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  مقدمة  -أوالً  
 بالفلسفة األساسية اليت تقـوم  موريشيوسيهتدي تعزيز حقوق اإلنسان ومحايتها يف    -١

وإضافة إىل األحكام املتعلقة حبقـوق      ". الشعب أوالً "عليها إجراءات احلكومة وهي فلسفة      
دابري اليت ترمي إىل ضـمان متكـني        اإلنسان املكرسة يف الدستور، اعُتمدت جمموعة من الت       

املواطنني يف موريشيوس من ممارسة حقوقهم املدنية والسياسية واالقتـصادية واالجتماعيـة            
 بصرف النظر عن عرقهم أو أصلهم القومي أو رأيهم الـسياسي أو             والثقافية على حنو فعال   

 راسخاً بتعزيـز     التزاماً موريشيوسوقد التزمت حكومة    . لوهنم أو معتقدهم أو نوع جنسهم     
  .يات األساسية ملواطين هذا البلدالدميقراطية وبناء صرح األمة ومواصلة إرساء احلقوق واحلر

يف دورته احلادية عشرة تقرير      ، عندما اعتمد جملس حقوق اإلنسان     ٢٠٠٩ويف عام     -٢
، كانت موريشيوس حتتل املرتبة السادسة والعشرين من بـني          وريشيوساالستعراض اخلاص مب  

وتـصنف  . بلدان األكثر دميقراطية حسب تصنيف وحـدة االسـتخبارات االقتـصادية          ال
موريشيوس حالياً حبسب آخر مؤشر للدميقراطية صادر عن وحدة االستخبارات االقتـصادية    

املرتبة الثامنة عشرة بني البلدان األكثر دميقراطية، وهو ما يشهد علـى التـزام حكومـة                يف  
ف مؤشـرات    تـصن  وباملثل،. ئم للدميقراطية وحقوق اإلنسان   موريشيوس بتعزيز اهليكل القا   
موريشيوس يف املرتبة الثامنة يف العامل من ) Heritage Foundation(أخرى، مثل مؤسسة التراث 

يف املرتبة اخلامـسة يف العـامل       ) Yale Institute(حيث احلرية االقتصادية، ويصنِّفها معهد ّيل       
حتفظت موريشيوس باملرتبة األوىل لعدة سنوات حبـسب        وقد ا . حبسب مؤشره لألداء البيئي   

مرتبـة  ، جـاءت    ٢٠١٣ التنمية البشرية لعام     ويف تقرير ). Mo Ibrahim( مؤشر مو إبراهيم  
وتثبـت مجيـع هـذه      . ة للتنمية البشرية  عالي اليت تتمتع مبعدالت      فئة البلدان  موريشيوس يف 

 لكوهنا دولة من الـدول      وريشيوسملاملؤشرات أنه على الرغم من حمدودية القدرات املتاحة         
اجلزرية الصغرية النامية، فإن حكومة موريشيوس تلتزم بضمان أن يتمتع كل مـواطن مـن               
مواطنيها إىل أقصى حد ممكن حبقوقه املدنية والسياسية فـضالً عـن حقوقـه االقتـصادية                

  . واالجتماعية والثقافية

  املنهجية والعملية التشاورية  -ثانياً  
 يف إعداد تقريرها الذي سيقدَّم لالستعراض الـدوري الـشامل           موريشيوسالتزمت    -٣

باملبادئ التوجيهية العامـة إلعـداد املعلومـات الـيت تـرد يف مقـرر جملـس حقـوق                   
  .١٧/١١٩ اإلنسان

، ورودريغز، وأغاليغا، موريشيوس جزر موريشيوسويغطي التقرير الوطين جلمهورية       -٤
 يف ذلك دييغو غارسـيا       األرخبيلية، مبا  سجزر شاغو ووتروميلني، وكارغادوس كاراجوس،    

وقد أُعد هذا التقرير يف     . موريشيوسومجيع اجلزر األخرى اليت تشكل جزءاً من أراضي دولة          
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إطار عملية تشاورية وطنية واسعة بني احلكومة واملؤسـسات الوطنيـة حلقـوق اإلنـسان       
). مبا يف ذلـك رودريغـز      (ريشيوسموواملنظمات غري احلكومية واجملتمع املدين يف مجهورية        

) مبا يف ذلك منظمـات مـن رودريغـز        (وُنظمت حلقات عمل مع منظمات اجملتمع املدين        
لتوضيح عملية االستعراض الدوري الشامل إضافة إىل مجع املدخالت من أجل إعداد تقريـر              

 خالل الربيـد    للتعبري عن رأيه من   وُدعي اجلمهور أيضاً عرب املقاالت الصحفية       . اجلولة الثانية 
وأُطلقت محالت توعية بشأن االستعراض الدوري الشامل أيضاً على التلفزيـون           . اإللكتروين

ويهـدف  . الوطين يف أوقات جتمع أكرب عدد من املشاهدين لكسب أكرب عدد من اجلمهور            
 موريـشيوس التقرير أيضاً إىل تقدمي معلومات حمدثة عن التوصيات املقدمة أثناء اسـتعراض             

  :ولذلك ينبغي قراءته باالقتران مع ما يلي. ٢٠٠٩فرباير /شباطاألوىل يف للمرة 
  ؛)١(٢٠١١فرباير /شباطمنتصف املدة الذي قدمته موريشيوس يف تقرير   )أ(  
واللجنة املعنية  ) ٢٠١٠(التقارير الدورية املقدمة إىل جلنة مناهضة التعذيب          )ب(  

  .)٢()٢٠١٢(لقضاء على التمييز العنصري وجلنة ا) ٢٠١٠(بالقضاء على التمييز ضد املرأة 

 التطـورات منـذ االسـتعراض األخـري يف          -إطار حقوق اإلنسان      -ثالثاً  
  ٢٠٠٩ عام

  التطور السياسي    
 اإلنسان إىل ديوان    ، نقلت مسؤولية ملف حقوق    ٢٠٠٨أكتوبر  /تشرين األول منذ    -٥

يعي لضمان توفري محايـة    وقد قامت احلكومة بتوطيد اإلطار املؤسسي والتشر      . رئيس الوزراء 
قانونية كافية جلميع شرائح السكان وذلك لتعزيز تعهداهتا يف جمال حقوق اإلنسان والوفـاء              

وقد ُعدِّلت السياسات والربامج أيضاً، عند االقتضاء، من أجـل ضـمان            . بالتزاماهتا الدولية 
  . زيادة إعمال احلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية

، وتتـوىل   ٢٠١٠ارة التكامل االجتماعي والتمكني االقتصادي يف عام        وأُنشئت وز   -٦
  . مسؤولية العمل على تلبية احتياجات الفئات الضعيفةالوزارةهذه 
موريشيوس اجلزيـرة املـستدامة      سياسة   ٢٠١٣يونيه  /حزيرانواعتمدت احلكومة يف      -٧
)Maurice Ile Durable (       ويتمثل اهلـدف   . اتيف شكل استراتيجية وخطة عمل ملدة عشر سنو

الرئيسي من سياسة موريشيوس اجلزيرة املستدامة يف إنشاء نظام لألنشطة االقتصادية اليت تتعلق             
بإنتاج وتوزيع واستهالك سلع وخدمات ستتيح حتقيق توازن بني العمل واحلياة اخلاصة وحتسني             

 البيئية وشح املوارد    رفاه اإلنسان على املدى الطويل مع تفادي تعريض أجيال املستقبل للمخاطر          
ومتثل سياسة موريشيوس اجلزيرة املستدامة مشروعاً جمتمعياً جيري تنفيذه بأسلوب          . ةياإليكولوج

وتستند هذه السياسة إىل    . قائم على املشاركة والدميقراطية مبراعاة تطلعات مجيع فئات السكان        
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، )MID 5Es(املستدامة  مخسة أركان تعرف باسم األركان اخلمسة لسياسة موريشيوس اجلزيرة          
وتغطي هذه األركان اخلمسة جمتمعـة      . االقتصاد والتعليم واملساواة  /وهي الطاقة والبيئة والعمالة   

)5Es (               طائفة واسعة من القضايا تشمل يف مجلة مسائل أخرى إدارة األراضي ومـوارد امليـاه
  .ة الفقروإدارة النفايات ومكافحة التلوث وقضايا الصحة العامة والتخفيف من حد

  التشريعيالتطور     
 هبدف ضمان   وريشيوس منذ االستعراض األخري مل    نصوص تشريعية جديدة  صدرت    -٨

  : وتشمل النصوص الرئيسية يف مجلة ما تشمله ما يلي. محاية حقوق اإلنسان على حنو أفضل
 ١٥ و١٣ و٩ و٢التوصيات ( ٢٠١٢لعام ) املعدل(قانون محاية حقوق اإلنسان    -٩
لتعزيـز دورهـا   يهدف إىل إعادة هيكلة اللجنة الوطنية حلقوق اإلنسان       قانونوهو  ،  )٤٣و

ويـنص  . كمؤسسة رئيسية يف جمال محاية حقوق اإلنسان وتعزيزها على املستوى الـوطين           
. القانون أيضاً على تعديل تشكيلة اللجنة وتوفري وسائل أفضل فيما خيص تعـيني موظفيهـا              

الوطنية حلقوق اإلنسان اليت تعمل من خـالل ثـالث          وينص القانون على سري عمل اللجنة       
ُشعب، وهي شعبة حقوق اإلنسان وشعبة الشكاوى ضد الشرطة وشعبة اآلليـة الوقائيـة              

. وقد وسِّع نطاق والية اللجنة وأصبحت مهامها اجلديدة متوائمة مع مبادئ باريس           . الوطنية
  . ٢٠١٣يوليه / متوز١وبدأ العمل باهليكل اجلديد يف 

 ٩ و ٣ و ٢التوصـيات    (٢٠١٢ الشكاوى ضد الشرطة لعـام    انون املتعلق ب  لقا  -١٠
 على إنشاء شعبة لتقدمي الشكاوى ضد الشرطة داخل اللجنة الوطنية وهو قانون ينص، )٢٢و

حلقوق اإلنسان من أجل التحقيق يف الشكاوى املقدمة ضد أفراد قوات الـشرطة خبـالف               
ون أيضاً على أن تقدم الـشعبة توصـيات إىل          وينص القان . ادعاءات الفساد وغسل األموال   

السلطة املختصة بعد إهناء التحقيق بشأن التدابري املناسبة اليت سُتتخذ، مبا يف ذلـك وضـع                
كما ينص القانون على أن حتقق الشعبة يف أية         . إجراءات جنائية أو تأديبية أو منح تعويضات      

ال الشرطة، وأن تقدم املشورة بـشأن   وفاة حتدث أثناء االحتجاز لدى الشرطة أو نتيجة ألفع        
  . ُسبل معاجلة أي سوء تصرف للشرطة ووضع حد له

، وهو قانون يرمي    )٩ و ٢التوصيتان   (٢٠١٢ قانون اآللية الوقائية الوطنية لعام      -١١
إىل إنفاذ الربوتوكول االختياري التفاقية مناهضة التعذيب وغريه من ضـروب املعاملـة أو              

وينص القانون على إنشاء شعبة لآللية   . الإنسانية أو املهينة يف موريشيوس    العقوبة القاسية أو ال   
الوقائية الوطنية داخل اللجنة الوطنية حلقوق اإلنسان ستكون اآللية الوطنية الوقائية املنصوص            

ويتمثل اهلدف اآلخر للقانون يف متكني اللجنة الفرعية ملناهضة التعذيب   . عليها يف الربوتوكول  
روب املعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة من االضطالع مبهامهـا       وغريه من ض  

  . مبوجب الربوتوكول االختياري يف موريشيوس



A/HRC/WG.6/17/MUS/1 

GE.13-15635 6 

 وهو  ،٢٠١٢يناير  / كانون الثاين  ١ الصادر يف    )٤١التوصية  (قانون تكافؤ الفرص      -١٢
 مباشر أو غري مباشر على      قانون يضمن توفري محاية أفضل من التمييز ألنه مينع التمييز بشكل          

أساس السن أو الطبقة أو العقيدة أو املنشأ اإلثين أو اإلعاقة أو احلالة الزوجيـة أو املنـشأ أو       
وحيظر قانون تكافؤ الفرص أيـضاً     . الرأي السياسي أو العرق أو نوع اجلنس أو امليل اجلنسي         

  . التمييز عن طريق اإليذاء
، وينص هذا القـانون علـى   ٢٠١١ لعام ائية الدوليةالقانون املتعلق باحملكمة اجلن   -١٣

