
(A)   GE.09-15680    131009    201009 

  جملس حقوق اإلنسان
  الفريق العامل املعين باالستعراض الدوري الشامل

  الدورة السادسة
  ٢٠٠٩ديسمرب / كانون األول١١- نوفمرب/ تشرين الثاين٣٠جنيف، 

قرار  مرفقمن  ) أ(١٥وطين مقدم وفقاً للفقرة     تقرير      
  ٥/١جملس حقوق اإلنسان 

  *بروين دار السالم    

                                                           
 .ةمل حترر هذه الوثيقة قبل إرساهلا إىل دوائر الترمجة باألمم املتحد  *  

 
 A/HRC/WG.6/6/BRN/1  األمم املتحدة

 
 Distr.: General اجلمعية العامة

15 September 2009 
Arabic 
Original: English 



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

GE.09-15680 2 

  املنهجية  - والًأ  
أُعّد تقرير بروين دار السالم الوطين لعملية االستعراض الدوري الشامل وفقاً للمبادئ   -١

واردة يف الوثيقـة    التوجيهية العامة إلعداد املعلومات يف إطار االستعراض الدوري الشامل، ال         
A/HRC/6/L.24 .             وقد ّمجع التقرير بعد أن أُجريت مشاورات مستفيـضة مـع الوكـاالت

 :احلكومية ذات الصلة واملنظمات غري احلكومية، واُتخذت يف إطار إعداده اإلجراءات التالية

أبريل / أنشئ هذا الفريق يف نيسان     :)١(إنشاء فريق اخلرباء املشترك بني الوكاالت      •
وتتمثل املهمـة الرئيـسية     . تتوىل وزارة اخلارجية والتجارة تيسري أعماله      و ٢٠٠٨

للفريق يف إعداد التقرير الوطين لعملية االستعراض الدوري الشامل جمللس حقـوق            
ويضم أعضاء الفريق مكتب رئيس الوزراء، والنيابـة العامـة، ووزارة           . اإلنسان

ون الدينيـة، ووزارة الداخليـة،      اخلارجية والتجارة، ووزارة التعليم، ووزارة الشؤ     
  .ووزارة الصحة، ووزارة التنمية، ووزارة الثقافة والشباب والرياضة

 عن طريـق    ٢٠٠٨مايو  /ُشرع يف صياغة التقرير الوطين يف أيار      : مجع املعلومات  •
عقد اجتماعات منتظمة بني أعضاء فريق اخلرباء املشترك بني الوكاالت إىل جانب            

ظمت جلسات إحاطة ومشاورات مع املنظمات غري احلكوميـة         وُن. الوكاالت املختصة 
  .ذات الصلة وجهات اجملتمع املدين الناشطة يف جمال تعزيز رفاه الشعب وحقوقه

 ُنشرت املعلومات األساسية املتعلقة باالستعراض الدوري الشامل        :تبادل املعلومات  •
التجـارة  جمللس حقوق اإلنسان على املوقـع اإللكتـروين لـوزارة اخلارجيـة و           

www.mfa.gov.bn       وُخصص عنوان بريد إلكتـروين ،)Brunei-upr@mfa.gov.bn (
  .إلرسال أية استفسارات هبذا الصدد

  نبذة عن البلد  -ثانياً   
وهي تقع  . ١٩٨٤يناير  / كانون الثاين  ١نالت بروين دار السالم استقالهلا الكامل يف          -٢

  كيلـومتراً  ٥ ٧٦٥احل الشمايل الغريب جلزيرة بورنيو، وتبلغ مساحتها اإلمجاليـة          على الس 
.  على امتداد حبـر الـصني اجلنـويب         كيلومتراً ١٦١مربعاً، فيما يبلغ طول خطها الساحلي       

مـوارا، وتوتونـغ، وبيليـت،    -بـروين : وتنقسم بروين دار السالم إىل أربع مقاطعات هي  
  . مربعاً كيلومترا١٦ًبندر سريي بيغاوان وتغطي مساحتها حنو أما العاصمة فهي . وتيمبورونغ

 نـسمة،   ٣٩٨ ٠٠٠ان جمموع عدد سكان البلد هو       ـ، ك ٢٠٠٨ام  ـىت ع ـوح  -٣
). املرفـق األول  ( يف املائة سنوياً     ٢,١ وافداً، ويبلغ متوسط النمو السكاين       ١٢٧ ٤١٠منهم  

 يف املائـة مـن      ٦٧يتـألف مـن     وجمتمع بروين دار السالم هو جمتمع متعدد اإلثنيات، إذ          
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 يف املائـة مـن      ١١ و )٣( يف املائة من فئات أخرى من السكان األصـليني         ٢٢ و )٢(املاالويني
واإلسالم الدين الرمسي لربوين دار السالم، غري أن مثة ديانات أخرى ُتمارس فيهـا              . الصينيني
طقني باإلنكليزيـة كـبري     ويف حني أن املاالوية هي اللغة الرمسية للدولة، فإن عدد النا          . أيضاً
باإلضافة (وهناك لغات أخرى خاصة باجملتمعات األصلية املختلفة، ومن بينها املاندرين           . أيضاً

والدوسـون واإليبـان    ) ددة كاهلوكني واهلاكا والكانتونيـة    ـإىل هلجات صينية أخرى متع    
  .واهلندية والتاميلية

نمية طويل األمد يشمل الثالثني ، وضعت بروين دار السالم إطاراً للت  ٢٠٠٨ويف عام     -٤
وهتـدف  ). ٢٠٣٥رؤية بروين لعـام   ("Wawasan Brunei 2035"عاماً القادمة، حتت عنوان 

بروين دار السالم، يف مجلة أمور، إىل أن تصبح من الدول العشر األوائل يف العامل اليت تتمتع                 
وقد ُحددت مثاين . باقتصاد دينامي، ومستوى دخل مستدام للفرد، وشعب متعلم وذي مهارة  

استراتيجيات لتحقيق أهداف الرؤية، وهي تغطي قطاعات التعليم، واالقتـصاد، واألمـن،            
وتطوير املؤسسات، وتطوير مشاريع األعمال احمللية، وتطوير اهلياكل األساسـية، والبيئـة،            

   .والضمانات االجتماعية
ـ             -٥ يم واملهـارات ملواجهـة     ويف جمال التعليم، سيتلقى شبيبة البلد ما يلزم مـن التعل

أما يف جمال االقتصاد، فسُيعمل على توفري فرص عمل لألشخاص          . التحديات العاملية املعاصرة  
ويف ميدان األمن، سُيحرص    . وإتاحة فرص جتارية أوسع للمشاريع الصغرية واملتوسطة احلجم       

كومة إىل  وستسعى احل . على ضمان االستقرار السياسي يف بروين دار السالم وصون سيادهتا         
احلفاظ على أعلى مستويات حسن اإلدارة يف القطاعني العـام واخلـاص ويف املؤسـسات               

وسيضمن تطوير اهلياكل األساسية ضخ استثمارات حكومية وخاصة لبناء هياكـل           . اإلمنائية
أمـا الـضمانات    . أساسية عاملية املستوى، وال سيما يف جماالت التعليم والصحة والصناعة         

ـ          االجتماعية، ف  ة يف  ـهي ستتيح لألشخاص احلصول على الرعاية املالئمة وتوفر احلماية للبيئ
  .اآلن ذاته

  األحكام املؤسسية والقانونية  -ثالثاً   

  الدستور  –ألف   
، ١٩٥٩سبتمرب / أيلول٢٩دخل أول دستور مدّون لربوين دار السالم حيز النفاذ يف          -٦

نه كان اخلطوة األوىل حنو نيل البلد استقالله        كما أ . وأصبح البلد مبوجبه يتمتع باحلكم الذايت     
ن التعديالت على الدسـتور،     ـد م ـومنذ ذلك احلني، أُدخل العدي    . ١٩٨٤الكامل يف عام    

، أنشئت جلنـة ملراجعـة      ٢٠٠٣يوليه  / متوز ١٥ففي  . ٢٠٠٤ و ١٩٨٤وال سيما يف عامي     
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عديالت، يف مجلة أمور،    وكان هدف الت  . الدستور والقوانني لضمان مواكبتها التغريات احمليطة     
  .هو حتسني فعالية العالقة بني احلكومة والشعب وضمان احلكم الرشيد

 كـذلك إىل إعـادة      ٢٠٠٤وقد أفضت التعديالت املدخلة على الدستور يف عام           -٧
وينّص الدستور على أن يتألف اجمللس مما ال يزيد      . ٢٠٠٤يوليه  / متوز ١٥اجمللس التشريعي يف    
، ٢٠٠٤سبتمرب / أيلول٦ويف . عضواً وأن جيتمع مرة يف السنة على األقلعن مخسة وأربعني  

، ُوّسعت عضوية اجمللس    ٢٠٠٥سبتمرب  / أيلول ٢ويف  . ُعّين واحد وعشرون عضواً يف اجمللس     
) بريتوان - يانغ دي (ليضّم تسعة وعشرين عضواً، من بينهم جاللة السلطان ورئيس الدولة           

وممثلـون  )  وجهاء ٧(ووجهاء  )  أعيان ٣(وأعيان  ) وزيراً ١٣(بصفة رئيس الوزراء، ووزراء     
  ).  ممثلني٥(للمقاطعات 

جملس امللكة، واجمللـس    : وحيظى صاحب اجلاللة مبساعدة ومشورة ستة جمالس هي         -٨
، واجمللس التـشريعي، وجملـس      )عادة استعادة (الديين، وجملس الوزراء، وجملس التشريفات      

أما جملس . س الوزراء ويترأسه، وهو يتوىل املسائل التنفيذيةويعّين صاحب اجلاللة جمل. اخلالفة
امللكة فهو يقدم املشورة إىل صاحب اجلاللة بشأن منح الرتب واأللقاب واألومسة والنياشني،             
ويقدم اجمللس الديين املشورة فيما خيص املسائل الدينية، ويقدم جملس التشريفات إىل صاحب             

راف الدولة؛ ويتناول اجمللس التشريعي املسائل التـشريعية، يف         اجلاللة املشورة فيما يتعلق بأع    
  .لسلطان عندما تستدعي احلاجةخليفة لحني يعّين جملس اخلالفة 

أما على الصعيد احمللي، فإن من ميثل الناس هم الزعماء احملليون الذين ُيطلق علـيهم                 -٩
، ورؤساء القرى ))٥("يماتمق"وهم يترأسون مقاطعات فرعية ُتعرف باسم  ()٤("بينغولو"اسم 

وينتخـب  . ، ورؤساء اجملمعات السكنية املـشتركة     "كيتو كامبونغ "الذين ُيطلق عليهم اسم     
سكان كل منطقة بأنفسهم رؤساء القرى ورؤساء اجملمعات السكنية املـشتركة، ويتحمـل             

تتعـذر  وعندما توجد شواغل    . هؤالء الرؤساء املسؤولية عن رعاية جمتمعاهتم احمللية ورفاهها       
تسويتها، فإما أن يعرضها مسؤولو املنطقة اليت تقع فيها القرية علـى اجمللـس االستـشاري        

  .  أو يعرضها ممثلو املنطقة املعينون على اجمللس التشريعي)٦(القروي

  السلطات  -باء   

  السلطة التنفيذية  -١  
ه السلطة، أي   وله أن يعّين، لالضطالع هبذ    . ميارس السلطة التنفيذية صاحُب اجلاللة      -١٠

عدد من الوزراء أو نواب الوزراء الذين يتحملون مسؤولية ممارسة السلطة التنفيذيـة أمـام               
. صاحب اجلاللة وحده ويقدمون له املساعدة واملشورة يف االضطالع مبهام هـذه الـسلطة             

  .ويتقلد صاحب اجلاللة مناصب رئيس الوزراء ووزير الدفاع ووزير املالية
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  يعياجمللس التشر  -٢  
ميثل اجمللس التشريعي اهليكل االستشاري الرمسي الذي يتـيح للـشعب االتـصال               -١١

ويـشكل  . باحلكومة والتشاور معها بشأن خمتلف اجملاالت املتعلقة بتنمية بروين دار الـسالم        
 من  ٢٩وتنّص املادة   . اجمللس أحد احملافل اليت ُتحفظ بواسطتها مصاحل الشعب والبلد وُتصان         

 من الدستور، على أهلية أي مواطن من مواطين بروين دار السالم            ٣٠ناً باملادة   الدستور، ره 
ألن يصبح عضواً يف اجمللس التشريعي، إذا كان يبلـغ مـن    ) اء الوصي على العرش   ـباستثن(

  . عاماً أو أكثر٢١العمر 
ق واجمللس التشريعي عضو أيضاً يف اجلمعية الربملانية املشتركة لرابطة أمم جنوب شر             -١٢
 أثناء الدورة الثالثني للجمعية ٢٠٠٩أغسطس / آب٤وقد قُبل انضمامه إىل اجلمعية يف . آسيا

وسيؤدي هذا االنضمام إىل تعزيز التفاهم والتعاون وتقوية        . العامة اليت ُعقدت يف بتايا بتايلند     
األواصر بني اجمللس التشريعي وبرملانات الدول األعضاء األخـرى يف الرابطـة واملنظمـات           

  .الربملانية األخرى

  السلطة القضائية  -٣  
ويتمتـع  . يستند النظام القانوين يف بروين دار السالم إىل القانون العام اإلنكليـزي             -١٣

وتضم قوانني بروين دار السالم أحكامـاً       . شعب بروين جبهاز قضائي مستقل وعادل وكفؤ      
بالسلطة القضائية كـلٌ    وحيظى  . مدونة وتشريعات يسنها صاحب اجلاللة واجمللس التشريعي      

من جملس مسو ملكة بريطانيا، واحملكمة العليا، واحملاكم احمللية، واحملاكم االبتدائية، واحملـاكم             
أما احملاكم االبتدائيـة    . وتتألف احملكمة العليا من حمكمة االستئناف واحملكمة العليا       . الشرعية

  . فهي تضم حماكم الصلح

  احملكمة العليا  -٤  
كمة العليا باختصاص يف مجيع القضايا اجلنائية واملدنية، والقضايا التجارية          حتظى احمل   -١٤

  .كاإلفالس وتصفية أعمال الشركات، فضالً عن قضايا األحوال الشخصية لغري املسلمني

  احملاكم الشرعية  -٥  
تتألف احملاكم الشرعية من حمكمة االستئناف الشرعية واحملكمـة العليـا الـشرعية               -١٥

