
اجلمعيـة العامـة
  A  األمم املتحدة

 

 

 

(A)     GE.09-11684    260309    260309 

  جملس حقوق اإلنسان
   احلادية عشرةالدورة
   من جدول األعمال٦البند 

  االستعراض الدوري الشامل
  *ملباالستعراض الدوري الشا تقرير الفريق العامل املعين

  موريشيوس

                                                      

؛ وقد أدخلت عليها تنقيحات طفيفة حتت سـلطة  A/HRC/WG.6/4/L.14سبق أن صدرت الوثيقة حتت رمز       *
. أمانة جملس حقوق اإلنسان، على أساس التغيريات التحريرية اليت أجرهتا الدول يف إطار إجراء الرجوع إىل جهـة االختـصاص                   

  .وُيعمَّم مرفق هذا التقرير بالصيغة اليت ورد هبا

Distr. 
GENERAL 
 
A/HRC/11/28 
3 March 2009 
 
ARABIC 
Original: ENGLISH 



A/HRC/11/28 
Page 2 

 

  احملتويات
  الصفحة  راتـالفق  

  ٣  ٤- ١  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . مقدمة

  ٣  ٧٩- ٥  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . موجز مداوالت عملية االستعراض  - أوالً 

  ٣  ٢٥- ٥  . . . . . . . . . . . . . عرض احلالة من جانب الدولة موضوع االستعراض  -  ألف  
  ٦  ٧٩- ٢٦  . . . . . . . . . . . . . . احلوار التفاعلي وردود الدولة موضوع االستعراض  -  باء  

  ١٧  ٨٣- ٨٠  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . توصياتالأو /ستنتاجات واال  - ثانياً 

  مرفق

  ٢٣  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . تشكيلة الوفد



A/HRC/11/28 
Page 3 

  مقدمة

 ٥/١قرار جملس حقوق اإلنـسان      اً ل عقد الفريق العامل املعين باالستعراض الدوري الشامل، املنشأ وفق          - ١
وأجري االستعراض  .٢٠٠٩فرباير /شباط ١٣ إىل ٢ ة يف الفترة منرابع، دورته ال٢٠٠٧يونيه / حزيران١٨املؤرخ 
 سعادة السيد   موريشيوس وترأس وفدَ . ٢٠٠٩فرباير  /شباط ١٠ قدت يف  اليت عُ  ١٤  اجللسة يف مبوريشيوساملتعلق  

  /شـباط  ١٣ وقد اعتمد الفريق العامل هذا التقريـر يف جلـسته املعقـودة يف             .وزير العدل ،  جاياراما فااليدن 
 .٢٠٠٩فرباير 

ـ     موريشيوسومن أجل تيسري استعراض حالة حقوق اإلنسان يف           - ٢  ٨يف  ،  انـس، اختار جملس حقوق اإلن
 .زامبيا، وماليزيا، وسلوفاكيا :من البلدان التالية) اجملموعة الثالثية(جمموعة مقررين  ،٢٠٠٨سبتمرب /أيلول

وثائق التالية من أجل استعراض حالة حقـوق        ـدرت ال ـ، ص ٥/١ من مرفق القرار     ١٥ للفقرة   ووفقاً  - ٣
 :موريشيوساإلنسان يف 

 ؛)A/HRC/WG.6/4/MUS/1) (أ(١٥لفقرة ل اً وفقمقدمعرض خطي /تقرير وطين )أ( 

) ب(١٥ للفقـرة    جتميع للمعلومات أعدتـه املفوضـية الـسامية حلقـوق اإلنـسان وفقـاً              )ب( 
)A/HRC/WG.6/4/MUS/2(؛ 

ــاً     )ج(  ــسان وفق ــوق اإلن ــسامية حلق ــية ال ــه املفوض ــوجز أعدَّت ــرة  لم ) ج(١٥لفق
)A/HRC/WG.6/4/MUS/3(. 

اجلمهوريـة التـشيكية،      اجملموعة الثالثية، قائمة أسئلة أعدهتا سلفاً      ، عن طريق  موريشيوسوأحيلت إىل     - ٤
 املوقـع الـشبكي اخلـارجي       من خالل هذه األسئلة   ميكن االطالع على    و .، وأملانيا الدامنركالتفيا، وهولندا، و  و

 .لالستعراض الدوري الشامل

  موجز مداوالت عملية االستعراض-  أوالً

 ة موضوع االستعراض عرض احلالة من جانب الدول- ألف 

  ذكر الوفد أن التقرير الوطين أعد من خالل عملية تشاورية واسعة مشلـت مجيـع اإلدارات احلكوميـة               - ٥
  ذات الصلة، وهيئات حقوق اإلنسان الوطنية املنشأة وطائفة من املنظمات غري احلكوميـة العاملـة يف ميـدان                  

  .حقوق اإلنسان

مستقلة لضمان حقوق املواطنني، من قبيل اللجنة الوطنية حلقوق         وأوضح الوفد أن مثة مؤسسات قوية و        - ٦
واللجنة الوطنية . ، وأمني املظامل وأمني مظامل األطفال)اليت تشمل شعبة شؤون التمييز على أساس اجلنس(اإلنسان 

  .٢٠٠٢منذ عام " الفئة ألف"حلقوق اإلنسان معتمدة ضمن 
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عد موريشيوس طرفاً فيها، اختذ مؤخراً عدد من التدابري التشريعية ومتشياً مع املعاهدات واالتفاقيات اليت ت       - ٧
، والقـانون املتعلـق     ٢٠٠٦اإليدز لعام   /ملواصلة تعزيز حقوق اإلنسان، مثل قانون فريوس نقص املناعة البشرية         

اية ، وقانون مح  ٢٠٠٦السجن لعدم سداد الديون املدنية لعام       ) إلغاء(، وقانون   ٢٠٠٦بشهادة حسن السرية لعام     
  .٢٠٠٨ وقانون جلنة احلقيقة والعدالة لعام ٢٠٠٧املقترضني لعام 

 الذي ينص على إحداث شعبة تكـافؤ        ٢٠٠٨واعتمدت موريشيوس مؤخراً أيضاً قانون تكافؤ الفرص لعام           - ٨
  .الفرص داخل اللجنة الوطنية حلقوق اإلنسان وعلى إنشاء حمكمة لتكافؤ الفرص من أجل إنفاذ أحكام هذا القانون

ومن أجل تعزيز إعمال احلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية ملواطين موريشيوس هبـدف مكافحـة                - ٩
 ٢٠٠٦الفقر، وضعت احلكومة برامج التمكني واحلد من الفقر يف صلب الربنامج االقتصادي الذي أطلق عـام                 

ة التسجيل يف مؤسسات التعليم     وأنشأت أيضاً صندوقاً هبدف مضاعف    . يسيشهبدف إعادة هيكلة االقتصاد املوري    
وبغية تعزيز ثقافة حلقوق اإلنسان يف البلد، أنشأت احلكومة مركزاً حلقوق اإلنـسان             . ٢٠١٥الثالثي حبلول عام    

يشيوس حالياً بصدد االنتهاء    وروتوجد م . مسؤوالً عن تعزيز التثقيف يف جمال حقوق اإلنسان يف أوساط املواطنني          
  .نسان تسعى إلشاعة ثقافة قوية حلقوق اإلنسان يف موريشيوسمن خطة عمل وطنية حلقوق اإل

. ، تعززت آلية إنفاذ قانون احلماية من العنـف املـرتيل    ٢٠١٠- ٢٠٠٥ووفقاً للربنامج احلكومي للفترة       - ١٠
  .واحلكومة أيضاً بصدد االنتهاء من وضع مشروع قانون ملكافحة االجتار باألشخاص

ووضعت . ٢٠٠٥أبريل /اجلنسانية الوطنية وعلى خطة العمل الوطنية يف نيسانووافقت احلكومة على السياسة   - ١١
  .للسياسة اجلنسانية الوطنية يقدم مبادئ توجيهية واسعة لتنفيذ استراتيجيات إدماج املنظور اجلنسايناً إطاراً أيض

ة جمموعة من التدابري وتتضمن ورقة السياسة العامة وخطة العمل املتعلقة باإلعاقة اللتان وضعتهما احلكوم      - ١٢
وأنشئت . اليت تتناول مجلة أمور منها الصحة، والتعليم، والتدريب والعمل، وحقوق اإلنسان، وإمكانية الوصول            

جلنة للتنفيذ والرصد للعمل على تنفيذ توصيات خطة العمل من أجل التصديق املبكـر علـى اتفاقيـة حقـوق                    
  .األشخاص ذوي اإلعاقة

فـريوس  لنقص املناعة البشرية واإليدز إىل ضمان عالج مجيع األشخاص احلاملني           ويرمي قانون فريوس      - ١٣
اإليدز بوصفه إعاقة كما أن /ج فريوس نقص املناعة البشريةوال يعالَ. اإليدز بإنصاف واحترام/البشرية نقص املناعة 

   .يه مبوجب القانوناإليدز يعاقب عل/متييزي ضد األشخاص احلاملني لفريوس نقص املناعة البشرية أي سلوك 

وصدر قرار  .  بسن قانون إلغاء عقوبة اإلعدام     ١٩٩٥أما عقوبة اإلعدام فقد ألغيت يف موريشيوس عام           - ١٤
تـها  لزامية، مبا يف ذلك أحكام السجن املؤبد اإللزامية، أحكاماً غري دستورية وجيري اآلن مراجع             اإليعد األحكام    
   .على أساس كل حالة على حدة 

جراءات اخلاصة جمللس   إل، ذكر الوفد أن موريشيوس سترحب با      املعدة سلفاً رض الرد على األسئلة     ويف مع   - ١٥
وسيتخذ قرار يف هذا    . جراءات اخلاصة إلحقوق اإلنسان وهي اآلن بصدد النظر يف توجيه دعوة دائمة إىل مجيع ا             
   .الشأن عما قريب 
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جراءات التسجيل املتاحة للتأكد من     إال احملتجزين و  وفيما خيص مسألة التدابري املتاحة حلماية حقوق أطف         - ١٦
تجزين، ذكر الوفد أن القانون ينص على رعاية رضيع املرأة احملتجزة يف مؤسسة              املقدمة إىل احمل   مسؤوليات الرعاية  

 شمل األطفال بالرعاية الصحية والرعاية الطبية املتخصصة،وسُي. إصالحية على نفقة الدولة حىت يبلغ سن اخلامسة
وميكـن  . ، وهلم أن يتابعوا الدراسة يف مرحلة ما قبل االبتدائي يف اجملتمع احمللي ابتداًء من سن الثالثة                 اللزومعند  

إذا كان الطفل بدون إشراف أبوي، أحيل إىل وحدة منـاء           و. ملعونة االجتماعية إىل الطفل، إذا لزم األمر      اتقدمي  
   .فل والرعاية األسريةالطفل التابعة لوزارة حقوق املرأة، ومناء الط

وفيما يتعلق بالتدريب يف جمال حقوق اإلنسان املقدم إىل موظفي إنفاذ القانون وموظفي الشؤون القضائية   - ١٧
 امليـل على مستوى محاية حقوق اإلنسان اخلاصة باملرأة، واألطفال واألشخاص املنتمني إىل أقليات من حيـث                

داريت شؤون الشرطة والسجون تقدمان التدريب ودورات جتديـد         إئالً إن   اجلنسي واهلوية اجلنسانية، رد الوفد قا      
ويتوقع أن جتري شعبة تكافؤ الفرص التابعـة للجنـة          . املعلومات بشأن حقوق اإلنسان وغري ذلك من املواضيع        
  ركـز،  الوطنية حلقوق اإلنسان، لدى إنشائها، برامج تعليمية وغريها من أجل القضاء على التمييز على أساس امل                

