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  جملس حقوق اإلنسان
  الفريق العامل املعين باالستعراض الدوري الشامل

   عشرةةبعالساالدورة 
  ٢٠١٣نوفمرب / تشرين الثاين١ -  أكتوبر/ تشرين األول٢١

لومات أعدته املفوضية السامية حلقـوق اإلنـسان وفقـاً          جتميع للمع    
 ٥ والفقرة   ٥/١ من مرفق قرار جملس حقوق اإلنسان     ) ب(١٥ للفقرة

  ١٦/٢١من مرفق قرار جملس حقوق اإلنسان 

  موريشيوس    

هذا التقرير جتميع للمعلومات الواردة يف تقارير هيئات املعاهـدات، واإلجـراءات              
حظات والتعليقات الواردة من الدولة املعنية واملفوضـية الـسامية          اخلاصة، مبا يف ذلك املال    

والتقرير مقدم يف   . حلقوق اإلنسان، ويف غري ذلك من وثائق األمم املتحدة الرمسية ذات الصلة           
ولالطالع على النص الكامـل، ُيرجـى       . شكل موجز تقيداً باحلد األقصى لعدد الكلمات      

ضمن التقرير أية آراء أو وجهات نظر أو اقتراحات مـن           وال يت . العودة إىل الوثيقة املرجعية   
املفوضية السامية حلقوق اإلنسان خبالف ما يرد منها يف التقارير والبيانات العلنية الصادرة عن    

وهو يتبع هيكل املبادئ التوجيهية العامة اليت اعتمدها جملس حقوق اإلنـسان يف             . املفوضية
هجي يف حواشي هناية النص مراجع املعلومـات        وقد ذُكرت على حنو من    . ١٧/١١٩مقرره  

والتطورات اليت حـدثت يف     وروعي يف إعداد التقرير دورية االستعراض       . الواردة يف التقرير  
  .تلك الفترة
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  املعلومات األساسية واإلطار  -أوالً  

  )١(نطاق االلتزامات الدولية  -ألف  

  )٢(املعاهدات الدولية حلقوق اإلنسان    

 دورة السابقةاحلالة خالل ال 
اإلجــراءات املتخــذة بعــد 

 مل ُتقبل/مل يصدق عليها االستعراض

  التصديق أو االنضمام
 أو اخلالفة

االتفاقية الدولية للقضاء على مجيع     
  )١٩٧٢(أشكال التمييز العنصري 

العهد الدويل اخلـاص بـاحلقوق      
 االقتصادية واالجتماعية والثقافيـة   

)١٩٧٣(  
 املدنية العهد الدويل اخلاص باحلقوق

  )١٩٧٣(والسياسية 
اتفاقية القضاء على مجيع أشـكال      

  )١٩٨٤(التمييز ضد املرأة 
اتفاقية مناهضة التعذيب وغريه من     
 ضروب املعاملة أو العقوبة القاسية    

  )١٩٩٢(أو الالإنسانية أو املهينة 
 التفاقيـة   الربوتوكول االختيـاري  

مناهضة التعذيب وغريه من ضروب 
لعقوبــة القاســية أو املعاملـة أو ا 

  )٢٠٠٥(الالإنسانية أو املهينة 
 )١٩٩٠(اتفاقية حقوق الطفل 

ــاري   ــول االختي الربوتوك
التفاقية حقوق الطفل املتعلق    

شراك األطفال يف الرتاعات    إب
  )٢٠٠٩(املسلحة 

الربوتوكول االختياري امللحق   
باتفاقية حقوق الطفل بـشأن     
بيــع األطفــال واســتغالل 

  اإلباحيـة  األطفال يف املـواد   
)٢٠١١(  

اتفاقية حقـوق األشـخاص     
 )٢٠١٠ (ذوي اإلعاقة

الربوتوكول االختياري الثـاين    
للعهد الدويل اخلاص بـاحلقوق     

  املدنية والسياسية
االتفاقية الدولية حلماية حقوق    
مجيع العمال املهاجرين وأفـراد     

  أسرهم
االتفاقية الدولية حلماية مجيـع     
 األشخاص من االختفاء القسري

أو /حفظـــات والت
 التفامهات/اإلعالنات

اتفاقية القضاء على مجيع أشـكال      
 علـى        حتفـظ (التمييز ضد املـرأة     

  )١٩٨٤، )١(٢٩ املادة
       التحفظ سحب (اتفاقية حقوق الطفل    

  )٢٠٠٨، ٢٢املادة      على

ــاري   ــول االختي الربوتوك
التفاقية حقوق الطفل املتعلق    

شراك األطفال يف الرتاعات    إب
) ٢(٣ادة  إعالن، امل  (املسلحة
٢٠٠٩(  

اتفاقية حقـوق األشـخاص     
حتفظات علـى   (ذوي اإلعاقة 

؛ ١١؛ و )  ه(و) د)(٢(٩املواد  
  ))ب(٢-٢٤و
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 دورة السابقةاحلالة خالل ال 
اإلجــراءات املتخــذة بعــد 

 مل ُتقبل/مل يصدق عليها االستعراض

وى ـالشك إجراءات
واإلجراءات  والتحقيق
 )٣(العاجلة

لعهد الربوتوكول االختياري األول ل   
الدويل اخلاص باحلقوق االقتصادية    

  )١٩٧٣ (واالجتماعية والثقافية
يـاري التفاقيـة    الربوتوكول االخت 

القضاء على مجيع أشكال التمييـز      
  )٢٠٠٨ (٨ضد املرأة، املادة 

اتفاقية مناهضة التعذيب وغريه من     
ضروب املعاملة أو العقوبة القاسية     

 ٢٠أو الالإنسانية أو املهينة، املادة      
)١٩٩٢( 

ــاري   ــول االختي الربوتوك
التفاقية حقوق الطفل املتعلق    

ع توقي(بإجراء تقدمي البالغات    
  )٢٠١٢فقط، 

االتفاقية الدولية للقضاء علـى     
مجيع أشكال التمييز العنصري،    

  ١٤املادة 
  امللحـق  الربوتوكول االختياري 

بـاحلقوق  العهد الدويل اخلاص    ب
 االقتصادية واالجتماعية والثقافية

العهد الدويل اخلاص بـاحلقوق     
  ٤١، املادة املدنية والسياسية

اتفاقية مناهضة التعذيب وغريه    
 ضروب املعاملة أو العقوبة     من

القاسية أو الالإنسانية أو املهينة،     
  ٢٢ و٢١املادتان 

االتفاقية الدولية حلماية حقوق    
مجيع العمال املهاجرين وأفـراد     

  أسرهم
الربوتوكول االختياري التفاقيـة    
حقوق األشخاص ذوي اإلعاقـة     

  )٢٠٠٧توقيع فقط، (
االتفاقية الدولية حلماية مجيـع     

 االختفاء القسرياألشخاص من 

 وجلنـة مناهـضة التعـذيب       اللجنة املعنية بالقضاء على التمييز ضد املـرأة        حثت  -١
االتفاقية الدولية حلماية مجيع األشخاص من االختفاء       موريشيوس على النظر يف التصديق على       

الربوتوكـول  ، و الربوتوكول االختياري التفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة      و ،القسري
وحثت هيئـات   . )٤(ياري الثاين امللحق بالعهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية        االخت

االتفاقية الدولية حلماية حقوق مجيع العمـال       التصديق على   على  موريشيوس  معاهدات عدة   
ـ          . )٥(املهاجرين وأفراد أسرهم   احلقوق وأوصت جلنة مناهضة التعـذيب واللجنـة املعنيـة ب

العهد الدويل  بالتصديق على الربوتوكول االختياري امللحق ب     والثقافية  ية  االقتصادية واالجتماع 
 .)٦(والثقافيةاخلاص باحلقوق االقتصادية واالجتماعية 

مفوضية و والثقافيةاحلقوق االقتصادية واالجتماعية    وأوصت كل من اللجنة املعنية ب       -٢
 ١٩٥١اتفاقيـة عـام      ى موريشيوس بالنظر يف التصديق عل     األمم املتحدة لشؤون الالجئني   

اتفاقية وأوصت املفوضية باالنضمام إىل      ،)٧(١٩٦٧ وبروتوكوهلا لعام    اخلاصة بوضع الالجئني  
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 بـشأن خفـض     ١٩٦١اتفاقية عام    و  اخلاصة بوضع األشخاص عدميي اجلنسية     ١٩٥٤عام  
 .)٨(حاالت انعدام اجلنسية

موريـشيوس علـى   قافية والثاحلقوق االقتصادية واالجتماعية وحثت اللجنة املعنية ب     -٣
 تعـسفية  ظـروف بشأن اهلجـرة يف      ١٤٣التصديق على اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم        

