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 مقدمة -وال  أ 
ويعددرض . 16/21يقددد م هددذا التقريددر وفقدداا لقددرار إللددس حقددوق اإلنسددان التددابع لألمددم املتحدددة  -1

 13-143، والتوصددديات الددديت أحددديط  دددا علمددداا 198التوصددديات املقبولدددة وعدددددها تنفيدددذ تفاصددديل التقريدددر 
والتنفيذ اجلزئي للتوصيات اليت أحيط  ا علماا  42-144و 41-144و 40-144و 14-144و 11-144و

علدددث إثدددر اجلولدددة الثانيدددة مدددن السدددتعراض الددددوري الشدددامل  12-144و 28-143و 27-143و 143-25
 لديف. اخلاص مب

ويسددلِّط هدددذا التقريدددر الضدددوء علددث التقددددم الدددذي أحرزتددده ملددديف علدددث مدددد  السدددنوات األربدددع  -2
، ابرزةمدن إادازات  ممدا قق دقعلث الدرمم فاملاضية يف القطاعات الرئيسية للتنمية ومحاية حقوق اإلنسان. 

ل تدددزال ملدددديف تواجددده عقبدددات أمدددام التنميدددة بسدددبا حمدوديدددة املدددوارد ونقددد  القددددرات التقنيدددة، وأوجددده 
 إطار احلوكمة.  اليت تشوبالقصور 

ض الددددددوري الشدددددامل يف أوائدددددل اة الثالثدددددة مدددددن السدددددتعر جولدددددملدددددديف للات وبددددددأت اسدددددتعداد -3
لضدمان مت حلقة عمل ابلتعداون مدع مفوضدية األمدم املتحددة السدامية حلقدوق اإلنسدان . ونُظِّ 2019 عام
، 2019كانون األول/ديسمب   19أصحاب املصلحة احلكوميني ومري احلكوميني آبلية اإلبالغ. ويف  إملام
ة بصيامة لقيادة مجيع األعمال املتعلق (1)جنة الوطنية الدائمةللّ اجتماعاا الرئيس إبراهيم حممد صليح  عقد

التقرير. وأجريت مشاورات مع جلنة حقوق اإلنسان يف ملدديف ومدع منظمدات اعتمدع املددا يف كدانون 
 .2020الثاا/يناير 

 التطورات منذ االستعراض السابق -اثنيا   
 املشهد السياسي -ألف 
 42-144، 41-144، 40-144، 57-143، 56-143، 43-143، 77-141: اتالتوصي  

أرسددث  2008حكددم متعدددد األحددزاب ابعتمدداد دسددتور جديددد يف عددام  ديف نظدداماعتمدددت ملدد -4
ة يدددالفصدددل بدددني السدددلطات، وأنشدددب م سسدددات رقابنددد   علدددث مدددن احلقدددوق األساسدددية، و  واسدددعةإلموعدددة 

 لضمان ضوابط وموازين فعالة. 
يف ظدددل التغيدددريات املتوخددداة يف الدسدددتور اجلديدددد  إحددددا ل تدددزال ملدددديف تعمدددل علدددث اليدددوم، و  -5

 . بعيدمنذ أمد واملستحكمة القيود اهليكلية واملعيارية القائمة  استمرار
وخددددالل الفددددلة املشددددمولة ابلتقريددددر، واجهددددت ملددددديف متحيصدددداا شددددديداا بشددددبن األعمددددال مددددري  -6

لل امل سسدددات القضدددائية الفسددداد وشددد يالدميقراطيدددة الددديت صددددرت عدددن اإلدارة األخدددرية. فقدددد كدددان تفشددد
 هي املمارسات السائدة.  لحقوق األساسيةلالدولة  وانتهاك

أملبيتها البملانية إلصدار تشريعات مثل قانون محايدة السدمعة استغلت اإلدارة السابقة  وكانت -7
ني وحرية التعبري )قانون التشهري( وقانون مكافحة النشقاق، وهو ما حد  من حقوق املعارضني السياسي

ء اسددددتخدام قددددانون منددددع اإلرهدددداب ومددددريه مددددن التشددددريعات علددددث نطدددداق واسددددع لقمددددع يوالصددددحافة. وأسدددد
 املعارضة، وُحكم علث مجيع الزعماء السياسيني الرئيسيني ابلسجن.

مدددن قضددداة  اثندددني، واحتجدددزت 2018وأعلندددت احلكومدددة القائمدددة ةندددذاك حالدددة طدددوار  يف عدددام  -8
احلمايدددة الدسدددتورية عندددد العتقدددال والحتجددداز،  تددددابريوعل قدددت  احملكمدددة العليدددا، منهمدددا رئددديس القضددداة،
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وحظدرت التجمعدات العامدة، ومنحدت سدلطات واسددعة لقدوات األمدن اسدُتخدمت يف احتجداز املخددالفني 
 دت احملطات اإلعالمية ابإلمالق. يف الرأي تعسفياا، وهد  

البملدان  واضدطروشل الئتالف احلاكم البملان وأوقف عمله الفعال ابلستعانة بقوات األمدن.  -9
 إىل أجل مري مسمث.  جلساتهىل تعليق إ

بددددوافع الصدددادرة مجيدددع اإلدا ت الطعدددن يف ، مت 2018ويف أعقددداب النتخددداابت الرعسدددية لعدددام  -10
 فحة النشقاق. سياسية وابلتايل ألغتها احملاكم، وأُلغي قانون مكا

، أد  الددرئيس صددليح اليمددني وتعه ددد ابسددتعادة سدديادة القددانون 2018ويف تشددرين الثدداا/نوفمب  -11
 والقيم الدميقراطية، وتعزيز حقوق اإلنسان ومحايتها، وتوطيد نظام احلكم يف البلد. 

لنتخددداابت اوبعددد انتقددال سددلمي للسددلطة، حصددل الئدددتالف احلدداكم علددث أملبيددة سدداحقة يف  -12
 . 2019البملانية اليت أجريت يف نيسان/أبريل 

وأاتحت هذه املكاسا السياسية لإلدارة اجلديدة فرصة فريدة ملعاجلة أوجده القصدور امل سسدي  -13
 والتشريعي واهليكلي داخل الدولة، وتوطيد القيم واملعايري الدميقراطية. 

، (2)زيهة يف حالت الوفاة والختفداء القسدريوأنشئت جلان رعسية إلجراء ققيقات شفافة ون -14
وأنشدددئت جلدددان رعسدددية لسدددتعراض حدددالت  .(3)األمدددوال احلكوميدددة مدددن ِقب دددل اإلدارة السدددابقةتالس خددداو 

والتحقيددددق يف املمارسدددات مددددري العادلددددة والفاسدددددة يف مددددنح السددددكن  (4)مددددن العمددددلمددددري القددددانوا  الفصدددل
 .(5)الجتماعي

للوفداء  2019لعدالة النتقالية إىل البملان يف تشرين األول/أكتوبر تعلق ابيوُقدِّم مشروع قانون  -15
بتعهددددد احلكومددددة ابلتحقيددددق يف انتهاكددددات حقددددوق اإلنسددددان واحلددددرايت األساسددددية، مبددددا يف ذلدددد  أعمددددال 

 التعذيا، وضمان املساءلة. 
لكلونيدددة عدددن بوابدددة إ أعلندددتوأطلقدددت احلكومدددة سياسدددة لعددددم التسدددامح إطالقددداا مدددع الفسددداد، و  -16

للعمدوم، مبمتلكاهتمدا الرئيس وإللدس وزرائده صر ح لتيسري اإلبالغ عن الفساد دون الكشف عن اهلوية، و 
 يف سابقة من نوعها يف ملديف. 

 اآللية الودنية حلقوق اإلنسان واإلدار التشريعي -ابء 
 ،100-141، 20-141، 7-141، 6-141، 5-141، 4-141، 3-141، 2-141، 1-141: اتالتوصرررررري  

141-101 ،143-23 ،143-26 ،143-27 ،143-28 ،143-29 ،143-57 ،144-40 
اضطلعت جلنة حقدوق اإلنسدان يف ملدديف، علدث مدد  السدنوات األربدع املاضدية، بعمدل كبدري  -17

 احلكوميدة سسدات املبصفتها اآللية الوقائية الوطنية ملنع التعذيا يف مرافق الحتجاز. كما تعاونت مدع 
علث استعراض مشاريع التشريعات املتعلقة ابحلقوق األساسدية، وأنشدبت مراكدز استشدارية حلقدوق  املعنية

 زر دددف مددرس روح احددلام حقددوق اإلنسددان والتوعيددة  ددا داخددل إلتمعددات ُجدد 2012اإلنسددان منددذ عددام 
 ، واخنرطت بصورة بناءة مع اآلليات الدولية للتعريف حبالة حقوق اإلنسان يف البلد. ملديف

احملكمدددة العليدددا مدددن تلقددداء نفسدددها ضدددد جلندددة حقدددوق  ابشدددرهتاوحدددد ت نتيجدددة اإلجدددراءات الددديت  -18
تُبطددل وف علددث التعامددل مددع اآلليددات الدوليددة. وسدد ة اللجنددةمددن قدددر  2014اإلنسددان يف ملددديف يف عددام 

 ةاثر هدددذا القدددرار. وتشدددمل هدددذه ،الددديت قدددد متها احلكومدددة، التعدددديالت علدددث قدددانون جلندددة حقدددوق اإلنسدددان
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ددن  األمددم املتحدددة  هيئدداتمجيددع مددع املنظمددات الدوليددة و مددع صددل والجنددة مددن التالالتعددديالت أحكامدداا متكِّ
 وتقدمي تقارير إليها دون قيود.

ها بكدل مدا يلدزم مدن تزويددمع جلنة حقدوق اإلنسدان و  ةكاملبصورة  وستواصل احلكومة التعاون  -19
دعم يف تنفيدددذ مهامهدددا علدددث ودددو مسدددتقل وسدددليم. وتعدددلف احلكومدددة ابلشدددوامل املتعلقدددة ابلقيدددود الددديت الددد

عقدا إجدراء  لجنة من حيث امليزانية، وهي علث استعداد ملناقشة تدابري لزايدة موارد امل سسةالتواجهها 
 مراجعة مستقلة للقدرات وتقييم لالحتياجات.

2016إلنسددان، الددذي أُطلددق يف عددام وحيدددِّد اإلطددار الددوطين حلقددوق ا -20
، أربعددة عشددر إلددالا مددن (6)

إلالت النتائج لتعزيز احلقوق األساسية ومحايتها وإعماهلا، وهو ما ميثِّل جهداا جّباراا لغرس ثقافة حقوق 
 اإلنسان داخل م سسات الدولة. 

ها املراحددل امتُ طددة العمددل الوطنيددة حلقددوق اإلنسددان، الدديت بلغددت صدديخبسددتكمل هددذا اإلطددار يُ وس -21
د اخلطددة األهددداف واألنشددطة واجلددداول الزمنيددة للم سسددات لتنفيددذ التدددابري الراميددة إىل النهائيددة. وسددتحدِّ 

 إعمال احلقوق األساسية. 
 مللديف لضمان محاية احلقوق األساسية. يوتسلِّم احلكومة ابحلاجة إىل تعزيز اإلطار التشريع -22

ها، وليتحلالية استعراضاا تشريعّياا يف مضون املائة يوم األوىل من وهلذا الغرض، أجرت اإلدارة ا -23
 نة من الناس أو إحلاق الضرر  ا. دِّلت التشريعات اليت كان اهلدف من سنِّها استهداف  فئة معي  وعُ 
عمل الستقاللية يف تعزيز ل ضروريةتعديالت تشريعية  إىل البملان وابإلضافة إىل ذل ، ُقدِّمت -24

، ةالقضددائي دمدةاخل جلندةجلندة حقدوق اإلنسددان يف ملدديف، وجلندة النتخدداابت، وجلندة مكافحدة الفسدداد، و 
العام، واملددعي العدام، تتضدمن أحكامداا تكفدل عمدل أفدراد هدذه احلساابت وجلنة اخلدمة املدنية، ومراجع 

وتُددددرش مشددداريع القدددوانني أيضددداا أحكامددداا  أبخالقيدددات ومعدددايري صدددارمة. وتقيدددد همامل سسدددات ابسدددتقاللية 
 بشبن التصريح ابملمتلكات وتعّزِز املساءلة أمام البملان. 

يلددزم  مددن القددوانني الدديت 200أكثددر مددن  2023-2019وحيدددِّد جدددول األعمددال التشددريعي للفددلة  -25
تعلددددق ابللجددددان القددددانون امل 2019سددددنأها أو تعددددديلها. وتشددددمل التشددددريعات الرئيسددددية الدددديت ُسددددّنت يف عددددام 

، وقددانون محايدة املبلِّغددني عدن املخالفددات، وقدانون قضدداء املدريا الرعسدية، وقدانون املهددن القانونيدة، وقددانون 
 األحدا ، وقانون محاية حقوق الطفل، والتعديل الثاا لقانون منع اإلرهاب. 

ة تشدددمل قدددانون وابإلضدددافة إىل ذلددد ، اعُتمددددت خدددالل الفدددلة املشدددمولة ابلتقريدددر قدددوانني هامددد -26
املسدداواة بددني اجلنسددني، وقددانون اإلجددراءات اجلنائيددة، وقددانون السياسددة الوطنيددة لألجددور، والقددانون الددذي 

 يلغي قانون التشهري. 

 التخطيط الودين وسبل املضي لدما   -جيم 
أد  عددم التخطديط وقديددِد األولدوايت يف مدا بُددذل سدابقاا مدن جهددود إإائيدة وطنيدة إىل ققيددق  -27
ن مدن سدنوات، ممدا مّكد 7. واسدت نف التخطديط الدوطين بعدد ضدئيلة صدي  مدواردختمية مري مسدتدامة و تن

، وإىل زايدة امليزندة القائمدة علدث النتدائج إىل أقصدث حدد، ومعاجلدة هدازايدة تنسيق اجلهود اإلإائيدة وتنظيم
 اعالت اليت هي يف حاجة ماسة إىل اإلصالح.

وتواصدل الوفداء  (7)يدوم 100 تغطدييف املائدة مدن خطدة عملهدا الديت  83ونف ذت احلكومة احلاليدة  -28
2023-2019بتعهدددداهتا مبوجدددا اخلطدددة. ويف وقدددت لحدددق، ُوضدددعت خطدددة عمدددل اسدددلاتيجية للفدددلة 

(8) 
ابلتشدددداور مددددع مجيددددع أصددددحاب املصددددلحة مبددددا يف ذلدددد  منظمددددات اعتمددددع املدددددا. وقدددددِّد خطددددة العمددددل 
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، األهددددداف اإلإائيددددة يف إطددددار  سددددة 2030السددددلاتيجية، املتسددددقة مددددع خطددددة التنميددددة املسددددتدامة لعددددام 
، وإددط ةر األسددصددون كرامددة ، و املقدِّمددة خلدددمات الرعايددةقطاعددات رئيسددية هددي القتصدداد األزرق، والدولددة 

ة. وهددي تتندداول مواضدديع أساسددية مبددا يف ذلدد  القدددرة علددث قمددل تغددري رشدديد، واإلدارة الاجلُددزرالعددييف يف 
 املناخ واستدامتها، واملساواة بني اجلنسني، وتضع ترتيبات م سسية ملنع التنفيذ اعز أ للسياسات. 