الفصل (وحتظى هذه احملاكم مبا حيدده هلا قانون احملاكم الشرعية          . االبتدائية الشرعية واحملكمة  
وللمحاكم . وأية قوانني أخرى مدونة من اختصاص وصالحيات وواجبات وسلطات        ) ١٨٤

فعلى صعيد االختصاص اجلنائي، حتظى احملكمة العليا       . الشرعية اختصاص جنائي ومدين معاً    
 مرتكيب أي جناية يعاقب عليها أي قانون مدّون حيدد اجلنايـات            الشرعية بصالحية حماكمة  

الشرعية، أو يتعلق بقانون األسرة املسلمة، أو مينح احملكمة العليا الشرعية اختصاصاً حملاكمـة           
أما على صعيد االختصاص املدين، فإن هلذه احملاكم أن تنظر وتفـصل يف مجيـع               . جناية ما 
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وجية واألسرية للمسلمني، مبا فيها مسائل اإلعالة والوصـاية         اإلجراءات املتعلقة بالشؤون الز   
  . والوصية وأي مسائل أخرى يشملها اختصاص احملاكم الشرعية مبوجب أحكام قانون مدّون

  الوكاالت احلكومية  -٦  
وتشمل أهم  . تعترف حكومة بروين دار السالم بأمهية تعزيز ومحاية حقوق اإلنسان           -١٦

ذه املسؤوليات مكتب رئيس الـوزراء؛ والنيابـة العامـة؛ ووزارة         الوكاالت اليت تتصدي هل   
اخلارجية والتجارة؛ ووزارة الداخلية؛ ووزارة الشؤون الدينيـة؛ ووزارة الـصحة؛ ووزارة            

  .التنمية؛ ووزارة التعليم؛ ووزارة الثقافة والشباب والرياضة
 )٧(ستوى وزاري إضافة إىل ذلك، فقد أنشئ جملس وطين للشؤون االجتماعية على م            -١٧

وتتمثل أهم مهام هذا اجمللس يف حتديد القضايا االجتماعية، وإصدار          . ٢٠٠٨أبريل  /يف نيسان 
تشريعات جديدة أو تعديل التشريعات القائمة املتعلقة هبذه القضايا، والتنسيق مع الوكاالت            

ويضم . الرياضةويترأس اجمللَس وزيُر الثقافة والشباب و     . املعنية لضمان تنفيذ هذه التشريعات    
أعضاؤه وزراء التعليم والشؤون الدينية واملالية والداخلية ورئيس مؤسسة الـسلطان احلـاج             

كما أنشئت جلان خاصـة     . حسن البلقيه، إىل جانب نائب وزير من مكتب رئيس الوزراء         
اللجنة اخلاصة املعنية بالفقر؛ واللجنة اخلاصة املعنية بـاملرأة ومؤسـسة           : تابعة للمجلس، هي  

  .األسرة؛ واللجنة اخلاصة املعنية باألشخاص ذوي اإلعاقة وكبار السن

  التشريعات والسياسات الداخلية  - جيم  
يوجد أيضاً العديد من التشريعات النافذة يف بروين دار السالم هبدف ضمان تعزيـز              -١٨

نـساء  ومحاية حقوق اإلنسان، مبا يف ذلك احلفاظ على رعاية مجيع سكان البلد، وال سيما ال              
  :وتشمل هذه التشريعات ما يلي. واألطفال

تنّص أحكام هذا األمر على رعاية األطفـال        . ٢٠٠٠األمر اخلاص بالطفل لعام      •
ويشترك هذا األمر مع غريه حتديداً يف إنشاء فريق العمل املعين باالعتداء            . ومحايتهم

 كأن يكـون    وهو حيدد احلاالت اليت يتعني فيها توفري احلماية للطفل،        . على الطفل 
الطفل معرضاً خلطر حقيقي ينطوي على إساءة بدنية أو معنوية أو اعتداء جنـسي              

كما ينّص األمر على أحكام تتعلق باجلرائم اليت متّس صحة الطفل           . من قبل وصيه  
. ورفاهه، ومن بينها حاالت إساءة املعاملة واإلمهال والتعريض للخطـر واهلجـر           

التسول أو أي أنشطة أخرى غـري مـشروعة؛   وجيّرم األمر كذلك مرتكيب أنشطة   
  .وترك الطفل بدون رقابة معقولة؛ واالجتار باألطفال

ُنشر يف اجلريدة الرمسية هذا األمر      . ٢٠٠٦األمر اخلاص باألطفال والشباب لعام       •
وهو . ، حال دخوله حيز النفاذ    ٢٠٠٠الذي سيحل حمل األمر اخلاص بالطفل لعام        

دة تأهيلهم وينشئ حماكم لألحداث وأفرقة عمـل        ينّص على محاية األطفال وإعا    
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ويهدف إنشاء هذه األفرقة لتنسيق اخلدمات احملليـة املقدمـة     . معنية حبماية الطفل  
. لألسر واألطفال والشباب يف احلاالت اليت تستدعي أو ُيظن أهنا تستدعي احلماية           

هم مـع   ولضمان محاية األطفال احملتجزين لدى الشرطة، حيظر هذا األمر احتجاز         
  .كما إنه يضمن محاية هويتهم يف أية إجراءات قضائية. اجلناة البالغني

ينظم هذا األمر تسجيل مراكز      ٢٠٠٦األمر اخلاص مبراكز رعاية الطفولة لعام        •
رعاية الطفولة والرقابة عليها وتفتيشها، وذلك لضمان إعطاء األولوية القصوى يف           

 وإدارة التنمية اجملتمعية هي السلطة      .هذه املراكز لرفاه كل طفل وصحته وسالمته      
اليت متنح الرخص ملراكز رعاية الطفل وتنسق عملية التسجيل مع مجيع الوكـاالت          

  .احلكومية املعنية
األمر اخلاص بإنشاء صندوق بنجريان مودا مهكوتا املهتدي باهللا لرعاية األيتـام    •

ة األيتام عـن     ملساعد )دانه(ينّص هذا األمر على إنشاء صندوق       ) ١٨٥الفصل  (
طريق متكينهم من تلقي خدمات التنشئة والتوجيه والتعليم املالئمة، وضمان بقائهم           

وحيصل أي يتيم مقيم يف بروين دار السالم على هذه املزايـا أو             . جزءاً من اجملتمع  
  .املساعدة بغض النظر عن جنسيته أو عرقه أو دينه

يـنّص هـذا   ) ١٨لفـصل  ا(القانون اخلاص باستحقاقات الشيخوخة واإلعاقة    •
القانون على دفع معاشات للمسّنني، واستحقاقات للـضريرين، وملـن يعيلـهم            
أشخاٌص مصابون مبرض هانسن أو بأمراض عقلية، واستحقاقات اإلعاقـة وغـري    

  .ذلك من املعاشات واالستحقاقات اليت ينّص عليها القانون
ّرم هذا األمر مرتكيب    جي ٢٠٠٤األمر اخلاص باالجتار باألشخاص وهتريبهم، لعام        •

كما جيّرم مرتكيب أنشطة    . أنشطة االجتار بالبشر وهتريبهم واستغالل ضحايا االجتار      
االجتار باألطفال، ويعترب أن أي شخص يوظف أطفاالً أو ينقلهم أو يـؤويهم أو              

كما . يستقبلهم بأي شكل من األشكال ألغراض استغالهلم هو مذنٌب هبذا اجلرم          
جيّرم أنشطة االجتـار بالنـساء      ) ١٢٠ل  ـالفص(اة  ـرأة والفت أن قانون محاية امل   
  .والفتيات بدوره

حيمي هذا القانون النساء والفتيات بواسـطة       ) ١٢٠الفصل  (قانون محاية املرأة والفتاة      •
  :عرضهن لألذى أو املخاطر، مبا يف ذلكـد تـأحكامٍ تنّص على جترمي أية أفعال ق

  ن ألغراض البغاء؛بيع النساء والفتيات أو توظيفه  - 
  إيواء النساء أو الفتيات بوسائل تنطوي على الغش واالحتيال؛  - 
  إنشاء بيوت دعارة؛  - 
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  احتجاز نساء أو فتيات يف بيت دعارة أو يف أي مكان آخر خمصص للبغاء؛  - 
  االجتار بالنساء والفتيات؛  - 
  .االسترزاق أو املتاجرة بالبغاء  - 

ينّص قانون العقوبات على أحكام متعددة ميكـن        ) ٢٢الفصل  (قانون العقوبات    •
التذرع هبا حلماية حقوق اإلنسان األساسية، ومنها األحكام املتعلقة باجلرائم الـيت            
متّس السالمة البدنية، واجلرائم املتعلقة بالدين، واجلرائم املرتكبة ضد املمتلكـات،           

األطفال املتورطني يف   كما يتضمن القانون أحكاماً حلماية      . وجرائم التشهري وغريها  
 عاماً  ١٢وحيمي قانون العقوبات األطفال الذين تقل أعمارهم عن         . قضايا جنائية 

إذ ال يعترب األفعال الصادرة عنهم جرائم ويعفيهم بذلك من املسؤولية اجلنائية لقلة             
كما جيـّرم قـانون     . نضوجهم وقصورهم عن فهم طبيعة الفعل املرتكب وعواقبه       

  :األفعال اجلنائية حبق األطفال، مبا فيهاالعقوبات مرتكيب 
  قتل األطفال وتعريضهم للخطر وهجرهم؛  - 

جمامعة الفتاة القاصر وجلب فتاة من بلد أجنيب لغرض جمامعتها بصورة   -
  قسرية غري مشروعة؛

  اختطاف األطفال؛  - 
  بيع وشراء األطفال ألغراض البغاء؛  - 
  .معهماغتصاب األطفال وارتكاب سفاح احملارم   - 

لمـرأة  لاحلماية  ) ٢٢الفصل  (ويف سياق حاالت االعتداء، يوفر قانون العقوبات        
بشكل عام إذ جيّرم مرتكيب األفعال اليت تسبب  أذًى أو أذًى جسيماً ألي شخص،         

ـ  ـواالغتصاب، وسفاح احملارم، وإهانة كرامة املرأة، والتسبب عم        ض ـاداً بإجه
  .امرأة حامل

. يتناول هذا القانون جرمية الفساد وعقوبتـها      ) ١٣١الفصل  (قانون منع الفساد     •
وهو ينص على إنشاء مكتب ملكافحة الفساد، وحيدد بشكل أساسي صـالحيات            
التحقيق يف حاالت الفساد، ومنها الصالحيات املتعلقة بالتوقيف والتفتيش واملـصادرة،           

  .فضالً عن متطلبات األدلة وغري ذلك من املسائل ذات الصلة مبنع الفساد
ينّص هذا القانون على حقوق املرأة املتزوجة ) ١٩٠الفصل (قانون املرأة املتزوجة   •

وما يترتب على ذلك من مسائل، كاحلق يف النفقة، واحتـرام امللكيـة، وسـبل               
. االنتصاف، واإلجراءات املدنية، والتمثيل القانوين، ومحاية الزوجة املصابة يف بدهنا         

 .ت اليت يكون فيها أحد الزوجني مسلماًوال ينطبق هذا القانون يف احلاال
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ينظم هذا األمر العالقات يف      ١٩٩٩األمر اخلاص بقانون األسرة املسلمة، لعام        •
وهو ينّص على محاية الطفل واملرأة عـن طريـق صـون            . كنف األسرة املسلمة  

  :ويشمل األمر قضايا منها. مصاحلهما وحقوقهما لضمان وتعزيز رفاههما
  لزوج للزوجة؛إساءة معاملة ا  - 
  اإلنفاق على املُعالني؛  - 
  الوصاية على األطفال؛  - 
  مسائل احلضانة والنفقة يف حالة األطفال غري الشرعيني؛  - 
  نفقة املرأة املتزوجة وسكنها؛  - 
  .تقسيم املمتلكات الزوجية وحصة املرأة منها يف حالة الطالق  - 

األمر اخلاص بتبين األطفال علـى      وختضع قوانني التبين املنطبقة على املسلمني إىل         •
.  الذي حيدد شروطاً وقيوداً إلصدار أمر التـبين        ٢٠٠١الطريقة اإلسالمية لعام    

ويتعني على احملكمة، قبل أن تضع شرطاً أو تصدر أمراً يتعلق بالتبين، أن تراعـي               
حسب األصول رفاه الطفل ومصاحله يف املقام األول، وأن تأخذ باالعتبار رغبـة             

 ٢٠٠١األمر اخلاص بتبين األطفال لعام      وباملثل، فإن   ). إذا ُوجدا (الديه  الطفل وو 
 يتناوالن األحكام ذاهتا بالنـسبة      )١٩١الفصل  (ون الوصاية على الرضع     ـقانو

  .لغري املسلمني
 ينطبق هذا األمر على غري املسلمني ويتعلـق         ٢٠٠١األمر اخلاص بالشرعية لعام      •

ويعزز األمـر عمومـاً مكانـة       . ط الزوجية بشرعية األطفال املولودين خارج ربا    
  .األطفال غري الشرعيني، إذ يعترف بأن هلم نفس حقوق األطفال الشرعيني

 يتضمن هذا القانون األحكام املتعلقة بالعمالة، مبـا يف      )٩٣الفصل  (قانون العمل    •
كما يشتمل على األحكام املتعلقة بالسكن الالئق، وأماكن . ذلك العمال املهاجرين

ل، والرعاية الطبية والعالج، ودفع األجور، والقواعد املتعلقة بإعادة العمـال           العم
ومثة أحكام أخرى خاصة يف هذا القانون تتعلق بعمل املرأة          . املهاجرين إىل أوطاهنم  

وز استخدام أي طفل للعمل يف منشأة صـناعية،  ـفال جي. وصغار السن واألطفال 
  .ا القانونإال يف احلاالت االستثنائية اليت حيدده

وتنّص هذه الفقرة على أن يدفع رب العمل األجر          من قانون العمل     ١٠٨الفقرة   •
 أيام من انقضاء الفترة اليت ُيستحق       ١٠الشهري للعامل يف غضون مدة ال تتجاوز        

 ١٢٠الفقـرة   وإذا ثبتت خمالفة رب العمل أحكام هذه الفقرة، فإن          . األجر عنها 
 ١ ٥٠٠تتمثل إما يف دفع غرامـة مبلغهـا         من قانون العمل تقضي بفرض عقوبة       

  .دوالر من دوالرات بروين دار السالم أو السجن ملدة ستة أشهر
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يشمل هذا القانون األحكام املتعلقة بدفع       )٧٤الفصل  (قانون تعويضات العمال     •
  .تعويضات للعمال عما يلحق هبم من إصابات يف إطار تأدية عملهم