 . )٩(لعمال املهاجرينامعاملة املساواة يف  تكافؤ الفرص ووتشجيع

ودعت جلنة مناهضة التعذيب موريشيوس إىل النظر يف إصدار اإلعالن املنـصوص              -٤
جلنة القضاء على التمييز وأوصت   .)١٠(ة بشأن الشكاوى الفردية من االتفاقي٢٢عليه يف املادة   

، ٨ مـن املـادة      ٦موريشيوس بالتصديق على التعديالت اليت أدخلت على الفقرة         العنصري  
االتفاقية الدوليـة    من   ١٤وحثت موريشيوس على إصدار اإلعالن املنصوص عليه يف املادة          

 وأوصت اللجنة املعنية باحلقوق االقتـصادية       .)١١(للقضاء على مجيع أشكال التمييز العنصري     
) ب(٢هنا التفسريي املتعلق بـالفقرة    واالجتماعية والثقافية موريشيوس بالنظر يف سحب إعال      

وذلك فيما يتصل بسياسة التعلـيم       اتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة     من   ٢٤من املادة   
قـوق األشـخاص ذوي      من اتفاقيـة ح    ١١وسحب حتفظها على املادة     الشامل للجميع،   

  .)١٢(اإلعاقة

 )١٣(صكوك دولية رئيسية أخرى ذات صلة    

 احلالة خالل الدورة السابقة 
اإلجــراءات املتخــذة بعــد 

  مل ُيصدق عليها  االستعراض
التصديق أو االنضمام   

  أو اخلالفة
نظام روما األساسـي للمحكمـة      

  اجلنائية الدولية
  )١٤(بروتوكول بالريمو

/  آب ١٢خة  اتفاقيات جنيف املؤر  
 والربوتوكـوالن   ١٩٤٩أغسطس  

فيان األول والثاين امللحقـان     اإلضا
  )١٥(هبا

االتفاقيات األساسية ملنظمة العمل    
  )١٦(الدولية

اتفاقية اليونسكو ملكافحة التمييـز     
  يف جمال التعليم

اتفاقية منظمة العمل الدوليـة     
  )١٧(١٨٩رقم 

اتفاقية منـع جرميـة اإلبـادة       
  ليهااجلماعية واملعاقبة ع

االتفاقيات املتعلقة بـالالجئني    
  )١٨(وعدميي اجلنسية

اتفاقية منظمة العمـل الدوليـة      
  )١٩(١٦٩ رقم

الربوتوكول اإلضايف الثالـث    
التفاقيــــات جنيــــف 

  )٢٠(١٩٤٩ لعام
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   والتشريعيالدستورياإلطار   -باء  
: ا يلـي   موريشيوس على القيام مب    اللجنة املعنية بالقضاء على التمييز ضد املرأة      حثت    -٥

من الدستور، اليت تنطوي على متييـز      ) ج()٤(١٦؛ وإلغاء املادة    اإلسراع يف مراجعة الدستور   
 .)٢١( من االتفاقية١٦ و٢ضد املرأة؛ ومواءمة الدستور مع املادتني 

والحظت اللجنة املعنية باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافيـة أن الدسـتور             -٦
 فشجعت موريشيوس علـى اسـتكمال       واالجتماعية والثقافية القتصادية  يكرس احلقوق ا   ال

 إسـوة  القتصادية واالجتماعية والثقافيـة التعديالت الدستورية املقررة بغية تكريس احلقوق ا    
 . )٢٢(باحلقوق الدستورية األخرى

وعالوة على ذلك، أعربت اللجنة املعنية باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية            -٧
يف والثقافية  اخلاص باحلقوق االقتصادية واالجتماعية     اء عدم إدراج العهد الدويل      عن قلقها إز  

وقدمت كل  . )٢٣(القانون احمللي وعدم جواز احتجاج األفراد به مباشرة أمام احملاكم الوطنية          
من اللجنة املعنية بالقضاء على التمييز ضد املرأة وجلنة مناهضة التعذيب مالحظـات مماثلـة               

 . )٢٤(قيتنيبشأن االتفا

مـشروع قـانون احملكمـة    وحثت جلنة مناهضة التعذيب موريشيوس على اعتماد         -٨
الرامي إىل إدراج أحكام نظام روما األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية يف القـانون              اجلنائية
 .)٢٥(احمللي

  اإلطار املؤسسي والبنية األساسية حلقوق اإلنسان وتدابري السياسة العامة  -جيم  
، رحبت جلنة القضاء على التمييز العنصري بتعزيز البنية األساسـية           ٢٠١٣يف عام     -٩

توسيع نطاق والية جلنة حقوق اإلنـسان وتعزيـز         ) أ: (حلقوق اإلنسان، مبا يف ذلك ما يلي      
، ٢٠٢٠-٢٠١٢اعتماد خطة العمل الوطنية حلقوق اإلنسان للفتـرة         ) ب(قدرهتا التنفيذية و  

، أعربت اللجنـة املعنيـة      ٢٠١٠ويف عام   . )٢٦(راقبة تنفيذها ملت  متعددة اجلها  وإنشاء جلنة 
باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية عن قلقها إزاء عدم إسناد والية حمـددة للجنـة              

  .)٢٧(حقوق اإلنسان ختوهلا معاجلة احلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية هبذه الصفة
جلنـة تكـافؤ الفـرص        كذلك بإنشاء  ز العنصري رحبت جلنة القضاء على التميي    و  -١٠

  . )٢٨(وبالعمل الذي تقوم به

  )٢٩(مركز املؤسسات الوطنية حلقوق اإلنسان    
  )٣٠(ة االستعراض احلالي دورة خاللاملركز ةاالستعراض السابقدورة  خالل املركز  الوطنية حلقوق اإلنساناملؤسسة
 ٢٠١٤ أرجئ االستعراض إىل عام )٢٠٠٨(ف أل  )٢٠٠٨(ألف    ة حلقوق اإلنسانالوطنياللجنة 
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  التعاون مع آليات حقوق اإلنسان  -ثانياً  
قامت موريشيوس بإعداد وتقدمي تقريرها عن منتصف املدة بشأن متابعة توصـيات              -١١

  . )٣١(٢٠١١  أثناء االستعراض املتعلق هبا يف عاماليت قدمتاالستعراض الدوري الشامل 

  )٣٢(عاهداتالتعاون مع هيئات امل  -ألف  

  حالة اإلبالغ  -١  

  هيئات املعاهدات

ة  املالحظات اخلتامـي
الواردة يف االستعراض 

  السابق

آخر تقرير قُدم 
منذ االستعراض 

  السابق
ر مالحظات آخ

  حالة اإلبالغ  ختامية
جلنة القضاء علـى    

  التمييز العنصري
العـشرين إىل   حيل موعد تقدمي التقارير من        ٢٠١٣مارس /آذار  ٢٠١٢  ٢٠٠١مايو /أيار

  ٢٠١٥الثاين والعشرين يف عام 
ــة   ــة املعني اللجن
باحلقوق االقتصادية  
ــة  واالجتماعيــ

  والثقافية 

 /تشرين األول
  ١٩٩٦أكتوبر 

ل موعد تقـدمي التقريـر اخلـامس يف حي  ٢٠١٠مايو /أيار  ٢٠٠٨
  ٢٠١٥عام 

اللجنة املعنية حبقوق   
  اإلنسان

 ٢٠١٠قرير اخلامس منذ عام تأخر تقدمي الت  -  - ٢٠٠٥أبريل /نيسان

اللجنة املعنية بالقضاء   
على مجيع أشـكال    

  التمييز ضد املرأة

 /تشرين األول  ٢٠١٠ ٢٠٠٦أغسطس /آب
  ٢٠١١أكتوبر 

حيل موعد تقدمي التقرير الثـامن يف عـام         
٢٠١٥  

ــضة   ــة مناه جلن
  التعذيب

 عـام   حيل موعد تقدمي التقرير الرابـع يف        ٢٠١١مايو /أيار  ٢٠١٠  ١٩٩٩مايو /أيار
٢٠١٥   

التقارير مـن الثالـث إىل اخلـامس قيـد            -  ٢٠١١  ٢٠٠٦مارس /آذار  جلنة حقوق الطفل
تقدمي التقريـر األويل مبوجـب      تأخر  /النظر

الربوتوكول االختياري التفاقية حقوق الطفل     
املتعلق بإشراك األطفال يف الرتاعات املسلحة،      

تقدمي التقريـر   حيل موعد    /٢٠٠٩منذ عام   
 الربوتوكــول االختيــاري األويل مبوجــب

التفاقية حقوق الطفل املتعلق ببيع األطفـال       
وبغاء األطفال واستغالل األطفال يف املـواد       

  ٢٠١٣ يف عام اإلباحية
اللجنة املعنية حبقـوق    
ــخاص ذوي  األشـ

  اإلعاقة

ر موعد تقـدمي التقريـر األويل منـذ تأخ  -  -  -
  ٢٠١٢عام 
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  ّددة املقدمة من هيئات املعاهداتحملبات املتابعة االردود على طل  -٢  

