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  جملس حقوق اإلنسان
  الفريق العامل املعين باالستعراض الدوري الشامل

  الدورة الرابعة
  ٢٠٠٩فرباير / شباط١٣- ٢جنيف، 

  

  

  ية السامية حلقوق اإلنسان، وفقاً أعدته املفوضجتميع للمعلومات
  ٥/١من مرفق قرار جملس حقوق اإلنسان ) ب(١٥للفقرة 

  موريشيوس

  

هذا التقرير هو جتميع للمعلومات الواردة يف تقارير هيئات املعاهدات، واإلجراءات اخلاصة، مبا يف ذلـك                  
ذلك من الوثائق الرمسية ذات الصلة الصادرة عن األمـم          املالحظات والتعليقات املقدمة من الدولة املعنية، ويف غري         

وال يتضمن التقرير أية آراء أو وجهات نظر أو اقتراحات من جانب املفوضية السامية حلقـوق اإلنـسان                  . املتحدة
تمدها وهو يّتبع هيكل املبادئ التوجيهية العامة اليت اع       . خبالف ما يرد منها يف التقارير العلنية الصادرة عن املفوضية         

. وقد ذُِكرت بصورة منهجية يف حواشي هناية النص مراجع املعلومات الـواردة يف التقريـر        . جملس حقوق اإلنسان  
وبالنظر إىل كون وترية االستعراض يف اجلولة األوىل هي أربع سنوات، فإن معظم الوثائق املستخدمة كمراجع حتمل                 

دم وجود معلومات حديثة، أُخذت يف االعتبار أيـضاً آخـر           ويف حال ع  . ٢٠٠٤يناير  / كانون الثاين  ١تارخياً يلي   
وملا كان هذا التقرير ال جيمع سوى املعلومات الواردة يف الوثائق           . التقارير والوثائق املتاحة إن كانت ال تزال صاحلة       

ل قد ُيعـزى إىل     الرمسية لألمم املتحدة، فإن االفتقار إىل املعلومات عن مسائل حمددة أو إىل التركيز على هذه املسائ               
  .أو إىل املستوى املنخفض للتفاعل أو التعاون مع اآلليات الدولية حلقوق اإلنسان/عدم التصديق على معاهدة ما و
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   املعلومات األساسية واإلطار- أوالً 
  )١( نطاق االلتزامات الدولية- ألف 

املعاهدات العاملية األساسية حلقوق 
  )٢(اإلنسان

مام تاريخ التصديق أو االنض
  أو اخلالفة

  
  التحفظات/اإلعالنات

االعتراف باالختصاصات احملددة 
  هليئات املعاهدات

االتفاقية الدولية للقضاء على مجيع     
  أشكال التمييز العنصري

  ال): ١٤املادة (شكاوى األفراد   ال يوجد  ١٩٧٢مايو / أيار٣٠

العهد الدويل اخلـاص بـاحلقوق      
  االقتصادية واالجتماعية والثقافية

ديـسمرب  / كانون األول  ١٢
١٩٧٣  

  -  -   ال يوجد

العهد الدويل اخلـاص بـاحلقوق      
  املدنية والسياسية

ديـسمرب  / كانون األول  ١٢
١٩٧٣  

الشكاوى املتبادلة بـني الـدول        ال يوجد
  ال): ١٤املادة (

ــاري األول  الربوتوكــول االختي
لعهد الـدويل اخلـاص     امللحق با 

  باحلقوق املدنية والسياسية

ديـسمرب  /ول كانون األ  ١٢
١٩٧٣  

  -   ال يوجد

اتفاقية القضاء على مجيع أشكال     
  التمييز ضد املرأة

  -   )٢٩املادة (نعم   ١٩٨٤يوليه / متوز٩

اتفاقية مناهضة التعذيب وغريه من   
ضروب املعاملة أو العقوبة القاسية     

  أو الالإنسانية أو املهينة

ــانون األول٩ ــسمرب / ك دي
١٩٩٢  

ول الشكاوى املتبادلـة بني الـد      - 
  ال ): ٢١املادة (

  ال): ٢٢املادة (شكاوى األفراد 
  نعم): ٢٠املادة (إجراءات التحقيق 

الربوتوكول االختياري التفاقيـة    
مناهضة التعـذيب وغـريه مـن       
ضروب املعاملة أو العقوبة القاسية     

  أو الالإنسانية أو املهينة

  -   ال يوجد  ٢٠٠٥يونيه / حزيران٢١

  -   )٢٢املادة (نعم   ١٩٩٠يوليه / متوز٢٦  اتفاقية حقوق الطفل
الربوتوكول االختياري الثاين امللحق بالعهد الـدويل اخلـاص بـاحلقوق املدنيـة     : املعاهدات األساسية اليت ليست موريشيوس طرفاً فيها    

وتوكول االختياري  ، والرب )٢٠٠١توقيع فقط،   (والسياسية، والربوتوكول االختياري التفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييز ضد املرأة            
التفاقية حقوق الطفل املتعلق بإشراك األطفال يف الرتاعات املسلحة، والربوتوكول االختياري التفاقية حقوق الطفل املتعلق ببيع األطفـال                  

 املهاجرين وأفراد   ، واالتفاقية الدولية حلماية حقوق مجيع العمال      )٢٠٠١توقيع فقط،   (وبغاء األطفال واستغالل األطفال يف املواد اإلباحية        
، والربوتوكول االختياري امللحق باتفاقية حقوق األشخاص ذوي        )٢٠٠٧توقيع فقط،   (أسرهم، واتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة       

  .، واالتفاقية الدولية املتعلقة حبماية مجيع األشخاص من االختفاء القسري)٢٠٠٧توقيع فقط، (اإلعاقة 
  

  التصديق أو االنضمام أو اخلالفة  ت صلةصكوك دولية رئيسية أخرى ذا
  ال  اتفاقية منع جرمية اإلبادة اجلماعية واملعاقبة عليها
  نعم  نظام روما األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية

  نعم  )٣(بروتوكول بالريمو
  ال  )٤(الالجئون وعدميو اجلنسية

والربوتوكوالت  ١٩٤٩أغسطس / آب١٢ة ف املؤرخجنياتفاقيات 
  )٥(ية امللحقة هبااإلضاف

  نعم، باستثناء الربوتوكول اإلضايف الثالث

  نعم  )٦(االتفاقيات األساسية ملنظمة العمل الدولية
 والعلـم  دة للتربية ـة األمم املتح  ـمنظم(و  ـة اليونسك ـاتفاقي

  ملكافحة التمييز يف جمال التعليم) والثقافة
  نعم
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) ب(١ضد املرأة بسحب موريشيوس لتحفظاهتا على الفقـرة         نّوهت اللجنة املعنية بالقضاء على التمييز         - ١
  .)٧( من االتفاقية١٦من املادة ) ز(١، والفقرة ١١من املادة ) د(و

 من االتفاقية فيمـا يتـصل       ٢٢وأوصت جلنة حقوق الطفل بأن تسحب موريشيوس حتفظها على املادة             - ٢
  .)٨(بإجراء شكاوى األفراد

الطفل بأن ُتصدِّق موريشيوس على الربوتوكول االختياري التفاقية ، أوصت جلنة حقوق ٢٠٠٦ويف عام   - ٣
ة والربوتوكول االختياري التفاقية حقـوق الطفـل        ـحقوق الطفل املتعلق بإشراك األطفال يف الرتاعات املسلح       

بالقـضاء  ؛ وأوصت اللجنة املعنية )٩(ال يف املواد اإلباحيةـق ببيع األطفال وبغاء األطفال واستغالل األطف      ـاملتعل
على التمييز ضد املرأة بأن ُتصدِّق موريشيوس على بروتوكول بالريمو، والربوتوكول االختياري التفاقية القضاء              

. )١٠(على مجيع أشكال التمييز ضد املرأة، واالتفاقية الدولية حلماية حقوق مجيع العمال املهاجرين وأفراد أُسرهم              
ري إىل موريشيوس أن تنظر يف إمكانيـة قبـول          ـتمييز العنص اء على ال  ـت جلنة القض  ـ، طلب ٢٠٠١ويف عام   

