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 موجز تنفيذي  
أحرزت مجهورية ملديف تقدماً ملحوظاً يف التنمية االقتصادية والبشرية، وحتركت بسرعة  

مةةة   ء ً نةةةابتعاونةةةاً البلةةةد  وتعةةةاو ملحوظةةةة لتحقيةةةا هةةةدإ التحةةةول  و تتمةةة  حةةةدي  ومتقةةةد . 
دعةوة داممةة  و مجية  اليةات اإلهةراءات  ٢٠٠٥اآلليات الدولية حلقوق اإلنسةا ، ووهةيف يف عةا  

لألمةةم املتحةةدة، واستسةةاإ سةةت زيةةارات حةةد اآل . وقةةد صةةد قت ملةةديف علةة   اخلاصةةة التابعةةة
سبٍ  من معاهدات حقوق اإلنسا  األساسةية التسة ، وعلة   سةة بروتوكةوالت ايتياريةة، ون ةا  
رومةةةا األساسةةةك للمحنمةةةة ادناميةةةة الدوليةةةة، وكةةةذلس علةةة  االت اقيةةةات األساسةةةية ال مةةةا  ملن مةةةة 

 رب  وئات من املبادئ واحلقوق األساسية يف العمل.العمل الدولية اليت تتناول أ

قبةواًل  89توصية، قبلت منها احلنومة  ١٢6ويالل االستعراض األول، تلقت ملديف  
توصةةية مةة  بيةةا  األسةةبا .  ٢٠قبةةواًل هيميةةاً، وأحالةةت علمةةاً بسةةت منهةةا، وروسةةت  ١١تامةةاً، و

 ٥8ن ةةذت بالنامةةل مةةا تموعةةيف  ويسةةر  ملةةديف أ  تبلةة  ألةةا، يةةالل السةةنوات األربةة  املا ةةية،
 توصية. 3٢توصية، ون ذت هيمياً 

، تةةوور ملةةديف، يالوةةاً ملع ةةم البلةةدا  الناميةةة، التعلةةيم ا ةةا  حةةد التعلييي وويمةةا  ةة   
املرحلةةة ال انويةةة العليةةا كمةةا تةةوور امتحانةةات حمليةةة ودوليةةة تانيةةة دميةة  األل ةةال، معتمةةدة سياسةةة 

وحدة  ٢ 63٠، بنت احلنومة، حد اآل ، اإلسكان"عد  التخلك عن أي ل ل". وويما    
شةخ . وتشةنل  ١7 ٥٠٠سنناً امناً والمقاً وميسور التنل ة لةة  سننية اهتماعية موورة بذلس

ومحايتهةةا أولويةةة مةةن األولويةةات الرميسةةية،  و هانةةي تةةووي الرعايةةة الصةةحية  الصيي ةمسةةألة تعييةةي 
مةةن األهةةداإ اإلةاميةةة لألل يةةة وأصةةبحت  6و ٥و 4الشةةاملة. وقةةد حققةةت ملةةديف األهةةداإ 
دل معةدالت البلةدا  املتقدمةة. وقسةت ملةديف علة  معدالت وويات الر ة  واألمهةات ويهةا تعةا

شةةلل األل ةةال وظلةةت ياليةةة مةةن املالريةةا ألك ةةر مةةن ثالثةةة عقةةود، وال توهةةد ويهةةا أمةةراض أيةةر  
 العداليييية الجنا يييييةمينةةةةن الوقايةةةةة منهةةةةا بالتحصةةةةع. وحاولةةةةت ملةةةةديف عةةةةدة مةةةةرات تعييةةةةي ن ةةةةا  

قانو  هنةامك مةنقق قةوي مة   ٢٠١4والوصول  و العدالة. وعل  وهيف اخلصوص، صدر يف عا  
عةةةدة قةةةوانع رميسةةةية أيةةةر  م ةةةل قةةةانو  مناوحةةةة التعةةةذيي، وقةةةانو  السةةة ن واإلوةةةرا  املشةةةرو ، 
وقةةةانو  مناوحةةةة مسةةةل األمةةةوال ومناوحةةةة اويةةةل اإلرهةةةا ، وقةةةانو  تسةةةليم ا ةةةرمع واملسةةةاعدة 

 القانونية املتبادلة بشأ  املسامل ادنامية ونقل الس ناء.

. وقةةد عةةيز قةةانو  حقييوق الفتيياض الةييعيفةاسةةي كبةةية يف محايةةة وحققةةت ملةةديف من 
من  العنف املنييل، وقانو  ادةرامم ادنسةية وقةانو  منة  التحةرس ادنسةك واالعتةداء ادنسةك  لةار 
محايةةةة النسةةةاء واألل ةةةال واملهةةةاهرين مةةةن العنةةةف واالسةةةتنالل ادنسةةةك. وأع ةةة  القةةةانو  املتعلةةةا 

ق األشةةخاص يوي اإلعاقةةة، وسةةمق باحلصةةول علةة  املسةةاعدة باإلعاقةةة دوعةةة قويةةة للنهةةوض  قةةو 
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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للعةةدد الصةةني  االنتثييار الشييديدمةةن التحةةديات املسةةتمرة وال تةةيال التحةةديات قاممةةة. و  
، تغييير المنييا هةةداً مةةن السةةنا  يف من قةةة واسةةعة، والتحةةديات اإلةاميةةة والوهوديةةة الةةيت ي رحهةةا 

امل روحة لنو  ملديف من الدول اديرية الصنية النامية. وسةيواهيف  واإلدارة القدراضوحتديات 
هديةةةدة ناجتةةةة عةةةن وهةةةود حتةةةديات ناشةةةئة مةةةن قبيةةةل   عمةةةال حقةةةوق اإلنسةةةا  يف البلةةةد مشةةةاكل

الةةةيت يسةةةببها ايةةةتالإ ت سةةةي التعةةةاليم الدينيةةةة، وارت ةةةا  معةةةدل انتشةةةار تعةةةالك  الدينيييية القةيييايا
الةةيت تةةرتبا اةةذا االنتشةةار ارتبالةةاً وثيقةةاً. وبامل ةةل، تشةةنل  العصيياباض عنييفاملخةةدرات، ومسةةألة 

أيسةةةةاً حتةةةةدياً للحنومةةةةة، ال سةةةةيما أ  املهسسةةةةات احلدي ةةةةة العهةةةةد  الديمقراطييييية توطيييييدعمليةةةةة 
وادديةةةةدة لسةةةة  للحقةةةةاما القاسةةةةية الةةةةيت ت ر ةةةةها عمليةةةةة توليةةةةد الدميقراليةةةةة يف القةةةةر  احلةةةةادي 

 والعشرين.

وتصر احلنومة علة  منة  االنتنةاجت وجتنةي اليةار الن ةا  الةدميقرالك. وهةك عازمةة علة   
راليةة ببقامهةا صلصةة للدسةتور والقةوانع، كمةا ألةا ملتيمةة بنةرجت احل اظ علة  أصةالة رحلتنةا الدميق

ثقاوةةةة تقةةةو  علةةة  احةةةسا  حقةةةوق اإلنسةةةا ، وتعييةةةي حقةةةوق اإلنسةةةا  ومحايتهةةةا علةةة   ةةةو كامةةةل، 
 ملديفيييةوااللتةةيا  باملعةةايي الدوليةةة، مةة  احل ةةاظ علةة  لابعهةةا ال ريةةد. وبةةذلس، سةةتحقا دميقراليةةة 

 .حقيقية
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 مقدمة -أوالً  

. وهةةو يقةةد  بيانةةاً لتن يةةذ ١6/٢١يُقةةد   هةةذا التقريةةر ووقةةاً لقةةرار تلةةن حقةةوق اإلنسةةا   -١
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 

 .٢٠١٠ تشرين ال ا /نوومرب يف

وحتت ةةل ملةةديف، هةةذا العةةا ، باليوبيةةل الةةذهق لالسةةتقالل. وقةةد نةةال البلةةد اسةةتقالليف عةةن  -٢
. وقبةةةةل يلةةةةس بعةةةةدة أعةةةةوا ، سةةةةن ت ملةةةةديف دسةةةةتوراً منتوبةةةةاً ١96٥اوز/يوليةةةةيف  ٢6بري انيةةةةا يف 

ايةة حقةوق ال ةةرد . ومنةذ يلةس احلةةع، أصةبحت مح١93٢وك لةت االقةسا  العةا  للبةةالنع يف عةا  
رحلةةةة يا ةةةها موالنةةةو ملةةةديف نسةةةاعدة شةةةركامنا الةةةدوليع وحةةةاولوا يالهلةةةا  جيةةةاد حلةةةول حمليةةةة 
ملشةةةاكل حمليةةةة. وكةةةا  الةةةنهل اإلةةةةامك للبلةةةد ل ةةةاً يشةةةنل ويةةةيف  ةةةما  احلقةةةوق األساسةةةية لألوةةةراد 

 عنصراً حمورياً لتخ يا التنمية الولنية.

ملةةةةديف تقةةةةدماً ملحوظةةةةاً يف تةةةةال التنميةةةةة ويةةةةالل العقةةةةود اخلمسةةةةة املا ةةةةية، حققةةةةت  -3
، يرهةةت ملةديف مةةن قاممةة األمةةم املتحةةدة ٢٠١١االقتصةادية والبشةةرية. ويف كةانو  ال ا /ينةةاير 

 .١97١ألقل البلدا  ةواً، وهك ثال  بلد وقا ير  من ا موعة منذ عا  

يواههها البلد،  وعل  الرمم من هذه اإلجنازات، تعسإ احلنومة بالتحديات اهلاملة اليت -4
وال تةةيال ملتيمةةة بةةالنهوض  قةةوق الشةةعي ورواهةةيف، مةة  السكيةةي بوهةةيف يةةاص علةة  احلةةد مةةن عةةد  

االقتصةةةادي. وملةةةديف معر ةةةة بشةةةدة  - املسةةةاواة، وانةةةع الشةةةبا ، وتعييةةةي التقةةةد  االهتمةةةاعك
ذه للتحةةةديات ال ريةةةدة النامجةةةة عةةةن ح مهةةةا الصةةةني وانتشةةةارها ادنةةةرايف وتنةةةي املنةةةاخ. وت ةةةل هةةة

التحةةديات عوامةةا هامةةة حتةةول دو  تقةةد  البلةةد  ةةو توليةةد الدميقراليةةة توليةةداً كةةاماًل، وهةةو تقةةد   
 ك ياً ما تتخلليف أوهيف قصور هينلك واوتقار  و القدرات و و اخلربة التقنية.

ورأت احلنومة دامماً أ  مواصلة التعاو  م  ا تم  الدويل هو ال ريةا  و األمةا . وهةذا  -٥
االعتقةةاد هةةو الةةذي دوةة  ملةةديف  و تأييةةد تلةةن حقةةوق اإلنسةةا   مةةاجت منةةذ نشةةأتيف، و و أ  

ةةي للم لةةن يف يلةةس  ٢٠١٠تصةةبق منةةذ عةةا   عسةةواً نشةة اً يف ا لةةن، وكانةةت أصةةنر بلةةد انُتخذ
 الوقت. وهذا االعتقاد هو الذي دو  ملديف  و التصديا عل  ما يلك:

 نسا  التس ؛سب  من املعاهدات األساسية حلقوق اإل 

 سة بروتوكوالت ايتيارية؛  

  ن ا  روما األساسك للمحنمة ادنامية الدولية؛ 

  مثةةا  ات اقيةةات أساسةةية ملن مةةة العمةةل الدوليةةة تتنةةاول أربةة  وئةةات مةةن املبةةادئ واحلقةةوق
 األساسية يف العمل.
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. ويلةةس هةةو الوقةةت الةةذي أُديلةةت ٢٠١٠وُأهةةري االسةةتعراض األويل مللةةديف يف عةةا   -6
 صةةالحات سةةريعة وواسةةعة يف تةةايل الدميقراليةةة وحقةةوق اإلنسةةا  ومةةن . يف ا ةةال القةةانو .  ويةةيف

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  

وهةةك حتتةةا   و الةةدعم لبنةةاء القةةدرة علةة  املقاومةةة والصةةمود يف وهةةيف السةةنو  احلتميةةة  سةةنوات،
 الناجتة عن عملية توليد الدميقرالية يف القر  احلادي والعشرين.

وحةةةرال االسةةةتعراض األويل محلةةةة ولنيةةةة رميسةةةية لتعييةةةي  لةةةار حقةةةوق اإلنسةةةا  يف البلةةةد.  -7
قبةةواًل تامةةاً،  89صةةية، قبلةةت منهةةا احلنومةةة تو  ١٢6ويةةالل االسةةتعراض األول، تلقةةت ملةةديف 

توصةةية مةة  بيةةا  األسةةبا . ويف  ٢٠قبةةواًل هيميةةاً، وأحالةةت علمةةاً بسةةت منهةةا، وروسةةت  ١١و
، قةةدمت ملةةديف لواعيةةة تقريةةراً عةةن اسةةتعراض منتصةةف املةةدة سةةل ت ويةةيف ٢٠١3أيلول/سةةبتمرب 

  تبلة  بألةا، يةالل السوء عل  ما حدث من ت ةورات منةذ االسةتعراض األويل. ويسةر ملةديف أ
 توصية. 3٢توصية، ون ذت هيمياً  ٥8السنوات األرب  املا ية، ن ذت بالنامل ما تموعيف 

وترحةةي احلنومةةة بادولةةة ال انيةةة لالسةةتعراض الةةدوري الشةةامل، الةةيت تتةةيق ورصةةة للتعةةاو   -8
ع ةةة  مةةة  تلةةةن حقةةةوق اإلنسةةةا  وتقيةةةيم التقةةةد  احملةةةرز يف محايةةةة حقةةةوق اإلنسةةةا  وتعيييهةةةا. وأ

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: -9

 اوة تقو  عل  احسا  حقوق اإلنسا  عل  مجي  مستويات ا تم ؛تعييي ومرجت ثق 

 تعييي اإللار التشريعك املتعلا  قوق اإلنسا ؛ 

  تعييي سيادة القانو  وتوليد الدميقرالية؛ 

 .تعييي دور الشبا  وانينهم يف البناء الولين 

 المنهجية -ثانياً  

 126و 125التوصيتان   

ر املبةةةادئ التوهيهيةةةة العامةةةة الةةةيت اعتمةةةدها تلةةةن حقةةةوق اإلنسةةةا  تتبةةة  منه يةةةة التقريةةة -١٠
 لل ولة ال انية لالستعراض الدوري الشامل.