  املالحظات اخلتامية    
 مقدم يف املوضوع التاريخ املقرر هيئة املعاهدة

أسباب التمييز؛ التحريض على الكراهية       ٢٠١٤  جلنة القضاء على التمييز العنصري
 )٣٣(والعنف

- 

اللجنة املعنية بالقضاء على التمييز     
  ضد املرأة 

املرأة؛ العنف ضـد    تعريف التمييز ضد      ٢٠١٣
  )٣٤(املرأة

  

آليات الشكوى؛ ظروف االحتجـاز؛        ٢٠١٢  جلنة مناهضة التعذيب
اآللية الوقائية الوطنية؛ خطـة العمـل       

  )٣٥(الوطنية حلقوق اإلنسان

  )٣٦( ال يزال احلوار جارياً

، بنشر التقرير الذي أعدتـه اللجنـة        ٢٠١١أوصت جلنة مناهضة التعذيب يف عام         -١٢
  .)٣٧(٢٠٠٧د الزيارة اليت قامت هبا يف عام الفرعية بع

  )٣٨(التعاون مع املكلفني بواليات يف إطار اإلجراءات اخلاصة  -باء  

  احلالة الراهنة  احلالة خالل الدورة السابقة  
  ال يوجد  ال يوجد  دعوة دائمة 

مايو / أيار ١٠-٢(بيع األطفال     ال يوجد  الزيارات املُضطلع هبا
٣٩()٢٠١١(  

  حرية الدين  حرية الدين  ملتفق عليها من حيث املبدأالزيارات ا
      الزيارات اليت طُلب إجراؤها

 وردت احلكومة على هذا البالغ. أرسل بالغ واحد خالل الفترة قيد االستعراض الردود على رسائل االدعاء والنداءات العاجلة

ة موريشيوس علـى    شجعت اللجنة املعنية باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافي        -١٣
لس حقوق اإلنسان لزيارة البلد بغيـة        التابعة جمل  اإلجراءات اخلاصة  النظر يف توجيه دعوة إىل    

تعزيز احلوار، وال سيما مع املقررين اخلاصني يف جمال احلقـوق االقتـصادية واالجتماعيـة               
 . )٤٠(والثقافية

 التعاون مع املفوضية السامية حلقوق اإلنسان  -جيم  

، مسامهة مالية إىل املفوضية الـسامية       ٢٠١١ و ٢٠١٠وريشيوس يف عامي    قدمت م   -١٤
 .)٤١(حلقوق اإلنسان
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مع مراعاة القـانون    ،  تنفيذ االلتزامات الدولية املتعلقة حبقوق اإلنسان       -ثالثاً  
  الدويل اإلنساين الواجب التطبيق

 املساواة وعدم التمييز  -ألف  

مييز ضد املرأة عـن انـشغاهلا إزاء املعـايري          أعربت اللجنة املعنية بالقضاء على الت       -١٥
عن املواقف األبوية السلطوية والصور النمطية املتجـذرة          واملمارسات الثقافية التمييزية فضالً   

وأوصت اللجنة املعنيـة    . )٤٢(عن أدوار املرأة والرجل ومسؤولياهتما داخل األسرة ويف اجملتمع        
بأن تتصدى احلكومة للتحيز القائم علـى نـوع         باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية     

 األسـرة ويف اجملتمـع ويف احليـاة         داخل  بالتساوي ملسؤولياتاتقاسم   على   تشجِّعاجلنس و 
 .)٤٣(العامة

اً وكررت اللجنة املعنية بالقضاء على التمييز ضد املرأة اإلعراب عن انشغاهلا جمـدد              -١٦
من الدستور فيما يتعلق بقانون     ) ج)(٤(١٦ ادةامل التمييز يف    حظراالستثناء من   إزاء التمسك ب  

، ّدفن وأيلولة امللكية عند الوفـاة     األحوال الشخصية مبا يف ذلك التبين والزواج والطالق وال        
 عـدم إزاء   عن قلقها    أعربتكما  .  من االتفاقية  ١٦ و ٢يتعارض مع أحكام املادتني     وهو ما   

وقدمت . )٤٤(ملواءمته مع االتفاقية  نية للدستور   املراجعة القانو إحراز تقدم بالوترية املرجوة، يف      
اللجنة املعنية باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية وجلنة القضاء على التمييز العنـصري            

إلغاء  ودعت اللجنة املعنية بالقضاء على التمييز ضد املرأة احلكومة إىل         . )٤٥(مالحظات مماثلة 
يز ضد املرأة وإىل اعتماد كـل التـدابري         يطوي على مت  اليت تن من الدستور   ) ج)(٤(١٦ املادة

 كما حثت اللجنة املعنيـة بـاحلقوق االقتـصادية          .)٤٦(االتفاقية الدستور مع    ملواءمةالالزمة  
موريشيوس على ضمان مراعاة مبدأ عدم التمييـز يف اإلصـالحات            واالجتماعية والثقافية 
مجيع التشريعات اليت ميكـن أن       وإلغاء   ،مجيع قوانني األحوال الشخصية   الدستورية اجلارية و  

 .)٤٧(تمييز ضد املرأةممارسة التفضي إىل 

وعالوة على ذلك، أوصت اللجنة املعنية بالقضاء على التمييز ضـد املـرأة بـأن                 -١٧
تكون فيها املرأة ممثلة متثيالً ناقصاً      يف اجملاالت اليت    خاصة مؤقتة   تدابري  تستحدث موريشيوس   

الربملانيني واملسؤولني احلكوميني بـشأن       وأن تعمل على إذكاء الوعي بني      أو تواجه فيها غبناً   
  .)٤٨(ضرورة تلك التدابري

 عن قلقها إزاء وجود هرمية اجتماعيـة        جلنة القضاء على التمييز العنصري    وأعربت    -١٨
ي، وتسود فيها مشاعر الدونيـة أو        والعرق يالطبقاالنتماء  ، و والنسب،  البشرةلون  تستند إىل   

 التفـوق    القائمـة علـى    فكاراأل وحثت موريشيوس على شجب   . موعاتلفوقية بني اجمل  ا
إعطاء األولوية لتنفيذ التوصيات اليت قدمتها جلنة احلقيقـة والعدالـة،            و العرقي أو   العنصري

كما أوصت جلنة   .)٤٩("إىل العنصرية والنخبوية  اً  جمتمع أقل نزوع  "سيما ما تعلق منها خبلق       وال
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لدى تقرير  ظرفاً مشدداً   تمييز العنصري بأن تعترب موريشيوس الدافع العنصري        القضاء على ال  
 على التصدي هلا ومعاقبة   ، و  يف تشريعاهتا   أعمال التمييز العنصري   العقوبة، وحترص على جترمي   

 .)٥٠(مرتكبيها مبا يتناسب مع جسامتها

ـ    وأعربت اللجنة املعنية باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقاف        -١٩ ا إزاء  ية عـن قلقه
 من الدستور، الذي ينص على أن شرط عـدم          ١٦من املادة   ) ب(٤احلكم الوارد يف الفقرة     

ـ          ١التمييز املنصوص عليه يف الفقرة       اً  من نفس املادة، ال يشمل القوانني اليت تتضمن أحكام
ات التابعـة   جلنة اخلرباء املعنية بتطبيق االتفاقيات والتوصـي      وقدمت   .)٥١(تتعلق بغري املواطنني  
 .)٥٢( مالحظات مماثلةملنظمة العمل الدولية

وحثت جلنة القضاء على التمييز العنصري موريشيوس على أن متنح لغات خمتلـف               -٢٠
 احلواجز اللغوية اليت حتـول دون املـساواة         اجملموعات السكانية املكانةَ اليت تليق هبا، وتزيل      

 عـن احلقـوق االقتـصادية واالجتماعيـة         احلقوق املدنية والسياسية، فضالً   دون ممارسة   و
إىل " اللغـة " وشجعت جلنة القضاء على التمييز العنصري موريشيوس على ضم  .)٥٣(والثقافية

 .)٥٤(األسباب اليت تراعى يف توفري احلماية مبوجب قانون تكافؤ الفرص

ا إزاء  وأعربت اللجنة املعنية باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية عن انـشغاهل           -٢١
ن وأو املصاب / و املتضررونواألطفال   اإلعاقة   ذووالتمييز حبكم الواقع الذي يعاين منه األطفال        

، وأطفـال اُألسـر     )اإليـدز (متالزمة نقص املناعة املكتسب     /بفريوس نقص املناعة البشرية   
 .)٥٥(احملرومة

 حق الفرد يف احلياة واحلرية وأمنه الشخصي  -باء  

، عن انشغاهلا إزاء طول املدة الزمنيـة        ٢٠١١ التعذيب يف عام     أعربت جلنة مناهضة    -٢٢
 أو النظر فيها أمام الربملان، نع التعذيباملتعلقة مبقوانني ال من مشاريع   اليت استغرقها إعداد عدد   

