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 مقدمة -     أوال   
ستتتتعرال التتتدوري متتتن الالثانيتتتة  ولتتتةحالتتتة حقتتتوق اإلنستتتان يف ميالتتتار ختتتالل اجل         است عرضتتتت -1

 توصية من 166              ستعرال، ق بلت خالل ال. و 2015تشرين الثاين/نوفمرب  13إىل  2الشامل يف الفرتة من 
الفترتة  يفهذا التقرير تطور حالة حقوق اإلنستان يف ميالتار  ربزيو                        توصية ق دمت إىل ميالار.  281 أصل

الثانية  ولةاجلاملنبثقة عن توصيات التنفيذ  شملوي 2020مارس آذار/إىل  2015من تشرين الثاين/نوفمرب 
 ستعرال الدوري الشامل وحتدايت محاية حقوق اإلنسان.من ال

وتشتتتكيل  2015بعتتتد فتتتوز الرابطتتتة الوطنيتتتة متتتن أجتتتل الدميقراطيتتتة يف النتختتتاابت العامتتتة لعتتتام ف -2
يستل  هتذا التقريتر الضتوء علتر اإلجتراءات و دة، حتد  الكثتري متن التطتورات السياستية. احلكومة اجلديت 

لتوصتتيات التتا  اب   فيمتتا يتعلتتا        أيضتتا     بتتل ، لتتيس فقتت  فيمتتا يتعلتتا ابلتوصتتيات املقبولتتة  التتا اهتتذها البلتتد اإلجيابيتتة  
 والقتصادي والجتماعي احلايل للبلد. الوضع السياسي ربز  ستعرال، وي من ال الثانية    ولة خالل اجل تلقاها  

 املنهجية وعملية التشاور -      اثنيا   
ع هتتتذا  -3 لتتتس حقتتتوق اإلنستتتان التتتتابع لألمتتتم جمل A/HRC/RES/16/21 لقتتترار      عمتتتال  ابالتقريتتتر          جتتت  

 .2011نيسان/أبريل  12 املؤرخ ،املتحدة
انئتتت   التتتا يقودهتتتااللجنتتتة الوطنيتتتة  تكل                                         لتنفيتتتذ توصتتتيات الستتتتعرال التتتدوري الشتتتامل، شتتت  و  -4

، قتتررت اللجنتتة يف ميالتتار جنتتة الوطنيتتة حلقتتوق اإلنستتانالل                                    التترئيس يتتو ميينتتت ستتوي. ووفقتتا  لقرتاحتتات 
تنفيتتتذ التوصتتتيات. و شتتتورة بحستتت  القطاعتتتات  ةملتت اجلنتتتة ع 12التتتوطك تكليتتتف املنشتت ة علتتتر املستتتتوى 

رعايتتتة مكتتت  املتتتدعي العتتام لالحتتتتاد و ستتاعدة تقنيتتتة متتتن بو  يف ميالتتار جنتتة الوطنيتتتة حلقتتوق اإلنستتتانالل
املعرفتتتة ابلستتتتعرال التتتدوري الشتتتامل لتتتزايدة لتنفيتتتذ بشتتت ن ا                               حكومتتتة التتتدالرد، ع قتتتدت حلقتتتات عمتتتل 

       وعت ني   املعنية،  داراتجلنة كتابة التقارير، الا تضم ممثلني رفيعي املستوى من اإل               وش ك  لت أيضا  . هوتنفيذ
                                        رير اجتماعتا ، بتدعم متن بترانمم األمتم املتحتدة انظمتت جلنتة كتابتة التقت و .       ا  هلتاالعام لالحتتاد رئيست دعي امل

 ، للتماس تعليقات من منظمات اجملتمع املدين.2019نوفمرب تشرين الثاين/ 15يف  ،اإللائي

 تنفيذ التوصيات -      اثلثا   
 سانعملية االنضماو إىل املعاهدات الدولية حلقوق اإلن -ألف 

 ، 10-143،  9-143،  8-143،  7-143،  6-143،  5-143،  4-143،  3-143،  2-143،  1-143 التوصينينينينينيات
143-11 ،143-12 ،143-13 ،143-14 ،144-1 ،144-2 ،144-3 ،144-4 ،144-5 ،144-6 ،
144-7 ،144-8 ،144-9 ،144-10 ،144-11 ،144-12 ،144-13 ،144-14 ،144-15 ،144-16 ،  
144-17 ،144-18 ،144-19 ،144-20 ،144-21 ،144-22  ،144-23  ،144-24  ،144-25  ،144-26  ،
144-27 
 6صتتدقت ميالتتار علتتر العهتتد التتدويل ااتتاص ابحلقتتوق القتصتتادية والجتماعيتتة والثقافيتتة يف  -5

اد رت شت ا، وصدقت علر الربوتوكول الختياري لتفاقية حقتوق الطفتل بشت ن 2017تشرين األول/أكتوبر 
؛  2019ستتبتمرب  أيلول/   27  يتتوم األمتتم املتحتتدة    ات التتا نظمتهتتا عاهتتد مناستتبة امل عتتات املستتلحة يف  ز نا مل األطفتتال يف ا 

 ميالار ابلستعدادات الالزمة للتوقيع علر العهد الدويل اااص ابحلقوق املدنية والسياسية.   وتقوم 
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 لجنة حقوق اإلنسانب املسائل املتعلقة -ءاب 
 48-143 ،47-143 ،46-143 ،45-143 ،44-143 ،43-143 ،42-143 التوصيات  

       ووفقتا  ميالتار  وجت  قتانون جلنتة حقتوق اإلنستان يف ميالتار يف                        أ نشئت جلنة حقتوق اإلنستان  -6
 .بادئ ابريسمل

 التعاون مع آليات األمم املتحدة حلقوق اإلنسان -جيم 
 52-143و 51-143و 50-143و 49-143التوصيات   

 حلقتتة عمتتل بشتت ن        ، ع قتتدت ناألمتتم املتحتتدة حلقتتوق اإلنستتا اتفيمتتا يتعلتتا ابلتعتتاون متتع آليتت  -7
 شتاركة نشتطة متن  2019آب/أغستطس  20-19النظام الوطك لتعزيز ومحاية حقوق اإلنستان يف الفترتة 

 بتتورغنر، رييستترت ميالتتار متتا عموعتتر عشتتر زايرات للستتيدة كريستتتني شتترانو أصتتحاب املصتتلحة املعنيتتني. 
 كتانون األول/   17يف اني يب اتو يف    ة اااصت   ة مكتت  املبعوثت        وف تح  يالار.  املعنية  املبعوثة اااصة لألمني العام  

 .حكومة ميالار وافقة  2018ديسمرب 
لألمتتم املتحتتدة لألمتتني العتتام                                                         وتتعتتاون ميالتتار أيضتتا  متتع الستتيدة بتتراميال ابتتتن، املمثلتتة اااصتتة  -8

البيان علر ، وقعت ميالار 2018ديسمرب كانون األول/  7يف و املعنية ابلعنف اجلنسي يف حالت النزاع. 
لتتتر بشتتتكل أفضتتتل.  تصتتتديشتتترتد متتتع األمتتتم املتحتتتدة ملنتتتع العنتتتف اجلنستتتي املتتترتب  ابلنتتتزاع يف البلتتتد والامل

 تصتتتتدياللجنتتتة الوطنيتتتة ملنتتتع العنتتتف اجلنستتتي املتتترتب  ابلنتتتزاع وال أنشتتتئتالبيتتتان املشتتترتد،  هتتتذا ولتنفيتتتذ
ر متتتع صتتتياغة خطتتتة العمتتتل ابلتشتتتاو علتتتر اللجنتتتة الوطنيتتتة  عكتتتف هتتتذه، وت2019متتتارس آذار/ 26 يف لتتتر

 وكالت األمم املتحدة.
ملمثلتتة اااصتتة لألمتتني العتتام لألمتتم ا ابإلضتتافة إىل ذلتتص، وصتتل التعتتاون بتتني ميالتتار ومكتتت و  -9

املتحتتتدة املعنيتتتة ابألطفتتتال والنتتتزاع املستتتلح، بقيتتتادة الستتتيدة فريجينيتتتا غامبتتتا، إىل مستتتتوى غتتتري مستتتبوق. 
لمدربني ابلتعاون ل يةتدريبدورات عمل و  تنظيم حلقاتبناء القدرات،  ا يف ذلص لأنشطة             وأ جنزت عدة

 .2019و 2018 عامي يف أواخر ،ابألطفال والنزاع املسلح ةعنيلألمني العام امل ةاااص ةمع مكت  املمثل
جيتتتتع  يفلتنستتتتيا املستتتتؤولني عتتتتن هتتتتذه املستتتت لة املتتتتوافني املعنيتتتتني ابجيتتتتع كبتتتتار وحضتتتتر هتتتتذه األنشتتتتطة 

 والولايت. األقاليم
فيمتتتتا يتعلتتتتا  نتتتتع القتتتتتل والتشتتتتوير والعنتتتتف اجلنستتتتي ضتتتتد األطفتتتتال يف النزاعتتتتات املستتتتلحة، و  -10

خطة العمل الوطنية ملنع القتل والتشوير والعنف اجلنسي ضد األطفال يف  2020أوائل عام           اعت مدت يف
الوكتتالت احلكوميتتة ذات الصتتلة  نشتتطة  تضتتطلع، الوطنيتتة هتذهطتتة العمتتل         ووفقتتا  االنزاعتات املستتلحة. 

لألمتم تابعتة اللرصتد واإلبتال  ل ةالعمل القطريت  ةطلبت احلكومة من فرقوقد . يف جيع أحناء البلدية و توع
يف قتتوق الطفتتل و حل اجلديتتد قتتانونالاليونيستتيف املستتاعدة يف محلتتة التوعيتتة الوطنيتتة بشتت ن متتن املتحتتدة و 

 .املذكورة تنفيذ خطة العمل الوطنية
تقريتتر األمتتني العتتام لألمتتم مرفتتا يالتتاريف يف ملإعتتادة إدراات اتدتتاداو والقتتوات املستتلحة  لتفتتاديو  -11

 مواصتتلةلرصتتد واإلبتتال  متتن أجتتل ل ةالتتدفاع بشتتكل وثيتتا متتع فرقتتة العمتتل القطريتت املتحتتدة، تتعتتاون وزارة 
 مس لة األطفال والنزاع املسلح. ما خيصفي نالتحس
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 سيادة القانون وإرساء الدميقراطية وإصالح حقوق اإلنسان - عملية اإلصالح -الد 
 ، 65-143  ، 64-143  ، 30-143  ، 22-143  ، 21-143  ، 20-143  ، 19-143  ، 18-143  ، 15-143  التوصينينينينينينينينينينيات   

144-72، 144-73، 144-74، 144-75، 144-76، 144-77، 144-82 

 سيادة القانون   
  تنقتتتيح واكبتتتة العصتتتر، تقتتتوم وزارات حكومتتتة الحتتتتاد  راجعتتتة و مل لتحستتتني قتتتدرة الستتتلطة التنفيذيتتتة، و  -12

 إدارات قانونية يف بعض الوزارات.                  وقد أنشئت أيضا   القوانني القائمة وسن قوانني جديدة، حس  القتضاء.  
 مهتتتوررأي اجل تشتتتمل، تكتتتون عمليتتتة التشتتتريع عمليتتتة شتتتفافة وجعيتتتة برملانيتتتةيف هلتتتواتو يف كتتتلو  -13
       أ نشتتئتانون، ستتيادة القتت  بشتت نلعتمتتاد سياستتات و كتتل قتتانون ختتالل مرحلتتة الصتتياغة. بشتت ن   تعليقاتتترو 

 جلنة األمن والستقرار وسيادة القانون بقيادة مستشار الدولة.
 17أنشت ت حكومتة الحتتاد مراكتز ستيادة القتانون وهيئتة تنستيا قطتاع العدالتة املؤلفتة متن وقد  -14

. 2017شتتتتباا/فرباير  9 املتتتتؤرخ 14/2017 وجتتتت  اإلخطتتتتار رقتتتتم  ،العتتتتام لالحتتتتتاد دعي                عضتتتتوا  بقيتتتتادة املتتتت 
منتتذ و والتتولايت.  األقتتاليم يف جيتتع ةلتت ايئتتات تنستتيا فرعيتتة ملراكتتز ستتيادة القتتانون وقطتتاع العد        أ نشتتئت هو 

           ع قد بنجاح و املشورة القانونية للجمهور.              وتسدي حاليا  أربعة مراكز لسيادة القانون        ف تحت،  2015 عام
ااطتتتة  تمتتتد      واعت   2018متتتن أجتتتل ستتتيادة القتتتانون يف آذار/متتتارس ة لتتت ااملتتتؤدر التتتوطك لتنستتتيا قطتتتاع العد

حتتتتتت شتتتتعار و لتتتتر نتتتتتائم املتتتتؤدر، ع يف وجيتتتتري انن تنفيتتتتذها، بنتتتتاء2023-2019الستتتترتاتيجية اامستتتتية و
 ".شع "العدالة لل

ن قتتتتانون املستتتتاعدة القانونيتتتتة يف عتتتتام و  -15 . وجيتتتتري تشتتتتكيل هيئتتتتات دتلفتتتتة للمستتتتاعدة 2016                                  ستتتت 
يسمح اإلطتار القتانوين احمللتي و . اتوالبلد اتواملقاطع توالولاي واألقاليمالقانونية علر مستوى الحتاد 

      عفتوا   20صتدر متا عموعتر قتد . و 1988ذ أي حكتم ابإلعتدام منتذ عتام     نفت  ي ومع ذلتص مبعقوبة اإلعدام 
                                                    سجينا  وفقا  ألحكام الدستور وقانون اإلجراءات اجلنائية. 57 034            وأ طلا سراحخالل هذه الفرتة 

 ملتتوافنيا ألخالقيتتاتأصتتدرت احملكمتتة العليتتا لالحتتتاد ومكتتت  املتتدعي العتتام لالحتتتاد مدونتتة و  -16
التتتا حتمتتتل يف 2019-2015ستتترتاتيجية اامستتتية ونفتتتذ مكتتتت  املتتتدعي العتتتام لالحتتتتاد ااطتتتة الو . اهلتتامني

عتايري احملاكمتة املتعلتا  دليل الت شتر                                              حنو سيادة القتانون". ووفقتا  هلتذه السترتاتيجية، ن                    عنوان "املضي قدما  
علتر ، البحت  القتانوين، التذي يضتم متوافني قتانونينيويعكف فريتا . ينيالقانون فائدة املوافنيالعادلة ل

 حقوق اإلنسان األساسية من أجل تعزيز حقوق اإلنسان. صكود البح  يف
دعي العتتتتتتتتام لالحتتتتتتتتتاد بنجتتتتتتتتاح نظتتتتتتتتام املعلومتتتتتتتتات القانونيتتتتتتتتة يف ميالتتتتتتتتار أنشتتتتتتتت  مكتتتتتتتتت  املتتتتتتتت و  -17
 القطتتتتاع العتتتتام واملستتتتتثمرينلتمكتتتتني املستتتتتثمرين متتتتن  2018متتتتايو أاير/ 24يف يف www.mlis.gov.mmو