وبعةةد قبةةول عةةدد كبةةي مةةن التوصةةيات، أعةةدت احلنومةةة، بالتشةةاور مةة  الل نةةة الداممةةة  -١١
لالسةةةتعراض الةةةدوري الشةةةامل، الةةةيت تسةةةم ا لةةةع مةةةن تموعةةةة واسةةةعة مةةةن الوكةةةاالت احلنوميةةةة، 

لل نة امللدي ية حلقوق اإلنسا ، وا لك ا تم  املةد ، مصة ووة للتن يةذ قامةت  ةمنها بتحديةد وا
 ومتابعة اهليئات الرميسية املسهولة عن ا االت املوا يعية.
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ونسةةةا  عةةةةداد االسةةةةتعراض الةةةولين ال ةةةةا  مللةةةةديف وزارة اخلارهيةةةة، بتعةةةةاو  مةةةة  منتةةةةي  -١٢
 ر م  الل نة الداممة لالستعراض الدوري الشامل.الرمين، ومنتي املدعك العا ، وبتشاو 

 المعلوماض األساسية واإلطار: التطوراض منذ االستعراض السابق -ثالثاً  

 37و 36و 35و 34و 25التوصياض 

ي السةيد عبةد امي ميةع عبةد القيةو  رميسةاً هديةداً ٢٠١3يف تشرين ال ا /نوومرب  -١3 ، انُتخذ
ية أشةةةروت عليهةةةا من مةةةات دوليةةةة، منهةةةا األمةةةم املتحةةةدة والنومنولةةة ، للبلةةةد يف انتخابةةةات رماسةةة

أيةةةدت كل هةةةا االنتخابةةةات والعمليةةةة االنتخابيةةةة علةةة  ألةةةا حةةةرة ونييهةةةة. وووقةةةاً للهينةةةل التن يةةةذي 
ادديد، ُأسنذدت والية محاية حقوق اإلنسا  وتعيييها  و املدعك العا  ادإ زيادة تعييي املواءمة 

ةةةئت وزارة القةةةانو  ٢٠١4اوز/يوليةةةيف  ١دوليةةةة والتشةةةريعات الولنيةةةة. ويف بةةةع االلتيامةةةات ال ، أُنشذ
والشةةةةةهو  ادنسةةةةةانية لمجشةةةةةراإ علةةةةة  مجيةةةةة  مهةةةةةا  احلنوميةةةةةة املتصةةةةةلة باألسةةةةةرة وال  ةةةةةل واملةةةةةرأة 

 واألشخاص يوي اإلعاقة وحقوق اإلنسا . ويشرإ املدعك العا  عل  عمل الوزارة ومهامها.

 و تقويةةةة اإللةةةار املهسسةةةك مةةةن أهةةةل تعييةةةي حقةةةوق اإلنسةةةا  وتقةةةر احلنومةةةة باحلاهةةةة  -١4
ومحايتهةةةا. ويف الوقةةةت ن سةةةيف، تةةةر  احلنومةةةة أ  ال سةةةبيل  و حةةةدوث تنيةةةي معيةةةاري  ال بتعييةةةي 
ومةةرجت ثقاوةةة تقةةو  علةة  احةةسا  حقةةوق اإلنسةةا  وتعييةةي هةةذه القةةيم يف قلةةو  النةةاجت وعقةةوهلم مةةن 

أيةر . وبالتةايل، تلتةي  احلنومةة ببنةاء تتمة   ةس  يالل بناء الوعك وتبادل املعلومةات وأسةاليي 
حقوق اإلنسا ، و س  وييف املوالنو  بعسهم بعسةاً، ويةدعو  و التسةامق مة  األونةار املعار ةة، 
وميلةةس القةةدرة علةة  االسةةتما ، ويشةة   تعدديةةة ال نةةر السياسةةك. ومةةن .، ال يقةة  العةةيء علةة  

 هات صاحبة املصلحة وادهات ال اعلة الولنية.عاتا احلنومة وحدها، بل أيساً عل  مجي  اد

، وكةةةا  يشةةةمل شةةةرعة حقةةةوق واسةةةعة، ٢٠٠8وقةةةد أُقذةةةر  دسةةةتور ملةةةديف احلةةةايل يف عةةةا   -١٥
ووسةةةةق ا ةةةةال أمةةةةا  دميقراليةةةةة متعةةةةددة األحةةةةيا  تتسةةةةم ب صةةةةل تةةةةا  للسةةةةل ات. وعنةةةةد اعتمةةةةاد 

ري لتن يةةذ الدسةةتور تن يةةذاً  نصةةاً تشةةريعياً هديةةداً علةة  أنةةيف  ةةرو  ١٢٠الدسةةتور، ُحةةداد مةةا تموعةةيف 
قانو  لسما   عمال  ١٠٠كاماًل. ومنذ يلس احلع، أصدرت ملديف وصدقت عل  أك ر من 

احلقوق املنرسة يف الدستور. وُيسل ا السوء عل  ت اصيل القةوانع الرميسةية يات الصةلة يف  لةار 
 ا االت املوا يعية الواردة أدناه.

 وآلياتها على الصعيد الوطنيإعمال حقوق اإلنسان  -ألف 

 93و 33و 32و 31التوصياض   

ن راً للسكيي عل  تعميم مراعةاة قةيم حقةوق اإلنسةا  يف ا تمة ، يُقتسة  اآل  مةن مجية   -١6
ورقات مناقشة السياسات احلنومية املعرو ةة علة  تلةن الةوزراء أ  حتلةل تةأثي هةذه السياسةات 

 قوق اإلنسا .عل  حقوق اإلنسا  وت حصها من من ور ح
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وأُنشةةةةةةئت الل نةةةةةةةة امللدي يةةةةةةةة حلقةةةةةةوق اإلنسةةةةةةةا  أول مةةةةةةةرة نوهةةةةةةي مرسةةةةةةةو  رماسةةةةةةةك يف  -١7
. والل نة ٢٠٠٥لعا   قانو  دنة حقوق اإلنسا ، وأُنشئت يف وقت الحا نوهي ٢٠٠3 عا 

ةئت نوهةةي دسةةتور عةا   ، الةةذي ين ةل وهةةود كيةةا  ٢٠٠8حاليةاً مهسسةةة حنوميةة مسةةتقلة أُنشذ
ييةةيف منلةةف بتعييةةي حقةةوق اإلنسةةا  والتحقيةةا يف الشةةناو  املتعلقةةة بانتهاكهةةا. قةةانو  مسةةتقل ون

وسةةةعياً  و تعييةةةي االسةةةتقالل، جتةةةري الل نةةةة مشةةةاورات مةةة  منتةةةي املةةةدعك العةةةا  اةةةدإ تعةةةديل 
القانو  املتعلا اا لينو  متوامماً ااماً م  مبادئ بارين املتعلقةة نركةي املهسسةات الولنيةة. ورمةم 

ملسةةتمرة الةةيت تواهههةةا الل نةةة بشةةأ  دورهةةا يف اإللةةار املهسسةةك، أساسةةاً بسةةبي قلةةة االنتقةةادات ا
الةةوعك بواليتهةةا وأنشةة تها، تلتةةي  احلنومةةة بالعمةةل البنةةاء مةة  الل نةةة، حةةد يف احلةةاالت الةةيت قةةد 

 يت ا ويها ال روا . ال

 التعاون مع اآللياض الدولية ل قوق اإلنسان -باء 

سياسةةةةة تقةةةو  علةةةة  التعةةةاو  مةةةة  اآلليةةةات الدوليةةةةة حلقةةةةوق انته ةةةت ملةةةةديف باسةةةتمرار  -١8
اإلنسةةا ، نةةا ويهةةا م و ةةية األمةةم املتحةةدة السةةامية حلقةةوق اإلنسةةا . وتعةةرب ملةةديف عةةن ارامةةيف يف 

؛ وهةةةك تسةةةع   و تعييةةةي قةةةدرة الةةةدول اديريةةةة الصةةةنية ٢٠١٠تلةةةن حقةةةوق اإلنسةةةا  منةةةذ عةةةا  
 سا  والوواء بالتياماهتا يف هذا ا ال.النامية عل  حتسع مشاركتها يف تلن حقوق اإلن

، دعةةوة م توحةةة  و مجيةة  اليةةات اإلهةةراءات اخلاصةةة ٢٠٠٥ووههةةت ملةةديف، يف عةةا   -١9
التابعةةةة لألمةةةم املتحةةةدة. وحةةةد اآل ، استسةةةاوت ملةةةديف سةةةت زيةةةارات ملنل ةةةع بواليةةةات، علةةة  

 النحو التايل:

  ،؛٢٠٠6املقرر اخلاص املعين  رية الدين أو املعتقد 

  ،؛٢٠١3و ٢٠٠7املقرر اخلاص املعين باستقالل القساة واحملامع 

  ،؛٢٠٠9املقرر اخلاص املعين باحلا يف السنن الالما 

  ،؛ ٢٠٠9املقرر اخلاص املعين  رية التعبي 

  ،ً٢٠١١املقرر اخلاص املعين  قوق اإلنسا  للمشردين دايليا. 

تواريخ زيارة سي ريها املقرر اخلاص وجتري احلنومة حالياً مشاورات من أهل استنمال  -٢٠
املعةةين بةةاحلا يف حريةةة الت مةة  السةةلمك وتنةةوين ادمعيةةات، وقةةد رحبةةت بالييةةارة املقسحةةة ل ريةةا 
األمةةم املتحةةدة العامةةل املعةةين نسةةألة التمييةةي  ةةد املةةرأة يف القةةانو  واملمارسةةة. وأهةةرت دنةةة األمةةم 

 وزيةارة متابعةة يف كةانو  األول/ ٢٠٠7يف يف عةا  املتحدة ال رعية ملن  التعةذيي أيسةاً زيةارة مللةد
 .٢٠١4ديسمرب 

ومةةن املهةةم اإلشةةارة  و أ  ملةةديف، بوصةة ها دولةةة صةةنية يات قةةدرات بشةةرية ويةةربات  -٢١
حمدودة، لديها عدد من األولويات املتناوسة يف أي وقت من األوقات. ويف هةذه احلةاالت، ثبةت 
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ي الستيبةات الالزمةة دمية  ال لبةات. مةي أ  احلنومةة الةا اللوهسةتيةأ  من الصعي من الناحيةة 
 الاي ترتيبات بديلة وتووي أوسل تعاو  انن.اً حتاول دامم

 نطاق االلتزاماض الدولية -جي  

 17و 16و 15و 13و 12و 11و 10و 9و 8و 7و 5و 4و 3و 2و 1التوصيييييييييييياض   
 121و 61و 60و 21و 20و

هدات حقوق اإلنسةا  األساسةية التسة ، وعلة   سةة صدقت ملديف عل  سبٍ  من معا -٢٢
بروتوكةةوالت ايتياريةةة، ون ةةا  رومةةا األساسةةك للمحنمةةة ادناميةةة الدوليةةة، وكةةذلس علةة  االت اقيةةات 

 األساسية ملن مة العمل الدولية اليت تتناول أرب  وئات من املبادئ واحلقوق األساسية يف العمل.

ة الدولية حلماية حقوق مجية  العمةال املهةاهرين وأوةراد وتستعرض احلنومة حالياً االت اقي -٢3
أسةةرهم، وتتوقةة  التصةةديا يف املسةةتقبل القريةةي علةة  بروتوكةةول منةة  االجتةةار باألشةةخاص، و اصةةة 

)أ( 7حت  اهتةا علة  املةادة  ٢٠١٠النساء واألل ال، وقمعيف واملعاقبة عليةيف. وقةد سةحبت يف عةا  
ال التمييي  د املةرأة. وأعةادت احلنومةة أيسةاً، يف كةانو  املتعلقة بات اقية القساء عل  مجي  أشن

مةةةن هةةةذه االت اقيةةةةة  ١6، الن ةةةر يف صةةةيامة التح  ةةةةات احلاليةةةة علةةة  املةةةةادة ٢٠١3ال ا /ينةةةاير 
 وقررت تقدمي صيامة هديدة  و الربملا .

قةدمي ون راً  و العدد النبي من التصديقات وامل الي احلاليةة املعقةدة والصةارمة لعمليةة ت -٢4
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 

  للتقريةةرين والتقريةةر الةةدوري املوحةةد ادةةام ٢٠١3نوهةةي ات اقيةةة حقةةوق ال  ةةل يف شةةبا /ورباير 
 الرابةة  واخلةةامن نوهةةي ات اقيةةة القسةةاء علةة  مجيةة  أشةةنال التمييةةي  ةةد املةةرأة يف كةةانو  األول/

، وتعنةةةف حاليةةةاً علةةة  اسةةةةتنمال التقريةةةرين األوليةةةع نوهةةةي ات اقيةةةة مناهسةةةةة ٢٠١٢ديسةةةمرب 
 التعذيي وات اقية حقوق األشخاص يوي اإلعاقة.

 جازاض والت دياضمتابعة االستعراض السابق واإلن -رابعاً  

 ال قوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية -ألف 

 التعلي  -1 

 113و 112و 111و 110و 86و 65و 44و 33التوصياض   

مللديف تاريخ بةارز يف تةال تةووي التعلةيم ا ةا  دمية  األل ةال دو  اييةي علة  أسةاجت  -٢٥
نو  ادنن أو ال بقة االهتماعية أو ما  و يلةس. و ةالإ مع ةم البلةدا  الناميةة، تةوور ملةديف 

حقةاً دمية   تعليماً تانياً حد املرحلة ال انوية العليا، وهك مرحلة التعليم اإلليامك دستورياً باعتباره
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و صةةةل مجيةةة  األل ةةةال دو  سةةةن السادسةةةة عشةةةرة با ةةةا  علةةة  النتةةةي  .(١)مةةةن يقيمةةةو  ويهةةةا
االقتصةةةادية،  - املدرسةةةية وكتةةةي التمةةةارين والقرلاسةةةية، بصةةةرإ الن ةةةر عةةةن يل يةةةتهم االهتماعيةةةة

 وجُتر  كل االمتحانات احمللية والدولية تاناً دمي  ال ال .