 من االتفاقية الدولية للقضاء على مجيع أشـكال         ١٤راد املنصوص عليه يف املادة      ـاإلجراء املتعلق بشكاوى األف   
  .)١١(التمييز العنصري

 بشأن  ٣٣ورحبت جلنة حقوق الطفل بانضمام موريشيوس إىل جمموعة صكوك منها اتفاقية الهاي رقم                - ٤
  .)١٢(محاية األطفال والتعاون يف جمال التبّني على الصعيد الدويل

   اإلطار الدستوري والتشريعي- باء 

ة حبقوق اإلنسان بسّن القانون املتعلق حبماية حقوق اإلنسان         ـة املعني ـت اللجن ـ، رحب ٢٠٠٥يف عام     - ٥
ريشيوس بإدماج مجيع حقـوق اإلنـسان       غري أهنا كررت اإلعراب عن انشغاهلا إزاء عدم قيام مو         . ١٩٩٨لعام  

 إزاءاملكفولة مبوجب العهد يف تشريعاهتا الوطنية، وإبقائها على أحكام تشريعية ودستورية خمالفة ألحكام العهد،               
  .)١٣(عدم توفر ُسُبل انتصاف فعالة يف مجيع احلاالت اليت ُتنتَهك فيها احلقوق املضمونة مبوجب العهد

نة حقوق الطفل مع التقدير اإلصالحات التشريعية اليت قامت هبا موريشيوس ، الحظت جل٢٠٠٦ويف عام   - ٦
غري أهنا ظلّت تشعر بالقلق ألن بعض التشريعات غـري مطابقـة            . لضمان االمتثال ألحكام اتفاقية حقوق الطفل     

ريشيوس جهودها وأوصت بأن تعزِّز مو. لالتفاقية، مبا يف ذلك التشريعات السارية يف جمال التبّني وقضاء األحداث
دد، وشجعتها على أن تنظر يف سّن قانون شامل بشأن األطفال ُيعزِّز التشريعات القائمة املتعلقـة                ـيف هذا الص  

  .)١٤(حبقوق الطفل

، أعربت اللجنة املعنية بالقضاء على التمييز ضد املرأة عن قلقها من أن أحكام اتفاقيـة                ٢٠٠٦ويف عام     - ٧
يز ضد املرأة ال ميكن إنفاذها أمام احملاكم، وحثت موريشيوس على إمتام عمليـة              القضاء على مجيع أشكال التمي    

  .)١٥(إدراج هذه األحكام يف القوانني الوطنية
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   اإلطار املؤسسي حلقوق اإلنسان وهيكلها- جيم 

رحب كل من جلنة حقوق الطفل واللجنة املعنية حبقوق اإلنسان وجلنة القضاء على التمييـز العنـصري            - ٨
يف " ألف"ذه اللجنة يف الفئة     ـدت ه ـوقد اعُتمِ . )١٦(٢٠٠١ة حلقوق اإلنسان يف عام      ـة الوطني ـاء اللجن بإنش
  .)١٨(٢٠٠٨، مث أعيد اعتمادها يف الفئة نفسها عام )١٧(٢٠٠٢عام 

، الحظت اللجنة املعنية حبقوق اإلنسان أوجه القصور اليت تعتري اللجنة الوطنية حلقوق             ٢٠٠٥ويف عام     - ٩
وأشارت إىل أن اللجنة ليس لديها      . ان من حيث الضمانات اليت تكفل استقالهلا يف تعيني أعضائها وإقالتهم          اإلنس

ميزانية خاصة هبا؛ وأن سلطاهتا يف جمال التحقيق حمدودة؛ وأهنا تطلب، يف كثري من األحيان، إىل الشرطة أن ُتحقِّق 
اإلنسان أنه ينبغي ملوريشيوس أن تكفل متّشي القانون املتعلق ورأت اللجنة املعنية حبقوق . يف الشكاوى اليت تتلقاها

 الذي يقضي بإنشاء اللجنة الوطنية حلقوق اإلنسان وكذلك ممارسـاهتا مـع             ١٩٩٨حبماية حقوق اإلنسان لعام     
  .)١٩(مبادئ باريس

 بـشؤون   ورحبت جلنة حقوق الطفل واللجنة املعنية حبقوق اإلنسان بإنشاء مكتب أمني املظامل املعـين               - ١٠
وأوصت جلنة حقوق الطفل بأن تكفل موريشيوس ختصيص املوارد البشرية واملاليـة       . )٢٠(٢٠٠٣األطفال يف عام    

الكافية هلذا املكتب، وأن ُتعزِّزه عن طريق تزويده مبا يلزم من املوظفني املؤهلني واملدرَّبني، وأن ُتشركه بـشكل                  
  ).٢١(ملتعلقة باألطفالمنهجي يف عمليات استعراض القوانني والسياسات ا

   التدابري السياساتية- دال 

بينما الحظت جلنة حقوق الطفل مع التقدير عملية استعراض السياسة العامة املتعلقة باألطفال وكـذلك      - ١١
 مع تركيز خاص على رعاية وتنمية الطفولة يف مرحلـة مبكّـرة   ٢٠٠٣/٢٠٠٤خطة العمل الوطنية املقترحة يف      

اء، فقد أوصت بأن تنفِّذ موريشيوس خطة عمل وطنية شاملة تغطي كافة اجملاالت اليت تتناوهلا               وبرنامج متكني اآلب  
  .)٢٢("عامل صاحل لألطفال"االتفاقية وُتدرج األهداف واألغراض الواردة يف مبادرة 

ة  إىل أن احلكومة تعتزم وضع خط٢٠٠٧- ٢٠٠٦وأشار تقرير صدر عن برنامج األمم املتحدة اإلمنائي يف   - ١٢
عمل من خالل عملية تقوم على االستشارة واملشاركة، مع التركيز بوجه خاص على تعزيز نظام حقوق اإلنسان                 
على حنو عام وشامل، وال سيما حقوق اإلنسان ألشد الفئات ضعفاً، كالنساء واألطفال واألشخاص املتـأثرين                

  .)٢٣(والفقراء) اإليدز(متالزمة نقص املناعة املكتسب /ةبفريوس نقص املناعة البشري

، أطلقت موريشيوس، بالتعاون مع برنامج األمم املتحدة اإلمنائي ومنظمة العمل الدولية،      ٢٠٠٥ويف عام     - ١٣
ومن املشاريع األخرى اليت وضعتها موريشيوس، . برناجماً ملدة ثالث سنوات يهدف إىل تعزيز املساواة بني اجلنسني

 بشأن التمييز يف االستخدام واملهنة، وذلك       ١١١ظمة العمل الدولية رقم     مواءمة التشريعات الوطنية مع اتفاقية من     
عن طريق إنشاء آلية وطنية لتعميم مراعاة املنظور اجلنساين، وحتليل املمارسات التمييزية القائمة يف سوق العمـل      

  .)٢٤(واليت تستهدف املرأة على وجه اخلصوص
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  لواقع تعزيز ومحاية حقوق اإلنسان على أرض ا- ثانياً 
   التعاون مع آليات حقوق اإلنسان- ألف 

   التعاون مع هيئات املعاهدات- ١
  

  )٢٥(هيئة املعاهدة
ر قُدم ـآخر تقري

  وُنظر فيه
آخر مالحظات 

  ختامية
  

  رد املتابعة
  

  حالة اإلبالغ
جلنة القضاء على التمييز    

  العنصري
تأخر تقدمي التقارير من اخلامس       -   ٢٠٠١مايو /أيار  ١٩٩٩

 ٢٠٠١الثامن عشر منذ عشر إىل 
 على  ٢٠٠٧ و ٢٠٠٥ و ٢٠٠٣و

  التوايل
اللجنة املعنية بـاحلقوق    
االقتصادية واالجتماعيـة   

  والثقافية

 /تـــشرين األول  ١٩٩٤
  ١٩٩٦أكتوبر 

تأخر تقدمي التقارير الثاين والثالث       - 
، وتلقت اللجنة   ١٩٩٥والرابع منذ   
  ٢٠٠٨التقارير يف 