 .)٥٦(يف بعض احلاالتوهي مدة تصل إىل سنوات عديدة 

ن نص يكفل عدم جواز     تشريعات م الخلُو  وأبدت جلنة مناهضة التعذيب قلقها إزاء         -٢٣
ـ  اللجنـة    حاطـت وأ. )٥٧(يٍة، أياً كانت، كمربِّر للتعذيب     بأي ظروٍف استثنائ   التذرع اً علم
املطبقة على ارتكاب جرمية التعذيب، لكنها أعربت مع ذلـك، عـن اسـتمرار              قوبات  بالع

ورأت أن علـى    . ال تؤَخـذ بعـني االعتبـار       للعقوبة   ألن بعض الظروف املشدِّدة   انشغاهلا  
مبـا  جرائم يعاقَب عليهـا      أعمال التعذيب    كي تصبح قانوهنا اجلنائي   يشيوس أن تراجع    مور

وبعدم اً مطلقاً يقضي حبظر التعذيب حظر   اً  ، وأن تضمِّن تشريعاهتا حكم    جسامتها مع   يتناسب
 .)٥٨(جواز التذرع بأي ظروف كمربر



A/HRC/WG.6/17/MUS/2 

GE.13-16223 10 

لـة  ورأت جلنة مناهضة التعذيب أن على موريشيوس أن تعمل علـى تقلـيص حا               -٢٤
على اللجـوء إىل التـدابري      اً  وحثت احلكومة أيض  . االكتظاظ يف السجون وحتسني أوضاعها    

 .)٥٩(البديلة وغري السالبة للحرية والتخفيف من مدة احلبس االحتياطي

وأعربت جلنة مناهضة التعذيب عن قلقها إزاء استمرار ظـاهرة العنـف املـرتيل                 -٢٥
 كـل مـن     وأعربت. )٦٠( يف ذلك العنف اجلنسي    سيما العنف ضد النساء واألطفال مبا      وال

اللجنة املعنية باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية واللجنة املعنية بالقضاء على التمييـز            
ضد املرأة عن قلقهما إزاء عدم ورود حكم حمدد جيرم العنف املرتيل مبـا فيـه االغتـصاب                  

لتمييز ضد املرأة إهنا ال تزال قلقة إزاء تـدين  قالت اللجنة املعنية بالقضاء على ا   و. )٦١(الزوجي
حاالت العنف املرتيل املبلغ عنها لدى الشرطة، وضعف مستوى احلماية اليت يكفلها قـانون              
احلماية من العنف املرتيل واألحكام املعدلة له، للمرأة، وإزاء تعرض النساء اللوايت حصلن على    

 . )٦٢(اجهنأوامر تقضي حبمايتهن لالعتداء على أيدي أزو

: يوحثت اللجنة املعنية بالقضاء على التمييز ضد املرأة موريشيوس على القيام مبا يل              -٢٦
جترمي االغتصاب الزوجي وإدراج حكم بشأنه يف مشروع القانون اعتبار العنف املرتيل جرمية و   

لتحقيقـات والـدعاوى    سـري ا   على ضمان اً  وحثت احلكومة أيض  . املتعلق باجلرائم اجلنسية  
وقدمت جلنة مناهضة التعذيب واللجنة املعنيـة       . )٦٣( املتعلقة بالعنف املرتيل   لقضائية التلقائية ا

 .)٦٤(باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية توصيات مماثلة

وأعربت اللجنة املعنية بالقضاء على التمييز ضد املرأة عن قلقها بشأن قلـة عـدد                 -٢٧
إنشاء مآوي إضافية؛ وتوفري مرافق بديلة آمنة       : ام مبا يلي  املآوي وحثت موريشيوس على القي    

لضحايا العنف املرتيل من النساء؛ ودعم املنظمات غري احلكومية اليت تقدم املساعدة القانونية             
واملأوى للنساء والفتيات من ضحايا العنف املرتيل؛ واعتماد آليات للرصد والتقييم لـضمان             

 . )٦٥(ر خطة العمل ملكافحة العنف املرتيلفعالية التدابري املتخذة يف إطا

بيع األطفال واستغالهلم يف البغاء ويف املـواد        مبسألة  اخلاصة املعنية   والحظت املقررة     -٢٨
 أن التعرض لالعتداء داخل األسرة هو أكثر حاالت العنف املمارس ضد األطفـال              اإلباحية
أن تكثف جهودهـا يف سـبيل       ورأت جلنة مناهضة التعذيب أن على احلكومة        . )٦٦(شيوعاً

مكافحة االعتداء على األطفال، بطرق منها التحقيق يف االعتداء ومالحقة املذنبني ومعاقبتهم،          
سيما يف املؤسسات االجتماعية ويف أوساط       واعتماد تشريع يقضي حبظر العقوبة اجلسدية ال      

  . )٦٧(الرعاية البديلة
ة واالجتماعية والثقافية عـن قلقهـا إزاء        وأعربت اللجنة املعنية باحلقوق االقتصادي      -٢٩

شبكات الدعارة دون  املدارس مع حاالت االستغالل اجلنسي لألطفال، وتعامل بعض طالبات
بيـع  مبسألة  اخلاصة املعنية   أبدت املقررة   و. )٦٨(إكراه، يف حني يكره البعض اآلخر على البغاء       

غاهلا ألن الطفل الذي يتعاطى الدعارة قد        انش األطفال واستغالهلم يف البغاء ويف املواد اإلباحية      
أبويه، فتأمر احملكمة بإيداعه مراكز مراقبة السلوك بعد أن تـصدر           " عن سيطرة اً  خارج"يعدُّ  
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وأفادت بأن املراكز أو نقاط االتـصال       . )٦٩(دوائر مراقبة السلوك والعناية الالحقة تقاريرها     
ستقبال الضحايا من األطفـال ومعاجلتـهم       املتوفرة تفتقر إىل اخلدمات املتخصصة الالزمة ال      

 . )٧٠(ومواكبة حالتهم وإحاطتهم بالرعاية الكافية

بيع األطفال واستغالهلم يف البغاء ويف املـواد        مبسألة  اخلاصة املعنية   والحظت املقررة     -٣٠
 وجود صعوبات كبرية تعترض عملية حتديد الضحايا من األطفال الذين تعرضوا للبيع   اإلباحية
تغالل يف البغاء ويف املواد اإلباحية، والوقوف على املعاملة اليت يلقاها الضحايا يف نظام              واالس
وأعربت عن قلقها بشأن تداخل املهام املسندة إىل اجلهات الفاعلة ذات الصلة وعدم             . الرعاية

والحظت كذلك عدم وجود آليـة تتمتـع        . )٧١(واضحاًاً  حتديد األدوار واملسؤوليات حتديد   
د الكافية واملوظفني املدربني على التعامل مـع ضـحايا االسـتغالل اجلنـسي مـن                باملوار

 .)٧٢(األطفال

 املعنية ببيع األطفال واستغالهلم يف البغاء ويف املواد اإلباحيـة         واعترفت املقررة اخلاصة      -٣١
بأن احلكومة عملت على سن جمموعة من القوانني والسياسات وإنشاء املؤسـسات وحـشد              

ة هائلة لتعزيز محاية األطفال من التعرض للبيع واالسـتغالل يف البغـاء ويف املـواد                موارد مالي 
 فعـاالً اً  بيد أن احلكومة واجهت صعوبات يف التأثري على حياة األطفال الضعفاء تأثري           . اإلباحية
 بسبب ضعف مستوى التنسيق فيما بني املؤسسات، وافتقار الـسياسات العامـة إىل              اً،ودائم

وأوصت احلكومة بإمتام عمليـة مراجعـة       . )٧٣(م فعالية النهج املتعددة القطاعات    االتساق وعد 
اً اإلطار القانوين الذي ينص على حظر ومنع مجيع أشكال بيع األطفـال واسـتغالهلم جنـسي               

بطرق منـها مواءمـة األطـر القانونيـة      فعاالًاً والتصدي هلا، وضمان تنفيذ هذا اإلطار تنفيذ 
 . )٧٤( الصكوك الدولية اليت صدقت عليها، وشفعها بتدابري وآليات ملزمةوالتنظيمية الوطنية مع

وأعربت اللجنة املعنية بالقضاء على التمييز ضد املرأة عـن انـشغاهلا إزاء اعتبـار                 -٣٢
موريشيوس حىت اآلن، بلد منشأ وعبور ومقصد لالجتار بالبشر، وإزاء تفشي ظاهرة السياحة             

وأعربت . يسي وراء تعرض النساء والفتيات لالستغالل اجلنسي      اجلنسية اليت متثل السبب الرئ    
عن انشغاهلا إزاء حالة املهاجرات العامالت اللوايت ُيغرر هبن أرباب العمل ملمارسة الـدعارة              

