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أوال -مقدمة
 -1تلت زززم حةوم ززة موريش ززيو بتعزي ززز الدميقراطي ززة والنه ززوض ببن ززاء الدول ززة وترس ززيحل اقق ززوق
واقرايت األساسية ملواطين موريشيو  .وتسرتشد العملية املتعلقة بتعزيز حقوق اإلنسان ومحايتهزا
ابملب ززاد األساس ززية ال ز يق ززوم عليه ززا ب ززرةم اقةوم ززة للف ززرتة  2019-2015املس ززمى "حتقي ز
التغيري اققيقي" .وابإلضافة إىل أحةام حقوق اإلنسان املنصزو عليهزا يف الدسزتور اعتمزاد
سلسلة من التدابري ال هتدف إىل كفالة متةني مواطين موريشيو بصرف النظزر عزن عزرقهم أو
موطنهم األصلي أو آرائهم السياسية أو لوهنم أو عقيدهتم أو جنسهم من ممارسة حقوقهم املدنية
والسياسية والقتصادية والجتماعية والثقافية بفعالية.
 -2ويف عززام  2017صززنفت وحززدة البحززوي القتصززادية التابعززة سلززة ي إيةونوميسززت
موريشززيو يف املرتبززة  16بززني الززدو األكثززر دميقراطيززة يف العززام ممززا يززد علززى الت ززام اقةومززة
بتعزيز اهليةل القائم يف البلد علزى صزعيدي الدميقراطيزة وحقزوق اإلنسزان .واحتفظزت موريشزيو
أيضا مبرتبتها األوىل وفقزا ملؤشزر مزو إبزراهيم املتعلز دداء شزؤون اقةزم يف البلزدان األفريقيزة .وبلز
تقي ززيم موريش ززيو م ززا ق ززدره  0.781يف تقري ززر التنمي ززة البش زرية لع ززام  .2016وبن ززاءا عل ززى ل ز
تُصنَّف موريشيو يف فئة التنمية البشرية العالية وحتتل املرتبة  64بني  188بلزدا وإقليمز ا يف هزذا
التص ز ززنيف .ووص ز ززف ك ز ززل م ز ززن ص ز ززندوق النق ز ززد ال ز ززدو و"مؤسس ز ززة م ز ززوديز" األداء القتص ز ززادي
ملوريشيو على أنه قوي ومةني .ويف آ ار/مار  2018أكدت مؤسسة مزوديز تقيزيم ادزدارة
الئتمانية السيادية اقالية ملوريشيو مبستوى  Baa1نظرا للتوقعات املستقبلية املستقرة يف البلد.

اثنيا -املنهجية والعملية التشاورية
 -3أ ُِع ز َّزد تقري ززر موريش ززيو الثال ززض لالس ززتعراض ال ززدوري الش ززامل وفق ز ا للمب ززاد التوجيهي ززة
العامة سلس حقوق اإلنسان.
 -4ويشززمل التقريززر الززوطين دمهوريززة موريشززيو جزززر موريشززيو ورودريغززس وأغاليغززا
وتروملني وكارغادو كاراخو وأرخبيل شاغو مبا يف ل جزيرة دييغو غارسيا وأي جزيرة
أخززرى مززن جزززر دولززة موريشززيو  .وقززد نُظمززت حلقززات عمززل وجلسززات لتبززاد األفةززار مززع
أصحاب املصلحة املعنيني من أجل إعداد التقريزر .والغزرض مزن هزذا التقريزر هزو تقزد معلومزات
مسز ز ززتةملة بش ز ز ز ن التوصز ز ززيات املقدمز ز ززة خز ز ززال السز ز ززتعراض األخز ز ززري الز ز ززذي أُجز ز ززري يف متز ز ززوز/
يوليه  .2013وينبغي قراءهتا ابلقرتان مع ما يلي:
التقززارير الدوريززة املقدمززة إىل كززل مززن اللجنززة املعنيززة ابلقضززاء علززى التمييززز ضززد
(أ)
املز زرأة ( )2018واللجن ززة املعني ززة ابقق ززوق القتص ززادية والجتماعي ززة والثقافي ززة ( )2017ودن ززة
القض ززاء علز زى التميي ززز العنص ززري ( )2017والعه ززد ال ززدو اق ززا ابقق ززوق املدني ززة والسياس ززية
( )2016واتفاقي ز ززة مناهض ز ززة التع ز ززذيا وغ ز ززريه م ز ززن ض ز ززروب املعامل ز ززة أو العقوب ز ززة القاس ز ززية أو
الالإنسانية أو املهينة ()2016؛
(ب) تقريززر منتص ززف امل ززدة لالس ززتعراض ال ززدوري الش ززامل املق ززدم م ززن موريش ززيو يف
أاير/مايو .2016
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أرخبيل شاغوس
 -5يش ززةل أرخبي ززل ش ززاغو مب ززا يف ل ز جزي ززرة دييغ ززو غارس ززيا ج زززءا ل يتج ززأ م ززن إقل ززيم
موريشززيو مبوجززا احةززام قززانون موريشززيو وأحةززام القززانون الززدو علززى حززد س زواء .ورغززم أن
موريشيو تتمتع ابلسيادة على أرخبيل شزاغو فهنهنزا ُمتنزع مزن ممارسزة حقوقهزا السزيادية عليزه .إ
أن اململةززة املتحززدة انتزعززت أرخبيززل شززاغو مززن إقلززيم موريشززيو قبززل السززتقال يف مززا يشززةل
انتهاكا ألحةام القانون الدو وقرارات ادمعية العامة لألمزم املتحزدة ( 1514د )15-املزؤر 14
كز ززانون األو /ديسز ززمرب  1960و( 2066د )20-املز ززؤر  16كز ززانون األو /ديسز ززمرب 1965
و( 2232د )21-املؤر  20كانون األو /ديسمرب  1966و( 2357د )22-املؤر  19كانون
األو /ديسمرب  .1967وابلتا فهنن عملية إهناء الستعمار يف موريشيو ل تزا غري مةتملة.
 -6و انتززا أرخبيززل شززاغو مززن إقلززيم موريشززيو بطريقززة غززري مشززروعة .وقامززت اململةززة
املتح ز ز ز ز ززدة بط ز ز ز ز ززرد أبن ز ز ز ز ززاء موريش ز ز ز ز ززيو املقيم ز ز ز ز ززني يف لز ز ز ز ز ز اقز ز ز ز ز زني يف األرخبي ز ز ز ز ززل (س ز ز ز ز ززةان
شاغو /الشاغوسز ززيون) يف مز ززا يشز ززةل جتز ززاهالا اتم ز زا ققز ززوقهم اإلنسز ززانية .ونُقز ززل معظمهز ززم إىل
موريشيو .
 -7ويتمتع الشاغوسيون الزذين يُعتزربون مزن مزواطين موريشزيو بةزل معزا الةلمزة بزنفس
حقززوق م زواطين موريشززيو ا خ زرين .وم زع ل ز وسززعي ا إىل حتسززني رفززاههم اختززذت حةومززة
موريشززيو وهززي ل ت ززا تتخززذ تززدابري خاصززة لصززاقهم .وتشززمل هززذه التززدابري مززنأل األراضززي
لتشييد املناز وإنشاء صندوق رعاية الشاغوسيني (التوصية .)113

اثلثا -إط ااار حق ااوق اإلنس ااان  -التط ااورا املس ااتجدة منا ا إجا ارا االس ااتعراض
األخري يف عام 2013
التطورا السياسية
 -8يف تش زرين الثززاين/نوفمرب  2017أُنشززئت وزارة العززد وحقززوق اإلنسززان واإلصززالحات
املؤسسززية ونُقلززت حقيبززة حقززوق اإلنسززان مززن مةتززا رئززيس الززوزراء إىل الززوزارة املنش ز ة حززديثا.
وابإلضززافة إىل ل ز أُنشززئت أمانززة ققززوق اإلنسززان وا ليززة الوطنيززة لإلبززالو واملتابعززة يف كززانون
األو /ديسززمرب  2017حتززت رعايززة الززوزارة ادديززدة (التوصاايتان  25و .)42ويهززدف اإلطززار
ادديد ققوق اإلنسان إىل ضمان الوفاء التام ابلتزامات حقوق اإلنسان وتقد التقزارير الدوريزة
وتقارير استعراض منتصف املدة/التقارير املرحليزة يف الوقزت املناسزا بعزد إجزراء مشزاورات شزاملة
مع مجيع األطراف املعنية .وعالوة على ل فهننه يةفل تنسيقا أفضل فيما بزني الزوزارات بشز ن
تنفيذ التوصيات والقرارات ويتيأل إجراء رصد دقي لقضااي حقوق اإلنسان.
 -9وقززد أُعلززن يف نيس ززان/أبريل  2018عززن ا ااانون اللجن ااة املس ااتقلة املعني ااة ابلش ااىاو
وحتق ز اللجنززة يف الشززةاوى غززري أفعززا الفسززاد أو
املقدمااة ضااد الشاارطة ،ال ز بززدأت عملهززاُ .
جرائم غسل األموا املقدمة ضد أفراد الشرطة أثناء أداء مهامهم.
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االتفاايا والربوتوكوال الدولية
 -10تعة ززف موريش ززيو عل ززى اخت ززا اقط زوات الالزم ززة م ززن أج ززل التص ززدي عل ززى الص ززةو
الرئيسززية املتعلقززة حبقززوق اإلنسززان أو النضززمام إليهززا .وقززد أُسززندت إىل ا ليززة الوطنيززة لإلبززالو
واملتابعة املنش ة حديث ا مسؤولية تنسي هذه املهمة (التوصية .)1

 -11التصديق على االتفااية الدولية حلماية حقوق مجيع العمال املهاجري وأفراد أسرهم
(التوص اايا  2و 3و 4و 5و 6و 7و :)115ل زيس مززن املمةززن السززما ابسززتقبا العم ززا
املهاجرين مع أفراد أسرهم نظرا ألن موريشيو بلد صغري حمدود املوارد.

 -12الربوتوكا ااول االختيا اااري الثا ااال امللاا ااق ابلعها ااد الا اادو ا ا ااا ابحلقا ااوق املدنيا ااة
والسياسية اهلادف إىل إلغا عقوبة اإلعدام (التوصية  .)8بعد سن قانون إلغاء عقوبة اإلعدام
لعززام ُ 1995خففززت مجيززع أحةززام اإلعززدام املفروضززة لتصززبأل أحةام زا ابلسززجن مززع األشززغا
الشاقة مدى اقياة (التوصيا م  116إىل  119و .)121وجيوز للمحةمة العليا ا ن أن
تصززدر أحةامز ا ابلسززجن مززع األشززغا الشززاقة مززدى اقيززاة أو أحةامز ا ملززدة ل تتجززاوز  60سززنة
حيض ينص القانون على ل .
 -13ل يُعتززم يف الوقزت الزراهن التصزدي علززى التفاقيزة الدوليززة قمايزة مجيززع األشزخا مززن
الختفاء القسري (التوصيا  9و 10و .)11ول توجد يف موريشيو حالت اختفاء قسري
(التوصية .)122
 -14جيري النظر حاليا يف التصدي على الربوتوكو الختياري امللح ابلعهزد الزدو اقزا
ابققوق القتصادية والجتماعية والثقافيزة (التوصاية  .)132ويتزوافر عزدد مزن سزبل النتصزاف
احمللي ززة املتاح ززة ابلفع ززل مل ز زواطين موريش ززيو  .ومل ززا كان ززت موريش ززيو دول ززة قائم ززة عل ززى الرعاي ززة
الجتماعيززة فهنهنززا تززوفلر ابلفعززل التعلززيم اسززاين واقززدمات الصززحية اسانيززة واملسززاعدة الجتماعيززة
للفئات الضعيفة واستحقاقات املعاشات التقاعدية الشاملة لةبار السزن وخزدمات النقزل العزام
اساين لةبار السن والطالب (التوصية .)120
 -15الربوتوكو الختياري الثالض لتفاقية حقوق الطفل :التوقيع على الربوتوكو الختيزاري
الثال ززض لتفاقي ز زة حق ززوق الطف ززل املتعل ز ز لج ز زراء تق ززد البالغ ززات يف  13آب/أغس ززطس 2012
(التوص اايتان  12و .)13ويُت ززوخى التص ززدي عل ززى ه ززذا الربوتوك ززو مبج ززرد إقز زرار ادمعي ززة الوطني ززة
ملشرو قانون الطفل ومشرو قانون التبين .وقد بل إعداد كال املشروعني مرحلة متقدمة.
 -16م تصز ز لدق موريش ززيو بع ززد علز زى اتفاقي ززة من ززع جرمي ززة اإلابدة ادماعي ززة واملعاقب ززة عليه ززا
(اتفاقيززة اإلابدة ادماعيززة لعززام  :)1951إن موريشززيو طززرف يف نظززام رومززا األساسززي وقززد
دمز النظززام املززذكور علززى الصززعيد احمللززي يف القززانون املتعلز ابحملةمززة ادنائيززة الدوليززة الززذي جيز لزرم
اإلابدة ادماعية والفظائع األخرى درائم اقرب( .التوصيا  14و 15و.)127
 -17تنظر موريشزيو يف التوقيزع والتصزدي علزى الربوتوكزو امللحز ابمليثزاق األفريقزي ققزوق
اإلنس ز ززان والش ز ززعوب املتعل ز ز حبق ز ززوق املس ز ززنني يف أفريقي ز ززا ال ز ززذي اعتم ز ززده الحت ز ززاد األفريق ز ززي يف
عززام  .2016وحالي ز ا تعمززل ا ليززة الوطنيززة لإلبززالو واملتابعززة علززى تنسززي ادهززود املبذولززة هلززذه
الغاية بني أصحاب املصلحة.
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 -18صدقت موريشيو على الربوتوكو امللح ابمليثاق األفريقي ققوق اإلنسزان والشزعوب
املتعل حبقوق املرأة يف أفريقيا يف حزيران/يونيه  2017وإن مع التحفظات.
 -19م تص لدق موريشيو بعد على التفاق بش ن امتيازات احملةمة ادنائية الدولية وحصاةهتا.
غري أنه جرى إعداد مشرو نظام للمناقشات والتعليقات يف هذا الصدد( .التوصية .)129
 -20م توقلز زع موريش ززيو عل ززى التفاقي ززة اقاص ززة بوض ززع الالجئ ززني لع ززام  1951وبروتوكوهل ززا
(التوصا ا اايتان  15و .)123ول ترغ ز ززا اقةوم ز ززة يف اعتم ز ززاد سياس ز ززة مل ز ززنأل وض ز ززع الالجئ ز ززني
لألجانززا .بيززد أنززه يززتم تقززد املسززاعدة إىل األشززخا الززذين يلتمسززون اللجززوء بواسززطة مفززوض
األمم املتحدة السامي لشؤون الالجئني و ل بتيسري توطينهم يف بلد مستعد لستقباهلم.
 -21م تصدق موريشيو بعد على اتفاقيزة كمبزال (التوصاية  .)130ول تعزاين موريشزيو
من مشاكل مرتبطة ابملشردين داخليا ابلنظر إىل حجمها وتضاريسها الطبيعية.
 -22ص ززدقت موريش ززيو عل ززى اتفاقي ززة محاي ززة األفز زراد فيم ززا ل ززص املعاد ززة ا لي ززة للبي ززاةت
الشخص ززية املعروف ززة ب ز ز "اتفاقي ززة  ."108وموريش ززيو ه ززي أو بل ززد أفريق ززي يص ززدق عل ززى ه ززذه
التفاقية.

