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 جملس حقوق اإلنسان
 الفريق العامل املعين ابالستعراض الدوري الشامل

 الثالثونو احلادية الدورة 
 2018 نوفمربتشرين الثاين/ 5-16

ملعلوموواا املقدمووة مووت ااحوواا صوواحبة امل وول ة  شوو ن ورقوواا امووو ل ل  
 *موريشيوس

 تقرير مفوضية األمم املت دة السامية حلقوق اإلنسان  

 معلوماا أساسية -أوالا  
 دوريا ، مع مراعاا  16/21و 5/1أُِعد هذا التقرير عماًل بقراري جملس حقوق اإلنسان  -1

 هااااع مااان   مقدمااا ورقااااع مضلومااااع 6يتضااامن ماااو    والتقريااار .االساااتضرال الااادوري الشاااام 
ابحلاااد  اً تقياااد شااام  ماااو  يف  وهاااو مقاااد   ،إىل االساااتضرال الااادوري الشاااام  (1)مصااال   صااااح  

 . األقصى لضدد الملماع

 ةاملعلوماا املقدمة مت ااحاا صاحبة امل ل  -اثنياا  
 (3)والتعاون مع اآللياا واهليئاا الدولية حلقوق اإلنسان (2)االلتلاماا الدوليةنطاق  -لفأ 

أوصى مرك  مناهض  القتا  يف الضاااب ابلتصاديل علاى اتةاقيا  مناع  ردا  اإلابد  ا ماعيا   -2
للضهااااد الاااادوحل اقااااااة ابحلقااااوق املدنيااااا   ثااااااينالختياااااري االربوتوكااااو  وعلاااااى ال واملضاق اااا  عليهااااا،

اتةاقياا  ياياا  ايااع األشاا اة ماان علااى و ، يهاادإ إىل إلءاااو عقوباا  اإلعاادا الااذي والسياسااي ، 
 . (4)االختةاو القسري

__________ 

 . اب حترَّر هذه الوثيق  ق   إرساهلا إىل دوائر الرتا  الت ريري  ابألمم املت د  *
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 األوحل اتقريرهااموريشاايوإ إىل تقااد   أبن تسااار  مركاا  مناهضاا  القتاا  يف الضااااب وأوصااى -3
ط ل الذي ين املسل  ،بشأن الربوتوكو  الثاين التةاقي  حقوق الطة  بشأن األطةا  يف الن اعاع 

 ، وذلك رغم عد  و ود  يش لديها.(5)على ا يش والشرط  على حد سواو

دعم موريشايوإ لععاالن املتضلال  ،مع التقدير ،مرك  مناهض  القت  يف الضااب الحظوقد  -4
ابلتصاااااديل علاااااى الربوتوكاااااو  االختيااااااري الثالااااا  املل ااااال  ىحبقاااااوق اإلنساااااان يف الساااااال  وأوصااااا

بشااأن املمتلماااع الثقافياا  يف  1954بروتوكااوالع اتةاقياا  الهاااي لضااا  وعلااى ابتةاقياااع  نياا   
احلملاا   وأشااارع .(6)أحاادب بروتوكااوالع اتةاقياا  األساال   التقليدياا علااى و  املساال  حالاا  الناا ا  

 مةاوضاااعأن موريشاايوإ شااارك  يف ، إىل مااع التقاادير النووياا ،الدولياا  للقضاااو علااى األساال   
 .2017متوز/يوليا   7سال   النوويا ، وصاوت  لصاات اعتمادهاا يف مضاهد  األمم املت د  حلظار األ

احلملاا  الدوليااا  للقضاااو علاااى  حثااا . و علااى تلاااك املضاهااد  موريشاايوإ بضااادتوقاااع اب  ذلااك،ومااع 
 ع علاااى مضاهاااد  األمااام املت اااد  حلظااار األسااال   النوويااا ياااتوقعلاااى الموريشااايوإ  النوويااا األسااال   

