
املتح تتدة الس تتامية لش تتؤون الالجئ تتني يف  6حزيران/يونيت ر  .2018و وج ت م تتذكرة التف تتاهم ه تتذه ،س تتيدعم
برانمم األمم املتحدة اإللائي واملفوضية السامية لشؤون الالجئني جهود حكومة ميالار من أجل العودة
انمنة والكرمية والطوعية للنازحني وإعادة توطينهم.
 -106وتس تتاعد احلكوم تتة أيض تتا األش تتخاص املش تتردين داخلي تتا ال تتذين يعيش تتون يف ديم تتات املش تتردين
داخليتا يف وليتة راختني ،ووليتة كاشتني ،ووليتة كتايني ،ووليتة شتان ،تا يتماشتر متع املعتايري اإلنستتانية.
ويف ه تتذا الص تتدد ،هن تتاد تع تتاون ب تتني ال تتوزارات املعني تتة وحكوم تتات األق تتاليم وال تتولايت وجي تتع املنظم تتات.
ويوجد  17ديما للمشردين داخليا يف ولية راخني ،وقد قدمت للمقيمتني فيهتا املستاعدة اإلنستانية متن
حكومتتة الوليتتة ،وإدارة الكتوار  ،وبترانمم األغذيتتة العتتاملي ،واملنظمتتة الدوليتتة لإلغاثتتة .ومتتن أجتتل نقتتل
املشردين داخليا إىل أماكن آمنة وم مونة ،وضعت خط يف بلدة سيتوي وبلدة ابوكتاو وبلدة كيتاوكبيو
يف ولية راخني.
 -107وهناد  84ديما للمشردين داخليا يف وليتة كاشتني وتقتدم للمقيمتني فيهتا املستاعدة اإلنستانية
م تتن حكوم تتة الولي تتة ،وإدارة الك توار  ،وجعي تتة الص تتلي األمح تتر يف ميال تتار ،وب ترانمم األغذي تتة الع تتاملي،
ومفوضية األمم املتحدة السامية لشؤون الالجئني ،واليونيسيف ،ومتربعني .ويعود بعض املشردين داخليا
إىل م تواطنهم األص تتلية وفق تتا لرغب تتاهتم وتس تترع حكوم تتة الولي تتة إج تراءات ع تتودهتم .ويف  19آب/أغس تتطس ،2020
كتان هنتتاد  23ديمتا للمشتتردين داخليت ا يف وليتتة شتان ،وقتتد قتدمت للمقيمتتني فيهتا املستتاعدة اإلنستتانية
من حكومتة الوليتة ،وإدارة الكتوار  ،وجعيتة اهلتالل األمحتر املاليزيتة ،وبترانمم األغذيتة العتاملي ،واللجنتة
الدولية للصلي األمحر ،ومنظمات أخرى من اجملتمع املدين .ويوجد ديمان للمشردين داخليا يف ولية
كتايني ،نطقتتة مييتنم جتتي نغتتو ،وقتد قتدمت للمقيمتتني فيهمتا املستتاعدة اإلنستتانية متن حكومتتة الوليتتة،
وإدارة الك توار  ،وإدارة الرعاي تتة الجتماعي تتة ،ومتربع تتني .وهت تتدف الت تتدريبات املهني تتة املقدم تتة للمش تتردين
داخليا إىل املساواة بني اجلنسني وتعزيز فرص العمل.
