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الردود الكتابية على املسائل أو القضايا اليت مل تعاجل معاجلة كافية أثناء            
جلسة التحاور الذي جرى يف الفريق العامـل املعـين باالسـتعراض            

  ٢٠١٣أكتوبر /لشامل يف تشرين األولالدوري ا

 والتصديق على االتفاقية الدولية حلماية حقـوق مجيـع          التوقيع  -١-١٢٩    
  )سرياليون(هاجرين وأفراد أسرهم العمال امل

على االتفاقية الدولية حلمايـة     التوقيع والتصديق   ال تقترح احلكومة يف الوقت احلايل         -١
سرهم، بالنظر إىل ضعف موارد موريشيوس وصـغر        حقوق مجيع العمال املهاجرين وأفراد أ     

  .حجمها

االنضمام إىل الربوتوكول االختياري الثاين امللحق بالعهد الدويل          -٢-١٢٩    
  )أستراليا (اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية

 مجيـع عقوبـات     ختفيف إىل   ١٩٩٥أفضى سّن قانون إلغاء عقوبة اإلعدام يف عام           -٢
 بعُد  ُتعدَّلمن الدستور مل    ) ١(٤غري أن املادة    . وبة احلبس مدى احلياة   اإلعدام السارية إىل عق   

مـن  ) ١(٤فتعـديل املـادة     . وتعديل الدستور ليس عملية آلية    .  اإلعدام ةحلظر فرض عقوب  
 إال إذا حظي بتأييد ما ال يقل عن ثالثة أربـاع األصـوات     الدستور ال ميكن أن يكون فعلياً     

  .ةاملدىل هبا يف اجلمعية الوطني

التصديق على الربوتوكول االختياري الثاين امللحـق بالعهـد           -٣-١٢٩    
  )إستونيا(الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية 

  .٢-١٢٩انظر الرد املتعلق بالتوصية   -٣

التصديق على الربوتوكول االختياري الثاين امللحـق بالعهـد           -٤-١٢٩    
هلادف إىل إلغاء عقوبـة اإلعـدام       الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية وا     

  )فرنسا(
  . ٢-١٢٩انظر الرد املتعلق بالتوصية   -٤
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إلغاء عقوبة اإلعدام رمسياً من خالل التصديق على الربوتوكول           -٥-١٢٩    
االختياري الثاين امللحق بالعهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية ودعم          

الوقف االختياري للعمل بعقوبة اإلعـدام     قرار اجلمعية العامة التايل الداعي إىل       
  )أملانيا(
  . ٢-١٢٩تعلق بالتوصية انظر الرد امل  -٥

الشروع يف التصديق على الربوتوكول االختياري امللحق بالعهد          -٦-١٢٩    
  )بنن(الدويل اخلاص باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية 

موريشيوس تتيح ملواطنيها بالفعل عدة سبل بيد أن . املسألةهذه الّنظر يف حالياً جيري   -٦
التعلـيم  بالفعـل   ، فإهنا توفّر     اجتماعية،  موريشيوس دولة رعاية   وملّا كانت . انتصاف حملية 

  . للفئات الضعيفة واملعاشات للمسننيواخلدمات الصحية جماناً

الشروع يف التصديق على الربوتوكول االختياري الثاين امللحق          -٧-١٢٩    
يل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية اهلادف إىل إلغاء عقوبة اإلعدام بالعهد الدو 

  )بنن(
  . أعاله٥-١٢٩ و٢-١٢٩انظر الردين املقّدمني بشأن التوصيتني   -٧

حلماية مجيع األشـخاص مـن        على االتفاقية الدولية     التصديق  -٨-١٢٩    
  )فرنسا(االختفاء القسري 

. ٢٠٢٠-٢٠١٢وطنية حلقوق اإلنسان للفترة     قُّدمت هذه التوصية يف خطة العمل ال        -٨
         لكن مبا أن موريشيوس مل تسّجل أي حالة اختفاء قسري فإن التصديق على هذه االتفاقيـة               

