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أوال -مقدمة
يقدددم هددذا التقريددر وفق دا لق درار إللددس حقددوق اإلنسددان التددابع لألمددم املتحدددة  .21/16ويعددرض
-1
التقري ددر تفاص دديل تنفي ددذ التوص دديات املقبول ددة وع ددددها  ،198والتوص دديات ال دديت أح دديط ددا علم د ا 13-143
و 11-144و 14-144و 40-144و 41-144و 42-144والتنفيذ اجلزئي للتوصيات اليت أحيط ا علما
 25-143و 27-143و 28-143و 12-144عل ددث إث ددر اجلول ددة الثاني ددة م ددن الس ددتعراض ال دددوري الش ددامل
اخلاص مبلديف.
ويس دلِّط هددذا التقريددر الضددوء علددث التقدددم الددذي أحرزتدده ملددديف علددث مددد السددنوات األربددع
-2
املاضية يف القطاعات الرئيسية للتنمية ومحاية حقوق اإلنسان .فعلث الدرمم ممدا ققدق مدن إادازات ابرزة،
ل ت دزال ملددديف تواجدده عقبددات أمددام التنميددة بس ددبا حمدوديددة امل دوارد ونق د القدددرات التقنيددة ،وأوج دده
القصور اليت تشوب إطار احلوكمة.

وب د دددأت اس د ددتعدادات مل د ددديف للجولد د دة الثالث د ددة م د ددن الس د ددتعراض ال د دددوري الش د ددامل يف أوائ د ددل
-3
ِ
عام  .2019ونُظّمت حلقة عمل ابلتعداون مدع مفوضدية األمدم املتحددة السدامية حلقدوق اإلنسدان لضدمان
إملام أصحاب املصلحة احلكوميني ومري احلكوميني آبلية اإلبالغ .ويف  19كانون األول/ديسمب ،2019
عقد الرئيس إبراهيم حممد صليح اجتماعا للّجنة الوطنية الدائمة( )1لقيادة مجيع األعمال املتعلقة بصيامة
التقرير .وأجريت مشاورات مع جلنة حقوق اإلنسان يف ملدديف ومدع منظمدات اعتمدع املددا يف كدانون
الثاا/يناير .2020

اثنيا -التطورات منذ االستعراض السابق
ألف -املشهد السياسي
التوصيات:

42-144 ،41-144 ،40-144 ،57-143 ،56-143 ،43-143 ،77-141

اعتمدددت مل دديف نظددام حكددم متعدددد األح دزاب ابعتمدداد دسددتور جديددد يف عددام  2008أرسددث
-4
إلموعددة واسددعة مددن احلقددوق األساسددية ،ون د علددث الفصددل بددني السددلطات ،وأنشددب م سسددات رقابي دة
لضمان ضوابط وموازين فعالة.
واليددوم ،ل ت دزال ملددديف تعمددل علددث إحدددا التغي دريات املتوخدداة يف الدسددتور اجلديددد يف ظددل
-5
استمرار القيود اهليكلية واملعيارية القائمة واملستحكمة منذ أمد بعيد.
وخ ددالل الف ددلة املشد ددمولة ابلتقري ددر ،واجه ددت ملد ددديف متحيص د د ا ش ددديدا بشد ددبن األعم ددال مد ددري
-6
الدميقراطي ددة ال دديت ص دددرت ع ددن اإلدارة األخ ددرية .فق ددد ك ددان تفشد دي الفس دداد وشد دلل امل سس ددات القض ددائية
وانتهاك الدولة للحقوق األساسية هي املمارسات السائدة.
وكانت اإلدارة السابقة استغلت أملبيتها البملانية إلصدار تشريعات مثل قانون محايدة السدمعة
-7
وحرية التعبري (قانون التشهري) وقانون مكافحة النشقاق ،وهو ما حد من حقوق املعارضني السياسيني
والص ددحافة .وأسد ديء اس ددتخدام ق ددانون من ددع اإلره دداب وم ددريه م ددن التشد دريعات عل ددث نط دداق واس ددع لقم ددع
وحكم علث مجيع الزعماء السياسيني الرئيسيني ابلسجن.
املعارضةُ ،
وأعلن ددت احلكوم ددة القائم ددة ةن ددذاك حال ددة ط دوار يف ع ددام  ،2018واحتج ددزت اثن ددني م ددن قض دداة
-8
احملكمددة العلي ددا ،منهمددا رئ دديس القضدداة ،وعلق ددت ت دددابري احلمايددة الدس ددتورية عنددد العتق ددال والحتج دداز،
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وحظدرت التجمعدات العامدة ،ومنحدت سدلطات واسددعة لقدوات األمدن اسدتُخدمت يف احتجداز املخددالفني
يف الرأي تعسفيا ،وهددت احملطات اإلعالمية ابإلمالق.
وشل الئتالف احلاكم البملان وأوقف عمله الفعال ابلستعانة بقوات األمدن .واضدطر البملدان
-9
إىل تعليق جلساته إىل أجل مري مسمث.
 -10ويف أعقدداب النتخدداابت الرعسددية لعددام  ،2018مت الطعددن يف مجيددع اإلدا ت الصددادرة بدددوافع
سياسية وابلتايل ألغتها احملاكم ،وأُلغي قانون مكافحة النشقاق.
 -11ويف تشدرين الثدداا/نوفمب  ،2018أد ال درئيس صددليح اليمددني وتعهددد ابسددتعادة سدديادة القددانون
والقيم الدميقراطية ،وتعزيز حقوق اإلنسان ومحايتها ،وتوطيد نظام احلكم يف البلد.
 -12وبعددد انتقددال سددلمي للسددلطة ،حصددل الئددتالف احلدداكم علددث أملبيددة سدداحقة يف النتخدداابت
البملانية اليت أجريت يف نيسان/أبريل .2019
 -13وأاتحت هذه املكاسا السياسية لإلدارة اجلديدة فرصة فريدة ملعاجلة أوجده القصدور امل سسدي
والتشريعي واهليكلي داخل الدولة ،وتوطيد القيم واملعايري الدميقراطية.
 -14وأنشئت جلان رعسية إلجراء ققيقات شفافة ونزيهة يف حالت الوفاة والختفداء القسدري(،)2
واخ دتالس األم دوال احلكومي ددة م ددن قِب ددل اإلدارة الس ددابقة( .)3وأنش ددئت جل ددان رعس ددية لس ددتعراض ح ددالت
الفص ددل م ددري الق ددانوا م ددن العم ددل( )4والتحقي ددق يف املمارس ددات م ددري العادل ددة والفاس دددة يف م ددنح الس ددكن
الجتماعي(.)5
 -15وقُ ِّدم مشروع قانون يتعلق ابلعدالة النتقالية إىل البملان يف تشرين األول/أكتوبر  2019للوفداء
بتعه ددد احلكوم ددة ابلتحقي ددق يف انتهاك ددات حق ددوق اإلنس ددان واحلد درايت األساس ددية ،مب ددا يف ذلد د أعم ددال
التعذيا ،وضمان املساءلة.

 -16وأطلقددت احلكومددة سياسددة لعدددم التسددامح إطالق دا مددع الفسدداد ،وأعلنددت عددن بوابددة إلكلونيددة
لتيسري اإلبالغ عن الفساد دون الكشف عن اهلوية ،وصرح الرئيس وإللدس وزرائده مبمتلكاهتمدا للعمدوم،
يف سابقة من نوعها يف ملديف.

ابء -اآللية الودنية حلقوق اإلنسان واإلدار التشريعي
التوص ر رريات،100-141 ،20-141 ،7-141 ،6-141 ،5-141 ،4-141 ،3-141 ،2-141 ،1-141 :
40-144 ،57-143 ،29-143 ،28-143 ،27-143 ،26-143 ،23-143 ،101-141
 -17اضطلعت جلنة حقدوق اإلنسدان يف ملدديف ،علدث مدد السدنوات األربدع املاضدية ،بعمدل كبدري
بصفتها اآللية الوقائية الوطنية ملنع التعذيا يف مرافق الحتجاز .كما تعاونت مدع امل سسدات احلكوميدة
املعنية علث استعراض مشاريع التشريعات املتعلقة ابحلقوق األساسدية ،وأنشدبت مراكدز استشدارية حلقدوق
اإلنسددان منددذ عددام  2012دددف مددرس روح احدلام حقددوق اإلنسددان والتوعيددة ددا داخددل إلتمعددات ُجدزر
ملديف  ،واخنرطت بصورة بناءة مع اآلليات الدولية للتعريف حبالة حقوق اإلنسان يف البلد.
 -18وحدددت نتيج ددة اإلج دراءات ال دديت ابش درهتا احملكم ددة العلي ددا م ددن تلق دداء نفس ددها ض ددد جلن ددة حق ددوق
اإلنسددان يف ملددديف يف عددام  2014مددن قدددرة اللجنددة علددث التعامددل مددع اآلليددات الدوليددة .وسدوف تُبطددل
التعددديالت علددث قددانون جلنددة حقددوق اإلنسددان ،الدديت قدددمتها احلكومددة ،ةاثر هددذا الق درار .وتشددمل هددذه
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التعددديالت أحكامد ا ِّ
متكددن اللجنددة مددن التواصددل مددع املنظمددات الدوليددة ومددع مجيددع هيئددات األمددم املتحدددة
وتقدمي تقارير إليها دون قيود.
 -19وستواصل احلكومة التعاون بصورة كاملة مع جلنة حقدوق اإلنسدان وتزويددها بكدل مدا يلدزم مدن
ال ددعم يف تنفيددذ مهامهددا علددث وددو مسددتقل وسددليم .وتعددلف احلكومددة ابلش دوامل املتعلقددة ابلقيددود الدديت
تواجهها ال لجنة من حيث امليزانية ،وهي علث استعداد ملناقشة تدابري لزايدة موارد امل سسة عقدا إجدراء
مراجعة مستقلة للقدرات وتقييم لالحتياجات.
 -20وحيد ِّدد اإلطددار الددوطين حلقددوق اإلنسددان ،الددذي أُطلددق يف عددام  ،)6(2016أربعددة عشددر إلددالا مددن
إلالت النتائج لتعزيز احلقوق األساسية ومحايتها وإعماهلا ،وهو ما ميثِّل جهدا جبّارا لغرس ثقافة حقوق
اإلنسان داخل م سسات الدولة.
 -21وسيُسددتكمل هددذا اإلطددار خبطددة العمددل الوطنيددة حلقددوق اإلنسددان ،الدديت بلغددت صدديامتُها املراحددل
النهائيددة .وسددتح ِّد د اخلطددة األهددداف واألنشددطة واجلددداول الزمنيددة للم سسددات لتنفيددذ التدددابري الراميددة إىل
إعمال احلقوق األساسية.
 -22وتسلِّم احلكومة ابحلاجة إىل تعزيز اإلطار التشريعي مللديف لضمان محاية احلقوق األساسية.
 -23وهلذا الغرض ،أجرت اإلدارة احلالية استعراض ا تشريعيّ ا يف مضون املائة يوم األوىل من وليتها،
وع ِّدلت التشريعات اليت كان اهلدف من سنِّها استهداف فئة معينة من الناس أو إحلاق الضرر ا.
ُ
 -24وابإلضافة إىل ذل  ،قُ ِّدمت إىل البملان تعديالت تشريعية ضرورية لتعزيز الستقاللية يف عمل

جلندة حقدوق اإلنسددان يف ملدديف ،وجلندة النتخدداابت ،وجلندة مكافحدة الفسدداد ،وجلندة اخلدمدة القضددائية،
وجلنة اخلدمة املدنية ،ومراجع احلساابت العام ،واملددعي العدام ،تتضدمن أحكامدا تكفدل عمدل أفدراد هدذه
امل سسددات ابسددتقاللية وتقيدددهم أبخالقيددات ومعددايري صددارمة .وتُدددرش مشدداريع الق دوانني أيض د ا أحكام د ا
بشبن التصريح ابملمتلكات ِّ
وتعزز املساءلة أمام البملان.
 -25وحي د ِّدد جدددول األعمددال التش دريعي للفددلة  2023-2019أكثددر مددن  200مددن الق دوانني الدديت يلددزم
سد دنأها أو تع ددديلها .وتش ددمل التشد دريعات الرئيس ددية ال دديت ُس ددنّت يف ع ددام  2019الق ددانون املتعل ددق ابللج ددان
الرعسدية ،وقدانون املهددن القانونيدة ،وقددانون املدريا  ،وقددانون محايدة املبلِّغددني عدن املخالفددات ،وقدانون قضدداء
األحدا  ،وقانون محاية حقوق الطفل ،والتعديل الثاا لقانون منع اإلرهاب.
 -26وابإلض ددافة إىل ذلد د  ،اعتُم دددت خ ددالل الف ددلة املش ددمولة ابلتقري ددر قد دوانني هامد دة تش ددمل ق ددانون
املسدداواة بددني اجلنسددني ،وقددانون اإلج دراءات اجلنائيددة ،وقددانون السياسددة الوطنيددة لألجددور ،والقددانون الددذي
يلغي قانون التشهري.

جيم -التخطيط الودين وسبل املضي لدما
 -27أد عددم التخطديط وقديد ِدد األولدوايت يف مدا بدُدذل سدابقا مدن جهددود إإائيدة وطنيدة إىل ققيددق
تنمية مري مسدتدامة وختصدي مدوارد ضدئيلة .واسدت نف التخطديط الدوطين بعدد  7سدنوات ،ممدا م ّكدن مدن
زايدة تنسيق اجلهود اإلإائيدة وتنظيمهدا ،وإىل زايدة امليزندة القائمدة علدث النتدائج إىل أقصدث حدد ،ومعاجلدة
اعالت اليت هي يف حاجة ماسة إىل اإلصالح.
 -28ونفذت احلكومة احلاليدة  83يف املائدة مدن خطدة عملهدا الديت تغطدي  100يدوم( )7وتواصدل الوفداء
() 8
بتعه ددداهتا مبوج ددا اخلط ددة .ويف وق ددت لح ددق ،وض ددعت خط ددة عم ددل اس دلاتيجية للف ددلة 2023-2019
ُ
ابلتش دداور م ددع مجي ددع أص ددحاب املص ددلحة مب ددا يف ذلد د منظم ددات اعتم ددع امل دددا .وق د د ِّدد خط ددة العم ددل
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الس د دلاتيجية ،املتس ددقة م ددع خط ددة التنمي ددة املس ددتدامة لع ددام  ،2030األه ددداف اإلإائي ددة يف إط ددار س ددة
قطاعددات رئيسددية هددي القتصدداد األزرق ،والدولددة املق ِّدمددة خلدددمات الرعايددة ،وصددون كرامددة األسدرة ،وإددط
العددييف يف اجلدُدزر ،واإلدارة الرشدديدة .وهددي تتندداول مواضدديع أساسددية مبددا يف ذل د القدددرة علددث قمددل تغددري
املناخ واستدامتها ،واملساواة بني اجلنسني ،وتضع ترتيبات م سسية ملنع التنفيذ اعزأ للسياسات.
 -29وستُستكمل خطة العمل السلاتيجية ابخلطة اإلإائية الوطنية املقلحة واخلطة الوطنية املكانية
اليت هتدف إىل ققيق التنمية املستدامة والالمركزية.