ولييةةادة تعييةةي ن ةةا  التعلةةيم وت ةةويره ومواصةةلة ت بيةةا الةةربامل والتةةدابي مةةن أهةةل  ةةما   -٢6
 وُعةةةةةةةرذض علةةةةةةة  الربملةةةةةةةا  يف ا / قةةةةةةةانو  التعلةةةةةةةيمالتمتةةةةةةة  بةةةةةةةاحلا يف التعلةةةةةةةيم، ُو ةةةةةةة  مشةةةةةةةرو  

بنيةة  قةانو  التعلةيم العةايل، وتعنف احلنومة حالياً كذلس عل  صيامة مشرو  ٢٠١4 أمس ن
 وقت الحا من هذا العا . عر يف عل  الربملا  يف

ومثةةةة تركيةةةي مسةةةتمر علةةة  حتسةةةع نوعيةةةة التعلةةةيم املقةةةد ؛ ويف هةةةذا الصةةةدد، يُبةةةذل ههةةةد  -٢7
مسةةةتمر يف تةةةال تةةةدريي مقةةةدمك اخلةةةدمات التعليميةةةة وبنةةةاء قةةةدراهتم. وُت ب ةةةا حاليةةةاً يف املةةةدارجت 

ين وحتسةينها. وجيةري معايي مهنية للمعلمع ومديري املدارجت ادإ رصد نوعيةة املدرسةع واملةدير 
. وتعمةل احلنومةة مة  شةركاء قانو  التعليم قبةل املدرسةكو   معايي لرصد دور احلسانة نوهي 

دوليةةةع، م ةةةل اليونيسةةةيف، لت ةةةوير القةةةدرات يف تةةةال تعلةةةيم يوي االحتياهةةةات اخلاصةةةة، وو ةةة  
تعليمةةةاً وعةةةااًل،  املعةةايي ملةةةدارجت "مالممةةةة لألل ةةةال" تنةةةو  امنةةةة هلةةةم وتةةوور هلةةةم بيئةةةة يتلقةةةو  ويهةةةا

 وللرصد والبح  يف الن ا  املدرسك القامم.

وتنةةتهل احلنومةةة سياسةةة "عةةد  التخلةةك عةةن أي ل ةةل" لسةةما  حتقيةةا القةةدرة اإلنتاهيةةة  -٢8
لنةةل ل ةةل حتقيقةةاً كةةاماًل، وتلبيةةة االحتياهةةات املختل ةةة للتالميةةذ واملةةدارجت يف مجيةة  أ ةةاء البلةةد، 

درة التعلةةيم والتةدريي يف ا ةةال املهةين التقةين، وهةةك برنةامل مهةةين والةاي املبةادرات اهلامةةة، م ةل مبةا
 يهدإ  و مساعدة ال ال  عل  ولو  احلياة العملية.

وشنل  ما  املساواة بع مجي  األل ال يف الوصول  و املدرسة حتدياً مسةتمراً بسةبي  -٢9
هةةداً مةةن السةةنا ، تُةت خةةذ  ال بيعةةة ادنراويةةة للبلةةد. وبالنسةةبة  و ادةةير الةةيت يق نهةةا عةةدد صةةني

تةةةدابي   ةةةاوية لسةةةما  وصةةةول األل ةةةال؛ وةةةبعد ادةةةير موصةةةولة  دمةةةة عب ةةةارات لنةةةك يةةةتمنن 
التالميةةذ مةةن االلتحةةاق باملةةدارجت يف ادةةير القريبةةة، أو تُقةةد   هلةةا بةةدالت شةةهرية ألمةةراض املةةدارجت 

 الدايلية.

ن  ةةةذ لتحسةةةع وةةةرص وصةةةول واألمةةةر املهةةةم هةةةو أ   هةةةراءات التةةةدريي وبنةةةاء القةةةدرات تُ  -3٠
األل ةال يوي االحتياهةةات التعليميةةة اخلاصةةة. وقةةد ووةةرت احلنومةةة صةة وواً لألشةةخاص املصةةابع 

. وأُنشةةم مركةةي ل ريقةةة بريةةل تهةةي تميةة  املعةةدات ١98٥بإعاقةةات يف السةةم  والن ةةا منةةذ عةةا  
كةي متخصصةة . وعالوة عل  يلس، أُنشةئت  سةة مرا ٢٠١3الالزمة؛ وبدأ املركي دروسيف يف عا  

للتةةديل املبنةةةر يف مجيةة  أ ةةةاء البلةةد وتقةةةرر  نشةةاء مثةةةانع وحةةدة متخصصةةةة لةةذوي االحتياهةةةات 
التعليمية اخلاصة يف املدارجت العادية يالل السنوات اخلمن القادمة. وتدعم هذه املبادرات مبةدأ 

__________ 

وتةةوور الدولةةة التعلةةيم االبتةةدامك وال ةةانوي  .ين ةةل الدسةةتور حةةا ادميةة  يف التعلةةيم دو  أي نةةو  مةةن أنةةوا  التمييةةي (١)
 .) (()أ( و 36 ويُلي  الوالدا  والدولة بتووي التعليم االبتدامك وال انوي لألل ال )املادة .با ا 
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"عةةةةد  التخلةةةةك عةةةةن أي ل ةةةةل"، مةةةة   يةةةةالء اهتمةةةةا  يةةةةاص إلعةةةةداد مةةةةوالنع يتسةةةةمو  باإلنتةةةةا  
االقتصةادية أو قةدرهتم  - االحسا  واملسهولية يف املستقبل، بند الن ةر عةن لبقةتهم االهتماعيةةو 

 البدنية أو نو  هنسهم.

ويهةةدإ املنهةةا  احلةةايل امل بةةا يف مجيةة  املةةدارجت العامةةة  و مةةرجت رو  التسةةامق واحةةسا   -3١
حقةةوق اإلنسةةا . وتسةة ل  قةةيم حقةةوق اإلنسةةا ، وهةةو يتسةةمن السبيةةة املدنيةةة واملهةةارات احلياتيةةة و 

الل نة امللدي ية حلقوق اإلنسا  أيساً بأنش ة مدرسةية لتعييةي الت قيةف يف تةال حقةوق اإلنسةا ، 
م ةةل نةةوادي حقةةوق اإلنسةةا ، ومسةةابقات كتابةةة املقةةاالت واالمتحانةةات واملهرهانةةات املسةةرحية. 

ن مةات مةي احلنوميةة وباإل اوة  و يلةس، تشة   وزارة التعلةيم أيسةاً، يف  لةار شةراكات مة  امل
احملليةةةةة، املمارسةةةةات البيئيةةةةة املسةةةةتدامة بةةةةع التالميةةةةذ، م ةةةةل هعةةةةل املدرسةةةةة ياليةةةةة مةةةةن "أكيةةةةاجت 

 البالستيس" و نشاء نواٍد بيئية.

 السكن -2 

 124و 109التوصيتان   

أعلنةةةةت مجيةةةة  احلنومةةةةات املتعاقبةةةةة السةةةةنن هةةةةيءاً رميسةةةةياً مةةةةن بةةةةرامل عملهةةةةا واعسوةةةةت  -3٢
ن امةةن والمةةا وميسةةور التنل ةةة علةة  أنةةيف حةةا مةةن حقةةوق اإلنسةةا  نوهةةي باحلصةةول علةة  سةةن

. ومنةةةذ يلةةةس احلةةةع، أصةةةبق السةةةنن تعهةةةداً رميسةةةياً يف البيانةةةات االنتخابيةةةة ٢٠٠8دسةةةتور عةةةا  
دميةة  األحةةيا  السياسةةية الرميسةةية. ونتي ةةة لةةذلس، يُبةةذل كةةل ههةةد حةةد تنةةو  املسةةاكن امنةةة 

ل  ليهةةةا، وحةةةد ينةةةو  مةةةن السةةةهل الوصةةةول  و املراوةةةا وميسةةةورة التنل ةةةة والمقةةةة ومينةةةن الوصةةةو 
 واخلدمات األساسية.

وهرت العادة عل   ع اء األوراد ق عاً أر ية تانية لبناء منازل سةننية أصةبحت، علة   -33
مةةر السةةنع،  رثةةاً يا قيمةةة. لةةذلس تقلةة  ح ةةم األرا ةةك املوروثةةة. واعةةسإ مقةةرر األمةةم املتحةةدة 

باسةةتحالة  عمةةال احلةةا يف السةةنن الالمةةا بسةةبي  ٢٠٠9مةةا يف عةةا  اخلةةاص املعةةين بالسةةنن الال
 االكت اظ وندرة األرا ك يف مالييف وبعد ادير األير .

وقد أحرز البلد تقدماً يستحا ك ياً من ال ناء يف ههةوده الراميةة  و تةووي سةنن مةأمو   -34
دير، وتيايد ال لةي علة  وميسور التنل ة لل مي  عل  الرمم من  رورة التعامل م  بُةْعد بعد ا

(، والتحديات املتأصلة املرتب ة بنو  البلد من الةدول ١٠١-99األرا ك النادرة )ان ر ال قرات 
 (.١٢٠-١١7اديرية الصنية النامية، والتهديدات املرتب ة بتني املناخ )ان ر ال قرات 

شةاري  األيةر  ، اعتمدت ملديف ص  ات السنن العا  وعدداً مةن امل١99٠ومنذ عا   -3٥
وحةدة  ٢ 63٠ تموعةيف ، شةيدت احلنومةة مةا٢٠٠٥ملواههة هذه التحديات السامدة. ومنةذ عةا  

شةةةخ . وُيشةةةي د  ١7 ٥٠٠ تموعةةةيف سةةةننية بأسةةةعار ميسةةةورة التنل ةةةة، واسةةةت اد مةةةن املخ ةةةا مةةةا
شةةةةةةخ .  ٢٥ ٠٠٠وحةةةةةةدة سةةةةةةننية سيسةةةةةةت يد منهةةةةةةا أك ةةةةةةر مةةةةةةن  3 8٥٥حاليةةةةةةاً مةةةةةةا تموعةةةةةةيف 
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االهتمةاعك مةن يةالل ي ةا اويةل لويلةة األهةل ت بةا معةدالت تةدعمها وحةدات السةنن  وتُبا 
 احلنومة للمست يدين املههلع، وهك معدالت تقل عن أسعار السوق.

ولصاةةةةةة  مجيةةةةةة  مشةةةةةةاري  السةةةةةةنن االهتمةةةةةةاعك الةةةةةةيت تن ةةةةةةذها احلنومةةةةةةة نسةةةةةةبة مئويةةةةةةة  -36
ي اإلعاقةة لألشخاص يوي اإلعاقة كما لص  شقا ال ةابا األر ةك للمسةنع واألشةخاص يو 

 لياماً  ما   منانية وصول ادمي   باإلعاقة يشس  القانو  املتعلان راً لسهولة الوصول  ليها. و
 و املبةةا  العامةةة، وبالتةةايل  و مشةةاري  السةةنن االهتمةةاعك احلنوميةةة. وسةةتن ل وثةةاما االمت ةةال 

تصةبق هةذه الوثةاما سةارية الوواء باملت لبات الةدنيا لسةما   منانيةة الوصةول  و مجية  املبةا ؛ وس
 .القانو  املقس  املتعلا بتصميم املبا من يالل مشرو  

وويمةا  ة  احلصةول علة  سةنن امةن ومسةمو ، يشةنل حتةات ادييةرة حتةدياً مسةتمراً.  -37
وتُن  ةةةةذ مشةةةةاري  استصةةةةال  األرا ةةةةك بنةةةةرض التصةةةةدي ملشةةةةاكل نةةةةدرة األرا ةةةةك يف هةةةةير ك ي ةةةةة 

مس ووق متوسا مستو  البحر وتوور هةذه  ١.4ر املستصلحة عن السنا . وال يقل ارت ا  ادي 
 ادير احلماية الساحلية للمنالا املعر ة للتحات بسبي األحوال ادوية السيئة أو املس ربة.

وحلقت باهلياكل األساسية املاديةة يف ملةديف أ ةرار واسةعة يةالل أمةوا  تسةونامك الةيت  -38
مليةةو  دوالر، أي  47٠قُةةدار تمةةو  اخلسةةامر بنحةةو . و ٢٠٠4عصةة ت بةةاحمليا اهلنةةدي يف عةةا  

يف املامةة مةن النةاتل احمللةك اإلمجةايل. وحلقةت أ ةرار بلينةة بنحةو ربة  ادةير املأهولةة  6٢يعادل  ما
يف املامةة منهةا مةي صةاحلة للسةنن. وتةويف  ١٠هييرة، وأصةبق  ٢٠٠يف البلد اليت يقار  عددها 

عةةةداد امل قةةةودين و/أو مةةةن اوُسذ ةةةت ووةةةاهتم.  شخصةةةاً يف ٢6شخصةةةاً، وأصةةةبق  8٠أك ةةةر مةةةن 
ويالل برنامل  عادة البناء يف وةسة مةا بعةد التسةونامك، بنةت احلنومةة وأصةلحت مسةاكن ل امةدة 

مينةةاًء مةةةن  ٢٠مشةةةرداً دايليةةاً. وباإل ةةةاوة  و يلةةس، أُعيةةد بنةةةاء أك ةةر مةةةن  ١٢ ٠٠٠أك ةةر مةةن 
بناء مراوا املياه والصرإ الصحك الةيت ُدماةرت موانم ادير اليت دمرهتا أموا  التسونامك كما أعيد 

 هييرة. ٢٥أثناء التسونامك يف أك ر من 

وزاد تني املناخ الناهم عن وعل اإلنسا  مةن شةدة النةوارث ال بيعيةة وتواترهةا  ي أصةبق  -39
يف املامةة قبةل عقةدين  ٥٠يف املامة مةن النةوارث متصةلة باملنةاخ، مقابةل  7٠اآل  يُعترب أ  حوايل 

(. وتشةةنل قابليةةة تةةأثر البلةةد املسةةتمرة بتنةةي املنةةاخ واثةةاره ١١8و ١١7الةةيمن )ان ةةر ال قةةرتع  مةةن
السةارة عامقةاً أمةا  التمتة  النامةل  قةوق اإلنسةةا ، نةا يف يلةس احلةا يف السةنن الالمةا، وي ةةراً 

 عل  املناسي اإلةامية اليت أحرزها عل  مد  العقود املا ية.

