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  جملس حقوق اإلنسان
  الفريق العامل املعين باالستعراض الدوري الشامل

  الدورة الرابعة
  ٢٠٠٩فرباير / شباط١٣- ٢جنيف، 

 األمم املتحـدة الـسامية حلقـوق        موجز أعدته مفوضية  
  من املرفق امللحق بقـرار      )ج(١٥اإلنسان، عمالً بالفقرة    

  *٥/١جملس حقوق اإلنسان                  

  *موريشيوس

 قدمتها مخس جهات صاحبة مصلحة يف إطار االستعراض الدوري          )١(هذا التقرير هو ملخص لورقات      
فهو ال حيتوي على . جيهية العامة اليت اعتمدها جملس حقوق اإلنسانويراعي التقرير هيكل املبادئ التو. الشامل

أي وجهات نظر أو آراء أو مقترحات من جانب املفوضية السامية حلقوق اإلنسان، أو أي حكم أو قرار بشأن 
نهاية كما أن املعلومات الواردة يف هذا التقرير ُيشار إليها بطريقة منهجية يف احلواشي املرفقة ب            . شكاوى حمددة 

أما افتقاره إىل معلومات عن قضايا بعينها    . التقرير، ومل ُتدخل، قدر اإلمكان، تعديالت على النصوص األصلية        
. أو عدم التركيز عليها، فقد ُيعزي إىل عدم ورود ورقات من جهات صاحبة مصلحة بشأن تلك القضايا احملددة

وقـد وِضـع يف   . نصوص الكاملة جلميع الورقات ويتيح موقع مفوضية حقوق اإلنسان على شبكة اإلنترنت ال        
  .االعتبار عند إعداد هذا التقرير أن تواتر االستعراض بالنسبة للدورة األوىل هو أربع سنوات

  

  

  ـــــــــــــ
  .مل ختضع هذه الوثيقة للتحرير قبل إرساهلا إىل أقسام الترمجة يف األمم املتحدة  *
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  ر املعلومات األساسية واإلطا- أوالً 
   نطاق االلتزامات الدولية- ألف 

وفقاً للجنة الوطنية حلقوق اإلنسان، وقّعت موريشيوس على اتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة لكنها   - ١
مع مراعاة إمكانية حتقيق أهدافها على      االتفاقية  وجيب تشجيع احلكومة على التصديق على       . مل تصدق عليها بعد   

  .)٢(حنو تدرجيي

 حلقوق اإلنسان واللجنة الوطنية حلقوق اإلنسان أن موريشيوس مل          ثمة مبادرة الكومنول  الحظت منظ و  - ٢
  .)٣( املهاجرين وأفراد أسرهمحلماية حقوق مجيع العمالتوقّع على االتفاقية الدولية 

   اإلطار الدستوري والتشريعي- باء 

يوس بشكل صريح على محاية ذكرت اللجنة الوطنية حلقوق اإلنسان أهنا أوصت بأن ينص دستور موريش           - ٣
  .)٤(وتعزيز احلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية

   اهليكل املؤسسي واحلقوق إنساين–جيم 

 مبوجب قانون محاية حقوق اإلنسان الـصادر يف     ٢٠٠١مت إنشاء اللجنة الوطنية حلقوق اإلنسان يف عام           - ٤
اجلنسي أُضيفت مبوجبه إىل اللجنة شعبة معنية بالتمييز يتعلق بالتمييز   قانون٢٠٠٢وصدر يف عام . )٥(١٩٩٨عام 

ويصدر عن اللجنة تقرير سنوي يتضمن تقدمي توصيات بشأن تعزيز حقوق اإلنـسان يف موريـشيوس                . اجلنسي
  .)٦(استناداً إىل استعراض احلالة

