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   املنهجية وعملية التشاور-أوالً 
اليت )" ة طريق عناصر خارط "(ة يف الوثيقة    أُعد تقرير موريشيوس الوطين هلذا االستعراض وفقاً للتوجيهات املقدم          -١

املبادئ التوجيهية العامـة إلعـداد   " وإىل ٢٠٠٧يونيه /ان حزير١٨ املؤرخ   ٥/١استندت إىل قرار جملس حقوق اإلنسان       
ويشمل التقرير الوطين   . ٦/١٠٢الواردة يف مقرر جملس حقوق اإلنسان       " املعلومات يف إطار االستعراض الدوري الشامل     

، مبا يف ذلـك جزيـرة   تشاغوس وأغاليغا، وتروملني، وكارغادوس كاراخوس، وأرخبيل   ورودريغس، جزر موريشيوس، 
  .دولة موريشيوس من جزر، وكل جزيرة أخرى غو غارسيايدي

 املؤسسات الوطنية املكرسة حلقوق اإلنسان وجمموعة       ، للتشاور ،ويف سياق عملية إعداد التقرير، دعت احلكومة        -٢
د وقدمت العدي . وترأس النائب العام اجتماع التشاور    . تعزيز حقوق اإلنسان  جمال  من املنظمات غري احلكومية النشطة يف       

  . هذا التقريرفوية وخطية أخذت يف احلسبان لدى إجنازمن هذه املؤسسات واملنظمات معلومات ش

   معلومات أساسية عن البلد وإطار حقوق اإلنسان-ثانياً 
غاليغـا  دريغـس وأ  و من جزر موريشيوس ور    ، الواقعة جنوب غرب احمليط اهلندي     ،تتألف مجهورية موريشيوس    -٣

.  مليون نسمة  ١,٢يناهز عدد سكاهنا    و. ييغو غارسيا ، مبا يف ذلك د    تشاغوسوس وأرخبيل   ني وكارغادوس كاراخ  وترومل
وكانت جاللة ملكة بريطانيا العظمى رئيسة الدولة حـىت       . ١٩٦٨استقلت موريشيوس عن بريطانيا العظمى يف عام        قد  و

يتوىل قيادته الوزير األول    ين  نظام دميقراطي برملا  ونظام موريشيوس هو    .  عندما أصبحت موريشيوس مجهورية    ١٩٩٢عام  
بناًء على الوطنية أغلبية مجيع أعضاء اجلمعية بأما رئيس الدولة فهو رئيس اجلمهورية الذي ينتخب      . بوصفه رئيس احلكومة  

  . الوزير األوليقدمه اقتراح 

ذه االنتخابات وخيضع سري ه .  وطنية وحملية حرة ونزيهة    انتخاباٍتعلى فترات منتظمة،     ،وتنظم دولة موريشيوس    -٤
نتخبون وفقاً لنظام    يُ ٦٢ عضواً من بينهم     ٧٠وتتألف اجلمعية الوطنية من     . جلنة مستقلة معنية مبراقبة االنتخابات    إلشراف  

 املرشحني الذين حيصلون على أكرب عدد من األصوات من بـني            أغلبية األصوات بينما توزع املقاعد الثمانية املتبقية على       
احلكومة مع األحزاب السياسية    تتشاور  و. على أساس بلدي وحزيب   اليت ُتجرى    االنتخابات العامة    يفاملرشحني اخلاسرين   

بإنشاء وذلك  س  ء حكمٍ ال مركزي يف جزيرة رودريغ      تقرر إرسا  ٢٠٠٢ويف عام   . الرئيسية بشأن إصالح النظام االنتخايب    
مثـل  (حمددة هتم جزيرة رودريغيس     تتعلق مبسائل    س، اليت تتوىل صياغة وتنفيذ سياسات     اجلمعية اإلقليمية جلزيرة رودريغ   

وجيوز اعتماد قوانني صادرة عن اجلمعية اإلقليمية فيما يتعلق مبجـاالت           ). والعمالة والبيئة والسياحة  الزراعة ومناء الطفل    
  . س يف رودريغونطنو موريشيوس املقيمس موااجلمعية اإلقليمية جلزيرة رودريغوينتخب أعضاء . املسؤولية هذه

. التقاليد الربيطانية اليت تؤيد نظام احملاكمة احلـضورية       من  إىل حد كبري    مستمد  نظام القضائي يف موريشيوس     الو  -٥
يف القـضايا املدنيـة     ، ومجيعها خمتص    ويتألف هذا النظام من احملكمة العليا وحمكمة الدرجة الوسطى وحماكم املقاطعات          

وللمحكمة العليا اختصاص ال حمدود للنظر يف أي        . تنظر يف املنازعات الصناعية   اليت  صناعية  واجلنائية، فضالً عن احملكمة ال    
  .فيهافصل دعاوى مدنية أو جنائية وال

من أجل اإلجنـاز     وهي تعقد اجتماعات     ،واحملكمة العليا هي احملكمة الرئيسية ذات االختصاص اجلنائي األصلي          -٦
تتـألف مـن   هيئة حملفني احملكمة العليا تقام أمام قاضٍ رئيسٍ ويف نائية واحملاكمات اجل. القضايا اجلنائية السريع إلجراءات   



A/HRC/WG.6/4/MUS/1 
Page 3 

قاضاة مـرتكيب    وينص القانون أيضاً على م     .باجلرائم بالغة اخلطورة مثل القتل العمد والقتل خطأً       ُتعىن  أشخاص، و تسعة  
  .هيئة حملفنيمة العليا دون قضاة احملكأمام جرائم معينة، مبا يف ذلك اجلرائم املشمولة بقانون املخدرات اخلطرية، 

راقبة أي دعاوى مدنية أو جنائية مب من الدستور، ٨٢وعالوة على ذلك، فاحملكمة العليا خمتصة أيضاً، وفقاً للمادة     -٧
يسمح صاص االستئناف الذي وللمحكمة العليا أيضاً اخت. أوامرما تراه الزماً من أدىن درجة وإصدار أمام أي حمكمة  تقام  
  . األدىن درجةالدرجة األوىل أو يف قرارات احملاكم حماكم أحد قضاهتا يف أي قرار ينطق به  النظر يف إعادةهلا ب

القرارات النهائية للمحكمة العليا أمام اللجنة القضائية للمجلس القضائي اخلاص فيمـا يتعلـق         الطعن يف   وميكن    -٨
اجتمعت اللجنـة القـضائية للمجلـس       قد  و. يف الدستور ددة  ويف الظروف احمل  على الصعيد العام    األمهية  لقضايا البالغة   با

 متشياً مع اإلصالحات اجلارية للنظام القضائي      ،سبتمرب من هذا العام   /القضائي اخلاص للمرة األوىل يف موريشيوس يف أيلول       
  . والرامية إىل حتسني وصول مواطين موريشيوس إىل العدالة

صادية واالجتماعية والثقافية تتساوى يف األمهية مع احلقوق املدنيـة          وتعتقد حكومة موريشيوس أن احلقوق االقت       -٩
والـســكر والـسياحة    ) املنـسوجات بالدرجـة األوىل    (ويقوم االقتصاد على التصنيع املوجه للتصدير       . والسياسية
ان ذات املـستوى    البلدهي من بني    لتنمية البشرية بأن موريشيوس     بشأن ا ألمم املتحدة   األخري ل تقرير  الوأفاد  . واخلدمات

 دوالر من   ٦ ٠٠٠وأصبح دخل الفرد اآلن يفوق       يف املائة    ٥متوسط معدالت النمو     وقد ناهز    .العايل من التنمية البشرية   
ما كان يصبو إليه يف مـا يتـصل         اإلجنازات املستهدفة   حقق جل   قد  زد على ذلك أن البلد      . دوالرات الواليات املتحدة  
  .باألهداف اإلمنائية لأللفية

لبنك الدويل، ومها دوالر ودوالران يف اليوم، يبقى الفقر املطلق  اللذين حددمها ا  واستناداً إىل خطي الفقر الدوليني        -١٠
 ١,٥بأقل من    يف املائة، بينما تقدر      ١واحد، تكون نسبة الفقراء أقل من       الدوالر  حد ال فباستخدام  . ظاهرة نادرة يف البلد   

 ٢٠٠٦/٢٠٠٧يف املائة يف الفتـرة       ٨,٥غري أن نسبة الفقر قدرت مبا يعادل        . يف اليوم دوالرين  يف املائة باستخدام حد ال    
باالستناد إىل خط فقر نسيب ميثل ما يعادل نصف الـدخل           وذلك  ،  ٢٠٠١/٢٠٠٢ يف املائة يف الفترة      ٧,٨دل  مقارنة مبع 

 ٧,٦االستهالك الوطين   ان من   من السك مس األفقر   وبلغت حصة اخلُ  . املتوسط الشهري لألسرة املعيشية لكل شخص بالغ      
  .٢٠٠٦/٢٠٠٧ و٢٠٠١/٢٠٠٢يف املائة يف الفترتني 

يف هو ينـدرج اآلن     ونظراً إىل هذا الوضع، بات القضاء على الفقر املطلق يشكل أولوية بالنسبة إىل احلكومة و                -١١
من التدابري للتـصدي هلـذه      علنت سلسلة   أُقد  و. حديثاًاليت ُوضعت   امليزانية  حسب ما تدل عليه     جدول أعماهلا   صدارة  
القطاع العـام والقطـاع اخلـاص    أي وأنشئت جلنة خاصة للقضاء على الفقر املطلق تضم مجيع اجلهات املعنية،    . املسألة

عن عاجلة ودعم األطفال والعاطلني     الساعدة  املللفقراء وتقدمي   ددة  واملنظمات غري احلكومية، بغية النظر يف االحتياجات احمل       
اجملموعة الكاملة من الشركاء االجتمـاعيني، مبـا يف ذلـك           تضم  وجيري إقامة شراكة مخاسية     . ب الفقر يف جيو العمل  

. منائيون وخمتلف مستويات احلكومة    واملنظمات غري احلكومية وقطاع الشركات والشركاء اإل       املنظمات االجتماعية الثقافية  
  . سنوات١٠ و٧ يف البلد يف غضون فترة تتراوح بني  حاالت الفقر املطلقويتمثل اهلدف العام يف القضاء على مجيع

شخص  ٧٠ ٠٠٠ شخص من بينهم     ٥٠٠ ٠٠٠أن القوة العاملة يف موريشيوس تضم حنو        تشري التقديرات إىل    و  -١٢
ويتوىل مكتب البحوث املتعلقة باألجور حتديد الرواتب وغري ذلك من شروط العمل بالنسبة إىل              . يعملون يف القطاع العام   



A/HRC/WG.6/4/MUS/1 
Page 4 

 

.  اليت ختتلف حبسب قطاع العمالةوعمالً بتوصية جملس األجور الوطين، حتدد احلكومة األجور الدنيا. لقطاع العامموظفي ا
والدخل احلقيقـي ملعظـم   . األجور الدنيا كل سنة باالستناد إىل عوامل من بينها التضخمتعيد النظر يف    احلكومة  كما أن   

عدد القـانوين املوحـد     الويتجلى  . بسبب النقص احلايل يف اليد العاملة     ك  وذلالعمال أعلى من األجور الدنيا املوصى هبا،        
ـ .  ساعة يف األسبوع ٤٠) يف قطاع السكر  ( ساعة يف األسبوع و    ٤٥ العمل ملدة    يف نظام لساعات العمل    صانع ومفتشو امل

والسالمة اليت حددهتا   صحة  التطلبات  ملالتابعون لوزارة العمل والعالقات الصناعية والعمالة يكفلون امتثال أصحاب العمل           
وموريشيوس ملتزمة حبماية   . املذكورةللمتطلبات  متثال  االوينص القانون على عقوبات جزائية يف حاالت عدم         . احلكومة

