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  مقدمة  - أوالً
ويف شـهر   . ٢٠٠٨أغـسطس   / آب ٧بدأت ملديف إنفاذ دستور شامل منقح يف          -١

أكتوبر من نفس العام، نظم البلد اقتراعا دميقراطيا متعدد األحزاب هـو األول             /تشرين األول 
حممد ناشيد، وهو سجني رأي سـابق كانـت         يف تارخيه وانتخب رئيسا جديدا هو السيد        

  .وكان التحول الدميقراطي للسلطة سلساً وسلمياً. حتتضنه منظمة العفو الدولية
وال تزال العديد من التحديات التشريعية والعملية قائمة رغم ما حتقق من إجنـازات                -٢

املستقلة املنشأة وتظل التحديات الرئيسية تتمثل يف تعزيز سلطة القضاء واملؤسسات       . دستورية
حديثا وسن تشريعات ثانوية ملباشرة التغيريات اليت ينص عليها القانون اجلديـد وتـشجيع              

  .احلوكمة احمللية
ويعد التحول الدميقراطي اجلاري يف ملديف وما يصعبه من ازدهار حلقوق اإلنسان              -٣

غري أن هـذا    . همن اإلجنازات اليت أمكن حتقيقهما حملياً بفضل تفاين شعب ملديف وتضحيت          
التحول يعكس أيضا الشراكة القوية والفعالة اليت تطورت على مر السنني السبع املاضية بني              

  .ملديف واجملتمع الدويل حلقوق اإلنسان

  املنهجية وعملية التشاور  - ثانياً  
، التمست وزارة اخلارجيـة آراء أصـحاب        )١(وفقا ملبادئ التقرير الدوري الشامل      -٤

، أنشأ رئيس ملديف رمسيـا      ٢٠٠٩سبتمرب  /ويف أيلول . يني إلعداد هذا التقرير   املصلحة املعن 
وتضم اللجنة ممثلني  . اللجنة الدائمة املعنية باالستعراض الدوري الشامل برئاسة وزير اخلارجية        

  .للوزارات املختصة واللجنة امللديفية حلقوق اإلنسان واجملتمع املدين
 املختصة والتماس معلومات منها، أعـدت وزارة        وبعد التشاور مع مجيع الوزارات      -٥

 وقدمتها إىل اللجنة الدائمة  ٢٠١٠يناير  /اخلارجية مسودة أوىل للتقرير الوطين يف كانون الثاين       
. يونيه/ثُم أُعدت مسودتان اثنتان أخريان قبل تعميم مسودة ثالثة يف حزيران          . فرباير/يف شباط 

 ٢٢لية يف موقع وزارة اخلارجية الـشبكي يف         ونشرت املسودة اليت متخضت عنها هذه العم      
وُنظمت حلقات دراسية عن    .  كي يعلق عليها عامة الناس ويسامهون فيها       ٢٠١٠يوليه  /متوز

أهم قضايا حقوق اإلنسان يف العاصمة ماليه وجزيرة أدو املرجانية وأدرجت النتائج يف تقرير              

__________ 

1 Human Rights Council Resolution 5/1 of 18 June 2007 and the General Guidelines for the 

Preparation of information under the Universal Periodic Review (as contained in document 

A/HRC/6/L/24). 
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دت نسخة هنائية من التقريـر يف       مث ُدققت مجيع املسامهات وأع    . االستعراض الدوري الشامل  
  .٢٠١٠أغسطس /آب
ويف الوقت الذي ينقل فيه هذا التقرير الوطين اإلجنازات العديدة اليت حتققت علـى                -٦

فهـو  . مدى السنوات األخرية يف جمال حقوق اإلنسان، فإنه حياول أن ميارس النقد الـذايت             
 حتقيق املزيد من التقدم فيهـا       يهدف إىل إشعار القارئ بوجود جماالت عدة متس احلاجة إىل         

ويلخص التقرير يف اخلتـام الطـرق الـيت         . وبالصعوبات والتحديات اليت تواجهها ملديف    
ستحاول هبا ملديف التعامل مع هذه األهداف والتحديات اجلديدة والطريقة اليت ميكن هبـا              

  .ا الصددساعد يف هذ، بزعامة جملس حقوق اإلنسان، أن يللمجتمع الدويل حلقوق اإلنسان

  علومات أساسية واإلطار املؤسسيم  - ثالثاً  
 جزيرة مرجانية صغرية متتـد علـى خـط          ١ ١٩٠ملديف أرخبيل يتألف من حنو        -٧

 مربع   كيلو ٣٠٠ كلم مربع، تكّون اليابسة منها       ٨٥٩ ٠٠٠االستواء، وتبلغ مساحتها الكلية حنو      
ارة عن منتجعات سياحية     جزيرة عب  ٩٧ جزيرة مسكونة فقط يف حني أن        ١٩٢وهناك  . فقط
 ٧١ ٠٠٠وهناك أيضا أكثر مـن      . )٢( نسمة ٣٠٤ ٨٦٩ويبلغ عدد سكان ملديف     . فردية

 يف املائة مـن     ٣٥ويقيم أكثر من    . عامل مغترب يعملون خاصة يف صناعيت السياحة والبناء       
  .نسمة ويبلغ عدد سكان معظم اجلزر أقل من ألف. السكان يف اجلزيرة العاصمة ماليه

لديف احلديثة دميقراطية نشيطة وشابة يقودها اقتصاد قوي ومنفتح يقوم علـى            إن م   -٨
 يف ٧ بفضل قطاعه السياحي الرائد، مبعدل منو بلغ متوسـطه     ،وقد نِعم البلد  . القطاع اخلاص 

، ونصيب الفرد من    ٢٠٠٤مرب  ديس/لذي سبق تسونامي كانون األول    املائة يف خالل العقد ا    
 )٣(اخلروج لذا، فإن ملديف ستكمل عملية    . األعلى يف جنوب آسيا   الناتج احمللي اإلمجايل هو     

  .٢٠١٠ديسمرب / يف كانون األولمن قائمة األمم املتحدة للبلدان األقل منواً
االقتصادية، جيدر باملالحظة أن الثـروة       - وعلى الرغم من هذه التنمية االجتماعية       -٩

ومـن  . اصمة واجلزر البعيدة عن املركز    والفرص تتفاوت تفاوتا شديدا داخل اجملتمع وبني الع       
املهم أيضا االعتراف بأن جغرافية ملديف الفريدة واهلشاشة البيئية احلادة حتـّديان كـبريان              

  .يعترضان سبيل التقدم الطويل األجل
ليزية تستعمل علـى نطـاق   كهذا، واللغة الرمسية مللديف هي الديفيهي رغم أن االن   -١٠

  .واسع يف املدرسة واإلدارة

__________ 

2 2008 projection. 

3 Including the so-called “grace period”. 
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  التحول الدميقراطي  - ألف  
 حتوال سـلميا حنـو الدميقراطيـة        ٢٠٠٨نوفمرب  /تعيش ملديف منذ تشرين الثاين      -١١

وهي إحدى أحدث الدميقراطيات يف العامل اليت يكفل فيها الدستور محاية حقـوق             . الليربالية
كان ورغم أن التاريخ احلديث قد أثخن بانتهاكات صارخة حلقوق اإلنسان، فقد            . اإلنسان

التحول الدميقراطي منظما وسلميا؛ ورغم أن أناسا كثريين يف ملديف، ومنـهم أعـضاء يف               
وميثّـل  . احلكومة احلالية، كانوا ضحايا تلك االنتهاكات، فقد تالشت الدعوات إىل االنتقام          

الرئيس ناشيد منوذجا هلذا اإلصرار على التطلع إىل املستقبل؛ فهو، رغم تعرضـه للـسجن               
 مناسبات عدة، حض املواطنني على التزام اهلدوء ودعا اللجنة امللديفية حلقـوق             والتعذيب يف 

  .اإلنسان إىل إجراء حتقيقات مستقلة يف االنتهاكات اليت اقترفها النظام السابق

  اإلطار املؤسسي  - باء  

  ٢٠٠٨دستور عام   -١  
أن وينص على . ٢٠٠٨أغسطس / آب٧أعلنت ملديف عن دستور ليربايل جديد يف   -١٢

ويكفل الدسـتور   . ملديف مجهورية دميقراطية نظام حكمها رئاسي وأن دين الدولة اإلسالم         
  .الفصل الواضح والفعلي بني السلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية

والسلطة التنفيذية خموَّلة لديوان الـرئيس والـسلطة التـشريعية جمللـس الـشعب                -١٣
النقض اجلديدة واحملكمة العليا واحملاكم االبتدائيـة وفـق      والسلطة القضائية حملكمة     )الربملان(
  .القانون ينص ما
مركزية اإلدارة بواسطة إنشاء جمالس اجلزر املرجانية املنتخبة         وينص الدستور على ال     -١٤

  .وجمالس اجلزر واجملالس البلدية
سكان ويلخص الفصل الثاين من الدستور احلقوق واحلريات األساسية املكفولة لكل             -١٥

ملديف ويتضمن معظم احلقوق واحلريات الواردة يف العهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنيـة             
والسياسية والعهد الدويل اخلاص باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية، إضافة إىل حقوق 

  .جديدة مثل احلق يف بيئة طبيعية سليمة ومأمونة واحلق يف املاء والتصحاح

  نوينالنظام القا  -٢  
انون املدين والقانون العـام     القانون امللديفي مزيج معقد من الشريعة اإلسالمية والق         -١٦
ومع أن ملديف كانت حممية بريطانية سابقا، فإهنا مل ترث قط ثقافة قانونية أو               . ليزينياالنك

هدا فالنظام القانوين ضعيف نسبيا ويسعى جا     . وال تزال آثار ذلك جلية    . ليزية متينة كعرفية ان 
  .يف الغالب إىل استيفاء مقتضيات التحديث السياسي واالجتماعي واالقتصادي
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  اإلطار التشريعي الثانوي  -٣  
تدعو احلاجة إىل سن تشريعات جديدة عدة لوضع التغيريات املنصوص عليهـا يف               -١٧

. وقد ُسن العديد منها، غري أن حجم ما يتعني عمله كبري          .  موضع التنفيذ  ٢٠٠٨دستور عام   
 مشروعا جيب سنها أثناء فترة واليتها، مبا        ١٢٠على اجلملة، فإن احلكومة قد حددت حنو        و

ويعوق سن تلك املشاريع يف الوقـت املناسـب االنقـسامات      . فيها قانون العقوبات املنقح   
  .السياسية احلادة يف البلد

  املشاركة السياسية  -٤  
وقـد  .  بإحدى اللـوائح    عمال ٢٠٠٥ُسمح لألحزاب السياسية بالتسّجل يف عام         -١٨

  .ُسجل ثالثة عشر حزبا منذئذ، وهي تعمل حاليا
. ٢٠٠٨أكتـوبر   /ونظمت أول انتخابات تعددية يف تاريخ البالد يف تشرين األول           -١٩

هذه االنتخابات، اليت قادهتا أول جلنة انتخابات مستقلة، راقبتها جهات حملية ودولية، منـها              
  .األمم املتحدة

  ية حلقوق اإلنسانفلدياللجنة امل  -٥  
 / كـانون األول   ١٠أنشئت اللجنة امللديفيـة حلقـوق اإلنـسان أول مـرة يف               -٢٠

قانون ، صودق على    ٢٠٠٥أغسطس  / آب ١٨ويف  .  مبوجب مرسوم رئاسي   ٢٠٠٣ ديسمرب
، األمر الذي جعل من اللجنة امللديفية حلقوق اإلنسان هيئـة مـستقلة             جلنة حقوق اإلنسان  

ويعـني الـرئيس    .  على أن اللجنة كيان دستوري مستقل      ٢٠٠٨ونص دستور عام    . قانونا
واللجنة خموَّلة تعزيز حقوق اإلنسان والتحقيـق يف أي       . أعضاء اللجنة ويقرهم جملس الشعب    

، ُعينت اللجنة على أساس أهنـا       ٢٠٠٧ديسمرب  /ويف كانون األول  . شكوى تتعلق بانتهاكها  
  .ختياري امللحق باتفاقية مناهضة التعذيبمبوجب الربوتوكول اال" اآللية الوقائية الوطنية"