ة املقلحة واخلطة الوطنية املكانية وسُتستكمل خطة العمل السلاتيجية ابخلطة اإلإائية الوطني -29
 اليت هتدف إىل ققيق التنمية املستدامة والالمركزية.

 التعاون مع اآلليات الدولية حلقوق اإلنسان -دال 
، 15-143، 14-143، 11-143، 10-143، 19-141، 18-141، 17-141، 16-141التوصيات:   

143-18 ،143-20 ،143-21 ،143-24 ،143-25 ،143-30 ،143-31 
قوبددل اسددتمرار انتهاكددات حقددوق اإلنسددان وقمددع احلريددة وحالددة الطددوار  الدديت أعلنتهددا احلكومددة  -30

 . اا دولي تهاالسابقة إبدانة دولية واسعة النطاق أدت إىل عزل
، أُدرجت ملديف يف جدول أعمال فريق العمل الوزاري للكومنولث 2016في أيلول/سبتمب ف -31

مددن احتمددال تعليددق عضددويتها. ونتيجددة  تر ذِّ ُحددو بسددبا تدددهور حالددة حقددوق اإلنسددان وسدديادة القددانون، 
 . 2016تشرين األول/أكتوبر  13لذل ، انسحبت ملديف من الكومنولث يف 

حظدر السدفر وجتميددد  يشدمل، للعقدوابتقانونيّداا ، اعتمدد القداد األوروإ إطداراا 2017ويف عدام  -32
وعرقلة التوصدل إىل  املس ولة عن تقويض سيادة القانون وانتهاك حقوق اإلنسان اجلهاتاألصول، ضد 

 حل سياسي شامل.
 دددف العددودة إىل حظددرية اعتمددع الدددويل.  تقدميددةواعتمدددت احلكومددة احلاليددة سياسددة خارجيددة  -33

 .2020شباط/فباير  1د إىل الكومنولث يف انضمت ملديف من جديوهكذا 
 . مدددري أن  2006مجيددع اإلجددراءات اخلاصددة املواضدديعية يف عددام إىل ووج هددت ملددديف دعددوة دائمددة  -34

فدني بدولايت مدن املكل  بدزايرة ملدديف مقد مدة اإلدارة السابقة رفضت خالل الفلة املشمولة ابلتقرير طلبدات 
 دعوهتا الدائمة.  دت ملديف من جديد  ، أك  2019شباط/فباير  1يف إطار اإلجراءات اخلاصة. ويف 

زارت املقدددررة اخلاصدددة لألمدددم املتحددددة يف إلدددال احلقدددوق الثقافيدددة، السددديدة كرميدددة بنّدددون، هكدددذا و  -35
 يفاإلجدراءات اخلاصدة  إطدار يفف بوليدة أول زايرة يقوم  ا مكل د وهي، 2019حزيران/يونيه ملديف يف 

، أجر  مقرر األمم املتحدة اخلاص املعين ابلتعذيا ومريه 2019تشرين الثاا/نوفمب ست سنوات. ويف 
من ضدروب املعاملدة أو العقوبدة القاسدية أو الالإنسدانية أو املهيندة، السديد نيلدز ميلدزر، تقييمده. و كددت 

زيدز ومحايدة احلدق يف حريدة الدرأي والتعبدري، السديد ديفيدد كداي، زايرة مقرر األمم املتحدة اخلداص املعدين بتع
 .2020يف ةذار/مارس  إىل ملديف

وكدانون  2019وةذار/مدارس  2018، وشدباط/فباير 2016أاير/مايو وكانون األول/ديسدمب يف و  -36
 قددددوقحرئيسددددة فددددرع سدددديادة القددددانون واملسدددداواة وعدددددم التمييددددز يف مفوضددددية  أجددددرت، 2020الثاا/يندددداير 

 . إىل البلد اإلنسان، السيدة مىن رمشاوي، زايرات
وتشارك ملديف بنشاط يف الدورات السنوية علس حقوق اإلنسان ويف دورات الفريق العامل  -37

املعدددين ابلسدددتعراض الددددوري الشدددامل لتقددددمي توصددديات بنددداءة إىل الددددول موضدددوع السدددتعراض. وتواصدددل 
ة لألمم املتحدة وجلنة األمم املتحدة املعنية حبقوق اإلنسان بشبن ملديف العمل مع األفرقة العاملة التابع
 البالمات الفردية احملالة إىل احلكومة.
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ثدة  100، ويف إطار تعهدات احلكومة الديت تغطدي من هذا املنطلقو  -38 يدوم، قُددِّمت معلومدات حمد 
بالمددات احملالددة إىل ملددديف، إىل فريددق األمددم املتحدددة العامددل املعددين ابلحتجدداز التعسددفي بشددبن مجيددع ال

وتواصدددل احلكومدددة التفاعدددل مدددع فريدددق األمدددم املتحددددة العامدددل املعدددين حبدددالت الختفددداء القسدددري أو مدددري 
 الطوعي فيما يتعلق بقضية السيد أمحد ريلوان. 

علدددث  ةعدددوقِّ هدددي دولدددة موملدددديف طدددرف يف سدددبع اتفاقيدددات دوليدددة أساسدددية حلقدددوق اإلنسدددان، و  -39
للجنددة الوطنيددة املعنيددة ُشددكِّلت ا، 2017شددباط/فباير  6. ويف 2004عددام  منددذاتفاقيددة مناهضددة التعددذيا 

ابتفاقيدة مناهضدة التعددذيا والبوتوكدول الختيدداري لتفاقيدة مناهضددة التعدذيا لتنفيددذ اللتزامدات الدوليددة 
 مبوجا التفاقية والبوتوكول، مبا يف ذل  تقدمي التقرير األويل. 

اتفاقيددددة مناهضددددة  مبوجددددا، قُدددددِّم التقريددددر األويل مللددددديف 2017تشددددرين األول/أكتددددوبر  17ويف  -40
 ووفدداء منهددا. 2018تشددرين الثدداا/نوفمب  28إىل  27التعددذيا، وُعقدددت دورة السددتعراض يف الفددلة مددن 

 ة.تقرير متابع 2019تشرين األول/أكتوبر  25يف احلكومة خالل الستعراض، قد مت ها وعدب
من اتفاقية مناهضة  22، وّقع الرئيس اإلعالن املتعلق ابملادة 2019كانون األول/ديسمب   17ويف  -41

 التعذيا، الذي يعلف ابختصاص جلنة مناهضة التعذيا يف تلّقي البالمات الفردية والنظر فيها. 
فداء القسدري إىل وجيري العمل علث تقدمي التفاقية الدوليدة حلمايدة مجيدع األشدخاص مدن الخت -42

 . 2007شباط/فباير  6 منذالبملان للتصديق عليها، وهي اتفاقية وق عت عليها ملديف 
الفرعيددة  البنددود، قددرر إللددس الددوزراء رفددع التحفظددات علددث 2019كددانون األول/ديسددمب   24ويف  -43

اتفاقيدة القضداء علدث مجيدع أشدكال مدن  16مدن املدادة  2والفقدرة  ،1)ب( و)ه( و)ز( و)ح( من الفقدرة 
 ، أحيل القرار إىل البملان إلقراره. 2020شباط/فباير  2التمييز ضد املرأة. ويف 

وابإلضافة إىل ذل ، قد مت ملديف، خالل الفلة املشمولة ابلتقرير، تقريرها الدوري السادس  -44
يرهدددا األويل مبوجدددا اتفاقيدددة حقدددوق مبوجدددا اتفاقيدددة القضددداء علدددث مجيدددع أشدددكال التمييدددز ضدددد املدددرأة وتقر 

 األشخاص ذوي اإلعاقة. 
ول يزال عدم وجود ةليات مناسبة لالحتفاظ ابملعلومات داخل امل سسات يشكِّل عقبدة أمدام  -45

مكتدا  ملديف ابلتزاماهتا املتعلقدة بتقددمي التقدارير مبوجدا املعاهددات. ولتددارك هدذا الوضدع، أطلدقوفاء 
بوابة ملديف حلقدوق  2019كانون األول/ديسمب   10اإلنسان يف ملديف يف  جلنة حقوقالنائا العام و 

اإلنسددان، الدديت متثِّددل مرجعدداا جامعدداا ملتابعددة حالددة تنفيددذ ملددديف للتزاماهتددا الدوليددة. وتُبددذل حاليدداا جهددود 
 إلنشاء ةلية وطنية لإلبالغ واملتابعة. 

 . 18-143و 15-143و 14-143ت التوصيا بشبن الذي ستتخذه وقفاملوتنظر احلكومة يف  -46

 متابعة الدورة الثانية مر االستعراض  -اثلثا   
 التعليم -ألف 
، 113-141، 112-141، 111-141، 110-141، 109-141، 98-141، 80-141التوصررررررررررررريات:   

141-114 ،141-115 ،141-116 
ابتدت تعطدي األولويدة لتدوفري  ،من حمو األمية لد  مجيع سكاهنا تقريباا  ملديف بعد أن متكنت -47

التعليم اجليد دون أي متييز. وعلث الرمم من التحددايت اجلغرافيدة، ضدمنت ملدديف الوصدول إىل التعلديم 
طالباا مسجلني يف امل سسات التعليميدة يف  88 211 ، كان2018يف مجيع أواء البلد. فبحلول هناية عام 

 . (9)أواء البلد مجيع
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 يما قبل املدرسالتعليم تمييز. ويُلزم قانون أي نوع من الويكفل الدستور احلق يف التعليم دون  -48
. والدولدة ملزمددة هدذه املرحلدة الدذين بلغدوا سدن جلميدع األطفدال مدا قبدل املدرسدياحلكومدة بضدمان التعلديم 

ي مت التصددديق عليدده مدد خراا بتددوفري التعلدديم البتدددائي ذالددقددانون محايددة حقددوق الطفددل مبوجددا الدسددتور و 
الوالدددان والدولددة معدداا التعلدديم البتدددائي والثددانوي  روالثدانوي اعدداا، ويددن  الدسددتور علددث وجددوب أن يدوفِّ 

 لكل طفل.
إلا ا. وختصِّ   رسيةاحلصول علث اللوازم املدوبناء علث ذل ، تُقد م الكتا املدرسية وقسائم  -49

ل األطفال ذوي الحتياجات اخلاصة، ويقد م عن  خاصة  منحةوزارة التعليم  كل فرد للمدارس اليت تسجِّ
 ون أنواعاا أخر  من الضعف. واجهي ندعم إضايف لألطفال الذي

فددرص التعلدديم العددايل للمددواطنني بوجدده عددام. واسددتحدثت إاتحددة ويُلددزم الدسددتور الدولددة بضددمان  -50
فددرداا لاللتحدداق  3 087لددد ، حيددث أتيحددت الفرصددة احلكومددة مشددروعاا لنيددل الشددهادة اجلامعيددة األوىل إلددا ا 

، يف مجيددددع الكليددددات واجلامعددددات يف التخصصددددات الدراسدددديةاألوىل يف مجيددددع  الشددددهادة اجلامعيددددةبددددبامج 
مددن دولرات  دولراا  194 553) ةمليددون روفيدد 30ملددديف. وخص صددت احلكومددة هلددذا املشددروع أكثددر مددن 

خطدددط سدددعر الفائددددة علدددث  2019الدددولايت املتحددددة(. وعدددالوة علدددث ذلددد ، خف ضدددت احلكومدددة يف عدددام 
  يف املائة ومسحت بفلات سداد أطول. 3لتعليم العايل والتدريا إىل القروض اخلاصة اب

كدددانون   6وصددديش مشدددروع قدددانون التعلددديم ومشدددروع قدددانون التعلددديم العدددايل وقُددددِّما إىل البملدددان يف  -51
  دف تعزيز اإلطار القانوا املنظِّم للتعليم يف ملديف.  2019األول/ديسمب 

 ،2016يف عددددام  املدّرِسددددني، ت احلكومددددةألزمددددمقدددددِّمي خدددددمات التعلدددديم،  زايدة  هيددددلوبغيددددة  -52
تدريا يف إلدال التددريس. ومبوجدا ترتيدا خداص مدع جامعدة ملدديف دبلوم  علث حلصول علث األقلاب

دددذ مشدددروع يف عدددام  األوىل.  الشدددهادة اجلامعيدددةمددددرِّس حدددى مسدددتو   3 000 لتددددريا 2017الوطنيدددة، نُفِّ
بتطدددوير التعلددديم. اددداز مشدددروع النهدددوض وخددالل هدددذه الفدددلة، تعاوندددت وزارة التعلددديم مدددع البندد  الددددويل إل

، أصدددبحت 2019تدددزال وزارة التعلددديم تتلقدددث املسددداعدة مدددن  تلدددف أجهدددزة األمدددم املتحددددة، ويف عدددام  ول
 ملديف تستفيد من الشراكة العاملية من أجل التعليم. 

، أُدمدج التثقيدف يف إلدال حقدوق اإلنسدان يف 2015ي جديدد يف عدام تعليمدش ا ومنذ تنفيذ منه -53
املنهج الدراسي ول يزال يُدر س استناداا إىل كل مرحلة رئيسية علث حدة. وعالوة علدث ذلد ، يسدتخدم 

ي اجلديد أساليا التعلم يف القرن احلادي والعشرين ويسعث إىل مرس الكفاءات الرئيسية تعليمش الا املنه
 الزمة لعامل تسوده العوملة. ال

ة اإلشراف علث توفري مهمسندت إليها وأُنشئت وزارة التعليم العايل يف عهد اإلدارة احلالية، وأُ  -54
تقييم ورصد نوعيدة بغية التعليم العايل يف ملديف وتعزيزه. وأجريت مراجعة م سسية ملرافق التعليم العايل 

 ملديف. يف لتبهيل الوطين اخلدمات. وجيري حالياا استعراض إطار ا
 لتحديدد احتياجداهتم وجيري تقييم األطفال املخالفني للقانون احملرومني من التعلديم تقييمداا فدرداّيا  -55

التعليمية ووضع خطة تعليمية تلّّب تل  الحتياجات. وتُبذل حالياا جهود للتماس املساعدة التقنية من 
 املنقطعني عن الدراسة واألطفال املخالفني للقانون. مسارات بديلة ميكن أن تستوعا  بلورةأجل 
ح سياسددددة التعلدددديم اجلددددامع لألطفددددال ذوي الحتياجددددات التعليميددددة اخلاصددددة التسددددجيل يف تدددديوت -56

فائدددددة املدددددارس العاديددددة، وتسددددمح سياسددددة تقيدددديم املددددنهج الدراسددددي اجلديددددد إبجددددراء تعددددديالت تعليميددددة ل
األشددخاص ذوي اإلعاقددة إىل فصددوهلم الدراسددية، ومددع ذلدد ، ألطفددال. وتُدت خددذ ترتيبددات لضددمان وصددول ا
، افُتتحدت 2019ويف عدام  قدايا.ميثِّل إىل مجيع املباا املدرسية  ه لء األشخاص يزال ضمان وصول ل

مدرسة جديدة يف منطقة العاصمة، مزو دة مبمرات منحددرة تتديح لألشدخاص ذوي اإلعاقدة الوصدول إىل 
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رك احلكومة احلاجة املاسة يف مجيع أواء البلد إىل مدّرِسني مدر بني متخصصني رس. وتدامباا املدمجيع 
 100يف إلال الحتياجات التعليمية اخلاصة، ومن مث ُأجري تقييم يف إطار تعهدات احلكومة اليت تغطي 

 يوم لتحديد املوارد الالزمة لتعزيز تعليم ذوي الحتياجات اخلاصة يف املدارس. 
ددم، 2016ويف عدام  -57 لتددوفري ملددديف سددل  البكددالوريوس يف التكنولوجيددا يف مجيددع املدددارس يف  ُعمِّ

املعهد املتعدد التخصصات التدريا املهين والتعليم التقين، وتواصل هيئة التعليم والتدريا التقين واملهين و 
، تُبدذل جهددود، 2016ومنددذ عدام  قطاعدات  تلفدة. تشددمل ةمهنيدات تقدددمي تددريب)ملدديف بوليتيكنيد ( 

ةليدددة شددداملة ملسدددارات بديلدددة سدددتحدا  مبسددداعدة الشدددراكة العامليدددة مدددن أجدددل التعلددديم والبنددد  الددددويل، ل
 للطالب الرامبني يف اكتساب مهارات وتدريبات بديلة. 

