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موجز تنفيذي
أحرزت مجهورية ملديف تقدماً ملحوظاً يف التنمية االقتصادية والبشرية ،وحتركت بسرعة
ملحوظ ةةة لتحقي ةةا ه ةةدإ التح ةةول و تتمة ة ح ةةدي ومتق ةةد  .وتع ةةاو البل ةةد تعاونة ةاً بن ةةاءً مة ة
اآلليات الدولية حلقوق اإلنسةا  ،ووهةيف يف عةا  ٢٠٠٥دعةوة داممةة و مجية اليةات اإلهةراءات
اخلاصةةة التابعةةة لألمةةم املتحةةدة ،واستسةةاإ سةةت زيةةارات حةةد اآل  .وقةةد صةةدقت ملةةديف علة
سب ٍ من معاهدات حقوق اإلنسا األساسةية التسة  ،وعلة سةة بروتوكةوالت ايتياريةة ،ون ةا
رومةةا األساسةةك للمحنمةةة ادناميةةة الدوليةةة ،وكةةذلس عل ة االت اقيةةات األساسةةية ال مةةا ملن مةةة
العمل الدولية اليت تتناول أرب وئات من املبادئ واحلقوق األساسية يف العمل.
ويالل االستعراض األول ،تلقت ملديف  ١٢6توصية ،قبلت منها احلنومة  89قبةوالً
تامةاً ،و ١١قبةةوالً هيميةاً ،وأحالةةت علمةاً بسةةت منهةةا ،وروسةةت  ٢٠توصةةية مة بيةةا األسةةبا .
ويسةةر ملةةديف أ تبل ة ألةةا ،يةةالل السةةنوات األرب ة املا ةةية ،ن ةةذت بالنامةةل مةةا تموعةةيف ٥8
توصية ،ون ذت هيمياً  3٢توصية.
وويمةةا ة التعلييي  ،تةةوور ملةةديف ،يالوةاً ملع ةةم البلةةدا الناميةةة ،التعلةةيم ا ةةا حةةد
املرحلةةة ال انويةةة العليةةا كمةةا تةةوور امتحانةةات حمليةةة ودوليةةة تانيةةة دمية األل ةةال ،معتمةةدة سياسةةة
اإلسكان ،بنت احلنومة ،حد اآل  ٢ 63٠ ،وحدة
"عد التخلك عن أي ل ل" .وويما
سننية اهتماعية موورة بذلس سنناً امناً والمقاً وميسور التنل ة ل ة  ١7 ٥٠٠شةخ  .وتشةنل
مسةةألة تعييةةي الصي ة ومحايتهةةا أولويةةة مةةن األولويةةات الرميسةةية ،و هانةةي تةةووي الرعايةةة الصةةحية
الشةةاملة .وقةةد حققةةت ملةةديف األهةةداإ  4و ٥و 6مةةن األهةةداإ اإلةاميةةة لألل يةةة وأصةةبحت
معدالت وويات الر ة واألمهةات ويهةا تعةادل معةدالت البلةدا املتقدمةة .وقسةت ملةديف علة
شةةلل األل ةةال وظلةةت ياليةةة مةةن املالريةةا ألك ةةر مةةن ثالثةةة عقةةود ،وال توهةةد ويهةةا أمةراض أيةةر
مين ةةن الوقاي ةةة منه ةةا بالتحص ةةع .وحاول ةةت مل ةةديف ع ةةدة مة ةرات تعيي ةةي ن ةةا العدال يية الجنا ي يية
والوصول و العدالة .وعل وهيف اخلصوص ،صدر يف عا  ٢٠١4قانو هنةامك مةنقق قةوي مة
عةةدة ق ةوانع رميسةةية أيةةر م ةةل قةةانو مناوحةةة التعةةذيي ،وقةةانو الس ة ن واإلو ةرا املشةةرو ،
وق ةةانو مناوح ةةة مس ةةل األم ةوال ومناوح ةةة اوي ةةل اإلره ةةا  ،وق ةةانو تس ةةليم ا ةةرمع واملس ةةاعدة
القانونية املتبادلة بشأ املسامل ادنامية ونقل الس ناء.
وحققةةت ملةةديف مناسةةي كبةةية يف محايةةة حقييوق الفتيياض الةييعيفة .وقةةد عةةيز قةةانو
من العنف املنييل ،وقانو ادةرامم ادنسةية وقةانو منة التحةرس ادنسةك واالعتةداء ادنسةك لةار
محاي ةةة النس ةةاء واألل ةةال وامله ةةاهرين م ةةن العن ةةف واالس ةةتنالل ادنس ةةك .وأع ة الق ةةانو املتعل ةةا
باإلعاقةةة دوعةةة قويةةة للنهةةوض قةةوق األشةةخاص يوي اإلعاقةةة ،وسةةمق باحلصةةول علة املسةةاعدة
املالية ،وو لوامق بشأ املعايي الدنيا وحتديد اهلوية ،والعمل اإلجيايب ،يف الوقت الذي لقك وييف
قانو مناوحة االجتار بالبشر ترحيباً بوص يف عالمة بارزة يف تال مناوحة االجتار بالبشر.
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وال ت ةيال التحةةديات قاممةةة .ومةةن التحةةديات املسةةتمرة االنتثييار الشييديد للعةةدد الصةةني
هةةداً مةةن السةةنا يف من قةةة واسةةعة ،والتحةةديات اإلةاميةةة والوهوديةةة الةةيت ي رحهةةا تغييير المنييا ،
وحتديات القدراض واإلدارة امل روحة لنو ملديف من الدول اديرية الصنية النامية .وسةيواهيف
عم ةةال حق ةةوق اإلنس ةةا يف البل ةةد مش ةةاكل هدي ةةدة ناجت ةةة ع ةةن وه ةةود حت ةةديات ناش ةةئة م ةةن قبي ةةل
القةييايا الديني يية الةةيت يسةةببها ايةةتالإ ت سةةي التعةةاليم الدينيةةة ،وارت ةةا معةةدل انتشةةار تعةةالك
املخةةدرات ،ومسةةألة عنييف العصيياباض الةةيت ت ةرتبا اةةذا االنتشةةار ارتبال ةاً وثيق ةاً .وبامل ةةل ،تشةةنل
عملية ةةة توطيي ييد الديمقراطيي يية أيس ة ةاً حتة ةةدياً للحنومة ةةة ،ال سة ةةيما أ املهسسة ةةات احلدي ة ةةة العهة ةةد
واددي ةةدة لس ة ة للحق ةةاما القاس ةةية ال ةةيت ت ر ةةها عملي ةةة تولي ةةد الدميقرالي ةةة يف الق ةةر احل ةةادي
والعشرين.
وتصر احلنومة علة منة االنتنةاجت وجتنةي اليةار الن ةا الةدميقرالك .وهةك عازمةة علة
احل اظ علة أصةالة رحلتنةا الدميقراليةة ببقامهةا صلصةة للدسةتور والقةوانع ،كمةا ألةا ملتيمةة بنةرجت
ثقاو ةةة تق ةةو عل ة اح ةسا حق ةةوق اإلنس ةةا  ،وتعيي ةةي حق ةةوق اإلنس ةةا ومحايته ةةا عل ة ةةو كام ةةل،
وااللتةيا باملعةةايي الدوليةةة ،مة احل ةةاظ علة لابعهةةا ال ريةةد .وبةةذلس ،سةةتحقا دميقراليةةة ملديفييية
حقيقية.
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أوالً -مقدمة
 -١يُقةةد هةةذا التقريةةر ووق ةاً لق ةرار تلةةن حقةةوق اإلنسةةا  .٢١/١6وهةةو يقةةد بيان ةاً لتن يةةذ
التوصةةيات املقبولةةة والت ةةورات الةةيت شةةهدهتا حالةةة حقةةوق اإلنسةةا يف ملةةديف عقةةي االسةةتعراض
األويل للبلد يف لار الية االستعراض الدوري الشامل أثناء الدورة التاسعة لل ريةا العامةل املعقةودة
يف تشرين ال ا /نوومرب .٢٠١٠
 -٢وحتت ةةل ملةةديف ،هةةذا العةةا  ،باليوبيةةل الةةذهق لالسةةتقالل .وقةةد نةةال البلةةد اسةةتقالليف عةةن
بري اني ةةا يف  ٢6اوز/يولي ةةيف  .١96٥وقب ةةل يل ةةس بع ةةدة أعة ةوا  ،س ةةنت مل ةةديف دس ةةتوراً منتوبة ةاً
وك لةت االقةسا العةا للبةةالنع يف عةا  .١93٢ومنةذ يلةس احلةةع ،أصةبحت محايةة حقةوق ال ةةرد
رحل ةةة يا ةةها موالن ةةو مل ةةديف نس ةةاعدة ش ةةركامنا ال ةةدوليع وح ةةاولوا يالهل ةةا جي ةةاد حل ةةول حملي ةةة
ملشةةاكل حمليةةة .وكةةا الةةنهل اإلةةةامك للبلةةد ل ةاً يشةةنل ويةةيف ةةما احلقةةوق األساسةةية لألو ةراد
عنصراً حمورياً لتخ يا التنمية الولنية.
 -3وي ةةالل العق ةةود اخلمس ةةة املا ةةية ،حقق ةةت مل ةةديف تق ةةدماً ملحوظ ة ةاً يف ت ةةال التنمي ةةة
االقتصةادية والبشةرية .ويف كةانو ال ا /ينةةاير  ،٢٠١١يرهةةت ملةديف مةةن قاممةة األمةةم املتحةةدة
ألقل البلدا ةواً ،وهك ثال بلد وقا ير من ا موعة منذ عا .١97١
 -4وعل الرمم من هذه اإلجنازات ،تعسإ احلنومة بالتحديات اهلاملة اليت يواههها البلد،
وال تةيال ملتيمةةة بةةالنهوض قةةوق الشةةعي ورواهةةيف ،مة السكيةةي بوهةةيف يةةاص علة احلةةد مةةن عةةد
املسةةاواة ،وانةةع الشةةبا  ،وتعييةةي التقةةد االهتمةةاعك  -االقتصةةادي .وملةةديف معر ةةة بشةةدة
للتحةةديات ال ري ةةدة النامج ةةة ع ةةن ح مه ةةا الص ةةني وانتش ةةارها ادن ةرايف وتن ةةي املن ةةاخ .وت ةةل ه ةذه
التحةةديات عوامةةا هامةةة حتةةول دو تقةةد البلةةد ةةو توليةةد الدميقراليةةة توليةةداً كةةامالً ،وهةةو تقةةد
ك ياً ما تتخلليف أوهيف قصور هينلك واوتقار و القدرات و و اخلربة التقنية.
 -٥ورأت احلنومة دامماً أ مواصلة التعاو م ا تم الدويل هو ال ريةا و األمةا  .وهةذا
االعتقةةاد هةةو الةةذي دوة ملةةديف و تأييةةد تلةةن حقةةوق اإلنسةةا مةةاجت منةةذ نشةةأتيف ،و و أ
تصةةبق منةةذ عةةا  ٢٠١٠عسةواً نشة اً يف ا لةةن ،وكانةةت أصةةنر بلةةد انتُ ذخةةي للم لةةن يف يلةةس
الوقت .وهذا االعتقاد هو الذي دو ملديف و التصديا عل ما يلك:
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سب من املعاهدات األساسية حلقوق اإلنسا التس ؛
سة بروتوكوالت ايتيارية؛



ن ا روما األساسك للمحنمة ادنامية الدولية؛



مثةةا ات اقيةةات أساسةةية ملن مةةة العمةةل الدوليةةة تتنةةاول أرب ة وئةةات مةةن املبةةادئ واحلقةةوق
األساسية يف العمل.
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 -6وأُهةةري االسةةتعراض األويل مللةةديف يف عةةا  .٢٠١٠ويلةةس هةةو الوقةةت الةةذي أُديلةةت
ويةةيف صةةالحات سةريعة وواسةةعة يف تةةايل الدميقراليةةة وحقةةوق اإلنسةةا ومةةن  .يف ا ةةال القةةانو .
وجيري االستعراض ال ا يف وقت يستمر وييف مسار النمو الةدميقرالك للبلةد بةييم متصةاعد ثابةت
رمةةم أنةةيف يواهةةيف حتةةديات عديةةدة .وةةبعد املهسسةةات الدميقراليةةة للدولةةة ال يت ةةاوز عمرهةةا سةةب
سةةنوات ،وهةةك حتتةةا و الةةدعم لبنةةاء القةةدرة عل ة املقاومةةة والصةةمود يف وهةةيف السةةنو احلتميةةة
الناجتة عن عملية توليد الدميقرالية يف القر احلادي والعشرين.
 -7وحةةرال االس ةةتعراض األويل محل ةةة ولني ةةة رميس ةةية لتعييةةي ل ةةار حق ةةوق اإلنس ةةا يف البل ةةد.
ويةةالل االسةةتعراض األول ،تلقةةت ملةةديف  ١٢6توصةةية ،قبلةةت منهةةا احلنومةةة  89قبةةوالً تام ةاً،
و ١١قبةةوالً هيمي ةاً ،وأحالةةت علم ةاً بسةةت منهةةا ،وروسةةت  ٢٠توصةةية م ة بيةةا األسةةبا  .ويف
أيلول/سةةبتمرب  ،٢٠١3قةةدمت ملةةديف لواعيةةة تقريةراً عةةن اسةةتعراض منتصةةف املةةدة سةةل ت ويةةيف
السوء عل ما حدث من ت ةورات منةذ االسةتعراض األويل .ويسةر ملةديف أ تبلة بألةا ،يةالل
السنوات األرب املا ية ،ن ذت بالنامل ما تموعيف  ٥8توصية ،ون ذت هيمياً  3٢توصية.
 -8وترحةةي احلنومةةة بادولةةة ال انيةةة لالسةةتعراض الةةدوري الشةةامل ،الةةيت تتةةيق ورصةةة للتعةةاو
م ة تل ةةن حق ةةوق اإلنس ةةا وتقي ةةيم التق ةةد احمل ةةرز يف محاي ةةة حق ةةوق اإلنس ةةا وتعيييه ةةا .وأع ة ة
االستعراض دينامية هديدة للشراكة القوية القاممة بع احلنومة وادهات صاحبة املصةلحة املعنيةة
حملياً ودولياً يف تال تعييي حقوق اإلنسا ومحايتها يف البلد.
واعساواً بالتحديات املستمرة ،تتم ل األولويات الرميسية حلنومة ملديف حالياً يف ما يلك:
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تعييي ومرجت ثقاوة تقو عل احسا حقوق اإلنسا عل مجي مستويات ا تم ؛



تعييي اإللار التشريعك املتعلا قوق اإلنسا ؛



تعييي سيادة القانو وتوليد الدميقرالية؛



تعييي دور الشبا وانينهم يف البناء الولين.



