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  مقدمة    
عقد الفريق العامل املعين باالستعراض الدور الشامل، املُنشأ مبوجب قـرار جملـس               -١

. ٢٠١٠نـوفمرب  / تشرين الثاين١٢ إىل ١ة يف الفترة من ، دورته التاسع٥/١حقوق اإلنسان  
. ٢٠١٠نوفمرب  / تشرين الثاين  ٣وجرى االستعراض املتعلق مبلديف يف اجللسة اخلامسة املعقودة يف          

واعتمـد  . وترأس وفد ملديف صاحب السعادة الدكتور أمحد شهيد، وزير الشؤون اخلارجيـة           
  .٢٠١٠ نوفمرب/ تشرين الثاين٥ته املعقودة يف الفريق العامل هذا التقرير عن ملديف يف جلس

، اختار جملس حقوق اإلنسان فريق املقررين التـايل         ٢٠١٠يونيه  / حزيران ٢١ويف    -٢
  .األردن وإكوادور وغانا: لتيسري االستعراض املتعلق مبلديف) اجملموعة الثالثية(
الية ألغـراض   ، صدرت الوثائق الت   ٥/١ من مرفق القرار     ١٥وعمالً بأحكام الفقرة      -٣

  :االستعراض املتعلق مبلديف
  ؛(A/HRC/WG.6/9/MDV/1)) أ(١٥عرض خطي مقدم وفقاً للفقرة /تقرير وطين  )أ(  
) ب(١٥جتميع للمعلومات أعدته املفوضية السامية حلقوق اإلنسان وفقاً للفقـرة             )ب(  

(A/HRC/WG.6/9/MDV/2) وتصويب صدر حتت الرمز (A/HRC/WG.6/9/MDV/2/Corr.1)؛  
) ج(١٥موجز أعدته املفوضية السامية حلقوق اإلنـسان وفقـاً للفقـرة              )ج(  

(A/HRC/WG.6/9/MDV/3).  
وأُحيلت إىل ملديف، عن طريق اجملموعة الثالثية، قائمة أسئلة أعدهتا سـلفاً أملانيـا               -٤

واجلمهورية التشيكية والدامنرك وسلوفينيا والسويد واململكة املتحـدة لربيطانيـا العظمـى            
وهذه األسئلة متاحة على املوقع الـشبكي اخلـارجي         . لندا الشمالية والنرويج وهولندا   وآير

  .لالستعراض الدوري الشامل

  موجز مداوالت عملية االستعراض  - أوالً  
وأشاد بعض الوفود مبلديف للنـهج      .  وفداً ٤٩خالل احلوار التفاعلي، أدىل ببيانات        -٥

ى إعداد تقريرها الوطين وعرضه، وأشارت هذه الوفود        القائم على النقد الذايت الذي اتبعته لد      
إىل العملية التشاورية الواسعة النطاق اليت أفضت إىل إعداد التقرير الوطين واليت شاركت فيها              

والحظت وفود عدة أيضاً مع     . اجلهات صاحبة املصلحة، مبا يف ذلك منظمات اجملتمع املدين        
 واالنتخابات اليت ُنظمت والدستور اجلديـد       لديفالتحول الدميقراطي الذي شهدته م    التقدير  

وترد يف الفصل الثاين من هذا التقرير التوصيات املقدمة خـالل           . ٢٠٠٨الذي صدر يف عام     
  .احلوار التفاعلي
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  عرض احلالة من جانب الدولة موضوع االستعراض  -ألف   
ي الـشامل  أقرت ملديف باألمهية البالغة اليت تتسم هبا عملية االسـتعراض الـدور          -٦

 نسمة لكي يـستمع إىل      ٣٥٠ ٠٠٠بوصفها تتيح فرصة لبلد صغري ال يتجاوز عدد سكانه          
وأشار الوفد إىل أن اللجنة املعنية حبقوق اإلنسان يف ملديف          . آراء دول أخرى ويسترشد هبا    

واملنظمات احلكومية كانت من اجلهات الرئيسية اليت ساعدت احلكومة يف إعـداد التقريـر              
  .الوطين

وُشكلت يف ملديف أول حكومة منتخبة دميقراطياً تقلدت مهـام احلكـم عقـب                -٧
ووضعت ملديف دستوراً   . انتخابات سلمية أفضت إىل انتقال السلطة يف كنف احترام النظام         

ويقوم نظام احلكـم يف ملـديف   . جديداً يكفل جلميع األفراد التمتع الكامل حبقوق اإلنسان 
التنفيذية والتشريعية والقضائية، وتوجد يف البلـد حمـاكم         على الفصل الفعلي بني السلطات      

مستقلة وأحزاب سياسية وصحافة حرة ومنظمات غري حكومية مسجلة تعىن حبقوق اإلنسان            
  .وجلنة وطنية حلقوق اإلنسان

ة االتفاقيات تقريبـاً  ـو يف جملس حقوق اإلنسان انضم إىل كافـوملديف بلد عض    -٨
 بالزيارات اليت قام هبا أربعة مـن        ت ملديف ختيارية، وقد رحب  معظم الربوتوكوالت اال  وإىل  

املكلفني بواليات يف إطار اإلجراءات اخلاصة ووجهت دعوة دائمة إىل مجيـع اإلجـراءات              
  .اخلاصة لزيارة البلد

وال تنكر ملديف ما شهده البلد على مدى العقود األخرية من انتهاكات جـسيمة                -٩
ايا بإقامة العدل من أجل إنصافهم وتـضميد جـراحهم،        وقد طالب الضح  . حلقوق اإلنسان 

وطالب اجملتمع بأسره مبساءلة مرتكيب تلك االنتهاكات، غري أن احلكومة اختذت أيضاً ما يلزم          
من إجراءات حىت ال تطغى يف نفوس الضحايا رغبة يف االنتقام قد تعرض عمليـة االنتقـال                 

  .الدميقراطي اهلشة للخطر
أن معظم احلقوق اإلنسانية اليت تكفلها القوانني السارية حالياً ألفراد ىل إوأشار الوفد     -١٠

شعب ملديف هي حقوق حديثة العهد، وبالتايل يتطلب فهمها فهماً كامالً وممارساهتا على             
وينطبق ذلك على اجلمهور عامة بقدر ما ينطبق على الطبقـة           . حنو مسؤول فترة من الوقت    

ياته اجلديدة، إىل جانب جهاز القـضاء الـذي يتمتـع           الربملان بصالح يشكل  و. السياسية
  .  قوة موازية للسلطة التنفيذية اليت كانت تنفرد مبمارسة كامل الصالحيات،باستقالل تام

 حلكـم وأشار الوفد إىل أن ملديف تواجه حتديات كربى يف جمال إقامة العـدل وا               -١١
نها من أثر سليب على التمتع      فهي تعاين بوجه خاص من مشكلة الفساد وما ينجر ع         . الرشيد

وملديف، كبلد دميقراطي ناشئ، ال تتوفر لديه يف الوقـت          . الكامل حبقوق اإلنسان يف البلد    
  .الراهن املؤسسات الالزمة ملواجهة مثل هذه املشاكل الضخمة على حنو فعال
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وقد شكل اإلسالم ركناً أساسياً من أركان تاريخ        . وملديف بلد مسلم فخور بدينه      -١٢
وتعترب ملديف أنه ال يوجد أي تضارب بني العقيدة اإلسالمية          . لبلد وثقافته وهويته الوطنية   ا

القوية املغروسة يف نفوس أفراد شعب ملديف والتزام البلد باحترام القانون الـدويل حلقـوق        
 أماكن أخرى مـن ومن املؤسف أن قراءات معينة لإلسالم، سواء يف ملديف أو يف       . اإلنسان
  .ريد أن تعطي انطباعاً بوجود تضارب متأصل بني اإلسالم وحقوق اإلنسانالعامل، ت

وعلى الرغم من أن ملديف هي دولة إسالمية ُعرفت على مدى التـاريخ مبواقفهـا       -١٣
.  من مشكلة التطرف واإلرهاب الدينيني،املعتدلة، فإهنا مل تنجو، شأهنا شأن سائر بلدان العامل

لقلق إزاء تزايد تأثري املتطرفني وعدد الشبان امللديفيني الـذين          وقد أعربت احلكومة عن بالغ ا     
  .يسافرون إىل اخلارج ويقعون حتت تأثري املنظمات املتطرفة قبل الرجوع إىل البلد

وحكومة ملديف ملتزمة بتحقيق املساواة التامة بني النساء والرجـال يف القـانون               -١٤
رفع احلظر الدستوري الذي كان مينع املرأة       ورغم ما اختذته من خطوات هامة، ك      . واملمارسة

. من الترشح لالنتخابات الرئاسية، ال تزال هناك صعوبات جسيمة يف طريق حتقيق املـساواة             
فالتمييز الفعلي ضد املرأة ال يزال قائماً نتيجة تأثري الدين ونظام احلكم السابق الـذي كـان        

 وميثل العنف ضد املـرأة مـشكلة        . وسيطرة الرجل  احتكار السلطة يقوم على أساس القوة و    
  .أخرى من املشاكل اليت تواجهها ملديف

وحكومة ملديف ملتزمة بتكريس مبدأ استقالل القضاء وحياده، إمياناً منـها بـأن               -١٥
سلطة قضائية قوية ومستقلة هي الضامن األول واألساسي لدميومة الدميقراطيـة اجلديـدة يف      

ومن هذا املنطلق، جيب أن يكـون القـضاة مـن           . ملديف وحلقوق أفراد شعبها اإلنسانية    
  .األشخاص املتمتعني بأعلى درجات الرتاهة والقدرة العلمية والكفاءة املهنية

ونظراً إىل أن البلد يفتقر إىل إطار قانوين مناسب، تعذر على وكاالت إنفاذ القانون                -١٦
ناك حاجة ملحـة    ويف ظل هذه األوضاع، أدركت احلكومة أن ه       . أن تؤدي مهمتها بنجاح   

  .لتنقيح قانون العقوبات وقانون اإلجراءات اجلنائية ووضع مشروع قانون يتعلق باألدلة
ومن املشاكل الرئيسية األخرى اليت تواجهها ملديف، االجتار باملخدرات وتناوهلـا،             -١٧

وميثل عدد نزالء الـسجون     . وما يتصل بذلك من مشاكل تتعلق باإلجرام وعنف العصابات        
 يف املائة من جمموع السجناء، يف حني ميثل     ٨٠ني بارتكاب جرائم تتعلق باملخدرات حنو       املدان

 يف املائة من جممـوع احملكـوم علـيهم          ٣٠املدانون بارتكاب جرائم تتعلق باملخدرات حنو       
ومن التحديات اليت تواجهها احلكومة يف هذا الصدد، صغر سـن الغالبيـة             . بالسجن املؤبد 

رمي الشباب املتعاطني للمخدرات وشدة العقوبات املفروضة على هذه         العظمى للسجناء، وجت  
  .لذلك تسعى احلكومة إىل وضع برامج إلعادة التأهيل كإجراء بديل عن السجن. الفئة
وأشار الوفد إىل أن ملديف تعاين حالة ضعف شديد على املستويات االقتـصادي               -١٨

تمد ملديف اعتماداً كبرياً علـى قطـاعي       فعلى الصعيد االقتصادي، تع   . واالجتماعي والبيئي 
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. السياحة ومصائد األمساك، ومها قطاعان يتسمان بسرعة التأثر بتقلبات األسـواق الدوليـة            
لذلك كان لألزمة املالية العاملية تأثري سيء على اقتصاد ملديف، حيث إن هذه األزمة سامهت 

وق االقتصادية واالجتماعيـة    يف تفاقم الوضع املايل الضعيف وزادت من صعوبة إعمال احلق         
 تعوقمث إن ظاهرة االحترار العاملي تشكل خطراً وجودياً على ملديف و          . والثقافية وتعزيزها 

  .بالفعل إعمال جمموعة واسعة من حقوق اإلنسان
وملديف هي أول بلد شكَّل، بتكليف من الرئيس، جلنـة دائمـة معنيـة بعمليـة                  -١٩

فوفها ممثلني عن احلكومة واجملتمع املـدين واللجنـة         االستعراض الدوري الشامل تضم يف ص     
هو وقد كُلفت هذه اللجنة بإعداد التقرير الوطين، واألهم من ذلك           . الوطنية حلقوق اإلنسان  

  .ستكون مسؤولة عن تنسيق عملية تنفيذ التوصياتأهنا 
نشط وملديف فخورة أميا فخر مبؤسستها الوطنية حلقوق اإلنسان اليت ُتعد من بني أ              -٢٠

املؤسسات الوطنية يف آسيا، وهي تأمل يف أن تشرع هذه اللجنة اجلديدة، اليت تولت مهامها               
وتستجيب اللجنة  . يف الفترة األخرية، يف تناول قضايا حقوق اإلنسان بشكل مباشر وصريح          

