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  جملس حقوق اإلنسان
  الفريق العامل املعين باالستعراض الدوري الشامل

  الدورة السابعة عشرة
  ٢٠١٣نوفمرب / تشرين الثاين١ -أكتوبر / تشرين األول٢١جنيف، 

) ب(١٥ موجز أعدته املفوضية السامية حلقوق اإلنسان وفقاً للفقـرة            
 من مرفق قـرار  ٥ والفقرة ٥/١من مرفق قرار جملس حقوق اإلنسان    

  ١٦/٢١اجمللس 

  *موريشيوس    

 إىل عمليـة    )١( جهـات معنيـة    مخسهذا التقرير هو موجز للمعلومات املقدمة من          
كل املبادئ التوجيهية العامة اليت اعتمدها جملـس        وهو يتَّبع هي  . االستعراض الدوري الشامل  

 وال يتضمن التقرير أيـة آراء أو وجهـات نظـر أو             .١٧/١١٩ مقرره يف   حقوق اإلنسان 
اقتراحات من جانب مفوضية األمم املتحدة السامية حلقوق اإلنسان، وال أي حكم أو قـرار        

شي هناية الـنص مراجـع      وقد ذُكرت بصورة منهجية يف حوا     . فيما يتصل بادعاءات حمدَّدة   
. املعلومات الواردة يف التقرير، كما مت قدر اإلمكان اإلبقاء على النصوص األصلية دون تغيري             

، ُيخصص، حسب مقتضى احلال، فرع مـستقل إلسـهامات          ١٦/٢١ بقرار اجمللس    وعمالً
 التقيد  املؤسسة الوطنية حلقوق اإلنسان التابعة للدولة موضوع االستعراض واملعتمدة بناء على          

وتتاح على املوقع الشبكي للمفوضية الـسامية حلقـوق اإلنـسان           . الكامل مببادئ باريس  
وروعيت يف إعداد التقريـر دوريـة       . النصوص الكاملة اليت تتضمن مجيع املعلومات الواردة      

  .االستعراض والتطورات اليت حدثت يف تلك الفترة

__________ 

 .مل ُتحرر هذه الوثيقة قبل إرساهلا إىل دوائر الترمجة التحريرية يف األمم املتحدة  *  
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حلقوق اإلنسان التابعة للدولـة     املعلومات املقدمة من املؤسسة الوطنية        -أوالً  
  موضوع االستعراض واملعتمدة بناء على التقيد الكامل مببادئ باريس

  .مل تقدم املؤسسة الوطنية حلقوق اإلنسان يف موريشيوس أية معلومات  

  املعلومات املقدمة من جهات معنية أخرى  -ثانياً  

  املعلومات األساسية واإلطار  -ألف  

  دوليةنطاق االلتزامات ال  -١  
أشارت مبادرة الكومنولث حلقوق اإلنسان إىل أن موريشيوس مل تّصدق بعد علـى          -١

الصكوك التالية حلقوق اإلنسان، وهي االتفاقية الدولية حلماية حقوق مجيع العمال املهاجرين            
وأفراد أسرهم، واالتفاقية الدولية حلماية مجيع األشخاص من االختفاء القسري، والربوتوكول        

اري الثاين امللحق بالعهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والـسياسية، والربوتوكـول            االختي
وأوصت . االختياري امللحق بالعهد الدويل اخلاص باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية        
  .)٢(مبادرة الكومنولث حلقوق اإلنسان موريشيوس بأن تصدق فوراً على هذه الصكوك

تركة أن احلكومة قد أبدت ثالثة حتفظات غري جائزة على اتفاقية وذكرت الورقة املش  -٢
وتتعـارض هـذه    . من االتفاقيـة  ) ١(٤٦حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة مبا خيالف املادة        

، ومتنع التطبيق الكامـل     ١التحفظات مباشرة مع الغرض املعلن عنه لالتفاقية الوارد يف املادة           
 املتعلقـة بإمكانيـة     ٩ختص تلك التحفظات املـادة      و. للحقوق املذكورة يف االتفاقية كلها    

.  املتعلقة حباالت اخلطر والطوارئ اإلنسانية     ١١ املتعلقة بالتعليم، واملادة     ٢٤الوصول، واملادة   
وتظهر هذه التحفظات استبعاداً واسع النطاق لألشخاص ذوي اإلعاقة وال بد من سـحبها              

  .)٣(بصورة عاجلة

  ياإلطار الدستوري والتشريع  -٢  
 اإلدارة املعنية برعاية األطفال وتعليمهم وإدمـاجهم وإعـادة تأهيلـهم أن             أكدت  -٣

موريشيوس قد أشارت يف التقرير األخري الذي قدمته بشأن تنفيذ التوصـيات املقدمـة إىل               
قـضايا  يتعلق ب  إىل إعداد قانون  موريشيوس يف الدورة األخرية لالستعراض الدوري الشامل        

وترى اإلدارة . بيد أن هذا القانون مل يعرض بعد). ون املتعلق باألطفالقانمشروع ال(األطفال 
املعنية برعاية األطفال وتعليمهم وإدماجهم وإعادة تأهيلهم أن هناك حاجة ملحة لكي حتدد             

 هذا القـانون يف  وينبغي تقدمي. واضحاً وحمدداً يكون  موريشيوس إطاراً قانونياً حلماية القصر      
  .)٤(ر إىل الغموض الذي ال يزال حييط حبماية الطفلأسرع وقت ممكن بالنظ
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  اإلطار املؤسسي والبنية األساسية حلقوق اإلنسان وتدابري السياسة العامة  -٣  
أفادت احلركة الدولية للدفاع عن األطفال مبوريشيوس أن اجمللس الوطين لألطفـال              -٤