اللجنة املعنيـة حبقـوق     
  اإلنسان

أبريل /نيسان ٢٠٠٥أبريل /نيسان  ٢٠٠٤
٢٠٠٦  

حيل موعد تقدمي التقرير اخلامس     
  ٢٠١٠يف 

القضاء على املعنية بلجنة ال
  التمييز ضد املرأة

حيل موعد تقـدمي التقريـرين        -  ٢٠٠٦أغسطس /آب  ٢٠٠٤
  ٢٠٠٩السادس والسابع يف 

لـث  تأخر تقدمي التقريرين الثا     -   ١٩٩٩مايو /أيار  ١٩٩٨  جلنة مناهضة التعذيب
، ٢٠٠٦ و٢٠٠٢والرابع منـذ    
  على التوايل

حيل موعد تقدمي التقارير الثالـث        -   ٢٠٠٦مارس /آذار  ٢٠٠٤  جلنة حقوق الطفل
  ٢٠١١والرابعة واخلامس يف 

، قامت اللجنة الفرعية ملنع التعذيب التابعة لألمم املتحـدة بزيـارة إىل             ٢٠٠٧أكتوبر  /يف تشرين األول    - ١٤
  .)٢٦(لبلد جمموعة من املالحظات والتوصيات السرية األوليةموريشيوس وسلمت لسلطات ا

   التعاون مع اإلجراءات اخلاصة- ٢
  ال  ُوجهت دعوة دائمة

  ال يوجد  آخر الزيارات أو التقارير املتعلقة بآخر البعثات
  املقررة اخلاصة املعنية حبرية الدين أو املعتقد  الزيارات املوافق عليها من حيث املبدأ

  ال يوجد  اليت طُلب إجراؤها ومل يوافق عليها بعدالزيارات 
  -   التعاون أثناء البعثات/التيسري

  -   متابعة الزيارات
. أُرسل بالغ واحد خالل فترة االستعراض احملددة بأربع سنوات          الردود على رسائل االدعاء والنداءات العاجلة

  ومل ترد احلكومة على هذا البالغ
ــردود علــى االســتبيانات امل تعلقــة مبــسائل ال

 استبياناً أرسـلها    ١٢ استبيانات من أصل     ٧أجابت موريشيوس على      )٢٧(مواضيعية
  )٢٩(، ضمن املهل احملّددة)٢٨(أصحاب واليات اإلجراءات اخلاصة
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   التعاون مع املفوضية السامية حلقوق اإلنسان- ٣

ات حكومية كالـشرطة ومـوظفي      مت االضطالع بأنشطة يف جمال تعزيز املؤسسات وبناء القدرات مع مؤسس            -١٥
السجون والنظام القضائي والربملان، وذلك من خالل مكتب املفوضية اإلقليمي ألفريقيا اجلنوبية وبرنامج األمم املتحـدة                

 للجنة الوطنية حلقـوق اإلنـسان       ٢٠٠٨وشاركت املفوضية أيضاً يف تيسري حلقة عمل ُخصصت يف عام           . )٣٠(اإلمنائي
؛ )٣١(ة رصد الشكاوى املرفوعة ضد أفراد الشرطة وإنشاء جلنة مستقلة للنظر يف هذه الشكاوى             وشركائها وتناولت مسأل  

؛ واضطلعت بأنشطة تدريبية لصاحل مـوظفي احلكومـة         )٣٢(وقدمت التدريب يف جمال حقوق اإلنسان ملوظفي السجون       
 الدعم يف إطار وضع خطة عمـل وطنيـة          ؛ وقدمت )٣٣(وممثلي اجملتمع املدين يف جمال تقدمي التقارير إىل هيئات املعاهدات         

؛ وقـدمت   )٣٥(؛ ونظمت حلقة عمل الستكمال عناصر خطة هتدف إىل إنشاء مركز حلقوق اإلنسان            )٣٤(حلقوق اإلنسان 
، ٢٠٠٥ويف عـام  . )٣٦(دعماً فنياً متخصصاً يف إطار صياغة القانون املتعلق بتدابري الوقاية من فريوس نقص املناعة البشرية     

  .)٣٧(يشيوس حلقة عمل ملتابعة تنفيذ التوصيات املقدمة من هيئات املعاهداتاستضافت مور

، قدمت املفوضية إىل اللجنة الوطنية حلقوق اإلنسان منحة مالية صغرية للنهوض مببادئ             ٢٠٠٤ويف عام     - ١٦
  .)٣٩(٢٠٠٨وقدمت موريشيوس مسامهة مالية إىل املفوضية يف عام . )٣٨(باريس على الصعيد الوطين

   تنفيذ االلتزامات الدولية حلقوق اإلنسان-  باء

   املساواة وعدم التمييز- ١

طلبت اللجنة املعنية بالقضاء على التمييز ضد املرأة إىل موريشيوس أن تكثِّف جهودها الرامية إىل تغـيري         - ١٧
ملسؤوليات بـني املـرأة   املواقف املتشددة القائمة على السلطة األبوية والقوالب النمطية املتعلقة بتوزيع األدوار وا       

والرجل داخل األسرة ويف اجملتمع عن طريق محالت شاملة للتوعية والتثقيف، وتعزيز العمل يف جمال اإلعالنات غري 
القائمة على حتيز جنساين، وتصنيف الوظائف تصنيفاً حمايداً بني اجلنسني، وحتسيس املربني، وإزالة القوالب النمطية 

  .)٤٠(من الكتب املدرسية

 ١٩٩٥والحظت اللجنة املعنية بالقضاء على التمييز ضد املرأة مع التقدير التعديل الذي أُدخل يف عـام                   - ١٨
وإذ الحظت اللجنة املعنية حبقوق . )٤١( من الدستور، وهو تعديل يقضي حبظر التمييز بسبب اجلنس١٦على املادة 

هذه املادة، على قـوانني األحـوال الشخـصية          ال ينطبق، حسب     ١٦اإلنسان أن حظر التمييز الوارد يف املادة        
وأعربـت اللجنـة املعنيـة    . )٤٢(واألجانب، فقد أشارت إىل أنه ينبغي ملوريشيوس أن حتظر مجيع أشكال التمييز    

بالقضاء على التمييز ضد املرأة عن االنشغال أيضاً من أن الدستور ُيبقي على استثناء من مبدأ حظر التمييز فيما                   
حوال الشخصية، مبا يشمل التبين والزواج والطالق والدفن وانتقال امللكية يف حالة الوفاة، وطلبت يتصل بقانون األ

  .)٤٣(إىل موريشيوس أن تشرع يف التشاور مع خمتلف اجلماعات الدينية هبدف إلغاء هذا االستثناء

جنة املعنية حبقوق اإلنسان    ورحبت اللجنة املعنية بالقضاء على التمييز ضد املرأة وجلنة حقوق الطفل والل             - ١٩
غري أن اللجنة املعنية بالقضاء على التمييز ضـد         . )٤٤()٢٠٠٢(بقانون مناهضة التمييز القائم على أساس اجلنس        

املرأة أعربت عن االنشغال من أن موريشيوس مل تشرع يف استخدام التدابري اخلاصة املؤقتة، على حنو ما ينص عليه 
وشجعت اللجنة املعنية بالقضاء . )٤٥(ساواة بني املرأة والرجل يف القطاعني العام واخلاص القانون، لتعجيل حتقيق امل   
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على التمييز ضد املرأة موريشيوس على أن ُتدرج يف دستورها أو تشريعاهتا الوطنية، كمشروع القانون املتعلـق                 
وأوصت اللجنة أيضاً   . )٤٦(والرجلبتكافؤ الفرص اجلارية دراسته، أحكاماً تتعلق بالتساوي يف احلقوق بني املرأة            

بأن ُتدرج موريشيوس يف مشروع القانون هذا حكماً يتعلق بالتدابري اخلاصة املؤقتة، ال سيما فيما يتصل مبشاركة        
  .)٤٧(املرأة يف عملية اختاذ القرار، والتعليم، واحلصول على فرص اقتصادية