جيةةةري املركةةةي الةةةولين إلدارة النةةةوارث حاليةةةاً مشةةةاورات بشةةةأ   وبعةةةد دروجت التسةةةونامك، -4٠
، الةةذي سيسةة  تةةدابي ملعادةةة  هةةراءات احلةةد مةةن صةةالر قةةانو  منةة  النةةوارث واحلةةد منهةةامشةةرو  

النوارث، والتخ يف من حدة األ رار، واإلنعاس والتعمي بعد النوارث. وتعتي  احلنومة عةرض 
 السنة احلالية. مشرو  القانو  عل  الربملا  يف مسو 
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 الص ة -3 

 112و 30التوصيتان   

يُعد تعييي ومحاية صحة ورواه الشعي من األولويات وااللتيامات الدستورية للدولة. وقةد  -4١
مةةةن األهةةةداإ اإلةاميةةةة لألل يةةةة، كمةةةا حققةةةت معةةةدالت  ٥و 4حققةةةت ملةةةديف وعةةةاًل اهلةةةدوع 

وويةات لنةل ألةف مولةود حةك. ويبلة   9نسةبتها لوويات الر   مناوئة ملعدالت البلدا  املتقدمةة 
مولود حك، وهو  جناز ها  يقل ك ياً عن  ١٠٠ ٠٠٠وواة لنل  ١3معدالت الوويات الن اسية 
ووةةةاة. وقةةةد  ١9٠ووةةةاة وعةةةن متوسةةةا هنةةةو  شةةةرق اسةةةيا البةةةال   ٢١٠املتوسةةةا العةةةاملك البةةةال  

حةةةةت يف السةةةةي رة علةةةة  مةةةةن األهةةةةداإ اإلةاميةةةةة لألل يةةةة. وجن 6حققةةةت ملةةةةديف أيسةةةةاً اهلةةةدإ 
حالةةة  ١9املالريةةا. وال ينتشةةر وةةيوجت نقةة  املناعةةة البشةةرية/اإليدز ويهةةا  ال نعةةدالت منخ سةةة )

مصابع حاليةاً ب ةيوجت نقة  املناعةة البشةرية/اإليدز  7و ٢٠١3و ١99١مبلناً عنها بع عامك 
م ةل متعةةالك املخةةدرات ووقةاً للبيانةةات املنشةورة( علةة  الةةرمم مةن تيايةةد عوامةةل اخل ةر املرتب ةةة بةةيف، 

، أقةرت من مةة الصةحة العامليةة من قةة ٢٠١4باحلقن والعاملع يف تال ادنن. ويف ايار/مارجت 
هنةةو  اسةةيا من قةةةة ياليةةة مةةةن شةةلل األل ةةةال، وهةةو مركةةي حققتةةةيف ملةةديف منةةةذ عةةدة سةةةنوات. 

سةةعال توهةةد يف ملةةديف أمةةراض أيةةر  مينةةن الوقايةةة منهةةا بالتحصةةع، م ةةل كةةياز املواليةةد وال وال
 الدينك واخلناق.

االهتمةةاعك الرعايةةة الصةةحية الشةةاملة  قةةانو  التةةأمع الصةةحك، أديةةل ٢٠١٢ويف عةةا   -4٢
دميةةةة  مةةةةوالين ملةةةةديف. وقةةةةد منةةةةن يلةةةةس مةةةةن  ةةةةما  حصةةةةول النةةةةاجت مةةةةن مجيةةةة  اخلل يةةةةات 

االقتصةةةادية علةةة  الرعايةةةة الصةةةحية. وزادت احلنومةةةة احلاليةةةة توسةةةي  ن ةةةاق ن ةةةا   - االهتماعيةةةة
 يشمل عمليات زر  النل  والنبد اليت مل تنن متاحة ويما مس .التأمع ل

وتلتي  احلنومة بسما  احلصول عل  اخلدمات ال بية عن لريا  تاحةة يةدمات ال ةي  -43
العا  يف مجي  أ ةاء ملةديف. وجيةري العمةل، يف هةذا الصةدد، علة  اسةتحداث تسة يل  لنةسو  

ومةةن شةةأ  يلةةس أ  ييسةةر حتديةةد هويةةة  ؛ أليصةةاميك ال ةةي العةةا  ون ةةا  حل ةةض سةة الت املر ةة
املر ةةة  املقيمةةةع يف املستشةةة   وتسةةة يل الةةةوالدات والوويةةةات، وسةةةاًل عةةةن الوصةةةول  و الرعايةةةة 
الصةةحية والتن يةةة الصةةحية الشةةاملة. ولقةةد أصةةبق تسةة يل املواليةةد اننةةاً لل ميةة  يف مجيةة  أ ةةاء 

 البلد منذ ستينيات القر  املا ك.

املةةةةدير العةةةةا  لوكالةةةةة الصةةةةحة العامةةةةة  ٢٠١٢لعةةةةا   الصةةةةحة العامةةةةةقةةةةانو  محايةةةةة ويةةةةو ل  -44
واحلمايةةةةة الصةةةةحية السةةةةل ة القانونيةةةةة اللةةةةاي اإلهةةةةراءات الالزمةةةةة عنةةةةد وهةةةةود هتديةةةةدات لصةةةةحة 
السةةنا  وروةةاههم، و دارة يةةدمات تعييةةي ومحايةةة الصةةحية احليويةةة مةةن قبيةةل محةةالت التحصةةع، 

صةحك، والةتخل  مةةن الن ايةات، ومناوحةة نةةاقالت وتةدابي األمةن النةذامك، و هةةراءات احل ةر ال
قةانو  ومشةرو  قةانو  اخلةدمات الصةحية  األمراض. ومن شأ    اوة تشريعات من قبيةل مشةرو 

أ  تن ل تعييي التشريعات املتعلقة باخلدمات الصحية وتسمن احلا يف العاملع يف تال الصحة 
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، سياسةةةةات الصةةةحة العقليةةةةة( و٢٠٢٥-٢٠١6الصةةةحة. وستسةةةةاعد اخل ةةةة الصةةةةحية الرميسةةةية )
 اداري و   صينتها النهامية، عل  زيادة تعييي محاية هذا احلا.

وقةةد أُنشةةئت هياكةةل أساسةةية رميسةةية لسةةما  احلصةةول علةة  اخلةةدمات ال بيةةة يف الوقةةت  -4٥
املناسةةةي. وجيةةةري حاليةةةاً توسةةةي  املستشةةة   ادةةةامعك يف العاصةةةمة ماليةةةيف ليسةةةم هناحةةةاً صصصةةةاً 

صةيدلية يف مجية  أ ةاء البلةد، وُأحةرذز تقةد  يف  7١ابية. وأُنشم ما تموعةيف خلدمات الصحة اإلجن
 نشةةاء يةةدمات  سةةعاإ  ريةةة ويةةدمات  سةةعاإ يف مجيةة  أ ةةاء البلةةد. وعينةةت احلنومةةة أيسةةاً 

لتيسةةي الوصةةول  و العةةاملع يف تةةال  ٢٠١3لبيةةي منةةذ تشةةرين ال ةةا /نوومرب  3٠٠أك ةةر مةةن 
   باملهنية والن اءة يف مجي  أ اء البلد.الرعاية الصحية الذين يتسمو 

ويشةةةنل  ةةةما  بيئةةةة امنةةةة وصةةةحية هةةةيءاً مةةةن  عمةةةال احلةةةا يف الصةةةحة. وعلةةة  الصةةةعيد  -46
يف  ٢٠١٢لعةا  قةانو  محايةة صةحة السةنا  و ٢٠١٠لعةا   قانو  مناوحةة التبة التشريعك، يسهم 

املةةدينع ومحةةايتهم مةةن أ ةةرار علةة  احلةةد مةةن تعةةرض مةةي قةةانو  مناوحةةة التبةة  هةةذا ادهةةد. ويةةن  
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.

يف، حيةة  تت ةةاوز وال يةةيال مةةرض ال السةةيميا مةةن أك ةةر اال ةة رابات السةةامدة يف ملةةد -47
يف املامة من السنا ، لينو  بذلس أيساً البلد الذي يسة ل أعلة  معةدل  ١8نسبة املصابع بيف 

 و السةي رة علة   ٢٠١٢لعةا   قةانو  مناوحةة ال السةيمياانتشار هلذا املرض يف العامل. ويهةدإ 
ومنت ةة.  انتشار هذا املرض و ما  حصول املر   علة  العةال  السةروري ليعيشةوا حيةاة عاديةة

وتشةةةمل التةةةدابي املهقتةةةة املتخةةةذة حاليةةةاً مةةةا يلةةةك: التحقةةةا مةةةن و ةةة  ال السةةةيميا وتةةةووي يةةةدمات 
املشورة قبل اليوا . وتُقد   كذلس يدمات املشورة ادينية؛ ويف احلاالت اليت حُتد د ويها تشوهات 

د اآل  يةةدمات زر  يف ادنةةع، يُقةةد   أيسةةاً ت سةةي خليةةارات اإللةةاء ال ةةق. وقةةدمت احلنومةةة حةة
مريسةةةاً مصةةةاباً بال السةةةيميا وميهةةةا مةةةن اعةةةتالالت اهليموملةةةوبع، يف  لةةةار  34خنةةةا  الع ةةةا   و 

 ي ة التأمع الصحك.

وتعمةةةةل ملةةةةديف عةةةةن ك ةةةةي مةةةة  شةةةةركاء دوليةةةةع لت ةةةةوير ق ةةةةا  الصةةةةحة علةةةة  مسةةةةتو   -48
الصحة العاملية  اخلدمات. وهك تعمل م  منت األمم املتحدة خلدمات املشاري  وتسمن من مة

وعالية اسةتخدا  املةوارد احملةدودة يف هةذا الق ةا  مةن يةالل  نشةاء سلسةلة املشةسيات واإلمةدادات 
اللقا  اخلماسك التناوه الستنمال ادهود الةيت  ٢٠١3يف تال الصحة العامة. واعُتمذد يف عا  

 تبذهلا احلنومة يف تال التحصع.

حلنومةةةة أيسةةةاً علةةة  و ةةة  ي ةةةة ولنيةةةة متناملةةةة وبالتعةةةاو  مةةة  اليونيسةةةيف، عملةةةت ا -49
بةةةرامل للتوعيةةةة  ٢٠١4للتنذيةةة ومبةةةادئ توهيهيةةة لتةةةن م امل ةةةاعم املدرسةةية. ونُ امةةةت لةةةوال عةةا  

باآلثةةةار التنذويةةةة ملشةةةروبات ال اقةةةة. وباإل ةةةاوة  و يلةةةس، أهةةةرت وزارة الصةةةحة دراسةةةة أساسةةةية 
ف، ويلةةةةس اةةةدإ حتسةةةةع وهةةةةم لتحديةةةد مةةةةد  انتشةةةار االسةةةةتنالل ادنسةةةك لألل ةةةةال يف ملةةةدي

ةةعت مبةةادئ توهيهيةةة بشةةأ  الوقايةةة مةةن انتقةةال وةةيوجت نقةة   السياسةةات العامةةة ومعادتهةةا. وُو ذ
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تةةةدريي للعةةةاملع يف تةةةال الرعايةةةة  ٢٠١3املناعةةةة البشةةةرية مةةةن األ   و ال  ةةةل، وُأهةةةري يف عةةةا  
 الصحية عل  رعاية األل ال املصابع بال يوجت.

 السياسيةال قوق المدنية و  -باء 

 العدالة الجنا ية -1 

 123و 119و 84و 83و 82و 81و 80و 79و 59و 26التوصياض   

. ويف هةةذا الصةةدد، ٢٠٠8القسةةاء يف ملةةديف وةةر  مسةةتقل مةةن وةةرو  الدولةةة منةةذ عةةا   -٥٠
 أيذ القساء، كنيه من املهسسات احلنومية، يتعود عل  دوره ادديد يف حنم البلد.

ملةةديف بتن يةةذ مبةةادئ األمةةم املتحةةدة األساسةةية بشةةأ  دور ، أوصةةيت ٢٠١٠ويف عةةا   -٥١
احملةةامع يف القةةانو  احمللةةك. ويف هةةذا الصةةدد، جيةةري حاليةةاً، نسةةاعدة مةةن برنةةامل األمةةم املتحةةدة 

. وسينشةةةم مشةةةرو  القةةةانو  تلةةةن نقابةةةة قةةةانو  بشةةةأ  املهةةةن القانونيةةةةاإلةةةةامك، صةةةيامة مشةةةرو  
 قانو  القسةاةم املهنة القانونية وسلوال احملامع. ويتسمن حمامع مستقاًل يهدإ  و انع وتن ي

بال عةةةل بعةةةد مبةةةادئ األمةةةم املتحةةةدة كمةةةا جيةةةري العمةةةل علةةة  حتديةةةد ال نةةةرات يف  ٢٠١٠لعةةةا  
 القانو  وملواءمتيف ااماً م  مبادئ األمم املتحدة.

ة والوصةول وُأصدرت أيساً عدة قوانع يات صلة ويما يتعلا بتعييةي ن ةا  العدالةة ادنامية -٥٢
، أنشأت احملنمة املدنية  ةن شةعي مسةتقلة اةدإ ٢٠١٥ و العدالة. ويف كانو  ال ا /يناير 

تةووي يةدماهتا بسةرعة ووعاليةة. وعلة  الصةعيد التشةريعك، أسةهمت يف هةذا ادهةد بعةد القةةوانع 
 شرو قانو  الس و  واإلورا  امل، وتعديالت ٢٠١3لعا   قانو  مناوحة التعذييالرميسية م ل 

قةةانو  ، و٢٠١4لعةةا  قةةانو  مناوحةةة مسةةل األمةةوال ومناوحةةة اويةةل اإلرهةةا  ، و٢٠١٥لعةةا  
. ٢٠١4لعةةا   تسةةليم ا ةةرمع واملسةةاعدة القانونيةةة املتبادلةةة بشةةأ  املسةةامل ادناميةةة ونقةةل السةة ناء

البلةةد  وتنمةةل هةةذه القةةوانع ههةةوداً تبةةذهلا احلنومةةة لتحةةدي  العدالةةة ادناميةةة اشةةياً مةة  التيامةةات
 والقواعد الدولية.

وال تةةيال ملةةديف تتعةةاو  مةة  اآلليةةات الدوليةةة حلقةةوق اإلنسةةا  الراميةةة  و تعييةةي السةةل ة  -٥3
، زارها مقرر األمم املتحدة اخلاص املعين باسةتقالل القسةاة واحملةامع، ٢٠٠7القسامية. ويف عا  

، أهةرت ٢٠١3كبي. ويف عا  السيد لياندرو ديسبوي. ونُة اذت توصيات املقرر اخلاص  و حد  
السةةيدة مةةابرييال كنةةول الةةيت يل تةةيف بع ةةة متابعةةة. وحةةدد تقريرهةةا تموعةةة هديةةدة مةةن املسةةامل الةةيت 
جيةةةي معادتهةةةا لييةةةادة تعييةةةي الق ةةةا  القسةةةامك. وعلةةة  املسةةةتو  اهلينلةةةك، يعمةةةل برنةةةامل األمةةةم 

املسةتمر للقسةاة بنيةة  نشةةاء املتحةدة اإلةةامك مة  السةل ة القسةةامية لو ة  منةاهل دراسةية للتعلةةيم 
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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 القانون الجنا ي -2 

 55و 26التوصيتان   

بقةةةانو  ادنةةةامك  ١964ا  اسةةةُتعيد عةةةن القةةةانو  ادنةةةامك الةةةذي صةةةدر أول مةةةرة يف عةةة -٥4
، وسةةيديل حيةةي الن ةةاي يف ٢٠١4نيسةةا /أبريل  ١3أك ةةر حداثةةة أقةةره الربملةةا  وصةةدق عليةةيف يف 

؛ ومن املتوق  أ  يسهم هذا القانو  يف تعييي ق ةا  العدالةة ادناميةة برمتةيف لنةك ٢٠١٥اوز/يولييف 
 يصبق ن اماً حدي اً ومت وراً.