خطتة العمتل        حاليتا  احملكمتة العليتا لالحتتاد  نفذتو األجان  من الوصول بسهولة إىل املعلومات القانونية. 
، "حنو حتسني العدالتة للجميتع" ها هوموضوعو يف 2022-2018امسية للسلطة القضائية وسرتاتيجية اال

 وصول اجلمهور إىل خدمات احملاكم، وتعزيز استقالل القضاء. زايدة إمكانيةتسهيل و وذلص بغية 
واحملتامني                                                                        وفقا  لقانون محاية املتوافني القضتائيني وقتانون علتس نقابتة احملتامني، ت كفتل للقضتاة و  -18

 يف أداء واجباهتم املهنية. تضماانت ضد التدخال
ل لقتتتانون علتتتس نقابتتتة                                                عمليتتتة إصتتتالح علتتتس نقابتتتة احملتتتامني، صتتتدر القتتتانون املعتتتد    ويف إطتتتار -19

انتخاابت        أ جريت، 2020أغسطس آب/ 2يف و لوضع احلايل.         وفقا  ل 2019 رحزيران/يوني 10احملامني يف 
رابطتتة  تجل   ستت  و                          عضتتوا  يف علتتس نقابتتة احملتتامني.  11ختت                     ع أحنتتاء البلتتد وانت  علتتس نقابتتة احملتتامني يف جيتت 
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ون القتانونيون حبريتتة هنيتت يتمتتع املو . 2016نوفمرب تشترين الثتتاين/ 28     ا  يف يتت رمس احملتامني املستتتقلني يف ميالتار
 واتيف من دستور الحتاد.354                     ة مهنية وفقا  للمادة رابطالنضمام إىل أي 

فعاليتتة، ال  زيتتد متنالصتا  العتام  لكتي هتتدمشترطة ميالتتار  اتخليتة هيكلتتة قتو تعيتد وزارة الداو  -20
 .ويعتمد عليهاالشع  وكفاءة يثا هبا  اتر اوتصبح قوة أمنية ذات مصداقية ومه

ولتحستتتتني القتتتتدرات وتعزيتتتتز التعتتتتاون التتتتدويل، أبرمتتتتت وزارة الداخليتتتتة اتفاقتتتتات وتعاونتتتتت متتتتع  -21
 واإلقليمية.املنظمات الدولية 

مشتتروعها اامستتي، علتتر عتتالت مثتتل اإلطتتار القتتانوين إطتتار شتترطة ميالتتار، يف  اتتركتتز قتتو و  -22
 ، وإدارة احلشود، وعدم التمييز.يةفارة اجملتمعاا، و القانونيةواإلجراءات 

 .يف2020-2018                                     أ طلقت السرتاتيجية الوطنية ملنع اجلرمية و، 2019أاير/مايو  15يف و  -23

 بتطوير الدميقراطية تعهدال  
، ومنتتتذ توليهتتتا 2015فتتتازت الرابطتتتة الوطنيتتتة متتتن أجتتتل الدميقراطيتتتة ابلنتختتتاابت العامتتتة لعتتتام  -24

 دميقراطية.الصالحات اإل             املضي قدما  يفتعمل علر  وهياملسؤولية احلكومية 
 . 2019شباا/فرباير    19  يف   2008  عام   اللجنة املشرتكة لتعديل دستور   ت ل     ك                          ويف القطاع التشريعي، ش   -25
ة اإلدارة العامتتة التابعتتة لتتوزارة هيئتت  تقلتت                  اإلصتتالح اإلداري، ن   ويف إطتتاريف القطتتاع التنفيتتذي، و  -26

أكثتر  هتذه اهليئتة، ممتا ستيجعل 2018 ديستمرب/كتانون األول  28الداخلية إىل مكت  حكومتة الحتتاد يف 
ة املصلحة الذاتية والفساد، وقادر  وخالية من، وأقوى من الناحية املعنويةياجات اجلمهور،  استجابة لحت

 لقوانني والقواعد واإلجراءات.     ا  للية وفقاعلر أداء واجباهتم بفع
نظتتام       وو ضتتع                                                     ، ن فتت  ذ التتربانمم التتوطك إلدارة القضتتااي يف جيتتع حمتتاكم الحتتتاد، عدالتتةويف قطتتاع ال -27
 وساطة بقيادة احملاكم.لل

 محاية وتعزيز حقوق اإلنسان  
ذات الصلة من التقرير، ستكون  فروعيف القد ورد حقوق اإلنسان   وصف محاية وتعزيز   ا أن -28

ومقتتالت متعلقتتة نبتتاء يتتة وبتترامم حواريتتة وأتثقيفص قصتت وهنتتاد عتتام. ابع ذات طتت  فتترعاملناقشتتة يف هتتذا ال
 عرب اإلذاعة والتلفزيون والصحف اليومية.وزارة اإلعالم  بثهاتتنشرها و حبقوق اإلنسان 

محايتتة وتعزيتتز حقتتوق اإلنستتان وتنفيتتذ متتن أجتتل جيتتري تطتتوير انليتتة الوطنيتتة حلقتتوق اإلنستتان و  -29
 توصيات الستعرال الدوري الشامل.

وشتتتتهادات املتتتتيالديف لضتتتتمان حقتتتتوق اإلنستتتتان األساستتتتية  تستتتتجيل املواليتتتتدادات شتتتته وتصتتتتدر -30
استترتاتيجية وطنيتتة للتعلتتيم لضتتمان حصتتول كتتل طفتتل يف ستتن             وقتتد اعت متتدتلألطفتتال حتتديثي التتولدة. 
 توفري فرص التعليم دون دييز.ضمان املدرسة علر تعليم جيد و 

من أجل حقوق اإلنسان سية أساسية بش ن دورات دراوزارة التعليم  عدابإلضافة إىل ذلص، تو  -31
منتاهم التعلتيم األساستي ومنتاهم كليتة الرتبيتة.  إطتار مستوايت املدارس البتدائية واملتوسطة والثانويتة يف

قسم القانون جبامعة اينغون حقوق         ويدر  س. ادةس أقسام القانون يف اجلامعات حقوق اإلنسان كم      تدر   و 
 .يف هذا اجملال دبلوم                 للحصول أيضا  علر اإلنسان 
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اللجنة الفرعيتة ت ل    ك                      الفئات الضعيفة، ش   يشمل                                        تنفيذا  ملبدأ حصول اجلميع علر التعليم،  ا و  -32
 قطتتتاع تعزيتتتز فتتترص التتتتعلم يفبغيتتتة  2019كتتتانون األول/ديستتتمرب   3ألشتتتخاص ذوي اإلعاقتتتة يف التعلتتتيم 

هتتذه اللجنتتة الفرعيتتة وتضتتم ألطفتتال واملتتراهقني والبتتالغني ذوي اإلعاقتتة. فائتتدة االتعلتتيم والتتتدري  املهتتك ل
ممثلتي التوزارات ذات الصتلة واملنظمتات غتري احلكوميتتة الدوليتة واملنظمتات غتري احلكوميتة ووكتالت األمتتم 

 املتحدة والعديد من جعيات األشخاص ذوي اإلعاقة.
لتنفيتتذ التتربانمم القطتتري للعمتتل الالئتتا يف  متتذكرة تفتتاهم تعتت     ق      و  ، 2018تمرب أيلول/ستتب 21يف و  -33

ب العمتتتتل والعمتتتتاليف ومنظمتتتتة اصتتتتحأالثالثتتتتة واحلكومتتتتة و  األطتتتتراف يف بتتتتني ممثلتتتتي2021-2018ميالتتتتار و
 الدولية. العمل
تعديلر  ا يتماشر مع الوضع بغية    1999القانون املتعلا ابلعمالة يف ااارات لعام                  وي راجع حاليا    -34

ابلتعتتاون متتع التتوزارات ذات الصتتلة واملنظمتتات غتتري احلكوميتتة واملنظمتتات غتتري احلكوميتتة وذلتتص  ،احلتتايل
 مراكز 2017وزارة العمل واهلجرة والسكان منذ عام   ديرتو الدولية واملنظمات الدولية واارباء القانونيني.  

قبل مغادرهتم للبلد، كما توفر هتذه التوزارة دورات توجيهية  يف اينغون وماندالي للعمال املهاجرينتوفر 
 .ذات الصلة توعوية تتعلا ابلبلدان يةدورات تدريب

عينت ميالار ملحقني عماليني يف سفارات ميالار، حس  القتضاء، حلماية حقتوق عمتال و  -35
 .وكذلص لتسوية منازعات العمال وتقدمي معلومات حمدثة إىل الوزارة ميالار املهاجرين،

 ابلتنمية االاتصادية التعهد -هاء 
 ، 39-143  ، 38-143  ، 37-143  ، 36-143  ، 35-143  ، 34-143  ، 33-143  ، 32-143  ، 31-143 التوصينينينينينينيات  

143-40، 143-41، 143-104 

 12ذات لتعزيتتز التنميتتة القتصتتادية يف ميالتتار، أطلقتتت احلكومتتة يف البدايتتة سياستتة اقتصتتادية  -36
.  2017نقتتاا أطلقتتت يف تشتترين الثتتاين/نوفمرب    7  ذات   ية مدعومتتة بسياستتة استتتثمار   2016نقطتتة يف دوز/يوليتتر  

التنميتتتتة املستتتتتتدامة يف ، وضتتتتعت حكومتتتتتة ميالتتتتار خطتتتتتة تتتتتتنيالتكميلي نيالسياستتتتت اتنياعتمتتتتاد هتتتتت  وبعتتتتد 
 28أهتتتداف و 5                   أكثتتتر ًتتتول  تتكتتتون متتتن  متتتد، وهتتتي خطتتتة متوستتتطة إىل طويلتتتة األ2030-2018 ميالتتتار

األهتتتتداف وخطتتتت  العمتتتتل إىل احلفتتتتا  علتتتتر الستتتتتقرار  وترمتتتتي هتتتتذهخطتتتتة عمتتتتل.  251استتتترتاتيجية و
ص، وتسهيل التنمية السياسي والقتصادي مع إطالق العنان للنمو القتصادي الذي يقوده القطاع ااا

، الا خطة التنمية املستدامة يف ميالاروهتدف وتعزيز محاية البيئة.  ،الجتماعية الا تركز علر اإلنسان
نظام التخطي   من                                                                          تماشر داما  مع أهداف األمم املتحدة للتنمية املستدامة، إىل تسهيل انتقال ميالار ت

استتخدام اإلنفتاق العتام بشتكل          ميكت  ن متنأكثتر حداثتة  القطاعي التقليدي إىل نظام هطتي  استرتاتيجي
 .خطة التنمية املستدامة يف ميالاراملبينة يف  حتقيا األهداف وخط  العمل السرتاتيجية         سعيا  إىلفعال 

علتر التتوايل إىل  2017و 2016 عتامي يف الصتادران انيسعر قانون الستثمار وقانون الشركات اجلديتدو 
لتتزايدة و حتقيتتا األهتتداف نفستتها. متتن أجتتل  ةمستتؤول ةوحمليتت  ةأجنبيتت  اتب استتتثمار خلتتا بيئتتة مواتيتتة جلتتذ

عتتتترب اإلنرتنتتتتت  يف ميالتتتتار تستتتتجيل الشتتتتركاتلنظتتتتام       أيضتتتتا  ا      أ طلتتتت ممارستتتتة األعمتتتتال التجاريتتتتة، تستتتتهيل 
(https://www.myco.dica.gov.mm)  ن قتتتتتتانون                  عتتتتتتالوة علتتتتتتر ذلتتتتتتص، ستتتتتت  و . 2018أغستتتتتتطس آب/يف

الدويل  يقانون التجار لجلنة األمم املتحدة للوذات  ىلإيستند إىل حد كبري الذي  2016التحكيم يف عام 
                                                                              ، ويتماشر داما  مع القواعد القانونية الا حتكم تسوية املنازعات التجارية الدولية.2006عام ل

              وفقتتتا  للتوجيتتتر      أ جنتتتزيف، التتتذي www.projectbank.gov.mmميالتتتار و يعر ا              أ طلتتا مصتتترف مشتتت و  -37
للمشتتتتتتتاريع إلكتتتتتترتوين بيتتتتتتاانت  مصتتتتتترفيف، يف شتتتتتتكل 2018وتشتتتتتترين الثتتتتتتاين/نوفمرب  2/2018الرائستتتتتتي 
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بشتتكل                                      ويتتتاح مصتترف البيتتاانت هتتذا للجمهتتور و تتد    ،عمليتتة فتترز صتتارمة        وفقتتا  لالستترتاتيجية احملتتددة 
فيمتا  املزيد من الشتفافية وترستيا استتخدام ممارستات مفتوحتة وتنافستية شجيعت واهلدف منر هوروتيك، 
لشتتراكة بتتني القطتتاعني العتتام وااتتاص داختتتل وزارة لمركتتتز             وأنشتتأ أيضتتا  مشتترتايت القطتتاع العتتام. خيتتص 

                                            للمساعدة يف إنشاء مستارات أكثتر وضتوحا  وشتفافية  2020فرباير شباا/التخطي  واملالية والصناعة يف 
 هتمني بتمويل مشاريع الشراكة بني القطاعني العام واااص يف ميالار.للمستثمرين امل

تنظيمتي أكثتر ستالمة  إطتاراحلاجة إليها للمستاةة يف  شتد                            س ن العديد من القوانني الا توقد  -38
يف، وقتتتتانون العالمتتتتات التجاريتتتتة 2019الصتتتتناعية و التصتتتتاميمقتتتتانون  ومنهتتتتاات، و منتتتتاخ استتتتتثماري متتتت يف و 
يف، 2019قتانون إدارة اإليترادات و، و يف2019املؤلتف و وقيف، وقانون حقت 2019ن الرباءات ويف، وقانو 2019و
قتتتتتتانون العلتتتتتتم و يف، 2019قتتتتتتانون األحجتتتتتتار الكرميتتتتتتة يف ميالتتتتتتار وو يف، 2019قتتتتتتانون محايتتتتتتة املستتتتتتتهلص وو 

قتتتتتانون الغتتتتتاابت و يف، 2018اإليتتتتترادات وبشتتتتت ن ستتتتتتئناف لقتتتتتانون او يف، 2018والتكنولوجيتتتتتا والبتكتتتتتار و
 التنف  قانونو يف، 2018قانون تسجيل صكود امللكية وو يف، 2018قانون السياحة يف ميالار و، و يف2018و
قانون النقل املائي الداخلي و يف،  2017                                  قانون انابر البرتولية احملفورة يدواي  وو يف،  2017املنتجات البرتولية وو 
قتانون و يف، 2016ؤسستات املاليتة وقتانون املو يف، 2016واجلديتدة قانون محاية األصناف النباتية و يف، 2017و

يف، 2016قانون الضترائ  لالحتتاد وو يف، 2016واملنشآت و التجارية قانون احملالتو يف، 2016دفع األجور و
قتتتتانون و يف، 2016قتتتتانون النقتتتتل ابلستتتتكص احلديديتتتتة وو يف، 2016ستتتتلع حمتتتتددة و  الضتتتترائ  علتتتترقتتتتانون و 

 يف.2016وقانون امللكية املشرتكة و، يف2016عمليات النقل الربي و
جلميع التولايت واألقتاليم داختل ميالتار، حتددت حكومتة ميالتار   املنصفةوبغية حتقيا التنمية  -39

لمستتثمرين ل وقتدمتمتطورة بشكل كتاف،  وأمتطورة بشكل معتدل  وأكل منها علر أهنا إما متطورة 
جهتتود الشتتمول املتتايل تركتتز بشتتكل أساستتي علتتر  ومتتا زالتتت.           وفقتتا  لتتذلصعموعتتة متتن حتتوافز الستتتثمار 

الصتتغر  البالغتتةملؤسستتات اااصتتة ابااتتدمات علتتر العتتاملني يف الزراعتتة واألستتر ذات التتدخل املتتنخفض و 
 والصغرية واملتوسطة.