مل الدولية أن مشروع القانون املتعلـق بتكـافؤ         ، الحظت جلنة خرباء تابعة ملنظمة الع      ٢٠٠٨ويف عام     - ٢٠
الفرص ال يشمل احلماية من التمييز القائم على أساس الرأي السياسي، وال يتضمن أحكاماً واضـحة خبـصوص      

والحظت اللجنة أيضاً أن مشروع القانون املتعلق حبقوق . احلماية من التمييز القائم على أساس األصل االجتماعي
يز يف االستخدام واملهنة بسبب العرق واللون واجلنس وامليول اجلنسية وحالة الفرد فيما يتعلـق               العمل حيظر التمي  

وأعربت اللجنة عن   . بفريوس نقص املناعة البشرية والدين والرأي السياسي واالنتماء القومي واألصل االجتماعي          
ا املتعلقة باملساواة وحظر التمييز، وأن أملها يف أن تتخذ احلكومة ما يلزم من خطوات لضمان االتساق يف تشريعاهت

ُتدخل تعديالت على مشروع القانون املتعلق بتكافؤ الفرص مبا يكفل احلماية أيضاً من التمييز القائم على أساس                 
  .)٤٨(الرأي السياسي واألصل االجتماعي

لقانوين ألرخبيل شاغوس،   وأحاطت اللجنة املعنية حبقوق اإلنسان علماً باستمرار الرتاع املتعلق بالوضع ا            - ٢١
وأوصـت بـأن تبـذل      . ١٩٦٥الذي أُبعد سكانه إىل جزيرة موريشيوس الرئيسية وإىل أماكن أخرى بعد عام             

  . )٤٩(موريشيوس ما يف وسعها من جهد لتمكني السكان املعنيني من التمتع متتعاً كامالً حبقوقهم اليت يكفلها العهد

   على شخصه حق الفرد يف احلياة واحلرية واألمن- ٢

الحظت اللجنة املعنية حبقوق اإلنسان بقلق ما وردها من تقارير متطابقة من منظمات غري حكومية عن                  - ٢٢
تعدد حاالت إساءة معاملة األشخاص املودعني يف احلبس االحتياطي على أيدي موظفي الشرطة وارتفاع عـدد                

املوظفني املسؤولني ومعاقبتـهم    تعرف على   الوال جيري التحقيق من أجل      . الوفيات يف صفوف هؤالء األشخاص    
ويف هذا الصدد، الحظت اللجنة بقلق القيود اليت يفرضها مكتب التحقيق يف            . سوى يف عدد قليل من الشكاوى     

الشكاوى، وأوجه القصور اليت تعتري اللجنة الوطنية حلقوق اإلنسان، فضالً عن انعدام هيئة مـستقلة تنظـر يف                 
وينبغـي ملوريـشيوس أن     . اليت تصدر بشأن الشكاوى املرفوعة ضد سلطات الشرطة       طلبات استئناف القرارات    

تضمن القيام بتحقيقات يف مجيع حاالت انتهاك االتفاقية؛ وأن تقاضي مرتكيب هذه االنتهاكات وتدفع التعويضات 
ستقلة حقاً للتحقيق الالزمة لضحايا االنتهاكات؛ وينبغي هلا أيضاً أن تضمن للضحايا إمكانية اللجوء إىل هيئات م

  .)٥٠(يف هذه الشكاوى

والحظت اللجنة املعنية بالقضاء على التمييز ضد املرأة وجلنة حقوق الطفل مع االرتياح القانون املتعلـق         - ٢٣
إال أن اللجنة املعنية بالقضاء على التمييز ضد . )٥١()٢٠٠٤املعدَّل يف عام  (١٩٩٧باحلماية من العنف املرتيل لعام 

 أثارهتا أيضاً اللجنـة     سألة، وهي م  )٥٢(أن العنف الذي يستهدف املرأة ال يزال ميثل مشكلة خطرة         الحظت  املرأة  
وطلبت اللجنة املعنية بالقضاء على التمييز ضد املرأة إىل موريشيوس أن تكثف جهودها . )٥٣(املعنية حبقوق اإلنسان

س؛ وتزيد يف عدد املالجئ املتاحة للنـساء الالئـي   التوعوية يف هذا الصدد؛ وتعزز جهود الوقاية وتدابري التحسي       
وأضافت اللجنة املعنية حبقوق اإلنسان بالقول إنه ينبغي ملوريشيوس أن تتـصدى     . )٥٤(يتعرضن للضرب وأطفاهلن  
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وطلبـت  . )٥٥(ألية عقبات، كتبعية املرأة اقتصادياً لشريكها الرجل، اليت حتول دون املرأة واإلبالغ عن هذا العنف              
 املعنية بالقضاء على التمييز ضد املرأة أيضاً إىل موريشيوس أن تسّن تشريعات جترِّم االغتصاب يف إطار الزواج اللجنة

  .)٥٦( املرأةوأن تنشئ آليات فعالة للرصد والتقييم، مبا يكفل اختاذ تدابري فعالة للتصدي لشىت أشكال العنف ضد

سدية حمظورة يف املدارس، فإهنا ظلت تشعر بالقلق من أن وبينما الحظت جلنة حقوق الطفل أن العقوبة اجل  - ٢٤
وحثت جلنة حقوق الطفـل   . )٥٧(القانون ال ينص صراحة على حظر هذه العقوبة داخل األسرة ويف شىت األماكن            

موريشيوس على أن حتظر العقوبة اجلسدية لألطفال داخل األسرة ويف املدارس والسجون ومؤسـسات الرعايـة                
تكون خالية من العنف وإجيابية    لتنشئة األطفال وتربيتهم    تنظيم محالت توعية وتشجيع أساليب      البديلة، وأوصت ب  

  .)٥٨(وقائمة على املشاركة

وإذ الحظت جلنة حقوق الطفل بقلق تعدد حاالت اإليذاء واإلمهال، مبا يشمل االعتداء اجلنسي، الـيت                  - ٢٥
فق الالزمة لرعاية األطفال ضحايا العنف وحتقيق تعافيهم        يتعرض هلا األطفال، فقد أوصت موريشيوس بأن توفر املرا        

األطفال حممية يف إطار اإلجراءات القانونية؛ وأن تقـدم إىل اآلبـاء        خصوصية  وإعادة إدماجهم؛ وأن تتأكد من أن       
 يف قطـاع  واملدرسني واملوظفني املكلفني بإنفاذ القوانني، واملشرفني على رعاية األطفال، والقضاة، والفنيني العاملني        

  .)٥٩( هباالصحة، واألطفال أنفسهم تدريباً على كشف حاالت العنف واإليذاء واإلبالغ عنها وتدبري األمور املتصلة

وقد رحبت جلنة حقوق الطفل باعتماد خطة العمل الوطنية حلماية األطفال من اإليذاء اجلنسي، مبـا يف                   - ٢٦
ومما أثار جزع اللجنة، على الرغم من ذلك، ). ٢٠٠٤- ٢٠٠٣(ذلك االستغالل اجلنسي لألطفال ألغراض جتارية 

، وأوصت اللجنة بتعزيز تنفيذ سياسات وبرامج )٦٠(لون يف اجلنس ألغراض جتاريةَغسَتارتفاع عدد األطفال الذين ُي
  .)٦١(لوقاية األطفال وتعافيهم وإعادة إدماجهم

 االنشغال إزاء االفتقار إىل املعلومات املتعلقـة        وأعربت اللجنة املعنية بالقضاء على التمييز ضد املرأة عن          - ٢٧
. مبدى انتشار ظاهرة االجتار بالنساء والبنات، وعدم وجود قانون شامل أو تدابري منهجية ملعاجلة هـذه املـسألة               

 ١٠وأعربت اللجنة عن القلق أيضاً إزاء انتشار البغاء يف صفوف اإلناث، مبن فيهن فتيات ال يزيد عمرهن عـن                    
وحثت اللجنة موريشيوس على أن . )٦٢(عن املقاضاة يف ظل التشريعات احلالية  مبنأى  كون زبائن البغايا    سنوات، و 