سلطات الوطنية يف فتح ووفقاً لإلدارة املعنية برعاية األطفال وتعليمهم وإدماجهم وإعادة تأهيلهم، تنظر ال  - ٥
عضوية اجمللس الوطين لألطفال أمام ممثلي املنظمات غري احلكومية، وقد تكون هذه اخلطوة مفيدة يف سبيل تعزيز                 

  .)٧(احلوار والتعاون بني الدولة واجملتمع املدين يف املسائل املتصلة برفاه األطفال

   التدابري السياساتية- دال 

 على خطة العمل الوطنيـة      ٢٠٠٦ حلقوق اإلنسان، متت املوافقة يف عام        ثمنولوفقاً ملنظمة مبادرة الكو     - ٦
وقد ثارت خالفات يف العام املاضي بشأن حماولة العتماد مشروع قـانون يتعلـق              . للقضاء على العنف اجلنساين   

 الـيت   وعلى الرغم من نقاط الضعف    .  من خطة العمل    أساسياً باجلرائم اجلنسية كان الغرض منه أن يشكل جزءاً       
  .)٨("تشريع متطّور "اشتمل عليها مشروع القانون، فقد رأى بعض الناشطني يف اجملال اجلنساين أنه

 ٢٠٠٧ حلقوق اإلنسان إىل أن هؤالء الناشطني قد أعربوا يف عام     ثكما أشارت منظمة مبادرة الكومنول      - ٧
ومن املتوقـع أن    . صلة بالتمييز اجلنساين  عن إشادهتم  بإدخال باب كامل يف امليزانية الوطنية ُخصص للمسائل املت           

كما .  يف املائة للنساء   ١٥ يف املائة للرجال مقابل      ٥تساعد هذه امليزانية يف سد ثغرة البطالة عن العمل اليت تبلغ            
  .)٩(تشتمل امليزانية على تقدمي الدعم املايل للنساء واألطفال من ضحايا اإليذاء اجلسدي
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رعاية األطفال وتعليمهم وإدماجهم وإعادة تأهيلهم إىل احلدود الضريبية القصوى وأشارت اإلدارة املعنية ب  - ٨
املفروضة على الشركات وإىل تدابري التخفيف من وطأة الفقر اليت نفذهتا احلكومة، كما أشـارت علـى وجـه                   

  .)١٠(اخلصوص إىل برنامج املسؤولية االجتماعية للشركات وذكرت أن هذه املسؤولية مل ُتحدد بشكل دقيق

   تعزيز ومحاية حقوق اإلنسان على أرض الواقع- ثانياً 
   التعاون مع آليات حقوق اإلنسان- ألف 

 حلقوق اإلنسان أن موريشيوس مل توّجه دعوة زيـارة مفتوحـة إىل             ثذكرت منظمة مبادرة الكومنول     - ٩
  .)١١(املكلفني بواليات اإلجراءات اخلاصة التابعة جمللس حقوق اإلنسان

 اللجنة الوطنية حلقوق اإلنسان إىل أن وزارة العدل وحقوق اإلنسان ينبغي أن تكـون مهيـأة                 وأشارت  - ١٠
  .)١٢(بصورة مالئمة لتتمكن من تقدمي تقارير منتظمة إىل هيئات املعاهدات

   تنفيذ االلتزامات الدولية املتعلقة حبقوق اإلنسان- باء 

   املساواة وعدم التمييز- ١

قوق اإلنسان أن التمييز اجلنساين غري منتشر على نطاق واسع يف موريـشيوس             ذكرت اللجنة الوطنية حل     - ١١
 إىل وجود العديد من القوانني اليت توفر احلماية للمرأة، وأن الشكاوى اليت تستند إىل مربرات ال تتجـاوز                   نظراً

منظمة وأشارت  . )١٣( للجنة  من جمموع الشكاوى اليت تلقتها الشعبة املعنية بالتمييز اجلنساين التابعة          اخلُمس تقريباً 
 ٦١ شهد تقدمي ٢٠٠٧ إىل تقارير اللجنة الوطنية حلقوق اإلنسان اليت تفيد بأن عام             حلقوق اإلنسان  ثمبادرة الكومنول 