  يف ملنظمة العمل الدولية املتعلقة باملبادئ واحلقوق األساسية         األساسية   ات الثماين حقوق العمال، وقد صدقت على االتفاقي     
   .العملجمال 

، تقَدم خدمات الصحة    الرعاية االجتماعية اليت توفرها الدولة    احلفاظ على   الرامية إىل   ويف سياق سياسة احلكومة       -١٣
بلغ معدل وفيات   قد  و. وتوجد أيضاً عيادات خاصة تليب احتياجات من خيتارون دفع تكاليف عالجهم          .  إىل السكان  ناًجما

، اجلامعيوالتعليم جماين حىت املستوى     .  نسمة ١ ٢٢٣ ٠٨٩ان البالغ   من جمموع عدد السك    ٢٠٠٧ يف عام    ٠,٤األطفال  
حـىت  ، مبن فيهم األطفال املعوقون،      التعليم االبتدائي والثانوي إجباريان بالنسبة إىل مجيع األطفال       والقانون ينص على أن     

 طريـق القيـام قـدر       عنووضعت احلكومة ورقة سياسات ترمي إىل تعزيز مفهوم التعليم الشامل           .  السادسة عشرة  سن
  . بإدماج األطفال املعوقني يف املدارس العاديةاملستطاع 

أعمارهم الذين تتراوح ، واملعوقني   الستني  سنة فما فوق، واألرامل دون     ٦٠الذين يبلغ عمرهم    وحيق لكبار السن      -١٤
صلوا على معاش أساسـي     إذا كانوا يدرسون، أن حي     اخلامسة عشرة، أو العشرين       سنة، واليتامى حىت سن    ٥٩ و ١٥بني  

وعالوة على ذلك، تتلقى األسر احملتاجة .  للجميعلى أساس شاملوذلك ع)  يف صندوق املعاشاتغري قائم على االشتراك(
 من أرباب األسر املعيشية ذات املوارد القليلة احلـصول علـى          عن العمل   واملعوزة مساعدة اجتماعية، كما حيق للعاطلني       

ويقَـدم  .  وبدون حدود  دوا من خدمات النقل العام جماناً     يستفيميع الطلبة واملسنني واملعوقني أن      جلحيق  البطالة، و إعانات  
 على محاية كبار    ٢٠٠٦لعام  وينص قانون محاية املسنني     .  ألف أسرة حمتاجة   ٥٠لدخل لشراء األرز والدقيق إىل حنو       لدعم  

 سنني أو يتعمدون حرمان من    املعمدون إساءة معاملة    األشخاص الذين يت  القضائية  ؛ ويتعرض للمالحقة    اإلساءاتالسن من   
م وحدة محاية املسنني محـالت      نظِّوُت. من املسنني من قدر كاف من الغذاء والعناية الطبية واملأوى وامللبس          يتولون رعايته   

أن تطلب إىل توعية وحتسيس عامة بشأن حقوق املسنني، وتتلقى شكاوى من املسنني الذين حيتاجون إىل احلماية، وميكنها             
  .احملكمة إصدار أمر محاية بالنيابة عنهم

مبـادئ توجيهيـة عامـة لتنفيـذ        يشمل  ) ٢٠٠٨(اً للسياسة اجلنسانية الوطنية     وضعت موريشيوس إطار  قد  و  -١٥
 وتتوىل وحدة القضايا اجلنسانية التابعة لوزارة حقوق املرأة ومنـاء         .  يف مجيع األنشطة   لبعد اجلنساين إدماج ا استراتيجيات  

من أجل متكني املرأة وتعزيز املساواة      يف مجيع األنشطة    ج البعد اجلنساين    ادمإتنفيذ استراتيجيات   رصد  الطفل ورفاه األسرة    
إىل  مركـزاً نـسائياً      ١٥عن طريق   لقاعدة الشعبية   وتقوم الوحدة بأنشطة توعية على مستوى ا      . بني اجلنسني واإلنصاف  

 ، مجعية نسائية  ١ ٢٠٠املرأة وحنو   للنهوض ب طين للنساء املقاوالت واملركز الوطين      اجمللس الوطين للمرأة واجمللس الو    جانب  
ج البعد اجلنـساين  ادمإ فضالً عن ،فيما يتصل ببناء القدرات وتقدمي اخلدمات وتنظيم محالت التوعية من أجل متكني املرأة    

 متشياً مـع    ،اجلهات املعنية ها من   رات وغري الوزارات واإلدا يف سياق العمل مع     على مستوى السياسات والربجمة والنتائج      
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ـ اإلطار الوطين للسياسات اجلنسانية ومع اإلصالحات احلديثة الرامية إىل إ            دارة املاليـة العامـة     إفاء الفعاليـة علـى      ض
  .وإدارة األداء

ة القطاعيـة   تصميم سياستها اجلنساني  يف   مساعدة تقنية إىل مجيع الوزارات       ٢٠٠٨يوليه  /وتقدم الوحدة منذ متوز     -١٦
بصورة حبيث تنعكس   نية و ومؤشرات أدائها مستجيبة للشواغل اجلنسا    ، حبيث تكون برامج الوزارات القطاعية        هبا اخلاصة

  . وتعمل الوحدة حالياً مع ثالث وزارات منوذجية على تصميم سياستها اجلنسانية القطاعية. مناسبة يف امليزانية

 حدة معنية برفاه األسرة ومحايتها    حقوق املرأة ومناء الطفل ورفاه األسرة و      ، أنشأت وزارة    ٢٠٠٣يوليه  /ويف متوز   -١٧
تـضم  و. يتمثل هدفاها الرئيسيان يف تنفيذ سياسات واستراتيجيات مناسبة لتعزيز رفاه األسرة ومكافحة العنف املـرتيل              

ملنكوبة واألطفال املنكـوبني    إىل األسر ا  الوحدة شبكة تتألف من ستة مكاتب إقليمية ُتعرف مبكاتب دعم األسرة وتقدم             
املشورة النفسية والقانونية، ومساعدة البالغني من ضحايا العنف املرتيل، ومساعدة األطفـال مـن              : اخلدمات التالية جماناً  

كمـا تعمـل    . ضحايا االعتداء، وإسداء املشورة إىل األفراد واألزواج واجلماعات بشأن مجيع املشاكل املتصلة باألسرة            
 املعنيون تـدخالً    وظفوناملاملباشر على مدار الساعة للتصدي للمشاكل املتصلة باألسرة ويتدخل          اهلاتفي  ل  خطوط االتصا 

  .ىل الضحاياسريعاً لتقدمي املساعدة إ

ضرورة التصدي على حنو شامل ملـسألة       إدراكاً منها ل  وزارة حقوق املرأة ومناء الطفل ورفاه األسرة،        قد قامت   و  -١٨
يف مناطق خمتلفة مشمولة بوالية مكاتب      َنظَّم  ُت(للتصدي للعنف املرتيل يركز على الوقاية       ماد إطار عام    باعتالعنف املرتيل،   

املشاريع على ، و) من أجل توعية عامة الناس باملسائل املتصلة بالعنف املرتيل منتظمةٌ وأنشطةٌ ونقاشاتٌ دعم األسرة محالتٌ  
بناء القـدرات   على  ، و ")الرجل كشريك "مج التحكم يف الغضب، وبرامج      مبا يف ذلك أندية عدم التسامح، وبرا      (املبتكرة  

عن طريق تدريب مقدمي اخلدمات مبن فيهم املهنيون العاملون يف اجملال الطيب والقضاة وموظفو الشرطة هبدف حتـسني                  (
 احلكومية واملنظمات كما يركز على إقامة حتالفات اجتماعية بني الوزارات واملنظمات غري) االت العنف املرتيل  التصدي حل 

  ).أُنشئت جلنة معنية بالشراكة من أجل مكافحة العنف األسري هبدف وضع هنج منسق ملكافحة العنف املرتيل(اجملتمعية 

 يـوفر احلمايـة     ٢٠٠٧ و ٢٠٠٤يف عامي   ُعدل   و ١٩٩٧وقانون احلماية من العنف املرتيل الذي اعُتمد يف عام            -١٩
وينص هذا . حتت سقف واحدم أو معهن الذين يعيشون معهعنف ولألشخاص اآلخرين    ال نألزواج من ميارسون أو ميارس    

كما يوفر احلماية من العنف     والتمكني من شغل املسكن اململوك أو املستأجر،        القانون على أن ُيصدر القضاة أوامر احلماية        
أمـر  دار أمر ملن يتعمد خمالفـة أي        إص ميكن   ،وعند االقتضاء . من التهديد بالعنف أيضاً   وواجلنسي بل   النفسي  اجلسدي و 

  . حبضور جلسات مشورةيلزمه صادر مبوجب هذا القانون 

.  وال تقيدهاأي طائفة دينيةيف شعائر العبادة اخلاصة ب كما أن احلكومة ال تتدخل  للدولة،وال وجود لديانة رمسية  -٢٠
يج االجتماعي جملتمع موريشيوس سلنظر إىل النأمهية خاصة با، كما هي جمسدة يف الدستور، وتكتسي حرية الضمري والدين

  . وحيظر الدستور التمييز على أساس املعتقد.  متنوعة وأديان وثقافاتيتألف من أعراقالذي 

 ١٢ وهو حق يتمتع به الفرد مبوجب املـادة          ،من املكونات األساسية للحق يف حرية التعبري      هي  وحرية الصحافة     -٢١
مخـس  (وتصدر مثاين صـحف يوميـة       . احلرية والتعددية بتقاليد عريقة من    عالم احمللية   وسائط اإل وتتمتع  . من الدستور 

تألف تو. حنو مخسني صحيفة كل أسبوع أو كل أسبوعني أو كل شهركما تصدر ) باإلنكليزية والفرنسية وثالث بالصينية



A/HRC/WG.6/4/MUS/1 
Page 6 

 

 وثالث حمطـات    رسالشيوس لإل موري، ومؤسسة    البصري من هيئة اإلذاعة والتلفزيون الوطنية      - السمعيوسائط اإلعالم   
على مدار الساعة، باثنيت عشرة لغة، علـى ثـالث قنـوات            رسال براجمها   موريشيوس لإل مؤسسة  وتبث  . إذاعية خاصة 

تعمـالن   وقنـاتني    (FM)بنظام التعديل الترددي    تعمل   قناة تلفزيونية رقمية وثالث قنوات إذاعية        ١٢تلفزيونية تناظرية و  
يف موريـشيوس، وُتعـىن      اهليئة املستقلة لإلرسال نشاط البث اإلذاعي والتلفزيوين         وتنظم. (AM)بنظام التعديل السعوي    

ومعايري للترخيص للقنوات اجلديدة، مبا يف ذلـك  شروط بإصدار التراخيص للقنوات اإلذاعية والتلفزيونية اجلديدة وبوضع      
  . لمعايري املكرسةلمتثال االعدم مبادئ توجيهية للربامج وتدابري للحماية من االبتذال واملعاقبة على 

ويف هذا الـسياق، دعـت      .  قانون وسائط اإلعالم   املشهد اإلعالمي والقيام بإصالح   وتعتزم احلكومة استعراض      -٢٢
 حمامي امللكة جوفري روبرتسون، وهو خبري ذائع الصيت يف جمال قانون وسائط اإلعالم يف               ٢٠٠٨مايو  /احلكومة يف أيار  

 .ة معـاً ناسب يستفيد منه اجلمهور واحلكومإطار إعالمي موضع املشورة للحكومة بشأن  يسدي  لكي  دول الكومنولث،   
 أن يقـدم تقريـره يف       املنتظرومن  . وحتاور جوفري روبرتسون خالل زيارته مع منظمات إعالمية وجهات معنية أخرى          

