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 مقدمة -أوال   
وترسزززيحل اققززززوق  دولزززةبنزززاء الب النهزززوضالدميقراطيززززة و  تلتززززم حةومزززة موريشزززيو  بتعزيزززز -1

تعزيز حقوق اإلنسان ومحايتهزا ب العملية املتعلقة سرتشدوتواقرايت األساسية ملواطين موريشيو . 
"حتقيززز   املسزززمى 2019-2015األساسزززية الززز  يقزززوم عليهزززا بزززرةم  اقةومزززة للفزززرتة  بزززاد ابمل
يف الدسزتور    اعتمزاد  نصزو  عليهزاحقوق اإلنسان امل. وابإلضافة إىل أحةام قيقي"اقتغيري ال

أو  عزرقهمالنظزر عزن  صرفمتةني مواطين موريشيو   ب كفالةسلسلة من التدابري ال  هتدف إىل  
  من ممارسة حقوقهم املدنية جنسهمأو  عقيدهتمأو  لوهنمأو  ةالسياسي آرائهماألصلي أو  وطنهمم

 الثقافية بفعالية.والسياسية والقتصادية والجتماعية و 

  صزززنفت وحزززدة البحزززوي القتصزززادية التابعزززة سلزززة  ي إيةونوميسزززت 2017يف عزززام و  -2
ممزززا يزززد  علزززى التززززام اقةومزززة   األكثزززر دميقراطيزززة يف العزززام الزززدو  بزززني 16يف املرتبزززة  موريشزززيو 

ريشزيو  احتفظزت مو و الدميقراطيزة وحقزوق اإلنسزان.  يةل القائم يف البلد علزى صزعيديتعزيز اهلب
بلز  و يف البلزدان األفريقيزة.  ةزماق ء شزؤونتعلز  دداامل مزو إبزراهيمؤشزر مل وفقزاا األوىل رتبتها أيضاا مب

علزززى  لززز    . وبنزززاءا 2016يف تقريزززر التنميزززة البشزززرية لعزززام  0.781 مزززا قزززدره موريشزززيو  قيزززيمت
يف هزذا  بلزداا وإقليمزاا  188 بني 64 املرتبةموريشيو  يف فئة التنمية البشرية العالية وحتتل  ُتصنَّف

األداء القتصزززززادي  "مؤسسزززززة مزززززوديز". ووصزززززف كزززززل مزززززن صزززززندوق النقزززززد الزززززدو  والتصزززززنيف
قيزيم ادزدارة مزوديز ت مؤسسة  أكدت 2018مار  آ ار/يف و . ةنيأنه قوي ومعلى ملوريشيو  
 .ة يف البلدقر املست لتوقعات املستقبليةل اا نظر  Baa1 مبستوى ملوريشيو  ةاقالي ةالسيادي الئتمانية

 يةعملية التشاور الاملنهجية و  -اثنيا   
لمبزززاد  التوجيهيزززة ل وفقزززاا  تقريزززر موريشزززيو  الثالزززض لالسزززتعراض الزززدوري الشزززامل أُِعزززدَّ  -3

 العامة سلس حقوق اإلنسان.

  وأغاليغزززا  ورودريغزززس  التقريزززر الزززوطين دمهوريزززة موريشزززيو  جززززر موريشزززيو  شزززمليو  -4
دييغو غارسيا وأي جزيرة  جزيرة وأرخبيل شاغو   مبا يف  ل   و خاراوكارغادو  ك  وتروملني
مزززع  لتبزززاد  األفةزززار عمزززل وجلسزززاتحلقزززات  وقزززد نُظمزززتدولزززة موريشزززيو . مزززن جززززر أخزززرى 

معلومزات تقزد   هزوالتقريزر  والغزرض مزن هزذا. من أجل إعداد التقريزر أصحاب املصلحة املعنيني
 متزززززززوز/يف  الزززززززذي ُأجزززززززري األخزززززززري سزززززززتعراضخزززززززال  ال قدمزززززززةالتوصزززززززيات املبشززززززز ن  مسزززززززتةملة

 . وينبغي قراءهتا ابلقرتان مع ما يلي:2013 هيولي

اللجنززة املعنيززة ابلقضززاء علززى التمييززز ضززد كززل مززن التقززارير الدوريززة املقدمززة إىل   )أ( 
(  ودنززززة 2017(  واللجنزززة املعنيزززة ابققزززوق القتصزززادية والجتماعيزززة والثقافيزززة )2018املزززرأة )

(  والعهزززد الزززدو  اقزززا  ابققزززوق املدنيزززة والسياسزززية 2017ى التمييزززز العنصزززري )القضزززاء علززز
واتفاقيززززززة مناهضززززززة التعززززززذيا وغززززززريه مززززززن ضززززززروب املعاملززززززة أو العقوبززززززة القاسززززززية أو   (2016)

 (؛2016الالإنسانية أو املهينة )

يف  مزززن موريشزززيو  الزززدوري الشزززامل املقزززدم سزززتعراضتقريزززر منتصزززف املزززدة لال )ب( 
 .2016يو أاير/ما
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 أرخبيل شاغوس  

 إقلزززيمل يتجززززأ مزززن  دييغزززو غارسزززيا  جززززءاا  جزيزززرة يشزززةل أرخبيزززل شزززاغو   مبزززا يف  لززز  -5
. ورغززم أن علززى حززد سززواء القززانون الززدو أحةززام و موريشززيو  قززانون  احةززام موريشززيو  مبوجززا

إ  . يزهدية علنزع مزن ممارسزة حقوقهزا السزياموريشيو  تتمتع ابلسيادة على أرخبيل شزاغو   فهنهنزا متُ 
 مززا يشززةل أرخبيززل شززاغو  مززن إقلززيم موريشززيو  قبززل السززتقال   يف انتزعززت اململةززة املتحززدة أن

  14( املزؤر  15-)د 1514ية العامة لألمزم املتحزدة لقانون الدو  وقرارات ادمعحةام األ اا انتهاك
  1965 ديسزززززمربكزززززانون األو /  16 املزززززؤر ( 20-د) 2066و  1960ديسزززززمرب كزززززانون األو /

كانون   19 املؤر ( 22-)د 2357و  1966كانون األو /ديسمرب   20 املؤر ( 21-د) 2232و
 .مةتملة  فهنن عملية إهناء الستعمار يف موريشيو  ل تزا  غري ابلتا . و 1967ديسمرب /األو 

اململةززة وقامززت  بطريقززة غززري مشززروعة. أرخبيززل شززاغو  مززن إقلززيم موريشززيو  نتززا ا و  -6
سزززززززززززةان يف األرخبيزززززززززززل ) نييف  لززززززززززز  اقززززززززززز قيمزززززززززززنيوريشزززززززززززيو  املأبنزززززززززززاء م دبطزززززززززززر  املتحزززززززززززدة

إىل  مهزززززمقزززززل معظنُ و ققزززززوقهم اإلنسزززززانية.  اا اتمززززز جتزززززاهالا  مزززززا يشزززززةل ( يفشاغو /الشاغوسزززززيون
 موريشيو .

  بزنفس بةزل معزا الةلمزة موريشزيو  مزواطينن عتزربون مزيُ  نالزذي الشاغوسيون يتمتع و  -7
  اختزززذت حةومزززة همحتسزززني رفزززاه سزززعياا إىلع  لززز   و حقزززوق مزززواطين موريشزززيو  ا خزززرين. ومززز

مزززنأل األراضزززي . وتشزززمل هزززذه التزززدابري متتخزززذ تزززدابري خاصزززة لصزززاقه تززززا  هزززي لموريشزززيو  و 
 (.113التوصية )رعاية الشاغوسيني املناز  وإنشاء صندوق  تشييدل

 ساااتعراضاال إجااارا  منااا املساااتجدة التطاااورا   -إطاااار حقاااوق اإلنساااان  -اثلثا   
 2013يف عام األخري 

 التطورا  السياسية  

  أُنشززئت وزارة العززد  وحقززوق اإلنسززان واإلصززالحات 2017يف تشززرين الثززاين/نوفمرب  -8
قلززت حقيبززة حقززوق اإلنسززان مززن مةتززا رئززيس الززوزراء إىل الززوزارة املنشزز ة حززديثاا. املؤسسززية  ونُ 

كززانون   يفإلبززالو واملتابعززة أمانززة ققززوق اإلنسززان وا ليززة الوطنيززة ل أُنشززئتابإلضززافة إىل  لزز   و 
يهزززدف اإلطزززار و (. 42و 25التوصااايتان حتزززت رعايزززة الزززوزارة ادديزززدة ) 2017ديسززمرب األو /
وتقد  التقزارير الدوريزة   الوفاء التام ابلتزامات حقوق اإلنسان ضمانإىل  ققوق اإلنسان ادديد

بعزد إجزراء مشزاورات شزاملة  يف الوقزت املناسزا ةاملرحليز التقارير/ستعراض منتصف املدةوتقارير ا
 بشز نأفضل فيما بزني الزوزارات  اا تنسيق ةفلمع مجيع األطراف املعنية. وعالوة على  ل   فهننه ي

 ويتيأل إجراء رصد دقي  لقضااي حقوق اإلنسان.  تنفيذ التوصيات والقرارات

 لشاااىاو اب املساااتقلة املعنياااة لجناااةالااااانون عزززن  2018وقزززد أُعلزززن يف نيسزززان/أبريل  -9
أفعززا  الفسززاد أو  غززرييف الشززةاوى اللجنززة قزز  . وحتُ عملهززا بززدأتالزز   ،ضااد الشاارطة ملقدمااةا

 أداء مهامهم. أثناءالشرطة  أفرادضد  قدمةجرائم غسل األموا  امل
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 االتفاايا  والربوتوكوال  الدولية  

 صزززةو اللتصزززدي  علزززى مزززن أجزززل ااقطزززوات الالزمزززة  علزززى اختزززا  موريشزززيو  عةزززفت -10
ا ليزززة الوطنيزززة لإلبزززالو وقزززد ُأسزززندت إىل قزززوق اإلنسزززان أو النضزززمام إليهزززا. حب ملتعلقزززةالرئيسزززية ا
 (.1التوصية ) املنش ة حديثاا مسؤولية تنسي  هذه املهمة واملتابعة

 التصديق على االتفااية الدولية حلماية حقوق مجيع العمال املهاجري  وأفراد أسرهم -11
 لعمزززا ابسزززتقبا  امزززن املمةزززن السزززما   يسلززز :(115و 7و 6و 5و 4و 3و 2)التوصااايا  

 وارد.حمدود امل صغرين موريشيو  بلد أسرهم نظرا ألمع أفراد  املهاجرين

الربوتوكاااااول االختيااااااري الثاااااال امللااااااق ابلعهاااااد الااااادو  ا اااااا  ابحلقاااااوق املدنياااااة  -12
بة اإلعدام (. بعد سن قانون إلغاء عقو 8التوصية ) والسياسية اهلادف إىل إلغا  عقوبة اإلعدام

مزززع األشزززغا  ابلسزززجن  اا أحةامزز لتصزززبأل  ُخففزززت مجيزززع أحةززام اإلعزززدام املفروضزززة 1995لعززام 
جيوز للمحةمة العليا ا ن أن و (. 121و 119إىل  116التوصيا  م  مدى اقياة ) الشاقة

سززنة  60ملززدة ل تتجززاوز  أحةامززاا مززدى اقيززاة أو  مززع األشززغا  الشززاقةتصززدر أحةامززاا ابلسززجن 
 القانون على  ل . حيض ينص

التفاقيزة الدوليززة قمايزة مجيززع األشزخا  مززن ل يُعتززم يف الوقزت الززراهن التصزدي  علززى  -13
اختفاء قسري  تل توجد يف موريشيو  حالو (. 11و 10و 9التوصيا  ) الختفاء القسري

 (.122التوصية )

  ابلعهزد الزدو  اقزا  يف التصدي  على الربوتوكو  الختياري امللح حالياا  جيري النظر -14
عزدد مزن سزبل النتصزاف  ويتزوافر(. 132التوصاية ابققوق القتصادية والجتماعية والثقافيزة )
دولززززة قائمززززة علززززى الرعايززززة  موريشززززيو وملززززا كانززززت احملليززززة املتاحززززة ابلفعززززل ملززززواطين موريشززززيو . 

انيززة واملسززاعدة الجتماعيززة فهنهنززا تززوفلر ابلفعززل التعلززيم اسززاين واقززدمات الصززحية اس الجتماعيززة 
النقزل العزام خزدمات   و لةبار السزن الشاملة ستحقاقات املعاشات التقاعديةللفئات الضعيفة  وا

 (.120التوصية ن والطالب )ةبار الساساين ل

تفاقية حقوق الطفل:   التوقيع على الربوتوكو  الختيزاري لالربوتوكو  الختياري الثالض  -15
 2012 أغسززززطسآب/ 13ة حقززززوق الطفززززل املتعلزززز  لجززززراء تقززززد  البالغززززات يف الثالززززض لتفاقيزززز

ادمعيزززة الوطنيزززة  إقزززرارمبجزززرد  الربوتوكزززو  هزززذا التصزززدي  علزززى يُتزززوخى(. و 13و 12لتوصااايتان )ا
 مرحلة متقدمة. كال املشروعني  بل  إعداد وقدشرو  قانون الطفل ومشرو  قانون التبين. مل

ى اتفاقيززززة منززززع جرميززززة اإلابدة ادماعيززززة واملعاقبززززة عليهززززا م تصززززدلق موريشززززيو  بعززززد علزززز -16
وقززد   موريشززيو  طززرف يف نظززام رومززا األساسززي إن (: 1951)اتفاقيززة اإلابدة ادماعيززة لعززام 

م حملةمززة ادنائيززة الدوليززة الززذي جيززرل اب املتعلزز  قززانوناليف  دمزز  النظززام املززذكور علززى الصززعيد احمللززي
 (.127و 15و 14التوصيا  خرى درائم اقرب. )اإلابدة ادماعية والفظائع األ

الربوتوكزو  امللحز  ابمليثزاق األفريقزي ققزوق  تنظر موريشزيو  يف التوقيزع والتصزدي  علزى -17
الزززززذي اعتمزززززده الحتزززززاد األفريقزززززي يف   اإلنسزززززان والشزززززعوب املتعلززززز  حبقزززززوق املسزززززنني يف أفريقيزززززا

علززى تنسززي  ادهززود املبذولززة هلززذه  واملتابعززةا ليززة الوطنيززة لإلبززالو  حاليززاا  تعمززل. و 2016 عززام
 الغاية بني أصحاب املصلحة.
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الربوتوكو  امللح  ابمليثاق األفريقي ققوق اإلنسزان والشزعوب ى صدقت موريشيو  عل -18
 تحفظات.ال  وإن مع 2017يف حزيران/يونيه  املتعل  حبقوق املرأة يف أفريقيا

. بش ن امتيازات احملةمة ادنائية الدولية وحصاةهتاتفاق ال م تصدلق موريشيو  بعد على -19
 (.129التوصية . )يف هذا الصدد للمناقشات والتعليقات رو  نظامإعداد مش غري أنه جرى

وبروتوكوهلزززا  1951ع موريشزززيو  علزززى التفاقيزززة اقاصزززة بوضزززع الالجئزززني لعزززام م توقلززز -20
سياسززززززة ملززززززنأل وضززززززع الالجئززززززني ول ترغززززززا اقةومززززززة يف اعتمززززززاد (. 123و 15التوصاااااايتان )

مفززوض  بواسززطةإىل األشززخا  الززذين يلتمسززون اللجززوء  لألجانززا. بيززد أنززه يززتم تقززد  املسززاعدة
   و ل  بتيسري توطينهم يف بلد مستعد لستقباهلم.لشؤون الالجئني السامي األمم املتحدة

موريشزيو  ل تعزاين و (. 130التوصاية م تصدق موريشيو  بعد على اتفاقيزة كمبزال ) -21
 .الطبيعية داخلياا ابلنظر إىل حجمها وتضاريسها شردينمن مشاكل مرتبطة ابمل

اتفاقيززززة محايززززة األفززززراد فيمززززا لززززص املعادززززة ا ليززززة للبيززززاةت  صززززدقت موريشززززيو  علززززى -22
صززززدق علززززى هززززذه يأفريقززززي  بلززززدموريشززززيو  هززززي أو  ". و 108املعروفززززة بززززز "اتفاقيززززة  الشخصززززية
 التفاقية.