  .)١٤(قضية تتعلق بالتمييز على أساس نوع اجلنس، مبا يف ذلك التحرش اجلنسي

لكثري من قضايا االغتـصاب املقدمـة مـن      حلقوق اإلنسان أن ا    ثمنظمة مبادرة الكومنول  كما ذكرت     - ١٢
 أن وزارة شؤون املرأة قامت يف الفترة من    وذكرت املنظمة أيضاً  . الضحايا ال ُيفصل فيها بسبب تأخري احملاكمات      

  .)١٥( حالة من حاالت العنف القائم على أساس نوع اجلنس٢٣٩ بتسجيل ٢٠٠٧مايو /يناير إىل أيار/كانون الثاين

التمييز الذي يواجه بشكل يومي يف موريشيوس " Collectif Arc-en-cielآرك أون سييل "وتناولت مجعية   - ١٣
، وعدم وجود وسيلة قانونية لالنتصاف عند وقوع        )١٦( اهلوية اجلنسية  ي اجلنسني ومغاير  ي ومشته ني واملثلي املثليات

وأبرزت اجلمعية أمهية زيـادة     . )١٧(أي متييز أو عنف بسبب امليول اجلنسية الفعلية أو املزعومة وتعويض الضحايا           
 وإنشاء هياكل ومرافق حملية لتوفري الدعم الطـيب والنفـسي ملغـايري اهلويـة               )١٨(التوعية جبميع أشكال التمييز   

وأعربت اجلمعية عن أملها يف اعتراف القانون جبميع أشكال التحريض على كراهية املثليني واملعاقبة              . )١٩(اجلنسية
ك إنـشاء وحـدات   ـي، مبا يف ذلـي أو النفسـا اإليذاء البدنـق لدعم ضحايـافاء مرـعليها، وطلبت إنش 
  .)٢٠(شرطة متخصصة
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   احلق يف احلياة واحلرية وأمن الشخص- ٢

أشارت اللجنة الوطنية حلقوق اإلنسان إىل أهنا تلقت العديد من الشكاوى املتعلقة مبزاعم وحشية رجال                 - ١٤
. تع به موريشيوس من مسعة طيبة يف جمال مراعاة احلقوق املدنية والسياسية           ، وذلك على الرغم مما تتم     )٢١(الشرطة

كما أشارت اللجنة إىل تقارير تفيد بلجوء الشرطة إىل االعتقاالت التعسفية واستخدام القسوة والعنف النتـزاع                
  .)٢٣( مالحظات مماثلة يف هذا الصدد حلقوق اإلنسانثمنظمة مبادرة الكومنولوقدمت . )٢٢(االعترافات

 حلقوق اإلنسان، زعمت وسائل اإلعالم خالل العام املاضي وقوع انتهاكات           ثووفقاً ملنظمة مبادرة الكومنول     - ١٥
 عن حالة وفـاة     ومت التبليغ أيضاً  . من جانب رجال الشرطة، وقد ورد ذلك يف تقارير املنظمة الوطنية حلقوق اإلنسان            

عم أن أحد احملتجزين انتحر شنقاً داخل زنزانته وبّين التحقيق املستقل ، حيث ُيز٢٠٠٧مايو / أيار١٧أثناء االحتجاز يف 
وتربز هذه األحداث أمهية إنشاء آلية مستقلة لتلقي الـشكاوى  . يف هذه احلادثة وجود إمهال من جانب رجال الشرطة  

  . )٢٤(املوّجهة ضد الشرطة، وقد وعد رئيس الوزراء بإنشاء هذه اآللية لكنه مل يف بوعده بعد

ومع ذلك، ذكرت اللجنة الوطنية حلقوق اإلنسان أن عدد الوفيات السنوية أثناء االحتجـاز يف عهـدة                   - ١٦
، باستثناء حالة واحدة أو حالتني بسبب تقصري رجال الشرطة يف تأدية واجبهم الشرطة قد اخنفض إىل الصفر تقريباً