ألنشطة املخصـصة لرعايـة     مكلف مبوجب القانون املتعلق باجمللس الوطين لألطفال بتعزيز ا        
بيد أنه ال يوجد خط فاصل بني أنشطة اجمللـس          . الطفل مبا يتمشى مع اتفاقية حقوق الطفل      

الوطين لألطفال وأنشطة وحدة مناء الطفل، وهي الوكالة املتخصصة التابعة لوزارة املـساواة             
 ُيعرف الكثري عن    الو.  واملكلفة مبسألة رفاه األطفال    ،اجلنسني ومناء الطفل ورعاية األسرة    بني  

عمل اجمللس الوطين لألطفال من حيث أنشطته وسياساته واستراتيجياته وتوصياته املقدمة إىل            
  .)٥(احلكومة

 املتعلقة بإعمال حقوق الطفل وعمل أمني املظـامل         ١١-٨٠وفيما يتعلق بالتوصية      -٥
إىل أن مكاتـب    املعين باألطفال، أشارت احلركة الدولية للدفاع عن األطفال مبوريـشيوس           

وحدة مناء الطفل تنتشر يف مجيع أحناء البلد غري أهنا تكون يف كثري من األحيان بعيـدة عـن              
وإضافة إىل ذلك، يبدو أن خط االتصال       . إجراءات احملكمة أو عن النظر يف هذه اإلجراءات       

ل يف عطلة   املباشر الذي تديره وزارة املساواة بني اجلنسني ومناء الطفل ورعاية األسرة ال يعم            
وعلى الرغم من وجود اهليكل فإن      . هناية األسبوع عندما يستخدم األطفال أكثر هذه اخلدمة       

  .)٦(ويتزايد عدد أفعال العنف املرتكبة ضد األطفال. املوارد تنفق على اهلياكل األساسية
وأفادت الورقة املشتركة أن هناك ثالثة جمالس يفترض أن تعمل من أجـل إعـادة                 -٦

شخاص ذوي اإلعاقة وبصفة رئيسية، اجمللس الوطين إلعادة تأهيل املعوقني، وجملس           تأهيل األ 
وعلى الرغم من أن تعيني أعضاء هذه اجملالس جيـري      . التدريب والعمالة، وجملس لوا الغيس    

باالنتخاب، فإن بإمكان احلكومة لألسف أن تستبدهلم أو تنقلهم بدون أي سـبب إذا مـا                
وتتخذ اجملالس قرارات كثرية . ر سري عمل هذه اجملالس إىل الشفافيةويفتق. أثريت قضايا صعبة

ويلزم أن تكون عمليات اختاذ   . بدون استشارة األشخاص ذوي اإلعاقة واملنظمات اليت متثلهم       
  .)٧(القرار على قدر أكرب من اإلنصاف واالنفتاح والشفافية

  التعاون مع آليات حقوق اإلنسان  -باء  

  ت املعاهداتالتعاون مع هيئا  -١  
أشارت مبادرة الكومنولث حلقوق اإلنسان إىل أن موريشيوس قد أوفت ببعض من              -٧

التزاماهتا يف جمال إعداد التقارير مبوجب املعاهدات الدولية لكنها أخفقت يف تلبيـة مجيـع               
وال تزال هناك تقارير يتعني على موريشيوس أن تقدمها إىل جلنة           . متطلبات تلك االلتزامات  

ووفقاً ملا ذكرته مبادرة الكومنولث حلقوق اإلنسان فقد تأخر         . ء على التمييز العنصري   القضا
لب إىل موريشيوس أن تقدمها إىل جلنة مناهضة التعـذيب يف      تقدمي املعلومات اإلضافة اليت طُ    

أهنت موريشيوس أربع جوالت خاصة بإعداد التقـارير مبوجـب           و. ٢٠١٢يونيه  /حزيران
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باحلقوق املدنية والسياسية، لكن تأخر تقدمي تقريرها عن املوعد احملدد يف     العهد الدويل اخلاص    
وأوصت مبادرة الكومنولث حلقوق اإلنسان موريشيوس بأن تقدم فـوراً إىل           . ٢٠١٠عام  

هيئات املعاهدات التقارير املتأخرة واملعلومات اإلضافية اليت حل موعد تقـدميها وأن تلتـزم              
  .)٨(تقدمي تقاريرها يف املستقبلباحترام املواعيد احملددة ل

  التعاون مع اإلجراءات اخلاصة  -٢  
أشارت مبادرة الكومنولث حلقوق اإلنسان إىل أن موريشيوس قد ذكرت يف الدورة              -٨

األخرية لالستعراض الدوري الشامل أهنا ستنظر يف توجيه دعوة دائمة إىل مجيـع املكلفـني               
 حقوق اإلنسان بيد أهنا مل تقدم رداً هنائياً يف تقرير     بواليات يف إطار اإلجراءات اخلاصة جمللس     

وأوصـت مبـادرة    . النتائج الذي اعتمده جملس حقوق اإلنسان يف دورته احلادية عـشرة          
الكومنولث حلقوق اإلنسان موريشيوس بتوجيه دعوة دائمة إىل مجيع املكلفني بواليـات يف             

  .)٩(إلنسانإطار اإلجراءات اخلاصة جمللس األمم املتحدة حلقوق ا

  تنفيذ االلتزامات الدولية املتعلقة حبقوق اإلنسان  -جيم  

  املساواة وعدم التمييز  -١  
ذكرت الورقة املشتركة أن اجملتمع كثرياً ما ينظر بعني االزدراء إىل األشخاص ذوي               -٩