متاماً للقواعد املنصوص عليها يف مبادئ باريس، عدا أن نظامها الداخلي يتضمن قاعدة تنص              
  .  أعضاء اللجنة جيب أن يكونوا من املسلمنيعلى أن

وتسترشد احلكومة يف إطار جهودها الرامية إىل مكافحة التمييز القائم على أسـاس               -٢١
نوع اجلنس بالسياسة الوطنية لتحقيق املساواة بني اجلنسني اليت تأخذ بنهج مزدوج إزاء هذه              

اختاذ إجراءات استراتيجية هتدف إىل متكني      تعميم املنظور اجلنساين يف مجيع اجملاالت، و      : املشكلة
، بدأت احلكومة يف تنفيذ سياسة      ٢٠٠٩ويف عام   . املرأة والنهوض بوضعها يف قطاعات حمددة     

تتعلق بتعميم املنظور اجلنساين وهتدف إىل إدراج مبدأ املساواة بني اجلنسني يف مجيع السياسات              
حقوق خاصة باملرأة تغطـي طائفـة       وتعكف احلكومة على وضع شرعة      . والربامج احلكومية 

  . املرأةاحلقوق والواجبات املنصوص عليها يف اتفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييز ضد
وميثل العنف ضد املرأة مشكلة رئيسية تسعى احلكومة إىل التصدي ألسباهبا العميقة              -٢٢

ديد يتعلق مبكافحة   وملديف بصدد النظر يف اعتماد مشروع قانون ج       . وآثارها البعيدة املدى  
وهي تعمل إىل جانب األمم املتحدة واالحتاد الربملاين الدويل وجهات أخـرى            . العنف املرتيل 

واختذت ملديف أيـضاً    . من أجل التأكد من أن مشروع القانون ميتثل ألعلى املعايري الدولية          
ديد العقوبـات   تدابري هتدف إىل تعديل املبادئ التوجيهية املتعلقة بأحكام القضاء من أجل حت           

  .املناسبة ملرتكيب أفعال العنف اجلنسي
ولألسف مل ُتجر حىت اآلن     . ويشكل االجتار مشكلة من املشاكل الناشئة يف ملديف         -٢٣

أي دراسات رمسية بشأن هذه املسألة، زد على ذلـك أن ملـديف تفتقـر إىل اآلليـات                  
سلطات على اختاذ ما يلزم     ومع ذلك، تعكف ال   . واإلجراءات الالزمة للتصدي هلذه الظاهرة    

فعلى سبيل املثال، ُشرع يف صياغة مشروع قـانون         . من خطوات من أجل تصحيح الوضع     
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 ملجـأ   هجديد بشأن االجتار بالبشر بدعم من حكومة أستراليا، ومن املقرر أن ُيفتح يف مالي             
  .إليواء ضحايا االجتار بالبشر

وتقـوم  .  املرتبط بالعـصابات   وتعكف احلكومة أيضاً على التصدي ملشكلة العنف        -٢٤
تـشديد  : اخلطة اليت وضعتها احلكومة من أجل التصدي لتجارة املخدرات على ركنني اثنني           

املتجرين باملخدرات وإعادة تأهيل املستهلكني؛ وقد ُوضع قانون جديد         عقوبات املقررة حبق    ال
ـ ملنع جرائم العصابات خيول دوائر الشرطة يف ملديف تنفيذ عمليات خاصة ل            ـ بح  ك ح امج

  .أنشطة العصابات
واختذت احلكومة تدابري عديدة لتعزيز محاية حقوق األطفال، مبا يف ذلك محايتهم من    -٢٥
وجرى تعزيز املبادئ التوجيهية املتعلقة بأحكام القضاء يف حـاالت االعتـداء            . العتداءاتا

  .اجلنسي على األطفال وفقاً لتوصيات جلنة حقوق الطفل
يف منـو   ن بالغ تقديرها آلالف العمال املهاجرين الذين يسامهون         وأعربت ملديف ع    -٢٦

وأشار الوفد إىل أن العمال املهاجرين يتمتعون مبدئياً بنفس احلقوق واحلماية اليت            . اقتصادها
وأفاد أن احلكومة تسعى إىل     . يتمتع هبا العمال امللديفيون، غري أن املمارسة تبني عكس ذلك         

والحظ الوفد أيضاً   . ة العمال حبقوقهم ووضع إطار قانوين متني      حتسني الوضع عن طريق توعي    
أن ملديف مل تنضم بعد إىل االتفاقية الدولية حلماية حقوق مجيع العمال املهاجرين وأفـراد               
أسرهم، مشرياً إىل أن احلكومة تعكف على إمتام مجيع اإلجراءات الوطنية من أجل االنضمام              

  .إىل االتفاقية
أن ملديف ال تفكر حالياً يف االنضمام إىل الربوتوكول االختيـاري           والحظ الوفد     -٢٧

  .الثاين للعهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية واهلادف إىل إلغاء عقوبة اإلعدام
وملديف ملتزمة بالتصديق يف أسرع وقت ممكن على مثان من االتفاقيات األساسية              -٢٨

مـن  مايو  /أيارذ انضمامها إىل منظمة العمل الدولية يف        وهي تعمل، من  . ملنظمة العمل الدولية  
العام املاضي، بالتعاون الوثيق مع أمانة املنظمة من أجل تعزيز نظام احلماية االجتماعية وهتيئة              

  .الظروف املناسبة للتصديق على هذه االتفاقيات
وأشار الوفد إىل أن قانون ملديف ال ينص على حرية الدين، ومـع ذلـك حيـق                   -٢٩

  .لألجانب أن ميارسوا يف أماكنهم اخلاصة طقوس ديانات أخرى غري اإلسالم
 من العهد الدويل اخلـاص      ١٨والحظ الوفد أن ملديف قد أبدت حتفظاً على املادة            -٣٠

فالشعب يؤيد بقوة كَون ملـديف      . باحلقوق املدنية والسياسية وأهنا ال تعتزم سحب حتفظها       
بالفعل، إن ما شهده البلد من حتول دميقراطي وتعزيز حلرية          . نيبداً مسلماً مجيع سكانه من املسلم     

ة النـاس   ـل عام ـجععلى املسائـل الثقافية     السلطة املركزية    ارسهاالتعبري وتراجع للرقابة اليت مت    
ويتجسد ذلك يف مشروع اللوائح اجلديد املتعلق بتكريس وحـدة           .رية الدين ال يهتمون كثرياً حب   
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بشأن حظر مجيـع أمـاكن      املستقلني   آخر تقدَّم به أحد أعضاء الربملان        الدين ويف مشروع قانون   
  . املسلمنيالعبادة لغري

وملديف اليت عاشت تارخياً طويالً ومؤملاً سجَّل حاالت كثرية من التعذيب وغـريه               -٣١
من ضروب املعاملة القاسية والالإنسانية واملهينة، ُتعد من بني الدول األطـراف العـشرين               

يف الربوتوكول االختياري التفاقية مناهضة التعذيب؛ وهي أول بلد يف آسيا ومن أول          األوائل  
البلدان يف العامل اليت أنشأت آلية وطنية ملنع التعذيب؛ وهي أيضاً من أول البلدان اليت تلقـت    

  .زيارة اللجنة الفرعية ملنع التعذيب
 حقيقـي علـى أرض      وبفضل هذه اجلهود الدولية، متكنت ملديف من حتقيق تقدم          -٣٢

فاآللية الوطنية ملنع التعذيب ُتعد من بني أنشط اآلليات يف العامل؛ ومن املقرر أن ُيقدَّم               . الواقع
 إىل الربملان يف القريب املنظور مشروع قانون جديد يتعلق بنظام السجون واإلفراج املشروط،            

ز يف ملديف حيث إنـه       نظام االحتجا  شيدومن املتوقع أن يساهم هذا القانون يف حتديث وتر        
يضع مزيداً من التركيز على عنصر إعادة التأهيل وينص على تنفيذ عدد كبري من التوصيات               

  .٢٠٠٧اليت قدمتها اللجنة الفرعية يف أعقاب الزيارة اليت قامت هبا إىل البلد يف هناية عام 
 من أن العقوبة    وبينما ال تعتزم احلكومة إلغاء عقوبة اجللد، فإهنا تعرب عن االنشغال            -٣٣

وأشار الوفد إىل أن احلكومة مـستعدة       . تطبق بشكل متييزي وتستهدف النساء بوجه خاص      
للنظر يف سبل معاجلة هذه املسألة، مبا يف ذلك إمكانية اإلعالن عن وقف اختياري لتطبيـق                

  .العقوبة، وهي تعتزم التشاور مع الربملان يف هذا الصدد
لديف ال تعتزم اختاذ أي إجراءات هتدف إىل تعزيز حقوق وأشار الوفد أيضاً إىل أن م      -٣٤
  . ني واملثليات ومزدوجي امليل اجلنسي ومغايري اهلوية اجلنسانيةياملثل
ويف اخلتام أشار الوفد إىل أن مجيع التوصيات تقريباً املقدمة من املقرر اخلاص املعـين      -٣٥

املسائل اليت حددها املقرر اخلاص     ومن  . باستقالل القضاة واحملامني قد وضعت موضع التنفيذ      
والحظ . واليت ما زالت تشكل مصدر قلق بالغ، اخنفاض مستوى تدريب القضاة ومؤهالهتم           

  . أنه يصعب على احلكومة تناول هذه املسألة دون التدخل يف شؤون نقابة احملامني

  احلوار التفاعلي وردود الدولة موضوع االستعراض  -باء   
 أهنا تابعت عن كثب التحول الدميقراطي يف ملديف وما أحـرز            أشارت اجلزائر إىل    -٣٦

ورحبت بتعاون ملديف يف الفترة األخرية مع آليات حقوق اإلنسان          . من تقدم يف هذا الصدد    
وأعربت عن تقديرها جلهود البلد الرامية إىل حتقيق األهداف اإلمنائيـة لأللفيـة، ونوهـت               

والحظت اجلزائر أن   .  وال سيما يف قطاع الصحة     بالتحسن املسجل يف املؤشرات االجتماعية،    
. ملديف استمرت يف مضاعفة جهودها من أجل زيادة مناعتها يف وجـه العوامـل البيئيـة               

  . وقدمت اجلزائر توصيات
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وأثنت النمسا على ملديف اليت قامت، منذ املرحلة األوىل من التحول الـدميقراطي               -٣٧
. ول انتخابات دميقراطية متعـددة األحـزاب      ، بإصدار دستور جديد وعقد أ     ٢٠٠٨يف عام   

ونوهت النمسا بالتزام ملديف بإصالح نظام القضاء ومبا تبذله من جهد من أجـل إجنـاز                
أعمال جملس حقـوق اإلنـسان      يف  وأعربت عن تقديرها ملشاركة ملديف البناءة       . اإلصالح

  .وقدمت النمسا توصيات. واإلجراءات اخلاصة التابعة له
سيك ملديف على التحول الدميقراطي الذي شهده البلد ونوهـت مبـا            وهنأت املك   -٣٨

من جهود لتعزيز احلماية والتدابري القانونية من أجل منع التعذيب وغريه مـن             ملديف  تبذله  
واستفسرت عن نوع املساعدة التقنية اليت حتتاجها ملديف من اجملتمع          . ضروب املعاملة السيئة  

. لتصدي حلاالت االعتداء اجلنسي على النـساء واألطفـال        الدويل بغية تعزيز قدرهتا على ا     
  . وقدمت املكسيك توصيات

وأشارت اهلند إىل التقدم الذي أحرزته ملديف يف اجملالني االجتماعي واالقتصادي،             -٣٩
 احلصول على معلومات عن أسباب ارتفاع معدل البطالة وإدمان املخدرات وعـن             توطلب

وطلبت أيضاً احلصول على  تفاصـيل إضـافية         .  لذلك اخلطوات املتخذة من أجل التصدي    
وأشارت إىل  . خبصوص املساعدة اليت حتتاجها ملديف إلصالح نظام القضاء ونظام السجون         

  . وقدمت اهلند توصية. التهديد الذي يطرحه تغري املناخ بالنسبة إىل ملديف
ه ملديف يف جمـال     وأشارت اإلمارات العربية املتحدة إىل التقدم الكبري الذي شهدت          -٤٠

محاية احلق يف الصحة، مبا يف ذلك الوقاية من األمراض، وإىل ما اختذته من تدابري من أجـل                  
ورحبت باخلطط .  من األهداف اإلمنائية لأللفية على وجه اخلصوص٥ و ٤حتقيق اهلدفني رقم    

. ريـا اليت وضعتها ملديف واليت مسحت بالقضاء على بعض األوبئة مثل شلل األطفال واملال            
  .وطلبت احلصول على معلومات إضافية خبصوص تعاون ملديف مع منظمة الصحة العاملية