  .٢٠٠٨نوفمرب /تشرين الثاين

   الدستور- ألف 

دونة ورثتها موريشيوس مبوجب أمرٍ تنفيذيٍ صادرٍ عن احلكومـة          إن دستور موريشيوس، وهو وثيقة م       - ٢٣
، يستند إىل منوذج ويستمنستر ويقوم على ركنني أساسـيني          ١٩٦٨الربيطانية وقت استقالل موريشيوس يف عام       

وتنص املادة األوىل من الدستور على أن مجهورية موريـشيوس          . سيادة القانون ومبدأ الفصل بني السلطات     : مها
ومن الواضح أن ذلك يتوافق مع احلقوق واحلريات األساسية املكفولة يف الفـصل             ". دميقراطية ذات سيادة  دولة  "

وتشمل هذه احلقـوق    . الثاين من الدستور، وهو مستوحى إىل حٍد كبريٍ من االتفاقية األوروبية حلقوق اإلنسان            
اية من العبودية والعمل القسري، واحلماية      واحلريات األساسية احلق يف احلياة، واحلق يف احلرية الشخصية، واحلم         

من املعاملة الالإنسانية، واحلماية من احلرمان من امللكية، واحلماية اليت يوفرها القانون، وحرية الضمري، وحريـة                
  .التعبري، وحرية التجمع وتكوين اجلمعيات، وحرية التنقل، واحلماية من التمييز

، فمن واجب احملاكم أال تفّسر أحكامه فحسب وإمنـا          "يوس األعلى قانون موريش "ومبا أن الدستور هو       - ٢٤
واحملكمة العليا هي اليت تبتُّ يف صالحية أو عدم صالحية أي قانون ُيدَّعى . أيضاً أن تكفل االمتثال لتلك األحكام

لدستور ذاته  وينص ا . أنه خمالف للدستور؛ وأي قانون خيالف الدستور قانون باطل بقدر ما يكون منافياً للدستور             
نَتهُك أو ميكن أن ُتنتهك حقوقه اليت يكفلها الفصل الثاين١٧يف املادة    . على أن توفر احملكمة العليا اجلرب ألي فرد ُت

وينص الدستور على استقالل اجلهاز القضائي ال عن اجلهازين التشريعي والتنفيذي فحسب بل أيضاً عن                - ٢٥
ما يتجلّى ذلك يف األحكام الدقيقة اليت تنظم تعيني القضاة ومدة واليتهم            سائر القوى السياسية أو االجتماعية، ك     

وأمنهم الوظيفي، واألحكام اليت تنظم عزهلم يف حال إساءة السلوك ويف القسم الذي يتعيَّن عليهم احترامه مبوجب 
  .الفصل السابع من الدستور
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   التشريع- باء 

وينص قانون جلنة . دد من التشريعات املتصلة حبقوق اإلنساناعُتمد يف موريشيوس يف السنوات األخرية ع  - ٢٦
احلقيقة والعدالة، الذي اعُتمد قبل أشهر قليلة، على إنشاء جلنة احلقيقة والعدالة اليت تتوىل التحقيـق يف قـضايا                   

طبيقها على  العبودية والعمل املرهتن خالل احلقبة االستعمارية يف موريشيوس، وتبت يف التدابري املناسبة الواجب ت             
نسل العبيد والعمال املرهتنني، وحتقق يف شكاوى األشخاص املتضررين من التجريد من أي أرضٍ يّدعون أن هلـم       
فيها مصلحة أو من سقوط حقهم فيها، وتعدُّ تقريراً شامالً عن أنشطتها واستنتاجاهتا باالستناد إىل معلوماٍت وأدلٍة 

  . شهرا٢٤ًيتوقع أن ُتنجز اللجنة مهمتها وأن تقدم تقريرها يف غضون وعند صدور القانون، . وقائعية وموضوعية

" التعـذيب "وبصفة خاصة، فإن تعريـف  . وُتتخذ تدابري من أجل دمج املعايري الدولية يف تشريعنا احمللي          - ٢٧
ول جرميـة    من القانون اجلنائي اليت تتنا     ٧٨ يف املادة    ٢٠٠٣الوارد يف اتفاقية مناهضة التعذيب قد أُدرج يف عام          

  ".التعذيب على يدي موظف حكومي"

   وصـدر يف    ٢٠٠٦أما القانون املتعلق بفريوس نقص املناعة البشرية واإليدز، الـذي اعتمـد يف عـام                  - ٢٨
، فينص على اتباع هنجٍ قائمٍ على احلقوق إزاء املسائل املتصلة بفريوس نقص املناعة البشرية واإليدز،                ٢٠٠٧عام  

ويتمثل أحد أهداف هذا القـانون يف       . اإليدز/ احلماية لألشخاص املصابني بالفريوس    ويتوخى بوجه خاص توفري   
اإليدز وذلك عن طريق تعزيـز      /التصدي إىل ما تشهده موريشيوس من تفش جلائحة فريوس نقص املناعة البشرية           

ويـنص هـذا    . برامج الوقاية من هذا الفريوس واالرتقاء باآلليات الوطنية لالستشارة والفحص الطيب الطوعيني           
وقد ُعـّدل   ". برنامج تبادل اإلبر  "القانون على اعتماد تدخالت التقليل من اخلطر إىل أدىن حٍد، وبوجه التحديد             

قانون احلالة املدنية هبدف السماح بزواج أي مواطنٍ من موريشيوس بأجنيب مصابٍ بفريوس نقص املناعة البشرية                
  .أو باإليدز

العمل وتعزيز اهليكل الثالثي الفّعال وتدعيم احلوار مع الشركاء االجتماعيني، وبغية إصالح إطار عالقات   - ٢٩
ويركز القانون على أمور من بينها محاية وتعزيـز         .  قانون جديد لعالقات العمل    ٢٠٠٨أغسطس  /اعتمد يف آب  

ا، وتعزيـز   احلقوق الدميقراطية للعمال ونقابات العمال، وتبسيط إجراءات تسجيل نقابات العمال واالعتراف هب           
املفاوضة اجلماعية، وتشجيع تسوية املنازعات بطريقة طوعية وإجياد حلول سـلمية هلـا، وتـدعيم إجـراءات                 
ومؤسسات حل املنازعات واخلالفات لضمان تسويتها تسويةً سريعةً وفعالةً، واحلق يف اإلضراب باعتباره املـالذ               

  .ة عمل منتجةاألخري بعد إخفاق مساعي التوفيق والوساطة، وبناء عالق

ويتوخى قانون حقوق العمل، الذي اعتمد يف اآلن ذاته، حتقيق املرونة الالزمة لتوليد طلبٍ على العمل،                  - ٣٠
ويتمثل اهلدف من هذا القـانون يف تنقـيح         . إىل جانب األمن الالزم حلماية العامل يف انتقاله من عمل إىل آخر           

أو اخلدمة، والسن الدنيا، وساعات العمل، ودفع األجور وغري ذلك وتوحيد القانون املتعلق بالعمالة وعقود العمل 
وكان مشروع قانون عالقات العمل ومشروع . من شروط العمل األساسية، هبدف ضمان احلماية املناسبة للعمال   

ية قانون حقوق العمل كالمها موضع نقاشٍ واسع النطاق مع اجلهات الوطنية املعنية وخرباء من منظمة العمل الدول
  .قبل اعتمادمها يف اجلمعية الوطنية
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   السوابق القضائية الوطنية- جيم 

ويعمـل  . عهد دستورنا إىل اجلهاز القضائي مبهمة ضمان سري شؤون جمتمعنا الدميقراطي على حنو سليم               - ٣١
. ها القضائيةاجلهاز القضائي مبوجب دستورنا يف إطار نظامٍ يفصل بني السلطتني التشريعية والتنفيذية للدولة وسلطت

ويضطلع اجلهاز القضائي باملهمة اخلاصة املتمثلة يف ضمان ممارسة السلطتني التشريعية والتنفيذية وفقاً للدسـتور               
كما يضطلع بواجب محاية احلقوق األساسية ذاهتا اليت ميكن أن ُتعرَّض للخطر لدى . وضمن احلدود اليت ُيسمح هبا

  .ةممارسة السلطة التشريعية أو التنفيذي

وجيوز ألي شخص انتهكت حقوقه اليت يكفلها الفصل الثاين من الدستور أو تنتهك أو ميكن أن تنتهَك                   - ٣٢
. وكل قانون ال يتوافق مع الدستور هو قانون باطل بقدر تعارضه مع الدستور            . أن يلتمس اجلَرب من احملكمة العليا     

 العامة وذلك بتقدمي طلبات مراجعٍة قضائيٍة على أساس كما ميكن الطعن أمام احملاكم الدستورية يف قرارات اهليئات
  . إجرائيأن القرار غري قانوين أو غري معقول إىل أقصى حد أو على أساس حدوث تعسف يف استعمال السلطة أو خطأ 

ويف السنوات األخرية، أعلنت احملكمة العليا واللجنة القضائية التابعة للمجلس القضائي اخلـاص عـدم                 - ٣٣
 مادة من الدستور ومادة من قانون املخدرات اخلطرة تنّصان على الرفض التلقائي لإلفراج بكفالة عـن                 دستورية

واعُترب ذلك النص خمالفاً . طرف متهم يكون قد أُلقي عليه القبض يف جرمية خمدرات وسبق له أن أُديَن جبرمية مماثلة
واعُتبِر أن السماح باإلفراج بكفالة هو وظيفة . تور من الدس١ملبدأ فصل السلطات املنصوص عليه ضمناً يف املادة 

  .قضائية يف جوهرها

كما رأت احملكمة العليا يف السنة املاضية أن العقوبات اإللزامية خمالفة للدستور ألن القيام بصورة عشوائية   - ٣٤
أُدين جبرمية حمددة هو بفرض عقوبة جزائية حمددة املدة يف مجيع القضايا اليت يكون فيها طرف متهم قد سبق له أن 

  .أمر خمالف ملبدأ التناسب ويصل إىل حد العقوبة أو املعاملة الالإنسانية أو املهينة ويتعارُض ومبدأ احملاكمة العادلة

   البنية األساسية حلقوق اإلنسان- دال 

   اللجنة الوطنية حلقوق اإلنسان- ١

 وبدأت ١٩٩٨اية حقوق اإلنسان املعتمد يف عام أُنشئت اللجنة الوطنية حلقوق اإلنسان مبوجب قانون مح  - ٣٥
 من قبل جلنة التنسيق الدولية للمؤسسات الوطنية        ٢٠٠٢وقد اعُتمدت يف عام     . ٢٠٠١أبريل  /العمل منذ نيسان  

حلقوق اإلنسان، وهي ختضع يف عملها للمبادئ املتعلقة مبركز املؤسسات الوطنيـة واختـصاصها ومـسؤولياهتا             
، أوصت اللجنة الفرعية املعنية باالعتمادات والتابعـة للجنـة          ٢٠٠٨أبريل  /شهر نيسان ويف  "). مبادئ باريس ("

  ".ألف"التنسيق الدولية للمؤسسات الوطنية حلقوق اإلنسان بإعادة اعتماد اللجنة ضمن فئة املؤسسات املعتمدة من الفئة 

األفراد الذين يدعون حقوقهم اليت ومن املهام الرئيسية للجنة الوطنية حلقوق اإلنسان التحقيق يف شكاوى   - ٣٦
يكفلها الفصل الثاين من الدستور قد انتهكت من جراء أفعال هيئات عامة أو موظفني حكوميني، ويف الشكاوى                 

وتشمل وظائفها أيضاً   . كما ميكنها التحقيق يف تلك األفعال من تلقاء ذاهتا        . املقدمة بشأن أفعال أفراد يف الشرطة     
  .لسجون وغريها من أماكن االحتجاز هبدف دراسة ظروف معيشة احملتجزينزيارة خمافر الشرطة وا
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وكان معظم تلك . ٢٠٠٧وقدمت اللجنة الوطنية حلقوق اإلنسان عدة توصيات يف تقريرها السنوي لعام   - ٣٧
التوصيات متعلقاً باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية وبالشرطة والسجون والتمييز على أسـاس اجلـنس              

