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  جملس حقوق اإلنسان
  الفريق العامل املعين باالستعراض الدوري الشامل

  التاسعةالدورة 
  ٢٠١٠نوفمرب / تشرين الثاين١٢-١ جنيف،

) ج(١٥قوق اإلنسان، وفقاً للفقـرة      موجز أعدته املفوضية السامية حل        
  ٥/١من مرفق قرار جملس حقوق اإلنسان 

  *ملديف    

من أصحاب املصلحة إىل عمليـة       ٧ املقدمة من    )١(هذا التقرير هو موجز للورقات      
وهو يّتبع هيكل املبادئ التوجيهية العامة اليت اعتمدها جملس         . االستعراض الدوري الشامل  

 التقرير أية آراء أو وجهات نظر أو اقتراحات مـن جانـب             وال يتضمن . حقوق اإلنسان 
. املفوضية السامية حلقوق اإلنسان، وال أي حكم أو قرار فيما يتصل مبطالبـات حمـددة              

 وذُكرت بصورة منهجية يف حواشي هناية النص مراجع املعلومات الـواردة يف التقريـر،             
 يعزى االفتقار إىل املعلومات بشأن مسائل       وقد. ومل ُتغيَّر النصوص األصلية ما أمكن ذلك      

حمددة أو إىل التركيز على هذه املسائل إىل عدم تقدمي أصحاب املصلحة لورقات بشأن هذه 
وتتاح على املوقع الشبكي للمفوضية السامية حلقوق اإلنـسان النـصوص           . املسائل بعينها 

أن وترية االستعراض يف اجلولة وقد روعي يف إعداد التقرير . الكاملة جلميع الورقات الواردة
  .األوىل هي أربع سنوات

__________ 

  .مل ُتحرر هذه الوثيقة قبل إرساهلا إىل دوائر الترمجة التحريرية باألمم املتحدة  *  
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  املعلومات األساسية واإلطار  -أوالً   

  نطاق االلتزامات الدولية  -ألف   
 مـن اتفاقيـة     ١٦ أن ملديف سجلت حتفظاً على املادة        ١ذكرت الورقة املشتركة      -١

يعة اإلسالمية حتكـم    القضاء على مجيع أشكال التمييز ضد املرأة على اعتبار أن أحكام الشر           
  .)٢(مجيع العالقات الزوجية واألسرية

  اإلطار الدستوري والتشريعي  -باء   
يف غياب قوانني بشأن حقوق املرأة والتحرش اجلنـسي والعنـف املـرتيل، تبقـى             -٢

. االلتزامات األخرى مبوجب اتفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييز ضد املرأة بـال تنفيـذ        
  .)٣(ي العنف ضد املرأة إىل حد كبريوبالتايل، يستشر

 جملس الـشعب   لسياسة املواالة السائدة يف       أنه، نظراً  ١والحظت الورقة املشتركة      -٣
واليت تؤدي إىل تكرار حالة األزمة، مل ُينَشأ اإلطار التشريعي الالزم لسن التعديالت          ) الربملان(

ت جلنة ملديف حلقوق اإلنـسان      الحظو. )٤(اليت خيوهلا الدستور وحلماية احلقوق األساسية     
الصكوك القانونية الدولية يف القوانني الوطنية      تقضي بإدماج    من الدستور    ٩٣أن املادة   أيضاً  

ورغم أن هذا لن يكون له أثر على االلتزامات القانونية للدولة، فإن            . لكي تنطبق يف ملديف   
  .)٥(خل البلدهذا القانون الزم لكفالة االمتثال التام للمعايري الدولية دا

 ٢٠٠٩نـوفمرب  /يف تشرين الثايناعتمد  أن الربملان ١كما الحظت الورقة املشتركة      -٤
مشروع قانون بشأن اإلجراءات اخلاصة ملعاقبة مرتكيب جرمية االعتداء اجلنسي على األطفال            

 باحلبس دون إمكانية    ويقترح القانون أحكاماً  . ينص على عقوبات أقسى وُمدد حبس أطول      
خـالل مـدة    اج املشروط أو اإلفراج املبكر ويعلق احلق يف لزوم الصمت واإلفـراج             اإلفر

أي من املخالفات   ُيصّنف يف فئة اجلرائم      من القانون، ال     ١٤غري أنه، مبوجب املادة     . التحقيق
. )٦(احملددة يف القانون إذا تزوج شخص بصفة قانونية من قاصر مبوجب الشريعة اإلسـالمية             

محاية الدولة لألطفال   تكفل  وَسن قوانني   اعتماد  :  كذلك مبا يلي   ١شتركة  وأوصت الورقة امل  
املهملني؛ إنشاء نظام مناسب للخدمات االجتماعية؛ توعية اجلماعات املؤثرة، من قبيل قادة            
اجلزر واألئمة وجلان املرأة، حبقوق الطفل؛ استعراض وإصالح آليات الدولة حلماية األيتـام             

مبوجب املشمولني بنظام الكفالة    األطفال  لرعاية   ة وضع آلي  لتفكري يف واألحداث واجلاحنني؛ ا  
  .)٧(؛ حظر زواج القاصرين؛ حتسني اإلرشاد يف املدارسالقانون اإلسالمي
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  اإلطار املؤسسي حلقوق اإلنسان وهيكلها األساسي  -جيم   
ون ، أنشئت جلنة ملديف حلقوق اإلنسان يف كان١حسبما أفادت به الورقة املشتركة   -٥