فعامـة  . وال تزال اللجنة تتعرض النتقادات عدة تتعلق بدورها يف اإلطار املؤسسي            -٢١
الناس، بسبب قلة وعيهم بأنشطتها ومسؤولياهتا، على سبيل املثال، ينظرون إليها نظرة سلبية             

  .مؤداها أن عملها يتمثل أساسا يف محاية حقوق السجناء

  آليات احلكم  -٦  
 باعتبارها منظمة مدنيـة     ٢٠٠٤سبتمرب  / أيلول ١أنشئت دائرة الشرطة امللديفية يف        -٢٢

ويقوم عمل . وقبلذاك، كان يضطلع مبهام الشرطة ما كان يسمى دائرة األمن الوطين. منفصلة
وغري ذلك من القوانني واإلجراءات     ) ٢٠٠٨ (قانون الشرطة الشرطة على أحكام الدستور و    

 يعد منطلقا لإلصالح يف جمال حقوق اإلنسان        قانون الشرطة وكان  . نية حسب االقتضاء  الوط
  .الذي متس إليه احلاجة داخل الدائرة اليت اتُّهمت يف املاضي بارتكاهبا انتهاكات لتلك احلقوق
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مديرية "لذا، أنشأت الدائرة أجهزة وآليات داخلية تركز على حقوق اإلنسان منها              -٢٣
املكلفة بتعزيز تقيد الشرطة بأعلى املعايري األخالقية ومعايري حقوق اإلنسان؛          " نةأخالقيات امله 

املعيَّن، وهو مسؤول عن تعميم قـضايا حقـوق         " موظف االتصال املعين حبقوق اإلنسان    "و
واليوم، يلزم مجيع موظفي الشرطة اجلدد تلقي تدريب يف جمال حقوق           . اإلنسان داخل الدائرة  

مجيع القضايا املتعلقـة باألطفـال الـضحايا        " دارة محاية األسرة والطفل   إ"وتعاجل  . اإلنسان
، "وحدة محايـة الطفـل    "أنشئت   ،٢٠١٠ويف عام   . واجلاحنني والشهود والعنف اجلنساين   

بتقيـيم أنـشطة الـدائرة      " قسم التطوير االستراتيجي  "وأخريا، كُلف   . وحدة جديدة  وهي
  .وق اإلنسانوحتسينها باستمرار، مبا يف ذلك يف جمال حق

إدارة اخلدمات اجلنسانية وخدمات محاية     "  لالتابعة  " ة محاية الطفل واألسرة   دائر"أما    -٢٤
مراكز "ويتمثل عمل . فمسؤولة عن تعزيز حقوق األطفال والنساء اإلنسانية ومحايتها" األسرة

ـ . يف أفرقة عامة للخدمات االجتماعية يف اجلزر املرجانية       " خدمة األسرة والطفل    ٢٠ اكفهن
وتعمل إدارة اخلدمات اجلنسانية وخدمات محاية األسرة على تـدعيم          .  جزيرة ٢٠ يف   فريقاً

وتلك األفرقة مسؤولة أيضا عن خدمات دعم األشخاص ذوي اإلعاقة          . عملية تقدمي خدماهتا  
  .ويقلل من فعالية املراكز القصور يف نشر املعلومات عن دورها ومهامها. واملسنني

  بةالرقاآليات   -٧  
ففي هذا الصدد، أعيد تشكيل     . هناك هيئات مستقلة عدة أنشئت ألداء دور الرقابة         -٢٥

يف )  يف أول األمـر    ٢٠٠٦اليت أنشأها مرسـوم رئاسـي يف عـام          " (جلنة نزاهة الشرطة  "
وأنشئت النيابة العامة ومكتب املراقب املايل العام وجلنة        . قانون الشرطة  مبقتضى   ٢٠٠٨ عام

  .٢٠٠٨نة اخلدمة املدنية باعتبارها هيئات دستورية يف عام مكافحة الفساد وجل
فقد كانت إحـدى أهـم      . وعمالً بالدستور، أنشئت أيضا جلنة اخلدمات القضائية        -٢٦

. ٢٠٠٧توصيات املقرر اخلاص املعين باستقالل القضاة واحملامني يف أعقاب زيارته يف عـام              
هم وإقالتهم وتدبري شؤوهنم باستثناء قـضاة  واللجنة مكلفة بتعيني مجيع القضاة ونقلهم وترقيت      

  .حمكمة النقض الذين يعينهم الرئيس بالتشاور مع اللجنة وموافقة جملس الشعب
هذا، وتؤدي املنظمات غـري احلكوميـة دورا رقابيـا فـاعال يف جمـال محايـة                   -٢٧

  .اإلنسان حقوق

  االلتزامات الدولية  -٨  
العهد الدويل اخلـاص بـاحلقوق املدنيـة    انضمت ملديف يف السنوات األخرية إىل    -٢٨

والسياسية والعهد الدويل اخلاص باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية واالتفاقية الدولية          
للقضاء على مجيع أشكال التمييز العنصري واتفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييز ضـد              

لة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو       املرأة واتفاقية مناهضة التعذيب وغريه من ضروب املعام       
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ووقعـت ملـديف    . املهينة واتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة واتفاقية حقوق الطفل        
  .٢٠٠٧فرباير /االتفاقية الدولية حلماية مجيع األشخاص من االختفاء القسري يف شباط

 اخلاص باحلقوق   وملديف طرف يف الربوتوكوالت االختيارية امللحقة بالعهد الدويل         -٢٩
املدنية والسياسية واتفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييز ضد املـرأة واتفاقيـة مناهـضة               

وأيدت ملديف اعتمـاد    . التعذيب والربوتوكولني االختياريني امللحقني باتفاقية حقوق الطفل      
ري امللحـق    الربوتوكول االختيا  ٢٠٠٨نوفمرب  /اجلمعية العامة لألمم املتحدة يف تشرين الثاين      

بالعهد الدويل اخلاص باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية، وستنظر يف التصديق عليـه            
. وعلى الربوتوكول االختياري امللحق باتفاقية حقوق األشـخاص ذوي اإلعاقـة يف حينـه       

وملديف ليست طرفا بعُد يف االتفاقية الدولية حلماية حقـوق مجيـع العمـال املهـاجرين                
  .سرهمأ وأفراد
ولدى ملديف حتفظات على العهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية واتفاقية             -٣٠

وتعمل احلكومة جاهـدة    . القضاء على مجيع أشكال التمييز ضد املرأة واتفاقية حقوق الطفل         
وقـد أبلغـت   . على إعادة النظر يف هذه التحفظات يف ضوء التغيريات اليت أحدثها الدستور     

 بقرارها سـحب حتفظهـا علـى        ٢٠١٠مارس  / آذار ٢٦مم املتحدة رمسيا يف     ملديف األ 
من اتفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييز ضد املرأة عقب إزالة العقبة الدستورية   ) أ(٧ املادة

  .اليت كانت متنع املرأة من الترشح للرئاسة
وليـة،   يف منظمة العمـل الد     ١٨٣، أصبحت ملديف العضو     ٢٠٠٩مايو  /ويف أيار   -٣١

وتتعاون حاليا مع أمانة املنظمة على تنفيذ املقترح اإلطار الذي يشمل إصالح قوانني العمـل           
وستصبح ملديف قريبا طرفا    . وإدارة العمل وخطة عمل للتصديق على االتفاقيات األساسية       

ومبقتضى الدستور اجلديد، ال بد للحكومة      . يف نظام روما األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية      
ن أن حتصل على موافقة الربملان كي تعقد معاهدات دولية حلقوق اإلنسان، ذلك أن نظـام   م

  .ملديف القانوين ثنائي
وملديف عضو يف الكومنولث وتتعاون ِمن كثب مع وحدة حقوق اإلنسان التابعـة     -٣٢

وملديف عضو أيضا يف رابطة جنوب آسيا للتعـاون         . هلا لتعزيز حقوق اإلنسان داخل البلد     
  .قليمي ووقعت اتفاقيات عدة هلذه املنظمة تتعلق حبقوق اإلنساناإل

  تعزيز حقوق اإلنسان ومحايتها  - رابعاً  

  التعاون مع آليات حقوق اإلنسان  - ألف  
 إىل االلتـزام مـع      ٢٠٠٦تستند سياسة ملديف يف ميدان حقوق اإلنسان منذ عام            -٣٣

. عثة دائمة هلا يف جنيف هلذا الغرض      اآلليات الدولية حلقوق اإلنسان؛ وقد افتتحت ملديف ب       
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وملديف دولة فاعلة هلا صفة املراقب يف جملس حقوق اإلنسان منذ إنشائه وتشارك بانتظام يف     
مناقشاته، سيما بشأن قضايا حقوق املرأة والطفل؛ وتـسعى إىل أداء دور بنـاء يف عمليـة                 

 وانتخبت ملديف عضواً. )٤(االستعراض الدوري الشامل؛ وقد شاركت يف تقدمي قرارين اثنني   
  .، وهو رقم مل يسبق له مثيل صوتا١٨٥ً وحصلت على ٢٠١٠مايو /يف اجمللس يف أيار

ولتعزيز آليتها لإلبالغ مبوجب املعاهدات، وهي تواجه عبء التجميعات الفرديـة،             -٣٤
  الوثيقة األساسية املوحدة وسيلةً لتبسيط عمليـة اإلبـالغ         ٢٠٠٨اعتمدت ملديف يف عام     

  .يةالوطن
وملديف إحدى الدول األطراف العشرين األصلية يف الربوتوكول االختياري امللحق            -٣٥

، رحبت احلكومة بأن ٢٠٠٨ويف عام . باتفاقية مناهضة التعذيب وأول بلد آسيوي ينضم إليه
وبعـد أن   . جتري اللجنة الفرعية ملنع التعذيب زيارات مفاجئة ألماكن االحتجاز يف البلـد           

، قررت ملديف إتاحة اسـتنتاجات      ٢٠٠٩ة الفرعية تقريرها يف مطلع عام       استكملت اللجن 
 دعوة دائمـة إىل مجيـع       ٢٠٠٦ووجهت ملديف أيضا يف عام      . التقرير وتوصياته للجمهور  

وقد زار البلـد منذئـذ    . املكلفني بواليات خاصة كي يزوروا البلد يف الوقت الذي يناسبهم         
  .أربعة من هؤالء

وقد جتلى ذلك   . ات ممتازة مع املفوضية السامية حلقوق اإلنسان      وتنعم ملديف بعالق    -٣٦
لكن املستشار أُهنيت   . ٢٠٠٧يف انتداب مستشار يف حقوق اإلنسان داخل املفوضية يف عام           

ومع ذلـك، اسـتمرت     .  لرغبة ملديف  مهامه لألسف يف السنة التالية ألسباب مالية خالفاً       
  .ملديف يف التعاون الوثيق مع املفوضية

  تنفيذ االلتزامات الدولية املتعلقة حبقوق اإلنسان  - ءبا  

  املساواة وعدم التمييز  -١  
ينص الفصل الثاين من الدستور صراحة على حق كل شخص يف أن يتمتع باحلقوق                -٣٧

ويفتقر النظام القانوين يف الوقـت الـراهن إىل   . واحلريات الواردة فيه دون متييز من أي نوع     
 يف تـشريعات   رغم أن النيابة العامة تنظر حالياً      -ساواة وعدم التمييز    تشريعات ثانوية عن امل   

  .من هذا القبيل

  املرأة  )أ(  
أزيلت العقبة الدستورية اليت كانت متنع املرأة من الترشح للمناصب السياسية العليا،              -٣٨

  .وهي احلاجز األخري على مستوى القانون األساسي الذي كان يعترض املساواة بني اجلنسني
__________ 

4 Resolution 7/23 and Resolution 10/4. 
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وعلى الرغم من ذلك، فمما ال شك فيه أن املرأة ال تزال تواجه التمييز علـى أرض               -٣٩
وذلك ناشئ من التأثري الديين ومـن حكومـة كـان مـن             . الواقع يف معظم نواحي احلياة    

. خصائصها، حىت عهد قريب، أهنا انتهجت حكما قويا ومركزيا ويقوم على سلطة الرجـل             
سبيل املثال عقبات للحصول علـى مـنح التعلـيم العـايل،            فال تزال النساء يواجهن على      

