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مووو ل لورقوواا املعلوموواا املقدمووة مووت ااحوواا صوواحبة امل وول ة ش و ن
موريشيوس*
تقرير مفوضية األمم املت دة السامية حلقوق اإلنسان

أوالا -معلوماا أساسية
 -1أ ُِعد هذا التقرير عمالً بقراري جملس حقوق اإلنسان  1/5و ،21/16مع مراعاا دوريا
االسااتضرال الاادوري الشااام  .والتقرياار يتضاامن مااو  6ورقاااع مضلوماااع مقدم ا ماان هاااع
صاااح مصاال ( )1إىل االسااتضرال الاادوري الشااام  ،وهااو مقااد يف شاام مااو تقيااداً ابحلااد
األقصى لضدد الملماع.

اثنيا -املعلوماا املقدمة مت ااحاا صاحبة امل ل ة
ألف -نطاق االلتلاماا الدولية( )2والتعاون مع اآللياا واهليئاا الدولية حلقوق اإلنسان

()3

 -2أوصى مرك مناهض القتا يف الضاااب ابلتصاديل علاى اتةاقيا مناع ردا اإلابد ا ماعيا
واملضاق ا ا عليها ااا ،وعلا ااى الربوتوكا ااو االختيا اااري الثا اااين للضها ااد الا اادوحل اقا اااة ابحلقا ااوق املدني ا ا
والسياسااي  ،الااذي يهاادإ إىل إلءاااو عقوب ا اإلعاادا  ،وعلااى اتةاقي ا ياي ا ايااع األش ا اة ماان
االختةاو القسري(.)4

__________

*

حترر هذه الوثيق ق إرساهلا إىل دوائر الرتا الت ريري ابألمم املت د .
اب َّ
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 -3وأوصااى مرك ا مناهض ا القت ا يف الضااااب أبن تسااار موريشاايوإ إىل تقااد تقريره اا األوحل
بشأن الربوتوكو الثاين التةاقي حقوق الطة بشأن األطةا يف الن اعاع املسل  ،الذي ينط ل
على ا يش والشرط على حد سواو( ،)5وذلك رغم عد و ود يش لديها.
 -4وقد الحظ مرك مناهض القت يف الضااب ،مع التقدير ،دعم موريشايوإ لععاالن املتضلال
حبقا ااوق اإلنسا ااان يف السا ااال وأوص ا اى ابلتصا ااديل علا ااى الربوتوكا ااو االختيا اااري الثال ا ا املل ا اال
ابتةاقياااع نيا وعلااى بروتوكااوالع اتةاقيا الهاااي لضااا  1954بشااأن املمتلماااع الثقافيا يف
حال ا الن ا ا املساال وعلااى أحاادب بروتوكااوالع اتةاقي ا األساال التقليدي ا ( .)6وأشااارع احلمل ا
الدولي ا للقضاااو علااى األساال النووي ا  ،مااع التقاادير ،إىل أن موريشاايوإ شااارك يف مةاوضاااع
مضاهد األمم املت د حلظار األسال النوويا  ،وصاوت لصاات اعتمادهاا يف  7متوز/يوليا .2017
ومااع ذلااك ،اب توقااع موريشاايوإ بضااد علااى تلااك املضاهااد  .وحث ا احلمل ا الدولي ا للقضاااو علااى
األساال النووي ا موريشاايوإ علااى التوقي اع علااى مضاهااد األماام املت ااد حلظاار األساال النووي ا
والتصديل عليها ،بوصةها مسأل ذاع أمهي دولي عا ل (.)7

ابء -اإلطار الوطين حلقوق اإلنسان

()8

 -5أف ااادع الش ا ا م الدولي ا ا للقض اااو عل ااى اس ااتءال األطة ااا يف ال ء اااو ويف إنت ااا امل ا اواد
اإلابحي واالجتار هبم ألغرال نسي وحرك هاحل وحتال عمو موريشيوإ (الورق املشارتك )1
أبن مها أمني املظااب تشم إ راو الت قيل الذي يراه مناس اً ،والت قيل يف أيا شاماوى يقادمها
األطة اا  .ومااع ذلااك ،ف ا ن األحمااا اب متاان أمااني املظااااب ساالط إقام ا دعااوى قضااائي نياب ا عاان
األطةاا  .كمااا أشااار حتااال عمااو موريشاايوإ إىل االنتقاااداع املتضلقا ابلةضاليا ا اادود آللياااع
التظلم واإلبالغ املراعي الحتيا اع األطةا (.)9

