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رد ملديف على التوصيات كما صدرت يف تقرير الفريق العامل املعين           
  (A/HRC/16/7)باالستعراض الدوري الشامل 

لى التوصيات اليت تلقتها ختـضع      تود ملديف أن تشري إىل أن الردود الواردة أدناه ع           
قـة   يف البلد، وختضع بوجه اخلـصوص ملواف       اجلاري العمل هبا  لإلجراءات الدميقراطية العادية    

  .الربملان
  .هذه التوصيةتقبل ملديف   ١-١٠٠  
  .هذه التوصيةتقبل ملديف   ٢-١٠٠  
  .هذه التوصيةتقبل ملديف   ٣-١٠٠  
  .هذه التوصيةتقبل ملديف   ٤-١٠٠  
  .هذه التوصية جزئياًل ملديف تقب  ٥-١٠٠  
التصديق على الربوتوكول االختياري امللحق بالعهـد       /تقبل ملديف التوصية بالتوقيع     

الدويل اخلاص باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية وعلى االتفاقية الدولية حلماية حقوق 
االتفاقية الدولية حلماية   وتقبل التوصية بالتصديق على     . مجيع العمال املهاجرين وأفراد أسرهم    

 علـى هـذه     من البلدان املوقعـة   مجيع األشخاص من االختفاء القسري، علماً أن ملديف         
.  األشـخاص ذوي اإلعاقـة     اتفاقية حقوق التصديق على   /وتقبل التوصية بالتوقيع  . االتفاقية

عهد الـدويل   التصديق على الربوتوكول االختياري الثاين امللحق بال      /تقبل التوصية بالتوقيع   وال
  .اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية

  .ترفض ملديف هذه التوصية  ٦-١٠٠  
ورغم ذلك، تلتزم ملديف باإلبقاء على الوقف االختياري لتنفيذ عقوبة اإلعـدام،              

  .مثلما يدل على ذلك تصويتها األخري يف اجلمعية العامة لألمم املتحدة
  . تقبل ملديف هذه التوصية  ٧-١٠٠  
  .بل ملديف هذه التوصيةتق  ٨-١٠٠  
  .تقبل ملديف هذه التوصية جزئياً  ٩-١٠٠  
التصديق على االتفاقية الدولية حلماية حقوق مجيـع        /تقبل ملديف التوصية بالتوقيع     

غري أهنا حتتفظ حبق إبداء حتفظات على مواد معينة، مبا فيها املـواد             . املهاجرين وأفراد أسرهم  
  . دستور ملديفاملتعلقة حبرية الدين، متشياً مع 

  .تقبل ملديف هذه التوصية جزئياً  ١٠-١٠٠  
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. تقبل ملديف التوصية بالتصديق على االتفاقيات األساسية ملنظمة العمـل الدوليـة             
اصة بوضع الالجئني   التصديق على االتفاقية اخل   /لكنها غري قادرة يف الوقت الراهن على التوقيع       

  . ود مالية وتقنية بسبب قي١٩٦٧بروتوكوهلا لعام  أو ١٩٥١لعام 
  .تقبل ملديف هذه التوصية جزئياً  ١١-١٠٠  
. تقبل ملديف التوصية بالتصديق على نظام روما األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية            

اصة بوضع الالجئني   التصديق على االتفاقية اخل   /لكنها غري قادرة يف الوقت الراهن على التوقيع       
  .سبب قيود مالية وتقنية ب١٩٦٧بروتوكوهلا لعام  أو ١٩٥١لعام 

  .تقبل ملديف هذه التوصية  ١٢-١٠٠  
  .تقبل ملديف هذه التوصية  ١٣-١٠٠  
  .ال تقبل ملديف هذه التوصية  ١٤-١٠٠  
، بأن تـشرع يف     ٩١-١٠٠التوصية   مثلما هو وارد يف   ورغم ذلك، تلتزم ملديف،       

  .ديانتنظيم محالت توعية ونقاش عام حول مسألة حرية الدين والتسامح بني األ
  .تقبل ملديف هذه التوصية جزئياً  ١٥-١٠٠  
 من العهد الـدويل     ١٨ال ميكن مللديف أن تقبل التوصية مبراجعة حتفظها على املادة             

وال ميكن مللديف أن تقبل التوصية مبراجعة حتفظها . اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية وسحبه   
 من اتفاقية حقـوق     ٢١صوص املادة   أما خب .  من اتفاقية حقوق الطفل وسحبه     ١٤على املادة   