ة، بدعم من برنامل األمم املتحدة اإلةامك، بربنةامل ويالل هذه املهلة، تس ل  احلنوم -٥٥
تن يذ شةامل ين ةوي علة   عةداد مجية  مةا يلةي  مةن مبةادئ توهيهيةة ووحةدات اارسةة منملةة لةيف، 
واسةةةةتعراض وتنقةةةةيق القةةةةوانع القاممةةةةة، وسةةةةاًل عةةةةن بةةةةرامل للتوعيةةةةة والتةةةةدريي موههةةةةة للمةةةةوظ ع 

  الة  ن اي القانو  عل   و أحسن.املنل ع بإن اي القوانع والسل ة القسامية لن

 و اخن ةاض عةدد القسةاة يف هيئةة احملنمةة العليةا  للقانو  القسةامكومهيراً، أد  تعديل  -٥6
مةةن سةةبعة قسةةاة  و  سةةة، كمةةا اقتسةة   نشةةاء وةةرعع يف احملنمةةة العليةةا مللةةديف اةةدإ تيسةةي 

يةةر يف املن قةةة ادنوبيةةة مةةن البلةةد الوصةةول  و اليةةة لالسةةتئناإ، أحةةدطا يف املن قةةة الشةةمالية واآل
يومةةةاً مةةةن  قةةةرار التعةةةديل. واقتسةةة  التعةةةديل مةةةن دنةةةة اخلةةةدمات القسةةةامية أ  تقةةةد   و  9٠بعةةةد 

ا لةةن توصةةية بشةةأ  القسةةاة الةةيت جيةةي عةةيهلم. وصةةوت الربملةةا  لصةةال توصةةيات الل نةةة وقُةلاةة  
 عدد أعساء اهليئة ووقاً للتشري  املعدل حدي اً.

نومةةةة أ  السةةةل ة القسةةةامية، بوصةةة ها ورعةةةاً مسةةةتقاًل مةةةن وةةةرو  الدولةةةة، ينبنةةةك وتةةةر  احل -٥7
لسةة  لتةةديل السةةل ة التن يذيةةة وتأثيهةةا بةةال مةةربر، ووقةةاً لدسةةتور ملةةديف واارسةةات احلنةةم  أال

الرشيد املقبولة دولياً واملبادئ الدميقرالية. وكمةا هةو احلةال بالنسةبة  و مجية  مهسسةات الدولةة يف 
يةةةيال م هةةةو  اسةةةتقالل السةةةل ة القسةةةامية م هومةةةاً هديةةةداً. ويف هةةةذا الصةةةدد، تةةةر  ملةةةديف، ال 

احلنومة أ  السل ة القسامية،  و هاني مهسسات أير ، جيي أ  تُع   الوقت وا ال لتنمو 
 من الناحية العسوية لتصبق مهسسة دميقرالية قوية.

 الشريعة -3 

 59و 55التوصيتان   

و ةةةة  صةةةةينتيف النهاميةةةةة برملةةةةا  مي ةةةةل الشةةةةعي ومنتخةةةةي  يةةةةن  دسةةةةتور ملةةةةديف، الةةةةذي -٥8
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 

 . (٢)صوص علييف ويما    هرامم احلدمن يلس هو وهود عيء  ثبات كبي للناية من

__________ 

عل  سبيل امل ال، مينن للورثة أ  ين ةروا للمةدا  أو ي لبةوا الديةة بةدالً مةن عقوبةة اإلعةدا  ولةو حنةم اةا قةاٍض.  (٢)
 .ويش   اإلسال  الورثة عل  الع و بدل االنتقا  يف قسايا القتل



A/HRC/WG.6/22/MDV/1 

17 GE.15-07926 

، تقي ةةدت ملةةديف بإحةةد  ألةةول حةةاالت الوقةةف االيتيةةاري ال علةةك ١9٥٢ومنةةذ عةةا   -٥9
لعقوبةةةةةة اإلعةةةةةدا  يف العةةةةةامل. ويف  ةةةةةوء تيايةةةةةد ادةةةةةرامم العني ةةةةةة وهةةةةةرامم القتةةةةةل، وبعةةةةةد مشةةةةةاورات 

املتعلقةة بةالتحقيا اللةوامق ، ٢٠١4ومناقشات عامةة واسةعة الن ةاق، اعتمةدت احلنومةة، يف عةا  
الةةيت هتةةدإ  و تن ةةيم عمليةةة تن يةةذ عقوبةةة  يف هةةرامم القتةةل املتعمةةد وتن يةةذ األحنةةا  اخلاصةةة بةةيف

اإلعةةةدا . ومةةةن املهةةةم اإلشةةةارة  و أ  اللةةةوامق ال تسةةةمق بتن يةةةذ حنةةةم عقوبةةةة اإلعةةةدا   ال بعةةةدما 
 .٢٠١4ل نيسا /أبري ٢7ُتستن د الية ال عن كاملة. وديلت اللوامق حيي الن اي يف 

 الدين -4 

 100و 91التوصيتان   

األيةية، وت ةور اإللةار االهتمةاعك  8٠٠ظلت ملديف بلداً مسلماً لوال السنوات الة  -6٠
والقةةيم التار يةةة والتقليديةةة علةة  مةةد  العقةةود لستةةبا ارتبالةةاً معقةةداً باملمارسةةات اإلسةةالمية. ويف 

هةةو ديةةن الدولةةة وحسةةي، بةةل يقتسةةك هةةذا السةةياق، ال يةةن  دسةةتور ملةةديف علةة  أ  اإلسةةال  
 أيساً أ  ينو  كل موالن من موالين ملديف مسلماً.

 وُيسمق لألهاني مي املسلمع نمارسة دينهم يف  لار ياص. -6١

 ال ق في المعلوماض -5 

 قانو  احلا يف املعلومات، عل  ٢٠١4صدق الرمين عبد امي ميع عبد القيو ، يف عا   -6٢
ةةي بةةيف ك خ ةةوة كةةرب   ةةو حتقيةةا احلوكمةةة الرشةةيدة والشةة اوية يف البلةةد. وووقةةاً ألحنةةا  الةةذي ُرحا

القةةانو ، ُعةةعا 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  محاية املبلنع عن املخال ات.اً القانو  أيس عل  املعلومات. وين 

 حقوق الفتاض الةعيفة -جي  

 118و 117و 116التوصياض   

 المرأة -1 

 44و 43و 42و 41و 40و 39و 31و 29و 28و 27و 24و 23و 22التوصياض   
 69و 68و 67و 66و 65و 64و 63و 62و 61و 60و 59و 47و 46و 45و
 120و 106و 105و 104و 103و 75و 74و 73و 72و 71و 70و

حققةةت احلنومةةة جناحةةات كبةةية وتواهةةيف حتةةديات مسةةتمرة يف تةةال انةةع املةةرأة. وتعتةةرب  -63
حنومةةة الةةرمين ميةةع تعييةةي حقةةوق املةةرأة ومحايتهةةا أولويةةة مةةن أولوياهتةةا الرميسةةية. وتشةةمل أولويةةات 

شةاركتها يف ا ةال السياسةك، احلنومة يف تال انع املرأة  زالة العواما الةيت حتةول دو  عملهةا وم
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  
يةةةا يلةةةس، قُةةةدا  بال عةةةل  و ادلسةةةة التوزيةةة  املتسةةةاوي للممتلنةةةات اليوهيةةةة بعةةةد ال ةةةالق. ولتحق

 .لقانو  األسرةاألوو للربملا  هذا العا  تعديل 

وعل  مر السةنع، حققةت ملةديف، مةن حية  اإللةار التشةريعك علة  وهةيف اخلصةوص،  -64
تقدماً كبياً يف سبيل  عمال احلقوق والوواء بااللتيامةات الراميةة  و انةع املةرأة، املنصةوص عليهةا 

ويف ات اقيةةة القسةةةاء علةة  مجيةة  أشةةةنال التمييةةي  ةةةد املةةرأة ومةةي يلةةةس مةةن صةةةنوال  يف الدسةةتور
 حقوق اإلنسا  الدولية يات الصلة.

األول  ةمن عةدة قةوانع مصةممة ملنة   ٢٠١٢لعةا   قانو  من  العنةف املنةييلأواًل، كا   -6٥
والعدالةةة ويقةةد   العنةةف  ةةد املةةرأة. وجيةةر  هةةذا القةةانو  مجيةة  أشةةنال العنةةف املنةةييل ويةةوور احلمايةةة

وجيةةر  صةةراحة أوعةةال االعتةةداء  ٢٠١4لعةةا   قةةانو  ادةةرامم ادنسةةيةالةةدعم للسةةحايا. ثانيةةاً،  ةةدد 
ادنسةةك م ةةل االمتصةةا  والعنةةف ادنسةةك واالعتةةداء ادنسةةك. وهةةر  القةةانو  أيسةةاً للمةةرة األوو 

أليةر  الةيت مينةن البناء بوصة يف هرميةة مينةن حتديةدها، كمةا هةر   احلة  عليةيف ومجية  اإلهةراءات ا
أيسةةاً أربعةةة ظةةروإ للعالقةةات  قةةانو  ادةةرامم ادنسةةيةأ  تُعتةةربم مسةةاعدة أو حمر ةةة عليةةيف. و ةةدد 

ادنسية مي املقبولة بع اليوهع، اا يسمق ألول مةرة بتحديةد االمتصةا  اليوهةك يف تشةريعات 
تحةةةرس واالعتةةةداء ال ٢٠١4لعةةةا   قةةةانو  منةةة  التحةةةرس واالعتةةةداء ادنسةةةكملةةةديف. ثال ةةةاً، جيةةةر   

ادنسةةةك و ةةةدد اليةةةة للمسةةةاءلة عةةةن هةةةذه األعمةةةال الةةةيت حتةةةدث يف منةةةا  العمةةةل أو ميهةةةا مةةةن 
أيسةةاً األحنةةا  املقابلةةة ب ريقةةة شةة اوة قةةانو  العقوبةةات املةةنق ق مهسسةةات اخلدمةةة العامةةة. و ةةدد 

سةامك و صةدار وعادلة دو  أي اييي بع الرهةل واملةرأة، اةا يةهدي  و تسةييا ن ةاق االهتهةاد الق
 األحنا  التعس ية يف العدالة ادنامية.

قةةةانو  وتن ةةةر ملةةةديف ن ةةةرة شةةةاملة  و مسةةةألة انةةةع املةةةرأة، مةةةن يةةةالل سةةةن مشةةةرو   -66
، الذي تأمل احلنومة عر يف عل  الربملا  يالل هذه السنة. وسيسمق هةذا املساواة بع ادنسع

د  التمييةي واملسةاواة بةع ادنسةع مة  التيامةات القانو  نواءمة التشةريعات يات الصةلة املتعلقةة بعة
ملةةةديف نوهةةةي الصةةةنوال الدوليةةةة حلقةةةوق اإلنسةةةا ، كمةةةا سيسةةةمق بت عيةةةل احلنةةةم الدسةةةتوري 

 ملناهسة التمييي عل  أساجت نو  ادنن، ويش   عل  استخدا  التدابي اخلاصة املهقتة.

القةةةرار، سةةةتدر  احلنومةةةة مةةةن ويف  لةةةار ادهةةةود الراميةةةة  و زيةةةادة ا يةةةل املةةةرأة يف صةةةن   -67
، احلنةم املتعلةا بالتةدابي اخلاصةة املهقتةة الةذي ٢٠١3لعةا   قةانو  األحةيا  السياسةيةهديد، يف 

ُحةةذإ يف السةةابا؛ وسةةةت عل يلةةس مةةن يةةةالل عمليةةة مراهعةةة التشةةةريعات املتصةةلة باالنتخابةةةات 
 اداري  عدادها من أهل تبسيا وتوحيد التشريعات القاممة.

تعنف وزارة القانو  والشهو  ادنسانية حالياً عل   عداد اسساتي ية للدعوة  و  وبامل ل، -68
مراعاة الشهو  ادنسةانية، وسياسةات هنسةانية، وتعييةي امليينةة املراعيةة للمن ةور ادنسةا . وعقةي 
مشةةةاورات من  ةةةة، قةةةررت احلنومةةةة أيسةةةاً  لنةةةاء التح  ةةةات علةةة  البنةةةود )أ( و) ( و) ( و)ز( 

 من ات اقية القساء عل  مجي  أشنال التمييي  د املرأة. ٢وعل  املادة  ١6ادة و) ( من امل
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وتشةةمل ت ةةورات أيةةر   نشةةاء سةةل ة حلمايةةة األسةةرة وبنةةاء  سةةة منةةازل امنةةة يف  ةةن  -69
هةةير يُةةوو ر ويهةةا مةةأو  مهقةةت للنسةةاء  ةةحايا العنةةف ادنسةةا . وباإل ةةاوة  و املالهةةم، جيةةري 

ومبادئ توهيهية موحدة يف  لار القانو  الذي يعيز احلماية املقدمة  أيساً و    هراءات تشنيل
  و  حايا العنف املنييل ومينن املرأة يف هذا الصدد.

وتُبةةذل ادهةةود أيسةةاً حلمايةةة وتعييةةي الصةةحة ادنسةةية واإلجنابيةةة للمةةرأة. وُصةةمام الربنةةامل  -7٠
لنبةية ومعةدالت وويةات األمهةات الولين لتن يم األسةرة، الةذي جنةق يف ل ةيد أح ةا  األسةر ا

والر   الةيت سةادت يف البلةد،  ية  تنةو  يةدمات تن ةيم األسةرة واملشةورة ووسةامل منة  احلمةل 
متاحةةة يف مجيةة  ادةةير، عنةةد ال لةةي. وتُن  ةةذ أيسةةاً بةةرامل لتقةةدمي املعلومةةات عةةن الصةةحة اإلجنابيةةة 

ةعت معةايي لتقةدمي وصحة األ ، نا يف يلةس تن ةيم األسةرة،  و الشةبا  مةي املتةي  وهع؛ وقةد ُو ذ
 يدمات صحية مالممة  و املراهقع.