  .(7)ي  دولي  عا ل مسأل  ذاع أمهعليها، بوصةها ل يتصدالو 

 (8)اإلطار الوطين حلقوق اإلنسان -ابء 
الشاااا م  الدولياااا  للقضاااااو علااااى اسااااتءال  األطةااااا  يف ال ءاااااو ويف إنتااااا  املااااواد  أفااااادع -5

( 1)الورق  املشارتك  حرك  هاحل وحتال  عمو  موريشيوإ و اإلابحي  واالجتار هبم ألغرال  نسي  
وى يقادمها اشام  والت قيل يف أيا ،مناس اً يراه الذي ت قيل الشم  إ راو تن مها  أمني املظااب أب
نياباا  عاان  دعااوى قضااائي  إقاماا فاا ن األحمااا  اب متاان  أمااني املظااااب ساالط   ذلااك، . ومااع اطةاااأل
لياااع آل . كمااا أشااار حتااال  عمااو  موريشاايوإ إىل االنتقاااداع املتضلقاا  ابلةضالياا  ا اادود  اطةاااأل
 . (9)راعي  الحتيا اع األطةا امللتظلم واإلبالغ ا

موووع مرا ووواة القوووانون الووودو   ،تنفيوووال االلتلامووواا الدوليوووة املتعلقوووة  قووووق اإلنسوووان - يم 
 السارياإلنساين 

 املسائل املشرتكة  ني القطا اا -1 

 (10)املساوا  وعد  التميي   
 أبن املواقاااااا ( Collectif Arc en Ciel)  آرك أون ساااااايي كوليمتياااااا  اضياااااا    أفااااااادع -6

ضااامن املثليااا  ا نساااي  بو اااود ن عااا  لتصاااني  يف موريشااايوإ و  ساااائد   الاااماااا ز للمثلياااني املضاديااا  
املثليااع واملثلياني وم دو اي امليا  ا نساي تضارل الضدياد مان وقاد ط يضي. السلوك غري الطيئ  و اق

آرك أون سايي  أن كوليمتيا  وأوضا   اضيا    .(11)أسارهم يفللوصام ومءايري اهلويا  ا نسااني  
الاذين يرغ اون يف احلصاو  علاى و ئال ا نسااني  يضارتإ غءاايري اهلويا  ممتب األحوا  املدني  ال 

 .(12)ه أبنةساااهمو  نساااهم الاااذي حاااددناااو  هويااا  )بطاقااا  اهلويااا  الوطنيااا ،  اااواز الساااةر( تضماااس 
االنت ااه إىل ( (Young Queer Alliance  حتاال  الشا اأ أحارار اهلويا  ا نسااني   وو ها  اضيا 

حتااال  الشااا اأ أوصااى و . اني اهلوياا  ا نسااا ال يشاام  (13)2008أن قااانون تمااافف الةاارة لضاااا  
موريشاايوإ يااالع توعياا  لضاماا  الناااإ بشااأن حقااوق املثلياااع  تاانظمأبن  أحاارار اهلوياا  ا نساااني 

 . (14)واملثليني وم دو ي املي  ا نسي ومءايري اهلوي  ا نساني 
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  الااااذي الضرقياااا مراهياااا  أن تضرياااا   ال حتااااال  الشاااا اأ أحاااارار اهلوياااا  ا نساااااني وأكااااد  -7
بشاااام  ايً يف موريشاااايوإ كااااان تقييااااد 1838ماااان قااااانون الضقااااوابع لضااااا   282اعتمدتاااا  املاااااد  
مجموعا  ا تماعيا . ومان  ، ك   ي ذكر  املي  ا نسي  أو  اهلوي  ا نسايرد في  واض ، حي  اب 

 ميلاا  ا نسااي أعمااا  إ رامياا  ضااد فاارد اسااتناداً إىل عنااد ارتماااأاعت ااار دافااع المراهياا  ال دماان 
موريشايوإ  ىوأوصا .(15)القاانون ذلاكي  عاماًل مشدداً للضقوابع ا نائيا  غو اب انوهويت  ا نس