التطورا على الصعيد التشريعي
ُ -23سزنت تشزريعات جديززدة منززذ إجزراء السززتعراض األخززري ملوريشززيو بغيززة ضززمان محايززة
حقوق اإلنسان على حنو أفضل (التوصيتان  28و.)29
إقرار مشروع ااانون األنساجة البشارية (إزالتهاا وحفظهاا وزرعهاا) يف عزام .2018
-24
وابت يتوافر حاليز ا إطزار قزانوين أفضزل إلزالزة األنسزجة البشزرية غزري الزدم وحفظهزا وزرعهزا حتزت
اإلشراف الطيب املناسا.
إق زرار مش ااروع ا ااانون امل سس ااا اإلص ااالحية (تع ااديل) يف نيس ززان/أبريل .2018
-25
واهلدف من مشرو القانون هو القيام مبا يلي:
التخل ززي ع ززن نظ ززام اإللغ ززاء التلق ززائي للعقوب ززة حي ززض ك ززان األش ززخا الز زذين
(أ)
صدرت حبقهم إدانة مؤهلني لةي يُطل سراحهم بعد قضاء ثلثي فرتة عقوبتهم والستعاضة عنه
بنظززام جديززد قززائم علززى ختفيززف العقوبززة إ ا كززان املززدانون يسززتحقون لز بغيززة تشززجيعهم علززى
اقصو على عقوبة خمففة ألطو فرتة ممةنة لةن مبا ل يتجاوز ثلزض الفزرتة اإلمجاليزة يف حزا
إظهارهم ُحسن السلو يف السجن وعدم ارتةاهبم أي تقصري؛
(ب) تشز ز ززديد التش ز ز زريعات ضز ز ززد مز ز ززوظفي دائز ز ززرة سز ز ززجون موريشز ز ززيو واحملتج ز ز ززين
واألشخا العاملني يف املؤسسات اإلصالحية املدانني مبوجا القانون ادديد؛

(ج) كفالززة أن يصززدر حب ز احملتجززز يف حززا ارتةززاب جززرم مشززمو هبززذا القززانون
خال قضاء فرتة عقوبته يف السجن وإدانته على ل ادرم أمر للقيام على الفور بعد انقضزاء
فرتة العقوبة ال كان حمتجزا بش هنا بتنفيذ أي عقوبة أخرى تفرضها عليه احملةمة.
 -26ول ينطبز ز النظ ززام اددي ززد لتخفي ززف العقوب ززة عل ززى األش ززخا
القصر أو املعوقني.
ابملخدرات وارتةاب جرائم جنسية تستهدف ل
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وس ز َّزن يف الع ززام املاض ززي ا ااانون جدي ااد حلماي ااة البي ااا وب ززدأ نف ززا ه يف ك ززانون الث ززاين/
ُ -27
ين ززاير  .2018وي ززنص الق ززانون عل ززى محاي ززة حق ززوق األف زراد يف اقصوص ززية عل ززى ض ززوء التط ززورات
املستجدة يف التقنيات املسزتخدمة دمزع البيزاةت املتعلقزة ابألفزراد أو إحالتهزا أو التالعزا هبزا أو
تسجيلها أو ختزينها .ومع اعتماد هذا القانون ادديد تصبأل القوانني يف موريشزيو متوائمزة مزع
نظززام الحتززاد األوروع العززام قمايززة البيززاةت .وموريشززيو هززي أو بلززد ي زوائم نظامززه مززع نظززام
الحتاد األوروع العام قماية البياةت.
تعديل اانون تىاف الفار يف عزام  2017مزن أجزل حظزر التمييزز يف ازا العمزل
-28
علززى أسززا السززجل العززد للفززرد س زواء علززى مسززتوى التوظيززف أو الرتقيززة يف اقززالت ال ز
ل تةون فيها مثة صلة بني السجل العد للفزرد وطبيعزة العمزل الزذي جيزري النظزر يف ترشزيحه لزه
(التوصية  .)55و ُعد القانون أيضا من أجل وضزع عزاء اإلثبزات علزى عزات صزاحا العمزل
بوجود الصلة املذكورة للتمييز على أسا السجل العد .
 -29أُلغي قانون تسليم املطلوبني الذي يرقى إىل عزام  1970واسزتعي عنزه بقزانون جديزد.
وأقرت ادمعية الوطنيزة يف عزام  2017القزانون ادديزد لتسزليم املطلزوبني الزذي جزرى فيزه حتسزني
ويبسززت القززانون إج زراءات التسززليم
األحةززام املتعلقززة بتسززليم األشززخا مززن موريشززيو وإليهززا .ل
ول مييززز بززني بلززدان الةمنولززض والبلززدان مززن غززري الةمنولززض بززل ويعزززز التعززاون هبززذا الشز ن دون
إمهززا حقززوق األشززخا املطلززوب تسززليمهم أو اعتقززاهلم مززع اإلقزرار بتلز اققززوق علززى النحززو
املالئززم .وقززد صززدر هززذا القززانون وبززدأ نفززا ه ابلفعززل .كمززا بززدأت معادززة حالززة التس ززليم األوىل
مبوجا القانون ادديد يف عام .2018
 -30وجززرى إق زرار اااانون اإلدم ااام االجتماااعي والتمىاان يف عززام  2016مززن أجززل تعزيززز
اإلدمززاج الجتمززاعي ومتةززني األشززخا الززذين يعيشززون يف فقززر مطل ز يف إطززار مشززرو تعزيززز
العدالة الجتماعية والوحدة الوطنية (التوصية .)45
ُ -31ع ز لِد اااانون منااع اإلرهااا يف عززام  2016مززن أجززل تعزيززز اإلطززار القززانوين ملةافحززة
اإلرهاب واملسائل ات الصلة.
ُ -32ع لِد الدستور يف تشرين الثاين/نوفمرب  2016من أجل فرض قيود على ما يلي:
اقركة داخل موريشيو ؛
(أ)
(ب)

ح أي شخص يف مغادرة موريشيو .

و ل ز بنززاءا علززى أمززر يصززدر مززن احملةمززة أو مززن القاضززي يف احملةمززة العليززا مبوجززا قززانون منززع
اإلرهاب ابعتباره القانون املتعل ابدرائم أو األعما اإلرهابية.
 -33جززرى تعززديل اااانون يايااة كبااار الس ا يف عززام  2016لتعزيززز مسززتوى اقمايززة واألمززن
املتوفرين لةبار السن (التوصية .)46
 -34جززرى تعززديل اااانون احلمايااة ما العنااي العااا لي يف أاير/مززايو  2016مززن أجززل تززوفري
محاية أفضل لضحااي العنف العائلي.
 -35جززرى تعززديل اااانون األساالاة الناريااة يف عززام  2016مززن أجززل تنفيززذ أحةززام معاهززدة
جتارة األسلحة ال تشةل موريشيو أحد األطراف املوقعة عليها .ويتيأل التعديل ألفراد الشزرطة
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ممارسة مراقبزة أفضزل علزى حركزة األسزلحة الناريزة يف البلزد وكزذل علزى األسزلحة الناريزة يف إطزار
املرور العابر.
 -36جزرى تعزديل ااانون اللاس الاوطين للمارأة يف عزام  2016مزن أجزل مواصزلة النهززوض
بتمةززني املزرأة وتعزيززز املسززاواة بززني ادنسززني ول سززيما مززن خززال املشززاركة النشززطة للمزرأة يف كززل
من اسا الجتماعي والقتصادي والسياسي.
 -37أقززرت ادمعيززة الوطنيززة يف عززام  2016اااانون اللااس الااوطين ل جااور .ويززنص القززانون
على إنشاء اسلس الستشاري الوطين لألجور الزذي سزيةون مسزؤولا يف املقزام األو يف إطزار
أداء مهامه عن تقد توصيات إىل اقةومة بش ن ما يلي:
(أ)

اعتماد حد أدىن وطين لألجور يف القطاعني العام واقا ؛

(ب) دفع أجور إضافية كل سنة من أجل التعزوي
وحتسني الظروف املعيشية للعما .

عزن أي زايدة يف تةلفزة املعيشزة

 -38وقد ابت اقد األدىن الوطين لألجور حقيقة واقعة يف موريشيو .
 -39ج ز ززرى إقز ز زرار ا ا ااانون (حظ ا اار) األلغ ا ااام املئ ا ااادة ل فا ا اراد والا ا ا خا ر العنقودي ا ااة يف
عام  .2016ويدم القزانون يف تشزريعات البلزد اتفاقيزة الزذخائر العنقوديزة ويزوفر إطزارا تشزريعي ا
إلدماج كل من اتفاقيزة حظزر اسزتعما وختززين وإنتزاج ونقزل األلغزام املضزادة لألفزراد وتزدمري تلز
األلغام واتفاقية الذخائر العنقودية.
 -40أُدخلت تعديالت على ااانون اجلمعياة اإلاليمياة جلةيارة رودريغاس مزن خزال ااانون
(تعااديل) اجلمعيااة اإلاليميااة جلةياارة رودريغااس لعااام  .2016ويف الوقززت نفسززه أُدخززل تعززديل
على الدستور إلاتحة أن يةون هنا حد أدىن إلزامي من املرشحني لنتخاابت ادمعية اإلقليمية
دزيرة رودريغس من جنس معني من أجل كفالة التمثيل الةايف لةل جنس يف تل ادمعية.
 -41جرى تعزديل ااانون تىنولوجياا املعلوماا واالتصااال يف عزام  2016لةزي يتزا
للجمعية الوطنية يف مجلة أمور بض وقائع جلساهتا مزع إعفائهزا مزن اقصزو علزى تزرخيص مزن
هيئة اإل اعة املستقلة.
ُ -42عد أيض ا ااانون (امتياازا وحصاا وسالطا ) اجلمعياة الوطنياة يف عزام 2016
قظززر إقامززة أي دعززاوى مدنيززة أو جنائيززة ضززد أي شززخص لقيامززه ببززض وقززائع جلسززات ادمعيززة
الوطنية.
 -43أقززرت ادمعيززة الوطنيززة يف عززام  2016اااانون (العئااوية النقابيااة) ألفاراد الشاارطة مززن
أجل السما ألفراد قوة الشرطة ابلنضمام إىل النقاابت العمالية.
 -44جزرى تعززديل ااانون حقااوق العماال يف عززام  2015مزن أجززل زايدة مزدة إجززازة األمومززة
من  12أسبوعا إىل  14أسبوعا .كما يزنص التعزديل علزى أن يةفزل كزل صزاحا عمزل أل يقزل
األجر الذي يتقاضاه أي عامل من عماله عن أجر أي عامل آخر يؤدي عمالا متساوي القيمزة.
وأعلنززت اقةومززة أيض ز ا يف اقطززاب املتعل ز ابمليزانيززة للفززرتة  2019-2018عززن توسززيع نطززاق
إجازة األمومة املدفوعة األجر لتشمل املوظفات غري اقائزات على وظائف اثبتة.
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 -45جرى تعديل ااانون احلىام ايلاي يف عزام  2015إلاتحزة متثيزل أكزرب للمزرأة يف املشزهد
السياسي .وجرى يف عزام  2015تعزديل نظزام انتخزاب كزل مزن أعضزاء ازالس املزدن واإلدارات
احمللية لعام  2012لةفالة المتثا للمادة  )6(11من قانون اقةم احمللي وهزي تزنص علزى أن
تةفل أي اموعة تقزدم أكثزر مزن مرشزحني اثنزني إىل النتخزاابت أل يةزون مجيزع املرشزحني مزن
نفس ادنس.
 -46يزنص اانون العمالاة الوطنياة لعاام  2017علزى إنشزاء إدارة للعمالزة الوطنيزة مزن أجزل
تعزيززز فززر العمززل والتوظيززف والتززدريا للبززاحثني عززن عمززل مبززا يف ل ز الشززباب واألشززخا
وو اإلعاقة عن طري الربام املعتمدة.
 -47جززرى إق زرار اااانون األحىااام القئااا ية والقانونيااة يف عززام  2018بغيززة حتسززني إقامززة
العد يف موريشيو (ترد تفاصيل إضافية هبذا الش ن يف الفقرة .)66
أقرت ادمعية الوطنية أيضا القانون املتعلق ابتفااي ا ااة حظر أو تقييد استعمال أسالاة
َّ -48
تقليدية معينة ميى اعتبارها مفرطة الئرر أو عشوا ية األثر .ومبوجا هذا القانون يبدأ نفا
التفاقيززة املعروفززة عموم ز ا ابلتفاقيززة املتعلقززة دسززلحة تقليديززة معينززة والربوتوكززولت امللحقززة هبززا.
ويزنص القزانون أيضزا علزى محايزة املززدنيني والسزةان املزدنيني وعلززى اختزا تزدابري يف مرحلززة مزا بعززد
النزا املسلأل.