 تورري السكر الالئق -ابء 
 102-141التوصية:   

إلسددكان الجتمدداعي ملواجهددة خطددة العمددل السددلاتيجية سياسددات احلكومددة يف إلددال ا تتندداول -58
، ونقددد  اإلمددددادات، وحمدوديدددة التمويدددل، وأوجددده القصدددور يف اإلطدددار عدددروض السدددكنالدددنق  احلددداد يف 

القدانوا ذي الصددلة. واعتمدددت احلكومددة حددالى علددث املددد  البعيددد أجددرت يف إطدداره تقييمدداا لالحتياجددات 
 سكان. السكنية يركِّز علث التنمية اإلقليمية يف توزيع مشاريع اإل

 704وحدددة سددكنية يف اجلددزر املرجانيددة، و 1 096بندداء مددا إلموعدده  2018-2016ومت يف الفددلة  -59
 وحدات سكنية يف منطقة العاصمة. 

وتعكف اللجنة الرعسية املعنية ابلتحقيق يف قضااي خطط اإلسدكان احلكوميدة علدث اسدتعراض  -60
املسدد ولة  اجلهدداتعلددث نتددائج عادلددة، وقديددد  مي الطلبدداتقدوائم املسددتفيدين لضددمان حصددول مجيددع مقدددِّ 

يف ختصي  الشقق يف تنفيذ خطط اإلسكان الجتماعي اليت أازهتا اإلدارة السابقة يف  التجاوزاتعن 
 منطقة العاصمة. 

، شددرعت احلكومدددة يف تنفيددذ مشدددروع واسددع النطددداق لإلسددكان الجتمددداعي يف 2019ويف عددام  -61
وحددة  6 000جدزر املرجانيدة وي للجتمداعال سدكنال اتوحددمدن  20 000مجيع أوداء البلدد بتخصدي  

سكنية إضافية ملنطقة العاصمة. ويف حدني تُبدذل جهدود لوضدع خطدط لتمويدل اإلسدكان أبسدعار معقولدة 
مددع مددنح قددروض منخفضددة الفائدددة لبندداء املسدداكن، جيددري العمددل علددث سددن تشددريع يددنظِّم تددوفري السددكن 

  وشفاف.الجتماعي علث وو عادل 

 الصحة -جيم 
 68-143، 108-141، 107-141، 106-141، 105-141، 104-141، 103-141التوصيات:   

لرجددددال، د  اسددددنة لدددد 73إىل  70العمددددر املتوقددددع عنددددد الددددولدة يف ملددددديف مددددن  متوسددددط ارتفددددع -62
. واخنفدددض معدددددل وفيدددات الرضددددع 2016-2000لنسدددداء خدددالل الفددددلة د  اسددددنة لددد 74,7إىل  70,1 ومدددن
. واخنفدض 2017مولدود حدي يف عدام  1 000لكدل  6,8إىل  2001مولود حدي يف عدام  1 000لكل  17 من

 مولددددود 100 000لكددددل  44إىل  2001مولددددود يف عددددام  100 000لكدددل  143معددددل وفيددددات األمهددددات مددددن 
بفضددل قسددني رعايددة التوليددد يف احلدددالت الطارئددة علددث مسددتو  اجلددزر املرجانيددة والرعايدددة  2016 عددام يف
 ابقة للولدة علث مستو  اجلزر.الس
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. (10)منذئذ حمليةومل ُتكتشف أي حالت  1981وقضت ملديف علث شلل األطفال منذ عام  -63
الدددروتيين  بر إلهدددال عدددن طريدددق احلقدددن يف ، أدرجدددت ملدددديف لقددداح شدددلل األطفدددال املعط ددد2015ويف عدددام 

 لمباد  التوجيهية ملنظمة الصحة العاملية.للتحصني. ول تزال مراقبة الشلل الرخو احلاد مستمرة، وفقاا ل

عدية ومت القضداء علدث بعضدها. ومدع ذلد ، هنداك خطدر مُ دومتت السيطرة علدث معظدم األمدراض الد -64
حمتمل مرتفع علث الصحة العامة بسدبا السدلوكيات عاليدة املخداطر. ول تدزال األمدراض، مبدا يف ذلد  محدث 

  األسباب الرئيسية لالعتالل يف صفوف السكان. يشيكونغونيا، ه ثالضن  واألنفلونزا املومسية ومح

واملنتجددات الغذائيددة مددري  إددط احليدداة اخلاملددةو بسددبا التحضددر ، األمددراض مددري املعديددةتشددكِّل و  -65
يف  83لالعددتالل والوفيددات يف البلددد، ومتثِّددل مددا يقددرب مددن ية ب الرئيسدداسددباملبمونددة والتغددريات البيئيددة، األ

لوفيات يف ملديف. ول تزال التغذية تشكِّل شامالا رئيسّياا لد   تلف الفئات السكانية، مبا املائة من ا
يف ذل  سوء تغذية األطفال والسمنة. وتشمل التحددايت األخدر  انتشدار الثالسديميا، وعداء الصدحة 

 العقلية، والسرطان، واإلعاقة مبا يف ذل  اضطراابت النمو. 
ة عمدل متعدددة القطاعدات لألمدراض مدري املعديدة، تتماشدث مدع ووضعت ملديف ونف ذت خط -66

خطة العمل العاملية، وجيري تنقيحها ملواءمتهدا مدع إعدالن األمدم املتحددة الرفيدع املسدتو  بشدبن األمدراض 
 مري املعدية وخطة العمل السلاتيجية.

يددداة الصدددحية، دت خطدددة العمدددل السدددلاتيجية اسدددلاتيجيات وتددددخالت لتعزيدددز أإددداط احلوحدددد   -67
تشمل تدابري إدارية وتشريعية وسياساتية. وفرضت ملديف ضريبة ابهظة علث املشروابت مري الكحولية 

يف املائة ملنتجات التبش األخر ( أعلث  200يف املائة للسجائر، و 25ومشروابت الطاقة ومنتجات التبش )
يانيدة علدث منتجدات التبدش وحظدرت اإلقليمي والعاملي، ووضدعت مد خراا قدذيرات صدحية ب نيمن املتوسط

 بيع السجائر ابلتجزئة. 
خدددمات صددحية أساسددية يف مجيددع اجلددزر املبهولددة ابلسددكان إىل جانددا ةليددة نقددل اسددُتحدثت و  -68

خاصدددة ابإلحدددالت الطارئدددة. ويكفدددل نظدددام التدددبمني الصدددحي الشدددامل كأسدددانداك، الدددذي متوِّلددده احلكومدددة 
صدول علدث الرعايدة الصدحية. مدري أن  تشدتت السدكان جغرافيّداا، ابلكامل، األمن املدايل وقسدني فدرص احل

شددبكة النقددل، والعتمدداد علددث األدويددة واللددوازم الطبيددة املسددتوردة، ونقدد  املددوارد البشددرية،  عدددم موثوقيددة و 
 كلها عوامل تعوق إمكانية احلصول علث خدمات الرعاية الصحية اجليدة وتوافرها. 

جيدة يف املرافدق الصدحية بددلا مدن الرعايدة الصدحية األوليدة علدث وحد  قدول ودو الرعايدة العال -69
صددعيد اعتمددع احمللددي. وجيددري العمددل علددث إنشدداء خدددمات طبيددة وطنيددة يف حددالت الطددوار  إىل جانددا 

 مركز اتصال لتنسيق حالت الطوار  الصحية يف البلد. 
مدن حيددث  أوضداع مماثلدة تذاوالنفقدات الصدحية مرتفعدة يف ملدديف مقارندة ابلبلدددان األخدر   -70

يف املائدددة مدددن النددداتج احمللدددي  9نسدددبة  2017، إذ بلدددش إلمدددوع النفقدددات الصدددحية يف عدددام مسدددتو  التنميدددة
نظام التبمني الصحي ومري ذل  مدن التحسدينات يف تدوفري خددمات الرعايدة  عتماداإلمجايل. وعلث إثر ا

 2014يف املائدة يف عدام  30مللديفيدة مدن الصحية العامة، اخنفضت النفقات من األمدوال اخلاصدة لألسدر ا
 من إمجايل النفقات الصحية.  2017يف املائة يف عام  21إىل 
للرعايددة  فددقوتعدلف احلكومددة بددنق  مرافددق البددىن التحتيددة يف قطدداع الصددحة. وأنشددئت ثالثددة مرا -71

س يف  دددختصصدددية يف منطقددة العاصدددمة، وجيدددري العمددل علدددث تطدددوير مستشددفيات  التخصصددديةالصددحية 
مناطق  تارة. وخدمات العالش الكيميائي متوافرة يف منطقة العاصمة. وجر  قسني وتوسيع خدمات 

جزيددددرة،  13جزيددددرة، وتوجددددد مراكددددز لتصددددفية الكلددددث يف  97املستشدددفيات، إذ تقددددد م خدددددمات  تبيددددة يف 
وخدددمات متخصصددة يف صددحة األم والطفدددل يف إلددال طددا األسددنان والعدددالش الطبيعددي يف مجيددع اجلدددزر 
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ساعات اخلدمة يف املرافق الصحية يف اجلُزر. ومجيع مستشفيات اجلزر املرجانية إله زة  تددِّ املرجانية. ومُ 
  لتقدمي الرعاية للمجموعات اخلاصة مبا يف ذل  مرضث الثالسيميا.

وحيظث قسني مرافق الصحة العقلية يف مجيع أواء ملديف أبولوية عالية. وأنشئ املركز الوطين  -72
، وجر  توسيع نطاق تغطية التبمني الصحي احلكومي لتشمل 2019للصحة العقلية يف ملديف يف عام 

ود لتوسدديع العددالش والدددواء ملرضددث الصددحة العقليددة، يف املرافددق العامددة واخلاصددة علددث السددواء. وتُبددذل جهدد
نطداق خددمات الصدحة العقليدة لكدي تشدمل  دس منداطق يف مجيدع أوداء البلدد، وإلنشداء مراكدز تنسدديق 

 للصحة العقلية وخدمات استشارية علث مستو  اجلُزر. 
( يف 2025-2016)تغطددددددي فددددددلة جديدددددددة وُوضددددددعت الصدددددديغة النهائيددددددة خلطددددددة رئيسددددددية للصددددددحة  -73
قسددني املعرفددة والوصددول إىل خدددمات الصددحة اجلنسددية واإلاابيددة. ، وهددي اخلطددة الدديت ترّكِددز علددث 2017 عددام
ر سهولة احلصول علث اخلدمات. وُوضدعت بدرامج يمتييز مري املبدأ التوجيهي الوطين لتنظيم األسرة و  ، وييسِّ

 (11)الصحة اجلنسية واإلاابية لضمان إمكانية حصول مجيع األفراد علث اخلدمات. وأُجدري قليدل للثغدرات
 املواضيع مري املدرجة حالياا يف صلا املناقشات الرئيسية بشبن الصحة اجلنسية واإلاابية. لتحديد

 القضااي البيئية -دال 
 71-143، 129-141، 128-141، 127-141، 126-141التوصيات:   

إنشددددداء اهليئدددددة الوطنيدددددة إلدارة حدددددى ، و 2015أيلول/سدددددبتمب  6ُسدددددن  قدددددانون إدارة الكدددددوار  يف  -74
، كدددان املركدددز الدددوطين إلدارة الكدددوار  يضدددطلع بددددور هدددذه 2018كدددانون األول/ديسدددمب   31الكددوار  يف 
 وزارة الدفاع.  إشرافاهليئة قت 

، عمددل املركدز الددوطين إلدارة الكدوار  مددع اعتمعدات اجلزريددة إلعدداد خطددط 2017وحبلدول عدام  -75
يف املائددة مددن اجلددزر املبهولددة. كمددا نف ددذ املركددز  27مددا يقددرب مددن تشددمل اجلُددزر خاصددة إلدارة الكددوار  يف 

برامج إلتمعية إلدارة  اطر الكدوار  يف اجلُدزر، واسدتهل بر إلداا لقددرة املنتجعدات علدث التحمدل يهددف 
 لكوار  يف املنتجعات. ل التصديإىل تعزيز القدرة علث 

. ويف إطدددار 2016الكدددوار  يف كدددانون األول/ديسدددمب  وُشدددرع يف صددديامة اخلطدددة الوطنيدددة إلدارة -76
خطدددة احلكومدددة احلاليدددة لضدددمان التبهدددا للكدددوار  وتعزيدددز التعددداون امل سسدددي، جيدددري اسدددتعراض اخلطددددة 

 التنفيذية الوطنية حلالت الطوار . 
يف ويشكِّل تدوفري ميداه الشدرب النظيفدة قددايا مسدتحكماا. ومدن هدذا املنطلدق، قُددِّم إىل البملدان  -77

مشدروع قددانون بشددبن امليداه والصددرف الصددحي. ويددعم قددانون إدارة الكددوار   2019تشدرين الثدداا/نوفمب 
الكددوار  ويددن  علددث أن تكفددل امل سسددة احلكوميدددة فددلات احلددق يف احلصددول علددث امليدداه النظيفددة أثندداء 

 .(12)الكوار لات فاملكل فة ابإلشراف علث أمن املياه توفري مياه الشرب النظيفة واملبمونة أثناء 
 وملديف، بوصفها دولة جزرية صغرية  مية، معر ضة لآلاثر الضارة لتغري املناخ.  -78
وعلث الرمم من أن  ملديف تدعو إىل محاية البيئة علث الصعيد الدويل، فقدد هيمندت املشداريع  -79

مدددددن وكالدددددة محايدددددة البيئدددددة ُجدددددّرِدت اإلدارة السدددددابقة. و يف عهدددددد  اإلإائيدددددة الضدددددخمة علدددددث املصدددددا  البيئيدددددة
 .2015نيسان/أبريل  27صالحيات تقييم اآلاثر البيئية قبل اإلذن بتنفيذ مشاريع قطاع السياحة يف 