 إشااار  م اشاار  إىل دافااع المراهياا  را إبد 1838ماان قااانون الضقااوابع لضااا   282بتضاادي  املاااد  
ضاامن نااو  ا اانس ياا  ا نسااي احلقيقااي أو املتصااور واهلوياا  ا نساااني  والتض ااري عاان املعلااى أساااإ 

  .(16)للضقوابع شدد املظروإ ال

باااني ال اااالءني ماااا دا  داااار إ اللاااوا  أن  حتاااال  الشااا اأ أحااارار اهلويااا  ا نسااااني  اعتاااربو  -8
أماار يتضلاال حبرياا  وخصوصااي  هاافالو األفااراد وين ءااي أال تتاادخ  الدولاا  يف احلاال يف  فهااواملرتاضااني، 

آرك كوليمتيا  اضيا     وأوصا .(17)مث  هذا النشا  ا نسي املتصا  ابلساالم  ا سادي  ممارس 
 تضاا زماان القااانون ا نااائي الاال جتاار  اللااوا ، أل ااا  250أبن تلءااي موريشاايوإ املاااد   أون ساايي 

، فضااًل عاان مان ا نسااني املثليااني وم دو اي امليا  ا نسااي ومءاايري اهلوياا  ا نسااني  الر اا وصام 
  .(18)املي  ا نسي اعوم دو املثلياع  النساو

التقد  يف اعتماد تادابري تشاريضي  تافدي  تضثرعن  آرك أون سيي كوليمتي  ضي     اوأعرب -9
مشااااوراع وطنيااا  ر  حاااآل اآلن أنااا  اب جُتااا ا مضيااا  عاملثليااا . وذكااار  ا نساااي  إىل عاااد  جتااار  الضالقااااع

حبقاااوق اإلنساااان بشاااأن إلءااااو املااااد  الااال جتااار  بشاااأن هاااذا املوضاااو ، وأن توصاااياع اللجنااا  املضنيااا  
 اللااوا   وبشااأن تاادريب ضاا ا  الشاارط  والقضااا  واملاادعني الضااامني علااى حقااوق املثلياااع واملثليااني 

بضااااااد يف خطاااااا  الضماااااا  الوطنياااااا  در  وم دو ااااااي املياااااا  ا نسااااااي ومءااااااايري اهلوياااااا  ا نساااااااني  اب تاااااا
وق اإلنسااان/اآللي  الوطنياا  لعبااالغ حتاا  رعاياا  أماناا  حقاا 2020-2012للةاارت   اإلنسااان حلقااوق
ورصاد التقاد  ا ارز يف هاذا  اإلنساان،وأوص  بتنةيذ مالحظاع اللجن  املضني  حبقوق  .(19)واملتابض 
 . (20)األمان  الضام  حلقوق اإلنسان/اآللي  الوطني  لعبالغ واملتابض خال   هاع منها من  الشأن

املثلياااع  ضااض  حااا ضاا ز ين التشااريع احلاااحل أ آرك أون ساايي كوليمتياا  ضياا   ا ورأع -10
علااى احلماياا  ماان  هااو ياان  ألناا  ال واملثليااني وم دو ااي املياا  ا نسااي ومءااايري اهلوياا  ا نساااني 

ضا ااي االغتصااأ  ابعت ااريسام   وال هاو ،ي انالضن  على أساإ املي  ا نسي أو اهلويا  ا نسا
  .(21)من هفالو

ن قاانون حقاوق الضما  كاو ن  على الرغم مان  أب أون سيي آرك كوليمتي  ضي   وأفادع ا -11
ييااا  القااائم علاااى املياا  ا نساااي، ( حيظاااران صااراح  التم2008( وقااانون تماااافف الةاارة )2008)
حتااال  الشاا اأ وأشااار  .(22)يف اجملتمااع ماان نةااس نااو  ا اانسابألزوا  يف واقااع األماار ضاارتإ يُ  ال