ل بوحشية رجال الشرطة، تبّين أن ُخمس الشكاوى وفيما يتص. املتمثل يف منع احملتجزين من اإلقدام على االنتحار
 بسبب   طويالً بيد أن حماكمة اجلناة ومعاقبتهم تستغرق وقتاً      ).  شكوى ٦٠ من   ١٢(املقدمة إىل اللجنة ال مربر هلا       

  .)٢٥(وينبغي إجياد وسيلة سريعة حملاكمة رجال الشرطة. التأخري يف إقامة العدل

، )٢٦( حلقوق اإلنسان أن احلكومة ملزمة بإنشاء آلية وقائية وطنيةثلمبادرة الكومنوكما الحظت منظمة   - ١٧
وذلك عمالً بالربوتوكول االختياري امللحق باتفاقية مناهضة التعذيب وغريه من ضروب املعاملة أو العقوبة القاسية 

  .أو الالإنسانية أو املهينة

رأة ال تزال تـرد بانتظـام يف وسـائط     إىل أن حاالت االغتصاب والعنف ضد املوأشارت املنظمة أيضاً    - ١٨
، غري أن مشروع القانون املتعلق باجلرائم اجلنسية مل يتناول )٢٧(اإلعالم، مع تسليط الضوء على االغتصاب الزوجي

  .)٢٨(هذه املسألة

وال تـزال   . وذكرت اللجنة الوطنية حلقوق اإلنسان أن السجون مل تعد مكتظة كما كانت يف الـسابق                - ١٩
وقالت اللجنة إن   . اإليدز واملخدرات يف السجون   /ئمة إىل إجياد حل ملشكلة فريوس نقص املناعة البشرية        احلاجة قا 

األشخاص الذين صدرت حبقهم أحكام بالسجن يف قضايا املخدرات ينبغي أن يستفيدوا، شـأهنم شـأن بقيـة                  
 عن تـرك  إعادة تأهيل عوضاً  السجناء، من ختفيض جزء من فترة عقوبتهم، وقالت إنه ينبغي للدولة وضع برامج              

  .)٢٩(وتبّين أن السجناء املرضى ال جيدون الرعاية الصحية املالئمة. هذه املبادرة للمنظمات غري احلكومية

 حلقوق اإلنسان أن مراكز احتجاز األحداث اجلاحنني غري مناسبة إلعادة           ثمبادرة الكومنول وترى منظمة     - ٢٠
كمـا أن  . اث ارتكبوا جرائم عنيفة وآخرين ارتكبوا جرائم أقـل فداحـة   ما جتمع بني أحدتأهيلهم، فهي غالباً  

وُيالحظ افتقار مراكز االحتجاز إىل املرافـق       . السجانني مل حيصلوا على التدريب املالئم لرعاية هؤالء األحداث        
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ة اإلدماج  التعليمية واألنشطة، ووقوع عنف وانتهاكات من جانب السجانني، وعدم توفري أُسر مؤقتة لتيسري إعاد             
  .)٣٠(يف اجملتمع، واالفتقار التام إىل املراقبة أو الدعم السابقني ملغادرة االحتجاز

 إجراءات  يوذكرت اللجنة الوطنية حلقوق اإلنسان أن تفتيش األماكن حبثاً عن املخدرات ينبغي أن ُيراع               - ٢١
وأشارت إىل أن الشرطة تستخدم صالحيات االعتقال بصورة تعسفية عند          . )٣١(احلصول على أمر تفتيش وإبرازه    

وقالت إن أوامر االعتقال ال ينبغي      . بدء التحقيقات وال حترص على إثبات وجاهة القضية قبل اعتقال األشخاص          
  .)٣٢(أن تصدر بسبب عدم دفع الغرامات املالية وعدم املثول أمام احملاكم

