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  جملس حقوق اإلنسان
  الفريق العامل املعين باالستعراض الدوري الشامل

  الدورة التاسعة
  ٢٠١٠نوفمرب / تشرين الثاين١٢-١جنيف، 

السامية حلقوق اإلنسان، وفقاً للفقرة     جتميع للمعلومات أعدته املفوضية         
  ٥/١من مرفق قرار جملس حقوق اإلنسان ) ب(١٥

  ملديف    

هذا التقرير هو جتميع للمعلومات الواردة يف تقارير هيئات املعاهدات، واإلجـراءات              
اخلاصة، مبا يف ذلك املالحظات والتعليقات املقدمة من الدولة املعنية، ويف غري ذلك من وثائق               

وال يتضمن التقرير أية آراء أو وجهات نظر أو اقتراحات          . مم املتحدة الرمسية ذات الصلة    األ
من جانب مفوضية األمم املتحدة السامية حلقوق اإلنسان خبالف ما يرد منـها يف التقـارير                

وهو يّتبع هيكل املبادئ التوجيهية العامة اليت اعتمدها جملـس          . العلنية الصادرة عن املفوضية   
وقد ذُكرت بصورة منهجية يف حواشي هناية النص مراجع املعلومات الواردة   . إلنسانحقوق ا 

يف اجلولة األوىل هـي أربـع       وقد روعي يف إعداد التقرير أن وترية االستعراض         . يف التقرير 
ويف حال عدم وجود معلومات حديثة، أُخذت يف االعتبار آخر التقارير والوثـائق             . سنوات

وملا كان هذا التقرير ال جيمع سوى املعلومات الـواردة يف           . زال صاحلة املتاحة إن كانت ال ت    
وثائق األمم املتحدة الرمسية، فإن االفتقار إىل معلومات عن مسائل حمددة أو إىل التركيز على               

أو إىل تدين مستوى التفاعـل أو       /هذه املسائل قد ُيعزى إىل عدم التصديق على معاهدة ما و          
  .دولية حلقوق اإلنسانالتعاون مع اآلليات ال
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 املعلومات األساسية واإلطار  - أوالً  

  )١(نطاق االلتزامات الدولية  - ألف  

  التحفظات/اإلعالنات  اخلالفة االنضمام أو تاريخ التصديق أو  )٢(املعاهدات العاملية حلقوق اإلنسان
االعتراف باالختصاصات احملددة 

  هليئات املعاهدات
ء علـى مجيـع     االتفاقية الدولية للقضا  
  أشكال التمييز العنصري

  ال): ١٤املادة (شكاوى األفراد   ال توجد  ١٩٨٤أبريل / نيسان٢٤

العهد الدويل اخلاص باحلقوق االقتصادية     
  واالجتماعية والثقافية

  -  ال توجد  ٢٠٠٦سبتمرب / أيلول١٩

العهد الدويل اخلاص بـاحلقوق املدنيـة       
  والسياسية

الشكاوى املتبادلـة بـني الـدول         )١٨املادة (حتفظ   ٢٠٠٦سبتمرب / أيلول١٩
  ال): ٤١ املادة(

الربوتوكول االختيـاري األول للعهـد      
  الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية

  -  ال توجد  ٢٠٠٦سبتمرب / أيلول١٩

اتفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييـز       
  املرأة ضد

    )١٦املادة (حتفظ   ١٩٩٣يوليه / متوز١

االختياري التفاقية القـضاء    الربوتوكول  
  املرأة على مجيع أشكال التمييز ضد

): ٩ و ٨املادتان  (إجراءات التحقيق     ال توجد  ٢٠٠٦مارس / آذار١٣
  نعم

اتفاقية مناهضة التعذيب وغـريه مـن       
ضروب املعاملـة أو العقوبـة القاسـية      

  املهينة الالإنسانية أو أو

دلـة بـني الـدول      الشكاوى املتبا   ال توجد  ٢٠٠٤أبريل / نيسان٢٠
  ال): ٢١ املادة(

  ال): ٢٢املادة (شكاوى األفراد 
  نعم): ٢٠املادة (إجراءات التحقيق 

الربوتوكول االختياري التفاقية مناهضة    
التعذيب وغريه من ضـروب املعاملـة       

  الالإنسانية أو املهينة العقوبة القاسية أو أو

    ال توجد  ٢٠٠٦فرباير / شباط١٥

    )٢١ و١٤املادتان (  ١٩٩١فرباير / شباط١١  اتفاقية حقوق الطفل
الربوتوكول االختياري التفاقيـة حقـوق      
ــال يف  ــراك األطف ــق بإش ــل املتعل الطف

  املسلحة الرتاعات

إعالن ملزم مبوجـب      ٢٠٠٤ديسمرب / كانون األول٢٩
   سنة١٨: ٣املادة 

-  

الربوتوكول االختياري التفاقيـة حقـوق      
األطفـال  الطفل املتعلق ببيع األطفال وبغاء      
  واستغالل األطفال يف املواد اإلباحية

  -  ال توجد  ٢٠٠٢مايو / أيار١٠

    ال توجد  ٢٠١٠أبريل / نيسان٥  اتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة
 ،)٣(اعية والثقافية  الربوتوكول االختياري امللحق بالعهد الدويل اخلاص باحلقوق االقتصادية واالجتم         :املعاهدات األساسية اليت ليست ملديف طرفاً فيها      

والربوتوكول االختياري الثاين امللحق بالعهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية واهلادف إىل إلغاء عقوبة اإلعدام، واالتفاقية الدولية حلماية حقوق 
، واالتفاقية الدولية حلماية مجيع األشخاص من       مجيع العمال املهاجرين وأفراد أسرهم، والربوتوكول االختياري التفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة           

  ).٢٠٠٧التوقيع فقط، (االختفاء القسري 



A/HRC/WG.6/9/MDV/2 

3 GE.10-15309 

 
)٤(صكوك دولية رئيسية أخرى ذات صلة

  التصديق أو االنضمام أو اخلالفة 
  نعم   جرمية اإلبادة اجلماعية واملعاقبة عليهامنعاتفاقية 
  ال  األساسي للمحكمة اجلنائية الدوليةرومانظام 

)٥(توكول بالريموبرو
  ال  

)٦(الالجئون وعدميو اجلنسية
  ال 

)٧(ت اإلضافية امللحقة هبا والربوتوكوال١٩٤٩أغسطس / آب١٢املؤرخة اتفاقيات جنيف 
  نعم، عدا الربوتوكول الثالث 

)٨(االتفاقيات األساسية ملنظمة العمل الدولية
  ال 

  ال ملكافحة التمييز يف جمال التعليم) اليونسكو( ةاتفاقية منظمة األمم املتحدة للتربية والعلم والثقاف

ملديف بأن تنظر يف التصديق على بروتوكـول منـع    )٩(أوصت جلنة حقوق الطفل     -١
وقمع ومعاقبة االجتار باألشخاص، وخباصة النساء واألطفال ونظام روما األساسي للمحكمة           

 .)١٠(١٩٦٧ وبروتوكوهلا لعـام     ١٩٥١اجلنائية الدولية وبأن تنضم إىل اتفاقية الالجئني لعام         
وشجعت جلنة القضاء على التمييز ضد املرأة ملديف على النظر يف التصديق على االتفاقيـة               

  . )١١(الدولية حلماية حقوق مجيع العمال املهاجرين وأفراد أسرهم
، أكدت جلنة حقوق الطفل من جديد على توصيتها مللديف بـأن            ٢٠٠٩ويف عام     -٢