دال -التعاون مع اآلليات الدولية حلقوق اإلنسان
التوصيات،15-143 ،14-143 ،11-143 ،10-143 ،19-141 ،18-141 ،17-141 ،16-141 :
31-143 ،30-143 ،25-143 ،24-143 ،21-143 ،20-143 ،18-143
 -30قوبددل اسددتمرار انتهاكددات حقددوق اإلنسددان وقمددع احلريددة وحالددة الط دوار الدديت أعلنتهددا احلكومددة
السابقة إبدانة دولية واسعة النطاق أدت إىل عزلتها دولي ا.
 -31ففي أيلول/سبتمب  ،2016أُدرجت ملديف يف جدول أعمال فريق العمل الوزاري للكومنولث
بسددبا تدددهور حالددة حقددوق اإلنسددان وسدديادة القددانون ،و ُحد ِّذرت مددن احتمددال تعليددق عضددويتها .ونتيجددة
لذل  ،انسحبت ملديف من الكومنولث يف  13تشرين األول/أكتوبر .2016
 -32ويف عدام  ،2017اعتمدد القداد األوروإ إطدارا قانونيّد ا للعقدوابت ،يشدمل حظدر السدفر وجتميددد
األصول ،ضد اجلهات املس ولة عن تقويض سيادة القانون وانتهاك حقوق اإلنسان وعرقلة التوصدل إىل
حل سياسي شامل.
 -33واعتمدددت احلكومددة احلاليددة سياسددة خارجيددة تقدميددة دددف العددودة إىل حظددرية اعتمددع الدددويل.
وهكذا انضمت ملديف من جديد إىل الكومنولث يف  1شباط/فباير .2020
 -34ووجهددت ملددديف دعددوة دائمددة إىل مجيددع اإلج دراءات اخلاصددة املواضدديعية يف عددام  .2006مددري أن
اإلدارة السابقة رفضت خالل الفلة املشمولة ابلتقرير طلبدات بدزايرة ملدديف مقدمدة مدن املكلفدني بدولايت
يف إطار اإلجراءات اخلاصة .ويف  1شباط/فباير  ،2019أكدت ملديف من جديد دعوهتا الدائمة.
 -35وهكددذا زارت املق ددررة اخلاص ددة لألمددم املتح دددة يف إل ددال احلق ددوق الثقافيددة ،الس دديدة كرمي ددة بنّددون،
ملديف يف حزيران/يونيه  ،2019وهي أول زايرة يقوم ا مكلدف بوليدة يف إطدار اإلجدراءات اخلاصدة يف
ست سنوات .ويف تشرين الثاا/نوفمب  ،2019أجر مقرر األمم املتحدة اخلاص املعين ابلتعذيا ومريه
من ضدروب املعاملدة أو العقوبدة القاسدية أو الالإنسدانية أو املهيندة ،السديد نيلدز ميلدزر ،تقييمده .و كددت
زايرة مقرر األمم املتحدة اخلداص املعدين بتعزيدز ومحايدة احلدق يف حريدة الدرأي والتعبدري ،السديد ديفيدد كداي،
إىل ملديف يف ةذار/مارس .2020
 -36ويف أاير/مايو وكانون األول/ديسدمب  ،2016وشدباط/فباير  2018وةذار/مدارس  2019وكدانون
الثاا/ين دداير  ،2020أجد ددرت رئيس ددة فد ددرع سد دديادة الق ددانون واملسد دداواة وعد دددم التميي ددز يف مفوضد ددية حقد ددوق
اإلنسان ،السيدة مىن رمشاوي ،زايرات إىل البلد.
 -37وتشارك ملديف بنشاط يف الدورات السنوية علس حقوق اإلنسان ويف دورات الفريق العامل
املعددين ابلسددتعراض الدددوري الشددامل لتقدددمي توصدديات بندداءة إىل الدددول موضددوع السددتعراض .وتواصددل
ملديف العمل مع األفرقة العاملة التابعة لألمم املتحدة وجلنة األمم املتحدة املعنية حبقوق اإلنسان بشبن
البالمات الفردية احملالة إىل احلكومة.
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 -38ومن هذا املنطلق ،ويف إطار تعهدات احلكومة الديت تغطدي  100يدوم ،قُد ِّدمت معلومدات حمدثدة
إىل فريددق األمددم املتحدددة العامددل املعددين ابلحتجدداز التعسددفي بشددبن مجيددع البالمددات احملالددة إىل ملددديف،
وتواص ددل احلكوم ددة التفاع ددل م ددع فري ددق األم ددم املتح دددة العام ددل املع ددين حب ددالت الختف دداء القس ددري أو م ددري
الطوعي فيما يتعلق بقضية السيد أمحد ريلوان.
 -39وملددديف طددرف يف سددبع اتفاقيددات دوليددة أساسددية حلقددوق اإلنسددان ،وهددي دولددة موقِّع دة علددث
اتفاقيددة مناهضددة التعددذيا منددذ عددام  .2004ويف  6شددباط/فباير ُ ،2017ش د ِّكلت اللجنددة الوطنيددة املعنيددة
ابتفاقيدة مناهضدة التعددذيا والبوتوكدول الختيدداري لتفاقيدة مناهضددة التعدذيا لتنفيددذ اللتزامدات الدوليددة
مبوجا التفاقية والبوتوكول ،مبا يف ذل تقدمي التقرير األويل.
 -40ويف  17تش د درين األول/أكت ددوبر  ،2017قُد د ِّدم التقري ددر األويل ملل ددديف مبوج ددا اتفاقي ددة مناهض ددة

وعقدددت دورة السددتعراض يف الفددلة مددن  27إىل  28تشدرين الثدداا/نوفمب  .2018ووفدداء منهددا
التعددذياُ ،
بوعدها خالل الستعراض ،قدمت احلكومة يف  25تشرين األول/أكتوبر  2019تقرير متابعة.

 -41ويف  17كانون األول/ديسمب  ،2019وقّع الرئيس اإلعالن املتعلق ابملادة  22من اتفاقية مناهضة
التعذيا ،الذي يعلف ابختصاص جلنة مناهضة التعذيا يف تل ّقي البالمات الفردية والنظر فيها.
 -42وجيري العمل علث تقدمي التفاقية الدوليدة حلمايدة مجيدع األشدخاص مدن الختفداء القسدري إىل
البملان للتصديق عليها ،وهي اتفاقية وقعت عليها ملديف منذ  6شباط/فباير .2007
 -43ويف  24كددانون األول/ديسددمب  ،2019قددرر إللددس الددوزراء رفددع التحفظددات علددث البنددود الفرعيددة
(ب) و(ه) و(ز) و(ح) من الفقدرة  ،1والفقدرة  2مدن املدادة  16مدن اتفاقيدة القضداء علدث مجيدع أشدكال
التمييز ضد املرأة .ويف  2شباط/فباير  ،2020أحيل القرار إىل البملان إلقراره.
 -44وابإلضافة إىل ذل  ،قدمت ملديف ،خالل الفلة املشمولة ابلتقرير ،تقريرها الدوري السادس
مبوجددا اتفاقيددة القضدداء علددث مجيددع أشددكال التمييددز ضددد امل درأة وتقريرهددا األويل مبوجددا اتفاقيددة حقددوق
األشخاص ذوي اإلعاقة.
 -45ول يزال عدم وجود ةليات مناسبة لالحتفاظ ابملعلومات داخل امل سسات يش ِّكل عقبدة أمدام

وفاء ملديف ابلتزاماهتا املتعلقدة بتقددمي التقدارير مبوجدا املعاهددات .ولتددارك هدذا الوضدع ،أطلدق مكتدا
النائا العام وجلنة حقوق اإلنسان يف ملديف يف  10كانون األول/ديسمب  2019بوابة ملديف حلقدوق
اإلنسددان ،الدديت متثِّددل مرجع دا جامع دا ملتابعددة حالددة تنفيددذ ملددديف للتزاماهتددا الدوليددة .وتُبددذل حالي دا جهددود
إلنشاء ةلية وطنية لإلبالغ واملتابعة.
-46

وتنظر احلكومة يف املوقف الذي ستتخذه بشبن التوصيات  14-143و 15-143و.18-143

اثلثا -متابعة الدورة الثانية مر االستعراض
ألف -التعليم
التوصر ر ر ر ر رريات،113-141 ،112-141 ،111-141 ،110-141 ،109-141 ،98-141 ،80-141 :
116-141 ،115-141 ،114-141
 -47بعد أن متكنت ملديف من حمو األمية لد مجيع سكاهنا تقريب ا ،ابتدت تعطدي األولويدة لتدوفري
التعليم اجليد دون أي متييز .وعلث الرمم من التحددايت اجلغرافيدة ،ضدمنت ملدديف الوصدول إىل التعلديم
يف مجيع أواء البلد .فبحلول هناية عام  ،2018كان  88 211طالبا مسجلني يف امل سسات التعليميدة يف
مجيع أواء البلد(.)9
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 -48ويكفل الدستور احلق يف التعليم دون أي نوع من التمييز .ويُلزم قانون التعليم ما قبل املدرسي
احلكومدة بضدمان التعلديم مدا قبدل املدرسدي جلميدع األطفدال الدذين بلغدوا سدن هدذه املرحلدة .والدولدة ملزمددة
مبوجددا الدسددتور وقددانون محايددة حقددوق الطفددل ال دذي مت التصددديق عليدده م د خرا بتددوفري التعلدديم البتدددائي
والثدانوي اعدداا ،ويددن الدسددتور علددث وجددوب أن يدوفِّر الوالدددان والدولددة معدا التعلدديم البتدددائي والثددانوي
لكل طفل.
ِ
وختص
 -49وبناء علث ذل  ،تُقدم الكتا املدرسية وقسائم احلصول علث اللوازم املدرسية إلا اّ .
ِ
تسجل األطفال ذوي الحتياجات اخلاصة ،ويقدم
وزارة التعليم منحة خاصة عن كل فرد للمدارس اليت ّ
دعم إضايف لألطفال الذين يواجهون أنواع ا أخر من الضعف.
 -50ويُلددزم الدسددتور الدولددة بضددمان إاتحددة فددرص التعلدديم العددايل للمدواطنني بوجدده عددام .واسددتحدثت
احلكومددة مشددروعا لنيددل الشددهادة اجلامعيددة األوىل إلددا ا ،حيددث أتيحددت الفرصددة ل د  3 087فددردا لاللتحدداق
ب د دبامج الش ددهادة اجلامعي ددة األوىل يف مجي ددع التخصص ددات الدراس ددية ،يف مجي ددع الكلي ددات واجلامع ددات يف
ملددديف .وخصصددت احلكومددة هلددذا املشددروع أكثددر مددن  30مليددون روفيدة ( 194 553دولرا مددن دولرات
الددولايت املتحدددة) .وعددالوة علددث ذل د  ،خفضددت احلكومددة يف عددام  2019سددعر الفائدددة علددث خطددط
القروض اخلاصة ابلتعليم العايل والتدريا إىل  3يف املائة ومسحت بفلات سداد أطول.
 -51وص دديش مش ددروع ق ددانون التعل دديم ومش ددروع ق ددانون التعل دديم الع ددايل وقُ د ِّدما إىل البمل ددان يف  6ك ددانون
األول/ديسمب  2019دف تعزيز اإلطار القانوا املن ِظّم للتعليم يف ملديف.

 -52وبغيد ددة زايدة هيد ددل مق د د ِّدمي خد دددمات التعلد دديم ،ألزم د دت احلكومد ددة ِّ
املدرسد ددني ،يف عد ددام ،2016
ابحلصول علث األقل علث دبلوم تدريا يف إلدال التددريس .ومبوجدا ترتيدا خداص مدع جامعدة ملدديف
الوطنيددة ،نُِّفددذ مشددروع يف عددام  2017لتدددريا  3 000مد ِّ
ددرس حددى مسددتو الشددهادة اجلامعي ددة األوىل.
وخددالل هددذه الفددلة ،تعاونددت وزارة التعلدديم مددع البن د الدددويل إلادداز مشددروع النهددوض بتطددوير التعلدديم.
ول ت دزال وزارة التعل دديم تتلق ددث املس دداعدة م ددن تل ددف أجه ددزة األم ددم املتح دددة ،ويف ع ددام  ،2019أص ددبحت
ملديف تستفيد من الشراكة العاملية من أجل التعليم.
 -53ومنذ تنفيذ منهاش تعليمدي جديدد يف عدام  ،2015أُدمدج التثقيدف يف إلدال حقدوق اإلنسدان يف
املنهج الدراسي ول يزال يُدرس استنادا إىل كل مرحلة رئيسية علث حدة .وعالوة علدث ذلد  ،يسدتخدم
املنهاش التعليمي اجلديد أساليا التعلم يف القرن احلادي والعشرين ويسعث إىل مرس الكفاءات الرئيسية
الالزمة لعامل تسوده العوملة.
 -54وأُنشئت وزارة التعليم العايل يف عهد اإلدارة احلالية ،وأُسندت إليها مهمة اإلشراف علث توفري
التعليم العايل يف ملديف وتعزيزه .وأجريت مراجعة م سسية ملرافق التعليم العايل بغية تقييم ورصد نوعيدة
اخلدمات .وجيري حالي ا استعراض إطار التبهيل الوطين يف ملديف.
دردايا لتحديدد احتياجداهتم
 -55وجيري تقييم األطفال املخالفني للقانون احملرومني من التعلديم تقييمد ا ف ّ
تلّب تل الحتياجات .وتُبذل حاليا جهود للتماس املساعدة التقنية من
التعليمية ووضع خطة تعليمية ّ
أجل بلورة مسارات بديلة ميكن أن تستوعا املنقطعني عن الدراسة واألطفال املخالفني للقانون.
 -56وتت دديح سياس ددة التعل دديم اجل ددامع لألطف ددال ذوي الحتياج ددات التعليمي ددة اخلاص ددة التسد ددجيل يف
امل دددارس العادي ددة ،وتس ددمح سياس ددة تقي دديم امل ددنهج الدراس ددي اجلدي ددد إبج د دراء تع ددديالت تعليمي ددة لفائ دددة
األطفددال .وتُدتخددذ ترتيبددات لضددمان وصددول األشددخاص ذوي اإلعاقددة إىل فصدوهلم الدراسددية ،ومددع ذلد ،
ل يزال ضمان وصول ه لء األشخاص إىل مجيع املباا املدرسية ميثِّل قدايا .ويف عدام  ،2019افتُتحدت
مدرسة جديدة يف منطقة العاصمة ،مزودة مبمرات منحددرة تتديح لألشدخاص ذوي اإلعاقدة الوصدول إىل
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مجيع مباا املدارس .وتدرك احلكومة احلاجة املاسة يف مجيع أواء البلد إىل ِّ
مدرسني مدربني متخصصني
يف إلال الحتياجات التعليمية اخلاصة ،ومن مث أُجري تقييم يف إطار تعهدات احلكومة اليت تغطي 100
يوم لتحديد املوارد الالزمة لتعزيز تعليم ذوي الحتياجات اخلاصة يف املدارس.
 -57ويف عدام ُ ،2016ع ِّمددم سددل البكددالوريوس يف التكنولوجيددا يف مجيددع املدددارس يف ملددديف لتددوفري
التدريا املهين والتعليم التقين ،وتواصل هيئة التعليم والتدريا التقين واملهين واملعهد املتعدد التخصصات
(ملدديف بوليتيكنيد ) تقدددمي تددريبات مهنيدة تشددمل قطاعدات تلفدة .ومنددذ عدام  ،2016تُبدذل جهددود،
مبسدداعدة الش دراكة العاملي ددة م ددن أجددل التعل دديم والبن د ال دددويل ،لسددتحدا ةلي ددة ش دداملة ملس ددارات بديل ددة
للطالب الرامبني يف اكتساب مهارات وتدريبات بديلة.