المنهجية
ثانياً -

التوصيتان  125و126
 -١٠تتب ة منه ي ةةة التقري ةر املب ةةادئ التوهيهي ةةة العام ةةة ال ةةيت اعتم ةةدها تل ةةن حق ةةوق اإلنس ةةا
لل ولة ال انية لالستعراض الدوري الشامل.
 -١١وبعةةد قبةةول عةةدد كبةةي مةةن التوصةةيات ،أعةةدت احلنومةةة ،بالتشةةاور م ة الل نةةة الداممةةة
لالس ةةتعراض ال ةةدوري الش ةةامل ،ال ةةيت تس ةةم ا ل ةةع م ةةن تموع ةةة واس ةةعة م ةةن الوك ةةاالت احلنومي ةةة،
والل نة امللدي ية حلقوق اإلنسا  ،وا لك ا تم املةد  ،مصة ووة للتن يةذ قامةت ةمنها بتحديةد
ومتابعة اهليئات الرميسية املسهولة عن ا االت املوا يعية.
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 -١٢ونس ةةا ع ةةداد االس ةةتعراض ال ةةولين ال ةةا ملل ةةديف وزارة اخلارهي ةةة ،بتع ةةاو مة ة منت ةةي
الرمين ،ومنتي املدعك العا  ،وبتشاور م الل نة الداممة لالستعراض الدوري الشامل.

ثالثاً -المعلوماض األساسية واإلطار :التطوراض منذ االستعراض السابق
 التوصياض  25و 34و 35و 36و 
37

 -١3يف تشرين ال ا /نوومرب  ،٢٠١3انتُ ذخي السةيد عبةد امي ميةع عبةد القيةو رميسةاً هديةداً
للبلةةد يف انتخابةةات رماس ةية أشةةروت عليهةةا من مةةات دوليةةة ،منهةةا األمةةم املتحةةدة والنومنول ة ،
أي ةةدت كله ةةا االنتخاب ةةات والعملي ةةة االنتخابي ةةة عل ة أل ةةا ح ةةرة ونييه ةةة .وووق ةاً للهين ةةل التن ي ةةذي
ادديد ،أُسنذدت والية محاية حقوق اإلنسا وتعيييها و املدعك العا ادإ زيادة تعييي املواءمة
ب ةةع االلتيام ةةات الدولي ةةة والتش ةريعات الولني ةةة .ويف  ١اوز/يولي ةةيف  ،٢٠١4أ ذ
ُنش ةةئت وزارة الق ةةانو
والش ة ةةهو ادنس ة ةةانية لمجش ة ةراإ عل ة ة مجي ة ة مه ة ةةا احلنومي ة ةةة املتص ة ةةلة باألس ة ةةرة وال ة ةةل وامل ة ةرأة
واألشخاص يوي اإلعاقة وحقوق اإلنسا  .ويشرإ املدعك العا عل عمل الوزارة ومهامها.
 -١4وتق ةةر احلنوم ةةة باحلاه ةةة و تقوي ةةة اإلل ةةار املهسس ةةك م ةةن أه ةةل تعيي ةةي حق ةةوق اإلنس ةةا
ومحايته ةةا .ويف الوق ةةت ن س ةةيف ،ت ةةر احلنوم ةةة أ ال س ةةبيل و ح ةةدوث تني ةةي معي ةةاري ال بتعيي ةةي
ومةةرجت ثقاوةةة تقةةو علة احةسا حقةةوق اإلنسةةا وتعييةةي هةةذه القةةيم يف قلةةو النةةاجت وعقةةوهلم مةةن
يالل بناء الوعك وتبادل املعلومةات وأسةاليي أيةر  .وبالتةايل ،تلتةي احلنومةة ببنةاء تتمة ةس
حقوق اإلنسا  ،و س وييف املوالنو بعسهم بعسةاً ،ويةدعو و التسةامق مة األونةار املعار ةة،
وميلةةس القةةدرة عل ة االسةةتما  ،ويش ة تعدديةةة ال نةةر السياسةةك .ومةةن  ،.ال يقة العةةيء عل ة
عاتا احلنومة وحدها ،بل أيساً عل مجي ادهات صاحبة املصلحة وادهات ال اعلة الولنية.
 -١٥وقةةد أُقذةةر دسةةتور ملةةديف احلةةايل يف عةةا  ،٢٠٠8وكةةا يشةةمل شةةرعة حقةةوق واسةةعة،

ووس ةةق ا ةةال أم ةةا دميقرالي ةةة متع ةةددة األحة ةيا تتس ةةم ب ص ةةل ت ةةا للس ةةل ات .وعن ةةد اعتم ةةاد
الدسةةتورُ ،حةداد مةةا تموعةةيف  ١٢٠نصةاً تشةريعياً هديةةداً علة أنةةيف ةةروري لتن يةةذ الدسةةتور تن يةةذاً
كامالً .ومنذ يلس احلع ،أصدرت ملديف وصدقت عل أك ر من  ١٠٠قانو لسما عمال
احلقوق املنرسة يف الدستور .ويُسلا السوء عل ت اصيل القةوانع الرميسةية يات الصةلة يف لةار
ا االت املوا يعية الواردة أدناه.

ألف -إعمال حقوق اإلنسان وآلياتها على الصعيد الوطني
التوصياض  31و 32و 33و93
 -١6ن راً للسكيي عل تعميم مراعةاة قةيم حقةوق اإلنسةا يف ا تمة  ،يُقتسة اآل مةن مجية
ورقات مناقشة السياسات احلنومية املعرو ةة علة تلةن الةوزراء أ حتلةل تةأثي هةذه السياسةات
عل حقوق اإلنسا وت حصها من من ور حقوق اإلنسا .
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 -١7وأُنشة ة ةةئت الل نة ة ةةة امللدي ية ة ةةة حلقة ة ةةوق اإلنسة ة ةةا أول مة ة ةةرة نوهة ة ةةي مرسة ة ةةو رماسة ة ةةك يف
عا  ،٢٠٠3وأُنشئت يف وقت الحا نوهي قانو دنة حقوق اإلنسا لعا  .٢٠٠٥والل نة
حاليةاً مهسسةةة حنوميةة مسةةتقلة أ ذ
ُنشةئت نوهةةي دسةةتور عةا  ،٢٠٠8الةةذي ين ةل وهةةود كيةةا
قةةانو مسةةتقل ونييةةيف منلةةف بتعييةةي حقةةوق اإلنسةةا والتحقيةةا يف الشةةناو املتعلقةةة بانتهاكهةةا.
وسةةعياً و تعييةةي االسةةتقالل ،جتةةري الل نةةة مشةةاورات م ة منتةةي املةةدعك العةةا اةةدإ تعةةديل
القانو املتعلا اا لينو متوامماً ااماً م مبادئ بارين املتعلقةة نركةي املهسسةات الولنيةة .ورمةم
االنتقةةادات املسةةتمرة الةةيت تواهههةةا الل نةةة بشةةأ دورهةةا يف اإللةةار املهسسةةك ،أساسةاً بسةةبي قلةةة
الةةوعك بواليتهةةا وأنش ة تها ،تلتةةي احلنومةةة بالعمةةل البنةةاء م ة الل نةةة ،حةةد يف احلةةاالت الةةيت قةةد
ال يت ا ويها ال روا .

باء -التعاون مع اآللياض الدولية ل قوق اإلنسان
 -١8انته ةةت مل ةةديف باس ةةتمرار سياس ةةة تق ةةو علة ة التع ةةاو مة ة اآللي ةةات الدولي ةةة حلق ةةوق
اإلنسةةا  ،نةةا ويهةةا م و ةةية األمةةم املتحةةدة السةةامية حلقةةوق اإلنسةةا  .وتعةةرب ملةةديف عةةن ارامةةيف يف
تلةةن حقةةوق اإلنسةةا منةةذ عةةا ٢٠١٠؛ وهةةك تسةةع و تعييةةي قةةدرة الةةدول اديريةةة الصةةنية
النامية عل حتسع مشاركتها يف تلن حقوق اإلنسا والوواء بالتياماهتا يف هذا ا ال.
 -١9ووههةةت ملةةديف ،يف عةةا  ،٢٠٠٥دعةةوة م توحةةة و مجية اليةةات اإلهةراءات اخلاصةةة
التابعةةة لألمةةم املتحةةدة .وحةةد اآل  ،استسةةاوت ملةةديف سةةت زيةةارات ملنل ةةع بواليةةات ،عل ة
النحو التايل:


املقرر اخلاص املعين رية الدين أو املعتقد٢٠٠6 ،؛



املقرر اخلاص املعين باستقالل القساة واحملامع ٢٠٠7 ،و٢٠١3؛



املقرر اخلاص املعين باحلا يف السنن الالما٢٠٠9 ،؛



املقرر اخلاص املعين رية التعبي٢٠٠9 ،؛



املقرر اخلاص املعين قوق اإلنسا للمشردين دايلياً.٢٠١١ ،

 -٢٠وجتري احلنومة حالياً مشاورات من أهل استنمال تواريخ زيارة سي ريها املقرر اخلاص
املعةةين بةةاحلا يف حريةةة الت م ة السةةلمك وتنةةوين ادمعيةةات ،وقةةد رحبةةت بالييةةارة املقسحةةة ل ريةةا
األمةةم املتحةةدة العامةةل املعةةين نسةةألة التمييةةي ةةد املةرأة يف القةةانو واملمارسةةة .وأهةةرت دنةةة األمةةم
املتحدة ال رعية ملن التعةذيي أيسةاً زيةارة مللةديف يف عةا  ٢٠٠7وزيةارة متابعةة يف كةانو األول/
ديسمرب .٢٠١4
 -٢١ومةةن املهةةم اإلشةةارة و أ ملةةديف ،بوصة ها دولةةة صةةنية يات قةةدرات بشةرية ويةربات
حمدودة ،لديها عدد من األولويات املتناوسة يف أي وقت من األوقات .ويف هةذه احلةاالت ،ثبةت
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أ من الصعي من الناحيةة اللوهسةتية الةاي الستيبةات الالزمةة دمية ال لبةات .مةي أ احلنومةة
حتاول دامماً الاي ترتيبات بديلة وتووي أوسل تعاو انن.

جي  -نطاق االلتزاماض الدولية
التوص ي ي ي ي ييياض  1و 2و 3و 4و 5و 7و 8و 9و 10و 11و 12و 13و 15و 16و17
و 20و 21و 60و 61و121
 -٢٢صدقت ملديف عل سب ٍ من معاهدات حقوق اإلنسةا األساسةية التسة  ،وعلة سةة
بروتوكةةوالت ايتياريةةة ،ون ةةا رومةةا األساسةةك للمحنمةةة ادناميةةة الدوليةةة ،وكةةذلس عل ة االت اقيةةات
األساسية ملن مة العمل الدولية اليت تتناول أرب وئات من املبادئ واحلقوق األساسية يف العمل.
 -٢3وتستعرض احلنومة حالياً االت اقية الدولية حلماية حقوق مجية العمةال املهةاهرين وأوةراد
أسةةرهم ،وتتوقة التصةةديا يف املسةةتقبل القريةةي علة بروتوكةةول منة االجتةةار باألشةةخاص ،و اصةةة
النساء واألل ال ،وقمعيف واملعاقبة عليةيف .وقةد سةحبت يف عةا  ٢٠١٠حت اهتةا علة املةادة (7أ)
املتعلقة بات اقية القساء عل مجي أشنال التمييي د املةرأة .وأعةادت احلنومةة أيسةاً ،يف كةانو
ال ا /ين ةةاير  ،٢٠١3الن ةةر يف ص ةةيامة التح ةةات احلالي ةةة علة ة امل ةةادة  ١6م ةةن ه ةةذه االت اقي ةةة
وقررت تقدمي صيامة هديدة و الربملا .
 -٢4ون راً و العدد النبي من التصديقات وامل الي احلاليةة املعقةدة والصةارمة لعمليةة تقةدمي
التقارير نوهي املعاهدات الدولية ،يق عل احلنومة حالياً عيء ثقيل نةاهم عةن ةرورة تقةدمي
التقارير .ويف هذا الصدد ،قدمت احلنومة التقرير الدوري املوحد ادام للتقريرين الراب واخلةامن
نوهةةي ات اقيةةة حقةةوق ال ةةل يف شةةبا /ورباير  ٢٠١3والتقريةةر الةةدوري املوحةةد ادةةام للتقريةرين
الراب ة واخلةةامن نوهةةي ات اقيةةة القسةةاء عل ة مجي ة أشةةنال التمييةةي ةةد امل ةرأة يف كةةانو األول/
ديس ةةمرب  ،٢٠١٢وتعن ةةف حالية ةاً علة ة اس ةةتنمال التقرية ةرين األولي ةةع نوه ةةي ات اقي ةةة مناهس ةةة
التعذيي وات اقية حقوق األشخاص يوي اإلعاقة.