  . )١٢(تقييده أو د سحبهفظها على االتفاقية بقصتعيد النظر يف حت

  اإلطار الدستوري والتشريعي  - باء  
أشار املقرر اخلاص املعين باحلق يف حرية الرأي والتعبري إىل أن الدستور اجلديد يدخل                -٣

 معظم احلقوق واحلريات مبا يف ذلكتغيريات هامة على احلوكمة واهلياكل األساسية القانونية؛  
دون " اجلميـع "والسياسية؛ ويشري صراحة إىل أن مجيع احلقوق واحلريات تنطبق على           املدنية  

 للمنسق املقيم، فـإن     ٢٠٠٧ووفقاً للتقرير السنوي لعام      .)١٣(أي شكل من أشكال التمييز    
، كـان بطيئـاً     ٢٠٠٦تنفيذ خريطة طريق جدول أعمال اإلصالحات، اليت أُطلقت يف عام           

 لتحقيق معظم املراحل املشار     ٢٠٠٨ذ زاد سرعة خالل عام      بشكل عام، غري أن زخم التنفي     
  . )١٤(٢٠٠٨أغسطس /آب ٦ومت التصديق على الدستور يف . إليها
علـى  ) الربملان(وشجعت املقررة اخلاصة املعنية حبرية الدين أو املعتقد اجمللس اخلاص     -٤

 أن يـشمل مجيـع      إدراج احلق يف حرية الدين أو املعتقد يف الدستور ألن هذا احلق ينبغـي             
والحظ املقرر اخلاص املعين باحلق يف حرية الـرأي والتعـبري أن             .)١٥(يف ملديف  األشخاص

 اخلاصـة املعنيـة     ةوأعربت املقرر  )١٦(الدستور اجلديد ال مينح اجلنسية امللديفية إال للمسلمني       
 كـانون   ١١حبرية الدين أو املعتقد، اليت أرسلت بالغاً بشأن هذه املسألة إىل ملـديف يف               

 سـليب   احتمال أن يؤدي ذلك إىل حدوث تأثري      عن بالغ قلقها من      ،)١٧(٢٠٠٨يناير  /الثاين
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كبري على حقوق اإلنسان يف البلد، مبا يف ذلـك ألولئـك األشـخاص الـذين ارتـدوا                  
  . )١٨(اإلسالم عن
والحظت جلنة حقوق الطفل احلاجة إىل تعديل قانون محاية حقوق الطفل لالمتثال              -٥

وأعربت عن أسفها لعدم وجود جزاءات واجبة التطبيق وأحكام صـرحية            .)١٩(لالتفاقيةمتاماً  
   .)٢٠(بشأن جترمي جتنيد األطفال يف القوات املسلحة الوطنية

وحثت جلنة القضاء على التمييز ضد املرأة ملديف على أن تدرج يف الدستور أو يف                 -٦
مييز املباشر وغري املباشـر، وجـزاءات       مشروع تشريعي تعريفاً للتمييز ضد املرأة يشمل الت       

وأوصت جلنـة حقـوق      .)٢١(مالئمة ألفعال التمييز ضد املرأة وكفالة وسائل انتصاف فعالة        
  . )٢٢(الطفل بإدراج اتفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييز ضد املرأة يف القانون احمللي

 أن مـشروع قـانون    ٢٠٠٨وذكر التقرير السنوي ملنسق األمم املتحدة املقيم لعام           -٧
 يف منظمـة    ١٨٣وأصبحت ملديف الدولة العضو      .)٢٣(٢٠٠٨يوليه  / يف متوز  اعُتمدالعمل  

  . )٢٤(٢٠٠٩مايو / أيار١٥العمل الدولية يف 

  اإلطار املؤسسي والبنية األساسية حلقوق اإلنسان  - جيم  
ق منحت جلنة التنسيق الدولية للمؤسسات الوطنية حلقوق اإلنـسان جلنـة حقـو              -٨

 .)٢٥(٢٠٠٨ تعزيز ومحاية حقوق اإلنسان يف عـام         يف جمال " املركز باء "اإلنسان يف ملديف    
وأبرزت جلنة حقوق الطفل أمهية احترام استقالل اللجنة وعـدم التـدخل فيمـا يتعلـق                

 عن اللجنة الفرعية املعنية مبنع التعذيب    واستفسرت .)٢٦(مبخصصات ميزانيتها وتعيني أعضائها   
  . )٢٧(، بوصفها آلية وقائية وطنيةزيارات املمنوحة للجنة على وجه الدقةتفويض النطاق 

وأوصى املقرر اخلاص املعين باحلق يف حرية الرأي والتعبري احلكومة بأن تنشئ آليـة                -٩
  . )٢٨(دائمة داخل اإلدارة لكفالة استشارة خمتلف فئات اجملتمع بشأن جهود اإلصالح اجلارية

ة املعنية بالسكن الالئق بإنشاء جملس لـسياسات األراضـي          وأوصت املقررة اخلاص    -١٠
والسكن، مبشاركة ممثلي اجملتمع احمللي وأعضاء الوكاالت احلكوميـة والقطـاع اخلـاص،             

  . )٢٩(للمشاركة يف وضع سياسات األراضي والسكن ورصد تنفيذ اإلصالحات

  تدابري السياسة العامة  - دال  
ا يكفي من املوارد البشرية واملالية لتنفيذ خطـة         أوصت جلنة حقوق الطفل بتوفري م       -١١

، مع مـشاركة اجملتمـع      ٢٠١٠-٢٠٠١العمل الوطنية من أجل رفاه الطفل امللديفي للفترة         
  . )٣٠(املدين على أوسع نطاق
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  تعزيز ومحاية حقوق اإلنسان على أرض الواقع  - ثانياً  

  التعاون مع آليات حقوق اإلنسان  - ألف  

  ات املعاهداتالتعاون مع هيئ  -١  

)٣١(هيئة املعاهدة
 

آخر تقرير قُدم 
 حالة اإلبالغ رد املتابعة آخر مالحظات ختامية فيه  وُنظر

 التقرير املوحد الذي يضم التقارير اسُتلم – ١٩٩٩أغسطس /آب ١٩٨٩ جلنة القضاء على التمييز العنصري
 /من اخلامس إىل الثامن يف كانون الثاين      

 ٢٠١٠يناير 

ية باحلقوق االقتصادية   اللجنة املعن 
 واالجتماعية والثقافية

تأخر موعد تقدمي التقرير األويل منـذ        – – –
 ٢٠٠٨ عام

ــباط – – – اللجنة املعنية حبقوق اإلنسان ــر األويل يف ش ــُتلم التقري  /اس
 ٢٠١٠ فرباير

اللجنة املعنية بالقضاء على التمييز     
 ضد املرأة

عد تقدمي التقرير املوحد الـذي      حيل مو  – ٢٠٠٧يناير /كانون الثاين ٢٠٠٥
 /يضم التقريرين الرابع واخلامس يف متوز     

 ٢٠١٠ يوليه

تأخر موعد تقدمي التقرير األويل منـذ        –  – – جلنة مناهضة التعذيب
 ٢٠٠٥ عام

حيل موعد تقدمي التقرير املوحد الـذي        – ٢٠٠٧يونيه /حزيران ٢٠٠٦ جلنة حقوق الطفل
 يضم التقريرين الرابـع واخلـامس يف      