يم -تنفيووال االلتلاموواا الدوليووة املتعلقووة قوووق اإلنسووان ،مووع مرا وواة القووانون الوودو
اإلنساين الساري
 -1املسائل املشرتكة ني القطا اا

املساوا وعد التميي

()10

 -6أف ا ااادع اضي ا ا ا كوليمتي ا ا ا آرك أون سا ا اايي ( )Collectif Arc en Cielأبن املواق ا ا ا
املضادي ا للمثليااني مااا زال ا سااائد يف موريشاايوإ وبو ااود ن ع ا لتصااني املثلي ا ا نسااي ضاامن
اقطيئ والسلوك غري الط يضي .وقاد تضارل الضدياد مان املثليااع واملثلياني وم دو اي امليا ا نساي
ومءايري اهلويا ا نسااني للوصام يف أسارهم( .)11وأوضا اضيا كوليمتيا آرك أون سايي أن
ممتب األحوا املدني ال يضارتإ غءاايري اهلويا ا نسااني الاذين يرغ اون يف احلصاو علاى و ئال
هوي ا (بطاق ا اهلوي ا الوطني ا  ،اواز السااةر) تضمااس نااو نسااهم الااذي حااددوه أبنةسااهم(.)12
وو ها اضيا حتاال الشا اأ أحارار اهلويا ا نسااني ) )Young Queer Allianceاالنت ااه إىل
أن قااانون تمااافف الةاارة لضااا  )13(2008ال يشاام اهلوي ا ا نس ااني  .وأوصااى حتااال الش ا اأ
أحارار اهلوي ا ا نساااني أبن تاانظم موريشاايوإ يااالع توعي ا لضام ا الناااإ بشااأن حقااوق املثلياااع
واملثليني وم دو ي املي ا نسي ومءايري اهلوي ا نساني (.)14
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 -7وأك ااد حت ااال الش ا ا اأ أح ا ارار اهلوي ا ا ا نس اااني أن تضري ا ا المراهي ا ا الضرقي ا ا الا ااذي
اعتمدتا ا امل اااد  282م اان ق ااانون الضق ااوابع لض ااا  1838يف موريش اايوإ ك ااان تقيي اادايً بش اام
واض  ،حي اب يرد في ذكر املي ا نسي أو اهلوي ا نساي كمجموعا ا تماعيا  .ومان ،
ال دماان اعت ااار دافااع المراهي ا عنااد ارتماااأ أعمااا إ رامي ا ضااد فاارد اسااتناداً إىل ميل ا ا نسااي
وهويت ا نساني عامالً مشدداً للضقوابع ا نائيا غو اب ذلاك القاانون( .)15وأوصاى موريشايوإ
بتضاادي املاااد  282ماان قااانون الضقااوابع لضااا  1838إبدرا إشااار م اشاار إىل دافااع المراهي ا
علااى أساااإ امليا ا نسااي احلقيقااي أو املتصااور واهلويا ا نساااني والتض ااري عاان نااو ا اانس ضاامن
الظروإ املشدد للضقوابع(.)16
 -8واعت اارب حت ااال الش ا اأ أح ارار اهلوي ا ا نس اااني أن الل اوا م ااا دا د ااارإ ب ااني ال ااالءني
املرتاضااني ،فهااو أماار يتضلاال حبريا وخصوصااي هاافالو األفاراد وين ءااي أال تتاادخ الدولا يف احلاال يف
ممارس مث هذا النشا ا نسي املتصا ابلساالم ا سادي ( .)17وأوصا اضيا كوليمتيا آرك
أون ساايي أبن تلءااي موريشاايوإ املاااد  250ماان القااانون ا نااائي الاال جتاار الل اوا  ،أل ااا تض ا ز
وصام الر اا املثليااني وم دو اي امليا ا نسااي ومءاايري اهلويا ا نسااني مان ا نسااني ،فضاالً عاان