الطفل، تقبل ملديف ببدء مشاورات مع السلطات الوطنية املختصة وسائر البلدان اإلسالمية            
لديف أشـكاالً   ملاليت سحبت حتفظها على هذه املادة بغية تقدمي إعالن تفسريي تبني فيه أن              

ف حتفظهـا علـى   وستـسحب ملـدي  ). الكفالة مبوجب الشريعة اإلسالمية (بديلة للرعاية   
إضافة إىل ذلك، توافق ملديف على سحب حتفظهـا         .  يف حال قبول هذا اإلعالن     ٢١ املادة

 من اتفاقية القضاء على ١٦ من املادة ٢و) ح(١و) ز(١و) ه(١و) ب(١و) أ(١على الفقرات 
  .مجيع أشكال التمييز ضد املرأة

  .تقبل ملديف هذه التوصية جزئياً  ١٦-١٠٠  
أمـا خبـصوص    . ة مبواصلة التعاون مع آليات حقوق اإلنسان      تقبل ملديف التوصي    

موقف ملديف من التوصية بإعادة النظر يف التحفظات اليت أبدهتا يف إطار العهـد الـدويل                
اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية واتفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييز ضد املرأة واتفاقية     

  .١٥-١٠٠ ةالتوصيحقوق الطفل، ُيرجى الرجوع إىل 
  . تقبل ملديف هذه التوصية جزئياً  ١٧-١٠٠  
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خبصوص موقف ملديف من التوصية بإعادة النظر يف التحفظات اليت أبدهتا يف إطار               
العهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية واتفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييز ضد             

  .١٥-١٠٠ التوصيةاملرأة واتفاقية حقوق الطفل، انظر 
  .ال تقبل ملديف هذه التوصية  ١٨-١٠٠  
  .حتيط ملديف علماً هبذه التوصية  ١٩-١٠٠  
ال ميكن مللديف أن تقبل التوصية بإعادة النظر يف التحفظ الـذي أبدتـه يف إطـار             

وال ميكن مللديف أيضاً .  من العهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية وسحبه    ١٨ املادة
.  من اتفاقية حقوق الطفل وسـحبه      ١٤لتحفظ الذي أبدته يف إطار املادة       أن تقبل مبراجعة ا   
 من اتفاقية حقوق الطفل، توافق ملديف على بـدء مـشاورات مـع              ٢١وخبصوص املادة   

 على حتفظها على هذه املـادة       ر البلدان اإلسالمية اليت مل تبقِ     السلطات الوطنية املختصة وسائ   
الكفالة مبوجب الشريعة   ( بديلة للرعاية    لديف أشكاالً ملن   أ تبني فيه بغية تقدمي إعالن تفسريي     

  . يف حال قبول هذا اإلعالن٢١وستسحب ملديف حتفظها على املادة ). اإلسالمية
  .تقبل ملديف هذه التوصية جزئياً  ٢٠-١٠٠  
  .١٥-١٠٠ التوصيةانظر   
  .حتيط ملديف علماً هبذه التوصية  ٢١-١٠٠  
عادة النظر يف التحفظات اليت أبدهتا يف إطار        خبصوص موقف ملديف من التوصية بإ       

العهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية واتفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييز ضد             
  .١٥-١٠٠ التوصيةاملرأة واتفاقية حقوق الطفل، ُيرجى الرجوع إىل 

  . تقبل ملديف هذه التوصية  ٢٢-١٠٠  
  .تقبل ملديف هذه التوصية  ٢٣-١٠٠  
  .تقبل ملديف هذه التوصية  ٢٤-١٠٠  
  .تقبل ملديف هذه التوصية  ٢٥-١٠٠  
  .تقبل ملديف هذه التوصية  ٢٦-١٠٠  
  .تقبل ملديف هذه التوصية  ٢٧-١٠٠  
  .تقبل ملديف هذه التوصية  ٢٨-١٠٠  
  .تقبل ملديف هذه التوصية  ٢٩-١٠٠  
  .تقبل ملديف هذه التوصية  ٣٠-١٠٠  
  .تقبل ملديف هذه التوصية  ٣١-١٠٠  
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  .تقبل ملديف هذه التوصية  ٣٢-١٠٠  
وامتثـال  . تشري ملديف إىل أن جلنة حقوق اإلنسان امللديفية تتمتع باالستقالل التام            