تنفيذ نظام روما األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية يف موريشيوس تنفيذاً فعـاالً ويـضمن              
احترام موريشيوس اللتزاماهتا مبوجب النظام األساسي، وينص علـى اختـصاص حمـاكم             

جـراء الـالزم لتـسليم      موريشيوس يف حماكمة األشخاص املتهمني جبرائم دولية وحيدد اإل        
  .األشخاص للمحكمة اجلنائية الدولية وغري ذلك من أشكال التعاون مع هذه اهليئة

 من أجل توسيع نطاق حكـم       ٢٠١٢  الذي ُعدل يف عام    قانون املساعدة القانونية    -١٤
تقدمي املساعدة القانونية إىل األطراف املتهمة حبيث ال تقدم هذه املساعدة يف مرحلة احملاكمة              

وتنص التعديالت يف القانون اليت     . فحسب بل أيضاً يف املراحل األوىل من اإلجراءات اجلنائية        
 على تقدمي املساعدة القانونية يف شكل       ٢٠١٢نوفمرب  / تشرين الثاين  ٥دخلت حيز النفاذ يف     

 حتـت التحـذير   متـهم مشورة وإرشاد قانونيني خالل تسجيل إفادة سجني أو طرف     ‘١‘
من القانون على أن    ) ٢)(باء(٧وتنص املادة   .  اإلفراج بكفالة  طلب خالل   متثيل قانوين  ‘٢‘و

يعلم ضابط الشرطة املسؤول عن مركز الشرطة كل حمتجز أو متهم يشتبه يف ارتكابه جرمية               
جنائية كما هو حمدد يف القانون باإلمكانية املتاحة له لكي يقدم طلباً للحصول على املساعدة               

ويعرف القانون يف الوقت احلاضـر      . ق يف الشرطة ولإلفراج عنه بكفالة     القانونية أثناء التحقي  
  .بقانون املساعدة القانونية واملعونة القضائية

 تشرين  ١٥الذي دخل حيز النفاذ يف       لقانون اجلنائي ل )املعدل( ٢٠١٢ عام   قانون  -١٥
هـي  ، وينص هذا القانون على جواز إهناء احلمل يف ظروف حمـددة و  ٢٠١٢أكتوبر  /األول

إهنـاء  عندما يكون    )ب( حياة احلامل للخطر؛     إىل تعريض  استمرار احلمل    ؤديعندما ي  )أ(
احلمل ضرورياً ملنع اإلصابة الدائمة اليت تعرض صحة احلامل اجلسدية أو العقليـة للخطـر؛               

عندما يكون هناك احتمال كبري من مغبة أن يؤدي استمرار احلمل إىل تعرض اجلـنني                )ج(
عنـدما  ) د(  وفقاً لتقييم أخصائيني معترف هبم؛   لشذوذ شديد بدين أو عقلي    لتشوه خطري أو    

تتجاوز فترة احلمل أربعة عشر أسبوعاً ويكون نامجاً عن حالة اغتصاب أو جمامعة جنسية               ال
مع امرأة دون سن السادسة عشرة أو جمامعة جنسية مع شخص معني أبلغ عنه إىل الشرطة أو               

الت على قانون اجمللس الطيب لكي ينص يف مجلة أمور على أنه            وأُدخلت أيضاً تعدي  . الطبيب
  . جيوز ألخصائي جماز يف طب النساء والتوليد إجراء عملية إلهناء احلمل يف مؤسسة معتمدة

 / نيـسان  ٢١ الذي صـدر يف      )٣٠التوصية  (قانون مكافحة االجتار باألشخاص       -١٦
األمم املتحدة ملنـع االجتـار      وتوكول  وتتمثل أهداف هذا القانون يف إنفاذ بر      . ٢٠٠٩ أبريل
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باألشخاص ومكافحته ومحايـة ضـحايا       ، وإىل منع االجتار   عليهباألشخاص وقمعه واملعاقبة    
 الوطن والعودة   وينص القانون على إعادة ضحايا االجتار باألشخاص إىل       . االجتار ومساعدهتم 

  .شيوس إضافة إىل منحهم التعويضاتإىل موري

  )٤التوصية (مشروع قانون تعديل القانون اجلنائي /باجلرائم اجلنسيةمشروع قانون يتعلق     
عرضت احلكومة على اجلمعية الوطنية مشروع قانون يتعلق بـاجلرائم اجلنـسية يف               -١٧

بيد أنه يف أعقاب اجلدل الذي أثارته قضية إلغاء جترمي اللواط، أُحيـل             . ٢٠٠٧أبريل  /نيسان
وقد عقدت اللجنة املصغرة عدة اجتماعـات يف        . عته ملراج القانون إىل جلنة مصغرة   مشروع  

 /بيد أنه قبل أن تقدم اللجنة املصغرة أي تقرير إىل الربملان، ُحل الربملـان يف آذار            . هذا الشأن 
 مجيع الـوزارات فيمـا      ٢٠١٠مايو  /أيارومع ذلك استشار النائب العام يف       . ٢٠١٠مارس  

 /وقررت احلكومة يف شباط   . ا وتعليقاهتا يتعلق مبشروع القانون من أجل معرفة وجهات نظره       
 تعديل القانون اجلنائي القائم من أجل إدراج أحكام أفضل بشأن جترمي خمتلف             ٢٠١٣فرباير  

أفعال الشذوذ اجلنسي، مبا يف ذلك االغتصاب يف كنف الزوجية عوضاً عن متابعة مراجعـة               
  .مشروع القانون الذي يتعلق باجلرائم اجلنسية

  على أرض الواقعومحاية حقوق اإلنسان تعزيز   -رابعاً  

  تدابري السياسة العامة واملؤسسات اجلديدة    

  )١٤التوصية (خطة العمل الوطنية املتعلقة حبقوق اإلنسان   -١  
 يف تنفيذ خطـة عمـل       ٢٠١٢أكتوبر  / الوزراء يف تشرين األول    شرع ديوان رئيس    -١٨

  . ٢٠٢٠-٢٠١٢وطنية حلقوق اإلنسان للفترة 
  :طة العمل األهداف والغايات التاليةوحتدد خ  -١٩

  تعزيز التعاون الدويل يف جمال حقوق اإلنسان؛  )أ(  
  تعزيز اإلطار الوطين حلقوق اإلنسان؛  )ب(  
  محاية احلقوق املدنية والسياسية وكفلها؛  )ج(  
  ضمان تعزيز إعمال احلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية؛  )د(  
  سياق تكافؤ الفرص بني اجلنسني؛ضمان حقوق املرأة يف   ) ه(  
  ضمان حقوق الشباب؛  )و(  
  حتسني محاية حقوق الضعفاء وضمان حقوقهم؛  )ز(  
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  ضمان احلق يف التنمية املستدامة؛  )ح(  
  تعزيز التثقيف حبقوق اإلنسان والتوعية هبا؛  )ط(  
التشجيع على زيادة مشاركة اجملتمع املدين وقطـاع األعمـال وتيـسري              )ي(  

  . بوجه عام يف تعزيز حقوق اإلنسان ومحايتهامشاركتهما
. وتشكل خطة العمل هذه عالمة فارقة يف تاريخ حقوق اإلنسان يف موريـشيوس              -٢٠

وُتظهر اخلطة اإلجنازات اليت حققتها موريشيوس يف جمال محاية حقوق اإلنـسان وتعزيزهـا            
وطنية حلقوق اإلنـسان،    ومن التوصيات الرئيسية خلطة العمل ال     . وترسم مسار املرحلة املقبلة   

 يف ديوان رئيس الوزراء على      برئاسة كبري املدراء التنفيذيني   لرصد حقوق اإلنسان    إنشاء جلنة   
أن تضم اجلهات صاحبة املصلحة املعنية، مبن فيها ممثلـو الـوزارات واإلدارات املختـصة               

 اإلنسان إضافة   واملؤسسات الوطنية حلقوق اإلنسان واملنظمات غري احلكومية اليت تعىن حبقوق         
  .ويتمثل دور اللجنة يف ضمان تنفيذ التوصيات الواردة يف خطة العمل. إىل القطاع اخلاص

ويوجد عدد من املؤسسات املسؤولة عن دعم النظام الـدميقراطي الدسـتوري يف               -٢١
. وهذه املؤسسات مستقلة وال ختضع إال للدستور والقانون ومتارس عملها برتاهة. موريشيوس

لكل شخص داخل الوالية الوطنية ملوريشيوس أن يستفيد من هذه املؤسـسات مـن         وميكن  
  .أجل احلصول على سبل انتصاف مناسبة

 ٢٠التوصـيتان    (٢٠١٢أبريل  / يف نيسان  اللجنة املعنية بتكافؤ الفرص   وأُنشئت    -٢٢
  : يليمبوجب قانون تكافؤ الفرص، وتضطلع اللجنة جبملة مهام منها ما) ٢١و

لى القضاء على التمييز وتعزيز تكافؤ الفرص وإقامة عالقات جيدة          العمل ع   )أ(  
  األشخاص على اختالف حالتهم؛بني 

  إجراء حتقيقات بناء على شكوى تلقتها اللجنة أو مببادرة منها؛  )ب(  
حماولة املصاحلة بني األطراف الذين قدموا الشكوى واألشـخاص الـذين             )ج(  

  قُدمت الشكوى ضدهم؛
وث وتعزيزها وإقامة برامج تعليمية وغريها من الربامج ألغراض         إجراء البح   )د(  

القضاء على التمييز وتعزيز تكافؤ الفرص والعالقات اجليدة بني األشخاص علـى اخـتالف              
  حالتهم؛
  إعداد مبادئ توجيهية ومدونات مناسبة لتفادي التمييز؛  ) ه(  
مل واجلمهور علـى    اختاذ مجيع التدابري الضرورية لضمان إطالع أرباب الع         )و(  

وينص قانون تكافؤ الفرص أيضاً على إنشاء حمكمـة معنيـة           . املبادئ التوجيهية واملدونات  
بقضايا تكافؤ الفرص تتألف من رئيس وشخصني آخرين لالستماع إىل الشكاوى اليت حتيلها             

  .اللجنة إليها وللفصل فيها
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، تلقت اللجنـة    ٢٠١٣ يونيه/ حزيران ٢٠ و ٢٠١٢أبريل  /ويف الفترة ما بني نيسان      -٢٣
  : قضية كانت بالفعل موضع دراسة كالتايل٤٣٠ شكوى، منها ٦٥٥حنو 

   قضايا أفضت إىل املصاحلة؛٩  )أ(  
   قضية خلصت اللجنة فيها إىل عدم وجود دليل على التمييز؛٢٧  )ب(  
  قضية واحدة أُحيلت إىل احملكمة املعنية بقضايا تكافؤ الفرص؛  )ج(  
ما ألهنا سقطت بالتقادم أو ألن أصحاب الشكوى قد          قضية ألغيت إ   ١٨٦  )د(  

 أصحاب الشكوى ن   خترج عن جمال اختصاص اللجنة أو أل       ن الشكاوى سحبوا شكواهم أل  
  ؛ من تقدمي معلومات إضافيةمل يتمكنوا
 قضايا ال تزال التحقيقات جارية بشأهنا، وجيري البحث للحـصول           ٢٠٧  ) ه(  

  .على معلومات إضافية يف هذا اخلصوص
  . قضية متبقية، جتري حتقيقات أولية يف هذا الشأن٢٢٥وفيما خيص   -٢٤
.  تقريراً مؤقتاً وأعلنته على املـأل   ٢٠١٢أكتوبر  /وقد أعدت اللجنة يف تشرين األول       -٢٥

، نشرت اللجنة أيضاً مبادئ توجيهية موجهة إىل أرباب العمل ترمي ٢٠١٣أبريل /ويف نيسان
  :إىل حتقيق األهداف التالية

تقدمي توجيهات إىل أرباب العمل بشأن كيفية منع التمييز يف العمل وحتقيق              )أ(  
  تكافؤ الفرص يف جمال العمالة؛

مساعدة أرباب العمل الذين تقع على عاتقهم واجبات والتزامات مبوجب            )ب(  
  قانون تكافؤ الفرص من أجل فهم مسؤولياهتم وحقوقهم؛

 تتعلق بتكافؤ الفرص يف العمل      مساعدة أرباب العمل على إعداد سياسات       )ج(  
  وتطبيقها هبدف التقليل إىل أدىن حد من خماطر التمييز؛

مساعدة أرباب العمل على النهوض بربامج التعيني والتـدريب واختيـار             )د(  
العاملني والعمالة على أساس اجلدارة فيما خيص املوظفني العاملني لديهم أو الذين حيتمـل أن       

  .يعملوا يف املستقبل
جلنة احلقيقة والعدالة اليت أُنشئت مبوجب القانون اخلاص بلجنـة احلقيقـة            وإن    -٢٦