 ٢٠١١سبتمرب  /أيلول

 الربوتوكول -جلنة حقوق الطفل 

 الطفل حقوق التفاقية االختياري

 الرتاعات يف األطفال بإشراك املتعلق

 املسلحة

 – – ٢٠٠٩يناير /كانون الثاين ٢٠٠٧

 الربوتوكول -جلنة حقوق الطفل 

 الطفل حقوق التفاقية االختياري

 األطفال وبغاء األطفال ببيع املتعلق

 اإلباحية املواد يف األطفال غاللواست

 – – ٢٠٠٩يناير /كانون الثاين ٢٠٠٧

قوق األشـخاص   حب اللجنة املعنية 
 اإلعاقة ذوي

حلّ موعد تقـدمي التقريـر األويل يف         –  – –
 ٢٠١٢ عام

، أعربت جلنة القضاء على التمييز العنصري عن أسفها ألن ملديف           ١٩٩٠يف عام   و  -١٢
  . )٣٢( وتقدمي املعلومات ذات الصلةدورة اللجنةة يف مل ترد على دعوهتا للمشارك

 كـانون   ١٧ إىل   ١٠وقامت اللجنة الفرعية املعنية مبنع التعذيب بزيارة ملديف من            -١٣
  . )٣٣(٢٠٠٧ديسمرب /األول
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  التعاون مع اإلجراءات اخلاصة  -٢  
 نعم ُوجهت دعوة دائمة

  ؛)٣٤()٢٠٠٦أغسطس / آب١٠ إىل ٦من ( حبرية الدين أو املعتقد؛ ة املعنية اخلاصةقررامل آخر الزيارات أو التقارير املتعلقة بآخر البعثات
 / آذار١ إىل فربايـر /شـباط  ٢٥مـن  (املقرر اخلاص املعين باستقالل القـضاة واحملـامني    

  ؛)٣٥()٢٠٠٧ مارس
  ؛)٣٦()٢٠٠٩مارس / آذار٥  إىل١من (املقرر اخلاص املعين باحلق يف حرية الرأي والتعبري؛ 

 .)٢٠٠٩فرباير / شباط٢٥ إىل ١٨من ( بالسكن الالئق ة املعنية اخلاصةقررامل

  الزيارات املوافق عليها من حيث املبدأ

 .)٣٧()٢٠٠٨فرباير / شباططُلبت يف(املقررة اخلاصة املعنية مبسألة العنف ضد املرأة  الزيارات اليت طُلب إجراؤها ومل يوافق عليها بعد

أعرب املكلفون بواليات عن شكرهم حلكومة ملديف على الدعوة وعلى الدعم والتعـاون              البعثاتالتعاون أثناء /التيسري
 . إليهم خالل بعثاهتم وبعدهانياملقدم

  متابعة الزيارات

 .واحدومل ترد احلكومة إال على بالغ  . بالغا١٤ً االستعراض، أُرسل موضوعخالل الفترة  الردود على رسائل االدعاء والنداءات العاجلة

 استبياناً أرسلها املكلفـون بواليـات يف إطـار          ٢٣ردت ملديف على استبيان واحد من        الردود على االستبيانات املتعلقة مبسائل مواضيعية
 .)٣٨(اإلجراءات اخلاصة

  التعاون مع املفوضية السامية حلقوق اإلنسان  -٣  
  . )٣٩(٢٠٠٨لمفوضية يف عام ل مسامهة مالية ملديف قدمت  -١٤
 أن البعثات امليدانية للمفوضية عملت بالتعاون مع الدول         ة السامي ة املفوض توالحظ  -١٥

للقضاء  واملؤسسية التشريعيةاإلصالحات ب فيما يتعلقلدعم تنفيذ توصيات اإلجراءات اخلاصة 
  .)٤٠(يف ملديف

ين تنفيذ االلتزامات الدولية املتعلقة حبقوق اإلنسان، مع مراعاة القانون اإلنـسا            - باء  
  الدويل الواجب التطبيق

  املساواة وعدم التمييز  -١  
 تـدابري   وجودأعربت اللجنة املعنية بالقضاء على التمييز ضد املرأة عن قلقها لعدم              -١٦

 استخدامها كسياسة عامة لتسريع حتقيق املساواة حبكم الواقع         وعدمخاصة مؤقتة يف القانون     
اء الدور الثانوي والتابع الذي تضطلع به النساء        وأعربت عن قلقها إز    .)٤١(بني املرأة والرجل  

 .)٤٢(والفتيات يف األسرة واملواقف النمطية التقليدية املتجذرة بعمق اليت ال تـزال مـستمرة             
وأوصت بتشجيع وسائط اإلعالم على بث صور إجيابية للمـرأة وللمركـز واملـسؤوليات              

  . )٤٣( اخلاص والعاماجملالنياملتساوية للمرأة والرجل يف 
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وأعربت جلنة حقوق الطفل عن قلقها ألن األطفال املولودين خارج إطار الـزواج               -١٧
 .)٤٤(حيق هلم التمتع حبقوق متساوية ويواجهون التمييز حبكم الواقـع وحبكـم القـانون              ال

، يف غضون ذلك، السماح لألطفال       ينبغي ورأت أنه . املواليدوأوصت بتحسني نظام تسجيل     
 اللجنة قلقة إزاء التمييز حبكم      وال تزال  .)٤٥( على اخلدمات األساسية   غري املسجلني باحلصول  

الواقع الذي يواجهه األطفال ذوو اإلعاقة الذين ال ميكنهم الوصول إىل اخلدمات االجتماعية             
والرعاية الصحية إال بشكل حمدود وال تتوفر هلم إال فرص قليلـة جـداً للتعلـيم الـشامل                  

وانب اإلعاقة يف مجيع عمليات وضع السياسات والتخطيط        وأوصت بإدراج ج   .)٤٦(للجميع
  . )٤٧(الصلة ذات الوطين
وأعربت املقررة اخلاصة املعنية حبرية الدين أو املعتقد عـن قلقهـا إزاء األحكـام                 -١٨

ص بعض املناصب العامة للمسلمني، مما يـشكل        يالدستورية اليت تقيد أهلية التصويت وختص     
بعـض  تويل  وإزاء التشريعات اليت جتعل أيضاً أهلية        ؛)٤٨(أسس دينية متييزاً حبكم القانون على     

  . )٤٩(املسلمني، مبا يف ذلك قانون جلنة حقوق اإلنسان علىحكراً املناصب العامة 

  حق الفرد يف احلياة واحلرية وأمنه الشخصي  -٢  
اليت ية  احلّدرائم  اجلأوصت جلنة حقوق الطفل ملديف بإلغاء عقوبة اإلعدام املتصلة ب           -١٩

  . )٥٠(يرتكبها أشخاص دون سن الثامنة عشرة
من األمور   أن   ٢٠٠٧والحظ املقرر اخلاص املعين باستقالل القضاة واحملامني يف عام            -٢٠

حاالت االحتجاز لفترات طويلة قبل احملاكمـة دون مراجعـة قـضائية مناسـبة              الشائعة  
 ما أُشري إىل وحشية رجال الشرطة بشكل وكثرياً .)٥١(واحملاكمات اليت ال ميثّل فيها املتهم حمام

من املشاكل اخلطرية للغاية يف نظـام عمـل         عام، وباخلصوص خالل املظاهرات، على أهنا       
وأشارت الشهادات إىل ممارسة سوء املعاملة والتعذيب خالل االحتجاز قبـل            .)٥٢(الشرطة

وأوصت اللجنة الفرعية املعنية     .)٥٣(احملاكمة واإلدانات القائمة على اإلفادات املنتزعة باإلكراه      
وبأن حتقق  ؛)٥٤(مبنع التعذيب السلطات بأن تكفل ضمانات كافية ملنع التعذيب وسوء املعاملة     

وحتديـد   سلطات خمتصة ومستقلة ونزيهة حتقيقاً كامالً يف مجيع ادعاءات سـوء املعاملـة            
 عليهـا مبوجـب     ؛ كما أوصت ملديف بأن جتعل من التعذيب جرمية ُيعاقب         املسؤولني عنها 