يف وضااع  هااميف الاا وا  و/أو الشااراك  املدنياا   حلاال يتمتضااون ابأن األشاا اة الااذين الإىل  الشااواذ
 سايي آرك أون كوليمتيا  ضي     اوأوص .(23) م ال يتمتضون بنةس امل ااي واحلقوقأل غري مواع  
ا انس  ناو  موريشايوإ لتشام  األزوا  مان نةاس قاوانني الل تتضمنهاالتميي ي   التضاري بتضدي  
ن تسااام  الدولااا  ابالعااارتاإ القاااانوين أبو خمتلةاااني  ااانسمااان ناااوعي زوا  األنةاااس أسااااإ  علاااى

  يااااراحالضملياااااع ا يف القااااانون الااااوطا دون احلا اااا  إىل إ ااااراو  لت ديااااد الااااذاجل لنااااو  ا اااانساب
  .(24) ط ي إ راواعيتص  بذلك من  وما
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 موريشايوإ مشااوراع أوساع نطاقااً  أبن جتاري آرك أون سايي كوليمتي  ضي   وأوص  ا -12
، وإشاااراك اجملتماااع املااادين يف 2008طا للسياسااااع ا نسااااني  لضاااا  لت دي /جتدياااد اإلطاااار الاااو 

  .(25)الطة  ومناو األسر ،، والضن  ا نساين، ورعاي  اني ا نسابلشفون املشاوراع املتضلق  

 احلقوق املدنية والسياسية -2 

 (26)احليا  واحلري  واألمان على ش ص حل الةرد يف   
ءاااا  عقوباااا  اإلعاااادا  قااااانو ً يف أن موريشاااايوإ أل الضاااااابمركاااا  مناهضاااا  القتاااا  يف أكااااد  -13
أن دساتور  شدد على ذلك،. وعالو  على ين  عليهازا  الدستور ما ، ومع ذلك، 1995 عا 

موريشاااايوإ يساااام  إىل حااااد ك ااااري بقتاااا  األشاااا اة يف حاااااالع االعتقااااا  واهلااااروأ والشااااءب 
أن  ركاااا  مناهضاااا  القتاااا  يف الضاااااابم (. وأكااااد4والضصاااايان والتماااارد ومنااااع ا اااارائم ا نائياااا  )املاااااد  

باااداًل مااان الساااما   صاااارم ،اسااات دا  القاااو  يف هاااذه احلااااالع ين ءاااي أن لضاااع ملراق ااا  مساااتقل  
ساااالطاع  مركاااا  مناهضاااا  القتاااا  يف الضااااااب ل يف احليااااا . وحاااا احلااااسااااتثناو اب عمااااالً ابساااات دام  

  .(27)الدستور وتض ي  احليا  وقيمها في ضدي  موريشيوإ على ت

علاااى أن اللجنااا  االستشااااري  املضنيااا  بتض يااا  إطاااار  مركااا  مناهضااا  القتااا  يف الضااااابوشااادد  -14
ذاع الصاال  وعلااى و اا  الت ديااد،  قااواننياحلماياا  ماان الضناا  املناا حل أوصاا  إب ااراو اسااتضرال لل

شم  ايع أعماا  الضنا  ا سادي أو ا نساي أو ليلضن  املن حل  ا  لاااعتماد تضري  أكثر مشواًل 
و االقتصادي الل حتدب داخ  األسر  أو بني األزوا  أو الشركاو السابقني أو احلاليني، النةسي أ

 مرك  مناهض  القت  يف الضااب وأفاداإلقام . ممان  اب يشرتك مع الض ي  يفسواو شارك ا اين أو 
 وقاا  إىل أو بضااني االعت اارذع ُأخامااا يشاري إىل أن تلااك التوصاياع قااد حاآل اآلن  ال يو اادنا  أب