وقد كُلفت هذه   . ٢٠٠٩مارس  / آذار ٢٠ بدأت العمل يف     ٢٠٠٨والعدالة الصادر يف عام     
اللجنة بسلطة إجراء حتقيقات يف حاالت العبودية والعمل املرهتن خالل احلقبة االستعمارية يف             

دابري املناسبة حبيث تشمل أحفاد ضحايا العبودية والعمـل املـرهتن           موريشيوس، وحتديد الت  
 أن هلم   أرض يدعون  ةمصادرة أي والتحقيق يف الشكاوى املقدمة من األشخاص املتضررين من         

فيها مصلحة أو من سقوط حقهم فيها وإعداد تقرير شامل عـن أنـشطتها واسـتنتاجاهتا                
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وقـدمت اللجنـة تقريرهـا إىل رئـيس       . عيةباالستناد إىل معلومات وأدلة وقائعية وموضو     
  . ٢٠١١نوفمرب / تشرين الثاين٢٥اجلمهورية يف 

 جلنة رفيعة املستوى مشتركة     ٢٠١١ديسمرب  / كانون األول  ٩وأنشأت احلكومة يف      -٢٧
 نائب رئيس الوزراء ووزير املالية والتنمية االقتصادية للنظـر يف تنفيـذ      بني الوزارات برئاسة  

  .يف تقرير جلنة احلقيقة والعدالةالتوصيات الواردة 
 وافقت احلكومة على االقتراح الذي قدمته اللجنة الرفيعة         ٢٠١٢فرباير  / شباط ١٧ويف    -٢٨

 توصية قدمتها جلنة احلقيقـة  ١٩املستوى املشتركة بني الوزارات لتنفيذ جمموعة أوىل مؤلفة من    
 إىل ذلك، أنشأت الـوزارات      وإضافة. والعدالة ستفضي إىل نتائج سريعة وحتقق فوائد واضحة       

املمثلة يف اللجنة الرفيعة املستوى املشتركة بني الوزارات، على مستواها، وحدة خمصصة للقيـام   
  .بدراسة تفصيلية للقضايا والتوصيات الواردة يف التقرير اخلاصة بقطاع كل منها

يقدم وسوكُلف فريق تنسيق مبهمة تنسيق تنفيذ هذه التوصيات ورصدها عن كثب،              -٢٩
  .الفريق تقارير منتظمة إىل اللجنة الرفيعة املستوى املشتركة بني الوزارات

  :وأُنشئت جلنة للبحث والوساطة يف جمال األراضي من أجل القيام مبا يلي  -٣٠
إجراء حتقيق معّمق يف قضايا مصادرة األراضي على النحو املشار إليـه يف               )أ(  

االت مماثلة أخرى حتيلها إليها اللجنة الرفيعة املـستوى         تقرير جلنة احلقيقة والعدالة ويف أية ح      
  املشتركة بني الوزارات؛

مساعدة مقدمي الطلبات على استعادة مجيع الوثائق الضرورية، مبا يف ذلك             )ب(  
سندات امللكية واملخططات وشهادات احلالة املدنية بالتعاون مع املؤسسات املناسبة األخرى           

  من أجل حتديد شجرة نسبهم؛
تقدمي املساعدة إىل مقدمي الطلبات يف املواعيد احملددة بشأن أعمال مـسح              )ج(  

  األراضي أو غريها من اإلجراءات الضرورية؛ 
إسداء املشورة إىل مقدم الطلب بعد إجراء حتقيقات وحتريات شاملة عـن              )د(  

  طلبه وعن مسائل أخرى ذات صلة؛
  .يةوتعزيز التسويات الودالعمل كهيئة وساطة   )ه(  

  )٣٦التوصية (حقوق املرأة   -٢  
اعتمدت وزارة املساواة بني اجلنسني ومناء الطفل ورعاية األسـرة إطـاراً وطنيـاً                -٣١

، وهـي وثيقـة   )١٨التوصية  ( كوثيقة للسياسات العامة     ٢٠٠٨للسياسة اجلنسانية يف عام     
 جمال املساواة بني تدعو خمتلف الكيانات إىل تبين عملية حتديد السياسات اخلاصة بكل منها يف

ويقدم اإلطار أيضاً استراتيجيات عمليـة واسـعة        . اجلنسني باتباع هنج قائم على املشاركة     
 ويسترشد اإلطار الوطين لسياسات املساواة      .وترتيبات مؤسسية لتحقيق املساواة بني اجلنسني     
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. واملـساءلة بني اجلنسني مببادئ حقوق اإلنسان والتنمية اليت تركز على اإلنسان والـشراكة   
 وزارة بياناهتا السياساتية يف جمال املساواة بـني         ٢٥ وزارة من أصل     ١٦وحىت اآلن، صاغت    

اجلنسني، وتواصل وزارة املساواة بني اجلنسني ومناء الطفل ورعاية األسرة توسيع نطاق خربهتا 
تعلقـة  التقنية لتشمل مجيع الوزارات من أجل أن تضع كل وزارة منها سياساهتا القطاعية امل             

  . ٢٠١٥باجلنسني حبلول عام 
وللتصدي ملشكلة العنف املرتيل، حتدد خطة العمل الوطنية ملكافحة العنف املرتيل الـيت         -٣٢

األدوار واملسؤوليات اليت تضطلع هبا مجيع اجلهـات صـاحبة          ) ٢٦ و ٢٥التوصيتان  (أُعدت  
  :أهداف استراتيجية كاآليتوتتضمن خطة العمل مخسة . املصلحة املعنية مبكافحة العنف املرتيل

ذلك مـن ردود    حتسني التشريعات املتعلقة بالعنف املرتيل وتعزيز نظام العدالة وغري           •
  الوكاالت األخرى؛ 

توفري استجابة متعددة املؤسسات تكون مناسبة وميكن الوصـول إليهـا يف الوقـت               •
 جة إىل ذلك؛املناسب ومنسقة وتقدمي الدعم إىل مجيع الضحايا واألطفال الذين هم حبا

 التوعية وتغيري املواقف ملنع حدوث حاالت العنف اجلنسي قبل كل شيء؛ •

تشجيع اإلعالميني على إعداد التقارير بصورة مسؤولة والدعوة والتوعيـة وتـوفري           •
 املنابر من أجل تشجيع اجملتمع احمللي بوجه عام على مناقشة مسألة العنف املرتيل؛

ة بالعنف املرتيل وتعزيز بناء القدرات وإنشاء آليات إجراء البحوث والدراسات املتعلق  •
مناسبة لرصد وتقييم خطة العمل الوطنية ملكافحة العنف املرتيل من أجل تعزيز أفضل    

 .املمارسات

 يف املائة من اإلجراءات املوصى هبا يف اخلطة، وعلـى           ٩٤وقد ُنفِّذ بالفعل ما نسبته        -٣٣
  : سبيل املثال

 القانون املعدل لقانون احلماية من العنـف املـرتيل          ٢٠١١سبتمرب  /أيلولصدر يف    •
  ؛٢٠٠٧ لعام

إدراج عنصر يتعلق بالعنف املرتيل يف برنامج التدريب املنفذ يف مدرسـة تـدريب               •
 الشرطة؛

تنفيذ جمموعة من برامج التوعية من أجل توعية النساء على مستوى القاعدة الشعبية              •
وقد ُوزِّعت مواد لإلعـالم والتعلـيم       . هلنمبشاكل العنف املرتيل واخلدمات املتاحة      
 .واالتصال يف شكل كراسات ومنشورات

 /تـشرين األول  وأنشأت الوزارة برناجماً وطنياً لوضع حد للعنـف اجلنـساين يف              -٣٤
 من أجل ضمان إجراء تنسيق على املستوى الوطين لألعمال الرامية إىل وضع             ٢٠١١ أكتوبر

ويف هذا اخلصوص، أُعدت خطة عمل وطنية حمـسوبة         . حد للعنف اجلنساين يف موريشيوس    
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وتقدم اخلطة هنجـاً متعـدد      . ٢٠١٥-٢٠١٢التكاليف لوضع حد للعنف اجلنساين للفترة       
  :املستويات للتصدي للعنف اجلنساين عن طريق ما يلي

  مراجعة القوانني والسياسات الوقائية واعتمادها وإنفاذها؛  )أ(  
وأمن العدالة واألنظمة التعليمية وأنظمة     /لقانوينحتسني أنظمة الصحة واألمن ا      )ب(  

  الضمان االجتماعي لرصد ضحايا أفعال العنف اجلنساين ومتابعة حالتهم وحماسبة مرتكبيها؛
  ضمان توفري خدمات سريعة وإنسانية إىل الناجني؛  )ج(  
اتباع هنج متعدد القطاعات ومنّسق إزاء معاجلة مسائل العنف اجلنساين يف             )د(  

  د؛البل
إحداث تغيري يف السلوك لدى الرجال والصبيان الذين ُيحتمل أن يرتكبـوا              )ه(  

  .أفعال العنف اجلنساين
 يف املائة من اإلجراءات املوصى هبا يف خطة العمـل،           ٢٥وقد ُنفِّذ بالفعل ما نسبته        -٣٥

وعية  موظفاً من وزارة الصحة ون     ١٣٥وعلى سبيل املثال استفاد من برامج بناء القدرات حنو          
  . ممثالً ملنظمات اجملتمع املدين٨٩احلياة ووزارة احلكومة احمللية فضالً عن زهاء 

، سـتعرض   "الرجال كـشركاء  "وإضافة إىل العمل مع الرجال من خالل مشروع           -٣٦
وزارة املساواة بني اجلنسني ومناء الطفل ورعاية األسرة قريباً مشروعاً جديداً ُيعرف باسـم              

وسُيتيح هذا الربنـامج تنـشئة      ". ب هبدف مكافحة العنف اجلنساين    برنامج متكني الشبا  "
. الشباب يف ظل ثقافة الالعنف وبالتايل خفض حوادث العنف اجلنساين يف األجل الطويـل             

 منطقة وقد استفاد من     ١٧ليشمل حنو   " الرجال كشركاء "وقد جرى توسيع نطاق مشروع      
  .  شخص١٣ ٠٠٠هذا املشروع أكثر من 

رة املساواة بني اجلنسني ومناء الطفل ورعاية األسرة أيضاً اخنراط اهليئـات            وتعزز وزا   -٣٧
وجيري تنفيذ برامج توعية مشتركة مع الـشباب        . الدينية يف عملية مكافحة العنف اجلنساين     

  .والرجال والنساء لتوعيتهم بقضايا العنف اجلنساين وإشراكهم يف مكافحة العنف اجلنساين
املشاكل األسرية يف مكاتب دعم األسـرة       /إىل ضحايا العنف املرتيل   وُتقدَّم املساعدة     -٣٨

  :على النحو التايل
لحصول علـى أوامـر     لإىل املوظفني املكلفني برعاية األسرة ومحايتها        طلبتقدمي   •

 والتمكني من شغل املسكن اململوك أو املُستأجر؛/باحلماية

 ؛)فراد أو للزوجنيمشورة لأل(املشورة املقدمة من األخصائيني يف علم النفس  •

 .املشورة القانونية املقدمة من خرباء قانونيني •
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  )٢٥التوصية (دور اإليواء     
أنشئت دار إيواء للنساء واألطفال املنكوبني يف إطار صندوق استئماين هبدف توفري              -٣٩

وتقدم دار اإليواء ملجـأً     . مأوى مؤقت للنساء واألطفال ضحايا اإليذاء واملشاكل األسرية       
تاً إىل النساء بعيداً عن البيئة األسرية املثرية للرتاع، وإىل األطفال الذين ميرون بظـروف                مؤق

صعبة، كاألطفال الذين يتعرضون للضرب واإلمهال وإساءة املعاملة من آبائهم أو األوصـياء             
وإضافة إىل ذلك، تشكل دار اإليواء تدبرياً من تدابري اإلدماج االجتماعي لألطفـال             . عليهم
  . ين يودعون فيهاالذ

  الربوتوكول املتعلق مبساعدة ضحايا االعتداء اجلنسي    
بغية احليلولة دون تعرض الضحايا ملزيد من الصدمات النفسية يف مراكـز              )أ(  

ـ   املتعلق ربوتوكولالالشرطة وأقسام اإلصابات يف املستشفيات، ينص        ساعدة ضـحايا   مب
 هنجاً منسقاً أي وزارة الصحة ونوعية احليـاة   على أن تتبع السلطات املعنية   االعتداء اجلنسي 

  .وكذلك الشرطة حبيث تتاح للضحايا إمكانية تلقي املساعدة العاجلة واملناسبة التوقيت
، وتبلغ الشرطة الوزارة حباالت     ٢٠٠٦مارس  /آذاريطبق الربوتوكول منذ      )ب(  