رابعاً -متابعة االستعراض السابق واإلنجازاض والت دياض
ألف -ال قوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية
 -1التعلي
التوصياض  33و 44و 65و 86و 110و 111و 112و113
 -٢٥مللديف تاريخ بةارز يف تةال تةووي التعلةيم ا ةا دمية األل ةال دو اييةي علة أسةاجت
نو ادنن أو ال بقة االهتماعية أو ما و يلةس .و ةالإ مع ةم البلةدا الناميةة ،تةوور ملةديف
تعليماً تانياً حد املرحلة ال انوية العليا ،وهك مرحلة التعليم اإلليامك دستورياً باعتباره حقةاً دمية
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م ةةن يقيم ةةو ويه ةةا( .)١و ص ةةل مجية ة األل ةةال دو س ةةن السادس ةةة عش ةةرة با ةةا علة ة النت ةةي
املدرسةةية وكتةةي التمةةارين والقرلاسةةية ،بصةةرإ الن ةةر عةةن يل يةةتهم االهتماعيةةة  -االقتصةةادية،
وجتر كل االمتحانات احمللية والدولية تاناً دمي ال ال .
ُ
 -٢6ولييةةادة تعييةةي ن ةةا التعلةةيم وت ةةويره ومواصةةلة ت بيةةا ال ةربامل والتةةدابي مةةن أهةةل ةةما
وعة ة ة ة ذرض عل ة ة ة الربمل ة ة ةةا يف ا /
التمت ة ة ة ب ة ة ةةاحلا يف التعل ة ة ةةيمُ ،و ة ة ة مش ة ة ةةرو ق ة ة ةةانو التعل ة ة ةةيم ُ
أمس ن  ،٢٠١4وتعنف احلنومة حالياً كذلس عل صيامة مشرو قةانو التعلةيم العةايل بنيةة
عر يف عل الربملا يف وقت الحا من هذا العا .
 -٢7ومث ةةة تركي ةةي مس ةةتمر عل ة حتس ةةع نوعي ةةة التعل ةةيم املق ةةد ؛ ويف ه ةةذا الص ةةدد ،يُب ةةذل هه ةةد
مسةةتمر يف تةةال تةةدريي مقةةدمك اخلةةدمات التعليميةةة وبنةةاء قةةدراهتم .وتُ بةةا حالي ةاً يف امل ةةدارجت
معايي مهنية للمعلمع ومديري املدارجت ادإ رصد نوعيةة املدرسةع واملةديرين وحتسةينها .وجيةري
و معايي لرصد دور احلسانة نوهي قانو التعليم قبةل املدرسةك .وتعمةل احلنومةة مة شةركاء
دوليةةع ،م ةةل اليونيسةةيف ،لت ةةوير القةةدرات يف تةةال تعلةةيم يوي االحتياهةةات اخلاصةةة ،وو ة
املعةةايي ملةةدارجت "مالممةةة لألل ةةال" تنةةو امنةةة هلةةم وتةةوور هلةةم بيئةةة يتلقةةو ويهةةا تعليم ةاً وعةةاالً،
وللرصد والبح يف الن ا املدرسك القامم.
 -٢8وتنةةتهل احلنومةةة سياسةةة "عةةد التخلةةك عةةن أي ل ةةل" لسةةما حتقيةةا القةةدرة اإلنتاهيةةة
لنةةل ل ةةل حتقيق ةاً كةةامالً ،وتلبيةةة االحتياهةةات املختل ةةة للتالميةةذ واملةةدارجت يف مجي ة أ ةةاء البلةةد،
والةاي املبةادرات اهلامةةة ،م ةل مبةادرة التعلةةيم والتةدريي يف ا ةةال املهةين التقةين ،وهةةك برنةامل مهةةين
يهدإ و مساعدة ال ال عل ولو احلياة العملية.
 -٢9وشنل ما املساواة بع مجي األل ال يف الوصول و املدرسة حتدياً مسةتمراً بسةبي
ال بيعةةة ادنراويةةة للبلةةد .وبالنسةةبة و ادةةير الةةيت يق نهةةا عةةدد صةةني هةةداً مةةن السةةنا  ،تُةتخةةذ
ت ةةدابي ةةاوية لس ةةما وص ةةول األل ةةال؛ و ةةبعد اد ةةير موصة ةولة دم ةةة عب ةةارات لن ةةك ي ةةتمنن
التالميةةذ مةةن االلتحةةاق باملةةدارجت يف ادةةير القريبةةة ،أو تُقةةد هلةةا بةةدالت شةةهرية ألمةراض املةةدارجت
الدايلية.
 -3٠واألم ةةر امله ةةم ه ةةو أ ه ةراءات الت ةةدريي وبن ةةاء الق ةةدرات تُن ةةذ لتحس ةةع و ةةرص وص ةةول
األل ةال يوي االحتياهةةات التعليميةةة اخلاصةةة .وقةةد ووةةرت احلنومةةة صة وواً لألشةةخاص املصةةابع
بإعاقةةات يف السةةم والن ةةا منةةذ عةةا  .١98٥وأُنشةةم مركةةي ل ريقةةة بريةةل تهةةي تمي ة املعةةدات
الالزمة؛ وبدأ املركي دروسيف يف عا  .٢٠١3وعالوة عل يلس ،أُنشةئت سةة مراكةي متخصصةة
للتةةديل املبنةةر يف مجي ة أ ةةاء البلةةد وتقةةرر نشةةاء مثةةانع وحةةدة متخصصةةة لةةذوي االحتياهةةات
التعليمية اخلاصة يف املدارجت العادية يالل السنوات اخلمن القادمة .وتدعم هذه املبادرات مبةدأ
__________
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"ع ةةد التخل ةةك ع ةةن أي ل ةةل" ،مة ة ي ةةالء اهتم ةةا ي ةةاص إلع ةةداد مة ةوالنع يتس ةةمو باإلنت ةةا
واالحسا واملسهولية يف املستقبل ،بند الن ةر عةن لبقةتهم االهتماعيةة  -االقتصةادية أو قةدرهتم
البدنية أو نو هنسهم.
 -3١ويهةةدإ املنهةةا احلةةايل امل بةةا يف مجية املةةدارجت العامةةة و مةةرجت رو التسةةامق واحةسا
قةةيم حقةةوق اإلنسةةا  ،وهةةو يتسةةمن السبيةةة املدنيةةة واملهةةارات احلياتيةةة وحقةةوق اإلنسةةا  .وتسة ل
الل نة امللدي ية حلقوق اإلنسا أيساً بأنش ة مدرسةية لتعييةي الت قيةف يف تةال حقةوق اإلنسةا ،
م ةةل ن ةوادي حقةةوق اإلنسةةا  ،ومسةةابقات كتابةةة املقةةاالت واالمتحانةةات واملهرهانةةات املسةةرحية.
وباإل اوة و يلةس ،تشة وزارة التعلةيم أيسةاً ،يف لةار شةراكات مة املن مةات مةي احلنوميةة
احمللي ةةة ،املمارس ةةات البيئية ةةة املس ةةتدامة ب ةةع التالمية ةةذ ،م ةةل هع ةةل املدرسة ةةة يالي ةةة م ةةن "أكية ةةاجت
البالستيس" و نشاء نو ٍاد بيئية.
 -2السكن
التوصيتان  109و124
 -3٢أعلن ةةت مجية ة احلنوم ةةات املتعاقب ةةة الس ةةنن ه ةةيءاً رميس ةةياً م ةةن بة ةرامل عمله ةةا واعسو ةةت
باحلصةةول عل ة سةةنن امةةن والمةةا وميسةةور التنل ةةة عل ة أنةةيف حةةا مةةن حقةةوق اإلنسةةا نوهةةي
دسةةتور ع ةةا  .٢٠٠8ومنةةذ يل ةةس احلةةع ،أص ةةبق السةةنن تعه ةةداً رميسةةياً يف البيان ةةات االنتخابي ةةة
دمية األح ةيا السياسةةية الرميسةةية .ونتي ةةة لةةذلس ،يُبةةذل كةةل ههةةد حةةد تنةةو املسةةاكن امنةةة
وميس ةةورة التنل ةةة والمق ةةة ومين ةةن الوص ةةول ليه ةةا ،وح ةةد ين ةةو م ةةن الس ةةهل الوص ةةول و املراو ةةا
واخلدمات األساسية.
 -33وهرت العادة عل ع اء األوراد ق عاً أر ية تانية لبناء منازل سةننية أصةبحت ،علة
مةةر السةةنع ،رث ةاً يا قيمةةة .لةةذلس تقل ة ح ةةم األرا ةةك املوروثةةة .واعةةسإ مقةةرر األمةةم املتحةةدة
اخلةةاص املعةةين بالسةةنن الالمةةا يف عةةا  ٢٠٠9باسةةتحالة عمةةال احلةةا يف السةةنن الالمةةا بسةةبي
االكت اظ وندرة األرا ك يف مالييف وبعد ادير األير .
 -34وقد أحرز البلد تقدماً يستحا ك ياً من ال ناء يف ههةوده الراميةة و تةووي سةنن مةأمو
وميسور التنل ة لل مي عل الرمم من رورة التعامل م بةُ ْعد بعد ادير ،وتيايد ال لةي علة
األرا ك النادرة (ان ر ال قرات  ،)١٠١-99والتحديات املتأصلة املرتب ة بنو البلد من الةدول
اديرية الصنية النامية ،والتهديدات املرتب ة بتني املناخ (ان ر ال قرات .)١٢٠-١١7
 -3٥ومنذ عا  ،١99٠اعتمدت ملديف ص ات السنن العا وعدداً مةن املشةاري األيةر
ملواههة هذه التحديات السامدة .ومنةذ عةا  ،٢٠٠٥شةيدت احلنومةة مةا تموعةيف  ٢ 63٠وحةدة
سةةننية بأسةةعار ميسةةورة التنل ةةة ،واسةةت اد مةةن املخ ةةا مةةا تموعةةيف  ١7 ٥٠٠شةةخ  .ويُشةةيد
حالي ة ة ةاً م ة ةةا تموع ة ةةيف  3 8٥٥وح ة ةةدة س ة ةةننية سيس ة ةةت يد منه ة ةةا أك ة ةةر م ة ةةن  ٢٥ ٠٠٠ش ة ةةخ .
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وتُبا وحةدات السةنن االهتمةاعك مةن يةالل ي ةا اويةل لويلةة األهةل ت بةا معةدالت تةدعمها
احلنومة للمست يدين املههلع ،وهك معدالت تقل عن أسعار السوق.
صة ة ة مجية ة ة مش ة ةةاري الس ة ةةنن االهتم ة ةةاعك ال ة ةةيت تن ة ةةذها احلنوم ة ةةة نس ة ةةبة مئوي ة ةةة
 -36ول ا
لألشخاص يوي اإلعاقة كما لص شقا ال ةابا األر ةك للمسةنع واألشةخاص يوي اإلعاقةة
ن راً لسهولة الوصول ليها .ويشس القانو املتعلا باإلعاقة لياماً ما منانية وصول ادمي
و املبةةا العامةةة ،وبالتةةايل و مشةةاري السةةنن االهتمةةاعك احلنوميةةة .وسةةتن ل وثةةاما االمت ةةال
الوواء باملت لبات الةدنيا لسةما منانيةة الوصةول و مجية املبةا ؛ وستصةبق هةذه الوثةاما سةارية
من يالل مشرو القانو املقس املتعلا بتصميم املبا .
 -37وويمةا ة احلصةول علة سةنن امةن ومسةمو  ،يشةنل حتةات ادييةرة حتةدياً مسةتمراً.
وتُن ةةذ مش ةةاري استص ةةال األرا ةةك بن ةةرض التص ةةدي ملش ةةاكل ن ةةدرة األرا ةةك يف ه ةةير ك ي ةةة
السنا  .وال يقل ارت ا ادير املستصلحة عن  ١.4مس ووق متوسا مستو البحر وتوور هةذه
ادير احلماية الساحلية للمنالا املعر ة للتحات بسبي األحوال ادوية السيئة أو املس ربة.
 -38وحلقت باهلياكل األساسية املاديةة يف ملةديف أ ةرار واسةعة يةالل أمةوا تسةونامك الةيت
عص ة ت بةةاحمليا اهلنةةدي يف عةةا  .٢٠٠4وقُةدار تمةةو اخلسةةامر بنحةةو  47٠مليةةو دوالر ،أي
ما يعادل  6٢يف املامةة مةن النةاتل احمللةك اإلمجةايل .وحلقةت أ ةرار بلينةة بنحةو ربة ادةير املأهولةة
يف البلد اليت يقار عددها  ٢٠٠هييرة ،وأصةبق  ١٠يف املامةة منهةا مةي صةاحلة للسةنن .وتةويف
أك ةةر م ةةن  8٠شخصة ةاً ،وأص ةةبق  ٢6شخصة ةاً يف ع ةةداد امل ق ةةودين و/أو م ةةن ُذ
اوس ةةت وو ةةاهتم.
ويالل برنامل عادة البناء يف وةسة مةا بعةد التسةونامك ،بنةت احلنومةة وأصةلحت مسةاكن ل امةدة
أك ةةر مةةن  ١٢ ٠٠٠مشةةرداً دايلي ةاً .وباإل ةةاوة و يلةةس ،أُعيةةد بنةةاء أك ةةر مةةن  ٢٠مينةةاءً مةةن
موانم ادير اليت دمرهتا أموا التسونامك كما أعيد بناء مراوا املياه والصرإ الصحك الةيت ُد امةرت
أثناء التسونامك يف أك ر من  ٢٥هييرة.
 -39وزاد تني املناخ الناهم عن وعل اإلنسا مةن شةدة النةوارث ال بيعيةة وتواترهةا ي أصةبق
اآل يُعترب أ حوايل  7٠يف املامة مةن النةوارث متصةلة باملنةاخ ،مقابةل  ٥٠يف املامةة قبةل عقةدين
مةةن الةةيمن (ان ةةر ال قةرتع  ١١7و .)١١8وتشةةنل قابليةةة تةةأثر البلةةد املسةةتمرة بتنةةي املنةةاخ واثةةاره
السةارة عامقةاً أمةا التمتة النامةل قةوق اإلنسةةا  ،نةا يف يلةس احلةا يف السةنن الالمةا ،وي ةراً
عل املناسي اإلةامية اليت أحرزها عل مد العقود املا ية.
 -4٠وبع ةةد دروجت التس ةةونامك ،جي ةةري املرك ةةي ال ةةولين إلدارة الن ةوارث حالي ةاً مش ةةاورات بش ةةأ
مشةةرو قةةانو منة النةوارث واحلةةد منهةةا ،الةةذي سيسة تةةدابي ملعادةةة هةراءات احلةةد مةةن صةةالر
النوارث ،والتخ يف من حدة األ رار ،واإلنعاس والتعمي بعد النوارث .وتعتي احلنومة عةرض
مشرو القانو عل الربملا يف مسو السنة احلالية.
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 -3الص ة
التوصيتان  30و112
 -4١يُعد تعييي ومحاية صحة ورواه الشعي من األولويات وااللتيامات الدستورية للدولة .وقةد
حقق ةةت مل ةةديف وعة ةالً اهل ةةدوع  4و ٥م ةةن األه ةةداإ اإلةامي ةةة لألل ي ةةة ،كم ةةا حقق ةةت مع ةةدالت
لوويات الر مناوئة ملعدالت البلدا املتقدمةة نسةبتها  9وويةات لنةل ألةف مولةود حةك .ويبلة
معدالت الوويات الن اسية  ١3وواة لنل  ١٠٠ ٠٠٠مولود حك ،وهو جناز ها يقل ك ياً عن
املتوس ةةا الع ةةاملك الب ةةال  ٢١٠وو ةةاة وع ةةن متوس ةةا هن ةةو ش ةةرق اس ةةيا الب ةةال  ١9٠وو ةةاة .وق ةةد
حقق ةةت مل ةةديف أيسة ةاً اهل ةةدإ  6م ةةن األه ةةداإ اإلةامي ةةة لألل ي ةةة .وجنح ةةت يف الس ةةي رة علة ة
املالريةةا .وال ينتشةةر وةةيوجت نق ة املناعةةة البشةرية/اإليدز ويهةةا ال نعةةدالت منخ سةةة ( ١9حالةةة
مبلناً عنها بع عامك  ١99١و ٢٠١3و 7مصابع حاليةاً ب ةيوجت نقة املناعةة البشةرية/اإليدز
ووقةاً للبيانةةات املنشةورة) علة الةةرمم مةن تيايةةد عوامةةل اخل ةر املرتب ةةة بةةيف ،م ةل متعةةالك املخةةدرات
باحلقن والعاملع يف تال ادنن .ويف ايار/مارجت  ،٢٠١4أقةرت من مةة الصةحة العامليةة من قةة
هنةةو اسةةيا من قةةة ياليةةة مةةن شةةلل األل ةةال ،وهةةو مركةةي حققتةةيف ملةةديف منةةذ عةةدة سةةنوات.
وال توهةةد يف ملةةديف أم ةراض أيةةر مينةةن الوقايةةة منهةةا بالتحصةةع ،م ةةل ك ةياز املواليةةد والسةةعال
الدينك واخلناق.
 -4٢ويف عةةا  ،٢٠١٢أديةةل قةةانو التةةأمع الصةةحك االهتمةةاعك الرعايةةة الصةةحية الشةةاملة
دمي ة ة م ة ةوالين ملة ةةديف .وقة ةةد منة ةةن يلة ةةس مة ةةن ة ةةما حصة ةةول النة ةةاجت مة ةةن مجي ة ة اخلل ية ةةات
االهتماعي ةةة  -االقتص ةةادية عل ة الرعاي ةةة الص ةةحية .وزادت احلنوم ةةة احلالي ةةة توس ةةي ن ةةاق ن ةةا
التأمع ليشمل عمليات زر النل والنبد اليت مل تنن متاحة ويما مس .
 -43وتلتي احلنومة بسما احلصول عل اخلدمات ال بية عن لريا تاحةة يةدمات ال ةي
العا يف مجي أ ةاء ملةديف .وجيةري العمةل ،يف هةذا الصةدد ،علة اسةتحداث تسة يل لنةسو
أليصةةاميك ال ةةي العةةا ون ةةا حل ةةض سة الت املر ة ؛ ومةةن شةةأ يلةةس أ ييسةةر حتديةةد هويةةة
املر ة ة املقيم ةةع يف املستشة ة وتسة ة يل ال ةةوالدات والووي ةةات ،وسة ةالً ع ةةن الوص ةةول و الرعاي ةةة
الصةةحية والتن يةةة الصةةحية الشةةاملة .ولقةةد أصةةبق تس ة يل املواليةةد انن ةاً لل مي ة يف مجي ة أ ةةاء
البلد منذ ستينيات القر املا ك.
 -44وي ةةول ق ةةانو محاي ةةة الص ةةحة العام ةةة لع ةةا  ٢٠١٢امل ةةدير الع ةةا لوكال ةةة الص ةةحة العام ةةة
واحلماي ةةة الص ةةحية الس ةةل ة القانوني ةةة الل ةةاي اإلهة ةراءات الالزم ةةة عن ةةد وه ةةود هتدي ةةدات لص ةةحة
السةةنا وروةةاههم ،و دارة يةةدمات تعييةةي ومحايةةة الصةةحية احليويةةة مةةن قبيةةل محةةالت التحصةةع،
وتةدابي األمةن النةذامك ،و هةراءات احل ةر الصةحك ،والةتخل مةةن الن ايةات ،ومناوحةة نةةاقالت
األمراض .ومن شأ اوة تشريعات من قبيةل مشةرو قةانو اخلةدمات الصةحية ومشةرو قةانو
العاملع يف تال الصحة أ تن ل تعييي التشريعات املتعلقة باخلدمات الصحية وتسمن احلا يف
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الص ةةحة .وستس ةةاعد اخل ةةة الص ةةحية الرميس ةةية ( )٢٠٢٥-٢٠١6وسياس ةةات الص ةةحة العقلي ةةة،
اداري و صينتها النهامية ،عل زيادة تعييي محاية هذا احلا.
 -4٥وقةةد أُنشةةئت هياكةةل أساسةةية رميسةةية لسةةما احلصةةول علة اخلةةدمات ال بيةةة يف الوقةةت
املناس ةةي .وجي ةةري حالية ةاً توس ةةي املستشة ة اد ةةامعك يف العاص ةةمة مالي ةةيف ليس ةةم هناحة ةاً صصصة ةاً
خلدمات الصحة اإلجنابية .وأُنشم ما تموعةيف  7١صةيدلية يف مجية أ ةاء البلةد ،وأُحة ذرز تقةد يف
نشةةاء يةةدمات سةةعاإ ريةةة ويةةدمات سةةعاإ يف مجي ة أ ةةاء البلةةد .وعينةةت احلنومةةة أيس ةاً
أك ةةر مةةن  3٠٠لبيةةي منةةذ تشةرين ال ةةا /نوومرب  ٢٠١3لتيسةةي الوصةةول و العةةاملع يف تةةال
الرعاية الصحية الذين يتسمو باملهنية والن اءة يف مجي أ اء البلد.
 -46ويش ةةنل ةةما بيئ ةةة امن ةةة وص ةةحية ه ةةيءاً م ةةن عم ةةال احل ةةا يف الص ةةحة .وعلة ة الص ةةعيد
التشريعك ،يسهم قانو مناوحةة التبة لعةا  ٢٠١٠وقةانو محايةة صةحة السةنا لعةا  ٢٠١٢يف
هةةذا ادهةةد .ويةةن قةةانو مناوحةةة التبة علة احلةةد مةةن تعةةرض مةةي املةةدينع ومحةةايتهم مةةن أ ةرار
التديع السلق ،وكذلس عل محاية األل ةال مةن االبةتالء اةذه العةادة ،مةن يةالل ح ةر عالنةات
التب ورعايتيف ،وسالً عن اعتماد عقوبات صارمة عل استخدا القصر لشراء التب أو بيعيف.