وأشارت إندونيسيا إىل اإلصالحات الدميقراطية اجلارية يف ملديف وإىل مشكلة الفقر   -٤١
وأقـرت  . اليت متثل حتدياً كبرياً يقّوض مجيع اجلهود املبذولة من أجل إعمال حقوق اإلنسان            

وأثنت على ملديف ملا أحزتـه      .  املناخ يف التمتع بطائفة واسعة من حقوق اإلنسان        بتأثري تغري 
  .وقدمت إندونيسيا توصيات. من تقدم فيما يتعلق بإعمال احلق يف الصحة

وأقرت ماليزيا بالتحديات اليت تواجهها ملديف والحظت مع التقدير أن البلد أحرز              -٤٢
وأشارت إىل أن النظام القـانوين يف       . البلدان منواً من التقدم ما يؤهله ليكون خارج فئة أقل         

ومن القوانني املدنية والعامـة     اإلسالمية  ملديف هو مزيج من النصوص املستمدَّة من الشريعة         
اإلنكليزية، وطلبت إىل ملديف أن تتقاسم أفضل املمارسات املتبعة لضمان سيادة القانون يف             

  .وصياتوقدمت ماليزيا ت. إطار نظام قانوين خمتلط
ورحبت فنلندا بقرار ملديف إدراج مسألة اإلسكان كأولوية من بـني أولوياهتـا                -٤٣

وسألت عما إذا كانت براجمها املتعلقة بالتكيف مع تغري املناخ وبالتعمري فيما بعـد              . اخلمس
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وسألت أيضاً عن التدابري املتوخاة لتوفري السكن بأسـعار         . الكوارث تراعي حقوق اإلنسان   
  .وقدمت فنلندا توصيات.  ضوء اكتظاظ العاصمة الناتج عن اهلجرة الداخليةمعقولة يف

ونوه بالتقـدم   . على التمتع حبقوق اإلنسان   من أثر   تغري املناخ   ما ل وأشار املغرب إىل      -٤٤
وشجع ملـديف علـى االسترشـاد       . احملرز يف جماالت كحرية التعبري وإعمال حقوق املرأة       

  .وقدم املغرب توصيات. جمال حرية الدين واملعتقدمبمارسات بلدان مسلمة أخرى يف 
وأشارت أذربيجان إىل وعي السلطات امللديفية مبدى تأثرها بتغري املناخ وبالتـأثري              -٤٥

والحظت مع التقدير أن ملديف حققت من التقدم . السليب هلذه الظاهرة على حقوق اإلنسان
وسألت هل تعتزم ملديف    . البلدان منواً ما يؤهلها يف القريب املنظور لتكون خارج قائمة أقل          

  .وقدمت أذربيجان توصيات. النظر يف التصديق على بروتوكول بالريمو
 من اتفاقية القـضاء     ٧وأثنت سري النكا على ملديف لسحب حتفظها على املادة            -٤٦

على مجيع أشكال التمييز ضد املرأة ورحبت بقرارها إعادة النظر يف التحفظات اليت أبـدهتا               
وهنأت ملديف على   . تفاقية حقوق الطفل  اى العهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية و       عل

انضمامها إىل منظمة العمل الدولية وأشارت إىل أهنا على وشك االنضمام إىل االتفاقية الدوليـة               
وأقرت سري النكا أيضاً مبا أحرزتـه       . ن وأفراد أسرهم  ـة حقوق مجيع العمال املهاجري    ـحلماي

  . النكا توصيةوقدمت سري.  يف جمال مكافحة االجتار باملخدرات وتعاطيها من تقدم لديفم
 من األهداف اإلمنائية    ٥ و ٤وهنأت كوبا ملديف على حتقيق اهلدفني اإلمنائيني رقم           -٤٧

وأشارت أيضاً إىل التقدم احملرز فيما يتصل بوفيات الرضَّع والعمر املتوقع والرعايـة             . لأللفية
  .وقدمت كوبا توصيات. والفئات املستضعفةالصحية 

والحظت قطر أن التقرير الوطين يستعرض العديد من اإلجنازات اليت حققتها ملديف         -٤٨
. يف جمال حقوق اإلنسان وكذلك التحديات والصعوبات اليت تواجههـا يف هـذا اجملـال              

 ٢٠٠٨ د دستور عام  والحظت قطر بعني الرضا التحول الدميقراطي الذي يشهده البلد منذ اعتما          
  .وقدمت قطر توصيات. الذي يكّرس احلقوق واحلريات األساسية

، متثل أحد أكرب التحديات     هوقال وفد ملديف إن مسألة اإلسكان، وال سيما يف مالي           -٤٩
. وأشار إىل أن احلكومة تعهدت بتوفري السكن بأسعار معقولة يف العاصمة   . اليت يواجهها البلد  

 وحتسني ظـروف    هديد الربامج من أجل احلد من االكتظاظ يف مالي        وقد شرعت يف تنفيذ ع    
وتسعى احلكومة إىل ختفيض اإلجيـارات يف       . السكن، مبا يف ذلك توفري املساكن االجتماعية      

العاصمة إىل مستويات معقولة، وذلك عن طريق تقدمي جمموعة من اإلعانات املالية لألسـر              
جلزر املرجانية بغية احلد مـن اكتظـاظ املنـاطق          وهي تشجع أيضاً االستثمار يف ا     . الفقرية
  . وبالتايل، تسعى احلكومة جاهدة إىل تعميم التنمية يف مجيع أحناء البلد. احلضرية

وأشار الوفد إىل أن مسألة تغري املناخ وحقوق اإلنسان هي مـن أصـعب وأكـرب                  -٥٠
 التحـات الـشديد     فهناك جمتمعات حملية عديدة تعاين من     .  اليت تواجهها ملديف   تحدياتال
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وتعتزم احلكومة اختاذ مـا     . للشواطئ، يف حني تواجه جمتمعات حملية أخرى أخطاراً جسدية        
يلزم من إجراءات حلماية السواحل لتجنيب اجملتمعات احمللية اليت تعيش يف اجلزر املعنية خطر              

ؤثر تـدهور   وتستثمر احلكومة أيضاً يف جماالت أخرى، كاملياه، حىت ال ي         . امتداد مياه البحر  
ومل تفكّر ملديف إطالقاً يف إرغام سكان بعض اجلزر علـى           . البيئة يف التمتع حبقوق اإلنسان    

  .االنتقال إىل جزر أخرى
يف قطاع الصحة بفضل تعاوهنا مع      أحرزت تقدماً هاماً    وأشار الوفد إىل أن ملديف        -٥١

ميع اجملتمعات احملليـة يف     جل فهي توفر الرعاية الصحية   . منظمة الصحة العاملية وجمتمع املاحنني    
خمتلف أصقاع البلد عن طريق شبكات ملقدمي الرعاية تنشط على مستويات عديدة وتعتمد             
على أخصائيني صحيني يقدمون اخلدمات الصحية مباشرة إىل اخللية األسـرية ويف املرافـق              

  .الطبية املركزية
نشاء نظام قانوين جديـد      قد بشَّر بإ   ٢٠٠٨ لعام    اجلديد والحظ الوفد أن الدستور     -٥٢

للبلد، وهو نظام يقوم على أساس شرعة حقوق تستند إىل النظم القانونية احلديثـة وعلـى                
وأشار إىل أن احلكومة بذلت اجلهود الالزمة من أجل إرسـاء           . هيكلة جديدة لنظام القضاء   

وإضافة . ا هيئةً دائمةً يف احملكمة العلي     وأنشأت مبوجب الدستور اجلديد   . نظام قضائي مستقل  
إىل ذلك، صدر قانون القضاة وقانون السلطة القضائية من أجل حتسني أداء نظـام القـضاء                

  .وتعزيز املساءلة فيه
وقد شرعت ملديف يف تنفيذ برنامج جديد لإلصالح، وهي بصدد مراجعة وتنقيح              -٥٣

 اجلنائية  ، مل يكن لدى ملديف قانون لإلجراءات      ٢٠١٠وحىت عام   . املنظومة القانونية بأسرها  
فاملنظومة القضائية والقانونية كانت تعمل باالعتماد علـى هيئـات          . أو لإلجراءات املدنية  

والحظ الوفد أن احلكومة وضعت     . خمصصة وتستند بدرجة كبرية إىل فقه القضاء اإلسالمي       
برناجماً لإلصالحات التشريعية وأن هذا الربنامج حّدد كأولوية من أولوياته صـياغة قـانون              

جراءات اجلنائية ميكِّن من إجراء اإلصالحات القانونية الالزمة وحتديث نظـام القـضاء             لإل
اجلنائي ويتيح جمموعة من اإلجراءات وُسبل التظلم اليت تسترشد بالنظم القانونية املعاصـرة             

 ويهدف تنفيذ هذه التدابري التشريعية إىل تعزيز وإدماج       . وباملعايري املقبولة يف الدساتري احلديثة    
  .مبادئ الشريعة والقانون العام يف املنظومة القانونية الرمسية

وبينمـا  . ٢٠٠٨وهنأت كندا ملديف على ما أحرزته من تقدم منذ انتخابات عام              -٥٤
أن ملديف ُمطالَبة   كندا  رحبت باجلهود املبذولة من أجل حتقيق املساواة بني اجلنسني، أكدت           

 الدين واملعتقد ومحايتها، وطلبت احلصول علـى        ببذل مزيد من اجلهود من أجل تعزيز حرية       
  .وقدمت كندا توصيات. معلومات عن الُسبل اليت ميكن هبا حتقيق هذا اهلدف

وأشارت هولندا إىل التحديات املتبقية يف جمال العدالة وأعربت عن االنشغال إزاء ما               -٥٥
رت إىل مسألة التمييز    وأشا. وردها من تقارير عن ارتفاع عدد حاالت االعتداء على األطفال         

  .وقدمت هولندا توصيات. والعنف ضد النساء والفتيات
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 ملديف تعتزم متابعة تنفيذ توصية جلنة حقوق الطفـل          توسألت أملانيا عما إذا كان      -٥٦
 يتعلق باألحكام القانونية اليت متيز ضد األطفال املولودين خارج نطاق الزواج ومبـسألة              فيما

 ١٩٥١يضاً هل تعتزم ملديف النظر يف التصديق على اتفاقية عـام     وسألت أ . تسجيل املواليد 
وقدمت أملانيا .  امللحق باالتفاقية١٩٦٧اخلاصة بوضع الالجئني والربوتوكول االختياري لعام       

  .توصية
وأعربت اجلماهريية العربية الليبية عن تقديرها للجهود املبذولة من أجـل حتـسني               -٥٧

ورحبـت بـاجلهود    . الصحية واخلدمات االجتماعية للجميع   مستوى العيش وتوفري الرعاية     
وأعربت عن أملها يف أن تطلب ملديف التعاون        . املبذولة من أجل التصدي للتمييز ضد املرأة      

وقدمت اجلماهريية العربية   .  الدول املسؤولة عن اجلزء األكرب من انبعاثات غازات الدفيئة         من
  .الليبية توصية

لتقدم الكبري الذي أحرزته ملديف يف جماالت احلد من الفقـر           نوَّهت بنغالديش با  و  -٥٨
والتعليم والصحة، رغم ما ورد يف التقرير الوطين من معلومات عن التمييز الذي تواجهه املرأة          

وأشارت بنغالديش أيضاً إىل أن نسبة كبرية من السكان ُمعرَّضون آلثـار            . يف هذه اجملاالت  
ه حتديات عديدة بسبب تغري املناخ، وأن هـذه املـشاكل           األزمات اخلارجية وأن البلد يواج    

  .وقدمت بنغالديش توصيات. تترتب عليها مسؤوليات جديدة من جانب اجملتمع الدويل
وأشارت هنغاريا بارتياح إىل الدستور اجلديد وإىل االنتخابات التعددية اليت جـرت              -٥٩

اجرين والتحفظات اليت أبـدهتا  كما أشارت إىل مسألة حقوق العمال امله. يف كنف الشفافية 
وطلبت احلصول على معلومات . ملديف على العهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية   

خبصوص اإلجراءات املتوقع اختاذها لوضع التوصيات املنبثقة من عملية االستعراض الـدوري            
وقدمت . دين يف العملية  الشامل موضع التنفيذ، وال سيما التوصيات املتعلقة بإشراك اجملتمع امل         

  .هنغاريا توصيات
 من األهـداف    ٥ و ٤وأشادت الربازيل مبلديف اليت متكنت من حتقيق اهلدفني رقم            -٦٠

وأعربت عن االنشغال إزاء التمييز والعنف ضد املرأة، وإفالت املسؤولني عن           . اإلمنائية لأللفية 
عدم وجود آليات حلمايـة     أفعال التعذيب من العقاب، وهتميش األشخاص ذوي اإلعاقة، و        

وسألت عن التدابري املتخذة ملكافحة التمييز القائم على        . األطفال وغياب حرية الدين واملعتقد    
  .وقدمت الربازيل توصيات. أساس الدين