وتقـدم  ). الساعةيعمل على مدار  (١١٩االعتداء اجلنسي عرب خط هاتفي مباشر على الرقم  
وتتخذ بعد ذلك إجراءات املتابعة من خالل . املساعدة النفسية واملشورة القانونية إىل الضحايا     

بيل فيلج وغودالنـدس، وفليـك، ومببـوس، وفيـنكس          (مكاتب دعم األسرة يف الوزارة      
  ). بيلي وروس

  مشاركة املرأة يف احلياة السياسية واختاذ القرار    
كة املرأة يف العملية الوطنية الختاذ القرار، تلتزم موريشيوس بالقرار          فيما يتعلق مبشار    -٤٠

الذي اختذته اجلماعة اإلمنائية للجنوب األفريقي بزيادة مشاركة املرأة يف احلياة السياسية واختاذ   
ويف العمليتني االنتخابيتني العامتني األخريتني اللـتني جـرى         .  يف املائة  ٣٠القرارات بنسبة   

، التزمت األحزاب الـسياسية الرئيـسية       ٢٠١٠مايو  /أيار و ٢٠٠٥يوليه  /متوز  تنظيمهما يف 
بتعهداهتا بزيادة نسبة متثيل املرأة يف اجلمعية الوطنية وكان هناك ازدياد ملحـوظ يف عـدد                

  . املرشحات

  )٣٤التوصية (مشاركة املرأة يف انتخابات القرى احمللية وانتخابات البلدية     
التمثيل املالئم لكل جنس يف اهليئات احمللية، ينص قانون احلكومة          بغية ضمان حتقيق      -٤١

 على أنه يتعني على كل جمموعة ترشح أكثر من شخصني عـن الـدائرة               ٢٠١١احمللية لعام   
 يكون مجيع املرشحني  االنتخابية أثناء انتخابات جمالس البلدية أو جمالس القرى أن تكفل أال            

لمرأة يف احلياة السياسية من أجل زيادة مشاركة املرأة وأنشئ منتدى وطين ل . من نفس اجلنس  
  .يف احلياة السياسية والعمل على متثيل املرأة على قدم املساواة بالرجل يف احلياة السياسية
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 ما ٢٠١٠وفيما يتعلق بتمثيل املرأة يف هيئات اختاذ القرار، كانت النساء متثل يف عام   -٤٢
 يف املائة من أعضاء النيابة العامة يف حماكم الدرجة          ٦٣,٦ يف املائة من القضاة و     ٤٧,١ نسبته

 ٣٧,٢ يف املائة من األمناء الدائمني و٣٥ويف القطاع العام، تشكل النساء ما نسبته . املتوسطة
وحالياً تشغل السيدة مونيك أنييس أوحسان بيليبـو        . يف املائة من املدراء ورؤساء اإلدارات     

  .منصب نائب رئيس اجلمهورية

  حقوق الطفل  -٣  
 ٢٠١١يونيـه   /حزيران ١٤يف أعقاب زيارة املقرر اخلاص، صّدقت موريشيوس يف           -٤٣

على الربوتوكول االختياري بشأن بيع األطفال واستغالل األطفـال يف البغـاء ويف املـواد               
 على الربوتوكول االختياري التفاقية حقوق      ٢٠١٢أغسطس  /آب ١٣ووقعت يف   . اإلباحية

  . )٢٨ و١التوصيتان (راء تقدمي البالغات الطفل املتعلق بإج
وقد اختذت بالفعل إجراءات إلعداد استراتيجية وطنية حلماية الطفل هبدف تـدعيم              -٤٤

وتعزيز اجلهود والتدابري اجلارية ملعاجلة قضايا محاية الطفل وضمان محاية األطفـال مـن أي               
  .شكل من أشكال اإليذاء والعنف

 اجلنسني ومناء الطفل ورعاية األسرة على وضع الـصيغة          وتعكف وزارة املساواة بني     -٤٥
النهائية ملشروع قانون يتعلق باألطفال، ومن املتوقع عرض مشروع القانون على اجلمعية الوطنية             

ويرمي مشروع القانون إىل دعم خمتلـف نـصوص         ). ١٢ و ٨التوصيتان  (يف هناية هذا العام     
  . القوانني مبا يتمشى مع اتفاقية حقوق الطفلالقانون املتعلق حبقوق الطفل ومواءمة مجيع

ووفقاً لتوصيات األمم املتحدة، أنشأت الشرطة أيضاً وحدة للشرطة مكلفة حبمايـة              -٤٦
األسرة وتضطلع بوالية خاصة هي تقدمي خدمات معينة لفئة من األشخاص الذين يعتربون من       

  .يضاً األطفالوتشمل هذه الفئة من األشخاص أ. الفئات الضعيفة يف اجملتمع
ومع تزايد ضعف األطفال يف جمتمعنا، أنشأت وحدة شرطة موريشيوس، بناء علـى        -٤٧

 كتيبةطلب من وزارة املساواة بني اجلنسني ومناء الطفل ورعاية األسرة، وحدة جديدة تسمى            
ومن . ٢٠٠٤مايو /أيار اعتباراً من )Brigade pour la Protection des Mineurs( محاية القصر

. ولويات هذه الكتيبة العمل كهيئة مراقبة على مجيع أشكال استغالل األطفـال وإيـذائهم             أ
 إىل توفري احلماية لألطفـال إىل  الكتيبة خدمة مفيدة وصاحلة لرعاية العمالء ترميوتقدم هذه   

أقصى حد ممكن واملساعدة يف التخفيف من قلق اآلباء الذين يتعرض أطفاهلم هلذا النوع مـن    
 عملها مع وزارة املساواة بني اجلنسني ومنـاء الطفـل           كتيبة محاية القصر  وستواصل  . اإليذاء

ورعاية األسرة على محاية األطفال من مجيع أشكال اإليذاء، مبا يف ذلك االستغالل اجلنـسي               
  ).٢٩التوصية (لألطفال ألغراض جتارية 
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ل اجلنسي لألطفـال    وبدأت وزارة السياحة والترفيه محلة توعية بشأن تأثري االستغال          -٤٨
وقد أُعد كُتيب بشأن    . ألغراض جتارية هبدف الترويج ملوريشيوس بوصفها وجهة عائلية آمنة        

  . عدم التسامح املطلق مع استغالل األطفال
، يقوم موظفون من وزارة املساواة بني اجلنسني ومناء ٢٠٠٨يناير /كانون الثاينومنذ    -٤٩

) دائرة الـشرطة   (ين لألطفال ومن كتيبة محاية القصر     األسرة ومن اجمللس الوط   الطفل ورعاية   
بالتعاون مع منظمات غري حكومية بعمليات على فترات منتظمة حلفظ النظام يف مجيع أحناء              

. اجلزيرة وذلك لضمان التحاق الشباب والطالب باملدارس أثناء ساعات الدراسـة العاديـة            
ب من التغيب عن املدرسـة والتـسكع        وتعترب هذه العمليات أداة فعالة تسهم يف منع الشبا        

  . وبالتايل التورط يف أنشطة غري مشروعة
وتعمل الشرطة أيضاً بالتعاون مع األخصائيني االجتماعيني يف وزارة التعليم واملوارد             -٥٠

البشرية ومع وحدة مناء الطفل على إعادة األطفال الذين انقطعوا عن الدراسة إىل نظام التعليم            
  ).٢٧التوصية (

وحييل موظفو الشرطة األطفال الذين تعرضوا لإليذاء إىل وحدة مناء الطفل من أجل               -٥١
تلقي العالج النفسي وإيداع األطفال يف دور اإليواء، وإضافة إىل ذلك تقدم الشرطة، عنـد               

  :االقتضاء، اخلدمات التالية
 )٩٩٩: رقم اهلاتف(ختصيص خدمة هاتفية على مدار الساعة  •

 .ستوى الُشعب مفتوحة على مدار الساعةغرفة عمليات على م •

 .مدار الساعة مفتوحة أيضاً على معلومات يف الين باراكسغرفة عمليات و •

بروتوكول لتقدمي املساعدة إىل األطفال الضحايا بدءاً من محايتهم وحـىت تقـدمي              •
مبقتضى هذا الربوتوكول ميكن جلميع موظفي الشرطة الذين يؤدون  املشورة إليهم، و

غ عنها املتعلقة    يف أي مكان من البلد معرفة كيفية التعامل مع احلاالت املُبل           خدمتهم
  .بإيذاء األطفال

وُشيد مركز للرعاية واإليواء الستقبال ضحايا االستغالل اجلنسي لألطفال ألغراض            -٥٢
ني ويرمي هذا املركز إىل تقدمي املساعدة إىل األطفال ضحايا اإليذاء واالستغالل اجلنسي. جتارية

ويتاح . مساعدهتم على االندماج يف اجملتمعالستغالل اجلنسي ألغراض جتارية والذين تعرضوا ل
  .من أجل إحالة قضايا ضحايا بغاء األطفال) ١١٣(للجمهور خط هاتفي مباشر 

ويقوم موظفو شعبة التفتيش وإنفاذ القوانني يف وزارة العمل والعالقات الـصناعية              -٥٣
مة إىل الشركات ومجيع أماكن العمل، وهو ما يشمل القطاعني الرمسي  والعمالة بزيارات منتظ  

وكلمـا  . وغري الرمسي للعمالة من أجل الكشف عن حاالت عمل األطفال واملعاقبة عليهـا            
اكُتشف طفل يعمل بصورة غري مشروعة يطالب رب العمل بإهناء عمله وُترفع دعوى جنائية              

  ).٢٩التوصية (ضد رّب العمل وفقاً لذلك 
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  )٣٩التوصية (املعوقني حقوق   -٤  
 على اتفاقية األمم املتحدة حلقوق      ٢٠١٠يناير  /قت موريشيوس يف كانون الثاين    صّد  -٥٤

وترى احلكومة أنه ينبغي حتقيق تكافؤ الفرص جلميع املواطنني وعدم . األشخاص ذوي اإلعاقة  
عاقـة حتديـداً    ويف موريشيوس خيضع تنظيم عمالة األشـخاص ذوي اإل        . التمييز يف اجملتمع  

علـى أنـه    القانون  هذا  وينص  . تدريب األشخاص ذوي اإلعاقة وتوظيفهم    ب  املتعلق لقانونل
يبلغ  شركة   كل يف املائة من القوة العاملة لألشخاص ذوي اإلعاقة يف           ٣ينبغي ختصيص نسبة    

ومية ينطبق هذا القانون أيضاً على اهليئات شبه احلك       و.  موظفاً أو أكثر   ٣٥ عدد املوظفني فيها  
  . التشريعية واللجان والشركات اليت تكون فيها احلكومة جهة مسامهةواجملالس

وقد ُعدل مؤخراً القانون املتعلق بتدريب األشخاص ذوي اإلعاقة وتوظيفهم لكـي              -٥٥
  :يتيح نص القانون حتقيق األهداف التالية

ص حتديد وسيلة أفضل إلنفاذ القانون هبدف التشجيع على حصول األشخا           )أ(  
  ذوي اإلعاقة على العمالة؛

إنشاء جلنة استماع تضطلع مبسؤولية حتديـد مـسامهة أربـاب العمـل               )ب(  
  واإلعفاءات وفقاً ألحكام القانون؛

  .رفع الغرامة املفروضة يف حال عدم االمتثال للقانون  )ج(  
وُيشترط يف الوقت احلاضر أن يكون اجمللس الذي أُنشئ مبوجب القانون مـسؤوالً               -٥٦
 تشكيل جلنة استماع لعقد جلسات استماع ألغراض القانون ويبلغ اجمللس بأية نتيجـة              عن

وُتحـدد جلنـة   . وتوصية تصدرها جلنة االستماع لكي ينظر فيها ويتخذ قراراً يف هذا الشأن 
إىل حـد   من املتعذر على صاحب العمـل       االستماع ما إذا كان     االستماع بعد إهناء جلسة     

ألشخاص ذوي اإلعاقة   إىل ا أن يقدم عمالً مناسباً      ة نشاطه التجاري،   بالنظر إىل طبيع   ،معقول
 إىل ذلك جيوز للمجلس يف ضوء ما قررته اللجنة أن           وإضافة. أو يوفر هلم فرص عمل مالئمة     

يعطي صاحب العمل كل التوجيهات يف حدود ما يراه معقوالً ومناسباً يف مجيع الظـروف،               
دفع صاحب العمل إىل اجمللس مسامهة مالية على النحو         مبا يف ذلك التوجيه الذي يقضي بأن ي       