وأوصت اللجنة بأن حترص موريشيوس على الفعالية يف تنفيذ القانون الذي اعتمد            . )٧٥(قسراً
مواصـلة التوعيـة باالجتـار      ؛ و معاقبتهم يف الوقت املناسب   مقاضاة املتَّجرين و  على  واً  حديث

 اجلهـود  بذل مزيد منمعاجلة األسباب اجلذرية لالجتار باملرأة واستغالهلا عن طريق وبالبشر،  
مفوضية األمـم املتحـدة      وقدمت. )٧٦( حتسني الوضع االقتصادي للنساء والفتيات     يف سبيل 

  .)٧٧( توصيات مماثلةلشؤون الالجئني
إزاء ها   قلق عن بالغ اللجنة املعنية باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية       عربت  وأ  -٣٣

. ، وهو معدل ال يفتـأ يتزايـد       ارتفاع معدل االتِّجار باملخدرات وما يتصل بذلك من فساد        
ملعايري الدولية حلقـوق    تستويف ا  تدابري   وحثت موريشيوس على معاجلة األمر من خالل اختاذ       

 .)٧٨(اإلنسان
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 إقامة العدل مبا يف ذلك مسألة اإلفالت من العقاب، وسيادة القانون  -جيم  

عْرض األشخاص املعـتقلني    رأت جلنة مناهضة التعذيب أن موريشيوس يتعني عليها           -٣٤
 بالغمتكينهم من إوحتجازهم، منذ اللحظة األوىل ال يف مراكز الشرطة على طبيبواحملتجزين 
ضـع قواعـد     ودعت موريشيوس إىل و    .أمر احتجازهم ب إبالغ شخص خيتارونه     أُسرهم أو 
مثوهلم أمـام   ضمان   احتجازهم و  حلظة واضحة ومناسبة لتسجيل األشخاص منذ       وإجراءات
 .)٧٩(قصريةمدة  يف غضون القضاء

، أوصت جلنة مناهضة التعذيب بأن تنشئ موريشيوس آلية وقائيـة           ٢٠١١ويف عام     -٣٥
 .)٨٠(لية الالزمةوطنية وتوفر هلا املوارد البشرية واملا

وأعربت جلنة مناهضة التعذيب عن قلقها إزاء قلة احلاالت اليت خضعت للتحقيـق               -٣٦
إنفـاذ القـانون أو      موظفيوإجراءات املالحقة القضائية فيما يتعلق بالشكاوى املقدمة ضد         

 وألقـوة   املفرط ل ستخدام  إساءة املعاملة أو إىل اال    أو   للجوئهم إىل التعذيب     موظفي السجون 
ُتجري بصورة منهجية حتقيقـات     ورأت أن على موريشيوس أن      . يف مراكز الشرطة  الوفاة  ب

 الـسجون   وموظف الشرطة أو    يرتكبها أفراد  وفعالة يف مجيع أعمال العنف اليت        وشاملةنزيهة  
 الضحايا وصولأن تكفل و ،وأن حتاكم اجلناة وترتل هبم عقوبات تتناسب مع خطورة أفعاهلم

وذكرت جلنـة   . )٨١(ات منصفة وكافية  تعويضوحصوهلم على    ل االنتصاف سبىل  إأو أُسرهم   
ليت تنظمها بشأن أحكام    اربامج التدريبية   التعزز  مناهضة التعذيب كذلك أن على احلكومة أن        

ولألشـخاص املكلفـني    لفائدة موظفي إنفاذ القانون وللعاملني يف اجملال الطيب          )٨٢(االتفاقية
 .يقتوثيق أعمال التعذيب والتحقب

استقالل مكتب التحقيق يف الشكاوى     وقالت جلنة مناهضة التعذيب إهنا قلقة بشأن          -٣٧
ودعت احلكومة إىل ضمان إحالة الشكاوى املقدمة    . خيضع إدارياً ملفوَّض الشرطة   ألنه ما زال    

كي تسارع إىل معاجلتها معاجلة شاملة   لتلقي الشكاوىآليات مستقلةضد أفراد الشرطة على  
وحثت اللجنة موريشيوس على القيـام  . إدانتهم ومعاقبتهم و  نيملذنِبيتسىن مالحقة ا  وونزيهة،  

ـ مشروع القانون املتعلق بالشكاوى ضد الشرطة، وإنشاء         اعتماد: مبا يلي    مـستقل  بمكت
وقـانون بـشأن     بشأن جهاز الشرطة     قانون جديد واعتماد  لشكاوى ضد الشرطة؛    لتقدمي ا 

الـذين   سلوك األشخاص    عن قواعد سلوك لتنظيم     فضالًة،  إجراءات الشرطة واألدلة اجلنائي   
 . )٨٣(التحقيق يف اجلرائميتولون 

بيع األطفال واستغالهلم يف البغاء ويف املـواد        مبسألة   اخلاصة املعنية    وأوصت املقررة   -٣٨
 مـن   الئمة لألطفال،  امل لشكوى واإلبالغ وتقدمي املشورة   ات ا  آلي تعزز احلكومة  بأن   اإلباحية

رص يف مجلة أمور، على توفري فرص الوصول إليها أمام األطفال كافة دون متييز من               خالل احل 
أي نوع كان؛ واحلفاظ على السرية التامة أثناء سري اإلجراءات واحتـرام حـق الطفـل يف      
اخلصوصية، وضمان سالمة األطفال، باعتماد تدابري ترمي يف مجلة أمور، إىل منع تعرضـهم              

   . )٨٤(الوقوع ضحية مرة أخرىف أو األعمال االنتقامية أو أو التخوياألذى خاطر مل
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املعنية مبسألة بيع األطفال بأن تعزز موريشيوس القضاء الذي وأوصت املقررة اخلاصة   -٣٩
يراعي احتياجات األطفال للعمل على وجه السرعة، على توفري محاية ومساعدة مـن نـوع          

مـن  اً  والشهود عليها لتجنيبهم مزيـد    اً  خاص لضحايا جرمية بيع األطفال واستغالهلم جنسي      
 . )٨٥(املعاناة والصدمات النفسية

 احلق يف اخلصوصية والزواج واحلياة األسرية  -دال  

وأعربت املقررة اخلاصة املعنية مبسألة بيع األطفال عن قلقها إزاء عـدد األطفـال                -٤٠
. )٨٦( الرعايـة واملـساعدة    املودعني يف مؤسسات ال تستويف املعايري والقواعد املناسبة لتقدمي        

وذكرت أن على احلكومة أن تشجع تقدمي الرعاية يف إطار البيئة األسرية أو بيئـة اجملتمـع                 
 يعنون باألطفال ويقدمون    ناحمللي، مبا يف ذلك األسر احلاضنة وغريها من مقدمي الرعاية الذي          

 اخلدمات املقدمة يف    عن مؤسسات الرعاية الداخلية، وأن تعزز     اً  الدعم واملشورة لألسر، عوض   
جمال الدعم النفسي وخدمات الصحة العقلية لألطفال وضمان إيداعهم يف مؤسسات الرعاية            
البديلة أو الداخلية يف ظروف تكفل سالمتهم وتليب احتياجاهتم األساسية، من خالل حتديـد              

 . )٨٧(معايري دنيا للرعاية البديلة أو الداخلية

 بأن تصدر احلكومة شهادات ميالد   ة لشؤون الالجئني  مفوضية األمم املتحد  وأوصت    -٤١
 . )٨٨(جلميع األطفال الذين يولدون يف موريشيوس بصرف النظر عن وضع آبائهم

حرية الدين أو املعتقد وحرية التعبري واحلق يف املشاركة يف احلياة العامة واحلياة               -هاء  
 السياسية

احلرية يوس على ضمان حق كل فرد يف         موريش جلنة القضاء على التمييز العنصري    حثت    -٤٢
 .)٨٩(الدينية دون متييز على أساس العرق أو اللون أو الساللة أو األصل القومي أو اإلثين

 أن التـشهري    )اليونـسكو (الحظت منظمة األمم املتحدة للتربية والعلم والثقافـة         و  -٤٣
 .)٩٠( الدوليةاً للمعايري التشهري وفقإلغاء جترمي على موريشيوسيزال يعترب جرمية وشجعت  ال

وأوصت كذلك  . وشجعت اليونسكو احلكومة على سن قانون بشأن حرية اإلعالم          -٤٤
 . )٩١(بوضع آلية للتنظيم الذايت لإلعالم

استمرار وجود عوائق وأشارت اللجنة املعنية بالقضاء على التمييز ضد املرأة بقلق إىل       -٤٥
املواقف كة السياسية على قدم املساواة مع الرجل،         مشاركة املرأة يف احليا    حتول دون منهجية  