 تشريعيعلى الصعيد الالتطورا    

ضززمان محايززة بغيززة ملوريشززيو   إجززراء السززتعراض األخززري تشززريعات جديززدة منززذ تنُسزز -23
 (.29و 28التوصيتان أفضل ) على حنوحقوق اإلنسان 

. 2018يف عزام  (هااوزرع هااوحفظ إزالتهاامشروع ااانون األنساجة البشارية )  إقرار  -24
وحفظهزا وزرعهزا  حتزت  غزري الزدم إلزالزة األنسزجة البشزريةإطزار قزانوين أفضزل  يتوافر حاليزاا  ابتو 
 ناسا.املطيب الشراف اإل

. 2018أبريل نيسزززان/يف  )تعاااديل( اإلصاااالحية مشاااروع ااااانون امل سساااا  إقزززرار   -25
 :القيام مبا يلي هو اهلدف من مشرو  القانونو 

ن ذيالزززز كزززان األشزززخا حيزززض   للعقوبزززة  التلقزززائي إللغزززاءالتخلزززي عزززن نظزززام ا )أ( 
قضاء ثلثي فرتة عقوبتهم  والستعاضة عنه  بعد لةي يُطل  سراحهممؤهلني  صدرت حبقهم إدانة

بنظززام جديززد قززائم علززى ختفيززف العقوبززة إ ا كززان املززدانون يسززتحقون  لزز   بغيززة تشززجيعهم علززى 
الفزرتة اإلمجاليزة  يف حزا  ثلزض  تجاوزمبا ل ي اقصو  على عقوبة خمففة ألطو  فرتة ممةنة  لةن

 ؛تقصريأي  معدم ارتةاهبو  يف السجن السلو ُحسن ظهارهم إ
مزززززززوظفي دائزززززززرة سزززززززجون موريشزززززززيو  واحملتجززززززززين  التشزززززززريعات ضزززززززدتشزززززززديد  )ب( 

 ؛ ادديد املدانني مبوجا القانون يةؤسسات اإلصالحاملواألشخا  العاملني يف 

كفالززة أن يصززدر حبزز  احملتجززز يف حززا  ارتةززاب جززرم مشززمو  هبززذا القززانون   ()ج 
  قضاء فرتة عقوبته يف السجن وإدانته على  ل  ادرم  أمر للقيام على الفور  بعد انقضزاء خال

 فرتة العقوبة ال  كان حمتجزاا بش هنا  بتنفيذ أي عقوبة أخرى تفرضها عليه احملةمة.
ول ينطبززز  النظزززام ادديزززد لتخفيززززف العقوبزززة علزززى األشززززخا  املزززدانني نتيجزززةا لالجتززززار  -26

 رتةاب جرائم جنسية تستهدف القصلر أو املعوقني.ابملخدرات وا
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 وبزززدأ نفزززا ه يف كزززانون الثزززاين/ ااااانون جدياااد حلماياااة البياااا  وُسزززنَّ يف العزززام املاضزززي  -27
. ويزززنص القزززانون علزززى محايزززة حقزززوق األفزززراد يف اقصوصزززية علزززى ضزززوء التطزززورات 2018 ينزززاير

ة ابألفزراد أو إحالتهزا أو التالعزا هبزا أو املستجدة يف التقنيات املسزتخدمة دمزع البيزاةت املتعلقز
تسجيلها أو ختزينها. ومع اعتماد هذا القانون ادديد  تصبأل القوانني يف موريشزيو  متوائمزة مزع 
نظززام الحتززاد األوروع العززام قمايززة البيززاةت. وموريشززيو  هززي أو  بلززد يززوائم نظامززه مززع نظزززام 

 الحتاد األوروع العام قماية البياةت. 
مزن أجزل حظزر التمييزز يف ازا  العمزل  2017يف عزام  اانون تىاف  الفار   تعديل  -28

علزززى أسزززا  السزززجل العزززد  للفزززرد  سزززواء علزززى مسزززتوى التوظيزززف أو الرتقيزززة  يف اقزززالت الززز  
تةون فيها مثة صلة بني السجل العد  للفزرد وطبيعزة العمزل الزذي جيزري النظزر يف ترشزيحه لزه  ل
ُعد  القانون أيضاا من أجل وضزع عزاء اإلثبزات علزى عزات  صزاحا العمزل (. و 55لتوصية )ا

 بوجود الصلة املذكورة للتمييز على أسا  السجل العد .
واسزتعي  عنزه بقزانون جديزد.  1970أُلغي قانون تسليم املطلوبني الذي يرقى إىل عزام  -29

بني الزذي جزرى فيزه حتسزني القزانون ادديزد لتسزليم املطلزو  2017وأقرت ادمعية الوطنيزة يف عزام 
األحةززام املتعلقززة بتسززليم األشززخا  مززن موريشززيو  وإليهززا. ويبسلززت القززانون إجززراءات التسززليم 

مييززز بززني بلززدان الةمنولززض والبلززدان مززن غززري الةمنولززض  بززل ويعزززز التعززاون هبززذا الشزز ن دون  ول
اققززوق علززى النحززو إمهززا  حقززوق األشززخا  املطلززوب تسززليمهم أو اعتقززاهلم  مززع اإلقززرار بتلزز  

املالئزززم. وقزززد صزززدر هزززذا القزززانون وبزززدأ نفزززا ه ابلفعزززل. كمزززا بزززدأت معادزززة حالزززة التسزززليم األوىل 
 .2018مبوجا القانون ادديد يف عام 

مزززن أجزززل تعزيزززز  2016يف عزززام  ااااانون اإلدماااام االجتمااااعي والتمىااانوجزززرى إقزززرار  -30
فقزززر مطلززز  يف إطزززار مشزززرو  تعزيزززز  اإلدمزززاج الجتمزززاعي ومتةزززني األشزززخا  الزززذين يعيشزززون يف

 (.45التوصية العدالة الجتماعية والوحدة الوطنية )
مززن أجززل تعزيززز اإلطززار القززانوين ملةافحززة  2016يف عززام  اااانون منااع اإلرهااا ُعززدِل   -31

 اإلرهاب  واملسائل  ات الصلة.
 يلي:من أجل فرض قيود على ما  2016يف تشرين الثاين/نوفمرب الدستور  ُعدِل  -32

 اقركة داخل موريشيو ؛ )أ( 
 ح  أي شخص يف مغادرة موريشيو . )ب( 

و لزز  بنززاءا علززى أمززر يصززدر مززن احملةمززة أو مززن القاضززي يف احملةمززة العليززا مبوجززا قززانون منززع 
 اإلرهاب  ابعتباره القانون املتعل  ابدرائم أو األعما  اإلرهابية.

لتعزيززز مسززتوى اقمايززة واألمززن  2016 يف عززام اااانون يايااة كبااار الساا جززرى تعززديل  -33
 (.46التوصية املتوفرين لةبار السن )

مززن أجززل تززوفري  2016يف أاير/مززايو  اااانون احلمايااة ماا  العنااي العااا ليجززرى تعززديل  -34
 محاية أفضل لضحااي العنف العائلي.

مززن أجززل تنفيززذ أحةززام معاهززدة  2016يف عززام  اااانون األساالاة الناريااةجززرى تعززديل  -35
ة األسلحة ال  تشةل موريشيو  أحد األطراف املوقعة عليها. ويتيأل التعديل ألفراد الشزرطة جتار 
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يف إطزار ممارسة مراقبزة أفضزل علزى حركزة األسزلحة الناريزة يف البلزد وكزذل  علزى األسزلحة الناريزة 
 املرور العابر.

هززوض مزن أجزل مواصزلة الن 2016يف عزام  ااانون اللاس الاوطين للماارأةجزرى تعزديل  -36
بتمةززني املززرأة وتعزيززز املسززاواة بززني ادنسززني  ول سززيما مززن خززال  املشززاركة النشززطة للمززرأة يف كززل 

 من اسا  الجتماعي والقتصادي والسياسي.
. ويززنص القززانون اااانون اللااس الااوطين ل جااور 2016أقززرت ادمعيززة الوطنيززة يف عززام  -37

ذي سزيةون مسزؤولا  يف املقزام األو  يف إطزار على إنشاء اسلس الستشاري الوطين لألجور  الز
 أداء مهامه  عن تقد  توصيات إىل اقةومة بش ن ما يلي:

 اعتماد حد أدىن وطين لألجور يف القطاعني العام واقا ؛  )أ( 
دفع أجور إضافية كل سنة من أجل التعزوي  عزن أي زايدة يف تةلفزة املعيشزة  )ب( 

 وحتسني الظروف املعيشية للعما .
 وقد ابت اقد األدىن الوطين لألجور حقيقة واقعة يف موريشيو . -38
يف اااااااانون )حظاااااار( األلغااااااام املئااااااادة ل فااااااراد والاااااا خا ر العنقوديااااااة جززززززرى إقززززززرار  -39
. ويدم  القزانون يف تشزريعات البلزد اتفاقيزة الزذخائر العنقوديزة  ويزوفر إطزاراا تشزريعياا 2016 عام

ا  وختززين وإنتزاج ونقزل األلغزام املضزادة لألفزراد وتزدمري تلز  اتفاقيزة حظزر اسزتعم إلدماج كل من
 األلغام  واتفاقية الذخائر العنقودية.

ااانون   مزن خزال  ااانون اجلمعياة اإلاليمياة جلةيارة رودريغاسأُدخلت تعديالت على  -40
. ويف الوقززت نفسززه  أُدخززل تعززديل 2016)تعااديل( اجلمعيااة اإلاليميااة جلةياارة رودريغااس لعااام 

لدستور إلاتحة أن يةون هنا  حد أدىن إلزامي من املرشحني لنتخاابت ادمعية اإلقليمية على ا
 دزيرة رودريغس من جنس معني  من أجل كفالة التمثيل الةايف لةل جنس يف تل  ادمعية.

لةزي يتزا   2016يف عزام  ااانون تىنولوجياا  املعلوماا  واالتصااال جرى تعزديل  -41
لة أمور  بض وقائع جلساهتا مزع إعفائهزا مزن اقصزو  علزى تزرخيص مزن للجمعية الوطنية  يف مج
 هيئة اإل اعة املستقلة.

 2016يف عزام  ااانون )امتياازا  وحصاا   وسالطا ( اجلمعياة الوطنياةُعد  أيضاا  -42
قظززر إقامززة أي دعززاوى مدنيززة أو جنائيززة ضززد أي شززخص لقيامززه ببززض وقززائع جلسززات ادمعيززة 

 الوطنية.
مززن  اااانون )العئااوية النقابيااة( ألفااراد الشاارطة 2016معيززة الوطنيززة يف عززام أقززرت اد -43

 أجل السما  ألفراد قوة الشرطة ابلنضمام إىل النقاابت العمالية. 

مزن أجززل زايدة مزدة إجززازة األمومززة  2015يف عززام  ااانون حقااوق العماالجزرى تعززديل  -44
ن يةفزل كزل صزاحا عمزل أل يقزل أسبوعاا. كما يزنص التعزديل علزى أ 14أسبوعاا إىل  12من 

األجر الذي يتقاضاه أي عامل من عماله عن أجر أي عامل آخر يؤدي عمالا متساوي القيمزة. 
عززن توسززيع نطززاق  2019-2018وأعلنززت اقةومززة أيضززاا يف اقطززاب املتعلزز  ابمليزانيززة للفززرتة 

 اثبتة.إجازة األمومة املدفوعة األجر لتشمل املوظفات غري اقائزات على وظائف 
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إلاتحزة متثيزل أكزرب للمزرأة يف املشزهد  2015يف عزام  ااانون احلىام ايلايجرى تعديل  -45
تعزديل نظزام انتخزاب كزل مزن أعضزاء ازالس املزدن واإلدارات  2015السياسي. وجرى يف عزام 

( من قانون اقةم احمللي  وهزي تزنص علزى أن 6)11لةفالة المتثا  للمادة  2012 احمللية لعام
ي اموعة تقزدم أكثزر مزن مرشزحني اثنزني إىل النتخزاابت أل يةزون مجيزع املرشزحني مزن تةفل أ

 نفس ادنس.
علزى إنشزاء إدارة للعمالزة الوطنيزة مزن أجزل  2017اانون العمالاة الوطنياة لعاام يزنص  -46

تعزيززز فززر  العمززل والتوظيززف والتززدريا للبززاحثني عززن عمززل  مبززا يف  لزز  الشززباب واألشززخا  
 عن طري  الربام  املعتمدة.  وو اإلعاقة 

بغيزززة حتسزززني إقامزززة  2018يف عزززام  ااااانون األحىاااام القئاااا ية والقانونياااةجزززرى إقزززرار  -47
 (.66يف الفقرة  هبذا الش ن العد  يف موريشيو  )ترد تفاصيل إضافية

 القانون املتعلق ابتفااياااااة حظر أو تقييد استعمال أسالاةأقرَّت ادمعية الوطنية أيضاا  -48
. ومبوجا هذا القانون  يبدأ نفا  اعتبارها مفرطة الئرر أو عشوا ية األثر تقليدية معينة ميى 

التفاقيزززة املعروفزززة عمومزززاا ابلتفاقيزززة املتعلقزززة دسزززلحة تقليديزززة معينزززة والربوتوكزززولت امللحقزززة هبزززا. 
يف مرحلززة مزا بعززد ويزنص القزانون أيضززاا علزى محايزة املززدنيني والسزةان املزدنيني وعلززى اختزا  تزدابري 

 النزا  املسلأل.