  . )٥٥(قانوهنا اجلنائي وتوفر وسائل اجلرب املناسبة للضحايا
 الوصول  صعوبةوأشار املقرر اخلاص إىل أن ظروف السجن ليست مناسبة وتشمل             -٢١

إىل املرافق الطبية، وعدم وجود أنشطة ترفيهية أو تعليمية، واملعاملة التمييزية، وسوء معاملـة              
  . )٥٦(راتاحملتجزين، واستخدام املخد

 وأعربت جلنة حقوق الطفل عن قلقها إزاء عدم كفاية التدابري املتخـذة ملعاجلـة                -٢٢
، مبـا يف ذلـك االعتـداء      عليهم املشكلة اخلطرية املتمثلة يف العنف ضد األطفال، واالعتداء       

وأعربت عن قلقها ألن اإلطار القانوين ال يوفر احلماية الكاملة مـن            . اجلنسي، وسوء املعاملة  
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االعتداء اجلنسي؛ وألنه حيول مسؤولية تقدمي األدلة إىل الضحية؛ وألن وسائط اإلعالم تنتهج             
أسلوب اإلثارة يف معاجلة مسائل محاية األطفال، مما يزيد من شدة اخلزي والعار اللذين يوصم 

ديدة وأعربت عن قلقها إزاء التقارير اليت توحي بأن اإلدانة االجتماعية الش           .)٥٧(هبما الضحايا 
حلاالت احلمل خارج إطار الزواج تؤدي إىل عمليات اإلجهاض يف ظروف غـري صـحية               

  . )٥٨(وتؤدي بدرجة متزايدة إىل قتل الرضع
وحثت جلنة حقوق الطفل ملديف على كفالة عدم خـضوع األشـخاص الـذين                -٢٣

 .)٥٩(يرتكبون جرائم وهم دون سن الثامنة عشرة ألي شكل من أشكال العقوبـة البدنيـة              
  . )٦٠( مجيع أنواع العقوبة البدنيةحبظروأوصت اللجنة الفرعية املعنية مبنع التعذيب 

والحظت جلنة حقوق الطفل مع القلق عدم وجود إطار قانوين مينع استخدام عمل               -٢٤
 .)٦١(ةممارسة األعمال اخلطرياألطفال وحيمي األطفال من االستغالل االقتصادي، ال سيما من 

 للبحث عن   ه من األطفال من اجلزر املرجانية إىل مالي       قدوم كثري قها إزاء   قل وأعربت عن بالغ  
  . )٦٢(عمل أو للعمل كخدم مرتيل

اللجنة املعنية بالقضاء على التمييز ضد املرأة عن بالغ قلقهـا إزاء انتـشار               وأعربت  -٢٥
القطـري  وأشار تقرير التقيـيم      .)٦٣(العنف ضد النساء والفتيات، مبا يف ذلك العنف املرتيل        

املسؤولة عن    اجلهات اليت تبلغ هبا  العنف ضد املرأة      إىل أن عدد حاالت    ٢٠٠٤املشترك لعام   
وحثت اللجنة املعنية بالقضاء على التمييز ضد املرأة ملديف          .)٦٤(للغايةإنفاذ القانون منخفض    

دابري على االهتمام على أساس األولوية جبميع أشكال العنف ضد النساء والفتيات واعتماد ت            
شاملة للتصدي هلا، وعلى سن تشريعات بشأن العنف املرتيل ومجيع أشكال االعتداء اجلنسي،       

  . )٦٥(مبا يف ذلك التحرش اجلنسي
على التمييز ضد املرأة عن قلقها إزاء عدم االهتمـام           وأعربت اللجنة املعنية بالقضاء     -٢٦

املتعلقـة   املعلومـات  قلقها إزاء وأعربت جلنة حقوق الطفل عن       .)٦٦(مبشكلة االجتار باملرأة  
الستغالل ل  األطفال احتمال تعرض وإزاء   ؛)٦٧( املخدرات وبغاء األطفال   تعاطيبالصالت بني   

 مالءمـة األطفال واستغالل األطفال يف املواد اإلباحية؛ وإزاء عدم          يف ذلك بغاء   اجلنسي، مبا 
على التمييز   جنة املعنية بالقضاء  وحثت الل  .)٦٨(اإلطار القانوين ملنع وجترمي االستغالل اجلنسي     

 لتزويد النساء والفتيـات ببـدائل تعليميـة    شاملاتباع هنج   : ضد املرأة ملديف على ما يلي     
؛ وتوفري برامج إلعادة التأهيل والتمكني االقتصادي للنساء تغنيهن عن ممارسة البغاء  واقتصادية  

ار بالنساء والفتيات، بوسائل منها     والفتيات املستغالت يف البغاء؛ ومكافحة مجيع أشكال االجت       
سن تشريعات حمددة وشاملة؛ والنظر يف وضع خطة عمل ذات أهداف واضحة، وتـدريب              

 الشرطة، والتعاون مع بلدان أخرى يف املنطقة، وحتسني منع االجتار من خالل تبـادل               رجال
 الفتيـات اإلنـسان للنـساء و     املعلومات؛ ومالحقة ومعاقبة املتجرين؛ وكفالة محاية حقوق      

  . )٦٩(هبن املتجر
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  إقامة العدل، مبا يف ذلك مسألة اإلفالت من العقاب، وسيادة القانون  -٣  
املقرر اخلاص املعين باستقالل القضاة واحملامني       ، أشار ٢٠٠٨أغسطس  / آب ١٢يف    -٢٧

إىل أن الدستور اجلديد ينص على فصل السلطات ويعترف باستقالل الـسلطة القـضائية؛              
اً إلنشاء حمكمة عليا ومنصب مدع عام؛ وينص على إنشاء جلنـة للخدمـة          ويتضمن أحكام 

  . )٧٠(والحظ أن هذه األحكام تتمشى مع التوصيات اليت قدمها قبل زيارته مللديف. القضائية
، الحظ املقرر اخلاص أن التحقيقات اجلنائية متركـزة يف أيـدي            ٢٠٠٧ويف عام     -٢٨

أو القضاة دور للمراجعة، مما يطرح مشاكل خطرية الشرطة، دون أي يكون للمدعني العامني 
 وأشـار إىل عـدم إمكانيـة       .)٧١(فيما يتعلق باحترام حقوق اإلنسان خالل مرحلة التحقيق       

وأوصـت   .)٧٢(الوصول إىل حمكمة االستئناف، مما ينتج عنه حرمان من احلق يف االستئناف           
ترة االحتجاز قيـد التحقيـق أقـصر     أن تكون ف  : اللجنة الفرعية املعنية مبنع التعذيب مبا يلي      

األسرة أو شخص معين آخـر       أحد أفراد وأن ُينفذ تنفيذاً فعاالً احلق يف إخطار         ؛)٧٣(ميكن ما
وأن يكون جلميع األشخاص احملـرومني مـن    ؛)٧٤( ساعة٢٤باحلرمان من احلرية يف غضون      

  . )٧٥(احلرية احلق يف االستفادة من مساعدة حمام منذ بداية هذا احلرمان
: ما يلي  وأشار املقرر اخلاص إىل أن من جوانب القصور األخرى يف النظام القضائي             -٢٩
رواتب القضاة؛ وفساد القـضاة؛     يف  كبري  والتدين ال  ؛)٧٦(شديد يف القضاة واحملامني   النقص  ال

 ورأى ضـرورة   .)٧٧(لقضاةاوعدم وجود مدونة سلوك مهنية أو إرشادات بشأن أخالقيات          
  . )٧٨(قلة للمحامنيإنشاء نقابة مست