 يف عـدد مـن املـسائل        وال تزال موريشيوس تنظر أيضاً    . ال ميثل أولوّية يف الوقت احلاضر     
  .السياسية

 ١٩٥١ لعـام     ضع الالجئني ق على االتفاقية اخلاصة بو    التصدي  -٩-١٢٩     
  )فرنسا(
إن موريشيوس، وهي جزيرة صغرية كثيفة السكان وذات موارد شحيحة وحمدودة،             -٩

 علـى لكنها تعمـل    . مل تعتمد بعُد سياسة أو قوانني تنص على منح األجانب وضع الالجئ           
معاجلة طلبات ملتمسي اللجوء أو اللجوء السياسي ألسباب إنسانية وعلى أسـاس فـرادى              

  .  مستعد الستقباهلمحلاالت من خالل تيسري استقرارهم يف بلد صديقا
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 على اتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة       التحفظاتسحب    -١٠-١٢٩    
  )توغو(

  إمكانية الوصول    
 باهظ التكلفة ويـستغرق     ملا كان اعتماد لغة الربايل يف مجيع املباين العمومية تدبرياً           -١٠

 قبل أن يتسىن سحب التحفظ يف الوقت        رح اعتماد هذا التدبري تدرجيياً    ، ُيقت  طويالً تنفيذه وقتاً 
  .املناسب

  التعليم    
. اعتمدت احلكومة بالفعل سياسة بشأن التعليم الشامل وهي بصدد تنفيذها تدرجيياً            -١١

وزارة عن  ولقد أنشأت وزارة التعليم واملوارد البشرية بالفعل جلنة رفيعة املستوى تضم ممثلني             
معهـد التعلـيم يف     عـن    االجتماعي والتضامن الوطين وإصـالح املؤسـسات، و        الضمان

موريشيوس، وأمانة املظامل املعنية باألطفال، ومكتب إدارة القطاع العام، هبدف بلوغ املساواة            
ولقـد تـشاورت    . األطفال غري املعوقني  على  يف اإلنفاق احلكومي على األطفال املعوقني و      

 مبا فيها املنظمات غري احلكومية املعنيـة باألشـخاص ذوي           ،عنيةاللجنة مع مجيع اجلهات امل    
  .وما أن تتحقق املساواة، ستسحب احلكومة حتفّظها. اإلعاقة

  حاالت اخلطر والطوارئ اإلنسانية    
تعكف الوحدة الوطنية إلدارة املخاطر على صياغة مشروع قانون وطين للحد مـن               -١٢

وُضـمِّن مـشروع    . شأن األشخاص ذوي اإلعاقة    ب خماطر الكوارث وإدارهتا يضم أحكاماً    
 بشأن إجالء األشخاص ذوي اإلعاقة على حنو آمـن وعاجـل يف حـاالت               القانون حكماً 

 مـن   ١١وجتدر اإلشارة إىل أن موريشيوس حتفظت على املادة         . املخاطر والكوارث الطبيعية  
هذا التحفظ عند   اتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة عند توقيع االتفاقية، لكنها سحبت           

  .التصديق عليها

 ٢٤، و )إمكانيـة الوصـول    (٩ على املواد    التحفظاتسحب    -١١-١٢٩    
  )أوروغواي) (حاالت اخلطر والطوارئ اإلنسانية (١١و) التعليم(

  .١٠-١٢٩انظر الرّد املتعلق بالتوصية   -١٣

 على الربوتوكول االختياري التفاقية حقوق األشخاص      التصديق  -١٢-١٢٩    
  )أستراليا(إلعاقة ذوي ا

  .١٠-١٢٩ظر الرد املتعلق بالتوصية ان  -١٤
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النظر يف التصديق على اتفاقية منع جرمية اإلبـادة اجلماعيـة             -١٣-١٢٩    
  )إستونيا(واملعاقبة عليها 