بغيتتة الستتياحة اجملتمعيتتة تشتتجيع ، وتوستتيع شتتبكات الطتترق الريفيتتة، و التتربيوجيتتري تعزيتتز التترب   -40
ذلص، اخنفض معدل الفقر إىل النصتف، حيت  اخنفتض ونتيجة اإلنتاجية الريفية.  د من الفقر وزايدةاحل
يف  لستقصتاء األحتوال املعيشتية        ، وفقتا  2017يف عتام  يف املائتة 24,8إىل  2005يف عام  يف املائة 48من 

 يف.2017ميالار و

 واضااي األراضي ةلرشيدة اكمو حلاب التوصيات املتعلقة تنفيذ -واو 
  ، 123-143  ، 87-143  ، 86-143  ، 85-143  ، 84-143  ، 83-143  ، 82-143  ، 81-143  ، 80-143التوصينينينينيات    

143-124 

ين تجتتتتز ن  ظتتتران تعتتتذي  احملاالشتتترطة وقتتتتانون العقتتتوابت اللتتتذ  ألفتتترادتتتت دييالقتتتانون ال يوجتتتد -41
حمتجتتزين  رعلت التعتذي   أنتر متارس دعر                   متن أفتراد الشترطة يت  فترد التحقيتا متع أي  وجيتريواملشتتبر فتيهم. 

  ألفرادت دييالقانون الإجراءات  وج   تذ    اه   وقدإدانتر.  ثبوت عندضده اإلجراءات املناسبة        ت تخذو 
. 2019يف عتام  13و 2018يف عتام  22و 2017يف عتام  16ضد ضباا يف الشرطة بلت  عتددهم الشرطة 

 وجتتتتت  قتتتتتانون  2018يف عتتتتتام  4و 2017شتتتتترطة يف عتتتتتام ال ضتتتتتباا يف 7عتتتتتالوة علتتتتتر ذلتتتتتص، حتتتتتوكم و 
رتتت            موافتا  متن  41        ضتابطا  و 47إجتراءات ضتد  تحملاربتة الفستاد يف جهتاز الشترطة، اهتتذو العقتوابت. 

  35        ضتتابطا  و   36  وضتد   ، 2018  عتام   رتت  أخترى يف            موافتا  متتن    36        ضتابطا  و   39  وضتد   ، 2017أخترى يف عتام  
        موافتا     133و   2017يف عتام          موافتا     99إجتراءات ضتد         أيضتا     ت اهتذ و .  2019  عتام   رت  أخترى يف            موافا  من  
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               وت راجتتتع حاليتتتا   لإلجتتتراءات القانونيتتتة. معتتتدم امتثتتتاهلبستتتب   2019يف عتتتام        موافتتتا   119و 2018يف عتتتام 
 تعديلها.بغية شرطة ميالار  اتقوانني ولوائح وإجراءات قو 

يالتار إىل اتفاقيتة األمتم  ا أن الفساد يشكل عقبة كبرية أمام سيادة القانون، فقتد انضتمت مو  -42
من املرحلة يف املدارس مكافحة الفساد مس لة ية بش ن و محالت توع       ون ظمتاملتحدة ملكافحة الفساد. 
 وجتتتتت  قتتتتتانون و ة. ؤسستتتتت وزارة/م 22كافحتتتتتة الفستتتتتاد يف ملوحتتتتتدات  تل    ك      شتتتتت  و البتدائيتتتتتة إىل اجلامعتتتتتة. 
 إىل 2016 عتتتتتتام متتتتتنيف الفتتتتترتة قضتتتتتية  179 جتتتتترت حماكمتتتتتات بشتتتتت ن، 2013مكافحتتتتتة الفستتتتتاد لعتتتتتام 

بتتتتني و وانئتتتت  وزيتتتتر.  إحتتتتدى التتتتولايت رئتتتتيس وزراء األشتتتتخاص التتتتذين حوكمتتتتوامتتتتن بتتتتني و . 2019 عتتتتام
ماليتني    4كيتات و باليتني    3,2  صتودرت كيتات إىل ميزانيتة الدولتة و باليني    8,9        أ عيدت ،  2019و   2016 عامي 
 .من دولرات الولايت املتحدة دولر 
        وأ نشتئت بلتدة، ممتا أاتح ختدمات ستريعة للجمهتور.  316افتتحت خدمة الشتباد الواحتد يف و  -43

متن تشتغيل موحتدة  طريقتةجلنتة صتياغة قتانون اادمتة العامتة        وت عت دتقتدمي ااتدمات املتنقلتة. ل ةفرق        أيضا  أ
 صياغة قانون اادمة العامة.أجل 
املتعلقتتتة ردارة األراضتتتي، تصتتتدر الستتتلطة  إدارة األراضتتتي والقواعتتتد واإلجتتتراءات             وفقتتتا  لقتتتانونو  -44

فيمتتتتا خيتتتتص وتصتتتتاريح استتتتتخدام األراضتتتتي  ،وشتتتتهادات حيتتتتازة األراضتتتتي ،وتتتتتراخيص    ا ، منحتتتت  املختصتتتتة
      أيضتتا   يوجتدو احلكومتة.  التا تتصترف فيهتا ألراضتي الزراعيتة واألراضتي الشتاغرة والبتور والبكتر واألراضتيا

ة واألراضتي    ر                         األراضتي الزراعيتة املصتاد   للتدقيا يف قضتااياللجنة املركزية  وأنشئتاألراضي.  نظام تسجيل
يف اللجنة توجد جلان فرعية يف اني يب اتو و هذه حتت إشراف و لرئيس. لنائ  الثاين الاألخرى، برائسة 

اااصتتتتة قضتتتتااي األراضتتتتي  تستتتتويةوالتتتتولايت واملقاطعتتتتات والبلتتتتدات. وتقتتتتوم اللجنتتتتة بفحتتتتص و  األقتتتتاليم
 .1988ملزارعني الذين صودرت أراضيهم بعد عام اب
قتتانون التتوطك الاملعنيتتة بصتتياغة  ةملتت الجنتتة العالاجمللتتس التتوطك لستتتخدام األراضتتي  وقتتد أنشتت  -45
قتتتتتانون الدعم صتتتتتياغة املعتتتتتك بتتتتت متتتتتل االع الفريتتتتتاو  ،راضتتتتتيألراضتتتتتي ومواءمتتتتتة القتتتتتوانني املتعلقتتتتتة ردارة األل

 .ألراضيل الوطك

 ماية الفئات الضعيفةالتوصيات املتعلقة حبتنفيذ  -زاي 
 ، 59-143  ، 58-143  ، 57-143  ، 56-143  ، 55-143  ، 54-143  ، 53-143  ، 26-143  ، 25-143  التوصينينينينينينينينينيات   

143-102، 143-103، 143-72، 143-73، 143-76، 143-77 
                                                       ، أصتبحت ميالتار طرفتا  يف الربوتوكتول الختيتاري لتفاقيتة حقتوق 2019أيلول/سبتمرب  27يف  -46

، صتدقت ميالتار علتر 2020 رونيت حزيران/ي 8يف و زعتات املستلحة. انالطفل بش ن اشرتاد األطفال يف امل
منع عمل األطفتال، وضتمان الستخدام من أجل  احلد األدىن لسنبش ن اتفاقية منظمة العمل الدولية 

 .حقوق وسالمة األطفال يف ميالار
 ، 2018فرباير  شتتباا/   5يف  و يف.  2033-2019متتد بتترانمم ميالتتار للقضتتاء علتتر عمتتل األطفتتال و      اعت  و  -47

لترئيس، لتنفيتذ خطتة العمتل الوطنيتة للقضتاء األول ل نائت الاملستتوى التوطك، برائستة  علتر جلنة      ش كلت
املستتتوى التتوطك  علتتراألطفتتال  لجلتتان معنيتتة ابلقضتتاء علتتر عمتت                . وشتت كلت أيضتتا  متتل األطفتتالعلتتر ع
 ت.والولاي قاليممستوى األ وعلر
  2019  ر ن قتتانون حقتتوق الطفتتل اجلديتتد يف دوز/يوليتت                                    ومتتن أجتتل خدمتتة مصتتا  الطفتتل الفضتتلر، ستت   -48
حمتتاكم األطفتتال يف اينغتتون ومانتتدالي.  وأنشتتئتيتماشتتر متتع اتفاقيتتة حقتتوق الطفتتل وبروتوكولهتتتا.   تتا 
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ل لقتانون                  ن القتانون املعتد      س  و                                                         أماكن أخرى، مي نح قضاة البلدايت سلطة الفصل يف قضااي األطفال.  ويف
طة السرتاتيجية الوطنية اا        وأ طلقت. 2018 ريونيحزيران/ 6يف  الرعاية والنماء يف مرحلة الطفولة املبكرة

 .2017أبريل نيسان/ 7يف يف 2021-2017للتدخل يف مرحلة الطفولة املبكرة و
تستتخدم و . تهتااللجنة الوطنية حلقوق الطفل وجلان فرعية لتعزيز حقتوق الطفتل ومحاي        وأ نشئت -49

. وعلتتتر 2015إدارة الرعايتتتة الجتماعيتتتة نظتتتام إدارة احلتتتالت كنظتتتام عتمعتتتي حلمايتتتة الطفتتتل منتتتذ عتتتام 
النظتتام ليشتتمل محايتتة نطتتاق ع    ستت     و      سي  و . القضتتااي            ا  متتن متتديريمتتدير  259             د ر  ب ون شتتر، اتمستتتوى البلتتد

 النساء واألشخاص ذوي اإلعاقة وكبار السن.
 بسرعة وفعالية.والستجابة نع اغتصاب األطفال ة  املتعلق                و ضعت خطة العمل و  -50
احلتتد  بشت نوتقتدم جعيتة الوقايتة والرعايتة واحلمايتة لألطفتتال املتخلتر عتنهم التتدري  للمتدربني  -51
يتة بشت ن الصتحة اإلجنابيتة يف األقتاليم و                                             األطفتال املتخلتر عتنهم ومحتايتهم. ون ظمتت أنشتطة توععدد من 

التخلتتي عتتن اتتاهرة لقضتتاء علتتر بغيتتة اميالتتار يف املتترأة شتتؤون طنيتتة املعنيتتة بلجنتتة الو الوالتتولايت بقيتتادة 
يقتدم احتتاد شتؤون املترأة يف و وجتن  حالت احلمل غري املرغتوب فيتر.  ،العنف ضد املرأةعلر األطفال و 

يف املتتترأة شتتتؤون لجنتتتة الوطنيتتة املعنيتتتة بالميالتتار ورابطتتتة رعايتتتة األم والطفتتتل يف ميالتتار، وةتتتا عضتتتوان يف 
والبلتدات  ملرأة ومحاية حيتاة املترأة يف األقتاليم والتولايت واملقاطعتاتاب للنهولميالار، املساعدة الالزمة 

 والقرى. دوائروال
من أجل تتعاون اتداداو ميالار مع فرقة العمل القطرية للرصد واإلبال  التابعة لألمم املتحدة و  -52

اتداداو ميالار من مرفا تقرير األمني العام لألمم   تطب                          بشكل فعال. ونتيجة ذلص، ش    قصرمنع جتنيد ال
 .2020 ريونيحزيران/ 9يف  م    د      ق   املتحدة الذي

أو  تعبئتةون حقوق الطفل علتر أن أي شتخص يقتوم بتجنيتد أو وعالوة علر ذلص، ينص قان -53
ألنتتتتر م يتحقتتتا متتتتن ستتتنهم بطريقتتتتة  ،ستتتتن الثامنتتتة عشتتتترة يف ختتتدمات التتتدفاع دونأشتتتخاص استتتتخدام 

إذا ارتكبتت و . ماليتة                    ويعاقت  أيضتا  بغرامتة ،أن يعاق  ابلسجن ملدة قد تصل إىل ستنتني وزجية، منهجي
          أن ي عاقت   وزجيت و اجلاين ابلستجن ملتدة قتد تصتل إىل نتس ستنوات.  عاق       أن ي   وز              اجلرمية عمدا ، جيهذه 

ختتدمات التتدفاع  غتتري                                                          أي شتتخص جينتتد أشخاصتتا  دون ستتن الثامنتتة عشتترة يف جاعتتات مستتلحة أختترى 
 دون                                أن ي عاقت  أي شتخص يستتخدم أشخاصتا        أيضتا   وزجيو ابلسجن ملدة قد تصل إىل نس سنوات. 

 إىل عشر سنوات. صلابلسجن ملدة قد ت اردعاملسن الثامنة عشرة يف 
األطفتال  حبتا                                                       ش كلت اللجنة العاملة املعنيتة  نتع النتهاكتات اجلستيمة الستتة ، 2019يف عام و  -54

خطتة العمتل الوطنيتة ملنتع القتتل والتشتوير والعنتف  ابلفعتل اللجنتة قد أقرت هتذهيف النزاعات املسلحة، و 
 اجلنسي ضد األطفال يف النزاعات املسلحة.

إىل جلنتتتة األمتتتم    2015قتتتدمت ميالتتتار التقريتتتر اجلتتتامع للتقريتتترين التتتدوريني الرابتتتع وااتتتامس يف عتتتام  و  -55
 . 2019شباا/فرباير    1التقرير الستثنائي يف               وقدمت أيضا   املتحدة املعنية ابلقضاء علر التمييز ضد املرأة،  

العام املعنية ابلعنف اجلنسي  وقعت املمثلة اااصة لألمني ،2018كانون األول/ديسمرب    7ويف   -56
إعتتالن اللتتتزام رهنتتاء العنتتف اجلنستتي يف علتتر  يف حتتالت النتتزاع واملمثتتل التتدائم جلمهوريتتة احتتتاد ميالتتار

 .ملنع العنف اجلنسي املرتب  ابلنزاع والتصدي لر وبعد ذلص، أنشئت اللجنة الوطنيةحالت النزاع. 
، 2019من قانون العقوابت يف عام  376              ع د  لت املادةالثانية عشرة، سن  حلماية النساء دون  و  -57

سن امرأة دون حبا نص انن علر أن "كل من يرتك  جرمية اغتصاب ت  االمنها  يف  3و  الفقرةول سيما  
حلمايتة النستاء والفتيتات الصتغريات و الثانية عشرة يعاق  ابلسجن املؤبد أو السجن ملدة عشرين ستنة". 