اللجنة امللديفية امتثاالً تاماً ملبادئ باريس يتطلب تعديل التشريعات ذات الصلة بغية حـذف              
  .الشرط الذي يقضي بأن يكون أعضاء اللجنة من املسلمني السنة

  تقبل ملديف هذه التوصية  ٣٣-١٠٠  
  .تقبل ملديف هذه التوصية  ٣٤-١٠٠  
  .تقبل ملديف هذه التوصية  ٣٥-١٠٠  
  .تقبل ملديف هذه التوصية  ٣٦-١٠٠  
  .تقبل ملديف هذه التوصية  ٣٧-١٠٠  
  . ال تقبل ملديف هذه التوصية  ٣٨-١٠٠  
 ميكـن أن    تؤمن ملديف بأن حقوق اإلنسان واحلريات األساسية هي قيم عاملية وال            

  .ختضع للتقاليد أو األعراف أو السلوكيات األخالقية احمللية
  .تقبل ملديف هذه التوصية  ٣٩-١٠٠  
  .تقبل ملديف هذه التوصية  ٤٠-١٠٠  
  .تقبل ملديف هذه التوصية  ٤١-١٠٠  
  .تقبل ملديف هذه التوصية  ٤٢-١٠٠  
  .تقبل ملديف هذه التوصية  ٤٣-١٠٠  
  .ةتقبل ملديف هذه التوصي  ٤٤-١٠٠  
  .تقبل ملديف هذه التوصية  ٤٥-١٠٠  
  .تقبل ملديف هذه التوصية  ٤٦-١٠٠  
  .تقبل ملديف هذه التوصية  ٤٧-١٠٠  
  .تقبل ملديف هذه التوصية  ٤٨-١٠٠  
مينح دستور ملديف حقوقاً وفرصاً متساوية جلميع املواطنني، وينطبق مبدأ التساوي             

غـري أن   . يف احلقوق والفرص على جماالت الصحة والتعليم واإلسكان واملهن، وما إىل ذلك           
الشريعة اإلسالمية ال تكفل ألطفال الوالدين غري املتزوجني احلق يف مرياث األب ما مل يرد يف                

  . ما خيالف ذلكةً صراحالوصية 
  .تقبل ملديف هذه التوصية  ٤٩-١٠٠  
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  .ال تقبل ملديف هذه التوصية  ٥٠-١٠٠  
  .ال تقبل ملديف هذه التوصية  ٥١-١٠٠  
  .ال تقبل ملديف هذه التوصية  ٥٢-١٠٠  
  .ال تقبل ملديف هذه التوصية  ٥٣-١٠٠  
  .ال تقبل ملديف هذه التوصية  ٥٤-١٠٠  
  .جزئياًتقبل ملديف هذه التوصية   ٥٥-١٠٠  
مام جملس الشعب هو األول مـن       مشروع قانون العقوبات اجلديد املعروض حالياً أ        
 فهو مشروع مصمم للجمع بني أحكام الشريعة اإلسالمية والقانون الدويل حلقـوق             نوعه؛

يتضمن أحكاماً تتعلق بالعقوبة    اجلديد  غري أن مشروع القانون     . اإلنسان واملمارسات الفضلى  
  .البدنية

  .حتيط ملديف علماً هبذه التوصية  ٥٦-١٠٠  
تلتزم ملديف باإلبقاء على الوقف االختياري لتنفيذ عقوبة اإلعدام، مثلما يدل على              

  .ذلك تصويتها األخري يف اجلمعية العامة لألمم املتحدة
  .حتيط ملديف علماً هبذه التوصية  ٥٧-١٠٠  
  .٥٦-١٠٠ التوصيةانظر   

  .اسعة النطاق حول هذه املسألةتقبل ملديف بدء مشاورات و  ٥٨-١٠٠  
تقبل ملديف بأن تتشاور مع السلطات الوطنية والدولية املختصة لتقييم ما إذا كان                

تطبيق العقوبة البدنية، كما ُتماَرس حالياً يف ملديف، متفقاً مع التزامات ملـديف الدوليـة               
قاسية أو الالإنسانية   مبوجب اتفاقية مناهضة التعذيب وغريه من ضروب املعاملة أو العقوبة ال          

 الذي أصـبح    -، ولتحديد ما إذا كان اجلهاز القضائي        )اتفاقية مناهضة التعذيب  (أو املهينة   
 قادراً يف الوقت احلاضر على احلكم هبذه العقوبة على حنو يتفـق             -مستقالً منذ فترة وجيزة     