، فإن نظام العدالة اجلنائية ميـتص       ٢٠٠٧ووفقاً لتقرير التقييم القطري املشترك لعام         -٣٠
وينص النظام اجلنائي على الغرامات، واإلقامة اجلربية،        ،)٧٩(اجملرمني دون توفري نقاط للخروج    

نب األحكـام   وُيذكر هذا، إىل جا   . واإلبعاد، والسجن ولكنه ال ينص على تدرج لألحكام       
املبالغ فيها املنصوص عليها يف قانون مكافحة املخدرات وعدم وجود ارتباط بـني الـذنب               

املقرر اخلاص  ذكر  و .)٨٠( السجناء لسرعة تزايد أعداد  اجلنائي واألحكام بشكل عام، كسببني      
مع بأن خطة العمل الوطنية للعدالة اجلنائية تقترح إنشاء إطار متدرج إلصدار أحكام متناسبة              

  . )٨١(اجملرم واجلرمية، وأشكاالً بديلة من العقوبة
 أن إدارة شؤون قضاء األحداث ما     : الطفل مع القلق ما يلي     والحظت جلنة حقوق    -٣١

. زالت قائمة على مبدأ العقوبة واالحتجاز بدالً من أن تقوم علـى النمـوذج اإلصـالحي               
مية إىل صياغة وسن قانون لقضاء      تسريع اجلهود الرا  : وأوصت اللجنة ملديف بالقيام مبا يلي     

 عاماً؛  ١٢األحداث امتثاالً لالتفاقية؛ ورفع السن األدىن للمسؤولية اجلنائية إىل ما ال يقل عن              
وإنشاء حماكم متخصصة لألحداث؛ وتزويد األطفال املخالفني للقانون بإمكانية احلصول على  

  . )٨٢(التعليم؛ وحتسني ظروف االحتجاز لألطفال
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تضمني قـانون العقوبـات اجلـرائم       أسفها لعدم    جلنة حقوق الطفل عن    توأعرب  -٣٢
 الربوتوكول االختياري التفاقية حقوق الطفل املتعلق ببيع األطفال وبغـاء   املنصوص عليها يف  

وأعربت عن قلقها ألن األطفال، الـذين        .)٨٣(األطفال واستغالل األطفال يف املواد اإلباحية     
 الربوتوكول االختياري، ميكن أن ُيعاملوا كمجرمني؛       ليها يف منصوص ع كانوا ضحايا جلرائم    

؛ ولعدم توفر تعـويض     األطفالهؤالء  وألن جلسات احملاكم وإجراءاهتا ال تراعي احتياجات        
  . )٨٤(للضحايا؛ ولعدم مالءمة تدابري إعادة اإلدماج والتعايف

لقضاة واحملـامني   ، رحب املقرر اخلاص املعين باستقالل ا      ٢٠٠٧يوليه  / متوز ١٣ويف    -٣٣
وطلبت اللجنة املعنية بالقضاء على التمييز       .)٨٥( يف تاريخ ملديف    للمرة األوىل  تعيني قاضيات ب

ضد املرأة استخدام تدابري خاصة مؤقتة لتحسني مركز املرأة يف هذا القطاع حتسيناً ملموساً،              
واة على مجيـع  إىل جانب وضع جداول زمنية وحتديد أهداف ملشاركة النساء على قدم املسا        

  . )٨٦(مستويات السلطة القضائية
عن بالغ قلقها إزاء سرعة تزايد مشكلة إدمان املخدرات        وأعربت جلنة حقوق الطفل     -٣٤

وأعربت عن أسفها للنهج الذي تتبعه ملديف ملعاجلة مشكلة إدمان األطفـال للمخـدرات              
  . )٨٧( كمجرمني وليس كضحايامبعاملتهم

  لزواج واحلياة األسريةاحلق يف اخلصوصية وا  -٤  
أعربت جلنة حقوق الطفل عن قلقها ألن عدد األطفال الذين حيتاجون إىل رعايـة                -٣٥

الدعم املايل،   بديلة يتزايد بسبب مجلة أسباب، منها عدم قدرة اآلباء أو األوصياء على توفري            
اء علـى   الطالق واالنفصال وإعادة الزواج، واالعتـد      األسرية بسبب حاالت   وتغري اهلياكل 

 الكحول واملخدرات؛ وألن نظام الرعايـة البديلـة    وتعاطياألطفال وإمهاهلم داخل األسرة،     
  . )٨٨(األطفال اآلخذ يف التطور يف ملديف يواجه حتديات متعددة يف تلبية احتياجات هؤالء

قلقها إزاء ارتفاع معدالت     على التمييز ضد املرأة عن     وأعربت اللجنة املعنية بالقضاء     -٣٦
 وحثت احلكومة  .)٨٩(لطالق، والتقارير األخرية عن الزواج املبكر، وممارسة تعدد الزوجات        ا

على السعي إىل استكمال إصالحها لقانون األسرة ضمن إطار زمين حمدد وكفالة أن لألزواج   
  . )٩٠(فسخهحالة  نفس احلقوق واملسؤوليات خالل الزواج ويف

ري، وتكوين اجلمعيات والتجمع السلمي، واحلـق يف        حرية الدين أو املعتقد، وحرية التعب       -٥  
  املشاركة يف احلياة العامة والسياسية

الحظت جلنة حقوق الطفل أن دستور ملديف وغريه من األحكام التشريعية تقـوم               -٣٧
والحظت املقـررة    .)٩١(على الوحدة الدينية، مما حيظر ممارسة أي ديانة أخرى غري اإلسالم          

أحكـام  املعتقد أن االرتداد عن الدين جرمية جنائية مبوجـب            الدين أو  اخلاصة املعنية حبرية  
مت وأُخربت بأنه يف احلاالت القليلة اليت  .)٩٢(املطبقة، وإن كانت غري مدونة اإلسالمية  الشريعة  

 ملديفيني بأهنم اعتنقوا ديانة أخرى، فإهنم احُتجـزوا وخـضعوا لإلكـراه             فيها االشتباه يف  
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واعتربت أن القيود املنصوص     .)٩٣( على إعادة تأكيد إمياهنم باإلسالم     إجبارهملتشجيعهم أو   
عليها يف قانون الوحدة الدينية؛ وقانون األصناف احملظورة؛ وقانون اجلمعيات قد تكون فعالً             

  . )٩٤(مبالغاً فيها وتتجاوز ما ميكن اعتباره مشروعاً يف إطار القانون الدويل حلقوق اإلنسان
ة اخلاصة، هناك عدد من القيود اليت تقوض حرية املسلمني يف الـدين             ووفقاً للمقرر   -٣٨
األجانـب يف    حرية الـسجناء  و .)٩٥(ملزمون باتباع التأويل الرمسي لإلسالم     املعتقد ألهنم  أو

وأعربت جلنة حقوق الطفل عن قلقها ألن حق         .)٩٦(ال ُتحترم احتراماً كامالً    الدين أو املعتقد  
  . )٩٧(وجدان والدين ال ُتحترم احتراماً كامالًالطفل يف حرية الفكر وال

وحث املقرر اخلاص املعين باحلق يف حرية الرأي والتعبري احلكومة علـى النظـر يف                 -٣٩
الشواغل اليت أُثريت بشأن مشروع قوانني وسائط اإلعالم وكفالة مراجعتها تبعاً لذلك للوفاء             

بعملية إقرار القوانني اليت ستنشئ شركة البث       وأوصى الربملان بأن يعجل      .)٩٨(باملعايري الدولية 
  . )٩٩(االتصاالت بوصفهما هيئتني عامتني مستقلتني استقالالً تاماً وهيئةاإلذاعي 