رابعا -تعةية حقوق اإلنسان ويايتها على أرض الوااع
املساواة وعدم التميية
 -49يززنص القززانون املتعل ز بشززهادة السززجل العززد لعززام  2012علززى أن الشززخص الززذي
يُدان إثر ارتةاب خمالفة معينة بسيطة وتصدر حبقه عقوبزة غزري سزالبة للحريزة يف حزالت حمزددة
أو حيصززل علززى عفززو فيمززا يتعلز عززرم مززا يُعتززرب شخصزا م يرتةززا جرمزا لغززرض إصززدار شززهادة
السجل العد (التوصية .)87
 -50وتززنص املززادة  9مززن اااانون تىاااف الفاار علززى واجززا كززل صززاحا عمززل يف وضززع
سياسززة لتحقي ز تةززافؤ الفززر يف مةززان العمززل وتطبيقهززا مززن أجززل التقليززل إىل أدىن حززد مززن
خماطر التمييز وتعزيز استقدام األفراد واختيارهم وتدريبهم وتوظيفهم علزى أسزا ادزدارة .وقزد
ُعد هذا القانون يف عام  2017مزن أجزل حظزر التمييزز يف العمزل علزى أسزا السزجل العزد
لشخص ما( .ترد تفاصيل إضافية هب ا الشأن يف الفقرة .)28
 -51وقززد تناولززت اللجنااة املعنيااة بتىاااف الفاار منززذ إنشززائها وحززن نيسززان/أبريل 2018
قضااي مرفوعة يف عام  2007إما من جانا أفراد أو اموعة من األفراد للتمزا النتصزاف يف
حالت متييز .وتعمل اللجنة على توعية السةان فيما يتعل بتقد الشةاوى( .التوصية .)16
 -52وم تتخززذ اقةوم ززة بعززد أي ق زرار م ززن قززرارات السياس ززة العام ززة إللغززاء امل ززادة  250م ززن
الق ز ززانون ادن ز ززائي فيم ز ززا يتعلز ز ز ابلنش ز ززا ادنس ز ززي املثل ز ززي ابلرتاض ز ززي (التوصا ا اايا م ا ا ا 145
إىل  .)147بيد أن ا لية الوطنية لإلبالو واملتابعة تعمل بنشا على تنسي ادهود حتقيق ا هلذه
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الغاية وخباصة مع املنظمات غري اقةومية والبلدان األخزرى مزن أجزل إجيزاد أنسزا اقلزو هلزذه
املس لة املتصلة حبقوق اإلنسان.
 -53وتززرد اإلحصززاءات املتعلقززة ابلشززةاوى ال ز مجعتهززا خمتلززف املؤسسززات الوطنيززة ققززوق
اإلنسان يف موريشيو يف املرفق .1

احلق يف التنمية
 -54تؤمن موريشيو مببدأ توفري الفر املتةافئة ملواطنيها .وتعمل اقةومة أيض ا على تعزيز
التمةززني الجتمززاعي عززن طريز اختززا سلسززلة مززن التززدابري الجتماعيززة بغيززة رفززع مسززتوى معيشززة
مواطنيهززا .ودأبززت موريش ززيو ابسززتمرار علززى اقف ززا علززى نظززام الرعاي ززة الجتماعيززة وحيثم ززا
أمةن على تعزيزه.
 -55ويف آ ار/مار  2018جرى إطالق ثالثة تطبيقات لألجهززة النقالزة (التطبيز الزذكي
قركززة السززري علززى الطززرق والتطبي ز الززذكي دهززاز الشززرطة والتطبي ز الززذكي قمايززة املسززتهل )
حيض ابت ميةن للمواطنني اقصو على املعلومات ا نية ات الصلة.

املسا ل البيئية
 -56يف ع ز ززام  2016ب ز ززدأ نف ز ززا الق ز ززانون ال ز ززوطين للح ز ززد م ز ززن خم ز ززاطر الةز ز زواري وإدارهت ز ززا
لعام  2016وأُنشئ الس وطين للحد من خماطر الةواري وإدارهتا من أجل القيام عملة أمور
منهززا اإلش زراف علززى تنفيززذ إطززار العمززل املتعل ز ابقززد مززن خمززاطر الة زواري وإدارهتززا فض زالا عززن
السياسززات واقطززت ات الصززلة علززى الصززعيد الززوطين .ويعمززل املركززز الززوطين للحززد مززن خم زاطر
الةواري وإدارهتا بتوجيه من اسلزس املشزار إليزه بوصزفه املؤسسزة الرئيسزية لتنسزي ورصزد تنفيزذ
أنشطة اقد من خماطر الةواري وإدارهتا.
 -57وأُنشئت هيئة تصريف املياه من أجل إدارة وتنسي مشاريع تصريف املياه وتطبي اقطزة
الرئيسية لتصريف املياه .وسوف تسهر اهليئزة علزى محايزة أروا املزواطنني وممتلةزاهتم وهزي تسزعى
ما أمةن إىل تقليل الدمار واملعاةة النامجني عن الةواري الطبيعية .وقزد أُقِ َّزر القزانون املتعلز هبيئزة
تصريف املياه يف ادمعية الوطنية يف عام .2017
 -58ومجهوريززة موريشززيو هززي أو دولززة مززن الززدو ادزريززة الصززغرية الناميززة الز اسززتحدثت
نظام ا خاص ا هبا لإلنذار املبةر مبوجات امل لد وادزر والعواصف.
 -59وأُعززد دليززل بش ز ن تغززري املنززا للمعلمززني يف املززدار البتدائيززة والثانويززة .وجززرى تززدريا
حنو  750معلم ا يف هذا اسا .

 -60وج ززرت توعي ززة أكث ززر م ززن  100 000ش ززخص م ززن استم ززع امل ززدين ب ززني ع ززامي 2014
و 2017بش ز ن تغززري املنززا  .وعززالوة علززى ل ز يززوفر املركززز الززوطين للحززد مززن خمززاطر الة زواري
وإدارهتا التدريا أيضا للمتطوعني احملليني من أجل العمزل ك "فريز اسزتجابة اتمعيزة للةزواري".
وأاتحت اقةومة كذل التمويل الالزم للصندوق الوطين للبيئة من أجل تنفيزذ املشزاريع يف مجيزع
أحناء البلد ومحاية البيئة والتخفيف من حدة املخاطر املرتبطزة بتغزري املنزا  .ويشزمل لز أعمزا
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اإلصال املتعلقة ابلشواطئ وإدارة النفاايت الصلبة والتصدي للفيضاةت ومعادة الهنيالت
األرضية وغري ل من أعما التحسني.

حقوق اإلنسان ومىافاة اإلرها
 -61س زتتواءم الس زرتاتيجية الوطني ززة يف موريش ززيو ملةافح ززة اإلره ززاب ال ز جي ززري إع ززدادها
حالي زا مززع اس زرتاتيجية األمززم املتحززدة العامليززة ملةافحززة اإلرهززاب .ويززتم إيززالء العتبززار الواجززا
للعنصر الرابع الزوارد فيهزا لةفالزة أل تنطزوي مةافحزة اإلرهزاب علزى أي متييزز مزن حيزض الغزرض
أو األثززر يقززوم علززى أسززا العززرق أو اللززون أو النسززا أو األصززل القززومي أو اإلثززين وكززذل
لضمان أل لضع األفراد للتنميت العنصري أو اإلثين.

احلق يف احلياة واحلرية واألم الشخصي
 -62إن ح ز الفززرد يف أن يُفززرج عنززه بةفالززة هززو ح ز مشززمو ابقمايززة يف الدسززتور .وحيززدد
القااانون املتعلااق ابلىفالااة األسززباب ال ز جيززوز للمحةمززة علززى أساسززها أن تززرف اإلف زراج عززن
شخص بةفالة وكذل الشرو ال قد تفرضها احملةمة إلطالق سرا املتهم أو احملتجز.
 -63ويبززني ادززدو أدةه عززدد السززجناء يف البلززد (يززرد املزيززد مززن التفاصززيل هبززذا الش ز ن يف
املرفق  )4يف آ ار/مار .2018
السجون

القدرة الستيعابية

3 274

الموع
املصدر :دائرة السجون يف موريشيو

اقبس الحتياطي
1 047

عدد املدانني
1 312

اسمو

2 359

زرجأل عرضزه
 -64جيري حالي ا إعداد مشرو القانون املتعل ابلشرطة والعدالة ادنائيزة الزذي ي َّ
عل ززى ادمعي ززة الوطني ززة يف ع ززام  .2018ويه ززدف املش ززرو إىل حتقي ز الت زوازن ب ززني حق ززوق الف ززرد
وص ز ززالحيات الش ز ززرطة واملس ز ززؤولني يف الس ز ززلطة .ويف مش ز ززرو الق ز ززانون أُع ز ززدت أحة ز ززام ملدون ز ززة
املمارس ززات ال ز ز ينبغز ززي أن يتقيز ززد هبز ززا أف ز زراد الشز ززرطة وهز ززي تشز ززمل يف مجلز ززة أمز ززور التحقي ز ز
وصزالحيات العتقززا والتوقيززف والتفتززي  .ويززنص مشززرو القززانون علززى عززدم قيززام أفزراد الشززرطة
ابلقب على أي شخص على أسا ارد الدعاء املوجه ضده من جانا طرف اثلض.

إاامة العدل ،مبا يشمل مسأليت اإلفال م العقا وسيادة القانون
 -65ينص الربةم الذي أعدته اقةومة للفرتة  2019-2015على اعتماد إصزالحات يف
اززا القضززاء مززن أجززل اإلس زرا يف البززت يف القضززااي املرفوعززة أمززام احملززاكم .وجيززري حالي زا إعززداد
التشزريع املتعلز لنشززاء قسززم منفصززل حملةمززة السززتئناف وقسززم منفصززل حملةمززة الوليززة العليززا يف
احملةمة العليا.
 -66وينص القانون املتعل ابألحةام القضزائية والقانونيزة الزذي ُسزن حزديث ا علزى مجلزة أمزور
منها ما يلي:
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اس ززتعراض جز زرائم اإلخ ززال اب داب العام ززة واألخ ززالق الديني ززة واقز ز عل ززى
(أ)
انتهز ززا اقرمز ززة أو الةراهيز ززة العنص ز زرية حبيز ززض جتز ز َّزرم هز ززذه اد ز زرائم املرتةبز ززة عز ززن طري ز ز الوسز ززائل
اإللةرتونية وفرض عقوابت أشد عليها؛
(ب)

زايدة املهلة الزمنية لدفع الغرامة احملددة بز  12شهرا لتصبأل سنتني؛

(ج) أن ُحتس ززا للش ززخص احملة ززوم علي ززه بعقوب ززة الس ززجن أو بعقوب ززة الس ززجن م ززع
األشززغا الشززاقة رهن ز ا بشززرو معينززة الفززرتة الةاملززة ال ز قضززاها يف اقززبس الفعلززي عززن طري ز
خصم تل الفرتة من عقوبة السجن أو عقوبة السجن مع األشغا الشاقة املفروضة عليه؛
(د) أن تتا للشخص املدان الذي م يستفد بعد من احتسزاب الفزرتة الةاملزة الز
قضززاها يف اقززبس الفعلززي إمةانيززة تقززد التمززا إىل رئززيس ادمهوريززة مبوجززا املززادة  75مززن
الدستور لةي ُحتسا له الفرتة الةاملة ال قضاها يف اقبس الفعلي.
 -67وترى اقةومة أن اهلياكل األساسية املناسبة ينبغي أن تتا لعمل ادهاز القضائي ولذا
جيري حاليا تشييد برج جديد للمحةمة العليا يُتوقع إجنازه حبلو أيلو /سبتمرب  .2019وعالوة
على ل سيتوفر عدد من املباين ادديدة للمحاكم احمللية يف خمتلف املناط .
 -68وقد ُوضعت نظم جديدة للتسجيالت الرقمية والصوتية.

 -69ويُززدار النظ ززام اإللة ززرتوين للس ززلطة القض ززائية عل ززى مس ززتوى ال ززدائرة التجاري ززة للمحةم ززة
العليا.

احلراي األساسية واملشاركة يف احلياة العامة ويف احلياة السياسية
 -70تنص املادة  12من الدستور على ضمان حرية التعبري .وتنظر اقةومة يف تعزديل قزانون
هيئة اإل اعة املستقلة الذي ل يسزمأل حاليز ا مبشزاركة املسزامهني األجانزا يف الشزركات الز تقزدم
طلب ز ز ا للحصز ززو علز ززى رخصز ززة تلفزيونيز ززة إل إ ا كانز ززت تل ز ز املشز ززاركة دون نسز ززبة  20يف املائز ززة
(التوصية .)88
 -71وخلصز ززت اللجنز ززة املعنيز ززة حبقز ززوق اإلنسز ززان يف اسز ززتنتاجها املز ززؤر عز ززام  2012إىل أن
املززادة  25مززن العهززد قززد انتُهةززت .ومززن أجززل المتثززا لسززتنتاجات دنززة األمززم املتحززدة املعنيززة
حبقززوق اإلنسززان أقز َّزر الربملززان يف متوز/يوليززه  2014القززانون املتعل ز ابلدسززتور (اإلعززالن عززن
النتمززاء إىل مجاعززة) (األحةززام املؤقتززة) الززذي ل يُل ز ِزم املرشززأل ابإلعززالن عززن ادماعززة ال ز ينتمززي
إليها يف إطار النتخاابت العامة يف كانون األو /ديسمرب .2014
 -72وتظززل اقةومززة علززى التزامهززا لصززال النظززام النتخززاع كززي يتسززا هلززا يف مجلززة أمززور
اعتماد قدر مزن التمثيزل النسزيب يف ادمعيزة الوطنيزة وضزمان حتسزني متثيزل املزرأة ومعادزة مسز لة
اإلعززالن اإللزامززي عززن النتمززاء إىل مجاع زة (التوصاايا  61وم ا  139إىل  .)142ويف هززذا
السززياق أنشززئت دنززة وزاريززة يف كززانون الثاين/ينززاير  .2016وقززد نظززرت يف العديززد مززن املسززائل
املتعلقزة ابإلصزال النتخزاع أي متويزل األحززاب السياسزية وتوسزيع صزالحيات دنزة اإلشزراف
علززى النتخززاابت وضززمان حتسززني متثيززل املزرأة يف ادمعيززة الوطنيززة والتعززديالت املتعلقززة ابلنظززام
النتخز ززاع يف جزيز ززرة رودريغز ززس .ويف بدايز ززة أاير/مز ززايو  2018قز ززدمت اللجنز ززة الوزاريز ززة املعنيز ززة
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ابإلصززالحات النتخابيززة تقريرهززا الززذي هززو قيززد النظززر علززى مسززتوى مةتززا رئززيس الززوزراء حاليزا
قبل تقدميه إىل الس الوزراء( .التوصيتان  48و.)62

حظر مجيع أشىال الرق
 -73حتظر موريشيو الرق والعمل القسري مبوجا املادة  6من الدستور .كما ينص القانون
املتعل حبقوق العمل على أن الطفل دون سزن السادسزة عشزرة ل ميةزن لزه إبزرام أي عقزد عمزل
وأ لن يوم العمل العادي للعامل يت لف من  8ساعات من العمل الفعلي.
 -74ويززنص القززانون أيضزا علززى املسززاواة يف األجززر عززن أشززةا العمززل ات القيمززة املتسززاوية
(التوصيتان  56و.)63
 -75وجرى حتديد م وى إليواء ضحااي الجتار ابلبشر من البزالغني وسزيوفر املز وى يف مجلزة
أمور مساكن مؤقتة تالئم احتياجات ضحااي الجتار.
 -76ويرد فيما يلي عدد حالت الجتار ابألشخا

ال أُبلغت هبا الشرطة.