           / مبرسوم رئاسي، يف حـني اعُتِمـد القـانون املتعلـق هبـا يف آب               ٢٠٠٣ديسمرب  /األول
                جلعله مطابقـاً   ٢٠٠٦أغسطس  /وأُدِخلت عليه تعديالت إضافية يف آب     . ٢٠٠٥أغسطس  

  .)٨(ملبادئ باريس
ء لـدى جلنـة     بايف الفئة     حالياً ُمعَتمدةوذكرت جلنة ملديف حلقوق اإلنسان أهنا         -٦

التنسيق الدولية للمؤسسات الوطنية حلقوق اإلنسان وأهنا عضو مشارك يف منتدى املؤسسات            
  .)٩(الوطنية حلقوق اإلنسان يف آسيا واحمليط اهلادئ

 من التحديات يف إنفاذ وذكرت جلنة ملديف حلقوق اإلنسان كذلك أهنا تواجه عدداً  -٧
 متبـاين   ولقيت حـىت اآلن جناحـاً     . ولة املختلفة توصياهتا وَمأسسة عالقاهتا مع أجهزة الد     

الدرجات عمليةُ وضع طرائق فعالة للتعاون واملساعدة بينها وبني اجمللس واحملاكم والوكاالت            
ومل تثمر جهودها من أجل مأسسة عالقاهتا مع اجمللس،         . احلكومية، وهذا أمر حيوي لعملها    

نـسان يف اجمللـس وعمليـات منظمـة     مبا يف ذلك مقترحات إلنشاء جلنة دائمة حلقوق اإل   
  .)١٠(مطابقتها ملبادئ حقوق اإلنسانالتأكد من الستعراض مشاريع القوانني بغرض 

 ٢٠٠٧ديـسمرب   /وذكرت جلنة ملديف حلقوق اإلنسان أهنا ُعيِّنت يف كانون األول           -٨
التعـذيب  للقيام بدور اآللية الوقائية الوطنية مبوجب الربوتوكول االختياري التفاقية مناهضة           

  .)١١(وغريه من ضروب املعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة

  التدابري املتعلقة بالسياسات  -دال   
الحظت جلنة ملديف حلقوق اإلنسان أن تعميم حقوق اإلنسان يف عمليـة رسـم                -٩

ـ    سياسات احلكومة وتوفري اخلدمات ال يزال إىل حد كبري هدفاً          ل ولـيس    على املدى الطوي
 يف العمل على    ٢٠٠٧ورغم أن جلنة ملديف حلقوق اإلنسان شرعت يف عام          . ممارسة قائمة 

توليف خطة عمل وطنية حلقوق اإلنسان، فإن احلكومة اجلديدة مل تقم مبا يكفي من العمـل                
  .)١٢(التدرجيي لوضع الصيغة النهائية هلذه اخلطة

فات يف الرأي واآلراء املتطرفة يف      والحظت جلنة ملديف حلقوق اإلنسان أن االختال        -١٠
احلـق يف    حرية التعـبري و    احلق يف املسائل الدينية هتدد إعمال احلقوق األساسية، مبا يف ذلك          

وأوصت بوضع  . التجمع وخباصة فيما يتعلق باحلقوق االقتصادية واالجتماعية للمرأة والطفلة        
          عة اإلسـالمية والقـانون الـدويل      برامج للتعليم والتوعية ترمي إىل تعزيز التواؤم بني الشري        

  .)١٣(حلقوق اإلنسان
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  تعزيز حقوق اإلنسان ومحايتها على أرض الواقع  -ثانياً   

            ن، مع مراعاة القانون اإلنـساين      تنفيذ االلتزامات الدولية املتعلقة حبقوق اإلنسا         
  الدويل املنطبق

  املساواة وعدم التمييز  -١  
للمـسلمني وأن   ال ُتمنح إالَّ     الدين والسياسة العامة أن اجلنسية       ؤونشالحظ معهد     -١١

  .)١٤(غري املسلمني غري مسموح هلم بالتصويت أو تويل املناصب
املؤسسيني  أن املرأة يف ملديف تتعرض للتمييز والتهميش      ١وذكرت الورقة املشتركة      -١٢
 يف املائـة مـن      ٤٠ء يشكلن   ورغم أن النسا  . فرص التعليم العايل والعمل   احلصول على   يف  

موظفي احلكومة، فإن مشاركتهن أدىن بكثري يف احلياة العامة والقطاع اخلاص، حيث من غري              
 يف الربملان، مثة فقط مخس نساء، يف         عضواً ٧٧ومن أصل   . احملتمل أن يتولني مناصب قيادية    

البطالـة يف   ، بلغ معدل    ٢٠٠٧ويف عام   . حني ال يوجد سوى أربع قاضيات يف هيئة القضاء        
وأعربت جلنة ملديف   . )١٥( يف املائة  ٤٠ سنة   ٢٤ و ١٥أوساط النساء املتراوحة أعمارهن بني      

يتعرضن لالعتداء اجلنسي    الاليت   ءلعدد النسا الكبري  االرتفاع  حلقوق اإلنسان عن قلقها بشأن      
 االجتماعيـة   واحلواجزأو البدين وبشأن التباينات بني اجلنسني يف االستفادة من التعليم العايل            

  .)١٦(املرأة ومشاركتها يف احلياة العامةاليت تقف حجر عثرة أمام عمل والثقافية 
كما الحظت جلنة ملديف حلقوق اإلنسان أن التصورات واملواقف السلبية ال تزال              -١٣