جهودها الرامية إىل تعزيز القدرة علث قمل تغري املناخ،  بتكثيفاحلكومة ملتزمة أما اآلن فإن   -80
فيددف مددن األضددرار الدديت تلحددق ابلددنأظم اإليكولوجيددة يف وتنفيدذ حلددول متعددددة القطاعددات ومسددتدامة للتخ

 ملديف. 
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، مشددروع قدددانون بشددبن تغددري املندداخ يسددعث إىل إنشددداء 2019يف عددام  ،قُدددِّم إىل البملددان هكددذاو  -81
إللددس لتغددري املندداخ لتمحددي   ثددري املشدداريع اإلإائيددة علددث البيئددة، وصددندوق لتغددري املندداخ لتعزيددز التدددابري 

اصة ابلتكيف والتخفيف، يتوخث بدوره تعزيز الشراكة بني القطاعني العام واخلاص. وعالوة التنفيذية اخل
وكالددة محايدددة البيئدددة ل 2018كددانون األول/ديسدددمب   20علددث ذلددد ، أعدداد سدددنأ تعددديل قدددانون السدددياحة يف 

  قطاع السياحة.اليت تعتمل يف تطورات الصالحية تقييم تقارير تقييم األثر البيئي يف 
الراميدة الشدفافية واملسداءلة يف ختصدي  األمدوال  لتوطيددلدديف يف مأنشئ الصندوق األخضدر و  -82
صددت الضددريبة البيئيددة الدديت يدددفعها 2019كددانون الثاا/يندداير   1تعزيددز محايددة البيئددة. واعتبدداراا مددن إىل  ، ُخصِّ

جدزر  4مرجعيدة يف  ملديف لتمويل املبادرات البيئيدة حصدراا. وأُجريدت دراسدةيف السياح للصندوق األخضر 
دددحت جزيدددراتن مرجانيتدددان احلمايدددةجزيدددرة زاخدددرة ابخلصدددائ  البيئيدددة قتددداش إىل  11مرجانيدددة حدددد دت  ، وُرشِّ

إلقرارمها حمميتني للمحيط احليدوي علدث قائمدة منظمدة األمدم املتحددة لللبيدة والعلدم والثقافدة لضدمان احلفداظ 
طق. ويف مضدددون املائدددة يدددوم مدددن عمدددل احلكومدددة، النشددداط القتصدددادي داخدددل هدددذه املندددااسدددتدامة عليهمدددا و 

 لوزراء وأعضاء البملان واملستشارين لتحسني الوعي ابلقضااي البيئية. تستهدف انُدفِّذت برامج 
واستهلت ملديف مد خراا كمبدادرة اجلدزر الذكيدة القدادرة علدث قمدل تغدري املنداخك ابعتبارهدا حدالى  -83

ي علددث تدددابري عمليددة وكليددة لتعزيددز القدددرة علددث قمددل تغددري املندداخ، للدددول اجلزريددة الصددغرية الناميددة، ينطددو 
والربط بني اجلزر، وقسني األمن الغذائي واملائي، وتعزيز السياحة اخلضراء، وإقامة بنية قتية قادرة علث 

  قمل تغري املناخ، والنتقال إىل مصادر الطاقة املتجددة.
كنددت مددن الوصددول إىل الصددندوق األخضددر للمندداخ، وكانددت ملددديف مددن أوائددل البلدددان الدديت مت -84

مشروع رئيسي لعتماد إمدادات املياه القادرة علث قمدل تغدري املنداخ والفعالدة مدن  2017وأُطلق يف عام 
نظام متكامدل إلدارة امليداه إىل جاندا مرافدق قليدة امليداه،  اعُتمدحيث التكلفة. ويف إطار هذا املشروع، 

 29لتجميددع ميددداه األمطددار لضددمان احلصدددول دون عوائددق علدددث امليدداه النظيفدددة يف وأقيمددت البنيددة التحتيدددة 
جزيرة، تغطدي حدوايل ربدع عددد السدكان. ولدزايدة تعزيدز إمكانيدة وصدول ملدديف إىل مبدادرات الصدندوق 
األخضددر للمندداخ، ُوضددع يف إطددار الددبامج الُقطوريددة للصددندوق إطددار اسددلاتيجي وطددين مددن  ددس سددنوات 

 2024-2020الددددويل املتعلدددق ابملنددداخ يف سدددبيل التصددددي لتغدددري املنددداخ يف ملدددديف للفدددلة  لتعبئدددة التمويدددل
 وجيري العمل حالياا من أجل اعتماده رمسياا.  ،استناداا إىل مسامهات متعددة القطاعات

كربدون   فلدورو كلدورو  يددرواهلووفقاا لبوتوكول مونلايل، سيتم التخل  التددرجيي بنجداح مدن مركبدات  -85
صدد قت ملدديف علدث تعدديل كيغدايل و  يف املائدة مدن األهدداف. 90، وقق ق حاليداا أكثدر مدن 2020حبلول عام 

مدن املنتجدات  اا تخل  تددرجييكربون. كمدا تعه ددت ملدديف ابلد  فلورو الذي سيخفِّض تدرجيياا مركبات اهليدرو
 دددف . وتُبددذل حاليدداا جهددود لصددوغ خطددة تنفيددذ وطنيددة 2023البالسددتيكية األحاديددة السددتخدام حبلددول عددام 

 ققيق كل ما تنطوي عليه مسامهات ملديف احملد دة وطنيّاا مبوجا اتفاق ابريس من إمكا ت. 
 ثرياا مباشراا علث صحة اإلنسان واحلياة البحريدة ول تزال املسائل املتصلة إبدارة النفاايت ت ثِّر  -86

والنأظم اإليكولوجية. واحلكومة ملتزمة بتنفيذ ةليات ل مركزية للتخل  من النفاايت خاصة بكل منطقة 
ممارسددات اإلدارة املسددتدامة للنفدداايت. ومددن هددذا املنطلددق، ُأطلقددت أول اسددلاتيجية وخطددة عمددل  يخسددل ل

 . 2019ت يف عام إلدارة النفااي يةإقليم
وبذلت ملديف جهوداا مكث فدة للحدد مدن العتمداد علدث الوقدود األحفدوري. ويف هدذا الصددد،  -87

التعجيل ابلستثمارات اخلاصة املسدتدامة يف إلدال يف  تتمثالن ملديف مبادرتني واسعيت النطاق، نف ذت
الطاقدة املسدتدامة ابلشدراكة  طدويريدة لتجهودهدا الراميدة إىل إعدداد اجلدزر اخلارج ةواصلمالطاقة املتجددة، و 

هذه املبادرة األخرية أكب تدخل يف قطاع الطاقة سيدمج متثِّل مع املصارف اإلإائية املتعددة األطراف. و 
 جزيرة.  160النظم اهلجينة للطاقة املتجددة يف نُظم الطاقة يف 



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

13 GE.20-02307 

 نظال العدالة اجلنائية -هاء 
  44-143، 76-141، 74-141التوصيات:   

إاازاا هاّماا لنظام العدالة اجلنائية.  2016أاير/مايو  2ميثِّل اعتماد قانون اإلجراءات اجلنائية يف  -88
املتعلدق ابلتحقيدق  ح القدانون  ووضع القانون حّداا للغمدوض الدذي يكتندف معاجلدة القضدااي اجلنائيدة، ووض د

واحلدددبس الحتيددداطي واحملاكمدددات وإنفددداذ األحكدددام. ويدددن  القدددانون علدددث جدددداول زمنيدددة صدددارمة إلاددداز 
 التحقيقات واملالحقات القضائية. 

وين  القانون علث ضما ت حمد دة متاحة للقّصر واألشخاص ذوي اإلعاقة وعلدث إجدراءات  -89
ة لسددلطات إنفدداذ القددانون يف تنفيددذ عمليددات العتقددال خو لدداإلفدراش بكفالددة وحيدددِّد نطدداق الصددالحيات امل

 والتفتييف واحلجز. 
2017لتني خدالل عدام ونُظِّمت دورات تدريبية بشبن قانون اإلجراءات اجلنائية علدث مدرح -90

(13). 
يف دورات تدريبيددددددة متخصصددددددة. وبدددددددأ يف  144يف دورات تدريبيددددددة عامددددددة وتدددددددريباا موظفدددددداا  48تلّقددددددث و 

 .املكفولة مبوجبهواحلقوق  القانونتنفيذ بر مج للتوعية العامة إلطالع عامة الناس علث  2018 عام
، 2018كددانون األول/ديسددمب   31 توجيهددات الدعدداء ألول مددرة يف تنقدديحالعددام ب النائدداقددام و  -91

حددة قبددل عقددد مددن الددزمن تقريبدداا. وصدددر أول تعددديل لتوجيهددات الدعدداء املنق   ةأوليدد وضددعها بصددورةبعددد 
 . 2019تشرين األول/أكتوبر  20 يف
لتوجيه اجلديد إعطاء األولوية إلعدادة التبهيدل وإعدادة اإلدمداش يف من اوتشمل اجلوانا البارزة  -92

القضااي املتعلقة ابألطفال املخالفني للقانون، وقصر الشهادات  ويدة مدري مكشدوفة علدث حدالت القتدل 
احلبس الحتياطي  مددوعنف العصاابت وجرائم اإلرهاب، والتزام املدعي العام بضمان إعادة النظر يف 

 واسدع، شدرع املددعي العدام يف إجدراء اسدتعراض 2019كانون األول/ديسمب   11ملناسا. ويف يف الوقت ا
 احلبس الحتياطي الطويلة. مدد للمحاكمات املتبخرة و 

وجيدددري العمدددل علدددث تقددددمي مشدددروع قدددانون جديدددد لألدلدددة ومشدددروع قدددانون حلمايدددة الشدددهود إىل  -93
نظددام األدلددة والشددهادات يف إلددال العدالددة اجلنائيددة. ز يددعز تر و يطددو سددهمان يف ت، سي2020البملددان يف عددام 

إصدالحات علدث تنفيدذ دخدال مدن أجدل إ 2020وسيجري إدخال تعديالت علث قانون الشدرطة يف عدام 
 املهام من جانا جهاز الشرطة يف ملديف. 

مددع أصددحاب املصددلحة املعنيددني مددن أجددل العددام ويتعدداون مكتددا النائددا العددام ومكتددا املدددعي  -94
 ات للتدابري مري الحتجازية والعدالة التصاحلية، وإدراش مجيع القوانني اجلنائية يف قانون العقوابت.وضع ةلي

ددداا رئيسددّياا، فقددد  -95 وزارة الداخليددة جلنددة إلجددراء مراجعددة  شددك لتولدددّما كددان إصددالح السددجون تعهأ
إىل عدة  2019أاير/مايو  28شاملة جلميع السجون يف ملديف. وأشارت نتائج املراجعة اليت ُنشرت يف 

أنشئت جلندة لرصدد الغرض إلالت داخل وكالت اإلنفاذ قتاش إىل إجراءات تصحيحية عاجلة. وهلذا 
إصدددالح السدددجون لإلشدددراف علدددث تنفيدددذ التوصددديات املقلحدددة يف املراجعدددة. وتعكدددف دائدددرة السدددجون يف 

ذجيددة الدددنيا ملعاملددة السددجناء، الدديت ملددديف علددث وضددع الصدديغة النهائيددة لالّئحددة املتعلقددة ابلقواعددد النمو 
 جتري صيامتها وفقاا لقواعد مانديال. 
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 اإلصالح القضائي وإصالح لطاع العدل -واو 
، 48-143، 47-143، 46-143، 45-143، 32-143، 81-141، 78-141، 75-141التوصيات:   

143-49 ،143-50 ،143-51 ،143-52 ،143-53 ،143-54 ،143-55 ،143-57 ،143-73 ،
143-74 ،143-75 ،143-77 ،143-78 
لفسداد والنفدوذ تتهمهدا اب مندذ أمدد بعيددقائمدة مدزاعم من جراء تضررت مسعة السلطة القضائية  -96

 سدلطة قضدائية مسدتقلة رسداءعدم الكفاءة. وتتمثل رؤيدة احلكومدة يف هدذا الشدبن يف إترميها بالسياسي و 
 مس ولة يتاح لعامة الناس الوصول إليها وتدعم احلرايت األساسية وتقيم العدل يف الوقت املناسا. و 

وتفعيالا هلدذه الرؤيدة، مدن املهدم إصدالح اإلجدراءات املتعلقدة بتقيديم القضداة وكفداءهتم، وإصدالح  -97
لقضددائية، وقسددني صددالحية احملكمددة العليددا يف منددع جتدداوز الصددالحيات اقديددد هياكددل احملدداكم، وإعددادة 

النهددوض ، وإنشداء امل سسدات الدديت ستسدهم يف ةالقضددائي دمدةاإلدارة الداخليدة للمحداكم، وتعزيددز جلندة اخل
 قطاع العدالة. ب

ألوجده القصددور يف  (14)تقيدديميف إجدراء ت اخلطدوة األوىل مددن تنفيدذ اإلصددالحات القضدائية متثلدو  -98
صدالح قطداع العدالدة. وكشدف هدذا التقيديم الددذي اجلهداز القضدائي وجددو  تنفيدذ مقلحدات احلكومدة إل

احلاجة امللحة إىل استعادة استقاللية إدارة الش ون اإلدارية القضائية، وإنشاء  2019أجري يف أاير/مايو 
نظام فعال إلدارة القضااي، وكفالة التنفيذ الفعال لقواعد سلوك القضاة، وأبرز ضرورة تكاف  اجلنسني يف 

 السلطة القضائية.
يف املائدة مدن  85ومت ربط مجيع احملاكم ابستثناء احملكمة العليا من خالل شبكة مشلكة. ونف ذ  -99

إلدارة القضااي. ومن خالل نظام إلموعات احملاكم الذي بدأ العمل بده حدديثاا، مت  احملاكم نظاماا جديداا 
 اعموعات.  مديراا رئيسّياا جديداا يف مجيع حماكم الصلح املركزية يف نظام 71تعيني 
لتعزيدددز إدارة  ةالقضدددائي اخلدمدددة، ُسدددن التعدددديل الثددداا لقدددانون جلندددة 2019أيلول/سدددبتمب  3ويف  -100

إدارة الشددد ون اإلداريدددة القضدددائية بصدددفتها م سسدددة  هيكلدددةاحملددداكم وسدددري عمدددل اللجندددة. ويعيدددد التعدددديل 
هياكدل داخليدة وضدع اط بده مهمدة ، وتندةالقضدائي دمدةنه جلندة اخلتعيِّ  رئيسي مستقلة يديرها مدير قضائي

كم، وإدارة مجيدددع الشددد ون اإلداريدددة داخدددل السدددلطة القضدددائية، وتعيدددني كتّددداب احملكمدددة وتنحيدددتهم، ا للمحددد
  وإجراء دورات تدريبية للموظفني القضائيني.