  :ومن مجلة توصياهتا ما يلي. وإقامة العدل

ينبغي أن ُينص يف دستور جديد مقبل وبعبارات صرحية على محاية وتعزيز احلقوق االقتـصادية                 )أ(  
  واالجتماعية والثقافية؛

  ينبغي اختاذ تدابري لضمان نزاهة اإلجراءات التأديبية املتخذة ضد أفراد الشرطة؛  )ب(  

قات الشرطة بعض القواعد الرامية إىل محاية احلق يف احلرية وأن تتخذ تدابري             ينبغي أن حتترم حتقي     )ج(  
  ملنع تكرار حوادث الوفاة أثناء االحتجاز يف خمافر الشرطة؛

ينبغي اختاذ تدابري لترشيد نظام تفتيش السجون ومعاجلة الشكاوى وينبغي إعادة اعتماد العفـو                )د(  
  غي تقدمي الرعاية الطبية املالئمة إىل السجناء املصابني بأمراض حقيقيٍة؛حىت يف حاالت اجلرائم اخلطرية، كما ينب

  ينبغي النظر يف إنشاء سجنٍ مفتوحٍ للنساء؛  )ه(  

ينبغي حماكمة مرتكيب اجلرائم اجلنسية بعد ارتكاب اجلرمية بأقصر مدة ممكنة وينبغي، حيثما كان    )و(  
  عنهم إفراجاً مشروطاً بعد تقدمي الضمانات الالزمة؛ذلك مناسباً، توفري العالج النفسي هلم واإلفراج 

  .ينبغي أن ُتنَشر بلغة الكريول نسخةٌ مبسطةٌ من مجيع القوانني، ال سيما القوانني اجلديدة  )ز(  

وقد أُنشئت شعبة التمييز على أساس اجلنس، التابعة للجنة الوطنية حلقوق اإلنسان، وذلك مبوجب قانون   - ٣٨
، وأُسندت إليها سلطة تلقي أي شكوى خطية ُيدَّعى فيها انتهاك ٢٠٠٢جلنس الصادر يف عام التمييز على أساس ا

   والذي بدأ سريانه يف    ٢٠٠٢ويرمي قانون التمييز على أساس اجلنس الصادر يف عام          . هذا القانون والتحقيق فيها   
جلنسي يف جماالت معينة من     القضاء على مجيع أشكال التمييز بني اجلنسني والتحرش ا        " إىل   ٢٠٠٣مارس  / آذار ٨

إذ ال يسمُح ألي صاحب عملٍ، فيما يتـصل بـالتعيني أو            : وحيظر هذا القانون التمييز يف العمل     " النشاط العام 
وتفـرض  . االختيار أو التوظيف، بأن ميّيز على أساس اجلنس أو الوضع العائلي أو احلمل أو املسؤولية اُألسـرية                

نس حظراً صارماً على التمييز يف جماالت التعليم والسكن وحيازة امللكية ويف            أحكام قانون التمييز على أساس اجل     
  .الشركات والشراكات ويف النوادي

   مكتب أمينة املظامل املعنية باألطفال- ٢

  أُنشئ مكتب أمينة املظامل املعنية باألطفال مبوجب قانون أمني املظـامل املعـين باألطفـال الـصادر يف                    - ٣٩
ى املكتب ضمان مراعاة حقوق األطفال واحتياجاهتم ومصاحلهم مراعاة كاملة من قبل اهليئات ويتوخ. ٢٠٠٣عام 

العامة والسلطات اخلاصة واألفراد ومجعيات األفراد وتعزيز حقوق األطفال ومصاحلهم الفضلى، وتشجيع االمتثال   
  .ألحكام اتفاقية حقوق الطفل
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ر املدافعة عن حقوق األطفال، وتسدي املـشورة إىل الـوزير           وتضطلع أمينة املظامل املعنية باألطفال بدو       - ٤٠
واهليئات واملؤسسات العامة األخرى فيما يتعلق بتعزيز حقوق األطفال ومحايتها، وجتري ما تراه الزماً من حتقيقات 

  .بشأن الشكاوى املتعلقة حبقوق الطفل

   أمني املظامل- ٣

 من الدستور هبدف معاجلة املسائل الناجتة عما ٩٦املادة  مبوجب ١٩٦٨أُنشئ مكتب أمني املظامل يف عام   - ٤١
ويضطلع أمني املظامل مبهامه هذه     . ُيّدعى حدوثه من سوء إدارة يف القطاع العام ومن خمالفات قد ُيستنتج ارتكاهبا            

ويعمل . من خالل التحقيقات املستقلة واملوضوعية والرتيهة اليت ُيباشرها لدى تلقي شكاوى خطية أو مببادرة منه              
) مبا يف ذلك الـسلطات احملليـة  (أمني املظامل على إقامة توازن عادل بني ما ينتظره املواطن من خدمات احلكومة         

  .اليت تقدم تلك اخلدمات) أو السلطة احمللية(واحلكومة 

  ويتمثل اهلدف األساسي ألمني املظامل يف بناء ثقافة خدمات عامة تتسم باإلنصاف واالنفتـاح وتقـوم                 - ٤٢
  .ى املساءلةعل

   اللجنة املعنية مبمارسة حق الرمحة- ٤

اللجنة املعنية مبمارسة حق الرمحة هي هيئة غري قضائية منشأة مبوجب الدستور ُتسدي املشورة إىل رئيس                  - ٤٣
الدولة بشأن قرارات إصدار العفو أو اإلمهال، لفترة حمددة أو ألجل غري مسمى، فيما يتصل بتنفيذ أي عقوبـة                   

 الشخص، أو استبدال عقوبة أقل صرامة بأي عقوبة مفروضة أو إسقاط أي عقوبة أو جزء من أي                  مفروضة على 
عقوبة مفروضة على الشخص الرتكابه جرمية، أو غرامة جيب دفعها للدولة أو ممتلكات حيق هلا مصادرهتا بسبب ارتكاب                  

  .أي جرمية

   اللجان املنشأة مبوجب الدستور- ٥

جلنة معنية باخلدمة العامة تتوىل تعيني األفراد لتقلد أي مناصب أو االضطالع            ينص الدستور على إنشاء       - ٤٤
كمـا  . بأي مهام يف اخلدمة العامة ومتارس سلطة تأديبية على هؤالء األشخاص وتقيلهم عند اللزوم من وظائفهم              

صب أو االضطالع بأي نص الدستور على إنشاء جلنة للخدمة يف القوات النظامية تتوىل تعيني األفراد لتقلد أي منا
   .ومتارس سلطة تأديبية على هؤالء األفراد كما تتوىل إقالتهم من وظائفهم) مبا يف ذلك قوة الشرطة(مهام يف القوات النظامية 

. وتضطلع جلنة اإلشراف على االنتخابات باملسؤولية العامة عن تسجيل الناخبني وتراقب سري االنتخابات  - ٤٥
 من الدستور فتسهر على استعراض حدود الدوائر االنتخابية         ٣٨ابية املنشأة مبوجب املادة     أما جلنة احلدود االنتخ   

  .وتتوىل تقدمي توصيات بشأن أي تغيريات ينبغي إدخاهلا على حدود تلك الدوائر
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  مفوض محاية البيانات - ٦

.  يرأسـه مفـوض     على إنشاء مكتب حلماية البيانات     ٢٠٠٤ينص قانون محاية البيانات الصادر يف عام          - ٤٦
واهلدف الرئيسي هلذا القانون هو محاية حقوق األفراد يف اخلصوصية يف ضوء التطـورات يف جمـال التقنيـات                   

  .املستخدمة للحصول على البيانات املتعلقة باألفراد ونقلها واستعماهلا أو تسجيلها أو ختزينها

   اللجنة املستقلة ملكافحة الفساد- ٧

، وأُسندت إليها ٢٠٠٢ة ملكافحة الفساد مبوجب قانون منع الفساد الصادر يف عام أُنشئت اللجنة املستقل  - ٤٧
وتشمل مهامها أيضاً تثقيف الناس يف جمال       . سلطات حتقيقية واسعة فيما يتصل بشكاوى الفساد وغسل األموال        

اليت ميكن هبا القضاء    مكافحة الفساد وإسداء املشورة إىل اهليئات العامة ومساعدهتا فيما يتعلق بالسبل والوسائل             
  .على الفساد وإسداء املشورة إليها بشأن اعتماد مدونات لقواعد السلوك

  جلنة إصالح القوانني - ٨

تضطلع جلنة إصالح القوانني، وهي هيئة دستورية، مبسؤولية إبقاء قوانني موريشيوس قيد االسـتعراض                - ٤٨
ى السنة املاضية، أعدت اللجنة ورقات مناقـشة        وعلى مد . املنهجي وتقدمي توصيات بشأن إصالحها وتطويرها     

" نظام العدالة اجلنائية واحلقوق الدسـتورية لألطـراف املتهمـة         "وتقارير تنظر فيها احلكومة بشأن مسائل مثل        
  ".الوصول إىل العدالة وتقييد اختاذ إجراءات ضد املوظفني العموميني والدولة"و

   االلتزامات الدولية- هاء 

طرف يف الصكوك الرئيسية لألمم املتحدة، مبا يف ذلك العهد الدويل اخلـاص بـاحلقوق               إن موريشيوس     - ٤٩
املدنية والسياسية، والعهد الدويل اخلاص باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية، واالتفاقية الدولية للقضاء على 

 املرأة، واتفاقية مناهضة التعـذيب      مجيع أشكال التمييز العنصري، واتفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييز ضد          
وتعمل احلكومة على . وغريه من ضروب املعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة، واتفاقية حقوق الطفل

الوفاء بالتزاماهتا مبوجب هذه الصكوك وذلك بطرق من بينها ضمان توافق قوانينها وسياساهتا مع تلك الصكوك                
  .رية إىل هيئات املعاهدات املختصةوتقدمي تقارير دو

 اتفاقية األمم املتحدة حلقوق األشخاص ذوي اإلعاقـة،  ٢٠٠٧سبتمرب /وقد وقّعت موريشيوس يف أيلول      - ٥٠
وأصدرت احلكومة ورقة سياسات وخطة عمل بشأن اإلعاقة تتـضمن          . وهي ملتزمة باحترام أحكامها وتطبيقها    
ليم والتدريب والعمالة وحقوق اإلنسان والرياضـة والترفيـه والنقـل           سلسلة من التدابري املتصلة بالصحة والتع     

ويف هذا السياق، أُنشئت جلنة للتنفيذ والرصد تعمل علـى          . والتواصل وإمكانية الوصول إىل املرافق ذات الصلة      
  .تنفيذ التوصيات الواردة يف خطة العمل والتصديق املبكر على االتفاقية

فريقـي حلقـوق اإلنـسان    ألقليمية حلقوق اإلنسان مثل امليثاق اإكوك موريشيوس طرف يف صكما أن     - ٥١
فريقي حلقوق اإلنسان والشعوب ألفريقي بشأن حقوق الطفل ورفاهه، وبروتوكول امليثاق األوالشعوب، وامليثاق  ا
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يقي حلقوق  فرألعت موريشيوس على وبروتوكول امليثاق ا     وقّوقد  . فريقية حلقوق اإلنسان  ألاملتعلق بإنشاء احملكمة ا   
  .فريقياأاإلنسان والشعوب املتعلق حبقوق املرأة يف 

وموريشيوس طرف يف اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة اجلرمية املنظمة عرب الوطنية والربوتوكول املكمل هلا                - ٥٢
 عليه، كما أهنا انضمت إىل االتفاقيـة        اخلاص مبنع وقمع االجتار باألشخاص، وخباصة النساء واألطفال، واملعاقبة        