وجيـوز  . هذا القانون العمل النقايب يف البلد      ينظم   )١٢٨الفصل  (قانون النقابات    •
ألية جمموعة من سبعة أفراد أو أكثر أن تنشئ نقابة مبوجب هذا القانون، وذلـك               
عن طريق تسجيل أمسائهم وفقاً للوائح املتعلقة بالنقابات واستيفاء سائر الـشروط            

  .اليت حيددها القانون فيما يتعلق بتسجيل النقابات
 )تابونغ أمانـه بيكريجـا    ( الصندوق االسئتماين للموظفني   األمر اخلاص بإنشاء   •

نّص هذا األمر على إنشاء الصندوق االسئتماين للموظفني الـذي   ) ١٦٧الفصل  (
ويـدفع كـل رب عمـل       . ُتحّول إليه مجيع االشتراكات اليت يأذن هبا القـانون        

. اشتراكات شهرية للصندوق عن كل موظف يعمل لديه وفقاً لنسب متفق عليها           
 ٥٥ ميكن سحب األموال من الصندوق إال عندما يبلغ العضو املـشترك فيـه               وال

عاماً، أو يف حالة وفاته، أو إصابته بعجز بدين أو عقلي مينعه من العمل، أو إذا ثبت 
اختالله عقلياً أو عجزه عن أداء واجبات عمله لسبب آخر يف أي وقت قبـل أن                

عازماً على مغادرة بروين دار السالم       عاماً، أو إذا كان العضو       ٥٥يبلغ من العمر    
  .وعدم العودة إليها أو اإلقامة فيها

، خمطط معاشات التقاعد التكميليسيدخل خمطط املعاشات التقاعدية املستحدث،       •
وهو يـشكّل إضـافة للـصندوق       . ٢٠١٠يناير  / كانون الثاين  ١حيز النفاذ يف    

ني املشتركني يف هذا    االستئماين للموظفني ويهدف إىل ضمان حصول مجيع املوظف       
الصندوق، واملستوفني لشروط معينة، على حٍد أدىن من الدخل الشهري عـالوة            

.  دوالراً من دوالرات بروين دار السالم شهرياً       ٢٥٠على معاش الشيخوخة البالغ     
كما يوفر املخطط معاشاً للباقني على قيد احلياة لتأمني معيشتهم يف حالـة وفـاة               

واالشـتراك يف هـذا     .  عامـاً  ٦٠لتقاعد اإللزامي، وهو    املوظف قبل بلوغه سن ا    
املخطط إلزامي، شأنه شأن الصندوق االستئماين للمـوظفني، جلميـع املـواطنني     

الم الذين يعملون يف القطاعني العام      ـروين دار الس  ـم يف ب  ـواملقيمني بشكل دائ  
  .أو اخلاص

 من قـانون    ٦٢ مبوجب الفقرة (لوائح السجن   وبالنسبة حلماية السجينات، فإن      •
تشتمل على أحكام حلماية رفـاه الـسجينات        ) ٥١السجون املدرج يف الفصل     

  .ومصاحلهن على صعيد اإلقامة والعمل والتعليم والصحة
حيدد هذا القانون اإلجـراءات اجلنائيـة،       ) ٧الفصل  (قانون اإلجراءات اجلنائية     •

علق بـالتحقيق   كعمليات التوقيف وإجراءات احملاكمة وصالحيات الشرطة فيما يت       
كمـا  . وُتعرض على احملكمة أية قضية تستند إىل أدلة كافية        . واإلجراءات اخلاصة 

. ينّص هذا القانون على إجراءات خاصة يف حالة األشـخاص املخـتلني عقليـاً             
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أمـاكن  (اللوائح اخلاصة باجلناة األحداث     ويتضمن القانون، باإلضافة إىل ذلك،      
تباع قواعد منفصلة يف حالة اجلناة األحداث،       ، وهي لوائح تنّص على ا     )االحتجاز

  .وذلك يف جماالت السكن والطعام والصحة والنظافة
ويتعلق هذا األمر بتسجيل اجلمعيات      ٢٠٠٥ام  ـات لع ـاألمر اخلاص باجلمعي   •

وينطبق تعريف اجلمعية على أي نـاٍد أو رفقـة أو           . وما يتصل بذلك من مسائل    
ثر، أياً كان طابعها أو غرضها، وسواء        أشخاص أو أك   ١٠شراكة أو رابطة تضم     
  .كانت مؤقتة أو دائمة

 ويشتمل هذا القانون على األحكام املتعلقـة        )١٤٨الفصل  (قانون النظام العام     •
حبفظ النظام العام، مبا يف ذلك ضوابط األزياء الرمسية واألعالم، واملنظمات شـبه             

. صورة غري قانونيـة ات أو الطقوس أو التجمعات ب ـالعسكرية، وتنظيم االجتماع  
كما حيدد القانون الصالحيات املرتبطة حبفظ النظام العام، كعمليات التفتيش وسد           
الطرقات، وحظر التجول، وأوامر االستبعاد يف مناطق معينة، والصالحيات املتعلقة          

. رية، وصالحيات قوات األمن يف منـاطق معينـة  ـبضبط األسلحة النارية والذخ 
تكيب أفعال تشمل اليمني الكاذب، ومحل األسـلحة الناريـة          كما جيّرم القانون مر   

والذخرية، ومحل األسلحة اهلجومية، وإثارة الشغب يف األماكن العامة، والتحريض          
ول أو بالفعل، وتقدمي إفادات كاذبـة، والتـسبب         ـعلى األعمال التخريبية بالق   

  . بأضرار عامة

  املنظمات غري احلكومية  - دال  
استكماالً للمـساعي   ) املرفق الثاين (نظمات غري احلكومية يف البلد      يشكّل وجود امل    -١٩

. اليت تبذهلا احلكومة يف سبيل ضمان الرخاء والتقدم االجتماعي واالقتصادي للبلد وشـعبه            
كما أهنا  . وتويل هذه املنظمات أمهية كربى لتعزيز رفاه الشعب وضمان املساواة االجتماعية          

لية عن طريق إتاحة حمافل للحوار وتقدمي الـدعم مـن أجـل            تسهم يف تطوير اجملتمعات احمل    
وقد دأبت هذه املنظمات على املـشاركة  . التصدي ملختلف املسائل اليت تشغل أفراد الشعب      

هبمة يف جماالت من بينها إذكاء الوعي حبالة األشخاص ذوي اإلعاقة؛ والنهوض باملرأة علـى       
باب؛ وتشجيع التفوق يف امليدان الرياضـي؛       الصعيدين االجتماعي واالقتصادي؛ ومتكني الش    

يدز واملخدرات؛ وتشجيع التنمية البـشرية      إلا/والتوعية يف جمال فريوس نقص املناعة البشرية      
  .للشعب عن طريق تعزيز املهارات الفردية

وحتظى قضايا املرأة يف بروين دار السالم بدعم قوي من جملس املرأة، وهو منظمـة غـري                   -٢٠
ويتمثل اهلدف الرئيسي جمللس املرأة يف حتـسني        . ربع عشرة مجعية نسائية منتسبة إليه     حكومية متثل أ  

  .وضع املرأة يف مجيع اجملاالت، وال سيما التعليم واالقتصاد والرعاية والثقافة واجملتمع
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كما أن للمنظمات غري احلكومية دوراً مصوناً ومعترفاً به يف اسـتكمال الـربامج                -٢١
  .األشخاص ذوي اإلعاقة وإذكاء الوعي العام باحتياجاهتم وحقوقهماحلكومية اخلاصة ب

  التعهدات الطوعية    
ستواصل احلكومة العمل مع املنظمات غري احلكومية من أجل تطوير حوار بنـاء              •

  .االقتصادية للبلد - معها يف سبيل النهوض بالتنمية االجتماعية

  االلتزامات والتعهدات  -رابعاً   

   الدوليةااللتزامات  - ألف  
تلتزم بروين دار السالم مببادئ ومقاصد ميثاق األمم املتحدة منـذ انـضمامها إىل                -٢٢

وهـي تـدعم عمـل    . ١٩٨٤سبتمرب / أيلول٢١املنظمة بوصفها عضواً كامل العضوية يف    
املنظمة اهلادف إىل التصدي للتهديدات والتحديات العاملية من أجل ضمان الـسلم واألمـن        

التنمية االجتماعية واالقتصادية املستدامة، وتعزيز ومحاية حقوق اإلنـسان         الدوليني، وحتقيق   
  .واحلريات األساسية

كما أن بروين دار السالم عضٌو يف العديد من املنظمات الدولية، وقد التحقت رمسياً                -٢٣
. ٢٠٠٧يناير  / كانون الثاين  ١٧بركب الدول األعضاء األخرى يف منظمة العمل الدولية يف          

، ١٩٤٨ بروين دار السالم بقيم اإلعالن العاملي حلقوق اإلنـسان الـصادر عـام               وتتمسك
وقد . وبالقرارات اهلامة اليت أصدرهتا األمم املتحدة فيما يتعلق بتعزيز ومحاية حقوق اإلنسان           

  :أو انضمت إىل املعاهدات التالية املتعلقة حبقوق اإلنسان/وقّعت بروين دار السالم و
  ؛)١٩٩٥ديسمرب / كانون األول٢٧ (اتفاقية حقوق الطفل '١'
  ؛)٢٠٠٦مايو / أيار٢٤(اتفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييز ضد املرأة  '٢'
الربوتوكول االختياري التفاقية حقوق الطفل املتعلق ببيع األطفال وبغاء األطفـال            ' ٣'

  ؛)٢٠٠٦نوفمرب / تشرين الثاين٢١(واستغالل األطفال يف املواد اإلباحية 
 / كـانون األول ١٨وقعت عليها يف   (األشخاص ذوي اإلعاقة    اتفاقية حقوق    '٤'

  ؛)٢٠٠٧ديسمرب 
  ؛)٢٠٠٨مارس / آذار٢٥(اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة اجلرمية املنظمة عرب الوطنية  ' ٥'
 بشأن حظر أسوأ أشـكال عمـل        ١٩٩٩اتفاقية منظمة العمل الدولية لعام       '٦'

  ؛ )٢٠٠٨يونيه / حزيران٩ (١٨٢األطفال، االتفاقية رقم 
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  ).٢٠٠٨ديسمرب / كانون األول٢(اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة الفساد  '٧'
كما تضع بروين دار السالم يف اعتبارها خمتلف أحكام املعاهدات األخرى األساسية              -٢٤

وقد خصصت احلكومة استثمارات هائلة     . لألمم املتحدة وحترص على التمسك هبا وإنفاذها      
تعليم والرعاية الصحية واخلدمات العامة املوثوقة واهلياكل       لالحتياجات األساسية يف جماالت ال    

وعلى صعيد االسـتجابة للـتغريات      . األساسية العملية اجليدة لصاحل اجملتمعات احمللية كافة      
العاملية، اعترفت بروين دار السالم باإليقاع السريع للتغريات االجتماعية املعاصـرة، وتـأثري             

وواصل البلد يف   . معات، والترابط املتزايد على الصعيد العاملي     التكنولوجيات اجلديدة على اجملت   
  . هذا السياق تنويع اقتصاده عموماً وإمداد شعبه مبا يلزمه من مهارات حتديداً

وتدأب بروين دار السالم، بوصفها موقعة على إعالن األمم املتحدة بشأن األلفيـة،               -٢٥
كما تويل احلكومة   . هلام على النحو املالئم   على بذل جهود لضمان تنفيذ نتائج هذا اإلعالن ا        

وقد حققت بروين دار السالم بالفعل معظـم هـذه          . أمهية لبلوغ األهداف اإلمنائية لأللفية    
فقد استأصلت الفقر املدقع من بني أفراد شعبها وال تزال تواصل حتسني مستويات             . األهداف
ل التنمية البشرية الذي أصـدره      ويدلّ على ذلك تصنيف بروين دار السالم يف دلي        . معيشتهم

، حيث جاء ترتيبها يف املركز الثالثني من        ٢٠٠٧/٢٠٠٨برنامج األمم املتحدة اإلمنائي لعام      
  . بلدا١٧٧ًبني 
وتعكف بروين دار السالم على النظر يف املعاهدات الدولية املعنية حبقوق اإلنـسان               -٢٦

  :اليت مل تصبح طرفاً فيها بعد، ومنها
  دولية للقضاء على مجيع أشكال التمييز العنصري؛االتفاقية ال '١'
  اتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة؛ '٢'
  االتفاقية التكميلية إللغاء الرق وجتارة الرق والنظم والعادات املشاهبة للرق؛ '٣'
  االتفاقية الدولية ملناهضة الفصل العنصري يف األلعاب الرياضية؛ '٤'
 املتعلق بإشراك األطفـال يف      اري التفاقية حقوق الطفل   ـالربوتوكول االختي  '٥'

  .الرتاعات املسلحة

  االلتزامات اإلقليمية  -باء   
أو اعتمدت اتفاقات إقليمية، بوصفها عضواً يف رابطـة         /وقّعت بروين دار السالم و      -٢٧

فقد وقّعت على ميثاق رابطة أمم      . ١٩٨٤يناير  / كانون الثاين  ٧أمم جنوب شرق آسيا منذ      
فربايـر  / شـباط  ١٥ وصّدقت عليه يف     ٢٠٠٨يناير  /الثاين كانون   ٣١جنوب شرق آسيا يف     

، ٢٠٠٨ديسمرب  / كانون األول  ١٥وحيدد ميثاق الرابطة، الذي دخل حيز النفاذ يف         . ٢٠٠٨
 منـه   ١٤وتدعو الفقرة   . أهدافاً من بينها تعزيز ومحاية حقوق اإلنسان واحلريات األساسية        
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طة، وقد شاركت بروين دار السالم بنشاط       حتديداً إىل إنشاء هيئة حلقوق اإلنسان تابعة للراب       
  .يف صياغة اختصاصات هذه اهليئة

كما وقّعت بروين دار السالم على عدة وثائق أخرى تابعة للرابطـة وذات صـلة                 -٢٨
  :حبقوق اإلنسان، وتشمل ما يلي

 / متـوز  ٥ (لنهوض باملرأة يف املنطقة   ل آسيا   يالن رابطة أمم جنوب شرق    ـإع '١'
  ؛)١٩٨٨يوليه 

ـ           اإلعالن '٢' ا ـ املعين بااللتزامات جتاه األطفال يف رابطة أمم جنوب شرق آسي
  ؛)٢٠٠١أغسطس / آب٢(