وعددددالوة علددددث ذلدددد ، يددددن  التعددددديل علددددث إجددددراءات واضددددحة لتقدددددمي الشددددكاو  واسددددتهالل  -101
د علدث متطلبدات احملاكمدة وفدق األصدول القانونيدة والشددفافية يف تبديبيدة ضدد القضداة، ويشددِّ الجدراءات اإل

 إنفاذ التدابري التبديبية، وحيدِّد عملية الستئناف. 
كل فدددددة بضدددددمان مسددددداءلة القضددددداة مندددددذ تشددددددكيلها يف م ةالقضدددددائيدمدددددة ويف حدددددني أن  جلندددددة اخل -102
لجنددة تواصددل تنفيددذ ال، فددإن  هددذه املهمددة مل تنف ددذ بفعاليددة يف املاضددي ألسددباب  تلفددة. مددري أن  2008 عددام

 وليتها بنشاط. 
بتهمددة التعسددف يف للتحقيددق  سددة قضدداة سددابقني يف احملكمددة العليددا خضددع ، 2019ويف عددام  -103

والنتدائج الديت ة القضدائيدمدة خالل ابلسدلوك املهدين. وبنداء علدث توصدية مدن جلندة اخلاستعمال السلطة واإل
توصدددلت إليهدددا جلندددة الشددد ون القضدددائية يف البملدددان، قدددام البملدددان بعدددزل أربعدددة مدددن القضددداة املدددذكورين يف 

سدة ، ممدا زاد عددد قضداة احملكمدة العليدا مدن  (15)لقدانون القضدائيعلدث ا. كمدا أُدخدل تعدديل 2019 عام
 قضاة إىل سبعة. 
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يف صدوغ  ةالقضدائيدمدة وجيري العمل علث إجراء تقييم كامل جلميع القضاة. وشرعت جلندة اخل -104
، ستشدددكِّل الوثيقددة التوجيهيدددة إلنفدداذ تقييمدددات (16)سياسددة وإجدددراءات لتقيدديم الكفددداءة واألداء القضددائيني

ر يف ب  مري امل وأداء القضاة لوضع حد للتبخر بنشاط  حالة القضااية القضائيدمة القضاة. وتتتب ع جلنة اخل
 التعاون اإلقليمي لتعزيز التدريبات يف القطاع القضائي. واصل اجلهاز القضائي، وتُ 

وتعتزم احلكومة إدخال تعديالت تشريعية إلعدادة هيكلدة نظدام احملداكم واعتمداد مفهدوم احملداكم  -105
 . 2020احمللية وحماكم الدوائر. وسيبدأ إنشاء إلم ع للمحاكم يف عام 

وبدددذلت احلكومدددة جهدددوداا مكث فدددة إلنشددداء م سسدددات لقطددداع العددددل ملعاجلدددة أوجددده القصدددور يف  -106
 للمحدددامني، وضدددع حدددّداا إللسددداا مسدددتقالى  (17)ضددداء. وأنشدددب قدددانون املهدددن القانونيدددةإمكانيدددة اللجدددوء إىل الق

 . من ضمان الستقاللية واإلدارة الذاتية لسيطرة السلطة القضائية علث املهنة القانونية، ومّكن احملامني
ولضددمان تقدددمي الدولددة للمسدداعدة القانونيددة علددث وددو فعددال، ُوضددع مشددروع قددانون للمسدداعدة  -107

ع اآللية  (18)القانونية ابلتشاور مع مجيع أصحاب املصلحة، وأُدرش يف جدول األعمال التشريعي. وستوسِّ
 املقلحة نطاق التمثيل القانوا لتشمل ضحااي العنف املنزيل والجتار ابلبشر. 

، ُعقدت 2017. ويف عام 2016ونُظِّمت حلقة دراسية بشبن قانون العقوابت للقضاة يف عام  -108
ندوة قضائية بشبن حقوق الطفل وقضاء األحددا ، تلتهدا حلقدة دراسدية لتددريا املددرِّبني بشدبن قدانون 

 اإلجراءات اجلنائية. 
حلقة عمل يف مجيع أواء ملدديف بشدبن  12، عقدت األكادميية القضائية 2019وخالل عام  -109

ء األسدددرة. واسدددتفاد مدددن هدددذه قضددداء األحددددا ، وقدددانون اإلجدددراءات اجلنائيدددة، وقدددانون العقدددوابت، وقضدددا
 من القضاة واملوظفني القانونيني والقضائيني.  464الدورات التدريبية أكثر من 

يد ثِّر علدث كفداءة القضداة ونوعيدة  القدانون للتثقيدف املسدتمر يف إلدالول يزال عدم وجدود نظدام  -110
 ا للسلطة القضائية.احلكومة بنشاط مع الشركاء الدوليني لتيسري فرص التدريعمل العدالة. وت

دددد  -111 واقُلحددت تعدددديالت علددث قدددانون اإلجدددراءات اجلنائيددة، وألول مدددرة صددديش قددانون شدددامل وموح 
 . 2019كانون األول/ديسمب   6وُقدِّم إىل البملان يف  (19)لإلجراءات املدنية

زيدز مركدز وتعمل احلكومة علث استحدا  ةليات بديلة لتسدوية املنازعدات. ويشدكِّل تفعيدل وتع -112
أولويددة للحكومددة. ومددن هددذا املنطلددق، أعيددد تشددكيل إللددس إدارة املركددز يف  (20)ملددديف للتحكدديم الدددويل

. كما وق عت ملدديف علدث اتفاقيدة األمدم املتحددة بشدبن اتفاقدات التسدوية الدوليدة املنبثقدة مدن 2019 عام
، وانضددددمت إىل اتفاقيددددة األمددددم املتحدددددة بشددددبن العددددلاف بقددددرارات 2019ةب/أمسددددطس  7الوسدددداطة يف 

 . 2019أيلول/سبتمب  18التحكيم األجنبية وتنفيذها يف 

 عر حقوق اإلنسان والصحفيني حرية التعبري ومحاية املدارعني -زاي 
، 89-141، 88-141، 87-141، 86-141، 85-141، 84-141، 83-141، 82-141التوصيات:   

141-90 ،143-57 ،143-58 ،143-60 ،143-61 ،143-62 ،143-63 ،143-64 ،143-65 ،
143-66 
سن قانون التشهري، الذي يفرض مرامات كبرية علث الصحفيني من جراء  حرية التعبريقُديِّدت  -113

 .2018 مبنوف/تشرين الثاا 22ووسائط اإلعالم بذريعة مناهضة التشهري. وأُلغي قانون التشهري يف 
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أعضددداء فيهدددا ، ُأجدددري ققيدددق برملددداا بشدددبن أداء جلندددة البدددث يف ملدددديف وُعدددنيِّ 2019ويف عدددام  -114
لددس وسدددائط اإلعدددالم يف ملددديف للتحقيدددق يف األفعددال املرتكبدددة يف حدددق جدددد. وأنشدددئت جلنددة داخدددل إل

 الصحفيني. 
وأظهددددر عدددددم كفايددددة اجلهددددود املبذولددددة للتحقيددددق يف اختفدددداء الصددددحفي السدددديد أمحددددد ريلددددوان يف  -115
ابإلرادة السياسدددية لضدددمان العدالدددة. وقامدددت اللجندددة الرعسدددية مل تتحدددل  احلكومدددة السدددابقة  أن   2014 عدددام

القتددل والختفدداء القسدددري ابلتحقيددق يف هددذا األمددر وأصدددرت اسدددتنتاجاهتا  حددالتابلتحقيددق يف  املعنيددة
 . 2019األولية يف أيلول/سبتمب 

مشاركتها النشطة يف التصددي للتهديددات واملضدايقات الديت يف ملديف وُتواِصل دائرة الشرطة  -116
حد سواء لضدمان محايدة الصدحفيني واملددافعني يتعرض هلا األفراد علث املنابر اإللكلونية وشخصياا علث 

 عن حقوق اإلنسان. 
وتعلف احلكومة ابلدور الرئيسي الذي ت ديده منظمدات اعتمدع املددا والصدحفيون واملددافعون  -117

تشدريعات العن حقوق اإلنسان. وطُلا إىل هذه اهليئات أن تشدارك يف وضدع سياسدات رئيسدية تشدمل 
 لاتيجية، واخلطة اإلإائية الوطنية، وخطة العمل الوطنية حلقوق اإلنسان. ية، وخطة العمل الساألساس
محايدددة الصددحفيني واألفدددراد الدددذين يكشدددفون  (21)ويتددوخث قدددانون محايدددة املبلِّغددني عدددن املخالفدددات -118

وتدرِد الفساد داخل الدولدة. وجتدري صديامة مشداريع قدوانني جديددة بشدبن حريدة التعبدري وحريدة الصدحافة، 
 يف خطة العمل السلاتيجية. ذه اعالتاملتعلقة  السياسات 

تشدددرين  28ان يف وعدددالوة علدددث ذلددد ، قُددددِّم مشدددروع قدددانون جديدددد بشدددبن اجلمعيدددات إىل البملددد -119
  دف تعزيز اإلطار القانوا املتعلق مبنظمات اعتمع املدا. 2019أكتوبر األول/

 النساء -حاء 
، 41-141، 40-141، 39-141، 38-141، 37-141، 36-141، 35-141، 34-141التوصيات:   

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

 كبرية لكفالة املساواة بني اجلنسني واحلماية الفعالة للمرأة. 
أمدددام التنفيدددذ الفعدددال لسياسدددات  تنيمسدددتمر  نيامليزانيدددة عقبتدددحمدوديدددة ويشدددكِّل نقددد  املدددوارد و  -121

دمات القطاع الجتماعي يف املاضدي إىل عددم اإلنصداف ضعف الهتمام خبالقطاع الجتماعي. وأد  
  يف ختصي  املوارد وإىل عجز كبري يف رأس املال البشري املدر ب داخل هذا القطاع.

، مبدأ توجيهيّداا 2016عام  ، وضعت هيئة محاية األسرة، يفالقائمة علث الرمم من التحدايتو  -122
شددرت لضددحااي العنددف اجلنسددي، ون   يلتسددهيل املعونددة املاليددة يف تددوفري خدددمات الدددعم النفسددي الجتمدداع

الالئحدددة اخلاصدددة ابإلطدددار التعددداوا بدددني مقددددِّمي اخلددددمات الرئيسددديني الدددذين يتصددددون للعندددف املندددزيل يف 
تسددلِّط الضددوء علددث اللتيبددات واملسدد وليات  هددي. ووضددعت الالئحددة معيدداراا لدددعم الضددحااي، و 2018 عددام

ور اإليددواء. امل سسددية يف مكافحددة العنددف العددائلي، وتددن  علددث املتطلبددات الدددنيا الواجددا مراعاهتددا يف دُ 
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اإليدواء.  ُدورومبداد  توجيهيدة لد موح ددةوعالوة علث ذل ، اعُتمدت خالل هدذه الفدلة إجدراءات عمدل 
ور اإليددواء تفتقددر إىل القدددرة التشددغيلية. ، ول تددزال دُ ضددئيل ن هلددا أثددرمددري أن  هددذه املبدداد  التوجيهيددة كددا

 اإليواء. ُدورواحلكومة ملتزمة بتخصي  موارد كافية ل
، بددددأت وزارة الشدد ون اجلنسدددانية واألسددرة واخلددددمات الجتماعيددة العمدددل علدددث 2016ويف عددام  -123

يع أواء البلدد لالضدطالع بددور حاسدم يف مج (22)إنشاء إلموعات اجتماعية إلتمعية متعددة القطاعات
زر. وتُبددذل يف قديددد املستضددعفني مددن األشددخاص واألسددر، ومعاجلددة القضددااي اعتمعيددة علددث مسددتو  اجلُدد

 زر.اجلُ احمللية يف  اتتمعاعجهود لزايدة تعزيز دورها داخل 
1202-2017وترسي اخلطة السلاتيجية ملنع العنف املنزيل يف ملديف للفلة  -124

اا مبدأ توجيهيّ  (23)
جددر  دمددج اخلطددة كمددا  وقدددِّد األولددوايت الوطنيددة للتنفيددذ الفعددال لقددانون منددع العنددف املنددزيل.  اا اسددلاتيجيّ 

السلاتيجية يف أهداف حمد دة ألصحاب املصلحة من خالل خطة العمل الوطنية ملنع العنف املنزيل يف 
 ، اليت جيري تنفيذها حالياا. 2021-2018ملديف للفلة 

عدددم وجددود بيددا ت أساسددية ومصددن فة حسددا نددوع اجلددنس عددن انتشددار عوامددل تشددمل زال تددول  -125
ق  األخصائيني الجتماعيني املدر بني واملهنيدني يف إلدال الرعايدة الصدحية، واخنفداض العنف العائلي، ون

عوق تنفيذ القانون بنجاح. وتستخدم احلكومة شراكتها مع منظمات تمعد ل استبقاء املوظفني املدر بني، 
 اعتمع املدا لتقدمي املشورة واخلدمات القانونية لضحااي العنف العائلي. 

ا يتعلدق ابلوصدول إىل سدبل النتصداف القانونيددة ضدد العندف العدائلي، تشدري اإلحصدداءات وفيمد -126
والطددوار  قددد صدددرت يف مجيددع أودداء البلددد طددوال الفددلة  عدددم التعددرض مددرواأمددن  81إىل أن  مددا إلموعدده 

 املشمولة ابلتقرير. ولحظ أصحاب املصلحة إحجام الضحااي بوجه عام عن التماس هذه األوامر وتردد
 القضاة يف إصدارها. 

واحلكومدددة ملتزمدددة بتعزيدددز املدددوارد البشدددرية وتوعيدددة السدددلطة القضدددائية ابملسدددائل املتصدددلة ابلعندددف  -127
 العائلي. كما تُبذل جهود إلنشاء خط اتصال للمساعدة بشبن العنف املنزيل. 

مدددت دورات لعندددف العدددائلي يف كدددل جزيدددرة مبهولدددة يف ملدددديف. ونُظِّ ابوبُدددذلت جهدددود للتوعيدددة  -128
إعالمية بشبن تقييم املخاطر، وختطيط السالمة، وأوامر عدم التعرض، وبرامج بنداء القددرات ألصدحاب 
املصلحة وموظفي إنفاذ القانون. وعلث الرمم مدن وجدود ثغدرات يتعدني معاجلتهدا مدن حيدث اسدتمراريتها، 

علومدات املتعلقدة ابلعندف العدائلي وسدبل فإن  الوكالت املعنية تواصل الستعانة ابملنابر اإلعالمية لنشر امل
 النتصاف القانونية املتاحة. 