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

11 GE.20-14562 

دعم املترأة ل متعددة اادمات ضات لر، أنش ت وزارة الرعاية الجتماعية مراكزاملت ثرات ابلعنف أو املعر 
 .نيومولمي ،ولشيو ،وماندالي ،يف اينغون

العنتتتتف ابلتعتتتتاون متتتتع اإلدارات احلكوميتتتتة  وقايتتتتة املتتتترأة متتتتنمشتتتتروع قتتتتانون محايتتتتة و  وقتتتتد صتتتتي  -58
اي حقتتوق املتترأة لتعزيتتز محايتتة النستتاء التتا شتتاركت بنشتتاا يف قضتتا املعنيتتة والوكتتالت واملنظمتتات النستتائية

قتتدمت وزارة الرعايتتة الجتماعيتتة دورات تدريبيتتة و . نلتمتتتع حبقتتوقهمتتن ا تمكيتتنهنلوالفتيتتات الضتتحااي و 
دعم الت ة لألطفتال و مناستب                                                         سبل كس  العتي  للنستاء يف ديمتات املشتردين داخليتا  ووفترت أمتاكن  بش ن

مستتتتاعدة علتتتتر       ا  للدارة الرعايتتتتة الجتماعيتتتتة خطتتتت افتتحتتتتت إو جتمتتتتاعي للفئتتتتات الضتتتتعيفة. لاو نفستتتتي ال
لستفستارات من أجل تلقي ا 2016نوفمرب تشرين الثاين/ 30                             ساعة وخدمة هاتفيةيف، بدءا  من  24 مدار

 املباشرة وطلبات املساعدة.

 بتعزيز املساواة بني اجلنسني وعدو التمييز ةاملتعلقالتوصيات تنفيذ  -حاء 
  ، 68-143  ، 67-143  ، 66-143  ، 63-143  ، 62-143  ، 61-143  ، 60-143  ، 24-143  ، 23-143  التوصينينينينينينينينينيات   

143-69 ،  143-70 ،  143-71 ،  143-78 ،  143-79 ،  143-118 
، علتر تعزيتز منتر 368و 350و 347وأيف واملواد 21ينص دستور جهورية احتاد ميالار، يف املادة  -59

ااطتة السترتاتيجية الوطنيتة للنهتول ابملترأة  أربعة أفرقة عاملتة تقنيتة لتنفيتذ وهناداملساواة بني اجلنسني. 
طك، هتتدف احلكومتة من اتفاق وقتف إطتالق النتار علتر الصتعيد التو  23             وفقا  للفقرة و يف. 2022-2013و

يف  22 بنستبة شاركةهذه امل عملية السالم، وقد حتققت يف املائة يف 30 مشاركة نسائية بنسبة إىل حتقيا
اجملتمعتات  القائمتة علتروزارة التنمية الريفية مشروع التنميتة وتنفذ يف مؤدر الحتاد الثال  للسالم.  املائة

 شتتاردت، ويف ستتياق هتتذين املشتتروعنيل يف الريتتف. العتتي  والتتدخكستت  احملليتتة ومشتتروع حتستتني ستتبل  
لضتمان احلتا يف املشتاركة والقيتادة وصتنع  ىيف جلان الدعم علتر مستتوى القتر  يف املائة 50 النساء بنسبة

املستاواة               وأ درجتت مست لةاألجر املتساوي عن العمل املتساوي القيمتة. وضمان  علر قدم املساواةالقرار 
 يف        وستتت درات والثانويتتة، ةواملتوستتط ةالبتدائيتت املتتدارس رايل األطفتتال و لتت بتتني اجلنستتني يف املنتتاهم املدرستتية 

 .      أيضا   للكليات الدراسية املناهم
 دوائربنتاء قتتدرات املتديرات علتر مستتوى التت  بشت نعمتل  حلقتتات ة اإلدارة العامتةهيئت وعقتدت  -60

 2015مديرة يف عام  42هناد  تكانو مديرات.  104،  شاركة 2019-2018  ةاملالي  سنةالخالل  والقرى  
 .2019يف عام مديرات  109وارتفع هذا إىل 

ت ، دكنتت 2012منتتذ عتتام و ستتمح اتدتتاداو ميالتتار للمتترأة ابلنضتتمام إىل اادمتتة العستتكرية. وت -61
، اجملنداتطالبات من النضمام طواعية إىل اتداداو من خالل حضور دورات تدريبية مثل دورة ال نساء
 النستتتائية ، والتتتدورةات، ودورة الرقيبتتت اجملنتتتدات، ودورة طالبتتتات الطتتت  اجملنتتتدات التمتتتريضطالبتتتات ودورة 

 بنفس احلقوق الا يتمتع هبا الرجال. تتمتع هؤلء النساءاااصة، و 
العستكريني التذين تخذ إجتراءات ضتد    ت  ات، ست                                          وفيما يتعلا ابلعنف اجلنستي ضتد النستاء املتدني   -62

يف حالتتة القتتتل أثنتتاء ارتكتتاب و ستتنة.  20 قتتد تصتتل إىل الستتجن ملتتدة تشتتملغتصتتاب ليرتكبتتون جتترائم ا
سياستة عتدم         وعمتال  ب                                                         ، ستكون العقوبة اإلعدام وفقا  لقتانون وقواعتد ختدمات التدفاع. بجرمية الغتصا

. العقتتتابمتتتن يف متتت من  ووهتتت هتتتا ابلتصتتترف فرادالتستتتامح املطلتتتا، ل تستتتمح اتدتتتاداو ميالتتتار ألي متتتن أ
        شتتتتباا/ 2016 عتتتتام بتتتتنيويف الفتتتترتة ينتهتتتتص احلقتتتتوق املدنيتتتتة.  فتتتتردتختتتتذ إجتتتتراءات جتتتتادة حبتتتتا كتتتتل     وت  

لرتكتاهبم اجلترائم        فتردا ،  52أي متا عموعتر رت  أخرى،           موافا  من  49ضباا و 3ق     ع و ، 2020 فرباير
 املذكورة أعاله.
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الرعايتتتتة الصتتتتحية  معاجلتتتتة ختتتتدماتونشتتتترت وزارة الصتتتتحة والرايضتتتتة مبتتتتادئ توجيهيتتتتة بشتتتت ن  -63
إىل علر املستشفيات احلكومية ومراكز الرعاية الصحية ها  وزعتو لعنف القائم علر نوع اجلنس،  الت احل

 ؤستس، تجيتدةمتن أجتل تقتدمي ختدمات رعايتة صتحية      ا . و صتارم           ها تنفيذا  نفيذبش ن تتعليمات جان  
العام  ملواجهة األزمات يف مستشفر اني يب اتومتعددي اادمات               حاليا  مركزينالصحة والرايضة  وزارة

 .نيجتريبي نيعو كمشر   ،مستشفر بيندااي العاميف سرير و  1 000يضم الذي 
التتتتدري  علتتتر ، دون دييتتتز، الرعايتتتة الصتتتحية والغتتتذاء و ستتتجناءتتتتوفر وزارة الداخليتتتة جلميتتتع الو  -64

التمتتارين البدنيتتة مارستتة  هلتتم                  ، فضتتال  عتتن الستتماح يتتةالرتفيهاألنشتتطة والتعلتتيم الرمستتي و  املهتتارات املهنيتتة
وقضتاة حمتتاكم املقاطعتتات  يف ميالتتار،للجنتة الوطنيتتة حلقتتوق اإلنستان التتوزارة ستمح وتواألنشتطة الدينيتتة. 

ني يف بييثتو هلتواتو، واحملكمة العليتا لالحتتاد، وجلنتة احلقتوق األساستية للمتواطن وحماكم األقاليم والولايت
واللجنتتتة الدوليتتتة  ،الدميقراطيتتتة وحقتتتوق اإلنستتتان يف أميتتتوات هلتتتواتوو  وجلنتتتة احلقتتتوق األساستتتية للمتتتواطنني

 .ورصدهاالسجون  بزايرةللصلي  األمحر 
                                                                        وفقا  لتفاقية األمم املتحدة حلقوق األشخاص ذوي اإلعاقة، صدر قانون حقوق األشخاص و  -65

لجنتتتة الاللجنتتتة الوطنيتتتة و  تكل      . وشتت  2017                         وصتتتدرت قواعتتده أيضتتتا  يف عتتتام  2015ذوي اإلعاقتتة يف عتتتام 
توتتتتتتوىل . املتتتتذكور              وفقتتتتا  للقتتتتانون ةملتتتت االع  22 بال  عتتتتددهااللجنتتتتة الوطنيتتتتة تنفيتتتتذ املالحظتتتتات ااتاميتتتتة التتتت

 .2019قوق األشخاص ذوي اإلعاقة الذي عقد يف عام حبة ملعنيلجنة االاجتماع مالحظة املنبثقة عن 
 ،وراختتتتني ،ل يف ولايت تشتتتتنياطفتتتت واأل هتتتتاتوجيتتتتري تنفيتتتتذ بتتتترانمم التحتتتتويالت النقديتتتتة لألم -66

طفتتال حتت  ستتن جيتتع النستتاء احلوامتتل واألومتتن حتتا ذاتيتتة. ذي اإلدارة الانرغتتا  يف إقلتتيموكتتااي و  ،وكتتايني
 ة.إعان            كيات شهراي  ك 15 000حلصول علر اعامني يف تلص املناطا 

نح معتتاج اجتمتتاعي قتتدرهو  -67  85                                        كيتتات شتهراي  لألشتتخاص التتذين تزيتتد أعمتتارهم عتتن   10 000                       ميت 
. وتقتتدم وزارة الرعايتتة الجتماعيتتة ختتدمات لألشتتخاص ذوي 2016                            وفقتتا  لقتتانون كبتتار الستتن لعتتام  ستتنة

قانون محاية          ووفقا  لعينية. مساعدات نقدية و    نحهمو من أجلهم رعاية  للنشاء مدارس ومراكز  راإلعاقة  
 تعزيتتتز احتمتتتالقصتتتد أو فيتتتر "ل جيتتتوز ألي شتتتخص ارتكتتتاب أي عمتتتل ، 2015لعتتتام  ثنيتتتاتحقتتتوق اإل

بعمتتتل                       ل ي ستتتمح ألي شتتتخص ابلقيتتتام و يتتتة". ثنبتتتني اجملموعتتتات اإل مشتتتاعر الكراهيتتتة والعتتتداء وااتتتالف
بتني متواطك  اتأو عتداو  خالفات من أجل التحريض علر أي كراهية أو نزاعات أو تصرف أو فعل أو

 علتر ذلتص، أدلتة قويتةابنتهاكها مع وجتود       ي تهم من أو ،                              ي عاق  كل من ينتهص هذه األحكامو ميالار. 
 .                       كيات، أو ابلعقوبتني معا    200 000لر ، أو بغرامة ل تزيد عسنتني أقصاهاابلسجن ملدة 

املستتتتاواة يف احلصتتتتول علتتتتر التعلتتتتيم، متتتتن املرحلتتتتة  لتحقيتتتتاهتتتتود اجل                       ويف قطتتتتاع التعلتتتتيم، ت بتتتتذل  -68
الطتالب،  متؤهالت البتدائية إىل املستوى اجلتامعي، وضتمان أن يكتون اللتحتاق ابجلامعتة علتر أستاس

نتتتوع أو املركتتتز الجتمتتتاعي و/أو و/أو اإلعاقتتتة و/أو العتتترق و/أو التتتدين و/اجلنستتتية  ولتتتيس علتتتر أستتتاس
يف التعليم األساسي، علر أساس مفهوم الحترتام املتبتادل، جديدة دراسية مناهم           وقد و ضعتاجلنس. 

 إجيايب وتطلعات للسالم املستدام. بفكر التحليوفهم الختالفات والتنوعات، و 
ن جتدد خاصتة متن بتني الستكان احملليتني. و  مدرست     عتني                             ملناطا النائية واحلدوديتة، ي  فيما خيص او  -69

وتعليم اللغات من اإلثنيات التدريس ملساعدة الطالب   ومساعد        ي عني  املدارس البتدائية و               وي رفع مستوى
لتحقيتا و التتدري  املهتك لألطفتال يف ستن املدرستة التذين م يكملتوا تعلتيمهم األساستي.        ويقتد مية. إلثنا

اإلثنيتة  احملليتة أطفال األسر الفقرية يف اجملتمعات  صل، اإلثنية جيع اجملموعاتيف تنمية املوارد البشرية 
 .تدري  الشبابل اإلثنيةدارس امليف  نجملاابالتعليم األساسي علر النائية واحلدودية  املناطا يف
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بتتتتني قتتتتوق احل                                              ، أ نشتتتتئت وزارة الشتتتتؤون اإلثنيتتتتة لتحقيتتتتا املستتتتاواة يف 2016نيستتتتان/أبريل  1يف و  -70
الوحتتتدة اإلثنيتتتة  دعتتتم، و ثنيتتتاتاإل اتب وثقافتتت ادآ، واحلفتتتا  علتتتر ثنيتتتةيتتتع الشتتتعوب اإلمتتتن جاملتتتواطنني 

التتا تشتتمل  وزارة الشتتؤون اإلثنيتتة تنميتتة احليتتاة الجتماعيتتة،شتتجع تو القتصتتادية. و والتنميتتة الجتماعيتتة 
ة والثقافتتتة والعتتتادات والتتتدين والتتترتا  التتتتارخيي والستتتالم وحقتتتوق األعتتتراق ميلتتت اللغتتتة واألدب والفنتتتون اجل

يف ميالتتتار،  ثنيتتتةتعزيتتتز مصتتتا  الشتتتعوب اإل ابإلضتتتافة إىلو القوميتتتة،  تتتا يتماشتتتر متتتع الدستتتتور التتتوطك. 
وتيستري رفتاه جيتع األشتخاص  ثنيتةصياغة قواعد حلماية حقوق الشتعوب اإلعلر              احلكومة أيضا  عكف ت

 املقيمني يف البلد.

 الصحة والتعليم -طاء 
 ، 112-143  ، 111-143  ، 110-143  ، 109-143  ، 108-143  ، 107-143  ، 106-143  ، 105-143لتوصينينينينينيات  ا   

143-113، 143-114، 143-115، 143-116، 143-117 
. وهتي بصتدد تنفيتذها يف2021-2017وزارة الصتحة والرايضتة ااطتة الوطنيتة للصتحة و صاغت -71
يف البلد ودهيد  ةلتحقيا التغطية الصحية الشاملة، هتدف ااطة الوطنية للصحة إىل تعزيز نظام الصحو 

وإن . بشتتتكل صتتتريح لفقتتتراء              يكتتتون داعمتتتا  لالطريتتتا لتحقيتتتا التغطيتتتة الصتتتحية الشتتتاملة واختيتتتار مستتتار 
من أجل و فعالة للمجتمع. الصحية الرعاية الجان  العرل أمر ضروري لتقدمي خدمات   الستعداد من

 قتتتاليماأل/تايولبلتتتدات وخطتتت  الصتتتحة للخطتتت  الصتتتحة الشتتتاملة لل صتتتيغت، حتقيتتتا هتتتذا الستتتتعداد
النتتتائم  تشتتر       يف ون  2018-2016حستتاابت الصتتحة الوطنيتتة و تعتت     ج   وقتتد يف جيتتع أحنتتاء البلتتد.        ون فتتذت

إلنشتتاء نظتتام التتت مني الصتتحي التتوطك، صتتي  قتتانون التتت مني الصتتحي و . 2020متتارس آذار/ 6األوليتتة يف 
مستشفر  21ح ت       ، افت  2019ام  إىل ع  2016من عام  ويف الفرتة  الوطك ابلتعاون مع الوزارات ذات الصلة.  