ويعزى هذا املوقف السليب غالباً إىل عـدم        . اإلعاقة وآباء األطفال ذوي االحتياجات اخلاصة     
. وافر معلومات عن مسألة اإلعاقة ويثري شعوراً باإلحباط لدى األشـخاص ذوي اإلعاقـة             ت

يعلم املوظفون العموميون واملوظفون العاملون يف املستشفيات وأفراد الشرطة كلـهم أي     وال
وأوصت الورقة املـشتركة، يف   . شيء عن طريقة تقدمي املساعدة إىل األشخاص ذوي اإلعاقة        

حلكومة، بأن تنظم محلة توعية مكثفة من خالل إنشاء هيئة معنية بتنظيم            مجلة ما أوصت به ا    
إىل موافاة األشخاص ذوي اإلعاقة مع أسرهم باملعلومات املتعلقة حبقوق ترمي محالت التوعية 

األشخاص ذوي اإلعاقة وإطالع املعوقني على اتفاقية حقـوق األشـخاص ذوي اإلعاقـة              
م لتغيري مواقفه السلبية وتبّني مواقف أكثر إجيابية إزاء         والربامج املخصصة للجمهور بوجه عا    

  .)١٠(األشخاص ذوي اإلعاقة

  حق الفرد يف احلياة واحلرية وأمنه الشخصي  -٢  
أشارت املبادرة العاملية إلهناء مجيع أشكال العقوبة البدنية لألطفال إىل أن العقوبـة               -١٠

 قبول احلكومة التوصيات ذات الصلة      البدنية لألطفال مشروعة يف موريشيوس على الرغم من       
 ومن التوصيات املتكررة املقدمة بشأن ٢٠٠٩املقدمة أثناء االستعراض الدوري الشامل يف عام 

هذه املسألة من جلنة حقوق الطفل وغريها من هيئات املعاهدات، مثل اللجنة املعنية باحلقوق              
وذكرت موريشيوس عنـدما    . )١١(االقتصادية واالجتماعية والثقافية وجلنة مناهضة التعذيب     
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 أهنا تعتزم النظر يف إدراج حظر العقوبة        ٢٠١١درست جلنة مناهضة التعذيب تقريرها يف عام        
  .)١٢(البدنية لألطفال يف مشروع القانون املتعلق باألطفال الذي كان موضع مناقشة آنذاك

لبدنية لألطفال إىل أنه  ومع ذلك، أشارت املبادرة العاملية إلهناء مجيع أشكال العقوبة ا           -١١
على صعيد التشريعات السارية، مل حيدث تغيري يف مشروعية العقوبة البدنية لألطفـال منـذ               

، تعترب العقوبة البدنيـة     ٢٠٠٩واليوم، وعلى غرار عام     . االستعراض الدوري الشامل األويل   
  .)١٣(مشروعة يف املرتل ويف املؤسسات اإلصالحية ويف أماكن الرعاية البديلة

ووفقاً ملا ذكرته املبادرة العاملية إلهناء مجيع أشكال العقوبة البدنية لألطفال، تـنص               -١٢
إساءة معاملة الطفل   " على جترمي    ١٩٩٤من قانون محاية الطفل الصادر يف عام        ) ١(١٣املادة  

وإن األحكام . لكنها ال حتظر مجيع أشكال العقوبة البدنية" أو تعريضه لإليذاء بأي شكل آخر 
ملتعلقة مبكافحة العنف واإليذاء الواردة يف القـانون اجلنـائي، وقـانون محايـة الطفـل                ا

، وقانون املساعدة االجتماعية، والقانون املدين، وقانون احلماية        )أحكام متنوعة (١٩٩٨ لعام
 ال تفسر على أهنا حتظر مجيع أشكال العقوبة البدنية يف تنـشئة           ١٩٩٧من العنف املرتيل لعام     

  .)١٤(الطفل
 ١٩٦٨وال جيوز إنزال العقوبة البدنية كعقاب على اجلرمية مبوجب دسـتور عـام                -١٣

بالصيغة املعدلة يف    (١٩٣٥وقانون اجملرمني األحداث لعام     ) ٢٠٠٣بالصيغة املعدلة يف عام     (
وال يوجد حظر صريح للعقوبة البدنية بوصفها تدبرياً تأديبياً يف املؤسـسات            ). ١٩٩٨عام  

 ١٩٨٨ضع معاملة احملتجزين ألحكام قانون املؤسسات اإلصـالحية لعـام           وخت. اإلصالحية
األنظمة اخلاصة بالسجون ومبراكز إعادة تأهيل الشباب واملؤسـسات         (واألنظمة املرتبطة به    

ال جيوز أن تفرض على احملتجز أية عقوبة أو شكل من           "وينص القانون على أنه     ). اإلصالحية
 هذه القوة يف احلدود الضرورية املعقولـة " ُتبيح استخدام   ١٢ غري أن املادة     ."أشكال احلرمان 

  .)١٥(" للحفاظ على االنضباط يف املؤسسة املعنية...
  .)١٦(وال يوجد حظر صريح للعقوبة البدنية يف أماكن الرعاية البديلة  -١٤
أن وأعربت املبادرة العاملية إلهناء مجيع أشكال العقوبة البدنية لألطفال عن أملـها يف                -١٥