وشجع املقرر اخلاص احلكومة على كفالة حتديد حاالت التشهري مبوجب القـانون              -٤٠
ريـة اإلعـالم    حب لقةاملتعتشريعات  ال خبطط إنفاذ ورحب   .)١٠٠(كجرمية مدنية وليس جنائية   
 يكـون مـسؤوالً عـن الوصـول         واليةإلدارة ويف كل    ل تابعوشجع على إنشاء مكتب     

  . )١٠١(املعلومات إىل
احلكومة تطوير وسائط اإلعالم اخلاصة وشجعها علـى         وأشاد املقرر اخلاص بقرار     -٤١

يعات املتعلقة  وأوصى بأال حتد التشر    .)١٠٢(احلفاظ على التعددية والتنوع لضمان حرية التعبري      
  . )١٠٣(يف حرية التعبري واملشاركة السياسيةموظفي احلكومة باخلدمة املدنية من حق 

تضمن احلق يف التجمع دون       من الدستور املنقح   ٣٢والحظ املقرر اخلاص أن املادة        -٤٢
والحظت جلنة حقوق الطفل أنه ينبغي زيـادة تعزيـز وتقويـة       .)١٠٤(إذن مسبق من الدولة   

  . )١٠٥(احلكومية ع املنظمات غريالتعاون م
 /يف تـشرين األول   الـيت جـرت      االنتخابات الرئاسية    فإنووفقاً للمقرر اخلاص،      -٤٣

وكانـت  .  إمكانية االختيار بني عدة املرشحني      للمرة األوىل  جلمهورا أعطت ٢٠٠٨ أكتوبر
؛ ٢٠٠٧االنتخابات ذات أمهية بسبب النسبة العالية من املصوتني اجلـدد كمـا يف عـام                

املتعـددة   وأضاف أنه قبل االنتخابـات     .)١٠٦( عاماً ١٨ إىل   ٢١سن التصويت من     وُخفض
 ،)١٠٧(ذت خطوات لكفالة أن عملية االنتخابات مطابقـة للمعـايري الدوليـة           ختاألحزاب، أُ 

خباريـة  بشكل عام وعدم تـوازن التغطيـة اإل       استقالل وسائط اإلعالم    عدم  الحظ   هولكن
  . )١٠٨(االنتخابات خالل
 إىل أن نـسبة     ٢٠٠٩وأشار أحد مصادر شعبة اإلحصاءات يف األمم املتحدة لعام            -٤٤

 خالل الفتـرة مـن     يف املائة    ١٢ أي زيادة من     تشهداملقاعد اليت حتتلها نساء يف الربملان مل        
وطلبت اللجنة املعنية بالقضاء على التمييز ضد املرأة اختاذ          .)١٠٩(٢٠٠٩ إىل عام  ٢٠٠٥ عام
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تدرجيياً يف مراكز صنع القرار ووضع أهداف وجداول زمنيـة           ة لزيادة عدد النساء   تدابري فعال 
  . )١١٠(ملموسة لتسريع مشاركة املرأة الكاملة واملتساوية يف احلياة العامة والسياسية

  احلق يف العمل ويف التمتع بشروط عمل عادلة ومؤاتية  -٦  
لتحدي الرئيسي للتنمية االقتصادية     ا ٢٠٠٧أبرز تقرير التقييم القطري املشترك لعام         -٤٥

مللديف على أنه مشكلة البطالة والعمالـة الناقـصة املتـصاعدة، ال سـيما بـني النـساء          
ضد املرأة عن قلقها إزاء التمييـز        وأعربت اللجنة املعنية بالقضاء على التمييز      .)١١١(والشباب

ول قطاعي السياحة والـصيد     الذي تواجهه النساء يف العمل وإزاء العوائق اليت يواجهنها لدخ         
الـسن  وحثت جلنة حقوق الطفل ملديف على أن حتدد مبوجـب القـانون              .)١١٢(البحري
  . )١١٣(للعمل الدنيا
 دسـتور البلـد     عدم اعتراف   إىل ٢٠٠٧تقرير التقييم القطري املشترك لعام       وأشار  -٤٦

  وطـين لألجـور أو     وعدم وجود حد أدىن   االنضمام إليها    وقوانينه باحلق يف تكوين نقابة أو     
وأشـار   .)١١٤(ظروف الصحة والسالمة  قوانني وطنية تنظم أوأحكام قانونية لساعات العمل   

وليس هناك آلية رمسية لتسوية املنازعات . أن العمال ال يتمتعون باحلق يف التنظيم اجلماعي    إىل
  . )١١٥(بني العاملني وأرباب العمل

 احلاجة إىل استراتيجية إلجياد فرص العمـل        ٢٠٠٧املشترك لعام     تقرير التقييم  وبّين  -٤٧
 والعمل بشكل عام على تعزيز    لدخل، وتعزيز التنويع،    ل ةدراملفرص  ال حفز توفري الغرض منها   

عدم املساواة، وأوجه التفاوت اإلقليمية، واألبعاد      ملعاجلة  مصلحة الفقراء   بصورة تراعي   النمو  
   .)١١٦(ن الفقراجلنسانية، واعتبارات السن، ويسهم يف احلد م

  احلق يف الضمان االجتماعي ويف التمتع مبستوى معيشي الئق  -٧  
 إىل ار الكبري للسكان،  ش إىل أن االنت   ٢٠٠٧أشار تقرير التقييم القطري املشترك لعام         -٤٨

األساسية وتقـدمي اخلـدمات      ، جيعل توفري اهلياكل   وعدم مالءمته النقل البحري   بطء  جانب  
ورحب املقرر اخلاص املعين باحلق يف حرية الـرأي والتعـبري            .)١١٧(اية مكلفاً للغ  االجتماعية

حتقيق الالمركية اليت هتدف إىل إيصال اخلدمات العامـة احلكوميـة إىل الواليـات               بعملية
  . )١١٨(السبع املختلفة

وأوصت جلنة حقوق الطفل ملديف بأن تواصل ختصيص املوارد من أجل اختاذ تدابري    -٤٩
  . )١١٩(الفقر وتعزيز جهودها ملعاجلة مستوى املعيشة بني سكاهنا الفقراءفعالة للحد من 

والحظت جلنة حقوق الطفل مع التقدير التقدم احملرز يف ختفيض وفيات األطفـال               -٥٠
غري أهنا أعربت عن قلقها إزاء الفجوة الكبرية يف معـدل           . دون سن اخلامسة ووفيات الرضع    

 واجلزر املرجانية؛ وارتفاع معدالت سوء تغذية األطفال؛ ونوعية الرعاية          هالتخفيض بني مالي  
الصحية لألمهات وإمكانية الوصول إليها؛ وانتشار املمارسات الطبية التقليدية؛ والتهديدات          



A/HRC/WG.6/9/MDV/2 

13 GE.10-15309 

. اليت تسببها األمراض السارية وعدم توفر األدوية األساسية يف العديد من اجلـزر الـصغرية              
  . )١٢٠( يف العامل)ثالسيميا(معدالت اإلصابة بفقر الدم املزمن أعلى أحد من  ملديف وتعاين
اخلـدمات    إىل أن الوصـول إىل     ٢٠٠٧وأشار تقرير التقييم القطري املشترك لعام         -٥١

التمييز ضد املرأة ملديف     على وحثت اللجنة املعنية بالقضاء    .)١٢١(الصحية ما زال حتدياً كبرياً    
نساين اجلنظور امل تعميمحة واخلدمات االجتماعية للمرأة وعلى    على مواصلة حتسني نوعية الص    