 تأخـذ قتة ، وعدم اختاذ تدابري خاصة مؤةالقياديف قدرة املرأة على      والتشكيكالثقافية السلبية   
. بناء قـدرات املرشـحات احملـتمالت      وضعف إمكانيات   للمرأة،  خمصصة  صص  حشكل  

ملرأة، على قدم املساواة    وأوصت بأن متضي موريشيوس بثبات يف سياسات تشجيع مشاركة ا         
 يف عملية صنع القرار يف مجيع جماالت احلياة العامة واحلياة الـسياسية واملهنيـة،               ،مع الرجل 
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تسن قانون احلكم احمللي لضمان مشاركة املرأة يف العملية االنتخابية، وتقدم املـساعدة              وأن
لتتسىن هلا رافق رعاية األطفال، مالالزمة للمرأة يف الربملان ويف اخلدمة العامة، ومن ذلك توفري       

 .)٩٢(املشاركة الكاملة والفعالة يف احلياة العامة

لنظام االنتخايب اجلديـد    وأوصت جلنة القضاء على التمييز العنصري بالتصدي يف ا          -٤٦
للعقبات اليت حتول دون مشاركة اجملموعات اإلثنية يف احلياة السياسية ودون متثيـل هـذه               

 . )٩٣(افياًاجملموعات متثيالً ك

 احلق يف العمل ويف التمتع بشروط عمل عادلة ومؤاتية  -واو  

 موريشيوس علـى  احلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافيةوشجعت اللجنة املعنية ب    -٤٧
على إنشاء نظام فعال ملقايسة احلـد األدىن لألجـور          و لألجور    واحد تعيني حد أدىن وطين   

 .)٩٤(ة عوامل منها تكلفة املعيشةوتعديله بصورة منتظمة وفقاً جلمل

تركُّز وأعربت اللجنة املعنية باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية عن قلقها إزاء         -٤٨
النسـاء يف قطاعات العمل املتدنية األجور اليت ال تتطلب مهارات، وإزاء الفارق بني معدل              

 بني أجور النساء وأجور الرجال      وتاستمرار التفا بطالة النساء ومعدل بطالة الرجال، وإزاء       
املساواة يف األجور بني الرجال والنـساء عنـد تـساوي قيمـة             بشأن  قانون  وعدم وجود   

. )٩٦( مالحظـات مماثلـة    اللجنة املعنية بالقضاء على التمييز ضد املـرأة       وقدمت  . )٩٥(العمل
احلكومة على التصدي ملسألة الفصل املهين      نظمة العمل الدولية    التابعة مل رباء  اخلجلنة   وشجعت

وطلبت مـن   . على أساس اجلنس وعلى تقليص الفجوة القائمة بني املرأة والرجل يف األجور           
املساواة يف األجـور بـني      أن تنظر يف إمكانية تعديل التشريعات إلنفاذ مبدأ         اً  احلكومة أيض 

  . )٩٧( بالكامل يف القانونالرجال والنساء عند تساوي قيمة العمل
بتنقيح وأوصت اللجنة املعنية باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية موريشيوس           -٤٩

 إجازة أمومة مدفوعة    من مجيع األمهات العامالت     استفادة ل، لضمان  العم  يف قوقاحلقانون  
 على إجـازة أبـّوة      م كآباء سؤولياهتيضطلعون مب األجر وحصول مجيع اآلباء العاملني الذين       

 .)٩٨(عن حالتهم االجتماعيةة األجر بصرف النظر مدفوع

وأعربت اللجنة املعنية باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية عـن قلقهـا إزاء              -٥٠
استمرار ظاهرة التحرش اجلنسي يف مكان العمل، وإزاء عدم اإلبالغ عن العديد من حاالت              

ابعة ملنظمة العمل الدولية من احلكومة      وطلبت جلنة اخلرباء الت   . )٩٩(التحرش اجلنسي يف العمل   
منع التحرش اجلنسي يف مكان العمل والتصدي له بطرق منها تنفيذ أنشطة لتوعية العامالت              

 . )١٠٠(حبقوقهن
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 احلق يف العمل ويف التمتع بشروط عمل عادلة ومؤاتية  -زاي  

اختـاذ  ومة على   حثت اللجنة املعنية باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية احلك         -٥١
وتـوفري   السكان إىل إمدادات املياه      تيسري وصول تدابري فورية وفعالة ملكافحة الفقر وضمان       

وأوصت اللجنـة املعنيـة     . )١٠١(، وخباصة يف جزيرة رودريغيس     هلم صحيةظروف العيش ال  
 بأن تنظر موريشيوس يف ضمان حد أدىن من       اً  باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية أيض    

 ودمـج قائم على حقوق اإلنسان     الهج  لتشجيع اعتماد الن   نظام الرعاية االجتماعية     الدخل يف 
 واملهمـشني مـن األفـراد       بني احملـرومني  من أجل مكافحة الفقر     املعتمدة  ستحقاقات  اال

  .)١٠٢( املساعدة االجتماعية وخطة دعم الدخلوضع نظاممثالً ذلك يشمل وواجلماعات، 
لوائح   ألنعنية باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية عن قلقهاوأعربت اللجنة امل    -٥٢

 املقدمة احلصول على املساعدة االجتماعية       احلق يف  غري املواطنني متنح  املساعدة االجتماعية ال    
  .)١٠٣(وارد لتلبية احتياجاهتا األساسيةمتلك ما يكفي من امللُألسر الفقرية اليت ال 

 ٣اء منظمة العمل الدولية انتباه احلكومة إىل ضرورة تعديل املادة       واسترعت جلنة خرب    -٥٣
سمح لألجنيب باالشتراك يف نظام     ت ال   يتمن األمر الوطين الصادر بشأن املعاشات التقاعدية ال       

ومن ال يـستويف    . التأمني ما مل يكن قد أقام يف موريشيوس لفترة متواصلة ال تقل عن سنتني             
، وهو قانون ١٩٣١ل األجانب خيضع لقانون تعويض العمال لعام شرط اإلقامة هذا من العما  

ال يكفل مستوى من احلماية يوازي ما يكفله النظام الوطين للمعاشات التقاعدية يف حالـة               
تذكري ، قامت جلنة خرباء منظمة العمل الدولية ب       ٢٠١٠ و ٢٠١٢ويف عامي   . إصابات العمل 

، اليت تكفل املساواة يف املعاملة ملواطين       ١٩ رقم   من االتفاقية ) ٢(١احلكومة مبقتضيات املادة    
عاليهم، أي دولة أخرى عضو صدقت على هذه االتفاقية الذين يصابون يف حوادث عمل، وملُ             

 . )١٠٤(دون أي شرط يتعلق باإلقامة

 احلق يف الصحة  -حاء  

تفشي  اإلعراب عن قلقها بشأن      اللجنة املعنية بالقضاء على التمييز ضد املرأة      كررت    -٥٤
حاالت احلمل بني املراهقات، األمر الذي يدفع الفتيات والنساء للجوء إىل اإلجهاض غـري              

ودعت موريشيوس إىل تسريع جهودهـا يف       . اآلمن وإىل إجراء عمليات اإلجهاض يف السر      
جمال إذكاء الوعي بني املراهقات احلوامل وأسرهن بشأن املخاطر الصحية الكبرية اليت تنطوي             

ات اإلجهاض السرية وضمان توفر املساعدة الطبية املتخصصة وإمكانية الوصول          عليها عملي 
إىل املرافق الصحية للنساء والفتيات اللوايت يعانني من مضاعفات صـحية جـراء عمليـات          

  .)١٠٥(اإلجهاض غري اآلمن
وأوصت اللجنة املعنية باحلقوق االقتصادية واالجتماعيـة والثقافيـة بـأن تتـيح               -٥٥

 التثقيـف  وتعمـم خدمات الصحة اجلنسية والصحة اإلجنابية على نطاق واسع،        موريشيوس
 بالقـضاء علـى     وقدمت اللجنة املعنية  .  الصحة اجلنسية والصحة اإلجنابية يف املدارس      بشأن

 . )١٠٦( توصيات مماثلةالتمييز ضد املرأة
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قلقها إزاء االرتفاع وأعربت اللجنة املعنية باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية عن   -٥٦
اخلطة الوطنية الرئيسية ملراقبـة  ، وعدم اعتماد متعاطي املخدرات عن طريق احلقناملريع يف عدد   

وأوصت . اجلهات املعنية عدم تطبيقها من     قط و  ة رمسي بصورة ٢٠١٢-٢٠٠٨املخدرات للفترة   
تنفِّـذ  ، وبـأن    راتتعاطي املخد املشاكل املتعلقة ب  كافحة  مل هنجاً شامالً    موريشيوسبأن تعتمد   

ملقدمة دمات ا وجودة اخل حتسني توافُر   ، الرامية إىل    ٢٠٠٩عام  لتوصيات منظمة الصحة العاملية     
وخباصة فيما يتعلق بتبـادل اإلبـر واحملـاقن،         وزيادة فرص االستفادة منها،     لحد من الضرر،    ل