اصة األحكام اليت   توافقاً تاماً مع أحكام دستور ملديف والقانون الدويل حلقوق اإلنسان، وخب          
  .تتعلق مبكافحة التمييز القائم على أساس نوع اجلنس

  .تقبل ملديف هذه التوصية  ٥٩-١٠٠  
  .تقبل ملديف هذه التوصية جزئياً  ٦٠-١٠٠  
تلتزم ملديف باختاذ جمموعة واسعة من اإلجراءات هبدف القضاء على العنف الـذي      

قية القضاء على مجيع أشكال التمييـز ضـد        من اتفا  ١٦وفيما يتعلق باملادة    . يستهدف املرأة 
  .١٥-١٠٠املرأة، ُيرجى الرجوع إىل التوصية 
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  .٦٠-١٠٠انظر التوصية . تقبل ملديف هذه التوصية جزئياً  ٦١-١٠٠  
  .تقبل ملديف هذه التوصية  ٦٢-١٠٠  
  .تقبل ملديف هذه التوصية  ٦٣-١٠٠  
  .تقبل ملديف هذه التوصية  ٦٤-١٠٠  
  . التوصيةتقبل ملديف هذه  ٦٥-١٠٠  
  .تقبل ملديف هذه التوصية  ٦٦-١٠٠  
  .تقبل ملديف هذه التوصية  ٦٧-١٠٠  
  .تقبل ملديف هذه التوصية  ٦٨-١٠٠  
  .تقبل ملديف هذه التوصية  ٦٩-١٠٠  
  .تقبل ملديف هذه التوصية  ٧٠-١٠٠  
  .تقبل ملديف هذه التوصية  ٧١-١٠٠  
  .تقبل ملديف هذه التوصية  ٧٢-١٠٠  
  . التوصيةتقبل ملديف هذه  ٧٣-١٠٠  
  .تقبل ملديف هذه التوصية  ٧٤-١٠٠  
  .تقبل ملديف هذه التوصية  ٧٥-١٠٠  
  .تقبل ملديف هذه التوصية  ٧٦-١٠٠  
  .تقبل ملديف هذه التوصية  ٧٧-١٠٠  
  .تقبل ملديف هذه التوصية  ٧٨-١٠٠  
  .تقبل ملديف هذه التوصية  ٧٩-١٠٠  
  .تقبل ملديف هذه التوصية  ٨٠-١٠٠  
  . التوصيةتقبل ملديف هذه  ٨١-١٠٠  
  .تقبل ملديف هذه التوصية  ٨٢-١٠٠  
  .تقبل ملديف هذه التوصية  ٨٣-١٠٠  
  .تقبل ملديف هذه التوصية  ٨٤-١٠٠  
  .تقبل ملديف هذه التوصية  ٨٥-١٠٠  
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  .تقبل ملديف هذه التوصية  ٨٦-١٠٠  
  .تقبل ملديف هذه التوصية  ٨٧-١٠٠  
  .ال تقبل ملديف هذه التوصية  ٨٨-١٠٠  
، بأن تشرع يف تنظـيم      ٩١-١٠٠و ما هو وارد يف التوصية       تلتزم ملديف، على حن     

  .محالت توعية ونقاش عام حول مسألة حرية الدين والتسامح بني األديان
  .ال تقبل ملديف هذه التوصية  ٨٩-١٠٠  
، بأن تشرع يف تنظـيم      ٩١-١٠٠تلتزم ملديف، على حنو ما هو وارد يف التوصية            

  .ة الدين والتسامح بني األديانمحالت توعية ونقاش عام حول مسألة حري
  .تقبل ملديف هذه التوصية  ٩١-١٠٠  
تلتزم ملديف بأن تشرع يف تنظيم محالت توعية على الصعيد احمللي وإقامة نقاش عام        

وعالوة على ذلك، إذ تضع ملديف يف اعتبارها أن التصورات          . مفتوح حول القضايا الدينية   
د تتأثر تأثراً شديداً بالنقاشات والقواعد الدوليـة ذات         املتعلقة حبقوق اإلنسان والدين يف البل     

الصلة باملوضوع، فإهنا تناشد اجملتمع الدويل دعمها الستضافة مؤمتر دويل رئيسي حول فقـه              
  .٢٠١٢الشريعة اإلسالمية احلديث وحقوق اإلنسان، يف عام 