 -47وال يةيال مةةرض ال السةةيميا مةةن أك ةةر اال ة رابات السةةامدة يف ملةةديف ،حي ة تت ةةاوز
نسبة املصابع بيف  ١8يف املامة من السنا  ،لينو بذلس أيساً البلد الذي يسة ل أعلة معةدل
انتشار هلذا املرض يف العامل .ويهةدإ قةانو مناوحةة ال السةيميا لعةا  ٢٠١٢و السةي رة علة
انتشار هذا املرض و ما حصول املر علة العةال السةروري ليعيشةوا حيةاة عاديةة ومنت ةة.
وتشةةمل التةةدابي املهقتةةة املتخةةذة حالي ةاً مةةا يلةةك :التحقةةا مةةن و ة ال السةةيميا وتةةووي يةةدمات
املشورة قبل اليوا  .وتُقد كذلس يدمات املشورة ادينية؛ ويف احلاالت اليت ُحتدد ويها تشوهات
يف ادنةةع ،يُقةةد أيسةاً ت سةةي خليةةارات اإللةةاء ال ةةق .وقةةدمت احلنومةةة حةد اآل يةةدمات زر
خنةةا الع ةةا و  34مريس ةاً مصةةاباً بال السةةيميا وميهةةا مةةن اعةةتالالت اهليموملةةوبع ،يف لةةار
ي ة التأمع الصحك.
 -48وتعم ةةل مل ةةديف ع ةةن ك ةةي مة ة ش ةةركاء دولي ةةع لت ةةوير ق ةةا الص ةةحة علة ة مس ةةتو
اخلدمات .وهك تعمل م منت األمم املتحدة خلدمات املشاري وتسمن من مة الصحة العاملية
وعالية اسةتخدا املةوارد احملةدودة يف هةذا الق ةا مةن يةالل نشةاء سلسةلة املشةسيات واإلمةدادات
يف تال الصحة العامة .واعتُ ذمد يف عا  ٢٠١3اللقا اخلماسك التناوه الستنمال ادهود الةيت
تبذهلا احلنومة يف تال التحصع.
 -49وبالتع ةةاو م ة اليونيس ةةيف ،عمل ةةت احلنوم ةةة أيس ةاً علة ة و ة ي ةةة ولني ةةة متنامل ةةة
للتنذيةةة ومبةةادئ توهيهيةةة لتةةن م امل ةةاعم املدرسةةية .ونُ امةةت ل ةوال عةةا  ٢٠١4ب ةرامل للتوعيةةة
باآلثةةار التنذويةةة ملشةةروبات ال اقةةة .وباإل ةةاوة و يلةةس ،أهةةرت وزارة الصةةحة دراسةةة أساسةةية
لتحدي ةةد م ةةد انتش ةةار االس ةةتنالل ادنس ةةك لألل ةةال يف مل ةةديف ،ويل ةةس ا ةةدإ حتس ةةع وه ةةم
وو ذ ةةعت مبةةادئ توهيهيةةة بشةةأ الوقايةةة مةةن انتقةةال وةةيوجت نق ة
السياسةةات العامةةة ومعادتهةةاُ .
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املناعةةة البش ةرية مةةن األ و ال ةةل ،وأُهةةري يف عةةا  ٢٠١3تةةدريي للعةةاملع يف تةةال الرعايةةة
الصحية عل رعاية األل ال املصابع بال يوجت.

باء -ال قوق المدنية والسياسية
 -1العدالة الجنا ية
التوصياض  26و 59و 79و 80و 81و 82و 83و 84و 119و123
 -٥٠القسةةاء يف ملةةديف وةةر مسةةتقل مةةن وةةرو الدولةةة منةةذ عةةا  .٢٠٠8ويف هةةذا الصةةدد،
أيذ القساء ،كنيه من املهسسات احلنومية ،يتعود عل دوره ادديد يف حنم البلد.
 -٥١ويف عةةا  ،٢٠١٠أوصةةيت ملةةديف بتن يةةذ مبةةادئ األمةةم املتحةةدة األساسةةية بشةةأ دور
احملةةامع يف القةةانو احمللةةك .ويف هةةذا الصةةدد ،جيةةري حالي ةاً ،نسةةاعدة مةةن برنةةامل األمةةم املتحةةدة
اإلةةةامك ،صةةيامة مشةةرو قةةانو بشةةأ املهةةن القانونيةةة .وسينشةةم مشةةرو القةةانو تلةةن نقابةةة
حمامع مستقالً يهدإ و انع وتن يم املهنة القانونية وسلوال احملامع .ويتسمن قانو القسةاة
لع ةةا  ٢٠١٠بال ع ةةل بع ةةد مب ةةادئ األم ةةم املتح ةةدة كم ةةا جي ةةري العم ةةل عل ة حتدي ةةد ال نة ةرات يف
القانو وملواءمتيف ااماً م مبادئ األمم املتحدة.
 -٥٢وأُصدرت أيساً عدة قوانع يات صلة ويما يتعلا بتعييةي ن ةا العدالةة ادناميةة والوصةول
و العدالة .ويف كانو ال ا /يناير  ،٢٠١٥أنشأت احملنمة املدنية ةن شةعي مسةتقلة اةدإ
تةووي يةدماهتا بسةرعة ووعاليةة .وعلة الصةعيد التشةريعك ،أسةهمت يف هةذا ادهةد بعةد القةوانع
الرميسية م ل قانو مناوحة التعذيي لعا  ،٢٠١3وتعديالت قانو الس و واإلورا املشرو
لعةةا  ،٢٠١٥وقةةانو مناوحةةة مسةةل األم ةوال ومناوحةةة اويةةل اإلرهةةا لعةةا  ،٢٠١4وقةةانو
تسةةليم ا ةةرمع واملسةةاعدة القانونيةةة املتبادلةةة بشةةأ املسةةامل ادناميةةة ونقةةل السة ناء لعةةا .٢٠١4
وتنمةةل هةةذه القةوانع ههةةوداً تبةةذهلا احلنومةةة لتحةةدي العدالةةة ادناميةةة اشةةياً مة التيامةةات البلةةد
والقواعد الدولية.
 -٥3وال تةيال ملةةديف تتعةةاو مة اآلليةةات الدوليةةة حلقةةوق اإلنسةةا الراميةةة و تعييةةي السةةل ة
القسامية .ويف عا  ،٢٠٠7زارها مقرر األمم املتحدة اخلاص املعين باسةتقالل القسةاة واحملةامع،
السيد لياندرو ديسبوي .ونةُ اذت توصيات املقرر اخلاص و حد كبي .ويف عا  ،٢٠١3أهةرت
السةةيدة مةةابرييال كنةةول الةةيت يل تةةيف بع ةةة متابعةةة .وحةةدد تقريرهةةا تموعةةة هديةةدة مةةن املسةةامل الةةيت
جي ةةي معادته ةةا ليي ةةادة تعيي ةةي الق ةةا القس ةةامك .وعلة ة املس ةةتو اهلينل ةةك ،يعم ةةل برن ةةامل األم ةةم
املتحةدة اإلةةامك مة السةل ة القسةةامية لو ة منةاهل دراسةية للتعلةةيم املسةتمر للقسةاة بنيةة نشةةاء
مركي للتدريي القسامك يشمل التدريي عل االلتيا قوق اإلنسا  .وتعمل احلنومة م شركاء
دوليع من أهل تعييي السل ة القسامية وثقة ادمهور اا.
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 -2القانون الجنا ي
التوصيتان  26و55
 -٥4اس ةةتُعيد ع ةةن الق ةةانو ادن ةةامك ال ةةذي ص ةةدر أول م ةةرة يف ع ةا  ١964بق ةةانو ادن ةةامك
أك ةةر حداثةةة أقةةره الربملةةا وصةةدق عليةةيف يف  ١3نيسةةا /أبريل  ،٢٠١4وسةةيديل حيةةي الن ةةاي يف
اوز/يولييف ٢٠١٥؛ ومن املتوق أ يسهم هذا القانو يف تعييي ق ةا العدالةة ادناميةة برمتةيف لنةك
يصبق ن اماً حدي اً ومت وراً.
 -٥٥ويالل هذه املهلة ،تس ل احلنومة ،بدعم من برنامل األمم املتحدة اإلةامك ،بربنةامل
تن يذ شةامل ين ةوي علة عةداد مجية مةا يلةي مةن مبةادئ توهيهيةة ووحةدات اارسةة منملةة لةيف،
واس ةةتعراض وتنق ةةيق القة ةوانع القامم ةةة ،وسة ةالً ع ةةن بة ةرامل للتوعي ةةة والت ةةدريي موهه ةةة للم ةةوظ ع
املنل ع بإن اي القوانع والسل ة القسامية لن الة ن اي القانو عل و أحسن.
 -٥6ومهيراً ،أد تعديل للقانو القسةامك و اخن ةاض عةدد القسةاة يف هيئةة احملنمةة العليةا
مةةن سةةبعة قسةةاة و سةةة ،كمةةا اقتس ة نشةةاء وةةرعع يف احملنمةةة العليةةا مللةةديف اةةدإ تيسةةي
الوصةةول و اليةةة لالسةةتئناإ ،أحةةدطا يف املن قةةة الشةةمالية واآليةةر يف املن قةةة ادنوبيةةة مةةن البلةةد
بعةةد  9٠يوم ةاً مةةن ق ةرار التعةةديل .واقتس ة التعةةديل مةةن دنةةة اخلةةدمات القسةةامية أ تقةةد و
ا لةةن توصةةية بشةةأ القسةةاة الةةيت جيةةي عةيهلم .وصةةوت الربملةةا لصةةال توصةةيات الل نةةة وقُةلاة
عدد أعساء اهليئة ووقاً للتشري املعدل حدي اً.
 -٥7وتةةر احلنومةةة أ السةةل ة القسةةامية ،بوص ة ها ورع ةاً مسةةتقالً مةةن وةةرو الدولةةة ،ينبنةةك
أال لسة لتةةديل السةةل ة التن يذيةةة وتأثيهةةا بةةال مةةربر ،ووق ةاً لدسةةتور ملةةديف واارسةةات احلنةةم
الرشيد املقبولة دولياً واملبادئ الدميقرالية .وكمةا هةو احلةال بالنسةبة و مجية مهسسةات الدولةة يف
مل ةةديف ،ال ية ةيال م ه ةةو اس ةةتقالل الس ةةل ة القس ةةامية م هومة ةاً هدي ةةداً .ويف ه ةةذا الص ةةدد ،ت ةةر
احلنومة أ السل ة القسامية ،و هاني مهسسات أير  ،جيي أ تُع الوقت وا ال لتنمو
من الناحية العسوية لتصبق مهسسة دميقرالية قوية.
 -3الشريعة
التوصيتان  55و59
 -٥8ي ةةن دس ةةتور مل ةةديف ،ال ةةذي و ة ة ص ةةينتيف النهامي ةةة برمل ةةا مي ةةل الش ةةعي ومنتخ ةةي
دميقرالياً ،عل أ اإلسال يشنل أساجت مجي القوانع الصادرة يف ملةديف؛ وبالتةايل ،لةين مةن
الدستوري لناء عقوبات احلد ،م ةل عقةوبيت اإلعةدا وادلةد ،مةن قةانو العقوبةات .ولنةن األهةم
هرامم احلد(.)٢
من يلس هو وهود عيء ثبات كبي للناية منصوص علييف ويما
__________