   .وستكون املساعدة التقنية ذات الصلة املقدمة من دول أو منظمات أخرى حمط تقدير.  اجلنسيامليلمبا يف ذلك 

  وسينظر عما قريب يف مسألة إدراج احلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية يف الدستور، علـى حنـو                  - ١٨
   .أوصت به اللجنة الوطنية حلقوق اإلنسان ما 

جراء التأدييب ضد أفراد الشرطة، ذكر الوفد أن جلنة خدمات القـوات            على سؤال بشأن نزاهة اإل    ورداً    - ١٩
ومن جهة أخرى سيضمن    . املنضبطة متارس الرقابة التأديبية على أفراد الشرطة وتضطلع مبهامها باستقاللية ونزاهة           
   . أيضاًجراء تأدييب يف حاالت مالئمةإإنشاء هيئة لشكاوى الشرطة قريباً اختاذ  

وجيري حالياً اختاذ خطوات من أجل حتديث أساليب التحقيق داخل قوة الشرطة من أجل احلـد مـن                    - ٢٠
ويوجد مكتب رئيس الوزراء بصدد النظر يف العمل بقوانني مالئمة، ونظـام  . االعتماد على استخدام االعترافات    
وسيساعد أيضاً إنشاء آلية    . بة جلميع السجناء  أفضل لتجهيز الشكاوى ونظام لتخفيف العقوبة مقابل العمل بالنس         
وقائية وطنية مبوجب القانون قريباً وفقاً للربوتوكول االختياري امللحق باتفاقية مناهضة التعذيب يف معاجلة مشكلة  
   .ظروف االحتجاز بالنسبة للسجناء 

جلرائم اجلنسية  باحدات خاصة   وسينظر يف إنشاء و   . وجيري حالياً تسريع مقاضاة مرتكيب اجلرائم اجلنسية        - ٢١
داخل الشرطة وخمترب للطب الشرعي هبدف النظر يف هذه القضايا، عند وجود مربر للمالحقة، يف غضون شهرين                  
 بتدريب  وسترحب احلكومة باملساعدة من الدول األخرى فيما يتعلق       . إىل أربعة أشهر من تاريخ ارتكاب اجلرمية       

وجيري حالياً وضع . تقدمي العالج النفسي ملرتكيب اجلرائم اجلنسيةسؤولني عن األشخاص احملليني الذين سيكونون م
اخلاصـة  ويتوقع أن تقدم اللجنة     . قانون اجلرائم اجلنسية  عن مشروع   اللمسات األخرية على تقرير اللجنة اخلاصة       

   .توصيات بشأن االغتصاب الزوجي والعالقات اجلنسية بني الكبار بالتراضي

وباإلضافة إىل ذلك، جيري اآلن ترمجـة       . يتاح الدستور والقوانني الرئيسية بلغة الكريول     وعما قريب س    - ٢٢
   .القوانني إىل الفرنسية ولغة برايل 
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للجنة الوطنية حلقوق اإلنسان مبهمة التوعية اليت ستنشأ يف املستقبل داخل اوستضطلع شعبة تكافؤ الفرص   ٢٣
   .٢٠٠٨عام باآلثار املترتبة عن قانون تكافؤ الفرص ل 

وجيري النظـر يف  . وتنظر احلكومة حالياً يف النظر يف مدى نشر تقرير اللجنة الفرعية املعنية مبنع التعذيب   - ٢٤
ـ     سن إدخال تعديالت على قانون محاية حقوق اإلنسان من أجل حتسني عمل اللجنة الوطنية حلقوق اإلنسان وسُي
   .قانون للنص على إنشاء آلية وقائية وطنية 

فقد ختضع أعمال أفراد الشرطة     . ويعد أفراد الشرطة مسؤولني أصالً فيما يتعلق بإساءة معاملة احملتجزين           - ٢٥
، واللجنة )يف احلاالت البسيطة(عند االشتباه بسوء سلوكهم للتحقيق من ِقَبل مكتب التحقيقات بشأن الشكاوى            

. راءات التأديبية أو اجلنائية ضد األفراد، عند االقتضاء    جالوطنية حلقوق اإلنسان، وأمني املظامل أو احملاكم وتبدأ اإل         
   .وباإلضافة إىل ذلك، جيري حالياً االنتهاء من مشروع قانون ينص على إنشاء هيئة لشكاوى الشرطة 

    احلوار التفاعلي وردود الدولة موضوع االستعراض- باء 

دد من الوفود موريشيوس على عرضها الشامل       وهنأ ع .  وفداً ببيانات  ٤٣يف أثناء احلوار التفاعلي، أدىل        - ٢٦
وأثين على موريشيوس أيضاً لرتبتها من      . وعلى التقرير الوطين، الذي أعد بالتعاون مع أصحاب املصلحة املعنيني          
بني البلدان العايل مستواها من التنمية يف تقرير التنمية البشرية الذي تعده األمم املتحدة ولتحقيقها معظم األهداف  
وأثىن عدد من البلدان على موريشيوس إليالء أولوية قصوى للقضاء على الفقر . تعلقة باألهداف اإلمنائية لأللفيةامل 
املدقع ولنجاحها يف ذلك، وكذا على النهج الشامل الذي اعتمدته اللجنة اخلاصة للقضاء على الفقر املدقع، عرب                  
إنشاء عدة مؤسسات وطنية لتعزيز ومحايـة حقـوق         ورحب عدد من الوفود ب    . مشاركة اجلهات ذات املصلحة    
اإلنسان، ال سيما اللجنة الوطنية حلقوق اإلنسان، ومكتب أمني املظامل، ومكتب أمني مظامل األطفال، واللجنـة                 
   .املستقلة ملناهضة الفساد، وجلنة احلقيقة والعدالة ومركز حقوق اإلنسان 

ته موريشيوس فيما يتعلق بالتعليم، والصحة، وحقوق األطفال ورحبت السنغال بالتقدم الكبري الذي أحرز  - ٢٧
والنساء، اليت نصت عليها هيئات معاهدات حقوق اإلنسان وشجعت السلطات على مضاعفة جهودها من أجل                
وتساءلت السنغال عن مدى وجود نية للتفكري املعمق مستقبالً أو حاليـاً    . تدعيم ومواصلة حتقيق هذه االجنازات     
تياجات موريشيوس من حيث املساعدة التقنية من أجل التغلب على القيود املوجودة يف جمال تعزيز ومحاية بشأن اح 
   .حقوق اإلنسان 

الربوتوكول االختياري  بالنظر يف إمكانية املضي يف املصادقة على ) أ: (يشيوسر اجلزائر بأن تقوم مووأوصت  - ٢٨
إهناء ) ب(واإلباحية؛    يف املواد     األطفال طفال، وبغاء األطفال واستغالل   امللحق باتفاقية حقوق الطفل املتعلق ببيع األ      

 من التقرير الوطين؛    ٨١و  ٨٠وتنفيذ خطة العمل الوطنية املتعلقة حبقوق اإلنسان، على النحو املشار إليه يف الفقرتني              
عند اللزوم من املفوضـية      مضاعفة جهودها من أجل إكمال إصالح النظام القضائي، وطلب املساعدة التقنية            ) ج(و

يعد حالياً إىل الربملان يف      تقدمي مشروع قانون شكاوى الشرطة الذي       ) د(والسامية حلقوق اإلنسان يف هذا الصدد؛       
   .حقوق اإلنسان أقرب وقت ممكن، وإيالء اهتمام خاص بزيادة وعي أفراد الشرطة فيما يتعلق مببادئ 



A/HRC/11/28 
Page 7 

واستفسرت عن  . ملتجلية يف مجلة أمور منها زيادة دور اجملتمع املدين        ورحبت مصر بالتطورات اإلجيابية، ا      - ٢٩
. التقدم احملرز وعن التحديات اليت تواجه تعزيز احلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية لـشعب موريـشيوس               

؛ بأن تواصل جهودها على طريق تعزيز ومحاية حقوق اإلنسان يف مجيع امليـادين            ) أ: ( موريشيوس وأوصت مصر 
أن ترفض أي حماوالت لفرض أية قيم أو مقاييس تتجاوز االلتزامات القانونية الدولية ملوريشيوس وتتعارض ) ب(و
   .مع قيمها االجتماعية 

ورحبت تونس خبيارات موريشيوس فيما يتعلق حبماية حقوق اإلنسان، والقائمة على مبادئ التكامـل                - ٣٠
وطلبت معلومات إضافية عـن  . له من جهود من أجل مكافحة الفقر    واالستقالل، وأثنت على موريشيوس ملا تبذ      
آليات تنسيق الربامج الرامية ملكافحة الفقر واليت تيسر لألشخاص ذوي الدخل املنخفض سبل الوصول إىل سكن                 
عانات ورسوم اهلياكل األساسية وأوصت موريشيوس بأن تواصل تنفيذ سياستها يف الئق عرب برامج متنوعة من اإل 
   .جمال مكافحة الفقر 

ورحبت كندا باالجنازات اليت حتققت يف ميدان حقوق اإلنسان منذ اسـتقالل موريـشيوس وأوصـت                 - ٣١
  وأوصت موريـشيوس أيـضاً   . مبواصلة جهودها من أجل تعزيز التثقيف يف جمال حقوق اإلنسان       ) أ(موريشيوس   

نسان اخلاصة باملرأة واختاذ خطوات من أجل حتسني مبواصلة جهودها اجلارية يف جمال تعزيز احترام حقوق اإل ) ب(
باالنتهاء من مشروع قانون اجلرائم اجلنسية املنظور فيه ) ج(وأوصت كندا موريشيوس كذلك     . مستويات عيشها  
وأشارت . العمل على جعل االغتصاب الزوجي جرمية يعاقب عليها القانون يف موريشيوس          ) د(حالياً واعتماده و   
وأشارت إىل تقارير املنظمات غري احلكومية الـيت        .  موريشيوس احملمود فيما خيص حرية الصحافة      كندا إىل سجل   
 من   سنه  وقانون مكافحة القذف املقترح     إنشاؤه أعربت عن قلقها إزاء احتمال نيل جملس وسائط اإلعالم املقترح          

 أو قانون أو تدابري متعلقـة       بضمان احترام أي تشريع،   ) ه(وأوصت كندا موريشيوس    . األساسية هذه احلريات   
 ١٩احتراماً كامالً للحق يف حرية الرأي والتعبري مبا يف ذلك حرية وسائط اإلعالم، وفقاً للمادة                  اإلعالم   سائطبو

اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية، مبا يف ذلك من خالل احلفاظ على قدرة وسائط اإلعالم على           من العهد الدويل    
   .رير عن املسؤولني احلكوميني دون خوف من العقابالتقا التحقيق ورفع 

وأشارت تركيا إىل أن عدة هيئات للمعاهدات أعربت عن قلقها إزاء العدد املرتفع من األطفال املتورطني   - ٣٢
مدى  يف استغالهلم جنسياً ألغراض جتارية، وأن جلنة القضاء على التمييز ضد املرأة الحظت غياب معلومات عن                  