يقدم الفريق العامل املعين باالستعراض الدوري الشامل توصية إىل موريشيوس لسن تشريع حيظر             
  .)١٧(صراحة العقوبة البدنية لألطفال يف مجيع األماكن، مبا يف ذلك يف املرتل على سبيل األولوية

  إقامة العدل وسيادة القانون  -٣  
طفال وتعليمهم وإدماجهم وإعادة تأهيلـهم،      وفقاً ملا ذكرته اإلدارة املعنية برعاية األ        -١٦

فإن األطفال الذين خيالفون القانون حياكمون يف الوقت احلايل يف حماكم القـانون العاديـة               
وُيحتجزون يف مركز إصالحيات الشباب أو مركز إعادة تأهيل الشباب تبعاً للجرميـة الـيت    

م وإدماجهم وإعادة تأهيلهم أن هناك      وترى اإلدارة املعنية برعاية األطفال وتعليمه     . يرتكبوهنا
حاجة ملحة تدعو موريشيوس إىل إصالح نظامها احلايل لقضاء األحداث، بإنـشاء حمـاكم        
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وينبغي إلغاء  . خاصة تضم قضاة معنيني باألطفال وحمققني مدربني تدريباً خاصاً هلذا الغرض          
اً إىل جانب البـالغني     احتجاز القصر قبل احملاكمة، وعدم حماكمة القصر الذين يرتكبون جرم         

وإضافة إىل ذلك، ينبغي أال تؤخذ يف احلسبان اإلدانـات          . حىت وإن كانوا شركاء يف اجلرمية     
  .)١٨(ثناء إدانة املعاودين من األحداثالسابقة أ

وإضافة إىل ذلك، أشارت اإلدارة املعنية برعاية األطفال وتعليمهم وإدماجهم وإعادة             -١٧
دم احتجاز القصر إال كمالذ أخري، وينبغـي أن يتبـع األطفـال             تأهيلهم، إىل أنه ينبغي ع    

احملتجزون بصورة منهجية برناجماً إلعادة التأهيل وإعادة اإلدماج بالتعاون مع املنظمات غـري             
احلكومية اليت تعمل مع األطفال لضمان أن تؤثر اجلهود املبذولة إلعادة تأهيلهم تأثرياً فعليـاً               

 ذلك منذ البداية عن طريق منح اعتماد للمنظمات غري احلكومية           وميكن حتقيق . على األطفال 
وإضافة إىل  . وميكن أن تصبح املنظمات غري احلكومية طرفاً يف العملية القضائية         . لدى احملاكم 

  .)١٩(كيل حمامني تعينهم احملكمة للقصرذلك، ينبغي توفري خدمة تتيح تو
اية األطفال وتعلـيمهم وإدمـاجهم      وعالوة على ذلك، أضافت اإلدارة املعنية برع        -١٨

وإعادة تأهيلهم أن هناك جمموعة كبرية من األطفال حتتجز يف الوقت احلايل بعد إدانتهم بتهمة   
وتـرى اإلدارة   . على أساس أنه من الصعب السيطرة علـيهم       " أطفاالً صعيب املراس  "كوهنم  

نبغي للدولة الطرف أن تشرع   املعنية برعاية األطفال وتعليمهم وإدماجهم وإعادة تأهيلهم أنه ي        
  .)٢٠(يف إبطال وحذف اإلدانة على هذا األساس

وأخرياً، أكدت اإلدارة املعنية برعاية األطفال وتعليمهم وإدماجهم وإعادة تأهيلـهم             -١٩
أن البديل لتطبيق العقوبات على القصر املدانني هو األخذ بالربنامج املطبق حالياً فيما خيـص               

 عاماً أي برنامج اخلدمة اجملتمعية للحيلولـة دون أن          ١٨ز أعمارهم   األشخاص الذين تتجاو  
  .)٢١(يقضي القصر الذين يرتكبون جنحاً بسيطة عقوبة احلرمان من احلرية

  احلق يف اخلصوصية  -٤  
 من القانون اجلنـائي     ٢٥٠أشارت مبادرة الكومنولث حلقوق اإلنسان إىل أن املادة           -٢٠

ص يثبت عليه فعل اللواط بعقوبة تصل إىل الـسجن          تدين أي شخ  ) ١٨٣٨(يف موريشيوس   
ملدة مخس سنوات، وذكرت املبادرة أن جترمي املمارسة اجلنسية بني أشخاص من نفس اجلنس              
يف موريشيوس يتناىف مع التزامات البلد مبوجب العهد الـدويل اخلـاص بـاحلقوق املدنيـة       

  .)٢٢(والسياسية
لث حلقوق اإلنسان أن جتـرمي العالقـة        وإضافة إىل ذلك، ذكرت مبادرة الكومنو       -٢١

اجلنسية اليت متارس بني أشخاص من جنس واحد يتداخل مع إعمال احلق يف التمتع بـأعلى                
مستوى من الصحة البدنية والعقلية، وأحالت إىل مالحظة اللجنة املعنية باحلقوق االقتصادية            

ة اليت متارس بني أشخاص مـن       واالجتماعية والثقافية اليت رأت فيها أن جترمي العالقة اجلنسي        
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إبطال أو إضعاف املساواة يف التمتع باحلق يف الصحة أو يف           "جنس واحد سيكون له مفعول      
  .)٢٣("ممارسة هذا احلق

وأبلغت مبادرة الكومنولث حلقوق اإلنسان بأن موريشيوس قد سّنت قانوناً يتعلـق              -٢٢
ومع ذلك،  . أساس امليل اجلنسي  حيظر التمييز يف مكان العمل على       ) ٢٠٠٨(بتكافؤ الفرص   