()٢
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 -٥9ومنةةذ عةةا  ،١9٥٢تقيةةدت ملةةديف بإحةةد ألةةول حةةاالت الوقةةف االيتيةةاري ال علةةك
لعقوبة ةةة اإلعة ةةدا يف العة ةةامل .ويف ة ةةوء تياية ةةد اد ة ةرامم العني ة ةةة وه ة ةرامم القتة ةةل ،وبعة ةةد مش ة ةةاورات
ومناقشات عامةة واسةعة الن ةاق ،اعتمةدت احلنومةة ،يف عةا  ،٢٠١4اللةوامق املتعلقةة بةالتحقيا
يف ه ةرامم القتةةل املتعمةةد وتن يةةذ األحنةةا اخلاصةةة بةةيف الةةيت هتةةدإ و تن ةةيم عمليةةة تن يةةذ عقوبةةة
اإلعةةدا  .ومةةن املهةةم اإلشةةارة و أ الل ةوامق ال تسةةمق بتن يةةذ حنةةم عقوبةةة اإلعةةدا ال بعةةدما
تُستن د الية ال عن كاملة .وديلت اللوامق حيي الن اي يف  ٢7نيسا /أبريل .٢٠١4
 -4الدين
التوصيتان  91و100
 -6٠ظلت ملديف بلداً مسلماً لوال السنوات الة  8٠٠األيةية ،وت ةور اإللةار االهتمةاعك
والقةةيم التار يةةة والتقليديةةة عل ة مةةد العقةةود لستةةبا ارتبال ةاً معقةةداً باملمارسةةات اإلسةةالمية .ويف
هةةذا السةةياق ،ال يةةن دسةةتور ملةةديف عل ة أ اإلسةةال هةةو ديةةن الدولةةة وحسةةي ،بةةل يقتسةةك
أيساً أ ينو كل موالن من موالين ملديف مسلماً.
 -6١ويُسمق لألهاني مي املسلمع نمارسة دينهم يف لار ياص.

 -5ال ق في المعلوماض

 -6٢صدق الرمين عبد امي ميع عبد القيو  ،يف عا  ،٢٠١4عل قانو احلا يف املعلومات

الةةذي ُر احةةي بةةيف كخ ةةوة كةةرب ةةو حتقيةةا احلوكمةةة الرشةةيدة والش ة اوية يف البلةةد .وووق ةاً ألحنةةا
القةةانو ُ ،عة اةع م ةةوض عالمةةك وموظةةف لشةةهو اإلعةةال يف كةةل منتةةي حنةةومك ،نةةا يف يلةةس
املهسسةةات الةةيت اوهلةةا الدولةةة م ةةل الربملةةا والسةةل ة القسةةامية واهليئةةات املسةةتقلة لتيسةةي احلصةةول
عل املعلومات .وين القانو أيساً عل محاية املبلنع عن املخال ات.

جي  -حقوق الفتاض الةعيفة
التوصياض  116و 117و118
 -1المرأة
التوصياض  22و 23و 24و 27و 28و 29و 31و 39و 40و 41و 42و 43و44
و 45و 46و 47و 59و 60و 61و 62و 63و 64و 65و 66و 67و 68و69
و 70و 71و 72و 73و 74و 75و 103و 104و 105و 106و120
 -63حققةةت احلنومةةة جناحةةات كبةةية وتواهةةيف حتةةديات مسةةتمرة يف تةةال انةةع املةرأة .وتعتةةرب
حنومةةة الةرمين ميةةع تعييةةي حقةةوق املةرأة ومحايتهةةا أولويةةة مةةن أولوياهتةةا الرميسةةية .وتشةةمل أولويةةات
احلنومة يف تال انع املرأة زالة العواما الةيت حتةول دو عملهةا ومشةاركتها يف ا ةال السياسةك،
وتعييي انينها االقتصادي ،واعتماد سياسة عد التسامق لالقاً م العنةف ةد املةرأة والتحةرس
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من يالل الاي تدابي قانونية وتشريعية ،وك الة محاية األسر من اآلثار السلبية لل الق ،و ةما
التوزي ة املتسةةاوي للممتلنةةات اليوهيةةة بعةةد ال ةةالق .ولتحقيةةا يلةةس ،قُ ة اد بال عةةل و ادلس ةةة
األوو للربملا هذا العا تعديل لقانو األسرة.
 -64وعل مر السةنع ،حققةت ملةديف ،مةن حية اإللةار التشةريعك علة وهةيف اخلصةوص،
تقدماً كبياً يف سبيل عمال احلقوق والوواء بااللتيامةات الراميةة و انةع املةرأة ،املنصةوص عليهةا
يف الدسةةتور ويف ات اقيةةة القسةةاء عل ة مجي ة أشةةنال التمييةةي ةةد امل ةرأة ومةةي يلةةس مةةن صةةنوال
حقوق اإلنسا الدولية يات الصلة.
 -6٥أوالً ،كا قانو من العنةف املنةييل لعةا  ٢٠١٢األول ةمن عةدة قةوانع مصةممة ملنة
العنةةف ةةد املةرأة .وجيةةر هةةذا القةةانو مجية أشةةنال العنةةف املنةةييل ويةةوور احلمايةةة والعدالةةة ويقةةد
الةةدعم للسةةحايا .ثانيةاً ،ةةدد قةةانو ادةرامم ادنسةةية لعةةا  ٢٠١4وجيةةر صةراحة أوعةةال االعتةةداء
ادنسةةك م ةةل االمتصةةا والعنةةف ادنسةةك واالعتةةداء ادنسةةك .وهةةر القةةانو أيس ةاً للمةةرة األوو
البناء بوصة يف هرميةة مينةن حتديةدها ،كمةا هةر احلة عليةيف ومجية اإلهةراءات األيةر الةيت مينةن
أ تُعتة مةرب مسةةاعدة أو حمر ةةة عليةةيف .و ةةدد قةةانو اد ةرامم ادنسةةية أيس ةاً أربعةةة ظةةروإ للعالقةةات
ادنسية مي املقبولة بع اليوهع ،اا يسمق ألول مةرة بتحديةد االمتصةا اليوهةك يف تشةريعات
مل ةةديف .ثال ةاً ،جي ةةر ق ةةانو من ة التح ةةرس واالعت ةةداء ادنس ةةك لع ةةا  ٢٠١4التح ةةرس واالعت ةةداء
ادنس ةةك و ةةدد الي ةةة للمس ةةاءلة ع ةةن ه ةةذه األعم ةةال ال ةةيت حت ةةدث يف من ةةا العم ةةل أو ميه ةةا م ةةن
مهسسةةات اخلدمةةة العامةةة .و ةةدد قةةانو العقوبةةات املةةنقق أيس ةاً األحنةةا املقابلةةة ب ريقةةة ش ة اوة
وعادلة دو أي اييي بع الرهةل واملةرأة ،اةا يةهدي و تسةييا ن ةاق االهتهةاد القسةامك و صةدار
األحنا التعس ية يف العدالة ادنامية.

 -66وتن ةةر مل ةةديف ن ةةرة ش ةةاملة و مس ةةألة ان ةةع امل ةرأة ،م ةةن ي ةةالل س ةةن مش ةةرو ق ةةانو
املساواة بع ادنسع ،الذي تأمل احلنومة عر يف عل الربملا يالل هذه السنة .وسيسمق هةذا
القانو نواءمة التشةريعات يات الصةلة املتعلقةة بعةد التمييةي واملسةاواة بةع ادنسةع مة التيامةات
مل ةةديف نوه ةةي الص ةةنوال الدولي ةةة حلق ةةوق اإلنس ةةا  ،كم ةةا سيس ةةمق بت عي ةةل احلن ةةم الدس ةةتوري
ملناهسة التمييي عل أساجت نو ادنن ،ويش عل استخدا التدابي اخلاصة املهقتة.

 -67ويف ل ةةار اده ةةود الرامي ةةة و زي ةةادة ا ي ةةل املة ةرأة يف ص ةةن الق ةرار ،س ةةتدر احلنوم ةةة م ةةن
هديد ،يف قةانو األحةيا السياسةية لعةا  ،٢٠١3احلنةم املتعلةا بالتةدابي اخلاصةة املهقتةة الةذي
ُحةةذإ يف السةةابا؛ وسةةت عل يلةةس مةةن يةةالل عمليةةة مراهعةةة التش ةريعات املتصةةلة باالنتخابةةات
اداري عدادها من أهل تبسيا وتوحيد التشريعات القاممة.
 -68وبامل ل ،تعنف وزارة القانو والشهو ادنسانية حالياً عل عداد اسساتي ية للدعوة و
مراعاة الشهو ادنسةانية ،وسياسةات هنسةانية ،وتعييةي امليينةة املراعيةة للمن ةور ادنسةا  .وعقةي
مشةةاورات من ةةة ،قةةررت احلنومةةة أيس ةاً لنةةاء التح ةةات عل ة البنةةود (أ) و( ) و( ) و(ز)
و( ) من املادة  ١6وعل املادة  ٢من ات اقية القساء عل مجي أشنال التمييي د املرأة.
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 -69وتشةةمل ت ةةورات أيةةر نشةةاء سةةل ة حلمايةةة األسةةرة وبنةةاء سةةة منةةازل امنةةة يف ةةن
هةةير يةُةوور ويهةةا مةةأو مهقةةت للنسةةاء ةةحايا العنةةف ادنسةةا  .وباإل ةةاوة و املالهةةم ،جيةةري
أيساً و هراءات تشنيل ومبادئ توهيهية موحدة يف لار القانو الذي يعيز احلماية املقدمة
و حايا العنف املنييل ومينن املرأة يف هذا الصدد.
وص ة امم الربنةةامل
 -7٠وتُبةةذل ادهةةود أيس ةاً حلمايةةة وتعييةةي الصةةحة ادنسةةية واإلجنابيةةة للم ةرأةُ .
الولين لتن يم األسةرة ،الةذي جنةق يف ل ةيد أح ةا األسةر النبةية ومعةدالت وويةات األمهةات
والر الةيت سةادت يف البلةد ،ية تنةو يةدمات تن ةيم األسةرة واملشةورة ووسةامل منة احلمةل
متاحةةة يف مجية ادةةير ،عنةةد ال لةةي .وتُن ةةذ أيسةاً بةرامل لتقةةدمي املعلومةةات عةةن الصةةحة اإلجنابيةةة
وصحة األ  ،نا يف يلةس تن ةيم األسةرة ،و الشةبا مةي املتةيوهع؛ وقةد ُو ذ ةعت معةايي لتقةدمي
يدمات صحية مالممة و املراهقع.
 -7١وعلة ة ال ةةرمم م ةةن ع ةةد وه ةةود بيان ةةات موثوق ةةة ع ةةن عملي ةةات اإلهه ةةاض م ةةي امل ةةأمو
واإلههاض السري يف ملديف ،وقد ات املواوقة ،منذ تشرين ال ا /نوومرب  ،١999عل اإللاء
ال ق القانو للحمةل يف حةاالت اإلصةابة بال السةيميا النةرب واخلليةة املن ليةة النةرب والعيةو
اخللقي ةةة املتع ةةددة واألمة ةراض ال ةةيت هت ةةدد حي ةةاة األ  .ويف ك ةةانو األول/ديس ةةمرب  ،٢٠١3وس ةةعت
أكادميية ال قيف هذه املرونة لتشمل اإللاء ال ق للحمل يف مسو  ١٢٠يومةاً بالنسةبة و احلمةل
الناتل عن امتصا ورد من أوراد األسرة األقربع وامتصا ل ل مي الما بةدنياً وعقليةاً للحمةل
والةةوالدة .وق ةةد أُد ذر يف صتل ةةف املوا ةةي ال ةةيت تتناوهل ةةا املن ةةاهل الدراس ةةية احلالي ةةة ت قي ةةف يف ت ةةال
الصحة ادنسية واإلجنابية يالمم سن املتلقع ويُدرجت عن لريا برامل املهارات احلياتية.