 اختاذها يف إطار مشروع قـانون مكافحـة االجتـار    املزمعوتساءلت تركيا عن التدابري . النساء والبناتاالجتار ب 
برصد ) أ(وأوصت بأن تقوم موريشيوس . باألشخاص، ال سيما من أجل تقييم حجم هذه املشكلة ودعم ضحاياها 
. ية الرامية إىل القضاء على بغاء األطفال      تعزيز سياساهتا وبراجمها احلال   ) ب(فعال لتنفيذ قوانينها لدى اعتمادها و      
 تركيا عن الكيفية اليت تنوي هبا احلكومة التصدي حلجم القضايا املتراكمة املعروضة على بعض احملاكم                تساءلتو 
وتساءلت عما إذا كانت احلكومة تفكر يف حتديد سن دنيا          . والتأخرات الواقعة يف جمال احلجز السابق للمحاكمة       
 اليت جتد صعوبات يف تربية األطفال بوصف ذلـك          سرجلنائية ويف تقدمي خدمات للمشورة لفائدة األ      للمسؤولية ا  
   .بديالً عن إيداعهم يف مؤسسات، عرب سن مشروع قانون شامل بشأن حقوق الطفل 

ورحبت فرنسا بالتوقيع والتصديق على صكوك األمم املتحدة األساسية حلقوق اإلنسان وببعض املبادرات   - ٣٣
وتساءلت فرنسا عن سبب  . ، والتعليم، والصحة ومناهضة التعذيب    األطفالالبناءة جداً، ومنها يف جماالت حقوق        
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هـذه    وعما إذا كانت تنوي االنـضمام إىل         ١٩٥١عام  وضع الالجئني ل  عدم كون موريشيوس طرفاً يف اتفاقية        
، كما التزمت بذلك، علـى      ٢٠٠٩ق يف   بالتصدي) أ(وأوصت فرنسا موريشيوس    . االتفاقية يف املستقبل القريب   

، ال سـيما يف     األطفـال مواصلة جهودها من أجل محاية حقوق       ) ب(واتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة؛       
توجيه دعوة دائمة إىل املقررين اخلاصني التابعني لألمم املتحدة ) ج(و األطفال؛ عمالةللقضاء الكامل على  حماولتها 
   .التوقيع والتصديق على االتفاقية الدولية حلماية مجيع األشخاص من االختفاء القسري) د(وزيارة البلد؛  من أجل 

وأثنت تشاد على موريشيوس لوفائها بالتزاماهتا الدولية، ال سيما من خالل العمل على امتثـال قوانينـها                   - ٣٤
وطلبت تشاد إىل اجملتمع الدويل دعم . تدورية إىل هيئات املعاهداها الللمعايري الدولية حلقوق اإلنسان وتقدمي تقارير 
   . براجمها من أجل محاية وتعزيز حقوق اإلنسانتحسنيموريشيوس من خالل تقدمي كامل املساعدة الضرورية ل 

  وهنأت إندونيسيا احلكومة على جهودها املتواصلة مراعيةً يف ذلك شواغل خمتلف اجملتمعـات احملليـة،                 - ٣٥
وتساءلت عن التدابري اليت ستتخذ مـن       .  على الفقر وضمان التعليم اجملاين واإللزامي       سيما فيما يتعلق بالقضاء    ال
موريشيوس أجل تناول أسئلة جلنة القضاء على التمييز ضد املرأة فيما يتعلق باملرأة يف حالة العنف املرتيل وأوصت              

 احلقـوق   ، مبـا فيهـا    ق اإلنسان تنقيح خطتها اإلمنائية ومن خالل ذلك مواصلة تعزيز ومحاية حقو          مبواصلة  ) أ(
وحثت إندونيسيا موريشيوس على سن قانون لألطفال وكذا جتميع . والثقافية بشكل فعال االقتصادية واالجتماعية 
   .متاماً مع االلتزامات الدولية اليت تعهدت هبا القوانني الوطنية املتفقة 

ة فضلى وهنأت موريشيوس على سـن قـانون          ممارس  الوطنية لسياسة اجلنسانية اطار  إورأت الفلبني يف      - ٣٦
وطلبت املزيد من املعلومات عن أنشطة مكتب أمني مظامل األطفال، وعن تقييم احلكومة . احلماية من العنف املرتيل 
 حقوق اإلنسان اخلاصة باملهـاجرين؛      ةمبواصلة حتسني اجلهود الرامية إىل محاي     ) أ ( موريشيوس وأوصت. ألعماله 
بعاد اخلاصة حبقوق اإلنسان يف االجتار بالبشر، ال سيما ضرورة محاية الضحايا وتقدمي املساعدة              األ مراعاة  ) ب(و

   .قانون ملكافحة االجتار بالبشر إليهم، عند وضع 

 عليها يف جمال إعمال حقوق اإلنـسان        ُتغبطوأشارت بوتسوانا إىل موريشيوس أنشأت مؤسسة عتيدة          - ٣٧
وأوصـت  . ح تشريعي متماسك جداً يف خمتلف القطاعات على مدى السنني         املعززة بشكل دائم من خالل إصال      
 وآليات  ٢٠٠٨ لعام    الوطنية الذي وضعته   لسياسة اجلنسانية  ا بأن تواصل يف سياق إطار    ) أ ( موريشيوس بوتسوانا 

 أوصـت و. تطبيق منظور جنساين يف سياساهتا وبراجمها، مبا يف ذلك يف متابعة نتائج االستعراض احلـايل               أخرى،  
بأن تواصل جهودها اهلائلة الرامية إىل إعمال حقوق األطفال، ويف هذا الـسياق تبـادل                ) ب( أيضاً   موريشيوس

   .مظامل األطفال خرباهتا بشأن عمل أمني 

وأشارت مجهورية الكونغو الدميقراطية إىل مبدأ حكومة موريشيوس يف عدم فصل احلقوق االقتـصادية                - ٣٨
 عن احلقوق املدنية والسياسية والتوزيع العادل للميزانية الوطنية حىت يتمتع مجيع املـواطنني             واالجتماعية والثقافية  
 ةبيد أهنا تساءلت عما إذا كان هناك تفسري اجتماعي اقتصادي فيما يتعلق بارتباط القو             . حبقوقهم املعترف هلم هبا    
قراطية احلكومة بأن جتري املؤسسة املختصة محلة       وأوصت مجهورية الكونغو الدمي   . العاملة غري الكافية ببقايا الفقر     
   .لتفسري مضمون الدستور املوزع على خمتلف فئات اجملتمع 
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. والحظت باكستان أن ملوريشيوس إطاراً قانونياً مالئماً وهياكل أساسية لتعزيز ومحاية حقوق اإلنسان              - ٣٩
 والتصدي ملسألة  الوطنية إطار للسياسة اجلنسانيةوأعربت عن تقديرها للتدابري اليت اختذهتا احلكومة من أجل وضع 
وتساءلت باكستان عن جتربة موريشيوس فيما يتعلق بتنفيذ قانون العنف املرتيل وأوصت مبواصـلة         . العنف املرتيل  
   .وتعزيز التركيز على التصدي للعنف املرتيل 

 قضايا اجلنسني داخل    ةتها وحد وطلبت جيبويت إىل موريشيوس أن ُتسهب يف عرض اإلجنازات اليت حقق            - ٤٠
وتساءلت عن عدد التوصيات اليت قدمتها اللجنـة الوطنيـة          . وزارة حقوق املرأة، ومناء الطفل والرعاية األسرية       
املتعلقة بتحقيقـات   ( اليت ُنفِّذت، وعما إذا كانت التوصية جيم         ٢٠٠٧حلقوق اإلنسان يف تقريرها السنوي لعام        
مـن  ) تعلقة بالتدابري اليت ينبغي اختاذها لترشيد نظام تفتيش السجون وجتهيز الشكاوى امل(والتوصية دال   ) الشرطة 

   .التوصيات اليت ُنفِّذت بني 

وأشارت ماليزيا إىل جهود احلكومة الرامية إىل القضاء على الفقر وإىل النجاح الذي حتقق، وتساءلت يف                  - ٤١
. لقيام هبا ملواصلة زيادة مستوى الـدخل لـدى الـسكان          هذا الصدد عما إذا كانت هناك تدابري أخرى ُيزمع ا          
وشجعت ماليزيا موريشيوس على االستمرار يف هذه اجلهود اإلجيابية وتبادل جتربتها يف هذا اجملال مـع بلـدان                   
بأن تبذل املزيد من اجلهود املضنية من أجل التصدي ملسألة العنف ضـد      ) أ ( موريشيوس وأوصت ماليزيا . أخرى 
   موريشيوس أيضاً    ماليزيا وأوصت. ا يف ذلك عرب تكثيف محالت توعية اجلمهور وتعزيز تدابري منع العنف           املرأة مب  

تعزز خطط العمل الوطنية احلالية املتعلقة حبماية األطفال، ال سيما بشأن سياساهتا يف جمال منع االستغالل  بأن ) ب(
   . جهملألطفال ومعافاة ضحاياه من األطفال وإعادة إدما اجلنسي 

ورداً على البيانات، ذكرت موريشيوس أهنا بصدد االنتهاء من خطة عملها الوطنية املتعلقة حبقوق اإلنسان   - ٤٢
وستسعى، بشكل خاص، إىل . وأن دراسة استقصائية حلصر احتياجاهتا من املساعدة التقنية سُتجرى لذلك الغرض 
   .احلصول على تدريب املدربني 

 إلدخـال   ٢٠٠٥حة االجتار باألشخاص، عدَّلت موريشيوس قانون محاية الطفـل يف           وفيما يتعلق مبكاف    - ٤٣
، أُطلق برنامج ٢٠٠٧ويف . اجلرائم املتعلقة باالجتار باألطفال، والتخلي عنهم واختطافهم، مع سنِّ عقوبات شديدة 
 الطفل وُشيِّد مركز سـكين      وأُطلق برنامج جمتمعي حلماية   . وطين لتمكني اآلباء من أجل تقدمي التوجيه إىل اآلباء         
واء محايـة   ل"وأُقيم تعاون أوثق بني     . لالستقبال من أجل إعادة تأهيل ضحايا االستغالل اجلنسي ألغراض جتارية          
. ووزارة مناء الطفل والرعاية اُألسرية، وُنظِّمت محالت توعية بانتظام يف املدارس وعرب اإلذاعة والتلفزيون       " القُصَّر 
وُيدرَّب املوظفون على مكافحة االجتـار      . وزارة السياحة مشاكل بغاء األطفال يف قطاع السياحة       وتعاجل جلنة يف     
   . ساعة٢٤باألشخاص، وتشمل خدمات الشرطة خط اتصال مباشر على مدى  

وذكرت موريشيوس أهنا أنشأت جلنة خاصة للقضاء على الفقر املدقع، تشمل أصحاب مصلحة من مجيع                 - ٤٤
وأُنشئت شراكة مـن مخـسة      . ة احتياجات الفقراء وتقدمي املساعدة العاجلة لألطفال والعاطلني       القطاعات ملعاجل  
ومـن  . ١٠ سـنوات و   ٧مسارات هبدف القضاء على مجيع حاالت الفقر املدقع على مدى فترة تتراوح ما بني                
والدعم التعليمـي، وتقـدمي     التدخالت املتوقع القيام هبا تقدمي مرافق السكن الالئق، وتقدمي التدريب للعاطلني،             
 مليون روبية لتمويل برنامج     ٣٩٥وقُدِّم أزيد من    . اخلدمات العامة األساسية، وبناء قدرة على الريادة واملشاركة        
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 يف املائة من التكلفة     ٤٠، وُيتوقع أن يغطي القطاع اخلاص نسبة        ٢٠٠٩ و ٢٠٠٨القضاء على الفقر املدقع أثناء       
   .  االجتماعية للشركاتكجزء من برنامج املسؤولية 

 وأهنا بلد صغري مبـوارد      ١٩٥١وأوضحت موريشيوس أهنا مل توقع بعد على اتفاقية وضع الالجئني لعام              - ٤٥
   .وذكر الوفد أن املسألة قيد النظر. حمدودة 