تتبع هنجاً شامالً إزاء مسألة البغاء، مبا يشمل سن تشريعات تعاقب على الطلب على البغاء، وأن تتـيح بـدائل                    
لصلة القائمة بني السياحة والبغاء، وأن تكفل وطلبت إىل موريشيوس أن تعاجل ا. تعليمية واقتصادية ملمارسة البغاء

، أوصت اللجنة املعنيـة حبقـوق اإلنـسان         ٢٠٠٥ويف عام   . )٦٣(على حنو فعال مقاضاة كل من يستغلون البغاء       
  .)٦٤(موريشيوس بأن تواصل وتعزز التدابري الرامية إىل القضاء على دعارة األطفال وعمل األطفال

ن أن سلطات االعتقال املخولة مبوجـب       ـ اإلنسان اإلعراب عن قلقها م     وكررت اللجنة املعنية حبقوق     - ٢٨
  .)٦٥( من العهد٩ من املادة ٤ و٣ من الدستور تتناىف مع الفقرتني ٥ من املادة ٤والفقرة ) ك(١الفقرة 

 بشأن املخدرات اخلطـرة ال جييـز        ٢٠٠٠والحظت اللجنة املعنية حبقوق اإلنسان بقلق أن قانون عام            - ٢٩
 ساعة دون ٣٦ بكفالة عن املشتبه فيهم، بل جييز هذا القانون إيداع املشتبه فيهم يف احلبس االحتياطي ملدة اإلفراج

  .)٦٦(إمكانية االتصال مبحامٍ
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   إقامة العدل وسيادة القانون- ٣

ظلت جلنة حقوق الطفل تشعر بالقلق إزاء عدم وجود حكم قانوين واضح حيدد السن الدنيا للمسؤولية                  - ٣٠
. )٦٧( التربوية البديلة واللجوء بكثرة إىل احلرمان من احلرية- االستخدام احملدود للتدابري االجتماعية إزاء ئية، واجلنا

وأوصت اللجنة بأن تكفل موريشيوس إعمال معايري قضاء األحداث إعماالً تاماً؛ وأن حتدد مبوجب القانون سناً                
 حتـت   وضعهم وتيسر التدابري البديلة املتاحة للجاحنني األطفال ب       دنيا مقبولة دولياً للمسؤولية اجلنائية؛ وأن تزيد      

؛ وأن تتخذ كافة التدابري الالزمة للحد من اللجوء يف الواقع إىل احلرمان من احلرية، والتأكد  خارج السجناملراقبة
 تدريب كافـة    من عدم اللجوء إىل هذا التدبري إال كمالذ أخري حقاً؛ وأن تنفذ برامج تدريبية منتظمة هتدف إىل                

  .)٦٨(املهنيني العاملني يف نظام قضاء األحداث

والحظت اللجنة املعنية حبقوق اإلنسان بقلق النتائج املثرية للجزع اليت خلص إليها تقرير أُعد عقب األحداث                  - ٣١
ملودعني يف ارتفاع نسبة الرتالء ان مدى ، وهو تقرير بّي٢٠٠٣سبتمرب / أيلول٢٦ يف Beau Bassinاليت وقعت يف سجن 

. وفرط طول املدة اليت يقضيها املتهمون جبرائم خطرية يف تلـك الظـروف            )  يف املائة  ٣٦(احلبس االحتياطي   زنزانات  
  . )٦٩( من العهد٩أن تكفل توافق ممارسة احلبس االحتياطي مع أحكام املادة على وحثت اللجنة موريشيوس 

   احلق يف اخلصوصية، ويف الزواج واحلياة األسرية- ٤

حثت اللجنة املعنية بالقضاء على التمييز ضد املرأة موريشيوس على أن تسرع بإنشاء حمكمة لألسرة للنظر   - ٣٢
وهي مسألة مدرجة يف جدول األعمال (يف مجيع القضايا املتصلة بالزواج وحبل الرابطة الزوجية يف إطار زمين حمدد 

  .)٧٠()١٩٩٥الوطين منذ عام 

 موريشيوس على أن تواصل مبادراهتا لضمان تناول املسائل املتعلقة بالتصريح وشجعت جلنة حقوق الطفل  - ٣٣
  .)٧١(بالوالدات بسرعة أكرب

وإذ أعربت اللجنة عن مشاطرهتا الدولة الطرف ما يساورها من قلق ألن الصحافة ال تراعي دائماً حرمة                   - ٣٤
ل موريشيوس اختاذ كافة التدابري الالزمة حلماية األطفال ضحايا اإليذاء أو األطفال اجلاحنني، فإهنا أوصت بأن تواص

حق الطفل يف اخلصوصية محاية كاملة ولدعم ما يتخذه أمني املظامل املعين بشؤون األطفال من مبادرات يف هـذا                   
  .)٧٢(اجملال، مبا يشمل تقدمي اقتراحات لوضع مدونة قواعد سلوك

اجلاحنني األحداث جييز للوالدين أو لألوصـياء أن  وإذ أعربت جلنة حقوق الطفل عن القلق من أن قانون    - ٣٥
يطلبوا إىل احملكمة املختصة بشؤون األحداث إيداع الطفل يف مؤسسة بناًء على تصريح مشفوع باليمني يفيد أن                 

، فقد أوصت بأن تلغي موريشيوس هذه املمارسة وبأن تقـدم إىل            "طفالً مل يعد ممكناً التحكم فيه     "الطفل أصبح   
  .)٧٣(تواجه صعوبات يف تربية أطفاهلا الدعم الالزم من خالل توفري خدمات املشورةاألسر اليت 

والحظت جلنة حقوق الطفل بقلق أن عدداً قليالً من املؤسسات تقوم باستعراض منتظم حلالة األطفـال املـودعني              -٣٦
. ني وجود تغري واضح يف سلوك الطفـل لديها، وأن هذه املؤسسات ال تقوم باستعراض للحالة النفسية لألطفال إال عندما يتب        

  .)٧٤(وأوصت اللجنة بأن تعتمد موريشيوس آلية شاملة إلجراء استعراض دوري حلالة األطفال املودعني يف مؤسسات
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وأوصت جلنة حقوق الطفل بأن تتخذ موريشيوس ما يلزم من تدابري تشريعية للتأكد من أن القاضي يبت     - ٣٧
  .)٧٥(ومات ذات صلة بالطفل وباألبوين اللذين يتبنيانه ضماناً ملصاحل الطفل الفضلىيف قضايا التبين على أساس معل

   احلق يف املشاركة يف احلياة العامة والسياسية- ٥

بينما الحظت اللجنة املعنية بالقضاء على التمييز ضد املرأة التزام موريشيوس بزيادة عدد النساء يف مراكز   - ٣٨
 متثيـل يف املائة، فإهنا أعربت عن االنشغال إزاء االخنفاض الشديد يف مـستوى              ٣٠صنع القرار لتصبح نسبتهن     

النساء، بل وانعدام هذا التمثيل، يف العديد من قطاعات احلياة السياسية والعامة ويف مراكز صنع القرار، مبا يشمل 
 من بينها تدابري خاصـة      وقد شجعت اللجنة موريشيوس على أن تتخذ تدابري ثابتة،        . )٧٦(الربملان والقطاع اخلاص  
 ملموسة وحمددة باألرقام وجداول زمنية للتعجيل بزيادة متثيل النساء يف اهليئات املنتخبة             اًمؤقتة، وأن ترسم أهداف   

وحثت اللجنة موريشيوس على أن تتخذ ما . واملعينة يف مجيع جماالت احلياة العامة، مبا يف ذلك على الصعيد الدويل
ويف . )٧٧( الوعي بأمهية مشاركة املرأة يف عمليات صنع القرار على كافة مستويات اجملتمع            يلزم من تدابري إلذكاء   

، خلصت اللجنة املعنية حبقوق اإلنسان أيضاً إىل أن مشاركة النساء يف احلياة السياسية ال تزال غـري                  ٢٠٠٥عام  
 إىل أن نسبة املقاعـد الـيت        ٢٠٠٨وأشار مصدر من شعبة اإلحصاءات التابعة لألمم املتحدة يف عام           . )٧٨(كافية