 -108وق ت تتدمت حرك ت تتة الص ت تتلي األمح ت تتر املس ت تتاعدة اإلنس ت تتانية ،ت تتا يش ت تتمل الغ ت تتذاء ،ودع ت تتم اهلياك ت تتل
األساست ية ،والبتتذور ،والتتدعم النقتتدي فضتتال عتتن بترامم النقتتد مقابتتل العمتتل ،إىل جيتتع اجملتمعتتات احملليتتة
املقيمتتة يف بلتتدم مونغتتداو وبوتيتون ت  .وفيمتتا يتعلتتا تتتدمات التعلتتيم ،أنشتتئت اليونيستتف متتدارس مؤقتتتة
لفائ تتدة  26 472طف تتال م تتن ديم تتات املش تتردين داخلي تتا يف ولي تتا راخ تتني وكاش تتني .وق تدمت تس تتهيالت
لفائدة  500طفتل غتري ملتحقتني ابملتدارس لتمكيتنهم متن حضتور فصتول غتري رمسيتة متن املستتوى األول،
ولفائتتدة  551طفتتال حلضتتور فصتتول املستتتوى الثتتاين .وعتني متتا عموعتتر  497مدرستتا متطوعتتا يف ديمتتات
املشتردين داخليتا ومتدارس التعلتيم األساستي يف وليتة راختني .ويف بلتدة مونغتداو ،شتيدت مبتان مدرستية
جديدة ومساكن للموافني ونفذت املهتام ذات الصتلة حتتت إشتراف حكومتة وليتة راختني .ويتدرس يف
ه تتذه امل تتدارس أطف تتال م تتن ديم تتات املش تتردين داخلي تتا .ويف مرك تتز ه ت ال هب تتو خ تتاون لس تتتقبال املش تتردين
داخليا ،قدمت املعدات التعليمية الالزمة للطالب .وأنش ت أيضا مؤسسة الحتاد للمساعدة اإلنستانية
وإعادة التوطني والتنمية ملعبا وثالثة مبان مدرسية.
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 -109واعتمت تتدت احلكومت تتة ااطت تتة الست ترتاتيجية الوطنيت تتة إلعت تتادة تت تتوطني املشت تتردين داخليت تتا وإغت تتالق
ديمات املشردين داخليا داشيا مع مبادئ األمم املتحدة التوجيهية بش ن التشريد الداخلي .وتقدم هذه
الس ترتاتيجية إطتتارا إلغتتالق ديمتتات املشتتردين داخليتتا وإعتتادة هيتتل املشتتردين داخليتتا وإجيتتاد حتتل متتن
شت ت نر إهنت تتاء التشت تريد .وشت تكلت جلنت تتة علت تتر املست تتتوى الت تتوطك يف  25شت تتباا/فرباير  2020لتنفيت تتذ هت تتذه
السرتاتيجية يف جيع أحناء البلد.
مكااحة االجتار ابلبشر
 -110تعترب ميالار مكافحة الجتار ابألشخاص قضية وطنية وتنفذ أنشطة ملكافحتة الجتتار وجت
القوانني القائمة .وقد أصبحت ميالار طرفا يف اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة اجلرمية املنظمة عرب الوطنية
والربوتوكولت امللحقة هبا ،ا يف ذلص بروتوكول مكافحة الجتار ابألشخاص .وعالوة علر ذلص ،فإن
ميال تتار عض تتو أيض تتا يف اتفاقي تتة رابط تتة أم تتم جن تتوب ش تترق آس تتيا ملكافح تتة الجت تتار ابألش تتخاص ،وتاص تتة
النساء واألطفال.
 -111وداشيا مع املعايري واملمارسات الدولية ،تعكف ميالار علر صياغة قتانون جديتد ليحتل حمتل قتانون
مكافحة الجتار ابألشخاص احلايل .واعتمدت ميالار خطة العمتل اامستية الثالثتة و2021-2017يف للتعتاون
والوقاية واملقاضتاة واحلمايتة ،وهتي بصتدد تنفيتذها .وأنشت ت شتعبة مكافحتة الجتتار ابألشتخاص التابعتة
لق ت وات ش تترطة ميال تتار  3أقس تتام فرعي تتة و 20فرق تتة عم تتل و 60فص تتيلة و 3وح تتدات حلماي تتة األطف تتال و9
فصائل من أجل تعزيز اجلهود املبذولة ملكافحة هتري املهتاجرين عتن طريتا الترب واجلتو والبحتر .ويف الفترتة بتني
عامي  2017و ،2019جرت حتقيقات يف  670قضية اجتار ابألشتخاص واهتذت إجتراءات ضتد  1129جانيتا
وكان عدد الضحااي  864شخصا.