ون  اإلجراءات املتخذة مبا يف ذلك تعديل قان إىل موريشيوس   أشارتوفيما يتعلق بالتصدي للعنف املرتيل،        - ٤٦
احلماية من العنف املرتيل، الذي ينص على مسألة أوامر احلماية، وشغل األماكن واستئجارها، وُيعـرِّف العنـف       
ويستمع القضاة إىل الشكوى من العنف املرتيل وتتم        . املرتيل بكونه عنفاً بدنياً، وعاطفياً، وجنسياً بل حىت هتديداً         
وذكرت موريـشيوس أن برناجمـاً      . وط واألخصائيني االجتماعيني  املتابعة من ِقبل موظفي شؤون اإلفراج املشر       
   .قد ُوضع يف أربعة مناطق بالتعاون مع مراكز الشباب" منطقة عدم التسامح"حتسيسياً يدعى  

والتحالفات  بناء االئتالفات   لوهنأت نيبال موريشيوس على تأسيسها لسياسة تنافسية، ووضعها لنموذج            - ٤٧
معلومات  تبادل  ) أ: (وقدمت نيبال ثالثة طلبات هي    . ياسة يف أوساط خمتلف الفئات اإلثنية     يف جمال اإلدارة والس   

يف جمال   مشاطرة موريشيوس خططها وممارساهتا     ) ب(وإضافية بشأن قانون تكافؤ الفرص والفئات املستهَدفة به؛         
ومـن   اصة للقضاء على الفقر املدقع      القضاء على الفقر بطريقة حمددة زمنياً على النحو املبني يف أعمال اللجنة اخل            

اإلنسان  وتبادل معلومات إضافية بشأن طبيعة وتكوين مركز حقوق         ) ج(خالل الشراكات اخلماسية املسارات؛     
   . ومهامه فيما يتعلق باللجنة الوطنية حلقوق اإلنسان

 ومحاية حقوق اإلنسان    وأشارت نيجرييا إىل اإلجنازات امللحوظة اليت حققتها موريشيوس يف جمال تعزيز            - ٤٨
فقالت إن التحديات القائمة على مستوى القدرة واملوارد املالية احملدودة ما تزال تنال من التحقيق الكامل ألهداف  
وأعربت نيجرييا عن رغبتها يف رؤية حتّسن يف جماالت عنف أفراد الشرطة، . خمتلف الربامج احملمودة يف هذا الصدد 
والتكنولوجية والتمويل اللذين  ودعت نيجرييا اجملتمع الدويل إىل تقدمي املعرفة التقنية . جونواملقاضاة واكتظاظ الس 

باحلقوق املدنية والـسياسية     ُتعد موريشيوس يف أشد احلاجة إليهما لدعم جهودها من أجل حتقيق التمتع الكامل              
   . وكذا احلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية لسكاهنا

 األرجنتني إىل املعلومات اليت قدمتها جلنة القضاء على التمييز ضد املرأة بشأن القوالب النمطية               وأشارت  - ٤٩
األبوية والثقافية الراسخة فيما يتعلق بأدوار الرجال والنساء يف األسرة واجملتمع يف موريشيوس وكذا يف سـوق                  
وأشارت أيضاً إىل . ان املساواة بني اجلنسنيواستفسرت األرجنتني عن السياسات اليت جيري اقتراحها لضم. العمل 
االدعاءات املتعلقة بازدياد الدعارة، ال سيما يف أوساط البنات القاصرات والعالقة القائمة بني الدعارة والسياحة،          
  موريـشيوس  وأوصت األرجنتني . وتساءلت عن التدابري الرامية إىل ضمان مالحقة ومعاقبة من يستغلون الدعارة           

إمكانية التصديق على الربوتوكول االختياري امللحق باتفاقية حقوق الطفل املتعلق ببيع األطفال وبغاء              يف  بالنظر  
   .واستغالل األطفال يف املوارد اإلباحية األطفال 

ورحبت اململكة املتحدة جبهود موريشيوس إلنشاء ثقافة قوية حلقوق اإلنسان عرب االنتهاء من خطة العمل   - ٥٠
ملتعلقة حبقوق اإلنسان، واليت ستركز بشكل خاص على تعزيز حقوق اإلنسان لفائدة أضعف الفئات، مثل الوطنية ا 
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وأشارت إىل ما أعربت عنه . اإليدز والفقراء/ةالنساء، واألطفال، واألشخاص احلاملني لفريوس نقص املناعة البشري 
 حكومية تتناول إسـاءة املعاملـة ومـوت         اللجنة املعنية حبقوق اإلنسان بشأن تقارير وردت من منظمات غري          
األشخاص رهن االحتجاز ويف السجون بفعل أفراد الشرطة، وغياب التحقيق الصحيح بشأن هذه االنتـهاكات،                
وأشارت اململكة املتحدة أيضاً إىل معلومات      . وكذا الشواغل املتعلقة بنسبة نزالء السجون احملتجزين قبل احملاكمة         
أوساط املثليني جنسياً واملثليات جنسياً واملزدوجني جنسياً       تتعرض له   تتعلق بالتمييز الذي    ملنظمات غري حكومية     
 وعدم وجود أي سبل قانونية ممكنة للسعي إىل االعتراف بأي متييز أو عنف ترجع أسبابه للميل     جنسياً واملتحولني 

باختاذ مزيد من اخلطوات من أجـل  ) أ(وأوصت اململكة املتحدة موريشيوس     . والتعويض عن هذا التمييز    اجلنسي  
إجراء حتقيقات بشأن مجيع االنتهاكات وحاالت وفاة ) ب(وللتمييز ضد املرأة، ال سيما يف مكان العمل؛  التصدي 

مالحقـة مـرتكيب هـذه      ) ج(واملوجودين رهن االحتجاز ويف السجون اليت ُتعزى ألفراد الشرطة؛           األشخاص  
اختاذ ) د(كينهم من الوصول إىل هيئات مستقلة للتحقيق بشأن تلك الشكاوى؛     وتعويض الضحايا ومت   االنتهاكات  

التدابري ملنع التمييز القائم على أساس امليل اجلنسي، وأن ميكِّن قانون تكافؤ الفرص من االعتراف القانوين  مزيد من 
   .  هبمةواحد وحبقوق اإلنسان اخلاصالنس اجل بأزواج 

ا كانت موريشيوس تعتزم اختاذ مزيد من التدابري للتصدي ملسألة االعتداء علـى             وتساءلت أملانيا عما إذ     - ٥١
الطفل وإمهاله، مبا يف ذلك االعتداء اجلنسي، وال سيما العدد املتزايد لألطفال املتورطني يف االستغالل اجلنـسي                  
أخرى حلماية املرأة والطفـل   ستسّن موريشيوس إطاراً تشريعياً أو تدابري منتظمة         أّيانوتساءلت  . ألغراض جتارية  
وأوصـت  . ضحييت االجتار، والبغاء واالستغالل اجلنسي ولضمان املالحقة الفعلية والعقاب ملن يستغلون الدعارة            
 للمعايري الدولية، مبا يف ذلك وضع       مطابقة األشخاص احملتجزين    ظروفأملانيا بأن تتخذ موريشيوس تدابري جلعل        

وأوصت أملانيا بأن ُتكيِّف . لدنيا للمسؤولية اجلنائية ولطول فترة االحتجاز قبل احملاكمةقانونية واضحة للسن ا أحكام 
للرصد  فعالة   موريشيوس من توعيتها وأن تعزز من جهودها يف جمال الوقاية بشأن العنف ضد املرأة وأن تضع آليات                 

املـآوي   وأوصت أملانيا بزيادة عدد .  املرأةوالتقييم لضمان فعالية التدابري املُتخذة للتصدي جلميع أشكال العنف ضد 
إبـالغ   دون   وأوصت أملانيا كذلك بأن تتصدى موريشيوس جلميع العقبات اليت حتول         . املتاحة للضحايا وألطفاهلم  

   .وختاماً أوصت أملانيا بأن تسّن موريشيوس قانوناً ُيجّرم االغتصاب. املرأة عن أعمال العنف لدى الشرطة

 باجلهود املبذولة من أجل إشاعة ثقافة للخدمة العامة قائمة على املـساواة والـشفافية               ورحب املغرب   - ٥٢
وأوصى بأن تواصل احلكومة جهودها يف جمال تعزيز حقوق اإلنسان، ال سيما من خالل دمج املبادئ   . واملسؤولية 
ق يف إطار محالت موازية وتدابري األساسية حلقوق اإلنسان يف الربامج املدرسية وتعزيز التثقيف يف جمال هذه احلقو 
لألمم املتحدة يف    تساءل عما تتوقعه موريشيوس من الوكاالت التابعة        و.  املغرب معلومات إضافية   وطلب. تعليمية 

التدابري املتخذة أو املزمع  وتساءل عن . قوق اإلنسانحلجمال بناء القدرات واملساعدة يف تنفيذ خطة العمل الوطنية    
ب    .ل احلكومة من أجل احلد من مشكلة اكتظاظ السجوناختاذها من ِق

حقوق  وأشارت فلسطني إىل أن موريشيوس طرف يف الصكوك الدولية األساسية حلقوق اإلنسان وأن محاية   - ٥٣
اجلنـسني    وشجعت موريشيوس يف عملها من أجل ضمان املساواة بني      . العمال املهاجرين أولوية أخرى ملوريشيوس    

جهودها يف   بأن تواصل   ) أ(موريشيوس  وأوصت فلسطني   .  يضمن احلرية التامة للعبادة والتدين     وذكرت أن الدستور  
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املالحقة اجلنائية    جمال مكافحة العنف املرتيل، ال سيما يف جمال توعية السكان عرب احلمالت اإلعالمية وحتسني نظام              
   . جديدة ون، ال سيما عرب إنشاء مرافق املتابعة احلثيثة لسياساهتا يف جمال مكافحة االكتظاظ يف السج) ب(و

وأثنت املكسيك على موريشيوس جلملة أمور منها مكافحتها للفقر وجلهودها الرامية إىل حتقيق األهداف           - ٥٤
بادئ بـاريس؛   تعمل وفقا مل  بأن جتعل اللجنة الوطنية حلقوق اإلنسان       ) أ: (وأوصت موريشيوس . اإلمنائية لأللفية  
أن تضع سياسة الستخدام لغة الكريول يف       ) ج(ودستور مجيع أشكال التمييز دون استثناء؛       أن حتظر يف ال    ) ب(و

أن تبذل كـل    ) د(ومستويات التعليم االبتدائي، وأن ُتدمج حقوق اإلنسان يف املناهج الدراسية التعليمية؛             مجيع  
ضد األطفال والقضاء التام على املمكنة من أجل القضاء على مجيع أشكال العنف، ومجيع أشكال االعتداء  اجلهود 
أن تصدِّق على اتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقـة وبروتوكوهلـا االختيـاري،          ) ه(وأفراد الشرطة؛    عنف  

الدولية حلماية حقوق مجيع العمال املهاجرين وأفراد أسرهم، واتفاقية القضاء على التمييز العنـصري،               واالتفاقية  
 والسياسية الرامي إىل إلغاء عقوبـة       دنية امللحق بالعهد الدويل اخلاص باحلقوق امل      االختياري الثاين  والربوتوكول  

والربوتوكول االختياري امللحق باتفاقية حقوق الطفل املتعلق ببيع األطفال وبغاء األطفـال واسـتغالل               اإلعدام،  
   .املواد اإلباحية األطفال يف 

رمي إىل تصفية حجم القضايا املتراكمة على احملاكم وذكرت وأشارت نيوزيلندا إىل إدخال تدابري جديدة ت  - ٥٥
وأوصت نيوزيلندا . أن من املؤسف أن تسقط يف املاضي بعض القضايا املهمة، منها قضايا اغتصاب، بسبب التأخري