النساو املثلياع وم دو اع املي ا نسي(.)18
 -9وأعرب اضي كوليمتي آرك أون سيي عن تضثر التقد يف اعتماد تادابري تشاريضي تافدي
إىل عااد جتاار الضالقاااع ا نسااي املثلي ا  .وذكاارع ا مضي ا أن ا اب ُجت ار حااآل اآلن مشاااوراع وطني ا
بش ااأن ه ااذا املوض ااو  ،وأن توص ااياع اللجن ا املضني ا حبق ااوق اإلنس ااان بش ااأن إلء اااو امل اااد ال اال جت اار
الل اوا وبشااأن تاادريب ض ا ا الشاارط والقضااا واملاادعني الضااامني علااى حقااوق املثلياااع واملثليااني
وم دو ا ااي املي ا ا ا ا نسا ا ااي ومءا ا ااايري اهلوي ا ا ا ا نس ا اااني اب ت ا ا ادر بضا ا ااد يف خط ا ا ا الضم ا ا ا الوطني ا ا ا
حلقااوق اإلنسااان للةاارت  2020-2012حتا رعايا أمانا حقاوق اإلنسااان/اآللي الوطنيا لعبااالغ
واملتابض ( .)19وأوص بتنةيذ مالحظاع اللجن املضني حبقوق اإلنساان ،ورصاد التقاد ا ارز يف هاذا
الشأن من خال هاع منها األمان الضام حلقوق اإلنسان/اآللي الوطني لعبالغ واملتابض (.)20
 -10ورأع اضي ا كوليمتي ا آرك أون ساايي أن التش اريع احلاااحل يض ا ز ضااض حااا املثلياااع
واملثليااني وم دو ااي املي ا ا نسااي ومءااايري اهلوي ا ا نساااني ألن ا ال هااو ياان علااى احلماي ا ماان
الضن على أساإ املي ا نسي أو اهلويا ا نسااني  ،وال هاو يسام ابعت اار ضا ااي االغتصااأ
من هفالو(.)21
 -11وأفادع اضي كوليمتي آرك أون سيي أبن على الرغم مان كاون قاانون حقاوق الضما
( )2008وقااانون تمااافف الةاارة ( )2008حيظ اران ص اراح التميي ا القااائم علااى املي ا ا نسااي،
ال يُضاارتإ يف واقااع األماار ابألزوا ماان نةااس نااو ا اانس يف اجملتمااع( .)22وأشااار حتااال الش ا اأ
الشاواذ إىل أن األشا اة الااذين ال يتمتضااون ابحلاال يف الا وا و/أو الشاراك املدنيا هاام يف وضااع
غري مواع أل م ال يتمتضون بنةس امل ااي واحلقوق( .)23وأوص اضي كوليمتيا آرك أون سايي
بتضدي التضاري التميي ي الل تتضمنها قاوانني موريشايوإ لتشام األزوا مان نةاس ناو ا انس
عل ااى نة ااس أس اااإ األزوا م اان ن ااوعي اانس خمتلة ااني وأبن تس اام الدولا ا ابالعا ارتاإ الق ااانوين
ابلت دي ااد ال ااذاجل لن ااو ا اانس يف الق ااانون ال ااوطا دون احلا ا ا إىل إ ا اراو الضملي اااع ا راحي ا ا
وما يتص بذلك من إ راواع ط ي (.)24
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 -12وأوص اضي كوليمتي آرك أون سايي أبن جتاري موريشايوإ مشااوراع أوساع نطاقااً
لت دي /جتديااد اإلطااار الااوطا للسياساااع ا نساااني لضااا  ،2008وإش اراك اجملتمااع املاادين يف
املشاوراع املتضلق ابلشفون ا نساني  ،والضن ا نساين ،ورعاي األسر  ،ومناو الطة (.)25
 -2احلقوق املدنية والسياسية