 تعةية حقوق اإلنسان ويايتها على أرض الوااع -رابعا   
 املساواة وعدم التميية  

علزززى أن الشزززخص الزززذي  2012يزززنص القزززانون املتعلززز  بشزززهادة السزززجل العزززد  لعزززام  -49
ت حمزددة  يُدان إثر ارتةاب خمالفة معينة بسيطة وتصدر حبقه عقوبزة غزري سزالبة للحريزة يف حزال

أو حيصززل علززى عفززو فيمززا يتعلزز  عززرم مززا  يُعتززرب شخصززاا م يرتةززا جرمززاا لغززرض إصززدار شززهادة 
 (.87التوصية السجل العد  )

علززى واجززا كززل صززاحا عمززل يف وضززع  اااانون تىاااف  الفاار مززن  9وتززنص املززادة  -50
حزززد مزززن سياسزززة لتحقيززز  تةزززافؤ الفزززر  يف مةزززان العمزززل وتطبيقهزززا مزززن أجزززل التقليزززل إىل أدىن 

خماطر التمييز وتعزيز استقدام األفراد  واختيارهم  وتدريبهم  وتوظيفهم علزى أسزا  ادزدارة. وقزد 
مزن أجزل حظزر التمييزز يف العمزل علزى أسزا  السزجل العزد   2017ُعد  هذا القانون يف عام 

 (.28ترد تفاصيل إضافية هب ا الشأن يف الفقرة لشخص ما. )
 2018منززذ إنشززائها وحززن نيسززان/أبريل  يااة بتىاااف  الفاار اللجنااة املعنوقززد تناولززت  -51

إما من جانا أفراد أو اموعة من األفراد للتمزا  النتصزاف يف  2007قضااي مرفوعة يف عام 
 (.16)التوصية حالت متييز. وتعمل اللجنة على توعية السةان فيما يتعل  بتقد  الشةاوى. 

مزززن  250ارات السياسزززة العامزززة إللغزززاء املزززادة وم تتخزززذ اقةومزززة بعزززد أي قزززرار مزززن قزززر  -52
 145التوصاااااايا  ماااااا  القززززززانون ادنززززززائي فيمززززززا يتعلزززززز  ابلنشززززززا  ادنسززززززي املثلززززززي ابلرتاضززززززي )

(. بيد أن ا لية الوطنية لإلبالو واملتابعة تعمل بنشا  على تنسي  ادهود حتقيقاا هلذه 147 إىل



A/HRC/WG.6/31/MUS/1 

GE.18-13631 10 

األخزرى مزن أجزل إجيزاد أنسزا اقلزو  هلزذه الغاية  وخباصة مع املنظمات غري اقةومية والبلدان 
 املس لة املتصلة حبقوق اإلنسان.

وتزززرد اإلحصزززاءات املتعلقزززة ابلشزززةاوى الززز  مجعتهزززا خمتلزززف املؤسسزززات الوطنيزززة ققزززوق  -53
 .1املرفق اإلنسان يف موريشيو  يف 

 ق يف التنميةاحل  
عمل اقةومة أيضاا على تعزيز توفري الفر  املتةافئة ملواطنيها. وتبدأ تؤمن موريشيو  مب -54

التمةززني الجتمززاعي عززن طريزز  اختززا  سلسززلة مززن التززدابري الجتماعيززة بغيززة رفززع مسززتوى معيشززة 
  وحيثمزززا الرعايزززة الجتماعيزززة مواطنيهزززا. ودأبزززت موريشزززيو  ابسزززتمرار علزززى اقفزززا  علزززى نظزززام

 أمةن  على تعزيزه.
لألجهززة النقالزة )التطبيز  الزذكي    جرى إطالق ثالثة تطبيقات2018ويف آ ار/مار   -55

قركززة السززري علززى الطززرق  والتطبيزز  الززذكي دهززاز الشززرطة  والتطبيزز  الززذكي قمايززة املسززتهل ( 
 حيض ابت ميةن للمواطنني اقصو  على املعلومات ا نية  ات الصلة.

 البيئية املسا ل  
ري وإدارهتززززززا   بززززززدأ نفززززززا  القززززززانون الززززززوطين للحززززززد مززززززن خمززززززاطر الةززززززوا2016يف عززززززام  -56
  وأُنشئ الس وطين للحد من خماطر الةواري وإدارهتا من أجل القيام عملة أمور  2016 لعام

منهززا اإلشززراف علززى تنفيززذ إطززار العمززل املتعلزز  ابقززد مززن خمززاطر الةززواري وإدارهتززا  فضززالا عززن 
اطر السياسزززات واقطزززت  ات الصزززلة علزززى الصزززعيد الزززوطين. ويعمزززل املركزززز الزززوطين للحزززد مزززن خمززز

الةواري وإدارهتا  بتوجيه من اسلزس املشزار إليزه  بوصزفه املؤسسزة الرئيسزية لتنسزي  ورصزد تنفيزذ 
 أنشطة اقد من خماطر الةواري وإدارهتا.

وأُنشئت هيئة تصريف املياه من أجل إدارة وتنسي  مشاريع تصريف املياه وتطبي  اقطزة  -57
 لزى محايزة أروا  املزواطنني وممتلةزاهتم  وهزي تسزعىالرئيسية لتصريف املياه. وسوف تسهر اهليئزة ع

إىل تقليل الدمار واملعاةة النامجني عن الةواري الطبيعية. وقزد أُقِزرَّ القزانون املتعلز  هبيئزة  ما أمةن
 .2017تصريف املياه يف ادمعية الوطنية يف عام 

الزز  اسززتحدثت  ومجهوريززة موريشززيو  هززي أو  دولززة مززن الززدو  ادزريززة الصززغرية الناميززة -58
 نظاماا خاصاا هبا لإلنذار املبةر مبوجات املدل وادزر والعواصف.

وأُعززد دليززل بشزز ن تغززري املنززا  للمعلمززني يف املززدار  البتدائيززة والثانويززة. وجززرى تززدريا  -59
 معلماا يف هذا اسا . 750حنو 
 2014شزززخص مزززن استمزززع املزززدين بزززني عزززامي  100 000وجزززرت توعيزززة أكثزززر مزززن  -60
بشزز ن تغززري املنززا . وعززالوة علززى  لزز   يززوفر املركززز الززوطين للحززد مززن خمززاطر الةززواري  2017و

"فريز  اسزتجابة اتمعيزة للةزواري".  متطوعني احملليني من أجل العمزل كوإدارهتا التدريا أيضاا لل
يزع وأاتحت اقةومة كذل  التمويل الالزم للصندوق الوطين للبيئة من أجل تنفيزذ املشزاريع يف مج

أحناء البلد  ومحاية البيئة والتخفيف من حدة املخاطر املرتبطزة بتغزري املنزا . ويشزمل  لز  أعمزا  
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للفيضاةت  ومعادة الهنيالت  التصدياإلصال  املتعلقة ابلشواطئ  وإدارة النفاايت الصلبة  و 
 األرضية  وغري  ل  من أعما  التحسني. 

 حقوق اإلنسان ومىافاة اإلرها   
السزززرتاتيجية الوطنيزززة يف موريشزززيو  ملةافحزززة اإلرهزززاب  الززز  جيزززري إعزززدادها تتواءم سززز -61

 حاليزززاا  مزززع اسزززرتاتيجية األمزززم املتحزززدة العامليزززة ملةافحزززة اإلرهزززاب. ويزززتم إيزززالء العتبزززار الواجزززا
تنطزوي مةافحزة اإلرهزاب علزى أي متييزز مزن حيزض الغزرض للعنصر الرابع الزوارد فيهزا لةفالزة أل 

يقززوم علززى أسززا  العززرق  أو اللززون  أو النسززا  أو األصززل القززومي أو اإلثززين  وكززذل   أو األثززر
 لضمان أل لضع األفراد للتنميت العنصري أو اإلثين. 

 احلق يف احلياة واحلرية واألم  الشخصي  
إن حزز  الفززرد يف أن يُفززر ج عنززه بةفالززة هززو حزز  مشززمو  ابقمايززة يف الدسززتور. وحيززدد  -62

األسززباب الزز  جيززوز للمحةمززة علززى أساسززها أن تززرف  اإلفززراج عززن  علااق ابلىفالااةالقااانون املت
 شخص بةفالة  وكذل  الشرو  ال  قد تفرضها احملةمة إلطالق سرا  املتهم أو احملتجز.

ويبزززني ادزززدو  أدةه عزززدد السزززجناء يف البلزززد )يزززرد املزيزززد مزززن التفاصزززيل هبزززذا الشززز ن يف  -63
 .2018( يف آ ار/مار  4املرفق 
 اسمو  عدد املدانني اقبس الحتياطي القدرة الستيعابية السجون
 2 359 1 312 1 047 3 274 الموع
 يف موريشيو  دائرة السجون املصدر:
جيري حالياا إعداد مشرو  القانون املتعل  ابلشرطة والعدالة ادنائيزة  الزذي يزرجَّأل عرضزه  -64

هزززدف املشزززرو  إىل حتقيززز  التزززوازن بزززني حقزززوق الفزززرد . وي2018علزززى ادمعيزززة الوطنيزززة يف عزززام 
وصزززززالحيات الشزززززرطة واملسزززززؤولني يف السزززززلطة. ويف مشزززززرو  القزززززانون  أُعزززززدت أحةزززززام ملدونزززززة 
املمارسززززات الزززز  ينبغززززي أن يتقيززززد هبززززا أفززززراد الشززززرطة  وهززززي تشززززمل يف مجلززززة أمززززور  التحقيزززز   

علززى عززدم قيززام أفززراد الشززرطة  وصزالحيات العتقززا  والتوقيززف والتفتززي . ويززنص مشززرو  القززانون
 ابلقب  على أي شخص على أسا  ارد الدعاء املوجه ضده من جانا طرف اثلض.

 إاامة العدل، مبا يشمل مسأليت اإلفال  م  العقا  وسيادة القانون  
على اعتماد إصزالحات يف  2019-2015ينص الربةم  الذي أعدته اقةومة للفرتة  -65

سززرا  يف البززت يف القضززااي املرفوعززة أمززام احملززاكم. وجيززري حاليززاا إعززداد اززا  القضززاء مززن أجززل اإل
التشززريع املتعلزز  لنشززاء قسززم منفصززل حملةمززة السززتئناف وقسززم منفصززل حملةمززة الوليززة العليززا يف 

 احملةمة العليا.
وينص القانون املتعل  ابألحةام القضزائية والقانونيزة الزذي ُسزن حزديثاا علزى مجلزة أمزور   -66
 ها ما يلي:من
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الدينيززززة واقزززز  علززززى األخززززالق اسززززتعراض جززززرائم اإلخززززال  اب داب العامززززة و  )أ( 
انتهززززا  اقرمززززة أو الةراهيززززة العنصززززرية  حبيززززض جتززززرَّم هززززذه ادززززرائم املرتةبززززة عززززن طريزززز  الوسززززائل 

 اإللةرتونية  وفرض عقوابت أشد عليها؛
 راا لتصبأل سنتني؛شه 12زايدة املهلة الزمنية لدفع الغرامة احملددة بز  )ب( 
أن حُتسززززا للشززززخص احملةززززوم عليززززه بعقوبززززة السززززجن أو بعقوبززززة السززززجن مززززع  )ج( 

األشززغا  الشززاقة  رهنززاا بشززرو  معينززة  الفززرتة الةاملززة الزز  قضززاها يف اقززبس الفعلززي عززن طريزز  
 أو عقوبة السجن مع األشغا  الشاقة املفروضة عليه؛ عقوبة السجن خصم تل  الفرتة من

  للشخص املدان الذي م يستفد بعد من احتسزاب الفزرتة الةاملزة الز  أن تتا  )د( 
مزززن  75رئزززيس ادمهوريزززة مبوجزززا املزززادة  التمزززا  إىل قضزززاها يف اقزززبس الفعلزززي  إمةانيزززة تقزززد 

 الدستور لةي حُتسا له الفرتة الةاملة ال  قضاها يف اقبس الفعلي.
نبغي أن تتا  لعمل ادهاز القضائي  ولذا وترى اقةومة أن اهلياكل األساسية املناسبة ي -67

. وعالوة 2019جيري حالياا تشييد برج جديد للمحةمة العليا يُتوقع إجنازه حبلو  أيلو /سبتمرب 
 على  ل   سيتوفر عدد من املباين ادديدة للمحاكم احمللية يف خمتلف املناط .

 وقد ُوضعت نظم جديدة للتسجيالت الرقمية والصوتية.  -68
ويُزززدار النظزززام اإللةزززرتوين للسزززلطة القضزززائية علزززى مسزززتوى الزززدائرة التجاريزززة للمحةمزززة  -69

 العليا.