 ٢٠٢٠-٢٠١٢قُّدمت هذه التوصية يف اخلطة الوطنية حلقـوق اإلنـسان للفتـرة             -١٥
  . وسينظر فيها يف الوقت املناسب

 ١٩٥١التوقيع على االتفاقية اخلاصة بوضع الالجـئني لعـام            -١٤-١٢٩    
  )إسبانيا(١٩٦٧وبروتوكوهلا لعام 

يحة وحمدودة،  إن موريشيوس، وهي جزيرة صغرية كثيفة السكان وذات موارد شح           -١٦
 علـى لكنها تعمل   .  أو قوانني تنص على منح األجانب وضع الالجئ        اتمل تعتمد بعُد سياس   
سي اللجوء أو اللجوء السياسي ألسباب إنسانية وعلى أسـاس فـرادى            معاجلة طلبات ملتم  

  .  مستعد الستقباهلماحلاالت من خالل تيسري استقرارهم يف بلد صديق

التصديق على اتفاق امتيـازات احملكمـة اجلنائيـة الدوليـة             -١٥-١٢٩    
  )إستونيا(وحصاناهتا 

 ومع  ،نائية الدولية وحصاناهتا   يف اتفاق امتيازات احملكمة اجل      موريشيوس طرفاً  ليست  -١٧
تنفيذ االتفاق علـى الـوزارات      لذلك فقد عممت بالفعل على الصعيد احمللي مشاريع لوائح          

  . وتعلق عليهااملختصة كي تناقشها 

التصديق على اتفاقية كامباال ووضع إطـار قـانوين مناسـب             -١٦-١٢٩    
  )وغنداأ(للسياسة العامة للتعامل بفعالية مع املشردين داخلياً 

 حجمها بالنظر إىل صغر ال توجد لدى موريشيوس مشاكل مرتبطة باملشردين داخلياً   -١٨
  .وتضاريسها اجلغرافية

بذل املزيد من اجلهود إلعـادة النظـر يف الدسـتور هبـدف               -١٧-١٢٩    
االعتراف صراحة باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية على قدم املساواة         

  )أوروغواي( الدستورية مع غريها من احلقوق
إذا كان من الالزم أن يتضمن الدستور احلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافيـة              -١٩

محاية حقـوق األفـراد وحريـاهتم       (بالتحديد، فإنه جيب تعديل الفصل الثاين من الدستور         
على  إال بعد أن خيضع لتصويت هنائي وحيصل          لكن هذا التعديل ال يصبح سارياً      ،)األساسية
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مـن  ) ج)(٢(٤٧املـادة   (ما ال يقل عن ثالثة أرباع األصوات املدىل هبا يف اجلمعية الوطنية             
  ). الدستور

وال ينّص الدستور صراحة على احلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية لكن تُنّص             -٢٠
 يف  بالنسبة إىل احلق يف العمل املنـصوص عليـه     كما هو احلال مثالً   (عليها تشريعات أخرى    

قانون حقوق العمل، واحلق يف الصحة املنصوص عليه يف قانون الرعايـة الـصحية العقليـة        
  ).وقانون الغذاء، واحلق يف التعليم املنصوص عليه يف قانون التعليم

وعالوة على ذلك، توفّر موريشيوس التعليم واخلدمات الصحية باجملـان للفئـات              -٢١
  .املعاشات للمسننيتوفر الضعيفة و

منح العهد الدويل اخلاص باحلقوق االقتـصادية واالجتماعيـة           -١٨-١٢٩    
والثقافية مرتبة قانونية تسمح بالتحجج بأحكامه مباشرة يف النظـام القـانوين            

  )أوروغواي(احمللي 
 ولذا ال ميكن إدراج املعاهدات الدولية مباشـرة يف          ، مزدوجاً تّتبع موريشيوس نظاماً    -٢٢

  .قوانني موريشيوس

 من الدستور مبـا     ١٦من املادة   ) ج)(٤(إعادة النظر يف الفقرة       -١٩-١٢٩    
  )ترينيداد وتوباغو(يكفل عدم متييز هذه الفقرة ضد املرأة 