  ون إقامة العدل وسيادة القان- ٣

تناولت اللجنة الوطنية حلقوق اإلنسان مسألة التأخري يف احملاكم، حيث تستغرق إحالة القضايا اجلنائيـة                 - ٢٢
كما أشارت اللجنة إىل ضرورة معاجلة هذه املشكلة حىت ال يبقى           . الكبرية إىل احملاكم من ثالث إىل أربع سنوات       

وقد ُبذلت جهود إلنشاء شـعبة      .  تقدميهم للمحاكمة  احملتجزون يف احلبس االحتياطي لفترات ال موجب هلا قبل        
  . )٣٣(كما ينبغي تعجيل اإلجراءات على مستوى احملكمة العليا. جنائية يف احملكمة العليا

 عن مكتب اإلحصاء املركزي يف موريشيوس، وأشارت إليه منظمـة           ٢٠٠٧وورد يف تقرير صدر عام        - ٢٣
ث يف موريشيوس، كما الحظت املنظمة، وفقاً ألمـني مظـامل           مبادرة الكومنولث، ازدياد معدل جنوح األحدا     

  . )٣٤(األطفال، أن استجابة الدولة غري مالئمة إىل حد كبري

   احلق يف اخلصوصية الشخصية ويف الزواج واحلياة األسرية- ٤

 ضرورة تيسري تغيري نـوع اجلـنس يف سـجالت    "Collectif Arc-en-cielآرك أون سييل "ترى مجعية   - ٢٤
  .)٣٦(كما تستنكر املعاقبة على اللواط يف موريشيوس. )٣٥(ال املدنيةاألحو

وأعربت هذه اجلمعية عن أملها يف أن ميكّن مشروع قانون تكافؤ الفرص من االعتراف القانوين باألزواج   - ٢٥
ايـا الطبيـة    املثليني ومساواهتم يف التمتع باحلق يف تبين األطفال، ويف املرياث واإلجراءات، واالستفادة مـن املز              

  .)٣٧(واالجتماعية، والضرائب، وما إىل ذلك

ووفقاً لإلدارة املعنية برعاية األطفال وتعليمهم وإدماجهم وإعادة تأهيلهم، ُيرسل كثري من األطفـال إىل         - ٢٦
 اليت يرتكبها القُّصر بغية     "اجلرائم"مراكز إعادة تأهيل الشباب وإصالحيات الشباب، مما يوحي بعدم جترمي بعض            

. )٣٨(ختفيض عدد األطفال السجناء وإرساهلم إىل مؤسسات رعاية بديلة تعمل على إعادة تأهيلهم بشكل فعلـي               
وأوصت اإلدارة وزارات الشباب والرياضة، والضمان االجتماعي، وحقوق املرأة وتنمية الطفل، بـدعم إنـشاء               

طفال وذويهم بغية إعادة إدماج األطفـال       رعاية هنارية توفر أنشطة تثقيفية وترفيهية وإرشادية لأل       /مراكز حضانة 
  .)٣٩(ودعم األسر يف احلصول على املسكن وتوفري التدريب للموظفني املعنيني بالعمل يف هذا اجملال
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حرية الدين أو املعتقد، وحرية التعبري وإنشاء اجلمعيات والتجمـع            - ٥
  السلمي، واحلق يف املشاركة يف احلياة العامة ويف احلياة السياسية

ترى منظمة مراسلون بال حدود أن موريشيوس تتمتع حبرية صحافة حقيقية، حيث توجد هبا وسائل إعالم   - ٢٧
وغالباً ما تقوم الصحف اليومية واألسبوعية بتوجيه النقد إىل احلكومـة وأحـزاب             . متعددة االنتماءات واللغات  

اصة، وال توجد حمطة تلفزيونية خاصة       تأسيس حمطات إذاعية خ    ٢٠٠٢وقد بدأ يف عام     . املعارضة على حد سواء   
 عن إصدار قانون يتعلق بإنشاء جملس لوسائل اإلعالم، وهو أداة لتنظيم ٢٠٠٨وأعلن رئيس الوزراء يف عام      . بعد