وأعربت سلوفاكيا عن تقديرها اللتزام ملديف بإعمال حقوق الطفل وأثنت علـى              -٦١
وأشارت إىل أن املقرر اخلـاص      . املنظور اجلنساين سياسة ملديف اجلديدة الرامية إىل تعميم       

املعين حبرية التعبري واملقرر اخلاص املعين حبرية الدين أو املعتقد قد الحظا أن الدستور اجلديـد             
وأشارت أيضاً إىل القيود املفروضة على حـق        . ينص على أن املواطَنة ال ُتمنح لغري املسلمني       

  .وقدمت سلوفاكيا توصيات. ار مبعتقداهتم الدينيةالعمال املهاجرين واألجانب يف اإلجه
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وأثنت اململكة املتحدة لربيطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية علـى التـزام ملـديف               -٦٢
 على التصدي لنمو احلركـات الراديكاليـة،        هاباالنضمام إىل نظام روما األساسي وشجعت     

عربت عن انشغاهلا إزاء حقوق وأ. واحلرص يف الوقت نفسه على إعمال احلق يف حرية املعتقد    
. الفئات املستضعفة وطلبت احلصول على معلومات بشأن التدابري املتخذة حلماية هذه الفئات           

وأكدت على التحديات اليت يطرحها نقص املوظفني املدرَّبني يف النظام القانوين والقـضائي             
  .توصياتوقدمت اململكة املتحدة . واستفسرت عن اخلطط املقررة إلصالح النظام

ورحبت أستراليا بالدستور اجلديد وأثنت على احلكومة اليت وجهت نظـر جملـس               -٦٣
وقـدمت  . وحثت ملديف على كفالة حرية الـدين      . حقوق اإلنسان إىل مسألة تغري املناخ     

  .أستراليا توصيات
وهنأت إسبانيا ملديف على ما تبذله من جهود من أجل االنضمام إىل االتفاقيـات                -٦٤

وسألت إسبانيا عما إذا كانت ملديف تعتزم مراجعة تشريعاهتا مـن   . حلقوق اإلنسان الدولية  
أجل إلغاء القيود املفروضة على حرية الدين وتنقيح األحكام الدستورية اليت متنع غري املسلمني           

وسألت أيضاً عما إذا كانت ملديف تعتزم التخلي عن تطبيق          . من احلصول على جنسية البلد    
  .وقدمت إسبانيا توصيات.  اإلسالمية اليت ُتجّرم االرتداد عن اإلسالمأحكام الشريعة

ورحبت تركيا بالدستور اجلديد الذي ينص على الفصل بني السلطات وُيقر مببـدأ               -٦٥
وأشـارت تركيـا إىل أن هـذا        . ، مبا يف ذلك تعيني نساء يف سلك القضاء        ضاءاستقالل الق 

وأشارت إىل ما حققتـه     .  املؤاتية ملكافحة التطرف   الدستور سُيعزز حرية الدين ويهيئ الظروف     
ملديف من إجنازات يف جمال التعليم وتنمية وسائط اإلعالم اخلاصة وشجعتها على تعزيز حرية              

  . املناخوشجعت تركيا أيضاً الدول األخرى على دعم ملديف يف التصدي خلطر تغري. التعبري
رات حامسة ُترمجت إىل تدابري هتدف      وأشارت ملديف إىل أن احلكومة قد اختذت قرا         -٦٦

ويف إشارة إىل مشروع القانون املتعلق مبكافحة العنف املرتيل الذي قُدم           . إىل مكافحة العنف  
 االجتمـاعيني يتيح لألخـصائيني    يف الفترة األخرية، الحظت ملديف أن مشروع القانون ال          

ر مزدوج للسلطات املعنيـة     ، رغم نطاق تطبيقه الواسع، وينص على دو       إمكانية تقدمي شهادهتم  
ولتدارك هذه النقـائص،  . العمل كوكالة ُتعىن باحلاالت الفردية وكهيئة تنظيمية : حبماية األسرة 

ت احلكومة تعليقاهتا إىل األحزاب السياسية املقدِّمة ملشروع القانون، وهي تعمل حالياً إىل             أحال
  .  الشامل القانونجانب منظمات غري حكومية من أجل احلصول على تأييد ملشروع

وأشار الوفد إىل أن وزارة الشؤون الداخلية هي الوكالة الرئيسية املسؤولة عن تنفيذ               -٦٧
الربوتوكول املتعلق مبكافحة االجتار بالنساء واألطفال التابع لرابطة جنوب آسـيا للتعـاون             

 باملخدرات   الشرطة يف ملديف إىل جانب مكتب األمم املتحدة املعين         دائرةوتعمل  . اإلقليمي
وقد أنشأت دائرة الشرطة وحدة     . واجلرمية من أجل إنشاء آليات لتقاسم املعلومات يف املنطقة        

 مبكافحة ظـاهرة هتريـب البـشر    كُلِّفتفرعية داخل الشعبة املعنية مبكافحة اجلرمية املنظمة       
غة قانون وعالوة على ذلك، تسعى إدارة اهلجرة إىل صيا  . باالعتماد على قاعدة بيانات شاملة    
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وجيري يف  . اوطين جديد بشأن مكافحة االجتار بالبشر، بدعم مايل وتقين من حكومة أسترالي           
الوقت الراهن حبث نصوص تشريعية عدة من شأهنا أن ُتعزز الضمانات القانونيـة حلقـوق               

ومن بني هذه النصوص القانونية، مشروع قانون يهدف إىل مكافحة التحرش اجلنسي،            . املرأة
  . قانون يتعلق باألدلة وآخر يتعلق بتنقيح قانون العقوباتومشروع 

وبينما أقر الوفد بأن قانون العقوبات ال ينص على عقوبة اجلَلد، الحـظ أن هـذه                  -٦٨
وأكد أن احلكومة بصدد حبث الُسبل اليت تكفـل         . العقوبة ُتطبق مبوجب الشريعة اإلسالمية    

ر يف إعالن وقف اختياري لتنفيذ العقوبـة يف         تطبيق هذه العقوبة دون متييز ضد املرأة، وتنظ       
  .انتظار إجراء مشاورات وطنية واحلصول على رأي الربملان

قيق املـساواة   وأشار الوفد أيضاً إىل أن احلكومة اختذت خطوات عديدة من أجل حت             -٦٩
 وإعمال حقوق املرأة، ومشلت هذه اخلطوات وضع خطة عمل هبدف االستجابة            بني اجلنسني 

ن الشواغل الرئيسية اليت تتعلق بقضايا مثل الصحة والرعاية والعنف والسالمة وصنع            لطائفة م 
وهتدف السياسة الوطنية لتكافؤ الفرص إىل حتقيق املساواة الفعلية         . القرار واألمن االقتصادي  

عن طريق تعميم املنظور اجلنساين يف مجيع اجملاالت وإىل اختاذ ما يلزم من إجراءات من أجل                
  . ملرأة يف قطاعات حمددةمتكني ا
والحظ الوفد أن ملديف بدأت اإلجراءات الوطنية الالزمة للتصديق على اتفاقيـة              -٧٠

وعالوة على ذلك، اختذت احلكومـة يف      . منظمة العمل الدولية بشأن التمييز يف مكان العمل       
وُوضعت . يةالفترة األخرية تدابري هتدف إىل تيسري حصول النساء والفتيات على اِملنح الدراس           

مبادئ توجيهية خاصة بوسائط اإلعالم تتعلق باإلبالغ عن العنف القائم على أساس نـوع              
ويف جمال الطالق، أشار الوفد إىل أن احملاكم بدأت تعترف باالتفاقات اليت ُيربمهـا              . اجلنس

  .الزوجان من أجل الطالق بالتراضي
فقد كـان   . نية تعاين من التمييز   وأشار الوفد إىل أنه ال يوجد يف ملديف أقليات دي           -٧١

الوضع احلايل هـو     سنة الدين الوحيد يف البلد وإن        ٨٠٠اإلسالم وال يزال منذ ما يزيد على        
وُتدرك احلكومة أن عليها التزاماً حبماية حقوق غري املسلمني املقيمني يف           . نتيجة هلذا املوروث  

 وال سـيما    - حق غري املسلمني     ملديف، ولذلك اختذت عدداً من التدابري الرامية إىل ضمان        
  . يف أماكنهم اخلاصة يف إقامة شعائر دينهم-العمال املهاجرين 

وطلبت السويد احلصول على مزيد من التفاصيل خبصوص التدابري املُتخذة لـضمان              -٧٢
التمتع حبرية الدين أو املعتقد وفقاً ملا ينص عليه اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان والعهد الدويل            

واستفسرت أيضاً عن التدابري املُتخذة ملكافحـة التمييـز         . خلاص باحلقوق املدنية والسياسية   ا
وإقرار مبدأ التساوي يف احلقوق بني املواطنني وسائر األفراد ممن يعتنقون ديانات أخرى غري              

وإضافة إىل ذلك، استفسرت السويد عن التدابري املُتخذة للقـضاء علـى العنـف              . اإلسالم
  .وقدمت السويد توصيات.  ضد املرأةوالتمييز
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 مسألة العنف ضد    تناولوأعربت نيوزيلندا عن االنشغال إزاء عدم وجود تشريعات ت          -٧٣
املرأة والتحرش يف مكان العمل، كما أعربت عن قلقها إزاء تنفيذ عقوبة اجلَلد يف األمـاكن                

ملشاكل املطروحة يف إطـار     وأعربت عن تقديرها ملا أبداه البلد من استعداد ملعاجلة ا         . العامة
  .وقدمت نيوزيلندا توصيات. نظامه القضائي ورحبت بإنشاء جلنة حقوق اإلنسان

واستفسرت األرجنتني عن التدابري املُتخذة من أجل القضاء على التمييز ضد األطفال              -٧٤
املولودين خارج نطاق الزواج وضد األشخاص ذوي اإلعاقة وفقاً لتوصيات جلنـة حقـوق              

 ويف هذا الصدد سألت عما إذا كان القانون اجلنائي يف ملديف ُيجرِّم بيع األطفـال                .الطفل
  .وقدمت األرجنتني توصيات. وبغاء األطفال واستغالل األطفال يف املواد اإلباحية

وأشارت شيلي إىل الدستور اجلديد وهنأت ملديف على تصديقها يف الفترة األخرية              -٧٥
. ي اإلعاقة وعلى انضمامها إىل منظمة العمـل الدوليـة         على اتفاقية حقوق األشخاص ذو    

  . وقدمت شيلي توصيات. وأعربت شيلي عن دعمها للمبادرات املُتخذة للتصدي لتغري املناخ
والحظت فرنسا مع التقدير أن ملديف أعلنت وقفاً اختيارياً لتنفيذ عقوبة اإلعـدام               -٧٦

ونوهت . عقوبةهذه ال ا ملديف إللغاء     وسألت عن طبيعة القيود اليت تواجهه      ١٩٥٢منذ عام   
وبينما الحظت أن ملديف طرف يف      . أيضاً مبا أحرزته ملديف من تقدم يف جمال حرية التعبري         

. اتفاقية مناهضة التعذيب، أبدت استغراهبا من كثرة عقوبات اجلَلد املفروضة علـى النـساء             
  .وقدمت فرنسا توصيات

 فيما يتعلق حبماية األطفال والتمييـز ضـد        وأشارت فلسطني إىل التحديات القائمة      -٧٧
وأقرت باجلهود املبذولة من أجل تعزيز حقوق اإلنسان عن طريـق إصـالح نظـام               . املرأة

السجون وإبرام اتفاق بني ملديف واللجنة الدولية للهالل األمحر وزيادة املوارد املخصـصة             
نـضمام ملـديف إىل     والحظت فلسطني ا  . للتصدي ملشكلة االعتداء اجلنسي على األطفال     

لعهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية وإىل اتفاقية القضاء         لالربوتوكولني االختياريني   
 ٤على مجيع أشكال التمييز ضد املرأة واتفاقية حقوق الطفل، ونوهت بتحقيق اهلدفني رقـم              

  .وقدمت فلسطني توصيات.  من األهداف اإلمنائية لأللفية٥و
ويج عن تقديرها الستعداد ملديف للعمل مع اجملتمع الدويل فيما يتعلق           وأعربت النر   -٧٨

وأشارت أيضاً إىل مسألة حرية الدين واملعتقد ووضع املرأة والفئات          . بقضايا حقوق اإلنسان  
 كالعمال املهاجرين واملثليني واملثليات ومزدوجي امليل اجلنسي ومغـايري اهلويـة            ،الضعيفة

  .النرويج توصياتوقدمت . اجلنسية واألطفال
وسألت سلوفينيا عما إذا كانت ملديف ستنظر يف مراجعة تشريعاهتا لضمان إلغـاء               -٧٩

وسـألت  . والدستورية اليت تقف يف وجه حتقيق املساواة بني اجلنسني        مجيع احلواجز القانونية    
 مـن العهـد     ١٨أيضاً عما إذا كانت ملديف قد نظرت فعالً يف سحب حتفظها على املادة              