 -112وتعقتتد اجتماعتتات م ترتني يف الستتنة بتتني قتتوات شتترطة ميالتتار والشتترطة امللكيتتة التايلنديتتة وبتتني
قتتوات شتترطة ميالتتار وإدارة التحقيقتتات اااصتتة يف اتيلنتتد بشت ن التعتتاون ملكافحتتة الجتتتار ابألشتتخاص.
وأنشتئت مكاتت التعتاون احلتدودي بتني ميالتار واتيلنتد ملكافحتة الجتتار ابألشتخاص .وأنشت ت ميالتار
أيضا مكات اتصتال علتر احلتدود بتني ميالتار والصتني للتعتاون يف عتال مكافحتة الجتتار ابألشتخاص،
وتعقد ميالار اجتماعات مع الصني مرة يف السنة للتعاون يف عال مكافحة الجتار ابألشخاص.

الو -واف إطالق النار واملصاحلة الوطنية
التوصيات

29-144 ،28-143 ،17-143 ،16-143

عملية السالو
 -113تشتتكل عمليتتة الستتالم إحتتدى أولتتوايت احلكومتتة احلاليتتة .وقتتد أنشتتأ مركتتز الستتالم واملصتتاحلة
الوطنيتتة برائستتة مستشتتار الدولتتة يف  11دوز/يوليت ر  .2016ويشتتكل إنشتتاء هتتذا املركتتز ااطتتوة األوىل حنتتو
املص تتاحلة الوطني تتة والس تتالم .وأنش تتئت ك تتذلص جلن تتة الس تتالم يف  11دوز/يولي ت ر  2016ل تتيس فق ت لتنفي تتذ
السياسات الا وضعها مركز السالم واملصاحلة الوطنيتة بتل أيضتا للتفتاول بشت ن الستالم متع املنظمتات
اإلثنية املسلحة.
 -114ويف  15تشت ترين األول/أكت تتوبر  ،2015وقع تتت احلكوم تتة ومثت تتاين منظم تتات إثني تتة مس تتلحة علت تتر
اتفاق وقف إطالق النار علر الصعيد الوطك .ووافا علير الربملان علر هذا التفاق يف  8كانون األول/
ديسمرب  .2015ووقع حزب ولية متون اجلديتد واحتتاد لهتو التدميقراطي أيضتا علتر اتفتاق وقتف إطتالق
النار علر الصعيد الوطك يف  13شباا/فرباير .2018
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 -115وتشتتارد يف احل توار السياستتي اللجنتتة املشتترتكة املعنيتتة ابحل توار بش ت ن حتقيتتا الستتالم يف الحتتتاد،
الا شكلت وفقا ألحكام اتفتاق وقتف إطتالق النتار علتر الصتعيد التوطك .وتتمثتل سياستة احلكومتة يف
فتتتح احلتوار أمتتام جيتتع أصتتحاب املصتتلحة املعنيتتني ليتستتى إشتراكهم يف جيتتع مستتتوايت عمليتتة الستتالم.
ويترأس مستشتتار الدولتتة اللجنتتة املشتترتكة املعنيتتة ابحلتوار بشت ن حتقيتتا الستتالم التتا تتت لف متتن  48عضت وا
و 16ممت تتثال مت تتن عموعت تتة "احلكومت تتة  -الربملت تتان  -اتدت تتاداو" ،و 16ممت تتثال عت تتن عموعت تتة املنظمت تتات اإلثنيت تتة
املست ت تتلحة ،و 16ممت ت تتثال مت ت تتن عموعت ت تتة األح ت ت تزاب السياست ت تتيةيف .ووفقت ت تتا للمبت ت تتادئ التوجيهيت ت تتة األساس ت ت تتية،
والختصاصتتات ،ومواضتتيع املناقشت ة يف احل توارات السياستتية ،ال تتا وضتتعت بتوجيتتر م تتن اللجنتتة املش تترتكة
املعنية ابحلوار بش ن حتقيا السالم ،عقدت بنجتاح أربعتة اجتماعتات للحتوارات السياستية الوطنيتة ذات
التوجت تتر اإلثت تتك ،وثالثت تتة اجتماعت تتات للحت توارات السياست تتية الوطنيت تتة علت تتر مست تتتوى األقت تتاليم ،فضت تتال عت تتن
اجتماعني ملنتدى احلوارات السياسية الوطنية ملنظمات اجملتمع املدين.