احلموما   يف الضاااب مركا  مناهضا  القتا . وشاجع (82)إ راو م يد من املشاوراع بشأن هذه املسأل 
  .(29)اعتماد ونشر خطط شامل  ملنع الضن  الضم  علىعلى 

للت اارم ماان ا ااريان  ل املثليااني واملثلياااعإىل تضاار  مركاا  مناهضاا  القتاا  يف الضاااابوأشااار  -15
 .(30)لضنااا  ا سااادي واالبتااا ازلمااان ق ااا  األسااار  و  واالحتجاااازلااا وا  القساااري بضاااد االختطااااإ لو 
كراهياا  املثلياا  ا نسااي  ومءااايري أن الضناا  بساا ب   حتااال  الشاا اأ أحاارار اهلوياا  ا نساااني أكااد و 

املت اولني و  امليا  ا نساي يوم دو ا املثليااع واملثليانيحقيق  واقض  لمثري مان  دث  اهلوي  ا نساني 
الاااذين يضيشاااون يف  وعاااددي ا ااانس صاااةاع ا نساااني يحااااملو  نسااااني وأحااارار اهلويااا  ا   نساااياً 

ملثليااااع واملثلياااني كراهيااا  اأنصاااار   علاااىعقاااوابع قانونيااا    أياااال تط ااال وذكااار أنااا   .(31)موريشااايوإ
بضناااا  ضااااد األشاااا اة  نصاااارفو يتالااااذين  وم دو ااااي املياااا  ا نسااااي ومءااااايري اهلوياااا  ا نساااااني 

  .(32)الشرط  اعرغم و ود قو ، مسرياع الة ر للمثلينياملو ودين يف 

 (33)وسياد  القانون الضقاأ،غا يف ذلك اإلفالع من  الضد ،إقام    

ألطةاا  إىل الضدالا  اوصاو  تتاي  و اود آليااع قانونيا  خمتلةا   1ع الورقا  املشارتك  أكد -16
إىل و ااود الضديااد ماان  ع هااذه الورقاا وا أن حقااوقهم قااد انتهماا . كمااا أشااار رأيف موريشاايوإ إذا 

يف موريشاايوإ.  وخصوصاايا م راعياا  الحتيا اااع األطةااا املاآللياااع القانونياا  الاال تااوفر الضدالاا  
ضاجل أساساً احلااالع ف  ا تموريشيوإ، يف  حممم  لألحدابو ود لرغم من ابعلى أن   عوشدد

 ،تنيالقاااانوني  ضونااااململشاااور  و الااال يماااون فيهاااا الطةااا  هاااو ا ااااين ولااايس الضااا ي . وفيماااا يتضلااال اب
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على تقد  املساعد  القانونيا  لألطةاا  الضا ااي وإمناا تني القانوني  واملساعد  ضونامل ين  قانون اب
 ، على ما هي علي ،اقدماع اجملاني  أن   الورق فقط. وأضاف لألطةا  املتهمني جبرد  أو  ن  

  .(34)، ومن الضروري تشجيضهابضد اً هاماً طور تضرإ تاب 

وصاو  تتاي  آليا  قانونيا   موريشيوإ، أبن تنشئ ، يف ال  أمور1رتك    الورق  املشأوصو  -17
ضااامان اماااتالك وكااااالع إنةااااذ القاااانون للماااوارد واملهااااراع الالزمااا  لت دياااد و طةاااا  إىل الضدالااا   األ

حاااااالع االسااااتءال  ا نسااااي لألطةااااا  والت قياااال فيهااااا واالسااااتجاب  هلااااا، والقاااادر  علااااى اساااات دا  
عند التضام  مع األطةاا  الضا ااي  راعي  الحتيا اع األطةا وامللض ااي ا الل ترك  علىاألساليب 
 إىلو  األطةااا  ضاا ااي االسااتءال  ا نسااي وصااوضااع أحمااا  قانونياا  إضااافي  لضاامان و والشااهود  