 الكاملـة والفعالـة واملتـساوية يف       األشخاص ذوي اإلعاقة  أكرب العوائق األساسية ملشاركة     
احلقوق األساسية من قبيـل التعلـيم       حيرمهم من التمتع الكامل ب     التسهيالت   قصون. اجملتمع
وينبغي إدماج احتياجاهتم بطريقة . يف احلياة السياسية والعامة ومن املشاركة    ،ة والعمل والصح

لذلك، دعت جلنـة ملـديف حلقـوق        . أكثر مشولية يف السياسات واخلطط وأنشطة التنمية      
وإىل اختـاذ   باألشخاص ذوي اإلعاقـة     ديق على القوانني املتعلقة     اإلنسان إىل اإلسراع بالتص   

  .)١٧(تدابري ملكافحة املواقف السلبية إزاءهم

   الشخصيواألمنحق الفرد يف احلياة واحلرية   -٢  
الحظت جلنة ملديف حلقوق اإلنسان أن اآلليات واإلجراءات الوطنية حلماية الطفل             -١٤

ة االرتفاع اهلائل يف حاالت االعتداء على األطفال الـيت     ال تزال غري كافية بشكل حاد ملعاجل      
والتنـسيق  . األسرة ودائرة شرطة ملديف   الشؤون اجلنسانية وخدمات محاية     ُتبلَغ عنها إدارة    

 من قوانني حلماية    ورغم ما صدر مؤخراً   . بني اجلهات املعنية جمال رئيسي حيتاج إىل التحسني       
املشاكل قائمةً بسبب الـصرامة املفرطـة لـشروط         ال  األطفال من االعتداء اجلنسي، فال تز     

وتدابري . وعدم إنفاذ األحكام  اإلثبات وعدم إقرار عقوبات تتناسب شدهتا مع خطورة اجلرم          
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رعاية الضحايا من األطفال خارج املؤسسات وإعادة تأهيلهم حمدودة للغاية، ومثـة حاجـة              
 وينبغي تنظيم الربامج الوقائية     .ملرجانية ا ُمِلحَّة لتحسني خدمات اإلرشاد، وال سيما يف اجلزر       

  .)١٨( بني خمتلف اجلهات املعنية تعاونياًبطريقة أكثر منهجية وبوصفها جهداً
 يف املائة من نزالء     ٨٠، يشكل مدمنو املخدرات     ١وحسبما أوردته الورقة املشتركة       -١٥

والرعاية  التأهيل   ونقص اخلدمات املناسبة إلعادة   . السجون، ما يفاقم مشكل جترمي األحداث     
معظم املدمنني من فرص احلصول     الالحقة وكذلك الوصم االجتماعي من العوامل اليت حترم         

ال            املرافق القائمة  ف - يف اجملتمع االندماج من جديد    على العالج أو العمل من أجل       
  .)١٩( مدمن يف السنة٢٠٠عالج سوى تستطيع 

العقوبـة  لألطفـال أن    العقوبة البدنية   اء مجيع أشكال    والحظت املبادرة العاملية إلهن     -١٦
شخص إنزال العقوبة البدنية بأي     وهكذا، جيوز   . وسيلة مشروعة للمعاقبة على اجلرمية    البدنية  

أو أي جرميـة    السرقة   وأالسكر  أو  لتشهري  أو ا الفسق  أو  التمرد  أو  الردة  يرتكب جرمية   بالغ  
 أفادت به املبادرة، ال يسمح مـشروع قـانون          وحسبما. اجلرائم املتصلة بالقتل  أخرى من   

 وذكرت املبادرة أيضاً  .  بالقصاص أو قطع األطراف، ولكنه جييز اجلَلد       ٢٠٠٦العقوبات لعام   
  .)٢٠(السجون كإجراء تأدييب يف ة البدنيللعقوبةأنه ال يوجد أي حظر صريح 

والحظت كذلك  . يت يف الب  ةمشروعالعقوبة البدنية   كما الحظت املبادرة العاملية أن        -١٧
وحسبما أوردته املبادرة العاملية،    .  يف مجيع األماكن، مبا يف ذلك البيت       االتزام احلكومة حبظره  

وسائل قانونية للحماية من العقوبة البدنية       ٢٠٠٦سيستحدث مشروع قانون العقوبات لعام      
للعقوبة  صريح    أنه ال يوجد أي حظر     وذكرت املبادرة أيضاً  . )٢١(يف البيت وغريه من األماكن    

العقوبـة  إىل أنه ال ينبغي استخدام      أشارت  وزارة التعليم   كما أفادت أن    . يف املدارس البدنية  
وسائل قانونية للحمايـة مـن      مشروع قانون العقوبات سيستحدث     ومع ذلك فإن    ،  البدنية

مشروعة هذه العقوبة   كما الحظت املبادرة العاملية أن      . )٢٢(للعقوبة البدنية استخدام املدرسني   
  .)٢٣(يف مؤسسات الرعاية البديلة

لألطفال احلكومة بـأن    العقوبة البدنية   وأوصت املبادرة العاملية إلهناء مجيع أشكال         -١٨
 لألطفال، مبا يف ذلك داخل بيت األسرة        للعقوبة البدنية تسن وتنفذ قوانني لكفالة احلظر التام       

  .)٢٤(وكحكم قضائي مبوجب الشريعة اإلسالمية
 إىل دراسة أجرهتا وزارة الشؤون اجلنسانية الـسابقة يف          ١ارت الورقة املشتركة    وأش  -١٩