  .)٧٩(٢٠٠٨ يف املائة عام ١٧,١ إىل ٢٠٠٤ يف املائة عام ٥,٧تشغلها نساء يف الربملان ارتفعت من 

   احلق يف العمل ويف ظروف عمل منصفة ومواتية- ٦

قيوداً  أن القانون املتعلق بالعالقات الصناعية يفرض ٢٠٠٥الحظت اللجنة املعنية حبقوق اإلنسان يف عام        - ٣٩
على احلقوق النقابية مبا يتناىف مع أحكام العهد، وأوصت بأن حتترم موريشيوس أحكام العهد يف هـذا الـصدد                   

، كررت اللجنة املعنية باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية اإلعراب عن          ١٩٩٥ويف عام   . )٨٠(احتراماً تاماً 
  .)٨١( يؤثر سلباً على احلقوق النقابية واحلق يف اإلضرابقلقها من أن القانون املتعلق بالعالقات الصناعية

وإذ أعربت اللجنة املعنية بالقضاء على التمييز ضد املرأة عن قلقها الشديد إزاء ضعف إنفاذ قوانني العمل   - ٤٠
حتيل أوصت بأن فقد  التابعة للجنة الوطنية حلقوق اإلنسان، القائم على أساس اجلنسمن قبل شعبة مكافحة التمييز 

وُتفـضل  .  للمحاكمة القائم على أساس اجلنس   موريشيوس مرتكيب االنتهاكات اجلسيمة لقانون مكافحة التمييز        
اللجنة الوطنية حلقوق اإلنسان، على ما يبدو، التوسط إلنفاذ قوانني العمل، بدالً من إحالة حاالت عدم االمتثال                 

  .)٨٢(تب مدير اإلدعاء العام إىل مكالقائم على أساس اجلنسلقانون مكافحة التمييز 

وإذ أعربت اللجنة املعنية بالقضاء على التمييز ضد املرأة عن قلقها إزاء حالة عدم االستقرار اليت تعيشها                   - ٤١
املرأة يف جمال العمل، وإزاء الفوارق يف األجور بني النساء والرجال، وكذلك إزاء عدم تغطية إجـازة األمومـة                   

 والدات، وإزاء عدم وجود إجازة أبوة، فقد حثت موريشيوس على أن تسعى إىل ضمان املدفوعة األجر إال لثالث
وأوصت اللجنة بأن تواصل موريشيوس، على وجه اخلصوص، . تكافؤ الفرص بني النساء والرجال يف سوق العمل

يع الوالدات،  تنفيذ برامج تدريبية لصاحل النساء العاطالت عن العمل؛ وأن متنح مستحقات األمومة للنساء يف مج              
وعالوة على ذلـك،   .)٨٣( ما يلزم من تدابري ملنح كل من إجازة األبوة واإلجازة الوالديةأن تتخذوشجعتها على   

ينبغي ملوريشيوس أن تعزز جهودها الرامية إىل القضاء على التمييز الوظيفي وتضييق الفجوة يف األجور بني النساء 
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نية حبقوق اإلنسان أيضاً بأن تعزز موريشيوس تدابريها الرامية إىل ضمان وأوصت اللجنة املع. )٨٤(والرجال وسدها
املساواة بني الرجل واملرأة يف ما يتعلق بفرص الوصول إىل سوق العمل يف القطاع اخلاص، مبا يـشمل املناصـب     

  .)٨٥(التنفيذية، مع ضمان تساوي األجور عن العمل ذي القيمة املتساوية

القـائم   جلنة اخلرباء التابعة ملنظمة العمل الدولية إىل أن قانون مكافحة التمييز             ، أشارت ٢٠٠٨ويف عام     - ٤٢
حيظر التمييز  ) ومشروع القانون املتعلق بتحقيق تكافؤ الفرص املقرر أن حيل حمله          (٢٠٠٢ لعام   على أساس اجلنس  

. ١٠٠فيذ أحكام االتفاقية رقم     واملهنة، إال أنه ال يتضمن حكماً ينص على تن        االستخدام  القائم على أساس اجلنس يف      
 قيام منازعات    إليه احلكومة من أن املبادئ التوجيهية ملدونة قواعد السلوك اخلاصة بتجنب           توالحظت اللجنة ما أشار   

، اليت تنص على حق املرأة يف احلصول على أجر متساوٍ عن العمل ذي القيمة املتساوية،        )٢٠٠٣(يف مكان العمل    
 من مشروع القانون املتعلق حبقوق العمل تـضمن         ٤والحظت اللجنة أيضاً أن املادة      . يفمل تستخدم بالقدر الكا   

 أدىن من   اًأن يدفع ملوظف أجر   لصاحب العمل   احلماية من التمييز القائم على أساس اجلنس وتقضي بأنه ال جيوز            
ـ عَتوأعربت اللجنة عن أملها يف أن يُ      . األجر الذي يتلقاه موظف آخر عن عمل ذي قيمة متساوية          د مـشروع   َم

ينص على إنفاذ املبدأ    قانونياً  القانون يف أسرع وقت ممكن ويف أن تدرج احلكومة يف مشروع القانون هذا حكماً               
ة أن تبلغ عن أية خطوات إضافية تتخذها لتعزيز اسـتخدام          وطلبت اللجنة أيضاً إىل احلكوم    . املكرس يف االتفاقية  

  .)٨٦(مدونة قواعد السلوك وأن تزودها مبعلومات عما يترتب على هذا االستخدام من آثار عملية

، عقـب  ٢٠٠٥إىل أنه قد اسـتهل يف عـام    ٢٠٠٧وأشار تقرير صادر عن منظمة العمل الدولية عام           - ٤٣
، مشروع مشترك ملنظمة العمل الدولية وبرنامج األمم املتحـدة          ١١١ ورقم   ١٠٠املصادقة على االتفاقيتني رقم     

اإلمنائي يهدف إىل وضع تدابري واستراتيجيات تكفل تصحيح أوجه عدم املساواة القائمة بني اجلنسني يف العمالة،                
عمل اجلنـسانية   وتيسري سبل احلصول على التدريب املهين واألجور يف إطار السياسة اجلنسانية الوطنية وخطة ال             

وينشد املشروع تقدمي املساعدة يف جمال حتقيق االتساق بني القوانني الوطنية وهـاتني          ). ٢٠١٥- ٢٠٠٥(الوطنية  
  . )٨٧(االتفاقيتني وإزالة املمارسات التمييزية يف األجور ضد النساء

مات مفادها أن أحكامـاً     والحظت جلنة اخلرباء التابعة ملنظمة العمل الدولية باهتمام ما وردها من معلو             - ٤٤
، ٢٠٠٥حلاق باألعمال اخلطرية قد أُدرجت يف مشروع القانون املتعلق بالسالمة والصحة املهنيتني لعام              إلتتعلق با 

وبناء عليه، ال جيوز ألي صاحب عمل استخدام أشخاص دون الثامنة عـشرة يف أي مـن                 .  اعتماده قريباً  زمعامل
  .)٨٨(القانوناألنشطة اخلطرية اليت يعددها مشروع 

   احلق يف الضمان االجتماعي ويف مستوى معيشي الئق- ٧

، عن تقديرها للجهود املبذولة يف سبيل التخفيف من وطـأة           ٢٠٠٧إذ أعربت جلنة حقوق الطفل، عام         - ٤٥
الفقر، فإهنا رأت أنه مل يسجل أي حتسن ملموس يف األحوال املعيشية للفئات الضعيفة، وال سيما فيمـا يتعلـق                    

  .)٨٩(انية احلصول على سكن الئق ونيل التعليم والوصول إىل مرافق الرعاية الصحيةبإمك

نشغاهلا إزاء التفاوتات اإلقليمية يف فرص احلصول علـى اخلـدمات   اوإذ أعربت جلنة حقوق الطفل عن        - ٤٦
د يف  الصحية، وارتفاع معدالت وفيات الرضع، وسوء التغذية يف صفوف الرضع واألمهات، واالخنفـاض احلـا              
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معدالت الرضاعة الطبيعية، وحمدودية فرص احلصول على مياه الشرب النظيفة واملأمونة يف رودريغـيس، فقـد                
أوصت موريشيوس بأن تويل األولوية لتخصيص موارد مالية وبشرية لقطاع الصحة بغية ضمان املساواة يف فرص                