  .وقدمت سلوفينيا توصيات. الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية
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 مبا يف ذلك العهـد      ونوهت البحرين بانضمام ملديف إىل معاهدات دولية عديدة،         -٨٠
الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية والعهد الـدويل اخلـاص بـاحلقوق االقتـصادية              
واالجتماعية والثقافية واالتفاقية الدولية للقضاء على مجيع أشكال التمييز العنصري واتفاقيـة            

 تصدق  وأشارت إىل توصية جلنة حقوق الطفل بأن      . مناهضة التعذيب واتفاقية حقوق الطفل    
املعاقبـة  واالجتار باألشخاص، وخباصة النساء واألطفال،      وقمع  ملديف على بروتوكول منع     

وطلبت البحرين احلصول على معلومات إضافية بشأن اخلطوات املتخذة لوضع تلـك            . عليه
  . التوصية موضع التنفيذ

ة من أجـل    والحظت اليابان بارتياح التشريعات والتدابري املعتمدة يف الفترة األخري          -٨١
ورحبت اليابان مبـا اختـذ مـن    . محاية النساء واألطفال واملسنني واألشخاص ذوي اإلعاقة 

تعزيز حرية التعبري وأشادت مبلديف النضمامها إىل منظمة العمل الدوليـة           أجل  خطوات من   
غري أن اليابان أعربت عن أسفها إزاء األحداث اليت جـدت يف ملـديف              . ٢٠٠٩يف عام   

 املعارضني، وأعربت عن أملها يف أن تتوصل احلكومـة          النوابقال اثنني من    وأفضت إىل اعت  
  . واملعارضة إىل تسوية خالفاهتما بطريقة قانونية

ة التحول الدميقراطي السلمي اليت شهدها البلـد يف         ـوالحظت بوتان بارتياح عملي     -٨٢
اإلنـسان  ود مستمرة داخل جملس حقوق      ـن جه ـ ونوَّهت مبا تبذله ملديف م     ٢٠٠٨عام  

وأشارت بوتان إىل استمرار التمييز والعنـف  . فيما يتعلق بقضايا حقوق اإلنسان وتغري املناخ 
. القائمني على أساس نوع اجلنس، ورحبت بصياغة مشروع القانون املتعلق بالعنف املـرتيل            
ي وأثنت على ملديف ملا اختذته من إجراءات لتوفري التعليم قبل املدرسي واالبتدائي والثـانو             

  .وقدمت بوتان توصيات. جماناً، وال سيما للبنات
وهنأت نيبال شعب ملديف على عملية التحول الدميقراطي السلمي الـيت شـهدها           -٨٣

وأشارت إىل ما تبذله ملديف من جهود من أجل متكني املرأة وحتقيق رفاه             . البلد منذ سنتني  
هت بالدور النشط الذي تؤديه     األشخاص ذوي اإلعاقة واملسنني والعمال املهاجرين، كما نو       

  . ملديف داخل جملس حقوق اإلنسان فيما يتعلق بقضايا عديدة منها قضية تغري املناخ
وهنأت غانا ملديف على اعتماد سياسات هتدف إىل تعزيز حقوق اإلنسان، كربامج              -٨٤

 مبدأ  صفوف الشرطة وتعميم  بالتدريب اإللزامي على حقوق اإلنسان املخصصة للملتحقني اجلدد         
وأشارت غانا إىل أن الدسـتور والتـشريعات    . املساواة بني اجلنسني يف مجيع اجملاالت السياساتية      

مينعان إقامة شعائر ديانات أخرى غري اإلسالم يف األماكن العامة وإىل أن املواطنة ال ُتمنح لغـري                 
ائل النقل البحري    وس كما أشارت غانا إىل التشتت الكبري يف توزيع السكان وإىل بطء          . املسلمني

  .وقدمت غانا توصيات. ورحبت بالعملية اجلارية من أجل إزالة املركزية
وأشارت تشاد إىل التحديات الكربى اليت تواجهها ملديف، وال سيما التحـديات              -٨٥

والحظت أن التقرير الوطين هو مثرة مشاورات أجريت على نطـاق           . الناجتة عن تغري املناخ   
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ع التقدير التدابري احملددة اليت اعتمدهتا ملديف من أجـل النـهوض            والحظت أيضاً م  . واسع
  .وقدمت تشاد توصية. بوضع املرأة واملسنني واألشخاص ذوي اإلعاقة

وأشارت ملديف إىل أن احلكومة تعمل، يف إطار جهودهـا الراميـة إىل توطيـد                 -٨٦
 قد شرعت يف تنفيـذ      الدميقراطية، على مكافحة الفساد يف مجيع املؤسسات احلكومية، وأهنا        

والحظت أن احلصانة الربملانية ال تشمل اجلـرائم      . جمموعة من اإلجراءات حتقيقاً هلذا الغرض     
فالشرطة حتقق يف ادعـاءات الفـساد داخـل         . اليت ترتكب خارج نطاق اختصاص الربملان     

اعى يف إطار وتر. وقد اعُتقل فعالً أعضاء يف الربملان واختذت بشأهنم إجراءات قانونية       . الربملان
  . هذه اإلجراءات مبادئ احملاكمة العادلة

 ينطبق على مجيع األشخاص، ال على املواطنني        ٢٠٠٨والحظ الوفد أن دستور عام        -٨٧
فجميع األشخاص املقيمني يف ملديف يتمتعون باحلماية اليت توفرها شـرعة احلقـوق             . فقط

  .يةالدستور
 فقد ازدهرت وسـائط اإلعـالم  . ال حرية التعبريوأشار الوفد إىل ما أحرز من تقدم يف جم       -٨٨

ويف . ازدهاراً كبرياً وأصبحت تعكس طائفة واسعة من اآلراء السياسية واالجتماعية املتنوعة          
، عـرض  ٢٠٠٨ويف عام  .  صدر القانون املتعلق بإنشاء مؤسسة اإلذاعة امللديفية       ٢٠١٠عام  

وفند الوفد االدعاءات اليت تتحدث عن      . جديد القانون املتعلق حبرية اإلعالم    من  على الربملان   
  . توقيف صحفي شارك يف مظاهرات

والحظ الوفد أيضاً عدم وجود أي تشريعات حتمي حقـوق املثلـيني واملثليـات                -٨٩
وبينما أقر الوفد بأن اجملتمع امللديفي مييـز        . ومزدوجي امليل اجلنسي ومغايري اهلوية اجلنسية     

فإنه أكد على أن هـذا      ا،  هتاص أو ال يتسامح جتاه ممارس     نوعاً ما ضد هذه الفئة من األشخا      
ـ وأقر الوفد أيضاً    . املوقف ال يشمل املؤسسات الرمسية يف ملديف       أن املثلـيني واملثليـات     ب

ومع ذلك  . ومزدوجي امليل اجلنسي ومغايري اهلوية اجلنسية هم فئة ضعيفة ولكن غري مهمشة           
دينية الراديكالية اليت تنادي بـالتمييز ضـد   تشعر احلكومة بالقلق من مواقف بعض الفئات ال     

  . هؤالء األشخاص
وأعربت الواليات املتحدة عن االنشغال من أن الدستور ال ينص على حريـة الـدين             -٩٠

غري أهنا أشادت مبلديف إلصدارها قانون العمل اجلديد        . ومن أن املواطنة ال ُتمنح لغري املسلمني      
وأثنت على ملديف أيضاً إللغائها احلظـر الدسـتوري         . ةبعد التشاور مع منظمة العمل الدولي     

  . وقدمت الواليات املتحدة توصيات. الذي مينع النساء من الترشح للمناصب السياسية العليا
ورحبت . ونوهت نيجرييا مبا أحرزته ملديف من تقدم حنو إرساء احلكم الدميقراطي            -٩١

الدعوة املفتوحة اليت وجهتـها     بتصديق ملديف على بعض صكوك حقوق اإلنسان ونوهت ب        
ومع ذلك، الحظت نيجرييا وجود بعض التحديات وأشـارت إىل          . إىل اإلجراءات اخلاصة  
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ضرورة معاجلة قضايا رئيسية كتوطيد الدميقراطية ومكافحة الفساد والتصدي للتطرف الديين           
  . وقدمت نيجرييا توصية. واإلرهاب

يد وبالتصديق على االتفاقيات الرئيـسية      وأشادت البوسنة واهلرسك بالدستور اجلد      -٩٢
ملنظمة العمل الدولية وباالنضمام إىل الربوتوكول االختياري التفاقيـة مناهـضة التعـذيب             

وطلبت احلصول على معلومات    . وتوجيه دعوة دائمة إىل مجيع اإلجراءات اخلاصة املواضيعية       
وقـدمت البوسـنة    . ير الـوطين  إضافية بشأن الدور الذي أداه اجملتمع املدين يف إعداد التقر         

  . واهلرسك توصيات
والحظت ترينيداد وتوباغو بارتياح اإلطار الذي وضعته ملديف من أجل توطيـد              -٩٣

الدميقراطية وأشارت إىل املكاسب اليت حققتها ملديف فيما يتعلق باستئصال الفقر وتـوفري             
ذي تؤديه علـى الـصعيد      وأشادت مبلديف على الدور الريادي ال     . التعليم والرعاية الصحية  

 متتع شعب ملديف حبقوقـه  على إىل تأثري هذه الظاهرة     الدويل فيما يتعلق بتغري املناخ، مشريةً     
  .وقدمت ترينيداد وتوباغو توصية. اإلنسانية

 ليشيت عن التقدير للمشاورات الواسعة النطاق اليت أجريت مـن           -وأعربت تيمور     -٩٤
ا أحرزته ملديف من تقدم وما حققته من إجنـازات يف           أجل إعداد التقرير الوطين ونوهت مب     

وأشارت إىل مسألة العنف ضد املرأة والنساء اليت يتناوهلا التقرير الوطين . جمال حقوق اإلنسان
  وقدمت . ، وإىل عدم االعتراف باألطفال املولودين خارج نطاق الزواج        ٦٢ و ٥٧يف فقرتيه   

  .   ليشيت توصية-تيمور 
بني عما تنتظره ملديف من جملس حقوق اإلنسان واملفوضية السامية          واستفسرت الفل   -٩٥

وسألت أيضاً عـن  . حلقوق اإلنسان فيما يتعلق بإبراز الصلة بني حقوق اإلنسان وتغري املناخ         
التدابري املتخذة للتصدي للتحديات املطروحة فيما يتعلق بإعمال حقوق املهاجرين، مبن فيهم            

لبت احلصول على معلومات عن التدابري اإلضافية املتخذة مـن          وط. املهاجرون غري النظاميني  
  .وقدمت الفلبني توصيات. أجل مكافحة التمييز القائم على أساس نوع اجلنس

وأشارت جامايكا إىل أن ملديف عضو يف صكوك أساسية عدة من الصكوك الدولية   -٩٦
ام تلك الصكوك يف ضوء حلقوق اإلنسان وأهنا بصدد إعادة النظر يف حتفظاهتا على بعض أحك 

وأثنت على ملديف ملا بذلته من جهود مكنتها        . التغيريات اليت أدخلت على الدستور اجلديد     
 وتعميم األمهاتصحة النهوض بمن حتقيق األهداف اإلمنائية لأللفية املتعلقة بوفيات األطفال و

  .وقدمت جامايكا توصية. التعليم االبتدائي والثانوي جماناً
إكوادور باملبادرات اليت اختذهتا ملديف فيما يتعلق بإعمال حقوق الفئـات           ونوهت    -٩٧

 وأثنت على اإلصالحات الـيت      .الضعيفة، وخباصة النساء واألطفال واألشخاص ذوو اإلعاقة      
أجرهتا ملديف يف جمال القضاء وطلبت إليها أن تنظر يف إدراج مسألة حتسني األوضاع داخل               

  . إكوادور توصياتوقدمت. السجون ضمن أولوياهتا
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وأشارت اململكة العربية السعودية إىل إنشاء جلنة مستقلة حلقوق اإلنـسان وفقـاً               -٩٨
والحظت أيضاً مع التقدير انضمام ملديف إىل العهد الدويل اخلـاص           . ٢٠٠٨لدستور عام   

ية، باحلقوق املدنية والسياسية والعهد الدويل اخلاص باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقاف         
وأثنت على  . واتفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييز ضد املرأة، واتفاقية مناهضة التعذيب          

ملديف ملا تبذله من جهود يف قطاع التعليم، وأشادت بوجه اخلصوص مبا اختذته من إجراءات 
والحظت أن ما اختذته ملديف من إجـراءات لتـشجيع          . جلعل التعليم إلزامياً وتوفريه جماناً    

طاع اخلاص على االستثمار يف قطاع التعليم يدل على أن ملديف تعترف بالتعليم كحـق               الق
  .وقدمت اململكة العربية السعودية توصية. من حقوق اإلنسان