ابء -تورري السكر الالئق
التوصية:

102-141

 -58تتندداول خطددة العمددل الس دلاتيجية سياسددات احلكومددة يف إلددال اإلسددكان الجتمدداعي ملواجهددة
الددنق احلدداد يف عددروض السددكن ،ونق د اإلمدددادات ،وحمدوديددة التمويددل ،وأوجدده القصددور يف اإلطددار
القدانوا ذي الصددلة .واعتمدددت احلكومددة حدالى علددث املددد البعيددد أجددرت يف إطدداره تقييمد ا لالحتياجددات
السكنية يرّكِز علث التنمية اإلقليمية يف توزيع مشاريع اإلسكان.
 -59ومت يف الفددلة  2018-2016بندداء مددا إلموعدده  1 096وحدددة سددكنية يف اجلددزر املرجانيددة،
وحدات سكنية يف منطقة العاصمة.

و704

 -60وتعكف اللجنة الرعسية املعنية ابلتحقيق يف قضااي خطط اإلسدكان احلكوميدة علدث اسدتعراض
قدوائم املسددتفيدين لضددمان حصددول مجيددع مقد ِّدمي الطلبددات علددث نتددائج عادلددة ،وقديددد اجلهددات املسد ولة
عن التجاوزات يف ختصي الشقق يف تنفيذ خطط اإلسكان الجتماعي اليت أازهتا اإلدارة السابقة يف
منطقة العاصمة.
 -61ويف عددام  ،2019شددرعت احلكومددة يف تنفيددذ مشددروع واسددع النطدداق لإلسددكان الجتمدداعي يف
مجيع أوداء البلدد بتخصدي  20 000مدن وحددات السدكن الجتمداعي للجدزر املرجانيدة و 6 000وحددة
سكنية إضافية ملنطقة العاصمة .ويف حدني تُبدذل جهدود لوضدع خطدط لتمويدل اإلسدكان أبسدعار معقولدة
مددع مددنح قددروض منخفضددة الفائدددة لبندداء املسدداكن ،جيددري العمددل علددث سددن تش دريع يددن ِظّم تددوفري السددكن
الجتماعي علث وو عادل وشفاف.

جيم -الصحة
التوصيات:

68-143 ،108-141 ،107-141 ،106-141 ،105-141 ،104-141 ،103-141

 -62ارتف ددع متوس ددط العم ددر املتوق ددع عن ددد ال ددولدة يف مل ددديف م ددن  70إىل  73س ددنة لد دد الرج ددال،
وم ددن  70,1إىل  74,7س ددنة لد دد النس دداء خ ددالل الف ددلة  .2016-2000واخنف ددض مع دددل وفي ددات الرض ددع
من  17لكل  1 000مولود حدي يف عدام  2001إىل  6,8لكدل  1 000مولدود حدي يف عدام  .2017واخنفدض
مع دددل وفي ددات األمه ددات م ددن  143لك ددل  100 000مول ددود يف ع ددام  2001إىل  44لك ددل  100 000مول ددود
يف عددام  2016بفضددل قسددني رعايددة التوليددد يف احلددالت الطارئددة علددث مسددتو اجلددزر املرجانيددة والرعايددة
السابقة للولدة علث مستو اجلزر.
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 -63وقضت ملديف علث شلل األطفال منذ عام  1981ومل تُكتشف أي حالت حملية منذئذ(.)10
ويف عددام  ،2015أدرجددت ملددديف لقدداح شددلل األطف ددال املعط دل عددن طريددق احلقددن يف بر إلهددا ال ددروتيين
للتحصني .ول تزال مراقبة الشلل الرخو احلاد مستمرة ،وفق ا للمباد التوجيهية ملنظمة الصحة العاملية.
 -64ومتت السيطرة علدث معظدم األمدراض ال د ُمعدية ومت القضداء علدث بعضدها .ومدع ذلد  ،هنداك خطدر
حمتمل مرتفع علث الصحة العامة بسدبا السدلوكيات عاليدة املخداطر .ول تدزال األمدراض ،مبدا يف ذلد محدث
الضن واألنفلونزا املومسية ومحث شيكونغونيا ،هي األسباب الرئيسية لالعتالل يف صفوف السكان.
 -65وتشد ِّكل األم دراض مددري املعديددة ،بسددبا التحضددر وإددط احليدداة اخلاملددة واملنتجددات الغذائيددة مددري
املبمونددة والتغ دريات البيئيددة ،األسددباب الرئيس دية لالعددتالل والوفيددات يف البلددد ،ومتثِّددل مددا يقددرب مددن  83يف
املائة من الوفيات يف ملديف .ول تزال التغذية تش ِّكل شامالا رئيسيّ ا لد تلف الفئات السكانية ،مبا
يف ذل سوء تغذية األطفال والسمنة .وتشمل التحددايت األخدر انتشدار الثالسديميا ،وعداء الصدحة
العقلية ،والسرطان ،واإلعاقة مبا يف ذل اضطراابت النمو.
 -66ووضعت ملديف ونفذت خطة عمدل متعدددة القطاعدات لألمدراض مدري املعديدة ،تتماشدث مدع
خطة العمل العاملية ،وجيري تنقيحها ملواءمتهدا مدع إعدالن األمدم املتحددة الرفيدع املسدتو بشدبن األمدراض
مري املعدية وخطة العمل السلاتيجية.
 -67وحددددت خطددة العمددل الس دلاتيجية اس دلاتيجيات وتدددخالت لتعزيددز أإدداط احليدداة الصددحية،
تشمل تدابري إدارية وتشريعية وسياساتية .وفرضت ملديف ضريبة ابهظة علث املشروابت مري الكحولية
ومشروابت الطاقة ومنتجات التبش ( 25يف املائة للسجائر ،و 200يف املائة ملنتجات التبش األخر ) أعلث
من املتوسطني اإلقليمي والعاملي ،ووضدعت مد خرا قدذيرات صدحية بيانيدة علدث منتجدات التبدش وحظدرت
بيع السجائر ابلتجزئة.
 -68واسددتُحدثت خدددمات صددحية أساسددية يف مجيددع اجلددزر املبهولددة ابلسددكان إىل جانددا ةليددة نقددل
خاصددة ابإلح ددالت الطارئ ددة .ويكف ددل نظ ددام الت ددبمني الص ددحي الش ددامل كأس ددانداك ،ال ددذي ِّ
متول دده احلكوم ددة
ابلكامل ،األمن املدايل وقسدني فدرص احلصدول علدث الرعايدة الصدحية .مدري أن تشدتت السدكان جغرافيّد ا،
وعدددم موثوقيددة شددبكة النقددل ،والعتمدداد علددث األدويددة واللدوازم الطبيددة املسددتوردة ،ونقد املدوارد البشدرية،
كلها عوامل تعوق إمكانية احلصول علث خدمات الرعاية الصحية اجليدة وتوافرها.
 -69وحد قدول ودو الرعايدة العالجيدة يف املرافدق الصدحية بددلا مدن الرعايدة الصدحية األوليدة علدث
صددعيد اعتمددع احمللددي .وجيددري العمددل علددث إنشدداء خدددمات طبيددة وطنيددة يف حددالت الطدوار إىل جانددا
مركز اتصال لتنسيق حالت الطوار الصحية يف البلد.
 -70والنفقدات الصدحية مرتفعدة يف ملدديف مقارندة ابلبلدددان األخدر ذات أوضداع مماثلدة مدن حيددث
مس ددتو التنمي ددة ،إذ بل ددش إلم ددوع النفق ددات الص ددحية يف ع ددام  2017نس ددبة  9يف املائ ددة م ددن الن دداتج احملل ددي
اإلمجايل .وعلث إثر اعتماد نظام التبمني الصحي ومري ذل مدن التحسدينات يف تدوفري خددمات الرعايدة
الصحية العامة ،اخنفضت النفقات من األمدوال اخلاصدة لألسدر امللديفيدة مدن  30يف املائدة يف عدام 2014
إىل  21يف املائة يف عام  2017من إمجايل النفقات الصحية.
 -71وتعدلف احلكومددة بددنق مرافددق البددىن التحتيددة يف قطدداع الصددحة .وأنشددئت ثالثددة مرافددق للرعايددة
الصددحية التخصصددية يف منطقددة العاصددمة ،وجيددري العمددل علددث تطددوير مستشددفيات ختصصددية يف دس
مناطق تارة .وخدمات العالش الكيميائي متوافرة يف منطقة العاصمة .وجر قسني وتوسيع خدمات
املستش ددفيات ،إذ تق دددم خ دددمات تبي ددة يف  97جزي ددرة ،وتوج ددد مراك ددز لتص ددفية الكل ددث يف  13جزي ددرة،
وخدددمات متخصصددة يف صددحة األم والطفددل يف إلددال طددا األسددنان والعددالش الطبيعددي يف مجيددع اجلددزر
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وم ِّددت ساعات اخلدمة يف املرافق الصحية يف اجلُزر .ومجيع مستشفيات اجلزر املرجانية إلهزة
املرجانيةُ .
لتقدمي الرعاية للمجموعات اخلاصة مبا يف ذل مرضث الثالسيميا.
 -72وحيظث قسني مرافق الصحة العقلية يف مجيع أواء ملديف أبولوية عالية .وأنشئ املركز الوطين
للصحة العقلية يف ملديف يف عام  ،2019وجر توسيع نطاق تغطية التبمني الصحي احلكومي لتشمل
العددالش والدددواء ملرضددث الصددحة العقليددة ،يف املرافددق العامددة واخلاصددة علددث السدواء .وتُبددذل جهدود لتوسدديع
نطداق خددمات الصدحة العقليدة لكدي تشدمل دس منداطق يف مجيدع أوداء البلدد ،وإلنشداء مراكدز تنسدديق
للصحة العقلية وخدمات استشارية علث مستو اجلُزر.

ووض د ددعت الص د دديغة النهائي د ددة خلط د ددة رئيس د ددية للص د ددحة تغط د ددي ف د ددلة جدي د دددة ( )2025-2016يف
-73
ُ
عددام  ،2017وهددي اخلطددة الدديت ترّكِددز علددث قسددني املعرفددة والوصددول إىل خدددمات الصددحة اجلنسددية واإلاابيددة.
ِ
ووضدعت بدرامج
وييسر سهولة احلصول علث اخلدماتُ .
واملبدأ التوجيهي الوطين لتنظيم األسرة مري متييزيّ ،
()11
الصحة اجلنسية واإلاابية لضمان إمكانية حصول مجيع األفراد علث اخلدمات .وأُجدري قليدل للثغدرات
لتحديد املواضيع مري املدرجة حاليا يف صلا املناقشات الرئيسية بشبن الصحة اجلنسية واإلاابية.

دال -القضااي البيئية
التوصيات:

71-143 ،129-141 ،128-141 ،127-141 ،126-141

ُ -74سد ددن قد ددانون إدارة الك د دوار يف  6أيلول/سد ددبتمب  ،2015وحد ددى إنش د دداء اهليئد ددة الوطني د ددة إلدارة
الك دوار يف  31كددانون األول/ديسددمب  ،2018كددان املركددز الددوطين إلدارة الك دوار يضددطلع بدددور هددذه
اهليئة قت إشراف وزارة الدفاع.
 -75وحبلدول عدام  ،2017عمددل املركدز الددوطين إلدارة الكدوار مددع اعتمعدات اجلزريددة إلعدداد خطددط
خاصددة إلدارة الكدوار يف اجلدُدزر تشددمل مددا يقددرب مددن  27يف املائددة مددن اجلددزر املبهولددة .كمددا نفددذ املركددز
برامج إلتمعية إلدارة اطر الكدوار يف اجلُدزر ،واسدتهل بر إلدا لقددرة املنتجعدات علدث التحمدل يهددف
إىل تعزيز القدرة علث التصدي للكوار يف املنتجعات.
وشددرع يف صدديامة اخلطددة الوطنيددة إلدارة الك دوار يف كددانون األول/ديسددمب  .2016ويف إطددار
-76
ُ
خط ددة احلكوم ددة احلالي ددة لض ددمان التبه ددا للكد دوار وتعزي ددز التع دداون امل سس ددي ،جي ددري اس ددتعراض اخلط ددة
التنفيذية الوطنية حلالت الطوار .
 -77ويش ِّكل تدوفري ميداه الشدرب النظيفدة قددايا مسدتحكم ا .ومدن هدذا املنطلدق ،قُد ِّدم إىل البملدان يف

تشدرين الثدداا/نوفمب  2019مشدروع قددانون بشددبن امليداه والصددرف الصددحي .ويددعم قددانون إدارة الكدوار
احلددق يف احلصددول علددث امليدداه النظيفددة أثندداء ف دلات الك دوار ويددن علددث أن تكفددل امل سسددة احلكوميددة
املكلفة ابإلشراف علث أمن املياه توفري مياه الشرب النظيفة واملبمونة أثناء فلات الكوار (.)12
-78

وملديف ،بوصفها دولة جزرية صغرية مية ،معرضة لآلاثر الضارة لتغري املناخ.