غري أن موريشيوس وضعت قـانون      .  من الدستور على حظر التمييز     ١٦نص املادة   ت  -٢٣
دو أحكام هذا   وقد تب . األحوال الشخصية للمسلمني الذي ميكن اعتباره استثناء من القواعد        

 من الدسـتور    ١١القانون متييزية ضد املرأة لكن علينا أن نأخذ يف االعتبار أن أحكام املادة              
وهذا االستثناء آنف الذكر    . تنص على عدم تقييد حرية أي شخص يف ممارسة شعائره الدينية          

قية الدولية   يراعي النسيج االجتماعي اخلاص بالبلد وال يتوخى منه خمالفة االتفا          ١٦من املادة   
  .لى مجيع أشكال التمييز العنصريللقضاء ع

توجيه دعوة دائمة إىل آليات حقوق اإلنسان التابعـة لألمـم             -٢٠-١٢٩    
  )كوستاريكا(املتحدة 

، ستنظر  ٢٠٢٠-٢٠١٢ بتوصيات خطة العمل الوطنية حلقوق اإلنسان للفترة         عمالً  -٢٤
  .  يف الوقت املناسبموريشيوس يف توجيه دعوة دائمة إىل اآلليات اخلاصة
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 لألمم املتحدة   ةاإلجراءات اخلاصة التابع  توجيه دعوة دائمة إىل       -٢١-١٢٩    
  )فرنسا(

  . ٢٠-١٢٩انظر الرد املتعلق بالتوصية   -٢٥

اإلجراءات اخلاصة جمللس حقـوق     مجيع  توجيه دعوة دائمة إىل       -٢٢-١٢٩    
  )اجلمهورية التشيكية(اإلنسان 

  .٢٠-١٢٩انظر الرد املتعلق بالتوصية   -٢٦

استكمال توجيه دعوة دائمة إىل املكلفني بواليات التابعني لألمم          -٢٣-١٢٩    
املتحدة، وهو األمر الذي سبق إعالن النظر فيه بعد اجلولة األوىل لالستعراض            

  )تركيا(الدوري الشامل 
  .٢٠-١٢٩انظر الرد املتعلق بالتوصية   -٢٧

لة القواعد، مبا يف ذلك على الصعيد الدستوري، الـيت قـد    إزا  -٢٤-١٢٩    
  )كوستاريكا(تعترب إعفاًء من حظر التمييز، واختاذ تدابري عملية لتنفيذه 

يكفل دستور موريشيوس جلميع املواطنني احلق يف التمتع حبماية القانون واالستفادة             -٢٨
 أو اآلراء   املنشأقة االجتماعية أو    منه على قدم املساواة ودون متييز على أساس العرق أو الطب          

السياسية أو اللون أو العقيدة أو نوع اجلنس، وذلك للحفاظ على البيئة املفضية إىل تكـافؤ                
من الدستور،  ) ٤(١٦وفيما يتعلق باملادة    . الفرص بني مجيع الناس واملساواة بينهم ولتعزيزها      

 اليت تتضمنها تشريعاتنا الوطنيـة   لتحديد األحكام التمييزية٢٠٠١أُنشئت فرقة عمل يف عام      
 جلنة رصد برئاسة املدعي العـام ملراقبـة        وأنشأت احلكومة الحقاً  . مقارنة بالصكوك الدولية  

تنفيذ توصيات فرقة العمل بغرض مواءمة تشريعاتنا الوطنية مع أحكام الصكوك الدولية اليت             
 ٢٠١٠فرباير  /ها يف شباط  ولقد اجتمعت جلنة الرصد مخس مّرات منذ إنشائ       .  فيها  طرفاً حنن