  . )٩٠(حصول األطفال على الرعاية الصحية اجليدة يف مجيع أرجاء البلد

وأعربت اللجنة املعنية بالقضاء على التمييز ضد املرأة وجلنة حقوق الطفل عن القلق إزاء ارتفاع عـدد                   - ٤٧
زيد أن توحثت اللجنة املعنية مبكافحة التمييز ضد املرأة موريشيوس على . )٩١(حاالت احلمل يف أوساط املراهقات   

 من النساء والفتيات، وخاصة يف جمال الصحة اإلجنابية وتوفري توفري املعلومات واخلدمات املتعلقة بتظيم األسرة لكل
وسائل منع احلمل بكلفة معقولة، وأن تنشر الثقافة اجلنسية على نطاق واسع لتوعية الفتيات والفتيان، مع إيـالء           
اهتمام خاص ملنع حدوث حاالت محل يف أوساط املراهقات، وأن تتيح للنساء فرصاً للحصول على خدمات جيدة 

  . )٩٢( وختفيض معدالت الوفيات النفاسيةاآلمنةملعاجلة املضاعفات اليت قد تنشأ عن حاالت اإلجهاض غري 

نشغال من أن الوأعربت اللجنة املعنية بالقضاء على التمييز ضد املرأة واللجنة املعنية حبقوق اإلنسان عن ا         - ٤٨
. )٩٤(االت اليت تكون فيها حياة األم معرضة للخطر       ، مبا يف ذلك احل    )٩٣(القانون جيرم اإلجهاض يف مجيع األحوال     

وأوصت اللجنة املعنية بالقضاء على التمييز ضد املرأة بأن تزيل موريشيوس األحكام القانونية اليت تعاقب النساء                
وحثت موريشيوس على أن تعجل باستعراض احلاالت اليت جيوز فيها الـسماح            . على إجراء عمليات اإلجهاض   

 تضمن للمرأة احلصول على خدمات جيدة للتصدي للمضاعفات اليت قد تنشأ عـن عمليـات                باإلجهاض، وأن 
  .)٩٥(اإلجهاض غري اآلمنة

وأوصت جلنة حقوق الطفل بأن تعزز موريشيوس جهودها لضمان إمكانية استفادة مجيـع املـراهقني مـن                   - ٤٩
 املناهج الدراسية؛ وتنظم محـالت لتوعيـة         التثقيف يف جمال الصحة اإلجنابية يف      درجخدمات الصحة اإلجنابية؛ وأن ت    

املراهقني حبقوقهم يف جمال الصحة اإلجنابية والوقاية من األمراض املنقولة عن طريق االتصال اجلنسي، ومن فريوس نقص    
 ، واحلمل املبكر، وتوفري دعم خاص للحوامل املراهقات، مبا يف         )اإليدز(متالزمة نقص املناعة املكتسب     /املناعة البشرية 

  .)٩٦(ذلك عن طريق اهلياكل اجملتمعية واستحقاقات الضمان االجتماعي، والتأكد من أهنن يكملن تعليمهن

، أعربت اللجنة املعنية بالقضاء على التمييز ضد املرأة عن االنشغال إزاء ارتفـاع معـدالت                ٢٠٠٦ويف عام     - ٥٠
 وأوصت بأن تسهر موريشيوس على التنفيذ التـام         ،)٩٧(اإليدز يف صفوف النساء   /اإلصابة بفريوس نقص املناعة البشرية    

خلطة العمل االستراتيجية الوطنية املخصصة ملكافحة األمراض املنقولة عن طريق االتصال اجلنسي وفريوس نقص املناعة               
 ورحبت جلنة حقوق الطفل أيضاً بالتدابري املتخذة      . )٩٩(، وهي مبادرة رحبت هبا جلنة حقوق الطفل       )٩٨(اإليدز/البشرية

نعدام الـوعي  اإال أهنا أعربت عن القلق من أن      . )١٠٠(إلتاحة العقاقري املضادة لفريوسات النسخ العكسي للحوامل جماناً       
اإليدز يؤدي إىل اخلوف والوصم، وأوصت بأن تدمج موريشيوس احترام حقوق الطفـل  / البشريةةبفريوس نقص املناع 

  .)١٠١(اإليدز/وس نقص املناعة البشريةيف سياساهتا واستراتيجياهتا املتعلقة مبكافحة فري

 عن برنامج األمم املتحدة املشترك املتعلق مبتالزمـة نقـص املناعـة             ٢٠٠٧وأشار تقرير صدر يف عام        - ٥١
اإليدز إىل أن تعاطي املخدرات عن طريق احلقن قد ظهر كعامل جديد من العوامل املـسببة لإلصـابة                   /البشرية

يدز يف موريشيوس وأنه قد ُشرع يف إقرار استراتيجيات وطنية ملكافحة الفريوس يف اإل/بفريوس نقص املناعة البشرية
وأيد التقرير وضع قانون بشأن تدابري الوقاية من فريوس نقص املناعة البشرية، ينص على زيـادة                . )١٠٢(السجون
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 بوضع برنامج   فرص القيام باختبار سري وطوعي وتوسيع نطاق خدمات املشورة فيما يتعلق بالفريوس، ويقضي            
  .)١٠٣(نوطين بشأن تبادل إبر احلق

   احلق يف التعليم ويف املشاركة يف احلياة الثقافية للمجتمع- ٨

ل يف دَّاملع(الحظت اللجنة املعنية بالقضاء على التمييز ضد املرأة مع التقدير اعتماد القانون املتعلق بالتعليم   - ٥٢
  . )١٠٤( سنة١٦إللزامي إىل الذي رفع سن التعليم اجملاين وا). ٢٠٠٥عام 

وأقرت حلنة حقوق الطفل مبا حتقق من إجنازات ملحوظة يف جمال التعليم، وأوصت بأن تكفل اإلصالحات   - ٥٣
ورحبت . املقترحة نيل التعليم اجملاين واإللزامي جلميع األطفال بصرف النظر عن وضعهم االجتماعي وأصلهم اإلثين

 كتدبري من التدابري اإلجيابية الرامية إىل ختفيض التفاوتـات يف           "ليم ذات األولوية  طق التع امن"برنامج  أيضاً بإدراج   
والحظت جلنة اخلرباء التابعة ملنظمة العمل الدولية أيضاً برنامج مناطق التعليم ذات األولوية،             . )١٠٥(جمال التعليم 

 عاماً مسجلون يف املـدارس وأن    ١٥ و ١٢ يف املائة من األطفال الذين تتراوح أعمارهم بني          ٩٠وأشارت إىل أن    
  .)١٠٦(٢٠٠٦ يف املائة حبلول عام ١٠٠موريشيوس تتوقع أن يصل معدل التسجيل يف املدارس إىل 

وأوصت اللجنة املعنية بالقضاء على التمييز ضد املرأة بأن تويل موريشيوس أولوية أوىل لتخفيض معدل األمية يف                   -٥٤
كمـا  . اخلاصة بالفتيات بنفس املرافق واملوارد املتوفرة للمدارس اخلاصة بالفتيان        صفوف النساء وأن تكفل تزويد املدارس       

  . )١٠٧(أوصت بأن تتخذ موريشيوس تدابري نشطة لتشجيع تنوع اخليارات املتاحة للمرأة يف جمايل التعليم واحلياة املهنية

يع اسـتخدام لغـة الكريـول يف        والحظت اللجنة املعنية حبقوق اإلنسان بارتياح التدابري املتخـذة لتـشج            - ٥٥
، عن القلق إزاء عدم إضافة مواد تعليميـة بلغـة           ٢٠٠٦إال أن جلنة حقوق الطفل قد أعربت، يف عام          . )١٠٨(املدارس

الكريول إىل املواد اليت تدرس باإلنكليزية، لغة التدريس الرمسية، وأوصت بأن تضع موريشيوس سياسة الستخدام لغـة         
وأوصت بأن تدرج موريـشيوس     . )١٠٩(يف مرحلة الطفولة املبكرة ويف مرحلة التعليم االبتدائي        ءالكريول يف فترة النما   