والحظت موريشيوس باهتمام أن ملديف تؤدي دوراً ريادياً من أجل احلصول على              -٩٩
رية النامية بـتغري املنـاخ والكـوارث         اجلزرية الصغ  لاعتراف اجملتمع الدويل مبدى تأثّر الدو     

وأعربت عن تقديرها أيضاً للخطوات املتخذة من أجل سحب حتفظات ملـديف            . الطبيعية
وأشارت إىل التحديات اليت تواجههـا      . على العهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية      

لبلد لتحقيق مزيـد مـن      ملديف وطلبت إىل اجملتمع الدويل أن ُيقدِّم املساعدة اليت حيتاجها ا          
  .التقدم يف جمال محاية حقوق اإلنسان

  أو التوصيات/االستنتاجات و  -ثانياً   
ستنظر ملديف يف التوصيات التالية وسُتقدم ردودها بشأهنا يف الوقت املناسـب،            -١٠٠
يف موعد أقصاه الدورة السادسة عشرة جمللس حقوق اإلنسان املُقـرر عقـدها يف   ذلك  و

وسريد رد ملديف على هذه التوصيات يف تقرير النتـائج الـذي            . ٢٠١١مارس  /آذار
  :٢٠١١مارس /سيعتمده اجمللس يف دورته السادسة عشرة يف آذار

النظر يف االنضمام إىل االتفاقية الدولية حلماية حقوق مجيع العمـال             -١-١٠٠
  ؛)البوسنة واهلرسك(املهاجرين وأفراد أسرهم 

على االتفاقية الدولية حلماية حقوق مجيـع       التعجيل بعملية التصديق      -٢-١٠٠
  ؛)اجلزائر(العمال املهاجرين وأفراد أسرهم 

النظر يف التصديق على االتفاقية الدولية حلماية حقوق مجيع العمال            -٣-١٠٠
، وخباصـة    باألشـخاص  االجتارمنع وقمع   املهاجرين وأفراد أسرهم وبروتوكول     

  ؛)الفلبني(النساء واألطفال، واملعاقبة عليه 
التصديق، على وجه السرعة، على الربوتوكول االختياري للعهـد           -٤-١٠٠

الدويل اخلاص باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية والربوتوكول االختياري        
  ؛)إسبانيا(التفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة 
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أو التصديق على الربوتوكول االختياري الثـاين امللحـق         /التوقيع و   -٥-١٠٠
العهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية؛ والربوتوكول االختياري للعهد         ب

الدويل اخلاص باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية؛ واالتفاقية الدولية حلماية   
حقوق مجيع العمال املهاجرين وأفراد أسرهم؛ والربوتوكول االختياري التفاقيـة          

تفاقية الدولية حلماية مجيع األشـخاص مـن        حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة؛ واال    
  ؛)األرجنتني(االختفاء القسري 

االنضمام إىل الربوتوكول االختياري الثاين للعهد الـدويل اخلـاص            -٦-١٠٠
  ؛)فرنسا(باحلقوق املدنية والسياسية واهلادف إىل إلغاء عقوبة اإلعدام 

العمال املهاجرين  التصديق على االتفاقية الدولية حلماية حقوق مجيع          -٧-١٠٠
وأفراد أسرهم، مع مراعاة نتائج املشاورات الوطنية املعقـودة يف هـذا الـشأن              

  ؛)املكسيك(
التصديق على االتفاقية الدولية حلماية حقوق مجيع العمال املهاجرين           -٨-١٠٠

  ؛)فلسطني(وأفراد أسرهم بغية تعزيز التمتع الكامل حبقوق اإلنسان 
قية الدولية حلماية حقوق مجيع العمال املهاجرين       التصديق على االتفا    -٩-١٠٠

وأفراد أسرهم، مبا يكفل إعمال احلق يف حرية الدين أو املعتقد جلميـع العمـال               
  ؛)إكوادور(املهاجرين وأفراد أسرهم، يف مجلة حقوق أخرى 

النظر يف التصديق على االتفاقيات الرئيسية ملنظمة العمل الدوليـة            -١٠-١٠٠
 امللحـق   ١٩٦٧ وبروتوكول عام    ١٩٥١صة بوضع الالجئني لعام     واالتفاقية اخلا 

هبا، والربوتوكول املتعلق مبكافحة االجتار بالبشر، وخباصة النساء واألطفال، وقمعه        
  ؛)الربازيل(واملعاقبة عليه 

االنضمام إىل نظام روما األساسي للمحكمة اجلنائية الدوليـة وإىل            -١١-١٠٠
 امللحق هبا   ١٩٦٧ وبروتوكول عام    ١٩٥١ني لعام   االتفاقية اخلاصة بوضع الالجئ   

  ؛)إكوادور(
التصديق على ما تبقى من الصكوك الدوليـة الرئيـسية حلقـوق              -١٢-١٠٠

  ؛)سلوفينيا(اإلنسان، واالنضمام إىل نظام روما األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية 
التصديق على نظام روما األساسي للمحكمـة اجلنائيـة الدوليـة             -١٣-١٠٠

  ؛ )النمسا(
النظر يف مراجعة وسحب التحفظات على العهد الـدويل اخلـاص             -١٤-١٠٠

باحلقوق املدنية والسياسية وسائر الصكوك الرئيسية حلقوق اإلنـسان، ال سـيما            
عندما تتعارض تلك التحفظات مع التزام ملديف مببدأ عدم التمييز الذي تكرسه            

  ؛ )هنغاريا(هذه االتفاقيات 
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لنظر يف التحفظات على اتفاقية القضاء على مجيع أشـكال          إعادة ا   -١٥-١٠٠
التمييز ضد املرأة و العهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية واتفاقية حقوق 

  ؛)سلوفينيا(الطفل هبدف سحب تلك التحفظات أو احلد من نطاقها 
مواصلة التعاون مع آليات حقـوق اإلنـسان وإعـادة النظـر يف               -١٦-١٠٠

ت على العهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية واتفاقية القـضاء           التحفظا
  ؛)فلسطني(على مجيع أشكال التمييز ضد املرأة واتفاقية حقوق الطفل 

بذل املزيد من اجلهود من أجل سحب التحفظات على العهد الدويل             -١٧-١٠٠
ال التمييز ضـد  اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية واتفاقية القضاء على مجيع أشك      

  ؛)الربازيل(املرأة واتفاقية حقوق الطفل 
 من العهد الدويل اخلاص باحلقوق      ١٨سحب التحفظات على املادة       -١٨-١٠٠

  ؛)النمسا(املدنية والسياسية 
 من اتفاقية حقوق الطفل     ٢١ و ١٤سحب التحفظات على املادتني       -١٩-١٠٠

  ؛)سلوفاكيا(دنية والسياسية  من العهد الدويل اخلاص باحلقوق امل١٨وعلى املادة 
 من اتفاقية القضاء على مجيع أشكال       ١٦سحب حتفظها على املادة       -٢٠-١٠٠

التمييز ضد املرأة فيما يتعلق باملساواة بني النساء والرجال يف املـسائل املتـصلة              
بالزواج والعالقات األسرية، وتعديل إطارها القانوين الداخلي بناء علـى ذلـك            

  ؛)كندا(
سحب التحفظات على العهد الدويل اخلـاص بـاحلقوق املدنيـة             -٢١-١٠٠

والسياسية واتفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييز ضد املرأة واتفاقية حقـوق            
  ؛)إسبانيا(الطفل 
مواصلة اإلصالحات التشريعية الرامية إىل ضمان إعمال احلقـوق           -٢٢-١٠٠

ثل اتفاقية القضاء على مجيع     وتنفيذ االلتزامات املنصوص عليها يف صكوك دولية م       
أشكال التمييز ضد املرأة واتفاقية حقوق الطفل واتفاقية مناهضة التعذيب، علـى            

  ؛ )الربازيل(حنو فعال 
بذل جهود إضافية لضمان مواءمة القانون احمللي مع أحكام اتفاقيـة             -٢٣-١٠٠

واج القضاء على مجيع أشكال التمييز ضد املرأة، وال سيما فيمـا يتعلـق بـالز              
والطالق واإلرث، على حنو يكفل املساواة يف احلقوق بني الزوجني، واختاذ تدابري            
شاملة ملكافحة مجيع أشكال العنف ضد النساء والفتيات، واعتماد قوانني بـشأن            

  ؛ )إسبانيا(العنف املرتيل ومجيع أشكال االعتداء اجلنسي 
انني املتبقية، البـالغ  ة إىل اعتماد مشاريع القو  ـتعجيل اجلهود الرامي    -٢٤-١٠٠

ها صبغة القانون خـالل     ءساكإ مشروع قانون، اليت تعتزم احلكومة       ١٢٠عددها  
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 ٢٠٠٨فترة واليتها هبدف إدخال التغيريات املنصوص عليها يف دسـتور عـام             
  ؛ )اجلزائر(

استكمال اإلطار التشريعي عن طريق إصدار القـوانني املنـصوص            -٢٥-١٠٠
عزيز احلماية القانونية للحقوق واحلريات األساسـية       عليها يف الدستور من أجل ت     

  ؛)قطر(
إصدار قانون العقوبات اجلديد املعـروض حاليـاً علـى الربملـان              -٢٦-١٠٠

  ؛ )النمسا(
إصدار قوانني تتعلق باملسائل املشمولة باتفاقية القضاء علـى مجيـع             -٢٧-١٠٠

 تعاجل تلك املـسائل     أشكال التمييز ضد املرأة، ال سيما يف غياب أي قوانني حملية          
  ؛ )هنغاريا(

  ؛ )النرويج(تعزيز اإلطار القانوين املتعلق حبقوق املرأة وإنفاذه   -٢٨-١٠٠
تعديل التشريع القائم جلعل شروط اإلثبات أقل صـرامة وختفيـف             -٢٩-١٠٠

العبء امللقى على الضحية، مبا يكفل معاقبة املعتدين اجلنسيني مبا يتناسـب مـع              
  ؛)هولندا(رتكبة خطورة اجلرمية امل

اعتماد وتنفيذ مشاريع قوانني ختص األشخاص ذوي اإلعاقة وتتعلق           -٣٠-١٠٠
بالصحة العقلية، على النحو املشار إليه يف التقرير الوطين، بغية وضع إطار معياري         

  ؛)املكسيك(لتعزيز محالت التوعية حبقوق اإلنسان واإلعاقة 
امتثـال جلنـة حقـوق    ضمان اختاذ ما يلزم من إجراءات من أجل          -٣١-١٠٠

  ؛ )اهلند(اإلنسان ملبادئ باريس 
" ألـف "االرتقاء بلجنة حقوق اإلنسان يف ملديف إىل مستوى الفئة            -٣٢-١٠٠

وفقاً ملبادئ باريس عن طريق كفالة استقالهلا التام، مبا يف ذلك اسـتقالهلا املـايل               
  ؛ )أملانيا(

يف والعمل معها من أجل تعزيز استقالل جلنة حقوق اإلنسان يف ملد       -٣٣-١٠٠
وظفي القضاء واجلمهـور    مب اخلاصةتعزيز برامج التثقيف يف جمال حقوق اإلنسان        

  ؛ )نيوزيلندا(عامة 
مواصلة جهودها من أجل ضـمان حقـوق اإلنـسان واحلريـات          -٣٤-١٠٠

  ؛ )بوتان(األساسية وفقاً ملا ينص عليه الدستور 
لية اجلارية والرامية إىل تعزيز     مواصلة اجلهود من أجل التعجيل بالعم       -٣٥-١٠٠

  ؛)سري النكا(حقوق اإلنسان ومحايتها 
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مواصلة اجلهود الرامية إىل تعزيز مجيع حقوق اإلنـسان ومحايتـها             -٣٦-١٠٠
  ؛)فلسطني(

اململكـة  (مواصلة اجلهود الرامية إىل تعزيز حقوق اإلنسان ومحايتها           -٣٧-١٠٠
  ؛ )العربية السعودية

د واألعراف واألخالق العامة يف مجيـع اإلجـراءات         مراعاة التقالي   -٣٨-١٠٠
  ؛ )تشاد(والتدابري اليت ختص حياة أفراد شعب ملديف 

اعتماد وإنفاذ إطار قانوين فعال وتنظيم محالت توعية مالئمـة مـن       -٣٩-١٠٠
  ؛)سلوفاكيا(أجل القضاء على التمييز ضد املرأة 

 القوالب النمطية املتجذرة    اختاذ التدابري الفعالة الالزمة للقضاء على       -٤٠-١٠٠
  ؛)النمسا(املتعلقة بدور النساء والفتيات 

األخذ بنهج منهجي إزاء التوعية باملساواة بني اجلنسني واملسامهات           -٤١-١٠٠
ة واالقتصادية، مبا يساعد    ـة االجتماعي ـاليت ميكن أن تقدمها املرأة يف إطار التنمي       