           أفادت بأن واحدة من كل ثالث نساء تراوحـت أعمـارهن          ٢٠٠٨ديسمرب  /كانون األول 
 سنة أبلغت عن تعرضها لشكل من العنف البدين أو اجلنسي على األقل مرة يف               ٤٩ و ١٥بني  

. من العنف البدين أو اجلنسي على يد شريكهانساء ة من كل مخس حياهتا، بينما عانت واحد
                  ، يفلـت اجلنـاة     املُبلـغ عنـها    ويف معظم حاالت العنف البدين أو اجلنسي ضـد املـرأة          

  .)٢٥(من العدالة
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إنشاء آلية حلماية النـساء ضـحايا االعتـداء    :  مبا يلي١وأوصت الورقة املشتركة     -٢٠
كفالة االنتصاف القانوين يف حالة العنف القائم على أساس نـوع اجلـنس؛             واملعرضات له؛   

إجراء حبث لتحديد ما إذا كان ُيماَرس تشويه األعضاء التناسلية لإلناث؛ تـسريع عمليـة               
  .)٢٦(اعتماد القوانني املتعلقة حبقوق املرأة والتحرش اجلنسي والعنف املرتيل

 االحتجاز تتسم بنقص املوظفني املـدربني        أن منظومة  ١والحظت الورقة املشتركة      -٢١
كما ذكـرت   . )٢٧(اء االحتجاز آلية رقابة ملعاجلة ادعاءات التعرض لالعتداء أثن      وعدم وجود   

 على حقـوق     كبرياً  أن نقص األماكن واملرافق يف السجون يشكل خطراً        ١الورقة املشتركة   
 شخص، ولكنه   ٤٠٠بلغ  ت سجن مافوشي، أكرب سجن يف البلد،     فطاقة استيعاب   . احملتجزين

وقد أدى االكتظاظ الشديد إىل     . ٢٠٠٩أكتوبر  / نزيل يف تشرين األول    ٧٠٠حنو  ُيؤوي  كان  
وعالوة على ذلك، أدى عدم فـصل عتـاة         . ثالث حاالت مترد رئيسية خالل العام املاضي      

تردي حالـة   فاقم  اجملرمني عن مرتكيب اجلرائم البسيطة إىل أعمال عنف يف أوساط الرتالء و           
  .)٢٨(ألمن يف السجونا

  إقامة العدل، مبا يف ذلك مسألة اإلفالت من العقاب وسيادة القانون  -٣  
 من الدستور تلـزم جلنـة       ٢٨٥ أنه، وإن كانت املادة      ١الحظت الورقة املشتركة      -٢٢

 ٧اخلدمات القضائية باملوافقة على القضاة وإعادة تعيينهم قبل انتـهاء الفتـرة املؤقتـة يف                
، مل جير حىت اآلن تثبيت أي من القضاة، ما يؤدي إىل وجود شـعور               ٢٠١٠أغسطس  /آب

          هيئـة القـضاء   قاضٍ تضمهم حاليا٢٠٠ً إىل ١٧٠باالرتياب واخلوف على الوظائف لدى      
  .)٢٩(ما يصدرونه من أحكاموما من شأنه أن يؤثر يف 

تماد القانون   أن اإلصالح القضائي يتوقف على اع      ١كما الحظت الورقة املشتركة       -٢٣
وتشمل التحديات األخرى اليت تواجه السلطة القـضائية        .  على الربملان  اهلام املعروض حالياً  
، ويفاقم الوضع القضاة األقـدمون      قص املهنيني القانونيني املؤهلني   نو يةلمشاكل تتعلق باأله  

وجـد أي   ويف حـني ال ت    . الذين إّما ال ميلكون املهارات الالزمة أو حيجمون عن استعماهلا         
معايري تعليمية دنيا للقضاة، جيعل عدم كفاية اهلياكل األساسية للمحاكم وحجـم قاعاهتـا              

. حضور احملاكمات غري متاح إّما لوسائط اإلعالم أو اجلمهور ويقوض شفافية اإلجـراءات            
وعالوة على ذلك، يعيق الوصولَ إىل العدالة نقُص احملامني وعدم وجود فروع للجان املستقلة      

ويضطر سكان اجلزر إىل السفر إىل ماليه ويتكبدون تكاليف نقل باهظـة،             . العاصمة خارج
  .)٣٠(بينما تقتضي القضايا اجلارية أن ميكثوا هناك فترات طويلة

 أن عدم توعية القضاة حبقوق اإلنسان ُيعتقَـد أنـه           ١كما ذكرت الورقة املشتركة       -٢٤
ساهلة يف قـضايا االعتـداء علـى        اخنفاض معدل اإلدانات وإصدار أحكام مت     يشكل سبب   

 سنة اليت تعرضت لالغتصاب اجلماعي، ُحِكـم        ١٢ففي قضية الفتاة البالغ عمرها      . األطفال
 عِقـب  بسنتني نفيـاً يف مرحلة أوىل فيما بعد على املشتبه هبم األربعة الذين ُبرِّئوا من اجلرمية  
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 يساهم يف اخنفاض معدل وعالوة على ذلك،. استئناف لدى احملكمة العليا وموجة سخط عام
           احلـايل ولفـرض   قـانون العقوبـات     ملعاجلة النقائص اليت تعتري     اإلدانات عدم االجتهاد    