 -116ويتضتتمن اتفتتاق وقتتف إطتتالق النتتار علتتر الصتتعيد التتوطك  55حكمت ا عستتكراي متعلقت ا بصتتورة
مباشرة بوقف إطالق النار .ولتفعيل هتذه األحكتام بشتكل فعتال ،أنشتئت اللجنتة املشترتكة ملراقبتة وقتف
إطالق النار مع اتداداو واملنظمات اإلثنيتة املستلحة وممثلتني متدنيني جتديرين ابلثقتة والحترتام .وعقتدت
اللجنة املشرتكة ملراقبة وقف إطالق النار علر مستوى الحتاد اجتماعها األول يف الفرتة متن  29إىل 31
تش ترين األول/أكت تتوبر  2015يف اينغ تتون .ودتتت املوافق تتة عل تتر اختصاص تتات هت ذه اللجن تتة ومدون تتة قواع تتد
السلود العسكرية يف اجتماع تنسيا التنفيذ املشرتد.
 -117وعقد مؤدر السالم لالحتاد  -مؤدر ابنغلون للقرن احلادي والعشرين والدورة األوىليف يف الفرتة
متتن  31آب/أغستتطس إىل  3أيلول/ستتبتمرب  2016يف اني يب اتو هبتتدف تستتوية القضتتااي السياستتية التتا
استمرت  70سنة بسبل سياسية سلمية ،وخلا منرب سياسي ميكن للمجموعتات اإلثنيتة التعبتري فيتر عتن
آرائها حبرية وصراحة .وعقد مؤدر السالم لالحتاد  -مؤدر ابنغلون للقرن احلادي والعشرين والدورة الثانيتةيف يف
الفتترتة متتن  24إىل  29أاير/متتايو  2017يف اني يب اتو .وعقتتد أيضتتا متتؤدر الستتالم لالحتتتاد  -متتؤدر ابنغلونت
للقتترن احلتتادي والعش ترين والتتدورة الثالثتتةيف يف الفتترتة متتن  11إىل  16دوز/يوليت ر  .2018ونوقشتتت ختتالل املتتؤدر
مواضت ت تتيع دتت ت تتارة يف جلست ت تتات قطاعيت ت تتة وجاعيت ت تتة .وعقت ت تتدت الت ت تتدورة الرابعت ت تتة ملت ت تتؤدر الست ت تتالم لالحتت ت تتاد يف
الفت تترتة مت تتن  19إىل  21آب/أغست تتطس  .2020وأصت تتبحت قت ترارات واتفاقيت تتات املت تتؤدر هت تتي اجلت تتزء الثالت ت مت تتن
اتفاق الحتاد.
 -118ولتنمية مناطا اإلثنيات وتنستيا الستتخدام الفعتال لصتندوق الستالم ،شتكلت هيئتة التنستيا
املش تترتكة لتموي تتل عملي تتة الس تتالم .وي ترأس ه تتذه اهليئ تتة مستش تتار الدول تتة وتت ت لف م تتن ممثلت ني ع تتن احلكوم تتة
واملنظمات اإلثنية املسلحة املوقعة علر اتفاق وقف إطالق النار واملنظمات اإلثنية املستلحة غتري املوقعتة
علير .وأنشأ صندوق السالم بتربعات متن املنظمتات الدوليتة واستتخدم يف أربعتة قطاعتات ذات أولويتة
وهي :وقف إطالق النار يف جيع أحنتاء البلتد ،وعقتد املفاوضتات واحلتوارات ،والتنميتة الداعمتة للستالم،
وعمليت تتة الست تتالم الت ت ا يضت تتطلع هبت تتا املركت تتز الت تتوطك للمصت تتاحلة والست تتالم .وتلت تتى الحتياجت تتات األساست ت ية
والغتتذاء واملت وى واملالبتتسيف للمجموعتتات اإلثنيتتة يف املنتتاطا املتت ثرة ابلنتزاع متتن ميزانيتتة الحتتتاد وصتتندوق
املركز الوطك للمصاحلة والسالم وتربعات املاحنني احملليني والدوليني.