 ٣ روبية يف الشهر لكل عامل معوق مل ُيعّين بعد لتطبيق احلصة احملددة بنسبة               ٤ ٠٠٠: التايل
  .يف املائة على النحو املبني أعاله

ت لإلعفاء من الرسوم اجلمركية من أجـل        وُعّدل أيضاً نظام الرسوم لتوفري تسهيال       -٥٧
) مبعزل عن املعوقني جسدياً(شراء سيارة خمصصة للفئات اجلديدة من األشخاص ذوي اإلعاقة 

  .أي الصم واملكفوفني الذين ميارسون عمالً مأجوراً وآباء األطفال املصابني بإعاقة شديدة
املشاريع والتعاونيات سعياً   ، قام وزير األعمال و    ٢٠١٣يناير  / كانون الثاين  ١٧ويف    -٥٨

 هيئـة   بوضع حاضنة يف  منه إىل متكني األشخاص املعوقني جسدياً لتعزيز مواهبهم اإلبداعية،          
  .تنمية املؤسسات الصغرية واملتوسطة احلجم يف كوروماندل
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 يف تعزيز املواهب اإلبداعيـة لألشـخاص الـذين          احلاضنة اجلديدة وتتمثل أهداف     -٥٩
وي االحتياجات اخلاصة من أجل صناعة مواد حرفية ذات نوعيـة           خيضعون للتدريب من ذ   

وتقدمي الدعم إىل تنمية مهارات تنظيم املشاريع لألشخاص املعوقني جسدياً وتيسري إنـشاء             
املؤسسات التجارية الصغرية احلجم هلؤالء األشخاص بفضل التدريب والتوجيه يف جمال إدارة            

 ذوي االحتياجات اخلاصة للمسامهة بقدر أكـرب يف         األعمال وبناء ثقة وقدرات مواطنينا من     
  . احلياة االقتصادية

، يستفيد األشخاص ذوو اإلعاقة اجلسدية مـن دورات         ٢٠١٣فرباير  /ومنذ شباط   -٦٠
اجملوهرات الفاخرة واملواد احلرفية املصنوعة من األلياف واخلـزف         : جمانية يف اجملاالت التالية   

اجلـسدية مـن    وسيستفيد األشخاص ذوو اإلعاقة     . اهزةوالدمغ الومشي وصناعة املالبس اجل    
 من التدريب يف جمال إنتاج الصناعات احلرفية وتنظـيم املـشاريع            خالل هذه احلاضنة أيضاً   

  .ومهارات حمو األمية الرقمية
  :واعتمدت احلكومة هنجاً قائماً على احلقوق إزاء مسألة اإلعاقة على النحو التايل  -٦١

   سياسة عامة تتعلق بالتعليم الشامل؛اعتمدت احلكومة  )أ(  
إتاحة جمموعة من التسهيالت لتعزيز الفرص التعليمية أمام األشخاص ذوي            )ب(  
  :اإلعاقة

 تسديد أجرة النقل لآلباء املصاحبني ألوالدهم ذوي اإلعاقة؛ '١'

 برنامج منح ملتابعة الدراسات الثانوية واجلامعية؛ '٢'

 الـذين يتـابعون حتـصيلهم       تسديد أجرة التاكسي للطالب ذوي اإلعاقة      '٣'
 اجلامعي وال ميكنهم التنقل بوسائل النقل العادية؛

  حيظر قانون تكافؤ الفرص التمييز على أساس اإلعاقة؛  )ج(  
ينص قانون مراقبة البناء على تعزيز الفرص املتاحة لوصـول املعـوقني إىل               )د(  

  اهلياكل األساسية العامة؛
 يراعي املعوقني لتمكني األشـخاص      وضعت إجراءات التصويت على حنو      ) ه(  

  ذوي اإلعاقة من املشاركة يف الشؤون العامة واحلوكمة؛
إنشاء منتدى للنساء ذوات اإلعاقة ملمارسة الضغوط من أجـل أن تتمتـع        )و(  

  النساء املعوقات حبقوقهن يف تكافؤ الفرص يف مجيع جماالت احلياة؛
مية مواهب األشخاص ذوي    إنشاء مدرسة خاصة لفنون األداء من أجل تن         )ز(  
  اإلعاقة؛
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إتاحة التسهيالت للرياضيني ذوي اإلعاقة للمشاركة يف املباريات الرياضية           )ح(  
  .على املستويني احمللي والدويل

  حقوق املسنني  -٥  
بدأت وزارة الضمان االجتماعي والتضامن الوطين وإصالح املؤسسات بناء مركـز             -٦٢

 من أجل تـوفري طاقـة اسـتيعابية سـنوية إضـافية      ٢٠١٢أبريل /ترفيهي ثالث يف نيسان  
 /ومن املزمع إكمال املشروع يف األسبوع األول تقريباً مـن متـوز  .  شخص ١٢ ٠٠٠ تضم
  .ومن املقرر أيضاً بناء مركز ترفيهي رابع. ٢٠١٣ يوليه
وجيري إنشاء مرصد يتعلق بالشيخوخة إلجراء حبوث ذات منحى عملي يف اجلوانب              -٦٣

وقد شرعت الوزارة بالفعل    . القتصادية للشيخوخة بالنظر إىل ظاهرة الشيخوخة     االجتماعية ا 
  .يف إنشاء جملس استشاري وهي بصدد تعيني أعضاء فريق البحوث

وتقترح الوزارة إنشاء برنامج لتقدمي املشورة القانونية بشأن حقوق امللكية للكبار يف              -٦٤
  .قوق امللكية لتفادي اإلساءة واالستغاللالسن من أجل تعزيز محاية املسنني فيما يتعلق حب

وستعمل الوزارة على زيادة تعزيز برنامج حمو األمية يف جمال تكنولوجيا املعلومات يف   -٦٥
وستنشئ الوزارة بالتعـاون    . صفوف املسنني لتمكينهم من االتصال عرب التكنولوجيا اجلديدة       

  .اكز الرعاية التسعة عشرمع اجمللس الوطين للحواسيب أندية للحواسيب يف مجيع مر
وتنفذ الوزارة، بالتعاون مع معهد موريشيوس للصحة، برناجماً تـدريبياً يرمـي إىل               -٦٦

 شخص من مقدمي الرعاية  ٢ ٥٠٠ شخص من مقدمي الرعاية املؤهلني و      ٥٠٠تدريب زهاء   
غري الرمسيني لتشكيل جمموعة من مقدمي الرعاية بالنظر إىل ارتفاع الطلب علـى خـدماهتم               

  .بتزايد عدد املسنني

  )٤٠التوصية (محاية حقوق العمال املهاجرين   -٦  
، شـرعت   ٢٠٠٦ومنذ عام   . تعمل موريشيوس بنشاط على تعزيز اهلجرة الدائرية        -٦٧

ويف .  عامل على عمـل يف كنـدا       ٣٠٠موريشيوس يف برامج اهلجرة الدائرية وحصل حنو        
ا، وتعمل سلطات موريشيوس مـع      ، ُصّدق على اتفاق ثنائي مع فرنس      ٢٠١٠أبريل  /نيسان

وجيري النظر أيضاً يف إبرام اتفاقات تتعلـق بـاهلجرة          . السلطات الفرنسية يف هذا اخلصوص    
وإن مؤسسة التمكني الوطنية    . الدائرية مع بلدان مثل، قطر واإلمارات العربية املتحدة وإيطاليا        

الة املنفذة لـربامج اهلجـرة   التابعة لوزارة التكامل االجتماعي والتمكني االقتصادي هي الوك    
وقد أنشأت مؤسسة التمكني الوطنية جلنة للهجرة الدائرية تضم ممـثلني ملختلـف             . الدائرية

وتقدم املنظمة الدولية للهجرة املـساعدة      . الوزارات واإلدارات من أجل توجيه العملية ككل      
  .عدادهم واختيارهم وإتعيني العمال من مواطين موريشيوسإىل حكومة موريشيوس يف 
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وموريشيوس هي أول دولة أفريقية تستضيف املنتدى العاملي املعين باهلجرة والتنميـة      -٦٨
حتسني التنمية البشرية للمهاجرين    " حول موضوع    ٢٠١٢الذي ُعقد يف موريشيوس يف عام       

ويتمثل الغرض النهائي لالجتماع الـسادس      . "ومسامهتهم يف تنمية اجملتمعات احمللية والدول     
 العاملي املعين باهلجرة والتنمية يف حتسني الظروف واآلفاق املتاحة لألشخاص الـذين            للمنتدى

وقد قدم املنتدى العاملي املعين باهلجرة والتنمية منرباً لتناول مسألة اهلجرة        . يهاجرون وألسرهم 
  :والقضايا املتعلقة باهلجرة من منظور أفريقي للتركيز على ما يلي

ث تغيرياً فيما خيص املهـاجرين والـشتات وأسـرهم          النتائج اليت سُتحد    )أ(  
وجمتمعاهتم احمللية ودوهلم األصلية ودول املقصد واليت ميكن حتقيقها يف السنوات املقبلة إلرشاد       

  عمل املنتدى يف املستقبل؛
االحتياجات والتحديات احملددة اخلاصة بالبلدان األفريقية واملهاجرين منها          )ب(  

  ق اهلجرة والتنمية فيما بني بلدان اجلنوب؛وشتاهتا وكذلك يف سيا
املشاورات الوثيقة مع اجملتمع املدين واملنظمات الدولية، وال سيما الفريـق             )ج(  

العاملي املعين باهلجرة لدعم حكومات املنتدى العاملي املعين باهلجرة والتنمية يف حتقيق النتـائج       
  املرغوبة املتفق عليها؛

 والشتات على النحو املناسب يف دعم احلكومات        مشاركة القطاع اخلاص    )د(  
  . لتحقيق النتائج املتفق عليها

وعلى الرغم من أن موريشيوس ليست دولة موقعة على االتفاقية الدوليـة حلمايـة                -٦٩
، فإن احلكومة تطبق إىل أقصى حد       ١٩٩٠حقوق مجيع العمال املهاجرين وأفراد أسرهم لعام        

  . الرتاعات بني العمال املهاجرين وأرباب عملهمممكن جوهر االتفاقية يف قضايا
  : من القانون املدين يف موريشيوس على ما يلي١٣وتنص املادة   -٧٠

  13. “L'étranger jouira à Maurice des mêmes droits civils que ceux qui sont ou 
seront accordés aux Mauriciens par les traités de la nation à laquelle cet étranger 

appartiendra.”  
نفسها اليت متنح أو سـتمنح      يتمتع األجنيب يف موريشيوس باحلقوق املدنية       "  -١٣  

 املعاهدات املربمة مع البلد الـذي ينتمـي إليـه هـذا            ملواطين موريشيوس مبوجب  
  ".األجنيب

ذلـك  ويتمتع العمال املهاجرون باألحكام والشروط نفسها اخلاصة بالعمالة، مبا يف             -٧١
  . احلد األدىن من األجور املنصوص عليه للعمال احملليني يف تشريعاتنا املتعلقة بالعمل

ويقوم موظفو الوحدة اخلاصة املكلفة بالعمال املهاجرين يف وزارة العمل والعالقات             -٧٢
الصناعية والعمالة بزيارات تفتيشية منتظمة إىل األماكن اليت يعمل فيها العمال املهاجرون من             

جل التحقق من امتثال أرباب العمل لقوانني العمل السارية والتحقيق يف أية تقارير تشري إىل               أ
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وإضافة إىل ذلك، توفر الوحدة خدمة تتيح للعمال األجانب تسجيل شكاوى           . إساءة املعاملة 
وجتري تـسوية معظـم     . مجاعية أو فردية وتنظيم اجتماعات ثالثية لالستجابة ملظامل العمال        

  .يف غضون يوم أو يومنيالشكاوى 
، ٢٠١٢ديـسمرب   /يناير إىل كـانون األول    /وخالل الفترة املمتدة من كانون الثاين       -٧٣

 ٧ ٥١٢ عامالً و  ١٩ ٠١٣( عامالً   ٢٦ ٥٢٥  زيارة ختص ما جمموعه    ٤٤١أجرت الوحدة   
وإضافة إىل ذلك .  روبية لصاحل العمال املهاجرين٨٦٣ ٢٩٢واسُترد مبلغ إمجايل قدره ) عاملة
  . روبية٧ ٨٧٧ ٠٢٦ شكوى على صعيد الوحدة واسُترد مبلغ كلي قدره ٢٢٥جلت س
وُيشترط على أرباب العمل أن يعرضوا عقداً منوذجياً للعمل معتمداً حسب األصول              -٧٤