اإلعالن املعين بالقضاء على العنف ضد املرأة يف منطقة رابطة أمـم جنـوب               '٣'
  ؛)٢٠٠٤يونيه / حزيران٣٠(شرق آسيا 

إعالن رابطة  أمم جنوب شرق آسيا ملكافحة االجتار باألشخاص، ال سـيما              '٤'
  ؛)٢٠٠٤نوفمرب / تشرين الثاين٢٩(طفال النساء واأل

 كـانون   ١٣(إعالن سيبو اهلادف إىل إنشاء جمتمع واحد عطوف ومتعاون           '٥'
  ؛)٢٠٠٧يناير /الثاين

حقـوق اإلنـسان    وتعزيز  إعالن رابطة أمم جنوب شرق آسيا بشأن محاية          '٦'
  ؛ )٢٠٠٧يناير / كانون الثاين١٣ (للعمال املهاجرين

  ).٢٠٠٩مارس / آذار١(هداف اإلمنائية لأللفية اإلعالن املشترك بشأن بلوغ األ ' ٧'
كما وقّعت أمانة الرابطة، بالنيابة عن الدول األعضاء، على اتفاقات تعاون مـع الوكـاالت    

  : املتخصصة لألمم املتحدة، ومنها
إطار التعاون بني رابطة أمم جنوب شرق آسيا وصـندوق األمـم املتحـدة      '١'

  ؛)٢٠٠٦يونيه / حزيران٨(اإلمنائي للمرأة 
اتفاق التعاون بني أمانة رابطة أمم جنوب شرق آسيا ومنظمة العمل الدوليـة      '٢'

  ).٢٠٠٧مارس / آذار٢٠(
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  تعزيز ومحاية حقوق اإلنسان  -خامساً  

  األطفال  –ألف   
 يف  ٣٥,٣ إىل أن األطفال يشكلون نسبة       ٢٠٠٨أشارت اإلحصاءات الوطنية لعام       -٢٩

السالم هو جمتمع عطوف حيرص على تنشئة الصغار        وجمتمع بروين دار    . املائة من سكان البلد   
يف جو من احلرية والكرامة على حنو يتيح هلم حتقيق كامل إمكاناهتم والتطلـع إىل مـستقبل                 

وقد أحرز البلد تقدماً كبرياً يف املسائل املتعلقـة باألطفـال، وهـو             . مفعم بالنجاح والرضا  
فجميع األطفال حيـصلون علـى   . طفل باملبادئ املنصوص عليها يف اتفاقية حقوق ال      يتمسك

فرص منصفة ومتكافئة على ُصعد التعليم والصحة والتمتع بأوقات الفراغ والترفيه واألنشطة            
ويتمتع األطفال عمومـاً يف     . الثقافية، وفقاً التفاقية حقوق الطفل واألهداف اإلمنائية لأللفية       

واهليئة الرائدة اليت ُتعىن حبماية رفاه    . اًبروين دار السالم خبدمات املرافق الصحية والتعليمية جمان       
ال ومنوهم يف بروين دار السالم هي إدارة التنمية اجملتمعية التابعـة لـوزارة الثقافـة                ـاألطف

  .والشباب والرياضة
وتضطلع احلكومة كذلك بدورٍ فائق األمهية يف تعزيز فهم حقوق الطفل األساسـية               -٣٠

ت املدرسية وتوزيع املطويات اإلعالمية واالحتفال بيوم   عن طريق محالت التوعية، كاملهرجانا    
  .الطفل وتثقيف أولياء األمور واألسر

وما من دليل حىت اليوم على وجود ممارسات يف البلـد تتعلـق بعمـل األطفـال                   -٣١
أما ضحايا العنف من األطفال فهم ُيمنحون       . واستغالهلم جنسياً ألغراض جتارية واالجتار هبم     

وهناك خـدمات طبيـة     .  من النظام القانوين ومجيع الوكاالت األخرى املعنية       اهتماماً خاصاً 
. وقانونية وخدمات إيواء ُتقدم بواسطة دور الرعاية من أجل محاية األطفال وإعادة تأهيلـهم         

 على محاية األطفال الذين تقل أعمارهم       ٢٠٠٦وينّص األمر اخلاص باألطفال والشباب لعام       
وتتيح إدارة التنميـة    . يلهم، كما ينّص على إنشاء حماكم لألحداث       عاماً وإعادة تأه   ١٨عن  

  .اجملتمعية لألطفال خطاً هاتفياً جماناً لطلب املساعدة
وتشدد بروين دار السالم على أمهية مؤسسة األسرة، بوصفها اللبنة األساسية لبنـاء               -٣٢

. ال وإحاطتهم ببيئة مأمونـة وِحمّبـة      وال تزال القيم العائلية تشكل عامالً مهماً يف منو األطف         . اجملتمع
كما توفر احلكومة واملنظمـات غـري       . وللتقاليد واألعراف الثقافية دور هام أيضاً يف تنشئة األطفال        

  . احلكومية شبكة أمان اجتماعية تشمل طائفة من تدابري الرعاية للفئات املهمشة
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  النهوض باملرأة  -باء   
يف املائة من جمموع عدد السكان، وتعترف بروين         ٤٧تشكل فئة النساء حالياً نسبة        -٣٣

دار السالم بأن املساواة بني اجلنسني ومتكني املرأة مها عامالن أساسـيان للنـهوض بـاملرأة      
  .وحتقيق التنمية الوطنية

وتتمثل اآللية الوطنية اليت تتكفل جبميع املسائل ذات الصلة باملرأة يف إدارة التنميـة                -٣٤
وقد استفادت بروين دار السالم من برامج       . لوزارة الثقافة والشباب والرياضة   اجملتمعية التابعة   

جلنة رابطة أمم جنوب شرق آسيا املعنية باملرأة،        : متعددة نظمتها هيئات إقليمية ودولية منها     
ركة عدم االحنياز، ومركز النهوض باملرأة، والكومنولث، وصندوق األمـم املتحـدة            ـوح

  .اإلمنائي للمرأة
، إذ  ٢٠٠١قد حققت معدالت اإلملام بالقراءة والكتابة بني الفتيات حتسناً منذ عام            و  -٣٥

. ٢٠٠٨-٢٠٠٧ يف املائة، حسب تقـديرات عـام         ٩٨,٢ يف املائة إىل     ٩١,٥ارتفعت من   
ويفوق عدد الفتيات يف مراحل التعليم العايل عدد نظرائهن من الذكور بشكل كبري، حيـث             

  .٢٠٠٧ائة من جمموع خرجيي عام  يف امل٧٣بلغت نسبة اخلرجيات 
 واملتمثل  وقد حققت بروين دار السالم اهلدف اخلامس من األهداف اإلمنائية لأللفية،            -٣٦
فمعدل الوفيات النفاسية يبلغ حاليـاً       . ختفيض معدل الوفيات النفاسية مبقدار ثالثة أرباع      يف    

واألطفال فهـي تـضاهي   أما معدالت وفيات املواليد   .  من كل مائة ألف والدة حية      ١٥,٨
وقد اخنفضت هذه املعدالت    . نظرياهتا يف البلدان املتقدمة وهي أقل بكثري من املتوسط العاملي         

 وفاة لكـل ألـف والدة حيـة يف الـسبعينات،            ٣٠بشكل كبري، إذ كانت تبلغ أكثر من        
  ).املرفق الثالث( وفيات لكل ألف والدة حية ٧,٦وأصبحت اآلن تبلغ 

عليم إىل ازدياد نسبة النساء املشاركات يف القوة العاملة، حيث يـشغلن     وقد أّدى الت    -٣٧
 ١٩٧١ يف املائة فقط يف عـام        ٢٠وظائف مهنية وتقنية وإدارية، إذ ارتفعت هذه النسبة من          

 يف املائة من    ٥٦,٩وتشكل النساء حالياً    ). املرفق الرابع  (٢٠٠٨ يف املائة يف عام      ٥٦,٩إىل  
كما يتزايـد   .  يف املائة من املناصب اإلدارية العليا      ٢٨يث يشغلن   موظفي اخلدمة املدنية، ح   

عدد النساء املوظفات يف ميادين يهيمن عليها الذكور تقليدياً، كاجليش والشرطة وأجهـزة             
  . املطافئ والنجدة

وما من قيود يف بروين دار السالم حتول دون حصول املرأة على احلق يف ملكية األراضـي                   -٣٨
 يف املائـة مـن      ٦٢ تشارك املرأة بنشاط أيضاً يف املشاريع التجارية وتستأثر بنسبة           كما. واملساكن

 يف  ٩٢وتساهم املشاريع الصغرية واملتوسطة احلجم بنسبة       . خمططات التمويل بواسطة قروض صغرية    
وقد أنـشئ   . املائة من فرص العمل يف القطاع اخلاص، ومتتلك النساء أكثر من نصف هذه املشاريع             

اإلشراف حتديداً علـى األنـشطة       من أجل    ٢٠٠٠شاريع التجارية للمرأة يف بروين عام       جملس امل 
  .االقتصادية للمرأة وتعزيز تنمية املشاريع التجارية النسائية يف البلد
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  األشخاص ذوو اإلعاقة  -جيم   
 ٢ ٢٨٤بلغ عدد األشخاص ذوي اإلعاقة املسجلني لدى إدارة التنميـة اجملتمعيـة               -٣٩

  . يف املائة من جمموع عدد السكان٠,٥٧، أي ٢٠٠٨ام شخصاً يف ع
وتتوىل إدارة التنمية اجملتمعية، التابعة لوزارة الثقافة والـشباب والرياضـة، تنـسيق         -٤٠

وهناك وكالتـان  . املسائل املتعلقة باألشخاص ذوي االحتياجات اخلاصة على الصعيد الوطين        
دورٍ أساسي يف توفري اخلـدمات املتعلقـة        أخريان، مها وزارتا الصحة والتعليم، تضطلعان ب      

وُتعقد اجتماعات ثالثية األطراف بشكل منتظم بني هذه        . بالصحة والتعليم هلؤالء األشخاص   
اهليئات الثالث لضمان اعتماد هنج فعال ومتكامل إزاء حقوق األشـخاص ذوي اإلعاقـة وسـبل      

يما على صعيد الوقاية من أشـكال       وُتعطى األولوية للرعاية الصحية لصغار السن، وال س       . محايتهم
  . اإلعاقة عن طريق حتسني خدمات الرعاية املقدمة قبل فترة احلمل وأثناءها وبعد الوالدة

ويوفر مركز تنمية الطفولة، التابع لوزارة الصحة، خدمات لتيسري تشخيص األمراض       -٤١
 أجل ضمان متتعهم    وتقييم احلاالت وعالجها وتقدمي الدعم النفسي لألطفال ذوي اإلعاقة من         

كما يتوىل املركز التنسيق مع املنظمات غـري احلكوميـة   . بأفضل حالة صحية وتنموية ممكنة 
  .القائمة يف البلد وتوفري الدعم املهين والتدريب هلا

وتنتهج وزارة التعليم سياسة تعليمية جامعة لألشخاص ذوي اإلعاقة، تتوىل تنسيقها             -٤٢
. وتقدم الوحدة خدمات بدعمٍ من األفرقـة املدرسـية        . زارةوحدة التعليم اخلاصة لدى الو    

وتضم هذه األفرقة مدرسني متخصصني يف مساعدة ذوي االحتياجات اخلاصة أو مدرسـني             
املدرسي، إىل جانب مدرسي الفصل النظـاميني، ومـساعدي         /مدربني لتقدمي التعليم املرتيل   

رّبني متخصصني، وأخصائيني نفسانيني،    املدرسني، واملدرسني املعنيني مبراجعة مواد معينة، وم      
  .وغريهم من املوظفني املتخصصني

 للطـالب ذوي االحتياجـات      )٨(وتعكف احلكومة حالياً على إنشاء مراكز امتياز        -٤٣
اخلاصة املتفوقني يف الدراسة، وذلك عن طريق تعيني مدارس منوذجية جامعة توفر خـدمات              

التمويل والدعم جملموعة خمتارة مـن املـدارس        وقد ُخصص قدٌر إضايف من      . ممتازة لألطفال 
االبتدائية والثانوية لضمان توفري املرافق املدرسية الالزمة، ومعدات أو موارد التعليم اخلـاص،   
وخدمات الدعم املتخصصة، والربامج التدريبية للمدرسني، من أجل توفري تعليم جامع عايل            

  .  التعليمية املتباينةاجلودة لطائفة واسعة من الطالب ذوي االحتياجات
أما على صعيد إمكانية الوصول، فليست هناك تشريعات تنّص على إنشاء مرافـق               -٤٤

خاصة لألشخاص ذوي اإلعاقة، غري أن إدراج هذه املرافق يف تصميم مجيع املباين اليت سُتشيد      
  .يف املستقبل أصبح إلزامياً
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اص ذوي اإلعاقة يف جمايل التدريب وقد حتققت زيادة يف الوعي العام بقدرات األشخ  -٤٥
وتوفر إدارة التنمية اجملتمعية برامج     . والعمل، وهو ما يدلّ عليه ازدياد عددهم يف القوة العاملة         

). بوسات باهاجيـا  (تدريبية لألشخاص ذوي اإلعاقة بواسطة مراكز تدريب ذوي اإلعاقة          
امج التدريب التـوجيهي األساسـي   وهناك حالياً برناجمان تقدمهما املراكز التدريبية، مها برن      

كما توفر اإلدارة برناجماً إلعادة التأهيل قائماً على املرتل أو اجملتمع احمللـي،             . وبرنامج التدريب املهين  
ـ   ـلتقدمي خدمات إىل ذوي اإلعاقة الذين ال يتسىن هلم تلقي التدري           ـ   ـب يف املرك  اـز، وال سيم

ا بالنسبة ألسر ذوي اإلعاقة، فهم يتلقون خدمات        أم. أولئك الذين يعيشون يف املناطق الريفية     
ري املـربرة  ـهواجس غـدعم نفسي أيضاً ملساعدة اآلباء واألمهات على جتاوز املخاوف وال         

  .جتاه أطفاهلم
، وقّعت بروين دار السالم اتفاقيـة حقـوق         ٢٠٠٧ديسمرب  / كانون األول  ١٨ويف    -٤٦

وأنشئت جلنـة   . وق هؤالء األشخاص  األشخاص ذوي اإلعاقة، توخياً للمضي يف تعزيز حق       
فرقة عمل لإلشراف على تنفيذ االتفاقية، بقيادة إدارة التنمية اجملتمعية اليت تنسق أيضاً             /وطنية