 -119وتسعر احلكومة جاهدة إىل حتقيا سالم دائم ومستدام ابتباع مسار اتفاق وفتا إطتالق النتار
علر الصعيد التوطك ،وذلتص متن ختالل إجتراء مناقشتات غتري رمسيتة وأخترى رمسيتة متع املنظمتات اإلثنيتة
املسلحة غري املوقعة علر التفاق من أجل بناء الثقة املتبادلة والعمل معا حتت مظلة التفاق.

GE.20-14562

21

A/HRC/WG.6/37/MMR/1

رابعا -أنشطة أخرى
 -120متتن أجتتل تعزيتتز عمليتتة الستتالم ،علقت ت اتدتتاداو متتن جان ت واحتتد جيتتع األنشتتطة العستتكرية
مت ت تتن  21كت ت تتانون األول/ديست ت تتمرب إىل  30نيست ت تتان/أبريل  2019للمت ت تترة األوىل ،ومت ت تتن  30نيست ت تتان/أبريل
إىل  30حزيران/يونير  2019للمرة الثانية ،ومن  30حزيران /يونير إىل  30آب/أغسطس  2019للمرة الثالثتة،
وم ت تتن  30آب/أغس ت تتطس  2019إىل  21أيلول/س ت تتبتمرب  2019للم ت ترة الرابع ت تتة ،وم ت تتن  10أاير/م ت تتايو إىل  31آب/
أغس تتطس  2020للم تترة ااامس تتة ،وم تتن  1أيلول/س تتبتمرب  2019إىل  30أيلول/س تتبتمرب  2020للم تترة السادس تتة
علر التوايل.
 -121وتعمل مراكز آلية الشكاوى اااصة بشكاوى العمال يف اني يب اتو واينغون متن أجتل اهتاذ
إجتراءات عاجلتتة علتتر متتدار  24ستتاعة .ويف الفتترتة بتتني عتتامي  2013و ،2018تلقتتت انليتتة  190قضتتية
وحلتهتتا يف الوقتتت املناست  .وأنشت ت ميالتتار آليتتات الشتتكاوى التاليتتة لصتتا الشتتع  :جلنتتة الشتتكاوى
واللتماس تتات يف بييث تتو هل تتواتو ،وإدارة الش تتكاوى اااص تتة نش تتطة املخ تتدرات والتابع تتة ملكت ت ال ترئيس،
واللجنة املعنية بفحتص شتكاوى الفستاد والتابعتة للجنتة مكافحتة الفستاد .وأنشتئت أيضتا آليتات لتقتدمي
الشكاوى إىل الوزارات وإىل هيئة الحتاد لتنسيا مراكز سيادة القانون وشؤون قطاع العدالة.