2014

2016

السنة

عدد اقالت املبل عنها
املصدر :قوة الشرطة يف موريشيو

2013
14

22

2015

29

13

2017
7

 -77وفيمززا يتعلز ابلززدعم املقززدم إىل الضززحااي يتزوافر عززدد مززن املززموي الز تززديرها منظمززات
غززري حةوميززة ومتوهلززا اقةومززة ومركززز لسززتقبا الضززحااي .ويززنص القززانون املتعل ز ابحملززاكم علززى
اإلدلء بشهادات سرية يف ظروف معينة .وابإلضافة إىل لز تعمزل اقةومزة أيضز ا علزى وضزع
سياسة شاملة وخطة اسرتاتيجية بش ن األطفا بينما تعمل إدارة الشرطة ابلتعاون مع املنظمات
الدوليززة مثززل اإلنرتبززو مززن أجززل مجززع املعلومززات والسززتخبارات عززن ادزرائم مبززا يف لز ادزرائم
املتعلقة ابلجتار ابلبشر على نطاق دو .
 -78ومن أجل كفالة التنسي املالئم أُنشئت دنة مشرتكة بني الوزارات برائسة املزدعي العزام
للدول ززة لت ززوفري اس ززتجابة منس ززقة للمس ززائل املتعلق ززة ابلجت ززار ابألش ززخا مب ززا يف لز ز الجت ززار
ابألطف ززا والعم ززل القس ززري .وجي ززري حالي ز ا إع ززداد مش ززرو خط ززة عم ززل وطني ززة ملةافح ززة الجت ززار
ابألشخا .
 -79ويف كززانون الثاين/ينززاير  2016نظززم مةتززا مززدير النيابززة العامززة ابلتعززاون مززع سززفارة
الززولايت املتحززدة واملنظمززة الدوليززة للهجززرة دورة تدريبيززة موجهززة إىل خمتلززف أصززحاب املصززلحة
بش ن التحقي واملقاضزاة يف جزرائم الجتزار ابألشزخا  .كمزا وفزر املةتزا دورات تدريبيزة أخزرى
لةبززار املسززؤولني يف إدارة الشززرطة مززن أجززل حتديززد ومناقشززة املسززائل القانونيززة الز قززد تنشز عززن
كشف جرائم الجتار ابألشخا ومالحقة مرتةبيها قضائي ا.

احلق يف ا صوصية واحلياة األسرية
 -80يززنص قززانون عززام  2013املتعل ز ببطاقززة اهلويززة الوطنيززة (أحةززام متنوعززة) علززى خت ززين
املعلومات البيومرتية (مبا يف ل بصمات األصابع) والحتفا هبا يف قاعدة بياةت مركزية .بيزد
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أن احملةمزة العليززا ملوريشزيو رأت يف قضززية ر .ماهززاديوو ضزد الدولززة لعزام ( 2015رقززم القضززية
 ) SCJ 417أن ختز ز ززين املعلوم ز ززات البيومرتي ز ززة يف قاع ز ززدة البي ز ززاةت املركزي ز ززة ل ل ز زززوم ل ز ززه يف اتم ز ززع
دميقراطي بل إنه يشةل انتهاك ا للمادة  9من دسزتور موريشزيو  .وبعزد صزدور حةزم احملةمزة
املخزنة بقرار من اقةومة.
ُدمرت املعلومات البيومرتية َّ
 -81وتزنص املزادة  31مززن القزانون املتعلز حبقزوق العمزل علززى أنزه حيز للعامزل الززذكر  5أايم
عمل متتالية كهنجازة أبوة.

احلق يف العمل ويف ظروف عمل عادلة ومرضية
 -82يُعتززرب اقززد األدىن الززوطين لألجززور متززدنيا اليززوم يف موريشززيو علززى حنززو مززا يززرد ضززمن
املززادتني  8و 23مززن اااانون اللااس االستشاااري الااوطين ل جااور لعااام  .2016ويززنص نظززام
اق ززد األدىن ال ززوطين لألج ززور لع ززام  2017عل ززى دف ززع اق ززد األدىن ال ززوطين لألج ززر الش ززهري مب ززا
قدره  8 140روبيزة بزدءا مزن  1كزانون الثاين/ينزاير  2018دميزع العزاملني بزدوام كامزل ومبعزد
تناسيب للعاملني بدوام جزئي.

احلق يف الئمان االجتماعي
ُ -83عززد القززانون الززوطين للمعاشززات التقاعديززة يف متوز/يوليززه  2017لتمةززني املسززتفيدين
من تعويضات إصابة العمل ومعاشات الباقني على قيد اقياة من املطالبة ابملعاشات األساسية.
 -84ويزُْنزف ز أكث ززر م ززن نص ززف امليزاني ززة اإلمجالي ززة اقةومي ززة عل ززى الرعاي ززة استمعي ززة والض ززمان
الجتم ززاعي م ززن أج ززل تعزي ززز الرف ززاه الجتم ززاعي والقتص ززادي للس ززةان .وي ززوفر نظ ززام الض ززمان
الجتمزاعي املسززاعدة يف اقزالت الطارئززة مزن قبيززل العجزز والشززيخوخة ووفزاة املعيززل واملززرض
والبطالز ززة وإصز ززاابت العمز ززل .ويز ززنص النظز ززام أيض ز زا علز ززى اموعز ززة واسز ززعة مز ززن السز ززتحقاقات
الجتماعيززة وأشززةا املعونززة الجتماعيززة واملعاشززات التقاعديززة .وقززد زادت املعاشززات التقاعديززة
األساسية على حنو ملحو يف كانون األو /ديسمرب  2014واستفاد حنو  240 000شخص
من تل الزايدة.

احلق يف مستو معيشي ال ق
 -85اسززتنادا إىل تعريززف األمززم املتحززدة لعتبززة الفقززر املززدقع احملززددة مبززا قززدره  1.90دولر مززن
دولرات ال ززولايت املتح ززدة (تة ززافؤ الق ززوة الشز زرائية) للش ززخص يف الي ززوم ف ززهنن الفق ززر امل ززدقع يف
موريشيو يةاد ل يُذكر ألنه يبل أقل من  1يف املائة من نسبة السةان.
 -86ويف حزيران/يونيززه  2015أُنشززئ السززجل الجتمززاعي ملوريشززيو وهززو يشززةل قاعززدة
بيززاةت وطنيززة لألسززر املعيشززية الضززعيفة يف البلززد .واختززريت وزارة الضززمان الجتمززاعي والتضززامن
الوطين والبيئة والتنمية املستدامة لتةون القيلم على قاعدة بياةت السجل الجتماعي ملوريشيو .

 -87ويف اقط ز ز ززاب املتعل ز ز ز ز ابمليزاني ز ز ززة الوطني ز ز ززة للف ز ز ززرتة ُ 2017/2016ك ز ز ززر أن خطَّ ز ز ززي
الفقززر الززوطنيني اللززذين بلغززت قيمتهمززا  6 200روبيززة و 5 000روبيززة (ابسززتثناء التحززويالت)
ملوريش ززيو ورودريغ ززس عل ززى التز زوا ق ززد ج ززرى استعراض ززهما م ززع اعتم ززاد نظ ززام جدي ززد مي ززنأل
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اق لةل شخص ابلز مزدرج يف السزجل الجتمزاعي ملوريشزيو يف اقصزو علزى بزد معيشزة
شززهري علززى أس ززا اقززد األدىن احمل ززدد مببل ز  2 720روبي ززة للبززالغني علم ز ا أن اقززد األقص ززى
يبل  9 520روبية ألسرة مةونة من اثنني من البالغني وثالثة أطفا  .ويتمثل بد املعيشة الذي
يتعني دفعه يف الفرق القائم بني الدخل احملدد وخت الفقر لألسرة املعيشية .ويف هذا الصدد ُسن
قانون اإلدماج الجتماعي والتمةني يف عام .2016
 -88وبع ز ززد التغي ز ززري امل ز ززدخل عل ز ززى الق ز ززانون أُنش ز ززئت قاع ز ززدة بي ز ززاةت جدي ز ززدة تش ز ززمل م ز ززا
اموع ززه  8 340أس ززرة م ززن األس ززر املعيش ززية الفق ززرية املؤهل ززة للحص ززو عل ززى املس ززاعدة يف إط ززار
وصززرفت الدفعززة األوىل
السززجل الجتمززاعي ملوريشززيو يف  31كززانون األو /ديسززمرب ُ .2016
من بد املعيشزة الشزهري يف  15كزانون األو /ديسزمرب  2016مببلز إمجزا قزدره  14.9مليزون
روبيززة مل زا اموعززه  7 993أسززرة مؤهلززة بعززد توقيعهززا علززى عقززود اجتماعيززة .ويتواصززل تسززجيل
األس ز ز ززر املعيش ز ز ززية الز ز ز ز تع ز ز ززي يف فق ز ز ززر مطلز ز ز ز يف إط ز ز ززار الس ز ز ززجل الجتم ز ز ززاعي ملوريش ز ز ززيو
(التوصيتان  27و.)89
 -89وتشةل ضريبة الدخل السلبية نظامزا يتلقزى األفزراد مزن خاللزه دعمزا ماليزا مزن اقةومزة
عندما ل يتجاوز دخلهم مبلغز ا معينز ا وعلزى هزذا األسزا فهزم ل يزدفعون ضزرائا .ويطبَّز هزذا
النظام ادديد منذ متوز/يوليه  2017ويستفيد منه حنو  75 000شخص بشةل مباشر.
 -90ومنذ عام  2016قررت اقةومة إعفزاء األسزر املعيشزية الز تسزتهل مزا يصزل إىل 6
أمتززار مةعب ززة م ززن املي ززاه مززن دف ززع رس ززوم املي ززاه .وتقززدَّم اإلع ززاةت أيض ز ا إىل األس ززر ات ال ززدخل
املززنخف لشزراء خززاةت امليززاه .وحيصززل  99.4يف املائززة مززن السززةان علززى ميززاه الشززرب املنقولززة
ابألةبيا (استقصاء تعداد املساكن والسةان لعام  2011إحصاءات موريشيو ).
 -91وتعمل وحدة املوارد املائية على تنفيذ اقطة الرئيسية للموارد املائية من أجزل تعبئزة مزوارد
مائية إضافية تلبيةا لالحتياجات اقالية واملقبلة للسةان .و تشييد سد جديد إلدارة  12مليزون
مرت مةعا من املياه وحتسني إمدادات املياه يف املنطقة الوسطى ويف بورت لزويس .وسزيتم تشزييد
سدود وأحواض إضزافية بغيزة زايدة إنتزاج امليزاه الصزاقة للشزرب البزال حجمهزا حاليز ا 78 000
مرت مةعا/يوميا ليصبأل  128 000مرت مةعا/يوميا.