ومشاركتهن متدنية يف سوق العمل ويف املناصب القيادية يف القطاعني العام واخلاص علـى              
 الوطنيـة بوضـوح أن التنمـيط اجلنـساين          ٢٠٠٩ و ٢٠٠٨وكشفت انتخابات   . السواء

رغم الدستور   ن حتديني كبريين  واملؤسسي السليب، عالوة على التمييز اجملتمعي، ال يزاالن ميثال        
فلم يكن من بني املترشحني ملنصيب الرئيس ونائب الرئيس سـوى امـرأة             . اجلديد التقدمي 

واحدة؛ وال يوجد من بني أعضاء جملس الوزراء غري امرأة واحدة؛ وال يبلغ عدد النـساء يف                 
  . عضوا٧٧ً من أصل ٥الربملان سوى 

. ديدة للتصدي للتمييز اجلنـساين يف ملـديف       وقد وفر حلول الدميقراطية فرصة ج       -٤٠
إىل تعزيز املساواة اجلوهرية ِمن طريق انتهاج هنج        " سياسة املساواة اجلنسانية الوطنية   "وهتدف  
تعميم املنظور اجلنساين يف مجيع اجملاالت واختاذ إجراءات استراتيجية بشأن متكني املرأة            : ثنائي

  .والنهوض بوضعها يف قطاعات بعينها
ويتوىل معاجلة القضايا اجلنسانية إدارة الشؤون اجلنسانية وخدمات محاية األسـرة،             -٤١

وقد استهلت احلكومة برناجما لتعميم منظور املساواة       . التابعة مباشرة لوزارة الصحة واألسرة    
سياسة تعميم "، أقر جملس الوزراء    ٢٠٠٩ففي عام   . بني اجلنسني يف مجيع اجملاالت السياساتية     

اجلديدة اليت يقودها ديوان الرئيس الذي يعد الوكالة اليت تـؤدي الـدور             " جلنسايناملنظور ا 
والديوان مسؤول عن رصد مجيع أنـشطة احلكومـة         . األساسي يف تعميم املنظور اجلنساين    

يف كل وزارة   ) على مستوى نواب الوزراء   (املعيَّنني  " منسقي الشؤون اجلنسانية  "والتواصل مع   
ومـن  . سياسات والربامج اليت أقرهتا احلكومة تعزز املساواة اجلنـسانية للتأكد من أن مجيع ال 

اليت يقدمها الوزراء منظـورا يراعـي   " تقارير جملس الوزراء"املطلوب اليوم أن تتضمن مجيع  
  .األثر اجلنساين

وتتعاون اإلدارة أيضا بشكل وثيق مع وزارة التنمية االقتـصادية وبرنـامج األمـم           -٤٢
 يف املائة من القروض اليت وافقت   ٤٠فعلى سبيل املثال،    . ي لتشجيع متكني املرأة   املتحدة اإلمنائ 

. احلكومة على منحها إىل املؤسسات الصغرية واملتوسطة خصصت للنساء صاحبات املشاريع          
 ألقت ٢٠٠٦أعدت يف عام " مشاركة القوة العاملة النسوية"ويضاف إىل ذلك أن دراسة عن 

لتعليمي ومواقفها الثقافية باعتبارمها عـاملني مهمـني حيـددان          الضوء على مستوى املرأة ا    
  .املشاركة تلك
وتعمل ملديف حاليا أيضا على وضع تشريعات حمليـة حمـددة لتنفيـذ احلقـوق                 -٤٣

وتساعد . عليها يف اتفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييز ضد املرأة          وااللتزامات املنصوص 
النيابة العامة على ترمجة االتفاقية إىل اللغة الديفيهية يف مرحلة          اللجنة امللديفية حلقوق اإلنسان     
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والعمل جار أيضا للتـصديق علـى       . أوىل تقود إىل وضع مشروع قانون يتعلق حبقوق املرأة        
ومن املتوقـع يف    .  بشأن التمييز يف االستخدام واملهنة     ١١١اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم      
  .٢٠١٠تحرش اجلنسي يف عام اخلتام وضع مشروع قانون عن ال

، عينت احلكومة قاضيتني اثنتني وسط انتقادات ومعارضة شـديدة          ٢٠٠٨ويف عام     -٤٤
واليوم، هناك ثالث قاضيات من كبار القضاة، علمـا بـأن   . من اجلماعات السياسية الدينية  

  .أخريات يتلقني تدريبا وينتظرن التعيني
، اًالعقوبة البدنية، سيما اجللد علن    را تطبيق   ومن القضايا اليت استدعت االهتمام مؤخ       -٤٥

فإذا كان قانون العقوبات ال ينص على اجللد، فإن اجللد ميارس عندما يتعلق             . يف حاالت الزنا  
بيد أن احلكومة تنظر يف سبل متنع التمييز يف تطبيق هـذه  . األمر جبنايات تنص عليها الشريعة    

 اليوم أكرب من احتمال جلد الرجـال، وذلـك          اًواحلال أن احتمال جلد النساء علن     . العقوبة
أساسا بسبب اإلجراءات العتيقة اليت ال تزال احملاكم تأخذ هبا مثل الركون إىل الشهادات بدل     

  .األدلة العدلية

  شخاص ذوي اإلعاقةاأل  )ب(  
فعلـى  . الناس هتميـشا يف اجملتمـع     ذوو اإلعاقة من بني أكثر      املواطنون امللديفيون     -٤٦

التمييز والتحرش واحلرمان مـن     األشخاص ذوو اإلعاقة    املؤسسي واملنظومي، يعاين    املستوى  
حقوق اإلنسان حىت يف القطاعات األساسية مثل الصحة والتعليم، وتفاوت الفـرص وقلـة              

وكل هذه العوامل تسهم يف     . الوعي يف اجملتمع وقلة تفهم واضعي السياسات وهيئات اإلنفاذ        
. عقبات عدة حترمهم من أن يتمتعوا حبقوقهم اإلنسانية متتعا تامـا          هذه الفئة   واجه فيه   ُتوضع  

يف من األشخاص ذوي اإلعاقة      يف املائة    ٢٥ إىل أن    ٢٠٠٨وخلصت دراسة أجريت يف عام      
املرجانيتني مل يغادروا مساكنهم قـط، علمـا بـأن مجيـع            " ها دالو "و" ها أليفو "جزيريت  

  .ييز واإلجحاف يومياًيف ملديف يواجهون التمي اإلعاقة األشخاص ذو
 التمييز بسبب اإلعاقة العقلية أو البدنية ويوضح أن تقـدمي  ٢٠٠٨ومينع دستور عام      -٤٧

مساعدة خاصة أو محاية خاصة إىل األفراد أو اجلماعات احملرومة أو الفئات الـيت تـستلزم                
ي ويوفر هذا احلكم األساس الدسـتور     . مساعدة اجتماعية خاصة ليس من التمييز يف شيء       

 وأهـم هـذه     .ومحايتهااألشخاص ذوي اإلعاقة    لعدد من اإلجراءات املتخذة لتعزيز حقوق       
  . مشروع شامل يتعلق باإلعاقة وأخر أكثر ختصصاً يتعلق بالصحة العقليةاإلجراءات وضع 

جملس الشعب مشروع محاية حقوق     اعتمد  ،  ٢٠٠٩ديسمرب  / كانون األول  ٢١ويف    -٤٨
أن املنظمات غري احلكومية انتقدته على أساس أنه ال ينسجم          غري  . ذوي االحتياجات اخلاصة  

 كـانون  ٦ورفض الـرئيس املـشروع يف   .  مع اتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة     متاماً
 فأحاله إىل اجمللس كـي يعيـد        - وقد أخذ تلك الشواغل يف احلسبان      - ٢٠١٠يناير  /الثاين

يف اعُتمـد   ف بتنقيحـات عـدة      عاً على اجمللـس مـشفو     وُعرض املشروع جمدداً  . النظر فيه 
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وينص القـانون علـى مبـادئ       . يوليه/ مث صدق عليه الرئيس يف متوز      ٢٠١٠يونيه  /حزيران
وإجراءات توفري احلماية واملساعدة املالية لذوي االحتياجات اخلاصة وعلى إنـشاء جملـس             

  .حلماية حقوقهم
الحتياجات اخلاصة،  وإضافة إىل وضع ملديف إطارا قانونيا جديدا وشامال لذوي ا           -٤٩

وأيدت احلكومة تنظيم محلة توعية بشأن حقـوق    . تتخذ مبادرات للتوعية بوضعهم يف البالد     
ومكتب منسق األمـم  لألشخاص ذوي اإلعاقة اإلنسان واإلعاقة بالتعاون مع املنظمة الدولية    

  .املتحدة املقيم واملفوضية السامية حلقوق اإلنسان

  املسنون  )ج(  
فأجيال عدة من نفس األسرة يعيشون معا يف نفـس          . اهم اجملتمع عادة  املسنون يرع   -٥٠

البناية يف الغالب، أي أن املسنني حيظون بالرعاية ويستمرون يف أداء دورهم كامالً وبفعاليـة               
  .)٥(اجملتمع يف
ولتعزيـز  . ومع ذلك، ترى ملديف أن املسنني حيتاجون إىل مساعدة ودعم خاصني            -٥١

الـذي  ) ٢٠٠٩مـايو   /يف أيار (املعاشات  قانون  ميها الدستور، اعُتمد    حقوق املسنني اليت حي   
وهذا استحقاق تقاعدي   . ويضع خمططا للمعاش التقاعدي   يؤّمن هلذه الفئة معاش الشيخوخة      

يدوم مدى احلياة يدفع إىل مجيع املواطنني امللديفيني املقـيمني يف ملـديف والـذين تبلـغ                 
  . عاما فما فوق٦٥ أعمارهم

  هرد يف احلياة واحلرية واألمان على شخصحق الف  -٢  

  التعذيب  )أ(  
لألسف، كان يسود ملديف ثقافة متأصلة منذ أمد بعيد لدى السلطات احلكوميـة               -٥٢

ووكاالت إنفاذ القوانني واحملاكم تتمثل يف إنكار وجود التعذيب أو غريه من أشكال املعاملة              
لة اليت تثبت العكس، وتوفري الظروف اليت تسمح القاسية أو الالإنسانية أو املهينة، وجتاهل األد

وقد ساعد على هذه الظروف وجود      . لألفراد مبمارسة التعذيب دون حسيب أو رقيب تقريبا       
على وكاالت إنفاذ القـوانني أو األجهـزة األمنيـة       تكاد تنعدم فيه الرقابة الدميقراطية      نظام  

اإلنـسان  تـدابري محايـة حقـوق       وقانونيـة   الساءلة  املإجراءات منع التعذيب و   قوانني و و
  .للخطر للمعرضني

 /وقد برز انتشار التعذيب يف الـبالد إىل العيـان يف هنايـة املطـاف يف أيلـول                   -٥٣
إيفـان  عى  فوشي حىت املوت سجيناً شاباً ُيد     حراس سجن ما   بعد أن عذب     ٢٠٠٣ سبتمرب

__________ 

5 This is though changing, with the nuclear family slowly becoming more prevalent, especially in 

urban areas.   
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لقـت شـرارة   وحاول اجلناة التستر على عملية القتل، لكن وفاة الـسيد نـسيم أط    . نسيم
 ٣قتـل منـهم     (اضطرابات عظيمة يف السجن أطلق فيها النار علـى عـشرين سـجينا              

وقد لفت احلادث انتباه اجملتمع الدويل إىل انتهاكات حقوق اإلنسان يف ملديف   ). ١٧ وجرح
  .وأفضى إىل حركة اإلصالح اليت أحدثت التحوالت احلالية يف البالد

ت متعددة ملنع التعذيب وغريه من ضروب       ومنذ ذلك احلني، خطت ملديف خطوا       -٥٤
فقد فصلت الشرطة واألجهزة املكلفة بالـسجون،       . املعاملة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة     

    /على سبيل املثال، عن القوات املسلحة ووضعت حتت سلطة اهليئـات املدنيـة يف أيلـول               
ليب األمحر يـسمح للجنـة      ووقعت احلكومة اتفاقا مع اللجنة الدولية للص      . ٢٠٠٤سبتمرب  