حل الةرد يف احليا واحلري واألمان على ش ص

()26

 -13أك ااد مرك ا ا مناهض ا ا القت ا ا يف الضا ااااب أن موريش اايوإ ألء ا ا عقوب ا ا اإلع اادا قا ااانو ً يف
عا  ،1995ومع ذلك ،ما زا الدستور ين عليها .وعالو على ذلك ،شدد على أن دساتور
موريش اايوإ يس اام إىل حا ااد ك ااري بقت ا ا األش ا ا اة يف ح اااالع االعتقا ااا واهل ااروأ والشا ااءب
والضص اايان والتم اارد ومن ااع ا ا ارائم ا نائيا ا (امل اااد  .)4وأك ااد مركا ا مناهض ا ا القتا ا يف الض ااااب أن
اس اات دا الق ااو يف ه ااذه احل اااالع ين ء ااي أن لض ااع ملراق ا مس ااتقل ص ااارم  ،ب اادالً م اان الس ااما
ابسا اات دام عم ا االً ابسا ااتثناو احل ا ال يف احليا ااا  .وح ا ا مرك ا ا مناهض ا ا القت ا ا يف الضا ااااب سا االطاع
موريشيوإ على تضدي الدستور وتض ي احليا وقيمها في (.)27
 -14وشاادد مرك ا مناهض ا القت ا يف الض ااااب عل ااى أن اللجن ا االستشاااري املضني ا بتض ي ا إط ااار
احلماي ا ماان الضن ا املنا حل أوص ا إب اراو اسااتضرال للق اوانني ذاع الصاال وعلااى و ا الت ديااد،
اعتماد تضري أكثر مشوالً ل ا الضن املن حل ليشم ايع أعماا الضنا ا سادي أو ا نساي أو
النةسي أو االقتصادي الل حتدب داخ األسر أو بني األزوا أو الشركاو السابقني أو احلاليني،
سواو شارك ا اين أو اب يشرتك مع الض ي يف ممان اإلقام  .وأفاد مرك مناهض القت يف الضااب
أبنا ال يو ااد حاآل اآلن مااا يشاري إىل أن تلااك التوصاياع قااد أُخاذع بضااني االعت اار أو إىل وقا
إ راو م يد من املشاوراع بشأن هذه املسأل ( .)28وشاجع مركا مناهضا القتا يف الضاااب احلموما
على الضم على اعتماد ونشر خطط شامل ملنع الضن (.)29
 -15وأشااار مرك ا مناهض ا القت ا يف الضااااب إىل تضاارل املثليااني واملثلياااع للت اارم ماان ا اريان
ولل ا وا القسااري بضااد االختطاااإ واالحتجاااز ماان ق ا األساار وللضن ا ا ساادي واالبت ا از(.)30
وأكااد حتااال الش ا اأ أحارار اهلوي ا ا نساااني أن الضن ا بس ا ب كراهي ا املثلي ا ا نسااي ومءااايري
اهلوي ا نساني دث حقيق واقض لمثري مان املثليااع واملثلياني وم دو اي امليا ا نساي واملت اولني
نس ااياً وأحا ارار اهلويا ا ا نس اااني وح اااملي ص ااةاع ا نس ااني وع ااددي ا اانس ال ااذين يضيش ااون يف
موريشاايوإ( .)31وذكاار أن ا ال تط اال أي ا عقااوابع قانوني ا علااى أنصااار كراهي ا املثلياااع واملثليااني
وم دو ااي املي ا ا ا نسا ااي ومءا ااايري اهلوي ا ا ا نس اااني الا ااذين يتصا اارفون بضن ا ا ضا ااد األش ا ا اة
املو ودين يف مسرياع الة ر للمثليني ،رغم و ود قواع الشرط (.)32

إقام الضد  ،غا يف ذلك اإلفالع من الضقاأ ،وسياد القانون

()33

 -16أكدع الورقا املشارتك  1و اود آليااع قانونيا خمتلةا تتاي وصاو األطةاا إىل الضدالا
يف موريشاايوإ إذا رأوا أن حقااوقهم قااد انتهما  .كمااا أشااارع هااذه الورقا إىل و ااود الضديااد ماان
اآللياااع القانوني ا الاال تااوفر الضدال ا املراعي ا الحتيا اااع األطةااا وخصوصاايا م يف موريشاايوإ.
وشددع على أن ابلرغم من و ود حممم لألحداب يف موريشيوإ ،ف ا تضاجل أساساً احلااالع
الاال يمااون فيهااا الطة ا هااو ا اااين ولاايس الض ا ي  .وفيمااا يتضلاال ابملشااور واملضون ا القااانونيتني،
4
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اب ين قانون املضون واملساعد القانونيتني على تقد املساعد القانونيا لألطةاا الضا ااي وإمناا
لألطةا املتهمني جبرد أو ن فقط .وأضاف الورق أن اقدماع اجملاني  ،على ما هي علي ،
اب تضرإ تطوراً هاماً بضد ،ومن الضروري تشجيضها(.)34
 -17وأوص الورق املشرتك  ،1يف ال أمور ،أبن تنشئ موريشيوإ آليا قانونيا تتاي وصاو
األطةااا إىل الضدال ا وضاامان ام ااتالك وكاااالع إنة اااذ القااانون للم اوارد واملهاااراع الالزم ا لت دي ااد
ح اااالع االس ااتءال ا نس ااي لألطة ااا والت قي اال فيه ااا واالس ااتجاب هل ااا ،والق اادر عل ااى اس اات دا
األساليب الل ترك على الض ااي واملراعي الحتيا اع األطةا عند التضام مع األطةاا الضا ااي
والشااهود ووضااع أحمااا قانوني ا إضااافي لضاامان وص او األطةااا ض ا ااي االسااتءال ا نسااي إىل
س انتصاإ قانوني  ،بءض النظر عن نو نسهم أو خلةيتهم وفيما يتضلل ابالساتءال ا نساي
لألطة ااا  ،ض اامان ع ااد مضاملا ا الضا ا ااي مضاملا ا اجملا ارمني ،وأن يق ااع ع اابو اإلث اااع عل ااى ع اااتل
السلطاع وليس على عاتل الض ي (.)35
 -18وأوص ا ا اضي ا ا كوليمتي ا ا آرك أون سا اايي موريش اايوإ ،يف ال ا ا أم ااور ،بضا اامان أن
تتصاادى ايااع الارباميت الاال تضما يف جمااا ضا ط األماان و/أو نظااا الضدالا ا نائيا و/أو اجملتمااع
امل اادين تص اادايً فضليا ااً ا ارائم كراهيا ا املثلي اااع واملثلي ااني وم دو ااي امليا ا ا نس ااي ومء ااايري اهلويا ا
ا نساااني وأن تاادرأ الشاارط وأ ها األماان ونظااا الضدالا ا نائيا علااى احلساسااي واالسااتجاب
الةضال ا للتميي ا ضااد املثلياااع واملثليااني وم دو ااي امليا ا نسااي ومءااايري اهلوي ا ا نساااني و ارائم
المراهي ا وأن ت ااا قاادراع مااوإةي إنةاااذ القااانون لتوثياال حاااالع ارائم المراهي ا املرتم ا حباال
هاافالو( .)36وأوصااى حت ااال الش ا اأ أح ارار اهلوي ا ا نس اااني أبن تضااع الدول ا وتنةااذ سياس اااع
وبراميت لض ا الشرط والقضا واملادعني الضاامني بشاأن حقاوق املثليااع واملثلياني وم دو اي امليا
ا نسي ومءايري اهلوي ا نساني (.)37