 نسهم أو خلةيتهم  وفيما يتضلل ابالساتءال  ا نساي نو  س   انتصاإ قانوني ، بءض النظر عن 
عااابو اإلث اااااع علاااى عاااااتل يقااااع رمني، وأن مضاملااا  اجملاااضااامان عااااد  مضاملااا  الضاااا ااي ، لألطةاااا 

  .(35)السلطاع وليس على عاتل الض ي 
ضاااامان أن بموريشاااايوإ، يف الاااا  أمااااور،  آرك أون ساااايي اضياااا  كوليمتياااا   وأوصاااا  -18

جملتمااع أو ا/نظااا  الضدالاا  ا نائياا  وأو /و ايااع الاارباميت الاال تضماا  يف جمااا  ضاا ط األماان تتصاادى
املثلياااااع واملثليااااني وم دو ااااي املياااا  ا نسااااي ومءااااايري اهلوياااا  رائم كراهياااا  تصاااادايً فضلياااااً  اااااملاااادين 

لشاارط  وأ هاا   األماان ونظااا  الضدالاا  ا نائياا  علااى احلساسااي  واالسااتجاب  ا تاادرأوأن   ا نساااني 
و اارائم    ا نساااني املثلياااع واملثليااني وم دو ااي املياا  ا نسااي ومءااايري اهلويااضااد تميياا  لالةضالاا  ل

املرتم اا  حباال قاادراع مااوإةي إنةاااذ القااانون لتوثياال حاااالع  اارائم المراهياا   وأن ت اااالمراهياا   
الدولااا  وتنةاااذ سياسااااع تضاااع ن أب حتاااال  الشااا اأ أحااارار اهلويااا  ا نسااااني أوصاااى و  .(36)هااافالو

ياني وم دو اي امليا  املثليااع واملثلوبراميت لض ا  الشرط  والقضا  واملادعني الضاامني بشاأن حقاوق 
  .(37)ا نسي ومءايري اهلوي  ا نساني 

 (38)احليا  السياسي و احلرايع األساسي  واحلل يف املشارك  يف احليا  الضام    

إىل أن املااادافضني عااان حقاااوق اإلنسااااان  حتاااال  الشااا اأ أحااارار اهلويااا  ا نسااااني أشاااار  -19
املثلياااااع واملثليااااني الاااادفا  عاااان جمااااا  لضملهاااام يف  نظااااراً  اااارائم المراهياااا   تسااااتهدفهمومنظمااااا م 

مثااا  التهديااداع ابلقتاا  الاال تلقاهااا ك  وذكاار، وم دو ااي املياا  ا نسااي ومءااايري اهلوياا  ا نساااني 
 . (39)2014يف عا  للت ال  الرئيس السابل 

إما  ،الضام إىل احلل يف املشارك  يف إدار  الشفون  مرك  مناهض  القت  يف الضاابر اشأوإذ  -20
فقااد شااجع برملااان موريشاايوإ علااى النظاار يف  حبرياا ،تااارون م اشاار  أو ماان خااال  ممثلااني لُ بصااة  
  .(40)وسائ  ددقراطي   ديد  من أ   تض ي  مشارك  شضب موريشيوإ ومسفوليات ل اللجوو

 احلقوق االقت ادية واال تما ية والثقافية -3 

 (41)الئل ياحلل يف مستوى مضيش  

مان باني  األكثر تضارراً مان الةقارهو اجملتمع أن جمتمع المريو   1الورق  املشرتك  ع ذكر  -21
 . (42)ا لي ايع اجملتمضاع 
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 (43)احلل يف الص    

ساااااانواع  5ساااااان  دونأن مضااااااد  الوفياااااااع  الحااااااظ مركاااااا  مناهضاااااا  القتاااااا  يف الضااااااااب -22
 . (44)مما يد  على أن موريشيوإ يف حال   يد  (،2017) 1 12.2/000 هو