 -7٢ومينةةن مللةةديف أ ت تخةةر بتةةاريخ مشةةاركة اإلنةةاث يف القةةو العاملةةة الولنيةةة .وال يوهةةد
حتيةةي ثقةةايف ةةد امل ةرأة العاملةةة ،وةةاملرأة ا لةةة ا ةةيالً كاوي ةاً يف مجي ة أ ةةاء البلةةد يف الق اعةةات مةةي
اخلا عة للقوالي النم يةة مةن قبيةل الق ةا املةايل .واملسةاواة يف األهةر مسةمونة أل األهةر ُ ةدد
عل أساجت الوظي ة ولين عل أساجت الشخ الذي يشنل الوظي ة .وعالوة عل يلس ،هناال
مبادرات من قبيل التعديالت املقس دياهلا عل لوامق اخلدمة املدنية يف عا  ٢٠١4تتيق اآل
مةةنق مةةا تموعةةيف  6٠يةةو عمةةل كإهةةازة أمومةةة مدووعةةة األهةةر ،وهةةو اديةةد إلهةةازة األمومةةة الةةيت
كانت دامماً ُاةنمق بةال منةاز  .ومةهيراً ،أعلنةت مهسسةات ،منهةا السةل ة النقديةة مللةديف (البنةس
املرك ةةيي) ،ه ةةازة أموم ةةة مدووع ةةة األه ةةر م ةةدهتا س ةةتة أش ةةهر .وبامل ةةل ،اعتُ ذم ةةدت أيس ةاً سياس ةةات
لتحديةةد سةةاعات عمةةل مرنةةة تسةةمق بالعمةةل مةةن املنةةيل للنسةةاء احلوامةةل والنسةةاء الل ةوا لةةديهن
أل ال دو سن ال ال ة.
 -73ومن أكرب التحديات اليت تواههها املةرأة يف القةوة العاملةة نقة الستيبةات الالزمةة لرعايةة
األل ةةال .وقةةد اعتمةةدت وزارة القةةانو والشةةهو ادنسةةانية مبةةادئ توهيهيةةة ملراكةةي الرعايةةة النهاريةةة
ادإ توحيد هذه املراوا.
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 -74ولتعيي ةةي مب ةةادرة س ةةبل كس ةةي ال ةةرزق للع ةةاملع م ةةن من ةةازهلم يف مل ةةديف ،ومع مه ةةم م ةةن
النساء ،يُن ذ حالياً عل الصعيد الق ري يف ملديف مشرو يُسم "الراب ة احلرويةة للعةاملع مةن
املنةةازل التابعةةة لراب ةةة هنةةو اسةةيا للتعةةاو اإلقليمةةك" (الراب ةةة احلرويةةة) .وتنسةةا املشةةرو وزارة
التنمي ةةة االقتص ةةادية و م ةةل الع ةةاملو م ةةن املن ةةازل يف مل ةةديف  4٠يف املام ةةة م ةةن أس ةةهميف وحتم ةةل
احلنومة  6٠يف املامة من هذه األسهم .وتتعاو الراب ة احلروية يف ملةديف مة التعاونيةات احملليةة
لدعم منت ات العاملع مةن املنةازل وعر ةها يف السةوق .ومةن يةالل تن يةذ هةذا املشةرو  ،ووةرت
أيس ةاً ورص ةاً لبنةةاء القةةدرات وقةةدمت تةةدريبات يف تةةاالت م ةةل جتهي ةي األمذيةةة واحلةةرإ اليدويةةة
واإلدارة واملهةارات الشخصةةية .وحةةد اآل  ،بلة عةةدد أعسةةاء هةةذا املشةةرو  9١4عسةواً يف مجية
أ اء ملديف وتلق  73عسواً تدريباً من اخلار .
 -7٥وباإل ةةاوة و يلةةس ،أعلنةةت احلنومةةة أيسةاً عةةن نيتهةةا يف ةةما ا يةةل املةرأة يف تةةالن
دارة الشةةركات العامةةة .وا ةةل النسةةاء حالي ةاً  ١3مةةن أصةةل  ٥9عس ةواً مةةن أعسةةاء تةةالن دارة
الشركات اليت الس احلنومة ويها أسهماً.
 -76وتُعد مسألة انع املرأة مسةألة حيويةة تت لةي اهتمامةاً مسةتمراً .ورمةم حةدوث تنيةيات
جيابية ،مثةة عوامةا عامةة حتةول دو ةةو هةذا الق ةا  .وعلة سةبيل امل ةال ،كشة ت دراسةة مرهعيةة
أهرهتا الل نة امللدي ية حلقوق اإلنسا اجتاهةات ونريةة متنةية ويمةا يتعلةا قةوق وأدوار املةرأة يف
ا تم  ،وكذلس ويما يتعلا بالعنف د املرأة.
 -77وللتصدي هلذه املواقف املتنية ،تعمل وزارة القانو والشةهو ادنسةانية و هانةي وزارة
الشهو اإلسالمية من أهل ت قيف عامة الناجت بشةأ التعةاليم الدينيةة احلقةة لتخ يةف م ةاهيمهم
اخلالئةةة عةةن حقةةوق املةرأة ومسةةهولياهتا .وتعمةةل وزارة القةةانو والشةةهو ادنسةةانية أيسةاً يف الوقةةت
احلايل عل لالق برنامل لتوعية وساما اإلعال ادإ رسم صورة مي ة ية للقيادات النسامية
اليت أثرت يف تتم ملديف .واهلدإ من يلس هو تووي ةاي يُقتد اةا واالرتقةاء بصةورة املةرأة
و سهاماهتا يف ا تم  .ونُ مت يف ن هير مرهانية حلقات عمل للتوعية بالقسةايا ادنسةانية
مت  4١٠مشاركع.
وو عت مانات عديدة ملعادة مسألة تعدد اليوهات ،نا يف يلس شةر تقةدمي دليةل
ُ -78
عل اإلمنانيات املالية و ثبات مواوقة اليو  ،وللتصدي لآلثار السلبية لل الق ،الةذي تتةأثر منةيف
امل ةرأة يف املقةةا األول .وبةةدأت وزارة القةةانو والشةةهو ادنسةةانية برنةةامل توعيةةة عل ة ن ةةاق البلةةد
اةةدإ نشةةر املعلوم ةةات املتعلقةةة بالس ةةبل القانونيةةة املتاحةةة للم ةرأة لنةةك تل ةةتمن احلماي ةة وامللني ةةة
اليوهية ون قة األل ال .وتُن ذ أيساً يف الوقت احلايل برامل لييادة الوعك بات اقات ما قبل الةيوا
لسما محاية املمتلنات واألسر يف حالة ال الق.
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 -2األطفال
التوصياض  22و 27و 28و 48و 70و 72و 73و 74و 75و 76و 85و86
 -79الذت ملديف ي وات هامة لتعييي حقوق ال ل والن ا الولين حلماية ال ل .وبعةد
هراء عملية مسق لتحديد ال نرات يف اإللار القانو الذي ين م حقةوق ال ةلُ ،و ذ ة مشةرو
قانو هديد حلقوق ال ل من أهل حتسع وحتدي قانو حقوق ال ل احلةايل الةذي صةدر يف
ع ةةا  .١99١والن ةةرض م ةةن ه ةةذا الق ةةانو اددي ةةد ه ةةو مواءم ةةة ن ةةا محاي ةةة ال ةةل م ة التيام ةةات
ملديف نوهي ات اقية حقوق ال ل.
 -8٠وزاد عةةدد مةةن القةوانع ادديةةدة مةةن تعييةةي اليةةة محايةةة ال ةةل مةةن اإليةةذاء .وتشةةمل هةةذه
القةوانع قةةانو منة العنةةف املنةةييل وقةةانو مناوحةةة االجتةةار بالبشةةر .وعةةالوة علة يلةةس ،سينشةةم
مش ةةرو ق ةةانو قس ةةاء األح ةةداث امليمة ة تقدمي ةةيف و الربمل ةةا ه ةةذا الع ةةا ن امة ةاً لقس ةةاء األح ةةداث
ورعةةايتهم .وباإل ةةاوة و يلةةس ،جت ةةري وزارة الق ةةانو والشةةهو ادنس ةةانية حالي ةاً عملي ةةة توحي ةةد،
مستعر ةةة مجي ة التش ةريعات والل ةوامق املتصةةلة قةةوق ال ةةل ومحايتةةيف اةةدإ حتةةدي ها ومواءمتهةةا
وتيسي حسن ن ايها.
 -8١وما من الصعي ما حقوق ال ل ،كما يتبع من القسية البارزة املتعلقة تلد قاصر
يف عا  .٢٠١3وقد لعن املتهم يف قسية ادلد نساعدة من الدولة ،وألنت احملنمةة العليةا قةرار
حمنمة األحداث ،مقيمة بذلس سابقة للمسامل املتصلة بادرامم ادناميةة واالعتةداء ادنسةك علة
األل ةال .ويُعةاد حاليةاً تأهيةل ال ةل إلدماهةةيف يف ا تمة  ،ويةُةوور لةيف التعلةيم ،حتةةت رعايةة الدولةةة،
م ل سامر األل ال املخال ع للقانو .
 -8٢و خالةةذت أيسةاً مبةةادرات للتوعيةةة بإسةةاءة معاملةةة األل ةةال والوقايةةة منهةةا .ون ةةذت وحةةدة
قساء األحداث التابعة لةوزارة الدايليةة ،بالتعةاو مة اليونيسةيف ،عةدة بةرامل لبنةاء القةدرات مةن
أه ةةل ت ةةدريي امل ةةوظ ع املنل ةةع بإن ةةاي القة ةوانع والقس ةةاة وامل ةةوظ ع القس ةةاميع واأليص ةةاميع
االهتمةةاعيع بشةةأ تةةووي العدالةةة لألل ةةال ،وتةةدريي العةةاملع يف وسةةاما اإلعةةال عل ة ات اقيةةة
حقوق ال ل وعل التيا املبادئ األيالقية عند تقدمي تقةارير عةن األل ةال يف وسةاما اإلعةال .
وو عت أيساً لوساما اإلعال مدونة أليالقيات املهنة ومبادئ توهيهية لتقدمي التقارير.
ُ
 -83وباإل ةةاوة و يلةةس ،هةةر حتةةدي قاعةةدة بيانةةات محايةةة ال ةةل يف ملةةديف وتوسةةي
ن اقه ةةا لتش ةةمل هيية ةرتع مره ةةانيتع أية ةريع .وأُهري ةةت ،بالتع ةةاو مة ة الل ن ةةة امللدي ي ةةة حلق ةةوق
وو ذ ةعت
اإلنسا  ،تقييمات دم بيانات عن مشةاركة األل ةال وا ةيلهم يف صتلةف الق اعةاتُ ،
مبادئ توهيهية لتسهيل مشاركة األل ال يف املسامل اليت تهثر ويهم .ونةُقاحت هةراءات التشةنيل
املوحدة يف حالة القسايا املشسكة بع الوكاالت لتعييي التنسيا بع الوكاالت املعنية.
 -84وتشة ةةمل املبة ةةادرات الرامية ةةة و محاية ةةة حقة ةةوق ال ة ةةل وتعيييهة ةةا هانة ةةي بنة ةةاء القة ةةدرات
للتصةةدي حلةةاالت االعتةةداء عل ة األل ةةال والعنةةف ادنسةةا والتحقيةةا ويهةةا .وشةةاركت ملةةديف
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أيسةاً يف املبةادرة اإلقليميةة املسةماة مبةادرة هنةو اسةيا إللةاء العنةف ةد األل ةال ،الةيت أقامةت
شراكات بع ا تم املد واحلنومة واهليئات اإلقليمية.
 -8٥وتُن ةةل لألل ةةال مناني ةةة احلص ةةول علة ة التعل ةةيم دو و ةةرض قي ةةود علة ة دي ةةوهلم و
املدارجت وعودهتم ليهةا قبةل سةن ال امنةة عشةرة .وو ةعت ملةديف ةمانات ةد زوا األل ةال،
وال سةةيما اإلنةةاث مةةنهم ،نةةا يف يلةةس ق ةرار عتبةةة ص ةارمة هةةك سةةن  ١8عام ةاً كحةةد أدز للةةيوا
واش ةسا مواوق ةةة ص ةةر ة م ةةن الوال ةةدين وتق ةةدمي املش ةةورة يف ظ ةةروإ أي ةةر  .وووق ةاً حملنم ةةة األس ةةرة
ومس ة ة ا ل الة ةةيوا  ،عقة ةةد  ٢3قاص ة ةراً زجية ةةات قانونية ةةة يف عة ةةا  ،٢٠١٢وأعقة ةةبهم  ١4قاص ة ةراً يف
عا  ٢٠١3و ١6يف عةا  .٢٠١4مةي أ حمنمةة األسةرة تهكةد أ مجية هةهالء األحةداث كةا
سنهم سبعة عشر عاماً ،وبينت احلسةابات أ سةنهم مثانيةة عشةر عامةاً حسةي التقةومي (القمةري)
اإلسالمك .وتُبذل أيساً ههود دم بيانات عن اليجيات مي املس لة ،نا يف يلس اليجيات مةي
املس لة لألل ال يف ملديف.
 -3األشخاص ذوو اإلعاقة
التوصياض  30و 49و124

 -86أُجنةةي عمةةل هةةا لسةةما حقةةوق األشةةخاص يوي اإلعاقةةة .وكةةا اعتمةةاد قةةانو اإلعاقةةة
يف عةةا  ٢٠١٠أكةةرب جنةةاز مةةن الناحيةةة التشةريعية .وأُن ةةذت نوهةةي هةةذا القةةانو لةوامق تنميليةةة
من بينها اللوامق املتعلقة باملعايي الدنيا لمجعاقة ،واللوامق املتعلقة بتةووي املسةاعدة املاليةة واألههةية
املسة ذ
ةاعدة لألشةةخاص يوي اإلعاقةةة ،والل ةوامق اخلاصةةة بس ة ل اإلعاقةةة .وتُصةةا أيس ةاً يف الوقةةت
احلةةايل مبةةادئ توهيهيةةة لتصةةنيف اإلعاقةةة اةةدإ حتديةةد صتلةةف أن ةوا اإلعاقةةة و نشةةاء اليةةة قاممةةة
عل ة احلقةةوق يف تةةووي احل ةواوي احلنوميةةة ووةةرص عةةادة التأهيةةل ولتنةةو أساس ةاً للعمةةل اإلجيةةايب.
وباإل ةةاوة و يلةةس ،جيةةري أيس ةاً تنقةةيق سياسةةات الصةةحة العقليةةة وتن يةةذ ي ةةا لو ة ي ةةة
عمل للصحة العقلية.
 -87وقة ةةد أُقذة ةةرت السياسة ةةة الولنية ةةة املتعلقة ةةة باإلعاقة ةةة وبة ةةدأ تن ية ةةذها يف  3١تش ة ةرين األول/
أكت ةةوبر  .٢٠١3وأُنش ةةم ا ل ةةن املع ةةين باإلعاق ةةة وعق ةةد حلق ةةات عم ةةل للتوعي ةةة ب بيع ةةة اإلعاق ةةة
واحلقةةوق املمنوحةةة للمصةةابع اةةا يف مجية أ ةةاء ادةةير املختل ةةة وعةةن لريةةا احلمةةالت اإلعالميةةة.
وتعاو ا لن أيساً م وزارة التنمية االقتصادية لتن يم معرض ولين لعرض صناعات يدوية مةن
عداد أشخاص يوي عاقة .وتن ل الوكالة الولنيةة للسةما االهتمةاعك أيسةاً بةدالً لألشةخاص
يوي اإلعاقة.