احلرايع األساسي واحلل يف املشارك يف احليا الضام واحليا السياسي

()38

 -19أش ااار حت ااال الشا ا اأ أحا ارار اهلويا ا ا نس اااني إىل أن امل اادافضني ع اان حق ااوق اإلنس ااان
ومنظما ااا م تسا ااتهدفهم ا ارائم المراهي ا ا نظ ا اراً لضملها اام يف جما ااا الا اادفا عا اان املثليا اااع واملثليا ااني
وم دو ااي امليا ا نسااي ومءااايري اهلويا ا نساااني  ،وذكاار كمثااا التهديااداع ابلقتا الاال تلقاهااا
الرئيس السابل للت ال يف عا .)39(2014
 -20وإذ أشار مرك مناهض القت يف الضااب إىل احلل يف املشارك يف إدار الشفون الضام  ،إما
بصااة م اشاار أو ماان خااال ممثلااني ُلتااارون حبري ا  ،فقااد شااجع برملااان موريشاايوإ علااى النظاار يف
اللجوو لوسائ ددقراطي ديد من أ تض ي مشارك شضب موريشيوإ ومسفوليات (.)40
 -3احلقوق االقت ادية واال تما ية والثقافية

احلل يف مستوى مضيشي الئل

()41

 -21ذكرع الورق املشرتك  1أن جمتمع المريو هو اجملتمع األكثر تضارراً مان الةقار مان باني
ايع اجملتمضاع ا لي (.)42
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احلل يف الص

()43

 -22الح ا ااظ مركا ا ا مناهضا ا ا القتا ا ا يف الض ا ااااب أن مض ا ااد الوفي ا اااع دون س ا اان  5س ا اانواع
هو  ،)2017( 1 000/12.2مما يد على أن موريشيوإ يف حال يد (.)44
 -23وأوصى مرك مناهض القت يف الضااب غواصل ا هود الرامي ملناع االنت اار وإياالو اهتماا
أكرب ملنع انت ار الذكور(.)45
 -24وأفادع اضي كوليمتي آرك أون سيي أبن القوانني الل جتر الضالقاع ا نسي املثليا
أدع عملي ااً إىل إقصاااو املثلياااع واملثليااني وم دو ااي املي ا ا نسااي ومءااايري اهلوي ا ا نساااني ماان
الضدي ااد م اان السياس اااع الوطني ا املتضلق ا بة ااريوإ نق ا املناع ا ال ش اري /اإليدز( .)46وق ااا مرك ا
مناهض القت يف الضااب إن جيب إاتح التضليم ا نسي ووسائ منع احلم بسهول (.)47
 -25وأكادع اضيا كوليمتيا آرك أون سايي أنا ابلاارغم مان احلمايا الاال متن هاا القاوانني،
أبلغ أعضاو جمتمع املثلياع واملثليني وم دو اي امليا ا نساي ومءاايري اهلويا ا نسااني عان و اود
مستوايع عالي من الوصم ومشاك أخارى يف مرافال الرعايا الصا ي الضاما  ،كماا يوا ا مءاايرو
اهلوي ا ا نس اااني أش ااماالً مضين ا م اان الوص اام والتميي ا  ،مم ااا يق ااول ف اارة حص ااوهلم عل ااى الرعاي ا
الص ا ا ي  ،ما اان با ااني أما ااور أخا اارى( .)48وشا ااددع علا ااى أن املرافا اال الص ا ا ي ومقا اادمي اقا اادماع
ال يةهمون اهلوي ا نسااني والتض اري عنهاا ولاديهم ُ اُيت عةاا عليهاا الا من يف هاذا الصادد .كماا أن
خدماع الرعاي الص ي اب تةل يف توفري خدماع الص ا نسي واإلجنابي املناس (.)49
 -26والحااظ مركا مناهضا القتا يف الضااااب املضاااعةاع النااا عاان عملياااع اإل هااال غااري
القانونيا ا وأوص ااى احلموما ا ابخت اااذ امل ي ااد م اان اإل ا اراواع فيم ااا يتضل اال ابلوقايا ا م اان اإل ه ااال
واإل هال اآلمن(.)50
 -4حقوق أشخاص حمدديت أو فئاا حمددة