وعلةةةة  الةةةةرمم مةةةةن عةةةةد  وهةةةةود بيانةةةةات موثوقةةةةة عةةةةن عمليةةةةات اإلههةةةةاض مةةةةي املةةةةأمو   -7١
، عل  اإللاء ١999واإلههاض السري يف ملديف، وقد ات املواوقة، منذ تشرين ال ا /نوومرب 

ة بال السةيميا النةرب  واخلليةة املن ليةة النةرب  والعيةو  ال ق القانو  للحمةل يف حةاالت اإلصةاب
ةةةعت ٢٠١3اخللقيةةةة املتعةةةددة واألمةةةراض الةةةيت هتةةةدد حيةةةاة األ . ويف كةةةانو  األول/ديسةةةمرب  ، وس 

يومةاً بالنسةبة  و احلمةل  ١٢٠هذه املرونة لتشمل اإللاء ال ق للحمل يف مسو   ال قيفأكادميية 
سرة األقربع وامتصا  ل ل مي الما بةدنياً وعقليةاً للحمةل الناتل عن امتصا  ورد من أوراد األ

والةةةوالدة. وقةةةد أُدرذ  يف صتلةةةف املوا ةةةي  الةةةيت تتناوهلةةةا املنةةةاهل الدراسةةةية احلاليةةةة ت قيةةةف يف تةةةال 
 الصحة ادنسية واإلجنابية يالمم سن املتلقع ويُدر جت عن لريا برامل املهارات احلياتية.

خةةر بتةةاريخ مشةةاركة اإلنةةاث يف القةةو  العاملةةة الولنيةةة. وال يوهةةد ومينةةن مللةةديف أ  ت ت -7٢
حتيةةي ثقةةةايف  ةةد املةةةرأة العاملةةة، وةةةاملرأة ا لةةة ا ةةةياًل كاويةةاً يف مجيةةة  أ ةةاء البلةةةد يف الق اعةةات مةةةي 
اخلا عة للقوالي النم يةة مةن قبيةل الق ةا  املةايل. واملسةاواة يف األهةر مسةمونة أل  األهةر ُ ةد د 

وظي ة ولين عل  أساجت الشخ  الذي يشنل الوظي ة. وعالوة عل  يلس، هناال عل  أساجت ال
تتيق اآل   ٢٠١4مبادرات من قبيل التعديالت املقس   دياهلا عل  لوامق اخلدمة املدنية يف عا  

يةةو  عمةةل كإهةةازة أمومةةة مدووعةةة األهةةر، وهةةو اديةةد إلهةةازة األمومةةة الةةيت   6٠مةةنق مةةا تموعةةيف 
بةال منةاز . ومةهيراً، أعلنةت مهسسةات، منهةا السةل ة النقديةة مللةديف )البنةس كانت دامماً ُاةنمق 

ةةةدت أيسةةةاً سياسةةةات  املركةةةيي(،  هةةةازة أمومةةةة مدووعةةةة األهةةةر مةةةدهتا سةةةتة أشةةةهر. وبامل ةةةل، اعُتمذ
لتحديةةةد سةةةاعات عمةةةل مرنةةةة تسةةةمق بالعمةةةل مةةةن املنةةةيل للنسةةةاء احلوامةةةل والنسةةةاء اللةةةوا  لةةةديهن 

 أل ال دو  سن ال ال ة.

ومن أكرب التحديات اليت تواههها املةرأة يف القةوة العاملةة نقة  الستيبةات الالزمةة لرعايةة  -73
األل ةةال. وقةةد اعتمةةدت وزارة القةةانو  والشةةهو  ادنسةةانية مبةةادئ توهيهيةةة ملراكةةي الرعايةةة النهاريةةة 

 ادإ توحيد هذه املراوا.
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لةةةديف، ومع مهةةةم مةةةن ولتعييةةةي مبةةةادرة سةةةبل كسةةةي الةةةرزق للعةةةاملع مةةةن منةةةازهلم يف م -74
النساء، يُن  ذ حالياً عل  الصعيد الق ري يف ملديف مشرو  ُيسم   "الراب ة احلرويةة للعةاملع مةن 
املنةةةازل التابعةةةة لراب ةةةة هنةةةو  اسةةةيا للتعةةةاو  اإلقليمةةةك" )الراب ةةةة احلرويةةةة(. وتنسةةةا املشةةةرو  وزارة 

يف املامةةةة مةةةةن أسةةةهميف وحتمةةةةل  4٠التنميةةةة االقتصةةةادية و مةةةةل العةةةاملو  مةةةةن املنةةةازل يف ملةةةةديف 
يف املامة من هذه األسهم. وتتعاو  الراب ة احلروية يف ملةديف مة  التعاونيةات احملليةة  6٠احلنومة 

لدعم منت ات العاملع مةن املنةازل وعر ةها يف السةوق. ومةن يةالل تن يةذ هةذا املشةرو ، ووةرت 
ي األمذيةةةة واحلةةةرإ اليدويةةةة أيسةةةاً ورصةةةاً لبنةةةاء القةةةدرات وقةةةدمت تةةةدريبات يف تةةةاالت م ةةةل جتهيةةة

عسةةواً يف مجيةة   9١4واإلدارة واملهةارات الشخصةةية. وحةةد اآل ، بلةة  عةةدد أعسةةاء هةةذا املشةةرو  
 عسواً تدريباً من اخلار . 73أ اء ملديف وتلق  

وباإل ةةاوة  و يلةةس، أعلنةةت احلنومةةة أيسةةاً عةةن نيتهةةا يف  ةةما  ا يةةل املةةرأة يف تةةالن  -7٥
عسةةواً مةةن أعسةةاء تةةةالن  دارة  ٥9مةةةن أصةةل  ١3. وا ةةل النسةةاء حاليةةاً  دارة الشةةركات العامةةة

 الشركات اليت الس احلنومة ويها أسهماً.

وتُعد مسألة انع املرأة مسةألة حيويةة تت لةي اهتمامةاً مسةتمراً. ورمةم حةدوث تنيةيات  -76
دراسةة مرهعيةة  جيابية، مثةة عوامةا عامةة حتةول دو  ةةو هةذا الق ةا . وعلة  سةبيل امل ةال، كشة ت 

أهرهتا الل نة امللدي ية حلقوق اإلنسا  اجتاهةات ونريةة متنةية ويمةا يتعلةا  قةوق وأدوار املةرأة يف 
 ا تم ، وكذلس ويما يتعلا بالعنف  د املرأة.

وللتصدي هلذه املواقف املتنية، تعمل وزارة القانو  والشةهو  ادنسةانية  و هانةي وزارة  -77
أهل ت قيف عامة الناجت بشةأ  التعةاليم الدينيةة احلقةة لتخ يةف م ةاهيمهم  الشهو  اإلسالمية من

اخلالئةةة عةةن حقةةوق املةةرأة ومسةةهولياهتا. وتعمةةل وزارة القةةانو  والشةةهو  ادنسةةانية أيسةةاً يف الوقةةت 
احلايل عل   لالق برنامل لتوعية وساما اإلعال  ادإ رسم صورة مي ة ية للقيادات النسامية 

تم  ملديف. واهلدإ من يلس هو تووي ةاي  يُقتد  اةا واالرتقةاء بصةورة املةرأة اليت أثرت يف ت
و سهاماهتا يف ا تم . ونُ مت يف  ن هير مرهانية حلقات عمل للتوعية بالقسةايا ادنسةانية 

 مشاركع. 4١٠ مت 

وُو 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 
املةةرأة يف املقةةا  األول. وبةةدأت وزارة القةةانو  والشةةهو  ادنسةةانية برنةةامل توعيةةة علةة  ن ةةاق البلةةد 

ة وامللنيةةةة اةةةدإ نشةةةر املعلومةةةات املتعلقةةةة بالسةةةبل القانونيةةةة املتاحةةةة للمةةةرأة لنةةةك تلةةةتمن احلمايةةة
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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 األطفال -2 

 86و 85و 76و 75و 74و 73و 72و 70و 48و 28و 27و 22التوصياض   

حقوق ال  ل والن ا  الولين حلماية ال  ل. وبعةد الذت ملديف ي وات هامة لتعييي  -79
ة  مشةرو    هراء عملية مسق لتحديد ال نرات يف اإللار القانو  الذي ين م حقةوق ال  ةل، ُو ذ

احلةايل الةذي صةدر يف  قانو  حقوق ال  لمن أهل حتسع وحتدي   قانو  هديد حلقوق ال  ل
ن ةةةا  محايةةةة ال  ةةةل مةةة  التيامةةةات  . والنةةةرض مةةةن هةةةذا القةةةانو  ادديةةةد هةةةو مواءمةةةة١99١عةةةا  

 ملديف نوهي ات اقية حقوق ال  ل.

وزاد عةةدد مةةن القةةوانع ادديةةدة مةةن تعييةةي اليةةة محايةةة ال  ةةل مةةن اإليةةذاء. وتشةةمل هةةذه  -8٠
. وعةةالوة علةة  يلةةس، سينشةةم قةةانو  مناوحةةة االجتةةار بالبشةةرو قةةانو  منةة  العنةةف املنةةييلالقةوانع 
يمةةة  تقدميةةةيف  و الربملةةةا  هةةةذا العةةةا  ن امةةةاً لقسةةةاء األحةةةداث امل قةةةانو  قسةةةاء األحةةةداثمشةةةرو  

ورعةةةايتهم. وباإل ةةةاوة  و يلةةةس، جتةةةري وزارة القةةةانو  والشةةةهو  ادنسةةةانية حاليةةةاً عمليةةةة توحيةةةد، 
مستعر ةةةة مجيةةة  التشةةةريعات واللةةةوامق املتصةةةلة  قةةةوق ال  ةةةل ومحايتةةةيف اةةةدإ حتةةةدي ها ومواءمتهةةةا 

 وتيسي حسن  ن ايها.

لصعي  ما  حقوق ال  ل، كما يتبع من القسية البارزة املتعلقة تلد قاصر وما من ا -8١
. وقد لعن املتهم يف قسية ادلد نساعدة من الدولة، وألنت احملنمةة العليةا قةرار ٢٠١3يف عا  

حمنمة األحداث، مقيمة بذلس سابقة للمسامل املتصلة بادرامم ادناميةة واالعتةداء ادنسةك علة  
اد حاليةةاً تأهيةل ال  ةل إلدماهةةيف يف ا تمة ، ويُةةوو ر لةيف التعلةيم، حتةةت رعايةة الدولةةة، األل ةال. ويُعة

 م ل سامر األل ال املخال ع للقانو .

ةةذت أيسةةاً مبةةادرات للتوعيةةة بإسةةاءة معاملةةة األل ةةال والوقايةةة منهةةا. ون ةةذت وحةةدة  -8٢ والخ
سةيف، عةدة بةرامل لبنةاء القةدرات مةن قساء األحداث التابعة لةوزارة الدايليةة، بالتعةاو  مة  اليوني

أهةةةةل تةةةةدريي املةةةةوظ ع املنل ةةةةع بإن ةةةةاي القةةةةوانع والقسةةةةاة واملةةةةوظ ع القسةةةةاميع واأليصةةةةاميع 
االهتمةةاعيع بشةةأ  تةةووي العدالةةة لألل ةةال، وتةةدريي العةةاملع يف وسةةاما اإلعةةال  علةة  ات اقيةةة 

ير عةن األل ةال يف وسةاما اإلعةال . حقوق ال  ل وعل  التيا  املبادئ األيالقية عند تقدمي تقةار 
 وُو عت أيساً لوساما اإلعال  مدونة أليالقيات املهنة ومبادئ توهيهية لتقدمي التقارير.

وباإل ةةةاوة  و يلةةةس، هةةةر  حتةةةدي  قاعةةةدة بيانةةةات محايةةةة ال  ةةةل يف ملةةةديف وتوسةةةي   -83
امللدي يةةةةة حلقةةةةوق ن اقهةةةةا لتشةةةةمل هييةةةةرتع مرهةةةةانيتع أيةةةةريع. وُأهريةةةةت، بالتعةةةةاو  مةةةة  الل نةةةةة 

ةعت  اإلنسا ، تقييمات دم  بيانات عن مشةاركة األل ةال وا ةيلهم يف صتلةف الق اعةات، وُو ذ
مبادئ توهيهية لتسهيل مشاركة األل ال يف املسامل اليت تهثر ويهم. ونُةقاحت  هةراءات التشةنيل 

 كاالت املعنية.املوحدة يف  حالة القسايا املشسكة بع الوكاالت لتعييي التنسيا بع الو 

وتشةةةةمل املبةةةةةادرات الراميةةةةة  و محايةةةةةة حقةةةةةوق ال  ةةةةل وتعيييهةةةةةا هانةةةةي بنةةةةةاء القةةةةةدرات  -84
للتصةةدي حلةةاالت االعتةةداء علةة  األل ةةال والعنةةف ادنسةةا  والتحقيةةا ويهةةا. وشةةاركت ملةةديف 
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مةت أيسةاً يف املبةادرة اإلقليميةة املسةماة مبةادرة هنةو  اسةيا إللةاء العنةف  ةد األل ةال، الةيت أقا
 شراكات بع ا تم  املد  واحلنومة واهليئات اإلقليمية.

وُتن ةةةةل لألل ةةةةال  منانيةةةةة احلصةةةةول علةةةة  التعلةةةةيم دو  وةةةةرض قيةةةةود علةةةة  ديةةةةوهلم  و  -8٥
املدارجت وعودهتم  ليهةا قبةل سةن ال امنةة عشةرة. وو ةعت ملةديف  ةمانات  ةد زوا  األل ةال، 

عامةةاً كحةةد أدز للةةيوا   ١8ارمة هةةك سةةن وال سةةيما اإلنةةاث مةةنهم، نةةا يف يلةةس  قةةرار عتبةةة صةة
واشةةةسا  مواوقةةةة صةةةر ة مةةةن الوالةةةدين وتقةةةدمي املشةةةورة يف ظةةةروإ أيةةةر . وووقةةةاً حملنمةةةة األسةةةرة 

قاصةةةةةراً يف  ١4، وأعقةةةةةبهم ٢٠١٢قاصةةةةةراً زجيةةةةات قانونيةةةةةة يف عةةةةا   ٢3ومسةةةة ال الةةةةةيوا ، عقةةةةد 
هةهالء األحةداث كةا  . مةي أ  حمنمةة األسةرة تهكةد أ  مجية  ٢٠١4يف عةا   ١6و ٢٠١3 عا 

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.