احلق يف الصاة
 -92تقوم دولة موريشيو على مبدأ الرعاية الجتماعية .ولذا فهي تتيأل الرعايزة الطبيزة ازاة
للجمي ز ز ززع كم ز ز ززا أن اق ز ز ز يف الرعاي ز ز ززة الص ز ز ززحية مةف ز ز ززو للجمي ز ز ززع دون أي متيي ز ز ززز .ويف هناي ز ز ززة
عززام  2017كانززت هنززا  5مستشززفيات إقليميززة و 3مستشززفيات حمليززة يف البلززد .ويوجززد يف
موريشيو أيضا مستشفى لألمراض النفسية و 3مستشفيات متخصصة أخرى ألمراض الصدر
والعيون واأل ن واألنف واقنجرة فضالا عن اثنني من املراكز ألمراض القلا .وبل امو عزدد
ِ
األسز ز َّزرة يف املؤسسز ززات الصز ززحية اقةوميز ززة  3 874س ز زريرا يف هنايز ززة عز ززام  .2017ويف القطز ززا
اقززا كززان هنززا يف هنايززة عززام  2017مززا اموعززه  17مؤسسززة صززحية خاصززة تقززدم الرعايززة
للمرضى الداخليني مبا اموعه  664سريرا.
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 -93وابإلضززافة إىل ل ز يض ززم نظززام الرعايززة الص ززحية األوليززة شززبةة م ززن  21مززن املراك ززز
الصحية احمللية و 130من املراكز الصحية استمعية و 5عيادات طبيزة ومستشزفيني اتمعيزني
وغري ل من املؤسسات الثانوية يف نظام الرعاية الصحية األولية الز تعمزل علزى تزوفري اإلرشزاد
الصحي والتثقيف الصزحي وتقزد خزدمات تنظزيم األسزرة والتحصزني والتشزخيص والعزالج
واإلحالز ززةَّ .
وتنفز ززذ اقطز ززة الرئيسز ززية للرعايز ززة الصز ززحية األوليز ززة يف إطز ززار مواصز ززلة تعزيز ززز اقز ززدمات
والنهوض ابهلدف املتمثل يف استفادة ادميع من تل اقدمات.
ويرد اق يف الصحة لةل فرد يف خمتلف التشريعات على النحو التا :
-94
ُ
ختضززع رعايززة املصززابني دم زراض عقليززة لقززانون الصززحة العقليززة الززذي يتضززمن
(أ)
املباد التوجيهية املتعلقة ابلتعامل مع املرضى وكفالة أمنهم ورعايتهم؛
(ب) يُعا الصندوق السزتئماين املنصزو عليزه يف قزانون الرعايزة الطبيزة املتخصصزة
بتشززغيل مركززز الرعايززة الطبيززة املتخصصززة وإدارة مؤسسززات أخززرى مززن أجززل تززوفري الرعايززة الطبيززة
العالية ادودة؛
(ج) ي ززوفر الق ززانون املتعلز ز بف ززريو نق ززص املناع ززة البشز زرية/اإليدز اقماي ززة قق ززوق
وامتيازات األشزخا املصزابني بفزريو نقزص املناعزة البشزرية أو مبزرض اإليزدز (التوصايا 67
و 96و .)97ويُذكر من بني أهداف هذا القانون الستجابة لوابء فريو نقزص املناعزة البشزرية
واإليدز عزن طريز تعزيزز بزرام الوقايزة مزن الفزريو وا ليزات الوطنيزة لفحزص اإلصزابة ابلفزريو
وإسززداء املشززورة يف هززذا اسززا  .كمززا يضززمن القززانون اموعززة واسززعة مززن أشززةا اقمايززة للفئززات
املت ثرة الرئيسية ويةفل أل يعوق الوصم والتمييز إمةانية اقصو على خدمات الرعاية الصزحية
والستفادة من برةم تبديل اإلبر (التوصية  .)68وقد وضعت األمانة الوطنية ملةافحة اإليزدز
خطززة عمززل ملةافحززة فززريو نقززص املناعززة البشزرية /اإليززدز للفززرتة  2022-2018وهززي تتزواءم
م زع رؤيززة بززرةم األمززم املتحززدة املشززرت املعززين بفززريو نقززص املناعززة البش زرية/اإليدز املتمثلززة يف
القض ز ززاء عل ز ززى انتق ز ززا ف ز ززريو نق ز ززص املناع ز ززة البشز ز زرية حبل ز ززو ع ز ززام  2030وحتقيز ز ز أه ز ززداف
العالج ( 90-90-90التوصية )96؛
(د) أُسندت إىل اسلس املعين مبراقبزة املزواد الةيميائيزة اقطزرة مبوجزا قزانون مراقبزة
املواد الةيميائية اقطرة مجلة مهام من بينها كفالة املراقبة الفعالة للمواد الةيميائية اقطرة؛
(ه) ي ززنظم ق ززانون األغذي ززة يف مجل ززة أم ززور ص ززالحية األغذي ززة ويب ززت يف مس ززائل
إعدادها وتغليفها وختزينها ونقلها وتوزيعها وبيعها؛
(و) ومزن أجززل معادزة الشزواغل املتزايززدة بشز ن السززتخدام املفزر ملبيززدات ا فززات
يف املنتجززات الزراعيززة ال ز قززد تضز لزر ابلصززحة عرضززت اقةومززة مززؤخرا مشززرو القززانون املتعل ز
ابستخدام مبيدات ا فات على ادمعية الوطنية.
 -95وأحزرزت موريشززيو تقززدما كبزريا يف حتسززني صزحة الطفززل .ومنززذ عززام  1990اخنفز
الرضع لةل ألزف مولزود حزي واخنفز معزد وفيزات األطفزا دون سزن اقامسزة
معد وفيات ل
بنحزو  33يف املائززة .وبلز معزد تغطيززة التحصززني حنزو  97يف املائززة عززن طريز بززرةم التحصززني
املوسع .وتعززت اقدمات املتعلقة بصحة األم والطفل مبا يف ل خزدمات الرعايزة قبزل الزولدة
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وبع ززدها م ززن خ ززال تنظ ززيم دورات تدريبي ززة ألمز زراض النس ززاء يف املراك ززز الص ززحية احمللي ززة للرعاي ززة
السابقة للولدة اسهزة بوسائل ختطيت الصدى الطيب.
 -96وتت ز ززا خ ز ززدمات الص ز ززحة ادنس ز ززية واإلجنابي ز ززة يف مجي ز ززع املستش ز ززفيات ومراك ز ززز الرعاي ز ززة
الصززحية وهززي متزوافرة متامز ا ألي مزواطن مززن املزواطنني اززاة .وعززالوة علززى لز أُدخززل تعززديل
عل ززى امل ززادة  235م ززن ق ززانون العق ززوابت إلاتح ززة اإلجه ززاض يف ح ززالت معين ززة .وأُدرج التثقي ززف
ادنسي يف املواد الدراسية يف مستوى التعليم الثانوي ويف الربام املدرسية (التوصية .)95
 -97وفيما يتعل بزايدة عدد مرضى السرطان يف موريشيو تعمل اقةومزة علزى اسزتةما
خطة العمل اقالية ملعادة السرطان وهي تتوخى أيضا إنشاء الوكالة الوطنية ملةافحة السزرطان.
كمززا جيززري حاليزا تنفيززذ مشززرو جديززد يعززرف ب "مركززز مةافحززة السززرطان" الززذي سززيةون مركززز
امتيززاز لرعايززة مرضززى السززرطان وإج زراء أنشززطة البحززض وسززيةون اه ززا أيض ز ا دحززدي معززدات
التةنولوجيا املتقدمة.
 -98ويشةل تعاطي املخدرات مس لة مثرية للقل يف موريشيو  .وقد اختذت إدارة ادمزار
عدة مبادرات مزن أجزل منزع هتريزا املخزدرات بشزةل غزري مشزرو إىل البلزد منهزا إنشزاء وحزدة
مةافحززة املخززدرات واسززتقدام  83موظف زا مبززا يشززمل مززوظفني يف إدارة ادمززار وعلمززاء نفززس
قادرين على حتديد جتار املخدرات من خال لغة ادسد وشراء قارب اعرتاضزي سزريع يف كزانون
الثاين/يناير .2016
 -99ويف تشرين الثاين/نوفمرب  2015أُنشئ املرصزد الزوطين املعزين ابملخزدرات لرصزد تعزاطي
املخ ززدرات غ ززري املش ززروعة وإس ززاءة اس ززتعما املخ ززدرات والجت ززار ابملخ ززدرات يف موريش ززيو
هبززدف تقززد معلومززات قائمززة علززى األدلززة يف إطززار السززتجابة ملشززاكل املخززدرات يف البلززد علززى
النحو املناسا .وأشزار التقريزر األو للمرصزد الزوطين الزذي صزدر يف آب/أغسزطس  2016إىل
أنززه منززذ تشزرين األو /أكتززوبر  2013بززرز اسززتخدام شززبائه القنبززني الصززطناعية ادديززدة .وجززاء
رد اقةوم ززة سز زريع ا عل ززى ه ززذا الوض ززع ع ززن طريز ز اعتم ززاد نظ ززام يف ع ززام  2015لتحدي ززد ه ززذه
املززؤثرات النفسززانية ادديززدة .وتززنظَّم حالي ز ا محززالت واسززعة النطززاق ملةافحززة املخززدرات يف مجيززع
أحناء ادزيرة وهي تستهدف الشباب والقوى العاملة واستمع بصفة عامة على النحو التا :


بززدأ بززرةم الوقايززة الوطنيززة يف نيسززان/أبريل  2016وهززو موجززه إىل املمرضززني
واملساعدين لشؤون الرعاية الصحية؛



تنظيم أنشطة وقائية يف  159من املؤسسات التعليمية وهزي موجهزة إىل 33 693
طالبا؛



تنظيم  493دورة يف املراكز استمعية شار فيها  17 277فردا؛
تنظيم  235دورة يف أماكن العمل موجهة إىل  6 870مشارك ا.



 -100ووض ززعت اقةوم ززة خط ززة رئيس ززية وطني ززة ملةافح ززة املخ ززدرات للف ززرتة 2022-2018
ابلتع ززاون م ززع مةت ززا األم ززم املتح ززدة املع ززين ابملخ ززدرات وادرمي ززة م ززن أج ززل التص ززدي ملش ززةلة
املخدرات بصورة شاملة.
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احلق يف التعليم
 -101يف إط ززار مش ززرو "من ززاط التعل ززيم ات األولوي ززة" وب ززرةم التغذي ززة املدرس ززية التةميلي ززة
لتقد اقبز/الزبدة/ادنب والفاكهة واملياه يوميز ا إىل مجيزع التالميزذ يف مزدار منزاط التعلزيم ات
األولوية اخنف معد تغيا التالميزذ مزن  15.7يف املائزة يف عزام  2007إىل  9.3يف املائزة يف
عززام  .2014وبلز معززد اقضززور أكثززر مززن  90يف املائززة يف  24مدرسززة خززال عززام .2014
ويف عام  2017بل معد اقضور  90.3يف املائة.

االحتياجا التعليمية ا اصة
 -102حتززدد ورقززة اس زرتاتيجية التعلززيم وامل زوارد البش زرية للفززرتة  2020-2008إطززار العمززل الززالزم
لةفالة متتع مجيع األطفا وي الحتياجات التعليمية اقاصة يف موريشيو حبلزو عزام 2020
بتعلززيم مالئززم عززا ادززودة مززن أجززل متةززني إدمززاج مجيززع األطفززا الززذين يعززانون مززن إعاقززة بص زرية
أو مسعية أو هنية/عقلية أو من التوحد إدماجا فعالا يف نظام التعليم (التوصية .)108
 -103ويف آ ار/مززار  2016كانززت هنززا  66مدرسززة مززن مززدار الحتياجززات التعليميززة
اقاصة مسجلةا يف مجهورية موريشيو لتقد اقدمات لألطفا الذين يعانون من مشاكل تعلزم
تتعل ز لعاقززة بص زرية أو مسعيززة أو هنيززة (بززتء الززتعلم) أو مززن التوحززد .وتززدير اقةومززة  13مززن
هذه املدار بينما تدير املنظمات غري اقةومية املدار املتبقيزة .ويف هنايزة عزام  2016شزهد
عز ززدد الطز ززالب املسز ززجلني يف هز ززذه املز ززدار زايدة مطز ززردة علز ززى النحز ززو املبز ززني يف ادز ززدو أدةه
(التوصية .)98
التسجيل يف مدار الحتياجات التعليمية اقاصة ()2016-2013

السنة

عدد الطالب

2013

2014

2015

2016

2 515
2 301
2 291
2 008
( 63يف املائة فتيان) ( 63يف املائة فتيان) ( 64يف املائة فتيان) ( 64يف املائة فتيان)

النسز ززبة املئويز ززة للز زززايدة
(مقارنةا بسنة  8 )2011يف املائة

 24يف املائة

املصدر :وزارة التعليم واملوارد البشرية والتعليم ادامعي والبحض العلمي.

 24يف املائة

 36يف املائة

 -104وتززوفر املؤسسززة الوطنيززة املعنيززة ابلتمةززني الززدعم التعليمززي يف شززةل حقائززا مدرسززية
ولبا مدرسي وأحذية ودفاتر وجوارب وأدوات قرطاسية إىل الطالب يف مراحل التعلزيم قبزل
البتدائي والبتدائي والثانوي واملهين وادامعي .وقد استفاد حنو  17 000طالا مزن لز
الدعم يف عام ( .2018التوصية )45

حقوق املرأة
 -105متشيا مع أحةام اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم  100واملادة  11من اتفاقيزة القضزاء
علززى مجيززع أشززةا التمييززز ضززد امل زرأة ُعززدلت املززادة  20مززن القززانون املتعل ز حبقززوق العمززل يف
حزيران/يونيه  2013ليصبأل نصها كما يلي (التوصيا  17و 56و 60و:)133
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يةفززل كززل صززاحا عمززل أل يقززل األجززر الززذي يتقاضززاه أي عامززل لديززه عززن
(أ)
أجر أي عامل آخر يؤدي عمال متساوي القيمة؛
(ب) حينما يستعني صاحا العمل خبدمات متعاقد يةفل املتعاق ُزد أل يقزل األجزر
الذي يتقاضاه أي عامل لديه عن أجر أي عامل آخر يؤدي عمال متساوي القيمة.
 -106وتنص املادة  30من القانون املتعل حبقوق العمل على أنزه حيز للمزرأة العاملزة اقصزو
على إجازة أمومة مدهتا  14أسبوع ا دجر كامل.
 -107وتنفززذ الززوزارة املعنيززة ابملسززاواة بززني ادنسززني وعززاء الطفززل ورعايززة األسززرة بززرةم حمززو أميززة
الةبار علزى نطزاق الرابطزات واملراكزز املعنيزة بشزؤون املزرأة .وعزالوة علزى لز فزهنن املركزز الزوطين
للم ز زرأة ق ززد أدرج أيض ز ز ا عنص ز زرا يف برةا ززه بش ز ز ن لغ ززة "كري ززو موريس ززيان" من ززذ ك ززانون الث ززاين/
ينززاير  2015بغيززة متةززني املزرأة مززن اكتسززاب املهززارات األساسززية للقزراءة والةتابززة بلغززة الةريززو
(التوصية .)103

مشاركة املرأة يف احلياة السياسية
 -108موريشززيو ملتزمززة أيضز ا بززايدة مشززاركة املزرأة يف اقيززاة السياسززية .وقززد تولززت أو امزرأة
منصا رئيس ادمعية العامزة (الربملزان) يف موريشزيو يف كزانون األو /ديسزمرب  2014وتولزت
أو امرأة منصا رئيس ادمهورية يف حزيران/يونيه  2015بينما تولت أو امرأة منصا ةئزا
وسجلت زايدة ملحوظة يف عدد النساء املشاركات يف النتخاابت
رئيس الوزراء يف عام ُ .2018
الوطني ززة األخ ززرية يف ع ززام  2014حي ززض ك ززان ب ززني املرش ززحني الب ززال ع ززددهم  726مرش ززح ا م ززا
اموعه  127امرأة مقارنةا بز  58امرأة يف عام  2010كما هو مبني يف اددو أدةه.