على موريـشيوس   ورأت أن   . واستخدام امليتادون كعالج معوِّض عن املادة األفيونية يف اجلسم        
 مجيـع املنـاطق     ليـشمل  توسيع نطاق برامج تبادل اإلبر واحملاقن        تباشر على حنو عاجل،    أن

تنفيذ عمليات منوذجية لتبادل اإلبر واحملاقن يف السجون وبرامج عالجية لتعـويض             و  ،اجلغرافية
 . )١٠٧(اتفضل املمارسالدولية ألعايري وذلك باالستناد إىل امليف اجلسم،  املادة األفيونية

وأعربت اللجنة املعنية باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية عـن قلقهـا إزاء              -٥٧
فيما يتعلـق   اإليدز، ال سيما/االرتفاع احلاد يف حاالت اإلصابة بفريوس نقص املناعة البشرية       

وأثـارت اللجنـة   . )١٠٨(مبتعاطي املخدرات عن طريق احلقن وممتهين اجلنس ونزالء السجون     
املعنية بالقضاء على التمييز ضد املرأة شواغل مماثلة وحثت موريشيوس على تنفيـذ اخلطـة               

 .)١٠٩(اإليدز/الوطنية ملكافحة فريوس نقص املناعة البشرية

 احلق يف التعليم  -طاء  

أعربت اللجنة املعنية باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية عن قلقها إزاء إحراز             -٥٨
ورأت .  جمال التعليم، وخباصة يف جمال تعليم األطفال يف بعض املناطق احملرومة           تقدم بطيء يف  

أن اعتماد اللغة االنكليزية يف التدريس قد ساهم يف ذلك، بالنظر إىل أن غالبيـة الـسكان                 
بيع األطفال واستغالهلم يف    مبسألة  املقررة اخلاصة املعنية    وأشارت  . )١١٠(تتحدث لغة الكريول  

وأعربـت  . )١١١( إىل تسجيل ارتفاع يف معدل االنقطاع عن الدراسةواد اإلباحيةالبغاء ويف امل  
اللجنة املعنية باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية عن قلقها إزاء التأثري السليب لرسـوم             

وأوصـت  . التعليم اخلاص على إمكانية التحاق مجيع األطفال مبـدارس التعلـيم الثـانوي            
رومـة مـن    احملناطق  امل األطفال الذين يعيشون يف      ضمان متكني : مبا يلي موريشيوس بالقيام   

األولوية وتوسيع ية ذات ناطق التعليماملنظام التمسك ب  بطرق منها ،  استكمال حتصيلهم العلمي  
تـستخدم   مواد تعليمية    وإنتاج،  لغة الكريول بالتدريس ب جتارهبا فيما يتعلق    ها؛ ومواصلة   نطاق

 .)١١٢(هما من أماكن سكنالقريبةال يف املدارس الثانوية قبول األطف؛ ولغةهذه ال

األمية يف أوساط  وأعربت اللجنة املعنية بالقضاء على التمييز عن قلقها بشأن مستوى         -٥٩
ووجود فوارق تفصل بني نساء املناطق احلضرية ونساء املناطق الريفية يف هذا اجملـال،              املرأة  

اً وأعربت عن قلقها أيض   .  بني املراهقات احلوامل   وكذلك بشأن معدل االنقطاع عن الدراسة     
الفتـاة ختتـار     ال تزال    إذالدراسية   املواضيع   اختيارما يتعلق ب   في  القائم حىت اآلن،   التمييزإزاء  
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زاء اخنفاض عدد النساء والفتيات املسجالت يف دورات التدريب املهين          ، وإ املواضيع التقليدية 
التوعيـة  مواصلة مجيع التدابري الرامية إىل      : م مبا يلي  ودعت موريشيوس إىل القيا   . والصناعي

 اإلقليمية وضمان املساواة يف احلصول علـى        الفوارقمعاجلة  و ؛بأمهية تعليم النساء والفتيات   
؛ وتشجيع املراهقات احلوامل على استكمال حتصيلهن العلمي بعد الوالدة؛ واعتمـاد            التعليم

مبا يف تقليدية، التعليمية غري الاالت اجمل على اختيار  تشجيع النساء والفتيات  ترمي إىل   سياسات  
تخصيص حصص للطالبات   ك اختاذ إجراءات إجيابية     بطرق منها  التدريب التقين واملهين،     ذلك

 .)١١٣(التدريب املهينالتعليم الفين و يف جمايل

 احلقوق الثقافية  -اءي  

لتدابري املتخذة لتعزيـز    ، با ٢٠١٣يف عام   القضاء على التمييز العنصري     جلنة  رحبت    -٦٠
إدراج لغة ؛ وإقامة احتادات لغوية وصناديق ائتمانية ومراكز ثقافيةاحلقوق الثقافية، مبا يف ذلك    

يف املناهج الدراسية للمرحلة االبتدائية بوصفهما لغـة        " البهوجريية"لغة  ال و يةوريساملكريول  ال
 .)١١٤(لغة أم/تراثية

 األشخاص ذو اإلعاقة  -كاف  

 اللجنة املعنية باحلقوق االقتصادية واالجتماعيـة والثقافيـة بـأن تعمـل             أوصت  -٦١
 ؛األطفال ذوي اإلعاقـة   حبق   تنطوي على متييز  ألوضاع اليت قد    وضع حد ل   موريشيوس على 

هم تعليمعلى  نياملدرس؛ واحلرص على تدريب  املدارس العادية هم من االلتحاق ب    متكين وضمان
  .)١١٥(يف املدارس العادية

  األقليات والشعوب األصلية  -الم  
احلـايل  التصنيف السياسي   أعربت جلنة القضاء على التمييز العنصري عن قلقها ألن            -٦٢

 ال تشترك يف اهلوية، مثل مجاعة الكريول        مجاعات ،"عامة السكان "يدمج ضمن فئة    للسكان  
لذي وضع  التصنيف الدستوري ا  ألن  اً  وأعربت عن قلقها أيض   .   ينياملوريسيني الفرنس مجاعة  و

وحثت موريشيوس علـى الـتفكري      . هويات خمتلف اجملموعات    يعد يعكس  ، مل ١٩٦٨عام  
  . )١١٦(املشترك يف تصنيف خمتلف اجملموعات

عن قلقها ألن التشريعات احمللية ال تنص       جلنة القضاء على التمييز العنصري      وأعربت    -٦٣
ودعت موريشيوس  . ن غنب عما حلقها م  بعض اجملموعات اإلثنية    على تدابري خاصة لتعويض     

إىل النظر يف اعتماد تدابري خاصة لإلسراع يف حتقيق املساواة يف متتع الفئات احملرومة حبقـوق                
وأوصت بأن تتصدى التدابري اخلاصة لتصحيح ضعف متثيل أي جمموعـة إثنيـة يف         . اإلنسان

  . )١١٧(جمايل العمل والتعليم يف القطاعني اخلاص والعام
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 عاينت ت ما زال بقلق أن مجاعة الكريول     لقضاء على التمييز العنصري     جلنة ا والحظت    -٦٤
تواصـل  وأوصت بأن   . من حرمان كبري يف التمتع باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية        

 احلقـوق    ممارسـة   الكريول يف  الذي يعانيه  جهودها من أجل معاجلة حالة الغنب      موريشيوس
. )١١٨( مع حجـم املـشكلة     تتناسبتنفيذ تدابري   بوذلك  االقتصادية واالجتماعية والثقافية،    

وحثت اللجنة املعنية باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية موريـشيوس علـى وضـع             
مع ضمان االحتـرام    ،   مجاعات الكريول  بنيفعالة تستهدف التصدي حلالة الفقر      استراتيجية  

 .)١١٩(الواجب حلقوقهم الثقافية

بالتدابري الـيت اختـذهتا موريـشيوس        على التمييز العنصري     القضاء جلنة   ترحبو  -٦٥
لكنها أعربت عن القلق إزاء عدم متكن هـؤالء         ،   الشاغوسيني للتخفيف من معاناة النازحني   

مواصـلة  على  موريشيوس  ت اللجنة   وحث. ممارسة حقهم يف العودة إىل أرضهم     النازحني من   
  .)١٢٠(عنهم السعي لرفع احليف

   اللجوءون وطالبولالجئن واواملهاجر  -ميم  
تقارير  ورود   إزاء تشعر بالقلق    تزال إهنا ال القضاء على التمييز العنصري     قالت جلنة     -٦٦
وذكرت . )١٢١(ظروف العمل والظروف املعيشية السيئة اليت يعاين منها العمال املهاجرون         عن  

العـيش  ول  معرضون خلطر االسـتغال   أن املهاجرين   األمم املتحدة لشؤون الالجئني     مفوضية  
على خـدمات الـصحة     أسرهم تواجه صعوبات يف احلصول      ، وأن   والعمل يف ظروف سيئة   