جمايل العمل والتعليم مـع احلـرص يف        يف كسر احلواجز القائمة يف وجه املرأة يف         
ترينيـداد  (الوقت نفسه على احلد مما تواجهه املرأة من عنف واستغالل جنـسي             

  ؛)وتوباغو
االستمرار يف تنفيذ السياسة الوطنية للمساواة بني اجلنسني عن طريق   -٤٢-١٠٠

ها وبني  تعزيز التشريعات اهلادفة إىل محاية املرأة وعدم التمييز ضدها واملساواة بين          
  ؛ )شيلي(الرجل 
تعجيل اجلهود الرامية إىل تنفيذ السياسة املتعلقة بتعمـيم املنظـور             -٤٣-١٠٠

 بغية مكافحة التمييز الفعلي الذي تواجهـه        ٢٠٠٩اجلنساين اليت وضعت يف عام      
املرأة امللديفية واستكشاف إمكانية اختاذ تدابري إضافية ملكافحة العنف ضد املـرأة            

  ؛ )زيامالي(يف البلد 
اختاذ ما يلزم من تدابري حملاربة التمييز ضد املـرأة والعنـف ضـد                -٤٤-١٠٠

  ؛)بنغالديش(األطفال 
اختاذ ما يلزم من تدابري لتعزيز حقوق املرأة والتشجيع على زيـادة              -٤٥-١٠٠

متثيل املرأة يف احلياة العامة بوجه خاص، ومكافحة العنـف اجلنـسي واألسـري              
  ؛ )اململكة املتحدة(

اختاذ تدابري ملموسة لزيادة متثيل املرأة يف هيئات اختـاذ القـرارات              -٤٦-١٠٠
  ؛)النرويج(
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التعجيل بتنفيذ القوانني املتعلقة باملسائل اليت تغطيها اتفاقية القـضاء            -٤٧-١٠٠
على مجيع أشكال التمييز ضد املرأة، وسن تشريعات مناسبة ميكن أن تـساعد يف              

  ؛)١()اجلماهريية العربية الليبية(رأة وضع حد للعنف الذي تواجهه امل
حتقيق املساواة يف احلقوق جلميع األطفال، بصرف النظر عمـا إذا             -٤٨-١٠٠

  ؛)البوسنة واهلرسك(كانوا مولودين خارج نطاق الزواج 
بذل جهود إضافية واختاذ ما يلزم من تدابري تشريعية وإدارية للقضاء             -٤٩-١٠٠

  ؛)قطر(عاقة على التمييز ضد األشخاص ذوي اإل
إعادة النظر يف الوضع القانوين للمثليني واملثليات ومزدوجي امليـل            -٥٠-١٠٠

اجلنسي ومغايري اهلوية اجلنسية، والنظر يف اختاذ تدابري ملموسة حلماية هذه الفئة            
  ؛ )النرويج(من العنف والتمييز 

وضع سياسات هتدف إىل وضع حد للتمييز ضد األفراد علـى أسـاس               -٥١-١٠٠
يتهم اجلنسية أو ميلهم اجلنسي، وإلغاء التشريعات اليت جترِّم العالقات اجلنسية املثلية            هو
  ؛ )أستراليا(

إلغاء األحكام القانونية اليت جترِّم العالقات اجلنسية الـيت متـاَرس             -٥٢-١٠٠
  ؛ )كندا(بالتراضي بني بالغني من جنس واحد 

 اجلرائم كخطوة أوىل حنـو      شطب العالقات اجلنسية املثلية من قائمة       -٥٣-١٠٠
  ؛)فرنسا(اإلعالن عن وقف اختياري لتنفيذ العقوبات 

اختاذ ما يلزم من تدابري ملنع انتهاكات حقوق اإلنسان القائمة علـى              -٥٤-١٠٠
  ؛)فرنسا(أساس امليل اجلنسي واهلوية اجلنسية 

يري التأكد من أن قانون العقوبات اجلديد يتفق توافقاً تاماً مع املعـا             -٥٥-١٠٠
  ؛ )اململكة املتحدة(الدولية حلقوق اإلنسان ويلغي العقوبة اجلسدية وعقوبة اإلعدام 

إعالن وقف اختياري لتنفيذ عقوبة اإلعدام كخطوة أوىل حنو إلغـاء             -٥٦-١٠٠
العقوبة بصفة رمسية، والتصديق على الربوتوكول االختياري الثاين للعهد الـدويل           

 واهلـادف إىل إلغـاء عقوبـة اإلعـدام          اخلاص باحلقوق املدنيـة والـسياسية     

_________ 

1 The recommendation as made during the interactive dialogue was “Eliminate any constitutional 

obstacles which prevent women from holding high offices, and speed up the execution of laws 

enacted on the Convention on the Elimination of Discrimination against Women, and enact 

adequate legislation that can put an end to violence they are subjected to (Libyan Arab 

Jamahiriya)”. 
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اإلعالن عن وقف اختياري لتنفيذ عقوبة اإلعدام كخطوة أوىل حنو إلغاء           /؛)كندا(
  ؛ )سلوفينيا(العقوبة 
النظر يف إلغاء عقوبة اإلعدام يف سياق الوقف االختيـاري لتنفيـذ              -٥٧-١٠٠

عـدام هنائيـاً    إلغاء عقوبـة اإل   /؛)النمسا(إلغاء عقوبة اإلعدام    /؛)شيلي(العقوبة  
والتصديق على الربوتوكول االختياري الثاين للعهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية          

  ؛)إسبانيا(والسياسية 
اختاذ مجيع التدابري من أجل وضع حد لتطبيق العقوبات القاسـية أو              -٥٨-١٠٠

ـ   /؛)فرنسا(الالإنسانية أو املهينة كاجللد على سبيل املثال         ة إلغاء العقوبات اجلنائي
اليت متثل تعدياً على السالمة اجلسدية للمدانني، كاجللـد علـى سـبيل املثـال               

حظر العقوبة اجلسدية، مبا    /؛)نيوزيلندا(يف األماكن العامة     حظر اجللد /؛)٢()النمسا(
  ؛)الربازيل(يف ذلك اجللد يف األماكن العامة بوجه اخلصوص 

  ؛)بوتان(د املرأة العمل من أجل القضاء على مجيع أشكال العنف ض  -٥٩-١٠٠
اختاذ تدابري إضافية ملعاجلة قضايا العنف ضد املرأة، مبـا يف ذلـك               -٦٠-١٠٠

استكمال صياغة مشروع القانون املتعلق حبقوق املرأة، ومشروع القانون املتعلـق           
بالعنف املرتيل، والقانون املتعلق حبماية األطفال، يف أسرع وقت ممكن، والنظر يف            

 من اتفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييز ضـد          ١٦ادة  سحب حتفظها على امل   
  ؛) ليشيت-تيمور (املرأة 
اختاذ مجيع التدابري الضرورية للقضاء على العنف والتمييز ضد املرأة،   -٦١-١٠٠

وإعادة النظر يف حتفظها على اتفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييز ضد املـرأة              
  ؛)السويد(هبدف سحب التحفظ 

التصدي جلميع أشكال العنف ضد املرأة والنـساء، علـى سـبيل              -٦٢-١٠٠
األولوية، بوسائل منها توفري اجلرب وخدمات احلمايـة لـضحايا هـذه اجلـرائم              

  ؛)النرويج(
 إضافية حلماية املواطنني من العنف املـرتيل واعتمـاد          اتإنشاء آلي   -٦٣-١٠٠

ومـن  . س نوع اجلنس  أحكام تضمن اجلرب القانوين لضحايا العنف القائم على أسا        
بني اخلطوات اهلامة اليت ينبغي اختاذها يف هذا الصدد، التعجيل بسن تشريعات من             

الواليـات  (أجل تعزيز حقوق املرأة وحظر التحرش اجلنسي وجترمي العنف املرتيل           
  ؛)املتحدة

_________ 

2 The recommendation as made during the interactive dialogue was “Abolish criminal penalties that 

infringe on the physical integrity of convicts, for example, amputation and flogging (Austria)”. 
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التحقق من أن مشروع القانون املتعلق بالعنف املرتيل يتناول مسائل            -٦٤-١٠٠
حاالت العنف ضد املرأة ومقاضاة املـسؤولني عـن هـذا العنـف             التحقيق يف   

  ؛)نيوزيلندا(ومعاقبتهم، واحلرص على إنفاذ القانون على سبيل األولوية 
تكثيف محالت التوعية والتثقيف من أجل مكافحة العنف ضد املرأة            -٦٥-١٠٠

  ؛)اجلزائر (واختاذ ما يلزم من تدابري لتعزيز مشاركة املرأة يف عملية اختاذ القرارات
االستمرار يف تنظيم احلمالت العامة الرامية إىل التوعية مبسألة العنف            -٦٦-١٠٠

ضد املرأة واألطفال، والتعجيل باعتماد القانون اجلديد املتعلق بـالعنف املـرتيل            
  ؛)النمسا(وإنفاذه 
مواصلة تعزيز اجلهود الرامية إىل مكافحة العنف القائم على أساس            -٦٧-١٠٠

  ؛)إندونيسيا(نس وإنشاء آلية حلماية النساء ضحايا االعتداء نوع اجل
اختاذ ما يلزم من تدابري للقضاء على القوالب النمطيـة التقليديـة              -٦٨-١٠٠

املتعلقة باملرأة بوسائل منها تنفيذ برامج تثقيفية وسن تشريعات تتعلق بالعنف ضد            
  ؛)هولندا(املرأة ومجيع أشكال االعتداء اجلنسي 

مواصلة التدابري الرامية إىل التصدي ملشكلة العنف ضد املرأة، مبا يف             -٦٩-١٠٠
  ؛)أذربيجان(ذلك العنف املرتيل 

وضع تشريعات تتعلق حبقوق املرأة والتحرش اجلنسي والعنف املرتيل           -٧٠-١٠٠
  ؛)أستراليا(ومحاية األطفال من شىت أشكال االعتداء على سبيل األولوية 

 إجنازات بوسائل منها على وجه اخلصوص تعميم        تدعيم ما حتقق من     -٧١-١٠٠
املنظور اجلنساين يف مجيع اجملاالت؛ ومساعدة املرأة على حتقيق استقالهلا الـذايت؛            
ورفع التحديات املطروحة يف هذا الصدد، مبا يشمل مكافحة العنف ضد املـرأة             

  ؛)املغرب(ص اوجه خب
نف املرتيل املشار إليـه يف      اعتماد وتنفيذ مشروع القانون املتعلق بالع       -٧٢-١٠٠

التقرير الوطين مع مراعاة توصية جلنة حقوق الطفل فيما يتعلق بـإدراج أحكـام           
اتفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييـز ضـد املـرأة يف القـانون الـداخلي                

  ؛)املكسيك(
مضاعفة جهودها الرامية إىل التصدي للمشكلة اخلطرة املتمثلـة يف            -٧٣-١٠٠

فال بوسائل منها ضمان محاية األطفال من االعتداء اجلنسي محاية          العنف ضد األط  
  ؛)النرويج(قانونية كاملة 
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مواصلة اجلهود الرامية إىل مكافحة العنف ضـد البـنني والبنـات        -٧٤-١٠٠
ومحايتهم من االعتداء اجلنسي وتعزيز اجلهود الرامية إىل تقدمي املسؤولني عن هذه            

  ؛)األرجنتني(األفعال إىل القضاء 
مواصلة اجلهود الرامية إىل تعزيز ومحاية حقوق اإلنـسان ألطفـال             -٧٥-١٠٠

 الربامج واختاذ التدابري املالئمة ملكافحة انتـشار ثقافـة          وضعالبلد، بوسائل منها    
  ؛)ماليزيا(العنف يف صفوف شباب وأطفال ملديف 

هبدف اختاذ تدابري إضافية لتعزيز حقوق الطفل ونظام محاية األطفال            -٧٦-١٠٠
منع االعتداء اجلنسي واجلسدي يف مجلة أهداف أخرى، ومعاجلة مسألة الـزواج            

 عامـاً بـنفس     ١٨املعاشرة املبكرة وضمان عدم معاقبة األطفال دون سن         /املبكر
  ؛)اململكة املتحدة(الطريقة اليت يعاقب هبا الكبار يف إطار نظام القضاء 

واختاذ ما يلزم من إجـراءات      إصدار تشريعات جترم االجتار بالبشر،        -٧٧-١٠٠
  ؛)إندونيسيا(حلماية األشخاص املعرضني لالستغالل واالجتار 

اختاذ التدابري الفعالة الالزمة ملكافحة االجتار بالبشر، مبـا يف ذلـك              -٧٨-١٠٠
  ؛)أذربيجان(اعتماد القوانني ذات الصلة 

