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تقدم حكومة مجهورية موريشيوس فيما يلي الردود على نتائج االستعراض الـدوري الـشامل املتعلـق               
  .٢٠٠٩فرباير / شباط١٠مبوريشيوس الذي أجري يف 

) فرنسا، املكسيك (النظر يف التصديق على اتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة          /التصديق  - ١
  )املكسيك(وعلى بروتوكوهلا االختياري 

، ٢٠٠٧سبتمرب  / يف أيلول  األشخاص ذوي اإلعاقة  وقعت موريشيوس على اتفاقية األمم املتحدة حلقوق          
 باإلعاقـة   انحلكومة ورقة سياسات وخطة عمل تتعلق     فقد أصدرت ا  . وهي تلتزم بالتمسك بأحكامها وتطبيقها    

 جمموعة من التدابري املتعلقة بالصحة، والتعليم، والتدريب، والعمالة، وحقوق اإلنـسان، والرياضـة،              انوتتضمن
ويف هذا اخلصوص، أُنشئت جلنة معنية بالتنفيذ والرصد،        . املرافقب االنتفاعوالترفيه، والنقل، واالتصال، وإمكانية     

  .ل على تنفيذ توصيات خطة العمل واإلسراع يف التصديق على االتفاقيةللعم

النظر يف التصديق على االتفاقية الدولية حلماية مجيـع األشـخاص مـن             /التوقيع والتصديق   - ٢
  )فرنسا، املكسيك(االختفاء القسري 

 موريشيوس، فسينظر ليست ذات صلة مباشرة باحلالة الداخلية يف" االختفاء القسري"بالنظر إىل أن مسألة   
يف الوقت املناسب يف التصديق على االتفاقية الدولية حلماية مجيع األشخاص من االختفاء القسري، وذلك علـى                 

  .ضوء مجيع العوامل ذات الصلة

التصديق على االتفاقية الدولية حلماية حقوق مجيـع        /النظر يف أن تصبح موريشيوس طرفاً يف        - ٣
  )أذربيجان، املكسيك(سرهم العمال املهاجرين وأفراد أ

  .ال تزال مسألة التصديق على اتفاقية محاية حقوق مجيع العمال املهاجرين وأفراد أسرهم قيد النظر  

تسريع عملية التصديق على الربوتوكول االختياري امللحق باتفاقية حقوق الطفـل املتعلـق               - ٤
  )سلوفينيا(بإشراك األطفال يف الرتاعات املسلحة 

شيوس على الربوتوكول االختياري امللحق باتفاقية حقوق الطفل املتعلق بإشراك األطفال يف            صدقت موري   
  .٢٠٠٩فرباير / شباط١٢الرتاعات املسلحة يف 

التصديق على الربوتوكول االختياري الثاين امللحق بالعهد الـدويل         /تسريع عملية التصديق    - ٥
  )املكسيك، سلوفينيا(ء عقوبة اإلعدام اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية، الرامي إىل إلغا

 تتخـذ ومنذ ذلك احلني    . ١٩٩٥ُسن قانون إلغاء عقوبة اإلعدام، وخففت مجيع أحكام اإلعدام يف عام              
ومـسألة التـصديق علـى      . موريشيوس على الدوام يف املنتديات الدولية موقفاً مناصراً إللغاء عقوبة اإلعـدام           

ق بالعهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية، الرامي إىل إلغـاء عقوبـة            الربوتوكول االختياري الثاين امللح   
  .اإلعدام ليست مدرجة يف جدول أعمال احلكومة يف املدى القصري
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  )اجلمهورية التشيكية (١٩٦٧ وإىل بروتوكوهلا لعام ١٩٥١االنضمام إىل اتفاقية الالجئني لعام   -٦

، لكنها ليست طرفاً يف ١٩٥١يوليه / متوز٢٨لقة مبركز الالجئني يف انضمت موريشيوس إىل االتفاقية املتع  
وبالنظر إىل املوارد احملدودة . ١٩٦٧يناير / كانون الثاين٣١الربوتوكول اإلضايف املتعلق مبركز الالجئني الصادر يف 