  .اخلاصة باجلوانب املدنية لالختطاف الدويل لألطفال

من بـني   كانت   إىل اآللية اإلفريقية الستعراض األقران، و      ٢٠٠٣يوليه  / يف متوز  وقد انضمت موريشيوس    - ٥٣
الدميقراطيـة  : ة الفنيـة هـي    أوائل البلدان اليت بدأت عملية االستعراض اليت تشمل أربعة من اجملاالت املواضيعي           

كما مت . االقتصادية -  ، وإدارة الشركات، والتنمية االجتماعيةواإلدارة االقتصادية واحلوكمة السياسية، واحلوكمة
 للتنسيق لإلشراف على، وهو هيئة مستقلة، ليكون مبثابة مركز وطين       تعيني اجمللس الوطين االقتصادي واالجتماعي    

ومـن  تقريرها عن التقييم الذايت      إعداد    على االنتهاء من   موريشيوس حالياً وتوشك  .  العملية يف موريشيوس   هذه
  .٢٠٠٩األقران خالل عام ختضع لعملية استعراض املتوقع أن 

   الربوتوكوالت-  واو

 يف الربوتوكول االختياري امللحق بالعهد الـدويل اخلـاص بـاحلقوق املدنيـة      مبا أن موريشيوس طرف     - ٥٤
  .تقدمي التماسات فردية إىل اللجنة املعنية حبقوق اإلنسانملواطنيها ميكن والسياسية، 

 على الربوتوكول االختياري التفاقية حقوق ٢٠٠١نوفمرب / يف تشرين الثاينعت موريشيوس أيضاًوقد وقّ  - ٥٥
ياري التفاقية   والربوتوكول االخت  ،ببيع األطفال وبغاء األطفال واستغالل األطفال يف املواد اإلباحية        ملتعلق  الطفل ا 

 على املالحظات اخلتامية اليت أبدهتا جلنة حقوق         وبناءً .بإشراك األطفال يف الرتاعات املسلحة    ملتعلق  حقوق الطفل ا  
  . من اتفاقية حقوق الطفل٢٢حتفظاهتا على املادة لدولة الطفل بشأن موريشيوس، سحبت ا

ختياري امللحق باتفاقية القضاء علـى مجيـع   وقد وافق جملس الوزراء على التصديق على الربوتوكول اال     - ٥٦
 تقدمي التماسات فردية إىل اللجنة املعنية بالقضاء على التمييز          ، يف مجلة أمور،   أشكال التمييز ضد املرأة الذي يتيح     

  .ضد املرأة

 يف الربوتوكول االختياري التفاقية مناهضة التعذيب وغريه من         موريشيوس، اليت أصبحت طرفاً   وكما أن     - ٥٧
القرعة لتكون أول بلد جيري استعراضه      قد اختريت ب  روب املعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة،          ض

 ١٨ إىل ١٠مبوجب الربوتوكول، وكان هلا شرف استقبال زيارة اللجنة الفرعية املعنية مبنع التعذيب يف الفترة من        
ناء هذه الفترة، مرافق الشرطة، ومراكز االحتجاز التابعة        وقد زارت اللجنة، يف أث    . ٢٠٠٧أكتوبر  /تشرين األول 

لفقراء من األطفال   اتأهيل الشباب يف بوباسان ومأوى      إعادة  للشرطة، والسجون، ومؤسسات أخرى مثل مركز       
 ، حسبما نص عليه الربوتوكول االختياري التفاقيةمن الناحية اإلدارية اآللية الوقائية الوطنيةوقد أُنشئت . والنساء

مناهضة التعذيب وغريه من ضروب املعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة، وذلك إىل حني تعـديل                  
وقدمت اللجنة الفرعيـة التقريـر      . التشريع القائم الذي أُنشئ مبوجبه اإلطار القانوين الذي ستعمل اآللية مبوجبه          
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وتنظر جلنة رفيعة املستوى يف تنفيذ النتائج واملالحظات .  العاميوليه من هذا/اخلاص بزيارهتا إىل موريشيوس يف متوز
  .والتوصيات الواردة يف التقرير

   تعزيز ومحاية حقوق اإلنسان على أرض الواقع-  ثالثاً
   تنفيذ  االلتزامات املتصلة حبقوق اإلنسان-  ألف

. يف قـوانني البلـد  بشكل مباشر و تلقائياًال ُتدرج   املعاهدات الدولية اليت صدقت عليها موريشيوس       إن    - ٥٨
وتسعى . ، لتتمكن موريشيوس من الوفاء بالتزاماهتا مبوجب املعاهدات ذلكوُيعدل التشريع احمللي، إذا اقتضى األمر

التأخر يف  موريشيوس إىل تقدمي تقاريرها الدورية إىل هيئات معاهدات حقوق اإلنسان يف الوقت املناسب لتاليف               
توصيات هيئات معاهدات حقوق اإلنسان الـيت       ل  خاصاً وتويل موريشيوس اهتماماً  . يدهاتقدمي التقارير يف مواع   

  .املتابعة حسب االقتضاءعلى سبيل نظرت يف التقارير الدورية اليت قدمتها موريشيوس، كما تتخذ إجراءات 

   التشريع الوطين اخلاص حبقوق اإلنسان-  باء

مواطن الذي يدعي أن حقوقه الدسـتورية قـد         ي مواطن   أل من الدستور على أنه جيوز       ١٧تنص املادة     - ٥٩
وجتدر اإلشارة إىل أن .  التقدم بطلب جرب لدى احملكمة العليا، أو جيري انتهاكها أو من احملتمل أن ُتنتهك،انُتهكت
، ويف احلكم التمهيدي يف دعوى ٢٠٠٢ديسمرب /ويف كانون األول". إنفاذ األحكام الوقائية"هو  ١٧املادة عنوان 

إعـالن  "تينغور، أشارت احملكمة العليـا إىل أن        . سضد  يف بورت لويس    مطران األسقفية الكاثوليكية الرومانية     
دعوى جرب أمام   فاحلق يف حتريك    . احلقوق األساسية ال معىن له ما مل تكن هنالك سبل انتصاف قضائية إلنفاذها            

 هي روح ١٧واملادة ...   أساسياًميثل يف ذاته حقاً حيثما يكون حق من احلقوق األساسية قد انُتهكاحملكمة العليا 
   ."...الدستور وقلبه النابض 

إقرار هذا مجيع أحكام اإلعدام الصادرة قبل ُخفّفت و. ١٩٩٥ قانون إلغاء عقوبة اإلعدام يف عام قّروقد أُ  - ٦٠
  .القانون إىل أحكام بالسجن املؤبد

ام روما األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية، وأعقبت       عت موريشيوس نظ  ، وقّ ١٩٩٨يونيه  /ويف حزيران   - ٦١
  بتنفيذ أحكام نظام رومـا     ةالصياغة املرتبط أعمال  وقد اضطلع ب  . ٢٠٠٢مارس  / آذار ٥ذلك بالتصديق عليه يف     

اجلنوب األفريقـي   العام مبساعدة املكتب اإلقليمي للجنة الدولية للصليب األمحر ملنطقة          النائب   مكتب   األساسي
  .ة مشروع القانون املتعلق باحملكمة اجلنائية الدوليالربملان قريباًعلى وسيُُعرض . نديواحمليط اهل

.  لضمان محاية األطفال من مجيع أشكال املعاملـة الـسيئة          ١٩٩٤قانون محاية الطفل يف عام      ُسنَّ  وقد    - ٦٢
 معاملة، أو وءأو سإمهال، أي أي ضرر بدين أو جنسي أو نفسي أو عاطفي أو معنوي، أو         " ضرر"وتشمل كلمة   

وينص القانون على أمر احلماية العاجلة الذي يصدره القاضي يف احلاالت اليت ُيعتقد             . الصحة أو النمو  ب ضراراإل
  . ملحوظاًفيها على حنو معقول أن الطفل يعاين أو ُيحتمل أن يعاين ضرراً
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مـن  ) ١(١٣دة  ئح التعليمية، واملا  من اللوا ) ٤(١٣املدارس حمظورة مبوجب الالئحة     والعقوبة البدنية يف      - ٦٣
وترسل وزارة التعليم تعاميم إىل املدارس يف بداية كل فصل .  من القانون اجلنائي٢٣٠قانون محاية الطفل، واملادة 

وتنظم وزارة حقـوق    . اللوائحم اطّلعوا على تلك     أهنباملدرسني  إقرار   هبذه اللوائح، كما ُيشترط      للتذكريدراسي  
بيد أن الوزارة تتلقي يف كل سـنة        . ل ورفاه األسرة برامج يف املدارس عن اتفاقية حقوق الطفل         املرأة ومناء الطف  

إىل الشرطة ُتحال هذه البالغات بالغات عن بعض حاالت التحرش اجلسدي واإليذاء اجلنسي، ويف معظم احلاالت 
 بالطفل رصد أي إدعاء     ةمل املعني  املظا ةكما يتوىل مكتب أمين   . مرتكيب تلك األفعال  وُتتخذ إجراءات تأديبية ضد     

  .بإساءة معاملة األطفاليتعلق 

 إىل منع التمييز ضد املعـاقني بـسبب         ١٩٩٦ويهدف قانون تدريب وتوظيف األشخاص املعاقني لعام          - ٦٤
كما أن غرض جملس تدريب وتوظيف األشخاص املعاقني، الذي أُنشئ مبوجب القانون املذكور، هو منع             . اإلعاقة

وُيعترب متييز  .  املعاقني وتشجيع إنشاء مراكز تدريب مهين أو مؤسسات أخرى مالئمة لتدريب املعاقني            التمييز ضد 
ومن القوانني  . ، فعالً خمالفاً للقانون    يف اإلعالن عن الوظائف ويف التوظيف      ،أرباب العمل ضد األشخاص املعاقني    

، وقانون املـرور    )العامةباين  الوصول إىل امل  (  األخرى اليت تليب احتياجات األشخاص ذوي اإلعاقات قانون املباين        
األنـشطة  (، وقانون الرياضـة     )توفري مواقف خاصة للسيارات وكوبونات وقوف جمانية للمعاقني       (على الطرق   

  .كما اُتخذت خطوات جلعل إجراءات االقتراع مراعية لظروف املعاقني). الرياضية للمعاقني

، على قبول املصابني باضطرابات عقلية يف ١٩٩٨ يف عام قّرة، الذي أُوينص قانون الرعاية الصحية العقلي  - ٦٥
وأي مريض يصدر أمر بإدخاله إىل مركز لرعاية . مراكز رعاية الصحة العقلية بصورة طوعية دون أمر من القاضي

عـانون  كما أن املرضى الـذين ي     . لدى جلنة الصحة العقلية   الطعن يف القرار    من حقه   ) رغما عنه (الصحة العقلية   
ملحـق  يف جـدول    هي حمـددة    حسبما  (قوقهم وحرياهتم   ، ُيعرَّفون حب  أقارهبم، وكذلك أقرب    اضطرابات عقلية 

  .بلغة يفهموهنا) القانونب

 عقب التعليقات الصادرة من قّرسجن األفراد يف حالة عدم الوفاء بدين مدين، الذي أُ) إلغاء(وينص قانون   - ٦٦
يف إال ، على أنه ال جيوز سجن املدينني يف حالة عدم الوفاء بدين مدين ٢٠٠٥عام اللجنة املعنية حبقوق اإلنسان يف 

 سجن أي شخص جملرد     ومل يعد جائزاً  . اليت تنطوي على غش وتدليس أو على ارتكاب فعل جنائي         حاالت الدين   
  .عدم وفائه بدين مدين