من الوحدة اخلاصة املكلفة بالعمال املهاجرين عندما يقدمون طلباً للحصول على إذن عمـل              
وُيدفع األجـر الكلـي واالسـتحقاقات       . ذين يعملون لديهم  بالنيابة عن العمال األجانب ال    

األخرى مباشرة للعمال األجانب أنفسهم يف موريشيوس وينبغي إدراج هذا البند يف عقـد              
ويتحقق املوظفون من أن هذا البند قد روعي املراعاة التامة، ويتأكـدون        . العمل قبل اعتماده  

العمال قد حصلوا على نسخة من عقد العمـل  أثناء عمليات التفتيش اليت يقومون هبا من أن       
  .املعتمد
، يتمتع املوظفون   ٢٠٠٨ من قانون حقوق العمل الصادر يف عام         ٣٨ووفقاً للمادة     -٧٥

وال جيوز لرب العمل أن ينهي عقد العمل ألسباب تشمل يف           . باحلماية من إهناء عقد عملهم    
الجتماعي أو احلمـل أو الـدين أو   مجلة ما تشمله عرق العامل أو لونه أو أصله القومي أو ا          

الرأي السياسي أو نوع اجلنس أو امليل اجلنسي أو اإلصابة باإليدز أو احلالـة الزوجيـة أو                 
  .املسؤوليات األسرية

  احلق يف تكوين اجلمعيات    
 / شـباط  ٢ الذي دخـل حيـز النفـاذ يف          ٢٠٠٨عالقات العمل لعام    إن قانون     -٧٦
. ظيم النقايب الذي ينطبق أيضاً على العمـال املهـاجرين          قد عزز احلق يف التن     ٢٠٠٩ فرباير

 من القانون بصيغة واضحة على محاية حق العمال يف االنضمام إىل النقابة أو         ٢٩وتنص املادة   
عدم االنضمام إليها واملشاركة يف األنشطة النقابية، مبا يف ذلك احلق يف السعي للترشـح أو                

 احلماية لنقابات العمال من أي فعل مـن         ٣٠م املادة   وتقد. لالنتخاب ملنصب املمثل النقايب   
 على محاية العمال من التمييز ضدهم أو إيذائهم         ٣١أفعال التدخل يف أنشطتهم وتنص املادة       

  .أو إهناء خدمتهم على أيدي أرباب العمل أثناء ممارستهم هلذا احلق
 ٢٨يف ) ملنيمساكن العـا  (٢٠١١وصدرت أنظمة السالمة والصحة املهنيتني لعام        -٧٧

وهتدف هذه األنظمة إىل حتديد معايري ملساكن العمال من أجـل           . ٢٠١١يناير  /كانون الثاين 
  .حتسني الظروف املعيشية يف املساكن املقدمة إىل أي عامل، مبا يف ذلك العمال املهاجرون
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  )٤٢ و٣٥ و٢٠التوصيات (الفئات الضعيفة   -٧  
ووفقاً . ئح اجملتمع وال تؤثر يف شرحية بعينها       قضية تطال مجيع شرا    ُتعد مشكلة الفقر    -٧٨

 ،٢٠١٢ديـسمرب   /كانون األول  ٣١لدراسة استقصائية أجرهتا مؤسسة التمكني الوطنية، يف        
.  شخص ٤٠ ٠٠٠ أسرة معيشية تعيش دون خط الفقر أي حوايل          ١٠ ٢٠٠فإن هناك حنو    

 متوسـط الـدخل     نصف(وتبلغ نسبة الفقر يف موريشيوس باالستناد إىل خط الفقر النسيب           
 يف املائة من السكان     ١املائة من السكان على الرغم من أهنا تطال أقل من            يف   ٧,٩) الشهري
والفقر يف البلد هيكلـي إىل حـد        .  دوالر أمريكي  ١ إىل تعريف الفقر احملدد مببلغ       باالستناد

دة ، وضعت ع  ٢٠٠٦ومنذ عام   .  املتاحة لكسب الدخل   كبري، وال يرتبط بالفرص االقتصادية    
  .برامج للقضاء على الفقر أو التخفيف من حدته

، أنشأت احلكومة وزارة خمصـصة للتكامـل االجتمـاعي          ٢٠١٠مايو  /أيارويف    -٧٩
واعُتمـدت  . والتمكني االقتصادي يتمثل هدفها الرئيسي يف القضاء علـى الفقـر املـدقع            

جتماعي والتمكني  استراتيجية ذات ثالثة حماور تشمل ثالثة برامج رئيسية، وهي املسكن اال          
 وتعكف املؤسسة الوطنية للتمكني   . اجملتمعي ومناء الطفل ورفاه األسرة والتدريب والتوظيف      

بالفعل وهي اجلهاز التنفيذي للوزارة على تنفيذ جمموعة من الربامج يف إطار شامل على حنو               
 ويتيح للعاطلني عن    يتيح توفري الدعم املباشر للفئات الضعيفة ويعزز التنمية اجملتمعية املتكاملة         

  .العمل احلصول على مؤهالت جديدة ويشجع تطوير األنشطة املدرة للدخل

  احلق يف السكن  -٨  
فيما يتعلق بالفئات الضعيفة واحتياجاهتا يف جمال السكن، أعـدت وزارة املـساكن         -٨٠

 املتعلقـة  واألراضي برناجماً وطنياً للسكن يغطي السنوات العشر املقبلة مبا يتمشى مع السياسة 
وسيتيح هذا الربنامج، من خالل جهازه التنفيذي وهو الشركة الوطنية . باإلسكان االجتماعي

لتنمية اإلسكان، اإلمكانية للفئات ذوات الدخل احملدود للحصول على مسكن، وذلك لكونه            
  . روبية١٥ ٠٠٠يستهدف بصفة رئيسية األسر املعيشية اليت يصل دخلها الشهري إىل 

ةً إىل ذلك، تشجع احلكومة األسر ذات الدخل املنخفض اليت متلك بالفعـل             وإضاف  -٨١
وُتقدَّم املساعدة املالية إىل هذه األسـر مـن         . قطعة أرض على بناء وحداهتا السكنية بنفسها      

إهناء عملية البناء اليت تقوم هبا أو       من أجل    تركيب ألواح األسقف     لدعمخالل برنامج للمنح    
مـن   أسرة   ٤٧ ٠٠٠استفاد ما يربو على      ،وحىت اليوم . بناء مساكنها شراء مواد بناء لبدء     
  . مليار روبية١,٨أنفقت احلكومة مبلغاً يقدر بنحو ، ١٩٩٧الربنامج، ومنذ عام 
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  اإلجنازات وأفضل املمارسات والتحديات واملعوقات  -خامساً  

  برامج التوعية يف جمال حقوق اإلنسان     
نظيم دورات توعية ملدة ثالث ساعات يف جمال حقوق         يقوم ديوان رئيس الوزراء بت      -٨٢

اإلنسان يف مجيع مكاتب تقدمي املشورة إىل املواطنني يف اجلزيرة بالتعاون مع وزارة اهلياكـل               
األساسية العامة والوحدة املكلفة بالتنمية الوطنية واللجنة الوطنية حلقوق اإلنسان وأمني املظامل 

ويـشارك يف بـرامج التوعيـة كـل عـام           . ة بتكافؤ الفرص  املعين باألطفال واللجنة املعني   
وُتخصص ). من منظمات غري حكومية ومجعيات نسائية وفئات ضعيفة( شخص ١ ٥٠٠ حنو

  ).٧التوصية (وحدة بأكملها للدستور 

  الربامج التدريبية يف جمال حقوق اإلنسان     
دة املكلفـة   بالتعاون مع الوح  ،  ٢٠١١ أغسطس/آبنظم ديوان رئيس الوزراء يف        -٨٣

بالتنمية الوطنية، واللجنة الوطنية حلقوق اإلنسان، ومنظمة العفو الدولية برناجماً تـدريبياً يف             
 منظماً من مكاتـب تقـدمي املـشورة إىل     ٦٠موجهاً إىل   جمال حقوق اإلنسان ملدة يومني،      

لجنة الوطنيـة   الاملواطنني التابعة لوزارة اهلياكل األساسية العامة، ووزارة الشباب والرياضة و         
  .حلقوق اإلنسان

ن رئيس الوزراء بالتعـاون مـع وزارة الـشباب          ا، نظَّم ديو  ٢٠١٢مايو  /أيارويف    -٨٤
والرياضة واللجنة املعنية بتكافؤ الفرص فضالً عن خرباء خمتصني آخرين برناجماً تـدريبياً يف              

  .جمال حقوق اإلنسان ملدة يومني موجهاً إىل مجيع املوظفني يف قسم الشباب
، نظم ديوان رئيس الوزراء بالتعاون مع جملس موريـشيوس          ٢٠١٢مايو  /أيارويف    -٨٥

 ممـثالً  ١٢٥للعمل االجتماعي برناجماً تدريبياً يف جمال حقوق اإلنسان ملدة يومني موجهاً إىل          
  .من ممثلي منظمات اجملتمع املدين

  املتعلق حبقوق اإلنسان  )MBC(برنامج مؤسسة موريشيوس لإلرسال     
يبث الربنامج التلفزيوين املتعلق حبقوق اإلنسان كل سبت بعد نشرة األخبار املُذاعة              -٨٦

وقد أُعدَّ  . بالفرنسية يف أوقات جتمع أكرب عدد من املشاهدين لكسب أكرب عدد من اجلمهور            
الربنامج بالتعاون مع مؤسسة موريشيوس لإلرسال ومجيع اجلهات صاحبة املصلحة بـشأن            

  :يةاملواضيع التال
  اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان؛  )أ(  
  ؛)٧التوصية (الدستور والدميقراطية   )ب(  
  حقوق السجناء واحملتجزين؛  )ج(  
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  حقوق املرأة؛  )د(  
  حقوق الطفل؛  )ه(  
  حقوق املسنني؛  )و(  
  حقوق املعوقني؛  )ز(  
  احلقوق املدنية والسياسية؛  )ح(  
  ية؛احلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقاف  )ط(  
  دور اللجنة الوطنية حلقوق اإلنسان؛  )ي(  
  دور اللجنة املعنية بتكافؤ الفرص؛  )ك(  
  حقوق العمال املهاجرين؛  )ل(  
  .عملية االستعراض الدوري الشامل  )م(  

  بوابة خمصصة حلقوق االنسان    
إىل توفري  ) http://humanrights.gov.mu(يهدف إنشاء بوابة خمصصة حلقوق اإلنسان         -٨٧

منرب مشترك للموظفني احلكوميني واملؤسسات الوطنية حلقوق اإلنـسان واملنظمـات غـري             
احلكومية املعنية حبقوق اإلنسان والطالب واملواطنني للمساعدة على تنفيذ التوصيات الواردة           

  :يف خطة العمل مبا يف ذلك ما يلي
يع اجلهات صاحبة املصلحة بشأن حالـة حقـوق         تقدمي املعلومات إىل مج     )أ(  

  اإلنسان واستراتيجية مجهورية موريشيوس؛
تقدمي الدعم إىل واضعي السياسات واملدربني يف جمال حقـوق اإلنـسان              )ب(  

  والطالب من حيث إمكانية احلصول على مواد حبثية تتعلق حبقوق اإلنسان؛
  منرب للتدريب والتوعية؛  )ج(  
   بني مجيع اجلهات صاحبة املصلحة املعنية حبقوق اإلنسان؛أداة االتصال  )د(  
وصلة جلميع املؤسسات الوطنية حلقوق اإلنسان يف موريشيوس، مبا يف ذلك    )ه(  

  اللجنة الوطنية حلقوق اإلنسان واللجنة املعنية بتكافؤ الفرص وأمني املظامل املعين باألطفال؛
قوق اإلنسان الـذي يتـضمن   وصلة للموقع الشبكي للمفوضية السامية حل    )و(  

وس وتوصيات هيئات معاهدات األمم املتحدة ومجيع       يحالة مجيع التقارير املقدمة من موريش     
  .املعاهدات واالتفاقيات اليت وقعت عليها موريشيوس
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  قاعدة بيانات مؤشِّرات حقوق اإلنسان    
 قاعـدة   عمل ديوان رئيس الوزراء بالتعاون مع جامعة موريشيوس من أجل إعداد            -٨٨

بيانات تتضمَّن مؤشرات عن هيكل حقوق اإلنسان والعمليات املنفذة يف جمال حقوق اإلنسان 
وتفيد مؤشرات حقوق اإلنسان كأداة علمية إلجـراء رصـد          . والنتائج احملققة يف هذا اجملال    

  .مناسب جلميع القطاعات وكذلك إلتاحة متابعة توصيات هيئات معاهدات األمم املتحدة

  )٣٨التوصية ( يف جمال حقوق اإلنسان التثقيف    
على مستوى التعليم العايل، جـزءاً       يشكِّل التثقيف يف جمال حقوق اإلنسان بالفعل،        -٨٩