 -79وعلث الرمم من أن ملديف تدعو إىل محاية البيئة علث الصعيد الدويل ،فقدد هيمندت املشداريع
اإلإائيد ددة الضد ددخمة علد ددث املصد ددا البيئيد ددة يف عهد ددد اإلدارة السد ددابقة .و ُجد د ِّدردت وكالد ددة محايد ددة البيئد ددة مد ددن
صالحيات تقييم اآلاثر البيئية قبل اإلذن بتنفيذ مشاريع قطاع السياحة يف  27نيسان/أبريل .2015
 -80أما اآلن فإن احلكومة ملتزمة بتكثيف جهودها الرامية إىل تعزيز القدرة علث قمل تغري املناخ،
وتنفيدذ حلددول متعددددة القطاعددات ومسددتدامة للتخفيددف مددن األضدرار الدديت تلحددق ابلدنأظم اإليكولوجيددة يف
ملديف.
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 -81وهكددذا قُد ِّدم إىل البملددان ،يف عددام  ،2019مشددروع قددانون بشددبن تغددري املندداخ يسددعث إىل إنشدداء
إللددس لتغددري املندداخ لتمحددي ثددري املشدداريع اإلإائيددة علددث البيئددة ،وصددندوق لتغددري املندداخ لتعزيددز التدددابري
التنفيذية اخلاصة ابلتكيف والتخفيف ،يتوخث بدوره تعزيز الشراكة بني القطاعني العام واخلاص .وعالوة
علددث ذل د  ،أعدداد س د أن تعددديل قددانون السددياحة يف  20كددانون األول/ديسددمب  2018لوكالددة محايددة البيئددة
صالحية تقييم تقارير تقييم األثر البيئي يف التطورات اليت تعتمل يف قطاع السياحة.
 -82وأنشئ الصندوق األخضدر يف ملدديف لتوطيدد الشدفافية واملسداءلة يف ختصدي األمدوال الراميدة
ِ
صصددت الضدريبة البيئيددة الدديت يدددفعها
إىل تعزيددز محايددة البيئددة .واعتبددارا مددن  1كددانون الثاا/يندداير ُ ،2019خ ّ
السياح للصندوق األخضر يف ملديف لتمويل املبادرات البيئيدة حصدرا .وأُجريدت دراسدة مرجعيدة يف  4جدزر
مرجاني ددة ح ددددت  11جزي ددرة زاخ ددرة ابخلص ددائ البيئي ددة قت دداش إىل احلماي ددةُ ،ورِّش ددحت جزي دراتن مرجانيت ددان
إلقرارمها حمميتني للمحيط احليدوي علدث قائمدة منظمدة األمدم املتحددة لللبيدة والعلدم والثقافدة لضدمان احلفداظ
عليهمددا واسددتدامة النشدداط القتصددادي داخددل هددذه املن دداطق .ويف مضددون املائددة يددوم مددن عمددل احلكوم ددة،
ندُ ِّفذت برامج تستهدف الوزراء وأعضاء البملان واملستشارين لتحسني الوعي ابلقضااي البيئية.

 -83واستهلت ملديف مد خرا كمبدادرة اجلدزر الذكيدة القدادرة علدث قمدل تغدري املنداخك ابعتبارهدا حدالى
للدددول اجلزريددة الصددغرية الناميددة ،ينطددوي علددث تدددابري عمليددة وكليددة لتعزيددز القدددرة علددث قمددل تغددري املندداخ،
والربط بني اجلزر ،وقسني األمن الغذائي واملائي ،وتعزيز السياحة اخلضراء ،وإقامة بنية قتية قادرة علث
قمل تغري املناخ ،والنتقال إىل مصادر الطاقة املتجددة.

 -84وكانددت ملددديف مددن أوائددل البلدددان الدديت متكنددت مددن الوصددول إىل الصددندوق األخضددر للمندداخ،
وأُطلق يف عام  2017مشروع رئيسي لعتماد إمدادات املياه القادرة علث قمدل تغدري املنداخ والفعالدة مدن
حيث التكلفة .ويف إطار هذا املشروع ،اعتُمد نظام متكامدل إلدارة امليداه إىل جاندا مرافدق قليدة امليداه،
وأقيمددت البنيددة التحتيددة لتجميددع ميدداه األمطددار لضددمان احلصددول دون عوائددق علددث امليدداه النظيفددة يف 29
جزيرة ،تغطدي حدوايل ربدع عددد السدكان .ولدزايدة تعزيدز إمكانيدة وصدول ملدديف إىل مبدادرات الصدندوق
األخضددر للمندداخُ ،وضددع يف إطددار الدبامج ال ُقطوريددة للصددندوق إطددار اسدلاتيجي وطددين مددن ددس سددنوات
لتعبئددة التمويددل الدددويل املتعلددق ابملندداخ يف س ددبيل التصدددي لتغددري املندداخ يف ملددديف للف ددلة 2024-2020
استنادا إىل مسامهات متعددة القطاعات ،وجيري العمل حاليا من أجل اعتماده رمسيا.
 -85ووفقا لبوتوكول مونلايل ،سيتم التخل التددرجيي بنجداح مدن مركبدات اهليددرو كلدورو فلدورو كربدون
حبلول عام  ،2020وققق حاليد ا أكثدر مدن  90يف املائدة مدن األهدداف .وصددقت ملدديف علدث تعدديل كيغدايل
الذي سيخ ِّفض تدرجييا مركبات اهليدرو فلورو كربون .كمدا تعهددت ملدديف ابلدتخل تددرجييا مدن املنتجدات
البالسددتيكية األحاديددة السددتخدام حبلددول عددام  .2023وتُبددذل حالي د ا جهددود لصددوغ خطددة تنفيددذ وطنيددة دددف
ققيق كل ما تنطوي عليه مسامهات ملديف احملددة وطنيّا مبوجا اتفاق ابريس من إمكا ت.
 -86ول تزال املسائل املتصلة إبدارة النفاايت ت ثِّر ثريا مباشرا علث صحة اإلنسان واحلياة البحريدة

والنأظم اإليكولوجية .واحلكومة ملتزمة بتنفيذ ةليات ل مركزية للتخل من النفاايت خاصة بكل منطقة
للسديخ ممارسددات اإلدارة املسددتدامة للنفدداايت .ومددن هددذا املنطلددق ،أُطلقددت أول اسدلاتيجية وخطددة عمددل
إقليمية إلدارة النفاايت يف عام .2019

 -87وبذلت ملديف جهودا مكثفدة للحدد مدن العتمداد علدث الوقدود األحفدوري .ويف هدذا الصددد،
نفذت ملديف مبادرتني واسعيت النطاق ،تتمثالن يف التعجيل ابلستثمارات اخلاصة املسدتدامة يف إلدال
الطاقة املتجددة ،ومواصلة جهودهدا الراميدة إىل إعدداد اجلدزر اخلارجيدة لتطدوير الطاقدة املسدتدامة ابلشدراكة
مع املصارف اإلإائية املتعددة األطراف .ومتثِّل هذه املبادرة األخرية أكب تدخل يف قطاع الطاقة سيدمج
النظم اهلجينة للطاقة املتجددة يف نُظم الطاقة يف  160جزيرة.
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هاء -نظال العدالة اجلنائية
44-143 ،76-141 ،74-141

التوصيات:
ِ
هاما لنظام العدالة اجلنائية.
 -88ميثّل اعتماد قانون اإلجراءات اجلنائية يف  2أاير/مايو  2016إاازا ّ
ووضع القانون ح ّدا للغمدوض الدذي يكتندف معاجلدة القضدااي اجلنائيدة ،ووضدح القدانون املتعلدق ابلتحقيدق
واحلددبس الحتيدداطي واحملاكمددات وإنفدداذ األحكددام .ويددن القددانون علددث جددداول زمنيددة صددارمة إلادداز
التحقيقات واملالحقات القضائية.
للقصر واألشخاص ذوي اإلعاقة وعلدث إجدراءات
 -89وين القانون علث ضما ت حمددة متاحة ّ
اإلفدراش بكفالددة وحيد ِّدد نطدداق الصددالحيات املخولدة لسددلطات إنفدداذ القددانون يف تنفيددذ عمليددات العتقددال
والتفتييف واحلجز.
 -90ونُ ِظّمت دورات تدريبية بشبن قانون اإلجراءات اجلنائية علدث مدرحلتني خدالل عدام .)13(2017

وتل ّق د ددث  48موظف د د دا تد د دددريبا يف دورات تدريبي د ددة عام د ددة و 144يف دورات تدريبيد د ددة متخصص د ددة .وبد د دددأ يف
عام  2018تنفيذ بر مج للتوعية العامة إلطالع عامة الناس علث القانون واحلقوق املكفولة مبوجبه.
 -91وقددام النائددا العددام بتنقدديح توجيهددات الدعدداء ألول مددرة يف  31كددانون األول/ديسددمب ،2018
بعددد وضددعها بصددورة أولي دة قبددل عقددد مددن الددزمن تقريب دا .وصدددر أول تعددديل لتوجيهددات الدعدداء املنقحددة
يف  20تشرين األول/أكتوبر .2019
 -92وتشمل اجلوانا البارزة من التوجيه اجلديد إعطاء األولوية إلعدادة التبهيدل وإعدادة اإلدمداش يف
القضااي املتعلقة ابألطفال املخالفني للقانون ،وقصر الشهادات ويدة مدري مكشدوفة علدث حدالت القتدل
وعنف العصاابت وجرائم اإلرهاب ،والتزام املدعي العام بضمان إعادة النظر يف مدد احلبس الحتياطي
يف الوقت املناسا .ويف  11كانون األول/ديسمب  ،2019شدرع املددعي العدام يف إجدراء اسدتعراض واسدع
للمحاكمات املتبخرة ومدد احلبس الحتياطي الطويلة.
 -93وجيددري العمددل علددث تقدددمي مشددروع قددانون جديددد لألدلددة ومشددروع قددانون حلمايددة الشددهود إىل
البملددان يف عددام  ،2020سيسددهمان يف تطددوير وتعزيدز نظددام األدلددة والشددهادات يف إلددال العدالددة اجلنائيددة.
وسيجري إدخال تعديالت علث قانون الشدرطة يف عدام  2020مدن أجدل إدخدال إصدالحات علدث تنفيدذ
املهام من جانا جهاز الشرطة يف ملديف.
 -94ويتعدداون مكتددا النائددا العددام ومكتددا املدددعي العددام مددع أصددحاب املصددلحة املعنيددني مددن أجددل
وضع ةليات للتدابري مري الحتجازية والعدالة التصاحلية ،وإدراش مجيع القوانني اجلنائية يف قانون العقوابت.
 -95ولد ّدما كددان إصددالح السددجون تع أهدددا رئيسدديّ ا ،فقددد شددكلت وزارة الداخليددة جلنددة إلجدراء مراجعددة
شاملة جلميع السجون يف ملديف .وأشارت نتائج املراجعة اليت نُشرت يف  28أاير/مايو  2019إىل عدة
إلالت داخل وكالت اإلنفاذ قتاش إىل إجراءات تصحيحية عاجلة .وهلذا الغرض أنشئت جلندة لرصدد
إصددالح السددجون لإلش دراف علددث تنفيددذ التوص دديات املقلحددة يف املراجعددة .وتعكددف دائددرة الس ددجون يف
ملددديف علددث وضددع الصدديغة النهائيددة لالّئحددة املتعلقددة ابلقواعددد النموذجيددة الدددنيا ملعاملددة السددجناء ،الدديت
جتري صيامتها وفقا لقواعد مانديال.
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واو -اإلصالح القضائي وإصالح لطاع العدل
التوصيات،48-143 ،47-143 ،46-143 ،45-143 ،32-143 ،81-141 ،78-141 ،75-141 :
،73-143 ،57-143 ،55-143 ،54-143 ،53-143 ،52-143 ،51-143 ،50-143 ،49-143
78-143 ،77-143 ،75-143 ،74-143
 -96تضررت مسعة السلطة القضائية من جراء مدزاعم قائمدة مندذ أمدد بعيدد تتهمهدا ابلفسداد والنفدوذ
السياسي وترميها بعدم الكفاءة .وتتمثل رؤيدة احلكومدة يف هدذا الشدبن يف إرسداء سدلطة قضدائية مسدتقلة
ومس ولة يتاح لعامة الناس الوصول إليها وتدعم احلرايت األساسية وتقيم العدل يف الوقت املناسا.
 -97وتفعيالا هلدذه الرؤيدة ،مدن املهدم إصدالح اإلجدراءات املتعلقدة بتقيديم القضداة وكفداءهتم ،وإصدالح
هياكددل احملدداكم ،وإعددادة قديددد صددالحية احملكمددة العليددا يف منددع جتدداوز الصددالحيات القضددائية ،وقسددني
اإلدارة الداخليدة للمحداكم ،وتعزيددز جلندة اخلدمدة القضددائية ،وإنشداء امل سسدات الدديت ستسدهم يف النهددوض
بقطاع العدالة.
 -98ومتثلدت اخلطدوة األوىل مددن تنفيدذ اإلصددالحات القضدائية يف إجدراء تقيدديم( )14ألوجده القصددور يف
اجلهداز القضدائي وجددو تنفيدذ مقلحدات احلكومدة إلصدالح قطداع العدالدة .وكشدف هدذا التقيديم الددذي
أجري يف أاير/مايو  2019احلاجة امللحة إىل استعادة استقاللية إدارة الش ون اإلدارية القضائية ،وإنشاء
نظام فعال إلدارة القضااي ،وكفالة التنفيذ الفعال لقواعد سلوك القضاة ،وأبرز ضرورة تكاف اجلنسني يف
السلطة القضائية.
 -99ومت ربط مجيع احملاكم ابستثناء احملكمة العليا من خالل شبكة مشلكة .ونفذ  85يف املائدة مدن
احملاكم نظام ا جديدا إلدارة القضااي .ومن خالل نظام إلموعات احملاكم الذي بدأ العمل بده حدديث ا ،مت
تعيني  71مديرا رئيسيّا جديدا يف مجيع حماكم الصلح املركزية يف نظام اعموعات.
 -100ويف  3أيلول/س ددبتمب ُ ،2019س ددن التع ددديل الث دداا لق ددانون جلن ددة اخلدم ددة القض ددائية لتعزي ددز إدارة
احملدداكم وس ددري عم ددل اللجن ددة .ويعيددد التع ددديل هيكل ددة إدارة الش د ون اإلداريددة القض ددائية بص ددفتها م سس ددة
مستقلة يديرها مدير قضائي رئيسي تعيِّنه جلندة اخلدمدة القضدائية ،وتنداط بده مهمدة وضدع هياكدل داخليدة
للمح داكم ،وإدارة مجيددع الش د ون اإلداريددة داخددل السددلطة القضددائية ،وتعيددني كتّدداب احملكمددة وتنحيددتهم،
وإجراء دورات تدريبية للموظفني القضائيني.