ن موريشيوس وإليها لقضاء ما تبقى ، نقل السجناء م٢٠٠١ يف عام قّرويتيح قانون نقل السجناء، الذي أُ  - ٦٧
 يف اتفاقيـة    األطـراف  البلـدان القانون تشمل   هذا  والبلدان احملددة اليت ينطبق عليها      . من أحكام صادرة حبقهم   

كما أبرمت  . ستراسبورغ املتعلقة بنقل األشخاص احملكوم عليهم ونظام نقل اجملرمني املدانني يف نطاق الكمنولث            
، ومع مجهوريـة ترتانيـا      )٢٠٠٣يونيه  /يف حزيران (ة لنقل السجناء مع مجهورية غينيا       موريشيوس اتفاقات ثنائي  

). ٢٠٠٨يوليه /يف متوز(، ومدغشقر )٢٠٠٥أكتوبر /يف تشرين األول(، واهلند )٢٠٠٣يونيه /يف حزيران(املتحدة 
  .اتفاقات ثنائية مع كينيا وأوغندا وبورونديعقد  يف وجيري النظر حالياً
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  على نفسها طوعاً لدى ترشـحها      موريشيوس  اليت قطعتها   ات  التعهد  -  جيم
  لعضوية جملس حقوق اإلنسان

الدميقراطية واحلكم الرشيد والتنمية، وبتعزيز املؤسسات الوطنية إعالن مكانة تعهدت موريشيوس مبواصلة   - ٦٨
أكرب إسهاماً  ، وبأن تسهم     يف النهوض حبقوق اإلنسان     بناءً اليت حتمي حقوق اإلنسان ملواطنيها، وبأن تؤدي دوراً       

يف تعزيز أنشطة األمم املتحدة املتصلة حبقوق اإلنسان، وبأن تشارك بفعالية يف عمل جملس حقوق اإلنسان لتعزيز                 
آليـة  ختضع لعملية االستعراض يف إطـار       حقوق اإلنسان بروح من احلياد واحلوار والتعاون، وبأن         مجيع  ومحاية  

تدعم اجلهود الدولية الرامية إىل تعزيز حوار الثقافات والتفاهم فيمـا بـني             االستعراض الدوري الشامل، وبأن     
  .حقوق اإلنسانجلميع احلضارات والثقافات واألديان بغية تيسري االحترام العاملي 

وتعتقد موريشيوس أهنا التزمت وما زالت ملتزمة بتعهداهتا عن طريق العمل الذي تـضطلع بـه علـى                    - ٦٩
  .ويلالصعيدين احمللي والد

   أنشطة املؤسسات الوطنية حلقوق اإلنسان- ١

  اللجنة الوطنية حلقوق اإلنسان  ) أ(

. السجون حديثي التعيني  وظفي  عقدت اللجنة الوطنية حلقوق اإلنسان حلقة عمل عن حقوق اإلنسان مل            - ٧٠
بشأن لشرطة  وقد حضر إىل موريشيوس خبريان من املركز الدويل لدراسات السجون لتقدمي املشورة إىل مفوض ا              

  . تقييم لنظام التدريبإلجراءالسجون، وملوظفي دورة تدريبية 

بوانـت  "زار أعضاء اللجنة الوطنية حلقوق اإلنسان مجيع السجون يف موريشيوس، مبا فيها سجن              كما    - ٧١
أصدرت اللجنـة   و.  للوقوف على أوضاع االحتجاز يف تلك املرافق       ٢٠٠٧يف رودريغيز، خالل العام     " الجيول

دليل السجناء الذي يشتمل على لوائح السجون، وذلك يف نسخة مبسطة باللغات اإلنكليزية والفرنـسية               ك  كذل
  .والكريولية لكي يوزع على السجناء املدانني عند دخوهلم السجن

   املعنية مبسألة التمييز على أساس اجلنسُشعبةال  )ب(

محالهتا لزيادة الوعي بشأن التمييز على أسـاس         املعنية مبسألة التمييز على أساس اجلنس        شعبةواصلت ال   - ٧٢
يف مدرسة تدريب قوات الـشرطة و     املصارف و اجلنس والتحرش اجلنسي يف املدارس ومؤسسات القطاع اخلاص و        

  .الفئات االجتماعية ويف مراكز املرأة يف موريشيوس وردوريغيزأوساط 

   باألطفالة املظامل املعنية مكتب أمين- ٢

 من الندوات واحللقات الدراسية وحلقات  باألطفال دورات تدريبية وعدداًة املظامل املعنيةينظم مكتب أمين  - ٧٣
العمل، يف كل من موريشيوس ورودريغري، وذلك لتوعية أصحاب املصلحة الذين يعملون مع األطفال باتفاقيـة                

ء األطفـال وعمـل     حقوق الطفل وباملسائل ذات الصلة مثل العنف ضد األطفال وإساءة معاملة األطفال وبغـا             
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 املظامل، بالتعاون مع وزارة التعليم، جمموعة من التوجيهات عن العنف ضد األطفال             ةوأعد مكتب أمين  . األطفال
  . خاصة باملوظفني العاملني يف قطاع التعليم

   التعاون مع آليات حقوق اإلنسان- ٣

 كمـا   ،عضاء املؤسـسني  شاركت موريشيوس بنشاط يف إنشاء جملس حقوق اإلنسان بوصفها أحد األ            - ٧٤
 يف اجمللس، عـن  وقد دافعت موريشيوس بقوة، بوصفها عضواً. أسهمت يف جعل هذه اهليئة فعالة بقدر املستطاع 

جلعل العامل أكثر   املبذولة  وموريشيوس ملتزمة بضمان أال تكون املساعي       . األساسيةحرياهتم  أولئك احملرومني من    
أن النظام املتعدد األطراف، وخباصة األمم املتحدة، وهي ترى . الشخصية على حساب حقوق اإلنسان واحلرية أمناً

جيب أن يعمل مع مجيع البلدان بروح من احلوار والتعاون واملوضوعية وعدم االنتقائية من أجل مواصلة النهوض                 
  .بقضايا حقوق اإلنسان يف كل البلدان

لوطين، فإن موريشيوس ملتزمة بتعزيز هذه احلقوق وباإلضافة إىل إعالء مكانة حقوق اإلنسان على الصعيد ا  - ٧٥
املعاهدات، كما  وهي تتعاون تعاوناً تاماً مع آليات حقوق اإلنسان، مبا يف ذلك هيئات. ومحايتها على الصعيد الدويل

ـ            اد تشارك بنشاط يف معاجلة مجيع املسائل املتصلة حبقوق اإلنسان مع املنظمات الدولية واإلقليمية األخرى مثل االحت
وهي، بالتايل،  . اإلنسان وتشارك موريشيوس كذلك يف اجلهود اإلقليمية الرامية إىل تعزيز ومحاية حقوق          . األفريقي

  .طرف يف صكوك حقوق اإلنسان اإلقليمية، مبا يف ذلك امليثاق األفريقي حلقوق اإلنسان والشعوب

ومواطنو موريشيوس  . وق اإلنسان وتقدمت موريشيوس بترشيح مواطنيها للعمل يف هيئات معاهدات حق          - ٧٦
اللجنة املعنية حبقوق اإلنسان؛ واللجنة املعنية باحلقوق االقتصادية واالجتماعيـة          : يف اهليئات التالية  حالياً  أعضاء  

وعالوة على . والثقافية؛ واللجنة االستشارية جمللس حقوق اإلنسان؛ واللجنة املعنية بالقضاء على التمييز ضد املرأة
  .رئيس القضاء يعمل يف اللجنة اإلفريقية حلقوق اإلنسان والشعوبذلك، فإن 

مترابطة ويعزز بعضها   هي قضايا    وحقوق اإلنسان    ، والتنمية ،حماربة الفقر قضايا  وتسلّم موريشيوس بأن      - ٧٧
ئيـة  الفقر والتنمية الذي نظمتـه اجلماعـة اإلمنا  املعين بوهبذه الروح استضافت موريشيوس املؤمتر الدويل       . بعضاً

فق عليها املؤمتر العمل على إنشاء مرصد إقليمي اتومن بني املسائل اليت . ٢٠٠٨أبريل /فريقي يف نيساناألللجنوب 
  رصد التقدم احملرز يف تنفيذ اإلجراءات يف اجملاالت ذات األولويـة الرئيـسية املتـصلة بالقـضاء          من أجل   للفقر  

  .على الفقر

  والتحديات واملعوقات اإلجنازات وأفضل املمارسات -  رابعاً
   االجنازات وأفضل املمارسات-  ألف

   مركز حقوق اإلنسان- ١

ويهدف املركز بشكل .  لتعزيز حقوق اإلنسان يف موريشيوس٢٠٠٧أُنشئ مركز حقوق اإلنسان يف عام   - ٧٨
  .رئيسي إىل توعية اجلمهور بوجود مؤسسات وقوانني خاصة حبقوق اإلنسان حىت تتسىن هلم االستفادة منها
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للمجموعات غري الدينية واجلمعيات حلقوق اإلنسان اليت ُيتاح فيها أحد املنابر الرئيسية هو املركز كما أن   - ٧٩
تنظيم الندوات واالجتماعات بشأن القضايا املتصلة حبقوق يادين وحىت األحزاب السياسية من مجيع املبل واألندية  
مقـر  بانتظام يف   ُتعقد  مؤمترات وندوات   للمشاركة يف   سان  خرباء أجانب يف جمال حقوق اإلن     دعى  ُيوس. اإلنسان
وقد عقد أعضاء اللجنة الفرعية ملناهضة التعذيب التابعة لألمم املتحدة مناقشات مع أصحاب املصلحة من . املركز

وجيري تدريب أشخاص من املنظمات غري احلكومية ونقابات العمال املختلفة        . املركز املذكور قر  موريشيوس يف م  
 دورات التـدريب    دير وسـي  .على مستوى القاعدة الـشعبية    يقومون بدورهم مبساعدة ومتكني املواطنني      يث  حب

ويتوىل . اجملتمع، وسيتناولون مواضيع خمتلفة متصلة حبقوق اإلنسان      ميادين  متحدثون حمليون متطوعون من خمتلف      
لكتيبات اإلعالمية عن املسائل املتعلقة مركز حقوق اإلنسان كذلك تنظيم احلمالت املتصلة حبقوق اإلنسان ونشر ا

  . من اتفاقيات حقوق اإلنسان اليت صدقت عليها موريشيوسحبقوق اإلنسان، كما سيوزع على اجلمهور نسخاً

   خطة العمل الوطنية اخلاصة حبقوق اإلنسان- ٢

 حبقـوق   خطة عملها الوطنيـة اخلاصـة     إعداد  توشك موريشيوس، يف الوقت احلايل، على االنتهاء من           - ٨٠
وتسعى هذه اخلطة إىل بناء ثقافة قوية حلقوق اإلنسان يف موريشيوس بتوفري محاية أفضل لألفراد، ووضع . اإلنسان

كما . املزيد من الربامج الفعالة اليت تعزز نوعية احلياة للجميع، وخباصة الفئات الضعيفة، وبتحسني الوئام الوطين              
أما اهلدف األساسي   .  اإلنسان لدى عامة اجلمهور ويف قطاعات بعينها       تتطلع اخلطة إىل تعزيز زيادة الوعي حبقوق      

  .خلطة العمل الوطنية فهو إحداث حتسينات ملموسة يف احترام مجيع فئات حقوق اإلنسان

 إىل أهداف واقعية وواضحة، كما وقد ُوضعت خطة العمل الوطنية بالتشاور مع أصحاب املصلحة استناداً  - ٨١
 ملختلـف  لإلطار القانوين الدويل واحمللي، ووصفاًعاماً  فهي تشمل استعراضاً  .  من اجملاالت  اً كبري أهنا تشمل عدداً  

فئات حقوق اإلنسان اليت يتمتع هبا املواطن يف موريشيوس، ودور املؤسسات الوطنية واجملتمع املدين؛ كما تؤكد                
خذة حىت اآلن يف كل جمـال وأوجـه         وتصف اخلطة اإلجراءات املت   . احلاجة إىل التثقيف يف جمال حقوق اإلنسان      