 احلراي  األساسية واملشاركة يف احلياة العامة ويف احلياة السياسية  
من الدستور على ضمان حرية التعبري. وتنظر اقةومة يف تعزديل قزانون  12تنص املادة  -70

ذي ل يسزمأل حاليزاا مبشزاركة املسزامهني األجانزا يف الشزركات الز  تقزدم هيئة اإل اعة املستقلة ال
يف املائززززة  20طلبززززاا للحصززززو  علززززى رخصززززة تلفزيونيززززة إل إ ا كانززززت تلزززز  املشززززاركة دون نسززززبة 

 (. 88التوصية )
إىل أن  2012وخلصزززززت اللجنزززززة املعنيزززززة حبقزززززوق اإلنسزززززان يف اسزززززتنتاجها املزززززؤر  عزززززام  -71
انُتهةززت. ومززن أجززل المتثززا  لسززتنتاجات دنززة األمززم املتحززدة املعنيززة  مززن العهززد قززد 25 املززادة

  القزززانون املتعلززز  ابلدسزززتور )اإلعزززالن عزززن 2014حبقزززوق اإلنسزززان  أقزززرَّ الربملزززان  يف متوز/يوليزززه 
النتمززاء إىل مجاعززة( )األحةززام املؤقتززة( الززذي ل يُلزززِم املرشززأل ابإلعززالن عززن ادماعززة الزز  ينتمززي 

 .2014ر النتخاابت العامة يف كانون األو /ديسمرب إليها يف إطا
وتظززل اقةومززة علززى التزامهززا لصززال  النظززام النتخززاع كززي يتسززا هلززا  يف مجلززة أمززور   -72

اعتماد قدر مزن التمثيزل النسزيب يف ادمعيزة الوطنيزة  وضزمان حتسزني متثيزل املزرأة  ومعادزة مسز لة 
(. ويف هززذا 142إىل  139وماا   61التوصاايا  ة )اإلعززالن اإللزامززي عززن النتمززاء إىل مجاعزز

. وقززد نظززرت يف العديززد مززن املسززائل 2016السززياق  أنشززئت دنززة وزاريززة يف كززانون الثاين/ينززاير 
املتعلقزة ابإلصزال  النتخزاع  أي متويزل األحززاب السياسزية  وتوسزيع صزالحيات دنزة اإلشززراف 

معيززة الوطنيززة  والتعززديالت املتعلقززة ابلنظززام علززى النتخززاابت  وضززمان حتسززني متثيززل املززرأة يف اد
  قززززدمت اللجنزززززة الوزاريززززة املعنيزززززة 2018النتخززززاع يف جزيززززرة رودريغزززززس. ويف بدايززززة أاير/مزززززايو 
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ابإلصززالحات النتخابيززة تقريرهززا الززذي هززو قيززد النظززر علززى مسززتوى مةتززا رئززيس الززوزراء حاليززاا 
 (.62و 48 التوصيتانقبل تقدميه إىل الس الوزراء. )

 حظر مجيع أشىال الرق  
من الدستور. كما ينص القانون  6حتظر موريشيو  الرق والعمل القسري مبوجا املادة  -73

املتعل  حبقوق العمل على أن الطفل دون سزن السادسزة عشزرة ل ميةزن لزه إبزرام أي عقزد عمزل  
 ساعات من العمل الفعلي. 8وأنل يوم العمل العادي للعامل يت لف من 

القززانون أيضززاا علززى املسززاواة يف األجززر عززن أشززةا  العمززل  ات القيمززة املتسززاوية  ويززنص -74
 (.63و 56التوصيتان )

وجرى حتديد م وى إليواء ضحااي الجتار ابلبشر من البزالغني  وسزيوفر املز وى  يف مجلزة  -75
 أمور  مساكن مؤقتة تالئم احتياجات ضحااي الجتار.

 جتار ابألشخا  ال  أُبلغت هبا الشرطة.ويرد فيما يلي عدد حالت ال -76
 2017 2016 2015 2014 2013  السنة

 7 13 29 22 14  عدد اقالت املبل  عنها
 يف موريشيو  قوة الشرطة املصدر:
وفيمززا يتعلزز  ابلززدعم املقززدم إىل الضززحااي  يتززوافر عززدد مززن املززموي الزز  تززديرها منظمززات  -77

كززز لسززتقبا  الضززحااي. ويززنص القززانون املتعلزز  ابحملززاكم علززى غززري حةوميززة ومتوهلززا اقةومززة  ومر 
اإلدلء بشهادات سرية يف ظروف معينة. وابإلضافة إىل  لز   تعمزل اقةومزة أيضزاا علزى وضزع 
سياسة شاملة وخطة اسرتاتيجية بش ن األطفا   بينما تعمل إدارة الشرطة ابلتعاون مع املنظمات 

املعلومززات والسززتخبارات عززن ادززرائم  مبززا يف  لزز  ادززرائم  الدوليززة مثززل اإلنرتبززو  مززن أجززل مجززع
 املتعلقة ابلجتار ابلبشر على نطاق دو .

ومن أجل كفالة التنسي  املالئم  أُنشئت دنة مشرتكة بني الوزارات برائسة املزدعي العزام  -78
الجتززززار  للدولززززة لتززززوفري اسززززتجابة منسززززقة للمسززززائل املتعلقززززة ابلجتززززار ابألشززززخا   مبززززا يف  لزززز 

ابألطفزززا  والعمزززل القسزززري. وجيزززري حاليزززاا إعزززداد مشزززرو  خطزززة عمزززل وطنيزززة ملةافحزززة الجتزززار 
 ابألشخا .

  نظززم مةتززا مززدير النيابززة العامززة  ابلتعززاون مززع سززفارة 2016ويف كززانون الثاين/ينززاير  -79
املصززلحة الززولايت املتحززدة واملنظمززة الدوليززة للهجززرة  دورة تدريبيززة موجهززة إىل خمتلززف أصززحاب 

بش ن التحقي  واملقاضزاة يف جزرائم الجتزار ابألشزخا . كمزا وفزر املةتزا دورات تدريبيزة أخزرى 
لةبززار املسززؤولني يف إدارة الشززرطة مززن أجززل حتديززد ومناقشززة املسززائل القانونيززة الزز  قززد تنشزز  عززن  

 كشف جرائم الجتار ابألشخا  ومالحقة مرتةبيها قضائياا.

 اة األسريةاحلق يف ا صوصية واحلي  
ختززززين  علزززى املتعلززز  ببطاقزززة اهلويزززة الوطنيزززة )أحةزززام متنوعزززة( 2013يزززنص قزززانون عزززام  -80

املعلومات البيومرتية )مبا يف  ل  بصمات األصابع( والحتفا  هبا يف قاعدة بياةت مركزية. بيزد 
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القضززية )رقززم  2015أن احملةمزة العليززا ملوريشزيو  رأت يف قضززية ر. ماهززاديوو ضزد الدولززة لعزام 
SCJ 417 أن ختززززززين املعلومزززززات البيومرتيزززززة يف قاعزززززدة البيزززززاةت املركزيزززززة ل لززززززوم لزززززه يف اتمزززززع )

من دسزتور موريشزيو . وبعزد صزدور حةزم احملةمزة   9دميقراطي  بل إنه يشةل انتهاكاا للمادة 
 املخزَّنة بقرار من اقةومة. ُدمرت املعلومات البيومرتية

أايم  5نون املتعلزز  حبقزوق العمزل علززى أنزه حيزز  للعامزل الززذ كر مززن القزا 31وتزنص املزادة  -81
 عمل متتالية كهنجازة أبوة.

 احلق يف العمل ويف ظروف عمل عادلة ومرضية  
يُعتززرب اقززد األدىن الززوطين لألجززور متززدنياا اليززوم يف موريشززيو  علززى حنززو مززا يززرد ضززمن  -82

. ويززنص نظززام 2016جااور لعااام اااانون اللااس االستشاااري الااوطين ل مززن  23و 8املززادتني 
علززززى دفززززع اقززززد األدىن الززززوطين لألجززززر الشززززهري مبززززا  2017اقززززد األدىن الززززوطين لألجززززور لعززززام 

دميزع العزاملني بزدوام كامزل ومبعزد   2018كزانون الثاين/ينزاير   1روبيزة بزدءاا مزن  8 140 قدره
 تناسيب للعاملني بدوام جزئي.

 احلق يف الئمان االجتماعي  
لتمةزززني املسزززتفيدين  2017لقزززانون الزززوطين للمعاشزززات التقاعديزززة يف متوز/يوليزززه ُعزززد  ا -83

 من تعويضات إصابة العمل ومعاشات الباقني على قيد اقياة من املطالبة ابملعاشات األساسية.
ف ززز   -84 استمعيزززة والضزززمان أكثزززر مزززن نصزززف امليزانيزززة اإلمجاليزززة اقةوميزززة علزززى الرعايزززة ويُزنزْ

 الضززززمان نظززززام ويززززوفر أجززززل تعزيززززز الرفززززاه الجتمززززاعي والقتصززززادي للسززززةان.الجتمززززاعي مززززن 
املسززاعدة يف اقزالت الطارئززة مزن قبيززل العجزز  والشززيخوخة  ووفزاة املعيززل  واملززرض   الجتمزاعي

علزززززى اموعزززززة واسزززززعة مزززززن السزززززتحقاقات  والبطالزززززة  وإصزززززاابت العمزززززل. ويزززززنص النظزززززام أيضزززززاا 
تماعيززة واملعاشززات التقاعديززة. وقززد زادت املعاشززات التقاعديززة الجتماعيززة وأشززةا  املعونززة الج

شخص  240 000  واستفاد حنو 2014األساسية على حنو ملحو  يف كانون األو /ديسمرب 
 من تل  الزايدة.

 احلق يف مستو  معيشي ال ق  
ر مززن دول 1.90احملززددة مبززا قززدره  املززدقع اسززتناداا إىل تعريززف األمززم املتحززدة لعتبززة الفقززر -85

دولرات الززززولايت املتحززززدة )تةززززافؤ القززززوة الشززززرائية( للشززززخص يف اليززززوم  فززززهنن الفقززززر املززززدقع يف 
 يف املائة من نسبة السةان. 1موريشيو  يةاد ل يُذكر ألنه يبل  أقل من 

  أُنشززئ السززجل الجتمززاعي ملوريشززيو   وهززو يشززةل قاعززدة 2015ويف حزيران/يونيززه  -86
شززية الضززعيفة يف البلززد. واختززريت وزارة الضززمان الجتمززاعي والتضززامن بيززاةت وطنيززة لألسززر املعي

 الوطين والبيئة والتنمية املستدامة لتةون القيلم على قاعدة بياةت السجل الجتماعي ملوريشيو . 
   ُكززززززززر أن خطَّززززززززي 2016/2017ويف اقطززززززززاب املتعلزززززززز  ابمليزانيززززززززة الوطنيززززززززة للفززززززززرتة  -87
روبيززة )ابسززتثناء التحززويالت(  5 000و روبيززة 6 200قيمتهمززا الززوطنيني  اللززذين بلغززت  الفقززر

ملوريشززززيو  ورودريغززززس  علززززى التززززوا   قززززد جززززرى استعراضززززهما مززززع اعتمززززاد نظززززام جديززززد ميززززنأل 
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لةل شخص ابلز  مزدرج يف السزجل الجتمزاعي ملوريشزيو  يف اقصزو  علزى بزد  معيشزة  اق 
للبزززالغني  علمزززاا أن اقزززد األقصزززى  روبيزززة 2 720شزززهري علزززى أسزززا  اقزززد األدىن احملزززدد مببلززز  

روبية ألسرة مةونة من اثنني من البالغني وثالثة أطفا . ويتمثل بد  املعيشة الذي  9 520 يبل 
يتعني دفعه يف الفرق القائم بني الدخل احملدد وخت الفقر لألسرة املعيشية. ويف هذا الصدد  ُسن 

 .2016قانون اإلدماج الجتماعي والتمةني يف عام 
وبعزززززد التغيززززززري املززززززدخل علززززززى القززززززانون  أُنشززززززئت قاعززززززدة بيززززززاةت جديززززززدة تشززززززمل مززززززا  -88

أسزززرة مزززن األسزززر املعيشزززية الفقزززرية املؤهلزززة للحصزززو  علزززى املسزززاعدة يف إطزززار  8 340 اموعزززه
. وُصزززرفت الدفعزززة األوىل 2016كزززانون األو /ديسزززمرب   31السزززجل الجتمزززاعي ملوريشزززيو  يف 

مليزون  14.9مببلز  إمجزا  قزدره  2016كزانون األو /ديسزمرب   15من بد  املعيشزة الشزهري يف 
أسززرة مؤهلززة  بعززد توقيعهززا علززى عقززود اجتماعيززة. ويتواصززل تسززجيل  7 993ا اموعززه روبيززة ملزز

األسززززززززر املعيشززززززززية الزززززززز  تعززززززززي  يف فقززززززززر مطلزززززززز  يف إطززززززززار السززززززززجل الجتمززززززززاعي ملوريشززززززززيو  
 (. 89و 27 التوصيتان)

نظامزاا يتلقزى األفزراد مزن خاللزه دعمزاا ماليزاا مزن اقةومزة وتشةل ضريبة الدخل السلبية  -89
عندما ل يتجاوز دخلهم مبلغزاا معينزاا  وعلزى هزذا األسزا  فهزم ل يزدفعون ضزرائا. ويطبَّز  هزذا 

 شخص بشةل مباشر. 75 000  ويستفيد منه حنو 2017النظام ادديد منذ متوز/يوليه 
 6ر املعيشزية الز  تسزتهل  مزا يصزل إىل   قررت اقةومة إعفزاء األسز2016ومنذ عام  -90

أمتزززار مةعبزززة مزززن امليزززاه مزززن دفزززع رسزززوم امليزززاه. وتقزززدَّم اإلعزززاةت أيضزززاا إىل األسزززر  ات الزززدخل 
يف املائززة مززن السززةان علززى ميززاه الشززرب املنقولززة  99.4املززنخف  لشززراء خزززاةت امليززاه. وحيصززل 

 إحصاءات موريشيو (.  2011ابألةبيا )استقصاء تعداد املساكن والسةان لعام 
وتعمل وحدة املوارد املائية على تنفيذ اقطة الرئيسية للموارد املائية من أجزل تعبئزة مزوارد  -91

مليزون  12مائية إضافية تلبيةا لالحتياجات اقالية واملقبلة للسةان. و  تشييد سد جديد إلدارة 
سطى ويف بورت لزويس. وسزيتم تشزييد مرت مةعا من املياه وحتسني إمدادات املياه يف املنطقة الو 

 78 000سدود وأحواض إضزافية بغيزة زايدة إنتزاج امليزاه الصزاقة للشزرب البزال  حجمهزا حاليزاا 
 مرت مةعا/يومياا. 128 000مرت مةعا/يومياا ليصبأل 

 احلق يف الصاة  
يزة ازاة تقوم دولة موريشيو  على مبدأ الرعاية الجتماعية. ولذا فهي تتيأل الرعايزة الطب -92

للجميزززززززع  كمزززززززا أن اقززززززز  يف الرعايزززززززة الصزززززززحية مةفزززززززو  للجميزززززززع دون أي متييزززززززز. ويف هنايزززززززة 
مستشزززفيات حمليزززة يف البلزززد. ويوجزززد يف  3مستشزززفيات إقليميزززة و 5  كانزززت هنزززا  2017 عزززام

مستشفيات متخصصة أخرى ألمراض الصدر   3و موريشيو  أيضا مستشفى لألمراض النفسية
ف واقنجرة  فضالا عن اثنني من املراكز ألمراض القلا. وبل  امو  عزدد والعيون  واأل ن واألن

. ويف القطزززززا  2017سززززريراا يف هنايززززة عززززام  3 874األِسززززرَّة يف املؤسسززززات الصززززحية اقةوميززززة 
مؤسسززة صززحية خاصززة تقززدم الرعايززة  17مززا اموعززه  2017اقززا   كززان هنززا  يف هنايززة عززام 
 سريراا. 664للمرضى الداخليني مبا اموعه 
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مزززن املراكزززز  21وابإلضزززافة إىل  لززز   يضزززم نظزززام الرعايزززة الصزززحية األوليزززة شزززبةة مزززن  -93
عيادات طبيزة  ومستشزفيني اتمعيزني   5و من املراكز الصحية استمعية  130الصحية احمللية  و

شزاد وغري  ل  من املؤسسات الثانوية يف نظام الرعاية الصحية األولية الز  تعمزل علزى تزوفري اإلر 
والعزالج    والتشزخيص  الصحي والتثقيف الصزحي  وتقزد  خزدمات تنظزيم األسزرة  والتحصزني

واإلحالززززة. وتنفَّززززذ اقطززززة الرئيسززززية للرعايززززة الصززززحية األوليززززة يف إطززززار مواصززززلة تعزيززززز اقززززدمات 
 والنهوض ابهلدف املتمثل يف استفادة ادميع من تل  اقدمات.