عتتالوة علتتر و د. لتت                                      مركتتزا  صتتحيا  شتتبر ريفتتي يف جيتتع أحنتتاء الب 92                     مركتتزا  صتتحيا  ريفيتتا  و 71و    ا ، جديتتد     ليتتا  حم
للطت  التقليتدي يف البلتدات ختدمات طبيتة ات عياد 210مستشفر للط  التقليدي و 42قدم يذلص، 

 تقليدية للمجتمع.
كلت اللجنتتتة  -72 ضتتتعت خطتتتة العمتتتل     وو   2018 رالتغذيتتتة يف حزيران/يونيتتت  حستتتنيالتوجيهيتتتة لت              وشتتت 

حلتتد متتن جيتتع أشتتكال متتن أجتتل ا 2022/2023-2018/2019 للفتترتة متعتتددة القطاعتتات بشتت ن التغذيتتة
تنفيتتذ ااطتتة الستترتاتيجية للوقايتتة متتن       أيضتتا  جيتتري و ستتوء التغذيتتة لتتدى األمهتتات واألطفتتال واملراهقتتات. 

 . 2021-2017  للفترتة   والتربانمم التوطك ملكافحتة السترطان   2021-2017  للفترتة   ة ومكافحتهتا األمرال غتري املعديت 
جون   - وزارة الصحة والرايضة جائزة الدكتور يلبإدارة الصحة العامة،  يف  تلقت وحدة تعزيز الصحة،و 

       مركتتزا   1 849متتن أصتتل        مركتتزا   560 ئهانشتتاإل ،وود التذكاريتتة للصتتحة العامتتة متتن منظمتتة الصتتحة العامليتتة
هبدف إدارة ، 2018يف املناطا الريفية منذ عام  ،                             أيضا  عيادات األمرال غري املعدية  ، تسمر   ا  ي      ا  ريفحص

       مركتتزا   1 316 يوجتتد، 2020انن يف عتتام و األمتترال غتتري املعديتتة بشتتكل فعتتال. عمليتتات الكشتتف عتتن 
صتتت ص        ريفيتتتا     ا  صتتتحي متتتن  يف املائتتتة 70التتتذين يشتتتكلون  نيالتتتريفستتتكان           أساستتتا  للالعيتتتادات اجملتمعيتتتة          . وه 

 سكان ميالار.
 تضتتع   و  و يتتة؛ إثنلغتتة  55رجتتت إىل     وت   2017كتتت  الرستتائل الصتتحية املوحتتدة يف عتتام           وو ز  عتتت -73

تطبيتتا شتتكل ة األساستتية يف يالصتتح ااتتدمات وافيخاصتتة  تت تشتتغيل موحتتدة وطريقتتة  مبتتادئ توجيهيتتة
املستشتفيات احملليتة ، واملتوافني الطبيتني يف اتعلتر املستؤولني الطبيتني يف البلتد         وو ز  عتتلهاتف احملمول ل

 .ة األساسيةيالصح واادمات
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ااطتتة        وو ضتتعتاللجنتتة املركزيتتة للصتتحة املدرستتية.  ات علتترإصتتالح       أ دخلتتت، 2018ويف عتتام  -74
 لقات دراسية بش نح       ع قدت  و يف وهي قيد التنفيذ.  2022-2017السرتاتيجية الوطنية للصحة املدرسية و

احللقتتة . وعقتتدت 2017أكتتتوبر تشتترين األول/" يف دواء الرايضتتةميالتتار حتتتت شتتعار "الصتتحة اجليتتدة يف 
ل اجمللتتتتتس     ك         . وشتتتتت  2019متتتتتايو أاير/"الرتبيتتتتتة البدنيتتتتتة اليتتتتتوم متتتتتن أجتتتتتل غتتتتتد نشتتتتت " يف  الدراستتتتتية بشتتتتت ن

،  زيتتتد متتتن الفعاليتتتةلعمتتتل جتتتل امتتتن أ" دواء الرايضتتتة"املعتتتك  وضتتتوع  ركتتتز ميالتتتار التتتوطكمل الستشتتتاري
 ابلتعاون مع املنظمات الدولية.

م ختدمات الرعايتة الصتحية متن ختالل العيتادات                     ملشتردين مؤقتتا ، تقتد  األشخاص ا وفيما خيص -75
ختتدمات الصتتحة  األفرقتتة تتتوفر هتتذهو الصتتحية املتنقلتتة واألفرقتتة املتخصصتتة.  ةفرقتت وكتتذلص متتن ختتالل األ

العامتتتتتتة مثتتتتتتل مراقبتتتتتتة األمتتتتتترال املعديتتتتتتة، وبتتتتتترامم التحصتتتتتتني، وختتتتتتدمات الرعايتتتتتتة الصتتتتتتحية لألمهتتتتتتات 
ستتن، وإحالتتة املرضتتر إىل املستشتتفيات القريبتتة، كبتتار الدون ستتن ااامستتة، والرعايتتة الصتتحية ل واألطفتتال
 الصحي. والتثقيف

لتتتوفري ختتدمات  2018يف شتتباا/ فربايتتر  ملختتدرات واملتتؤثرات العقليتتةاب املتعلتتا قتتانونال       عتت د  ل و  -76
لصتتحة العقليتتة لتفتتادي املتعلتتا ابقتتانون                أيضتتا  إعتتداد الجيتتري و  ي املختتدرات.تعتتاطرعايتتة صتتحية أفضتتل مل

لتتتوفري رعايتتة و التمييتتز ضتتد األشتتخاص املصتتابني  متترال عقليتتة وتقتتدمي ختتدمات رعايتتة صتتحية أفضتتل. 
                             وع قتد اجتمتاع تشتاوري متع وزارة  2016عتام يف  لتذلص ن، بدأت الستعداداتو صحية أفضل يف السج

فتتتتتريوس نقتتتتتص املناعتتتتتة املصتتتتتابني برضتتتتتر لم. وتقتتتتتدم الرعايتتتتتة الصتتتتتحية ل2019 ريوليتتتتت دوز/الداخليتتتتتة يف 
منظمتتة أطبتتاء  ن قبيتتلالبشتترية/اإليدز والستتل واملتتالراي ابلتعتتاون متتع املنظمتتات الصتتحية احملليتتة والدوليتتة متت 

 .ةادات الفريوسات القهقرية، والربانمم الوطك ملراقبة املعونحتاد لإلمداد  ضبرانمم الو حدود،  بال
يف املستشتتتتتفيات العامتتتتتة  طتتتتت  الشتتتتتيخوخة هطتتتتت  إدارة ااتتتتتدمات الطبيتتتتتة لتوستتتتتيع أجنحتتتتتةو  -77

يف لكبتتتتار الستتتتن رعايتتتتة القتتتتدمي خاصتتتتة   يتتتتةتدريب ونظمتتتتت دورة. كبتتتتار الستتتتنحتستتتتني صتتتتحة   هبتتتتدف
 ذوي اإلعاقتتةالرعايتتة الصتتحية ذات األولويتتة لكبتتار الستتن و تقتتدمي ختتدمات متتن أجتتل  2019متتارس آذار/

املسؤولة عتن ستالمة األغذيتة واألدويتة  ،إدارة الغذاء والدواء هيئة تشاردو وموافي احلكومة املتقاعدين. 
متنقلتتة    عمليتتات تفتتتي  ، جتتتري  2019منتتذ عتتام  و يف صتتياغة القتتوانني ذات الصتتلة.    ، ومستحضتترات التجميتتل 

 خدمة عربة املخترب املتنقل. عن طريا  تجميل يف جيع الولايت واألقاليم  ومستحضرات ال   لألغذية 
ااطة السرتاتيجية  تنفذ ولتوفري خدمات الصحة اإلجنابية اجليدة جلميع احلوامل واألمهات، -78

وفيات األمهات الا ميكن ل وضع حداسرتاتيجية ل  توضعو يف.  2018-2014اامسية للصحة اإلجنابية و
 100 000كتل وفاة يف   173وفيات األمهات من  خفضيف هبدف 2021-2017الوقاية منها يف ميالار و

خطتتة تنفيتتتذ                  وجيتتري أيضتتا  إعتتتداد . 2030ولدة حيتتة يف عتتتام  100 000كتتتل وفتتاة يف   92ولدة حيتتة إىل 
 .2020 لعام تنظيم األسرة

يف  3,67سنوات، ليبل   10 خاللمرة  15الصحة  قطاع زاد اإلنفاق احلكومي اإلجايل علرو  -79
 1,172إىل  2011-2010كيتتات يف الستتنة املاليتتة بليتتون   76متتن ، حيتت  زاد املائتة متتن اإلنفتتاق احلكتتومي

 .2020-2019تريليون كيات يف السنة املالية 
 2015بتتتني عتتتامي يف الفتتترتة                                                       متتتا فتتتتأ هصتتتيص امليزانيتتتة لقطتتتاع الصتتتحة يتزايتتتد عامتتتا  بعتتتد عتتتام و  -80
متتتتن ختتتتالل استتتتتخدام املخصصتتتتات احلكوميتتتتة واملستتتتاعدات الدوليتتتتة وقتتتترول البنتتتتص التتتتدويل.  2019و
يف كيتتتتات بليتتتتون   33,86أنشتتتتطة صتتتتحة األم والصتتتتحة اإلجنابيتتتتة، ويف كيتتتتات بليتتتتون   15,63استتتتتخدم و 

عتالوة علتر ذلتص، دتول و التغذيتة.  ستنيأنشتطة حتيف كيتات بليتون   18,05الطفتل و أنشطة تنمية صتحة
. يف املائتتة املتبقيتتة 69 ميتتول حتتتالف غتتايف نستتبةمتتن إجتتايل تكلفتتة اللقتتاح الستتنوية و يف املائتتة  31 احلكومتتة
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ختتتتتالل ستتتتتنة و املائتتتتتة متتتتتن إجتتتتتايل ميزانيتتتتتة الصتتتتتحة الستتتتتنوية. يف تبلتتتتت  تكلفتتتتتة اللقتتتتتاح الستتتتتنوية واحتتتتتد و 
إجتايل دولرات التولايت املتحتدة يف  دولر متن يتنيمال 9,8بل  دويتل احلكومتة ، 2020-2019 زانيةاملي

 .يفدولرات الولايت املتحدة مليون دولر من 31,9تكلفة اللقاح السنوية و
 حتضرييف من أجل 2021-2018الصحة يف ميالار و لقطاع                               و ضعت اسرتاتيجية املوارد البشريةو  -81

مدرستة للقبالتة يف  22 وافتتحتتة. فعاليت هتا بتوايف، و يف قطتاع الصتحةة ومنتجتة هلت ؤ مقوة عاملتة كافيتة و 
املائتتة متتن يف عشتترة و مدرستتة جديتتدة للقبالتتة يف هاكتتا بوليتتة تشتتني.          وستتت فتتحجيتتع األقتتاليم والتتولايت. 

ل إليهتا و تا يف ذلتص جيع الطالب املقبولني يف مدارس التمريض والقبالة هم من مناطا يصتع  الوصتو 
طالب مسلمني متن  3                طالبا  من بينهم  35، يدرس        حاليا  . و ذاتيةذات إدارة المناطا من ولية راخنييف و 

للحصتتول ون             طالبتتا  يدرستت  23        طالبتتا  و 89هنتتاد عتتالوة علتتر ذلتتص، و وليتتة راختتني يف جامعتتات الطتت . 
افتتتتاح مدرستتة جديتتدة للتمتتريض    ا  أيضتت  متتن املخطتت و علتتر دبلتتوم التمتتريض ودبلتتوم القبالتتة علتتر التتتوايل. 

 .2021ولية راخني، يف العام الدراسي بوالقبالة يف بلدة كياوكبيو، 
ومكافحتتتتر  19-كوفيتتتدالراميتتتة إىل الوقايتتتة متتتن تفشتتتي   يف جهودهتتتا ملستتتاعدة حكومتتتة ميالتتتارو  -82
بني ميالار واللجنة الدوليتة للصتلي  األمحتر مشرتكة خطة عمل  تمد                    ر يف ولية راخني، اعت  من عالاتالو 

ات موعتتتت لمجل            ين داخليتتتتا  و شتتتتردتقتتتتدمي املستتتتاعدة الالزمتتتتة جلميتتتتع املمتتتتن أجتتتتل  2020متتتتايو  /رأاي 14يف 
اللجنة الدولية للصلي  األمحر مواد الوقاية        وف رت،  هذهخطة العمل  ويف إطار  الضعيفة يف ولية راخني.  

 وستتتتائل التثقيتتتتتف، و 19-كوفيتتتتد، واملعلومتتتتتات املتعلقتتتتة بهتتتتاقيموتع ايديالشخصتتتتية، ومرافتتتتا غستتتتل األ
لصتتحة قطتتاع ا املرضتتر يف التتوعي وستتاعدت يف حتستتني نظتتام إحالتتةذكتتاء والتصتتال، ونظمتتت أنشتتطة إل

جعيتة الصتلي  األمحتر يف ميالتار، بشتكل وثيتا  هتا،  تا فيةت املركزية واحمللية املعنيت يئاتتعاون اهلو العامة. 
 للصلي  األمحر لتنفيذ خطة العمل بفعالية.مع اللجنة الدولية 

لحصتول ل متدافتتحتت دورات قصترية األقتد جيتع مستتوايت التعلتيم. و يف ان ابجملالتعليم         وي وف ر  -83
لشتتباب غتتري امللتحقتتني ابملتتدارس متتن وتستتتهدف اشتتهادة التتتدري  املهتتك تلتتي الحتياجتتات احملليتتة علتتر 

علتر بترامم التعلتيم األساستي  عتمتادال                     وت نف ذ حاليا  برامم يف ولية كاشني.               شردين داخليا  معسكرات امل
الفئتتات ن فتتيهم الطتتالب متتن لتعتتاون متتع اليونيستتف حتت  يتتتمكن الطتتالب متتن وليتتة راختتني،  تت اباجليتتد 

ستتي جتتتري انن صتتياغة دليتتل بتترانمم الرتحيتت  املدر و الضتتعيفة، متتن احلصتتول علتتر تعلتتيم أساستتي جيتتد. 
لطتتالب املستتلمني التتتذين فائتتدة ال وهنتتاد حتضتتتريات            ين داخليتتا ، شتتردلستتتقبال األطفتتال متتن ديمتتتات امل

 تعليمهم من خالل التعليم عن بعد. لكي يواصلوايستطيعون اللتحاق ابجلامعة  ل
تتتتدابري يف قطتتتاع التعلتتتيم لتعزيتتتز الفتتترص  ت                                            ووفقتتتا  للخطتتتة الستتترتاتيجية الوطنيتتتة للتعلتتتيم، اهتتتذ -84
يف و . ستنةح متدارس جديتدة كتل تتا فتاو  ،لمتدارسللسياسات، وحتتدي  لحترير  فهناد جلودة والشمول.وا