، أصبحت ملديف طرفا يف الربوتوكول االختياري امللحق        ٢٠٠٦ويف عام   . بزيارة السجون 
باتفاقية مناهضة التعذيب، وعّينت اللجنة امللديفية حلقوق اإلنسان بصفتها اآلليـة الوقائيـة             

ته اللجنة  ، أصبحت ملديف البلد الثاين الذي زار      ٢٠٠٧ديسمرب  /ويف كانون األول  . الوطنية
. ٢٠٠٩الفرعية ملنع التعذيب، وقررت إتاحة استنتاجات اللجنة الفرعية للجمهور يف عـام             

 وتوصياهتا األساس   تلك االستنتاجات، إضافة إىل شىت تقارير اآللية الوقائية الوطنية        شكلت  و
فمشروع السجون واإلفراج املشروط على سـبيل املثـال         . الشرطة والسجون خلطة إصالح   

وقد أنشئ داخل آلية الوقاية مـن التعـذيب         . االستجابة لتوصيات اللجنة الفرعية   يستهدف  
 جلنة نزاهة الشرطة  أجهزة أخرى مثل مديرية أخالقيات املهنة التابعة لدائرة الشرطة امللديفية و          

  .املستقلة واملفتش العام التابع لوزارة الداخلية
 صراحة التعذيب   ٢٠٠٨تور عام   ولتحسني احلماية القانونية من التعذيب، حظر دس        -٥٥

بيد أن مشروع قانون العقوبات الـذي قُـدم إىل          . واملعاملة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة     
.  ال ينص على أن التعذيب جرمية مستقلة مبوجب القانون احمللي      ٢٠٠٧جملس الشعب يف عام     

لجنة الربملانية املعنيـة    لكن النيابة العامة، عقب تدخالت مجعية منع التعذيب، تظلمت لدى ال          
ويف إطار مواصلة   . باملوضوع لتعديل القانون حبيث ينص على اعتبار التعذيب جرمية مستقلة         

احلكومة سياستها الصارمة ملناهضة التعذيب، رشحت شخصا لعضوية اللجنة الفرعية ملنـع            
  .٢٠١٠أكتوبر /عقد االنتخابات يف تشرين األولقرر ومن امل. التعذيب

 أدلة كثرية توحي بأن هذه اإلجراءات قد أثبتت فعاليتها يف حتـدي ثقافـة               وهناك  -٥٦
ورغم أن هناك دوما احتمال ممارسة التعذيب، فمـن  . التعذيب اليت كانت سائدة يف ملديف  

الواضح أنه يوجد اليوم العديد من الضوابط والضمانات اليت تقلل من ذلك االحتمال وآليات              
ومن اجلدير باملالحظة يف هذا الصدد أن ُشرطيني اثنني أدينا          . تكفل معاقبة من تثبت إدانتهم    

وحتقق جلنة نزاهة الشرطة    .  بضرب رجل وتعذيبه أثناء احتجازه     ٢٠٠٨يناير  /يف كانون الثاين  
 قـانون الـشرطة   وجيدر باملالحظة أيضا أن     . حاليا يف ثالثة ادعاءات أخرى تتعلق بالتعذيب      

ومنذ دخول القانون حيـز التنفيـذ،       . سوء السلوك ة  يسهل إقالة ضباط ثبتت إدانتهم بتهم     
واحلكومة ملتزمة بالعدالة التأهيلية ملنع أي نوع من أنواع التعذيب؛          .  ضابط شرطة  ٩٧ أقيل
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واملشروع اجلديد املتعلق بالسجون واإلفراج املشروط معد أيـضا للتركيـز علـى إعـادة               
  .السجناء تأهيل

  العنف باملرأة  )ب(  
فقد أظهـر   . رأة حتّد كبري يعترض إصالح حقوق اإلنسان يف ملديف        العنف على امل    -٥٧

للرجل بضرب   أن كثريين يعتقدون أنه ينبغي السماح        ٢٠٠٥استقصاء أساسي جرى يف عام      
 ما كان يسمى وزارة شـؤون       ٢٠٠٧وخلص تقرير أعده يف عام      . يف ظروف معينة  زوجته  

 عاما أبلغت بتعرضها    ٤٥ و ١٥ بني    تتراوح أعمارهن  ٣اجلنسانية واألسرة أن امرأة من أصل       
 ٥لبعض أنواع العنف اجلسدي أو اجلنسي مرة يف حياهتا على األقل، وأن امرأة من أصـل                 

 دون اخلامسة عشرة    ٦تعرضت للعنف اجلسدي أو اجلنسي على يد شريكها، وفتاة من أصل            
 دون اإلبـالغ    وحتول النظرة اجملتمعية السلبية إىل املسألة     . من العمر تعرضت للعنف اجلنسي    

لـذا، فـإن    ". خاصة"العملي باحلاالت، عالوة على املوقف العام الذي يعترب تلك احلاالت           
  .التثقيف/احلكومة مصممة على مواجهة هذه املشكلة باجلمع بني احللول القانونية والتوعية

الذي وضع بالتشاور مع    " مشروع العنف العائلي  "وسيقدَّم إىل جملس الشعب قريبا        -٥٨
وهناك خط هاتفي للمساعدة يف جمال العنف العائلي من املتوقع تـشغيله يف             . مم املتحدة األ

  .٢٠١٠هناية عام 
املتعلقـة بإصـدار    املبادئ التوجيهيـة    "، عدلت ملديف    ٢٠٠٨فرباير  /ويف شباط   -٥٩

قصد فرض عقوبات أنسب على مرتكيب االعتداءات اجلنسية، مبا فيهـا العنـف             " األحكام
ء التعديل عقب االعتراف بأن املبادئ التوجيهيـة        وقد جا .  على نوع اجلنس   القائم. اجلنسي

السابقة، اليت مل تكن تسمح بتطبيق أحكام بالسجن، مل تكن كافية للتعامل مع جرائم خطرية               
وإذا كان  . ويف إطار التغيريات، تشمل األحكام املتاحة للقضاة اليوم السجن        . من ذلك القبيل  

ميكن لألطفال أن يوافقوا على ممارسـة       "ق يتضمن حكما جاء فيه أنه       اإلطار القانوين الساب  
  .٢٠٠٨، فإن هذا احلكم قد ألغي يف عام "اجلنس
ونظمت احلكومة عددا من احلمالت لنشر رسالة مؤداها أن العنف باملرأة مرفـوض        -٦٠

مبا فيه  الدعم لضحايا العنف،    " إدارة الشؤون اجلنسانية  "وعالوة على ذلك، تقدم     . رفضا باتا 
وتتعاون اإلدارة مع أحد اخلرباء من الشرطة االسكتلندية لتعزيز خدمات دعـم            . االغتصاب

  .الضحايا اليت تقدمها
وللمساعدة يف هذه اإلجراءات ورفع مستوى الوعي، ما انفكت ملديف تدعو مقرر              -٦١

  .األمم املتحدة اخلاص املعين بالعنف ضد املرأة إىل زيارة البالد
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  باألطفالالعنف   )ج(  
االبتالء بنـسبة طـالق     فبسبب  . إن قضايا محاية األطفال حتد كبري يواجه احلكومة         -٦٢

وظـروف الـسكن   . مرتفعة، يعيش عدد كبري من األطفال يف أسر مكونة من والد واحـد     
  .القاسية، سيما يف ماليه، تعرض األطفال لالعتداءات اجلسدية واالستغالل وتعاطي املخدرات

. ف أيضا زيادة مفزعة يف عدد األطفال الضالعني يف عنف العـصابات           وتشهد ملدي   -٦٣
فقد تزايد بسرعة يف اآلونة األخرية عدد حاالت الطعن اليت تورط فيها أطفال دون الثامنـة                

  .وُيستعمل األطفال أيضا يف جتارة املخدرات. عشرة من العمر
األطفـال وقلـة    وهناك هوة سحيقة يف ملديف بني الطلب على التدخل حلمايـة              -٦٤

يف الوقت الراهن تدريبا يف      االجتماعيوناألخصائيون  ويتلقى  . املوظفني املدربني تدريبا مناسبا   
 إىل أن   ٢٠١٠يوليـه   /وخلص استعراض جرى يف متـوز     . جمال العمل االجتماعي ملدة سنة    

دريبا على االجتماعيني خطرية وأنه ينبغي هلم أن يتلقوا ت     األخصائيني  املمارسات احلالية هلؤالء    
آلليـة تـسجيل    يف الوقت الراهن وضع مشروع      وجيري  . مستوى التعليم العايل على األقل    

االجتماعيني هبـدف احلـد مـن هـذه التحـديات           لألخصائيني  دونة قواعد السلوك    ملو
  .الشيء بعض
 يشمل نقل األطفـال إىل مؤسـسات        ٢٠٠٧وُوضع مشروع قانون جديد يف عام         -٦٥

ري دنيا لدور األطفال، وينتظر القانون موافقة النيابة العامة قبل عرضه           الرعاية احلكومية ومعاي  
وريثما ُيسن القانون، ال تزال األفرقة املعنية حبماية األطفال تواجه صعوبات بعد            . على الربملان 

ويواجه أطفال مؤسسات الرعاية    . نقل األطفال ووضعهم حتت رعاية أشخاص غري والديهم       
مركز خدمات األسرة   "ويعوق عمل   .  النقص احلاد يف عدد املوظفني     احلكومية اإلمهال بسبب  

واحلال أن نسبة األطفال إىل املوظفني متدنيـة إىل         . إعاقة شديدة شح املوارد املالية    " والطفل
  .أطفال مؤسسات الرعاية احلكوميةيزداد معه اإلمهال الذي يواجهه مستوى 

 Kudakudhinge(دون التاسـعة  دار لألطفـال  : وهناك ثالث مؤسسات لألطفال  -٦٦

Hiyaa(           عاما؛  ١٨ و ٩؛ ومركز تعليم األطفال وتدريبهم للفتيان الذين تتراوح أعمارهم بني 
ونظـرا إىل   . للفتيان املعرضني خلطر ارتكاب جرائم كربى     ) Feydhoofinolhu(وبرنامج بديل   

طفال ُبّدا من وضع من عدم وجود أماكن إقامة آمنة للفتيات، ال جتد األفرقة املكلفة حبماية األ
دار األطفـال   كان منهن معرضا لالعتداء أو الفتيـات اللـوايت ُيـستغللن يف البغـاء يف                

)Kudakudhinge Hiyaa .(  وقد بدأ هذا األمر يطرح هتديدا لألطفال األصغر سنا املقـيمني يف
  .ةتلك املؤسس

ممارسـة  " (بادلاالستغالل اجلنسي القائم على الت    "وهناك قضية ظهرت مؤخرا هي        -٦٧
وهناك أدلة تثبـت  .  عاما١٤مع فتيات ال تتجاوز أعمارهن ) اجلنس مقابل سلع مادية ومال    

  .إكراه فتيات قاصرات على البغاء من قبل أمهاهتن من أجل در دخل ألسرهن
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قانون منقح لألطفال ليحل حمل     ُشرع يف صياغة    ولتجاوز هذه التحديات السائدة،       -٦٨
لتعزيز اجلاري تنفيذها   ورغم األنشطة   ). ٩/٩١(علق حبماية حقوق األطفال     القانون القائم املت  

ُتوضع نظام محاية األطفال، فإنه ال ُتبذل أي جهود لوضع برامج للمجرمني اجلنسيني؛ وإذا مل              
 .هذه الربامج، فإن من غري املرجح أن تنخفض حاالت اجلرائم اجلنسية

بادئ التوجيهية املتعلقة بإصدار األحكام     ، عدلت ملديف امل   ٢٠٠٨فرباير  /ويف شباط   -٦٩
وجاء هذا . العتماد أحكام أشد قسوة ملرتكيب االعتداء اجلنسي، مبا فيه االعتداء على األطفال       

 بـأن املبـادئ     ٢٠٠٧التغيري عقب قبول مالحظة جلنة األمم املتحدة حلقوق الطفل يف عام            
سجن، كانت غري كافية ملعاجلة هذه      التوجيهية السابقة، اليت مل تكن تسمح بتطبيق أحكام ال        

 .اجلرائم اخلطرية

ـ التـدابري اخلاصـة     "ويعزز قانون     -٧٠ " رتكيب االعتـداء اجلنـسي علـى األطفـال        مب
يف التصدي  ، الذي أصدره اجمللس مؤخراً، معايري العناية الواجبة للدولة          )١٢/٢٠٠٩ القانون(