 -88واسةةتحدثت احلنومةةة أيس ةاً ،يف عةةا  ،٢٠١3هةةامية ولنيةةة لمجعاقةةة مةةن أهةةل التعةةرإ
عل من يساطو يف حتقيا رواه األشخاص يوي اإلعاقة.
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 -89وتدرال احلنومةة أ هةذا ا ةال يت لةي املييةد مةن التعييةي .وقةد رحبةت ،يف هةذا الصةدد،
بإلالق الل نة امللدي ية حلقوق اإلنسا حتقيقاً ولنياً بشأ حصةول األل ةال يوي اإلعاقةة علة
التعليم جيري حالياً جتمي نتام يف.
 -9٠وتشنل القوالي النم يةة وانعةدا وةرص العمةل لألشةخاص يوي اإلعاقةة حتةديات عامةة
تعم ةةل احلنوم ةةة ه ةةادة علة ة معادته ةةا .ويف ه ةةذا الص ةةدد ،أللق ةةت احلنوم ةةة مب ةةادرة يف أيل ةةول/
سبتمرب  ٢٠١4لتووي ورص عمل مدرة للديل لألشخاص يوي اإلعاقة .واهلدإ من املبةادرات
املبينة أعاله هو ل يف الوصم الذي ال ييال مقروناً باألشخاص يوي اإلعاقة.

 -4المهاجرون وض ايا االتجار

التوصياض  3و 10و 77و 78و 107و 114و 115و 119و120
 -9١تشةةنل اهل ةةرة مصةةدر قلةةا رميسةةياً وحتةةدياً مسةةتمراً للحنومةةة .وكةةا مةةن أبةةرز اخل ةوات
املتخذة التصديا عل االت اقيات ال ما األساسية ملن مة العمل الدولية ،وكذلس التصديا عل
قانو مناوحة االجتار لعا  .٢٠١3وعر ةت احلنومةة أيسةاً علة الربملةا مسةألة االنسةما و
بروتوك ةةول من ة االجت ةةار باألش ةةخاص ،و اص ةةة النس ةةاء واألل ةةال ،وقمع ةةيف واملعاقب ةةة علي ةةيف املنم ةةل
الت اقية األمم املتحدة ملناوحة ادرمية املن مة عرب الولنية.
 -9٢ومنذ عا  ،٢٠١١تعمل احلنومةة بتعةاو وثيةا مة املن مةة الدوليةة لله ةرة علة تن يةذ
مشاري مناوحة االجتار يف ملديف ،بةالن ر أيسةاً يف مسةألة دارة اهل ةرة األوسة ن اقةاً .وتعمةل
احلنومة أيساً م احلنومات اليت ا ل عدداً كبياً من املهاهرين يف البلةد لسةما حتسةع احلمايةة
واخل ةةدمات .ويف ه ةةذا الص ةةدد ،وقع ةةت ات اق ةاً بش ةةأ ي ةةدمات الق ةةو العامل ةةة م ة ب ةةننالدي يف
عا  ،٢٠١١وجتري مناقشة ات اق ااثل م اهلند.
 -93وقبل التصديا عل القانو  ،تناولت احلنومة مسأليت دارة اهل رة واالجتار باألشةخاص
مةةن يةةالل ي ةةة العمةةل الولنيةةة ملناوحةةة االجتةةار بالبشةةر املعتمةةدة يف  ٢6شةةبا /ورباير .٢٠١3
وووقاً للخ ة ،أ ذ
ُنشئت وحدة مناوحة االجتار بالبشر يف التاريخ ن سيف .ووزارة التنميةة االقتصةادية
هك الوكالة احلنومية املنل ة حالياً بإدارة اهل رة .وتس ل وحدة مناوحة االجتةار بالبشةر التابعةة
للوزارة ،برماسة وزير للدولة ،بدور رامد يف التنسيا مة مجية الوكةاالت الولنيةة املعنيةة ،وسةالً عةن
املن مةةات مةةي احلنوميةةة والل نةةة امللدي يةةة حلقةةوق اإلنسةةا  ،وتقةةو الوحةةدة بةةدور مركةةي التنسةةيا
الولين .وتعاجل الوحدة أيساً مجي احلاالت املبل عنها ،وتقد الةدعم و السةحايا ،وتسةعهم يف
مالهم عند االقتساء.
 -94وارتق ة قةةانو مناوحةةة االجتةةار باإللةةار القةةانو احمللةةك و مسةةتو أعل ة ألنةةيف صةةي
عل منوال ةوي املمارسة ال سل الدولية للوقاية من االجتةار و عةادة تأهيةل ةحاياه .وعمةالً
نة ةةا هة ةةو م لة ةةو يف القة ةةانو  ،اعتُ ذمة ة دت ي ة ةةة عمة ةةل ولنية ةةة ملناوحة ةةة االجتة ةةار باألشة ةةخاص
لل سة  . ٢٠١9-٢٠١٥وتعنن ي ة العمل الولنية اخلمسية املشار ليهةا اسةساتي ية شةاملة
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تتب ويها ملديف ل اً كلياً يف تال مناوحة االجتار بالبشر .وتسع اخل ة و معادة مسألة
الوقايةةة ومحايةةة السةةحايا وت عيةةل املالحقةةة ادناميةةة والتعةةاو الةةدويل وتةةن عل ة تةةووي مالهةةم
من صلة للذكور واإلناث من حايا االجتار.
 -9٥وب سل التدابي املذكورة أعاله واستعداد احلنومة للعمل م أصحا املصلحة الدوليع
يف التصدي لالجتار باألشخاص يف ملديفُ ،رقايت ملديف و املستو ال ا يف تقرير الواليات
املتحدة املتعلا باالجتار باألشخاص الصادر يف عا .٢٠١4
 -96وتعنةةف احلنومةةة أيس ةاً علة و ة سياسةةات ولنيةةة إلدارة اهل ةةرة اهلةةدإ منهةةا حتديةةد
املشاكل والتحديات واالحتماالت ادديدة اليت تن وي عليها دارة اهل رة يف ملديف.
 -97ون م ةةت وزارة اخلارهي ةةة أيس ةاً يف ع ةةا  ٢٠١3محل ةةة عالمي ةةة للتوعي ةةة باالجت ةةار بالبش ةةر
بعن ةوا "محلةةة الش ةريا األزرق" .وووةةر الربنةةامل ،بالتعةةاو م ة وسةةاما اإلعةةال احملليةةة ،حي ةياً مةةن
الب ة اهل ةوامك وامل بةةو للمناقشةةة وا ادلةةة و بةةداء اآلراء بشةةأ االجتةةار بالبشةةر يف البلةةد .وأهةةرت
املن مةةة الدوليةةة لله ةةرة أيس ةاً دراسةةة استقصةةامية لتقيةةيم الةةوعك نسةةألة االجتةةار بالبشةةر يف من قةةة
مالييف.
 -98وال تيال التحديات قاممة .ويشنل تووي تسهيالت السمجة التحريرية حتدياً مستمراً .ويف
ةةوء التوصةةيات املقدمةةة ،بةةدأت احلنومةةة تن ةةر يف مسةةألة االنسةما و االت اقيةةة الدوليةةة حلمايةةة
حقوق مجي العمال املهاهرين وأوراد أسرهم.

خامساً -القةايا الهيكلية والت دياض الناشتة
ألف -شدة تناثر السكان
 -99تتمية ةةي ملة ةةديف الة ةةة هنراوية ةةة قصة ةةو  ،حة ةةد باملعة ةةايي االسة ةةت نامية للة ةةدول األريبيلية ةةة
الصةةنية .وةةادير املرهانيةةة الصةةنية ال ةيت تتةةألف منهةةا ملةةديف وعةةددها  ١ ١9٠هييةةرة تنتشةةر يف
من قةةة مةةن احملةةيا اهلنةةدي ت ةةوق مسةةاحتها  9٠ ٠٠٠كيلةةومس مربة  .ويبلة تمةةو سةةنا البلةةد
حوايل  34١ 3٠٠نسمة يعي ما يقر من  4٠يف املامة منهم يف مدينة مالييف العاصمة ،وهةك
من أك ر مد العامل اكت اظاً.
 -١٠٠وادير يف ملديف صنية للناية؛ ومن أصل  ١88هييرة مأهولة ،ال يت ةاوز عةدد ادةير
اليت ت وق مساحة أرا يها كيلومساً مربعاً  33هييرة ،وال يقل عةدد ادةير الةيت يقةل عةدد سةنالا
عةةن  ٥٠٠نسةةمة عةةن  7٥هييةةرة ،وهةةو أك ةةر مةةن ثل ة ا مةةو  ،يف حةةع أ نصةةف ادةةير يقةةل
عدد سنالا عن  ١ ٠٠٠نسمة.
 -١٠١ويعىن الصنر البال حل م ادير ،سواء من حية املسةاحة أو السةنا  ،وبعةد املسةاوات
بينها ،وهود اوتقار شديد لووورات احل م .ويشنل هذا االوتقار لووورات احل ةم وارت ةا تنل ةة
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النقل بع ادير أكةرب عةاما أمةا تنميةة ملةديف مةن مجية ادوانةي .وأشةد مةا مينةن الشةعور اةذه
العوامةةا عنةةد تقةةدمي يةةدمات الصةةحة والتعلةةيم (حةةد يف املسةةتويات األساسةةية) وتةةووي هياكلهةةا
األساسية :مثة حاهة و استياد هل املواد وباإل اوة و ارت ا تناليف السل األساسية كاملواد
النذامية ،تييد تناليف البناء يف ملديف عدة مرات علة مةا هةك عليةيف يف البلةدا الناميةة القاريةة.
وتشنل هذه العوامل حتديات كبية لتووي اخلدمات األساسية اليت ين لها الدستور.

باء -المسا ل الدينية
التوصيتان  91و119
 -١٠٢ترود ملديف الت ةرإ الةديين وقةد شة بت وأدانةت بشةدة األنشة ة اإلرهابيةة املسة ل
اا باسم اإلسال .
 -١٠3وعلة الةةرمم مةةن أ تةةاريخ ملةةديف يف تةةال تةووي التعلةةيم ا ةةا لل مية مصةةدر وخةةر،
وةةإ ظهةةور صتلةةف األونةةار الدينيةةة املت روةةة جيعةةل احلنومةةة ،يف الوقةةت احلا ةةر ،تواهةةيف حتةةديات
ناش ةةئة م ةةل االع ة ةساض عل ة ة رس ةةال ال تية ةةات و امل ةةدارجت لتلق ةةك التعل ةةيم الر ةةك ،وس ة ةالً عة ةةن
التحديات اليت تواههها أنش ة النناء والرق يف املدارجت .وعل الرمم من حتديةد هةذه املشةاكل
عل ة ألةةا ناشةةئة ول ة يف الوقةةت احلا ةةر عةةدد قلةةيالً نسةةبياً مةةن النةةاجت ،وةةإ احلنومةةة تعادهةةا
بإسداء املشورة وتعديل اإللار التشريعك ليصبق بعةاد األل ةال عةن املدرسةة هرميةة يعاقةي عليهةا
القانو .
 -١٠4وكةةا هنةةاال أيس ةاً تنةةي يف املواقةةف جتةةاه مش ةاركة امل ةرأة يف احليةةاة العامةةة بسةةبي ال ةةنهل
الدينيةةة الةةيت اعتمةةد الةةبعد .ووردت تقةةارير عةةن زوا األل ةةال يةةار احملةةاكم ،وتشةةوييف األعسةةاء
التناس ةةلية لمجن ةةاث واخلت ةةا  ،ورو ةةد حتص ةةع الر ة ة  ،وتياي ةةد قب ةةول العن ةةف .ويع ةةين ال ةةيوا ي ةةار
احملنمةةة ،وهةةو زوا مةةي شةةرعك ،أ امل ةرأة بعةةد ال ةةالق ال مينةةن أ ت الةةي بن قةةة األل ةةال أو
بتس يل أل اهلا .ويهدي عد حتصع األل ال و استبعادهم من التعليم الر ك.
 -١٠٥وقةةد أدانةةت احلنومةةة بشةةدة اارسةةات الةةيوا دو السةةن القانونيةةة أو الةةيوا القسةةري،
وعد حتصع الر  ،وحرمةا ال تيةات واألل ةال مةن االلتحةاق باملةدارجت .وتقةر احلنومةة بوهةود
هةةذه التحةةديات ،وهةةك تعمةةل مة السةةل ات املعنيةةة ،نةةا يف يلةةس اليعمةةاء الةةدينيو  ،لعةةرض القةةيم
احلقيقية للدين وا تم .