وتسبب هذا اإلعالن يف بدء حوار يف أوساط الصحافة اخلاصة، إذ           . الصحافة، لكنه مل يذهب إىل أبعد من ذلك       
. )٤٠(ومل ُيقدم أي نص إىل الربملان حىت اآلن   . لقانون حماولة لتكميم الصحافة اخلاصة    خيشى البعض أن يكون هذا ا     

وأوصت املنظمة بأنه ينبغي للحكومة إجراء حوار حقيقي وسلمي مع الصحافة املستقلة بغيـة الوقـوف علـى                  
  .متطلبات القطاع اخلاص وتقدمي مقترحات لتحسني مستوى املنشورات

 حلقوق اإلنسان إىل تقارير تفيد باعتقال ثالثة صـحافيني          ثمبادرة الكومنول  ومع ذلك، أشارت منظمة     - ٢٨
بتهمة التشهري ونقلهم إىل رئاسة الشرطة الستجواهبم بشأن تقرير أخباري ُزعم فيه العثور على مبلغ مايل كبري يف       

 أمـام اجلمعيـة      للمنظمة، صّرح رئيس الوزراء نافني راغووالم      ووفقاً. صندوق بريد خاص بأحد رجال الشرطة     
 وضع تشريعات لتعزيز األحكام القائمة اليت إن من الطبيعي متاماً" قائالً ٢٠٠٧نوفمرب / تشرين الثاين٢٠الوطنية يف 

 ال مربر له على احلياة الشخصية للمـواطنني،         هتدف إىل منع إساءة استغالل حرية الصحافة بصورة تشكل تعدياً         
، وأشار إىل مـسألة     " من البذاءة والتشهري    زائفة، ضرباً  تشكل، إذا كان  وقال إن تقدمي ادعاءات ضد مواطنني يُ      

  .)٤١(املبلغ املايل الذي ُعثر عليه يف صندوق بريد كمثال لتربير احلاجة إىل قوانني أكثر صرامة حملاربة التشهري

 حوايل -  الوطنية  للجنة الوطنية حلقوق اإلنسان، فإن مستوى متثيل النساء ضعيف للغاية يف اجلمعيةووفقاً  - ٢٩
  .)٤٢( عضوا٧٠ًًُعشر جمموع األعضاء البالغ عددهم 

   احلق يف العمل ويف ظروف عمل عادلة ومؤاتية- ٦

وفقاً للجنة الوطنية حلقوق اإلنسان، ال تبلغ النساء عن كثري من حاالت التحرش اجلنسي يف مكان العمل   - ٣٠
  .)٤٣(خشية فقدان وظائفهن

   حلقوق اإلنسان إىل تقارير صحفية تبـّين أن العمـال املهـاجرين             ثلكومنولمبادرة ا وأشارت منظمة     - ٣١
. ال يزالون يعيشون ويعملون يف ظروف صعبة للغاية، وال يتمتعون إال بالقليل من احلماية القانونية، إن وجـدت                 

 املعيشية   عن الظروف  ووردت تقارير تفيد بعملهم لساعات طويلة وتقاضيهم ألجور تقل عن احلد األدىن، فضالً            
وقد أنـشأت   . وتشري اللجنة إىل وجود كثري من العمال املهاجرين يف موريشيوس من خمتلف البلدان            . )٤٤(السيئة

. وزارة العمل والعالقات الصناعية والتوظيف وحدة ملساعدة هؤالء العمال يف حالة وقوع مشاكل تتعلق بالعمل              
  . )٤٥(العمال املهاجرينوأوصت اللجنة بوضع إطار قانوين مناسب حلماية حقوق 
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 عن العمل أو رفض توظيفـه   أن فصل شخص"Collectif Arc-en-cielآرك أون سييل "وذكرت مجعية   - ٣٢
، وتـرى   ٢٠٠٧بسبب ميوله اجلنسية أصبح غري قانوين منذ التصويت على قانون حقوق التوظيف الصادر عام               