اء ودور  تنفيذ املبادئ األساسية لألمم املتحدة بشأن استقالل القـض          -٧٩-١٠٠
  ؛)نيوزيلندا(احملامني 
  ؛)أذربيجان(مواصلة اجلهود الرامية إىل زيادة تعزيز نظام القضاء   -٨٠-١٠٠
اململكـة  (اختاذ تدابري منسقة لبناء نظام قضائي قـوي ومـستقل             -٨١-١٠٠
  ؛)املتحدة
وضع مدونة سلوك تنظم مهنة القضاء وتقدمي التأييد الالزم إلنشاء             -٨٢-١٠٠

  ؛)هولندا(مستقلة نقابة حمامني 
ختصيص املوارد اإلضافية الالزمة من أجل توفري التـدريب علـى             -٨٣-١٠٠

  ؛)هولندا(حقوق اإلنسان للقضاة بغية تعزيز معرفتهم مببادئ حقوق اإلنسان 
مواصلة اجلهود الرامية إىل تعزيز فرص احلـصول علـى تثقيـف              -٨٤-١٠٠

يئات القضائية والقانونيـة    وتدريب مستمرين يف جمال حقوق اإلنسان ملوظفي اهل       
بوسائل منها إبرام اتفاقات ثنائية وغري ذلك من أشكال التعاون مع الـشركاء يف              
ضوء ما أعربت عنه ملديف من حاجة إىل احلصول على املساعدة التقنية من أجل              

  ؛)ماليزيا(بناء قدراهتا يف جماالت رئيسية تتعلق باحلوكمة 
ار قانون قضاء األحداث وفقاً التفاقية      تعجيل اجلهود من أجل إصد      -٨٥-١٠٠

  ؛)غانا(حقوق الطفل 
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  ؛)٣()غانا(ضمان نيل األطفال اجلاحنني للتعليم   -٨٦-١٠٠
تعزيز دور األسرة من أجل محاية األطفال من املخدرات واالستغالل            -٨٧-١٠٠

  ؛)قطر(اجلنسي واحلد من جنوح األحداث 
  ؛)الربازيل(د كفالة احلق يف حرية الدين أو املعتق  -٨٨-١٠٠
اختاذ تدابري دستورية من أجل ضمان حرية الدين أو املعتقد جلميـع              -٨٩-١٠٠

  ؛)الواليات املتحدة(األشخاص املقيمني يف البلد 
تعديل تشريعاهتا لضمان التمتع باحلق يف حرية الدين أو املعتقد ويف              -٩٠-١٠٠

الذين يعيشون يف البلد    إقامة الشعائر والطقوس الدينية جلميع املواطنني واألجانب        
  ؛)غانا(

اختاذ تدابري حمددة لتشجيع وتيسري إقامة حوار عام ومفتوح بـشأن             -٩١-١٠٠
  ؛)النرويج(القضايا الدينية 

اختاذ مجيع التدابري الضرورية لضمان االحترام الكامل حلرية الدين أو      -٩٢-١٠٠
نـها متكـني غـري      املعتقد والتحرر من التمييز القائم على أساس الدين بوسائل م         

 من العهد   ١٨املسلمني من احلصول على جنسية البلد وسحب حتفظها على املادة           
  ؛)السويد(الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية 

اختاذ مجيع التدابري الضرورية لضمان االحترام الكامل حلرية التعـبري        -٩٣-١٠٠
  ؛)فرنسا(ود  دون قيصحافةلملمارسة مهنة اوهتيئة الظروف املناسبة 

ضمان حق مجيع األشخاص، مبن فيهم املهاجرون، يف ممارسة شعائر            -٩٤-١٠٠
دينهم أو معتقداهتم حبرية، وذلك بوسائل منها إصدار تشريعات تنص صراحة على 

  ؛)النرويج(محاية احلق يف حرية الدين أو املعتقد 
أو إلغاء التشريعات اليت متيز ضد األفراد علـى أسـاس دينـهم                -٩٥-١٠٠

  ؛)أستراليا(معتقداهتم 
النظر يف اختاذ التدابري املالئمة للقضاء على التمييز ضد األقليـات             -٩٦-١٠٠

  ؛)سلوفاكيا(الدينية وفقاً للمعايري الدولية 
اختاذ التدابري التشريعية والعملية الالزمة من أجل إعمال احلـق يف             -٩٧-١٠٠

  ؛)النمسا(حرية الدين واملعتقد 
_________ 

3 The recommendation as made during the interactive dialogue was “Raise the minimum age of 

criminal responsibility to at least 12 years, and ensure that children in conflict with the law have 

access to education (Ghana)”. 
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ريعات الالزمة لتمكني غري املسلمني من احلصول على        سن التش   -٩٨-١٠٠
  ؛)النمسا(اجلنسية امللديفية 

سن تشريعات تضمن جلميع األشخاص ممارسة دينهم علناً وبناء           -٩٩-١٠٠
  ؛)النمسا(أماكن العبادة اخلاصة هبم دون قيود 

 اإلسالم والتجديف مـن     نالنظر يف إمكانية شطب االرتداد ع       -١٠٠-١٠٠
  ؛)٤()األرجنتني(ئم قائمة اجلرا

إدخال التعديالت الالزمة على التشريعات القائمـة لـضمان           -١٠١-١٠٠
املساواة بني خمتلف اجلماعات من كافة الديانات واملعتقدات يف جمتمع دميقراطـي            

  ؛)إندونيسيا(
  ؛)النمسا(شطب االرتداد عن اإلسالم من قائمة اجلرائم   -١٠٢-١٠٠
ة لتكريس حرية وسائط اإلعالم وتشجيعها      هتيئة الظروف املناسب    -١٠٣-١٠٠

على نقل صور إجيابية عن النساء وعن التساوي يف املسؤوليات بني املرأة والرجل             
  ؛)سلوفينيا(يف مجيع مناحي احلياة اخلاصة والعامة 

تنفيذ التشريعات الالزمة، وفقاً ملا تنص عليه اتفاقية القضاء على    -١٠٤-١٠٠
رأة، من أجل وضع حد للتمييز ضد املرأة والتحرش يف        مجيع أشكال التمييز ضد امل    

  ؛)نيوزيلندا(مكان العمل 
مواصلة تنفيذ استراتيجية النمو الذي يراعي مـصاحل الفقـراء            -١٠٥-١٠٠

  ؛)إندونيسيا(وبرامج توفري فرص العمل تنفيذاً فعاالً 
اختاذ اخلطوات اإلضافية الالزمة من أجل تعزيز مشاركة املـرأة            -١٠٦-١٠٠
   ؛)الفلبني( سوق العمل ويف مناصب القيادة واإلدارة يف القطاعني العام واخلاص يف

صياغة وإصدار تشريعات حتظر مجيع أشكال االجتار بالبشر، مبا           -١٠٧-١٠٠
وإصـدار قـوانني    . يف ذلك االستخدام القسري للمهاجرين، وتعاقب على ذلك       

لى مساءلة أصحاب   تفرض عقوبات أشد على املسؤولني عن االنتهاكات وتنص ع        
الواليـات  (العمل الذين ينتهكون القوانني وعلى تعيني حد أدىن وطين لألجـور            

  ؛)املتحدة

_________ 

4 The recommendation as made during the interactive dialogue was “Examine the possibility of 

repealing the provisions of the Criminal Code, which criminalize apostasy and blasphemy 

(Argentina)”. 
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وضع برامج حمددة من أجل حتسني وضع العمالة، مع التركيـز             -١٠٨-١٠٠
  ؛)اجلزائر(على الشباب بوجه خاص 

اختاذ إجراءات سريعة وفعالة للتخفيف مـن اآلثـار الـسلبية             -١٠٩-١٠٠
 باختاذ تدابري متنوعة من قبيل منح اسـتحقاقات         همالييف  اع تكاليف السكن    الرتف

للتمويل البالغ الصغر من أجل تعزيز التمتع بـاحلق يف          خمططات  اجتماعية ووضع   
  ؛)فنلندا(السكن الالئق 

  ؛)اململكة العربية السعودية(االستمرار يف تطوير التعليم وتعزيزه   -١١٠-١٠٠
تنفيذ سياسة جمانية التعليم جلميع األطفـال عـن         االستمرار يف     -١١١-١٠٠

  ؛)بوتان(طريق التعاون مع اجملتمع الدويل والتماس املساعدة منه 
االستمرار يف تنفيذ الربامج والتدابري الرامية إىل ضمان التمتـع            -١١٢-١٠٠

  ؛)كوبا(باحلق يف التعليم واحلق يف الصحة 
رص نيل التعلـيم للطـالب      تكثيف اجلهود الرامية إىل تعزيز ف       -١١٣-١٠٠

  ؛)سلوفاكيا(املنتمني إىل األسر منخفضة الدخل 
وضع استراتيجية من أجل تـشجيع االنفتـاح والتـسامح يف             -١١٤-١٠٠

  ؛)النرويج(صفوف اجلمهور العام إزاء املهاجرين وحقوقهم 
التعاون مع البلدان األخرى اليت تعيش فيها مجاعات كبرية من            -١١٥-١٠٠

 وفقاً للمعايري الدوليـة حلقـوق       ة املناسب ولرين من أجل إجياد احلل    العمال املهاج 
  ؛)هنغاريا(اإلنسان 
  ؛)بنغالديش(مواصلة اجلهود الرامية إىل تنفيذ الربامج اإلمنائية   -١١٦-١٠٠
 املوارد الالزمة لتنفيذ تدابري فعالة هتـدف إىل         ختصيصمواصلة    -١١٧-١٠٠

  ؛)غانا(احلد من الفقر 
 تنفيذ االستراتيجيات واخلطط اإلمنائية الرامية إىل حتقيق        مواصلة  -١١٨-١٠٠

  ؛)كوبا( االقتصادية يف خمتلف أحناء البلد -التنمية االجتماعية 
مواصلة اإلجـراءات التـشريعية واملؤسـسية واالجتماعيـة           -١١٩-١٠٠

واالقتصادية من أجل وضع إطار فعال يسمح بإدراج املنظور اجلنـساين ويعـاجل             
ضد املرأة وانعدام التسامح بني األديان، مع توجيه عنايـة خاصـة            قضايا العنف   

ملسألة اجلنسية، وحرية التعبري واالجتار باألشخاص مع التركيز بوجه خاص علـى            
حتقيق األهداف اإلمنائية لأللفية اليت ستساعد يف إجياد احللول الالزمـة للمـسألة             

  ؛)نيجرييا(األساسية املتعلقة حبقوق اإلنسان 
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إيالء املزيد من العناية إلصدار تشريعات ووضع خطط عمـل            -١٢٠-١٠٠
وطنية ذات أهداف حمددة من أجل مكافحة االستغالل االقتصادي ومحاية األطفال           
من األعمال اخلطرة ومكافحة تعاطي املخدرات واالجتار بالبـشر واالسـتغالل           

  ؛)اليابان(اجلنسي للنساء واألطفال 
ضية األمم املتحـدة الـسامية حلقـوق        التماس الدعم من مفو     -١٢١-١٠٠

اإلنسان واجملتمع الدويل يف اجملاالت الرئيسية املذكورة يف التقرير واليت تتطلب بناء 
  ؛)يكااجام(القدرات 

التماس املساعدة واخلربة الضرورية من وكاالت األمم املتحدة          -١٢٢-١٠٠
 يف جرائم تتعلق    بناء وتعزيز املؤسسات من أجل إعادة تأهيل املورطني       لاملتخصصة  
  ؛)قطر(باملخدرات 

االستمرار يف وضع وتنفيذ استراتيجيات التكيف مبساعدة مـن         -١٢٣-١٠٠
  ؛)بنغالديش(اجملتمع الدويل 

اختاذ مجيع التدابري من أجل إعادة الـتعمري بعـد الكـوارث              -١٢٤-١٠٠
والتكيف مع تغري املناخ باعتماد هنج يقوم على أساس حقوق اإلنسان، وإجـراء             
مشاورات مع اجملتمعات احمللية املعنية مع إيالء عناية خاصة للنـساء واألطفـال             

  ؛)فنلندا(واألشخاص ذوي اإلعاقة يف إطار هذه العملية 
مواصلة املشاورات مع اجملتمع املدين ملتابعة عملية االسـتعراض           -١٢٥-١٠٠

  ؛)النمسا(
شأن متابعة  تقدمي تقرير موجز سنوي إىل جملس حقوق اإلنسان ب          -١٢٦-١٠٠

ري الشامل كإجراء طـوعي     تنفيذ التوصيات املنبثقة من عملية االستعراض الدو      
  ؛)هنغاريا(

أو التوصيات الواردة يف هذا التقرير تعرب عـن         /ومجيع االستنتاجات و    -١٠١
وال ينبغـي   . أو الدولة موضوع االستعراض   /اليت قدمتها و  ) الدول(موقف الدولة   

  .يد الفريق العامل ككلتأويلها على أهنا حتظى بتأي
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