 عامـاً   ٢٥حكاماً قاسية تصل إىل     ويتضمن القانون أ  . االعتداء اجلنسي على األطفال   حلاالت  
 .كما يرفض احلق يف التزام الصمت الذي يسمح به الدستورللمدانني 

ووحدة محاية األسرة يف مستشفى إنديرا غانـدي التـذكاري الـيت أُنـشئت يف                 -٧١
، ضحايا االعتـداءات   هي أول منوذج ملديفي للرعاية املتكاملة للنساء واألطفال          ٢٠٠٥ عام

 .البدين واجلنسي والعاطفي يف إطار اخلدمات الصحيةلضحايا العنف وهي تقدم خدمات 

، بدأت ملديف تطبق الالمركزية على خـدمات محايـة الطفـل            ٢٠٠٦ويف عام     -٧٢
إىل األسـر  الرعايـة  واألسرة يف اجلزر املرجانية بإنشاء مراكز خلدمات الطفل واألسرة تقدم      

وتعاجل وحدة محاية األسرة والطفل التابعـة       .  احلماية والدعم  واألطفال الذين هم حباجة إىل    
 .لدائرة الشرطة يف ملديف مجيع احلاالت املتعلقة باألطفال، سواء كضحايا أو كمجرمني

، خالل حفل أُقيم إلحياء اليوم العاملي ملنع االعتداء         ٢٠٠٩نوفمرب  /ويف تشرين الثاين    -٧٣
وقد حققت هذه اخلدمـة الـسرية       . دة األطفال جديد ملساع هاتفي  على الطفل، أُطلق خط     

 .مكاملة ٤٠٠ففي شهر عمله األول فقط، تلقى خط املساعدة أكثر من . اجلديدة جناحاً فائقاً

إىل وزارة املـايل  ونقلت احلكومة أيضاً وحدة قضاء األحداث من مكتب املراقـب        -٧٤
 .الداخلية يف حماولة لتعزيز نظام قضاء األحداث

 رية الرأي والتعبرياحلق يف ح  -٣  

جمموعـة  إعالمياً متقد النشاط ُيمثّل     ميكن اليوم مللديف أن تفتخر باحتضاهنا جمتمعاً          -٧٥
فهناك اثنتا عشرة جريدة، وأربع حمطات تلفزيونية،       . واسعة من اآلراء السياسية واالجتماعية    

  ومـا ال ُيعـد   وسبع حمطات إذاعية مستقلة، وعدد وافر من اجملالت وغريها من املنشورات،       
   وال ُيحصى من املدونات وغرف الدردشة املباشرة اليت تعمـل يف بلـد ال يتجـاوز عـدد         

وعالوة على ذلك، فإن انتقاد احلكومة وغريها من هيئات الدولة،   .  نسمة ٣٠٠ ٠٠٠سكانه  
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واملناقشات بشأن القضايا اجملتمعية الصعبة مثل االغتصاب الزوجي واالعتداء على األطفـال            
، الـذي   ٢٠٠٩وقد أظهر الترتيب العاملي حلرية الصحافة لعام        . بحت حالياً شيئاً مألوفاً   أص

 إذ  -أكرب تقدم يف العامل      البلد الذي حقق     هيمنظمة مراسلون بال حدود، أن ملديف       أعدته  
 مما وضع البلد مباشرة خلف دميقراطيات راسخة مثل         - ٥١ مرتبة لتحتل الرتبة     ٥٣ارتقت  

 . وإيطاليافرنسا وإسبانيا

، وهو قـانون    جلس وسائط اإلعالم يف ملديف    مبولدى ملديف حالياً قانون خاص        -٧٦
، ُسن مـشروع    ٢٠١٠أبريل  /ويف نيسان . مستقلة ذاتية التنظيم  أنشئ مبوجبه اجمللس كهيئة     

 عرض مشروع قـانون بـشأن   ٢٠٠٨وأُعيد يف عام  . قانون أنشأ شركة اإلذاعة يف ملديف     
 تعديالت علـى    ٢٠٠٩نوفمرب  / على ذلك، أُدخلت يف تشرين الثاين      وعالوة. حرية اإلعالم 

وكانت هذه إحـدى التوصـيات   . قانون العقوبات جلعل التشهري جرمية مدنية وليس جنائية  
 .الرئيسية ملقرر األمم املتحدة اخلاص املعين حبرية التعبري عقب زيارته مللديف

 احلق يف حرية االجتماع  -٤  

ز تدرجيياً احلق يف حرية االجتماع ليصبح اليوم احلق يف حريـة     ، ُعز ٢٠٠٥منذ عام     -٧٧
وغـدت املظـاهرات والتجمعـات      . االجتماع دون إذن مسبق مضموناً مبوجب الدستور      

 .السياسية حالياً شيئاً مألوفاً

 احلق يف حرية تكوين اجلمعيات  -٥  

ـ              -٧٨ زاب هذا احلق أيضاً مضمون مبوجب الدستور؛ وكنتيجة لذلك، هناك عـدة أح
واحلكومة حالياً بـصدد وضـع      .  منظمة من منظمات اجملتمع املدين     ١ ٠٦٩سياسية وزهاء   

 .  وهو حق يضمنه الدستور-التنظيم النقايب مشروع قانون بشأن 

 احلق يف حرية الدين أو املعتقد  -٦  

الدين هو  اإلسالم  ينص على أن    فالدستور  .  يف املائة  ١٠٠ملديف بلد مسلم بنسبة       -٧٩
 .)٦(ملـديفياً للدولة؛ وينص القانون على أنه ال ميكن لغري املسلم أن يصبح مواطنـاً              الرمسي  

ينص القانون على حرية الدين أو ممارسة الديانات األخرى عالنية أو بناء أماكن العبادة               وال
ومع ذلـك، ُيـسمح للمقـيمني       . لديانات األخرى أو استرياد األيقونات الدينية     اخلاصة با 

على نطاق خاص، كما ُيسمح باسترياد      طقوس دينهم    املسلمني أن ميارسوا     األجانب من غري  
 .املطبوعات الدينية مثل اإلجنيل لالستعمال اخلاص

__________ 

6 Article 9(d) of the Constitution.   
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، عقب الزيارة اليت أجرهتـا يف       أعربت املقررة اخلاصة املعنية حبرية الدين أو املعتقد       و  -٨٠
 وحبكم الواقع على احلق     عن قلقها إزاء عدد من القيود املفروضة حبكم القانون        ،  ٢٠٠٦عام  

 .يف حرية الدين أو املعتقد يف ملديف

لنظم القانونيـة   ا"مشروع  ، وضعت وزارة الشؤون اإلسالمية      ٢٠١٠مايو  /ويف أيار   -٨١
وقد أعرب املقررون اخلاصـون املكلفـون       ". اخلاصة حبماية الوحدة الدينية ملواطين ملديف     

وما زال رئيس ملديف مل . اء هذا املشروع  بواليات تتعلق بقضايا ذات صلة عن قلق شديد إز        
معروض على جلان   وهناك أيضاً يف الوقت احلاضر مشروع قانون        . شروعامليصدق بعد على    

 .قدمه أحد األعضاء اخلواص بشأن حظر مجيع أماكن العبادة لغري املسلمنياجمللس 

 إقامة العدل وسيادة القانون  -٧  

 استقالل القضاء  )أ(  

وكـان  .  من فروع الدولـة    لالقضاء فرع مستق  على أن    ٢٠٠٨م  دستور عا ينص    -٨٢
 . القضاء، فيما سبق، حتت سلطة الرئيس، لذلك كان يفتقر إىل االستقاللية

، كان قد مت تنفيذ جل التوصيات الواردة يف تقريـر املقـرر             ٢٠٠٩ويف هناية عام      -٨٣
ر التوصيات املشار إليهـا يف      وقد تناول هذا التقري   . اخلاص املعين باستقالل القضاة واحملامني    

 . األجزاء السابقة

غري أن القطاع القضائي يف ملديف يواجه حتديات هائلة يف التكيف مـع املـشهد                 -٨٤
ـ    ويتصل أحد التحديات الرئيسية بتحديد التو     . القانوين املتغري  ني زيع الصحيح للمسؤوليات ب

 يف إطار القطاع لقضائية واحملكمة العليا واإلدارة املعنية بإدارة الشؤون امات القضائيةجلنة اخلد
واالعتماد الشديد على   إىل القدرات؛   ومن التحديات األخرى االفتقار العام      . القضائي املُصلح 

القضاة األكرب سناً الذين ليسوا مدربني على األساليب والنظريات القانونية احلديثـة؛ وقلـة              
ل قانون حقوق اإلنسان والقـانون التجـاري؛        جملاالت القانونية املهمة مث   بااملعرفة املؤسسية   

وندرة املدعني العامني واحملققني وموظفي احملاكم ومديري احملاكم واألخصائيني القـانونيني           
املؤهلني تأهيالً جيداً؛ وعدم وجود إطار تشريعي واضح ينظم أداء وسـلوك وإدارة نظـام               

 ١٩٢(ة اجلغرافية املبعثرة مللديف     نظام إلدارة بيانات القضايا؛ والطبيع    وجود  وعدم  القضاء؛  
ثقـة  تنعدم  ونتيجة هلذه التحديات،    ). حمكمتها احمللية اخلاصة  لديها  جزيرة مأهولة، كل منها     

 .لقطاع القضائيبااجلمهور 

، كان القضاء يف صميم أزمة دستورية عندما فشل جملس          ٢٠١٠أغسطس  /ويف آب   -٨٥
مثالً ( التشريعات الالزمة بشأن القضاء      الشعب، بسبب انقسامات سياسية عميقة، يف إصدار      

رئيس جديد للقضاة حبلـول املوعـد   وصل إىل تعيني ومل يت) القانون املتعلق بالقضاة مشروع  
وكنتيجة لذلك، واجهـت ملـديف      . ٢٠١٠أغسطس  / آب ٧النهائي الدستوري احملدد يف     

 .أغسطس/ آب٧فراغاً دستورياً اعتباراً من منتصف ليلة 
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كفالة استمرارية القضاء إىل أن يتمكن اجمللس مـن إجـراء عمليـات             ويف حماولة ل    -٨٦
رئيس القضاة، أنشأ الـرئيس فريقـاً       تعيني  التصويت الالزمة بشأن مشروع قانون القضاة و      

 .بالتسيري اإلداري للمحكمة العلياكُلّف ) بدعم من الكومنولث(مكوناً من أربعة أعضاء 

أغسطس، ووافـق   / آب ١٠ هناية األمر يف     وأصدر اجمللس مشروع قانون القضاة يف       -٨٧
ويف نفس الليلة، حظيت هيئة احملكمة العليا ورئيس القـضاة  . عليه الرئيس بعد ذلك بساعتني  

 . واستلموا مهامهم تقريباًوأدى القضاة اليمني بعد ذلك بساعتني. أيضاً مبوافقة الربملان

د طويل األجـل، ويف هـذا       وتنظر احلكومة إىل تعزيز استقالل القضاء على أنه حت          -٨٨
وسيقود تلـك  . الصدد تشارك حالياً يف اتفاق تعاون طويل األجل مع جلنة احلقوقيني الدولية         

 . املشاركة مقرران سابقان من مقرري األمم املتحدة املعنيني باستقالل القضاة واحملامني

 اإلصالح القضائي  )ب(  

شامل يتضمن عدة جتديـدات     إن مشروع قانون العقوبات اجلديد قانون حديث و         -٨٩
وهو أيضاً القـانون    . رائدة يف صياغة النماذج، وهياكل املدونات، ومذهب القانون اجلنائي        

الوحيد من هذا النوع الذي يتضمن التعاليم واملبادئ الرئيسية للقانون اإلسالمي على النحـو       
لقواعد القانونية الدولية،   مع املبادئ وا  التعاليم واملبادئ   املمارس حالياً يف ملديف، وجيمع هذه       
هذا القانون، الذي ُعرض للمرة األوىل على       نتظر  وي. مبا فيها القانون الدويل حلقوق اإلنسان     

ثورياً ويتضمن مشروع القانون أيضاً نظاماً      . ، موافقة الربملان  ٢٠٠٦يونيه  /اجمللس يف حزيران  
ادئ التوجيهية، وهي األوىل من     هذه املب سُتتيح  و. لمبادئ التوجيهية إلصدار األحكام   جديداً ل 