  .)٤٦(اجلمعية أن هذه خطوة أوىل لكنها غري كافية

  يف الضمان االجتماعي ويف املستوى املعيشي الالئق احلق - ٧

 للجنة الوطنية حلقوق اإلنسان، يعود الفضل يف متتع املواطنون يف موريشيوس باحلقوق االقتـصادية               وفقاً  - ٣٣
واالجتماعية والثقافية إىل حقيقة أن موريشيوس دولة رفاه توفر التعليم من املرحلة االبتدائية إىل التعلـيم العـايل    

.  عن توفري مزايا الضمان االجتماعي لألرامل واأليتام واملعوقني والطالب احملتاجني          لرعاية الطبية باجملان، فضالً   وا
كما تقدم الدولة إعانات يف جمال السكن وقامت بإنشاء صندوق استئماين لربامج مكافحة الفقر والتمكني بغيـة              

  .)٤٧(تشجيع أصحاب املشاريع الصغرية

رة املعنية برعاية األطفال وتعليمهم وإدماجهم وإعادة تأهيلهم معاناة بعض املناطق من تفشي وأبرزت اإلدا  - ٣٤
األمراض وافتقارها إىل اإلمداد باملياه وخدمات اإلصحاح وعدم قيام العاملني يف احلقل الصحي بزيارهتا، وتوصي               

  .)٤٩(بتيسري الوصول إىل اخلدمات الصحية يف هذه املناطق وإمدادها باملاء

وأشارت اإلدارة املعنية برعاية األطفال وتعليمهم وإدماجهم وإعادة تأهيلهم إىل حالة أطفال الشوارع واألطفال                -٣٥
 باختاذ مبادرات يف جمال إعادة التأهيل؛ كما أشارت إىل          ٢٠٠٦املهمشني اجتماعياً، وأوضحت عدم قيام الدولة منذ عام         

. طويل لألمهات املراهقات واألطفال الذين يتعاطون مواد ممنوعـة وضـارة          عدم وجود برامج إعادة تأهيل على األمد ال       
  .)٤٩( ملنع احلمل يف سن املراهقة ومنهجيةأكثر انتظاماًوتناولت اإلدارة وجود حاجة ملحة إىل القيام حبمالت 

  يف حياة اجملتمع الثقافية احلق يف التعليم ويف املشاركة و- ٨

اإلنسان إىل أن ثلث األطفال ال جيتازون امتحانات هناية املرحلة االبتدائية على            أشارت اللجنة الوطنية حلقوق       - ٣٦
وُتستخدم اللغتـان   . الرغم من جمانية التعليم، مما يشري إىل أن مشكلة اللغة قد تكون أحد األسباب احملتملة هلذا الوضع                

وأوصت اللجنة بضرورة استخدام هـذه      . اإلنكليزية والفرنسية يف التعليم مع أن غالبية السكان تتحدث لغة الكريول          
  .)٥٠( للتدريس خالل السنوات الدراسية األوىل بغية مساعدة األطفال الذين ال جييدون سواهااللغة احمللية أيضاً

ورأت اللجنة الوطنية حلقوق اإلنسان ضرورة تعزيز ثقافة حقوق اإلنسان لدى األطفال منذ الصغر عـن      - ٣٧
  . )٥١( اإلنسان يف املناهج الدراسيةطريق إدماج التثقيف حبقوق

   االجنازات واملمارسات الفضلى والتحديات والقيود- ثالثاً 

  .ال ينطبق

   األولويات واملبادرات وااللتزامات الوطنية الرئيسية- رابعاً 
  .ال ينطبق
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   بناء القدرات واملساعدة التقنية- خامساً 
  .ال ينطبق
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