األطةا

()51

 -27ذك ا اارع الورقا ا ا املش ا اارتك  1أنا ا ا يف آخ ا اار تقري ا اار ح ا ااو االس ا ااتضرال ال ا اادوري الش ا ااام
لض ااا  ،2013أوص ا ا دو عديا ااد احلموم ا ا بوضا ااع اللمسا اااع األخا ااري علا ااى مشا اارو قا ااانون
األطةااا وتقدد ا  ،وهااي توصااي ق وهلااا( .)52ومااع ذلااك ،اب يُضتم اد مشاارو قااانون األطةااا منااذ
ذلك احلني ،وأوص موريشيوإ أبن تضتمد مشرو قانون األطةا املوحد على س ي االستضجا (.)53
 -28وأفادع امل ادر الضاملي إل او ايع أشما الضقوب ال دني الل متارإ ضاد األطةاا أبن
الضقوب ا ال دني ا يف موريش اايوإ قانوني ا يف املن ا  ،ويف أم اااكن الرعاي ا ال ديل ا  ،ويف امل اادارإ ،ويف
املفسساااع ا نائيا ( .)54وأكاادع امل ااادر الضامليا إل اااو ايااع أشااما الضقوبا ال دنيا الاال متااارإ
ضد األطةا أن قانون ياي الطة لضا َّ 1994ر إساو مضامل الطة أو تضريضا للضارر
إال أن ا اب حيظاار ايااع أش اما الضقوب ا ال دني ا وأن األحمااا القانوني ا األخاارى ِ
املناهض ا للضن ا
ةسر على أ ا حتظر ايع أشما الضقوب ال دني (.)55
واالعتداو ،غا فيها القانون ا نائي ،ال تُ َّ
 -29وذكرع امل ادر الضاملي إل او ايع أشما الضقوب ال دني الال متاارإ ضاد األطةاا أنا
منااذ املرا ض ا الثاني ا لالسااتضرال الاادوري الشااام  ،اب حياادب أي تءيااري يف قانوني ا الضقوب ا ال دني ا
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لألطة ااا ( .)56وأعربا ا امل ااادر الضامليا ا إل اااو اي ااع أش ااما الضقوبا ا ال دنيا ا ال اال مت ااارإ ض ااد
األطة ااا ع اان أمله ااا يف أن يالح ااظ الةري اال الضام ا ا املض ااا ابالس ااتضرال ال اادوري الش ااام بقل اال
مشروعي الضقوب ال دني لألطةاا يف موريشايوإ وأن تثاري الادو هاذه املساأل خاال االساتضرال
يف عااا  2018وتقااد توصااي حماادد أبن تةااي موريشاايوإ ابلت اما ااا وأن تساان مشاارو قااانون
األطةا على س ي االستضجا من أ احلظر الواض مياع أشاما الضقوبا ال دنيا لألطةاا
يف ايع األماكن ،غا يف ذلك يف املن (.)57
 -30وأك ا اادع الورقا ا ا املش ا اارتك  1أنا ا ا م ا اان ع ا ااا  2012إىل ع ا ااا  ،2013س ا ااج خ ا ااط
( Helpline Mauritiusخا ااط موريشا اايوإ للمسا اااعد ) أكثا اار ما اان  818شا ااموى بشا ااأن سا ااوو
املضامل املرتم ضد األطةا  .وذكرع الورق أن وفقاً لوحد مناو الطةا  ،تضارل  1 175طة ًاال
للضن ا ا نس ااي خ ااال الس اانواع اقم ااس املاض ااي ( .)58وش ااددع الورق ا عل ااى ع ااد ص اادور أي
توص ااياع يف االس ااتضرال ال اادوري الش ااام األخ ااري لض ااا  ،2013عل ااى و ا ا الت دي ااد ،بش ااأن
اس ااتءال األطةا ااا يف ال ء اااو ،واالسا ااتءال ا نس ااي لألطةا ااا عل ااى اإلنرتن ا ا  ،وامل ا اواد املتضلق ا ا
ابالنته اااك ا نس ااي لألطة ااا  ،واس ااتءالهلم ا نس ااي يف س ااياق الس ااةر والس ااياح  ،وزوا األطة ااا
امل مر والقسري(.)59