، 2015يف عتتتتام و . أعلتتتترمدرستتتتة إىل مستتتتتوى  6 386متتتتا عموعتتتتر      ر فتتتتع ، 2019-2018العتتتتام الدراستتتتي 
امللتحقتني الطتالب بلت  عتدد و يتة. تقنومدرستة        تقنيتا         معهتدا   58 واملهتك يف لتقتكبترامم التتدري  ا تم   ق د

يف        طالبتتتتا   19 676، و2016يف عتتتتام        طالبتتتتا   17 652ابلكليتتتتات واملعاهتتتتد والثتتتتانوايت التقنيتتتتة احلكوميتتتتة 
 .2018يف عام        طالبا   23 242، و2017 عام
                      لتتتوفري تعلتتيم جيتتد وفقتتا  ستتنوات  5و 4و 3يف ستتن  نظتتام جديتتد لتترايل األطفتتال       حاليتتا  ذ     نفتت      وي   -85

متنهم قتائم علتر األلعتاب لألطفتال                   لاء متكتامال ، و ضتع ألطفالا لاء من أجلو لقانون التعليم الوطك. 
ةيف ابلتعاون مع اليونيسف والوكالة الياابنية للتعاون الدويل عداديفوق سن ااامسة واملرحلة البتدائية واإل

 آخرين.إلائيني التنمية انسيوي وشركاء  مصرفو 
 دري  املهك والتعليم الرمسي أثناء سجنهم.واهذت ترتيبات منهجية لتزويد السجناء ابلت -86
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لثقافة واألخالق اب  ما يتعلا  املناهم الدراسية،  ا يف ذلص         ط و  رت                          وفقا  لقانون حقوق الطفل،  و  -87
 لكتي والرتبية املدنية واملهارات احلياتية والفنون واملوسيقر والرسميف والرتبية البدنية وجيع املواد األساستية،

 شامل.التعليم هنم التتماشر مع 

 وحرية التعبري والتجمع السلمي ،وخطاب الكراهية ،تدابري الصدااة بني األداين -ايء 
 ،96-143  ، 95-143  ، 94-143  ، 93-143  ، 92-143  ، 91-143  ، 90-143  ، 89-143  ، 88-143  التوصينينينينينينينينينيات   

143-97، 143-98، 143-99، 143-100، 143-101، 144-80، 144-81، 144-83، 144-84 

 أنشطة الصدااة بني األداين  
تر ممارست و التدين  اعتنتاق                                                           يكفل دستور ميالار لكتل متواطن حقوقتا  متستاوية يف حريتة الوجتدان و  -88

                                                                                    وفقتتا  لإلحصتتاءات األختترية لتتوزارة الشتتؤون الدينيتتة والثقافيتتة، فتتإن الوضتتع احلتتايل للمبتتاين الدينيتتة و حبريتتة. 
         مسيحيا ،   443                         بوذاي ، وكنيسة واحدة لكل    673ء البلد هو دير واحد لكل  ملختلف األداين يف جيع أحنا

 .   ا  هندوسي 635لكل  واحد معبدو         مسلما ،  493ومسجد واحد لكل 
ومحايتتتة املواقتتتع التارخييتتتتة  تستتتجيل الداعيتتتة إىل                                       بنتتتاء  علتتتر توصتتتية اللجنتتتة الستشتتتارية لتتتتراخنيو  -89

عتتدد الصتتروح الدينيتتة التتا مستتح علتتس اني يب اتو بلتت  والدينيتتة والثقافيتتة جلميتتع اجملتمعتتات يف راختتني، 
إىل  2016أبريل نيستتتان/متتتن  ،التتتولايت ببنائهتتتا أو جتديتتتدها يف جيتتتع أحنتتتاء البلتتتدو وحكومتتتات األقتتتاليم 

 3للهندوستية، و 26ولإلستالم،  52وللمستيحية،  167للبوذيتة، و ةدينيت  اينمبت  406، 2020فرباير شباا/
 لدايانت أخرى.

                                                                         دتتتارس حريتتتة العبتتتادة يف الستتتجون حيتتت  ي ستتتمح للمصتتتلني ابلعبتتتادة وفقتتتا  لعقيتتتدهتم يف األايم و  -90
 العادية وكذلص يف األايم املقدسة.

، نظمت منظمة األداين من أجل السالم وميالاريف برامم تدريبية لتعزيز الوائم 2018منذ عام  و  -91
تعددة األداين يف منطقة آسيا متع ممثلتي منظمتة امل              ع قدت املشاورة و بني األداين ودور النساء والشباب. 

يف كنيستتتتة   2019متتتتارس آذار/ 7إىل  5دولتتتتة آستتتتيوية يف الفتتتترتة متتتتن  21األداين متتتتن أجتتتتل الستتتتالم متتتتن 
 اينغون.يف كاتدرائية سانت ماري 

وأنشتتئت عموعتتة الصتتداقة بتتني األداين وميالتتاريف متتن عموعتتة واحتتدة علتتر املستتتوى املركتتزي،  -92
عموعتتة  221عموعتتة علتتر مستتتوى املقاطعتتات، و 40لتتر مستتتوى األقتتاليم والتتولايت، وعموعتتة ع 11و

منتتتع و عموعتتتة، وذلتتتص لتعزيتتتز حيتتتاة اجتماعيتتتة ستتتلمية،  173 رعموعتتت  أي متتتاعلتتتر مستتتتوى البلتتتدات، 
عادة الت هيل، ومحاية اهلوية الوطنيتة إلالنزاعات الدينية، ورعاية ضحااي ااالفات الدينية، وتنفيذ أعمال 

هتتتدف التنميتتتة ومتتتن أجتتتل حتقيتتتا ن ختتتالل خلتتتا الحتتترتام املتبتتتادل بتتتني اجلماعتتتات الدينيتتتة املختلفتتتة. متتت 
عموعة الصداقة بني األداين وميالاريف   ت، وقعنالوطنية والتضامن من خالل أنشطة الصداقة بني األداي

 .2019 فربايرشباا/ 4مذكرة تفاهم بش ن التعاون يف علر  ومنظمة األداين من أجل السالم وميالاريف
            وو ز  ع هتتتذا  متتتن دولرات التتتولايت املتحتتتدةتتتتربع قداستتتة البتتتااب فرنستتتيس  ائتتتة ألتتتف دولر وقتتتد  -93

العنتف وعواقت  احلتروب بشت ن رف التبادل املعو  ولية راخني. ابلتساوي علر األداين املختلفة يف املبل 
التتا تستتب  فيهتتا متطرفتتون دينيتتون يف جيتتع أحنتتاء العتتام، استضتتافت منظمتتة األداين متتن أجتتل الستتالم 

  20إىل  18متتن يف الفتترتة يف كنيستتة كاتدرائيتتة ستتانت متتاري يف اينغتتون  يم التشتتاور الشتتبايبوميالتتاريف دتت 
الصتداقة بتني األداين حتوارات حضر أعضتاء عموعتة عالوة علر ذلص، و . 2018ديسمرب كانون األول/
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عمتتل واجتماعتتات بتتني األداين يف الفلبتتني ونيوزيلنتتدا والصتتني وكمبتتوداي وإندونيستتيا وأستترتاليا.  حلقتتاتو 
 .2020 فرباير/وشباا 2016 عام بنييف الفرتة عموعة الصداقة بني األداين مع استشارة  257جريت     وأ  

 وحرية التعبري والتجمع ،ب الكراهيةخطا  
 القضااي الجتماعية والدينية، بش نمن الدستور الا حتظر خطاب الكراهية    364              وفقا  للمادة   -94

، التا اللجنتة املركزيتة الثقافيتة الوطنيتة تل    ك      شت  و مشروع قانون احلماية من خطاب الكراهية.  جيري إعداد
احلفا  علر الرتا   بغية تشجيع  ولايتالوزراء املعنيني من األقاليم والن  م  ،لرئيسل  الثاين  نائ يرأسها ال
                                      توجيهتا  بشت ن منتع التحتريض علتر الكراهيتة  2020أبريل نيستان/ 20أصتدر مكتت  الترئيس يف و الثقايف. 
منع انتشار خطاب الكراهية. ومنذ ذلص احلني، أجرت جيع املؤسسات والوكتالت احلكوميتة و والعنف 

                          ، تتعتتتاون احلكومتتتة حاليتتتا  متتتع توجيتتتركمتابعتتتة لتنفيتتتذ هتتتذا الو بشتتت ن خطتتتاب الكراهيتتتة.  يتتتةو أنشتتتطة توع
منع خطتاب  فيما خيصالقدرات لبناء تدري  القرتحها املتعلا رذكاء الوعي و م ابلستناد إىلاليونسكو 
هتتذا التتتدري  دصتتص للمستتؤولني احلكتتوميني متتن دتلتتف التتوزارات واإلدارات علتتر مستتتوى و الكراهيتتة. 

 .األقاليم/تحتاد والولايال
 ،التماستص الجتمتاعي دور املرأة يف تعزيز بش ن               ع قدت حلقة عمل  ،2020يف شباا/فرباير و  -95

. واملركز الوطك للمصتاحلة والستالم مركز التنوع والوائم الوطك ، وتوىل تنظيمهايف ولية راخني يف اينغون
حلقتة  عقتدت  و .  2020متارس  آذار/ بلتدة بوليتة راختني يف    17ناهضتة خطتاب الكراهيتة يف  مل             ون ظمت محالت  

 امتترأة   138وحضترهتا    2020  ر يوليت دوز/ ة خطتاب الكراهيتة يف وليتة راختتني يف  ناهضتت أنشتطة م   لستتعرال عمتل  
 .ةنشطهذه األمن                                بلدة، مثلن عتمعات متنوعة، وقي   17من 
لعتتتتاملني يف وستتتتائل اإلعتتتتالم احلتتتتا يف جتتتتع املعلومتتتتات ل 2014ميتتتتنح قتتتتانون الصتتتتحافة لعتتتتام و  -96

      نيستتتتان/منتتتتذ و . املعمتتتتول هبتتتتا                                                          والتتتتدخول إىل مبتتتتاين بعتتتتض املكاتتتتت  واإلدارات واملنظمتتتتات وفقتتتتا  للتتتتوائح
  األخبتار اإلقليميتة متن ولايت دتلفتة رحتدى عشترة    بت       وتت  ح بنشر الصتحف اااصتة.      ، مس  2013أبريل 
 تتا لإلعالميتتني جتتع األخبتتار يف املنتتاطا التتا تشتتهد نزاعتتات و                              ة يوميتتا  علتتر شاشتتة التلفزيتتون. إثنيتت لغتتة 

                       أثنتتاء جتتع األخبتتار، وفقتتا  و مستتلحة أو التتا حتتتد  فيهتتا اضتتطراابت وأعمتتال شتتغ  ومظتتاهرات عامتتة. 
العتقتتتتتال عتتتتتدم إخضتتتتتاعهم ل هتتتتتة املستتتتتؤولة ذات الصتتتتتلة، جيتتتتت للشتتتتتروا واألحكتتتتتام التتتتتا حتتتتتتددها اجل

األدوات املتعلقتتة ابحلصتتتول علتتتر األخبتتتار.  جيتتتوز ألي جهتتتاز أمتتك مصتتتادرة أو إتتتتالف والحتجتتاز، ول
جتتتتري وزارة اإلعتتتالم مشتتتاورات متتتع علتتتس ميالتتتار لوستتتائ  و  تتتا هلتتتم طلتتت  محايتتتة األجهتتتزة األمنيتتتة. و 

 انون واجبات ومسؤوليات اإلعالميني.تعديل قمن أجل اإلعالم اإلخبارية 
الشترطة  تتختذفيما يتعلا حبماية أولئص الذين يعقدون جتمعات ستلمية أو مستريات ستلمية، و  -97

منتع الضتطراب أو اإلزعتاات أو العتتداء أو اإلكتراه أو العرقلتة، متن أجتل تدابري احلمايتة والوقايتة الالزمتة 
التجمتتع الستتلمي واملستتريات  قتتانونمتتن  13          ا  للمتتادة هتتؤلء األشتتخاص متتن ااطتتر وفقتت  متتن أجتتل محايتتةو 

 .2016لعام  السلمية
                                                                             وتتعتاون وزارة اإلعتتالم أيضتا  متتع علتتس وستائ  اإلعتتالم اإلخباريتتة واليونستكو وصتتندوق النقتتد  -98

الدويل ووسائ  اإلعالم اإلخبارية واملنظمتات الصتحفية احملليتة، مثتل رابطتة الصتحفيني يف ميالتار واحتتاد 
عقد علس ميالتار لوستائ  اإلعتالم اإلخباريتة وقد يف ميالار وشبكة الصحفيني يف ميالار.  الصحفيني

 ت.عمل علر مستوى األقاليم والولاي حلقة 12وعمل علر مستوى الحتاد،  حلقاتثال  



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

GE.20-14562 18 

 19       يتتا  خيتتص            انتختتااب  فرع                                                      ووفقتتا  لقتتانون النتختتاابت الحتتتادي، أجتترت جلنتتة انتختتاابت الحتتتاد -99
 3دائتتترة انتخابيتتتة شتتتاغرة يف  19 خيتتتص                وانتختتتااب  فرعيتتتا   2017أبريل /ننيستتتا 1دائتتترة انتخابيتتتة شتتتاغرة يف 

 .2018تشرين الثاين/نوفمرب 
هتذه . وقتد حتددت 2020رجراء انتخاابت حترة ونزيهتة يف عتام  تلتزم جلنة انتخاابت الحتادو  -100

لقتانون، وشتفافة،      ا  لوفق نزيهةلقانون، و      ا  لة وفقجي  أن تكون حر  الا نسة معايري لالنتخاابت اللجنة
تتعتتاون  ،ملعاجلتتة قضتتااي النتختتاابتو إرادة النتتاخبني.  النتختتاابت وجيتت  أن تعكتتس نتتتائم             وموثوقتتا  هبتتا.