بأن تواصل جهودها من أجل القضاء على التمييز ضد املرأة، وأوصت موريشيوس بشكل خاص              ) أ(موريشيوس  
متكني ) ج(تكافؤ الفرص أحكاماً تتعلق مبساواة النساء والرجال يف احلقوق؛ و         املتعلق ب ج يف قانوهنا    بأن تدر ) ب(

تكثيف محالت التوعية بشأن حقوق ) د(البنات من الوصول إىل مرافق التعليم واملوارد التعليمية ذاهتا املتاحة للبنني؛ و
وأشارت بقلق إىل تقارير ُتفيد .  اجلرائم اجلنسية املقترحجترمي االغتصاب الزوجي مبوجب مشروع قانون) ه( و ؛املرأة

بأن تشمل اخلطة اليت وضعها املدعي العـام        ) و(بتدين نسبة األطفال ذوي اإلعاقة الذين يتابعون دراستهم وأوصت          
 للتصديق املبكر على اتفاقية األشخاص ذوي اإلعاقة تدابري لزيادة نسبة األطفـال ذوي اإلعاقـة الـذين يتـابعون          

وأشارت نيوزيلندا أيضاً إىل شواغل بشأن حوادث اعتداء على األطفال وإمهاهلم مبا يف ذلـك حـوادث                 . دراستهم
باعتماد تدابري ملنع االعتداء اجلنسي وإتاحة مرافق لرعاية األطفال ضحايا          ) ز(االعتداء اجلنسي وأوصت موريشيوس     

  .رى للقضاء على بغاء األطفال وعمالة األطفالاختاذ خطوات أخ) ح( و؛العنف، ومعافاهتم وإعادة إدماجهم

وأثنت على اجلهود . والحظت أذربيجان إحراز تقدم يف اجتاه ضمان املساواة بني اجلنسني ومكافحة الفقر  - ٥٦
وتساءلت عن  . اليت بذلتها احلكومة من أجل وقاية النساء واألطفال بشكل خاص من العنف املرتيل ومحايتهم منه              

عن التحديات الرئيسية اليت تواجهها هذه الكيانات مدى فعالية وحدة األسرة والرعاية ومكاتبها اإلقليمية الستة و        
بالنظر يف تنفيذ توصيات اللجنة الوطنية حلقوق اإلنسان الواردة يف          ) أ(وأوصت بأن تقوم موريشيوس     . يف عملها 

النظر يف أن تصبح طرفاً يف االتفاقية الدولية حلماية حقوق مجيع العمـال             ) ب( من التقرير الوطين؛ و    ٣٧الفقرة  
  .مواصلة حتسني ُسُبل الوصول إىل التعليم والرعاية الصحية واألدوية) ج(رين وأفراد أسرهم؛ واملهاج

وأشارت التفيا بارتياح إىل اإلجنازات اهلامة اليت حتققت يف ميداين التعليم والرعاية الصحية، وكـذا إىل                  - ٥٧
 وتطوير وتعزيز املؤسسات الوطنية اليت      تعهد موريشيوس مبواصلة الدفاع عن سيادة الدميقراطية، واإلدارة الرشيدة        

وأعربت عن تقديرها ملوريشيوس بشأن نظرها يف مسألة توجيه دعوة دائمة إىل اإلجراءات        . حتمي حقوق اإلنسان  
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وبالنظر إىل تعاون موريشيوس سابقاً مع املكلفني بوالية، أوصت التفيا بأن تنظر موريشيوس يف توجيه               . اخلاصة
  .اإلجراءات اخلاصة جمللس حقوق اإلنساندعوة دائمة إىل مجيع 

وأشارت جنوب أفريقيا مع التقدير إىل التقدم الذي أحرزته احلكومة وال سيما يف جمال احلقوق االقتصادية   - ٥٨
وأثنت على احلكومة ملا أبانت عنه من ابتكار يف مواجهة حتديات القضاء على الفقر وتقدمي . واالجتماعية والثقافية

 العاطلني، وإتاحة التعليم اجملاين إىل املستوى الثالثي، ووضع إطار للسياسة اجلنسانية الوطنية، مبا يف               املساعدة إىل 
وإدراكاً من جنوب أفريقيا للشواغل اليت أثارهتا هيئات معاهدات متنوعة . ذلك اختاذ تدابري للتصدي للعنف املرتيل

مبواصلة تعزيز تدابريها ) أ( أفريقيا بأن تقوم موريشيوس وللتحديات املشار إليها يف التقرير الوطين، أوصت جنوب
استعراض قوانينها الداخلية هبدف مطابقتها مع أحكام صـكوك حقـوق           ) ب(الرامية إىل القضاء على الفقر؛ و     
تكثيف محالهتا التثقيفية والعامة الرامية ) د(تنفيذ توصيات جلنة حقوق الطفل؛ و) ج(اإلنسان اليت صدقت عليها؛ و

  . القضاء على مواقف السلطة األبوية السائدة يف جمتمعهاإىل

وأشارت سنغافورة إىل أمهية احلفاظ على نسيج اجتماعي سلمي يف جمتمع متعدِّد األعراق واألديان مثل                 - ٥٩
وتـساءلت  . موريشيوس، وأشارت إىل أن ذلك قد يكون من باب املمارسة الفُضلى اليت تشاطرها موريـشيوس           

  . على الوئام االجتماعي يف هذا السياقموريشيوسية حمافظة سنغافورة عن كيف

وأشارت الكونغو بوجه خاص إىل العمل املضطلع به من أجل التوعية وإطالع السكان علـى حقـوقهم                   - ٦٠
وشجعت احلكومة على مواصلة اجلهود اليت بدأهتا من أجل تعزيز          . وحرياهتم األساسية ومساعدهتم على الدفاع عنها     

ودعـت  . ٢٠٠٨ني الرجال والنساء كجزء من إطار السياسة اجلنسانية الوطنية الـذي وضـعته لعـام                املساواة ب 
موريشيوس إىل مواصلة جهودها الرامية إىل مكافحة العنف املرتيل وكذلك مكافحة املمارسات التمييزية اليت تنال من 

الكونغو إىل أن املبادرات االبتكارية من قبيل وذهبت . اجلهود املضطلع هبا من أجل ضمان املساواة بني مجيع املواطنني
  . شكاوى الشرطة تستحق املزيد من الدعم اإلجيايب من اجملتمع الدويلوهيئة تكافؤ الفرص شعبةإنشاء 

 أشار إىل خطوات جبارة     ٢٠٠٣- ٢٠٠١وذكرت اهلند أن إطار األمم املتحدة للمساعدة اإلمنائية للفترة            - ٦١
وأشارت مع التقدير إىل اخلطوات املتخذة من أجل رعاية الفئـات           . لصحة والتعليم خطتها موريشيوس يف جمايل ا    

ورحَّبت اهلند بإنشاء الصندوق االستئماين إلدماج الفئات الـضعيفة   . الضعيفة يف اجملتمع مثل النساء وِكبار السن      
االقتصادية، وكذا بإطالق خطط اجتماعياً من أجل متكني النساء اللوايت يعشن يف فقر من ُسُبل الوصول إىل املوارد 

. للقروض الصغرية وللمؤسسات التجارية الصغرية لتمكني النساء من االكتفاء الذايت ومزيد من االستقالل اقتصادياً
وطلبت اهلند املزيد من املعلومات عما أُعرب عنه من قلق بشأن بعض العناصر املتعلقة باجلوانب التنظيمية للجنة                 

واستفسرت كذلك عن التدابري املتخذة من أجل حتسني ظروف العيش والعمل للعمـال             . انالوطنية حلقوق اإلنس  
  .املهاجرين وطلبت توضيح ما إذا كان الدستور املوريشيسي يتضمن أي إعفاء من حظر التمييز على أي أساس

 ٢٠٠٣- ٢٠٠١ترة وأشارت اجلمهورية العربية السورية إىل أن إطار األمم املتحدة للمساعدة اإلمنائية للف     - ٦٢
وكان موقفها إجيابياً جداً من اهلياكل األساسية       . أشار إىل اخلطوات اجلبارة اليت حتققت يف جمايل الصحة والتعليم         

املؤسسية حلقوق اإلنسان، وأشارت إىل املؤسسات الرامية إىل توعية اجلمهور بااللتزامات احلالية يف جمال حقوق               
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 شاركت بشكل نشيط وإجيايب يف عمل جملس حقوق اإلنسان وأوصت           وذكرت سوريا أن موريشيوس   . اإلنسان
  .بأن تزيد موريشيوس من مشاركة املرأة يف الربملان ويف خمتلف عمليات صنع القرار

ويف معرض اإلشارة إىل خمتلف اهلياكل واملؤسسات اليت أنشأهتا موريشيوس من أجل تعزيز ومحاية حقوق   - ٦٣
يه يف التقرير، أوصت بوركينا فاسو بأن تزود موريشيوس مكتب أمني مظامل األطفال اإلنسان، على النحو املشار إل

وطلبت بوركينا فاسو معلومات    . باملوارد الالزمة لالضطالع مبهامه حىت ُيضمن اإلعمال الفعلي حلقوق األطفال         
وشجعت موريـشيوس  إضافية عن عمل جلنة القضاء على الفقر املدقع وكذا عن األنشطة اخلاصة اليت تضطلع هبا             

وشجع الوفد موريشيوس على اختاذ تدابري حمدَّدة دعماً للعمـال          . على متابعة التزامها بالقضاء على الفقر املدقع      
  .املهاجرين وأفراد أسرهم يف متتعهم حبقوقهم وبكرامتهم

 حظيان،  وأشارت بوروندي إىل أن موريشيوس أنشأت عدداً كبرياً من اهلياكل األساسية حلقوق اإلنس              - ٦٤
.  بوروندي، وأن موريشيوس تتعاون بشكل جيد جداً مع خمتلف آليات جملس حقـوق اإلنـسان          باهتمامبعضها  

وأعربت عن إدراكها لكون موريشيوس بلداً معروفاً باالستقرار السياسي حيث تتعايش فيـه مجيـع األعـراق                 
ما قد ُيشكِّل منوذجاً ُيحتذى به للعديد من        والثقافات واألديان وتتطور يف سالم، وهذا ما يستحق الثناء الكبري و          

  .البلدان األخرى

وأشارت إىل أن اللجنة    . ١٩٩٥ عقوبة اإلعدام عام     إلغاءوأثنت سلوفينيا على احلكومة جلملة أمور منها          - ٦٥
الوطنية حلقوق اإلنسان تلقت عدة شكاوى تدعي وقوع أعمال عنف قام هبا أفراد الشرطة، وتساءلت عن الكيفية 

يت يتم هبا التحقيق يف القضايا العديدة حلاالت عنف أفراد الشرطة وعن عدد هذه القضايا اليت انتـهت بإدانـة                    ال
وتساءلت سلوفينيا مىت تتوقع موريشيوس إنشاء اللجنة . مرتكيب هذه األعمال والتعويضات اليت ُدفعت إىل الضحايا
أشارت سلوفينيا إىل أن بعضاً من معاهدات حقوق        و. املستقلة لشكاوى الشرطة وعن تاريخ عملها بطاقة كاملة       

  بتسريع هـذه العمليـة     ) أ ( سلوفينيا موريشيوس  اإلنسان األساسية قد ُوقِّع لكنه مل يتم التصديق عليه، وأوصت         
أو بالتصديق، ال سيما فيما يتعلق بالربوتوكول االختياري الثاين امللحق بالعهد الدويل اخلاص بـاحلقوق املدنيـة               