 -101وع ددالوة عل ددث ذل د د  ،ي ددن التع ددديل عل ددث إج د دراءات واض ددحة لتق دددمي الش ددكاو واس ددتهالل
اإلجدراءات التبديبيدة ضدد القضداة ،ويشد ِّدد علدث متطلبدات احملاكمدة وفدق األصدول القانونيدة والشددفافية يف
إنفاذ التدابري التبديبية ،وحي ِّدد عملية الستئناف.
 -102ويف ح د ددني أن جلن د ددة اخلدم د ددة القض د ددائية مكلف د ددة بض د ددمان مس د دداءلة القض د دداة من د ددذ تش د ددكيلها يف
عددام  ،2008فددإن هددذه املهمددة مل تنفددذ بفعاليددة يف املاضددي ألسددباب تلفددة .مددري أن اللجنددة تواصددل تنفيددذ
وليتها بنشاط.
 -103ويف عددام  ،2019خضددع سددة قضدداة سددابقني يف احملكمددة العليددا للتحقيددق بتهمددة التعسددف يف
استعمال السلطة واإلخالل ابلسدلوك املهدين .وبنداء علدث توصدية مدن جلندة اخلدمدة القضدائية والنتدائج الديت
توص ددلت إليه ددا جلن ددة الش د ون القض ددائية يف البمل ددان ،ق ددام البمل ددان بع ددزل أربع ددة م ددن القض دداة امل ددذكورين يف
عام  .2019كمدا أُدخدل تعدديل علدث القدانون القضدائي( ،)15ممدا زاد عددد قضداة احملكمدة العليدا مدن سدة
قضاة إىل سبعة.
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 -104وجيري العمل علث إجراء تقييم كامل جلميع القضاة .وشرعت جلندة اخلدمدة القضدائية يف صدوغ
سياسددة وإج دراءات لتقيدديم الكفدداءة واألداء القضددائيني( ،)16ستش د ِّكل الوثيقددة التوجيهيددة إلنفدداذ تقييمددات
القضاة .وتتتبع جلنة اخلدمة القضائية بنشاط حالة القضااي وأداء القضاة لوضع حد للتبخر مري املبر يف
اجلهاز القضائي ،وتُواصل التعاون اإلقليمي لتعزيز التدريبات يف القطاع القضائي.
 -105وتعتزم احلكومة إدخال تعديالت تشريعية إلعدادة هيكلدة نظدام احملداكم واعتمداد مفهدوم احملداكم
احمللية وحماكم الدوائر .وسيبدأ إنشاء إلمع للمحاكم يف عام .2020
 -106وبددذلت احلكومددة جهددودا مكثفددة إلنشدداء م سسددات لقطدداع العدددل ملعاجلددة أوجدده القصددور يف
إمكانيددة اللجددوء إىل القضدداء .وأنشددب قددانون املهددن القانونيددة( )17إللس دا مسددتقالى للمحددامني ،وضددع ح د ّدا
لسيطرة السلطة القضائية علث املهنة القانونية ،وم ّكن احملامني من ضمان الستقاللية واإلدارة الذاتية.
 -107ولضددمان تقدددمي الدولددة للمسدداعدة القانونيددة علددث وددو فعددالُ ،وضددع مشددروع قددانون للمسدداعدة
ِ
وستوسع اآللية
القانونية( )18ابلتشاور مع مجيع أصحاب املصلحة ،وأُدرش يف جدول األعمال التشريعي.
ّ
املقلحة نطاق التمثيل القانوا لتشمل ضحااي العنف املنزيل والجتار ابلبشر.
 -108ونُ ِظّمت حلقة دراسية بشبن قانون العقوابت للقضاة يف عام  .2016ويف عام ُ ،2017عقدت
ندوة قضائية بشبن حقوق الطفل وقضاء األحددا  ،تلتهدا حلقدة دراسدية لتددريا امل ِّ
ددربني بشدبن قدانون
اإلجراءات اجلنائية.
 -109وخالل عام  ،2019عقدت األكادميية القضائية  12حلقة عمل يف مجيع أواء ملدديف بشدبن
قضدداء األحدددا  ،وقددانون اإلج دراءات اجلنائيددة ،وقددانون العقددوابت ،وقضدداء األسددرة .واسددتفاد مددن هددذه
الدورات التدريبية أكثر من  464من القضاة واملوظفني القانونيني والقضائيني.
 -110ول يزال عدم وجدود نظدام للتثقيدف املسدتمر يف إلدال القدانون يد ثِّر علدث كفداءة القضداة ونوعيدة
العدالة .وتعمل احلكومة بنشاط مع الشركاء الدوليني لتيسري فرص التدريا للسلطة القضائية.

اقلحددت تعددديالت علددث قددانون اإلج دراءات اجلنائيددة ،وألول مددرة صدديش قددانون شددامل وموحددد
 -111و ُ
19
لإلجراءات املدنية( ) وقُ ِّدم إىل البملان يف  6كانون األول/ديسمب .2019
 -112وتعمل احلكومة علث استحدا ةليات بديلة لتسدوية املنازعدات .ويشد ِّكل تفعيدل وتعزيدز مركدز

ملددديف للتحكدديم الدددويل( )20أولويددة للحكومددة .ومددن هددذا املنطلددق ،أعيددد تشددكيل إللددس إدارة املركددز يف
عام  .2019كما وقعت ملدديف علدث اتفاقيدة األمدم املتحددة بشدبن اتفاقدات التسدوية الدوليدة املنبثقدة مدن
الوس دداطة يف  7ةب/أمس ددطس  ،2019وانض ددمت إىل اتفاقي ددة األم ددم املتح دددة بش ددبن العد دلاف بقد درارات
التحكيم األجنبية وتنفيذها يف  18أيلول/سبتمب .2019

زاي -حرية التعبري ومحاية املدارعني عر حقوق اإلنسان والصحفيني
التوصيات،89-141 ،88-141 ،87-141 ،86-141 ،85-141 ،84-141 ،83-141 ،82-141 :
،65-143 ،64-143 ،63-143 ،62-143 ،61-143 ،60-143 ،58-143 ،57-143 ،90-141
66-143
 -113قُديِّدت حرية التعبري من جراء سن قانون التشهري ،الذي يفرض مرامات كبرية علث الصحفيني
ووسائط اإلعالم بذريعة مناهضة التشهري .وأُلغي قانون التشهري يف  22تشرين الثاا/نوفمب .2018
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وعد ِّدني فيهددا أعضدداء
 -114ويف عددام  ،2019أُجددري ققيددق برملدداا بشددبن أداء جلنددة البددث يف ملددديف ُ
جدددد .وأنشددئت جلنددة داخددل إللددس وسددائط اإلعددالم يف ملددديف للتحقيددق يف األفعددال املرتكبددة يف حددق
الصحفيني.
 -115وأظه ددر ع دددم كفاي ددة اجله ددود املبذول ددة للتحقي ددق يف اختف دداء الص ددحفي الس دديد أمح ددد ريلد دوان يف
عددام  2014أن احلكومددة السددابقة مل تتحددل ابإلرادة السياسددية لضددمان العدالددة .وقامددت اللجنددة الرعسددية
املعنيددة ابلتحقيددق يف حددالت القتددل والختفدداء القسددري ابلتحقيددق يف هددذا األمددر وأصدددرت اسددتنتاجاهتا
األولية يف أيلول/سبتمب .2019
 -116وتُو ِ
اصل دائرة الشرطة يف ملديف مشاركتها النشطة يف التصددي للتهديددات واملضدايقات الديت
يتعرض هلا األفراد علث املنابر اإللكلونية وشخصي ا علث حد سواء لضدمان محايدة الصدحفيني واملددافعني
عن حقوق اإلنسان.

 -117وتعلف احلكومة ابلدور الرئيسي الذي ت ديده منظمدات اعتمدع املددا والصدحفيون واملددافعون
عن حقوق اإلنسان .وطُلا إىل هذه اهليئات أن تشدارك يف وضدع سياسدات رئيسدية تشدمل التشدريعات
األساسية ،وخطة العمل الس لاتيجية ،واخلطة اإلإائية الوطنية ،وخطة العمل الوطنية حلقوق اإلنسان.
 -118ويتددوخث قددانون محايددة املبلِّغددني عددن املخالفددات( )21محايددة الصددحفيني واألف دراد الددذين يكشددفون
الفساد داخل الدولدة .وجتدري صديامة مشداريع قدوانني جديددة بشدبن حريدة التعبدري وحريدة الصدحافة ،وتد ِرد
السياسات املتعلقة ذه اعالت يف خطة العمل السلاتيجية.
 -119وعددالوة علددث ذل د  ،قُد ِّدم مشددروع قددانون جديددد بشددبن اجلمعيددات إىل البمل دان يف  28تش درين

األول/أكتوبر

2019

دف تعزيز اإلطار القانوا املتعلق مبنظمات اعتمع املدا.

حاء -النساء
التوصيات،41-141 ،40-141 ،39-141 ،38-141 ،37-141 ،36-141 ،35-141 ،34-141 :
،50-141 ،49-141 ،48-141 ،47-141 ،46-141 ،45-141 ،44-141 ،43-141 ،42-141
،59-141 ،58-141 ،57-141 ،56-141 ،55-141 ،54-141 ،53-141 ،52-141 ،51-141
،93-141 ،92-141 ،91-141 ،65-141 ،64-141 ،63-141 ،62-141 ،61-141 ،60-141
،39-143 ،38-143 ،37-143 ،25-143 ،131-141 ،130-141 ،96-141 ،95-141 ،94-141
76-143 ،75-143 ،72-143 ،67-143 ،42-143 ،40-143
 -120تعطي احلكومة األولوية لتمكني املرأة علث مجيع مستوايت الدولة ،وتسلِّم بضرورة بذل جهود

كبرية لكفالة املساواة بني اجلنسني واحلماية الفعالة للمرأة.
 -121ويش د ِّكل نق د املد دوارد وحمدودي ددة امليزاني ددة عقبت دني مس ددتمرتني أم ددام التنفي ددذ الفع ددال لسياس ددات
القطاع الجتماعي .وأد ضعف الهتمام خبدمات القطاع الجتماعي يف املاضدي إىل عددم اإلنصداف
يف ختصي املوارد وإىل عجز كبري يف رأس املال البشري املدرب داخل هذا القطاع.

 -122وعلث الرمم من التحدايت القائمة ،وضعت هيئة محاية األسرة ،يف عام  ،2016مبدأ توجيهيّد ا
لتسددهيل املعونددة املاليددة يف تددوفري خدددمات الدددعم النفسددي الجتمدداعي لضددحااي العنددف اجلنسددي ،ونشددرت
الالئحددة اخلاصددة ابإلطددار التعدداوا بددني مق د ِّدمي اخلدددمات الرئيسدديني الددذين يتصدددون للعنددف املنددزيل يف
عددام  .2018ووضددعت الالئحددة معيددارا لدددعم الضددحااي ،وهددي تسدلِّط الضددوء علددث اللتيبددات واملسد وليات
امل سسددية يف مكافحددة العنددف العددائلي ،وتددن علددث املتطلبددات الدددنيا الواجددا مراعاهتددا يف ُدور اإلي دواء.
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وعالوة علث ذل  ،اعتُمدت خالل هدذه الفدلة إجدراءات عمدل موحددة ومبداد توجيهيدة لد ُدور اإليدواء.
مددري أن هددذه املبدداد التوجيهيددة كددان هلددا أثددر ضددئيل ،ول ت دزال ُدور اإلي دواء تفتقددر إىل القدددرة التشددغيلية.
واحلكومة ملتزمة بتخصي موارد كافية ل ُدور اإليواء.
 -123ويف عددام  ،2016بدددأت وزارة الش د ون اجلنسددانية واألسددرة واخلدددمات الجتماعيددة العمددل علددث
إنشاء إلموعات اجتماعية إلتمعية متعددة القطاعات( )22يف مجيع أواء البلدد لالضدطالع بددور حاسدم
يف قديددد املستضددعفني مددن األشددخاص واألسددر ،ومعاجلددة القضددااي اعتمعيددة علددث مسددتو اجلُدزر .وتُبددذل
جهود لزايدة تعزيز دورها داخل اعتمعات احمللية يف اجلُزر.
 -124وترسي اخلطة السلاتيجية ملنع العنف املنزيل يف ملديف للفلة  )23(2021-2017مبدأ توجيهيّا
اسدلاتيجيّ ا وقد ِّدد األولددوايت الوطنيددة للتنفيددذ الفعددال لقددانون منددع العنددف املنددزيل .كمددا جددر دمددج اخلطددة
السلاتيجية يف أهداف حمددة ألصحاب املصلحة من خالل خطة العمل الوطنية ملنع العنف املنزيل يف
ملديف للفلة  ،2021-2018اليت جيري تنفيذها حالي ا.
 -125ول تدزال عوامددل تشددمل عدددم وجددود بيددا ت أساسددية ومصددنفة حسددا نددوع اجلددنس عددن انتشددار
العنف العائلي ،ونق األخصائيني الجتماعيني املدربني واملهنيدني يف إلدال الرعايدة الصدحية ،واخنفداض
معدل استبقاء املوظفني املدربني ،تعوق تنفيذ القانون بنجاح .وتستخدم احلكومة شراكتها مع منظمات
اعتمع املدا لتقدمي املشورة واخلدمات القانونية لضحااي العنف العائلي.
 -126وفيمد ا يتعلدق ابلوصدول إىل سدبل النتصداف القانونيددة ضدد العندف العدائلي ،تشدري اإلحصدداءات
إىل أن مددا إلموعدده  81مددن أوامددر عدددم التعددرض والطدوار قددد صدددرت يف مجيددع أودداء البلددد طدوال الفددلة
املشمولة ابلتقرير .ولحظ أصحاب املصلحة إحجام الضحااي بوجه عام عن التماس هذه األوامر وتردد
القضاة يف إصدارها.
 -127واحلكوم ددة ملتزم ددة بتعزي ددز امل دوارد البش درية وتوعي ددة الس ددلطة القض ددائية ابملس ددائل املتص ددلة ابلعن ددف
العائلي .كما تُبذل جهود إلنشاء خط اتصال للمساعدة بشبن العنف املنزيل.
 -128وبُددذلت جهددود للتوعيددة ابلعنددف العددائلي يف كددل جزيددرة مبهولددة يف ملددديف .ونُ ِظّمددت دورات
إعالمية بشبن تقييم املخاطر ،وختطيط السالمة ،وأوامر عدم التعرض ،وبرامج بنداء القددرات ألصدحاب
املصلحة وموظفي إنفاذ القانون .وعلث الرمم مدن وجدود ثغدرات يتعدني معاجلتهدا مدن حيدث اسدتمراريتها،
فإن الوكالت املعنية تواصل الستعانة ابملنابر اإلعالمية لنشر املعلومدات املتعلقدة ابلعندف العدائلي وسدبل
النتصاف القانونية املتاحة.
 -129ولضدمان تسددجيل اإلحصدداءات يف الوقددت املناسددا ،أجريددت مناقشددات مددع امل سسددات املعنيددة
لتعزي ددز ةلي ددات إحال ددة ح ددالت العن ددف الع ددائلي ،واإلب ددالغ ع ددن اإلحص دداءات ومجعه ددا .ويف ع ددام ،2019
ووضددع مبدددأ تددوجيهي لللميددز
أنشددئت قاعدددة بيددا ت خاصددة ابلعنددف املنددزيل داخددل هيئددة محايددة األسددرةُ ،
لتنسيق اإلجراءات اليت تتبعهدا مجيدع هيئدات اإلحالدة يف معاجلدة حدالت العندف القدائم علدث ندوع اجلدنس
ضد ِّدمنت الدراسددة الستقصددائية الدميغرافيددة والصددحية للفددلة  )24(2017/2016وحددد اة
والعنددف املنددزيل .كمددا ُ
خاصة ابلعنف املنزيل ،ويف عام  2019استهلت وحدة محاية األسرة أول حبث أساسي وطين.
 -130وأاتح امل متر الوطين للبحو يف إلال العنف املنزيل ،املعقود يف عام  ،2018واملنتد العام مع
علمدداء اإلسددالم الددذي ُعقددد يف عددام  ،2017مندبا لعلمدداء الدددين للدددعوة بنشدداط إىل درء العنددف العددائلي
واملشاركة يف الوقاية منه.