لإلبال  عن واملنظمة الدولية ، مع املعهد الدويل للدميقراطية واملساعدة النتخابية جلنة انتخاابت الحتاد
ية، واملعهد الدلاركي لألحزاب والدميقراطية، واملؤسسة الدولية للنظام النتخايب، واملعهد الدميقراط مسار

 ،ومركتز كتتارتر ومنظمتة فنلنتدا متن أجتل الدميقراطيتة، ،األحتزاب القائمتة علتر تعتدداهلولنتدي للدميقراطيتة 
تشاورت اللجنة مع عالوة علر ذلص، و ومنظمات اجملتمع املدين.  ،والشبكة انسيوية لالنتخاابت احلرة

بشتتتت ن مستتتتاعدهتم فيمتتتتا يتعلتتتتا   قطتتتترينيستتتتفارة أجنبيتتتتة معتمتتتتدة لتتتتدى ميالتتتتار وممثلتتتتني 18 متتتتن ستتتتفراء
 السياسة.عال  ا يف ذلص مشاركة وتعاون املرأة يف  2020ابلنتخاابت العامة لعام 

 واالجتار ابلبشر ،          ن داخليا  و واملشرد ،املواطنة -افك 
 75-144 ،74-143 ،122-143 ،121-143 ،120-143 ،119-143 التوصيات  

تعهتتتدت اإلدارة الوطنيتتتة للتستتتجيل واملواطنتتتة التابعتتتة لتتتوزارة العمتتتل واهلجتتترة والستتتكان بضتتتمان  -101
وقانون اجلنستية  1949                                                                       الوضع القانوين للمقيمني يف ميالار وفقا  لقانون تسجيل املقيمني يف ميالار لعام 

بطاقتتات املواطنتتة  تصتتدر    أ  ، 2020أغستتطس إىل آب/ 2016الفتترتة متتن عتتام ويف . 1982يف ميالتتار لعتتام 
 تصتدر     وأ                     شخصتا  يف وليتة راختني.  114 112 لصا  سنة 18سنوات و 10 من العمر ابلبالغنياااصة 

جتتتتري عمليتتتة التحقتتتا  و   موا شتتتهادات هتتتويتهم املؤقتتتتة.    ل           شخصتتتا  ستتت    80  482  لصتتتا  بطاقتتتات التحقتتتا الوطنيتتتة  
  3  574  منحتت                ا  وضتع املتواطن و صت شخ   569منحتت اهليئتة املركزيتة  قتد  جيع بلدات ولية راخني، و الوطنية يف  
 .2020أغسطس آب/و  2016أبريل نيسان/بني يف الفرتة متجنس  مواطن وضع         شخصا   

ستتتتيتوي، وراثيتتتتتداون ،  بلتتتتداتبطاقتتتتات التحقتتتتتا الوطنيتتتتة يف متتتتن بطاقتتتتة  19 946 تصتتتتدر     وأ   -102
و، وبوثيداون ، واثندوي، ورامري، اوابوكتاو، ومراود يو، وكياوكتاو، وميبون، وكياوكبيو، ومينبيا، ومونغد

 10 705 يف وليتتتتة راختتتتني         ا أ صتتتتدرتإجتتتتايل عتتتتدد بطاقتتتتات املواطنتتتتة التتتت وبلتتتت  وليتتتتة راختتتتني.  يفوآن 
اللجنة املركزية لتحقيتا الستالم والستتقرار  نشئت   أ  تعزيز السالم والستقرار يف ولية راخني، ولبطاقات. 

مؤسستة الحتتاد       أيضتا         أ نشئتو . 2016مايو أاير/ 30والتنمية يف ولية راخني برائسة مستشار الدولة يف 
 .2017أكتوبر تشرين األول/للمساعدة اإلنسانية وإعادة التوطني والتنمية يف ولية راخني يف 

 23يف  ،متتتع بتتتنغالدي  بشتتت ن عتتتودة النتتتازحني متتتن وليتتتة راختتتني وقعتتتت ميالتتتار علتتتر اتفتتتاقو  -103
                                      ني العتتودة طوعتتا  و متتان إىل أمتتاكن إقتتامتهم نتتازح                        . ووفقتتا  لالتفتتاق، ميكتتن لل2017تشتترين الثتتاين/نوفمرب 

 ألغرالالتحقا عملية عتمد         وان . وتوم م   ا  آمنالذي خيتارونر ويكون كان األقرب إليها  املاألصلية أو إىل  
 العودة علر إجراءات بسيطة تستند إىل دليل علر اإلقامة السابقة يف ولية راخني.

الفريتتتا ، وقعتتتت ميالتتتار وبتتتنغالدي  علتتتر اختصاصتتتات 2017كتتتانون األول/ديستتتمرب   19يف و  -104
، 2018ينتاير كتانون الثاين/  16يف و متن بتنغالدي .  النازحنيعادة سكان ميالار ر املعك املشرتد العامل
عتتودة   وجتت  اتفتتاقمتتن بتتنغالدي   النتتازحنيدان علتتر الرتتيتت  املتتادي إلعتتادة ستتكان ميالتتار       البلتت   وقتتع

األشتخاص النتازحني   مستاء  قائمتة  أن تقتدم                                  وفقا  لالتفتاق، يتعتني علتر بتنغالدي   و النازحني من ولية راخني.  
  2017  أغستتطس آب/   25و   2016أكتتتوبر  تشتترين األول/   9التتذين غتتادروا راختتني إىل بتتنغالدي  بعتتد هجمتتات  
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 ستتماراتال متن ختالل متلءن و ن احملتملت و القائمة العائتد أن يستكملجي  و . معلومات عنهم وأن تقدم 
يتعتتني علتتر ميالتتار تقتتدمي املعلومتتات ذات الصتتلة،  تتا يف ذلتتص خطتت  إعتتادة التتتوطني، و املتفتتا عليهتتا. 

وقتتد والرتتيبتتات انمنتتة.  ،األساستتيةالوصتتول إىل ااتتدمات إمكانيتتة ، و عتتي وتتتوفري املستتاعدة لكستت  ال
متن أجتل  عملية التحقتا إىل بتنغالدي  نتائمرسلت من القوائم الواردة من بنغالدي  وأ ميالار حتققت

 تنفيذ عملية اإلعادة إىل الوطن.
التوقيتع علتر متذكرة تفتاهم بتني ميالتتار وبترانمم األمتم املتحتدة اإللتائي ومفوضتية األمتتم  وجترى -105

، ستتتيدعم هتتتذه. و وجتتت  متتتذكرة التفتتتاهم 2018 ريونيتتت حزيران/ 6لشتتتؤون الالجئتتتني يف  ستتتاميةال املتحتتتدة
لشؤون الالجئني جهود حكومة ميالار من أجل العودة السامية  فوضية  املبرانمم األمم املتحدة اإللائي و 

 انمنة والكرمية والطوعية للنازحني وإعادة توطينهم.
                                             املشتتتردين داخليتتتا  التتتذين يعيشتتتون يف ديمتتتات املشتتتردين                            وتستتتاعد احلكومتتتة أيضتتتا  األشتتتخاص -106

متع املعتايري اإلنستتانية.   تا يتماشتر                                                        داخليتا  يف وليتة راختني، ووليتة كاشتني، ووليتة كتايني، ووليتة شتان، 
والتتتولايت وجيتتتع املنظمتتتات. قتتتاليم التتتوزارات املعنيتتتة وحكومتتتات األ بتتتني تعتتتاونهنتتتاد ويف هتتتذا الصتتتدد، 

املستاعدة اإلنستانية متن                    ق دمت للمقيمتني فيهتا وقد  ،                     ن داخليا  يف ولية راخنيمشردي         ديما  لل 17يوجد و 
نقتتل ومتتن أجتتل إلغاثتتة. ل نظمتتة الدوليتتةاملحكومتتة الوليتتة، وإدارة الكتتوار ، وبتترانمم األغذيتتة العتتاملي، و 

كيتاوكبيو خط  يف بلدة سيتوي وبلدة ابوكتاو وبلدة   تضع                                    ن داخليا  إىل أماكن آمنة وم مونة، و  املشردي
 يف ولية راخني.

املستاعدة اإلنستانية                      وت قتد م للمقيمتني فيهتا                                    ديما  للمشردين داخليا  يف وليتة كاشتني  84هناد و  -107
متتتن حكومتتتة الوليتتتة، وإدارة الكتتتوار ، وجعيتتتة الصتتتلي  األمحتتتر يف ميالتتتار، وبتتترانمم األغذيتتتة العتتتاملي، 

   ا  لي داخ  شردينيعود بعض املو .  متربعنيالالجئني، واليونيسيف، و ومفوضية األمم املتحدة السامية لشؤون  
،  2020أغستتتطس  آب/   19  ويف عتتتودهتم.    إجتتتراءات ع حكومتتتة الوليتتتة                                         إىل متتتواطنهم األصتتتلية وفقتتتا  لرغبتتتاهتم وتستتتر   

املستتاعدة اإلنستتانية                    قت دمت للمقيمتتني فيهتا                    ا  يف وليتتة شتان، وقتتد يت                     ديمتا  للمشتتردين داخل 23 هنتتاد كتان 
الوليتة، وإدارة الكتوار ، وجعيتة اهلتالل األمحتر املاليزيتة، وبترانمم األغذيتة العتاملي، واللجنتة من حكومتة 

                                    يوجد ديمان للمشردين داخليا  يف ولية  و اجملتمع املدين. من  الدولية للصلي  األمحر، ومنظمات أخرى
 ،حكومتتة الوليتتة متناملستتاعدة اإلنستتانية                     قتت دمت للمقيمتتني فيهمتا نطقتتة مييتنم جتتي نغتتو، وقتد  كتايني، 

 مشتتتردينللاملقدمتتتة هتتتتدف التتتتدريبات املهنيتتتة و . متربعتتتنيو  ،وإدارة الرعايتتتة الجتماعيتتتة ،وإدارة الكتتتوار 
                                              داخليا  إىل املساواة بني اجلنسني وتعزيز فرص العمل.

 ياكتتتتتلودعتتتتتم اهل ،الغتتتتتذاء يشتتتتتملوقتتتتتدمت حركتتتتتة الصتتتتتلي  األمحتتتتتر املستتتتتاعدة اإلنستتتتتانية،  تتتتتا  -108
بتترامم النقتتد مقابتتل العمتتل، إىل جيتتع اجملتمعتتات احملليتتة         فضتتال  عتتنوالتتدعم النقتتدي  ،والبتتذور ،يةألساستت ا

قتتتة اليونيستتف متتدارس مؤ  أنشتتئتفيمتتا يتعلتتا تتتدمات التعلتتيم، و و وبوتيتونتت . ابلتتدم مونغتتد املقيمتتة يف
تستتتهيالت        وقتتت دمت                            داخليتتتا  يف وليتتتا راختتتني وكاشتتتني.  املشتتتردين              طفتتتال  متتتن ديمتتتات  26 472 فائتتتدةل
لتمكيتنهم متن حضتور فصتول غتري رمسيتة متن املستتوى األول،  غتري ملتحقتني ابملتدارسطفتل  500 فائدةل
 يف ديمتتات                مدرستتا  متطوعتتا   497متتا عموعتتر         وعتت ني                                طفتتال  حلضتتور فصتتول املستتتوى الثتتاين.  551 لفائتتدةو 

             مبتان  مدرستية         شت ي  دتيف بلتدة مونغتداو، و                                            داخليتا  ومتدارس التعلتيم األساستي يف وليتة راختني.  املشتردين
يف  ويتدرساملهتام ذات الصتلة حتتت إشتراف حكومتة وليتة راختني.       ن فذت كن للموافني و سا جديدة وم

 املشتتتردينستتتتقبال لون  ال هبتتتو ختتتاهتتت يف مركتتتز و          داخليتتتا . شتتتردين أطفتتتال متتتن ديمتتتات امل هتتتذه املتتتدارس
مؤسسة الحتاد للمساعدة اإلنستانية              وأنش ت أيضا   املعدات التعليمية الالزمة للطالب.      ق دمت         داخليا ، 

 .                  وثالثة مبان  مدرسية   ا  وإعادة التوطني والتنمية ملعب
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وإغتتتتالق                                                                  اعتمتتتتدت احلكومتتتتة ااطتتتتة الستتتترتاتيجية الوطنيتتتتة إلعتتتتادة تتتتتوطني املشتتتتردين داخليتتتتا  و  -109
قدم هذه وتالداخلي.  تشريد                                            شيا  مع مبادئ األمم املتحدة التوجيهية بش ن الا                       ديمات املشردين داخليا  د

                            املشتتردين داخليتتا  وإجيتتاد حتتل متتن                                                          الستترتاتيجية إطتتارا  إلغتتالق ديمتتات املشتتردين داخليتتا  وإعتتادة  هيتتل
هتتتتذه لتنفيتتتتذ  2020فرباير شتتتتباا/ 25جلنتتتتة علتتتتر املستتتتتوى التتتتوطك يف  تل    ك      شتتتت  و . تشتتتتريدشتتتت نر إهنتتتتاء ال

 السرتاتيجية يف جيع أحناء البلد.

 مكااحة االجتار ابلبشر  
أنشطة ملكافحتة الجتتار  وجت  نفذ تعترب ميالار مكافحة الجتار ابألشخاص قضية وطنية وت -110

ة املنظمة عرب الوطنية                                                     أصبحت ميالار طرفا  يف اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة اجلرميوقد  القوانني القائمة.  
فإن عالوة علر ذلص، و ا،  ا يف ذلص بروتوكول مكافحة الجتار ابألشخاص. امللحقة هب ربوتوكولتالو 

جتتتتار ابألشتتتخاص، وتاصتتتة                                                  أيضتتتا  يف اتفاقيتتتة رابطتتتة أمتتتم جنتتتوب شتتترق آستتتيا ملكافحتتتة العضتتتو ميالتتتار 
 .النساء واألطفال

صياغة قتانون جديتد ليحتل حمتل قتانون  علر  ميالار  عكف  واملمارسات الدولية، ت                 شيا  مع املعايري  ا د و  -111
للتعتاون  يف 2021-2017ميالار خطة العمتل اامستية الثالثتة و   واعتمدت مكافحة الجتار ابألشخاص احلايل.  

أنشت ت شتعبة مكافحتة الجتتار ابألشتخاص التابعتة و . ، وهتي بصتدد تنفيتذهاوالوقاية واملقاضتاة واحلمايتة
 9وحتتتدات حلمايتتتة األطفتتتال و 3فصتتتيلة و 60فرقتتتة عمتتتل و 20وأقستتتام فرعيتتتة  3شتتترطة ميالتتتار  اتو لقتتت 

  ويف الفترتة بتني تعزيز اجلهود املبذولة ملكافحة هتري  املهتاجرين عتن طريتا الترب واجلتو والبحتر.  من أجل  فصائل  
        جانيتا     1129إجتراءات ضتد    ت واهتذ   شتخاص قضية اجتار ابأل   670يف    ات حتقيق جرت  ،  2019و   2017  عامي 
 .      شخصا   864 عدد الضحااي وكان 
شتترطة ميالتتار والشتترطة امللكيتتة التايلنديتتة وبتتني  اتبتتني قتتو                             ت عقتتد اجتماعتتات متترتني يف الستتنةو  -112
 .شتترطة ميالتتار وإدارة التحقيقتتات اااصتتة يف اتيلنتتد بشتت ن التعتتاون ملكافحتتة الجتتتار ابألشتتخاص اتقتتو 

 أنشت ت ميالتارو وأنشتئت مكاتت  التعتاون احلتدودي بتني ميالتار واتيلنتد ملكافحتة الجتتار ابألشتخاص. 
، شتخاصابألمكافحتة الجتتار عتال بتني ميالتار والصتني للتعتاون يف  مكات  اتصتال علتر احلتدود      أيضا  
 شخاص.مكافحة الجتار ابألعال للتعاون يف  يف السنةالصني مرة  معميالار اجتماعات  وتعقد

 واف إطالق النار واملصاحلة الوطنية -وال 
 29-144 ،28-143 ،17-143 ،16-143التوصيات   

 عملية السالو  
مركتتز الستتالم واملصتتاحلة           وقتتد أ نشتتأتشتتكل عمليتتة الستتالم إحتتدى أولتتوايت احلكومتتة احلاليتتة.  -113

ااطتتوة األوىل حنتتو  ركتتزاملهتتذا إنشتتاء ويشتتكل . 2016 ريوليتت دوز/ 11برائستتة مستشتتار الدولتتة يف  الوطنيتتة
فيتتتذ لتتتيس فقتتت  لتن 2016 ريوليتتت دوز/ 11جلنتتتة الستتتالم يف  وأنشتتتئت كتتتذلصاملصتتتاحلة الوطنيتتتة والستتتالم. 