 ويرُد اق  يف الصحة لةل فرد يف خمتلف التشريعات على النحو التا : -94
ختضززع رعايززة املصززابني دمززراض عقليززة لقززانون الصززحة العقليززة  الززذي يتضززمن  )أ( 

 املباد  التوجيهية املتعلقة ابلتعامل مع املرضى وكفالة أمنهم ورعايتهم؛
الرعايزة الطبيزة املتخصصزة  يُعا الصندوق السزتئماين املنصزو  عليزه يف قزانون )ب( 

بتشززغيل مركززز الرعايززة الطبيززة املتخصصززة وإدارة مؤسسززات أخززرى مززن أجززل تززوفري الرعايززة الطبيززة 
 العالية ادودة؛

يززززوفر القززززانون املتعلزززز  بفززززريو  نقززززص املناعززززة البشززززرية/اإليدز اقمايززززة ققززززوق  )ج( 
 67التوصايا  رض اإليزدز )وامتيازات األشزخا  املصزابني بفزريو  نقزص املناعزة البشزرية أو مبز

(. ويُذكر من بني أهداف هذا القانون الستجابة لوابء فريو  نقزص املناعزة البشزرية 97و 96و
واإليدز عزن طريز  تعزيزز بزرام  الوقايزة مزن الفزريو  وا ليزات الوطنيزة لفحزص اإلصزابة ابلفزريو  

أشززةا  اقمايززة للفئززات  وإسززداء املشززورة يف هززذا اسززا . كمززا يضززمن القززانون اموعززة واسززعة مززن
املت ثرة الرئيسية  ويةفل أل يعوق الوصم والتمييز إمةانية اقصو  على خدمات الرعاية الصزحية 

(. وقد وضعت األمانة الوطنية ملةافحة اإليزدز 68التوصية والستفادة من برةم  تبديل اإلبر )
  وهززي تتززواءم 2022-2018خطززة عمززل ملةافحززة فززريو  نقززص املناعززة البشززرية/ اإليززدز للفززرتة 

بززرةم  األمززم املتحززدة املشززرت  املعززين بفززريو  نقززص املناعززة البشززرية/اإليدز  املتمثلززة يف ع رؤيززة مزز
  وحتقيززززز  أهزززززداف 2030القضزززززاء علزززززى انتقزززززا  فزززززريو  نقزززززص املناعزززززة البشزززززرية حبلزززززو  عزززززام 

 (؛96التوصية ) 90-90-90 العالج
واد الةيميائيزة اقطزرة  مبوجزا قزانون مراقبزة ُأسندت إىل اسلس املعين مبراقبزة املز )د( 

 املواد الةيميائية اقطرة  مجلة مهام من بينها كفالة املراقبة الفعالة للمواد الةيميائية اقطرة؛
يززززنظم قززززانون األغذيززززة  يف مجلززززة أمززززور  صززززالحية األغذيززززة  ويبززززت يف مسززززائل  )ه( 

 إعدادها وتغليفها وختزينها ونقلها وتوزيعها وبيعها؛ 
ومزن أجززل معادزة الشززواغل املتزايززدة بشز ن السززتخدام املفزر  ملبيززدات ا فززات  )و( 

يف املنتجزززات الزراعيزززة الززز  قزززد تضزززرل ابلصزززحة  عرضزززت اقةومزززة مزززؤخرا مشزززرو  القزززانون املتعلززز  
 ابستخدام مبيدات ا فات على ادمعية الوطنية.

  اخنفزز  1990نززذ عززام وأحزرزت موريشززيو  تقززدما كبززريا يف حتسززني صزحة الطفززل. وم -95
معد  وفيات الرضلع لةل ألزف مولزود حزي  واخنفز  معزد  وفيزات األطفزا  دون سزن اقامسزة 

يف املائززة عززن طريز  بززرةم  التحصززني  97يف املائززة. وبلزز  معزد  تغطيززة التحصززني حنزو  33بنحزو 
ل الزولدة بصحة األم والطفل  مبا يف  ل  خزدمات الرعايزة قبز وتعززت اقدمات املتعلقة املوسع.
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وبعزززدها  مززززن خزززال  تنظززززيم دورات تدريبيززززة ألمزززراض النسززززاء يف املراكززززز الصزززحية احملليززززة للرعايززززة 
 السابقة للولدة  اسهزة بوسائل ختطيت الصدى الطيب.

وتتزززززا  خزززززدمات الصزززززحة ادنسزززززية واإلجنابيزززززة يف مجيزززززع املستشزززززفيات ومراكزززززز الرعايزززززة  -96
مززن املززواطنني اززاة. وعززالوة علززى  لزز   أُدخززل تعززديل  ألي مززواطن الصززحية  وهززي متززوافرة متامززاا 

مزززن قزززانون العقزززوابت إلاتحزززة اإلجهزززاض يف حزززالت معينزززة. وأُدرج التثقيزززف  235علزززى املزززادة 
 (.95التوصية ادنسي يف املواد الدراسية يف مستوى التعليم الثانوي ويف الربام  املدرسية )

موريشيو   تعمل اقةومزة علزى اسزتةما   وفيما يتعل  بزايدة عدد مرضى السرطان يف -97
خطة العمل اقالية ملعادة السرطان  وهي تتوخى أيضاا إنشاء الوكالة الوطنية ملةافحة السزرطان.  

"مركززز مةافحززة السززرطان"  الززذي سززيةون مركززز  حاليززاا تنفيززذ مشززرو  جديززد يعززرف ب كمززا جيززري
ةون اهزززاا أيضززاا دحززدي معززدات امتيززاز لرعايززة مرضززى السززرطان وإجززراء أنشززطة البحززض  وسززي

 التةنولوجيا املتقدمة.
ويشةل تعاطي املخدرات مس لة مثرية للقل  يف موريشيو . وقد اختذت إدارة ادمزار   -98

عدة مبادرات مزن أجزل منزع هتريزا املخزدرات بشزةل غزري مشزرو  إىل البلزد  منهزا إنشزاء وحزدة 
مززوظفني يف إدارة ادمززار  وعلمززاء نفززس    مبززا يشززملموظفززاا  83مةافحززة املخززدرات  واسززتقدام 

قادرين على حتديد جتار املخدرات من خال  لغة ادسد  وشراء قارب اعرتاضزي سزريع يف كزانون 
 .2016الثاين/يناير 

  أُنشئ املرصزد الزوطين املعزين ابملخزدرات لرصزد تعزاطي 2015ويف تشرين الثاين/نوفمرب  -99
  املخززززدرات  والجتززززار ابملخززززدرات يف موريشززززيو   املخززززدرات غززززري املشززززروعة  وإسززززاءة اسززززتعما

هبززدف تقززد  معلومززات قائمززة علززى األدلززة يف إطززار السززتجابة ملشززاكل املخززدرات يف البلززد علززى 
إىل  2016النحو املناسا. وأشزار التقريزر األو  للمرصزد الزوطين الزذي صزدر يف آب/أغسزطس 

القنبززني الصززطناعية ادديززدة. وجززاء    بززرز اسززتخدام شززبائه2013أنززه منززذ تشززرين األو /أكتززوبر 
 لتحديززززد هززززذه 2015رد اقةومززززة سززززريعاا علززززى هززززذا الوضززززع عززززن طريزززز  اعتمززززاد نظززززام يف عززززام 

املزززؤثرات النفسزززانية ادديزززدة. وتزززنظَّم حاليزززاا محزززالت واسزززعة النطزززاق ملةافحزززة املخزززدرات يف مجيزززع 
 ة عامة  على النحو التا :أحناء ادزيرة  وهي تستهدف الشباب والقوى العاملة واستمع بصف

  وهزززو موجزززه إىل املمرضزززني 2016بززدأ بزززرةم  الوقايزززة الوطنيزززة يف نيسزززان/أبريل  
 واملساعدين لشؤون الرعاية الصحية؛

  33 693من املؤسسات التعليمية  وهزي موجهزة إىل  159تنظيم أنشطة وقائية يف 
 طالباا؛

  فرداا؛ 17 277دورة يف املراكز استمعية  شار  فيها  493تنظيم 
  مشاركاا. 6 870دورة يف أماكن العمل  موجهة إىل  235تنظيم 

  2022-2018للفزززرتة  ووضزززعت اقةومزززة خطزززة رئيسزززية وطنيزززة ملةافحزززة املخزززدرات -100
ابلتعززززاون مززززع مةتززززا األمززززم املتحززززدة املعززززين ابملخززززدرات وادرميززززة  مززززن أجززززل التصززززدي ملشززززةلة 

 املخدرات بصورة شاملة.
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 ماحلق يف التعلي  
يف إطزززار مشزززرو  "منزززاط  التعلزززيم  ات األولويزززة" وبزززرةم  التغذيزززة املدرسزززية التةميليزززة  -101

لتقد  اقبز/الزبدة/ادنب والفاكهة واملياه يوميزاا إىل مجيزع التالميزذ يف مزدار  منزاط  التعلزيم  ات 
املائزة يف يف  9.3إىل  2007عزام  املائزة يف يف 15.7األولوية  اخنف  معد  تغيا التالميزذ مزن 

. 2014مدرسززة خززال  عززام  24يف املائززة يف  90. وبلزز  معززد  اقضززور أكثززر مززن 2014عززام 
 يف املائة. 90.3  بل  معد  اقضور 2017ويف عام 

 االحتياجا  التعليمية ا اصة   
إطززار العمززل الززالزم  2020-2008حتززدد ورقززة اسززرتاتيجية التعلززيم واملززوارد البشززرية للفززرتة  -102

  2020 تع مجيع األطفا   وي الحتياجات التعليمية اقاصة يف موريشيو   حبلزو  عزاملةفالة مت
بتعلززيم مالئززم عززا  ادززودة  مززن أجززل متةززني إدمززاج مجيززع األطفززا  الززذين يعززانون مززن إعاقززة بصززرية 

 (.108التوصية مسعية أو  هنية/عقلية أو من التوحد إدماجاا فعالا يف نظام التعليم ) أو
الحتياجززات التعليميززة  مدرسززة مززن مززدار  66  كانززت هنززا  2016آ ار/مززار  ويف  -103

اقاصة مسجلةا يف مجهورية موريشيو  لتقد  اقدمات لألطفا  الذين يعانون من مشاكل تعلزم 
مززن  13تتعلزز  لعاقززة بصززرية أو مسعيززة أو  هنيززة )بززتء الززتعلم( أو مززن التوحززد. وتززدير اقةومززة 

  شزهد 2016املنظمات غري اقةومية املدار  املتبقيزة. ويف هنايزة عزام  هذه املدار   بينما تدير
عززززدد الطززززالب املسززززجلني يف هززززذه املززززدار  زايدة مطززززردة علززززى النحززززو املبززززني يف ادززززدو  أدةه 

 (. 98التوصية )

 (2016-2013دار  الحتياجات التعليمية اقاصة )مالتسجيل يف   
 2016 2015 2014 2013 السنة

  2 008 عدد الطالب
 يف املائة فتيان( 63)

291 2  
 يف املائة فتيان( 63)

301 2  
 يف املائة فتيان( 64)

515 2  
 يف املائة فتيان( 64)

 ايدةالنسزززززبة املئويزززززة للزززززز 
 يف املائة 36 يف املائة 24 يف املائة 24 يف املائة 8 (2011)مقارنةا بسنة 
 والبحض العلمي. امعياد لتعليموا وزارة التعليم واملوارد البشرية املصدر:
وتزززوفر املؤسسزززة الوطنيزززة املعنيزززة ابلتمةزززني الزززدعم التعليمزززي يف شزززةل حقائزززا مدرسزززية   -104

قرطاسية إىل الطالب يف مراحل التعلزيم قبزل أدوات ولبا  مدرسي  وأحذية  ودفاتر  وجوارب  و 
طالا مزن  لز   17 000وقد استفاد حنو  .البتدائي  والبتدائي  والثانوي  واملهين  وادامعي

 ( 45التوصية . )2018الدعم يف عام 

 حقوق املرأة  
من اتفاقيزة القضزاء  11واملادة  100مع أحةام اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم  متشياا  -105

مززن القززانون املتعلزز  حبقززوق العمززل يف  20علززى مجيززع أشززةا  التمييززز ضززد املززرأة  ُعززدلت املززادة 
 (:133و 60و 56و 17لتوصيا  بأل نصها كما يلي )اليص 2013حزيران/يونيه 
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يةفززل كززل صززاحا عمززل أل يقززل األجززر الززذي يتقاضززاه أي عامززل لديززه عززن  )أ( 
 عمال  متساوي القيمة؛أجر أي عامل آخر يؤدي 

يةفل املتعاقزُد أل يقزل األجزر متعاقد  حينما يستعني صاحا العمل خبدمات  )ب( 
 عمال  متساوي القيمة.أي عامل آخر يؤدي  الذي يتقاضاه أي عامل لديه عن أجر

من القانون املتعل  حبقوق العمل على أنزه حيز  للمزرأة العاملزة اقصزو   30وتنص املادة  -106
 أسبوعاا دجر كامل. 14على إجازة أمومة مدهتا 

يززة وتنفززذ الززوزارة املعنيززة ابملسززاواة بززني ادنسززني وعززاء الطفززل ورعايززة األسززرة بززرةم  حمززو أم -107
الةبار علزى نطزاق الرابطزات واملراكزز املعنيزة بشزؤون املزرأة. وعزالوة علزى  لز   فزهنن املركزز الزوطين 

 " منززززذ كززززانون الثززززاين/لغززززة "كريززززو  موريسززززيانللمززززرأة قززززد أدرج أيضززززاا عنصززززراا يف برةاززززه بشزززز ن 
الةريززو    بغيززة متةززني املززرأة مززن اكتسززاب املهززارات األساسززية للقززراءة والةتابززة بلغززة 2015 ينززاير
 (.103التوصية )

 مشاركة املرأة يف احلياة السياسية  
زايدة مشززاركة املززرأة يف اقيززاة السياسززية. وقززد توللززت أو  امززرأة بززموريشززيو  ملتزمززة أيضززاا  -108

  وتوللزت 2014منصا رئيس ادمعية العامزة )الربملزان( يف موريشزيو  يف كزانون األو /ديسزمرب 
  بينما تولت أو  امرأة منصا ةئزا 2015ية يف حزيران/يونيه أو  امرأة منصا رئيس ادمهور 

. وُسجلت زايدة ملحوظة يف عدد النساء املشاركات يف النتخاابت 2018رئيس الوزراء يف عام 
مرشززززحاا مززززا  726حيززززض كززززان بززززني املرشززززحني البززززال  عززززددهم  2014الوطنيززززة األخززززرية يف عززززام 

 كما هو مبني يف اددو  أدةه.  2010عام  امرأة يف 58امرأة  مقارنةا بز  127 اموعه
 2014النسبة املئوية يف عام  عددال 2010النسبة املئوية يف عام  عددال املرشحون

 82,5 599 89,0 471 رجا ال
 17,5 127 11,0 58 النساء
 100,0 726 100,0 529 الموع
 .مفوض النتخاابتمةتا  املصدر:
لةفالة أل يةون يف أي اموعة تقدم ما  2015لي يف عام و  تعديل قانون اقةم احمل -109

يزيززد علززى اثنززني مززن املرشززحني إىل انتخززاابت اززالس املززدن أو اززالس اإلدارات احملليززة أكثززر مززن 
 ثلثي املرشحني من نفس ادنس لعضوية اسلس.