من اجلرائم اليت ينص   جرمية  كل  عن  والشفافية يف إصدار األحكام     تناسب  نوعها، الوضوح وال  
 .عليها قانون العقوبات

 .يتعلق باألدلة وآخر يتعلق بالقضاءوُعرض على الربملان أيضاً مشروع قانون   -٩٠

 االعتقال واالحتجاز  )ج(  

ن ُيخرب أي معتقل بأسباب اعتقاله خطياً يف غضون فتـرة           مبوجب الدستور، جيب أ     -٩١
حمددة صراحة بأربع وعشرين ساعة، وحيق له احلصول على املشورة القانونية، كما حيق له أن         

الدسـتور  يتضمن و. يلتزم الصمت وأن ميثل أمام قاض يف غضون أربع ساعات من االعتقال           
ويوجد مشروع قانون تـشريعي بـشأن       . نيةالكفالة واملساعدة القانو  أحكاماً تتعلق ب  أيضاً  

 .املساعدة القانونية يف مرحلة الصياغة

 قضاء األحداث  )د(  

يتزايد جنوح األحداث مبعدل مثري للجزع، أساساً بسبب إساءة استعمال املخدرات             -٩٢
 ١٦-١٢واألغلبية الساحقة من اجملرمني احلاليني يبدؤون يف سـن          . وتفجر عنف العصابات  

ونظام قضاء األحداث احلايل    . ة، ليصبح بعضهم يف هناية املطاف جمرمني خطريين       جبرائم بسيط 
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 فهو يركز على اجلزاءات مثل الغرامات، أو اإلقامة اجلربية،          -ال يعاجل املشكلة معاجلة فعالة      
أو السجن، ولكنه ال ينص على خيارات وبرامج مالئمة لتوجيه اجملرمني الشباب إىل خارج              

 .الل آليات إصالحية، من خ السجننظام

فهنـاك مـشروع قـانون لقـضاء     . معاجلة هذا الوضععلى وتعمل ملديف حالياً    -٩٣
ارة إشراف وز األحداث يوجد يف مراحل الصياغة وقد ُوضعت وحدة قضاء األحداث حتت            

؛ وهذا املركز خمصص    "مركز تدريب إصالحي لألطفال   "، أُنشئ   ٢٠٠٩ويف عام   . الداخلية
 .ملهارات احلياتيةلتنمية اخطر وهو يقدم برامج ودورات تدريبية مهنية للشباب املعرضني لل

 نظام االحتجاز  )ه(  

الربوتوكـول  املنـشأة مبوجـب     ، أجرت اآللية الوقائية الوطنية      ٢٠٠٩خالل عام     -٩٤
االختياري التفاقية مناهضة التعذيب وغريه من ضروب املعاملـة أو العقوبـة القاسـية أو               

ينة ثالث عشرة زيارة ألماكن االحتجاز يف ملديف ونشرت عـدداً مـن             الالإنسانية أو امله  
. وزارت جلنة نزاهة الشرطة أيضاً ثالثة مراكز اعتقال وقدمت تقريراً عن نتائجهـا            . التقارير

صعوبة يف مواجهـة الـضغوط      تعكس نظاماً جيد    والصورة العامة اليت قدمتها هذه التقارير       
 الالئقة وعدم كفاية التدريب واإلجراءات واالنـضباط        فمرافق السجون غري  . املمارسة عليه 

وقد أُعلن هذا   . رض موظفي السجون للخطر   ورفاهم كما ُتع   السجناء   قوض حقوق عوامل ت 
، مترد السجناء يف الـسجن  ٢٠٠٩ديسمرب /، ويف كانون األول  ٢٠٠٨الوضع يف أواخر عام     

 .السجنت جتهيزاالوطين الرئيسي، مافوشي، ودمروا متاماً أكثر من نصف 

وُينظر إىل مشروع قانون السجن واإلفراج املشروط، الذي يتوقع أن ُيعرض عمـا               -٩٥
ومن املتوقع أن حيّدث هذا     . قريب، على أنه أداة حيوية لتحسني الوضع يف السجون امللديفية         

وقد ُوضع مشروع   . على إعادة التأهيل  بدرجة أكرب   املشروع ويرّشد نظام السجون، ويشدد      
ع مراعاة توصيات جلنة مناهضة التعذيب، واآللية الوقائية الوطنية، وجلنـة نزاهـة             القانون م 
وتتخذ ملديف حالياً أيضاً خطوات لتحسني مرافق السجون، رغم القيـود اهلامـة         . الشرطة

 .املفروضة على القدرات اليت تعيق هذه اخلطوات

 احلق يف املشاركة يف احلياة العامة والسياسية  -٨  

 يف املشاركة يف احلياة العامـة والـسياسية مـضمون مبوجـب دسـتور               إن احلق   -٩٦
ورغم هذا الوضـع    . ؛ ومنذ ذلك احلني ازدهرت املشاركة السياسية يف ملديف        ٢٠٠٨ عام

اإلجيايب عموماً، فإن الصورة العامة حتجب تفاوتات هامة، ال سيما بني اجلنـسني، وبـني               
 . واملناطق العاصمة

نـشأة  التـصويت منـذ     حبق  ساواة بني اجلنسني، تتمتع النساء      وفيما يتعلق بعدم امل     -٩٧
يف القوة العاملة العامة، ولكن عدد      ) وإن كان غري كاف   (اجلمهورية وهن ممثالت متثيالً جيداً      

وفيمـا يتعلـق    . النساء اللوايت يتنافسن على املناصب املنتخبة ويفزن هبا يبقى خميباً لآلمـال           
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أو اثنني  ويف مركز   ح أن الوعي السياسي واملشاركة يف ماليه        بالتفاوتات اإلقليمية، من الواض   
 أعلى بكثري منـه     ، مثل جزيريت أدو وها دالو املرجانيتني      ،اهلامة األخرى ية  راكز السكان املمن  

 .يف أجزاء أخرى من البلد

 اتيةواحلق يف العمل ويف التمتع بشروط عمل عادلة وم  -٩  

 .ي أي عمل أو مهنةمينح الدستور للجميع احلق يف تعاط  -٩٨

 احلق يف العمل  )أ(  

 ).٢٠٠٦(يف املائة  ٨٥,٦ معدل العمالة يف ملديفبلغ ي  -٩٩

، ومن مث االستفادة من القوة العاملة الوطنيـة الـشابة           الةويشكل حتسني وضع العم     -١٠٠
ويـاً  ويقدم النظام املدرسي فعالً تعليماً ابتدائياً وثان      . والنشيطة، أولوية من أولويات احلكومة    

يهدف إىل  وقد أنشأت احلكومة حديثاً نظاماً وطنياً للتعليم والتدريب التقنيني واملهنيني           . جيداً
وتوفر كلية ملديف للتعلـيم     . احتياجات اجملتمع مع تعزيز االستقرار والنمو االقتصادي      تلبية  

يم اجلامعي؛  التعلي اجلامعة وطالب    جيالعايل جمموعة من برامج التعليم والتدريب املعتمدة خلر       
وقد أُنشئ مؤخراً مركز    . يوجد حالياً أمام الربملان مشروع قانون سينشئ أول جامعة وطنية         و

 .وطين للتوجيه الوظيفي يف ماليه، مع ثالثة مراكز أخرى فُتحت يف اجلزر املرجانية

 .  جمال العمالةغري أن ملديف تواجه عدداً من التحديات يف  -١٠١

ُيمثل املستخدم األكرب يف ملديف، حيث تزيد نسبة األشخاص    ال  فالقطاع العام ما ز     -١٠٢
ثانياً، هناك .  وهي إحدى أعلى النسب يف العامل- يف املائة ٢٠العاملني يف اخلدمة املدنية على 

ثالثـاً، إن التفاوتـات اإلقليميـة       . العملفجوة كبرية بني الطموحات املعلنة وواقع سوق        
. الكامل بـاحلق يف العمـل     أمام التمتع   أيضاً عائقاً كبرياً    واجلنسانية يف فرص العمل تشكل      

وأخرياً، يشكل العدد املرتفع من العمال املهاجرين يف البلد حتدياً رئيسياً مـن حيـث إدارة                
 .العاملة القوة

 اتيةواحلق يف التمتع بشروط عمل عادلة وم  )ب(  

وتعمل ملـديف   . ية، انضمت ملديف إىل منظمة العمل الدول      ٢٠٠٩مايو  /يف أيار   -١٠٣
، اليت تشمل   ٢٠١٠-٢٠٠٩حالياً مع منظمة العمل الدولية لتنفيذ خطة عمل املنظمة للفترة           

تعزيز إدارة العمل، وتشجيع النظام ثالثي األطراف واحلوار االجتماعي، والتـصديق علـى             
الـضعيفة  يكفـل للفئـات     معايري عمل دولية خمتارة، ووضع حد أدىن للضمان االجتماعي          

 حلقة عمل   ٢٠١٠مارس  /وُعقدت يف آذار  . منتظمةالتمتع باستحقاقات   تبعدة اجتماعياً   واملس
 .ثالثية األطراف بشأن االتفاقيات األساسية الثماين وعملية التصديق عليها



A/HRC/WG.6/9/MDV/1/Rev.1 

21 GE.10-15681 

الـذي ُوضـع   (قانون العمل اجلديـد    ينص  و. وليس هناك حد أدىن وطين لألجور       -١٠٤
 سـاعة يف    ٤٨ عدد ساعات العمل اإلمجايل هو       على أن ) بالتشاور مع منظمة العمل الدولية    

ويشترط القانون أن ُتدرج ساعات العمل يف التوصيف الوظيفي الـذي ُيعطـى             . األسبوع
سلطة معنية بعالقات العمل تتـوىل      أُنشئت مبوجب القانون    وقد  . للعامل عندما ُيمنح العمل   

وهـذه  . ونظمـه لقانون  للتحقق من إنفاذ ا   يف أماكن العمل    إجراء عمليات تفتيش روتينية     
التحقيق، وتسوية منازعـات العمـل، واختـاذ اإلجـراءات          السلطة ُمخوَّلة أيضاً سلطات     

 .)٧(الالزمة اإلدارية

تنظيمية تنص على أن مـن واجـب        شروط  وهناك يف صناعات مثل البناء والنقل         -١٠٥
تم غم أنه غالباً ما ي     ر -أرباب العمل أن يوفروا بيئة عمل آمنة ويكفلوا مراعاة تدابري السالمة            

ويوفر قانون العمل للعمال احلماية مـن الفـصل         .  املمارسة العملية  شروط يف جتاهل هذه ال  
 . وضع حد هلاظروف العمل غري اآلمنة أو  التخلص من االنتقامي إذا هم حاولوا

ويف حبق العمال يف التنظيم النقايب والتفـاوض اجلمـاعي          ويعترف الدستور اجلديد      -١٠٦
فأول إضـراب   . واإلضراب مفهوم جديد نسبياً يف ملديف     ". قف عن العمل واإلضراب   التو"

، ومنذ ذلـك    ٢٠٠٧يونيه  /على اإلطالق كان من تنظيم سائقي سيارات األجرة يف حزيران         
احلني كان هناك عدد من اإلضرابات األخرى، مبا فيها إضراب املعلمني، واملدعني العـامني،              

 .)٨(وموظفي املنتجعات السياحية

حقوق العمـل للعمـال املغتـربني أو        ، أن   يف ملديف السائدة  األمناط العامة   من  و  -١٠٧
وعي هذه الفئة من العمـال  وهذا عائد جزئياً لعدم  . ُمعّرضة بوجه خاص لالنتهاك   املهاجرين  
). اليت هي نفس احلقوق اليت يتمتع هبا العمال امللديفيون مبوجب قـانون العمـل             (حبقوقهم  

، حبملـة وطنيـة    ٢٠١٠، قامت السلطة املعنية بعالقات العمل، يف صيف عام          وملعاجلة ذلك 
 .للتوعية حبقوق العمل

 احلق يف الضمان االجتماعي ويف التمتع مبستوى معيشي الئق  -١٠  

 الضمان االجتماعي  )أ(  

واهلدف . يشكل إنشاء نظام شامل للضمان االجتماعي أولوية من أولويات احلكومة           -١٠٨
التغطية وزيادة فعالية التـدخالت املوجهـة، علـى        نطاق  ام موجه حنو توسيع     هو إنشاء نظ  

 .اخلصوص، إىل أكثر الناس ضعفاً

__________ 

7 Notwithstanding, civil society has criticised the Labour Relations Authority for its lack of 

activity. 