ولضدمان تسددجيل اإلحصدداءات يف الوقددت املناسددا، أجريددت مناقشددات مددع امل سسددات املعنيددة  -129
، 2019لتعزيدددز ةليدددات إحالدددة حدددالت العندددف العدددائلي، واإلبدددالغ عدددن اإلحصددداءات ومجعهدددا. ويف عدددام 

عنددف املنددزيل داخددل هيئددة محايددة األسددرة، وُوضددع مبدددأ تددوجيهي لللميددز أنشددئت قاعدددة بيددا ت خاصددة ابل
لتنسيق اإلجراءات اليت تت بعهدا مجيدع هيئدات اإلحالدة يف معاجلدة حدالت العندف القدائم علدث ندوع اجلدنس 

2016/2017والعنددف املنددزيل. كمددا ُضددمِّنت الدراسددة الستقصددائية الدميغرافيددة والصددحية للفددلة 
 وحدددةا  (24)

  استهلت وحدة محاية األسرة أول حبث أساسي وطين. 2019ويف عام  ،لعنف املنزيلخاصة اب
، واملنتد  العام مع 2018د يف عام و قعامل ،وأاتح امل متر الوطين للبحو  يف إلال العنف املنزيل -130

، منددباا لعلمدداء الدددين للدددعوة بنشدداط إىل درء العنددف العددائلي 2017علمدداء اإلسددالم الددذي ُعقددد يف عددام 
 واملشاركة يف الوقاية منه. 
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إاازاا هاّمداا يف هدذا اعدال.  2016ةب/أمسطس  23وميثِّل سنأ قانون املساواة بني اجلنسني يف  -131
 مجيددع قطاعددات الدولددة، ويددوفِّر القددانون إطدداراا قانونيّدداا شددامالا لتحديددد التمييددز القددائم علددث نددوع اجلددنس يف

ويتدديح سددبل انتصدداف قضددائية وم سسددية، ويُلددزم أصددحاب املصددلحة ابلعمددل بنشدداط علددث تعزيددز مشدداركة 
 املرأة علث مجيع مستوايت اعتمع. 

وهدذا أول تشددريع يف ملدديف ميكِّددن مدن تنفيددذ تدددابري ملكافحدة مجيددع األفكدار واملمارسددات الدديت  -132
وحيظر القانون صراحةا مجيع أعمدال التمييدز املباشدرة ومدري املباشدرة، ويعدرِّف  تكرِّس التمييز بني اجلنسني.

التمييددز القددائم علددث نددوع اجلددنس، ويددن  علددث أن  أي  عمددل مددن أعمددال العنددف ضددد املددرأة يشددكِّل عنفدداا 
 قائماا علث نوع اجلنس. 

إنشداء ةليدات لتقددمي  ووفقاا هلذا القانون، يتعني علث مجيع م سسدات القطداعني العدام واخلداص -133
إحالة قراراهتا إىل حمكمة العمل، حيث جيدوز للمدد عني التمداس تعدويض نقددي أو إعدادة  وزالشكاو  جي

، نشدرت وزارة الشدد ون اجلنسدانية واألسدرة واخلدددمات 2017التمييدزي املزعددوم. ويف عدام جدراء اإل يفالنظدر 
ليدددددة الشدددددكاو  املدددددذكورة، واستعرضدددددت عددددددد التدددددوجيهي بشدددددبن املتطلبدددددات الددددددنيا آل أالجتماعيدددددة املبدددددد

  اآللية القائمة.  معامل سسات 
د خطة العمل السلاتيجية التنفيذ الفعدال للتددابري الراميدة إىل ضدمان املسداواة بدني اجلنسدني  -134 وجتسِّ

داخل اعتمدع، ول سديما علدث مسدتوايت صدنع القدرار يف الدولدة. وأقدر مكتدا الدرئيس سياسدة املسداواة بدني 
 غ خطة عمل بشبن املساواة بني اجلنسني. صو ري حالياا جي، و 2019اجلنسني يف أيلول/سبتمب 

، ُعيِّنت قاضيتان يف احملكمة العليا مللديف، وذل  للمدرة األوىل علدث 2019ويف أيلول/سبتمب  -135
ذه الرئيس والبملان خطوة ابرزة من جانااإلطالق. وشك   احلكومدة لضدمان  ل هذا القرار اهلام الذي اخت 

يف  يف املائة مدن الدوزراء 35التكاف  بني اجلنسني داخل السلطة القضائية يف ملديف. ومتثِّل النساء نسبة 
يف املائة من وزراء الدولة يف احلكومة احلالية. ويف حدني أن   23.5يف املائة من السفراء، و 43، واحلكومة

يف املائددة، فددإن  احلكومددة ملتزمددة بتحديددد حصدد  للمددرأة يف  4.7متثيددل املددرأة يف البملددان احلددايل ل يتجدداوز 
 النتخاابت الداخلية لألحزاب السياسية.

، وضددعت احلكومددة خطددة للقددروض املنخفضددة الفائدددة ملسدداعدة الشددباب علددث 2018ويف عددام  -136
 التغلددا علددث التحدددايت ومتكيددنهم مددن ققيددق النجدداح يف إنشدداء م سسددات صددغر  وصددغرية ومتوسددطة

لتشددجيع مشدداركة  2019امل سسددات الصددغرية واملتوسددطة يف عددام  إنشدداءوأنشددئت م سسددة متويددل  .يدددةجد
هدم  2019يف املائة من املسدتفيدين مدن القدروض يف عدام  34املرأة يف هذا القطاع. وتالحظ احلكومة أن  

من النساء والشباب. وجيري العمدل علدث وضدع املزيدد مدن خطدط القدروض واآلليدات املاليدة مدري املصدرفية 
 ملساعدة رائدات املشاريع. 

وسددينف ذ تدددبري هددام لضددمان مشدداركة املددرأة علددث قدددم املسدداواة يف السياسددة مددن خددالل التعددديل  -137
يف املائددة مددن مجيددع مقاعددد اعددالس  33صددي  الددذي أُدخددل علددث قددانون الالمركزيددة، الددذي يسددعث إىل خت

علث التنافس علدث املناصدا الديت ُتشدغ ل ابلنتخداب،  النساءلنساء حصراا. وسيحفِّز هذا التدبري لاحمللية 
امدرأة يف اعدالس  384منباا إلبراز رايدهتن. وبناء علث ذل ، سيتم انتخداب مدا ل يقدل عدن  هلنوسيتيح 

 . 2020 يف عام احمللية علث الصعيد الوطين
أدوار ومسدددد وليات مراكددددز جلددددان النهددددوض ابملددددرأة، ويفددددوِّض اعددددالس  وحيدددددِّد التعددددديل بوضددددوح   -138

نح للجددان النهدوض ابملددرأة، ويُلدزم وزارة املاليددة بتددوفري يف املائدة مددن ميزانيددة املِد 5بتخصدي  مددا ل يقدل عددن 
فعيددل جلددان النهددوض ابملددرأة بوصددفها إعددادة تمددن جديددد بدددل مناسددا ألعضددائها. ونتيجددة لددذل ، سددتتم 

 طرفاا نشطاا يف إلال التنمية.
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قدانون األسدرة العدلاف القضدائي ابلتفاقدات السدابقة الدذي أُدخدل علدث ويتيح التعديل الثاا  -139
ر  التوزيع العادل للممتلكات املكتسبة أثناء فلة الزواش.  للزواش اليت تيسِّ

الشددد ون اجلنسدددانية واألسدددرة واخلددددمات الجتماعيدددة بر إلددداا لدددد ، اسدددتهلت وزارة 2016ويف عدددام  -140
كقيدادة الفتيداتك حيددث ُأحلقدت الفتيدات للعمددل مدع املهنيدات يف املناصددا القياديدة يف احلكومدة والقطدداع 

أايم  6، مت توسيع نطاق هذه املبدادرة لتشدمل بر إلداا قيدادايا مدتده 2018اخلاص واعتمع املدا. ويف عام 
 قوق الطفلة والتوعية ابلتحدايت اليت تواجهها الفتيات يف اعتمعات احمللية. لتعزيز ح

إىل انتشدددددار تشدددددويه  2016/2017وتشدددددري الدراسدددددة الستقصدددددائية الدميغرافيدددددة والصدددددحية للفدددددلة  -141
 األعضاء التناسلية األنثوية يف ملديف. ولذل ، تقر احلكومة بضرورة معاجلة هذه املسبلة. 

 األدفال -داء 
، 28-141، 27-141، 26-141، 25-141، 24-141، 23-141، 22-141، 21-141: اتالتوصي  

141-29 ،141-30 ،141-31 ،141-32 ،141-33 ،141-73 ،141-79 ،143-13 ،143-35 ،
144-11 ،144-12 ،144-14 
، إىل البوتوكددددول الختيدددداري لتفاقيددددة حقددددوق 2019أيلول/سددددبتمب  27انضددددمت ملددددديف، يف  -142

 الطفل املتعلق إبجراء تقدمي البالمات. 
وخالل الفلة املشمولة ابلتقرير، نف ذت احلكومة خطدوات هامدة لتعزيدز اإلطدار القدانوا املتعلدق  -143

 حبماية األطفال. 
ح قانون محاية حقوق الطفل  -144 تشدرين  20يف بصيغته اجلديدة الذي ُسدن  ويف هذا الصدد، يوضِّ

2019الثددداا/نوفمب 
ايدددة الطفدددل ورفاهددده، وينشدددئ حقدددوق الطفدددل ومسددد وليات الوالددددين يف ضدددمان مح (25)

 عىن بضمان محاية احلقوق املنصوص عليها يف القانون وإعماهلا دون عوائق. يُ  اا حكوميّ  جهازاا 
وين  هذا القانون اجلديد قديداا علدث أنده حيدق لألطفدال السدتفادة مدن احلمايدة مدن أي ندوع  -145

ألطفدددال مدددن مجيدددع األضدددرار البدنيدددة والعقليدددة مدددن التمييدددز، وأن  هلدددم احلدددق يف احليددداة، وأنددده ينبغدددي محايدددة ا
 ت ثِّر علث رفاه الطفل.  قدوالستغالل ومن مجيع العوامل األخر  اليت 

وحيظر القانون أي عمل تقليدي أو ثقايف قد يعرِّض رفاه الطفل وكرامته للخطدر، وميدنح محايدة  -146
سنة،  18ن القانونية للزواش يف خاصة لألطفال ذوي الحتياجات اخلاصة، وين  علث حكم حيدِّد الس

كما حيظر القانون فرض عقوبة اإلعدام علث القّصر ويرفدع سدن املسد ولية اجلنائيدة   وحيظر زواش األطفال.
سدددنة. وحيظدددر القدددانون كدددذل  إخضددداع الطفدددل ألي شدددكل مدددن أشدددكال التعدددذيا و/أو العقوبدددة  15إىل 

 الالإنسانية أو القسوة. 
اا علددث الوالدددين إبعطدداء األولويددة ملصددا  الطفددل يف مجيددع التزامدداا قطعيّدد ويفددرض القددانون املعددد ل -147

األوقات، وابلوفاء جبميع شروط التسجيل عند ولدة الطفل، وتوفري الرعاية الصحية، واللقاحات، ومري 
 الالزمة لتحقيق الرفاه العقلي والبدا للطفل.  العالشذل  من أشكال 

تدددوفري فدددل علدددث إنشددداء إللدددس حلمايدددة حقدددوق الطفدددل، وعلدددث ويدددن  قدددانون محايدددة حقدددوق الط -148
 فيذ القانون. تن لرصدخدمات محاية الطفل واألسرة. وهو ينشئ أيضاا أمانة مظامل خاصة ابألطفال 
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ولضدمان تدوفري محايددة خاصدة لألطفدال املخددالفني للقدانون يف إطدار نظددام العدالدة اجلنائيدة، ُسددن   -149
. ويويل القانون األولوية إلعادة التبهيل ويدن  2019رين الثاا/نوفمب تش 20قانون قضاء األحدا  يف 

 علث ةليات قويل، ويعاد توجيه مجيع القّصر احملتجزين حالياا إىل ةليات التحويل. 
ويكفل القانون صالحية إنشاء إدارات حمد دة داخل دائرة الشرطة يف ملديف ومكتا املدعي  -150

اا يف القضدددااي مددددر بني. وعدددالوة علدددث ذلددد ، ل ينظدددر قضددداة مددددربون تددددريباا خاّصدددالعدددام، تضدددم مدددوظفني 
 اجلنائية املتعلقة ابلقّصر إل يف حماكم األحدا ، وُتكل ف إدارة قضاء األحدا  بتنفيذ القانون. 

وعلددث الددرمم مددن هددذه اإلصددالحات، تعددلف احلكومددة بوجددود أوجدده قصددور عديدددة يف النظددام  -151
حالدددة عندددف ضدددد األطفدددال، مبدددا يف ذلددد   1 241، أُبلدددش عدددن 2019فدددي عدددام فاألطفدددال. تضدددر بسدددالمة 

العتددددددداء اجلنسددددددي علددددددث األطفددددددال، وتولددددددت معاجلتهددددددا وزارة الشدددددد ون اجلنسددددددانية واألسددددددرة واخلدددددددمات 
الفتقددار إىل املددوارد املتنقلددة واملددوظفني التقنيددني يعددوق جهددود احلكومددة،  الجتماعيددة. وعلددث الددرمم مددن أن  

جزيدددرة مرجانيدددة لتدددوفري احلمايدددة  19ذل جهدددود مكث فدددة مدددن خدددالل مراكدددز خددددمات األسدددرة والطفدددل يف تُبددد
 لألطفال. وميثِّل تفعيل مالجئ الرعاية احلكومية إحد  أولوايت احلكومة. 

ولتحسني املعايري يف مالجئ الرعاية احلكومية، اعُتمدت معايري دنيا ملالجئ الرعايدة احلكوميدة  -152
ددددة لددددار األطفدددال كلألطفدددال و  ك. وجدددرت توعيدددة املدددوظفني Kudakudhinge Hiyaإجدددراءات عمدددل موح 

 احلاليني  ذه املعايري.  
، متكدددني 2015وتوخدددت محلدددة كأهدددانك، وهدددي محلدددة توعيدددة علدددث نطددداق البلدددد نُظِّمدددت يف عدددام  -153

. ومددن خددالل األطفددال مددن التصدددي لإليددذاء والتوعيددة والتشددجيع علددث اإلبددالغ وتقدددمي الدددعم للضددحااي
طفدل  4 300احلملة، تواصلت وزارة الش ون اجلنسانية واألسرة واخلدمات الجتماعية مع أكثر من هذه 
 .2018عام إىل  2016 عام جزر مرجانية يف الفلة من 8يف 
وأطلقت وزارة الش ون اجلنسانية واألسرة واخلددمات الجتماعيدة مركدز اتصدال مدن أجدل تقددمي  -154

يف  (26)اعانيددة لألطفددال عددب اهلدداتف، وتطبيقدداا علددث اهلدداتف النقددال بشددبن محلددة كأهددانك خدمددة املسدداعدة
 ، لتيسري اإلبالغ عن العنف ضد األطفال. 2017عام 
دة األسرة و  -155 ا، استحدثت احلكومة إجازة أمومة مدهتا ستة أشهر وإجازة أبوة صوهنوحلماية وحو

امل سسددات  إلمددوعيف املائددة مددن  77,4اجلدددد، تنف ددذ يف مجيددع الوكددالت احلكوميددة ويف  لددآلابءملدددة شددهر 
اململوكة للدولة. وجيري العمل علث إنشاء مركز للرعاية النهارية للتقليل إىل أدىن حد من التحدايت اليت 

 ألمهات العامالت. تواجه ا
وخص صددددت احلكومددددة وحدددددات سددددكنية يف إطددددار خطددددة كهيدددداك لإلسددددكان الجتمدددداعي لددددآلابء  -156

تنقيح بدل الوالدد الوحيدد املقدد م  2019الوحيدين وةابء األطفال ذوي الحتياجات اخلاصة، ومت يف عام 
دولراا مددن دولرات  195)روفيددة  3 000مدن خددالل خطدة احلمايددة الجتماعيدة لددزايدة حدده األقصددث مدن 

 دولراا من دولرات الولايت املتحدة(.  649) روفية 10 000الولايت املتحدة( إىل 

 األشخاص ذوو اإلعالة -ايء 
 121-141، 120-141، 119-141، 118-141، 117-141: اتالتوصي  

يددددة توظيددددف ُحدددددِّد يف إطددددار خطددددة العمددددل السددددلاتيجية العديددددد مددددن السياسددددات لددددزايدة إمكان -157
 األشخاص ذوي اإلعاقة ومتكينهم من الوصدول املدادي وتعزيدز إمكانيدة حصدوهلم علدث العالجدات الطبيدة

 برامج احلماية الجتماعية. قوية وت
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ويكفل الدستور تقدمي مساعدة خاصة من األسرة واعتمع احمللي والدولة للمسّنني واحملرومني،  -158
 ويشدِّد علث مبدأ عدم التمييز القائم علث اإلعاقة العقلية أو البدنية. 