 إىل مشاركة اليونسكو يف ٢٠٠٧وأشار تقرير صدر يف عام . )١١٠(التثقيف يف جمال حقوق اإلنسان يف املناهج الدراسية     
  .)١١١(البتدائية والثانوية تتعلق بإدراج التثقيف يف جمال حقوق اإلنسان يف املدارس ااتصياغة توصي

وبينما الحظت جلنة حقوق الطفل ما أُحرز من تقدم، فإهنا ظلت قلقة إزاء اخنفاض نسبة األطفال املعوقني   - ٥٦
املسجلني يف املدارس، وال سيما بسبب صعوبة الوصول إىل املدارس اليت توجد أغلبيتها يف املناطق احلضرية؛ وإزاء             

. )١١٢(عاقةاإلوال ينص الدستور على توفري احلماية من التمييز بسبب . األطفال املعوقنيعدم رغبة املدارس يف قبول 
وأوصت اللجنة بأن تواصل موريشيوس تشجيع دمج األطفال املعوقني يف النظام التعليمي العادي وإدمـاجهم يف                

  .)١١٣(اجملتمع إدماجاً كامالً

   حقوق اإلنسان ومكافحة اإلرهاب- ٩

ون مكافحة اإلرهاب   ـة على قان  ـ، أن اآلثار املترتب   ٢٠٠٥ية حبقوق اإلنسان، يف عام      رأت اللجنة املعن   - ٥٧
وبينمـا  .  قد تكون خطرة خاصة أن مفهوم اإلرهاب غري واضح وأن إمكانيات تأويله واسعة للغاية              ٢٠٠٢لعام  

ن بعض الضمانات ل أية حالة اعتقال مبوجب قانون مكافحة اإلرهاب، وعلى الرغم م  سجَّالحظت اللجنة أنه مل تُ    
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اليت قدمتها الدولة الطرف من قبيل تسجيل استجواب املشتبه فيهم على أشرطة الفيديو، فإهنا قد أعربت عن القلق 
 ساعة  ٣٦إزاء أحكام القانون املذكور اليت ال جتيز اإلفراج عن احملتجز بكفالة وال جتيز اتصاله مبحامٍ قبل انقضاء                  

  .)١١٤(هدعلى احتجازه، خالفاً ألحكام الع

، أعرب املقرر اخلاص املعين بتعزيز ومحاية حقوق اإلنسان واحلريات األساسية ٢٠٠٦مارس / آذار٢٠ويف  - ٥٨
جييز للوزير املكلـف   قائالً إن قانون مكافحة اإلرهاب أضافيف سياق مكافحة اإلرهاب عن الشواغل نفسها، و      

باالستناد إىل جمموعة من العناصر من بينها       "  فيه اًهعنصراً إرهابياً دولياً مشتب   "أن يعلن أي شخص     باألمن الوطين   
ضالع أو كان ضالعاً يف ارتكاب أو إعداد أو تدبري عمـل مـن أعمـال    ‘ ١‘"يف أن الشخص  " املعقول"االشتباه  

لديه ارتباطات مع مجاعة ‘ ٣‘عضو يف مجاعة إرهابية دولية أو ينتمي إىل مثل هذه اجلماعة؛ ‘ ٢‘اإلرهاب الدويل؛ 
وهلذا التوصيف ".  دولية، وتتوفر بشأنه أسباب معقولة تدعو إىل االعتقاد بأنه ميثل خطراً على األمن الوطينإرهابية

وطلب املقرر اخلاص إىل احلكومة أن تبـّين الـضمانات اإلجرائيـة            . عواقب واسعة النطاق نظراً لطبيعة التهمة     
للطعن يف هذا التوصيف، وطلب إليهـا       " شتبهاً فيهم إرهابيني دوليني م  "والقضائية املمنوحة لألفراد ممن يعتربون      

وطلب املقرر اخلاص إىل احلكومة كذلك أن تبّين        . أيضاً أن تبّين املعايري املستخدمة لتصنيف األفراد يف هذه الفئة         
 .)١١٥(غري أن املقرر اخلاص مل يتلق أي رد على رسالته. مدى تأثري هذه املسألة يف حق األفراد يف طلب اللجوء

   اإلجنازات، وأفضل املمارسات، والتحديات، واملعوقات–الثاً ث
 إىل ما حتقق من تقدم كبري يف جمـايل          ٢٠٠٣-٢٠٠١أشار إطار عمل األمم املتحدة للمساعدة اإلمنائية للفترة           -٥٩

كما تتميز  . نسانفللبلد سجل حافل باإلجنازات فيما يتعلق بالتزامه بإقامة دولة الرفاه واحترام حقوق اإل            . الصحة والتعليم 
  .)١١٦(موريشيوس مبشاركة نشطة وواسعة النطاق من جانب اجملتمع املدين وبصحافة مستقلة مفعمة باحليوية والنشاط

، الـذي يقـضي     ٢٠٠٣للقانون اجلنائي لعام    ) لاملعدِّ(ورحبت اللجنة املعنية حبقوق اإلنسان بالقانون         - ٦٠
  .)١١٧("ب من جانب املوظفني العامنيممارسة التعذي" جديدة بشأن ٧٨بإدراج مادة 

وقد أحاطت اللجنة املعنية بالقضاء على التمييز ضد املرأة علماً مع التقدير بإنشاء صندوق يهـدف إىل                   - ٦١
ورحبت بإنشاء الصندوق االستئماين لإلدماج االجتماعي للفئات الضعيفة        . )١١٨(متكني الفئات الضعيفة اقتصادياً   
ء الالئي يعشن يف الفقر على املوارد االقتصادية، وشروع هذا الصندوق يف تنفيـذ              من أجل ضمان حصول النسا    

خطط تتعلق مبنح القروض الصغرية ومتويل املشاريع الصغرية لتمكني املرأة من أن تصبح مكتفية ذاتيـاً وتعزيـز                  
  . )١١٩(استقالهلا من الناحية االقتصادية

  لوطنية الرئيسية األولويات واملبادرات وااللتزامات ا–رابعاً 
   تعهدات الدولة–ألف 

 بأن تواصل تكريس مبدأ علوية الدميقراطية واحلكم الرشيد والتنميـة؛           ٢٠٠٦ احلكومة يف عام     تتعهد  - ٦٢
وتعزيز املؤسسات الوطنية املعنية حبقوق اإلنسان؛ واملشاركة النشطة يف أعمال جملس حقوق اإلنـسان؛ ودعـم                

  .)١٢٠(ر بني الثقافاتاجلهود الرامية إىل تعزيز احلوا
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   توصيات حمددة للمتابعة–باء 

طلبت اللجنة املعنية حبقوق اإلنسان إىل موريشيوس أن تزودها، يف غضون سنة، مبعلومات إضافية عما تتخذه                 - ٦٣
وى املتعلقـة   امن تدابري تنفيذاً لتوصيات اللجنة فيما يتعلق بالعنف املرتيل واإلبالغ عن حاالت هذا العنف، وبالـشك               

وحـاالت  اءة معاملة األشخاص املودعني يف احلبس االحتياطي ويف السجون ويف مراكز االحتجاز رهن احملاكمـة            بإس
وتلقت اللجنـة املعنيـة   . )١٢١(والتحقيق يف هذه احلاالت ومقاضاة املسؤولني عنها الوفاة يف صفوف هؤالء األشخاص      

  . )١٢٢( إجراء آخر يف هذا الصدد وقررت أال تتخذ أي٢٠٠٦ أبريل/حبقوق اإلنسان رداً يف نيسان

   بناء القدرات واملساعدة التقنية- خامساً 
أوصت جلنة حقوق الطفل بأن تلتمس موريشيوس املزيد من املساعدة والتعاون التقنيني إلنشاء مؤسسات   - ٦٤

ظفني الفنـيني    تتسم بدرجة أكرب من الفعالية، مبا يشمل مراكز للرعاية النهارية، ولتدريب اآلباء واملو             ةصمتخّص
  . )١٢٣(العاملني مع األطفال وألجلهم
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