8 The Tourism Ministry is currently drafting regulations on strikes in tourist resorts. The draft 

Trade Union Bill contains provisions regulating strikes.   
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معاشـات  جديـد لل   نظام   ٢٠٠٩املعاشات التقاعدية لعام    نشئ مبوجب قانون    وأُ  -١٠٩
، الغرض منه توفري التغطية جلميع مواطين ملديف، وتوفري مبلغ أدىن من املال جلميع              تقاعديةال

من أجل ختفيف حدة الفقر ومساعدة األشخاص العاملني علـى          " التقاعد"من جتاوزوا سن    
 .توفري املال للتقاعد

وعلى اخلصوص، ُتتاح لألشخاص الضعفاء، مبـن فـيهم األطفـال، واملـسنون،               -١١٠
وُتتـاح أيـضاً    . واألشخاص ذوو اإلعاقة العقلية فرصة اإلفادة من رعاية الدولـة باجملـان           

وقد بـدأت  . لكهرباء واملاءلتغطية نفقات امساعدات ممولة من احلكومة ؤهلني  لألشخاص امل 
 .  روفية لآلباء الوحيدين٣ ٠٠٠ و١ ٠٠٠احلكومة مؤخراً بتقدمي بدل شهري يتراوح بني 

الوطنية للتأمني الصحي   " مدانا"وفيما يتعلق بالرعاية الصحية، أنشأت ملديف خطة          -١١١
 دوالراً مـن    ٧ ٧٨٢حـوايل   ( روفيـة    ١٠٠ ٠٠٠ا يصل حىت    اليت تقدم الدولة مبوجبها م    
سـنوي  اشتراك ألعضاء مقابل إىل امن خدمات الرعاية الصحية   ) دوالرات الواليات املتحدة  

واخلدمة جمانيـة   ).  دوالراً من دوالرات الواليات املتحدة     ١٥٥حوايل  ( روفية   ٢ ٠٠٠يبلغ  
 . عاما٦٥ًخاص الذي يتجاوز سنهم واألشن عنها أو املتقاعدياخلدمة املدنية العاملني يف ألعضاء ل

 . الرعاية الطبية للمغتربني أرباب عملهمتكاليف ويغطي   -١١٢

 التمتع مبستوى معيشي الئق   )ب(  

 السكن    

، اضطلعت مقررة األمم املتحدة اخلاصة املعنيـة بالـسكن          ٢٠٠٩فرباير  /يف شباط   -١١٣
ظاظ احلايل وندرة األراضي يف ماليه وبعـض       وخلصت إىل أن االكت   . الالئق ببعثة إىل ملديف   

 .اجلزر األخرى يعيق إعمال احلق يف السكن الالئق للعديد من األشخاص يف ملديف

واحلكومة على وعي تام باملشاكل االجتماعية اليت نشأت بسبب قلة مرافق السكن              -١١٤
ئيـسية  ات الر لرهانوتوفري السكن الالئق، يف حد ذاته، هو أحد ا        . الالئق، ال سيما يف ماليه    

واهلدف هو زيادة توفري السكن من خالل شراكات بني القطـاعني العـام             . لإلدارة احلالية 
وُيعتقد أيضاً أن . واخلاص وحتسني القدرة على حتمل اإلنفاق من خالل خطط لتمويل السكن

 . إزالة االحتقان يف العاصمةستساعد يفالالمركزية 

جارية يف مجيع أحناء البلد، مبا يف ذلـك مـشروع           وهناك خمططات سكنية رئيسية       -١١٥
ووقعت احلكومة مؤخراً على عقد مـع شـركة كوريـة           .  وحدة يف هوهلومايل   ٥٠٠ لبناء
 .  وحدة سكنية٣٠٠٠ لبناء



A/HRC/WG.6/9/MDV/1/Rev.1 

23 GE.10-15681 

 والوصل بني اجلزرالنقل     

يشكل احمليط تسعة وتسعني يف املائة من ملديف؛ ولكن، حىت تارخيه، ليس مثة شبكة          -١١٦
ويسبب ذلك جمموعة من املشاكل، أمههـا أن        . بني اجلزر للنقل البحري   تكاملة  نقل عامة م  

 على سكان اجلزر يعتمدون كلياً على جزيرهتم األصلية للعمل وتقدمي اخلدمات االجتماعية أو         
اقتـصادية   - وهو ما أدى إىل تنمية اجتماعية        عندما ال ُتلىب احتياجاهتم حملياً    العاصمة ماليه،   
 .  البلد وسبب االكتظاظ يف ماليهغري متساوية عرب

واهلدف هو  . لذلك فإن إنشاء شبكة نقل متكاملة رهان رئيسي آخر لإلدارة احلالية            -١١٧
تعزيـز  تعزيز حرية التنقل، ودعم التنمية اإلقليمية، والنهوض بالنمو االقتـصادي العـادل و            

 . احملافظات السبعوحىت تارخيه، تعمل شبكات النقل اإلقليمية يف . التماسك االجتماعي

  احلق يف الصحة  -١١  
. يف ملديف كثرياً خالل العقود القليلة املاضـية       للسكان  لقد حتسن الوضع الصحي       -١١٨
ويـصل  .  من األهداف اإلمنائية لأللفيـة     ٥ و ٤حتقيق اهلدفني   ىل  توصلت ملديف فعالً إ   وقد  

، كان  ٢٠٠٨لول عام   وحب). ٢٠٠٨( عاماً لإلناث    ٧٤ و  عاماً للذكور  ٧٢العمر املتوقع إىل    
، ) حيمولود  ١ ٠٠٠لكل (فقط حالة  ١١معدل وفيات الرضع قد اخنفض اخنفاضاً حاداً إىل 

وأسفرت التحسينات احملققـة  . التالية للوالدة مباشرةفترة المع حدوث معظم وفيات الرضع يف  
فـي  ف. فاسيةيف تقدمي الرعاية الصحية وخدمات اإلحالة أيضاً عن اخنفاض كبري يف الوفيات الن            

 .مولود حيلكل مائة ألف حالة  ٤٣، اخنفضت الوفيات النفاسية إىل ٢٠٠٨عام 

فقـد  .  من األهداف اإلمنائية لأللفية    ٦حنو حتقيق اهلدف    أيضاً  وملديف يف طريقها      -١١٩
وسيطرت على األمراض اليت ميكن الوقاية منها بالتطعيم إىل         . جنحت يف القضاء على املالريا    

 مثل شلل األطفال، وكزاز املواليد، والسعال الـديكي، واخلنـاق مل تعـد              حد أن أمراضاً  
وهناك تقدم حنو حتقيق هدف منظمة الصحة العاملية املتمثل يف القضاء علـى داءي              . موجودة

 .اخليطيات واجلذام على الصعيد اإلقليمي

ئة املالية البي: ما يليتشمل ورغم ذلك، ما زالت هناك جمموعة كبرية من التحديات،           -١٢٠
أوجـه  من الصعب معاجلـة     جتعل  وطاً شديدة على القطاع الصحي و     متارس ضغ احلالية اليت   

علـى  " احلـق يف الـصحة   "ل واضح  عدم وجود تعريف    الصحية احلالية؛   القصور يف املرافق    
الصعيد الوطين؛ إمكانية وصول األشخاص الذين يعيشون يف مناطق نائية إىل الرعاية الصحية؛     

 والـصرف   رية يف الوصول إىل الطعام املغذي واملاء الصاحل للـشرب         الوطنية الكب  فاوتاتالت
واجلدير باملالحظة أيضاً أن املستشفيات اإلقليمية يف اجلزر املرجانية األكثر سـكاناً            . الصحي

تعاين من نقص يف املوظفني وتفتقر إىل املرافق املالئمة، وأن ثقة اجلمهور يف هـذه املرافـق                 
عن عـدم    القانونية الناجم    -دارة القضايا الطبية     إنّ سوء إ   وعالوة على ذلك،  . متدنية جداً 

وجود إطار قانوين حلماية املرضى ومقدمي الرعاية الصحية أدى إىل فقدان الثقة يف النظـام               
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مناسـبة حلمايـة    نظم  حاجة إىل وضع وتنفيذ قوانني و     مثة أيضاً   و. الصحي واالطمئنان إليه  
 .إلنساين يف الصحةالصحة العامة واحلق ا

 احلق يف التعليم   -١٢  

. ١٦ إىل سن    ٣ من سن    -عاماً   ١٣على مدى   التدريس اجملاين يف ملديف     يتواصل    -١٢١
ابتـدائي  ، وتعليم   سنوات ٣ على مدى    )إلزامي(تعليم حتضريي   وينقسم التعليم املدرسي إىل     

أيضاً للطالب  وُتتاح   . سنوات ٥على  ) إلزامي(، وتعليم ثانوي     سنوات ٥ على مدى    )إلزامي(
فرصة ملزاولة التعليم الثانوي العايل على مدى سنتني، غري أن طاقـة االسـتيعاب يف هـذه                 

  .حمدودة املرحلة

وتساهم ميزانية ملديف مبـا     . ومعظم املدارس يف ملديف مملوكة للدولة وممولة منها         -١٢٢
التعلـيم  سة تقـوم علـى      وتتبع ملديف سيا   يف املائة من تكاليف سري املدارس،        ١٠٠يناهز  

املسجلني ، كانت نسبة األطفال يف سن الدراسة        ٢٠٠٤ويف عام   . االبتدائي والثانوي اجملاين  
 يف املائة؛ ويف الصفوف مـن الثـامن إىل          ٧٩الصفوف الدراسية من األول إىل السابع هي        ب

 يف املائة   ٤٩وكان  .  يف املائة  ١٦ يف املائة؛ ويف الصفني احلادي عشر والثاين عشر          ٦٢العاشر  
ويف العديد من احلاالت، كان اآلباء خيتصرون       .  منهم ذكوراً  ٥١ و من التالميذ املسجلني إناثاً   

تعليم الفتيات بعد الصف السابع بعدم السماح هلن مبغادرة جزيرهتن األصـلية إىل جزيـرة               
 .اجلزر أخرى لديها مدرسة ثانوية، أساساً بسبب عدم توفر مرافق سكن مناسبة يف هذه

يف تقـدمي   اخلـاص    مشاركة القطاع    وتتبع ملديف حالياً سياسات تشجع مبوجبها       -١٢٣
يف املساعدة  النقص الكبري   التعليم، وذلك رغم    مواصلة  خلدمات التعليمية إىل من يرغبون يف       ا

 .لطالباملقدمة على شكل قروض لاملالية 

فمـستوى  . لـديف وعلى األخص، يشكل تعليم حقوق اإلنسان حتدياً رئيسياً يف م    -١٢٤
 .مجيع شرائح اجملتمعبني املعرفة حبقوق اإلنسان منخفض 

 العمال املهاجرون  -١٣  

عـدداً  جتذب   املرتفعة نسبياً    ارغم أن ملديف بلد من أقل البلدان منواً، فإن أجوره           -١٢٥
، ) يف املائة  ٢٨( أساساً من اهلند     - شخص   ٧١ ٠٠٠أكثر من   (كبرياً من العمال املهاجرين     

 .)٩() يف املائة٥٢(ش ي، وبنغالد) يف املائة١١(نكا وسري ال

وهؤالء املهاجرون، الذين يعملون أساساً يف قطاعات التعليم والبنـاء والـسياحة،              -١٢٦
تسجيل الجرة و اهلولكن، حىت اآلن، كان نظام      . ملديف احلديثة كبرياً يف بناء    أسهموا إسهاماً   

لعديد منهم على العمل بشكل غـري قـانوين،         وأرغم ذلك ا  . ؤالء العمال عشوائياً  اخلاص هب 
__________ 

9 It is estimated that a further 16,500 or more are working illegally. 
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وبأجور متدنية، ويف ظروف غري آمنة أو غري صحية، والتخلي عن الراحة العادية، والترفيـه،           
حتسني هذا الوضع بإنشاء إطار على وتعمل احلكومة حالياً . واحلدود املعقولة لساعات عملهم