ومتثِّل حقوق اإلنسان عنصراً أساسياً من      . من منهاج دراسي للحصول على إجازة يف احلقوق       
يوس أيضاً خالل   وستقدم جامعة موريش  . )٢٤التوصية  (تدريب الشرطة وموظفي السجون     

 شهادة ماجستري جديدة يف جمال القانون الـدويل حلقـوق         ٢٠١٤-٢٠١٣السنة األكادميية   
  .اإلنسان

ولتعزيز احترام حقوق اإلنسان عن طريق التدريس والتعليم، أجرى ديوان رئـيس              -٩٠
ية الوزراء اتصاالً مع أمانة الكومنولث لضمان إدراج حقوق اإلنسان يف مجيع املناهج الدراس            

  .يف مرحلة ما قبل التعليم االبتدائي ويف املرحلتني االبتدائية والثانوية
ويف هذا اخلصوص، قام مستشار لدى أمانة الكومنولث بزيارة رمسية إىل موريشيوس          -٩١

 لعقد جلـسات    ٢٠١١ديسمرب  / كانون األول  ٢نوفمرب إىل   / تشرين الثاين  ٢٨يف الفترة من    
وس بشأن إعداد برامج وحترير كتب مدرسـية خمصـصة          عمل مع معهد التربية يف موريشي     

  :ملرحلة ما قبل التعليم االبتدائي وللمرحلتني االبتدائية والثانوية من أجل حتقيق النتائج التالية
  إدراج حقوق اإلنسان يف مجيع املناهج الدراسية؛  )أ(  
  إدراج حقوق اإلنسان يف الكتب الدراسية؛  )ب(  
  .نسان يف املدرسة وتنفيذه وتقييمهإعداد مشروع حقوق اإل  )ج(  

وقد وضع املستشار الصيغة النهائية للتقرير وطُلبت مساعدة أمانة الكومنولث مـن              -٩٢
  .أجل تنفيذه

ويقوم ديوان رئيس الوزراء بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة واللجنـة املعنيـة               -٩٣
 ساعة يف مجيع مراكز ١٢ن مدته بتكافؤ الفرص بتنفيذ برنامج للتثقيف يف جمال حقوق اإلنسا    

الشباب يف اجلزيرة، ويقدر عدد الشباب الذين يستفيدون من هـذا الربنـامج كـل عـام                 
  . شابا٧٥٠ً إىل ٥٠٠ بنحو
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  السجن    
جيري بناء سجن جديد وفقاً للقواعد واملعايري املطلوبة يف ميلروز من أجل التخفيف               -٩٤

من املتوقَّع إهناء بناء هذا الـسجن يف هنايـة       و. )٣٢التوصية  (من اكتظاظ السجون القائمة     
  .٢٠١٣أغسطس /آب

  التعليم    
 دورات يف   ٢٠١٢يناير  / كانون الثاين  ٢٨جيري قسم السجون يف موريشيوس منذ         -٩٥

وُيقدَّم التـدريب بـصورة     . جمال تعليم أساسيات احلساب والقراءة والكتابة بلغة الكريول       
ك، جيري تقدمي دورة للمـدرِّبني يف جمـال صـناعة           وإضافة إىل ذل  . مستمرة إىل احملتجزين  

 املالبس   دورة صناعة  بعدالكريول إىل احملتجزين    ويقدِّم املدرِّبون الحقاً دورات بلغة      . املالبس
  .اليت ينظّمها معهد موريشيوس للتدريب والتطوير

ويف سجن النساء، ينفذ موظفو السجن بالتعاون مع منظمـات القطـاع اخلـاص                -٩٦
ات غري احلكومية برامج إلعادة التأهيل، مثل زراعة اخلضراوات وصنع املالبس وصنع            واملنظم

احللويات وحتضري الوجبات الغذائية واِحلرف اليدوية والتجميل وتصفيف الـشعر والعـالج            
  .بالتدليك والتأمل والتاي تشي

ماعي ويستفيد احملتجزون أيضاً من جلسات استشارة فردية ومجاعية ومن العالج اجل            -٩٧
  .واملشورة يف جمال الصحة

  املرافق الطبية والصحية املتاحة يف السجون    
 مريضاً يديره موظفـو املستـشفيات   ٢٠يوجد جناح يف سجن بو باسن يستوعب     -٩٨

ويوجد مستوصف يف كل مؤسسة يتلقى فيه احملتجزون        . ويعمل على مدار الساعة   ) الرجال(
وأثناء الليل وعطل هناية األسبوع، يهتم موظفـو        . ومالعالج الطيب والرعاية الطبية خالل الي     

  . املستشفيات من السجن املركزي بو باسن بأية حالة من حاالت الطوارئ
ولتحسني الصحة البدنية والعقلية للمحتجزين، يقوم فريق من العـاملني يف جمـال               -٩٩

ظفني طبـيني   ويضم الفريق ثالثـة مـو     . الرعاية الصحية بتقدمي اخلدمات على مدار الساعة      
 ممرضاً، من   ٢٤يعملون لوقت كامل وموظفاً طبياً واحداً جلزء من الوقت وجراحاً لألسنان و           

  .بينهم مثاين ممرضات حالياً
وأُنشئت وحدة لتوجيه احلقن بامليتادون يف السجن املركزي من أجل توزيع مـادة               -١٠٠

  .امليتادون على املدمنني على املخدرات
  .من أجل إعادة تأهيل مدمين العقاقري) مركز لوتس(ادة التأهيل وأُنشئت وحدة إلع  -١٠١
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 اإلصابة وتقدمي الرعاية  وهناك وحدة معنية بإصابات اإليدز خمصصة للوقاية من هذه            -١٠٢
  .ودعمهم عالجهماإليدز يف السجن و/احملتجزين املصابني بفريوس نقص املناعة البشريةإىل 
 للنـساء    سريراً وآخر  ١٢ يضم    للرجال جناحو  نيهر. يف مستشفى ج  ويوجد أيضاً     -١٠٣

يقوم طبيب بفحـص    و. حملتجزين الذين يطلبون إسعافهم إىل املستشفى     ا بستة أسرة من أجل   
 وخيضع احملتجز ،حالته الصحية العامةيعمل على تشخيص كل حمتجز يسعف إىل املستشفى، و

رة احتجازه، كلما دعت وميكن للمحتجز أن خيضع خالل فت. للعملية نفسها عندما يفرج عنه
احلاجة إىل ذلك، لفحص طبيب يف مستشفى السجن أو يف املستوصفات لدى حدوث أيـة               

وإضافة إىل ذلك، ُيحال احملتجزون الذين حيتاجون إىل عـالج خـاص إىل             . مشكلة صحية 
  . املستشفيات العامة

 يف املركز   والقسم الصحي بالسجن جمهز أيضاً بعيادتني لألسنان واحدة للمحتجزين          -١٠٤
الطيب بسجن بو باسن وأخرى للمحتجزات يف سجن النساء حيث تقدم خمتلف العالجـات              

  .اخلاصة باألسنان أي قلع األسنان وتقليحها وترصيصها
، أُعـدَّت   الصحية لألسنان  الطبية و   العامة إىل هذه املرافق املخصصة للرعاية    وإضافة    -١٠٥

ستشارة املتخصصة واملتابعة اخلارجية يف جمـال       ترتيبات مناسبة يف السجن من أجل توفري اال       
اإليـدز وجراحـة    /الطب واجلراحة واجللدية والطب النفسي وفريوس نقص املناعة البشرية        

 واحلنجرة، ويأيت أيضاً أخصائيون نفسيون إىل العيادات بصورة    العظام وأمراض اإلذن واألنف   
  . منتظمة
 ووزارة الصحة ونوعية احلياة للتعامل بشكل       وقد أُقيم نظام إحالة بني إدارة السجون        -١٠٦

  .سليم مع احلاالت الطبية اليت تقتضي تسهيالت صحية غري متوافرة يف السجون
وميكن احلصول على األدوية واللوازم الطبية من الشعبة املركزية لإلمدادات التابعـة              -١٠٧

  .لوزارة الصحة ونوعية احلياة ومن موردين حمليني
دمات الطبية يف سجوننا وفقاً للقواعد النموذجية الدنيا ملعاملة الـسجناء           وُتقدَّم اخل   -١٠٨

  .املعتمدة يف مؤمتر األمم املتحدة

  التدريب يف جمال حقوق اإلنسان     
يشكل التدريب يف جمال حقوق اإلنسان نشاطاً دائمـاً يف املدرسـة اإلصـالحية                -١٠٩

  .ني موظف٨٠٩مبوريشيوس، وحىت اليوم خضع هلذا التدريب 

  عدد األطفال املسجونني واملرافق املتاحة هلم    
وجيري إيواؤهم يف وحـدة خاصـة تـسمى       . يوجد حالياً يف السجن سبعة أطفال       -١١٠

كيدز "ويف اآلونة األخرية، أي بعد افتتاح مركز الرعاية النهارية         ". وحدة رعاية األم والطفل   "
الساعة الثامنة ن إىل هذا املركز من ، أصبح األطفال يذهبو ٢٠١٢مايو  /أيار ٢٤يف  " آر كيدز 
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السادسة عشرة يف أيام األسبوع ومن الساعة التاسعة وحىت الثانيـة عـشرة يف أيـام                وحىت  
  .السبت
ويلتحق ثالثة أطفال باملدرسة ما قبل االبتدائية التابعة لبلدية مون روش من الـساعة       -١١١

م إىل هؤالء األطفـال مجيـع املـواد     وُتقدَّ. التاسعة وحىت الرابعة عشرة خالل أيام األسبوع      
وبعد انتهاء ساعات الدراسة ويف أيام السبت، يبقى األطفال يف مركز           . الدراسية وعلبة غداء  

  .الرعاية النهارية حىت ساعات إغالقه على النحو املشار إليه أعاله

  الشرطة    
لعمل الـشرطة    إطاراً استراتيجياً وطنياً     ٢٠١٠فرباير  /شباط ٢٤أطلقت الشرطة يف      -١١٢

  .يرمي إىل التشجيع على تقدمي خدمات فعالة ومفيدة
  :ويتضمن اإلطار االستراتيجي الوطين لعمل الشرطة ستة أركان وهي  -١١٣

  مساءلة أكرب جتاه اجملتمع احمللي؛: عمل الشرطة على مستوى اجملتمع احمللي  )أ(  
واعـد املهنيـة    االلتزام بـاحترام الق   : إنشاء منظمة حتترم حقوق اإلنسان      )ب(  

  ؛)٣التوصية (
  حتديث إدارة املوارد البشرية؛: القدرة على إدارة املوارد البشرية  )ج(  
التوجه االسـتراتيجي علـى     (القدرة الدائمة على التخطيط االستراتيجي        )د(  

  ؛)مستويي قوة الشرطة والشعبة
  ؛)ستباقيةتطوير الردود اال(عمل الشرطة القائم على املعلومات االستخبارية   )ه(  
  ).تغيري هام يف نوعية أنشطتنا التفاعلية(تعزيز قدرات ردود الفعل   )و(  
وعمالً باألحكام اجلديدة يف القانون املتعلق باإلفراج بكفالة، تعمل احملاكم املعنيـة              -١١٤

يف الوقت احلاضر سبعة أيـام يف       ) ٢٢التوصية  ( بقضايا اإلفراج بكفالة واحلبس االحتياطي    
وُيقدَّم مجيع األشخاص املوقوفني    . ا يف ذلك عطل هناية األسبوع والعطل الرمسية       األسبوع، مب 

خالل ُعطل هناية األسبوع والعطل الرمسية إىل احملكمة وُتطبق عليهم إجراءات اإلفراج عنهم             
بكفالة أو يفرج عنهم إفراجاً مشروطاً ريثما تعقد احملكمة احمللية جلستها املقبلة مما يـسمح               

  .تمال أن يقضي األشخاص املوقوفون عطلة هناية األسبوع يف زنزانة الشرطةبتقليل اح
وأنشأت قوة شرطة موريشيوس سعياً منها إىل ضمان االمتثال التام للمعايري احملددة،              -١١٥

وال سيما معايري حقوق اإلنسان إدارة للمعايري املهنية على مستويي قوة الشرطة والـشعبة يف             
وجتـري إدارة املعـايري     . ٢٠١٠فرباير  /شباطالذي ُبدء يف تنفيذه يف      إطار برنامج اإلصالح    

املهنية أساساً عمليات تفتيش مواضيعية وتقدم تقارير وتوصيات موضوعية إىل قادة الـشرطة           
ويف هذا السياق، جيري تفتـيش زنزانـات        . من أجل حتسني العمليات واألنظمة يف الشرطة      