ملناع االنت اار وإياالو اهتماا   الرامي  هودا غواصل   مرك  مناهض  القت  يف الضااب ىوأوص -23
 . (45)ملنع انت ار الذكور أكرب

ن القوانني الل جتر  الضالقاع ا نسي  املثليا  أب آرك أون سيي كوليمتي  اضي    فادعأو  -24
ماان  املياا  ا نسااي ومءااايري اهلوياا  ا نساااني ملثلياااع واملثليااني وم دو ااي اإىل إقصاااو عملياااً أدع 

مركااا  وقاااا   .(46)الضدياااد مااان السياسااااع الوطنيااا  املتضلقااا  بةاااريوإ نقااا  املناعااا  ال شاااري /اإليدز
  .(47)التضليم ا نسي ووسائ  منع احلم  بسهول  إاتح جيب   نإ مناهض  القت  يف الضااب

قااوانني، ال الاال متن هاامان احلمايا   لاارغمابأنا   آرك أون سايي كوليمتياا  اضيا    عوأكاد -25
عان و اود  املثلياع واملثليني وم دو اي امليا  ا نساي ومءاايري اهلويا  ا نسااني  جمتمعأبلغ أعضاو 

 ومءااير   وا ايومشاك  أخارى يف مرافال الرعايا  الصا ي  الضاما ، كماا  مستوايع عالي  من الوصم
قاااول فااارة حصاااوهلم علاااى الرعايااا  ، مماااا يأشااامااًل مضينااا  مااان الوصااام والتمييااا  اهلويااا  ا نسااااني 

علااااى أن املرافاااال الصاااا ي  ومقاااادمي اقاااادماع  عوشاااادد .(48)، ماااان بااااني أمااااور أخاااارىالصاااا ي 
كماا أن .  يف هاذا الصادد الا من اعةاا عليها يت  ُ ُا ملاديههاا و والتض اري عن ا نسااني  اهلوي يةهمون  ال

  .(49)واإلجنابي  املناس   يف توفري خدماع الص   ا نسي اب تةل  خدماع الرعاي  الص ي  

املضاااعةاع الناااا  عاان عملياااع اإل هااال غااري  مركاا  مناهضاا  القتاا  يف الضاااابالحااظ و  -26
ختاااااذ امل يااااد ماااان اإل ااااراواع فيمااااا يتضلاااال ابلوقاياااا  ماااان اإل هااااال اباحلموماااا   وأوصااااىالقانونياااا  

  .(50)واإل هال اآلمن

 حقوق أشخاص حمدديت أو فئاا حمددة -4 

 (51)األطةا   

السااااااتضرال الااااادوري الشااااااام  اأنااااا  يف آخاااااار تقريااااار حاااااو   1ع الورقااااا  املشاااااارتك  ذكااااار  -27
احلموماااا  بوضااااع اللمساااااع األخااااري  علااااى مشاااارو  قااااانون   ، أوصاااا  دو  عديااااد2013 ضااااا ل

اااب يُ  ذلااك،ومااع  .(52)األطةااا  وتقدداا ، وهااي توصااي    ق وهلااا د مشاارو  قااانون األطةااا  منااذ ضتم 
  .(53)مشرو  قانون األطةا  املوحد على س ي  االستضجا أبن تضتمد موريشيوإ  وأوص ذلك احلني، 

ن أبمل ادر  الضاملي  إل او ايع أشما  الضقوب  ال دني  الل متارإ ضاد األطةاا  اع أفادو  -28
يف املنااا  ، ويف أمااااكن الرعايااا  ال ديلااا ، ويف املااادارإ، ويف   الضقوبااا  ال دنيااا  يف موريشااايوإ قانونيااا