GE.20-02307

17

A/HRC/WG.6/36/MDV/1

ِ
هامد ا يف هدذا اعدال.
 -131وميثّل س أن قانون املساواة بني اجلنسني يف  23ةب/أمسطس  2016إاازا ّ
ويددوفِّر القددانون إطددارا قانونيّدا شددامالا لتحديددد التمييددز القددائم علددث نددوع اجلددنس يف مجيددع قطاعددات الدولددة،
ويتدديح سددبل انتصدداف قضددائية وم سسددية ،ويُلددزم أصددحاب املصددلحة ابلعمددل بنشدداط علددث تعزيددز مشدداركة
املرأة علث مجيع مستوايت اعتمع.
 -132وهدذا أول تشدريع يف ملدديف مي ِّكددن مدن تنفيددذ تدددابري ملكافحدة مجيددع األفكدار واملمارسددات الدديت
ِ
تكرس التمييز بني اجلنسني .وحيظر القانون صراحةا مجيع أعمدال التمييدز املباشدرة ومدري املباشدرة ،ويع ِّدرف
ّ
التمييددز القددائم علددث نددوع اجلددنس ،ويددن علددث أن أي عمددل مددن أعمددال العنددف ضددد املدرأة يش د ِّكل عنف دا
قائم ا علث نوع اجلنس.
 -133ووفق ا هلذا القانون ،يتعني علث مجيع م سسدات القطداعني العدام واخلداص إنشداء ةليدات لتقددمي
الشكاو جيوز إحالة قراراهتا إىل حمكمة العمل ،حيث جيدوز للمددعني التمداس تعدويض نقددي أو إعدادة
النظدر يف اإلجدراء التمييدزي املزعددوم .ويف عدام  ،2017نشدرت وزارة الشد ون اجلنسدانية واألسدرة واخلدددمات
الجتماعيد ددة املبد دددأ التد ددوجيهي بشد ددبن املتطلبد ددات الد دددنيا آلليد ددة الشد ددكاو املد ددذكورة ،واستعرضد ددت عد دددد
امل سسات مع اآللية القائمة.
ِ
وجتسد خطة العمل السلاتيجية التنفيذ الفعدال للتددابري الراميدة إىل ضدمان املسداواة بدني اجلنسدني
-134
ّ
داخل اعتمدع ،ول سديما علدث مسدتوايت صدنع القدرار يف الدولدة .وأقدر مكتدا الدرئيس سياسدة املسداواة بدني
اجلنسني يف أيلول/سبتمب  ،2019وجيري حالي ا صوغ خطة عمل بشبن املساواة بني اجلنسني.
 -135ويف أيلول/سبتمب ُ ،2019عيِّنت قاضيتان يف احملكمة العليا مللديف ،وذل للمدرة األوىل علدث
اإلطالق .وشكل هذا القرار اهلام الذي اختذه الرئيس والبملان خطوة ابرزة من جانا احلكومدة لضدمان
التكاف بني اجلنسني داخل السلطة القضائية يف ملديف .ومتثِّل النساء نسبة  35يف املائة مدن الدوزراء يف
احلكومة ،و 43يف املائة من السفراء ،و 23.5يف املائة من وزراء الدولة يف احلكومة احلالية .ويف حدني أن
متثيددل املدرأة يف البملددان احلددايل ل يتجدداوز  4.7يف املائددة ،فددإن احلكومددة ملتزمددة بتحديددد حصد للمدرأة يف
النتخاابت الداخلية لألحزاب السياسية.
 -136ويف عددام  ،2018وضددعت احلكومددة خطددة للقددروض املنخفضددة الفائدددة ملسدداعدة الشددباب علددث
التغلددا علددث التحدددايت ومتكيددنهم مددن ققيددق النجدداح يف إنشدداء م سسددات صددغر وصددغرية ومتوسددطة
جديدددة .وأنشددئت م سسددة متويددل إنشدداء امل سسددات الصددغرية واملتوسددطة يف عددام  2019لتشددجيع مشدداركة
املرأة يف هذا القطاع .وتالحظ احلكومة أن  34يف املائة من املسدتفيدين مدن القدروض يف عدام  2019هدم
من النساء والشباب .وجيري العمدل علدث وضدع املزيدد مدن خطدط القدروض واآلليدات املاليدة مدري املصدرفية
ملساعدة رائدات املشاريع.
 -137وسددينفذ تدددبري هددام لضددمان مشدداركة املدرأة علددث قدددم املسدداواة يف السياسددة مددن خددالل التعددديل
الددذي أُدخددل علددث قددانون الالمركزيددة ،الددذي يسددعث إىل ختصددي  33يف املائددة مددن مجيددع مقاعددد اعددالس
احمللية للنساء حصرا .وسيح ِّفز هذا التدبري النساء علث التنافس علدث املناصدا الديت تُشدغل ابلنتخداب،
وسيتيح هلن منبا إلبراز رايدهتن .وبناء علث ذل  ،سيتم انتخداب مدا ل يقدل عدن  384امدرأة يف اعدالس
احمللية علث الصعيد الوطين يف عام .2020
 -138وحيد د ِّدد التع ددديل بوض ددوح أدوار ومس د د وليات مراك ددز جل ددان النه ددوض ابملد درأة ،ويف د ِّدوض اع ددالس
بتخصدي مددا ل يقدل عددن  5يف املائدة مددن ميزانيددة املدِنح للجددان النهدوض ابملدرأة ،ويُلدزم وزارة املاليددة بتددوفري
بدددل مناسددا ألعضددائها .ونتيجددة لددذل  ،سددتتم مددن جديددد إعددادة تفعيددل جلددان النهددوض ابملدرأة بوصددفها
طرفا نشطا يف إلال التنمية.
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 -139ويتيح التعديل الثاا الدذي أُدخدل علدث قدانون األسدرة العدلاف القضدائي ابلتفاقدات السدابقة
ِ
تيسر التوزيع العادل للممتلكات املكتسبة أثناء فلة الزواش.
للزواش اليت ّ
 -140ويف عددام  ،2016اسددتهلت وزارة الش د ون اجلنسددانية واألسددرة واخلدددمات الجتماعيددة بر إل دا لد د
كقيدادة الفتيداتك حيددث أُحلقدت الفتيدات للعمددل مدع املهنيدات يف املناصددا القياديدة يف احلكومدة والقطدداع
اخلاص واعتمع املدا .ويف عام  ،2018مت توسيع نطاق هذه املبدادرة لتشدمل بر إلدا قيدادايا مدتده  6أايم
لتعزيز ح قوق الطفلة والتوعية ابلتحدايت اليت تواجهها الفتيات يف اعتمعات احمللية.
 -141وتشد ددري الدراسد ددة الستقصد ددائية الدميغرافيد ددة والصد ددحية للفد ددلة  2017/2016إىل انتشد ددار تشد ددويه
األعضاء التناسلية األنثوية يف ملديف .ولذل  ،تقر احلكومة بضرورة معاجلة هذه املسبلة.

داء -األدفال
التوصيات،28-141 ،27-141 ،26-141 ،25-141 ،24-141 ،23-141 ،22-141 ،21-141 :
،35-143 ،13-143 ،79-141 ،73-141 ،33-141 ،32-141 ،31-141 ،30-141 ،29-141
14-144 ،12-144 ،11-144
 -142انض ددمت مل ددديف ،يف  27أيلول/س ددبتمب  ،2019إىل البوتوك ددول الختي دداري لتفاقي ددة حق ددوق
الطفل املتعلق إبجراء تقدمي البالمات.
 -143وخالل الفلة املشمولة ابلتقرير ،نفذت احلكومة خطدوات هامدة لتعزيدز اإلطدار القدانوا املتعلدق
حبماية األطفال.
يوضح قانون محاية حقوق الطفل بصيغته اجلديدة الذي ُسدن يف  20تشدرين
 -144ويف هذا الصددِّ ،
الثدداا/نوفمب  )25(2019حقددوق الطفددل ومس د وليات الوالدددين يف ضددمان محايددة الطفددل ورفاهدده ،وينشددئ
جهازا حكوميّ ا يُعىن بضمان محاية احلقوق املنصوص عليها يف القانون وإعماهلا دون عوائق.
 -145وين هذا القانون اجلديد قديدا علدث أنده حيدق لألطفدال السدتفادة مدن احلمايدة مدن أي ندوع
مددن التمييددز ،وأن هلددم احلددق يف احليدداة ،وأندده ينبغددي محايددة األطفددال مددن مجيددع األض درار البدنيددة والعقليددة
والستغالل ومن مجيع العوامل األخر اليت قد ت ثِّر علث رفاه الطفل.

 -146وحيظر القانون أي عمل تقليدي أو ثقايف قد ِ
يعرض رفاه الطفل وكرامته للخطدر ،وميدنح محايدة
ّ
خاصة لألطفال ذوي الحتياجات اخلاصة ،وين علث حكم حي ِّدد السن القانونية للزواش يف  18سنة،
القصر ويرفدع سدن املسد ولية اجلنائيدة
وحيظر زواش األطفال .كما حيظر القانون فرض عقوبة اإلعدام علث ّ
إىل  15سددنة .وحيظددر القددانون كددذل إخضدداع الطفددل ألي شددكل مددن أشددكال التعددذيا و/أو العقوبددة
الالإنسانية أو القسوة.
 -147ويفددرض القددانون املعدددل التزام د ا قطعيّد ا علددث الوالدددين إبعطدداء األولويددة ملصددا الطفددل يف مجيددع
األوقات ،وابلوفاء جبميع شروط التسجيل عند ولدة الطفل ،وتوفري الرعاية الصحية ،واللقاحات ،ومري
ذل من أشكال العالش الالزمة لتحقيق الرفاه العقلي والبدا للطفل.
 -148ويددن قددانون محايددة حقددوق الطفددل علددث إنشدداء إللددس حلمايددة حقددوق الطفددل ،وعلددث تددوفري
خدمات محاية الطفل واألسرة .وهو ينشئ أيضا أمانة مظامل خاصة ابألطفال لرصد تنفيذ القانون.
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 -149ولضدمان تدوفري محايددة خاصدة لألطفدال املخددالفني للقدانون يف إطدار نظددام العدالدة اجلنائيدةُ ،سددن
قانون قضاء األحدا يف  20تشرين الثاا/نوفمب  .2019ويويل القانون األولوية إلعادة التبهيل ويدن
القصر احملتجزين حالي ا إىل ةليات التحويل.
علث ةليات قويل ،ويعاد توجيه مجيع ّ

 -150ويكفل القانون صالحية إنشاء إدارات حمددة داخل دائرة الشرطة يف ملديف ومكتا املدعي
خاص دا يف القضددااي
العددام ،تضددم مددوظفني مدددربني .وعددالوة علددث ذل د  ،ل ينظددر قضدداة مدددربون تدددريبا ّ
ابلقصر إل يف حماكم األحدا  ،وتُكلف إدارة قضاء األحدا بتنفيذ القانون.
اجلنائية املتعلقة ّ

 -151وعلددث الددرمم مددن هددذه اإلصددالحات ،تعددلف احلكومددة بوجددود أوجدده قصددور عديدددة يف النظددام
تضددر بس ددالمة األطف ددال .فف ددي ع ددام  ،2019أُبل ددش ع ددن  1 241حال ددة عن ددف ض ددد األطف ددال ،مب ددا يف ذل د
العت د ددداء اجلنس د ددي عل د ددث األطف د ددال ،وتول د ددت معاجلته د ددا وزارة الش د د د ون اجلنس د ددانية واألس د ددرة واخل د دددمات
الجتماعيددة .وعلددث الددرمم مددن أن الفتقددار إىل املدوارد املتنقلددة واملددوظفني التقنيددني يعددوق جهددود احلكومددة،
تُب دذل جهددود مكثفددة مددن خددالل مراكددز خدددمات األسددرة والطفددل يف  19جزيددرة مرجانيددة لتددوفري احلمايددة
لألطفال .وميثِّل تفعيل مالجئ الرعاية احلكومية إحد أولوايت احلكومة.
 -152ولتحسني املعايري يف مالجئ الرعاية احلكومية ،اعتُمدت معايري دنيا ملالجئ الرعايدة احلكوميدة
لألطف ددال وإجد دراءات عم ددل موح دددة ل دددار األطف ددال كKudakudhinge Hiyaك .وج ددرت توعي ددة امل ددوظفني
احلاليني ذه املعايري.
 -153وتوخددت محل ددة كأهددانك ،وه ددي محلددة توعي ددة عل ددث نطدداق البل ددد نُ ِظّمددت يف ع ددام  ،2015متك ددني

األطفددال مددن التصدددي لإليددذاء والتوعيددة والتشددجيع علددث اإلبددالغ وتقدددمي الدددعم للضددحااي .ومددن خددالل
هذه احلملة ،تواصلت وزارة الش ون اجلنسانية واألسرة واخلدمات الجتماعية مع أكثر من  4 300طفدل
يف  8جزر مرجانية يف الفلة من عام  2016إىل عام .2018
 -154وأطلقت وزارة الش ون اجلنسانية واألسرة واخلددمات الجتماعيدة مركدز اتصدال مدن أجدل تقددمي
خدمددة املسدداعدة اعانيددة لألطفددال عددب اهلدداتف ،وتطبيقدا علددث اهلدداتف النقددال بشددبن محلددة كأهددانك( )26يف
عام  ،2017لتيسري اإلبالغ عن العنف ضد األطفال.
وحدة األسرة وصوهنا ،استحدثت احلكومة إجازة أمومة مدهتا ستة أشهر وإجازة أبوة
 -155وحلماية و
ملدددة شددهر لددآلابء اجلدددد ،تنفددذ يف مجيددع الوكددالت احلكوميددة ويف  77,4يف املائددة مددن إلمددوع امل سسددات
اململوكة للدولة .وجيري العمل علث إنشاء مركز للرعاية النهارية للتقليل إىل أدىن حد من التحدايت اليت
تواجه األمهات العامالت.
 -156وخصص ددت احلكوم ددة وح دددات س ددكنية يف إط ددار خط ددة كهي دداك لإلس ددكان الجتم دداعي ل ددآلابء
الوحيدين وةابء األطفال ذوي الحتياجات اخلاصة ،ومت يف عام  2019تنقيح بدل الوالدد الوحيدد املقددم
مدن خددالل خطدة احلمايددة الجتماعيدة لدزايدة حدده األقصددث مدن  3 000روفيددة ( 195دولرا مددن دولرات
الولايت املتحدة) إىل  10 000روفية ( 649دولرا من دولرات الولايت املتحدة).