. االعتبـار وعقدت مشاورات مع مجيع اجلهات املعنية هبدف أخذ آرائها وتعليقاهتا بعـني             
  . ومازالت العملية جارية
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 وضـمان  للحيـف    يتصدللإجراءات ملموسة    اختاذ تشجيع  -٢٥-١٢٩    
 االقتـصادية واالجتماعية والثقافية والسياسية    التنمية  مشاركة املرأة يف جماالت     

  )املكسيك(عن طريق برامج العمل اإلجيايب 
وحيظر الدستور، أمسـى    .  تنص على تدابري خاصة مؤقتة     ال يتضمن قانوننا أحكاماً    •

ومبوجب الدستور، ال جيـوز أن      . قانون يف البلد، التمييز على أُُسس تشمل اجلنس       
ى التمييز   دستورنا عل  وال ينصّ .  تأثريه  من حيث   يف حّد ذاته أو    يكون القانون متييزياً  

  ؛اإلجيايب
غري أن حكومة موريشيوس تتعامل جبدية مع هذا املقترح إىل درجة أهنـا حاولـت      •

معاجلة النقص الفادح يف متثيل النساء يف احلياة السياسية من خالل سّن قانون جديد              
 كل فريق يقّدم أكثـر مـن   حيرص ينّص على أن    ٢٠١١للحكومات احمللية يف عام     

         أال يكون املرشحون من جنس    على  لس البلدي أو القروي     مرشحني النتخابات اجمل  
 ألنه أفضى إىل زيادة مـشاركة        تارخيياً ولقد شكّل هذا اإلجراء منعطفاً    ...  واحد

، إذ بلغت   ٢٠١٢ديسمرب  / يف كانون األول   ريتاليت أُج النساء يف هذه االنتخابات     
 يف املائـة يف     ٢٥,٤بلدي و  يف املائة يف انتخابات اجمللس ال      ٣٦,٧نسبة مشاركتهن   

 حيث بلغـت    ٢٠٠٥انتخابات اجمللس القروي مقارنة بانتخابات اجمللسني يف عام         
  ؛ يف املائة٥,٨ يف املائة و١٢,٧مشاركتهن على التوايل 

أُنشئت جلنة توجيه وطنية معنية بتعميم املنظور اجلنساين يرأسها وزير املساواة بـني              •
سرة هبدف رصد وتقييم تنفيـذ إطـار الـسياسة          اجلنسني ومناء األطفال ورفاه األ    

  .يع الوزارات القطاعيةاجلنسانية الوطنية يف مج

االستمرار يف تعزيز مشاركة املرأة يف صنع القرار واملـشاركة            -٢٦-١٢٩    
السياسية من خالل توفري املساعدة الالزمة وبناء القدرات، فضالً عن زيـادة            

  )تايلند(رجيياً نسبة النساء النائبات يف الربملان تد
  .٢٥-١٢٩انظر الرد املتعلق بالتوصية   -٢٩

النظر يف األخذ بتدابري خاصة مؤقتة يف اجملاالت اليت تكون فيها             -٢٧-١٢٩    
 الربملـانيني   يف صـفوف   وزيـادة الـوعي      ،أو حمرومة  املرأة ممثلة متثيالً ناقصاً   

  )مصر(واملسؤولني احلكوميني بضرورة هذه التدابري 
  .٢٥-١٢٩رد املتعلق بالتوصية انظر ال  -٣٠
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اختاذ تدابري خاصة يف اجملاالت اليت تكون فيها املرأة ممثلة متثيالً             -٢٨-١٢٩    
اهليئـات احلكوميـة    يف   الربملانيني و  يف صفوف ناقصاً أو حمرومة وزيادة الوعي      

  ؛)أوغندا(األخرى 
  .٢٥-١٢٩انظر الرد املتعلق بالتوصية   -٣١

حتظر صراحة العقوبـة البدنيـة، ومواصـلة        اعتماد تشريعات     -٢٩-١٢٩    
  )أوروغواي(محالت إذكاء الوعي باآلثار السلبية للعقوبة البدنية 