أشارت املبادرة إىل أنه على الرغم من أن موريشيوس قد أصدرت هذا القانون التقدمي، فإنه               
ينبغي أيضاً لتشريعاهتا احمللية أن تكون واضحة ومتسقة، وينبغي تعديل القانون اجلنائي من أجل 

  .)٢٤( بالغني من جنس واحدبالتراضي بنينزع صفة اجلرم عن العالقة اجلنسية اليت متارس 
ووفقاً ملا ذكرته مبادرة الكومنولث حلقوق اإلنسان، فإنه على الـرغم مـن عـدم           -٢٣

اإلبالغ يف السنوات األخرية عن أية مالحقات قضائية مبوجب القانون اجلنائي بسبب العالقة             
ون يـشجع   اجلنسية اليت ُتمارس بالتراضي بني بالغني من جنس واحد، فإن جمرد وجود القان            

وأوصت مبادرة الكومنولـث    . )٢٥(على التمييز على أساس امليل اجلنسي الفعلي أو املتصور        
 من القانون اجلنائي اليت جتّرم العالقة اجلنسية        ٢٥٠حلقوق اإلنسان موريشيوس بإبطال املادة      

ارات اليت ُتمارس بالتراضي بني بالغني من جنس واحد وتعزيز وتيسري إقامة حوار بناء مع الوز  
احلكومية واألطراف املعنية من اجملتمع املدين وغريها من اجلهات صاحبة املصلحة ذات الصلة             
حول مسائل نزع صفة اجلرم عن العالقة اجلنسية بني بالغني من جنس واحد، وامليل اجلنسي،               

  .)٢٦(واهلوية اجلنسانية

  حرية التعبري واحلق يف املشاركة يف احلياة العامة واحلياة السياسية  -٥  
أشارت مبادرة الكومنولث حلقوق اإلنسان إىل أنه ال يوجد قانون يتعلق حبرية اإلعالم               -٢٤

ووفقـاً ملـا ذكرتـه مبـادرة        . مينح اجلمهور احلق يف احلصول على املعلومات من احلكومة        
ن الربملان قد ناقش آثار اعتماد مشروع قانون يتعلـق حبريـة            الكومنولث حلقوق اإلنسان، فإ   

 لكن مل ُيحَرز املزيد من التقدم بشأن مشروع القانون يف الفترة            ٢٠١١أبريل  /نيساناإلعالم يف   
ويستلزم اعتماد قانون على الفور لكي ال تترك مسألة حصول اجلمهور على            . املشمولة بالتقرير 

وميثل القـانون املتعلـق     . لهيئات احلكومية واملسؤولني احلكوميني   املعلومات للسلطة التقديرية ل   
  . )٢٧(حبرية اإلعالم آلية قّيمة إلضفاء صفة الشفافية واملساءلة على شؤون احلوكمة

وأوصت مبادرة الكومنولث حلقوق اإلنسان موريشيوس بوضع قانون يتعلق حبريـة             -٢٥
وينبغـي أن   .  ألفضل املمارسات الدولية   اإلعالم وإصداره وإنفاذه يف أقرب وقت ممكن وفقاً       

يتضمن هذا القانون إعفاءات معلنة بوضوح وال تنطبق سوى على معلومات حمددة حتمـي              
اجلمهور وختضع الختبار احلماية من الضرر احملتمل املتكبَّد، وأن يتوخى إنشاء جلنـة             مصاحل  

اإلطار الـزمين لتقـدمي     مستقلة مكلفة باإلشراف على تنفيذ القانون، وأن يكفل أال يكون           
املعلومات طويالً بال مربر وأن يكون مرناً وال يقف عائقاً أمام حـصول املـواطنني علـى                 
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 اليت تتلقى التمويل احلكـومي وتعمـل        املعلومات، وأن يتسع نطاقه ليشمل اهليئات اخلاصة      
  . )٢٨(ملصلحة اجلمهور إضافة إىل الشركات اليت تستخدم املوارد الطبيعية ملوريشيوس

وأفادت مبادرة الكومنولث حلقوق اإلنسان أن موريشيوس قبلت أثناء استعراضـها             -٢٦
الدوري الشامل األول التوصية اليت تقضي بضمان االحترام التام للحق يف حرية الرأي والتعبري   

وقـد قبلـت    . وحرية وسائط اإلعالم يف كل تشريع أو قاعدة أو تدبري يف جمال اإلعـالم             
أن يشمل ذلك احلفاظ على قدرة وسائط اإلعالم على التحقيق وإعـداد            موريشيوس أيضاً   

وأوصـت املبـادرة    . )٢٩(التقارير املتعلقة باملسؤولني احلكوميني بدون خوف من العقـاب        
موريشيوس بأن تكفل التقيد من الناحية العملية بضمانات حقوق اإلنسان اليت تتعلق حبريـة              

  .)٣٠(وسائط اإلعالم

  ةاحلق يف الصح  -٦  
 ،ملا ذكرته اإلدارة املعنية برعاية األطفال وتعليمهم وإدماجهم وإعادة تأهيلـهم          وفقاً    -٢٧

 مبا يف ذلك برامج تبادل      ، خدمات للتخفيف من املخاطر    ٢٠٠٦وضعت موريشيوس يف عام     
وعلى الرغم من أن    . احلقن واستخدام امليثادون كعالج ُمعوِّض عن املادة األفيونية يف اجلسم         