وسيضمن ذلك سن تشريعات    . النظر يف إمكانية التصديق على االتفاقية يف املستقبل القريب        
ضايا األشخاص ذوي اإلعاقـة،     مالئمة تنّص، يف مجلة أمور، على اعتماد هنج حقوقي إزاء ق          

  .فضالً عن احلظر الصريح ملمارسة التمييز ضد أي شخص بسبب إعاقته

  املسّنون  -دال   
، السكان ع عدد يف املائة من جممو٤,٩نسبة فئة املسنني يف بروين دار السالم تشكل   -٤٧

لعمر املتوقـع  متوسط اويبلغ . ٢٠٢١ يف املائة يف عام    ٧,٨ىل  ومن املتوقع أن تزداد نسبتهم إ     
  . سنة٧٧,٣، بينما يبلغ متوسطه لإلناث  سنة٧٤,٢ذكور لل

وُتقدم . تهم اهتماماً كبرياًرعاييهتم بجمتمع بروين جيدة ألن رعاية وحيصل املسّنون على   -٤٨
ـ وتـشّدد   .  جماناً فيما حتظى رسوم عدة خدمات بدعمٍ حكومي سخي         خدمات طبية  ة حكوم

ذي نظام األسرة املمتدة ال   يدعمها يف ذلك    ،   متينة  األسرية واصرأل إبقاء ا  بروين دار السالم على   
حنو احلفاظ على نظام احلكومية اإلسكان وتوجه مشاريع . على نطاق واسعال يزال ُيمارس فيها 

  .ستطاعبعضها البعض قدر املجبوار األسرة املمتدة من خالل ضمان إعادة توطني األسر 
رفاههم عن  ز  يوتعزهم  حقوقتتمثل يف محاية    املسنني  سياسة بشأن   احلكومة  وتتبع    - ٤٩

يف بالكامل  املشاركة  ، وذلك لتمكينهم من     احترام الذات والكرامة  طريق تأمني شعورهم ب   
 املقدمة هلم من    إدامة الرعاية التقليدية  بالنشاط يف سن الشيخوخة، و    اجملتمع والتمتع   أنشطة  

حيترمهم ويـصون   ويهتم باملسنني   تمع  جمعلى إقامة   تشجيع  الوخالل املؤسسات األسرية،    
اً تقاعـدياً    عاماً معاش  ٦٠تزيد أعمارهم على    سّنون الذين   امليتقاضى  و. همكرامتهم ويرعا 

وال خيضع املعاش لتقصي موارد     ،  اً من دوالرات بروين دار السالم      دوالر ٢٥٠شهرياً قدره   
  .الفرد املعيشية



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

19 GE.09-15680 

، وعادة ما تتعاون    الدويلاملسنني  بيوم  ل أيضاً   ُيحتفاجملتمع،  واحتفاء بإسهام املسنني يف       -٥٠
  .مع املنظمات غري احلكومية يف تنظيم برامج أو أنشطة يف هذه املناسبةالتنمية اجملتمعية إدارة 

  تعزيز مبدأ التعليم للجميع  -هاء   
كان دوماً من األهـداف األساسـية       توفري إمكانية حصول اجلميع على التعليم       إن    -٥١
  يف املدارس احلكومية   هميع مستويات وُيوفر التعليم جب  . التعليم يف جمال    دار السالم  سياسة بروين ل

املرفـق  (على الرغم من وجود خيار التعلم يف املـدارس اخلاصـة أيـضاً               ،جماناً للمواطنني 
 اهليكـل األساسـي    حتسني ميداناستثمارات كبرية يفوتواصل احلكومة توظيف   ). اخلامس
الفجـوة  كما أُِخذت يف احلـسبان      . تعلى مجيع املستويا  ايل اجلودة   عوتوفري تعليم   للتعليم  

املدارس االبتدائية على مدى  بناء املزيد منية، فتّم   احلضراملناطق   و يةالريفاملناطق  بني  املوجودة  
  .عايل اجلودةعلى تعليم مجيع السكان صول ص حفروحتسني زيادة لة نصرمالسنوات القليلة امل

تـوفري  السكان إىل تبين رسـالة      تعزيز نوعية حياة    بوين دار السالم    بروأفضى التزام     -٥٢
 الـذين هـم     أبنائنـا  تعليم اجلميع، وذلك عن طريق      إمكاناتاً لكامل   التعليم الشامل حتقيق  

بلـورت  الـتغري،   واجهة حتديات املستقبل يف عامل دائمومل. نا تعليماً عايل اجلودةمستقبل بلد
". ةمزدهرمساملة و متقدمة و من أجل إقامة أمة     اجلودة   عايل   عليمتبتوفري  " تتعلق   احلكومة رؤية 

يتمتعـون  مـواطنني   نشئ  وت  األمة وترى بروين دار السالم أن هذه الرؤية ستحقق تطلعات        
  .رخائه وهستقراراو البلد منواإلسهام يف استمرار باملهارات واملعارف الالزمة للمشاركة و

ل، على  لطفاإمكانات  كامل  تطوير  سعيها إىل   وتواظب بروين دار السالم يف معرض         -٥٣
تلبية  وذلك، ستقبلاملحتديات مواجهة واحتياجات األمة استعراض نظام التعليم من أجل تلبية 

واستجابة حلاجة البلد إىل امتالك قوة عاملـة متعلمـة           ،تهاقدرفقاً ل حتياجات كل طفل و   ال
القـراءة   تعلـيم    علىشّدد يف تركيزه    ومع أن نظام التعليم ي    . وقابلة للتسويق يف سوق العمل    

الطفل من النواحي األخالقية والثقافية والبدنية     نميةىل ت فإنه يهدف أيضاً إ   والكتابة واحلساب،   
ت والسمات الصحيحة لكي يصبح مواطنـاً       هارااملقيم و واالجتماعية واجلمالية وإكساب ال   

أيضاً علـى     املدارس أطفال وُيطلع   . وفعاالً يسهم يف بناء األمة بصورة إجيابية       مسؤوالًجيداً  
 على حنو مستقل  م  لتعلّوااإلبداع  هم على   واالتصاالت لتشجيع ت  مهارات تكنولوجيا املعلوما  

  . الراقية لديهموتعزيز مهارات التفكري
تعلـيم  يفيـد بـأن ال  البلـد  أحناء على نطاق واسع يف    آخذ يف االنتشار    وعي  ومثة    -٥٤
ويف سياق التقـدم    . رخاء األفراد يف التنمية الوطنية و   ام  ت ضروريان لإلسه  املهارااكتساب  و

تـشريع  متّ إنفاذ االبتدائي، م حتقيق األهداف اإلمنائية لأللفية بشأن تعميم التعلي     احملرز يف جمال    
، هدفـه   ٢٠٠٧ نوفمرب/ تشرين الثاين  ٢٤ يف   "ياألمر اخلاص بالتعليم اإللزام   " سمىجديد يُ 

تقل عن  ملدة ال أعوام باملدرسة ٦طفال البالغني من العمر  ضمان التحاق مجيع األ   الرئيسي هو   
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عرض كالً من والدي الطفـل      ، وي ألحكام األمر خمالفة  ويعترب اإلخالل بذلك    . تسع سنوات 
  .ةاإلجراءات القانونيللوقوع حتت طائلة 

وفيما يلي سياسات التعليم األخرى الرامية إىل دعم اجلهود املبذولة لتحقيق التنميـة               -٥٥
  :لوطنية ورخاء الفردا

   سنة دراسية؛١٢وضع سياسة تعليمية تشمل  •
وى دار وفقـاً ملـست    ُت مناسبة وموحدة وضع امتحانات   وتوفري منهج متوازن     •

األفراد  يم األفراد يف مجيع املدارس املوجودة يف أحناء البلد كافة، مبن فيهم           لتع
  ة؛ذوي االحتياجات اخلاصمن 

التقنيـة وتكنولوجيـا    املواضـيع   العلوم و لتدريس الرياضيات و  توفري مرافق    •
ات احلصول على املعارف واملهـار    لتمكني الطلبة من    واالتصاالت   املعلومات

  ميدان العمل املتغري باستمرار؛ يف والضروريةصلة الذات 
وفقـاً  أنشطة املناهج التكميلية     من خالل    نيالذاتيوالدعم  التنمية  برامج  وفري  ت •

  وطنية؛اللفلسفة ملبادئ ا
ذوي  أمـام    الفرص واخليارات يف جمال التعليم العايل     احة طائفة واسعة من     إت •

ـ املناسبة، وذلك استناداً إىل اال    املؤهالت واخلربات    ـ الات  ـحتياج  ةـوطني
  ؛القائمة واملستجدة

  .تأمني أفضل هيكل أساسي تعليمي ممكن من أجل تلبية االحتياجات الوطنية •
سني جودة ما حيصل عليه أطفال البلد مـن         وعالوة على ذلك، ومن أجل زيادة حت        -٥٦

رفع مـستوى   رامية إىل   خطوات   تعلّم، اختذت احلكومة أيضاً      خرباتما يستقونه من    تعليم و 
حتسني مـا يناسـبهم مـن       فرصة   لكي ُيمنحوا    التطوير املهين من  املعلمني  معايري احتياجات   

  .ملهارات عند احلاجةا
، فقد قامت بروين    ٢٠٣٥ عاملنمية ورؤية بروين    تطلعات اخلطة الوطنية للت   اً ل حتقيقو  -٥٧

المتثال إطار عمل داكار وإعالن      خطة عمل وطنية  بتنفيذ   ةوزارة التربي  من خالل دار السالم   
واستراتيجية تكنولوجيا التعليم اجلامع ذلك تنفيذ سياسة  جومتني لتوفري التعليم للجميع، مبا يف

مواضـيع   بروين دار السالم ثالثـة    كما اعتمدت   . ليمـواالتصاالت يف جمال التع    املعلومات
ـ ‘ ١‘: أال وهي ،  ٢٠١١-٢٠٠٧ للفترة    االستراتيجية خطتهارئيسية يف     العـايل   مـالتعلي

  .التنظيم املهين واملسؤول والكفؤ‘ ٣‘ املتميزين؛ ملتعليم والتعلّا‘ ٢‘؛ اجلودة
 دار السالم حالياً    اليت تعتمدها بروين  ) ٢٠١٢-٢٠٠٧(وتركّز اخلطة الوطنية التنمية       -٥٨

بناء جمتمع متعلم ويتمتع مبهارات عالية ولديـه نظـام           تركيزاً كبرياً على     ٢٠٣٥ورؤية عام   
من اً  التعليم واحد ويعترب  .  شعاراً له  لتعلم مدى احلياة  املستوى يتخذ من تشجيع ا    عاملي  تعليم  
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صـندوق  أموال ائة من يف امل ٨,٧هو حيظى مبا نسبته والثماين، استراتيجيات التنمية الرئيسية   
وُينفق . كنولوجيا املعلومات واالتصاالت  هيكله األساسي اخلاص بت   ديث  مبا يشمل حت  التنمية،  
  .احمللي اإلمجايلن ناجتنا  يف املائة م١٧على التعليم ما نسبته سنوياً 
التعليم للجميع  وقد ُصنِّفت بروين دار السالم مؤخراً يف مؤشر التنمية اخلاص بتوفري              -٥٩
األهداف األربعة اليت ميكن قياسها أكثر من غريهـا  حتقيق  على أهنا توشك على   ٢٠٠٩ لعام

الكبار، والتكافؤ  حمو أمية   و ،تعليم االبتدائي تعميم ال : يف سياق توفري التعليم للجميع، أال وهي      
 ١٢٩ أصـل     مـن  ٣٦م مرتبة البلد     بروين دار السال    واحتلت . العايل اجلودة  تعليموالبني اجلنسني،   

  .٠,٩٧٢، حيث يبلغ فيها مؤشر التنمية مستوى مرتفعاً قدره بلداً
 مـن   نظام التعليم جودة  حتسني  إىل  سعت احلكومة   فقد  إضافة إىل هذه املبادرات،     و  -٦٠

. التعليم العايل انتهاء ب االبتدائي و  التعليمبدءاً ب للمواطنني  جماناً  توفري التعليم   املواظبة على   خالل  
ن احلـادي   القـر  التعليم اجلديد املتوافق مع مهارات وكفـاءات         اً نظام وتطبق احلكومة أيض  

 والذي سيـستند إىل     )٩()SPN21" (  ٢١-                             سيستم بنديدكن نكارا ابد ك    "املُسمى  ؛  والعشرين
لـيم  مـؤهالت تع  احلصول على   من أجل    ويتيح العديد من السبل أمام الطلبة        قاعدة عريضة 

الـصمود يف   من أجل    ذات الصلة    هارات من امل  ا يلزمهم  مب همتزويدأكثر وأعلى، فضالً عن     
  .ت عامل سريع التغريمتطلبامعترك 
ن احلـادي والعـشرين     القـر  التعليم املتوافق مع مهارات وكفاءات       نظامومبوجب    -٦١

)SPN21( يتفق  مبا اهتمامما يستحقونه من احتياجات التعليم املتنوعة  ذويمن األطفال ، ُيوىل
على مبادئ تعزيز  الذي يسلط الضوء للتعليم اجلامع العايل اجلودة مبروين دار السال )١٠(ورؤية
  .كلليؤمن تكافؤ الفرص لو ز للجميعالتمّي
مجيـع  احتياجـات   ليب  ي ينظام تعليم وضع  وطنية اإلطار الالزم ل   السياسة  وتوفر ال   -٦٢

ت االحتياجـا  ذويمـن   األطفال  اجلامع، فإن مبقدور    فيذ نظام التعليم    وبفضل تن . األطفال
لتلبيـة  الالزمـة   واملـوارد    خدمات الدعم  اليت ُتقدم فيها     ةماملدارس العا االلتحاق ب اخلاصة  

النفسية ومهارات  الجتماعية و او األكادمييةفيما يتعلق باكتساب املهارات     احتياجاهتم اخلاصة   
  .لستقاملالعيش 
ـ     اً ملواصلة تزويد ا   ضمانو  -٦٣ نجـاح يف   الق  لشباب باملعارف واملهارات الالزمة لتحقي

، املطرد العوملة والتكّيف مع هذه التحـديات      لعامل احلديث   يف ا واضحة  الحديات  مواجهة الت 
  :ة التالييةالسياسات جتاهاتالاسيجري اتباع 

  ؛)١١(االستثمار يف جمال التعليم املبكر •
  اعتماد أفضل املمارسات الدولية يف جمال التدريس والتعلّم؛ •
التعلـيم  مدارس يف مبا يف ذلك   طراز األول،   توفري تعليم ثانوي وجامعي من ال      •