 زمنيـة   وتقترح اخلطة كذلك أطراً   . معاجلتها، كما تقترح التدابري الالزمة ملعاجلة ذلك القصور       اليت جيب   القصور  
اإلطار الزمين تعيني وسيضمن . حمددة لتحقيق أهدافها، على أن ُتنفذ التدابري على املدى القصري واملتوسط والطويل

يسّهل، يف من شأنه أن  لتنظيم أنشطتهم، كما أن ةهنائيآجال ني يف حتقيق أهداف خطة العمل       لمشاركُتحّدد ل أن  
  .هناية املطاف، عملية الرصد والتقييم النهائي

   توزيع نسخ جمانية من الدستور- ٣

   كمـا أن .  على خمتلـف فئـات الـشعب    نسخة من الدستور جمانا٣٥ً ٠٠٠مت طبع وتوزيع أكثر من     - ٨٢
وتنوي الـسلطات   .  نسخة أخرى حتت الطبع وسيتم توزيعها على مجيع طالب املدارس الثانوية           ٣٠ ٠٠٠هناك  

  .إصدار نسخ من الدستور بنظام بريل ليستفيد منها ذوو اإلعاقات البصرية

   القانون اإلنساين الدويل- ٤

غرض اللجنة هو و. ٢٠٠٢أُنشئت جلنة القانون اإلنسان الدويل حتت رعاية مكتب رئيس الوزراء يف عام   - ٨٣
بشكل جتـرييب   كما بدأ   .  فيها والتعريف هبا   موريشيوس طرفاً دخلت  تنفيذ صكوك القانون اإلنساين الدويل اليت       
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 وجيري اإلعداد حالياً. ٢٠٠٧يف املدارس الثانوية احلكومية يف عام " دراسة متهيدية للقانون اإلنساين"تدريس مادة 
عـن  دراسية  وفيما خيص املرحلة اجلامعية، فقد أُدخلت وحدة        . ة اخلاصة لتوسيع املشروع ليشمل املدارس الثانوي    

كما تعمل  و. يف جامعة موريشيوس  " بكالوريوس القانون مبرتبة الشرف   "القانون اإلنساين الدويل ضمن مقررات      
ـ    عقد  توعية اجلمهور بالقانون اإلنساين الدويل عن طريق        على  بنشاط  اللجنة   ية حلقات العمل واحللقات الدراس

  .وتزويد املكتبة الوطنية يف موريشيوس بالكتب

وموريشيوس طرف يف صكوك القانون اإلنساين الدويل الرئيسية، كما أهنا تنظر يف مسألة االنضمام إىل                 - ٨٤
  .االتفاقية الدولية حلماية مجيع األشخاص من االختفاء القسري

التعيني يف إدارة السجون التدريب على      حديثي  موظفي السجون فضالً عن      من   ٧٠٠وقد تلقى أكثر من       - ٨٥
، ساعد برنامج األمم املتحدة اإلمنائي إدارة الـسجون بتـوفري           ٢٠٠٧  عام ويف. املسائل املتصلة حبقوق اإلنسان   

وسيجري إدراج  . السجونموظفي  اثنني من املستشارين للقيام بتقييم ومراجعة املنهج التعليمي لتدريب          خدمات  
الـدعم  األمم املتحدة اإلمنـائي     كما قدم برنامج    . إلنسان يف هذا املنهج بعد مراجعته     مفاهيم وممارسات حقوق ا   

 ٢٠إلدارة السجون فيما خيص الدورة التدريبية املتعلقة بتدريب املدربني يف جمال حقوق اإلنسان اليت استفاد منها    
إلدارة أس مدرسة التدريب التابعة ، كما طُلب من الربنامج اآلن املساعدة بتوفري خبري لريموظفي السجونمن كبار 

السجون من مكافحة املخدرات وفريوس نقـص املناعـة         موظفي  وجيري تنظيم حلقات عمل لتمكني      . لسجونا
  .اإليدز يف السجون/البشرية

وتتوىل اللجنة الوطنية حلقوق اإلنسان واحملاكم التحقيق يف االدعاءات املتعلقة بوحشية الشرطة، كما تتوىل   - ٨٦
أثناء وجـوده    يف حالة وفاة الشخص يف السجن أو         وجيري التحقيق القضائي فوراً   . ل معها بسرعة وصرامة   التعام
الـشرطة أو  أفراد من ضد ظاهرية ويف احلاالت اليت يكشف فيها التحقيق عن أدلة      . االحتجاز لدى الشرطة  رهن  

تعويـضات  ،  قليلة حدثت مؤخراًوقد قدمت الدولة، يف حاالت   . إىل القضاء ن  واملسؤولُيحال  السجون،  موظفي  
 لدى الشرطة، دون انتظار معرفة قـرار        همحتجازأثناء ا  األشخاص الذين توفوا      أقارب اهلبة إىل أقرب  على سبيل   

  . التدابري األخرى املتخذة بغية التصدي لوحشية الشرطة٩١وتوجز الفقرة .  الشرطةاحملكمة العليا بشأن مسؤولية

   التحديات واملعوقات-  باء

على أن من حق أي     " القانونمبوجب  ماية  احلأحكام لضمان   "من الدستور وعنواهنا    ) ١(١٠تنص املادة     - ٨٧
وعلى الرغم من اجلهود .  أن حيصل على حماكمة عادلة خالل فترة زمنية معقولةبارتكاب فعل جنائيشخص ُيتهم 

وقوع ، بعد مرور عدة سنوات على األحيانعض واحملاكم، فإن الدعاوى ُينظر فيها، يف بالنيابة اليت تبذهلا الشرطة و
يف تأخري إيداع الدعاوى والفصل فيها إىل نقص املوظفني يف الشرطة ويف مكتب             الرئيسي  ويعود السبب   . اجلرمية
احلـق  كثرياً ما ُيصر املتهمون الذين هلم       و. العامة والكم اهلائل من الدعاوى املتراكمة أمام احملاكم       لنيابات  مدير ا 

 موجودين ن حمامون بعينهم قد ال يكونوامون من اختيارهم، على أن ميثلهم حمي يف أن يتوىل الدفاع عنهمالدستور
إىل فترة االحتجاز السابق للمحاكمة ألهنا طويلة       يف بعض احلاالت    وقد انُتقدت   . يف املواعيد اليت حتددها احملاكم    

  .حد غري عادي
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ال يزال الدعاءات املتصلة بوحشية الشرطة يف الشهور األخرية، يف عدد ااهلائل وعلى الرغم من االخنفاض    - ٨٨
أفـضل  "بأهنا  كثرياً ما توصف     اليت توصف    ركزون على احلصول على االعترافات    يمن املتصور أن أفراد الشرطة      

 ١٠٠ و٩٩ و٩٨وتتناول الفقرات .  أكثر حداثة من استعمال أساليب حتقيقبوسائل غري الئقة بدالًوذلك " األدلة
  .دناه األساليب املشار إليهاأ

عدد السجناء واألشـخاص    تزايد  وال شك يف أن السجون يف موريشيوس مكتظة، والسبب يف ذلك هو               - ٨٩
  .وردت تقارير عن االجتار باملخدرات داخل السجونكما . املوجودين يف احلبس االحتياطي

  .مل واملعيشة غري املرضيةوقد اشتكى العمال املهاجرون يف األشهر األخرية من أوضاع الع  - ٩٠

  وريشيوسالتعهدات الرئيسية مل األولويات الوطنية واملبادرات و-  خامساً
وذلـك  جيب مراجعة قانون محاية حقوق اإلنسان، الذي أُنشئت مبوجبه اللجنة الوطنية حلقوق اإلنسان،        - ٩١

رؤساء القضاء السابقني وهـو     وقد أوكلت احلكومة هذه املهمة إىل أحد        . قرارهبعد مرور عشرة سنوات على إ     
اسـتعراض دور اللجنـة     هذه  املراجعة  عملية  ومن بني األمور اليت ستشملها      . عضو يف إحدى هيئات املعاهدات    

  .الوطنية حلقوق اإلنسان وسلطاهتا وتكوينها

لقطاع العدل هبدف حتسني إقامة العدل، حسب جراء أو دعم إصالحات بعيدة املدى      واحلكومة ملتزمة بإ    - ٩٢
سيجري قريبـاً إدخـال     كما  . التوصيات الصادرة عن اللجنة الرئاسية اليت يرأسها اللورد ماكي من كالشفريم          

داخـل احملكمـة العليـا يف       ابتدائيـة   إنشاء حمكمة استئناف مستقلة وحمكمة      أجل  تعديالت على الدستور من     
قاضـيان  نان من القضاة، كما ينظـر      ، ينظر يف الدعاوى اجلنائية اث     ٢٠٠٨يناير  /ومنذ كانون الثاين  . موريشيوس

. آخران يف الدعاوى املتصلة بقانون األسرة، وذلك بدوام كامل بغية االنتهاء من النظر يف الـدعاوى املتراكمـة                 
  .، سينظر يف الدعاوى التجارية اثنان من القضاة يعمالن بدوام كامل٢٠٠٩يناير / من كانون الثاينواعتباراً

هـو  الفـرص، و  بتكافؤ   مشروع القانون اخلاص     ٢٠٠٨نوفمرب  /يف تشرين الثاين  الربملان  على  وسُيعرض    - ٩٣
 من الدستور، وكذلك السن واحلمل واإلعاقة اجلسدية        ١٦ و ٣لتمييز املشمولة يف املادتني     خمتلف أسباب ا  يشمل  

خلـدمات  التوظيف والتعليم وتوفري السكن والـسلع وا      ذات الصلة ب  اجلنسي، وذلك يف اجملاالت     يل  والعقلية وامل 
ألفـراد  واملرافق األخرى والرياضة وحيازة املمتلكات غري املنقولة والقبول يف األندية واألماكن اخلاصة املفتوحة              

  .الفرصمعنيتني بتكافؤ وينص مشروع القانون كذلك على إنشاء جلنة وحمكمة . اجلمهور

.  بالشكاوى املقدمة ضد الـشرطة      مشروع قانون يتعلق   ومن املقرر كذلك أن ُيعرض على الربملان قريباً         - ٩٤
بأفعاهلم وسينص مشروع القانون على إنشاء هيئة مستقلة للنظر يف الشكاوى املقدمة ضد أفراد الشرطة فيما يتعلق 

 مشاورات مع اللجنة الوطنية حلقوق اإلنـسان        ٢٠٠٨أكتوبر  /أُجريت يف تشرين األول   قد  و. أثناء أداء وظائفهم  
صلحة، وكذلك مع خرباء من املفوضية املستقلة لتلقي الشكاوى املقدمة ضد الشرطة اجلهات صاحبة املوغريها من 

  .يف اململكة املتحدة، واملفوضية السامية حلقوق اإلنسان، ومكتب األمم املتحدة املعين باملخدرات واجلرمية
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ملنهج التعليمي، على إدماج  إلطارها الوطين املتعلق باوتعمل وزارة التعليم والثقافة واملوارد البشرية، وفقاً  - ٩٥
وعند اكتمال اإلطار الـوطين املتعلـق   . التثقيف يف جمال حقوق اإلنسان يف املناهج املدرسية يف املرحلة االبتدائية          

  .باملنهج التعليمي للمدارس الثانوية، سيتم إدخال برنامج التثقيف يف جمال حقوق اإلنسان يف املرحلة اإلعدادية

هج التعليمي املتعلق بالتثقيف يف جمال حقوق اإلنسان تدريب كُّتاب املنهج املسؤولني  وسيقتضي وضع املن    - ٩٦
 املساعدة اليت يقدمها خرباء تقنيون يف املنهج        علىالتدريب  شتمل  وسي. عن كتابة املواد املرجعية للتدريس والتعلّم     