 ،املعنية برعاية األطفال وتعليمهم وإدماجهم وإعادة تأهيلهم قد أثنت على هذه اجلهوداإلدارة 
 دون  الرعاية الصحية غري متاحة للشباب    اخلاصة ب دمات  هذه اخل  أعربت عن أسفها ألن      فإهنا

وترى اإلدارة املعنية برعاية األطفال وتعليمهم وإدماجهم وإعادة تأهيلهم         . سن الثامنة عشرة  
سيما  كما أنه ميثل انتهاكاً حلقوق الطفل، وال      . تقييد املرتبط بالعمر تعسفي ومتييزي    أن هذا ال  

، شجعت اللجنـة املعنيـة      ٢٠١٠ ويف عام    .احلق يف احلصول على خدمات الرعاية الصحية      
باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية موريشيوس على إزالة احلـواجز العمريـة أمـام             

عوض عن املادة األفيونية يف اجلسم ووضع خدمات تليب االحتياجات          احلصول على العالج امل   
ويضع هذا التقييد املرتبط بالعمر الشباب الـذين        . احملددة للشباب الذين يتعاطون املخدرات    

يتعاطون املخدرات يف عالقة تبعية للبالغني الذين حيصلون على احلقن ويقدموهنا إليهم مقابل             
  .)٣١(علهم يف وضع ضعف ويعرضهم ملختلف املخاطرمجيع أنواع اخلدمات مما جي

وتالحظ اإلدارة املعنية برعاية األطفال وتعليمهم وإدماجهم وإعادة تأهيلهم أنـه ال              -٢٨
ميكن للقصر يف الوقت احلاضر احلصول على املعلومات اليت تتعلـق بالـصحة اجلنـسانية                

ئمة للشباب دون سن الثامنة عـشرة       وترى هذه اإلدارة أنه ينبغي إقامة مراكز مال       . واإلجنابية
ويف الواقع، وفقاً   . إلتاحة الفرصة هلم للحصول على الرفاالت وغريها من وسائل منع احلمل          

 من بني فتيـات     تبلغ نسبة الفتيات اللوايت يصبحن حوامل     للدراسة اليت نشرهتا هذه اإلدارة،      
وذكرت .  يف املائة  ٣٢جهاض   يف املائة فيما تبلغ نسبة اللوايت يلجأن إىل اإل         ٤٧,٥الشوارع  

هذه اإلدارة أن إمكانية احلصول على وسائل منع احلمل أساسية للقصر خلري صحتهم اجلنسية              
وإضافة إىل ذلك، ال ُتتاح حالياً برامج للتربية اجلنسية يف املـستوى الثـانوي إال               . واإلجنابية
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ية اجلنسية جزءاً من املنهاج     وينبغي أن تشكل الترب   . حبسب السلطة التقديرية للمدرسة املعنية    
  .)٣٢(الدراسي وأن تصبح رمسية ومتسقة

  احلق يف التعليم  -٧  
تؤكد اإلدارة املعنية برعاية األطفال وتعليمهم وإدماجهم وإعادة تأهيلهم، أن هناك             -٢٩

 يف املائة من أطفال الشوارع ينقطعون عن الدراسة بعد إكمال مرحلة املدرسة             ٤٥ما نسبته   
وبصورة أدق بعد فشلهم يف امتحان احلصول على شهادة التعليم االبتدائي، فيمـا              ة،االبتدائي

  .)٣٣( يف املائة١٣,٣تبلغ نسبة األطفال من بينهم الذين مل يلتحقوا قط باملدرسة 
وتالحظ اإلدارة املعنية برعاية األطفال وتعليمهم وإدماجهم وإعـادة تأهيلـهم أن              -٣٠

تربية تشري إىل أن متوسط معدالت االلتحاق باملدرسة االبتدائية         اإلحصاءات الرمسية لوزارة ال   
وتوصـي هـذه اإلدارة الـسلطات       .  يف املائة  ٧٢على املستوى الوطين يف موريشيوس يبلغ       

املختصة باختاذ مجيع التدابري الضرورية لتطوير حلول بديلة وتقدميها إىل األطفـال الـذين ال            
وينبغي وضع هـذه احللـول      . خارج اهلياكل التعليمية  أو الذين يظلون    /يلتحقون باملدرسة و  

البديلة بالشراكة مع املنظمات غري احلكومية اليت تعمل مع هذه الفئة املستهدفة من الـسكان               
  .)٣٤(لضمان أن تفي هذه اهلياكل املتاحة باالحتياجات احملددة لألطفال

املعنية برعاية األطفـال    وفيما خيص األطفال الذين يلتحقون باملدرسة، تشري اإلدارة           -٣١
وتعليمهم وإدماجهم وإعادة تأهيلهم إىل أن ارتفاع مستويات التغيب عن املدرسة ال يـزال              

وال يوجد أي حل بعد     . سبباً من أسباب الفشل الدراسي وهو يشكل ظاهرة واسعة النطاق         
ألساسي ومن ا. ومل ُتتخذ أية خطوات إىل اآلن على صعيد املدارس للقضاء على هذه الظاهرة       

ويـؤدي موظفـو االتـصال أو       . املتابعة على مستوى املدارس إلجياد حل ملسألة التغيـب        
األخصائيون االجتماعيون دوراً حيوياً يف خفض معدل التغيب وبالتايل عدد حاالت االنقطاع 

  .)٣٥(عن الدراسة يف املرحلتني االبتدائية والثانوية
وتعليمهم وإدماجهم وإعادة تأهيلهم أنه قـد       وتضيف اإلدارة املعنية برعاية األطفال        -٣٢