ية، والربوتوكول االختياري امللحق باتفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييز ضد املرأة، والربوتوكـول              والسياس
االختياري امللحق باتفاقية حقوق الطفل املتعلق بإشراك األطفال يف الرتاعات املسلحة والربوتوكول االختيـاري              

توجيه ) ب(ال واستغالل األطفال يف املواد اإلباحية وامللحق باتفاقية حقوق الطفل املتعلق ببيع األطفال وبغاء األطف
  .دعوة مفتوحة إىل مجيع اإلجراءات اخلاصة جمللس حقوق اإلنسان التابع لألمم املتحدة

ودعماً اللتزامات موريشيوس يف جمال حقوق اإلنسان على الصعيد الدويل، أوصت اجلمهورية التشيكية               - ٦٦
وأعربت عن تقديرها للجهود التشريعية     . ائمة إىل مجيع اإلجراءات اخلاصة    بتوجيه وتنفيذ دعوة د   ) أ( موريشيوس

  املبذولة من أجل معاجلة األوضاع السائدة يف السجون، مبا يف ذلك حاالت التعـذيب وأوصـت موريـشيوس                  
باعتماد تدابري أخرى لضمان امتثال االحتجاز السابق للمحاكمة للمعايري الدولية وترشيد نظـام تفتـيش               ) ب(
مبواصلة ) ج(شيوس كذلك يوأوصت مور. لسجون وجتهيز الشكاوى يف حاالت ادعاء إساءة املعاملة أو التعذيبا

اجلهود الرامية إىل تقدمي تدريب خاص يف جمال حقوق اإلنسان لفائدة موظفي إنفاذ القانون والعاملني يف اجملـال                  
لالجئني أوصـت    حقوق اإلنسان اخلاصة بـا     وفيما يتعلق حبماية  . القضائي يتناول مجيع جوانب حقوق اإلنسان     

  . ١٩٦٧ ولربوتوكوهلـا لعـام      ١٩٥١باالنضمام إىل اتفاقية الالجئني لعام      ) د( موريشيوس   اجلمهورية التشيكية 
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وأثنت على موريشيوس لدعمها البيان املشترك املتعلق حبقوق اإلنسان، وامليل اجلنسي واهلوية اجلنسانية الصادر عن 
  .٢٠٠٨ديسمرب /ألمم املتحدة يف كانون األولاجلمعية العامة ل

وأشارت غانا إىل أن العمال املهاجرين اشتكوا يف األشهر األخرية من ظروف عمل وعيش غري مرضـية                   - ٦٧
وذكرت غانا أيضاً التزام احلكومة بـإجراء إصـالحات        . وتساءلت عن اخلطوات اليت اُتخذت حلل هذه املشكلة       

 اإلصالحات القـضائية    تنفيذالحات يف القطاع القضائي وأعربت عن أملها يف         واسعة النطاق أو دعم هذه اإلص     
  .هبدف حتسني إقامة العدل يف البلد

وأعربت الربازيل عن تقديرها العتماد إطار قانوين ومؤسسي من أجل تعزيز دمج الصكوك الدولية حلقوق   - ٦٨
وأثنت على إجنازات موريشيوس يف جمال      . ١٩٩٥ اإلنسان يف القانون الداخلي، ال سيما إلغاء عقوبة اإلعدام عام         

وذهبت الربازيل إىل   . احلقوق االقتصادية واالجتماعية، ال سيما احلقوق املتعلقة بالتعلم والغذاء والصحة والسكن          
أن مجيع اإلجراءات الرامية إىل ضمان األمن جيب أن تكون مطابقة متاماً ألحكام الصكوك الدولية والوطنية حلقوق 

وطلبت معلومات عن اخلطوات الرئيسية املتخذة وعن مواطن القصور فيما يتعلق مبسألة حقوق اإلنسان              . اناإلنس
مع إيالء اهتمام خاص للفئات الضعيفة ومعلومات عن مسألة حقوق اإلنسان ومكافحة اإلرهاب وقانون منـع                

حقوق اإلنسان اليت حـددها     بتحقيق أهداف   ) أ(وأوصت الربازيل بأن تقوم موريشيوس      . ٢٠٠٢اإلرهاب لعام   
 ويف هذا السياق النظر يف التصديق على االتفاقية الدولية حلماية مجيع األشخاص ٩/١٢قرار جملس حقوق اإلنسان 

من االختفاء القسري، واتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة، والربوتوكول االختياري امللحق باتفاقية حقـوق          
النظر يف توجيه دعوة دائمة ) ب( و؛ األطفال واستغالل األطفال يف املواد اإلباحيةالطفل املتعلق ببيع األطفال وبغاء

احلفاظ على الربامج الرامية إىل مكافحة الفقر املدقع    ) ج( و ؛إىل اإلجراءات اخلاصة حلقوق اإلنسان باألمم املتحدة      
  .وتعزيز هذه الربامج

 جمال القضاء على الفقر، ومحاية حقوق العمال وكذا وأشارت الصني إىل اإلجنازات املتميزة اليت حتققت يف  - ٦٩
مصاحلهم، وتعزيز الرعاية االجتماعية، ومحاية الفئات الضعيفة وتعزيز املساواة بني اجلنسني وتطوير وسائط اإلعالم 

سـبع  وفيما يتعلق باللجنة اخلاصة اليت أنشئت هبدف القضاء على الفقر هنائياً يف مدة تتراوح ما بني                 . اإلخبارية
وأوصت الصني بأن . سنوات وعشر، تساءلت الصني عن اخلطط امللموسة واألهداف املرحلية احملددة يف هذا العمل

  .تنشئ موريشيوس هيئة لشكاوى الشرطة نشيطة يف عملها ومزودة باملساعدة التقنية الالزمة من اجملتمع الدويل

 اجلمعية الوطنية تهرص الذي قدم مؤخراً قد اعتمدوتساءلت إيطاليا عما إذا كان مشروع قانون تكافؤ الف  - ٧٠
ورأت إيطاليا أن مشروع القانون هذا ميثل إجنازاً رئيـسياً يف سياسـة             . وعما إذا كان قد دخل حيز النفاذ فعالً       

موريشيوس يف جمال حقوق اإلنسان ألنه حيظر أي شكل من التمييز على أساس مجلة أمور منها الرأي السياسي،                  
واستفسرت إيطاليا عما إذا كانت احلكومة تنوي اعتماد أحكام متسقة من أجل . نس وامليل اجلنسيوالعرق، واجل

، غري أهنا ٢٠٠٣ورحبت بإنشاء أمني ملظامل األطفال يف . عدم جترمي األنشطة اجلنسية القائمة بني الكبار بالتراضي       
 يتناول جماالت من قبيل التبين وقـضاء        أشارت إىل بعض الشواغل املعرب عنها يف ميدان حقوق الطفل، منها ما           

بزيادة جهودها من أجل ضمان امتثال القوانني الداخلية ألحكام اتفاقية ) أ(وأوصت إيطاليا موريشيوس . األحداث
وفيما يتعلق حبقوق . ، مبا يف ذلك من خالل حتديد سن قانونية دنيا للمسؤولية اجلنائية        كامالً حقوق الطفل امتثاالً  
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بتعديل تلك األحكام الدستورية اليت تضر بوضع املرأة، مبا يف ذلك الزواج، ) ب(موريشيوس  إيطاليا املرأة أوصت
  .والطالق، والتبين والدفن ونقل امللكية يف حالة الوفاة

وأشارت كوت ديفوار إىل الدراسات العديدة اليت أجنزهتا مؤسسات وطنية معترفةً بالنجاح االقتـصادي              - ٧١
وأوصت كوت ديفوار موريشيوس . يوس وكذا بالتقدم الذي أحرزته يف جمايل الصحة والتعليمالذي حققته موريش

مبواصلة جهودها يف جمال الدفاع عن الدميقراطية التعددية واإلدارة الرشيدة والتنمية االقتصادية واالجتماعيـة             ) أ(
ضي يف حتقيق َمثلـها اإلنـساين       حثتها على امل  ) ب(واستدامة ذلك وتعزيز املؤسسات الوطنية حلقوق اإلنسان؛ و       

  .املتجسد يف إقامة بلد طيفي، غين يف تنوعه الثقايف واالجتماعي والديين وحمترِم حلقوق األقليات

وأوصـت بـأن تقـوم      . وأشارت زمبابوي إىل إنشاء مركز حقوق اإلنسان بوصفه تطوراً إجيابياً جداً            - ٧٢
يات والقيود اليت تواجهها يف مسعاها الرامي إىل تعزيـز          مبواصلة العمل من أجل التصدي للتحد     ) أ(موريشيوس  

االنتهاء من خطة العمل الوطنية حلقوق اإلنسان اليت ستقدم وال شك حتـسينات             ) ب(ومحاية حقوق اإلنسان؛ و   
ضرورة مواصلة برنامج األمم املتحدة اإلمنائي وأمانة       ) ج(ملموسة يف جمال التقيد جبميع فئات حقوق اإلنسان؛ و        

  .ولث ملساعدهتما ملوريشيوس يف جمال بناء القدراتالكومن

 القائمة بني حقـوق  احلتميةوأشارت بربادوس بارتياح إىل أن سياسات حكومية عديدة تعترف بالعالقة      - ٧٣
وأشارت إىل وجود تراكم للتقارير اليت ينبغي تقدميها إىل هيئات املعاهدات شأهنا يف ذلك شأن               . اإلنسان والتنمية 

وطلبت بربادوس إىل هيئات املعاهدات وإىل املفوضية الـسامية  . البلدان النامية ذات القدرات احملدودة   العديد من   
حلقوق اإلنسان العمل سوية من أجل مساعدة موريشيوس وغريها من البلدان اجلزرية الصغرية النامية، كلما أمكن 

  .هداتذلك، من أجل إعداد التقارير الالزمة ومتابعة توصيات هيئات املعا

وأشارت . ٢٠٠٣وأثنت مجهورية كوريا الشعبية الدميقراطية على مجلة أمور منها تعديل القانون اجلنائي يف   - ٧٤
بتقدير خاص إىل التزام موريشيوس حبقوق اإلنسان كما يتجسد ذلك يف إنشاء صندوق يزيد من متكـني الفئـات                   

وشجعت موريـشيوس، رغـم التحـديات       . رفاه السكان الضعيفة اقتصادياً ويف خمتلف األنشطة الرامية إىل حتقيق         
  .والعراقيل القائمة، على مواصلة جهودها احلالية من أجل مواصلة تعزيز ومحاية حقوق اإلنسان اخلاصة مبواطنيها

وأشار الوفد إىل أن احلكومة بصدد معاجلة مسألة عنف أفراد الشرطة وأن تدريباً منتظماً يقـدم علـى                    - ٧٥
 من أفراد الشرطة جتري مالحقتهم وإن تصور إفالت أفراد الشرطة ٣٧ وأضاف الوفد قائالً إن .املستوى األساسي

وأوضح أن احلكومة قدمت مؤخراً، دون انتظار حكم احملكمة، مبلغاً مالياً على سـبيل  . من العقاب مل يعد قائماً  
ن هيئة شكاوى الشرطة، ذكر الوفد وفيما يتعلق بقانو. اهلبة إىل أسريت شخصني توفيا رهن االحتجاز لدى الشرطة

  .أن القانون سيسن الحقاً هذا العام وأن مشاورات جتري مع خمتلف اجلهات

وأوضح الوفد أن اهلدف من مشروع قانون مكافحة االجتار باألشخاص هو تفعيل بروتوكـول األمـم                  - ٧٦
 باألشخاص ومكافحته، ومحاية الضحايا املتحدة ملنع االجتار باألشخاص وقمعه واملعاقبة عليه، من أجل منع االجتار
وفيما يتعلق باكتظاظ السجون، اختذت     . ومساعدهتم وضمان مالحقة األشخاص املتورطني يف االجتار باألشخاص       