ايء -األشخاص ذوو اإلعالة
التوصيات:

121-141 ،120-141 ،119-141 ،118-141 ،117-141

ُ -157حد د ِّدد يف إط ددار خط ددة العم ددل السد دلاتيجية العدي ددد م ددن السياس ددات لد دزايدة إمكاني ددة توظي ددف
األشخاص ذوي اإلعاقة ومتكينهم من الوصدول املدادي وتعزيدز إمكانيدة حصدوهلم علدث العالجدات الطبيدة
وتقوية برامج احلماية الجتماعية.
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 -158ويكفل الدستور تقدمي مساعدة خاصة من األسرة واعتمع احمللي والدولة للمسنّني واحملرومني،
ويش ِّدد علث مبدأ عدم التمييز القائم علث اإلعاقة العقلية أو البدنية.
 -159وأنش ددب ق ددانون اإلعاق ددة( )27إللس دا لإلعاق ددة مكلف دا ابإلش دراف عل ددث تنفي ددذ أحكام دده .وتُب ددذل يف
الوقت الراهن جهود لتعزيز إنفاذ القانون وإعادة النظر يف هيكل اعلس.
 -160ويف ميدداب بيددا ت أوليددة تبد ِّدني أن دواع األشددخاص ذوي اإلعاقددة والتوزيددع اجلغ درايف هلاتدده الفئددة يف
ملدديف ،لديس يف وسدع امل سسدات املعنيدة وضدع بدرامج للمهدارات ومريهدا مدن الدبامج اإلإائيدة وتنفيددذها
بفعاليددة يف الوقددت املناسددا .والسددجل احلددايل لألشددخاص ذوي اإلعاقددة الددذي قددتفظ بدده الوكالدة الوطنيددة
للحماية الجتماعية مرهق ومري مكتمل ،إذ يلقي علث عاتق األشخاص ذوي اإلعاقة عداء التسدجيل
مددن خددالل مب ددادرة طوعيددة .وتش ددمل خطددة العمددل الس دلاتيجية إنشدداء س ددجل وطددين لألش ددخاص ذوي
اإلعاقددة حبلددول عددام  .2023كمددا تعكددف وزارة الش د ون اجلنسددانية واألسددرة واخلدددمات الجتماعيددة علددث
صيامة مبدأ تدوجيهي للتصدنيف فيمدا يتعلدق ابألشدخاص ذوي اإلعاقدة .وعندد النتهداء مدن وضدع هدذين
الصكني ،سيتمكن أصحاب املصلحة من تلبية احتياجات األشخاص ذوي اإلعاقة علث وو أفضل يف
مجيع أواء البلد.
دابع املركد ددزي للرعايد ددة الصد ددحية يش د د ِّكالن قد دددايا أمد ددام
 -161ول ي د دزال الوصد ددول املد ددادي إىل املبد دداا والطد د ُ
ِ
األشخاص ذوي اإلعاقة .وين قانون البناء الذي اعتُمد يف عام  2019علث أن ق ّدد مجيع مباا اخلدمدة
العامة طرق وصول األشخاص ذوي اإلعاقة الذين حيتاجون إىل دخول املباا ابلكراسي املتحركة.
 -162وُمي ددنح حالي د ا ب دددل ش ددهري ق دددره  2 000روفي دة ( 130دولرا م ددن دولرات ال ددولايت املتح دددة)
جلمي د ددع األش د ددخاص ذوي اإلعاق د ددة املس د ددجلني ل د ددد الوكالد د دة الوطني د ددة للحماي د ددة الجتماعي د ددة .وحبل د ددول
عددام  ،2018كددان  7 771مددن األشددخاص ذوي اإلعاقددة مسددجلني لتل ّقددي البدددل يف مجيددع أودداء ملددديف.
ولضدمان التسدداق يف قديدد األهليددة للحصدول علددث البددل املددذكور ،تعكدف الوكالددة علدث وضددع الصدديغة
النهائيددة للمبدددأ التددوجيهي املتعلددق بتحديددد اإلعاقددة وإصدددار شددهادة بشددبهنا .كمددا أطلقددت الوكالددة بر إلد ا
جدي دددا للحماي ددة الجتماعي ددة لتوس دديع نط دداق الت ددبمني ليش ددمل اخل دددمات العالجي ددة ال دديت حيص ددل عليه ددا
األشخاص ذوو اإلعاقة.
 -163ويف عام  ،2017أطلقت احلكومة كسياسة تكاف الفرص للجميعك اليت أعلنت عن  157فرصة
عمل لألشخاص ذوي اإلعاقة .ويف عام ُ ،2018و ِظّف  260من األشخاص ذوي اإلعاقة يف م سسات
مملوكددة للدولددة .وحددى اآلن ،ل ي دزال  273مددن األشددخاص ذوي اإلعاقددة يعملددون ،وهندداك اثنددان يتلقيددان
ِ
تيسددره وزارة الش د ون اجلنسددانية واألسددرة واخلدددمات الجتماعيددة .وتواصددل
تدددريبا داخليّ دا مدددفوع األجددر ّ
الوزارة تيسري مساعي األشخاص ذوي اإلعاقة يف البحث عن فرص عمل.
 -164ونظمدت وزارة الشد ون اجلنسددانية واألسدرة واخلدددمات الجتماعيددة كمعدرض ريدددهانك وكمعددرض
ريفلدديك يف ع ددامي  2016و 2019عل ددث الت دوايل ،لت ددوفري منصددة حص درية لألش ددخاص ذوي اإلعاق ددة إلب دراز
مواهبهم .ولقي املعرضان ااح ا ،إذ شارك أكثر من  60من األشدخاص ذوي اإلعاقدة يف املعدرض املدنظم
يف عددام  .2019وعددالوة علددث ذل د  ،اسددتهل املعهددد املتعدددد التخصصددات بدددوره ب درامج للتدددريا املهددين
لذوي اإلعاقة السمعية يف عام .2019
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كاف -املهاجرون
التوصيات،3-143 ،2-143 ،1-143 ،125-141 ،124-141 ،123-141 ،122-141 ،71-141 :
،70-143 ،23-143 ،22-143 ،21-143 ،9-143 ،8-143 ،7-143 ،6-143 ،5-143 ،4-143
69-143
 -165ل ي دزال تنظدديم العمددال املهدداجرين يش د ِّكل قدددايا رئيسددي ا .وزاد عدددم مالءمددة املهددارات يف سددوق
العمد ددل مد ددن احلاجد ددة إىل العمد ددال املهد دداجرين .وتتوقد ددع اإلسد ددقاطات الدميغرافيد ددة زايدة يف عد دددد السد ددكان
األجانا املقيمني إىل وو  32يف املائة حبلول عام .)28(2020

 -166وملديف طرف يف مجيع التفاقيات األساسية الثماا ملنظمة العمل الدولية منذ كانون الثاا/
يندداير  ،2013ول ي دزال قددانون العمالددة( )29حيكددم مجيددع اجلوانددا املتعلقددة ابلعمالددة .وجيددوز جلميددع العمددال
اخلاضعني للولية القضائية مللديف أن يلتمسوا سبل النتصاف القانوا فيما يتعلق مبنازعات العمل عن
طريق هيئة عالقات العمل وحمكمة العمل.
 -167ويتضددمن التعددديل اخلددامس لقددانون العمددل( )30أحكام دا حمددددة ختد ِّدول وزارة التنميددة القتصددادية
ف ددرض ت دددابري إداري ددة عل ددث أرابب العم ددل ال ددذين ينتهك ددون ش ددروط دف ددع املرتب ددات والب دددلت ومريه ددا م ددن
املكافددلت للعمددال امله دداجرين .وأد سددن قددانون ض دريبة الدددخل يف عددام  2019إىل إلغ دداء شددرط ض دريبة
التحويالت املالية.
 -168ويف متوز/يوليه ُ ،2019سنّت لئحة منقحة لوكدالت التوظيدف .وتُلدزم الالئحدة هدذه الوكدالت
ابستحدا خدمات متاحة للجمهور ،وتقضي بتوظيف العمال املهاجرين من خالل وكالت التوظيف
املسدجلة واملنظمدة يف بلدددان املصددر ،وختد ِّدول وزارة التنميدة القتصدادية صددالحية إدراش الوكدالت املخالفددة
لقانون العمل وقوانني مكافحة الجتار ابلبشر يف القائمة السوداء.
 -169وتُبذل جهود لستعراض قانون العمالة ولئحة العمالة األجنبية وسياسة املوافقة علث العمالة،
واإلجراءات املقابلة لتبسيط احلقوق واملس وليات املتعلقة ابلعمال املهاجرين .وعدالوة علدث ذلد  ،جيدري
العمددل علددث وضددع معيددار إلي دواء العمددال املهدداجرين .ويف منتصددف عددام  ،2019أنشددبت هيئددة عالقددات
العمل بوابة إلكلونية لتيسري قيام اعالس احمللية ابلحتفاظ بسجل للمغلبني.
 -170ومل تفلدح الوكدالت املعنيدة ،يف السددنوات السدابقة ،يف تب أدني القضددااي األساسدية يف هدذا القطدداع،
كم ددا أن تعزي ددز السياس ددات املتعلق ددة ابلعم ددال امله دداجرين يف مل ددديف يفتق ددر إىل قدي ددد األول ددوايت عل ددث
الصعيد الوطين .وأد عدم التنسيق امل سسي وعدم بذل الوكالت احلكومية جهودا متسدقة يف املاضدي
إىل تفاقم هذا الوضع.
 -171وبيددد أن احلكومددة احلاليددة ملتزمددة بتحديددد األسددباب اجلذريددة وتنفيددذ جهددود موحدددة ملعاجلددة هددذه
املسبلة.
 -172ويف هذا الصدد ،أُنشئت يف  17أيلول/سبتمب  2019فرقة عمل وطنية معنية ابملسائل املتصدلة
ابلعمددال املهدداجرين لصددوغ سياسددة بشددبن مجيددع املسددائل املتعلقددة ابلعمددال املهدداجرين .وبدددأ تنفيددذ بددر مج
لتسوية الوضع القانوا يف أيلول/سبتمب  2019ملدة سنة واحدة .ويشمل الب مج تسوية أوضاع العمال
مددري احلدداملني للواثئددق الالزمددة ،وضددمان حص دوهلم علددث اخلدددمات ،وإعددادة إدمدداجهم لددد أرابب عمددل
جدددد ،ويسددمح ،خالف د ا لددب مج العددودة الطوعيددة إىل الددوطن الددذي كددان قائم د ا يف السددابق ،إبعددادهتم إىل
أوطاهنم حبرية دون معاقبة .وحبلدول كدانون األول/ديسدمب  ،2019كدان  14 056عدامالا مهداجرا قدد طلبدوا
التسجيل من خالل الب مج .ويتم إصدار بطاقات التسجيل من خالل هدذا الدب مج قبدل النتهداء مدن
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عملية التحقق ،لتسهيل احلصول علث اخلدمات ،مثل الرعاية الصحية .وتعاجل هذه اآللية خلالا أساسيّ ا
يف النظام حيول دون حصول العمال مري احلاملني للواثئق الالزمة علث خدمات الرعاية الصحية.
 1-143و 2-143و3-143

 -173وتنظد ددر احلكومد ددة يف املوقد ددف الد ددذي سد ددتتخذه بشد ددبن التوصد دديات
و 4-143و 5-143و 6-143و 7-143و 8-143و 9-143و 21-143و 22-143و 23-143و.70-143

الل -االجتار ابلبشر
التوصيات:

22-143 ،19-143 ،72-141 ،70-141 ،69-141 ،68-141 ،67-141 ،66-141

 -174انضددمت ملددديف إىل بروتوكددول الجتددار ابألشددخاص امللحددق ابتفاقيددة األمددم املتحدددة ملكافحددة
اجلرميددة املنظمددة عددب الوطنيددة يف  14أيلول/سددبتمب  .2016وعقددا سددن قددانون مكافحددة الجتددار ابلبشددر،
أنشددئت اللجنددة التوجيهيددة الوطنيددة املعنيددة ابلجتددار ابلبشددر يف عددام  .2016وعقدددت اللجنددة اجتماعددات
منتظمة حى عام  ، 2017حيث أد عدم اللتزام ونق املوظفني واملسائل املتعلقة بتشكيلة اللجنة إىل
انقطدداع يف أعماهلددا .ونتيجددة لددذل  ،مل تعددد اللجنددة تشددتغل إىل أن أعيددد تشددكيلها وعدداودت النعقدداد يف
عام .2019
وعقدددت جلنددة تقنيددة متع ددددة
 -175ووضددعت اللجنددة خطددة عمددل وطنيددة ملكافح ددة الجتددار ابلبشددرُ ،
القطاعددات علددث املسددتو التقددين يف أوائددل عددام  2016لرصددد تنفيددذ اخلطددة .واعتمدددت اللجنددة ونشددرت
املبدداد التوجيهيددة لتحديددد هويددة الضددحااي يف شددباط/فباير  2016واسددتهلت عددددا مددن ب درامج التوعيددة
خدالل هدذه الفدلة .وأُنشدئ خدط وطدين لالتصددال املباشدر لددعم الضدحااي ونُِّفدذت أنشدطة تروجييدة لتيسددري
اإلبالغ عن ضحااي الجتار وعمل األطفال.
 -176ولتعزيددز الرصددد ومجددع البيددا ت ،وضددعت دائددرة الشددرطة يف ملددديف يف عددام  2017نظامدا إلدارة
القض ددااي وأدإلت دده يف نظ ددام املعلوم ددات اخل دداص ب دددائرة الش ددرطة يف ع ددام  .2018وتواص ددل دائ ددرة اهلج ددرة يف
ملديف تنفيذ تدريا إلزامي علث وحدة مكافحة الجتار ابلبشر جلميع املوظفني اجلدد.
ووِّجهت ألول مرة يف إطار قانون مكافحة الجتدار ابلبشدر هتدم إىل  3أفدراد يف عدام  ،2016ممدا
ُ -177
أسفر عن صدور إدانة ابلجتار ابألشخاص ألمراض الستغالل اجلنسي .ويف عام  ،2019أحالت دائرة
اهلجرة يف ملديف  27قضية يشتبه يف أهنا تنطوي علث توظيدف احتيدايل وعلدث الجتدار ابلبشدر إىل دائدرة
الشددرطة إلج دراء مزيددد مددن التحقيقدداتِ ،
جهددت هتددم إىل  4أف دراد مددا زال ددت حمدداكمتهم جاري ددة .ويف 19
وو ّ
ُ
شباط/فباير  ،2019مت إدراش  24شركة توظيف علث القائمة السدوداء يف نظدام املغلبدني علدث اإلنلندت.
ومنذئذ توقفت وزارة التنمية القتصادية عن تقدمي مجيع اخلدمات اإلدارية إىل هذه الشركات.
 -178ول يزال الفتقار إىل اخلبة التقنية يف إلال التحقيق واملقاضاة وداخدل السدلطة القضدائية يعدوق
إجراء حماكمات جحة .وت دي حمدودية توافر امللمجني التحريدريني ،وعددم التمثيدل القدانوا يف احملداكم،
والتددبخر يف املقاضدداة ،إىل انتهدداك حقددوق الضددحااي .كمددا أن حمدوديددة امليزانيددة وعدددم وجددود مددبو دائددم
ودعم للضحااي كلها عوامل تش ِّكل بدورها عقبات أمام فعالية مكافحة الجتار ابلبشر.
 -179وتُبددذل حالي دا جه ددود لسد ّدن التعددديالت التش دريعية الالزمددة ملواءمددة تعري ددف الجتددار ابلبشددر م ددع
بروتوكول األمم املتحددة لالجتدار ابألشدخاص ،وتنقديح تشدكيلة اللجندة التوجيهيدة الوطنيدة املعنيدة ابلجتدار
ابلبش ددر .ويت دديح ب ددر مج تس ددوية الوض ددع الق ددانوا للعم ددال امله دداجرين ،ال ددذي ب دددأ العم ددل ب دده يف أيل ددول/
سبتمب  ،2019للحكومة قديد هوية ضحااي الجتار ابلبشر وتقدمي خدمات الرعاية هلم .وهكذا التحق
برإ عمل جديدين وأعيد إدماجهما يف اعتمع.
اثنان من الضحااي كا يقيمان يف مبو م قت ّ
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رابعا -التحدايت اليت تواجه التنمية
ألف -املخدرات واجلرائم املتصلة ابملخدرات
التوصية:

99-141

 -180قُ د ِّدم يف الفددلة مددن ع ددام  2016إىل عددام  2018مددا إلموعدده  6 643م ددن قضددااي اجل درائم املتص ددلة
ابملخدرات( )31إىل سلطات إنفاذ القانون ،ويف عام  ،2018مت احتجاز  1 043شخصدا لرتكدا م جدرائم
تتعلددق ابملخدددرات( .)32وتتعلددق نسددبة  15يف املائددة مددن احلددالت الدديت أُبلددش عنهددا إىل دائددرة الشددرطة خددالل
هددذه الفددلة ابملخدددرات قديدددا ،عدددا عددن اجل درائم املرتكبددة قددت ثريهددا .ويش د ِّكل تفشددي تعدداطي م دواد
اإلد مان داخل اعتمع عقبة أمام الشباب والقو العاملة يف ملديف.
 -181وتتوقددف األهددداف الرئيسددية الدديت رمستهددا احلكومددة يف معاجلددة مسددبلة املخدددرات والعنددف علددث
إعددادة التبهيددل الشددامل والفعددال ،وإعددادة إدمدداش األفدراد املتددبثرين .ويف هددذا الصدددد ،تن ِّفددذ الوكالددة الوطنيددة
ملكافح ددة املخ دددرات ب درامج للع ددالش م ددن إدم ددان املخ دددرات ،وبد درامج الع ددالش الس ددكنية وش ددبه الس ددكنية،
والع ددالش اإلب دددايل ابمليث ددادون ،وب د درامج الع ددالش اعتمع ددي .ويف الف ددلة م ددن ع ددام  2016إىل عد ددام ،2019
أكمل  1 574فردا برامج العالش بنجاح ،وتل ّقث  2 602التثقيف والتوعية ابملخدرات واملعلومات املتعلقة
خبدمات العالش من املخدرات من خالل بدرامج تددخل ذات أهدداف حمدددة .مدري أن مدن أكملدوا هدذه
البامج بنجاح ل ميثلون سو نسبة ضئيلة من أعداد املدمنني.
وجتددر بدرامج إلعددادة هيددل متعدداطي املخدددرات يف السددجون مددن أجددل تقدددمي الدددعم النفسددي،
ُ -182
وم ددرس امله ددارات احلياتي ددة ،ومن ددع مع دداودة اإلج درام .ومن ددذ ع ددام  ،2018نف دذت الوكال ددة الوطني ددة ملكافح ددة
القصددر ضددحااي تعدداطي
املخدددرات ب درامج خاصددة ابلتعدداون مددع وحدددة قضدداء األحدددا  ،ملعاجلددة ش د ون ّ
املخدرات .وحبلول عام  ،2019استفاد من خدمات الوكالة  14قاصرا.
 -183ويعوق النق الشديد يف موارد البىن التحتية ،ونق املوظفني التقنيني املدربني ،والفتقار إىل
ةليات الرصد داخل املنظومة ،توفري خدمات إعادة التبهيل علث وو فعال يف الوكالة ويف السجون.
 -184وملع اجلددة حمدوديددة البددىن التحتيددة ،أُنشددئت ثالثددة مراكددز للعددالش مددن إدمددان املخدددرات والعددالش
اعتمعي يف مناطق تلفة من ملديف خالل عام  ،2019ومت ختصي أموال لبناء مرفق إلعادة التبهيل
خاص ابلنساء حصرا .كما تُبذل جهود لوضع برامج صصدة للعدالش مدن املخددرات لتلبيدة احتياجدات
متعاطي املخدرات مدن األحددا قديددا ،وتيسدري اللتيبدات الراميدة إىل التمداس خددمات إعدادة التبهيدل
مددن مراكددز خارجيددة .وهتدددف خطددة العمددل الس دلاتيجية إىل إج دراء قليددل شددامل للثغ درات الدديت تشددوب
اآلليات الوقائية القائمة ،واعتماد برامج وقائية شاملة يف مجيع أواء ملديف.

ابء -حمدودية القدرات
التوصيات97-141 ،15-141 ،14-141 ،13-141 ،12-141 ،11-141 ،10-141 ،9-141 ،8-141 :

 -185يش ِّكل نق املوارد البشرية املدربة شامالا رئيسيّ ا يف مجيع القطاعات يف ملديف .فعلث سبيل
املثال ،جيب الفتقار إىل األطباء احملليني املدربني القطاع الصحي يف ملديف علث العتماد علث املهنيني
األجانددا .وكث دريا مددا ي د ثِّر ارتفدداع معدددل الدددوران ،ل سدديما داخددل نظددام الرعايددة الصددحية ،علددث نوعيددة
اخلدمددة ويعددوق السددتمرارية يف تقدددمي اخلدددمات .وعددالوة علددث ذل د  ،مثددة حاجددة ماسددة إىل أخصددائيني
م د هلني يف إلددال احلمايددة الجتماعيددة يف مجيددع أودداء البلددد .وحيتدداش قطدداع التعلدديم أيض د ا إىل أكددادمييني
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ومهنيددني مدددربني لتلبيددة احتياجددات األطفددال ذوي الحتياجددات اخلاصددة قديدددا .وقتدداش أجهددزة إنفدداذ
القددانون والسددلطة القضددائية بدددورها إىل التدددريا والتوعيددة فيمددا يتعلددق ابملسددائل املتصددلة حبقددوق اإلنسددان
واحل دوارات الناشددئة يف هددذا اع دال .وهندداك حاجددة ملحددة إىل وضددع خطددة للتنميددة البش درية لتعزيددز قدددرات
املوارد البشرية يف ملديف.
 -186وأج ددرت وزارة التعل دديم الع ددايل مد د خرا قل دديالا لالحتياج ددات التدريبي ددة يف مجي ددع أو دداء مل ددديف،
وأنشئت وحدة لتنمية املهارات داخل وزارة التنمية القتصادية .وتُبذل أيض ا جهود لتوفري فرص التدريا
لألخصائيني الجتماعيني ،مع اللكيز بوجه خداص علدث مراكدز خددمات األسدرة والطفدل الديت تعداا مدن
نق يف املوظفني يف اجلُزر.

 -187وهتدف خطة العمل السلاتيجية لدائرة الشرطة يف ملديف للفلة  )33(2024-2019إىل جتديد
امل سسة من خالل مراعاة احلقوق يف عمليات ضبط األمن ،وأعطت اخلطة األولوية لتوفري التددريا يف
إلال األخالقيات وحقوق اإلنسان جلميع املوظفني علث نطاق امل سسة .وعملت جلنة حقدوق اإلنسدان
يف ملديف مع واضعي املناهج الدراسية لتعزيز التثقيف يف إلدال حقدوق اإلنسدان يف املددارس ،وتضدطلع
أبنشطة التوعية من خدالل ندوادي حقدوق اإلنسدان ،وأجدرت ،بصدفتها اآلليدة الوقائيدة الوطنيدة 3 ،دورات
يف عد ددام  ،2019حيد ددث متد ددت توعيد ددة  85مد ددن مد ددوظفي السد ددجون مبتطلبد ددات اتفاقيد ددة مناهضد ددة التعد ددذيا
وقواعد مانديال.
 -188وتسلِّم خطة العمل السدلاتيجية أبن تنميدة املدوارد البشدرية سياسدة رئيسدية يف مجيدع القطاعدات
سيكفل تنفيذها حلولا علث املد البعيد يف إلال توفري املوارد البشرية.

جيم -القضااي املستجدة
 -189يسددتلزم اعتمدداد ملددديف بشدددة علددث السددياحة وعلددث منطقددة العاصددمة املكتظددة ابلسددكان ذات
البنيددة التحتيددة احليويددة القائمددة علددث املركزي دة أن يكددون البلددد يقظ دا إزاء األعمددال اإلرهابيددة احملتملددة .وقددد
أسهمت اإلدارات السابقة ،اليت دأبت علث إنكار وجود التطرف العنيف ،بصدورة مدري مباشدرة يف زايدة
مظدداهر ه ددذا التط ددرف .وعل ددث النق دديض م ددن ذل د  ،فددإن احلكوم ددة احلالي ددة أول م ددن يع ددلف علن دا بوج ددود
التطرف العنيف ،وكشفت عن النطاق الكامل ملظاهره.
 -190واحلكومة ملتزمة مبكافحة التطدرف العنيدف والتشددد .وتتدوخث احلكومدة أساسد ا تشدجيع إجدراء
ح دوار وطددين بشددبن هددذه املسددبلة ،واألهددم مددن ذل د  ،محايددة حقددوق الفئددات املستضددعفة املعرضددة للخطددر
بسبا املمارسات املتطرفة .وعقد الرئيس صليح جلندة فرعيدة اتبعدة علدس األمدن القدومي لتحديدد وتنفيدذ
تدابري يف الوقت املناسا هلذا الغرض.
 -191وين ِّفذ التعديل اهلام الذي أُدخل علث قانون منع اإلرهداب يف  10تشدرين األول/أكتدوبر 2019

التوصدديات ال دواردة يف ق درارات إللددس األمددن التددابع لألمددم املتحدددة ويرسددم األدوار امل سسددية يف مكافحددة
اإلرهاب .وعمالا ذا القانون ،نشدر مكتدا الدرئيس أيضدا يف  19أيلول/سدبتمب  2019قائمدة املنظمدات
صنِّفت علث أهنا مجاعات إرهابية.
اليت ُ
 -192ويعمل املركز الوطين ملكافحة اإلرهاب علث اعتماد خطة عمل وطنية متعددة القطاعدات ملندع
التطددرف العنيددف ومكافحتدده .كمددا ُوضددعت إج دراءات عمددل موحدددة ل دزايدة الددوعي ددذه القضددااي علددث
مستو اجلُزر.
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 خامتة-خامسا
 بعددد،2015  يف إطار اجلولة الثانية من السدتعراض الددوري الشدامل يف عدام، التزمت ملديف-193
. قققت نسبة مئوية مهمة منها يف العام املاضي،من اإلجراءات اإلجيابية
 وتوطيد ددد احلك د ددم، إل أن ملد ددديف تواجد دده ق د دددايت كبد ددرية يف اسد ددتعادة النزاه د ددة يف امل سس د دات-194
. يف تعزيز حقوق اإلنسان ومحايتها،  واألهم من ذل،الدميقراطي
 وت كددد ملددديف لشددركائها التزامهددا املتجدددد بدددعم القدديم الدميقراطيددة يف سددعينا إىل قيددادة جوانددا-195
 تقريدرا، هلدذا الغدرض، ول تزال ملديف ملتزمة ابلستعراض الدوري الشدامل وسدتق ِّدم.جديدة من التنمية
.عن منتصف املدة لالستعراض الدوري الشامل
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Annex 1.
Presidential Commission on Investigation of Murders and Enforced Disappearances- Established via
a Presidential Decree on 17 November 2018.
Presidential Commission on Corruption and Asset Recovery- Established via a Presidential Decree on
17 November 2018.
Presidential Action Committee established on 24 January 2019.
Presidential Committee to Investigate Government Housing Schemes Issues established on 31
December 2018.
http://agoffice.gov.mv/v4/wp-content/uploads/2016/12/NHRAP_EN.pdf
https://presidency.gov.mv/HundredDays/Index/
https://presidency.gov.mv/SAP/
http://statisticsmaldives.gov.mv/yearbook/2019/- Table 7.1
(though there was a single imported case reported in 1994).
Undertaken in partnership with the UN Population Fund.
Section 34 of the Disaster Management Act.
Undertaken in collaboration with UNDP.
http://agoffice.gov.mv/v4/wp-content/uploads/2019/10/ASSESSMENT-OF-THE-JUSTICESECTOR-REFORM-PROPOSALS.pdf – conducted in partnership with UNDP.
Enacted on 23 July 2019.
Formulated in partnership with the American Bar Association.
Enacted on 27 June 2019.
Formulated in collaboration with UNDP.
Formulated in collaboration with UNDP.
Established through the Arbitration Act of 2013.
Enacted on 17 November 2019.
Undertaken in collaboration with UNICEF.
http://fpa.gov.mv/uploads/publications/guidelines/Maldives_Domestic_Violence_Prevention_
Strategic_Plan_2017-2021_FINAL_23_4_17.pdf
Published in December 2018.
This Act will come into force on 20 February 2020.
Developed in collaboration with UNICEF and MPS.
Enacted on 8 July 2010.
Maldives Population Projections 2014-2054.
Enacted in 2008.
Enacted on 25 August 2016.
http://statisticsmaldives.gov.mv/yearbook/2019/ – Table 8.8.
http://statisticsmaldives.gov.mv/yearbook/2019/ – Table 8.13.
https://www.police.gov.mv/strategic_plan/STRATEGIC_PLAN_ONLINE.pdf
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