إللسددداا لإلعاقدددة مكل فددداا ابإلشدددراف علدددث تنفيدددذ أحكامددده. وتُبدددذل يف  (27)وأنشدددب قدددانون اإلعاقدددة -159
 هن جهود لتعزيز إنفاذ القانون وإعادة النظر يف هيكل اعلس. الوقت الرا

يف  هلاتدده الفئددة توزيددع اجلغددرايفالويف ميدداب بيددا ت أوليددة تبددنيِّ أنددواع األشددخاص ذوي اإلعاقددة و  -160
مدن الدبامج اإلإائيدة وتنفيددذها مريهدا لمهدارات و وضدع بدرامج لملدديف، لديس يف وسدع امل سسدات املعنيدة 

ة الوطنيددة وكالددوقددت املناسددا. والسددجل احلددايل لألشددخاص ذوي اإلعاقددة الددذي قددتفظ بدده البفعاليددة يف ال
يلقي علث عاتق األشخاص ذوي اإلعاقة عداء التسدجيل  إذللحماية الجتماعية مرهق ومري مكتمل، 

مدددن خدددالل مبدددادرة طوعيدددة. وتشدددمل خطدددة العمدددل السدددلاتيجية إنشددداء سدددجل وطدددين لألشدددخاص ذوي 
. كمددا تعكددف وزارة الشدد ون اجلنسددانية واألسددرة واخلدددمات الجتماعيددة علددث 2023م اإلعاقددة حبلددول عددا

هدذين وضدع صيامة مبدأ تدوجيهي للتصدنيف فيمدا يتعلدق ابألشدخاص ذوي اإلعاقدة. وعندد النتهداء مدن 
الصكني، سيتمكن أصحاب املصلحة من تلبية احتياجات األشخاص ذوي اإلعاقة علث وو أفضل يف 

 .مجيع أواء البلد
قدددددايا أمدددددام  ناللرعايددددة الصددددحية يشددددكِّ الطددددابُع املركددددزي لول يددددزال الوصددددول املددددادي إىل املبدددداا و  -161

علث أن قدِّد مجيع مباا اخلدمدة  2019األشخاص ذوي اإلعاقة. وين  قانون البناء الذي اعُتمد يف عام 
 ابلكراسي املتحركة.  العامة طرق وصول األشخاص ذوي اإلعاقة الذين حيتاجون إىل دخول املباا

دولراا مدددن دولرات الدددولايت املتحددددة(  130) ةروفيددد 2 000ومُيدددنح حاليددداا بددددل شدددهري قددددره  -162
ة الوطنيددددددة للحمايددددددة الجتماعيددددددة. وحبلددددددول وكالددددددجلميددددددع األشددددددخاص ذوي اإلعاقددددددة املسددددددجلني لددددددد  ال

مددن األشددخاص ذوي اإلعاقددة مسددج لني لتلّقددي البدددل يف مجيددع أودداء ملددديف.  7 771، كددان 2018 عددام
ولضدمان التسدداق يف قديدد األهليددة للحصدول علددث البددل املددذكور، تعكدف الوكالددة علدث وضددع الصدديغة 

. كمددا أطلقددت الوكالددة بر إلدداا إصدددار شددهادة بشددبهناالنهائيددة للمبدددأ التددوجيهي املتعلددق بتحديددد اإلعاقددة و 
للحمايددددة الجتماعيددددة لتوسدددديع نطدددداق التددددبمني ليشددددمل اخلدددددمات العالجيددددة الدددديت حيصددددل عليهددددا جديددددداا 

 األشخاص ذوو اإلعاقة.
فرصة  157، أطلقت احلكومة كسياسة تكاف  الفرص للجميعك اليت أعلنت عن 2017ويف عام  -163

 م سسات من األشخاص ذوي اإلعاقة يف 260 ُوظِّف، 2018عمل لألشخاص ذوي اإلعاقة. ويف عام 
مددن األشددخاص ذوي اإلعاقددة يعملددون، وهندداك اثنددان يتلقيددان  273وحددى اآلن، ل يددزال  مملوكددة للدولددة.

دددره وزارة الشددد ون اجلنسدددانية واألسدددرة واخلددددمات الجتماعيدددة. وتواصدددل  تددددريباا داخليّددداا مددددفوع األجدددر تيسِّ
 وزارة تيسري مساعي األشخاص ذوي اإلعاقة يف البحث عن فرص عمل. ال

ونظ مدت وزارة الشدد ون اجلنسددانية واألسدرة واخلدددمات الجتماعيددة كمعدرض ريدددهانك وكمعددرض  -164
علدددث التدددوايل، لتدددوفري منصدددة حصدددرية لألشدددخاص ذوي اإلعاقدددة إلبدددراز  2019و 2016ريفلددديك يف عدددامي 

ظ م املدنمن األشدخاص ذوي اإلعاقدة يف املعدرض  60مواهبهم. ولقي املعرضان ااحاا، إذ شارك أكثر من 
بدددوره بددرامج للتدددريا املهددين  املعهددد املتعدددد التخصصددات. وعددالوة علددث ذلدد ، اسددتهل 2019يف عددام 

 . 2019لذوي اإلعاقة السمعية يف عام 
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 املهاجرون -كاف 
 ،3-143 ،2-143 ،1-143 ،125-141 ،124-141 ،123-141 ،122-141 ،71-141: اتالتوصي  

143-4 ،143-5 ،143-6 ،143-7 ،143-8 ،143-9 ،143-21 ،143-22 ،143-23 ،143-70، 
143-69  
املهددارات يف سددوق  عدددم مالءمددةل يددزال تنظدديم العمددال املهدداجرين يشددكِّل قدددايا رئيسددياا. وزاد  -165

وتتوقدددددع اإلسدددددقاطات الدميغرافيدددددة زايدة يف عددددددد السدددددكان العمدددددل مدددددن احلاجدددددة إىل العمدددددال املهددددداجرين. 
2020املائة حبلول عام يف  32األجانا املقيمني إىل وو 

(28). 
 وملديف طرف يف مجيع التفاقيات األساسية الثماا ملنظمة العمل الدولية منذ كانون الثاا/ -166
حيكدددم مجيدددع اجلواندددا املتعلقدددة ابلعمالدددة. وجيدددوز جلميدددع العمدددال  (29)، ول يدددزال قدددانون العمالدددة2013ينددداير 

النتصاف القانوا فيما يتعلق مبنازعات العمل عن سبل اخلاضعني للولية القضائية مللديف أن يلتمسوا 
 طريق هيئة عالقات العمل وحمكمة العمل. 

وزارة التنميدددة القتصدددادية  أحكامددداا حمدددد دة ختدددوِّل (30)ويتضدددمن التعدددديل اخلدددامس لقدددانون العمدددل -167
أرابب العمدددل الدددذين ينتهكدددون شدددروط دفدددع املرتبدددات والبددددلت ومريهدددا مدددن  علدددثفدددرض تددددابري إداريدددة 

إىل إلغددداء شدددرط ضدددريبة  2019املكافدددلت للعمدددال املهددداجرين. وأد  سدددن قدددانون ضدددريبة الددددخل يف عدددام 
 التحويالت املالية. 

وكدالت لدزم الالئحدة هدذه الق حة لوكدالت التوظيدف. وتُ ، ُسّنت لئحة من2019ويف متوز/يوليه  -168
قضي بتوظيف العمال املهاجرين من خالل وكالت التوظيف تابستحدا  خدمات متاحة للجمهور، و 

التنميدة القتصدادية صددالحية إدراش الوكدالت املخالفددة  وزارة   ختددوِّللة واملنظ مدة يف بلدددان املصددر، و املسدج  
  مكافحة الجتار ابلبشر يف القائمة السوداء. لقانون العمل وقوانني

وتُبذل جهود لستعراض قانون العمالة ولئحة العمالة األجنبية وسياسة املوافقة علث العمالة،  -169
واإلجراءات املقابلة لتبسيط احلقوق واملس وليات املتعلقة ابلعمال املهاجرين. وعدالوة علدث ذلد ، جيدري 

، أنشدددبت هيئدددة عالقدددات 2019واء العمدددال املهددداجرين. ويف منتصدددف عدددام العمدددل علدددث وضدددع معيدددار إليددد
 العمل بوابة إلكلونية لتيسري قيام اعالس احمللية ابلحتفاظ بسجل للمغلبني. 

ومل تفلدح الوكدالت املعنيدة، يف السددنوات السدابقة، يف تبدنيأ القضددااي األساسدية يف هدذا القطدداع،   -170
ملتعلقددددة ابلعمدددال املهددداجرين يف ملدددديف يفتقددددر إىل قديدددد األولدددوايت علددددث كمدددا أن  تعزيدددز السياسدددات ا

الصعيد الوطين. وأد  عدم التنسيق امل سسي وعدم بذل الوكالت احلكومية جهوداا متسدقة يف املاضدي 
 إىل تفاقم هذا الوضع.

ملعاجلددة هددذه  بيوددد أن  احلكومددة احلاليددة ملتزمددة بتحديددد األسددباب اجلذريددة وتنفيددذ جهددود موح دددة -171
  املسبلة.

فرقة عمل وطنية معنية ابملسائل املتصدلة  2019أيلول/سبتمب  17ويف هذا الصدد، أُنشئت يف  -172
ابلعمددال املهدداجرين لصددوغ سياسددة بشددبن مجيددع املسددائل املتعلقددة ابلعمددال املهدداجرين. وبدددأ تنفيددذ بددر مج 

ملدة سنة واحدة. ويشمل الب مج تسوية أوضاع العمال  2019لتسوية الوضع القانوا يف أيلول/سبتمب 
أرابب عمددل  لددد ضددمان حصددوهلم علددث اخلدددمات، وإعددادة إدمدداجهم مددري احلدداملني للواثئددق الالزمددة، و 

إىل هتم جدددد، ويسددمح، خالفدداا لددب مج العددودة الطوعيددة إىل الددوطن الددذي كددان قائمدداا يف السددابق، إبعدداد
عدامالا مهداجراا قدد طلبدوا  14 056، كدان 2019أوطاهنم حبرية دون معاقبة. وحبلدول كدانون األول/ديسدمب 

لب مج. ويتم إصدار بطاقات التسجيل من خالل هدذا الدب مج قبدل النتهداء مدن التسجيل من خالل ا
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اا عملية التحقق، لتسهيل احلصول علث اخلدمات، مثل الرعاية الصحية. وتعاجل هذه اآللية خلالا أساسيّ 
 يف النظام حيول دون حصول العمال مري احلاملني للواثئق الالزمة علث خدمات الرعاية الصحية.

 3-143و 2-143و 1-143التوصددددديات  الددددذي سدددددتتخذه بشدددددبن وقدددددفاملوتنظددددر احلكومدددددة يف  -173
 . 70-143و 23-143و 22-143و 21-143و 9-143و 8-143و 7-143و 6-143و 5-143و 4-143و

 االجتار ابلبشر -الل 
  22-143، 19-143، 72-141، 70-141، 69-141، 68-141، 67-141، 66-141: اتالتوصي  

انضددمت ملددديف إىل بروتوكددول الجتددار ابألشدددخاص امللحددق ابتفاقيددة األمددم املتحدددة ملكافحدددة  -174
. وعقددا سددن قددانون مكافحددة الجتددار ابلبشددر، 2016سددبتمب /أيلول 14اجلرميددة املنظمددة عددب الوطنيددة يف 

عددات . وعقدددت اللجنددة اجتما2016أنشددئت اللجنددة التوجيهيددة الوطنيددة املعنيددة ابلجتددار ابلبشددر يف عددام 
، حيث أد  عدم اللتزام ونق  املوظفني واملسائل املتعلقة بتشكيلة اللجنة إىل 2017منتظمة حى عام 

إىل أن أعيددد تشددكيلها وعدداودت النعقدداد يف تشددتغل انقطدداع يف أعماهلددا. ونتيجددة لددذل ، مل تعددد اللجنددة 
 . 2019عام 
ووضدددعت اللجندددة خطدددة عمدددل وطنيدددة ملكافحدددة الجتدددار ابلبشدددر، وُعقددددت جلندددة تقنيدددة متعدددددة  -175

لرصدددد تنفيدددذ اخلطددة. واعتمددددت اللجندددة ونشدددرت  2016القطاعددات علدددث املسدددتو  التقدددين يف أوائددل عدددام 
واسدددتهلت عددددداا مدددن بدددرامج التوعيدددة  2016املبددداد  التوجيهيدددة لتحديدددد هويدددة الضدددحااي يف شدددباط/فباير 

ذه الفدلة. وأُنشدئ خدط وطدين لالتصددال املباشدر لددعم الضدحااي ونُفِّدذت أنشدطة تروجييدة لتيسددري خدالل هد
 اإلبالغ عن ضحااي الجتار وعمل األطفال. 