وأوصت جلنة حقوق الطفل بتزويـد املـراهقني         .)١٢٢(يف مجيع إصالحات القطاع الصحي    
خبدمات صحية ومشورة مناسبة للشباب ومراعية هلم وتعزيز صحة املراهقني، مبا يف ذلـك              

  . )١٢٣(التثقيف يف جمايل اجلنس والصحة اإلجنابية
ارتفاع التعـرض لإلصـابة      إىل   ٢٠٠٧تقرير التقييم القطري املشترك لعام       وأشار  -٥٢

والحظـت   .)١٢٤(هبذا الفريوس عدوى  ال مستويات   تدين، رغم   بفريوس نقص املناعة البشرية   
جلنة حقوق الطفل مع التقدير أن خطة العمل الوطنية من أجـل رفـاه الطفـل امللـديفي                  

 اإلصابة بفـريوس    لة أمور أخرى، إىل احلد من حاالت       هتدف، يف مج   ٢٠١٠-٢٠٠١ للفترة
  . )١٢٥(اإليدز/نقص املناعة البشرية

 ٢٠٠٤ووفقاً للمقررة اخلاصة املعنية بالسكن الالئق، أثرت ظاهرة التسونامي يف عام              -٥٣
وكانـت  .  التقدم االجتماعي الذي كان ُيحقّق      جوانب تأثري شديداً يف االقتصاد ويف بعض     

اجلديدة اليت قدمتها املساعدة الدولية ذات نوعية جيدة ومعايري عالية وأسفرت           معظم املنازل   
ولكـن، يف   . مشاريع إعادة البناء اليت شاركت فيها اجملتمعات احمللية نفسها عن نتائج أفضل           

 .)١٢٦(بعض احلاالت، مل يكن هذا البناء متمشياً مع ثقافة أو سبل عيش اجملتمعـات احملليـة               
قائم  )١٢٧(عمليات منع الكوارث وإعادة البناء بعد الكوارث يف إطار هنج   وأوصت بأن ُتصمم    

على احلقوق وبأن ُتنفذ عمليات إعادة التوطني بعد النظر يف بدائل حمتملة أخرى وبتـشاور               
  . )١٢٨(كامل مع اجملتمعات احمللية املعنية

التوزيع التقليدي  ورأت املقررة اخلاصة أنه نظراً لقلة األراضي وزيادة السكان، فإن             -٥٤
 هنج جديد لتوزيع األراضـي      وال بد من اعتماد    ؛)١٢٩(للقطع األرضية مل يعد قابالً لالستمرار     

القطاع سيكون خطأ، وكنتيجـة      ن اخلصخصة التامة هلذا   رأت أ و ؛)١٣٠(والتخطيط اإلقليمي 
ربت واعت .)١٣١(لذلك، سيترك العديد من األشخاص دون إمكانية الوصول إىل السكن الالئق          

أن النمو الدميوغرايف واهلجرة الداخلية غري املدعومني بسياسات مالئمة لألرض والسكن أديا            
واآلثار املترتبة عن االكتظاظ كثرية، ولكنها تشمل       .  ويف بعض اجلزر   هإىل االكتظاظ يف مالي   

  . )١٣٢(املخاطر الصحية والعنف املرتيل واجلنسي
سائل األخرى اليت تؤثر يف احلق يف السكن الالئق،         ووفقاً للمقررة اخلاصة، من بني امل       -٥٥

مبا يف ذلـك    (، وعدم وجود تشريعات تتعلق بالسكن       تكلفة املسكن هناك القدرة على حتمل     
، والتنفيذ احملدود للقوانني القائمة، وعدم توفر بيانات        )القوانني املتعلقة بالتأجري وقوانني البناء    

  . )١٣٣(ود نظم فعالة إلدارة النفايات ومياه اجملاريعن توزيع الدخل ونظام ضرييب، وعدم وج
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  احلق يف التعليم ويف املشاركة يف احلياة الثقافية للمجتمع  -٨  
 إىل أن ملديف حققـت هـدف        ٢٠٠٧أشار تقرير التقييم القطري املشترك لعام         -٥٦

ليم االبتـدائي   اإلمنائية لأللفية املتمثل يف توفري التع       من األهداف  ٢واهلدف  " التعليم للجميع "
وأحاطت جلنة حقوق الطفل علماً بنية ملديف يف جعـل           .)١٣٤(٢٠١٥للجميع حبلول عام    

التشريعية إزاء بطء العملية التعليم االبتدائي إلزامياً مبوجب القانون، بيد أهنا أعربت عن أسفها    
قل كاهل  والحظت مع القلق أن تكلفة الكتب املدرسية واألزياء املدرسية تث         . يف هذا الصدد  

وأعربت . على قدم املساواة إىل التعليم     األسر املنخفضة الدخل وهتدد إمكانية وصول األطفال      
 ومعدل االلتحاق به الـذي مـا زال غـري    )١٣٥(توفر التعليم الثانويحمدودية عن قلقها إزاء    

 النمطية يف الكتب واملناهج املدرسـية وإدارة املـدارس          وإزاء أوجه التحيز والقوالب    ،مرض
  يعيق املشاركة الكاملة للفتيات يف التعلـيم، ال سـيما يف  ، مماونقص املرافق الصحية املناسبة   

  فرص التعليم العايل إال يف املناطق      عدم إتاحة وأشارت اليونيسيف إىل     .)١٢٦(املدارس الثانوية 
ت التعلـيم املـستمر للفتيـا     األمر الذي يستحيل معه تقريباً توفري       بعض اجلزر،    احلضرية يف 

  . )١٣٧(السالمةب تتعلقألسباب 
وأوصت جلنة حقوق الطفل بتعزيز اجلهود من أجل حتسني نوعية التعلـيم وإدراج               -٥٧

  . )١٣٨( الرمسي على مجيع مستويات التعليماملنهجالتثقيف يف جمال حقوق اإلنسان يف 

  املهاجرون والالجئون وملتمسو اللجوء  -٩  
رية الدين أو املعتقد عن بـالغ قلقهـا إزاء القيـود            أعربت املقررة اخلاصة املعنية حب      -٥٨

 )١٣٩(املهاجرين وغريهم من األجانب يف إظهار دينهم أو معتقدهم         املفروضة على حق العمال   
  . )١٤٠(اإلسالم األخرى غري  مكان رمسي واحد للصالة للدياناتال يوجدوالحظت أنه 

ألطفال ملتمسي اللجوء   اديد  وشجعت جلنة حقوق الطفل ملديف على إنشاء آلية لتح          -٥٩
املهاجرين الذين قد يكونوا ُجندوا أو اسُتخدموا يف أعمال قتالية، وأعربت عن أسفها              واألطفال

  . )١٤١(لعدم وجود تدابري من أجل تعافيهم البدين والنفسي وإعادة إدماجهم االجتماعي
 أنه ينبغي اختاذ    ، شددت املقررة اخلاصة املعنية بالسكن الالئق على       ٢٠٠٩ويف عام     -٦٠

  . )١٤٢(تدابري فورية لتحسني سكن املهاجرين وظروفهم املعيشية

  احلق يف التنمية  -١٠  
، خيتلف ٢٠٠٨وفقاً لتقرير اللجنة االقتصادية واالجتماعية آلسيا واحمليط اهلادي لعام     -٦١
 ن هنـاك  والسبب األساسي هو أ   يف ملديف عنه يف العديد من البلدان النامية األخرى،           الفقر