 وحدة للفصل ١٤ حمتجزاً يف خمتلف السجون وإحداث    ٣٧٧سلسلة من التدابري، منها إنشاء مرافق إضافية إليواء         
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وهناك مسار سريع على مستوى     . ء، وتشييد سجن جديد بإجراءات أمنية قصوى      واحلماية، وتوسيع سجن النسا   
  .املالحقة بالنسبة لألشخاص املنتظرين للمحاكمة والذين ال يستطيعون دفع الكفالة

وفيما يتعلق بظروف العمل والعيش للعمال املهاجرين وحقوقهم، أبلغ الوفد أن للعامل املغترب احلق يف                 - ٧٧
النضمام إليها مبحض اختياره دون إذن مسبق وبدون أي متييز، وله حقـوق أخـرى تتعلـق                 تشكيل نقابة أو ا   

 ١٩٩٩وأنشئت وحدة خاصة للعمال املهاجرين داخل وزارة العمـل يف           . بالنقابات وبأنشطة التفاوض اجلماعي   
ـ  ٧٥٢وأجـرت الوحـدة    . لضمان مطابقة ظروف عمل العمال املهاجرين مع القوانني الوطنية           يش  عمليـة تفت

 يف أماكن العمل وتستجيب فوراً جلميع الشكاوى الواردة من العمال املغتربني، مبا يف ذلـك رسـائل       ٢٠٠٨يف  
  .الشكاوى جمهولة اهلوية

ومن أهداف وحدة الرعاية األسرية واحلماية تنفيذ السياسات واالستراتيجيات املالئمة الرامية إىل تعزيز               - ٧٨
وللوحدة . تيجيات ذات الصلة وتنفيذ اإلجراءات الرامية إىل مكافحة العنف املرتيلالرعاية األسرية واعتماد االسترا

ستة مكاتب إقليمية معروفة باسم مكتب الدعم األسري، حيث تقدم اخلدمات جماناً لألسر واألطفال املوجودين يف 
لعنف املرتيل، ومساعدة   وضعية صعبة، مبا يف ذلك خدمات املشورة النفسية والقانونية، ومساعدة الكبار ضحايا ا            

  .األطفال ضحايا االعتداء وإسداء املشورة لألفراد واألزواج واجلماعات

وذكر . وأوضح الوفد أن اللجنة الوطنية حلقوق اإلنسان غري تابعة ألي وزارة وأن على رأسها قاضٍ سابق  - ٧٩
لصحافة وأن ال جمال ألي تدخل من       الوفد أيضاً أن عمل اللجنة الوطنية حلقوق اإلنسان حيظى بتغطية واسعة يف ا            

وذهب الوفد إىل ضرورة تفويض املزيد من السلطات للجنة    . اجلهاز التنفيذي أو من أي وزير يف استقاللية اللجنة        
 مبوجب قـانون    جتددالوطنية حلقوق اإلنسان وأشار إىل أن التشريع ذا الصلة هو قيد التنقيح وأن دور اللجنة قد                 

  .تكافؤ الفرص

  أو التوصيات/ االستنتاجات و- ثانياً 
  وحتظـى التوصـيات الـواردة أدنـاه     . درست موريشيوس التوصيات اليت قدمت أثناء احلوار التفاعلي       - ٨٠

  :بتأييد موريشيوس

اإلسراع يف عملية التصديق على الربوتوكول االختياري امللحق باتفاقية حقوق          /النظر يف إمكانية    - ١
اجلزائـر،  (ء األطفال واستغالل األطفال يف املـواد اإلباحيـة          الطفل املتعلق ببيع األطفال وبغا    

  ؛)األرجنتني، الربازيل، املكسيك، سلوفينيا
استعراض قوانينها الداخلية هبدف مطابقتها مع أحكام صكوك حقوق اإلنسان اليت صدقت عليها   - ٢

  ؛)جنوب أفريقيا(
ان، يف أقرب وقت ممكن، وإيالء      تقدمي مشروع قانون شكاوى الشرطة اجلاري إعداده إىل الربمل          - ٣

  ؛)اجلزائر(اهتمام خاص لزيادة توعية أفراد الشرطة فيما يتعلق مببادئ حقوق اإلنسان 
  ؛)كندا(االنتهاء من مشروع قانون اجلرائم اجلنسية املنظور فيه حالياً واعتماده   - ٤
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  ؛)كندا(وس العمل على جعل االغتصاب الزوجي جرمية يعاقب عليها القانون يف موريشي  - ٥
العمل على أن حيترم أي تشريع أو قانون أو تدبري متعلق بوسائط اإلعالم احلق يف حرية الـرأي                    - ٦

 من العهد الـدويل     ١٩والتعبري، مبا يف ذلك حرية وسائط اإلعالم احتراماً كامالً، وفقاً للمادة            
 وسائط اإلعالم على اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية، مبا يف ذلك من خالل احلفاظ على قدرة           
  ؛)كندا(التحقيق وتقدمي تقارير بشأن املسؤولني احلكوميني دون خوف من العقاب 

العمل على أن جتري مؤسسات خمتصة محلة لتفسري حمتوى الدستور املوزع على خمتلف فئـات                 - ٧
  ؛)مجهورية الكونغو الدميقراطية(اجملتمع 

حكام اتفاقية حقوق الطفل امتثاالً     ألنها الداخلية   زيادة جهود موريشيوس يف ضمان امتثال قواني        - ٨
متشياً مع املعايري الدولية    ) إيطاليا(كامالً، مبا يف ذلك حتديد سن دنيا قانونية للمسؤولية اجلنائية           

؛ وسن قانون لألطفال وكذا جتميع القوانني الوطنية املطابقة متاماً لاللتزامات الدولية اليت            )أملانيا(
  ؛)إندونيسيا(شيوس تعهدت هبا موري

   مـن التقريـر     ٣٧النظر يف تنفيذ توصيات اللجنة الوطنية حلقوق اإلنسان الواردة يف الفقـرة               - ٩
  ؛)أذربيجان(الوطين 

تزويد مكتب أمني مظامل األطفال باملوارد الالزمة لالضطالع مبهامه من أجل ضـمان إعمالـه                 - ١٠
  ؛)بوركينا فاسو(الفعلي حلقوق األطفال 

ة جهودها اجلبارة هبدف إعمال حقوق األطفال، ويف هذا السياق تبادل جتارهبا بشأن عمل مواصل  - ١١
  ؛)بوتسوانا(أمني مظامل األطفال 

  ؛)جنوب أفريقيا(تنفيذ توصيات جلنة حقوق الطفل   - ١٢
مواصلة جهودها دفاعاً عن الدميقراطيـة التعدديـة واإلدارة الرشـيدة والتنميـة االقتـصادية                 - ١٣

  ؛)كوت ديفوار(ة واستدامة ذلك وتعزيز املؤسسات الوطنية حلقوق اإلنسان واالجتماعي
على النحو املشار   ) زمبابوي، اجلزائر (االنتهاء من خطة العمل الوطنية حلقوق اإلنسان وتنفيذها           - ١٤

، وهو ما سيحقق وال شـك حتـسينات         )اجلزائر( من التقرير الوطين     ٨١ و ٨٠إليه يف الفقرتني    
  ؛)زمبابوي(التقيد جبميع فئات حقوق اإلنسان ملموسة يف جمال 

؛ وتـشجيع   )مـصر (مواصلة جهودها يف مسار تعزيز ومحاية حقوق اإلنسان يف مجيع امليادين              - ١٥
موريشيوس على مواصلة جهودها اإلجيابية يف جمال تعزيز ومحاية حقوق اإلنسان اخلاصة بشعبها             

؛ ومواصلة العمل من أجل التـصدي       )ماليزيا (وتبادل جتارهبا يف هذا اجملال مع البلدان األخرى       
  ؛)زمبابوي(للتحديات والقيود اليت تواجهها يف مسعاها الرامي إىل تعزيز ومحاية حقوق اإلنسان 

  ؛)كندا(مواصلة جهودها الرامية إىل تعزيز التثقيف يف جمال حقوق اإلنسان   - ١٦
 يف تعزيز ومحاية حقوق اإلنسان فعلياً       مواصلة تنقيح خطتها اإلمنائية واالستمرار من خالل ذلك         - ١٧

  ؛)إندونيسيا(وكذا تعزيز احلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية يف البلد 
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مواصلة تطبيق منظور جنساين يف سياساهتا وبراجمها، مبا يف ذلك يف جمال متابعة نتائج االستعراض   - ١٨
   وآليـات   ٢٠٠٨وضـعته لعـام     احلايل، يف سياق إطار السياسة اجلنسانية الوطنيـة الـذي           

  ؛)بوتسوانا(أخرى 
دعوة اجملتمع الدويل إىل تقدمي املعرفة التقنية والتكنولوجية والتمويل اللذين تعد موريـشيوس يف           - ١٩

أشد احلاجة إليهما دعماً جلهودها من أجل بلوغ التمتع الكامل لـسكاهنا بـاحلقوق املدنيـة                
؛ ودعوة برنـامج األمـم      )نيجرييا(تماعية والثقافية   والسياسية وكذا احلقوق االقتصادية واالج    

املتحدة اإلمنائي وأمانة الكومنولث إىل مواصلة مساعدهتما ملوريشيوس يف جمال بناء القـدرات             
؛ ودعوة اجملتمع الدويل إىل دعم موريشيوس من خالل تقدمي كل املساعدة الضرورية             )زمبابوي(

  ؛)تشاد( اإلنسان لتحسني براجمها من أجل محاية وتعزيز حقوق
االستمرار يف مسار حتقيق مثلها اإلنساين املتجسد يف إقامة بلد طيفي، غين يف تنوعـه الثقـايف                   - ٢٠

  ؛)كوت ديفوار(واالجتماعي والديين وحمترم حلقوق األقليات 
مواصلة جهودها الرامية إىل القضاء على التمييز ضد املرأة وتكثيف محالت التوعية بشأن حقوق      - ٢١

؛ واختاذ خطوات أخرى للتصدي ملسألة التمييز ضد املرأة، ال سيما يف مكـان              )لنداينيوز(رأة  امل
  ؛)اململكة املتحدة(العمل 

إجراء حتقيقات بشأن مجيع ما يعزى ألفراد الشرطة من انتهاكات وحاالت وفاة ألشخاص كانوا   - ٢٢
اكات؛ ودفع التعـويض    رهن االحتجاز ويف السجون، والعمل على مالحقة مرتكيب هذه االنته         

اململكـة  (للضحايا ومتكينهم من الوصول إىل اهليئات املستقلة للتحقيق بشأن تلك الـشكاوى             
؛ وإنشاء هيئة لشكاوى الشرطة نشيطة يف العمل ومزودة باملساعدة التقنية الالزمة من             )املتحدة

  ؛)الصني(اجملتمع الدويل 
 السابق للمحاكمة للمعايري الدولية وترشيد نظام تفتيش        اعتماد تدابري أخرى لضمان امتثال االحتجاز       - ٢٣

  ؛)اجلمهورية التشيكية(السجون وجتهيز الشكاوى يف حاالت ادعاء إساءة املعاملة أو التعذيب 
مواصلة اجلهود الرامية إىل تقدمي تدريب خاص يف جمال حقوق اإلنسان لفائدة موظفي إنفـاذ                 - ٢٤

  ؛)اجلمهورية التشيكية(ائي بشأن مجيع جوانب حقوق اإلنسان القوانني والعاملني يف اجملال القض
، مبا يف ذلك من )ماليزيا(بذل املزيد من اجلهود املضنية من أجل التصدي ملسألة العنف ضد املرأة   - ٢٥