نظامدداا إلدارة  2017تعزيددز الرصددد ومجددع البيددا ت، وضددعت دائددرة الشددرطة يف ملددديف يف عددام لو  -176
. وتواصدددل دائدددرة اهلجدددرة يف 2018رة الشدددرطة يف عدددام وأدإلتددده يف نظدددام املعلومدددات اخلددداص بددددائ قضددداايال

 ملديف تنفيذ تدريا إلزامي علث وحدة مكافحة الجتار ابلبشر جلميع املوظفني اجلدد. 
، ممدا 2016أفدراد يف عدام  3 إىلت ألول مرة يف إطار قانون مكافحة الجتدار ابلبشدر هتدم هوُوجِّ  -177

، أحالت دائرة 2019مراض الستغالل اجلنسي. ويف عام إدانة ابلجتار ابألشخاص ألصدور أسفر عن 
الجتدار ابلبشدر إىل دائدرة علدث قضية يشتبه يف أهنا تنطوي علث توظيدف احتيدايل و  27اهلجرة يف ملديف 

هدددت   19. ويف جاريدددة حمددداكمتهممدددا زالدددت  أفدددراد 4إىل هتدددم الشدددرطة إلجدددراء مزيدددد مدددن التحقيقدددات، وُوجِّ
 شركة توظيف علث القائمة السدوداء يف نظدام املغلبدني علدث اإلنلندت. 24 ، مت إدراش2019فباير شباط/

 هذه الشركات.  ىلإعن تقدمي مجيع اخلدمات اإلدارية  وزارة التنمية القتصاديةومنذئذ توقفت 
ول يزال الفتقار إىل اخلبة التقنية يف إلال التحقيق واملقاضاة وداخدل السدلطة القضدائية يعدوق  -178

. وت دي حمدودية توافر امللمجني التحريدريني، وعددم التمثيدل القدانوا يف احملداكم،  جحة اكماتإجراء حم
امليزانيددة وعدددم وجددود مددبو  دائددم  حمدوديددةوالتددبخر يف املقاضدداة، إىل انتهدداك حقددوق الضددحااي. كمددا أن  

 لبشر. عقبات أمام فعالية مكافحة الجتار اببدورها لضحااي كلها عوامل تشكِّل لودعم 
التعدددديالت التشدددريعية الالزمدددة ملواءمدددة تعريدددف الجتدددار ابلبشدددر مدددع  وتُبدددذل حاليددداا جهدددود لسدددنّ  -179

ابلجتدار  بروتوكول األمم املتحددة لالجتدار ابألشدخاص، وتنقديح تشدكيلة اللجندة التوجيهيدة الوطنيدة املعنيدة
 الددددذي بدددددأ العمددددل بدددده يف أيلددددول/ ،ابلبشددددر. ويتدددديح بددددر مج تسددددوية الوضددددع القددددانوا للعمددددال املهدددداجرين

للحكومة قديد هوية ضحااي الجتار ابلبشر وتقدمي خدمات الرعاية هلم. وهكذا التحق  ،2019 سبتمب
 اثنان من الضحااي كا  يقيمان يف مبو  م قت برّإ عمل جديدين وأعيد إدماجهما يف اعتمع.
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 التحدايت اليت تواجه التنمية -رابعا   
 املخدرات واجلرائم املتصلة ابملخدرات -ألف 

 99-141 التوصية:  
صدددلة تاجلدددرائم املمدددن قضدددااي  6 643مدددا إلموعددده  2018عدددام إىل  2016عدددام قُددددِّم يف الفدددلة مدددن  -180

شخصداا لرتكدا م جدرائم  1 043، مت احتجاز 2018إىل سلطات إنفاذ القانون، ويف عام  (31)ابملخدرات
هددا إىل دائددرة الشددرطة خددالل عنيف املائددة مددن احلددالت الدديت أُبلددش  15. وتتعلددق نسددبة (32)تتعلددق ابملخدددرات

اجلدددرائم املرتكبدددة قدددت  ثريهدددا. ويشدددكِّل تفشدددي تعددداطي مدددواد  عددددا عدددنهدددذه الفدددلة ابملخددددرات قديدددداا، 
 مان داخل اعتمع عقبة أمام الشباب والقو  العاملة يف ملديف. داإل

احلكومدددة يف معاجلددة مسدددبلة املخدددرات والعندددف علدددث وتتوقددف األهدددداف الرئيسددية الددديت رمستهددا  -181
. ويف هددذا الصدددد، تنفِّددذ الوكالددة الوطنيددة املتددبثرينإعددادة التبهيددل الشددامل والفعددال، وإعددادة إدمدداش األفددراد 

ملكافحدددة املخددددرات بدددرامج للعدددالش مدددن إدمدددان املخددددرات، وبدددرامج العدددالش السدددكنية وشدددبه السدددكنية، 
، 2019عددددام إىل  2016عددددام ، وبددددرامج العددددالش اعتمعددددي. ويف الفددددلة مددددن والعددددالش اإلبدددددايل ابمليثددددادون

التثقيف والتوعية ابملخدرات واملعلومات املتعلقة  2 602، وتلّقث ح  فرداا برامج العالش بنجا  1 574 أكمل
مدن أكملدوا هدذه  خبدمات العالش من املخدرات من خالل بدرامج تددخل ذات أهدداف حمدد دة. مدري أن  

 ملدمنني. ابنجاح ل ميثلون سو  نسبة ضئيلة من أعداد البامج 
وجُتددر  بددرامج إلعددادة  هيددل متعدداطي املخدددرات يف السددجون مددن أجددل تقدددمي الدددعم النفسددي،  -182

ذت الوكالدددة الوطنيدددة ملكافحدددة ، نف ددد2018ومدددرس املهدددارات احلياتيدددة، ومندددع معددداودة اإلجدددرام. ومندددذ عدددام 
املخددددرات بدددرامج خاصدددة ابلتعددداون مدددع وحددددة قضددداء األحددددا ، ملعاجلدددة شددد ون القّصدددر ضدددحااي تعددداطي 

 قاصراا.  14، استفاد من خدمات الوكالة 2019خدرات. وحبلول عام امل
ويعوق النق  الشديد يف موارد البىن التحتية، ونق  املوظفني التقنيني املدر بني، والفتقار إىل  -183

 ةليات الرصد داخل املنظومة، توفري خدمات إعادة التبهيل علث وو فعال يف الوكالة ويف السجون. 
اجلددة حمدوديددة البددىن التحتيددة، أُنشددئت ثالثددة مراكددز للعددالش مددن إدمددان املخدددرات والعددالش وملع -184

، ومت ختصي  أموال لبناء مرفق إلعادة التبهيل 2019اعتمعي يف مناطق  تلفة من ملديف خالل عام 
ات خاص ابلنساء حصراا. كما تُبذل جهود لوضع برامج  ص صدة للعدالش مدن املخددرات لتلبيدة احتياجد

متعاطي املخدرات مدن األحددا  قديدداا، وتيسدري اللتيبدات الراميدة إىل التمداس خددمات إعدادة التبهيدل 
الددديت تشدددوب مددن مراكدددز خارجيدددة. وهتدددف خطدددة العمدددل السددلاتيجية إىل إجدددراء قليدددل شددامل للثغدددرات 

 برامج وقائية شاملة يف مجيع أواء ملديف. اعتماداآلليات الوقائية القائمة، و 

 حمدودية القدرات  -ابء 
 97-141، 15-141، 14-141، 13-141، 12-141، 11-141، 10-141، 9-141، 8-141: اتالتوصي  

يشكِّل نق  املوارد البشرية املدر بة شامالا رئيسّياا يف مجيع القطاعات يف ملديف. فعلث سبيل  -185
اع الصحي يف ملديف علث العتماد علث املهنيني املثال، جيب الفتقار إىل األطباء احملليني املدر بني القط

نوعيدددة علدددث األجانددا. وكثدددرياا مدددا يددد ثِّر ارتفدداع معدددد ل الددددوران، ل سددديما داخدددل نظددام الرعايدددة الصدددحية، 
حاجدددة ماسدددة إىل أخصدددائيني  مثدددةاخلدمدددة ويعدددوق السدددتمرارية يف تقددددمي اخلددددمات. وعدددالوة علدددث ذلددد ، 

عيدددة يف مجيدددع أوددداء البلدددد. وحيتددداش قطددداع التعلددديم أيضددداا إىل أكدددادمييني مددد ه لني يف إلدددال احلمايدددة الجتما
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. وقتددداش أجهدددزة إنفددداذ قديدددداا  لتلبيدددة احتياجدددات األطفدددال ذوي الحتياجدددات اخلاصدددة ومهنيدددني مددددر بني
املتصددلة حبقددوق اإلنسددان  لابملسددائفيمددا يتعلددق القددانون والسددلطة القضددائية بدددورها إىل التدددريا والتوعيددة 

حاجددة ملحددة إىل وضددع خطددة للتنميددة البشددرية لتعزيددز قدددرات هندداك . و الاعددهددذا واحلددوارات الناشددئة يف 
 املوارد البشرية يف ملديف. 

م العددددايل مدددد خراا قلدددديالا لالحتياجددددات التدريبيددددة يف مجيددددع أودددداء ملددددديف، وأجددددرت وزارة التعلددددي -186
وأنشئت وحدة لتنمية املهارات داخل وزارة التنمية القتصادية. وتُبذل أيضاا جهود لتوفري فرص التدريا 
لألخصائيني الجتماعيني، مع اللكيز بوجه خداص علدث مراكدز خددمات األسدرة والطفدل الديت تعداا مدن 

 زر. املوظفني يف اجلُ  نق  يف
2024-2019للفلة  وهتدف خطة العمل السلاتيجية لدائرة الشرطة يف ملديف -187

 جتديدىل إ (33)
األولوية لتوفري التددريا يف اخلطة ضبط األمن، وأعطت عمليات امل سسة من خالل مراعاة احلقوق يف 

 سسة. وعملت جلنة حقدوق اإلنسدان إلال األخالقيات وحقوق اإلنسان جلميع املوظفني علث نطاق امل
يف ملديف مع واضعي املناهج الدراسية لتعزيز التثقيف يف إلدال حقدوق اإلنسدان يف املددارس، وتضدطلع 

دورات  3أبنشطة التوعية من خدالل ندوادي حقدوق اإلنسدان، وأجدرت، بصدفتها اآلليدة الوقائيدة الوطنيدة، 
مبتطلبدددددات اتفاقيددددة مناهضددددة التعدددددذيا  مددددن مددددوظفي السددددجون 85، حيددددث متددددت توعيدددددة 2019يف عددددام 
 مانديال.  وقواعد
وتسلِّم خطة العمل السدلاتيجية أبن  تنميدة املدوارد البشدرية سياسدة رئيسدية يف مجيدع القطاعدات  -188

 سيكفل تنفيذها حلولا علث املد  البعيد يف إلال توفري املوارد البشرية. 

 املستجدةالقضااي  -جيم 
ملددديف بشدددة علددث السددياحة وعلددث منطقددة العاصددمة املكتظددة ابلسددكان ذات يسددتلزم اعتمدداد  -189

أن يكدددون البلددد يقظدداا إزاء األعمدددال اإلرهابيددة احملتملددة. وقدددد  ةالبنيددة التحتيددة احليويددة القائمدددة علددث املركزيدد
وجود التطرف العنيف، بصدورة مدري مباشدرة يف زايدة اليت دأبت علث إنكار أسهمت اإلدارات السابقة، 

مظددداهر هدددذا التطدددرف. وعلدددث النقددديض مدددن ذلددد ، فدددإن  احلكومدددة احلاليدددة أول مدددن يعدددلف علنددداا بوجدددود 
 التطرف العنيف، وكشفت عن النطاق الكامل ملظاهره. 

يع إجدراء وتتدوخث احلكومدة أساسداا تشدج واحلكومة ملتزمة مبكافحة التطدرف العنيدف والتشددد. -190
ضددة للخطددر حددوار وطددين بشددبن هددذه املسددبلة، واألهددم مددن ذلدد ، محايددة حقددوق الفئددات املستضددعفة املعر  

جلندة فرعيدة اتبعدة علدس األمدن القدومي لتحديدد وتنفيدذ  صليحالرئيس عقد بسبا املمارسات املتطرفة. و 
 تدابري يف الوقت املناسا هلذا الغرض. 

 2019تشدرين األول/أكتدوبر  10قانون منع اإلرهداب يف أُدخل علث  الذيوينفِّذ التعديل اهلام  -191
التوصدديات الدددواردة يف قددرارات إللدددس األمددن التدددابع لألمددم املتحددددة ويرسددم األدوار امل سسدددية يف مكافحدددة 

قائمدة املنظمدات  2019أيلول/سدبتمب  19اإلرهاب. وعمالا  ذا القانون، نشدر مكتدا الدرئيس أيضداا يف 
 لث أهنا مجاعات إرهابية. اليت ُصنِّفت ع

ويعمل املركز الوطين ملكافحة اإلرهاب علث اعتماد خطة عمل وطنية متعددة القطاعدات ملندع  -192
ددددةضدددعت إجدددراءات عمدددل التطدددرف العنيدددف ومكافحتددده. كمدددا وُ  لدددزايدة الدددوعي  دددذه القضدددااي علدددث  موح 

 زر. مستو  اجلُ 
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 خامتة -خامسا   
، بعددد 2015الشدامل يف عدام  الددوري ولة الثانية من السدتعراضيف إطار اجل ملديف،التزمت  -193

 منها يف العام املاضي.  مهمةمن اإلجراءات اإلجيابية، قققت نسبة مئوية 
، وتوطيدددددد احلكدددددم اتامل سسددددديف ملدددددديف تواجددددده قددددددايت كبدددددرية يف اسدددددتعادة النزاهدددددة أن   إل -194

 ان ومحايتها. الدميقراطي، واألهم من ذل ، يف تعزيز حقوق اإلنس
يددادة جوانددا سددعينا إىل قوت كددد ملددديف لشددركائها التزامهددا املتجدددد بدددعم القدديم الدميقراطيددة يف  -195

جديدة من التنمية. ول تزال ملديف ملتزمة ابلستعراض الدوري الشدامل وسدتقدِّم، هلدذا الغدرض، تقريدراا 
 عن منتصف املدة لالستعراض الدوري الشامل.

Notes 

 1 Annex 1. 

 2 Presidential Commission on Investigation of Murders and Enforced Disappearances- Established via 

a Presidential Decree on 17 November 2018. 

 3 Presidential Commission on Corruption and Asset Recovery- Established via a Presidential Decree on 

17 November 2018. 

 4 Presidential Action Committee established on 24 January 2019. 

 5 Presidential Committee to Investigate Government Housing Schemes Issues established on 31 

December 2018. 

 6 http://agoffice.gov.mv/v4/wp-content/uploads/2016/12/NHRAP_EN.pdf 

 7 https://presidency.gov.mv/HundredDays/Index/ 

 8 https://presidency.gov.mv/SAP/ 

 9 http://statisticsmaldives.gov.mv/yearbook/2019/- Table 7.1 

 10 (though there was a single imported case reported in 1994). 

 11 Undertaken in partnership with the UN Population Fund. 

 12 Section 34 of the Disaster Management Act. 

 13 Undertaken in collaboration with UNDP. 

 14 http://agoffice.gov.mv/v4/wp-content/uploads/2019/10/ASSESSMENT-OF-THE-JUSTICE-

SECTOR-REFORM-PROPOSALS.pdf – conducted in partnership with UNDP. 

 15 Enacted on 23 July 2019. 

 16 Formulated in partnership with the American Bar Association. 

 17 Enacted on 27 June 2019. 

 18 Formulated in collaboration with UNDP. 

 19 Formulated in collaboration with UNDP. 

 20 Established through the Arbitration Act of 2013. 

 21 Enacted on 17 November 2019. 

 22 Undertaken in collaboration with UNICEF. 

 23 http://fpa.gov.mv/uploads/publications/guidelines/Maldives_Domestic_Violence_Prevention_ 

Strategic_Plan_2017-2021_FINAL_23_4_17.pdf 

 24 Published in December 2018. 

 25 This Act will come into force on 20 February 2020. 

 26 Developed in collaboration with UNICEF and MPS. 

 27 Enacted on 8 July 2010. 

 28 Maldives Population Projections 2014-2054. 

 29 Enacted in 2008. 

 30 Enacted on 25 August 2016. 

 31 http://statisticsmaldives.gov.mv/yearbook/2019/ – Table 8.8. 

 32 http://statisticsmaldives.gov.mv/yearbook/2019/ – Table 8.13. 

 33 https://www.police.gov.mv/strategic_plan/STRATEGIC_PLAN_ONLINE.pdf 

    