   التجارة والصناعة؛يف جمايلاملطلوبني اخلرباء واملهنيني والفنيني عد اليت ت املهين
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ـ ي القطـاع     واملعلمني ومدير  ةلطلباعزيز كفاءة   ت •  يف جمـال تكنولوجيـا    يالتعليم
  ؛لدراسيةاملناهج اتكنولوجيا يف ، بوسائل منها دمج هذه الواالتصاالت املعلومات

مولة من  برامج تشجع على التعلم مدى احلياة، سواء يف املؤسسات امل         ستنباط  ا •
  ؛ والشراكات الدوليةالقطاعني العام واخلاصأم يف الشراكات بني احلكومة 

  استخدام التكنولوجيا؛لتثقيف السكان بالتكلفة من حيث عتماد أساليب فعالة ا •
  .حتسني إدارة مؤسسات التعليم كافة •

  احلصول على اخلدمات الصحية  -واو   
ر بروين دا إحدى أولويات   الصحية  السكان من الناحية    لرعاية  شامل  نظام  ميثل توفري     -٦٤

ـ  دالبلء  يف مجيع أحنا   ويصل السكان بسهولة إىل اخلدمات الصحية األساسية         .السالم ا يف  ، مب
الرعاية الصحية جمانـاً    م  ّدقوُت. املتنقلةاخلدمات الطبية   باملناطق الريفية   زويد  تذلك عن طريق    

 املهمة اليت حتققـت     اتمن اإلجناز و.  فيها ملقيمني الدائمني او بروين دار السالم     جلميع مواطين 
بتحويلـها مـن    الالمركزية على خدمات املرضى اخلـارجيني       يف هذا املضمار إضفاء طابع      

وقد ). املرفق السادس (أرجاء البلد كافةيف  املستشفيات إىل املراكز الصحية اجملتمعية املنتشرة       
 ،خدمات أكثر مشوالً  قدمي  الرعاية الصحية األولية من خالل ت      تعزيز   هذه اآللية تواصل بفضل   
وتيسري سبل حصول   تعزيز الرعاية الصحية األولية      بشأن   منظمة الصحة العاملية  استجابة لنداء   

 ٨١ طبيبـاً و   ٣٩٣، ُسجِّل يف صفوف املمارسني ما جمموعه        ٢٠٠٧يف عام   و. اجلميع عليها 
يف القطـاع   لتنمية القـوى العاملـة      من املقرر توسيع نطاق برنامج شامل       و. طبيب أسنان 

دمات الرعاية الصحية    خ تعزيزوذلك ل ،  الصحي، سواء يف املراكز اجملتمعية أو يف املستشفيات       
  .ةالصحية األولي ، مع التركيز على هنج الرعايةعموم أرجاء البلديف املقدمة 

أن متويلـها   وترى   الصحيةالسكان  حتسني حالة   واصلة  مبتاماً  احلكومة التزاماً    وتلتزم  -٦٥
احلكومـة  وتتطلع . تنمية البشرية جمال اليفهو من كربى االستثمارات العامة الرعاية الصحية   

حموراً جلدول أعمـال     تنمية موجهة للسكان  حتسني الصحة من أجل     أن يكون موضوع    إىل  
ت وزارة الصحة   ، أطلق ٢٠٠٠ يونيه/ حزيران ويف. ادي والعشرين القرن احل زارة الصحة يف    و
  :ة املبادئ األربعة التاليتراعي يتال )٢٠١٠-٢٠٠٠ (لرعاية الصحيةالوطنية لطة اخل

  ضمان تعميم الوصول إىل رعاية صحية أفضل؛ •
  خدمات صحية شاملة؛تعزيز تكافؤ فرص الوصول إىل  •
العمل املشترك مـن    مفهوم   اجلمهور يف  ومشاركة   اتالشراكإقامة  تشجيع   •

  ؛أجل تقدمي خدمات صحية للجميع تتسم بالكفاءة والفعالية
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لـوزارة  املؤسسية  يف حدود القدرات    اخلدمات الصحية   ضمان استدامة نظام     •
  .ة املاليهاومواردالصحة 

لرعايـة  لوطنيـة ل  طـة ا  هنايـة فتـرة اخل    روين دار السالم علـى      ـبوتشـارف    - ٦٦
تنفيذ خطتها بأجليها القصري والطويل مبا يتفـق        وزارة الصحة   مع  وتز). ٢٠١٠-٢٠٠٠( الصحية

شـرعت  ،  ٢٠٠٩فرباير  / شباط ويف). ٢٠١٠-٢٠٠٧(لتنمية  الوطنية ل طة  اخل و ٢٠٣٥ؤية عام   ور
 إطار السجل املتـوازن     -إقامة منظمة تركز على االستراتيجيات      ‘بعنوان  مشروع  تنفيذ  احلكومة يف   

والغايـات يف األمـدين     األهداف  بلوغ  فة يف املنظمة تركز على      ثقاوسعت إىل نشر    ،  ‘األداءلقياس  
ـ  - ٢٠٣٥ عام ؤيةر"رؤية جديدة حتت عنوان وزارة الصحة  وكّونت  .لالطويالقصري و  ن  معـاً م

وفيما يلي املواضيع االستراتيجية اخلمسة الــيت ُحــّددت بوصفهــا مـن             ".  عفية أمة أجل
  :رئيسيةاألولويات ال
  شامل يشدد على تقدمي خدمات متمّيزة؛وضع نظام رعاية صحية  •
  بناء أمة حتتضن أمناط احلياة الصحية ومتارسها؛ •
  حتقيق االستدامة عن طريق ترشيد استخدام املوارد واالبتكار والتمّيز؛ •
  وضع سياسات ولوائح فعالة تكفل محاية اجلميع؛ •
  .اإلدارة على حنو شفاف واستباقي •

 على  حتسينات كبرية  على إدخال    واضيع االستراتيجية هذه امل وتركز اجلهود املبذولة يف إطار      
اً  الصحية بوصـفها شـروط     نظمناتعزيز  ، وهي جهود ترمي إىل      قياسها  ميكن حالة السكان 

  .ميف بروين دار السالكفؤة وعالية اجلودة صحية  خدماتتقدمي سبقة لضمان م
تـدابري  التعزيز  االعتراف باحلاجة ل  معرض  يف  وقد أُنِشئت جلنة متعددة التخصصات        -٦٧
هبـذه  عـي اجلمهـور     اللجنة الوطنية لتعزيز الصحة إىل زيادة و      وهتدف  . جيابيةاإلصحية  ال

 خالل  منط حياة صحي من   من أجل اتباع     هوضع استراتيجيات لتعديل سلوك   وإىل  املشاكل،  
دت اللجنة سبعة جماالت عمل ذات أولوية       حّدوقد  . اتمشاركة اجملتمع والتعاون بني القطاع    

النشاط البـدين؛   و؛  نفسيةوالصحة ال التدخني؛  ومكافحة  ة؛  سالمة األغذي ؛ و التغذية: لتشم
نـشطة  بفـضل أ  هذه األولويات   ويتواصل تعزيز   .  وصحة املرأة  األوساط الصحية؛ /البيئاتو

وتـشتمل األنـشطة    . ٢٠٠٨نوفمرب  / يف تشرين الثاين   باشر عمله مركز تعزيز الصحة الذي     
الذي ينطوي على شـن     " املقاطعات الفرعية الصحية  "روع  مشلتعزيز الصحة على    األخرى  

 املتكامـل   ربنـامج  وال يف املدرسـة  تعزيز الصحة   مشروع  يف القرى و  محالت تثقيف صحي    
  .ةوتعزيز الصحة ملوظفي اخلدمة املدني لفحص الصحيل

نظام رعاية صحية يرتكز    ، فقد أويل اهتمام لوضع      "الصحة للجميع "ولبلوغ هدف     -٦٨
خدمات الرعايـة الـصحية   واسعة من قدمي طائفة  هدف إىل ت  وياألولية    الصحية الرعايةعلى  

وتتمثل .  احتياجات السكان   مبا يليب  والتأهيلية والعالجية والتروجيية   الوقائيةوخدمات الدعم   
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ـ  معدل وفيات الرضـع و  ختفيض: للسياسة فيما يليلرئيسية ف ا هدااأل األمراض اإلصـابة ب
؛ وحتسني البيئة ؛  متوسط العمر املتوقع  مما يفضي بالتايل إىل زيادة      ،  املبكرة والعاهات والوفيات 

  .ةاألمراض املعدي ومكافحة
إلمنائيـة  األمم املتحدة   بلوغ أهداف ا  بروين دار السالم تقدماً ملحوظاً يف       وأحرزت    -٦٩

 هـا يف وقت مبكر، مبـا في     ت هذه األهداف    حققمن البلدان اليت     اأهن، وُصّنفت على    لأللفية
وفيـات  معـدل  ، وذلك مبا حققته من حاالت اخنفاض كـبرية يف        األهداف الصحية  معظم

النفاسية وفيات  الومعدل  ،  الرضعوفيات  واألطفال دون سن اخلامسة والوفيات أثناء الوالدة        
ة امليسرة،  اخلدمات الصحي معايري  ارتفاع مستوى    هذه املؤشرات نتيجة  وقد حتسنت   . كذلك

وحتـسن  ،  النظافة والصرف الـصحي   مستلزمات  تحسن  ترن ب املقوارتفاع مستوى املعيشة    
إتاحـة  نجاح إىل   كما ُيعزى حتقيق هذا ال    . مستويات التعليم وحمو األمية وزيادة متكني املرأة      

  .جماناًاألطفال مجيع وطين شامل لتحصني برنامج 
مكافحة فريوس نقص املناعـة  وما انفكت بروين دار السالم تعمل هبمة ويقظة على           -٧٠
 لى اجلهود الـيت   وعالوة ع  .هبما متدن اإلصابة  اللذين ما زال مستوى     اإليدز   بشرية ومرض ال

بـروين دار الـسالم،     يضطلع جملس مكافحة اإليدز يف      ،   يف هذا اجملال   تبذهلا وزارة الصحة  
تستهدف تثقيف  توعية و لتنفيذ برامج   التعاون   بدور نشط يف جمال      حكومية،  وكالة غري  ووه

  .اصةًء خالشباب والنسا
ومل ُتسجل خالل السنوات اخلمس عشرة املنصرمة أية زيادة يف معدالت تفشي اإلصـابة                -٧١

التزاماً بروين دار السالم    حكومة  وتلتزم  . مبرض السل، الذي يتدىن للغاية معدل الوفيات النامجة عنه        
ضمان عدم انقطاع إمدادات األدوية املضادة للسل ولقاحـات الـيب سـي جـي               بكامالً  
وقد أعلنت منظمـة    . تخلصة من عصيات كامليت غريان وإتاحة هذه األدوية واللقاحات        املس

خالية من  "، وأهنا   ١٩٨٧يف عام   " خالية من املالريا  "الصحة العاملية عن أن بروين دار السالم        
  .٢٠٠٠يف عام " شلل األطفال

  السكن الالئق  -زاي   
ى العائمة على امليـاه يف       القر توطني سكان إعادة   إدارة"أُنِشئت  ،  ١٩٥٢منذ عام     -٧٢

 وأُعيدت الحقـاً تـسمية      .مع خمتلف الربامج الوطنية إلعادة التوطني     للتعامل   "املناطق الربية 
ـ   ١٩٨٤أغسطس / يف آب"سكانإدارة تطوير اإل "اإلدارة باسم    وزارة  وأصـبحت تابعـة ل

سكن آمـن    توفريوجرى تنقيح وظائف اإلدارة وتوسيع نطاقها، وهي تتوىل مهمة          . التنمية
  :ألهداف التالية، وذلك حتقيقاً لدار السالمين بروالتكلفة لسكان ميسور وعايل اجلودة و

حتسني مستوى معيشة سكان بروين دار السالم بإعادة توطينهم يف مـساكن             •
  وبيئة مرحية؛
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  لمنازل؛تفاقم البناء العشوائي لمنع  •
  توفري السكن لتلبية الطلب املتزايد عليه باستمرار؛ •
  األوساط احمليطة؛مة التنمية الوطنية لشؤون اإلسكان مع مواء •
  .إقامة هيكل جمتمعي وتنمية الشعور باهلوية •

ـ             -٧٣ سياسة وتعاجل اإلدارة الطلبات املقدمة يف إطار الربنامج الوطين لإلسكان تطبيقاً لل
ـ يف بيئة م  ليك املنازل للمواطنني ومنحهم سكن الئق        مت  جمال يفة املتبعة   وطنيال وفيمـا  . ةرحي

هم، احلق يف   ميع املواطنني بغض النظر عن جنس     فإن جل ،  يتعلق باألفراد غري املالكني لألراضي    
 لإلسكان، ومنها خدمات املخطط الوطين لإلسكان،       نامج الوطين االستفادة من خدمات الرب   

خمطط متليك األراضي   و غري املالكني لألراضي،     املواطنني األصليني اخلاص ب سكان  اإلطط  وخم
املعين بشؤون  اجمللس   السكن للمشردين، ك   االت أخرى كما تؤمن وك  .  املنخفض منها  وردم

  .احلاج حسن البلقية السلطانمؤسسة الدين اإلسالمي و
تلبية للطلب على السكن    نازل  ة الربنامج الوطين لإلسكان إىل تشييد امل      اسوهتدف سي   -٧٤

وقد سعت فعـالً    . السالم روين دار ب يف   أو مرتالً الذين ال ميلكون أرضاً     املواطنني  من جانب   
، إىل  ٢٠١٢-٢٠٠٧ للفترة   الوطنية لشؤون اإلسكان   طةاخليف إطار   إدارة تطوير اإلسكان،    

 ملن يستحقها من مقدمي الطلبـات مبقتـضى         مرتل ١٢ ٠٠٠أكثر من   هدف تسليم   حتقيق  
.  لألراضي غري املالكنياملواطنني األصلينياخلاص ب سكان  اإلطط  املخطط الوطين لإلسكان وخم   

 دوالر مليار   ١,٢ما جمموعه    ٢٠١٢-٢٠٠٧للتنمية للفترة   الوطنية   طةوُخّصص مبوجب اخل  
كما أخذت  .  كافة حناء البلد خمتلفة من أ  واقع  ميف  شييد املنازل   تمن دوالرات بروين ألغراض     

املطروح بشأن االستفادة الكاملة على أمثل حنو مـن         التحدي  ار  بروين دار السالم يف االعتب    
 نصف مليون إىل  السكان  إذ يتوقع أن يصل عدد      املتاحة لإلسكان،   ة  وارد األراضي الشحيح  م