  .ال تقبل ملديف هذه التوصية  ٩٢-١٠٠  
، بأن تشرع يف تنظـيم      ٩١-١٠٠ يف التوصية    تلتزم ملديف، على حنو ما هو وارد        

  . محالت توعية ونقاش عام حول مسألة حرية الدين والتسامح بني األديان
  .تقبل ملديف هذه التوصية  ٩٣-١٠٠  
  .ال تقبل ملديف هذه التوصية  ٩٤-١٠٠  
  .ومع ذلك، جتدر اإلشارة إىل أنه حيق لغري املسلمني إقامة شعائر دينهم على انفراد  
  .ال تقبل ملديف هذه التوصية  ٩٥-١٠٠  
 ٩١-١٠٠ و ٩٠-١٠٠ُيرجى الرجوع إىل التوضيح املقدَّم يف إطـار التوصـيتني             

  .أعاله
  .ال تقبل ملديف هذه التوصية  ٩٦-١٠٠  
 ٩١-١٠٠ و ٩٠-١٠٠يُرجى الرجوع إىل التوضيح املقدَّم يف إطـار التوصـيتني             

  . أعاله
  .ال تقبل ملديف هذه التوصية  ٩٧-١٠٠  
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 ٩١-١٠٠ و ٩٠-١٠٠ الرجوع إىل التوضيح املقدَّم يف إطـار التوصـيتني           يُرجى  
  .أعاله

  .ال تقبل ملديف هذه التوصية  ٩٨-١٠٠  
 ٩١-١٠٠ و ٩٠-١٠٠يُرجى الرجوع إىل التوضيح املقدَّم يف إطـار التوصـيتني             

  .أعاله
  .ال تقبل ملديف هذه التوصية  ٩٩-١٠٠  
 ٩١-١٠٠ و ٩٠-١٠٠ التوصـيتني    يُرجى الرجوع إىل التوضيح املقدَّم يف إطـار         

  .أعاله
  .حتيط ملديف علماً هبذه التوصية  ١٠٠-١٠٠  
واالرتداد عـن   . إن القوانني اجلاري العمل هبا حالياً يف ملديف ال ُتجرِّم التجديف            

اإلسالم ال ُيعترب جرميةً مبوجب القوانني القائمة، ولكنه خيضع ألحكام قانونية غـري مدوَّنـة               
  . مستمدة من الشريعة

  .ال تقبل ملديف هذه التوصية  ١٠١-١٠٠  
  .١٠٠-١٠٠انظر التوصية . حتيط ملديف علماً هبذه التوصية  ١٠٢-١٠٠  
  .تقبل ملديف هذه التوصية  ١٠٣-١٠٠  
  .تقبل ملديف هذه التوصية  ١٠٤-١٠٠  
  .تقبل ملديف هذه التوصية  ١٠٥-١٠٠  
  .تقبل ملديف هذه التوصية  ١٠٦-١٠٠  
  . التوصيةتقبل ملديف هذه  ١٠٧-١٠٠  
  .تقبل ملديف هذه التوصية  ١٠٨-١٠٠  
  .تقبل ملديف هذه التوصية  ١٠٩-١٠٠  
  .تقبل ملديف هذه التوصية  ١١٠-١٠٠  
  .تقبل ملديف هذه التوصية  ١١١-١٠٠  
  .تقبل ملديف هذه التوصية  ١١٢-١٠٠  
  .تقبل ملديف هذه التوصية  ١١٣-١٠٠  
  .تقبل ملديف هذه التوصية  ١١٤-١٠٠  
  .لديف هذه التوصيةتقبل م  ١١٥-١٠٠  
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  .تقبل ملديف هذه التوصية  ١١٦-١٠٠  
  .تقبل ملديف هذه التوصية  ١١٧-١٠٠  
  .تقبل ملديف هذه التوصية  ١١٨-١٠٠  
  .تقبل ملديف هذه التوصية  ١١٩-١٠٠  
  .تقبل ملديف هذه التوصية  ١٢٠-١٠٠  
  .تقبل ملديف هذه التوصية  ١٢١-١٠٠  
  .تقبل ملديف هذه التوصية  ١٢٢-١٠٠  
  .تقبل ملديف هذه التوصية  ١٢٣-١٠٠  
  .تقبل ملديف هذه التوصية  ١٢٤-١٠٠  
  .تقبل ملديف هذه التوصية  ١٢٥-١٠٠  
  .تقبل ملديف هذه التوصية  ١٢٦-١٠٠  

        
  

 