ووضع آليات  ) ماليزيا، أملانيا (خالل تكثيف جهودها وتدابريها يف جمال التوعية وتعزيز الوقاية          
ييم لضمان فعالية التدابري املتخذة من أجل التصدي جلميع أشـكال العنـف             فعالة للرصد والتق  

املوجهة ضد املرأة؛ وزيادة عدد املآوي املتاحة لضحايا العنف وأطفـاهلم؛ والتـصدي جلميـع               
  ؛)أملانيا(العقبات اليت حتول دون إبالغ املرأة عن أعمال العنف لدى الشرطة 

ال سيما يف جمال    ) فلسطني، باكستان (دي للعنف املرتيل    مواصلة وتعزيز جهودها من أجل التص       - ٢٦
  ؛)فلسطني(توعية السكان عرب احلمالت اإلعالمية وتعزيز نظام املالحقات اجلنائية 
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بذل مجيع اجلهود املمكنة من أجل القضاء على مجيع أشكال العنف، ومجيع أشكال االعتداء ضد   - ٢٧
  ؛)املكسيك(طة األطفال والقضاء متاماً على عنف أفراد الشر

؛ تعزيز خطة العمل    )تركيا(تعزيز السياسات والربامج احلالية الرامية إىل القضاء على بغاء األطفال             - ٢٨
الوطنية احلالية بشأن محاية األطفال، ال سيما بشأن سياسات موريشيوس يف جمال وقاية األطفـال               

؛ ومواصلة جهودها الرامية    )يزيامال(ومعافاة األطفال ضحايا االستغالل اجلنسي وإعادة إدماجهم        
  ؛)فرنسا(إىل محاية حقوق األطفال، ال سيما حماولتها القضاء التام على عمالة األطفال 

  ؛)نيوزيلندا(اختاذ خطوات أخرى من أجل القضاء على بغاء األطفال وعمالة األطفال   - ٢٩
؛ ومراعاة  )تركيا(عتماده  الرصد الفعلي لتنفيذ مشروع قانون مكافحة االجتار باألشخاص بعد ا           - ٣٠

أبعاد حقوق اإلنسان فيما يتعلق باالجتار بالبشر، ال سيما ضرورة محاية ومساعدة الضحايا، لدى 
  ؛)الفلبني(صياغة قانون ملكافحة االجتار بالبشر 

اختاذ تدابري جلعل حالة األشخاص املوجودين رهن االحتجاز مطابقة للمعايري الدولية، مبا يف ذلك   - ٣١
  ؛)أملانيا(قة فترة االحتجاز السابق للمحاكمة مطاب

املتابعة الدينامية لسياساهتا الرامية إىل مكافحة اكتظاظ السجون، ال سيما من خالل إنشاء مرافق   - ٣٢
  ؛)فلسطني(جديدة 

تكثيف جهودها الرامية إىل إكمال إصالح نظامها القضائي، وطلب املساعدة التقنية عند اللزوم               - ٣٣
  ؛)اجلزائر( السامية حلقوق اإلنسان يف هذا الصدد من املفوضية

تشجيع مشاركة املرأة يف الربملان وزيادة مشاركة املرأة يف خمتلـف عمليـات صـنع القـرار                   - ٣٤
  ؛)اجلمهورية العربية السورية(

؛ )تونس، جنوب أفريقيا  (مواصلة تنفيذ وتعزيز سياستها وتدابريها الرامية إىل القضاء على الفقر             - ٣٥
  ؛)الربازيل(فاظ على الربامج الرامية إىل مكافحة الفقر املدقع وتعزيزها واحل

مواصلة اجلهود اجلارية الرامية إىل تعزيز احترام حقوق اإلنسان اخلاصة باملرأة واختاذ خطـوات                - ٣٦
  ؛)كندا(لتحسني ظروف عيشها 

  ؛)ربيجانأذ(مواصلة حتسني سبل الوصول إىل التعليم والرعاية الصحية واألدوية   - ٣٧
مواصلة جهودها يف جمال تعزيز حقوق اإلنسان، ال سيما من خالل دمج املبادئ األساسية حلقوق   - ٣٨

اإلنسان ضمن الربامج املدرسية وتعزيز التثقيف يف جمال هذه احلقوق يف احلمـالت والتـدابري               
  ؛)املغرب(التعليمية املوازية 

طفال ذوي اإلعاقة الذين يتابعون الدراسة ضمن اخلطة الـيت        إدراج التدابري الرامية إىل زيادة نسبة األ        - ٣٩
  ؛)نيوزيلندا(نها املدعي العام من أجل التصديق املبكر على اتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة بيَّ

  ؛)الفلبني(مواصلة حتسني اجلهود الرامية إىل محاية حقوق اإلنسان اخلاصة باملهاجرين   - ٤٠
  ؛)نيبال(بشأن قانون تكافؤ الفرص والفئات املستهدفة به تبادل معلومات إضافية   - ٤١
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تبادل خططها وممارساهتا يف جمال القضاء على الفقر بطريقة حمددة زمنياً كما هو وارد يف أعمال   - ٤٢
  ؛)نيبال(اللجنة اخلاصة للقضاء على الفقر املدقع والشراكات اخلماسية املسارات 

 وتكوين مركز حقوق اإلنسان ومهامه فيما يتعلق باللجنة         تبادل معلومات إضافية بشأن طبيعة      - ٤٣
  ؛)نيبال(الوطنية حلقوق اإلنسان 

رفض أية حماولة لفرض أية قيم أو معايري تتجاوز التزاماهتا القانونية الدولية وال تتطابق مع قيمها         - ٤٤
  ).مصر(االجتماعية 

وسـتدَرج ردود   . عليها يف الوقت املناسب   أما التوصيات التالية فستدرسها موريشيوس وستقدم الردود          - ٨١
  :موريشيوس على هذه التوصيات يف التقرير النهائي الذي سيعتمده جملس حقوق اإلنسان يف دورته احلادية عشرة

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

النظر يف التصديق على االتفاقية الدولية حلماية مجيع األشخاص من االختفاء           /التوقيع والتصديق   - ٢
  ؛)فرنسا، املكسيك(القسري 

التصديق على االتفاقية الدولية حلماية حقـوق مجيـع         /النظر يف أن تصبح موريشيوس طرفاً يف        - ٣
  ؛)أذربيجان، املكسيك(العمال املهاجرين وأفراد أسرهم 

ريع عملية التصديق على الربوتوكول االختياري امللحق باتفاقية حقوق الطفل املتعلق بإشراك            تس  - ٤
  ؛)سلوفينيا(األطفال يف الرتاعات املسلحة 

التصديق على الربوتوكول االختياري الثاين امللحق بالعهد الدويل اخلاص         /تسريع عملية التصديق    - ٥
  ؛)املكسيك، سلوفينيا(اء عقوبة اإلعدام باحلقوق املدنية والسياسية، الرامي إىل إلغ

  ؛)اجلمهورية التشيكية (١٩٦٧ وإىل بروتوكوهلا لعام ١٩٥١االنضمام إىل اتفاقية الالجئني لعام   - ٦
، ويف هذا السياق،    ٩/١٢حتقيق أهداف حقوق اإلنسان اليت حددها قرار جملس حقوق اإلنسان             - ٧

ية مجيع األشخاص من االختفاء القسري، واتفاقية       النظر يف التصديق على االتفاقية الدولية حلما      
  ؛)الربازيل(األشخاص ذوي اإلعاقة 

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

توجيه وتنفيـذ   )/فرنسا، سلوفينيا (توجيه دعوة دائمة    /)التفيا، الربازيل (النظر يف توجيه دعوة دائمة        - ٩
  إىل مجيع اإلجراءات اخلاصة التابعة جمللس حقوق اإلنسان؛) اجلمهورية التشيكية(دعوة دائمة 

  ؛)املكسيك(حظر مجيع أشكال التمييز دون استثناء يف الدستور   - ١٠
شروع قانون اجلرائم اجلنـسية     إدراج االغتصاب الزوجي ضمن اجلرائم املعاقَب عليها مبوجب م          - ١١

  ؛)نيوزيلندا(املقترح 
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اختاذ تدابري أخرى ملنع التمييز على أساس امليل اجلنسي، ومتكني قانون تكـافؤ الفـرص مـن                   - ١٢
  ؛)اململكة املتحدة(االعتراف القانوين بأزواج اجلنس الواحد وحبقوق اإلنسان اخلاصة هبم 

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

  :وحتيط موريشيوس علماً بالتوصيات الواردة أدناه، وتقدم التعليقات التالية  - ٨٢

، ٢٠٠٩يف  ) فرنـسا (فيما يتعلق بتوصية التصديق على اتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة             - ١
، تشري موريشيوس إىل أهنا قد تعهدت       )أ(٣٣موريشيوس، الواردة يف الفقرة     كما التزمت بذلك    

بالتصديق على اتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة حاملا ُيسن القانون الالزم، وتتخذ التدابري             
  الالزمة للسماح بتنفيذ االتفاقية؛

بقـة ملبـادئ بـاريس      وفيما يتعلق بتوصية العمل على جعل اللجنة الوطنية حلقوق اإلنـسان مطا             - ٢
، ترى موريشيوس أن اللجنة الوطنية حلقوق اإلنـسان تعمـل    )أ(٥٤، الواردة يف الفقرة     )املكسيك(

لدى جلنة التنسيق   " ألف" يف الفئة    ٢٠٠٢أصالً وفقاً ملبادئ باريس، ومن هنا جاء اعتمادها منذ عام           
 مـن   ٨و املشار إليه يف الفقرة      الدولية للمؤسسات الوطنية لتعزيز ومحاية حقوق اإلنسان، على النح        

  ؛(A/HRC/WG.6/4/MUS/2)التجميع الذي أعدته املفوضية السامية حلقوق اإلنسان 
، ذكرت  )ه(٥١، املشار إليها يف الفقرة      )أملانيا(فيما يتعلق بتوصية سن قانون جيرم االغتصاب          - ٣

  موريشيوس أن القانون اجلنائي ينص أصالً على جرمية االغتصاب؛
 يتعلق بتوصية اعتماد تدابري ملنع االعتداء اجلنسي وإتاحة مرافق لرعاية األطفـال ضـحايا               فيما  - ٤

، ذكرت موريشيوس أن )ز(٥٥، الواردة يف الفقرة )نيوزيلندا(العنف ومعافاهتم وإعادة إدماجهم 
  هذه التدابري واملرافق توجد فعالً ولكن ميكن حتسينها؛

 قانون تكافؤ الفرص الذي اقترحته موريشيوس بشأن تساوي فيما يتعلق بتوصية إدراج أحكام يف  - ٥
الرجال والنساء يف احلقوق وتزويد البنات بسبل الوصول إىل مرافق التعليم واملوارد بقدر ما هو               

؛ علقت موريشيوس قائلة إن قـانون       )ج(و) ب(٥٥، الواردة يف الفقرة     )نيوزيلندا(متاح للبنني   
أما البنات والبنني .  على تساوي النساء والرجال يف احلقوقتكافؤ الفرص والدستور ينصان أصالً

  .فلهم أصالً سبل الوصول إىل التعليم واملرافق واملوارد بالتساوي

املقدمة للتقرير  ) الدول(أو التوصيات الواردة يف هذا التقرير موقف الدولة         /وجتسد مجيع االستنتاجات و     - ٨٣
  .ال ينبغي النظر إليها على أهنا حتظى بتأييد الفريق العامل ككللذا . أو الدولة موضوع هذا االستعراض/و
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  املرفق
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