متن كوفيتد19-

 -122وملكافحتة جائحتة كوفيتد ،19-أنشتئت اللجنتة املركزيتة علتر املستتوى ا تل وطك للوقايتة
ومكافحتر والعالات منر ،برائسة مستشار الدولة .وتضطلع اللجنة نشطتها علر الصعيد التوطك ابتبتاع
هنم حموره اإلنسان .وأنش ت احلكومة صندوق التعايف من كوفيد 19-بل قتدره  100بليتون كيتات متن
أجتتل دويتتل قتترول منخفضتتة الفائتتدة د تنح للقطاعتتات القتصتتادية لتخفيتتف معاانهتتتا متتن الضتتطراابت
القتصتتادية الناجتتة عتتن جائحتتة كوفيتتد .19-ولالستتتجابة ألي حالتتة طارئتتة لكوفيتتد 19-عنتتد الضتترورة،
داشت تتيا مت تتع سياست تتة احلكومت تتة ،شت تكل فريت تتا املتطت تتوعني الت تتوطك الرائت تتد ،بقيت تتادة مستشت تتار الدولت تتة ،يف 25
نيس ت تتان/أبريل  .2020ويه ت تتدف ه ت تتذا الفري ت تتا إىل دك ت تتني املتط ت تتوعني م ت تتن املش ت تتاركة بش ت تتكل منهج ت تتي يف
مكافحة كوفيد.19-
 -123وللحتتد متتن املصتتاع التتا يتحملهتتا املواطنتتون واألستتر املعيشتتية ،اهتتذت احلكومتتة سلستتلة متتن
التت تتدابري ،منهت تتا تت تتوفري املت تواد الغذائيت تتة وإعفت تتاء كت تتل أست تترة معيشت تتة مت تتن رست تتوم الكهت تترابء الشت تتهرية .وتت تتوفر
احلكومة  40يف املائة من رسوم الضمان الجتماعي للعمال املؤمن عليهم الذين ستجلوا للحصتول علتر
إعتتاانت الضتتمان الجتمتتاعي متتن املصتتانع والتتورج املغلقتتة مؤقتتتا ملكافحتتة جائحتتة كوفيتتد .19-وأطلقتتت
احلكومة خطة اإلغاثة القتصادية يف سياق كوفيد 19-يف  27نيسان/أبريل 2020؛ وتتمثل أهداف هذه
ااطتتة يف تتتوفري التتدعم املتتايل والتحفيتتز النقتتدي للتقليتتل متتن الصتتعوابت القتصتتادية ،وحتستتني القطاعتتات
القتصادية ،ومساعدة الضعفاء من العمال واألسر ،وحتسني أنظمة الرعاية الصحية.

خامسا -االستنتاجات
 -124تسعر احلكومة املنتخبة دميقراطيا إىل نش ة احتاد دميقراطي فيدرايل يف ميالار من خالل وضع
قواعد ومعايري دميقراطية ،وتعزيز املؤسسات الدميقراطية وسيادة القانون والعدالة حتقيقا للسالم املستدام.
وحتق تتا احلكوم تتة نت تتائم إجيابي تتة عل تتر ال تترغم م تتن التح تتدايت الش تتديدة ال تتا تواجهه تتا .وق تتد كان تتت هن تتاد
تصورات أجنبية وحملية دتلفة بش ن التقدم احملرز يف التحول التدميقراطي يف ميالتار .ومتن عالمتات هتذا
التقدم البارزة حرية التعبري ،وحرية الصحافة ،وانتشار اهلواتف احملمولة ،والوصول إىل اإلنرتنتت ،ووستائل
التواصل الجتماعي القوية .وإن حتقيا التوازن بني احلقوق واملسؤوليات وبني األمن واحلرية أمر ضروري
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يف ميالار ،كما هو يف أي مكان آخر .وميكن رفع الشكاوى ،شخصيا أو كتابيا ،بش ن أي انتهاكات
حلقتتوق اإلنستتان يرتكبهتتا أفتراد عستتكريون إىل القائتتد املعتتك دون أي قيتتود .وابإلضتتافة إىل ذلتتص ،ميكتتن
إرس ت ت تتال الشت ت ت تتكاوى املتعلقت ت ت تتة ابنتهاك ت ت تتات حقت ت ت تتوق اإلنست ت ت تتان إىل مكت ت ت ت الت ت ت ترئيس ،وجلت ت ت تتان الربملت ت ت تتان،
واللجنة الوطنية حلقوق اإلنسان ومن خالل وستائل اإلعتالم .وكتل متن يثبتت ارتكابت ر انتهاكتات حلقتوق
اإلنسان يدان وفقا للقوانني ذات الصلة .ول تزال احلكومة تواجر حتدايت هائلة ،لكنها مصممة علتر الوفتاء
بوعودهتتا فيمتتا يتعلتتا بتعزيتتز ومحايتتة حقتتوق اإلنستتان للجميتتع متتن ختتالل التزامهتتا بتنفيتتذ توصتتيات الستتتعرال
الدوري الشامل.
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