  .)٣١(أحكام صارمة

  يةويف الزواج واحلياة األسراخلصوصية احلق يف   -٤  
 أن السلوك اجلنسي ال ينظمه قانون العقوبات امللـديفي      ٢الحظت الورقة املشتركة      -٢٥
ويعاقَب عليها بالنفي من    . انون الشريعة غري املدون، الذي جيرِّم العالقات اجلنسية املثلية        بل ق 

 جلدة للرجل واإلقامة اجلربية تسعة أشهر       ٣٠ جلدات إىل    ١٠تسعة أشهر إىل سنة أو باجلَلد       
بأن جتعل قوانينها متوافقة مع     كذلك   ملديف   ٢أوصت الورقة املشتركة    و. )٣٢(إىل سنة للمرأة  

تزاماهتا الدولية يف جمال حقوق اإلنسان بإلغاء مجيع األحكام اليت جترِّم العالقة اجلنسية بـني               ال
  .)٣٣(بالغني متراضني من نفس اجلنس

حرية الدين أو املعتقد وحرية التعبري وتكوين اجلمعيات والتجمـع الـسلمي واحلـق يف              -٥  
  ةاملشاركة يف احلياة العامة واحلياة السياسي

 أن الدستور املنقح ينص على اإلدارة الالمركزية مبا أن          ١الورقة املشتركة   حظت  ال  -٢٦
جعل تقدمي اخلدمات العامـة     رة  يجز ١٩٤التناثر اجلغرايف جلزر ملديف املأهولة البالغ عددها        

ويعيش ثلث سكان البلد يف العاصمة ماليه ويتراوح عدد         .  وغري عملي على حنو متزايد     صعباً
وقد أصابت حالة من اجلمـود      .  نسمة ١٢ ٠٠٠ و ١٠٠ألخرى بني    ا ١٩٣ل اسكان اجلزر   

 اجلزر واجلزر املرجانية اليت أنشأهتا احلكومة السابقة مبساعدة اهليئـات شـبه              مكاتبَ مؤخراً
ر ألن تلك املكاتب ال متلك الـسلطات        احلكومية املعروفة بلجان تنمية اجلزر املرجانية واجلز      

، اقترحت احلكومـة    ١وحسبما أوردته الورقة املشتركة     . )٣٤(الكافية وال تتحكم يف املوارد    
غري أن  .  لنقل صالحيات اختاذ القرار إىل اجملالس احمللية املنتخبة         قانوناً ٢٠٠٩اجلديدة يف عام    

سياسة احلكومة لتقـسيم املنـاطق      يتعلق ب مستعصٍ   خالف   بسببالربملان ال يزال يف مأزق      
اإلدارية التقليدية اإلحدى وعشرين إىل سبع مقاطعات إلضفاء طـابع الالمركزيـة علـى              

وتصر املعارضة على أن إنشاء جمالس املقاطعات السبعة ِعـوض جمـالس اجلـزر             . اخلدمات
إىل حـل   وعِقب إخفاق احلزبني الرئيسيني يف التوصل       .  مسألة غري دستورية   ٢١ل ااملرجانية  

وسط يف خضم سبعة إلغاءات اضطرارية متعاقبة لالعتصامات واالحتجاجات خارج الربملان،           
  .)٣٥(٢٠٠٩ديسمرب /ُسِحب مشروع القانون يف كانون األول

أن ميـارس مجيـع     بضي  ن والسياسة العامة أن القانون يق     والحظ معهد شؤون الدي     -٢٧
 الديانات غري اإلسالمية من إنشاء طائفـة يف         وبينما متنع احلكومة  . املواطنني الدين اإلسالمي  

والحظ املعهد كـذلك أن  . )٣٦(الدين اإلسالميممارسة  صارمة على    رقابةالبلد، فإهنا تفرض    
غري أنـه   .  احلريات األساسية مبا أن الدستور ال يسمح باحلرية الدينية         حمرومون من املواطنني  

عتقد الديين أو املمارسة الدينية ومل ترد       توجد حاالت ضئيلة من التمييز االجتماعي بسبب امل       



A/HRC/WG.6/9/MDV/3 

GE.10-15372 8 

اإلكراه على تغيري   تتعلق ب أي تقارير عن سجناء أو حمتجزين دينيني ومل ُيبلَغ عن أي حاالت             
  .)٣٧(املعتقدات الدينية

            /، أغلقـت احلكومـة اجلديـدة حـىت آذار         ١وحسبما أوردته الورقة املشتركة       -٢٨
 شبكية حملية وموقع دويل اعتربهتا العناصر املتطرفة داخـل           منافذ مثانية مواقع   ٢٠٠٩مارس  

وأُغِلقت منافذ هذه املواقع الشبكية بتعليمات مـن        . وزارة الشؤون اإلسالمية منافية لإلسالم    
وزارة الشؤون اإلسالمية اليت يسيطر عليها حزب العدالة الديين احملافظ املشارك يف االئتالف             

، وافق الربملان باإلمجاع على مشروع قانون حلظر        ٢٠٠٩مرب  نوف/ويف تشرين الثاين  . احلاكم
  .)٣٨(أماكن العبادة اخلاصة بغري املسلمني

  احلق يف العمل ويف ظروف عمل عادلة ومواتية  -٦  
    أن احلق يف التفاوض اجلماعي مل يعالَج ال يف الدسـتور           ١ذكرت الورقة املشتركة      -٢٩