املرشحون

العدد

النسبة املئوية يف عام 2010

89,0 471
الرجا
11,0
58
النساء
100,0 529
الموع
املصدر :مةتا مفوض النتخاابت.

العدد

599
127
726

النسبة املئوية يف عام 2014

82,5
17,5
100,0

 -109و تعديل قانون اقةم احمللي يف عام  2015لةفالة أل يةون يف أي اموعة تقدم ما
يزيززد علززى اثنززني مززن املرشززحني إىل انتخززاابت اززالس املززدن أو اززالس اإلدارات احملليززة أكثززر مززن
ثلثي املرشحني من نفس ادنس لعضوية اسلس.
 -110ومن بني أعضاء ادمعية الوطنية البال عزددهم  70عضزوا هنزا مثزاين ( )8نسزاء (أي
ما ميثل  11.4يف املائة من اسمو ) من بينهن ثالي ( )3وزيرات .وعالوة على ل أُسندت
إىل امزرأةع عضززو يف الربملززان تنتمززي إىل تيززار املعارضززة مسززؤوليات رئززيس دنززة اقسززاابت العامززة يف
آ ار/مار .2017
 -111وأُحرز تقدم ملحو يف متثيل النساء اللوايت يشغلن مناصا عليا يف املؤسسات العامزة.
وقززد عينززت اقةومززة امزرأة يف منصززا ةئززا مفززوض السززجون يف عززام  .2014وتززرد يف ادززدو
أدةه أرقام أخرى أُتيحت يف تشرين الثاين/نوفمرب :2017
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النسبة املئوية

الوظيفة

50,0
38,9
48,1
60,7
50,0
70,0

كبريات الرئيسات التنفيذايت
األمينات الدائمات
ةئبات األمناء الدائمني
األمينات الدائمات املساعدات
القاضيات
املوظفات القضائيات

وسززجلت زايدة كبززرية يف توظيززف النسززاء يف السززل الدبلوماسززي يف السززنوات األخززرية
ُ -112
على النحو التا :
الرجا

السنة

8
4
7

2008
2013
2016

النساء

4
4
9

الموع

12
8
16

النسبة املئوية

33,3
50,0
56,25

 -113وأطلقت اقةومة "قانون إدارة الشركات" ادديد يف عزام  2017الزذي يزنص يف مجلزة
أمور على أحةام لزايدة التمثيل يف ظل مراعاة املنظور ادنساين يف الس اإلدارة.

احلماية م العني العا لي
ُ -114عد قانون اقماية من العنف العائلي يف عام  2016من أجل تعزيزز خزدمات اقمايزة
املقدمة إىل ضحااي العنف العائلي من خال ما يلي:
(أ)

زايدة صالحيات املوظفني املسؤولني عن إنفا القانون؛

(ب) توسززيع نطززاق تعريززف مصززطلأل "العنززف العززائلي" لةززي يشززمل يف مجلززة أمززور
التسززبا عمززدا أو حماولززة التسززبا يف إقززاق إصززابة أو التخويززف أو املشززاركة القس زرية يف فعززل
حي للزوجة/للزوج المتنا عنه أو حجا املوارد؛
(ج) اعتبز ززار أن الشز ززخص الز ززذي يرتةز ززا فع ز زالا مز ززن أفعز ززا العنز ززف العز ززائلي ضز ززد
زوجته/زوجززه أو طفززل زوجته/زوجززه أو أي شززخص آخززر يعززي معززه حتززت سززقف واحززد قززد
ارتةا جرمية؛
القب

(د) متةني موظف الشرطة الذي ل تقل رتبته عن مفوض شرطة مسزاعد مزن إلقزاء
على الشخص الذي يتسبا يف فعل من أفعا العنف العائلي مع إقاق إصابة بدنية.

اخت ززا خطز زوات للح ززد م ززن العن ززف الع ززائلي ع ززن طريز ز تق ززد
 -115وابإلض ززافة إىل لز ز
املشورة واملساعدة إىل الضزحااي وتنظزيم محزالت التوعيزة يف مجيزع أحنزاء البلزد .إ يشزةل القضزاء
على العنف العائلي مشروع ا طويل األمد (التوصية .)69
 -116أُبل ز عززن  1 626حالززة جديززدة مززن حززالت العنززف العززائلي إىل مةاتززا دعززم األسززرة
التابعز ززة للز ززوزارة املعنيز ززة ابملسز ززاواة بز ززني ادنسز ززني وعز ززاء الطفز ززل ورعايز ززة األسز ززرة يف عز ززام 2015
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وكانززت  174حالززة منهززا تتعلز ابلرجززا و 1 452حالززة أخززرى تتعلز ابلنسززاء .ويف الفززرتة مززن
كانون الثاين/يناير إىل كانون األو /ديسمرب  2016بل عدد اقالت ادديزدة املبلز عنهزا 2 077
حالة منها  225حالة تتعل ابلرجا و 1 852حالة تتعل ابلنساء (التوصية .)70
 -117ونظم مةتا مزدير النيابزة العامزة عزدة دورات تدريبيزة موجهزة إىل مزوظفي إنفزا القزانون
عم زالا ابلتعززديل املززذكور أعززاله املززدخل علززى قززانون اقمايززة مززن العنززف العززائلي و ل ز لضززمان
كفاءة اإلنفا واملالحقة القضائية مبوجا التشريعات القائمة.
 -118ويشةل نظام املعلومات املتعل ابلعنزف العزائلي نظامز ا حاسزوبي ا يُسزتخدم لرصزد وتقيزيم
وإعداد تقارير عن حالت العنف العزائلي املبلز عنهزا .وقزد أُطلز النظزام يف عزام  2016وأدى
إىل حتس ز ززني حف ز ز ز الس ز ززجالت م ز ززن أج ز ززل اقص ز ززو عل ز ززى إج ز ززاابت بس ز ززرعة أك ز ززرب ردا عل ز ززى
الستفسارات املتعلقة مبسائل العنف العائلي.
 -119وأُطلقت مبادرة تُعرف ابسزم "أثزر املنظمزات الدينيزة والجتماعيزة" يف أاير/مزايو 2018
لتوعية وحتفيز املزيد من النا من أجل التصدي ملشزةلة العنزف القزائم علزى نزو ادزنس وتعزيزز
رفاه األسرة عن طري اهليئات الدينية والفئات الجتماعية والثقافية.
 -120كمززا أُجريززت يف عززام  2016دراسززة بش ز ن عنززف العشززري لتقيززيم م زدى انتشززار ظززاهرة
عنززف العشززري وأسززباهبا وعواقبهززا وتةلفتهززا علززى القتصززاد .وجيززري حالي ز ا وضززع الصززيغة النهائيززة
قطة عمل بش ن عنف العشري.
 -121ويتناو مشرو "الرجا ابعتبارهم شركاء يقدمون الرعاية" الذي بزدأ يف تشزرين األو /
أكتوبر  2017مسز لة التنمزيت ويهزدف إىل تعزيزز فهزم الرجزا للمسزاواة بزني ادنسزني وكفالزة
املشاركة الفعالة للرجل يف حتقي رفاه األسرة وتعزيز تةافؤ الفر يف عملية التنمية وضمان أن
يصبأل الرجا شركاء يقدمون الرعاية.

حقوق الطفل
 -122ينص قانون محاية الطفل على اقماية من الجتار ابلطفل .كما تنص املادة  )1(14من
الق ززانون عل ززى وج ززوب اعتب ززار أي ش ززخص مرتة ززا جرمي ززة إ ا تسز زبَّا يف/ح ز لزرض عل ززى/مسأل بز زز:
(أ) تعزري أي طفززل لنتهززا جنسززي علززى يززده أو علززى يززد شززخص آخززر؛ (ب) دخززو الطفززل
إىل بيت دعارة؛ (ج) اخنرا الطفل يف البغاء.
 -123وأُنش ز ززئت وح ز ززدة ل ز ززدعم األطف ز ززا ادنز ز ززاة يف حزيران/يوني ز ززه  2017م ز ززن أج ز ززل تلبيز ز ززة
الحتياجززات النفسززية واحتياجززات الصززحة العقليززة لألحززداي ادززاحنني .ووضززعت الوحززدة ب زرام
عالجيززة ملسززاعدة األطفززا املخززالفني للقززانون ومتةززني األطفززا مززن تنميززة املهززارات الةفيلززة مبنززع
الوقو من جديد يف دوامة ادنأل وإعادة إدماجهم يف استمع.
 -124ويتضمن دليل الشرطة الربوتوكو املتعل ابلعنف العزائلي وإسزاءة معاملزة األطفزا  .كمزا
جرى التوقيع يف  8حزيران/يونيه  2015على بروتوكو ملساعدة األطفا ضحااي العنف والتعاون
بني الشرطة والوزارة املعنية ابملساواة بني ادنسني وعاء الطفل ورعاية األسرة (التوصية .)70
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 -125ويعم ززل مرك ززز اس ززتقبا األطف ززا من ززذ أاير/م ززايو  2016عل ززى تلبي ززة احتياج ززات إع ززادة
الت هيززل لألطفززا ضززحااي العتززداء ادنسززي والسززتغال ادنسززي ألغ زراض جتاريززة مبززا يف ل ز
الجتار ابألطفا .
 -126ويشززةل "مشززرو العززودة إىل املنززز " الززذي بززدأ تنفيززذه يف شززبا /فرباير  2017مبززادرة
إلعززادة يهيززل الوالززدين ويسززيس بدايززة جديززدة عززن طريز الوسززاطة وإسززداء املشززورة بغيززة إعززادة
إدماج األطفا يف حميطهم العائلي.
 -127وحييززل أفزراد الشززرطة األطفززا الززذين تعرضزوا إلسززاءة املعاملززة إىل وحززدة عززاء الطفززل بغيززة
تلق ززي الع ززالج النفس ززي وإي ززداعهم يف امل ززموي .وابإلض ززافة إىل لز ز ت ززوفر الش ززرطة خدم ززة اق ززت
الساخن (خت التصا املباشر) يومي ا على مدى  24ساعة وتعمل على تشغيل غرفة عمليات
الشعا أو يف مقر "لين ابراكس" على مدى  24ساعة يوميا.
على مستوى ُ
 -128وحيظززر اسززتخدام العقوبززة البدنيززة يف امل ززدار مبقتضززى البنززد  )4(13مززن نظززام التعل ززيم
واملادة  )1(13من قانون محاية الطفل واملادة  230من قانون العقوابت .ويزرد يف مشزرو قزانون
الطفززل الززذي جيززري إعززداده حالي زا اق زرتا علززى وجززه التحديززد حبظززر العقوبززة البدنيززة يف مجيززع
السززياقات حززن تةززون الق زوانني متوائمززة مززع املعززايري الدوليززة املنصززو عليهززا يف اتفاقيززة حقززوق
الطفل (التوصيا م  18إىل  21و 143و.)149
 -129وأُسندت إىل وحزدة الشزرطة املعنيزة حبمايزة األسزرة وليزة خاصزة لتقزد اقزدمات مزن قبيزل
إسداء املشورة/التدخل يف حالت العنف العائلي أو إساءة معاملة األطفا أو إساءة معاملة كبار
السن أو النزاعات العائلية أو النزاعات بني ادريان .ونُظمت محالت توعية على النحو التا :

القصر للفرتة 2017-2013
يال كتيبة ياية ّ
السنة

عدد املشاركني (القصلر/البالغني)

عدد الدورات

2013
390
2014
337
2015
436
2016
440
2017
356
الموع
1 959
إحصاءات قوة الشرطة يف موريشيو

28 558
25 071
32 744
33 452
44 327
164 152

 -130وبغيززة حتسززني توعيززة استمززع دخطززار املخززدرات والسززتغال ادنسززي لألطفززا ألغزراض
جتاري ززة عمل ززت وح ززدة مةافح ززة املخ ززدرات والتهري ززا عل ززى تةثي ززف محل ززة التوعي ززة ال ز تنظمه ززا
ابلتعاون مع استمع احمللي واملدار واملنظمات غري اقةومية (التوصية  .)22ويرد يف اددو
أدةه عدد الدورات املعقودة وعدد األشخا الذين استفادوا منها.