 -31وأكدع الورق املشرتك  1أن عوام اقطاور احلاليا الال تافدي إىل االساتءال ا نساي
لألطةا هي الةقر ،وارتةا عدد األطةاا الاذين يضيشاون يف الشاوار  ،واخنةاال مضاد تساجي
املواليد ،وارتةا مضد تضاطي امل دراع وإدما ا ،واال يار الضائلي ،وعد تاوفر مضلومااع بشاأن
االستءال ا نسي لألطةا  ،واألعراإ اجملتمضي  ،والتصوراع ،والوصم(.)60
 -32وأش ااارع الورقا ا املش اارتك  1إىل أن األط اار القانونيا ا ملوريش اايوإ املتضلقا ا ب ي ااع األطة ااا
واالجتااار هباام ألغ ارال نسااي كان ا شااامل ومتوافق ا مااع املضااايري الدولي ا الاادنيا وأن أهاام قااانون
تناو هذه املسأل هاو قاانون مماف ا االجتاار ابألشا اة( .)61وماع ذلاك ،شاددع الورقا علاى
عد الوضو وعد التوحيد يف قوانني موريشيوإ فيماا يتضلال جبمياع أشاما االساتءال ا نساي
لألطةااا  .وأكاادع أن أهاام قااانونني يضاق اان علااى تلااك ا ارائم مهااا قااانون ياي ا الطةا والقااانون
ا نائي ،ومها ال يستوفيان املضايري الدولي الدنيا(.)62
 -33وذكرع الورق املشارتك  1أن قاانون يايا الطةا يشاتم علاى مضاايري دمان أن تساتت ع
ئياً بضض مظاهر االستءال ا نسي لألطةا على اإلنرتن  ،لمن هذا القانون اب يقد تضريةااً
ملواد االعتداو ا نساي علاى األطةاا ( .)63وأضااف الورقا أنا رغام اإلباالغ عان أعاداد هاما مان
األطةااا الااذين اسااتءلوا نسااياً يف سااياق السااةر والسااياح  ،ال و ااود لان قااانوين صاري يتناااو
تلااك ا ارائم( .)64وأوصا الورقا موريشاايوإ بتقااد تضريا قااانوين لالسااتءال ا نسااي لألطةااا
يف سياق السةر والسياح واالستءال ا نسي لألطةا على اإلنرتن وجتردهما ،وتقد تضريا
ملواد االعتداو ا نسي على األطةا (.)65
 -34وإذ أشا اارع الورقا ا املش اارتك  1إىل ع ااد و ااود هيئا ا حموريا ا رئيسا ا يف احلموما ا تت ااوىل
تنس اايل السياس اااع والت اادابري اقاص ا غماف ا االس ااتءال ا نس ااي لألطة ااا  ،فق ااد أوص ا أبن
تنش اائ احلموما ا هيئا ا تركا ا حتدي ااداً عل ااى االس ااتءال ا نس ااي لألطة ااا واي ااع مظ اااهره وت اادعيم
التنساايل واملساااوا والتضاااون بااني خمتل ا اإلداراع والوكاااالع احلمومي ا الضامل ا يف اجملاااالع الاال
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يءطيه ااا الربوتوك ااو االختي اااري املل اال ابتةاقيا ا حق ااوق الطةا ا بش ااأن بي ااع األطة ااا واس ااتءال
األطةا يف ال ءاو ويف املواد اإلابحي (.)66
 -35وش ااددع الورق ا ا املش اارتك  1عل ااى ع ااد و ااود خط ا ا لع ا اراواع تتن اااو االس ااتءال
ا نسااي لألطةااا  .والحظ ا الورق ا إطااالق االس ارتاتيجي الوطني ا حلماي ا الطة ا وخط ا الضم ا
اقاص هبا وخط الضم الوطني حلقاوق اإلنساان .وذكارع أنا رغام قياا احلموما بصاياغ اقطا
الوطنيا ملماف ا االجتااار ابل شاار يف عااا  ،2016ال و ااود ألي مفشاار علااى أن اقط ا قااد مت ا
املوافقا عليهااا حااآل اآلن( .)67وأوص ا الورق ا  ،يف الا أمااور ،أبن تضااع موريشاايوإ خط ا عما