إنشاء النقابات، قمعت الـشرطة     ينظم  ب قانون   ويف غيا . ٢٠٠٨وال يف قانون العمل لعام      
. )٣٩( اليت قام هبا عمال املنتجعات     اإلضرابات موجة من    ٢٠٠٨نوفمرب  /بعنف يف تشرين الثاين   

على املـساواة يف األجـور   اليت تنص وتابعت الورقة قائلةً إن أحكام الدستور وقانون العمل      
تدابري ضد التمييز املتواصل ومل تعلن احلكومـة        التمييز ال ُتنفَذ بانتظام، ومل ُتتَّخذ أي        وحتظر  
وتشكل املنازعـات املتـصلة     .  عن سياسات ملنع التمييز وتوفري فرص متكافئة للعمل        رمسياً

بالعمل فحوى معظم الشكاوى اليت قُدِّمت إىل جلنة ملديف حلقوق اإلنسان خالل العـامني              
 يف ظروف عمل عادلـة      دستورياًوقد ذكرت اللجنة أنه، رغم احلق املضمون        . )٤٠(املاضيني

. ومتساوية ووجود قانون عمل، حيتاج تنفيذ القوانني املتعلقة بالعمل إىل كثري من التحـسني             
فاآللية املؤسسية الالزمة هلذا التنفيذ ضعيفة، وال جتري بشكل منهجي وبانتظام مراقبة ظروف        

  .)٤١(العمل، وال سيما يف القطاع اخلاص وفيما يتعلق باملهاجرين
، تتنازع احلكومة يف الوقت     ١وعالوة على ذلك، وحسبما ورد يف الورقة املشتركة           -٣٠

 املدنية خبصوص ختفيضات يف األجور مثرية للجدل ومرفوضة ُنفِّـذت        اخلدمةالراهن مع جلنة    
، اعتمدت احلكومة جمموعة من     ٢٠٠٩أغسطس  /ففي آب . ٢٠٠٩أكتوبر  /يف تشرين األول  

 املدنيـة،   اخلدمـة وعقب مفاوضات مطولة مع جلنة      .  امليزانية تدابري التقشف لتخفيف عجز   
          /ويف شـباط  .  يف املائـة   ١٥ و ١٠خفضت احلكومة أجور املوظفني املـدنيني مبـا بـني           

 انطوت على األجور، أعربت جلنة الوظيفة املدنية عن قلقها ألن التخفيضات يف ٢٠١٠فرباير 
  .)٤٢(إذ مل تشمل موظفني عموميني آخرين العاملني يف اخلدمة املدنيةالتمييز ضد 

 باعتماد وسن قوانني إلنشاء النقابات العمالية؛ وبإنفاذ        ١وأوصت الورقة املشتركة      -٣١
أحكام قانون العمل املتعلقة باملساواة يف األجور وبالطرد التعسفي؛ وبتعزيز أداء حمكمة العمل             

 فيما بني مكاتب احلكومة ومؤسـسات       الوليدة وهيئة العالقات العمالية؛ وبتحسني التنسيق     
  .)٤٣(يعلَق املوظفون املدنيون يف منازعات قانونيةأالَّ الدولة لكفالة 
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  احلق يف الضمان االجتماعي ويف مستوى معيشي الئق  -٧  
 أن ملديف، رغم أن الدستور حيظر التمييز على أساس          ١الحظت الورقة املشتركة      -٣٢

على امتيازات خاصة للفئات احملرومة وعلى محايتها، تفتقـر        اإلعاقات العقلية والبدنية وينص     
إىل نظام شامل للضمان االجتماعي، مبا يف ذلك أخصائيون اجتماعيون وتسهيالت لكفالـة             

 وواصـلت الورقـة    . )٤٤(ة لألشخاص ذوي اإلعاقـة    التنقل واالستفادة من خدمات الدول    
 حقوق األشخاص ذوي اإلعاقـة يف        باإلشارة إىل أن ملديف انضمت إىل اتفاقية       ١املشتركة  

مشروع قانون بـشأن    العام املاضي   وقدمت احلكومة اجلديدة    . ٢٠٠٨أكتوبر  /تشرين األول 
اإلعاقة إىل الربملان يستند إىل اتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة، واعتمـده الربملـان يف             

ة، قـررت   غري أنه، وعقب طعن قدمته منظمات غري حكومي       . ٢٠٠٩ديسمرب  /كانون األول 
وقـد  . احلكومة عدم التصديق على مشروع القانون إذ اعُتِقد أنه ُمناٍف ألحكام االتفاقيـة            

 انُتِقدت النسخة النهائية من القانون لعدم نصها على إعادة التأهيل الصحي والتباعها منوذجاً            
  .)٤٥( عوض أن تكون شاملة أو قائمة على احلقوقطبياً
تسريع عملية اعتماد القانون املتعلق باإلعاقـة       : ا يلي  مب ١وأوصت الورقة املشتركة      -٣٣

لكفالة استفادة ذوي االحتياجات اخلاصة من خدمات القطاعني العام واخلاص وإنشاء مرافق            
يف األماكن العامة مثل احلدائق والعّبارات؛ وتوفري خدمات معقولة التكلفة إلعادة التأهيـل             

افني من مدمين املخدرات؛ والقضاء حبزم على االجتار        والعناية يف مرحلة ما بعد الرعاية للمتع      
  .)٤٦(باملخدرات باستخدام الصالحيات الكاملة لسلطات اجلمارك لتفتيش املراكب اخلاصة