برزت يف السنوات القليلة األخرية ظاهرة إقامة مدارس بديلة أو غري رمسية لتعليم األطفـال               
بيد أن وزارة التعليم مل تصادق بعد على املنـهاج          . الذين يفشلون يف النظام املدرسي الرمسي     
 أن يكتسي توحيد املناهج الدراسية يف هذه     ويتعني. الدراسي هلذه املدارس أو تعترف به رمسياً      

وجيـب  . املدارس واشتراط املصادقة عليها رمسياً من قبل وزارة التعليم صبغة منهجية وإلزامية           
أن تكون الشهادات اليت متنحها هذه املدارس نفسها ذات قيمة أكادميية وأن حتظى باالعتراف       

  .)٣٦(الذي حتظى به أية شهادة أخرى
دارة املعنية برعاية األطفال وتعلـيمهم وإدمـاجهم وإعـادة تأهيلـهم          وترحب اإل   -٣٣

  .)٣٧(باخلطوات اليت اختذهتا وزارة التعليم لتحديد الكريول لغة للتدريس
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  األشخاص ذوو اإلعاقة  -٨  
أشارت الورقة املشتركة إىل أن موريشيوس صّدقت على اتفاقية حقوق األشخاص             -٣٤

 بقيامها بذلك قد نفذت توصية االسـتعراض الـدوري          ، وأهنا ٢٠١٠ذوي اإلعاقة يف عام     
بيد أنه على الرغم    . الشامل منذ بداية االستعراض الدوري الشامل األول املتعلق مبوريشيوس        

يزال إدماجهم   من وجود إطار قانوين على الورق حيمي حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة، ال           
دما أعدت احلكومة وأصدرت القانون     وقد ظهر ذلك جلياً عن    . يف مجيع جماالت احلياة ضعيفاً    

. املتعلق باإلعاقة دون عقد مشاورات مع األشخاص ذوي اإلعاقة واملنظمات الـيت متثلـهم             
  .)٣٨(وهناك عدد كبري من األشخاص ذوي اإلعاقة مل يطلعوا على القانون أو على حمتواه

قة، غـري أن  وذكرت الورقة املشتركة أن هناك مؤسستني إلقامة األطفال ذوي اإلعا          -٣٥
وتنتشر بكثرة ظاهرة تعرض األطفال ذوي اإلعاقـة لإليـذاء          . معظمهم يعيشون مع أسرهم   

اجلنسي على أيدي أفراد األسرة واألشخاص املوثوق هبم ومعاونيهم املقربني، مثـل سـائقي     
ب وال يزال هذا املعدل يرتفع بني األطفال والشبا       . احلافالت أو اجلريان أو أفراد اجملتمع احمللي      

ويفتقر نظام محاية األطفال إىل آليات استجابة فعالة وفوريـة          . املصابني بإعاقة ذهنية والصم   
حلماية األطفال ذوي اإلعاقة من أفعال اإليذاء أو للتحقيق فيها، وعند االقتـضاء، معاقبـة               

وأوصت الورقة املشتركة احلكومة بوضع تشريع صارم وتنفيذ بـرامج          . مرتكيب تلك األفعال  
يذاء األطفال ذوي اإلعاقة واستغالهلم على أيدي اآلباء أو آخرين من أفـراد اجملتمـع               ملنع إ 

وتوفري التدابري الضرورية ملساعدهتم يف سعيهم لتحقيق العدالة جبميع السبل، مبا يف ذلك توفري              
  .)٣٩(مترمجني فوريني بلغة اإلشارة إضافة إىل تقدمي الدعم النفسي إىل الناجني من الصدمات

وذكرت الورقة املشتركة أن دستور موريشيوس ُيقّيد حق األشخاص ذوي اإلعاقة              -٣٦
يف " ليمي العقـل  بأشخاص غري س  "يف أن ينتخبوا وُينتخبوا، ويتضمن مصطلحاً بالياً يصفهم         

 من قـانون    ٢٩، وهو ما يظهر أيضاً يف قانون االنتخابات ويف املادة           ٤٣و) ١(٣٤املادتني  
 من قـانون رودريغـز بـشأن اجلمعيـة          ٥ من املادة    ٢الفقرة  و) ١٩٨٩(احلكومة احمللية   

كما يلزم تنظيم محلة . )٤٠(وأوصت الورقة املشتركة بتعديل هذا املصطلح    ). ٢٠٠١( اإلقليمية
توعية تستهدف، على وجه التحديد، اإلداريني القائمني على العمليات االنتخابية إضافة إىل            

 األشخاص ذوي اإلعاقـة حبقهـم يف أن ينتخبـوا        مراجعة التشريع القائم لضمان متتع مجيع     
  .)٤١( من اتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة٢٩ و٢وُينتخبوا وفقاً للمادتني 

وذكرت الورقة املشتركة أنه ال توجد إحصاءات مناسبة تتعلق بعمالة األشـخاص              -٣٧
 العمالة، بل   ذوي اإلعاقة وأهنم يعتربون دوماً كأشخاص ال ميكنهم العمل يف مجيع قطاعات           

وهناك حاجة أيـضاً إىل     . يف قطاعات حمددة كنسج السالل والصناعات احلرفية واجملوهرات       
وأوصت الورقة املشتركة الدولة بـأن      . توفري جماالت متنوعة لعمالة األشخاص ذوي اإلعاقة      

تضمن وتعزز إعمال احلق يف العمل وتكفل إدماج األشخاص ذوي اإلعاقة يف العمل يف مجيع              
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طاعات العامة واخلاصة وفقاً ألحكام قانون تدريب األشخاص املعوقني وتوظيفهم الصادر           الق
  .)٤٢(١٩٩٦يف عام 