                                    أيضتا  للتفتاول بشت ن الستالم متع املنظمتات  بتل مركز السالم واملصاحلة الوطنيتة وضعهاالسياسات الا 
 .ية املسلحةثناإل

علتتتتر  يتتتة مستتتلحةإثنمنظمتتتات  مثتتتتاينوقعتتتت احلكومتتتة و ، 2015تشتتترين األول/أكتتتتوبر  15ويف  -114
كانون األول/   8يف هذا التفاق  الربملان علراتفاق وقف إطالق النار علر الصعيد الوطك. ووافا علير  

اتفتاق وقتف إطتالق علتر       أيضتا   . ووقع حزب ولية متون اجلديتد واحتتاد لهتو التدميقراطي2015ديسمرب 
 .2018فرباير شباا/ 13النار علر الصعيد الوطك يف 
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اللجنتتة املشتترتكة املعنيتتة ابحلتتوار بشتت ن حتقيتتا الستتالم يف الحتتتاد،  وتشتتارد يف احلتتوار السياستتي -115
تتمثتل سياستة احلكومتة يف و .                                                            الا ش كلت وفقا  ألحكام اتفتاق وقتف إطتالق النتار علتر الصتعيد التوطك

إشتتراكهم يف جيتتع مستتتوايت عمليتتة الستتالم.  ليتستتىجيتتع أصتتحاب املصتتلحة املعنيتتني أمتتام فتتتح احلتتوار 
   ا  و عضتت  48تتت لف متتن التتا ت دولتتة اللجنتتة املشتترتكة املعنيتتة ابحلتتوار بشتت ن حتقيتتا الستتالممستشتتار ال يتترأسو 
يتتتتة ثن                        ممتتتتثال  عتتتتن عموعتتتتة املنظمتتتتات اإل 16، و"اتدتتتتاداو -الربملتتتتان  - احلكومتتتتة"              ممتتتتثال  متتتتن عموعتتتتة  16و

                                 وفقتتتتتتا  للمبتتتتتتادئ التوجيهيتتتتتتة األساستتتتتتتية، و  .                              ممتتتتتتثال  متتتتتتن عموعتتتتتتة األحتتتتتتتزاب السياستتتتتتيةيف 16املستتتتتتلحة، و
بتوجيتتر متتتن اللجنتتة املشتتترتكة       و ضتتعتالتتتا  ،احلتتوارات السياستتية يف ةناقشتتت اضتتيع املومو  ،لختصاصتتاتوا

بنجتاح أربعتة اجتماعتات للحتوارات السياستية الوطنيتة ذات  تعقد، املعنية ابحلوار بش ن حتقيا السالم
        فضتتتتال  عتتتتن ، قتتتتاليمالتوجتتتتر اإلثتتتتك، وثالثتتتتة اجتماعتتتتات للحتتتتوارات السياستتتتية الوطنيتتتتة علتتتتر مستتتتتوى األ

 . ملنتدى احلوارات السياسية الوطنية ملنظمات اجملتمع املديننياجتماع

         ا  بصتتورةتعلقتت م          ا  عستتكراي  حكمتت  55يتضتتمن اتفتتاق وقتتف إطتتالق النتتار علتتر الصتتعيد التتوطك و  -116
 اللجنتة املشترتكة ملراقبتة وقتف       أ نشتئتلتفعيل هتذه األحكتام بشتكل فعتال، و مباشرة بوقف إطالق النار. 

عقتدت و . جتديرين ابلثقتة والحترتاموممثلتني متدنيني  يتة املستلحةثناملنظمات اإلو إطالق النار مع اتداداو 
 31إىل  29اللجنة املشرتكة ملراقبة وقف إطالق النار علر مستوى الحتاد اجتماعها األول يف الفرتة متن 

ومدونتتتة قواعتتتد  ذه اللجنتتتةهتت  اختصاصتتتات دتتت املوافقتتتة علتتترو يف اينغتتتون.  2015أكتتتتوبر تشتترين األول/
 .السلود العسكرية يف اجتماع تنسيا التنفيذ املشرتد

مؤدر ابنغلون  للقرن احلادي والعشرين والدورة األوىليف يف الفرتة  - الحتادلقد مؤدر السالم     ع  و  -117
القضتتااي السياستتية التتا  تستتويةيف اني يب اتو هبتتدف  2016ستتبتمرب أيلول/ 3أغستتطس إىل آب/ 31متتن 

عتن فيتر يتة التعبتري إلثنسياسي ميكن للمجموعتات ارب سياسية سلمية، وخلا منسنة بسبل  70استمرت 
مؤدر ابنغلون  للقرن احلادي والعشرين والدورة الثانيتةيف يف    -  الحتاد ل قد مؤدر السالم     ع  و حبرية وصراحة.    ا آرائه 

متتؤدر ابنغلونتت     -  الحتتتاد ل متتؤدر الستتالم         أيضتتا   قتتد              ي يب اتو. وع  يف ان   2017متتايو  أاير/   29إىل    24الفتترتة متتن  
  ونوقشتتت ختتالل املتتؤدر .  2018  ر يوليتت دوز/   16إىل    11للقتترن احلتتادي والعشتترين والتتدورة الثالثتتةيف يف الفتترتة متتن  

الحتتتتتتتاد يف لقتتتتتتدت التتتتتتدورة الرابعتتتتتتة ملتتتتتتؤدر الستتتتتتالم    ع  و دتتتتتتتارة يف جلستتتتتتات قطاعيتتتتتتة وجاعيتتتتتتة.  مواضتتتتتتيع 
. وأصتتتتبحت قتتتترارات واتفاقيتتتتات املتتتتؤدر هتتتتي اجلتتتتزء الثالتتتت  متتتتن  2020أغستتتتطس  آب/   21إىل    19 متتتتن  الفتتتترتة
 الحتاد.  اتفاق 
هيئتة التنستيا  تل    ك                                           وتنستيا الستتخدام الفعتال لصتندوق الستالم، شت   اتولتنمية مناطا اإلثني -118

 عتتتن احلكومتتتة نيممثلتتت  تتتتت لف متتتنمستشتتتار الدولتتتة و  هتتتذه اهليئتتتةيتتترأس و لستتتالم. املشتتترتكة لتمويتتتل عمليتتتة ا
ية املستلحة غتري املوقعتة ثنواملنظمات اإل علر اتفاق وقف إطالق النارية املسلحة املوقعة ثنواملنظمات اإل

                                                                         صندوق السالم بتربعات متن املنظمتات الدوليتة واستت خدم يف أربعتة قطاعتات ذات أولويتة  نشأ   أ  و  علير.
املفاوضتات واحلتوارات، والتنميتة الداعمتة للستالم، عقتد البلتد، و  يف جيع أحنتاءهي: وقف إطالق النار و 

ية الحتياجتتتتات األساستتتت       وت لتتتتىاملركتتتتز التتتتوطك للمصتتتتاحلة والستتتتالم. ا يضتتتتطلع هبتتتتا وعمليتتتتة الستتتتالم التتتت 
متتن ميزانيتتة الحتتتاد وصتتندوق  ثرة ابلنتتزاع يف املنتتاطا املتتت  لمجموعتتات اإلثنيتتةواملتت وى واملالبتتسيف ل والغتتذاء

 .املاحنني احملليني والدوليني تربعاتاملركز الوطك للمصاحلة والسالم و 
اتفاق وفتا إطتالق النتار حتقيا سالم دائم ومستدام ابتباع مسار إىل وتسعر احلكومة جاهدة  -119

يتة ثنرمسيتة متع املنظمتات اإلأخترى مناقشتات غتري رمسيتة و إجتراء متن ختالل وذلتص  علر الصعيد التوطك،
 .التفاق                                            أجل بناء الثقة املتبادلة والعمل معا  حتت مظلة علر التفاق من املوقعة غري املسلحة 
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 أنشطة أخرى  -       رابعا   
اتدتتاداو متتن جانتت  واحتتد جيتتع األنشتتطة العستتكرية  تمتتن أجتتل تعزيتتز عمليتتة الستتالم، علقتت  -120
نيستتتتتتان/أبريل  30متتتتتتن و للمتتتتتترة األوىل،  2019نيستتتتتتان/أبريل  30كتتتتتتانون األول/ديستتتتتتمرب إىل   21 متتتتتتن
للمرة الثالثتة،    2019آب/أغسطس    30حزيران/ يونير إىل    30من  و للمرة الثانية،    2019حزيران/يونير  30 إىل
  آب/   31متتتتتايو إىل  أاير/   10متتتتتن  و للمتتتتترة الرابعتتتتتة،    2019ستتتتتبتمرب  أيلول/   21إىل    2019آب/أغستتتتتطس    30متتتتتن  و 

للمتتترة السادستتتة    2020ستتتبتمرب  أيلول/   30إىل    2019ستتتبتمرب  أيلول/   1ومتتتن  ،  للمتتترة ااامستتتة   2020أغستتتطس  
 علر التوايل. 

اهتاذ متن أجتل وتعمل مراكز آلية الشكاوى اااصة بشكاوى العمال يف اني يب اتو واينغون  -121
قضتتية  190تلقتتت انليتتة ، 2018و 2013ويف الفتترتة بتتني عتتامي ستتاعة.  24إجتتراءات عاجلتتة علتتر متتدار 

جلنتتة الشتتكاوى : أنشتت ت ميالتتار آليتتات الشتتكاوى التاليتتة لصتتا  الشتتع و هتتا يف الوقتتت املناستت . توحل
كتتتت  التتترئيس، مل والتابعتتتةاملختتتدرات نشتتتطة واللتماستتتات يف بييثتتتو هلتتتواتو، وإدارة الشتتتكاوى اااصتتتة  

آليتات لتقتدمي              وأنشتئت أيضتا  لجنتة مكافحتة الفستاد. والتابعتة لشتكاوى الفستاد  بفحتص املعنية لجنةالو 
 ة.لانسيا مراكز سيادة القانون وشؤون قطاع العدالحتاد لتهيئة إىل الشكاوى إىل الوزارات و 

  19-وطك للوقايتة متن كوفيتد                                       ، أ نشتئت اللجنتة املركزيتة علتر املستتوى الت 19-ملكافحتة جائحتة كوفيتد و  -122
ضطلع اللجنة  نشطتها علر الصعيد التوطك ابتبتاع ت، برائسة مستشار الدولة. و منر عالاتالو  ومكافحتر 

متن كيتات بليتون   100 قتدره  بل  19-كوفيدمن   تعايفالأنش ت احلكومة صندوق و . اننسهنم حموره اإل
نح دويتتل قتترول منخفضتتة الفائتتدة أجتتل  متتن الضتتطراابت  هتتتاتخفيتتف معاانلللقطاعتتات القتصتتادية      دتت 

، عنتتد الضتترورة 19-لالستتتجابة ألي حالتتة طارئتتة لكوفيتتد. و 19-وفيتتدكالقتصتتادية الناجتتة عتتن جائحتتة  
كل                      شتتتتيا  متتتتع سياستتتتة احلكومتتتتة، اد  25، بقيتتتتادة مستشتتتتار الدولتتتتة، يف التتتتوطك الرائتتتتد املتطتتتتوعني فريتتتتا     شتتتت 

ملشتتتتتاركة بشتتتتتكل منهجتتتتتي يف متتتتتن ا إىل دكتتتتتني املتطتتتتتوعني فريتتتتتاال اهتتتتتدف هتتتتتذوي. 2020أبريل نيستتتتتان/
 .19-كوفيد مكافحة

وللحتتد متتن املصتتاع  التتا يتحملهتتا املواطنتتون واألستتر املعيشتتية، اهتتذت احلكومتتة سلستتلة متتن  -123
تتتتتوفر و . ةشتتتتهريالابء الكهتتتتر  رستتتتوممتتتتن معيشتتتتة  التتتتتدابري، منهتتتتا تتتتتوفري املتتتتواد الغذائيتتتتة وإعفتتتتاء كتتتتل أستتتترة

 جلوا للحصتول علتر                                                            يف املائة من رسوم الضمان الجتماعي للعمال املؤمن عليهم الذين ست   40 احلكومة
أطلقتتت و . 19-                                                                 الضتتمان الجتمتتاعي متتن املصتتانع والتتورج املغلقتتة مؤقتتتا  ملكافحتتة جائحتتة كوفيتتد إعتتاانت

 ههذ ؛ وتتمثل أهداف2020أبريل  نيسان/  27يف    19-كوفيديف سياق  احلكومة خطة اإلغاثة القتصادية  
قطاعتتات الصتتعوابت القتصتتادية، وحتستتني المتتن لتقليتتل ليف تتتوفري التتدعم املتتايل والتحفيتتز النقتتدي  اطتتةا

 العمال واألسر، وحتسني أنظمة الرعاية الصحية.الضعفاء من القتصادية، ومساعدة 

 االستنتاجات -       خامسا   
وضع يف ميالار من خالل  فيدرايلاحتاد دميقراطي  نش ة                                 تسعر احلكومة املنتخبة دميقراطيا  إىل  -124

سالم املستدام. لل    ا  القانون والعدالة حتقيققواعد ومعايري دميقراطية، وتعزيز املؤسسات الدميقراطية وسيادة 
كانتتتت هنتتتاد   وقتتتد .التتتا تواجههتتتا نتتتتائم إجيابيتتتة علتتتر التتترغم متتتن التحتتتدايت الشتتتديدةاحلكومتتتة حتقتتتا و 

ومتن عالمتات هتذا التقدم احملرز يف التحول التدميقراطي يف ميالتار.  بش نتصورات أجنبية وحملية دتلفة 
ووستائل  ،والوصول إىل اإلنرتنتت ،وانتشار اهلواتف احملمولة ،وحرية الصحافة ،حرية التعبري التقدم البارزة

حتقيا التوازن بني احلقوق واملسؤوليات وبني األمن واحلرية أمر ضروري . وإن التواصل الجتماعي القوية
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 بش ن أي انتهاكات ،                  شخصيا  أو كتابيا   ،الشكاوىرفع ميكن و يف أي مكان آخر. هو يف ميالار، كما 
ابإلضتتافة إىل ذلتتص، ميكتتن و قيتتود.  أي ن إىل القائتتد املعتتك دونو أفتتراد عستتكري يرتكبهتتاحلقتتوق اإلنستتان 

، الربملتتتتتتتتانإرستتتتتتتال الشتتتتتتتتكاوى املتعلقتتتتتتتتة ابنتهاكتتتتتتتات حقتتتتتتتتوق اإلنستتتتتتتتان إىل مكتتتتتتتت  التتتتتتتترئيس، وجلتتتتتتتتان 
قتوق انتهاكتات حل رثبتت ارتكابت يكتل متن و الوطنية حلقوق اإلنسان ومن خالل وستائل اإلعتالم.  واللجنة

نها مصممة علتر الوفتاء  لك للقوانني ذات الصلة. ول تزال احلكومة تواجر حتدايت هائلة،      ا   وفق       ي دان اإلنسان 
بوعودهتتا فيمتتا يتعلتتا بتعزيتتز ومحايتتة حقتتوق اإلنستتان للجميتتع متتن ختتالل التزامهتتا بتنفيتتذ توصتتيات الستتتعرال  

 الدوري الشامل. 
    