رعايـة  وحسبما أفادت به جلنة ملديف حلقوق اإلنسان، يشكل احلصول علـى ال             -٣٤
 للرعايـة   رافق بدائية جداً  وي اجلزر خارج ماليه يف معظمها م      ؤالصحية موطن قلق بالغ إذ تُ     

           .الصحية وألن خدمات النقل املعقولة التكلفة واملنتظمة بني اجلزر مل ُتنشأ بالقـدر الكـايف              
 وفوق طاقـة معظـم       طويالً وال تزال بالتايل الرعاية الطبية املتخصصة مكلِّفة وتستغرق وقتاً        

يما يف جمـاالت صـحة املـرأة        وإتاحة إمكانية استشارة املتخصصني، وال س     . سكان اجلزر 
مبادئ توجيهية لألخالقيات الطبية    وضع  وينبغي  . واملراهقني، حمصورة على املراكز اإلقليمية    

وسياسات بشأن البيانات الصحية الشخصية واحلق يف احلصول علـى املعلومـات املتعلقـة        
 من أجـل    كما ينبغي وضع مبادئ توجيهية وبروتوكوالت وآليات ملراقبة اجلودة        . باملرضى

وستساهم قوانني شـاملة للرعايـة      . كفالة توفري مستوى أدىن حمدد من اخلدمات للمرضى       
الصحية تضبط قواعد اجلودة وفرص االستفادة واألخالقيات الطبية يف إحداث حتسُّن ملحوظ            

  .)٤٧(يف معايري الرعاية الصحية
سان خلـصت إىل    إىل دراسة للجنة ملديف حلقوق اإلن      ١وأشارت الورقة املشتركة      -٣٥

 يف املائة من األسر يف العاصمة تعيش يف مساكن تنطبق عليها شـروط أحيـاء                ٦٨أن نسبة   
وينفـق  . يف غرفة واحدة  يعيش   ربع جمموع األسر     وأنالصفيح وفق تعريفات األمم املتحدة      

 يف املائة من دخلهم على اإلجيار       ٨٥املشاركون يف الدراسة االستقصائية من ماليه وفيليجيلي        
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 أنه مل ُتتَّخذ حـىت اآلن إجـراءات         ١كما الحظت الورقة املشتركة     . واخلدمات الضرورية 
ملعاجلة مشكل االرتفاع الصاروخي لإلجيارات ولتنفيذ خطط السكن رغم أن توفري الـسكن       

  .)٤٨(يشكل أولوية رئيسية للحكومة اجلديدةبتكلفة معقولة 
إزاء عدم وجود معايري دنيا للسكن      وأعربت جلنة ملديف حلقوق اإلنسان عن قلقها          -٣٦

وعدم اإلشارة بالقدر الكايف إىل احلق يف السكن الالئق يف عملية رسم سياسات احلكومـة               
 ألفضل املمارسات الدوليـة، أمـر       وأشارت إىل أن حتديد معايري وطنية دنيا للسكن، وفقاً        

أن يكـون   والحظت جلنة ملديف حلقوق اإلنسان كذلك أن متويل السكن ينبغـي             .حتمي
وقد بقيت شركة متويل السكن غري نشطة فيما يتعلـق          .  على نطاق أوسع ويف املتناول     متاحاً

  .)٤٩( إذ أعوزهتا املوارد املالية الالزمة ملواصلة اإلقراض٢٠٠٩بتقدمي قروض جديدة يف عام 
مـسؤولة عـن   ، ينص الدستور على أن الدولة     ١وحسبما ورد يف الورقة املشتركة        -٣٧

ويف . نظام للصرف الصحي وشبكة كهرباء يف كل جزيرة مأهولة        وإنشاء  ياه النظيفة   املتوفري  
، شرعت سبع شركات عامة للخدمات الضرورية أنـشأهتا احلكومـة يف    ٢٠٠٩أواخر عام   
على مراكز توليد الطاقة الكهربائية احمللية، اليت أنشأها سكان اجلزر بالتربعـات            االستحواذ  

 على مراكز توليد الكهرباء     اسُتحوِذويف عدة حاالت،    . ات احلكومية احمللية واهلبات واملساعد  
ويف أعقـاب منازعـات     . دون استشارة وبشكل خيالف األحكام الصادرة عن حماكم اجلزر        

قانونية خبصوص التعويضات يف عدة جزر ومعارضة من اجملتمعات، حلَّت احلكومـة جلـان              
. )٥٠( على صـعيد البلـديات      اخلدمات سابقاً  تنمية اجلزر واجلزر املرجانية، اليت كانت تقدم      

وأوصت جلنة ملديف حلقوق اإلنسان احلكومة بأن تضع وتنفذ استراتيجيات لتـوفري امليـاه              
  .)٥١(املأمونة والكافية

  احلق يف التعليم  -٨  
حسبما أفادت به جلنة ملديف حلقوق اإلنسان، فرغم أنه حتقـق تعمـيم التعلـيم                 -٣٨

التعليم الثانوي، وإىل حـد أكـرب،       وإتاحة   التعليم اجليد النوعية     فريجهود تو االبتدائي، فإن   
استفادة األطفال ذوي اإلعاقات من     وُتعدُّ  . املوارد والقدرات تصطدم مبحدودية   التعليم العايل   

حتتاج اليت  همة  املاالت  من اجمل التعليم العادي وزيادة إشراك اجملتمعات احمللية يف إدارة املدارس          
                   العمـل علـى إدمـاج حقـوق اإلنـسان يف            وجيـري حاليـاً   . ة والتحسني ملراجعإىل ا 