A/HRC/WG.6/17/MUS/1 

GE.13-15635 28 

حملتجزين وُتفحص بدقة مجيع الوثـائق ذات الـصلة         الشرطة بانتظام، وُتجرى زيارات إىل ا     
 وتـضمن   .املتعلقة حبقوق األشخاص املوقوفني، وهو ما يشمل التحقق من الكتب وامللفات          

  .إدارة املعايري املهنية أيضاً احترام القيم والرتاهة وأفضل املمارسات
يغة الرمسيـة   ويف أعقاب توصية اللجنة الوطنية حلقوق اإلنسان، أضفت الشرطة الص           -١١٦

على اإلجراء احملدد إلبالغ أقارب األشخاص املوقوفني واحملتجزين بإيقافهم واحتجـازهم يف            
.  الصادرة عن مفوض الـشرطة     ٢٠٠٩مارس  / آذار ٥ املؤرخة   ٤/٢٠٠٩الرسالة التعميمية   

وتضمن الرسالة التعميمية أيضاً حق األشخاص املوقوفني يف تلقي الزيـارات مـن أسـرهم             
وتعمل الشرطة بالتعاون مع اجلهاز القضائي على خفض فتـرة االحتجـاز قبـل              . وأقارهبم

  .)٣١ و٢٣التوصيتان (احملاكمة والنطق باحلكم 
 مشروب الشاي أيضاً مرتني يف اليوم لكل        ٢٠١٢يونيه  /وباملثل، ُيقدم منذ حزيران     -١١٧

وقوفني يف زنزانات   حمتجز إضافة إىل الوجبتني الغذائيتني بغية زيادة حتسني ظروف احتجاز امل          
  .الشرطة

  )٣٣التوصية (العدالة     

  اإلجنازات    
معاجلة القضايا على حنو أكفأ وأسرع بفضل إنشاء شعب متخصصة ومكرسة لنوع             •

وعلى سبيل املثال القضايا التجارية واألسرية (من القضايا على مستوى احملكمة العليا     
 ؛)واجلنائية والوساطة

ع ومواصلة خفض تراكم القضايا املتأخرة يف احملكمـة         معاجلة القضايا على حنو أسر     •
 العليا بإنشاء شعبة الوساطة وتشغيلها؛

 متهيـداً   ٢٠١١ينـاير   /تدريب القضاة والعاملني يف املهن القانونية يف كانون الثاين         •
 إلنشاء شعبة الوساطة؛

إىل تنفيذ املرحلة األوىل من مشروع النظام القضائي اإللكتروين بنجاح وهو ما أدى              •
نظام إلكتروين إلدارة وتصنيف القضايا املدنية والقضايا املعروضة على القـضاة يف            
غرفة املشورة قبل أن تصل إىل احملكمة العليا، وال سيما القضايا املعروضـة علـى               

 الشعبة التجارية؛

يف صـدر   ) متفرقات(الذي  املتعلق بالطالق واالنفصال القضائي      ٢٠١١عام  قانون   •
 ؛٢٠١١مايو /أيار

إهناء دورة الدبلوم من قبل الدفعة الثالثة اليت تضم مخسة عشر مساعداً قضائياً وذلك               •
باحلصول على شهادة دبلوم يف الدراسات القانونيـة وإدارة احملـاكم يف جامعـة              

 .موريشيوس
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  النظام القضائي اإللكتروين    
ونيـة  يتمثل اهلدف من مشروع النظام القضائي اإللكتروين يف توفري منـصة إلكتر            •

لتصنيف وإدارة القضايا املعروضة على مجيع احملاكم واالستعاضة عن الورق باعتماد           
 التكنولوجيات اجلديدة واحلديثة األكثر مالءمة الحتياجات عامل اليوم؛

ال تتناول املرحلة األوىل من املشروع سوى القضايا املدنية والتجارية املعروضة على             •
وتتناول ). ضايا املعروضة على القضاة يف غرفة املشورة      مبا يف ذلك الق   ( احملكمة العليا 

املرحلة الثانية من املشروع مجيع القضايا املدنية واجلنائية املعروضة على شعب أخرى            
 .يف احملكمة العليا وعلى اهليئات القضائية األدىن درجة يف اجلهاز القضائي

  معهد الدراسات القضائية والقانونية    
 مبوجب قانون   ٢٠١١يوليه  / متوز ١٩ القضائية والقانونية يف     أنشئ معهد الدراسات   •

 ١ املتعلق مبجلس معهد الدراسات القضائية والقانونية، وأعلن عنـه يف            ٢٠١١عام  
 ؛٢٠١٢يوليه / متوز٢٧وقد بدأ املعهد عمله رمسياً يف . ٢٠١١ أكتوبر/تشرين األول

 القضائي بـني ممارسـي      يلتمس املعهد تعزيز الكفاءة وضمان احترام معايري اجلهاز        •
وجيري ذلك من   . القانون واملوظفني القانونيني ويف تقدمي خدمات قضائية بوجه عام        

أي الدورات التدريبية املستمرة      وتنفيذها، خالل تنظيم برامج مستمرة للتطوير املهين     
عمل لصاحل ممارسي القانون واملـوظفني القـانونيني        ال وحلقات   واحللقات الدراسية 

 .واحملتملنييف الوقت احلايل العاملني 

  األولويات واملبادرات وااللتزامات الوطنية الرئيسية  -سادساً  
ولدى وسائط اإلعالم احمللية تقليـد      .  من الدستور على حرية التعبري     ١٢تنص املادة     -١١٨

وتتألف وسائط اإلعالم السمعي البصري من هيئة اإلذاعة        . عريق يف التمتع باحلرية والتعددية    
  .تلفزيون الوطنية، ومؤسسة موريشيوس لإلرسال وحمطات إذاعية خاصةوال

وتعتزم احلكومة أيضاً تقدمي مشروع قانون يف وقت قريب يتعلق بوسائط اإلعـالم               -١١٩
 يف مسعى منها إىل تعزيز املبادئ الدميقراطية السارية على ممارسـات وسـائط     )٦التوصية  (

ويف هذا اخلصوص، قدم    .  التعبري واحلقوق الفردية   اإلعالم مع التركيز بصفة خاصة على حرية      
بالفعل تقريراً متهيدياً عن القانون املتعلق بوسائط اإلعالم        . س. السيد جوفروا روبريستون ك   

  .واألخالقيات يف موريشيوس للتشاور بني الناس عامة
 البلـد   وقد استرشدت احلكومة دوماً يف أعماهلا يف إطار أنشطتها الرامية إىل تطوير             -١٢٠

وقد رأينا دوماً أن النجاح االقتصادي ال يكون        ". الشعب أوالً "بالفلسفة اليت تقوم على مبدأ      
وتواصـل احلكومـة   . جمدياً إال عندما يفضي إىل حتسني نوعية حياة اجلميع بصورة مستدامة       
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عزمها الراسخ على إرساء جمتمع يتسم بقدر أكرب من الشمولية والتعددية والتماسك، قوامـه   
  . االجتماعيةالكرامة اإلنسانية واملساواة يف املعاملة والكفاءة االقتصادية والعدالة

 ٢٠١٥-٢٠١٢وترد على رأس جدول أعمال احلكومة يف برناجمها احلكومي للفترة             -١٢١
عمليات التنمية يف بعض القطاعات، كالتعليم والصحة والقـانون         " األمةعجلة  دفع  "املعنون  

لنساء واملعوقني واملسنني والـسجون واجلهـاز القـضائي واإلدمـاج           والنظام واألطفال وا  
  . للفئات الضعيفةاالجتماعي

  )١٩التوصية (بناء القدرات واملساعدة التقنية   -سابعاً  
 ١٩ و ١٨نظمت أمانة الكومنولث حلقة دراسية إقليمية يف موريـشيوس يـومي              -١٢٢
  :تتمثل أهدافها فيما يلي بالتعاون مع ديوان رئيس الوزراء و٢٠١١أبريل /نيسان

تشجيع ودعم دول الكومنولث واجلهات صـاحبة املـصلحة األخـرى             )أ(  
يف مواصـلة التزامهـا     ) املؤسسات الوطنية حلقوق اإلنسان واملنظمات غـري احلكوميـة        (

  باالستعراض الدوري الشامل يف أعقاب االستعراض الذي جرى جبنيف؛
توصيات املقبولـة يف االسـتعراض      مساعدة دول الكومنولث على تنفيذ ال       )ب(  

  الدوري الشامل واختاذ اإلجراءات املناسبة باالستناد إىل هذه التوصيات؛
توفري منرب بناء لدول الكومنولث واجلهات صاحبة املصلحة لتبادل خرباهتـا     )ج(  

  .ومناقشة التحديات واالستراتيجيات املتعلقة بتنفيذ توصيات االستعراض الدوري الشامل
، ٢٠١١نوفمرب  / تشرين الثاين  ١أكتوبر إىل   / تشرين األول  ٣١يف الفترة املمتدة من     و  -١٢٣

. كانت موريشيوس ممثلة يف احللقة الدراسية الثالثة للمنظمة الدولية للفرانكفونية يف تـونس            
وقد ُدعيت موريشيوس إىل تقدمي عرضني، ومها العرض املتعلق بالتحديات الناشئة عن تنفيذ             

  .ري الشامل واآلخر املتعلق بإعداد تقرير اجلولة الثانيةاالستعراض الدو
وستستضيف موريشيوس بالتعاون مع املفوضية السامية حلقوق اإلنسان يف الفتـرة             -١٢٤
 حلقة دراسية أقاليمية ملا قبل الدورة مـن أجـل دعـم             ٢٠١٣يوليه  / متوز ٣١ إىل   ٣٠ من

نامية يف أعمال جملس حقوق اإلنسان ويف       مشاركة أقل البلدان منواً والدول اجلزرية الصغرية ال       
  .آليته لالستعراض الدوري الشامل

، نظمت أمانة الكومنولث حلقة دراسية للقـادة بـشأن          ٢٠١٢فرباير  /ويف شباط   -١٢٥
اإلنسان يف   أجل توعيتهم بأمهية حقوق      حقوق اإلنسان خمصصة لكبار مسؤويل الوزارات من      

ت خطة العمل الوطنيـة حلقـوق اإلنـسان          تنفيذ توصيا  كل قطاع من قطاعاهتم وضمان    
  .٢٠٢٠-٢٠١٢ للفترة
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إدراج حقـوق   "وتعمل أمانة الكومنولث أيضاً على تقدمي املساعدة يف مـشروع             -١٢٦
 وقد ُعني مستشار إلجراء دراسة استقصائية عن       )١٦التوصية  (" اإلنسان يف املناهج املدرسية   

وقد استكملت بالفعل الصيغة    . ملشروعاحلالة وتقدمي توصيات لكي تنفذ أمانة الكومنولث ا       
النهائية لتقرير املستشار وحنن بانتظار التنفيذ الذي سيجري بالتعاون مع وزارة التعليم واملوارد     

  .ومع معهد موريشيوس للتربيةالبشرية 
لقاعـدة  "وقد قام املكتب احمللي لربنامج األمم املتحدة اإلمنائي بتقدمي الرعاية اجلزئية          -١٢٧
وهو مـشروع ُنفـذ بالتعـاون مـع جامعـة           " ات املتعلقة مبؤشرات حقوق اإلنسان    البيان

  .موريشيوس

  االستنتاجات  -ثامناً  
تلتزم موريشيوس التزاماً كامالً بعملية االستعراض الدوري الشامل وتعترف بأمهيتها            -١٢٨

ستواصـل  وتؤدي منظمات اجملتمع املدين دوراً بـارزاً و . يف حتسني حقوق اإلنسان يف العامل     
وُتعد ترتيبات التعـاون    . تأديته يف تعزيز ثقافة حقوق اإلنسان بني صفوف السكان بأكملهم         

مع مجيع الوزارات أو اإلدارات واملؤسسات الوطنية حلقوق اإلنسان واملنظمات غري احلكومية           
والشركاء الدوليني مسألة أساسية لتحقيق هدفنا النهائي املتمثل يف جعل موريشيوس جزيـرة       

  .راعي حقوق اإلنسانت

Notes 

 1 http://www.gov.mu/portal/sites/HRC/downloads/mauritius%20mid%20term%20report.pdf 
 2 http://daccess-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/G10/468/49/PDF/G1046849.pdf?OpenElement 
  http://daccess-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/G12/467/19/PDF/G1246719.pdf?OpenElement 
  http://www2.ohchr.org/english/bodies/cedaw/docs/CEDAW.C.MAR.6-7_en.pdf 

        