يف إدماجاً فعـاالً     حقوق اإلنسان    التعليمي املتعلق حبقوق اإلنسان، لغرض ضمان إدماج عناصر التثقيف يف جمال          
  .جماالت التعلم املختلفة بغية إحداث التغريات السلوكية املنشودة لدى التالميذ

 للربنامج العاملي للتثقيف يف جمال حقوق اإلنسان، أنشأت ٢٠٠٩- ٢٠٠٥ مع برنامج العمل للفترة ومتشياً  - ٩٧
تضم أعـضاء مـن خمتلـف       تثقيف يف جمال حقوق اإلنسان      للوزارة التعليم والثقافة واملوارد البشرية فرقة عمل        

 بتسليط الـضوء علـى      الوزارات واملنظمات غري احلكومية واملنظمات الدولية لتنظيم محلة هتدف إىل القيام فوراً           
  .، باإلضافة إىل إدماجه يف منهج التعليماالرتقاء بهالتثقيف يف جمال حقوق اإلنسان و

وعي باملسائل املتصلة حبقوق اإلنـسان علـى        زيادة ال  لألنشطة من أجل     اقترحت فرقة العمل خطة   قد  و  - ٩٨
يف ومن بني األمور اليت تشملها األنشطة مسابقات يف كتابة املقال والشعر والغناء، ومسابقات              . مستوى املدارس 

 وإعـداد   الرسم وامللصقات، ورواية القصص، واملناظرة، واخلطابة، وإقامة معرض ألفضل املواد املقدمـة،           جمايل  
 أن تتناول املدارس املسائل املتصلة      وميكن أيضاً . جمموعة من املواد املتعلقة حبقوق اإلنسان لتوزيعها على املدارس        

  .حبقوق اإلنسان يف اجتماعاهتا الصباحية

وسـينظر  . و ال بد من تدريب املدرسني من أجل التنفيذ الفعال لعملية التثقيف يف جمال حقوق اإلنسان                 - ٩٩
لتعليم يف موريشيوس، وهو اجلهة املسؤولة عن التدريب يف أثناء اخلدمة وقبل االلتحاق هبا، يف تضمني براجمه معهد ا

وهكذا، سيـصبح املدرسـون أفـضل       . عن التثقيف يف جمال حقوق اإلنسان      التدريبية   التدريبية بعض الوحدات  
  .اإلنسان لتنفيذ املنهج التعليمي املتعلق بالتثقيف يف جمال حقوق استعداداً

نفيـذ بـرامج    عن طريق ت  اليت يشارك فيها الطالب بنشاط      " أندية العفو "كثري من املدارس    وكما ينظّم     - ١٠٠
وسيكون من ضمن األنشطة األخرى املتعلقة مبناهج       . للتوعية بشأن انتهاكات حقوق اإلنسان يف البلدان األخرى       

وستركز هذه األندية على املسائل واألنـشطة الوطنيـة   . قوق اإلنسان يف املدارسحلالتعليم املختلطة إنشاء أندية   
وباإلضافة إىل ذلك، ستتيح هذه األندية للطالب فرص تعلم حقيقية يف هنـج حقـوق               . املتعلقة حبقوق اإلنسان  

  .اإلنسان تنمي شخصيتهم وتعزز لديهم احترام حقوق اإلنسان واحلريات األساسية

. ساليب وهيكل عملها والتكنولوجيا املستعملة لتعقب اجملرمني      وقد شرعت الشرطة يف عملية حتديث أل        - ١٠١
ويف هذا . وهنالك حتول اآلن من التحقيق القائم على االعتراف إىل التحقيق القائم على األدلة للكشف عن اجلرائم

  .الصدد، جيري التركيز على استعمال التكنولوجيات اجلديدة يف ميدان علوم الطب الشرعي

. تعمل اآلن بكامل طاقتها    م الطب الشرعي يف موريشيوس    يف خمترب عل  ختبار احلمض النووي    مرافق ا إن    - ١٠٢
ـ        دائرة خدمات عل  فرباير من هذا العام، حضر فريق من        /ويف شباط  دة إىل  م الطب الـشرعي يف اململكـة املتح
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ير علم الطـب    م الطب الشرعي بغية وضع استراتيجية طويلة األجل الستعمال وتطو         موريشيوس لتقييم خمترب عل   
البلـدان  مـن   وباإلضافة إىل ذلك، يتم التركيز على بناء القدرات يف املخترب مبساعدة            . الشرعي يف موريشيوس  

برنـامج  تنفيذ على ) اململكة املتحدة(فريق من اخلرباء من جامعة ستافوردشري      قد أشرف   و. واملؤسسات الصديقة 
م الطب الشرعي    ملصلحة املوظفني يف خمترب عل     ٢٠٠٨مرب  سبت/ أيلول ٥أغسطس إىل   / آب ٢٦تدرييب يف الفترة من     

 بالطب الشرعي والتدريب املتعلق بشهادة اخلرباء والتدريب يف جمال علم ةوعيتوأفراد الشرطة، ويتعلق الربنامج بال    
  .الطب الشرعي

وذلـك  وباإلضافة إىل ذلك، جيري تنقيح مشروع قانون حتديد اهلوية باالعتماد على احلمض النـووي                 - ١٠٣
وبسن هذا التشريع، سيسري التحقيق اجلنائي، من الناحية العمليـة،          . املصلحةمجيع اجلهات صاحبة    بالتشاور مع   

كما سيتيح مشروع القانون املذكور إمكانية      . قاعدة بيانات احلمض النووي   باالستناد إىل املعلومات املستقاة من      
وسُتتخذ تـدابري الـضمان     . ع اجملرمني املعروفني يف البلد    البحث الفوري ملطابقة البصمة مع احلمض النووي جلمي       

  .التوازن املطلوب بني تعزيز األمن واحلاجة إىل محاية احلريات الفرديةلكفالة املالئمة يف صياغة التشريع 

 من احملتجزين يف ٣٧٧ومن أجل التصدي ملشكلة االكتظاظ يف السجون، أُنشئت مرافق إضافية الستيعاب   - ١٠٤
 وحـدة للفـصل     ١٤كما أُنـشئت    .  أمكن ذلك  ماوجيري كذلك حتسني اهلياكل األساسية حيث     . تلفةسجون خم 

وسُينشأ سجن جديد حديث وذو إجـراءات       . سجن النساء يجري توسيع   وس.  حمتجزاً ١٣٧واحلماية الستيعاب   
قع طرح العطاءات ومن املتو.  بالسجن لفترات طويلة ممن يقضون أحكاماً حمتجزا٧٥٠ًأمنية مشددة الستيعاب حنو 

  . تقريبا٢٠٠٩ًأغسطس /املتعلقة بتشييد السجن اجلديد حبلول آب

ويهدف مشروع  . وقد أُحيل مشروع قانون اجلرائم اجلنسية إىل جلنة خمتارة ملزيد من الدراسة والتشاور              - ١٠٥
  جديداًشروع تعريفاً ويف هذا الصدد، يقدم امل  .اجلرائم اجلنسية هذا إىل إدراج أحكام إضافية أفضل بشأن        القانون  

ويلغي جترمي ممارسة األشخاص البالغني للنـشاط       جلرمية االغتصاب، وحيدد فئات جديدة جلرائم االعتداء اجلنسي         
  . اجلنسي فيما بينهم بالتراضي

 لتنسيقه مع توجيهات االحتاد األوريب املتعلقة حبماية ٢٠٠٤ومن املقترح تنقيح قانون محاية البيانات لعام   - ١٠٦
  .وتقترح احلكومة عقد اجتماعات تشاور مع أصحاب املصلحة هبدف إدخال تعديالت على القانون. لبياناتا

مع أصحاب املصلحة العام املاضـي، ورقـة   ُعقدت  أصدرت جلنة عمل، عقب جلسة عصف ذهين        قد  و  - ١٠٧
وتقـدمي  ألهلية، وتوسـيع    امعيار  خضراء عن املفهوم اجلديد للمساعدة القانونية، وطلبات املساعدة القانونية، و         

 اللجنة جبدية يف إمكانية توفري املـساعدة  تنظركما . خدمات املساعدة القانونية، وإنشاء جملس املساعدة القانونية    
  املـساعدة  وسُيشجَّع أعضاء املهن القانونية علـى القيـام مبزيـد مـن أعمـال               . القانونية يف مرحلة التحقيق   

  .القانونية اجملانية

بالتـصدي  ل توفري محاية أفضل لألطفال والراشدين، جيري البحث يف هنج شامل فيما يتـصل                ومن أج   - ١٠٨
ويف هذا الصدد، أُِعد، مبساعدة مكتب األمم املتحدة املعين باملخدرات واجلرمية، مشروع قـانون              . بالبشرلالجتار  

  .ملكافحة االجتار بالبشر
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منخفضة التكلفة، وذلك    الئقة و  ل على مساكن  وقد يّسرت احلكومة ألصحاب الدخل املنخفض احلصو        - ١٠٩
سقف، ودعم اهلياكل األساسية، وعقود ألعن طريق عدد من مشاريع الدعم من بينها املنح النقدية لتركيب ألواح ا

املساعدة املالية لشراء مواد البناء عن طريق الـصندوق         تقدمي  استئجار لألسر ذات الدخل املنخفض واملتوسط، و      
 يف متويل تـشييد     سيشرع الصندوق االستئماين قريباً   كما  . جل إدماج الفئات الضعيفة يف اجملتمع     االستئماين من أ  

 من جيوب الفقر اليت مت حتديدها يف مجيع أحناء البلد، يف حـني يـضطلع                ٢٢٩العديد من الوحدات السكنية يف      
  مرافق جمتمعية أخرى ملـصلحة     التدريب و /برنامج التمكني مبشروع جترييب لإلسكان املتكامل يشمل فرص للتعليم        

  وقد خصـصت   .  ميكن تكراره يف جيوب الفقر األخرى       من األسر الضعيفة، واملشروع يصلح منوذجاً      ٢٠٠حنو  
 مليون روبية للصندوق االجتماعي لتطوير اإلسكان من أجل تطوير منـاذج            ٥٠٠ مبلغ   ٢٠٠٩- ٢٠٠٨ميزانية  

برنامج جديد إلقامة   ينظر الصندوق يف وضع     و. السكانإسكان جديدة تليب احتياجات مجيع فئات الدخل لدى         
  .، وسيشرف على تنفيذهجمتمعات سكنية خمتلطة، على أساس الشراكة بني القطاعني العام واخلاص

صياغة مشروع قانون الطفل على  ألحدث التوصيات الصادرة عن جلنة حقوق الطفل، بدأ العمل  وتنفيذاً  - ١١٠
وسُتغتنم هذه الفرصة للقيام بعدد من اإلجراءات من        . يع جوانب حقوق الطفل   لتوحيد التشريعات اليت تشمل مج    

  .األحداث ومقاضاة األحداث واحتجازهمقضاء بينها مراجعة قانون 

   موريشيوس من حيث بناء القدرات وطلبات املساعدة التقنيةتوقعات -  سادساً
برنامج األمم املتحدة اإلمنائي    حتصل عليها من    املساعدة املتواصلة اليت    نوه ب يسر حكومة موريشيوس أن تُ      - ١١١

وأمانة الكمنولث يف جهودها الرامية إىل الوفاء بالتزاماهتا جتاه مواطنيها والدول األخرى فيمـا يتـصل حبقـوق           
املساعدة من الدول األخرى واملؤسسات املاحنة من حيث بناء القـدرات،           تلقي  وستكون مثة حاجة إىل     . اإلنسان

  . الفرص ومفوضية تلقي الشكاوى املقدمة ضد الشرطةء جلنة تكافؤ إنشاوذلك عند 

  ـ ـ ـ ـ ـ