اعتماد سياسـات   ملوريشيوس، كوهنا دولة من الدول اجلزرية الصغرية النامية، فسيكون من الصعب عليها للغاية              
قدم للحصول على وضع الالجئ يعامل علـى أسـاس          يبيد أن كل طلب     . مفتوحة ملنح األجانب مركز الالجئ    

إنساين، وتتعاون موريشيوس مع املنظمات الدولية وغريها من الدول هبدف تيسري استيطان الالجئني يف الـدول                
دم اإلعادة القسرية بالنسبة إىل األشخاص الذين يـدعون  ومن الناحية العملية، حيترم مبدأ ع  . الراغبة يف استقباهلم  

  . يف بلدهم األصليلالضطهادأهنم تعرضوا 

، ويف هـذا    ٩/١٢حتقيق أهداف حقوق اإلنسان اليت حددها قرار جملس حقوق اإلنـسان              - ٧
السياق، النظر يف التصديق على االتفاقية الدولية حلماية مجيع األشـخاص مـن االختفـاء               

  )الربازيل(اقية األشخاص ذوي اإلعاقة القسري، واتف

ليست ذات صلة مباشرة باحلالة الداخلية يف موريشيوس، فسينظر " االختفاء القسري"بالنظر إىل أن مسألة   
يف الوقت املناسب يف التصديق على االتفاقية الدولية حلماية مجيع األشخاص من االختفاء القسري، وذلك علـى                 

  .ةضوء مجيع العوامل ذات الصل

 وهي ٢٠٠٧ سبتمرب/وقد وقعت موريشيوس على اتفاقية األمم املتحدة حلقوق األشخاص ذوي اإلعاقة يف أيلول  
وقد أصدرت احلكومة ورقة سياسات وخطة عمل تتعلق باإلعاقة وتتضمن          . بالتمسك بأحكامها وتطبيقها  تلتزم  

ة، وحقوق اإلنسان، والرياضة، والترفيه، والنقل، جمموعة من التدابري املتعلقة بالصحة، والتعليم، والتدريب، والعمال
ويف هذا اخلصوص، أُنشئت جلنة معنية بالتنفيذ والرصد للعمل على تنفيذ           . املرافقب االنتفاعواالتصال، وإمكانية   

  .توصيات خطة العمل واإلسراع يف التصديق على االتفاقية

تعديل األحكام الدستورية اليت تضر بوضع املرأة، مبا يف ذلك الزواج، والطالق، والتـبين،                - ٨
  )إيطاليا(والدفن ونقل امللكية يف حالة الوفاة 

، يف بعض احلاالت، فيما خيص التبين، والـزواج،         قوانني األحوال الشخصية  ينص الدستور على تطبيق       
وجيب أال تعترب هذه القوانني متييزيـة وإن    . وفاة وما شابه ذلك من مسائل     والطالق، والدفن، ونقل امللكية عند ال     

وإدراج هذا احلكم يف الدستور . أفضت إىل معاملة األشخاص املختلفني معاملة خمتلفة على أساس املعتقد أو اجلنس
ديان باحلرية  يعترب ضرورياً ألن موريشيوس بلد متعدد األديان، وجيب أن يتمتع سكان موريشيوس من خمتلف األ              

  .وليس من املعتزم تعديل هذا احلكم من الدستور يف األجل القصري. ملمارسة ديانة كل فرد منهم

توجيه )/فرنسا، سلوفينيا (توجيه دعوة دائمة    )/التفيا، الربازيل (النظر يف توجيه دعوة دائمة        - ٩
اءات اخلاصة التابعة   اإلجرالقائمني على   إىل مجيع   ) اجلمهورية التشيكية (وتنفيذ دعوة دائمة    
  جمللس حقوق اإلنسان

اإلجراءات اخلاصـة التابعـة     القائمني على   تعكف احلكومة على النظر يف مسألة توجيه دعوة دائمة إىل مجيع              
 أهنا ال تعترض على زيارة املقرر       ٢٠٠٩أبريل  /ويف غضون ذلك، أعلنت موريشيوس يف نيسان      . جمللس حقوق اإلنسان  
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اليت اقترحتها املفوضـية الـسامية حلقـوق        و ،بيع األطفال واستغالهلم يف البغاء ويف املواد اخلليعة       اخلاص املعين مبسألة    
  .٢٠٠٩اإلنسان، وأوصت بالقيام بالزيارة املذكورة يف هناية عام 