 األشخاص ذوو اإلعاقة -3 

 124و 49و 30التوصياض   

قةةانو  اإلعاقةةة ُأجنةةي عمةةل هةةا  لسةةما  حقةةوق األشةةخاص يوي اإلعاقةةة. وكةةا  اعتمةةاد  -86
أكةةرب  جنةةاز مةةن الناحيةةة التشةةريعية. وأُن ةةذت نوهةةي هةةذا القةةانو  لةةوامق تنميليةةة  ٢٠١٠يف عةةا  

يةة واألههةية من بينها اللوامق املتعلقة باملعايي الدنيا لمجعاقة، واللوامق املتعلقة بتةووي املسةاعدة املال
املسةةاعذدة لألشةةخاص يوي اإلعاقةةة، واللةةوامق اخلاصةةة بسةة ل اإلعاقةةة. وُتصةةا  أيسةةاً يف الوقةةت 
احلةةايل مبةةادئ توهيهيةةة لتصةةنيف اإلعاقةةة اةةدإ حتديةةد صتلةةف أنةةوا  اإلعاقةةة و نشةةاء اليةةة قاممةةة 

اإلجيةةايب. علةة  احلقةةوق يف تةةووي احلةةواوي احلنوميةةة ووةةرص  عةةادة التأهيةةل ولتنةةو  أساسةةاً للعمةةل 
وباإل ةةاوة  و يلةةس، جيةةةري أيسةةاً تنقةةيق سياسةةةات الصةةحة العقليةةة وتن يةةةذ ي ةةا لو ةة  ي ةةةة 

 عمل للصحة العقلية.

 تشةةةةرين األول/ 3١وقةةةةد أُقذةةةةر ت السياسةةةةة الولنيةةةةة املتعلقةةةةة باإلعاقةةةةة وبةةةةدأ تن يةةةةذها يف  -87
بيعةةةة اإلعاقةةةة . وأُنشةةةم ا لةةةن املعةةةين باإلعاقةةةة وعقةةةد حلقةةةات عمةةةل للتوعيةةةة ب ٢٠١3 أكتةةةوبر

واحلقةةوق املمنوحةةة للمصةةابع اةةا يف مجيةة  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 

اًل لألشةخاص  عداد أشخاص يوي  عاقة. وتن ل الوكالة الولنيةة للسةما  االهتمةاعك أيسةاً بةد
 يوي اإلعاقة.

، هةةامية ولنيةةة لمجعاقةةة مةةن أهةةل التعةةرإ ٢٠١3واسةةتحدثت احلنومةةة أيسةةاً، يف عةةا   -88
 عل  من يساطو  يف حتقيا رواه األشخاص يوي اإلعاقة.
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وتدرال احلنومةة أ  هةذا ا ةال يت لةي املييةد مةن التعييةي. وقةد رحبةت، يف هةذا الصةدد،  -89
قوق اإلنسا  حتقيقاً ولنياً بشأ  حصةول األل ةال يوي اإلعاقةة علة  بإلالق الل نة امللدي ية حل

 التعليم جيري حالياً جتمي  نتام يف.

وتشنل القوالي النم يةة وانعةدا  وةرص العمةل لألشةخاص يوي اإلعاقةة حتةديات عامةة  -9٠
 تعمةةةةل احلنومةةةةة هةةةةادة علةةةة  معادتهةةةةا. ويف هةةةةذا الصةةةةدد، أللقةةةةت احلنومةةةةة مبةةةةادرة يف أيلةةةةول/

لتووي ورص عمل مدرة للديل لألشخاص يوي اإلعاقة. واهلدإ من املبةادرات  ٢٠١4 سبتمرب
 املبينة أعاله هو ل يف الوصم الذي ال ييال مقروناً باألشخاص يوي اإلعاقة.

 المهاجرون وض ايا االتجار -4 

 120و 119و 115و 114و 107و 78و 77و 10و 3التوصياض   

تشةةنل اهل ةةرة مصةةدر قلةةا رميسةةياً وحتةةدياً مسةةتمراً للحنومةةة. وكةةا  مةةن أبةةرز اخل ةةوات  -9١
املتخذة التصديا عل  االت اقيات ال ما  األساسية ملن مة العمل الدولية، وكذلس التصديا عل  

. وعر ةت احلنومةة أيسةاً علة  الربملةا  مسةألة االنسةما   و ٢٠١3لعا   قانو  مناوحة االجتار
نةةة  االجتةةةار باألشةةةخاص، و اصةةةة النسةةةاء واألل ةةةال، وقمعةةةيف واملعاقبةةةة عليةةةيف املنمةةةل بروتوكةةةول م

 الت اقية األمم املتحدة ملناوحة ادرمية املن مة عرب الولنية.

، تعمل احلنومةة بتعةاو  وثيةا مة  املن مةة الدوليةة لله ةرة علة  تن يةذ ٢٠١١ومنذ عا   -9٢
يف مسةألة  دارة اهل ةرة األوسة  ن اقةاً. وتعمةل  مشاري  مناوحة االجتار يف ملديف، بةالن ر أيسةاً 

احلنومة أيساً م  احلنومات اليت ا ل عدداً كبياً من املهاهرين يف البلةد لسةما  حتسةع احلمايةة 
واخلةةةدمات. ويف هةةةذا الصةةةدد، وقعةةةت ات اقةةةاً بشةةةأ  يةةةدمات القةةةو  العاملةةةة مةةة  بةةةننالدي  يف 

 د.، وجتري مناقشة ات اق ااثل م  اهلن٢٠١١ عا 

وقبل التصديا عل  القانو ، تناولت احلنومة مسأليت  دارة اهل رة واالجتار باألشةخاص  -93
. ٢٠١3شةةبا /ورباير  ٢6مةةن يةةالل ي ةةة العمةةل الولنيةةة ملناوحةةة االجتةةار بالبشةةر املعتمةةدة يف 

ئت وحدة مناوحة االجتار بالبشر يف التاريخ ن سيف. ووزارة التنميةة االقتصةا دية وووقاً للخ ة، أُنشذ
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، وسةاًل عةن 

بةةدور مركةةي التنسةةيا  وتقةةو  الوحةةدة ،املن مةةات مةةي احلنوميةةة والل نةةة امللدي يةةة حلقةةوق اإلنسةةا 
الولين. وتعاجل الوحدة أيساً مجي  احلاالت املبل  عنها، وتقد  الةدعم  و السةحايا، وتسةعهم يف 

 مالهم عند االقتساء.

باإللةةار القةةانو  احمللةةك  و مسةةتو  أعلةة  ألنةةيف صةةي   قةةانو  مناوحةةة االجتةةاروارتقةة   -94
 من االجتةار و عةادة تأهيةل  ةحاياه. وعمةالً عل  منوال ةوي  املمارسة ال سل  الدولية للوقاية 

ةةةةة  ي ةةةةة عمةةةةةل ولنيةةةةةة ملناوحةةةةة االجتةةةةةار باألشةةةةةخاص  دتنةةةةا هةةةةةو م لةةةةو  يف القةةةةةانو ، اعُتمذ
. وتعنن ي ة العمل الولنية اخلمسية املشار  ليهةا اسةساتي ية شةاملة ٢٠١9-٢٠١٥ لل سة
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اخل ة  و معادة مسألة  تتب  ويها ملديف ل اً كلياً يف تال مناوحة االجتار بالبشر. وتسع 
الوقايةةة ومحايةةة السةةحايا وت عيةةل املالحقةةة ادناميةةة والتعةةاو  الةةدويل وتةةن  علةة  تةةووي مالهةةم 

 من صلة للذكور واإلناث من  حايا االجتار.

وب سل التدابي املذكورة أعاله واستعداد احلنومة للعمل م  أصحا  املصلحة الدوليع  -9٥
اص يف ملديف، رُقايت ملديف  و املستو  ال ا  يف تقرير الواليات يف التصدي لالجتار باألشخ

 .٢٠١4املتحدة املتعلا باالجتار باألشخاص الصادر يف عا  

وتعنةةف احلنومةةة أيسةةاً علةة  و ةة  سياسةةات ولنيةةة إلدارة اهل ةةرة اهلةةدإ منهةةا حتديةةد  -96
 هل رة يف ملديف.املشاكل والتحديات واالحتماالت ادديدة اليت تن وي عليها  دارة ا

محلةةةة  عالميةةةة للتوعيةةةة باالجتةةةار بالبشةةةر  ٢٠١3ون مةةةت وزارة اخلارهيةةةة أيسةةةاً يف عةةةا   -97
بعنةةوا  "محلةةةة الشةةةريا األزرق". وووةةر الربنةةةامل، بالتعةةةاو  مةة  وسةةةاما اإلعةةةال  احملليةةة، حيةةةياً مةةةن 

شةةر يف البلةةد. وأهةةرت البةة  اهلةةوامك وامل بةةو  للمناقشةةة وا ادلةةة و بةةداء اآلراء بشةةأ  االجتةةار بالب
املن مةةة الدوليةةة لله ةةرة أيسةةاً دراسةةة استقصةةامية لتقيةةيم الةةوعك نسةةألة االجتةةار بالبشةةر يف من قةةة 

 مالييف.

وال تيال التحديات قاممة. ويشنل تووي تسهيالت السمجة التحريرية حتدياً مستمراً. ويف  -98
ما   و االت اقيةةة الدوليةةة حلمايةةة  ةةوء التوصةةيات املقدمةةة، بةةدأت احلنومةةة تن ةةر يف مسةةألة االنسةة

 حقوق مجي  العمال املهاهرين وأوراد أسرهم.

 القةايا الهيكلية والت دياض الناشتة -خامساً  

 شدة تناثر السكان -ألف 

تتميةةةةي ملةةةةةديف  الةةةةة هنراويةةةةةة قصةةةةو ، حةةةةةد باملعةةةةايي االسةةةةةت نامية للةةةةدول األريبيليةةةةةة  -99
هييةةرة تنتشةةر يف  ١ ١9٠يت تتةةألف منهةةا ملةةديف وعةةددها الصةةنية. وةةادير املرهانيةةة الصةةنية الةة

كيلةةومس مربةة . ويبلةة  تمةةو  سةةنا  البلةةد   9٠ ٠٠٠من قةةة مةةن احملةةيا اهلنةةدي ت ةةوق مسةةاحتها 
يف املامة منهم يف مدينة مالييف العاصمة، وهةك  4٠نسمة يعي  ما يقر  من  34١ 3٠٠حوايل 

 من أك ر مد  العامل اكت اظاً.

هييرة مأهولة، ال يت ةاوز عةدد ادةير  ١88يف صنية للناية؛ ومن أصل وادير يف ملد -١٠٠
هييرة، وال يقل عةدد ادةير الةيت يقةل عةدد سةنالا  33اليت ت وق مساحة أرا يها كيلومساً مربعاً 

هييةةرة، وهةةو أك ةةر مةةن ثلةة  ا مةةو ، يف حةةع أ  نصةةف ادةةير يقةةل  7٥نسةةمة عةةن  ٥٠٠عةةن 
 نسمة. ١ ٠٠٠عدد سنالا عن 

ويعىن الصنر البال  حل م ادير، سواء من حية  املسةاحة أو السةنا ، وبعةد املسةاوات  -١٠١
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 
عنةةةد تقةةةدمي يةةةدمات الصةةةحة والتعلةةةيم )حةةةد يف املسةةةتويات األساسةةةية( وتةةةووي هياكلهةةةا العوامةةةا 

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.

 المسا ل الدينية -باء 

 119و 91التوصيتان   

ترود ملديف الت ةرإ الةديين وقةد شة بت وأدانةت بشةدة األنشة ة اإلرهابيةة املسة ل   -١٠٢
 اا باسم اإلسال .

ووي التعلةةيم ا ةةا  لل ميةة  مصةةدر وخةةر، وعلةة  الةةرمم مةةن أ  تةةاريخ ملةةديف يف تةةال تةة -١٠3
وةةإ  ظهةةور صتلةةف األونةةار الدينيةةة املت روةةة جيعةةل احلنومةةة، يف الوقةةت احلا ةةر، تواهةةيف حتةةديات 
ناشةةةةئة م ةةةةل االعةةةةساض علةةةة   رسةةةةال ال تيةةةةات  و املةةةةدارجت لتلقةةةةك التعلةةةةيم الر ةةةةك، وسةةةةاًل عةةةةن 

وعل  الرمم من حتديةد هةذه املشةاكل التحديات اليت تواههها أنش ة النناء والرق  يف املدارجت. 
علةة  ألةةا ناشةةئة ولةة  يف الوقةةت احلا ةةر عةةدد قلةةياًل نسةةبياً مةةن النةةاجت، وةةإ  احلنومةةة تعادهةةا 
بإسداء املشورة وتعديل اإللار التشريعك ليصبق  بعةاد األل ةال عةن املدرسةة هرميةة يعاقةي عليهةا 

 القانو .

اركة املةةةرأة يف احليةةةاة العامةةةة بسةةةبي الةةةنهل وكةةةا  هنةةةاال أيسةةةاً تنةةةي يف املواقةةةف جتةةةاه مشةةة -١٠4
الدينيةةة الةةيت اعتمةةد الةةبعد. ووردت تقةةارير عةةن زوا  األل ةةال يةةار  احملةةاكم، وتشةةوييف األعسةةاء 
التناسةةةلية لمجنةةةاث واخلتةةةا ، وروةةةد حتصةةةع الر ةةة ، وتيايةةةد قبةةةول العنةةةف. ويعةةةين الةةةيوا  يةةةار  

مينةةةن أ  ت الةةةي بن قةةةة األل ةةةال أو  احملنمةةةة، وهةةةو زوا  مةةةي شةةةرعك، أ  املةةةرأة بعةةةد ال ةةةالق ال
 بتس يل أل اهلا. ويهدي عد  حتصع األل ال  و استبعادهم من التعليم الر ك.

وقةةةد أدانةةةت احلنومةةةة بشةةةدة اارسةةةات الةةةيوا  دو  السةةةن القانونيةةةة أو الةةةيوا  القسةةةري،  -١٠٥
نومةة بوهةود وعد  حتصع الر  ، وحرمةا  ال تيةات واألل ةال مةن االلتحةاق باملةدارجت. وتقةر احل

هةةذه التحةةديات، وهةةك تعمةةل مةة  السةةل ات املعنيةةة، نةةا يف يلةةس اليعمةةاء الةةدينيو ، لعةةرض القةةيم 
 احلقيقية للدين وا تم .

 المخدراض -جي  

 122و 120و 87التوصيتان   

شةةةنل تعةةةالك املةةةواد مةةةي املشةةةروعة مشةةةنلة رميسةةةية يف ملةةةديف يةةةالل العقةةةود ال الثةةةة  -١٠6
ملشةةةنلة تت ةةةور مةةة  زيةةةادة عةةةدد متعةةةالك تلةةةس املةةةواد وانتشةةةار ثقاوةةةة العنةةةف املا ةةةية. ومةةةا وتئةةةت ا
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اإلدمةةةا  ال رعيةةةة. وقةةةدرت دراسةةةة حدي ةةةة مشةةةسكة بةةةع احلنومةةةة ومنتةةةي األمةةةم املتحةةةدة املعةةةين 
يف  ٢.٠٢يف املامةة و 6.64باملخدرات وادرمية أ  معدل االنتشةار يف ماليةيف وادةير املرهانيةة بلة  

يف املامةةة( مةةن متعةةالك  9٢ويلصةةت الدراسةةة أيسةةاً  و أ  أملبيةةة سةةاحقة )املامةةة علةة  التةةوايل. 
 عاماً. 3٠املخدرات تقل أعمارهم عن 

، معلمةة يف ١977، الذي ألن  صينة عةا  ٢٠١١يف عا   قانو  املخدراتوكا   قرار  -١٠7
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 

ملواءمةةة  ٢٠١١ . ونوهةةي القةةانو  املةةنقق يف عةةا  يف مجيةة  ادةةرامم الةةيت يةةن  عليهةةا هةةذا القةةانو 
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 .