السنة

2013
2014
2015
22

عدد الدورات املعقودة

53
69
106

عدد األشخا املستفيدين من جهود التوعية
4 800
26 620
24 649
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 -131وأنش مةتا مدير النيابة العامة وحدة خاصة (وحدة دعم األطفا الضحااي والشهود)
للعمل كحلقة وصل بني مرحلة التحقي ال تتولها الشرطة ومرحلة إسداء املشورة ورفع القضزااي
إىل احملززاكم ول سززيما يف القضززااي املتعلقززة ابألطفززا  .وعليززه ُوضززع إجزراء املسززار السزريع لةفالززة
تقززد املشززورة يف هززذه اقززالت علززى وجززه السززرعة .وعقززد أفزراد الوحززدة عززدة حلقززات عمززل مززع
الشرطة من أجل مناقشة صعوبة وضع الشهود والضحااي يف قضااي العتداء ادنسي وكذل يف
حالت العنف العائلي.
 -132وعالوة على ل ُوضع إجراء املسار السريع دميع القضزااي املرفوعزة أمزام احملزاكم فيمزا
يتعل ابألطفزا والضزحااي واألحزداي حيزض يةفزل القضزاة قابليزة النظزر يف القضزااي ويةشزف
احملززامون مجيززع الواثئ ز املطلوبززة واملسززائل املعروضززة قبززل التززاريحل احملززدد ملثززو الطفززل أمززام احملةمززة
بوقت كاف.
 -133ويززنص القززانون املتعل ز حبقززوق العمززل علززى أن الطفززل دون السادسززة عشززرة مززن العمززر
ل ميةززن أن يززربم عقززد عمززل وأن صززاحا العمززل ل ميةززن أن يبقززي لديززه شززاابا يززاو عمزالا قززد
يعرض صحته أو سالمته أو عزاءه البزدين أو العقلزي أو املعنزوي أو الجتمزاعي للخطزر أو يززاو
عمالا يف ظروف تؤدي إىل ل .
 -134ومثززة أدوات أخززرى متزوافرة مززن أجززل محايززة الطفززل مززن قبيززل "خززدمات محايززة الطفززل"
ونظام الرعاية البديلة/مؤسسات الرعايزة واقضزانة وبزرةم كفالزة الطفزل وسزجل محايزة الطفزل
واللجنززة الرفيعززة املسززتوى املعنيززة بززربةم "العمززل معز ا" واإلجزراء املتعلز ابلتز خر يف اإلعززالن عززن
ال ززولدة وب ززرةم توجي ززه الطف ززل وب ززرةم النم ززاء يف مرحل ززة الطفول ززة املبة ززرة  -ومراك ززز الرعاي ززة
النهارية لألطفا  .وترد تفاصيل إضافية هبذا الش ن يف املرفق .2

 -135ويف الفززرتة  2017-2016حق ز مةتززا أمززني املظززام املعززين ابلطفززل يف  346حالززة
جدي ززدة م ززن ح ززالت انته ززا حق ززوق الطف ززل .وعم ززل عل ززى توعي ززة حن ززو  5 000م ززن األطف ززا
وحن ززو  6 000م ززن الب ززالغني بش ز ز ن حق ززوق الطف ززل واملس ززائل ات الص ززلة م ززن قبي ززل األطف ززا
املخالفني للقانون وتسلت األقران يف املدار وفقر األطفا والعتداء ادنسي على األطفزا
وجيري املةتا زايرتني هلذه الغاية إىل جزيرة رودريغس سنوايا.
يف مجلة أمورُ .
وجت ززرى أيضز ز ا زايرات منتظم ززة إىل مؤسس ززات الرعاي ززة الداخلي ززة ومراك ززز إع ززادة يهي ززل
ُ -136
الشباب واملراكز اإلصالحية املخصصة للشزباب مزن أجزل تقيزيم مزا إ ا كزان يزتم احزرتام حقزوق
املقيمني يف هذه املؤسسات.
 -137وصدر كتيا يتضمن مواد اتفاقية حقوق الطفزل ابللغزة اإلنةليزيزة ولغزة الةريزو يف يزوم
الطفززل األفريقززي يف حزيران/يونيززه  .2016واهلززدف مززن هززذه املبززادرة هززو إ كززاء وعززي األطف زا
وا ابء حبقوقهم (التوصية .)64
 -138وتعمزل الشززرطة ابلتعززاون مززع األخصزائيني الجتمززاعيني يف وزارة التعلززيم واملزوارد البشزرية
والتعليم ادامعي والبحض العلمي ووحدة عاء الطفل التابعة للوزارة املعنيزة ابملسزاواة بزني ادنسزني
وعزاء الطفززل ورعايزة األسززرة علززى كفالزة إعززادة توجيززه األطفزا الززذين ينقطعززون عزن الدراسززة حنززو
النظام التعليمي.
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حقوق األشخا

ذوي اإلعااة

 -139اعتمدت اقةومة هنجا قائما على اققوق إزاء مس لة اإلعاقة على النحو التا :
يستفيد األشخا وو اإلعاقة من وسائل النقل ااةا؛
(أ)
(ب) اعتم ززدت اقةوم ززة سياس ززة التعل ززيم الش ززامل للجمي ززع وجي ززري ت ززوفري ع ززدد م ززن
التسهيالت من أجل تعزيز فر التعليم لألشخا وي اإلعاقة:
''1

رد أجرة السفر ابقافلة لآلابء الذين يرافقون أولدهم؛

''2

توفري برةم منأل دراسية ملتابعة الدراسات الثانوية وادامعية؛

''3

رد رسوم سيارات األجرة إىل الطالب وي اإلعاقة امللتحقني ابدامعزات الزذين
ل يستطيعون التنقل ابستخدام وسائل النقل العادية؛

(ج)

حيظر قانون تةافؤ الفر التمييز على أسا اإلعاقة؛

(د) يززنص قززانون مراقبززة أعمززا البنززاء علززى تعزيززز التسززهيالت اقاصززة ابألشززخا
وي اإلعاقة للوصو إىل اهلياكل األساسية العامة (التوصية )26؛
(ه) اعتُمدت إجراءات تصزويت مراعيزة لزذوي اإلعاقزة (لمةزان وي اإلعاقزة مزثالا
التصززويت عززن طري ز رفي ز أو ميةززن لةاتززا الق زرتا أن يسززاعدهم علززى القيززام بززذل ) لتمةززني
األشخا وي اإلعاقة من املشاركة يف الشؤون العامة وشؤون اقةم (التوصية )106؛
(و) أُنشئ منتدى النساء وات اإلعاقة للضغت من أجل إعما حقوق املرأة ات
اإلعاقة يف تةافؤ الفر يف مجيع ميادين اقياة؛
اإلعاقة؛

(ز)

( )
احمللي والدو ؛

أُنشزئت مدرسزة خاصززة لفنزون األداء مزن أجززل تنميزة مواهزا األشززخا

تتززوفر للرايضززيني وي اإلعاقززة مراف ز للمشززاركة يف املبززارايت علززى الصززعيدين

( ) تتززوفر لألشززخا
وأماكن خمصصة لتوقيف السيارات؛

الززذين يعززانون مززن مشززاكل شززديدة يف التنقززل قسززائم اانيززة

(ي) يت ززا لألش ززخا وي اإلعاق ززة ب ززرةم ق ززروض خ ززا
ِ
املساعدة؛
صندوق رعاية املوظفني منذ عام  2014لشراء األجهزة
( ) تتززا لألشززخا
مطوعة؛
املائة) لشراء سيارات ل
( )
العالج ابملاء؛

وي

بس ززعر تفض ززيلي م ززن

وي اإلعاقززة مبيعززات معفيززة مززن الرسززوم ادمركيززة ( 85يف

يت ززا ب ززرةم الراح ززة القص ززرية لألش ززخا

وي اإلعاق ززة فض ز زالا ع ززن دورات

(م) يتلقززى طززالب املززدار الثانويززة إعانززة تعليميززة قززدرها  500روبيززة يف الشززهر.
وحالي ا يستفيد حوا  150طالب ا من وي اإلعاقة من هذا النظام؛
24
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(ن) يسززتفيد األشززخا وو اإلعاقززة مززن ختفيضززات علززى الرسززوم املفروضززة علززى
جوازات السفر إ تبل  400روبية عوض ا عن  700روبية؛
( )

تتوافر دورات العالج الطبيعي ودورات العالج املهين لذوي اإلعاقة؛

( ) يس ز ززتفيد األطف ز ززا وو اإلعاق ز ززة ال ز ززذين تق ز ززل أعم ز ززارهم ع ز ززن  15س ز ززنة م ز ززن
املعاش األساسزي للعزاجزين و لز منزذ متوز/يوليزه  .2016ويتلقزى أكثزر مزن  3 300طفزل مزا
مقداره  5 810روبيات شهرايا؛
(ف) يش ززمل ق ززانون محاي ززة الطف ززل والق ززانون املتعلز ز ابلعن ززف الع ززائلي وق ززانون محاي ززة
األسز ززرة األشز ززخا وي اإلعاقز ززة .وعز ززالوة علز ززى ل ز ز يتعز ززني علز ززى صز ززاحا العمز ززل الز ززذي
يسززتخدم  35عززامالا أو أكثززر أن يةفززل السززتعانة ابألشززخا وي اإلعاقززة بنسززبة تبل ز  3يف
املائة من القوة العاملة (التوصية .)26
ووزعت  19شاشة من شاشات الربايزل علزى الطزالب املةفزوفني كمزا ُوزعزت شاشزتان
ُ -140
علززى طززالبني مةفززوفني يف جزيززرة رودريغززس للمس زاعدة علززى حتسززني إمةانيززة اسززتعانة املةفززوفني
واألشززخا الززذين يعززانون مززن ضززعف يف النظززر ابقواسززيا .وتتمثززل خصوصززية العززرض بطريقززة
برايل يف حتويل النص إىل خت سلس ملمو مؤلف من  40حرف ا من حروف برايل.
 -141وجيززري حاليزا إعززداد مشززرو قززانون بشز ن اإلعاقززة ملنززع التمييززز وتززوفري املزيززد مززن اقمايززة
لألشخا وي اإلعاقة.
 -142نُش ززر دس ززتور موريش ززيو بلغ ززة براي ززل يف ع ززام  2018والنس ززخة متاح ززة يف املةتب ززات
العامة وقد أتيحت أيض ا للمنظمات غري اقةومية.

حقوق كبار الس
ياية كبار الس
 -143توفر اقةومة اقماية والرعاية لةبار السن واألشخا
و )110على النحو التا :

وي اإلعاقة (التوصيتان 107

النقززل العززام اسززاين والبززد املمنززو إىل مقززدم الرعايززة وبززد اإلجيززار للمززؤهلني
(أ)
مزن كبززار السزن الززذين يقيمزون مبفززردهم والزذين يتلقززون املعونزة الجتماعيززة ومنحزة لشزراء األدويززة
للمعم زرين املئززويني والتطعززيم املضززاد لإلنفلززونزا والتوزيززع اسززاين لألجهزززة املسز ِ
زاعدة مثززل الةراسززي
ل
املتحركة واملعينات السمعية والنظارات؛
(ب) زاد املع ززاش التقاع ززدي األساس ززي لةب ززار الس ززن واألرام ززل واأليت ززام واألش ززخا
وي اإلعاق ززة بنح ززو  40يف املائ ززة يف ك ززانون األو /ديس ززمرب  .2014ويُززدفع املع ززاش التقاع ززدي
األساسي دميع األشخا من كبار السن البالغني من العمر  60سنة وما فوق؛
(ج) ابلنظ ززر إىل ش ززيخوخة الس ززةان وزايدة الطل ززا عل ززى مق ززدمي الرعاي ززة قام ززت
الوزارة بتدريا مقدمي الرعاية بصفة رمسية؛

GE.18-13631

25

A/HRC/WG.6/31/MUS/1

(د) يززنظم الززس كبززار السززن اموعززة مززن األنشززطة خززال السززنة كمززا يقززدم منحززة
لرابطات كبار السن يف موريشيو وجزيرة رودريغس؛
(ه) أُنش ززئت ش ززبةة م ززن  20مرص ززدا لةب ززار الس ززن يف موريش ززيو و 4مراص ززد يف
جزيززرة رودريغززس ووحززدة قمايززة كبززار السززن ودنززة رصززد وخطززو لالتصززا املباشززر ()172
و( )199لضمان محاية كبار السن (التوصية )46؛
(و) أُنشززئ  20مززن مراكززز الرعايززة النهاريززة لةبززار السززن و 24مززن األنديززة الصززحية
حيض يتم توفري الربام التعليمية وبزرام حمزو أميزة الةبزار واإلملزام بتةنولوجيزا املعلومزات وإقامزة
ص ززفوف اق ززرف اليدوي ززة والتطري ززز وتعل ززيم أس ززاليا الطه ززي الس ززليمة وتنظ ززيم الز زربام الص ززحية
(التوصية )103؛
(ز)

توجد  3مراكز ترفيهية يف البلد كما جيري حاليا تشييد مركز رابع يف رايمبل؛

( ) ُعد القانون املتعل حبماية كبار السن من أجل تعزيز مسزتوى اقمايزة واألمزن
املتوفر لةبار السن؛
( ) جيز ززري تنظز ززيم زايرات طبيز ززة اانيز ززة إىل منز ززاز مجيز ززع األشز ززخا الز ززذين تبل ز ز
أعمارهم  90سنة وما فوق وإىل األشخا الذين يالزمون الفراش أو الذين يعزانون مزن إعاقزات
شديدة ويبلغون من العمر  75سنة وما فوق (التوصية )109؛
(ي) أنشئ "مرصد" معين ابلشيخوخة إلجراء حبوي ات منحى عملي فيمزا يتعلز
ابدوانا الجتماعية والقتصادية للشيخوخة وقدم املرصد تقريره هبذا الش ن يف عام .2014
 -144أنش ز ز ت اقةوم ززة دائ ززرة الرعاي ززة اقاص ززة لتق ززد ال ززدعم إىل كب ززار الس ززن وي اإلعاق ززة
واملقيمني مبفردهم يف إطار اسرتاتيجيتها لتقد "خدمات اتمعية" هلم.

حقوق املهاجري
ن األجنززيب يف
 -145تززنص املززادة  13مننل انوننملدين امننشي س مين ن ين علننا مننمل ل ن
موريشززيو ابققززوق املدنيززة نفسززها ال ز ُمتززنأل أو سززتُمنأل مل زواطين موريشززيو مبوجززا املعاهززدات
املربمة مع الدولة ال ينتمي إليها هذا األجنيب".
 -146وسيصدر قريب ا كتيا بعنوان "اعرف حقوق " بلغات خمتلفة إلطزال العمزا األجانزا
على حقوقهم .وسيوز الةتيا يف أمزاكن خمتلفزة مزن قبيزل مةاتزا اهلجزرة وأمزاكن العمزل ومزا
إىل ل .