ء )أي ( نسزا8عضزواا  هنزا  مثزاين ) 70ومن بني أعضاء ادمعية الوطنية البال  عزددهم  -110
( وزيرات. وعالوة على  ل   ُأسندت 3يف املائة من اسمو (  من بينهن ثالي ) 11.4ما ميثل 

إىل امززرأةع عضززو يف الربملززان تنتمززي إىل تيززار املعارضززة مسززؤوليات رئززيس دنززة اقسززاابت العامززة يف 
 .2017آ ار/مار  

ليا يف املؤسسات العامزة. وُأحرز تقدم ملحو  يف متثيل النساء اللوايت يشغلن مناصا ع -111
وتززرد يف ادززدو   .2014وقززد عينززت اقةومززة امززرأة يف منصززا ةئززا مفززوض السززجون يف عززام 

 :2017أدةه أرقام أخرى أُتيحت يف تشرين الثاين/نوفمرب 
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 النسبة املئوية وظيفة ال
 50,0 ايتالتنفيذ ئيساتالر كبريات 

 38,9 اتالدائم يناتاألم
 48,1 نياألمناء الدائم ةئبات
 60,7 ات املساعداتالدائم يناتاألم
 50,0 اضياتقال

 70,0 املوظفات القضائيات

وُسزززجلت زايدة كبزززرية يف توظيزززف النسزززاء يف السزززل  الدبلوماسزززي يف السزززنوات األخزززرية  -112
 على النحو التا :

 النسبة املئوية الموع النساء رجا ال السنة
2008 8 4 12 33,3 
2013 4 4 8 50,0 
2016 7 9 16 56,25 

الزذي يزنص  يف مجلزة  2017وأطلقت اقةومة "قانون إدارة الشركات" ادديد يف عزام  -113
 أمور  على أحةام لزايدة التمثيل يف ظل مراعاة املنظور ادنساين يف الس اإلدارة.

 احلماية م  العني العا لي  
من أجل تعزيزز خزدمات اقمايزة  2016ُعد  قانون اقماية من العنف العائلي يف عام  -114

 املقدمة إىل ضحااي العنف العائلي  من خال  ما يلي:
 زايدة صالحيات املوظفني املسؤولني عن إنفا  القانون؛ )أ( 
توسززيع نطززاق تعريززف مصززطلأل "العنززف العززائلي" لةززي يشززمل  يف مجلززة أمززور   )ب( 

ويززف  أو املشززاركة القسززرية يف فعززل التسززبا عمززداا أو حماولززة التسززبا يف إقززاق إصززابة  أو التخ
 حي  للزوجة/للزوج المتنا  عنه  أو حجا املوارد؛

اعتبززززار أن الشزززززخص الزززززذي يرتةززززا فعزززززالا مزززززن أفعززززا  العنزززززف العزززززائلي ضزززززد  )ج( 
زوجته/زوجززه  أو طفززل زوجته/زوجززه  أو أي شززخص آخززر يعززي  معززه حتززت سززقف واحززد  قززد 

 ارتةا جرمية؛
 تقل رتبته عن مفوض شرطة مسزاعد مزن إلقزاء متةني موظف الشرطة الذي ل )د( 

 القب  على الشخص الذي يتسبا يف فعل من أفعا  العنف العائلي مع إقاق إصابة بدنية.
وابإلضزززافة إىل  لززز     اختزززا  خطززززوات للحزززد مزززن العنزززف العززززائلي عزززن طريززز  تقززززد   -115

اء البلزد. إ  يشزةل القضزاء املشورة واملساعدة إىل الضزحااي  وتنظزيم محزالت التوعيزة يف مجيزع أحنز
 (.69التوصية على العنف العائلي مشروعاا طويل األمد )

حالززة جديززدة مززن حززالت العنززف العززائلي إىل مةاتززا دعززم األسززرة  1 626أُبلزز  عززن  -116
  2015التابعزززززة للزززززوزارة املعنيزززززة ابملسزززززاواة بزززززني ادنسزززززني وعزززززاء الطفزززززل ورعايزززززة األسزززززرة يف عزززززام 
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حالززة أخززرى تتعلزز  ابلنسززاء. ويف الفززرتة مززن  1 452و تتعلزز  ابلرجززا   حالززة منهززا 174 وكانززت
 2 077   بل  عدد اقالت ادديزدة املبلز  عنهزا2016كانون الثاين/يناير إىل كانون األو /ديسمرب 

 (.70التوصية حالة تتعل  ابلنساء ) 1 852و حالة تتعل  ابلرجا  225حالة  منها 
عامزة عزدة دورات تدريبيزة موجهزة إىل مزوظفي إنفزا  القزانون ونظم مةتا مزدير النيابزة ال -117

عمززالا ابلتعززديل املززذكور أعززاله املززدخل علززى قززانون اقمايززة مززن العنززف العززائلي  و لزز  لضززمان  
 كفاءة اإلنفا  واملالحقة القضائية مبوجا التشريعات القائمة.

اا ُيسزتخدم لرصزد وتقيزيم ويشةل نظام املعلومات املتعل  ابلعنزف العزائلي نظامزاا حاسزوبي -118
  وأدى 2016وإعداد تقارير عن حالت العنف العزائلي املبلز  عنهزا. وقزد أُطلز  النظزام يف عزام 

السززززززجالت مززززززن أجززززززل اقصززززززو  علززززززى إجززززززاابت بسززززززرعة أكززززززرب رداا علززززززى  حفزززززز  إىل حتسززززززني
 الستفسارات املتعلقة مبسائل العنف العائلي.

 2018نظمزات الدينيزة والجتماعيزة" يف أاير/مزايو وأُطلقت مبادرة تُعرف ابسزم "أثزر امل -119
لتوعية وحتفيز املزيد من النا  من أجل التصدي ملشزةلة العنزف القزائم علزى نزو  ادزنس  وتعزيزز 

 رفاه األسرة عن طري  اهليئات الدينية والفئات الجتماعية والثقافية.
دى انتشززار ظزززاهرة دراسزززة بشزز ن عنززف العشززري لتقيزززيم مزز 2016كمززا ُأجريززت يف عززام  -120

عنززف العشززري وأسززباهبا وعواقبهززا وتةلفتهززا علززى القتصززاد. وجيززري حاليززاا وضززع الصززيغة النهائيززة 
 قطة عمل بش ن عنف العشري.

 ويتناو  مشرو  "الرجا  ابعتبارهم شركاء يقدمون الرعاية"  الذي بزدأ يف تشزرين األو / -121
فهزم الرجزا  للمسزاواة بزني ادنسزني  وكفالزة   مسز لة التنمزيت  ويهزدف إىل تعزيزز 2017أكتوبر 

املشاركة الفعالة للرجل يف حتقي  رفاه األسرة  وتعزيز تةافؤ الفر  يف عملية التنمية  وضمان أن 
 يصبأل الرجا  شركاء يقدمون الرعاية.

 حقوق الطفل  
من  (1)14ا تنص املادة ينص قانون محاية الطفل على اقماية من الجتار ابلطفل. كم -122

القزززانون علزززى وجزززوب اعتبزززار أي شزززخص مرتةزززا جرميزززة إ ا تسزززبَّا يف/حزززرلض علزززى/مسأل بزززز: 
علززى يززده أو علززى يززد شززخص آخززر؛ )ب( دخززو  الطفززل لنتهززا  جنسززي تعززري  أي طفززل  )أ(

 إىل بيت دعارة؛ )ج( اخنرا  الطفل يف البغاء.
جززززززل تلبيززززززة مززززززن أ 2017وأُنشززززززئت وحززززززدة لززززززدعم األطفززززززا  ادنززززززاة يف حزيران/يونيززززززه  -123

الحتياجززات النفسززية واحتياجززات الصززحة العقليززة لألحززداي ادززاحنني. ووضززعت الوحززدة بززرام  
عالجيززة ملسززاعدة األطفززا  املخززالفني للقززانون  ومتةززني األطفززا  مززن تنميززة املهززارات الةفيلززة مبنززع 

 الوقو  من جديد يف دوامة ادنأل  وإعادة إدماجهم يف استمع.
إسزاءة معاملزة األطفزا . كمزا طة الربوتوكو  املتعل  ابلعنف العزائلي و ويتضمن دليل الشر  -124

ضحااي العنف والتعاون على بروتوكو  ملساعدة األطفا   2015حزيران/يونيه  8يف جرى التوقيع 
 .(70التوصية بني الشرطة والوزارة املعنية ابملساواة بني ادنسني وعاء الطفل ورعاية األسرة )
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علزززى تلبيزززة احتياجزززات إعزززادة  2016سزززتقبا  األطفزززا  منزززذ أاير/مزززايو ويعمزززل مركزززز ا -125
الت هيزززل لألطفزززا  ضزززحااي العتزززداء ادنسزززي والسزززتغال  ادنسزززي ألغزززراض جتاريزززة  مبزززا يف  لززز  

 الجتار ابألطفا .
مبززادرة  2017ويشززةل "مشززرو  العززودة إىل املنززز " الززذي بززدأ تنفيززذه يف شززبا /فرباير  -126

لززدين ويسززيس بدايززة جديززدة عززن طريزز  الوسززاطة وإسززداء املشززورة  بغيززة إعززادة إلعززادة يهيززل الوا
 إدماج األطفا  يف حميطهم العائلي.

وحييززل أفززراد الشززرطة األطفززا  الززذين تعرضززوا إلسززاءة املعاملززة إىل وحززدة عززاء الطفززل بغيززة  -127
خدمزززة اقزززت تلقزززي العزززالج النفسزززي وإيزززداعهم يف املزززموي. وابإلضزززافة إىل  لززز   تزززوفر الشزززرطة 

 ساعة  وتعمل على تشغيل غرفة عمليات 24الساخن )خت التصا  املباشر( يومياا على مدى 
 .ساعة يومياا  24الُشعا أو يف مقر "لين ابراكس" على مدى  على مستوى

( مزززن نظزززام التعلزززيم 4)13دنيزززة يف املزززدار  مبقتضزززى البنزززد وحيظ زززر اسزززتخدام العقوبزززة الب -128
من قانون العقوابت. ويزرد يف مشزرو  قزانون  230نون محاية الطفل واملادة ( من قا1)13واملادة 

الطفزززل  الزززذي جيزززري إعزززداده حاليزززاا  اقزززرتا  علزززى وجزززه التحديزززد حبظزززر العقوبزززة البدنيزززة يف مجيزززع 
السزززياقات حزززن تةزززون القزززوانني متوائمزززة مزززع املعزززايري الدوليزززة املنصزززو  عليهزززا يف اتفاقيزززة حقزززوق 

 (.149و 143و 21إىل  18 التوصيا  م الطفل )
وُأسندت إىل وحزدة الشزرطة املعنيزة حبمايزة األسزرة وليزة خاصزة لتقزد  اقزدمات مزن قبيزل  -129

إسداء املشورة/التدخل يف حالت العنف العائلي  أو إساءة معاملة األطفا   أو إساءة معاملة كبار 
 محالت توعية على النحو التا : السن  أو النزاعات العائلية  أو النزاعات بني ادريان. ونُظمت

 2017-2013كتيبة ياية القّصر للفرتة يال     
 عدد املشاركني )القصلر/البالغني( عدد الدورات السنة

2013 390 28 558 
2014 337 25 071 
2015 436 32 744 
2016 440 33 452 
2017 356 44 327 
 152 164 959 1 الموع

 موريشيو يف  إحصاءات قوة الشرطة
وبغيززة حتسززني توعيززة استمززع دخطززار املخززدرات والسززتغال  ادنسززي لألطفززا  ألغززراض  -130

جتاريزززة  عملزززت وحزززدة مةافحزززة املخزززدرات والتهريزززا علزززى تةثيزززف محلزززة التوعيزززة الززز  تنظمهزززا 
 (. ويرد يف اددو 22التوصية ابلتعاون مع استمع احمللي  واملدار   واملنظمات غري اقةومية )

 أدةه عدد الدورات املعقودة وعدد األشخا  الذين استفادوا منها.
 ستفيدين من جهود التوعيةعدد األشخا  امل املعقودة عدد الدورات السنة 
2013 53 800 4 
2014 69 620 26 
2015 106 649 24 
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د( وأنش  مةتا مدير النيابة العامة وحدة خاصة )وحدة دعم األطفا  الضحااي والشهو  -131
للعمل كحلقة وصل بني مرحلة التحقي  ال  تتولها الشرطة ومرحلة إسداء املشورة ورفع القضزااي 
إىل احملززاكم  ول سززيما يف القضززااي املتعلقززة ابألطفززا . وعليززه  ُوضززع إجززراء املسززار السززريع لةفالززة 

مززل مززع تقززد  املشززورة يف هززذه اقززالت علززى وجززه السززرعة. وعقززد أفززراد الوحززدة عززدة حلقززات ع
الشرطة من أجل مناقشة صعوبة وضع الشهود والضحااي يف قضااي العتداء ادنسي  وكذل  يف 

 حالت العنف العائلي.
وعالوة على  ل   ُوضع إجراء املسار السريع دميع القضزااي املرفوعزة أمزام احملزاكم فيمزا  -132

ظزر يف القضزااي  ويةشزف يتعل  ابألطفزا  والضزحااي واألحزداي  حيزض يةفزل القضزاة قابليزة الن
احملززامون مجيززع الواثئزز  املطلوبززة واملسززائل املعروضززة قبززل التززاريحل احملززدد ملثززو  الطفززل أمززام احملةمززة 

 بوقت كاف.
ويززنص القززانون املتعلززز  حبقززوق العمزززل علززى أن الطفزززل دون السادسززة عشزززرة مززن العمزززر  -133

لديززه شززاابا يزززاو  عمززالا قززد  ميةززن أن يززربم عقززد عمززل  وأن صززاحا العمززل ل ميةززن أن يبقززي ل
يعرض صحته أو سالمته أو عزاءه البزدين أو العقلزي أو املعنزوي أو الجتمزاعي للخطزر  أو يززاو  

 عمالا يف ظروف تؤدي إىل  ل .
ومثززة أدوات أخززرى متززوافرة مززن أجززل محايززة الطفززل  مززن قبيززل "خززدمات محايززة الطفززل"   -134

واقضزانة  وبزرةم  كفالزة الطفزل  وسزجل محايزة الطفزل  ونظام الرعاية البديلة/مؤسسات الرعايزة 
واللجنززة الرفيعززة املسززتوى املعنيززة بززربةم  "العمززل معززاا"  واإلجززراء املتعلزز  ابلتزز خر يف اإلعززالن عززن 

ومراكززززز الرعايززززة  -النمزززاء يف مرحلززززة الطفولززززة املبةزززرة  الزززولدة  وبززززرةم  توجيزززه الطفززززل  وبززززرةم 
  .2املرفق يل إضافية هبذا الش ن يف النهارية لألطفا . وترد تفاص

حالزززة  346  حقززز  مةتزززا أمزززني املظزززام املعزززين ابلطفزززل يف 2017-2016ويف الفزززرتة  -135
مززززن األطفززززا   5 000جديززززدة مززززن حززززالت انتهززززا  حقززززوق الطفززززل. وعمززززل علززززى توعيززززة حنززززو 

مززززن البززززالغني بشزززز ن حقززززوق الطفززززل واملسززززائل  ات الصززززلة  مززززن قبيززززل األطفززززا   6 000 وحنززززو
  ملخالفني للقانون  وتسلت األقران يف املدار   وفقر األطفا   والعتداء ادنسي على األطفزا ا

 يف مجلة أمور. وجُيري املةتا زايرتني هلذه الغاية إىل جزيرة رودريغس سنوايا.
وجُتززززرى أيضززززاا زايرات منتظمززززة إىل مؤسسززززات الرعايززززة الداخليززززة  ومراكززززز إعززززادة يهيززززل  -136

كز اإلصالحية املخصصة للشزباب  مزن أجزل تقيزيم مزا إ ا كزان يزتم احزرتام حقزوق الشباب  واملرا 
 املقيمني يف هذه املؤسسات.