 ٧من لوائح التعليم واملادة     ) ٤(١٣ُتحظر العقوبة البدنية يف املدارس مبوجب الالئحة          -٣٢
فـل  غري أن مـشروع قـانون الط    .  من القانون اجلنائي   ٢٣٠من قانون محاية الطفل واملادة      

اجلاري صياغته يقترح حظر العقوبة البدنية على وجه التحديد لكي يتماشى مـع املعـايري               
  .الدولية املنصوص عليها يف اتفاقية حقوق الطفل

التأكد من أن مشروع القانون اجلديد املتعلق بالشرطة واألدلة           -٣٠-١٢٩    
نصيص على   بالت ‘معلومات مؤقتة ‘تناول ممارسة االحتجاز على أساس      اجلنائية ي 

أن االحتجاز الذي يتجاوز مهلة قصرية حتدد مبوجب القانون ال ميكن أن يـتم              
اململكة املتحدة لربيطانيا العظمـى     (إال بعد توجيه التهمة رمسياً إىل املشتبه فيه         

  )يرلندا الشماليةأو
يهدف مشروع قانون الشرطة واألدلة اجلنائية الذي ُعرض بالفعل علـى اجلمعيـة               -٣٣

 إىل إتاحة أمور منها اإلطار الالزم لتحديد سلطات الشرطة وضـماناهتا يف شـؤون               الوطنية
. التوقيف والتفتيش، واالعتقال، واالحتجاز، والتحقيق، وحتديد اهلوية، واستجواب احملتجزين        

 على معلومـات مؤقتـة، يـنص        وفيما يتعلق باملمارسة املتمثلة يف احتجاز املشتبه فيهم بناءً        
 على ادعـاءات    لى عدم السماح لضابط الشرطة بتوقيف أي شخص بناءً        مشروع القانون ع  

طرف ثالث ما مل جير هذا الضابط التحقيقات الالزمة للتأكد من ارتكاب اجلرمية أو قـرب                
  .ارتكاهبا

إلغاء الفصول الواردة يف القانون اجلنائي اليت جتـرم النـشاط             -٣١-١٢٩    
  )أستراليا(اجلنسي بني شخصني من نفس اجلنس بالتراضي 

وبـالنظر إىل   . مل تتخذ احلكومة بعُد أي قرار سياسي بشأن إلغاء جتـرمي اللـواط              -٣٤
  . حساسية املوضوع ال بد من إجراء مشاورات إضافية
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إلغاء جترمي سلوك األشخاص من نفس اجلنس بـني شخـصني             -٣٢-١٢٩    
  )كندا(راشدين بالتراضي من القانون اجلنائي 

  .٣١-١٢٩التوصية انظر الرد املتعلق ب  -٣٥

 من القانون اجلنائي الذي جيـرم الـسلوك         ٢٥٠إلغاء الفصل     -٣٣-١٢٩    
  )أيرلندا( راشدين من نفس اجلنس اجلنسي بني شخصني

  .٣١-١٢٩انظر الرد املتعلق بالتوصية   -٣٦

  )أيرلندا(سن تشريعات تستجيب لطلبات حرية اإلعالم   -٣٤-١٢٩    
النظر يف املشهد اإلعالمي هبدف إصالح قـانون         على إعادة    تعكف احلكومة حالياً    -٣٧

ويكمن .  بشأن إصالح هذا القانون    ويف هذا السياق، طلبت احلكومة تقريراً     . وسائط اإلعالم 
اهلدف من ذلك يف وضع إطار إعالمي مناسب من خالل استعراض التطورات واالجتاهـات              

  . ة واجلمهور كليهمااإلعالمية األخرية وحتديثها واعتمادها مبا خيدم مصلحة احلكوم

صياغة تشريع صارم مينع االعتداء على األطفال ذوي اإلعاقـة          -٣٥-١٢٩    
واستغالهلم من جانب اآلباء أو غريهم من أفراد اجملتمع؛ وتوفري ما يلزم مـن              

  )ملديف(التدابري ملساعدهتم يف السعي لالحتكام إىل القضاء 
ن أجل محايـة  بات شديدة مسينص مشروع قانون الطفل اجلاري صياغته على عقو    •