املتحةةدة لتنملةةة أهةةداإ القةةانو  وهنةةاال عةةدة حةةاالت تعةةاو  هاريةةة مةة  هيئةةات األمةةم  -١٠8
املذكور. ويف هذا الصدد، يُ لي من الوكالة الولنيةة للمخةدرات، الةيت أُنشةئت نقتسة  القةانو ، 
أ  تنشةةم مراكةةي لعةةةال  مةةدمين املخةةدرات و عةةةادة تةةأهيلهم. وتتعةةاو  احلنومةةةة أيسةةاً مةة  مراكةةةي 

 عةادة التأهيةل يف اخلةار ، كمةا  عادة التأهيل يف اهلند وسري الننةا للسةما  ب لبةات السةعك  و 
 جييي يلس قانو  املخدرات.

ويسمق القانو  أيساً لأللراإ من الق ا  اخلاص بإنشاء وتسيي مراكي  عادة التأهيل.  -١٠9
وت رض العملية احلالية إلعادة تأهيل املدمنع للبات ك ية عل  قدرات مراوا  عادة التأهيل الةيت 

ةةةةد يف تشةةةةرين ال ةةةةا /تسةةةةيها احلنومةةةةة، وهةةةةك للبةةةةات ال   تلبيهةةةةا حاليةةةةاً املراكةةةةي املوهةةةةودة. واعُتمذ
اإللةةار التن يمةةك املتعلةةا بةةالسيي  للمراكةةي اململوكةةة للحنومةةة وللق ةةا  اخلةةاص  ٢٠١4 نةةوومرب

ةعت معةايي دنيةا. وقةد ُرياة  ملراكةي  عةادة التأهيةل  عل  السواء. وأُنشئت اليةات للرصةد كمةا ُو ذ
نوهةةي اللةةوامق ادديةةدة وو ةةعت احلنومةةة  هةةراءات تشةةنيل موحةةدة  الةةيت النهةةا احلنومةةة اآل 

 لسما  حسن سي العمل يف هذه املراكي.

وتلقت احلنومة الدعم التقين لتوهييف املةوظ ع املنل ةع بإن ةاي القةوانع ومةوظ ك الوكالةة  -١١٠
أهل حتسع  الولنية للمخدرات ويما    القانو  ولرسم عملية الت ور االسساتي ك للوكالة من

 قيامهم بأدوارهم املنصوص عليها يف القانو .

 عنف العصاباض -دال 

 75التوصية   

أ  عنةةف العصةةابات يف ملةةديف أصةةبق  ٢٠١٢كشةةف تقيةةيم سةةري  للحالةةة ُنشةةر يف عةةا   -١١١
"شةةةامعاً بصةةةورة متيايةةةدة وأصةةةبحت لبيعةةةة العنةةةف أك ةةةر وحشةةةية" مةةة  اسةةةتخدا  أنةةةوا  هديةةةدة مةةةن 

عصةةةةابة صتل ةةةةة تعمةةةةل يف ماليةةةةيف  3٠و ٢٠سةةةةلحة. وت يةةةةد التقةةةةارير بوهةةةةود مةةةةا بةةةةع املخةةةةدرات واأل
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عسةٍو. ويلصةت الدراسةة أيسةاً  و أ  اليةار  4٠٠عسواً  و  ٥٠وحدها، وكل تموعة تسم من 
 هينل األسرة أهرب بعد الشبا  عل  االنسما   و العصابات والتماجت األمن والسالمة لألسرة.

صةةةابات  و انتهةةةاال حقةةةوق اإلنسةةةا  للسةةةنا  بشةةةنل عةةةا . وأد  وقةةةد أد  عنةةةف الع -١١٢
 و جتةرمي عنةف العصةابات وادرميةة املن مةة؛ ويةن   ٢٠١٠يف عةا   قانو  عنف العصةابات قرار 

هةةذا القةةانو  علةة  عقوبةةات حمةةددة بالنسةةبة  و  نشةةاء تموعةةة أو عصةةابة مةةن األوةةراد وتشةةنيلها 
 وارتنا  هرامم هنامية.

 مقراطيةتوطيد الدي -هاء 

. ونة  الدسةتور علة  ن ةا  حنةم متعةدد ٢٠٠8سنت ملديف دستوراً هديداً يف عةا   -١١3
األحةيا  يف البلةد، ومةنق بةذلس كةل مةوالن حةا املشةاركة  ريةة يف األنشة ة السياسةية، وزاد مةةن 

 .٢٠١3الصادر يف عا   قانو  األحيا  السياسيةتعييي يلس 

سسةةةات هديةةةدة تابعةةةة للدولةةةة تتمتةةة  باسةةةتقاللية وأنشةةةأت التنيةةةيات املنه يةةةة عةةةدة مه  -١١4
يسةةمنها الدسةةتور وبسةةل ة كبةةية مةةن الدولةةة. ويعةةين  نشةةاء عةةدد مةةن هةةذه املهسسةةات أيسةةةاً أ  
ل يةةف صةةالحيات السةةل ة التن يذيةةة ي ةةرض حتةةةديات كبةةية للح ةةاظ علةة  الن ةةا  السياسةةةك يف 

 ا تم .

رعايةةة وت ةةوير ن ةةا  حنةةم هديةةد  وت اقمةةت هةةذه التحةةديات بسةةبي احلقةةاما الةةيت الةةك -١١٥
اامةةاً حتةةت أمةةا  أن ةةار العةةامل. ويعةةين مسةةتو  وعمةةا التةةدقيا الةةدويل مواههةةة حتةةد  هامةةل لسةةما  
حصةةول دولةةة ملةةديف ومهسسةةاهتا علةة  احليةةي السةةروري لتتخةةذ قراراهتةةا اخلاصةةة وتةةربز كم موعةةة 

عةةالوة علةة  يلةةس، تعةةين عسةةوية مةةن املهسسةةات املصةةم مة لتةةووي حلةةول حمليةةة لتحةةديات حمليةةة. و 
التةةوترات السياسةةية ال ويلةةة الةةيت أورزهتةةا املعار ةةة السياسةةية والتةةدقيا الةةدويل املسةةتمر للمحةةاوالت 
الةةيت تبةةذهلا احلنومةةة للحةةد مةةن هةةذه التةةوترات أ  علةة  احلنومةةة أ  تقسةةك مييةةداً مةةن الوقةةت يف 

وتن يةةةذ التياماهتةةةا السياسةةةةية ت سةةةي  هراءاهتةةةا للشةةةركاء الةةةدوليع بةةةداًل مةةةن السكيةةةي علةةة  احلوكمةةةة 
 والدولية، نا ويها تلس املتعلقة  قوق اإلنسا .

وأد  هةةذا التعليةةا اخلةةارهك والتةةدقيا العلةةين، يف مع ةةم الوقةةت، بةةبعد شةةرامق السةةنا   -١١6
 و الشعور باخليبة بشةأ  الةرو  واملناسةي احلقيقيةة للدميقراليةة، وأد  بةإيرين  و االعتقةاد بةأ  

مك لنةل ت لةم سياسةك حملةك يوهةد علة  الصةعيد الةدويل بةداًل مةن املهسسةات احملليةة العال  النها
 املنشأة عن لريا عملية شاقة ولننها دميقرالية.
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 المنا  والتدهور البيتي -واو 

 124التوصية 

يشةةنل تنةةي املنةةاخ ي ةةراً وهوديةةاً علةة  ملةةديف. وتُعةةد ملةةديف مةةن أشةةد البلةةدا   ةةع اً  -١١7
ة للحمايةةة مةةن اآلثةةار املتوقعةةةة لتنةةي املنةةاخ ومةةا يةةرتبا بةةةيف مةةن تةةأثي مةةن قبيةةل ارت ةةةا  وأقلهةةا قابليةة

مسةةتو  سةة ق البحةةر ومةةيه مةةن ال ةةواهر املناييةةة الشةةديدة. وهةةك مةةن أك ةةر البلةةدا  اخن ا ةةاً يف 
يف املامةةة مةةن تمةةو  مسةةاحة األرا ةةك يف ملةةديف يقةةل ارت اعهةةا عةةن مةةس  8٠العةةامل. وةةأك ر مةةن 
 ١٠٠يف املامة من مستولنات مجي  ادير يف حدود  44و  س ق البحر، ويق  واحد ووق مست

يف املامةةة مةةن ادةةير املأهولةةة مةةن تإكةةل الشةةوالم.  97مةةس مةةن اخلةةا السةةاحلك ويتةةأثر أك ةةر مةةن 
ومينن أ  تنو  اآلثار السلبية لتني املناخ، م ل ارت ا  مستو  س ق البحةر، مةدمرة وهتةدد بقةاء 

 حد ياتيف.الدولة القومية يف 

وتتب  احلنومة يف  لار سياستها العامة املتعلةا  مايةة البيئةة ومناوحةة تنةي املنةاخ ل ةاً  -١١8
قامماً عل  احلقوق يهدإ  و  دارة األبعاد اإلنسانية لتني املناخ  دارة سليمة. وتر  احلنومةة أ  

مةن أهةل التنيةف مة  التنيف ينبنك أ  يدعم سبل كسي العي  وا تمعات احمللية يف ك احهةا 
 - 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 
ا  التمويةةل املسةةتدا  يف (  ةةما  و دمةة١مسةةاراً مةةن أهةةل لةةل متنامةةل. وهةةذه األهةةداإ هةةك )

( تعييةةي مسةةتقبل  ةةةامك ٢وةةرص التنيةةف مةة  تنةةي املنةةاخ والتةةدابي اإلةاميةةة اخل يسةةة االنبعاثةةات؛ )
( تعييةةةي  هةةةراءات ووةةةرص التنيةةةف وبنةةةاء 3ي ةةةيد االنبعاثةةةات و ةةةما  أمةةةن ال اقةةةة مللةةةديف؛ )

( مرجت عمل 4املقبلة؛ )مستقبل قادر عل  التنيف م  تني املناخ ملعادة أوهيف السعف احلالية و 
الدعوة والتوعية ويما    تني املناخ عل  الصةعيد الةولين واإلقليمةك والةدويل يف تةاالت شةاملة 

 لعدة ق اعات.

 القيود المفروضة على القدراض -زاي 

من أكرب التحديات اليت تواههها ملديف االوتقار  و مهنيةع مةدربع ومةههلع يف هةل  -١١9
ملديف أيساً، شألا شأ  بلدا  صنية أير ، جتربةة ه ةرة األدمنةة املرتب ةة الق اعات. وتعي  

 بعد  تواور ال رص يف أرض الولن.

وعنةةةةد  عمةةةةال حقةةةةةوق اإلنسةةةةا  املنرسةةةةةة يف الدسةةةةتور، مةةةةن املهةةةةةم  عةةةةداد األشةةةةةخاص  -١٢٠
وليةةةةة املناسةةةبع يوي املهةةةارات املناسةةةبة. وتواهةةةيف ملةةةةديف أيسةةةاً حتةةةديات يف الووةةةاء بالتياماهتةةةا الد

حلقةةةةوق اإلنسةةةةا  بسةةةةبي نقةةةة  القةةةةدرات. وسيشةةةةنل هةةةةذا الةةةةنق  حتةةةةدياً مسةةةةتمراً بالنسةةةةبة  و 
 ملديف.
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 خاتمة -سادساً  

، كةا  لةديها عةدد قليةل مةن ٢٠١٠عندما يسعت ملديف لالسةتعراض األويل يف عةا   -١٢١
 القوانع العصرية وهينةل مهسسةك هييةل اةا هةو م لةو  مةن تتمة  دميقرالةك. ويةالل السةنوات
األربةةة  املا ةةةية، واصةةةلت ملةةةديف عمليةةةة "و ةةة  عالمةةةات" علةةة  قاممةةةة املهةةةا  املن ةةةية يف رحلةةةة 
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.

وتصر حنومة الةرمين عبةد امي ميةع عبةد القيةو  علة  احل ةاظ علة  زيةم عمليةة التوليةد  -١٢٢
الدميقرالك. وتهمن احلنومة بقوة بةأ  تعميةا اهلياكةل والعمليةات الدسةتورية أمةر  ةروري الزدهةار 

نة  أي انتنةاجت وعلة  جتنةي اليةار الن ةا  احلنم الدميقرالك يف البلةد. واحلنومةة مصةممة علة  م
الةةةدميقرالك. وهةةةك عازمةةةة علةةة  احل ةةةاظ علةةة  أصةةةالة رحلتنةةةا الدميقراليةةةة ببقامهةةةا صلصةةةة للدسةةةتور 

 والقوانع.

وتعر  ملديف، نناسبة االحت ال بةذكراها السةنوية اخلمسةع كبلةد مسةتقل يي سةيادة،  -١٢3
قتصادي والسياسةك ويف بنةاء تتمة  ميت ةل للمعةايي عن وخرها بالتقد  الذي أحرزتيف يف ا الع اال

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 تةةيال ملةةديف علةة  اسةةتعداد للعمةةل بشةةنل بنةةاء مةة  الشةةركاء 

 مواصةةةلة توليةةةد دعةةةامم الدميقراليةةةة عةةةن لريةةةا مةةةرجت القةةةيم الةةةدوليع يف مجيةةة  ادهةةةود الراميةةةة  و
 وتعييي حقوق اإلنسا  يف مناخ قواميف االحسا  املتبادل ومن يالل احلوار والشراكة.
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 مرفق

 تشكيل اللجنة الدا مة لالستعراض الدوري الشامل  

 (الرمين) وزارة اخلارهية -١

 منتي املدعك العا  )نامي الرمين( -٢

 ي الرمينمنت -3

 وزارة الدايلية -4

 وزارة التعليم -٥

 وزارة الصحة -6

 وزارة القانو  والشهو  ادنسانية -7

 وزارة البيئة وال اقة -8

 وزارة الشبا  والريا ة -9

 وزارة اإلسنا  واهلياكل األساسية -١٠

 وزارة الشهو  اإلسالمية -١١

 الل نة امللدي ية حلقوق اإلنسا  -١٢

 شبنة الدميقرالية يف ملديف -١3

 من مة ترانسبارنسك ملديف -١4
    