وصدر كتيا يتضمن مواد اتفاقية حقوق الطفزل ابللغزة اإلنةليزيزة ولغزة الةريزو  يف يزوم  -137
ا  . واهلزززدف مزززن هزززذه املبزززادرة هزززو إ كزززاء وعزززي األطفززز2016الطفززل األفريقزززي يف حزيران/يونيزززه 

 (.64التوصية وا ابء حبقوقهم )
وتعمزل الشززرطة  ابلتعززاون مززع األخصزائيني الجتمززاعيني يف وزارة التعلززيم واملززوارد البشززرية  -138

والتعليم ادامعي والبحض العلمي  ووحدة عاء الطفل التابعة للوزارة املعنيزة ابملسزاواة بزني ادنسزني 
دة توجيززه األطفزا  الززذين ينقطعززون عزن الدراسززة حنززو وعزاء الطفززل ورعايزة األسززرة  علززى كفالزة إعززا

 النظام التعليمي.
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 حقوق األشخا  ذوي اإلعااة  
 اعتمدت اقةومة هنجاا قائماا على اققوق إزاء مس لة اإلعاقة على النحو التا : -139

 يستفيد األشخا   وو اإلعاقة من وسائل النقل ااةا؛ )أ( 
لزززيم الشزززامل للجميزززع  وجيزززري تزززوفري عزززدد مزززن اعتمزززدت اقةومزززة سياسزززة التع )ب( 

 التسهيالت من أجل تعزيز فر  التعليم لألشخا   وي اإلعاقة: 
 لآلابء الذين يرافقون أولدهم؛ أجرة السفر ابقافلة رد '1'
 برةم  منأل دراسية ملتابعة الدراسات الثانوية وادامعية؛ توفري  '2'
مللتحقني ابدامعزات الزذين رد رسوم سيارات األجرة إىل الطالب  وي اإلعاقة ا '3'

 ل يستطيعون التنقل ابستخدام وسائل النقل العادية؛
 حيظر قانون تةافؤ الفر  التمييز على أسا  اإلعاقة؛ )ج( 
يززنص قززانون مراقبززة أعمززا  البنززاء علززى تعزيززز التسززهيالت اقاصززة ابألشززخا   )د( 

 (؛26التوصية  وي اإلعاقة للوصو  إىل اهلياكل األساسية العامة )
اعُتمدت إجراءات تصزويت مراعيزة لزذوي اإلعاقزة )لمةزان  وي اإلعاقزة مزثالا  ()ه 

التصززويت عززن طريزز  رفيزز  أو ميةززن لةاتززا القززرتا  أن يسززاعدهم علززى القيززام بززذل ( لتمةززني 
 (؛106التوصية األشخا   وي اإلعاقة من املشاركة يف الشؤون العامة وشؤون اقةم )

 وات اإلعاقة للضغت من أجل إعما  حقوق املرأة  ات أُنشئ منتدى النساء  )و( 
 اإلعاقة يف تةافؤ الفر  يف مجيع ميادين اقياة؛

أُنشزئت مدرسزة خاصززة لفنزون األداء مزن أجززل تنميزة مواهزا األشززخا   وي  )ز( 
 اإلعاقة؛
علززى الصززعيدين  املبززارايت تتززوفر للرايضززيني  وي اإلعاقززة مرافزز  للمشززاركة يف  ) ( 
 و ؛احمللي والد
تتززوفر لألشززخا  الززذين يعززانون مززن مشززاكل شززديدة يف التنقززل قسززائم اانيززة   ) ( 

 وأماكن خمصصة لتوقيف السيارات؛
يتززززا  لألشززززخا   وي اإلعاقززززة بززززرةم  قززززروض خززززا  بسززززعر تفضززززيلي مززززن  )ي( 

 لشراء األجهزة املساِعد ة؛ 2014صندوق رعاية املوظفني منذ عام 
يف  85مبيعزززات معفيزززة مزززن الرسزززوم ادمركيزززة ) تتزززا  لألشزززخا   وي اإلعاقزززة ) ( 

 املائة( لشراء سيارات مطولعة؛ 
يتززززا  بززززرةم  الراحززززة القصززززرية لألشززززخا   وي اإلعاقززززة  فضززززالا عززززن دورات  ) ( 

 العالج ابملاء؛
روبيزززة يف الشزززهر.  500طزززالب املزززدار  الثانويزززة إعانزززة تعليميزززة قزززدرها يتلقزززى  )م( 

 اا من  وي اإلعاقة من هذا النظام؛طالب 150وحالياا  يستفيد حوا  
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يسزززتفيد األشزززخا   وو اإلعاقزززة مزززن ختفيضزززات علزززى الرسزززوم املفروضزززة علزززى  )ن( 
 ؛روبية 700روبية عوضاا عن  400ل  جوازات السفر  إ  تب

 تتوافر دورات العالج الطبيعي ودورات العالج املهين لذوي اإلعاقة؛ ) ( 
سززززززنة مززززززن  15ن تقززززززل أعمززززززارهم عززززززن يسززززززتفيد األطفززززززا   وو اإلعاقززززززة الززززززذي ) ( 
طفزل مزا  3 300. ويتلقزى أكثزر مزن 2016األساسزي للعزاجزين  و لز  منزذ متوز/يوليزه  املعاش
 ؛روبيات شهرايا  5 810مقداره 
يشزززمل قزززانون محايزززة الطفزززل والقزززانون املتعلززز  ابلعنزززف العزززائلي وقزززانون محايززززة  )ف( 

 علزززززى صزززززاحا العمزززززل الزززززذي األسزززززرة األشزززززخا    وي اإلعاقزززززة. وعزززززالوة علزززززى  لززززز   يتعزززززني
يف  3عززامالا أو أكثزززر أن يةفززل السززتعانة ابألشزززخا   وي اإلعاقززة بنسززبة تبلززز   35 يسززتخدم

 (.26التوصية املائة من القوة العاملة )
شاشة من شاشات الربايزل علزى الطزالب املةفزوفني  كمزا ُوزعزت شاشزتان  19وُوزعت  -140

اعدة علززى حتسززني إمةانيززة اسززتعانة املةفززوفني علززى طززالبني مةفززوفني يف جزيززرة رودريغززس للمسزز
واألشززخا  الززذين يعززانون مززن ضززعف يف النظززر ابقواسززيا. وتتمثززل خصوصززية العززرض بطريقززة 

 حرفاا من حروف برايل. 40برايل يف حتويل النص إىل خت سلس ملمو  مؤلف من 
ملزيززد مززن اقمايززة إعززداد مشززرو  قززانون بشزز ن اإلعاقززة ملنززع التمييززز وتززوفري ا وجيززري حاليززاا  -141

 لألشخا   وي اإلعاقة.
  والنسززززخة متاحززززة يف املةتبززززات 2018ُنشززززر دسززززتور موريشززززيو  بلغززززة برايززززل يف عززززام  -142

 العامة  وقد أتيحت أيضاا للمنظمات غري اقةومية.

 حقوق كبار الس   
 ياية كبار الس   

 107التوصيتان عاقة )توفر اقةومة اقماية والرعاية لةبار السن واألشخا   وي اإل -143
 ( على النحو التا :110و

النقززل العززام اسززاين  والبززد  املمنززو  إىل مقززدم الرعايززة  وبززد  اإلجيززار للمززؤهلني  )أ( 
مزن كبززار السزن الززذين يقيمزون مبفززردهم والزذين يتلقززون املعونزة الجتماعيززة  ومنحزة لشززراء األدويززة 

ززرين املئززويني والتطعززيم املضززاد لإلنفلززو  نزا  والتوزيززع اسززاين لألجهزززة املسززاِعد ة مثززل الةراسززي للمعمل
 املتحركة  واملعينات السمعية  والنظارات؛

زاد املعزززاش التقاعزززدي األساسزززي لةبزززار السزززن واألرامزززل واأليتزززام واألشزززخا   )ب( 
. ويُزززدفع املعزززاش التقاعززززدي 2014يف املائزززة يف كزززانون األو /ديسزززمرب  40 وي اإلعاقزززة بنحزززو 

 سنة وما فوق؛ 60يع األشخا  من كبار السن البالغني من العمر األساسي دم
ابلنظززززر إىل شززززيخوخة السززززةان وزايدة الطلززززا علززززى مقززززدمي الرعايززززة  قامززززت  )ج( 

 الوزارة بتدريا مقدمي الرعاية بصفة رمسية؛
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يززنظم الززس كبززار السززن اموعززة مززن األنشززطة خززال  السززنة  كمززا يقززدم منحززة  )د( 
 موريشيو  وجزيرة رودريغس؛لرابطات كبار السن يف 

مراصززززد يف  4و مرصززززداا لةبزززار السززززن يف موريشزززيو  20أُنشزززئت شززززبةة مزززن  ()ه 
 (172جزيززرة رودريغززس  ووحززدة قمايززة كبززار السززن  ودنززة رصززد  وخطززو  لالتصززا  املباشززر )

 (؛46التوصية ( لضمان محاية كبار السن )199)و
مززن األنديززة الصززحية  24السززن و مززن مراكززز الرعايززة النهاريززة لةبززار 20أُنشززئ  )و( 

حيض يتم توفري الربام  التعليمية  وبزرام  حمزو أميزة الةبزار واإلملزام بتةنولوجيزا املعلومزات  وإقامزة 
الصززززحية صزززفوف اقزززرف اليدويزززة والتطريزززز  وتعلزززيم أسزززاليا الطهزززي السزززليمة  وتنظزززيم الزززربام  

 (؛103التوصية )
 ؛رايمبلجيري حالياا تشييد مركز رابع يف  مراكز ترفيهية يف البلد  كما 3توجد  )ز( 
ُعد  القانون املتعل  حبماية كبار السن من أجل تعزيز مسزتوى اقمايزة واألمزن  ) ( 

 املتوفر لةبار السن؛
جيزززززري تنظزززززيم زايرات طبيزززززة اانيزززززة إىل منزززززاز  مجيزززززع األشزززززخا  الزززززذين تبلززززز   ) ( 
الفراش أو الذين يعزانون مزن إعاقزات سنة وما فوق وإىل األشخا  الذين يالزمون  90أعمارهم 

 (؛109التوصية سنة وما فوق ) 75 شديدة ويبلغون من العمر
أنشئ "مرصد" معين ابلشيخوخة إلجراء حبوي  ات منحى عملي فيمزا يتعلز   )ي( 
 .2014الجتماعية والقتصادية للشيخوخة  وقدم املرصد تقريره هبذا الش ن يف عام ابدوانا 

دائززززرة الرعايززززة اقاصززززة لتقززززد  الززززدعم إىل كبززززار السززززن  وي اإلعاقززززة  ةومززززةأنشزززز ت اق -144
 اسرتاتيجيتها لتقد  "خدمات اتمعية" هلم.مبفردهم  يف إطار واملقيمني 

 حقوق املهاجري   
األجنزززيب يف  علنننا منننمل  لننن        ننن منننل انونننملدين  امنننشي س مين   ننن ين   13تزززنص املزززادة  -145

سززُتمنأل ملززواطين موريشززيو  مبوجززا املعاهززدات نيززة نفسززها الزز  مُتززنأل أو موريشززيو  ابققززوق املد
 هذا األجنيب".املربمة مع الدولة ال  ينتمي إليها 

بلغات خمتلفة إلطزال  العمزا  األجانزا  وسيصدر قريباا كتيا بعنوان "اعرف حقوق " -146
  وأمزاكن العمزل  ومزا على حقوقهم. وسيوز  الةتيا يف أمزاكن خمتلفزة مزن قبيزل مةاتزا اهلجزرة

 إىل  ل .