وطني ديد ملماف االساتءال ا نساي لألطةاا  ،وتمةا وختصا مي انيا كافيا لنشار اياع
خط ااط الضما ا الوطنيا ا وتنةي ااذها ورص اادها وتقييمه ااا ووض ااع نظ ااا م ااع ال ي ااا ع لتقي اايم م اادى
االستءال ا نسي لألطةا يف موريشيوإ وخطورت (.)68
 -36كمااا أوص ا الورق ا املشاارتك  ،1يف ال ا أمااور ،أبن تواص ا احلموم ا توعي ا ا مهااور
بشأن االستءال ا نسي لألطةا  ،وحتديداً يف صةوإ الةئاع الضضية  ،وبشأن الضقاوابع الال
تط اال عل ااى تل ااك ا ردا ا عل ااى اي ااع املا اواطنني وال ائا ارين وتض يا ا مدونا ا قواع ااد الس االوك حلمايا ا
األطةا من االستءال ا نسي يف السةر والسياح واالستثمار يف براميت الوقاي من االستءال
ا نس ااي لألطة ااا بء اارل متمي اانهم ،وه ااي ت اادر يف املن اااهيت الدراس ااي الضادي ا  ،ومضا ا أس ا اأ
االستءال ا نسي ا ذري وتض يا املضاايري اال تماعيا حلمايا الطةا مان خاال مشااريع التنميا
اجملتمضي ووسائط اإلعال  ،غا يف ذلك الش ماع اال تماعي (.)69
 -37وأشااارع الورقا املشاارتك  1إىل أن وحااد مناااو الطةا التابضا لقااو الشاارط ت ااذ هااوداً
هام ا لتااوفري احلماي ا المافي ا لألطةااا الض ا ااي .بيااد أ اا أكاادع أن ض ا ا الشاارط أفااادوا أبن
كيةي ا حتديااد األطة اا ض ا ااي االسااتءال ا نسااي بشاام فضااا هااي ماان أهاام الت اادايع الاال
تا اوا ههم .وش ااددع الورقا ا عل ااى ع ااد التا ا ا احلموما ا غقاض ااا وإدانا ا ما ارتممي ردا ا االجت ااار
ابألطةااا ( .)70كمااا أشااارع إىل و ااود نقا ك ااري يف املاوارد الضااروري لتااوفري مااا يمةااي ماان سا
الوصا ااو إىل املضافا ااا وإعا اااد اإلدما ااا  .وأفا ااادع أن الا اانق يف التا اادريب الما ااايف ويف املا ااوإةني
املت صص ااني أدى إىل حمدودي ا وع ااد كةاي ا إ اراواع إع اااد هي ا األطة ااا الض ا ااي وإع اااد
إدما هم(.)71
 -38وأوص الورق املشرتك  ،1يف ال أمور ،أبن تضمن موريشيوإ توفر اقدماع املواتيا
لألطة ااا ال اال ختض ااع ملض ااايري ا ااود  ،م ااع ت ااوفري املا اوارد المافيا ا وتيس ااري الوص ااو إليه ااا مي ااع
األطةا  ،من أ ضمان تضافيهم ال دين والنةسي وإعاد إدما هم يف جمتمضا م ا ليا وإعاال
وتثقي األطةا ض ااي االستءال ا نسي بشأن هياك التضايف وإعاد اإلدما املتاح وتض ئ
املوارد املالي وال شري المافي لعبقاو على مال ئ األطةا الض ااي(.)72
 -39وأشااارع الورق ا املشاارتك  1إىل أن قااانون ياي ا الطة ا ياان علااى أن الطة ا هااو أي
غري مت و دون سن  18سن  ،وسن ال وا هو  18سن للةتياان والةتيااع .وماع ذلاك،
ش
دماان للطةا الااذي ي لااغ ماان الس ان أكثاار ماان  16ساان أن يتا و غوافق ا الوالاادين أو الوصااي أو
ا مم ا ( .)73وأوص ا الورق ا موريشاايوإ بتضاادي قااانون ياي ا الطة ا  ،ورفااع ساان الا وا إىل 18
سن للةتياع والةتيان دون أي استثناو(.)74
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