الورقة املشتركة إىل أن األشخاص ذوي اإلعاقة الذين تتراوح أعمـارهم           وأشارت    -٣٨
عرف مبعاش العجـز     دوالرات أمريكية تُ   ١٠٥صل إىل   منحون عالوة ت   عاماً يُ  ٦٠ و ١٥ بني

من  عاماً، يتوقف تقدمي معاش العجز األساسي وال يتلقى املسنون           ٦٠ وبعد مضي    .األساسي
 إىل أن مجيع األشخاص حيتاجون      وبالنظر. لشيخوخةا  التأمني ضد   سوى معاش  ذوي اإلعاقة 

مع تقدم السن إىل متطلبات إضافية وأن االحتياجات احملددة لإلعاقة ال تزول بل تـزداد يف                
 املشتركة أن من غري املنصف أن تلغي احلكومة معـاش العجـز             بعض األحيان، رأت الورقة   

وميثل هذا األمر شكالً من     . األساسي عندما يصبح األشخاص ذوو اإلعاقة متقدمني يف السن        
األشكال املتعددة للتمييز ضد األشخاص ذوي اإلعاقة املسنني الذين يعاملون معاملة أقل من             

حلصول على الدعم الالزم لتسديد التكـاليف       غريهم من األشخاص ذوي اإلعاقة من حيث ا       
  .)٤٣(احملددة املرتبطة باإلعاقة

ة أن هناك نظامني متوازيني للتعليم يف موريـشيوس،        ـة املشترك ـرت الورق ـوذك  -٣٩
ويزداد إنشاء . نظام املدارس العادية) ٢(نظام املدارس املتخصصة للطالب ذوي اإلعاقة و) ١(

ىل نتائج عكسية على صعيد حتقيق إدمـاج األطفـال ذوي           املدارس املتخصصة مما يفضي إ    
ويتعرض بعض األطفال املسجلني يف املدارس العادية لإلمهال وجيربون علـى تـرك             . اإلعاقة

وقد أوصت الورقة املشتركة احلكومة بسحب . التعليم العادي وااللتحاق باملدارس املتخصصة   
خاص ذوي اإلعاقة وإتاحـة فرصـة     من اتفاقية حقوق األش   ) ب(٢-٢٤التحفظ على املادة    

التعليم اجملاين واجليد والشامل للجميع يف املرحلتني االبتدائية والثانوية لكي يتلقى األطفـال             
ذوو اإلعاقة التعليم على قدم املساواة باألطفال اآلخرين والقيام مبا يلزم لعدم استبعاد الطالب              

  .)٤٤(ذوي اإلعاقة من النظام العام على أساس إعاقتهم
وذكرت الورقة املشتركة أن األشخاص ذوي اإلعاقة يعانون الكثري من عدم إمكانية              -٤٠

ولذلك فإهنم حيرمون من فرص     . وصوهلم إىل مجيع األماكن يف موريشيوس ويف مجيع اجملاالت        
كثرية ويتعرضون لإلجحاف يف جماالت التعليم والعمالة والرياضة واخلدمات العامة والنقـل            

وال ميكن لألشخاص ذوي اإلعاقة الوصول إىل حـافالت النقـل           . املعلوماتواالتصاالت و 
العام، ومعظم املدارس قد بنيت يف شكل طابقني بسالمل، وهي حالة متـنعهم مـن حتقيـق                 

وإضافة إىل ذلك، تعرقل هذه الصعوبات جبدية مشاركتهم يف احلياة الـسياسية            . استقالليتهم
) د(احلكومة بسحب حتفظها على الفقرتني الفـرعيتني   وقد أوصت الورقة املشتركة     . والعامة

 من اتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة اللتني تتضمنان نصاً يقضي           ٢-٩ من املادة    )  ه(و
بوضع الفتات بطريقة برايل وبأشكال يسهل قراءهتا وتوفري أشكال من املـساعدة البـشرية              

 املساعدة التقنية من املفوضية الـسامية  والوسطاء، مثل مترمجني فوريني للغة اإلشارة والتماس 
  .)٤٥(حلقوق اإلنسان ومن البلدان اليت لديها ممارسات جيدة يف تنفيذ هذه األحكام
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وذكرت الورقة املشتركة أن خدمات إعادة تأهيل األطفال ذوي اإلعاقة ال تـزال               -٤١
 وال. لقطـاع اخلـاص  خدمات املعاجلني من اضعيفة مما جيرب الكثري من اآلباء إىل اللجوء إىل       

وتعـد  . يوجد تأمني طيب ميكن أن يلجأ إليه اآلباء لتغطية النفقات اإلضافية ألطفاهلم املعوقني            
تكلفة األجهزة املساعدة مرتفعة للغاية، مبا يف ذلك أدوات الـسمع والكراسـي املتحركـة               

شارت الورقة  وأ. فاحلكومة تقدم دعماً حمدوداً للغاية    . ومساند الوقوف واملشي وما إىل ذلك     
بالتشاور مع منظمات األشـخاص ذوي       املشتركة إىل أن هناك حاجة إىل أن تقوم احلكومة،        

اإلعاقة، بتحليل اإلجنازات احملققة واليت يلزم حتقيقها لتمكني األشخاص ذوي اإلعاقـة مـن              
  .)٤٦(ممارسة حقوقهم ومنحهم الفرص على قدم املساواة مع مجيع مواطين موريشيوس
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