  )املكسيك(حظر مجيع أشكال التمييز دون استثناء يف الدستور   - ١٠

 إدراج أشكال جديدة من التمييز يف سياق مراجعـة   من الدستور لكي يتسىن   ١٦سينظر يف تعديل املادة       
 عليه يف العام املاضي حيظـر   جرى التصويت وتشري موريشيوس إىل أن قانون تكافؤ الفرص الذي         . عامة للدستور 

  .التمييز على أسس غري مشمولة بالدستور، مثل التوجه اجلنسي وحالة اإلصابة باإليدز

من اجلرائم املعاقَب عليها مبوجب مشروع قانون اجلرائم  ضيف إطار الزواجإدراج االغتصاب   - ١١
  )نيوزيلندا(اجلنسية املقترح 

 من القانون اجلنـائي جتـّرم       ٢٤٩، لكن املادة    يف إطار الزواج  ال توجد جرمية حمددة خاصة باالغتصاب         
اب الزوجي متاحة   وميكن القول إن إمكانية املالحقة القضائية يف حالة جرمية االغتص         . ارتكاب جرمية االغتصاب  

بيد أنه لتفادي أي غموض، اقترح وضع إشارة واضحة إىل هذه اجلرمية يف . مبوجب القانون اجلنائي بصورته احلالية
  .مشروع قانون اجلرائم اجلنسية الذي تعكف حالياً جلنة خمتارة تابعة للجمعية الوطنية على النظر فيه

 التوجه اجلنسي، ومتكني قانون تكـافؤ الفـرص مـن           اختاذ تدابري أخرى ملنع التمييز على أساس        -١٢
  )اململكة املتحدة(االعتراف القانوين باألزواج من املثليني اجلنسيني وحبقوق اإلنسان اخلاصة هبم 

وليس من املقترح يف هذه املرحلة تعديل هذا . مينع قانون تكافؤ الفرص التمييز على أساس التوجه اجلنسي  
  .تراف قانوين باألزواج من املثليني اجلنسينيالقانون حبيث ينص على اع

وضع سياسة الستخدام لغة الكريول على مجيع مستويات التعليم االبتدائي، ودمج حقـوق               - ١٣
  )املكسيك(اإلنسان يف املناهج التعليمية 

يول، على الرغم من أن وسيلة التعليم يف موريشيوس هي اإلنكليزية، فإن استخدام لغة البيئة، أي لغة الكر  
ويف الواقع إن لغة الكريول ُتستخدم بالفعل من قبـل    . كأداة تيسريية ولغة داعمة مسألة يشجع عليها يف املدارس        
  .املدرسني يف كثري من الصفوف الدنيا يف املدارس االبتدائية

" اسـتراتيجية لإلصـالح    - منهج دراسي جيد    حنو  " عنواهناوقد أصدرت وزارة التعليم وثيقة سياسات         
وباالستناد إىل وثيقة السياسات، أُعـد      .  مجلة أمور، احلاجة إىل تدريس حقوق اإلنسان يف مدارسنا         ضمن،  حتدد

 املواد املرجعية التدريسية والتعليمية     إعدادإطار وطين للمناهج الدراسية من أجل املدارس االبتدائية لتوجيه عملية           
. تلف جماالت التعليم من منظور متعـدد االختـصاصات         فيها املفاهيم األساسية حلقوق اإلنسان يف خم       تدمجاليت  

وتعكف الوزارة على وضع إطار وطين للمناهج الدراسية من أجل املدارس الثانوية، وهو يف الوقت احلايل يف صيغة 
 حقوق اإلنسان تـدريب      يف جمال  وسيقتضي وضع مناهج دراسية للتثقيف    . مشروع يشتمل على حقوق اإلنسان    

  .املسؤولني عن كتابة املوارد املرجعية التدريسية والتعليميةواضعي هذه املناهج 

 -  -  -  -  -  