وأعربت اللجنة املعنية باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية عن قلقها إزاء          . )١٢٢(والتعليم
حقـه يف  تعرض مـن ميـارس منـهم    ، و النتهاك حقوقهم النقابية   لعمال املهاجرين تعرض ا 

موريشيوس تعتمد  أن  وأوصت ب ". العقداإلخالل ب "بدعوى  موريشيوس  بعاد عن   لإلاإلضراب  
املعنية بالقضاء على   لجنة  الوحثت   .)١٢٣(حلماية حقوق العمال املهاجرين     شامالًاً  قانونياً  إطار

تطبيـق  بني العمال، مواطنني وأجانب، يف     ضمان املساواة   على  موريشيوس  التمييز ضد املرأة    
ـ . )١٢٤(احمللينيقد ميارسه أرباب العمل     استغالل  أي  ك ملنع    وذل ،قوانني العمل  جلنـة   تودع

أرباب العمـل املـسؤولني عـن       مع  لتحقيق  إىل ا القضاء على التمييز العنصري موريشيوس      
  .)١٢٥(هتممقاضانتهاكات حقوق العمال املهاجرين وا

ـ          -٦٧ ن ن قلقهـا أل   وأعربت اللجنة املعنية باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية ع
وأوصت . )١٢٦(موريشيوس مل تعتمد أي سياسات أو قوانني حلماية الالجئني وطاليب اللجوء          

أو /بأن تنظر احلكومة يف إقرار تـشريعات حمليـة و         األمم املتحدة لشؤون الالجئني     مفوضية  
 الكامل للمعايري الدولية املتعلقـة امتثال موريشيوس لالجئني لضمان  خاصة با سياسات إدارية   

الالجئني وطاليب  عدم معاقبة   احلكومة  تكفل  كما أوصت املفوضية بأن     . )١٢٧(الالجئنيمبعاملة  
  .)١٢٨(اإلقامة فيه بصورة غري مشروعةوالبلد دخول على اللجوء 
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بـأن تكفـل    األمم املتحدة لشؤون الالجئني     عالوة على ذلك، أوصت مفوضية      و  -٦٨
 وألقصر فتـرة    ةضرورعند ال إليه   ُيلجأ   أخريإال كخيار   احتجاز طاليب اللجوء    عدم  احلكومة  

االحتجاز غري  أو  / التعسفي و  حتجازالضمانات القضائية ملنع اال   حترص على توفري     وأن   ،ممكنة
  .)١٢٩(بدائل لالحتجازيف اعتماد ، وأن تنظر حمدد املدة

تنص بشكل واضح    مل   اتأن التشريع وأعربت جلنة مناهضة التعذيب عن قلقها من          -٦٩
األمم املتحدة لشؤون   مفوضية  والحظت  . )١٣٠( مبدأ عدم اإلعادة القسرية    لى ضمان  ع وكامل

إىل إعـادة   كومة  مل تعمد احل  لالجئني،  اماية  حلأنه على الرغم من عدم وجود نظام        الالجئني  
 بـسبب    معرضة للخطر  تكون فيه حياته أو حريته    إىل بلد   إىل محاية دولية    حيتاج  شخص   أي

ـ بسبب  جمموعة اجتماعية معينة، أو     انتمائه إىل    أو   عرقه أو دينه أو جنسيته     ـ  هرأي سياسي، ال
 تعمل  وأوصت املفوضية بأن  . )١٣١(مببدأ عدم اإلعادة القسرية   متمسكة  موريشيوس  قالت إن   و

استفادة تامة ودون عوائق أمـام      إجراءات اللجوء    على تيسري إمكانية االستفادة من    احلكومة  
ضمن عدم  أن ت من العودة إىل بلداهنم األصلية، و     جيهة  أعربوا عن خماوف و   ألشخاص الذين   ا

أن على  جلنة مناهضة التعذيب    ورأت  . )١٣٢( قسراً حلماية الدولية إىل ا  حيتاجخص  أي ش إعادة  
يف قانون أن تعيد النظر تنقح تشريعاهتا اليت تكفل مبدأ عدم اإلعادة القسرية، وأن موريشيوس  

  .)١٣٣( من االتفاقية٣لكامل للمادة االمتثال اهبدف حتقيق  املطلوبنيتسليم 

  ن داخلياًواملشرد  -نون  
أن موريشيوس واجهت كـوارث     األمم املتحدة لشؤون الالجئني     ذكرت مفوضية     -٧٠

مما أدى إىل حاالت تشرد يف أحيـان        ،  انزالقات التربة الفيضانات و نامجة عن   طبيعية متكررة   
املبكـر  إلنذار  لاً  لكوارث، ونظام ة ا وطنية ملواجه آلية  وضعت  موريشيوس  قالت إن   ، و كثرية

مالئم ايت  قانوين وسياس وطين   إطار    وخلق التصديق على اتفاقية كمباال     أن توأكد. والتأهب
املؤسـسية  الـسياساتية و  اآلليات  سيزيد من تعزيز    بفعالية  ملواجهة حاالت التشرد الداخلي     

  .)١٣٤(القائمة

Notes 

 1 Unless indicated otherwise, the status of ratifications of instruments listed in the table may be found 
in the official website of the United Nations Treaty Collection database, Office of Legal Affairs of the 
United Nations Secretariat, http://treaties.un.org/. Please also refer to the United Nations compilation 
on Mauritius from the previous cycle (A/HRC/WG.6/4/MUS/2). 

 2 The following abbreviations have been used for this document: 
ICERD International Convention on the Elimination of All Forms of Racial 

Discrimination  
ICESCR  International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights 
OP-ICESCR Optional Protocol to ICESCR  
ICCPR International Covenant on Civil and Political Rights 
ICCPR-OP 1 Optional Protocol to ICCPR 
ICCPR-OP 2 Second Optional Protocol to ICCPR, aiming at the abolition of the 

death penalty  
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CEDAW Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against 
Women  

OP-CEDAW Optional Protocol to CEDAW  
CAT Convention against Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading 

Treatment or Punishment  
OP-CAT Optional Protocol to CAT  
CRC Convention on the Rights of the Child  
OP-CRC-AC Optional Protocol to CRC on the involvement of children in armed 

conflict  
OP-CRC-SC Optional Protocol to CRC on the sale of children, child prostitution 

and child pornography  
OP-CRC-IC Optional Protocol to CRC on a communications procedure  
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Migrant Workers and Members of Their Families  
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procedure: OP-CEDAW, art. 8; CAT, art. 20; CPED, art. 33; OP-CRPD, art. 6; OP-ICESCR, art. 11; 
and OP-CRC-IC, art. 13. Inter-State complaints: ICCPR, art. 41; ICRMW, art. 76; CPED, art. 32; 
CAT, art. 21; OP-ICESCR, art. 10; and OP-CRC-IC, art. 12. Urgent action: CPED, art. 30. 

 4 CAT/C/MUS/CO/3, para. 22; CEDAW/C/MUS/CO-6-7, para. 39. 
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 9 E/C.12/MUS/CO/4, para. 19. 
 10 CAT/C/MUS/CO/3, para. 24. 
 11 CERD/C/MUS/CO/15-19, paras. 27-28. 
 12 E/C.12/MUS/CO/4, para. 36. 
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Human Rights Council, as contained in the note verbale dated 21 April, 2006 sent by the Permanent 
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available at: http://www.un.org/ga/60/elect/hrc/mauritius.pdf. 

 14 Protocol to Prevent, Suppress and Punish Trafficking in Persons, Especially Women and Children, 
supplementing the United Nations Convention against Transnational Organized Crime. 

 15 Geneva Convention for the Amelioration of the Condition of the Wounded and Sick in Armed Forces 
in the Field (First Convention); Geneva Convention for the Amelioration of the Condition of 
Wounded, Sick and Shipwrecked Members of Armed Forces at Sea (Second Convention); Geneva 
Convention relative to the Treatment of Prisoners of War (Third Convention); Geneva Convention 
relative to the Protection of Civilian Persons in Time of War (Fourth Convention); Protocol 
Additional to the Geneva Conventions of 12 August 1949, and relating to the Protection of Victims of 
International Armed Conflicts (Protocol I); Protocol Additional to the Geneva Conventions of 12 
August 1949, and relating to the Protection of Victims of Non-International Armed Conflicts 
(Protocol II); Protocol Additional to the Geneva Conventions of 12 August 1949, and relating to the 
Adoption of an Additional Distinctive Emblem (Protocol III). For the official status of ratifications, 
see Federal Department of Foreign Affairs of Switzerland, at 
www.eda.admin.ch/eda/fr/home/topics/intla/intrea/chdep/warvic.html. 
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Convention No. 111 concerning Discrimination in Respect of Employment and Occupation; 
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