 الالجئون/ملتمسو اللجو   
علزززى الزززرغم مزززن أن موريشزززيو  م توقزززع بعزززد علزززى التفاقيزززة  فهنهنزززا وفزززرت علزززى الزززدوام  -147

املسززاعدة الالزمززة إىل األشززخا  الززذين يقززدمون طلبززات دززوء عززن طريزز  مفززوض األمززم املتحززدة 
 (. 128لتوصية السامي لشؤون الالجئني. )ا
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 ق يف املسى احل  
 السياسا  احلىومية يف جمال اإلسىان االجتماعي  

رةم  وطززززززززين لإلسززززززززةان وزارة اإلسززززززززةان واألراضززززززززي بززززززززني أهززززززززدافها تنفيززززززززذ بززززززززتضززززززززع  -148
وحززززدة سززززةنية ابلبنززززاء اقرسززززاين  تبلزززز   10 000. وهززززو يشززززمل إقامززززة 2019-2015 للفززززرتة

روبيزة شزهراي.  20 000ل دخلهزا عزن مزرتاا مربعزاا  لألسزر املعيشزية الز  يقز 50مساحة كل منهزا 
لتطززوير اإلسززةان  وهززذه الوحززدات السززةنية خمصصززة للمسززتفيدين مززن أنشززطة املؤسسززة الوطنيززة 

 وسيتم تشييدها لعانة من اقةومة على النحو التا :
 اإلعانة اقةومية سعر شراء الوحدة السةنية دخل األسرة )ابلروبية(

 تةلفة التشييد ثلثا تةلفة التشييد ثلض 10 000 ≥   
 التشييد نصف تةلفة التشييد  نصف تةلفة 15 10-000 001
 التشييد مُخس تةلفة تةلفة التشييدأربعة أمخا   20 15-000 001

 املساعدة املالية لصب بالط السقوف وشرا  مواد البنا   
الزززززدخل تشزززززجع اقةومزززززة أيضزززززاا األسزززززر  ات الزززززدخل املزززززنخف  جزززززداا واألسزززززر  ات  -149

وتُقززدَّم املسززاعدة املززنخف  الزز  متلزز  ابلفعززل قطعززة أرض علززى بنززاء وحززداهتا السززةنية بنفسززها. 
املالية إىل هذه األسر من خال  برةم  منأل إما لصا بالطزات السزقوف مزن أجزل إهنزاء عمليزة 

 ، اسنن دمل 2018مسززاكنها. ويف نيسززان/أبريل البنززاء الزز  تقززوم هبززا أو لشززراء مززواد بنززاء لبززدء بنززاء 
 بل ين   وب ة. 2.41وأددوت احلكينمة عل ه قرابة أسرة مل ذنك انربانمج  56 674 حنين

 إذكا  الوعي والتدريب والتثقيي يف جمال حقوق اإلنسان   
أُدرج التثقيززف يف اززا  حقززوق اإلنسززان يف مراحززل التعلززيم البتززدائي والثززانوي وادززامعي  -150

ادامعي  ابت التثقيف يف اا  حقوق اإلنسان  على مستوى التعليم. و (38و 37التوصيتان )
موريشزززيو  املنهزززاج التعليمزززي للحصزززو  علزززى إجزززازة يف اققزززوق مزززن جامعزززة جززززءاا مزززن يشزززةل 

 (.36و 35التوصيتان )
التوصاااايا  كمززززا ابت إ كززززاء الززززوعي والتززززدريا والتثقيززززف يف اززززا  حقززززوق اإلنسززززان ) -151
تعلقة حبقوق اإلنسان. وتُبذ  ادهود هلذه الغايزة ( جزءاا من ثقافة موريشيو  امل34 إىل 30 م 

 على خمتلف املستوايت:
 تدريا مسؤو  إنفا  القانون؛ 
  تدريا املهنيني القانونيني؛ 
 تدريا الطالب؛ 
 .تدريا املوظفني املدنيني 

 .3املرفق  وترد تفاصيل محالت التوعية يف -152
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 قيوداإلجنازا  وأفئل املمارسا  والتاداي  وال -خامسا   

  ابت لززززززدى موريشززززززيو  وزارة مةرسززززززة لقضززززززااي حقززززززوق 2017منززززززذ أيلو /سززززززبتمرب  -153
 اإلنسان  و  يف إطار هذه الوزارة إنشاء آلية وطنية لإلبالو واملتابعة.

تُعزززززرف ابسزززززم "البوابزززززة  2017واختزززززذ مةتزززززا رئزززززيس الزززززوزراء مبزززززادرة يف نيسزززززان/أبريل  -154
"  هبززدف حتسززني معادززة الشززةاوى الززواردة مززن املززواطنني. اإللةرتونيززة لتقززد  الززدعم إىل املززواطنني

اقةومززة الرامززي إىل النتقززا  إىل اتمززع رقمززي  ميةززن للمززواطنني عززن طريزز  البوابززة شززرو  ووفقززاا مل
املذكورة أن يسجلوا استفساراهتم/شةاواهم يف قاعدة بيزاةت وتتبلزع مرحلزة معادتهزا يف أي وقزت 

 من األوقات.
 عاله  ينص القانون حاليا على دفع حد أدىن وطين لألجور شهرايا.وكما  ُكر أ -155
وبغيزززة النهزززوض بتعلزززيم اللغزززة األم  أُدرجزززت لغزززة كريزززو  موريسزززيان كزززي يتعلمهزززا أطفزززا   -156

 (.105و 104لتوصيتان املدار  يف املرحلة البتدائية كمادة اختيارية. )ا
املعنية ابلشةاوى املقدمزة ضزد الشزرطة  اللجنة املستقلة  2018وأنش ت اقةومة يف عام  -157

وهززي هيئزززة مسززتقلة عزززن اللجنزززة الوطنيززة ققزززوق اإلنسزززان. والغززرض مزززن هزززذه املبززادرة هزززو التعجيزززل 
 (.86و 85التوصيتان ابلبت يف الشةاوى املتعلقة دعما  العنف ال  تصدر عن الشرطة )

مززن  نيززة ققززوق اإلنسززان عززدداا ا ليززة الوقائيززة الوطنيززة التابعززة للجنززة الوطشززعبة ونظمززت  -158
. وأُتزززيأل التزززدريا 2014الزززدورات التدريبيزززة بشززز ن التفاقيزززة لفائزززدة مزززوظفي السزززجون منزززذ عزززام 

بشزززز ن بروتوكززززو  إسززززطنبو  للمززززوظفني املةلفززززني لنفززززا  القززززانون. ومززززن املقززززرر أيضززززاا أن يسززززتفيد 
 املوظفون الطبيون عما قريا من هذا التدريا.

 .ري البض اإل اعي املباشر لوقائع جلسات ادمعية الوطنية  جي2017ومنذ عام  -159

 التاداي   
. ويف هزذا الصزدد  جيزري تقرتح احلىومة تقدمي مشروع اانون الشرطة واألدلة اجلنا ية -160

حاليززاا إعززداد األحةززام املتعلقززة مبدونززة املمارسززات الزز  ينبغززي أن يتقيززد هبززا أفززراد الشززرطة. ويتعلزز  
(. وسيشةل 144التوصية تحقي  وصالحيات العتقا  والتوقيف والتفتي  )املشرو  مبسائل ال

 تنفيذ هذا القانون  الذي أييت بتغيريات ثورية إىل اإلجراءات ادنائية  حتدايا أكيداا.

 األولواي  واملبادرا  وااللتةاما  الوطنية الر يسية -سادسا   
سياسة ملةافحزة  2016مة يف عام تلتزم اقةومة مبةافحة الفساد. وقد أصدرت اقةو  -161

 الفساد هبدف الثين عن أعما  الفساد وكشفها  والنضمام إىل ثقافة النزاهة.
حبيزززض يشزززمل املسزززائل  مشاااروع ااااانون اإلعاااااةوجيزززري وضزززع اللمسزززات األخزززرية علزززى  -162

املتعلقزززة ابإلعاقزززة  مبزززا يف  لززز  التوظيزززف. كمزززا سزززيدم  مشزززرو  القزززانون  علزززى الصزززعيد احمللزززي  
األحةزام الززواردة يف اتفاقيزة حقززوق األشزخا   وي اإلعاقززة. وسزتبدأ اإلجززراءات الالزمزة لتعززديل 
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من الدستور من أجل حظر التمييز على أسا  اإلعاقة وتوفري املزيد من اقمايزة  16و 3املادتني 
 لألشخا   وي اإلعاقة.

نسني  وهو يهدف إىل توفري وجيري حالياا إعداد مشرو  القانون املتعل  ابملساواة بني اد -163
املزيد من اقمايزة مزن املمارسزات التمييزيزة القائمزة علزى نزو  ادزنس. وجيزري أيضزاا إعزداد مشزرو  
قززانون لتنظززيم التبززين علززى الصززعيد احمللززي يف موريشززيو  وإجززراءات التبززين بززني البلززدان الزز  تشززمل 

 مواطنني من موريشيو .
ابختزززا   يف عزززدد مرضزززى السزززرطان  وهزززي ملتزمزززة متامزززاا  وتزززدر  اقةومزززة الززززايدة القائمزززة -164

 التدابري املناسبة يف القطا  الصحي.
ويُعززد ضززمان األمززن والقززانون والنظززام ومةافحززة املخززدرات اقطززرة مززن بززني األولززوايت  -165

 الرئيسية ال  تعتزم اقةومة النهوض هبا.
ددة يف قززانون العقززوابت  فززهنن وعلززى الززرغم مززن أن الغتصززاب الزوجززي ل يُزع ززد جرميززة حمزز -166

. 249فعززل الغتصززاب املرتةززا ضززد الزززوج مشززمو  يف إطززار جرميززة الغتصززاب مبوجززا املززادة 
وهززو فعززل مشززمو  أيضززاا يف إطززار قززانون اقمايززة مززن العنززف العززائلي مبوجززا التعززديالت املدخلززة 

الزوجزي يف إطزار  . وجيري النظر يف إمةانية حتديد جرمية الغتصزاب2016على القانون يف عام 
 الستعراض املقبل لإلطار القانوين الذي حيةم ادرائم ادنسية.

 20و 19و 18)التوصايا  وجيري حالياا وضع الصيغة النهائية ملشرو  قزانون الطفزل  -167
(. ويززراد مبشززرو  القززانون حتقيزز  مجلززة أمززور منهززا تززوفري مسززتوى أفضززل مززن 111و 23و 21و

والنهززوض بنمززاء الطفززل ورفاهززه  وإاتحززة اهلياكززل واقززدمات والوسززائل  الرعايززة واقمايززة لألطفززا  
الةفيلزززة بتعزيزززز ورصزززد النمزززاء السزززليم للطفزززل علزززى كزززل مزززن الصزززعيد البزززدين والنفسزززي والفةزززري 

 والعاطفي والجتماعي.
وتسزززتعرض اقةومزززة حاليزززاا املشزززهد اإلعالمزززي هبزززدف إصزززال  قزززانون وسزززائت اإلعزززالم.  -168

مليززة هززو وضززع إطززار مناسززا لعمززل وسززائت اإلعززالم عززن طريزز  اسززتعراض واهلززدف مززن هززذه الع
وإدمززززاج آخززززر التطززززورات والجتاهززززات يف وسززززائت اإلعززززالم لفائززززدة كززززل مززززن اقةومززززة وادمهززززور 

 (. 148التوصية )
وقززد وافقززت اقةومززة علززى تنفيززذ املرحلززة الثانيززة مززن املشززرو  اإللةززرتوين للسززجون الزز   -169

 ديدة األربع التالية:ستتةون من الوحدات اد
 نظام إدارة موظفي السجون؛ )أ( 
 نظام املعلومات املتعل  لدارة اقدمات؛ )ب( 
 نظام املعلومات املتعل  لدارة األطفا ؛ )ج( 
 نظام املعلومات املتعل  ابلتدريا يف السجون. )د( 
ف وتعةزززف اقةومزززة علزززى إنشزززاء خزززدمات الزززدعم املتةاملزززة مزززن أجزززل التصزززدي للعنززز -170

العائلي وتوفري وسائل اتصا  فعالة لالستجابة للضحااي. وهي تسعى إىل توفري الدعم واملشورة يف 
 . 2018الوقت املناسا إىل الضحااي. وسيبدأ تشغيل اقدمات يف هناية عام 
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وستسززتخدم اقةومززة تةنولوجيززا املعلومززات علززى نطززاق واسززع لتحسززني تقززد  اقززدمات   -171
حنزو اتمزع رقمززي   ات لفائززدة مزواطين موريشزيو   واإلسزهام يف املضززي قزدماا واقصزو  علزى املعلومز

مةتمل. وسيجري إطالق سلسلة من التطبيقات  منها على سبيل املثا  مشزرو  منصزة التطبيقزات 
 .للبياةت املفتوحةالذكية  واقدمة املتنقلة لرعاية األسرة  وبوابة موريشيو  اإللةرتونية الوطنية 

اقةومزززة موقعزززاا شزززبةياا يشزززمل إمةانيزززة تةبزززري حزززروف الزززنص ومراعزززاة العمزززى وأنشززز ت  -172
اللززوين )الدلتونيززة( عنززد نشززر معلومززات ضززرورية مززن الوحززدة املعنيززة ابإلعاقززة فيمززا يتعلزز  ابلتعلززيم 

 والتدريا والعمل والتشريعات واققوق واقدمات.

 بنا  القدرا  واملساعدة التقنية -سابعا   
ون يف خمتلف الوزارات إىل ما يلززم مزن تزدريا وخزربة مزن أجزل التوصزل إىل حيتاج املوظف -173

فهززززم أفضززززل للجوانززززا املتعلقززززة حبقززززوق اإلنسززززان والتعامززززل معهززززا علززززى النحززززو املالئززززم. وختتلززززف 
الحتياجززات ابخززتالف أصززحاب املصززلحة يف هززذا الصززدد. وحنززن نرحززا ابلتززدريا واملسززاعدة 

سزززيما بشززز ن القضزززااي السزززاخنة مثزززل حقزززوق اإلنسزززان التقنيزززة مزززن الزززس حقزززوق اإلنسزززان  ول 
والُنبزززذ الوصزززفية  للفئزززات الضزززعيفة  وكيزززف يُنظزززر إىل القضزززااي الناشزززئة مزززن قبيزززل األخبزززار الزائفزززة 

 وإساءة استعما  وسائل التواصل الجتماعي من منظور حقوق اإلنسان  يف مجلة أمور. الزائفة 

 خالصة -اثمنا   
امززاا اتمززاا حبمايززة حقززوق اإلنسززان وتعزيزهززا علززى كززل مززن الصززعيد موريشززيو  ملتزمززة التز  -174

احمللزززي واإلقليمزززي والززززدو   وهزززي تسزززعى إىل اقفززززا  علزززى اقالزززة اديززززدة ققزززوق اإلنسززززان وإىل 
حتسزززينها يف البلزززد. ويف هزززذا الصزززدد  تلتززززم موريشزززيو  التزامزززاا اتمزززاا بعمليزززة السزززتعراض الزززدوري 

ما من ش نه أن يسزهم يف تنميزة وتعزيزز حقزوق اإلنسزان يف  الشامل  وترحا دي مساعدة  وهو
البلد. ولن تدخر وزارة العزد  وحقزوق اإلنسزان واإلصزالحات املؤسسزية املنشز ة حزديثاا جهزداا يف 
تشجيع وتعزيز ثقافة حقوق اإلنسان داخل ادمهورية. وعلى نفس املنزوا   فزهنن الزوزارة سزتةفل  

ملتابعززة  إيززالء العتبززار الواجززا للتوصززيات الزز  سززتقدَّم بعززد عززن طريزز  ا ليززة الوطنيززة لإلبززالو وا
 .2018إجراء الستعراض يف تشرين الثاين/نوفمرب 

    