جي  -المخدراض
التوصيتان  87و 120و122
 -١٠6ش ةةنل تع ةةالك املة ةواد م ةةي املش ةةروعة مش ةةنلة رميس ةةية يف مل ةةديف ي ةةالل العق ةةود ال الث ةةة
املا ةةية .ومةةا وتئةةت املشةةنلة تت ةةور م ة زيةةادة عةةدد متعةةالك تلةةس امل ةواد وانتشةةار ثقاوةةة العنةةف
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اإلدمةةا ال رعي ةةة .وق ةةدرت دراس ةةة حدي ةةة مش ةةسكة بةةع احلنوم ةةة ومنت ةةي األم ةةم املتح ةةدة املع ةةين
باملخدرات وادرمية أ معدل االنتشةار يف ماليةيف وادةير املرهانيةة بلة  6.64يف املامةة و ٢.٠٢يف
املامةةة عل ة الت ةوايل .ويلصةةت الدراسةةة أيس ةاً و أ أملبيةةة سةةاحقة ( 9٢يف املامةةة) مةةن متعةةالك
املخدرات تقل أعمارهم عن  3٠عاماً.
 -١٠7وكا قرار قانو املخدرات يف عا  ،٢٠١١الذي ألن صينة عةا  ،١977معلمةة يف
ادهود اليت تبةذهلا احلنومةة ملناوحةة تعةالك املخةدرات ومةا يتصةل بةيف مةن هةرامم .ويةن القةانو
عل ادرامم والعقوبات يات الصلة .وأُنشةئت نوهةي القةانو حمنمةة من صةلة للمخةدرات تن ةر
يف مجية ادةرامم الةةيت يةةن عليهةةا هةةذا القةةانو  .ونوهةةي القةةانو املةةنقق يف عةةا  ٢٠١١ملواءمةةة
األحنا م املعايي العصرية لتنو م ابقة ألوسل املمارسةات الدوليةة ،أنشةأت احلنومةة ،ألول
مرة ،حمنمة املخدرات املنل ة حصراً بإعادة تأهيل املدمنع و دماههم يف ا تم .
 -١٠8وهنةةاال عةةدة حةةاالت تعةةاو هاريةةة م ة هيئةةات األمةةم املتحةةدة لتنملةةة أهةةداإ القةةانو
املذكور .ويف هذا الصدد ،يُ لي من الوكالة الولنيةة للمخةدرات ،الةيت أُنشةئت نقتسة القةانو ،
أ تنشةةم مراكةةي لعةةال مةةدمين املخةةدرات و عةةادة تةةأهيلهم .وتتعةةاو احلنومةةة أيس ةاً م ة مراكةةي
عادة التأهيل يف اهلند وسري الننةا للسةما ب لبةات السةعك و عةادة التأهيةل يف اخلةار  ،كمةا
جييي يلس قانو املخدرات.
 -١٠9ويسمق القانو أيساً لأللراإ من الق ا اخلاص بإنشاء وتسيي مراكي عادة التأهيل.
وت رض العملية احلالية إلعادة تأهيل املدمنع للبات ك ية عل قدرات مراوا عادة التأهيل الةيت
تس ةةيها احلنوم ةةة ،وه ةةك للب ةةات ال تلبيه ةةا حالية ةاً املراك ةةي املوه ةةودة .واعتُ ذم ةةد يف تشة ةرين ال ةةا /
نةةوومرب  ٢٠١4اإللةةار التن يمةةك املتعلةةا بةةالسيي للمراكةةي اململوكةةة للحنومةةة وللق ةةا اخلةةاص
عل السواء .وأُنشئت اليةات للرصةد كمةا ُو ذ ةعت معةايي دنيةا .وقةد ُر اية ملراكةي عةادة التأهيةل
الةةيت النهةةا احلنومةةة اآل نوهةةي الل ةوامق ادديةةدة وو ةةعت احلنومةةة هةراءات تشةةنيل موحةةدة
لسما حسن سي العمل يف هذه املراكي.
 -١١٠وتلقت احلنومة الدعم التقين لتوهييف املةوظ ع املنل ةع بإن ةاي القةوانع ومةوظ ك الوكالةة
القانو ولرسم عملية الت ور االسساتي ك للوكالة من أهل حتسع
الولنية للمخدرات ويما
قيامهم بأدوارهم املنصوص عليها يف القانو .

دال -عنف العصاباض

التوصية  75
 -١١١كشةةف تقيةةيم سةري للحالةةة نُشةةر يف عةةا  ٢٠١٢أ عنةةف العصةةابات يف ملةةديف أصةةبق
"شةةامعاً بصةةورة متيايةةدة وأصةةبحت لبيع ةةة العنةةف أك ةةر وحشةةية" م ة اسةةتخدا أن ةوا هديةةدة م ةةن
املخ ةةدرات واألس ةةلحة .وت ي ةةد التق ةةارير بوه ةةود م ةةا ب ةةع  ٢٠و 3٠عص ةةابة صتل ةةة تعم ةةل يف مالي ةةيف
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وحدها ،وكل تموعة تسم من  ٥٠عسواً و  4٠٠عسة ٍو .ويلصةت الدراسةة أيسةاً و أ اليةار
هينل األسرة أهرب بعد الشبا عل االنسما و العصابات والتماجت األمن والسالمة لألسرة.
 -١١٢وقةةد أد عنةةف العصةةابات و انتهةةاال حق ةةوق اإلنسةةا للسةةنا بشةةنل ع ةةا  .وأد
قرار قانو عنف العصةابات يف عةا  ٢٠١٠و جتةرمي عنةف العصةابات وادرميةة املن مةة؛ ويةن
هةةذا القةةانو عل ة عقوبةةات حمةةددة بالنسةةبة و نشةةاء تموعةةة أو عصةةابة مةةن األو ةراد وتشةةنيلها
وارتنا هرامم هنامية.

هاء -توطيد الديمقراطية
 -١١3سنت ملديف دستوراً هديداً يف عةا  .٢٠٠8ونة الدسةتور علة ن ةا حنةم متعةدد
األحةيا يف البلةد ،ومةنق بةذلس كةل مةوالن حةا املشةاركة ريةة يف األنشة ة السياسةية ،وزاد مةةن
تعييي يلس قانو األحيا السياسية الصادر يف عا .٢٠١3
 -١١4وأنش ةةأت التنية ةيات املنه ي ةةة ع ةةدة مهسس ةةات هدي ةةدة تابع ةةة للدول ةةة تتمت ة باس ةةتقاللية
يسةةمنها الدسةةتور وبسةةل ة كبةةية مةةن الدولةةة .ويعةةين نشةةاء عةةدد مةةن هةةذه املهسسةةات أيس ةاً أ
ل يةةف صةةالحيات السةةل ة التن يذيةةة ي ةةرض حتةةديات كبةةية للح ةةاظ عل ة الن ةةا السياسةةك يف
ا تم .
 -١١٥وت اقمةةت هةةذه التحةةديات بسةةبي احلقةةاما الةةيت الةةك رعايةةة وت ةةوير ن ةةا حنةةم هديةةد
اامةاً حتةةت أمةةا أن ةةار العةةامل .ويعةةين مسةةتو وعمةةا التةةدقيا الةةدويل مواههةةة حتةةد هامةةل لسةةما
حصةةول دولةةة ملةةديف ومهسسةةاهتا عل ة احليةةي السةةروري لتتخةةذ قراراهتةةا اخلاصةةة وتةةربز كم موعةةة
عسةةوية مةةن املهسسةةات املصةةممة لتةةووي حلةةول حمليةةة لتحةةديات حمليةةة .وعةةالوة علة يلةةس ،تعةةين
التةةوترات السياسةةية ال ويلةةة الةةيت أورزهتةةا املعار ةةة السياسةةية والتةةدقيا الةةدويل املسةةتمر للمحةةاوالت
الةةيت تبةةذهلا احلنومةةة للحةةد مةةن هةةذه التةةوترات أ عل ة احلنومةةة أ تقسةةك مييةةداً مةةن الوقةةت يف
ت س ةةي هراءاهت ةةا للش ةةركاء ال ةةدوليع ب ةةدالً م ةةن السكي ةةي علة ة احلوكم ةةة وتن ي ةةذ التياماهت ةةا السياس ةةية
والدولية ،نا ويها تلس املتعلقة قوق اإلنسا .
 -١١6وأد هةةذا التعليةةا اخلةةارهك والتةةدقيا العلةةين ،يف مع ةةم الوقةةت ،بةةبعد شةرامق السةةنا
و الشعور باخليبة بشةأ الةرو واملناسةي احلقيقيةة للدميقراليةة ،وأد بةإيرين و االعتقةاد بةأ
العال النهامك لنةل ت لةم سياسةك حملةك يوهةد علة الصةعيد الةدويل بةدالً مةن املهسسةات احملليةة
املنشأة عن لريا عملية شاقة ولننها دميقرالية.
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واو -المنا والتدهور البيتي

124
 التوصية

 -١١7يشةةنل تنةةي املنةةاخ ي ةراً وهوديةاً علة ملةةديف .وتُعةةد ملةةديف مةةن أشةةد البلةةدا ةةع اً
وأقلهةةا قابلي ة ة للحمايةةة مةةن اآلثةةار املتوقعةةة لتنةةي املنةةاخ ومةةا ي ةرتبا بةةيف مةةن تةةأثي مةةن قبيةةل ارت ةةا
مسةةتو سة ق البحةةر ومةةيه مةةن ال ةواهر املناييةةة الشةةديدة .وهةةك مةةن أك ةةر البلةةدا اخن ا ةاً يف
العةةامل .وةةأك ر مةةن  8٠يف املامةةة مةةن تمةةو مسةةاحة األرا ةةك يف ملةةديف يقةةل ارت اعهةةا عةةن مةةس
واحد ووق مستو س ق البحر ،ويق  44يف املامة من مستولنات مجي ادير يف حدود ١٠٠
مةةس مةةن اخلةةا السةةاحلك ويتةةأثر أك ةةر مةةن  97يف املامةةة مةةن ادةةير املأهولةةة مةةن تإكةةل الش ةوالم.
ومينن أ تنو اآلثار السلبية لتني املناخ ،م ل ارت ا مستو س ق البحةر ،مةدمرة وهتةدد بقةاء
الدولة القومية يف حد ياتيف.
 -١١8وتتب احلنومة يف لار سياستها العامة املتعلةا مايةة البيئةة ومناوحةة تنةي املنةاخ ل ةاً
قامماً عل احلقوق يهدإ و دارة األبعاد اإلنسانية لتني املناخ دارة سليمة .وتر احلنومةة أ
التنيف ينبنك أ يدعم سبل كسي العي وا تمعات احمللية يف ك احهةا مةن أهةل التنيةف مة
تني املناخ .وين ر لار السياسة العامة و البيئة ال بيعية عل ألةا م تةا التنميةة االهتماعيةة -
االقتصادية .ويتسمن لار السياسة العامة لتني املناخ يف ملديف أربعةة أهةداإ اسةساتي ية تةوور
مسةةاراً مةةن أهةةل لةةل متنامةةل .وهةةذه األهةةداإ هةةك ( )١ةةما و دم ةا التمويةةل املسةةتدا يف
وةةرص التنيةةف مة تنةةي املنةةاخ والتةةدابي اإلةاميةةة اخل يسةةة االنبعاثةةات؛ ( )٢تعييةةي مسةةتقبل ةةةامك
ي ةةيد االنبعاث ةةات و ةةما أم ةةن ال اقةةة ملل ةةديف؛ ( )3تعييةةي ه ةراءات ووةةرص التني ةةف وبن ةةاء
مستقبل قادر عل التنيف م تني املناخ ملعادة أوهيف السعف احلالية واملقبلة؛ ( )4مرجت عمل
تني املناخ عل الصةعيد الةولين واإلقليمةك والةدويل يف تةاالت شةاملة
الدعوة والتوعية ويما
لعدة ق اعات.

زاي -القيود المفروضة على القدراض
 -١١9من أكرب التحديات اليت تواههها ملديف االوتقار و مهنيةع مةدربع ومةههلع يف هةل
الق اعات .وتعي ملديف أيساً ،شألا شأ بلدا صنية أير  ،جتربةة ه ةرة األدمنةة املرتب ةة
بعد تواور ال رص يف أرض الولن.
 -١٢٠وعنة ةةد عمة ةةال حقة ةةوق اإلنسة ةةا املنرسة ةةة يف الدسة ةةتور ،مة ةةن املهة ةةم عة ةةداد األشة ةةخاص
املناس ةةبع يوي امله ةةارات املناس ةةبة .وتواه ةةيف مل ةةديف أيسة ةاً حت ةةديات يف الوو ةةاء بالتياماهت ةةا الدولي ةةة
حلق ةةوق اإلنس ةةا بس ةةبي نقة ة الق ةةدرات .وسيش ةةنل ه ةةذا ال ةةنق حت ةةدياً مس ةةتمراً بالنس ةةبة و
ملديف.
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سادساً -خاتمة
 -١٢١عندما يسعت ملديف لالسةتعراض األويل يف عةا  ،٢٠١٠كةا لةديها عةدد قليةل مةن
القوانع العصرية وهينةل مهسسةك هييةل اةا هةو م لةو مةن تتمة دميقرالةك .ويةالل السةنوات
األرب ة املا ةةية ،واص ةةلت مل ةةديف عمليةةة "و ة عالم ةةات" عل ة قاممةةة امله ةةا املن ةةية يف رحل ةةة
انتقاهلا و تتم دميقرالك .وواههت يف رحلتها مياهاً عاص ة مل تواهيف م لهةا مةن يي قبةل أل
املهسسات الدميقرالية للدولة ال تيال تواهيف تموعة من املشاكل ،نةا يف يلةس حتةديات التأسةين
األويل وكو األ واء الدولية مسل ة عليها.
 -١٢٢وتصر حنومة الةرمين عبةد امي ميةع عبةد القيةو علة احل ةاظ علة زيةم عمليةة التوليةد
الدميقرالك .وتهمن احلنومة بقوة بةأ تعميةا اهلياكةل والعمليةات الدسةتورية أمةر ةروري الزدهةار
احلنم الدميقرالك يف البلةد .واحلنومةة مصةممة علة منة أي انتنةاجت وعلة جتنةي اليةار الن ةا
الةةدميقرالك .وهةةك عازمةةة عل ة احل ةةاظ عل ة أصةةالة رحلتنةةا الدميقراليةةة ببقامهةةا صلصةةة للدسةةتور
والقوانع.
 -١٢3وتعر ملديف ،نناسبة االحت ال بةذكراها السةنوية اخلمسةع كبلةد مسةتقل يي سةيادة،
عن وخرها بالتقد الذي أحرزتيف يف ا الع االقتصادي والسياسةك ويف بنةاء تتمة ميت ةل للمعةايي
الدولية و ت ض ب ابعيف ال ريد وقيمةيف التقليديةة وثقاوتةيف .و ت ةل امللةدي يو ن تمة بلةدهم املع ةاء
واحليةةوي مةةن الناحيةةة السياسةةية .وال تةيال ملةةديف علة اسةةتعداد للعمةةل بشةةنل بنةةاء مة الشةةركاء
الةةدوليع يف مجي ة ادهةةود الراميةةة و مواصةةلة توليةةد دعةةامم الدميقراليةةة عةةن لريةةا مةةرجت القةةيم
وتعييي حقوق اإلنسا يف مناخ قواميف االحسا املتبادل ومن يالل احلوار والشراكة.
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