  ؛األطفال ذوي اإلعاقة
نسني ومناء الطفـل    تتوىل الوحدة املعنية بنماء األطفال التابعة لوزارة املساواة بني اجل          •

األطفال ذوي اإلعاقة، ومن مث ال ميكن أن حيدث ازدواج          رعاية  ب أيضاًورفاه األسرة   
  ؛ءةوينبغي أن تستخدم املوارد بكفا ،بني مسؤوليات اإلدارات

تتعاون وزارات خمتلفة على صياغة بروتوكول من أجل وضع هنج متفق عليه يرمي              •
  ؛من احلماية لألطفال ذوي اإلعاقةإىل توفري املزيد 
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مواصلة اإلجراءات الرامية إىل عودة سكان أرخبيل شـاغوس           -٣٦-١٢٩    
دييغو غارسيا وجزر األرخبيل األخرى، والنظر يف تضمني         املشردين من جزيرة  

  )املكسيك(ه اإلجراءات عمليات جلرب الضحايا هذ
 ال يتجزأ من أراضي     يشكل أرخبيل شاغوس، مبا يشمل جزيرة دييغو غارسيا، جزءاً          -٣٨

  . قانون احمللي أو القانون الدويل على حد سواءالمجهورية موريشيوس، وذلك مبوجب 
س مـن أراضـي     ولقد انتزعت اململكة املتحدة بطريقة غري قانونية أرخبيل شـاغو           -٣٩

 بذلك القانون الدويل وقرارات اجلمعيـة       كةهومنتموريشيوس قبل حصوهلا على االستقالل،      
، ١٩٦٠ديـسمرب   / كـانون األول   ١٤املـؤرخ   ) ١٥-د(١٥١٤العامة لألمـم املتحـدة      

 ٢٠املؤرخ  ) ٢١-د(٢٢٣٢، و ١٩٦٥ديسمرب  / كانون األول  ١٦املؤرخ  ) ٢٠-د(٢٠٦٦و
  .١٩٦٧ديسمرب /كانون األول ١٩املؤرخ ) ٢٢-د(٢٣٥٧، و١٩٦٦ديسمرب /كانون األول

 وانتزاع أرخبيل شاغوس بطريقة غري قانونية من أراضي موريشيوس مشـل أيـضاً              -٤٠
اإلجراء املخزي املتمثل يف طرد اململكة املتحدة ملواطين موريشيوس الذين كـانوا يقيمـون              

اصة هبم، وذلك لتعبيد    دون أن تكترث حلقوق اإلنسان اخل      ‘الشاغوسيون‘آنذاك يف األرخبيل    
وأُبعـد معظـم   . الطريق أمام إنشاء الواليات املتحدة لقاعدة عسكرية يف دييغـو غارسـيا         

  . الشاغوسيني إىل موريشيوس
ويرتبط كفاح موريشيوس منذ القدمي من أجل ممارسة سيادهتا الفعلية على أرخبيـل              -٤١

ـ  ن األرخبيل، بصفتهم مواطن    حبق سكا   وثيقاً شاغوس ارتباطاً  سيني، يف العـودة إىل     ني موري
وستواصل حكومة موريشيوس الضغط من أجل استعادة سيطرهتا الفعليـة علـى            . األرخبيل

األرخبيل بسرعة وبدون شروط، والذود حبزم يف األثناء على حق الشاغوسيني وغريهم مـن              
  . مواطين موريشيوس يف العودة إىل األرخبيل

ترى موريشيوس أن اململكة املتحدة اليت أبعـدت        لضحايا،  اجرب  ق مبسألة   وفيما يتعل   -٤٢
 إىل موريشيوس وتواصل حرماهنم وحرمان غريهم من مواطين       سكان األرخبيل السابقني قسراً   

  .موريشيوس من حق العودة، هي اليت جيب عليها أن تتكفل بذلك

        