  .٢٠٢٥  حبلول عامنسمة
، الذين ُيشجعون أيـضاً     وظفيها مساكن بإجيار شهري متدن مل     توفر احلكومة كما    - ٧٥

منحهم قروض سكن معفاة خالل  من منازل خاصة هبم أو شراء مساكن جاهزةعلى تشييد 
  .ئدمن الفوا

   الـذي    اإلسـكان  دار السالم بشكل كبري من خمطـط      بروين  وقد استفاد مواطنو      -٧٦
 ةلضروريو املستلزمات ا  األساسية أ ال يزودهم بالسكن فحسب، وإمنا ميدهم كذلك باهلياكل         

مزيد من مراكـز    يف تشييد    تهميكن مالحظ هو أمر   و. معيشتهممستوى  حتسني  اليت تزيد من    
املخطط املناطق املخصصة يف إطار  داخلاجملتمعية س وغريها من املباين الرعاية الصحية واملدار

  .املعيشيالسكان لتحسني مستوى املذكور 
سُتخصص مبوجب املخطط الـوطين لإلسـكان     يف املستقبل،   وحتسباً لزيادة الطلب      -٧٧

يف سـتة  ألغراض تشييد املزيد من املساكن هكتار  ١ ٠٠٠حنو أراض جديدة تبلغ مساحتها  
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ـ خري شاهد على    لحكومة  ملستقبلية ل طط ا وُتعد اخل .  يف عموم أرجاء البلد    اقع خمتلفة مو ة رؤي
دار السالم سيحصلون على سكن الئـق       بروين   اليت تفيد بأن مجيع مواطين       صاحب اجلاللة 

  .ةاألهداف اإلمنائية لأللفييأويهم مبا يتمشى و

  التسامح بني األديان  -حاء   
ارسـة  مـن مم   مجيع األديـان      مبا ميكّن أتباع   بالسلم والوئام بروين دار السالم    تنعم    -٧٨

م، وهو واحد من األسباب الرئيسية اليت تقف وراء متتع          شعائرهم الدينية واحلفاظ على ثقافاهت    
األديان حريـة ممارسـة     املنتمني إىل كل    ألشخاص  لوينص الدستور على أن     . البلد بالسالم 

ـ  زيـاء على ارتداء األ  مفروضة  قيود   أية    وال توجد  .سالم ووئام شعائرهم الدينية ب    أو  ة الديني
االحتفـاالت الدينيـة    فإن  لى ذلك،   وعالوة ع . اليت تصّور رموزاً دينية    الشخصية   قتنياتامل

الـسنة  و) هاري رايا عيد الفطـر    (عيد الفطر   مهرجان  مثل  ،  رمسيةطل  ام ع ُتتخذ أي الكربى  
 طقوس إقامة العالقات الودية مـع       اللةصاحب اجل كما ميارس   . دالصينية اجلديدة وعيد امليال   

، هلـا ت خمطط هلا أو أخرى غري خمطـط    زياراإجراء  إما من خالل    " ميسرا راكيات "األفراد  
بـني  القائمة   العالقة اخلاصة    ةهذه املمارس وتعزز  . رةاجلمهور مباش أن يلتقي ب   لكي يتسىن له  
  .والشعباللة صاحب اجل

  معاجلة اجلناة وإعادة تأهيلهم  -طاء   
ـ     أُنِشئت    -٧٩ ، ١٩٥٤س  مـار /آذارة يف األول مـن      إدارة السجون التابعة لوزارة الداخلي
معاملـة  احتجاز اجلناة على حنو آمن ومعاملتهم       يف  تمّيز   ال  حتقيق السعي إىل تضطلع مبهمة    وهي
وصـفهم مـواطنني    يتمكنوا من العودة إىل اجملتمع ب     تأهيلهم حىت   إعادة  إجناح عملية   وة  إنساني

فإهنـا هتـتم بوضـع      ،   ولكي تدعم احلكومة إجناز هـذه املهمـة        .لتزمني بالقانون منافعني و 
هلـذه  الطوعي  االنضمام  فيها على   ُيشدد  تأهيل  الإعادة  تركز على برامج املعاجلة و    استراتيجيات  

التركيـز علـى    تتمثل يف   أخرى   استراتيجية أساسية ومثة  . الربامج والتشجيع بقوة على التغيري    
 السجني  التدريب املهين يف تطوير مهارات     أمهيةكما تؤيد احلكومة    . املستمروالعالجي  التثقيف  
  ).٥١صل الف(وتتوىل إدارة السجون تنفيذ أحكام قانون ولوائح السجون . العملية
 العالية  خالقياتفيه األ غرس  وُيطالب كل سجني صحيح البنية بالعمل من أجل أن تُ           -٨٠

وُيمنح اجلنـاة فرصـة      . جمدداً االندماج يف اجملتمع  ه على   تساعدوسلوكيات االنضباط اليت    
اً بـدني اً  تدريب، كما يتلقون    حضور دورات التدريب املهين الكتساب مهارات قابلة للتسويق       

وتوفر أيضاً  . حفاظاً على لياقتهم البدنية   األلعاب  ة التمارين و  وممارسيشمل تدريبات رياضية    
  :وفرة يف هذا الصددبرامج إعادة التأهيل امليلي فيما و. ةالدينية واالجتماعيخدمات املشورة 
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  ؛ة لألفراد واجملموعات واألسراملشور إسداء - إعادة التأهيل النفسي •
 التثقيف الديين واالضطالع بأنشطة دينية وفقـاً        - خالقيإعادة التأهيل األ   •

  ؛اإلسالمي للتقومي
اإلدارات / حماضرات يلقيها متحدثون من الـوزارات      - دينإعادة التأهيل امل   •

  ؛والقطاع اخلاص
 األنشطة الصحية الذاتية؛ والتدريبات والتمارين البدنيـة        - التدريب البدين  •

  ؛وممارسة األنشطة الرياضية
وتربيـة   ؛الزراعـة و ؛النجارة واحلرف اليدوية   - جتماعيإعادة التأهيل اال   •

ملنـاظر  صـيانة ا  ووالبـستنة   ؛  وصيانتهاالسيارات   غسلوالغسيل؛  و؛  املاشية
  .بيعية واملباينالط

اخلاضـع إلدارة   ة املخدرات   كافحتوىل مكتب م  ،  ٢٠٠٨فرباير  / شباط ١واعتباراً من     -٨١
، )مركز اإلصـالح  (مركز إعادة تأهيل مدمين املخدرات      اء مسؤولية إدارة    مكتب رئيس الوزر  

شقي ج ملعاجلة اجملرمني السابقني من متعاطي املخدرات ومستنوهو يعمل بوصفه معهداً يدير برام
املعاجلة اجملتمعيـة وينفـذ   التأهيل مفهوم ز مركويعتمد . الشفاءمساعدهتم على واملواد املخدرة  

 ويعترب النظام الذي يطبقه املركـز املـذكور         .أنشطة دينية  كما يضطلع ب   برامج التدريب املهين  
" مراحلنظام تدرجيي على    "بة يف إطار    العقوأساس إنزال   يقوم على   اً  برناجمواملكون من مراحل    

متعـاطي  عملية قبـول  وجتري . ل املعنيةراحاملرتبطة باملاملكافآت /مع زيادة االمتيازات بالتالزم  
  :أال وهيثالث طرق،  مبوجب املخدرات يف مركز إعادة تأهيل مدمين املخدرات

قانون مكافحة تعـاطي    )] ٢(٢٥ املادة)/٤(٢٩ املادة[أمر صادر عن احملكمة      '١'
  ؛٢٧املخدرات، الفصل 

قانون مكافحـة تعـاطي   )] ١(١٨ املادة)/٢(٣٣ املادة[صادر عن الوزير    أمر   '٢'
  ؛٢٧املخدرات، الفصل 

قـانون مكافحـة تعـاطي      )] ٢(١٨ املادة)/٤(٣٣ املادة [االنضمام الطوعي  '٣'
  .٢٧املخدرات، الفصل 

 برفاهعلى املسائل املتصلة    ويتوىل جملس الزوار وإحدى اللجان االستشارية اإلشراف          -٨٢
عن إشرافهما على ما حييط بعمليات        فضالًمركز إعادة تأهيل مدمين املخدرات،        املقيمني يف 

هاتان اجلهتان مها جهتا رقابـة مـستقلتان        و. تعمليااستعراض هذه ال  أو  التأهيل من وقائع    
مسؤولني بارزين مـن خمتلـف      اء جملس الزوار    أعض ويضم   . املرافق وبرامج العالج   انتفقدت

  .ةاملنظمات غري احلكومي، مبا يف ذلك من اجملتمعفئات ة واخلاصاحلكومية والوكاالت 
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  الفرص االقتصادية  -ياء   
غـري  جتاري مفتوح يستند إىل القواعـد و      نظام  إنشاء   بشدةبروين دار السالم    تؤيد    -٨٣

ال ،  ومن هذا املنطلـق   . العامليةرة  منظمة التجا حسب ما توصي به      ، ومتعدد األطراف  متييزي
، قتصاديةاالفرص الجتارية هتدف إىل تعزيز النمو االقتصادي وخلق      اساتسيينتهج  البلد  يزال  

  .ق القرارات االقتصادية لقوى السواختاذوالالزمة املوارد ص ختصيمع ترك مسألة 
إعداد شعب متعلم وبـارع يتمتـع       بلد   يتوىل ال  ،"٢٠٣٥رؤية بروين لعام    "ومبوجب    -٨٤
االقتصادية املستدامة يف بروين ة التنميحتقيق الً عن   فضرفيعة املستوى،   نوعية حياة   ات فذة و  هارمب

رات علـى   االستثماتوظيف  التجارية و ص العمل   من خالل توسيع نطاق فر    وذلك  دار السالم،   
  .الصغرية واملتوسطة احلجمطوير املشاريع احمللي واألجنيب، وتكل من الصعيدين 

ألعمـال  املـواطنني ل  ية  ملكمفروضة على    قيود أو شروط     ةأيبالتايل  ليست هناك   و  -٨٥
 أو شـركة يف جتاريـة   أن ينشئ أعماالًأو أجنيب مواطن  ي  وجيوز أل . أو الشركات التجارية  

البلد، فيجـوز   مواطنو  أما   .بوصفها شراكات أو شركات خاصة أو عامة      بروين دار السالم    
  .ةتعاونيت دية أو مجعياملكيات فرإنشاء هلم كذلك 

كـل  ه ينبغي أن ختضع     أنيقضي ب شرط   على   )٣٩الفصل  (قانون الشركات   وينص    -٨٦
 أو نصف عدد    ،جيب أن يكون أحدمها   ، حيث    إلدارة مديرين اثنني على األقل     شركة مسجلة 

. هـا املقـيمني في  و من   أبروين دار السالم    من رعايا   املديرين يف حال كانوا أكثر من اثنني،        
اً ينطبق أيض  يف البلد، و   تهااءلساألعمال التجارية ويكفل إمكانية م    تسيري  هذا الشرط   ويسّهل  

  .مروين دار الساليف بمجيع املواطنني  بالتساوي علىهذا الشرط 
وافز االسـتثمار   حب األمر اخلاص  سنت بروين دار السالم   ،  ٢٠٠١يونيه  /ويف حزيران   -٨٧

طـوير  لتـشجيع إنـشاء وت    وذلك  ) ٩٧ الفصل(السابق  قانون حوافز االستثمار    ليحل حمل   
ـ  ألغراض   االقتصاديةغريها من املؤسسات    و ةاملؤسسات الصناعي  نطـاق النـشاط    ع  يتوس

" املؤسـسة الرائـدة   "لقـب   توجيهية ملنح   ئ  القانون اجلديد على مباد   وينص  . االقتصادي
تـوفري  عـن     الضرائب، فضالً إعفاء االستثمارات األجنبية واحمللية من       و يةصناعالمشاريع  لل

  .إمكانية متديد فترات اإلعفاء من الضرائب
ات أن حتـصل    لقانون الشرك اً  مؤسسات التجارية والشركات املسجلة وفق    وحيق لل   -٨٨
ـ  األمر اخلاص مبوجب  حوافز االستثمار   ى  عل ُيعامـل  ، و ٢٠٠١عـام   لوافز االسـتثمار    حب

. املستثمرين احمللـيني مشاريع مشتركة، معاملة ، مبن فيهم القائمون على  األجانباملستثمرون  
ضريبة الـدخل   األمر اخلاص ب  ع  ، بينما يوسّ  ضريبيةالوافز  احلمنح  ويسّهل هذا القانون عملية     

املخططات، ن  يف إطار جمموعة م    املقدمة    جماالت اإلعفاء من الضرائب،    ٢٠٠١م  لعا) املعدل(
 غـري أن  ". شركات صناعية رائدة  "الشركات اليت ُيعلن عن حصوهلا على لقب        مبا يف ذلك    
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ـ         معينة مقصورة على     استثماريةز  وافهناك ح   ةمواطين بروين دار السالم أو الـشركات احمللي
  .احلجم الصغرية واملتوسطة مؤسساتلاملساعدة املقدمة ل، مثل العاملة فيها

تنمية املوارد  أمهيةعترف ببروين دار السالم تفإن حقيق النمو االقتصادي والتنمية، ولت  -٨٩
التجاريـة  ة أمام املؤسـسات     فرص اقتصادي إتاحة   و وهياكلها األساسية  االبشرية لبناء قدراهت  

ـ      يت تبذهلا هود ال  يف إطار اجل   ،وتتوىل بروين دار السالم   . يف البلد العاملة   و  لتعزيـز هـذا النم
على املـستوى  وذلك ،  متعددينحرة مع شركاء    جتارة  اتفاقات  إبرام  تفاوض على   الوالتنمية،  
 دار الـسالم يف   وتواظب بروين .سواءال  على رابطة أمم جنوب شرق آسيا    ويف إطار   الفردي  

هـذه  على الدعوة إىل تطبيق ما ُيجىن مـن         التجارة احلرة   املتعلقة باتفاقات   فاوضات  املهذه  
يتاح وعالوة على ذلك،    .  فيها واملقيمني الدائمني كل من مواطنيها    على  من فوائد   االتفاقات  

 جمـاالت يف  ات  تعزيز وتطوير اخلرب  هبدف  ات  هذه االتفاق ن مبوجب   العديد من أنشطة التعاو   
للمشاركة   مجيع املواطنني واملقيمني  أمام  الفرص  ُتتاح  واألعمال التجارية،   لتعليم أو   اكخمتلفة  

  .ن هذهيف أنشطة التعاو

  التحديات والقيود واألولويات الوطنية  - سادساً 

  التنمية البشرية  -ألف   
ج لتطـوير   رامبفيه   ُتوضعما  ، ك  االقتصادية والضمان االجتماعي   اتالثروينعم البلد ب    -٩٠