 العاملية اخلارجية ولديها قدرة حمدودة قابلة للتأثر الشديد بالصدمات   شرحية كبرية من السكان     
والفقر يف ملديف متعدد األبعاد وهنـاك حاجـة إىل هنـج     .)١٤٣(على إدارة املخاطر بفعالية  
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ـ      ذي املتعـددة   التحـديات ملعاجلـة    متـوازن وشـامل      هأولويات حمددة حتديداً جيداً ولكن
  . )١٤٤(والتنمية وللنم

  حقوق اإلنسان ومكافحة اإلرهاب  -١١  
، أعرب املقرر اخلاص املعىن بتعزيز ومحايـة  ٢٠٠٦مايو / أيار ٢٦ مذكرة مؤرخة يف    -٦٢

حقوق اإلنسان واحلريات األساسية يف سياق مكافحة اإلرهاب عن قلقه ألن التعريف الوارد             
ض للغاية وألن القصد يبدو غائباً مـن       من قانون منع اإلرهاب فضفاض وغام     ) ز(٢يف املادة   

 احلكومة أنه جيري النظر يف قانون عقوبات جديـد سـيعيد            وأوضحت .)١٤٥(التعريف هذا
  . )١٤٦(تعريف جرمية اإلرهاب

  اإلجنازات وأفضل املمارسات والتحديات واملعوقات  - ثالثاً  
دة األحزاب يف  ، عقب أول انتخابات رئاسية متعد     ٢٠٠٨نوفمرب  / تشرين الثاين  ٣يف    -٦٣

 بعمليـة التحـول   ملديف، رحب املقرر اخلاص املعـين باسـتقالل القـضاة واحملـامني             
وأشاد املقرر اخلاص املعين باحلق يف حرية الرأي والتعبري بـاخلطوات الـيت              .)١٤٧(الدميقراطي

قـوق  حل املراعاة التامـة  اختذهتا احلكومة اجلديدة يف تنفيذ جمموعة من اإلصالحات من أجل           
  . )١٤٨(نسان املتعلقة بالسياسات العامةاإل
 ٢٠٠٤واعترفت جلنة حقوق الطفل بأن ظاهرة التسونامي يف احمليط اهلندي يف عام               -٦٤

قد دمرت على نطاق واسع جزر ملديف املنخفضة، مما تسبب يف عـدد مـن الـصعوبات                 
  . )١٤٩(االقتصادية واالجتماعية وأثر يف حياة العديد من األطفال

، أشادت املقررة اخلاصة املعنية بالسكن الالئق بااللتزام الدستوري         ٢٠٠٩م  ويف عا   -٦٥
 .)١٥٠( مجيع الربامج والسياسات ذات الصلة     ينعكس يف باحلق يف السكن الالئق الذي جيب أن        

وقد تسببا يف    )١٥١(أن تغري املناخ وعواقبه يؤثران كثرياً يف حقوق اإلنسان للملديفيني          ورأت
 املرتبطة خبصائص ملديف وسيزيدان من تضخيمها، مبا يف ذلـك قلـة             املشاكل تفاقم بعض 
وقد ألقى ذلك باملسؤولية على اجملتمع الدويل       . الظواهر الطبيعية آلثار   اجلزر   وتعرضاألراضي  

  . )١٥٢(لدعم استراتيجيات التكيف يف ملديف
 أن  املقرر اخلاص املعين بـاحلق يف حريـة الـرأي والتعـبري    أكد، ٢٠٠٨ويف عام    -٦٦

 وسـائط   يف أحدثا تغـيرياً كـبرياً     احلكومة خالل تلك الفترة،      وتشكيلالتطورات األخرية   
اجلرائـد املـستقلة   وأصـبحت  عن أنفسهم حبرية،   يعربون   املعارضة   فأصبح أنصار ،  اإلعالم

ومل تعد توجد بيئة اخلوف اليت       .)١٥٣(مقاالت نقدية وحتقيقية  تنشر  واجملالت واملواقع الشبكية    
قطاع وسائط  يف   ويشعر العاملون    ، الذاتية الرقابةلعديد من الصحفيني على ممارسة      أرغمت ا 

  . )١٥٤(ختنق حريتهم يف انتقاد احلكومة بصراحةال بيئة يف اإلعالم بأهنم يعملون 
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   األولويات واملبادرات وااللتزامات الوطنية الرئيسية–رابعاً 

  تعهدات الدولة  - ألف  
، موجهة إىل رئيس اجلمعية     ٢٠١٠يناير  / كانون الثاين  ١١ يف مذكرة شفوية مؤرخة     -٦٧

، ٢٠١٣-٢٠١٠ للفترةالعامة، قدمت ملديف، يف إطار ترشيحها لعضوية جملس حقوق اإلنسان           
ـ   يف   رؤيتها حلقـوق اإلنـسان والتزاماهتـا وتعهـداهتا         ال علـى الـصعيدين     هـذا اجمل

  . )١٥٥(والدويل الوطين

  توصيات حمددة للمتابعة  - باء  
طلبت اللجنة الفرعية املعنية مبنع التعذيب إىل السلطات امللديفية أن تقدم يف غضون               -٦٨

على االستنتاجات والتوصـيات     ستة أشهر رداً خطياً كامالً على تقرير زيارهتا وباخلصوص        
  .ومل يأت أي رد .)١٥٦(املزيد من املعلومات تقدمي وطلبات

  بناء القدرات واملساعدة التقنية  - خامساً 
دعوهتا الدولية للتكيف مـع      الوطنية يف  دعمت األمم املتحدة يف ملديف السلطات       -٦٩
  . )١٥٧(املناخ، مركزة على بعد حقوق اإلنسان تغري
وأوصت جلنة حقوق الطفل بالسعي إىل احلصول على الدعم الدويل ملشاريع التعاون              -٧٠

طفل املتعلق ببيع األطفال وبغاء     املتصلة بتنفيذ أحكام الربوتوكول االختياري التفاقية حقوق ال       
األطفال واستغالل األطفال يف املواد اإلباحية بوجه خاص، من أجل تقـدمي املـساعدة إىل               

  . )١٥٨(الضحايا وتدريب املهنيني
وأوصت جلنة حقوق الطفل ملديف مبواصلة التماس املشورة واملساعدة من املنظمات   -٧١

وقـدمت أيـضاً     .)١٥٩( يف ملديف ملبادئ باريس    الدولية بشأن امتثال جلنة حقوق اإلنسان     
واالستغالل االقتصادي   ؛)١٦١(والعنف ضد األطفال   ؛)١٦٠(توصيات بشأن األطفال ذوي اإلعاقة    

  . )١٦٥(ومسائل التعليم ؛)١٦٤(السيمياثومعاجلة ال ؛)١٦٣(وإدمان املخدرات ؛)١٦٢(لألطفال
التعبري اجملتمع الدويل على تزويـد      اخلاص املعين باحلق يف حرية الرأي و       وحث املقرر   -٧٢

 احملـددة  باملساعدة القابلة لالستمرار الالزمة لبلـوغ األهـداف     السرعةاحلكومة على وجه    
  . )١٦٦( الدميقراطيالتحولوالسماح للبلد بالنجاح يف 
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OP-ICESCR  Optional Protocol to ICESCR; 
ICCPR  International Covenant on Civil and Political Rights; 
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ICCPR-OP 2  Second Optional Protocol to ICCPR, aiming at the abolition of the death 

penalty; 
CEDAW  Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against 

Women; 
OP-CEDAW  Optional Protocol to CEDAW; 
CAT  Convention against Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading 

Treatment or Punishment; 
OP-CAT  Optional Protocol to CAT; 
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pornography; 
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to the status of Stateless Persons and 1961 Convention on the Reduction of Statelessness. 
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