الالجئون/ملتمسو اللجو
 -147عل ززى ال ززرغم م ززن أن موريش ززيو م توق ززع بع ززد عل ززى التفاقي ززة فهنهن ززا وف ززرت عل ززى ال ززدوام
املسززاعدة الالزمززة إىل األشززخا الززذين يقززدمون طلبززات دززوء عززن طريز مفززوض األمززم املتحززدة
السامي لشؤون الالجئني( .التوصية .)128
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احلق يف املسى
السياسا احلىومية يف جمال اإلسىان االجتماعي
 -148تض ز ز ززع وزارة اإلس ز ز ززةان واألراض ز ز ززي ب ز ز ززني أه ز ز ززدافها تنفي ز ز ززذ بز ز ز زرةم وط ز ز ززين لإلس ز ز ززةان
للف ززرتة  .2019-2015وه ززو يش ززمل إقام ززة  10 000وح ززدة س ززةنية ابلبن ززاء اقرس ززاين تبلز ز
مساحة كل منهزا  50مزرتا مربعز ا لألسزر املعيشزية الز يقزل دخلهزا عزن  20 000روبيزة شزهراي.
وهززذه الوحززدات السززةنية خمصصززة للمسززتفيدين مززن أنشززطة املؤسسززة الوطنيززة لتطززوير اإلسززةان
وسيتم تشييدها لعانة من اقةومة على النحو التا :
دخل األسرة (ابلروبية)

سعر شراء الوحدة السةنية

اإلعانة اقةومية

≤ 10 000
15 000-10 001
20 000-15 001

ثلض تةلفة التشييد
نصف تةلفة التشييد
أربعة أمخا تةلفة التشييد

ثلثا تةلفة التشييد
نصف تةلفة التشييد
ُمخس تةلفة التشييد

املساعدة املالية لصب بالط السقوف وشرا مواد البنا
 -149تش ز ززجع اقةوم ز ززة أيضز ز ز ا األس ز ززر ات ال ز ززدخل امل ز ززنخف ج ز ززدا واألس ز ززر ات ال ز ززدخل
املززنخف ال ز متل ز ابلفعززل قطعززة أرض علززى بنززاء وحززداهتا السززةنية بنفسززها .وتُقززدَّم املسززاعدة
املالية إىل هذه األسر من خال برةم منأل إما لصا بالطزات السزقوف مزن أجزل إهنزاء عمليزة
البنززاء ال ز تقززوم هبززا أو لشزراء م زواد بنززاء لبززدء بنززاء مسززاكنها .ويف نيسززان/أبريل  ،2018اس ن دمل
حنين  56 674أسرة مل ذنك انربانمج وأددوت احلكينمة عل ه قرابة  2.41بل ين وب ة.

إذكا الوعي والتدريب والتثقيي يف جمال حقوق اإلنسان
 -150أُدرج التثقيززف يف اززا حقززوق اإلنسززان يف مراحززل التعلززيم البتززدائي والثززانوي وادززامعي
(التوصيتان  37و .)38وعلى مستوى التعليم ادامعي ابت التثقيف يف اا حقوق اإلنسان
يش ززةل ج زززءا م ززن املنه ززاج التعليم ززي للحص ززو عل ززى إج ززازة يف اقق ززوق م ززن جامع ززة موريش ززيو
(التوصيتان  35و.)36
 -151كم ززا ابت إ ك ززاء ال ززوعي والت ززدريا والتثقي ززف يف ا ززا حق ززوق اإلنس ززان (التوص اايا
م  30إىل  )34جزءا من ثقافة موريشيو املتعلقة حبقوق اإلنسان .وتُبذ ادهود هلذه الغايزة
على خمتلف املستوايت:


تدريا مسؤو إنفا القانون؛



تدريا املهنيني القانونيني؛



تدريا الطالب؛



تدريا املوظفني املدنيني.

 -152وترد تفاصيل محالت التوعية يف املرفق .3
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خامسا -اإلجنازا وأفئل املمارسا والتاداي والقيود
 -153من ز ززذ أيلو /س ز ززبتمرب  2017ابت ل ز ززدى موريش ز ززيو وزارة مةرس ز ززة لقض ز ززااي حق ز ززوق
اإلنسان و يف إطار هذه الوزارة إنشاء آلية وطنية لإلبالو واملتابعة.
 -154واخت ز ززذ مةت ز ززا رئ ز ززيس ال ز ززوزراء مب ز ززادرة يف نيس ز ززان/أبريل  2017تُع ز ززرف ابس ز ززم "البواب ز ززة
اإللةرتونيززة لتقززد الززدعم إىل املزواطنني" هبززدف حتسززني معادززة الشززةاوى الزواردة مززن املزواطنني.
ووفقزا ملشززرو اقةومززة الرامززي إىل النتقززا إىل اتمززع رقمززي ميةززن للمزواطنني عززن طريز البوابززة
املذكورة أن يسجلوا استفساراهتم/شةاواهم يف قاعدة بيزاةت وتتبلزع مرحلزة معادتهزا يف أي وقزت
من األوقات.
 -155وكما ُكر أعاله ينص القانون حاليا على دفع حد أدىن وطين لألجور شهرايا.
 -156وبغيززة النهززوض بتعل ززيم اللغززة األم أُدرجززت لغ ززة كريززو موريسززيان ك ززي يتعلمهززا أطف ززا
املدار يف املرحلة البتدائية كمادة اختيارية( .التوصيتان  104و.)105
 -157وأنش ت اقةومة يف عام  2018اللجنة املستقلة املعنية ابلشةاوى املقدمزة ضزد الشزرطة
وهززي هيئززة مسززتقلة عززن اللجنززة الوطنيززة ققززوق اإلنسززان .والغززرض مززن هززذه املبززادرة هززو التعجيززل
ابلبت يف الشةاوى املتعلقة دعما العنف ال تصدر عن الشرطة (التوصيتان  85و.)86
 -158ونظمززت شززعبة ا ليززة الوقائيززة الوطنيززة التابعززة للجنززة الوطنيززة ققززوق اإلنسززان عززددا مززن
الززدورات التدريبيززة بش ز ن التفاقيززة لفائززدة مززوظفي السززجون منززذ عززام  .2014وأُتززيأل التززدريا
بشز ز ن بروتوك ززو إس ززطنبو للم ززوظفني املةلف ززني لنف ززا الق ززانون .وم ززن املق ززرر أيضز زا أن يس ززتفيد
املوظفون الطبيون عما قريا من هذا التدريا.
 -159ومنذ عام  2017جيري البض اإل اعي املباشر لوقائع جلسات ادمعية الوطنية.

التاداي
 -160تقرتح احلىومة تقدمي مشروع اانون الشرطة واألدلة اجلنا ية .ويف هزذا الصزدد جيزري
حاليز ا إعززداد األحةززام املتعلقززة مبدونززة املمارسززات الز ينبغززي أن يتقيززد هبززا أفزراد الشززرطة .ويتعلز
املشرو مبسائل التحقي وصالحيات العتقا والتوقيف والتفتي (التوصية  .)144وسيشةل
تنفيذ هذا القانون الذي أييت بتغيريات ثورية إىل اإلجراءات ادنائية حتدايا أكيدا.

سادسا -األولواي واملبادرا وااللتةاما الوطنية الر يسية
 -161تلتزم اقةومة مبةافحة الفساد .وقد أصدرت اقةومة يف عام  2016سياسة ملةافحزة
الفساد هبدف الثين عن أعما الفساد وكشفها والنضمام إىل ثقافة النزاهة.
 -162وجيززري وضززع اللمسززات األخززرية علززى مشااروع اااانون اإلعاا ااة حبيززض يشززمل املسززائل
املتعلقززة ابإلعاقززة مبززا يف ل ز التوظيززف .كمززا سززيدم مشززرو القززانون علززى الصززعيد احمللززي
األحةزام الزواردة يف اتفاقيزة حقززوق األشزخا وي اإلعاقززة .وسزتبدأ اإلجزراءات الالزمزة لتعززديل
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املادتني  3و 16من الدستور من أجل حظر التمييز على أسا اإلعاقة وتوفري املزيد من اقمايزة
لألشخا وي اإلعاقة.
 -163وجيري حاليا إعداد مشرو القانون املتعل ابملساواة بني ادنسني وهو يهدف إىل توفري
املزيد من اقمايزة مزن املمارسزات التمييزيزة القائمزة علزى نزو ادزنس .وجيزري أيضز ا إعزداد مشزرو
قززانون لتنظززيم التبززين علززى الصززعيد احمللززي يف موريشززيو وإجزراءات التبززين بززني البلززدان الز تشززمل
مواطنني من موريشيو .
 -164وت ززدر اقةوم ززة الز ززايدة القائم ززة يف ع ززدد مرض ززى الس ززرطان وه ززي ملتزم ززة متامز ز ا ابخت ززا
التدابري املناسبة يف القطا الصحي.
 -165ويُعززد ضززمان األمززن والقززانون والنظززام ومةافحززة املخززدرات اقطززرة مززن بززني األولززوايت
الرئيسية ال تعتزم اقةومة النهوض هبا.
 -166وعلززى الززرغم مززن أن الغتصززاب الزوجززي ل يزُعززد جرميززة حمزددة يف قززانون العقززوابت فززهنن
فعززل الغتصززاب املرتةززا ضززد الزززوج مشززمو يف إطززار جرميززة الغتصززاب مبوجززا املززادة .249
وهززو فعززل مشززمو أيضزا يف إطززار قززانون اقمايززة مززن العنززف العززائلي مبوجززا التعززديالت املدخلززة
على القانون يف عام  .2016وجيري النظر يف إمةانية حتديد جرمية الغتصزاب الزوجزي يف إطزار
الستعراض املقبل لإلطار القانوين الذي حيةم ادرائم ادنسية.
 -167وجيري حالي ا وضع الصيغة النهائية ملشرو قزانون الطفزل (التوصايا  18و 19و20
و 21و 23و .)111ويزراد مبشززرو القززانون حتقيز مجلززة أمززور منهززا تززوفري مسززتوى أفضززل مززن
الرعايززة واقمايززة لألطفززا والنهززوض بنمززاء الطفززل ورفاهززه وإاتحززة اهلياكززل واقززدمات والوسززائل
الةفيل ززة بتعزي ززز ورص ززد النم ززاء الس ززليم للطف ززل عل ززى ك ززل م ززن الص ززعيد الب ززدين والنفس ززي والفة ززري
والعاطفي والجتماعي.
 -168وتسززتعرض اقةومززة حالي زا املشززهد اإلعالمززي هبززدف إصززال قززانون وسززائت اإلعززالم.
واهلززدف مززن هززذه العمليززة هززو وضززع إطززار مناسززا لعمززل وسززائت اإلعززالم عززن طريز اسززتعراض
وإدم ززاج آخ ززر التط ززورات والجتاه ززات يف وس ززائت اإلع ززالم لفائ ززدة ك ززل م ززن اقةوم ززة وادمه ززور
(التوصية .)148
 -169وقززد وافقززت اقةومززة علززى تنفيززذ املرحلززة الثانيززة مززن املشززرو اإللةززرتوين للسززجون ال ز
ستتةون من الوحدات ادديدة األربع التالية:
(أ)

نظام إدارة موظفي السجون؛

(ب)

نظام املعلومات املتعل لدارة اقدمات؛

(ج)

نظام املعلومات املتعل لدارة األطفا ؛

(د)

نظام املعلومات املتعل ابلتدريا يف السجون.

 -170وتعة ززف اقةوم ززة عل ززى إنش ززاء خ ززدمات ال ززدعم املتةامل ززة م ززن أج ززل التص ززدي للعنز زف
العائلي وتوفري وسائل اتصا فعالة لالستجابة للضحااي .وهي تسعى إىل توفري الدعم واملشورة يف
الوقت املناسا إىل الضحااي .وسيبدأ تشغيل اقدمات يف هناية عام .2018
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 -171وستسززتخدم اقةومززة تةنولوجيززا املعلومززات علززى نطززاق واسززع لتحسززني تقززد اقززدمات
واقصزو علزى املعلومزات لفائززدة مزواطين موريشزيو واإلسزهام يف املضززي قزدم ا حنزو اتمزع رقمززي
مةتمل .وسيجري إطالق سلسلة من التطبيقات منها على سبيل املثا مشزرو منصزة التطبيقزات
الذكية واقدمة املتنقلة لرعاية األسرة وبوابة موريشيو اإللةرتونية الوطنية للبياةت املفتوحة.
 -172وأنش ز ت اقةومززة موقع ز ا شززبةي ا يشززمل إمةانيززة تةبززري حززروف الززنص ومراعززاة العمززى
اللززوين (الدلتونيززة) عنززد نشززر معلومززات ضززرورية مززن الوحززدة املعنيززة ابإلعاقززة فيمززا يتعل ز ابلتعلززيم
والتدريا والعمل والتشريعات واققوق واقدمات.

سابعا -بنا القدرا واملساعدة التقنية
 -173حيتاج املوظفون يف خمتلف الوزارات إىل ما يلززم مزن تزدريا وخزربة مزن أجزل التوصزل إىل
فه ززم أفض ززل للجوان ززا املتعلق ززة حبق ززوق اإلنس ززان والتعام ززل معه ززا عل ززى النح ززو املالئ ززم .وختتل ززف
الحتياجززات ابخززتالف أصززحاب املصززلحة يف هززذا الصززدد .وحنززن نرحززا ابلتززدريا واملسززاعدة
التقني ززة م ززن ال ززس حق ززوق اإلنس ززان ول س ززيما بش ز ن القض ززااي الس ززاخنة مث ززل حق ززوق اإلنس ززان
للفئززات الضززعيفة وكيززف يُنظززر إىل القضززااي الناشززئة مززن قبيززل األخبززار الزائفززة والنُبززذ الوصززفية
الزائفة وإساءة استعما وسائل التواصل الجتماعي من منظور حقوق اإلنسان يف مجلة أمور.

اثمنا -خالصة
 -174موريشززيو ملتزمززة التزام زا اتم زا حبمايززة حقززوق اإلنسززان وتعزيزهززا علززى كززل مززن الصززعيد
احملل ززي واإلقليم ززي وال ززدو وه ززي تس ززعى إىل اقف ززا عل ززى اقال ززة ادي ززدة قق ززوق اإلنس ززان وإىل
حتس ززينها يف البل ززد .ويف ه ززذا الص ززدد تلت زززم موريش ززيو التزام ز ا اتم ز ا بعملي ززة الس ززتعراض ال ززدوري
الشامل وترحا دي مساعدة وهو ما من ش نه أن يسزهم يف تنميزة وتعزيزز حقزوق اإلنسزان يف
البلد .ولن تدخر وزارة العزد وحقزوق اإلنسزان واإلصزالحات املؤسسزية املنشز ة حزديثا جهزدا يف
تشجيع وتعزيز ثقافة حقوق اإلنسان داخل ادمهورية .وعلى نفس املنزوا فزهنن الزوزارة سزتةفل
عززن طريز ا ليززة الوطنيززة لإلبززالو واملتابعززة إيززالء العتبززار الواجززا للتوصززيات ال ز سززتقدَّم بعززد
إجراء الستعراض يف تشرين الثاين/نوفمرب .2018
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