إقامة جمتمع أكثر استقالالً واعتماداً على الذات ويتسم مبـستوى          فضالً عن   مهارات السكان،   
بالنفس لدى  الثقة  بناء   الذايت و  ملزيد من احلفز  تزال هناك حاجة    غري أنه ال    . أعلى من االنضباط  

. بشكل كـبري  الذي حيتدم فيه التنافس      سوق العمل    مبا يكفل دخوهلم يف   لشباب  املهمشني من ا  
تنمية الشباب مـن  م لتنظي مشاريع جيدة ال ىلإاجة   حب دار السالم  بروينفإن  ذه الرؤية،   اً هل حتقيقو

  .ةدولية هيئات مهني  املساعدة التقنية مناحلصول علىومشتركة تنظيم برامج  خالل
تنمية تتواصل  ،   احمللي جملتمعيف ا عالقة مع زعماء القاعدة الشعبية      دوام ال على  اً  حفاظو  -٩١

معات تاجملقرى و ال احملليون وزعماء زعماء  ال (ة احمللي اتاجملتمععلى مجيع صعد    كفاءة  مستوى ال 
، لتزويدها بالتكنولوجيا ومدها بسبيل للوصول إىل هذه التكنولوجيا على          )شتركةاملسكنية  ال

فرة اسوب املو أجهزة احل  وتساعد   .خالل التدريب على تكنولوجيا املعلومات    ن  املساواة م قدم  
املقاطعات الفرعية اإللكترونية والقـرى     (ية القروية املوصولة بشبكة اإلنترنت      تمعللمراكز اجمل 
املتعلقـة بتقـدمي    سد الفجوة التكنولوجيـة     ، على   )E-Kampung و E-Mukim) (اإللكترونية

سـبل  حمدوديـة  نامجة عن  هناك حتديات   ، ال تزال    ومع ذلك . رب اإلنترنت خلدمات العامة ع  ا
  .تشبكة تكنولوجيا املعلومات واالتصاالب تغطيةعلى ال القرى النائية حصول بعض
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  الرعاية الصحية  -باء   
تعزيـز  لأنشطة  يف   أن ينخرط البلد     ،العمر املتوقع من الضروري يف ظل زيادة معدل         -٩٢

وهناك . مفيد يف اجملتمع  ة لكي يضطلعوا بدور     شيخوخ يف سن ال    على نشاطهم  املسننيحفاظ  
ض يادة خماطر اإلصـابة بـأمرا     لتفادي ز املتمثل يف تعزيز أمناط احلياة الصحية        التحدياً  أيض

ـ يف جمـال    نشطة  االضطالع باأل ستراتيجيات و طريق وضع اال  ن  ع ، وذلك تنكسية ف التثقي
حاالت الطوارئ  ملواجهة  التأهب  استمرار  ان  لضم شاقةالهام  من امل هي  املهام  هذه  و. الصحي
حـاالت  للكشف عـن    الالزمة  الرصد  ات  مؤشروضع  مل   بنشاط وفعالية، مبا يش    الصحية

مكافحة كشف و ألغراض  املبكر  ار  واحلفاظ على نظام لإلنذ   ؛  األمراض املعدية معاودة ظهور   
وهياكل أساسية  إجراءات  وما يلزم من استراتيجيات     ووضع   أنواع العدوى املستجدة     تفشي

  .يةللتعامل مع الكوارث احمللية والوطن

  األطفال  -جيم   
  :فيما يلي سرد للتحديات املواجهة فيما خيص محاية حقوق الطفل وتعزيزها  -٩٣

ـ صنفة  املاجة إىل تعزيز اآلليات القائمة جلمع البيانات واملؤشرات         احل • سب حب
مجيع هذا األمر يشمل و. الريفيةاملناطق  واملناطق احلضرية وعمراجلنس وال نوع

املعرضني منهم للخطـر    لى  عحتديداً   مع التركيز     عاماً، ١٨ األطفال حىت سن  
؛ املعاملةإساءة  أو اإلمهال أو    االعتداء  األطفال ضحايا   ن فيهم   بوجه خاص، مب  

   واألطفال بالتبين؛ ذوو اإلعاقةواألطفال
ـ /مواصلة رفع مستوى الوعي حبقوق الطفل وبدوره       • ه يف األسـرة    ـوظيفت

  وأوساط اجملتمع؛
ة حقوق الطفل وأحكامها     إىل تعزيز ومنهجة عملية نشر مبادئ اتفاقي       اجةاحل •

  عن طريق تعبئة فئات اجملتمع؛
مواصلة الترويج الستخدام التكنولوجيات استخداماً سليماً قائماً على القـيم           •

اإلنسانية واحترام الذات واآلخرين ومراعاة حقوق الطفل، مع االهتمام على          
  ؛حنو عاجل باإلنترنت والتلفزيون واالتصاالت املتنقلة باهلواتف النقالة

تدريب األطفال على دعم أنفسهم ذاتياً وعلى مهـارات التكيـف لتقويـة              •
  شكيمتهم يف مواجهة الشدائد؛

طلب املساعدة التقنية فيما يتعلق بتعزيز خدمات املشورة والتـدريب علـى             •
  .مهارات احلياة
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  املرأة  -دال   
لتمييـز  فيما يلي سرد للتحديات املواجهة فيما يتعلق بالقضاء على مجيع أشكال ا             - ٩٤

  :ضد املرأة
 يف جمال تعميم مراعاة املنظور اجلنساين، مثـل       بناء القدرات   اجة إىل تعزيز    احل •

مبا يتوافق ومراعـاة    حتليل السياسات   وضع ميزانية تراعي املنظور اجلنساين و     
  ؛ يف هذا امليداندعوةاملنظور املذكور واالضطالع بأنشطة 

ة حـسب   ـبيانات مصنف (ائي  نظام إحص إنشاء  يف جمال   تقين  تقدمي الدعم ال   •
  ؛)نوع اجلنس

إمكانية سيما بشأن    زيادة تثقيف املرأة حبقوقها فيما خيص العنف املرتيل، وال         •
تعزيـز وعـي    الالزمة و احلصول على املشورة وغريها من أشكال املساعدة        

  .اجلمهور ونفوره من هذه األفعال

  اإلعاقة  -هاء   
 األشخاص ذوي اإلعاقة   يتعلق حبماية حقوق     فيما يلي سرد للتحديات املواجهة فيما       -٩٥

  :مبا يتمشى وأحكام االتفاقية) باتباع هنج قائم على إعمال احلقوق(
على أسـاس التـصنيف      حاالت اإلعاقة    تعزيز اآللية احلالية لتصنيف   مواصلة   •

  والصحة؛بشأن األداء واإلعاقة الدويل 
 حسب اإلعاقـة وفقـاً       النظام القائم جلمع البيانات املصنفة     اجة إىل تعزيز  احل •

  والصحة؛بشأن األداء واإلعاقة لتصنيف الدويل ل
  النهوض مبستوى أنشطة التعليم والتدريب ذات الصلة املـوفّرة لألشـخاص            •

  ذوي اإلعاقة؛
  ؛توظيف األشخاص ذوي اإلعاقة/زيادة فرص عمل •
  حتسني اخلربات يف جمال تنمية قدرات األشخاص ذوي اإلعاقة؛ •
  ملعوقون التفوق يف األلعاب الرياضية؛احلرص على أن حيقق ا •
 نيتفوقامل ذوي االحتياجات اخلاصة     نـة م ـب للطل ازـامتيراكز  ـاء م ـنشإ •

  .ميف دراسته
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  املسّنون  -واو   
 طريـق ن  عتستند بروين دار السالم إىل منجزاهتا فيما خيص رعاية املسنني، وذلك              -٩٦

  :النظر يف اجملاالت اآلتية
عن طريق زيـادة وعـي       شيخوخةبالنشاط يف سن ال   املتعلقة  ضايا  عزيز الق ت •

  ؛كرمي املسنني واحترامهمتمهور بضرورة اجل
  سني برنامج دعم مقدمي الرعاية داخل نطاق األسرة؛حت •
ي ومراكز األنشطة   طوععزيـز برامـج رعاية املسنني يف املرتل على أساس         ت •

  ؛النهارية للمسنني
  لدولية بشأن املسنني؛وضع خطة عمل للمسنني تتفق وخطة عمل مدريد ا •
  .مواصلة تقدمي اإلعانات للخدمات ذات الصلة •

  بناء القدرات واملساعدة التقنية  -زاي   
 قليمية والدولية ذات الـصلة    التظاهرات اإل يف عدد من    شاركت بروين دار السالم       -٩٧

املمارسات واخلـربات   ل  أفضمن   عن طريق هذه املشاركات   استفاد البلد   و .حبقوق اإلنسان 
احلكومية واملنظمات غـري  ت الوكاالاً عملت أيضو. املسائل املتعلقة حبقوق اإلنسانرتبطة ب امل

 املركـز األفريقـي   ،لهليئات اإلقليمية والدولية مث   ن ا يف البلد مع غريها م    املوجودة  احلكومية  
صـندوق   و ، اإلمنائي للمرأة  صندوق األمم املتحدة   و ،يبرنامج األمم املتحدة اإلمنائ    و ،للمرأة

 واالحتـاد الـدويل     ،منولـث للـشباب   ووبرنامج الك  ،)اليونيسيف(األمم املتحدة للطفولة    
لكن القيود املفروضـة يف     و. واملواداملخدرات  نع إساءة استعمال    للمنظمات غري احلكومية مل   

عـض  املـشاركة إال يف ب    على حنوٍ مل يسمح ب    البشرية  د  نقص املوار هذا اخلصوص تتمثل يف     
فهـم  حتقيق  إىل  بروين دار السالم    سعي  يف  ة  نقص اخلرب  ويسهم كذلك    . الرئيسية تظاهراتال

املعاهدات وهي ، فعاالًاً تنفيذقوق اإلنسان ذ املعاهدات املتعلقة حبضمان تنفي بهتا  أفضل اللتزاما 
إىل  االنـضمام     يف هاتسهيل نظر كذلك يف   و عليها،   توقعوطرف فيها   دولة  اليت أصبحت   

 بروين دار السالم  فإن  ،   املنطلق امن هذ و. قوق اإلنسان قليمية حل خمتلف املعاهدات الدولية واإل   
  .د يف هذا الصدعنيةهيئات األمم املتحدة امل تتطلع إىل العمل مع



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

33 GE.09-15680 

  االستنتاجات  - سابعاً  

تلبيـة  ضـمان   بكل ما أوتيت من عـزم علـى          دار السالم    كومة بروين حترص ح   -٩٨
 حلصول على الرعاية الصحية والتعليمابل سمدهم ب، من قبيل سكاهنااألساسية لت االحتياجا

 الـيت  إلمكانياتاقصاء مجيع   استاً  وتواصل احلكومة أيض  .  والفرص االقتصادية  الئقواملأوى ال 
االحتياجات األساسية احلصول على يف  احلق ذلك تساعد على حتسني رفاه اإلنسان، مبا يفقد 

  .ةراكات إقليمية ودوليإقامة ش األخرى، وكذلك تعزيز قدراهتا الوطنية من خالل
Notes 

1 Although this group was established for the preparation of this report, there is an ad-hoc 
working group which generally addresses the human rights related issues particularly on 
women and children. 

2 According to the Brunei Nationality Act, there are 7 groups of indigenous peoples 
namely Belait, Bisayah, Brunei, Dusun, Kedayan, Murut and Tutong.  

3 Bukitans, Dayaks (sea), Dayaks (land), Kalabits, Kayans, Kenyahs, Kajangs, Lugats, 
Melanaus, Penans, Sians, Tagals, Tabuns and Ukits. 

4 “Penghulu” is defined as a Head of Wards. The post of “Penghulu Mukim” will only 
established when there are four or more heads of villages. 

5 “Mukim” – sub-district.  It is made up of several villages. There are 38 mukims in Brunei 
Darussalam, all subdivisions of the four districts. 

6 Village Consultative Council was established in 1992 and it acts as another channel of 
consultation, aimed at strengthening the institutional effectiveness of the heads of wards 
and villages as grassroot leaders. Its formation is also to help inculcate the spirit of 
nationalism and upholding the aspiration and leadership of His Majesty. The Council 
plans and organise socio-economic programmes for the wellbeing of the population in 
their respective areas, and undertake various community activities. 

7 Replacing the senior officials level, which was initially established in early 2000. 
8 Students enrolled at these schools requiring a high level of support will have Individual 

Educational Plans (IEPs) or Remedial Education Plans (REPs) designed to address their 
areas of diverse learning needs. Their specific learning needs will be met through 
adaptation and/or modification of the curriculum. Appropriate facilities and assistive 
technologies are also being provided. Those with hearing, visual or communication 
problems will have access to specialized equipment and software that will enable them to 
carry out reading, writing and other learning tasks that were previously difficult or 
impossible. With the provision of appropriate school infrastructure: facilities, resources 
and teaching personnel (SENAs, HRTs, Teacher Aides, ‘itinerant/resource teacher’ as 
well as relevant specialists), the level of access to schools and learning for children with 
special needs will be raised to ensure that all children are in school and learning to their 
fullest capacity, as well as ensuring equity in the classroom, in learning materials, in 
teaching and learning processes, in school policies, and in monitoring learning outcomes. 

9 The SPN21 is regarded by the Ministry of Education as a common platform for realising 
its strategic plan as well as its vision and mission. 
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10 This vision is interpreted in schools as: (1) all children in the community are valuable and 

have an equal right to education; (2) all children are entitled to an education that 
addresses their individual learning needs to enable them to realize their potential; and (3) 
the school is to provide quality inclusive education by creating a learning environment 
that meets the educational needs of individual children. 

11 There has been an initiative to review and improve the early childhood education in 
Brunei Darussalam in order to synchronize with one of the Education For All goals 
based on UNESCO; that is expanding and improving early childhood care and education, 
especially for the most vulnerable and disadvantaged children, thus including to improve 
service provision for young children with special needs and their families by providing 
educational and therapeutic input, support and advice to the family to maximize the 
child’s progress. 

In the light of the National Education System for the 21st century (SPN 21) the 
curriculum framework will equip the children intellectually, physically, socially, 
aesthetically and morally with the right values and skills. The curriculum framework is 
based on the Ministry of Education’s mission to provide a holistic education to achieve 
the fullest potential of all children and includes the principles for effective learning of 
children aged 0-5 year olds which forms the basis for lifelong learning. 

       
  