نشأة حـديثاً أيـضاً محايـة أفـضل     وتوفر حمكمة العمل امل . قانوين أقوى للعمال املهاجرين   
 .املهاجرين للعمال

وليست ملديف بعد طرفاً يف االتفاقية الدولية حلماية حقوق مجيع العمال املهاجرين              -١٢٧
الوطنية مـن   اإلجراءات  استكمال مجيع   تسعى جاهدة إىل    وأفراد أسرهم، رغم أن احلكومة      

 .أجل االنضمام إليها

 التحديات  - خامساً 

 طرف الديين واإلرهابالت  - ألف  

من املشكلة العاملية   هي تقليدياً بلد مسلم معتدل، ومع ذلك، مل يفلت البلد           ملديف    -١٢٨
ويساور احلكومة بـالغ القلـق إزاء التـأثري املتزايـد          . املتمثلة يف التطرف الديين واإلرهاب    

ج والتعرض  للمتطرفني يف ملديف، وكذلك نزوع شباب ملديف املتزايد إىل السفر إىل اخلار           
، فُجرت قنبلة مرتليـة الـصنع يف مـرته          ٢٠٠٧سبتمرب  /ويف أيلول . لتأثري منظمات متطرفة  

 ٢٠٠٩أبريل / سائحاً؛ بينما أُلقي القبض يف نيسان١٢السلطان يف ماليه، مما أسفر عن إصابة        
 .فيني مسلحني يف وزيرستان، يف مشال باكستانيعلى تسعة رجال ملد

 دائرة الشرطة يف ملديف، مبساعدة مكتب األمم املتحـدة          ، بدأت ٢٠٠٩ويف عام     -١٢٩
مشروع يهدف و. املعين باملخدرات واجلرمية، بصياغة مشروع قانون جديد ملكافحة اإلرهاب    

 . القانون إىل احلماية من اإلرهاب ومنعه، مع محاية حقوق اإلنسان

 اجلرائم املتصلة باملخدرات  - باء  

فال ختلو أي أسرة . ستهالكها مشكلة رئيسية يف ملديفيشكل االجتار باملخدرات وا  -١٣٠
واملخدرات متاحة بـسهولة يف الـشوارع،       . تقريباً من عضو على األقل متأثر هبذه املشكلة       

 .واهلريوين" السكر األمسر"أساساً 

 يف املائة   ٣٠ُيقّضي حنو    يف املائة من السجناء،      ٨٠ويشكل جمرمو املخدرات حوايل       -١٣١
واألغلبية الساحقة من السجناء    . السجن مدى احلياة جلرائم متصلة باملخدرات     بمنهم عقوبةً   

شـاغالً مـن   شبان، ويشكل جترمي مستعملي املخدرات الشبان وفرض أحكام قاسية عليهم          
 . الشواغل الرئيسية للسلطات امللديفية
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مـن  واحلكومة اجلديدة ملتزمة باتباع مسار إعادة تأهيل جمرمي املخدرات بـدالً              -١٣٢
وسيغري مشروع قانون جديد بشأن إساءة استعمال املخدرات ومشروع قانون ذو           . سجنهم

صلة بشأن إعادة تأهيل املدمنني الطريقة اليت يتعامل هبا نظام إنفاذ القوانني والنظام القـضائي          
وقد نقلت احلكومة أيضاً السجناء املعتقلني      . ونظام السجون مع جرائم املخدرات يف املستقبل      

وأُنشئت أيضاً مراكـز    . ربامج إلعادة التأهيل  تتعلق باملخدرات إلحلاقهم ب   جرائم  تكاهبم  الر
 .جديدة للمعاجلة من اإلدمان

ورغم هذا التحول يف السياسات، تشكل القيود املفروضة على القـدرات عائقـاً               -١٣٣
،  اخلـربات ويف وتعاين ملديف من نقص مزمن يف مرافق إعادة التأهيل   .التنفيذرئيسياً لنجاح   

 .وكذلك من نقص يف قدرات إعادة اإلدماج

 عنف العصابات  - جيم  

وقد تسبب عنـف    . عنف العصابات اقترن بتزايد   شهدت ملديف تكاثراً للعصابات       -١٣٤
. العصابات يف وفيات يف شوارع ماليه، وهو شيء مل يكن ميكن تصوره من قبـل يف البلـد             

لعصابات املتزايدة، فإن تقارير الشرطة ووسائط      ورغم عدم إجراء أي دراسات لتحليل ثقافة ا       
وبينما أبلغت  . اإلعالم تالحظ صلة مثرية للقلق بني العصابات وانتشار إساءة استعمال املواد          

 حالة من حاالت االعتداء اجلماعي، فإن هذا الرقم ارتفع  ٢٦٠، عن   ٢٠٠٨الشرطة، يف عام    
ينـاير إىل   /مـن كـانون الثـاين     رة  حالة يف الفت   ٢٤٢وبلغ   ٢٠٠٩يف عام   حالة   ٣٤١إىل  
 .٢٠١٠يوليه /متوز

عملية خاصة لكبح عنف العصابات     دائرة الشرطة يف ملديف     نفّذت  يوليه،  /ويف متوز   -١٣٥
والحظت الشرطة أيضاً أسلوب عمل العصابات      . إىل وسائط اإلعالم  وقدمت نتائج العملية    

انون بشأن حظـر جـرائم      وصدر مؤخراً عن اجمللس مشروع ق     . املتطور بشكل يثري اجلزع   
ويساور احلكومة القلق كذلك إزاء ارتفاع عدد األطفال        . العصابات وما زال ينتظر التصديق    

 . املتورطني يف عنف العصابات، سواء كمرتكبني أو كضحايا

 االجتار بالبشر  - دال  

 أي قوانني حتظر االجتار بالبشر ومل ُتجر أي دراسات ومل ليس لديها   رغم أن ملديف      -١٣٦
 حيظـر العمـل   ٢٠٠٨ُتعد أي تقارير رمسية صرحية بشأن هذا املوضوع، فإن دستور عـام   

لتقريـر االجتـار    املراقبة من الفئة الثانيـة      وأُدرجت ملديف على قائمة     . )١٠(القسري والرق 

__________ 

10 Although there is no official data on the subject, human rights NGOs claim that forced 

prostitution and people trafficking does occur in the country.   
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 بـسبب عـدم وجـود       ، وذلك ٢٠١٠باألشخاص الذي أعدته الواليات املتحدة يف عام        
غري أن احلكومة جتـري  . ص الضعفاء بني السكان املهاجريناألشخاماية إجراءات منتظمة حل  

مناقشات مع شركاء ثنائيني لتخفيف الوضع، وعالوة على ذلك، هنـاك تـدابري تتخـذها               
 . اإلدارات الرئيسية لألخذ بالتوصيات

 تغري املناخ  - هاء  

يقـوض  يشكل تغري املناخ الناجم عن األنشطة البشرية هتديداً وجودياً مللديف وهو              -١٣٧
جمموعة كبرية من حقوق اإلنسان يف البلد، مبا فيها احلق يف احلياة، واحلق يف أعلى مـستوى                 

وما مل ُتتخذ إجراءات جذريـة للحـد مـن          . صحي ميكن بلوغه، واحلق يف السكن الالئق      
البلدان املـصنعة  وبوجه خاص االنبعاثات الصادرة عن االنبعاثات الصادرة عن مجيع البلدان،  

 صـعوبات    حبلول هناية القـرن    ، فإن ملديف ستواجه   القتصادات الناشئة بسرعة  الكربى وا 
 . لضمان مقومات البقاء

وقد قادت ملديف جهوداً يف جملس حقوق اإلنسان لتوجيه االنتباه إىل آثـار تغـري           -١٣٨
 ٧/٢٣لقرارين  اسان، وعلى األخص من خالل اعتماد       املناخ البشري املنشأ على حقوق اإلن     

 . فق اآلراء بتوا١٠/٤و

  األزمة االقتصادية  - واو  

. اقتصادية كبرية ظرف يتسم بصعوبات    السلطة يف   مقاليد  احلكومة احلالية   استلمت    -١٣٩
، يف أعقاب األزمة املالية العاملية، بلغ الدين الوطين مللديف لدى الوكـاالت             ٢٠٠٩ ويف عام 

وخفضت تدابري التقشف الـيت     .  )١١(يليف املائة من الناتج احمللي اإلمجا      ٣٧.٦املالية األجنبية   
 ٢٠٠٨مليار روفية يف عـام   ٨.٧ب اختذهتا احلكومة اإلنفاق احلكومي املتكرر من مبلغ ُيقدر   

واتُّخذت تدابري تقشف إضافية بناء علـى توصـيات         . ٢٠١٠مليار روفية يف عام      ٨.٣إىل  
ـ       . صندوق النقد الدويل لتعزيز االقتصاد     صندوق النقـد   وكما الحظ التقريـر القطـري ل

لتحقيق العائدات الالزمـة،    يف إصدار مشاريع القوانني الالزمة      فإن تأخر الربملان    ،  )١٢(الدويل
حديد مشروع القانون املتعلق بالضريبة على سلع وخدمات السياحة ومشروع القـانون        وبالت

 .للبلد ش املايلأن يؤثر تأثرياً شديداً على االنتعامن شأنه املتعلق بالضريبة على أرباح األعمال، 

__________ 

11 Presidential Address 2010, www.presidencymaldives.gov.mv/4/?ref=1,6,3573. 

12 http://www.imf.org/external/pubs/ft/scr/2010/cr10167.pdf, published early 2010. 
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  إىل اخلدماتإمكانية الوصول  - زاي  

نظراً جلغرافيا ملديف الفريدة من نوعها، يواجه صانعو السياسات قيوداً شـديدة يف               -١٤٠
         .الشعب، مثل الوصول إىل رعايـة صـحية حمـسنة         أفراد  كفالة تقدمي اخلدمات بفعالية إىل      

 . لتنمية الوطنيةوما زال ذلك يشكل حتدياً عاماً رئيسياً ل

 بناء القدرات  - حاء  

 :تشمل اجملاالت الرئيسية اليت حتتاج فيها ملديف إىل دعم طارئ ما يلي  -١٤١

 .  مفاهيم حقوق اإلنسان علىإصالح القطاع القضائي، مبا يف ذلك تدريب القضاة •

 .حقوق اإلنسان يف تقدمي خدمات القطاع العام ووضع السياساتمراعاة  •

 .وإعادة التأهيلإصالح السجون  •

 . تنمية القدرات البشرية إلدارة قضايا االعتداء اجلنسي واالعتداء على األطفال •

 خالصة  - سادساً 

تولت اإلدارة احلالية مهامها بوعد توفري حياة أفضل جلميع امللـديفيني، وضـمان               -١٤٢
دها، وتعزيـز   واستدامة الدميقراطية وتوطي  . احترام حقوق اإلنسان للجميع، واحترام الدستور     

التمتع الكامل حبقوق اإلنسان شيء حيوي لبناء جمتمع عادل ومنصف، قائم علـى مبـدأي               
وما زالت حكومة ملديف احلالية، اليت بدأت حياهتا كحركة مناصرة          . سيادة القانون والعدالة  

على محاية احلريات األساسية وهي علـى وعـي تـام           قصوى  حلقوق اإلنسان، تعلق أمهية     
وتقدر احلكومة دعم اجملتمع الدويل املتواصل يف هذا الصدد      . ا مبوجب القانون الدويل   بالتزاماهت

  .وتتطلع إىل االستعراض الدوري الشامل مللديف
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  اللجنة الدائمة املعنية باالستعراض الدوري الشامل
  )رئيس(وزارة الشؤون اخلارجية 

  يسئديوان الر
  وزارة الداخلية

  وزارة الصحة واألسرة
  تعليموزارة ال

  وزارة املوارد البشرية والشباب والرياضة
  مكتب النيابة العامة

  دائرة الشرطة امللديفية
  جلنة حقوق اإلنسان امللديفية

Care Society) منظمة غري حكومية(  
Hand-in-Hand) منظمة غري حكومية(  

Transparency Maldives) منظمة غري حكومية(  
Maldives Detainee Network) حكوميةمنظمة غري (  

  )مراقب(مكتب املنسق املقيم لألمم املتحدة 

        

  