  .)٥٢(املناهج الدراسية

  املهاجرون والالجئون وطالبو اللجوء  -٩  
الحظت جلنة ملديف حلقوق اإلنسان أنه حصل ارتفاع هائل يف أعـداد العمـال                -٣٩

لعمالة اليت تتخلى عـن العمـال       املهاجرين بدون وثائق، وذلك ألسباب من قبيل وكاالت ا        
املهاجرين بعد وصوهلم وعدم متديد ُرخص عمل العمال املهاجرين رغم أن الوكالـة جتهِّـز               

وجيعلـهم  . ملفات التعهد هبم يف البداية ووصول العمال املهاجرين بتأشريات السياحة فقط          
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ومعظم العمال  . وضعهم غري القانوين مترددين يف تقدمي شكاواهم إىل السلطات ذات الصلة          
املهاجرين، املتخلى عنهم وهم يقومون بأعمال يومية متدنية األجر، عرضة لالستغالل مـن             

  .)٥٣(قبل أرباب العمل
 أن غياب آلية للرصد وعدم توفري احلمايـة القانونيـة           ١وذكرت الورقة املشتركة      -٤٠

فتقـر مـساكن    وبينما ت . مبوجب قانون العمل جيعالن العمال املهاجرين عرضة لالستغالل       
العمال املهاجرين يف معظم احلاالت إىل التهوية املناسبة أو اإلمداد باملاء العذب وما يكفي من               

           املهـاجرين الـذين    مرافق الصحة والنظافة، تقل أو تنعدم إمكانيات اللجوء إىل العدالة لدى            
 من العمال األجانب    اً أن كثري  ١كما الحظت الورقة املشتركة     . )٥٤( أجورهم مل حيصلوا على  

ال يستطيعون ترك عملهم قبل دفع املبالغ الكبرية من األموال املدفوعة كعموالت للحـصول              
          على العمل مبا أن وثائق اهلوية والسفر تصاَدر منهم يف كثري من األحيان عقـب وصـوهلم،                

                 ينمـشكل املهـاجر   إىل تفـاقم     حاالت مـن االسـترقاق أو الـسخرة و         ُيفضي إىل ما  
  .)٥٥(غري القانونيني

 ملديف بأن توقع وتصدق على االتفاقية الدولية حلماية         ١وأوصت الورقة املشتركة      -٤١
لفرض عقوبات أكثر صرامة    حقوق مجيع العمال املهاجرين وأفراد أسرهم؛ وبأن تسن قوانني          

رم الـسخرة يف قـانون      على االنتهاكات ومساءلة أرباب العمل ووكاالت العمالة؛ وبأن جت        
 أدىن لألجور؛ وترسم وتنشر سياسة وطنية بشأن العمال املهـاجرين؛           العقوبات؛ وتقرر حداً  

تقنن دور وكاالت العمالة؛ وتسمح بتسجيل العمال يف جزر عدا ماليه وتكفـل التفتـيش          و
 بـاً القانون؛ وتنـشئ مكت   مبوجب  املنتظم ملواقع العمل واملساكن؛ وحتدد معايري دنيا للسكن         

  .)٥٦(والتراخيصاحلصص وإصدار  لشؤون العمال املهاجرين ملعاجلة الشكاوى منفصالً

  اإلجنازات وأفضل املمارسات والتحديات والقيود  -ثالثاً   
 أن من بني العوامل األشد خطورة اليت هتـدد حقـوق            ٣الحظت الورقة املشتركة      -٤٢

وتبني األخطار اليت تواجههـا ملـديف       . اإلنسان للملديفيني تعرُّض بيئتهم آلثار تغري املناخ      
كيف أن احلق يف بيئة سليمة إيكولوجياً أساسي لضمان احلقوق األخرى مثل احلق يف احلياة               

  .)٥٧(وسيلة للعيشيف والغذاء واملاء والصحة واألمن و
عن محاية حقوق   الدولة هي املسؤول األول      كذلك أن    ٣وذكرت الورقة املشتركة      -٤٣

غري أن مسببات تغري املناخ وآثاره على حقوق اإلنسان للملديفيني          .  ملديف اإلنسان ملواطين 
.  على الدول اليت تنتج كميات كبرية من انبعاثات غازات الدفيئـة           تقع املسؤولية عنها أيضاً   

 عن أكرب جزء مـن انبعاثـات         وحالياً فعلى اجملتمع الدويل، وخباصة الدول املسؤولة تارخيياً      
ـ  نع تغري املناخ من تقويض حقوق اإلنسان ملواطين ملديف،          غازات الدفيئة، أن مي    ر ذّوإذا تع

  .)٥٨(، أن يقلل حدة األضرار ويساعد الضحاياذلك ألسباب ما
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  بناء القدرات واملساعدة التقنية  - رابعاً  
  .ال ينطبق

  األولويات واملبادرات وااللتزامات الوطنية الرئيسية  -خامساً 
اإلنسان أن تدريب عمال الرعاية والشرطة ومـوظفي       الحظت جلنة ملديف حلقوق       -٤٤

مـصاحل  احملاكم والقضاة ينبغي حتسينه لكفالة معاجلة قضايا االعتداء على األطفال مبا خيـدم    
  .)٥٩(الرئيسيموضع االهتمام باعتبار ذلك الطفل الفضلى 
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