مل ااادر  الضاملياا  إل اااو ايااع أشااما  الضقوباا  ال دنياا  الاال متااارإ اوأكاادع  .(54)املفسساااع ا نائياا 
للضارر     إساو  مضامل  الطة  أو تضريضا   رَّ  1994ضد األطةا  أن قانون ياي  الطة  لضا  

لضنااا  ل املناِهضااا ما  الضقوبااا  ال دنيااا  وأن األحماااا  القانونيااا  األخااارى إال أنااا  اب حيظااار اياااع أشااا
 . (55)ظر ايع أشما  الضقوب  ال دني حت اعلى أ  ةسَّرتُ ال  ا نائي،القانون  هاغا في واالعتداو،

أنا  مل ادر  الضاملي  إل او ايع أشما  الضقوب  ال دني  الال متاارإ ضاد األطةاا  اوذكرع  -29
 الضقوباا  ال دنياا ا ضاا  الثانياا  لالسااتضرال الاادوري الشااام ، اب حياادب أي تءيااري يف قانونياا  منااذ املر 
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مل ااااادر  الضاملياااا  إل اااااو ايااااع أشااااما  الضقوباااا  ال دنياااا  الاااال متااااارإ ضااااد ا  أعربااااو  .(56)لألطةااااا 
عاااان أملهااااا يف أن يالحااااظ الةرياااال الضاماااا  املضااااا ابالسااااتضرال الاااادوري الشااااام  بقلاااال األطةااااا  
 االساتضراللألطةاا  يف موريشايوإ وأن تثاري الادو  هاذه املساأل  خاال   الضقوب  ال دني مشروعي  
وتقاااد  توصاااي  حمااادد  أبن تةاااي موريشااايوإ ابلت اما اااا وأن تسااان مشااارو  قاااانون  2018يف عاااا  

لألطةاا  مياع أشاما  الضقوبا  ال دنيا   حلظر الواض  من أ   ااألطةا  على س ي  االستضجا  
  .(57)غا يف ذلك يف املن   يف ايع األماكن،

، سااااااج  خااااااط 2013إىل عااااااا   2012أناااااا  ماااااان عااااااا   1ع الورقاااااا  املشاااااارتك  وأكااااااد -30
 Helpline Mauritius ) ساااااوو  بشاااااأنشاااااموى  818أكثااااار مااااان   )خاااااط موريشااااايوإ للمسااااااعد

طةااًل  1 175الطةا ، تضارل  مناولوحد  اً أن  وفقع الورق  ذكر و املضامل  املرتم   ضد األطةا . 
أي  علاااى عاااد  صااادور وشاااددع الورقااا  .(58)سااانواع اقماااس املاضاااي ال خاااال ا نساااي للضنااا  

 بشااااأن ،علااااى و اااا  الت ديااااد ،2013ضااااا  لتوصااااياع يف االسااااتضرال الاااادوري الشااااام  األخااااري 
، واالسااااتءال  ا نسااااي لألطةااااا  علااااى اإلنرتناااا ، واملااااواد املتضلقاااا  ال ءاااااواسااااتءال  األطةااااا  يف 

 األطةاااا ا نساااي يف ساااياق الساااةر والساااياح ، وزوا   مواساااتءالهلألطةاااا ، النتهااااك ا نساااي لاب
  .(59)القسريو امل مر 

احلاليا  الال تافدي إىل االساتءال  ا نساي   ر و أن عوام  اقطا 1ع الورق  املشرتك  وأكد -31
 تساجي  واخنةاال مضاد  الشاوار ،لألطةا  هي الةقر، وارتةا  عدد األطةاا  الاذين يضيشاون يف 

مضلومااع بشاأن  تاوفروعد   الضائلي،واال يار  ،دما اتةا  مضد  تضاطي امل دراع وإوار  املواليد،
  .(60)والوصم والتصوراع، اجملتمضي ،واألعراإ  ألطةا ،لاالستءال  ا نسي 

إىل أن األطااار القانونيااا  ملوريشااايوإ املتضلقااا  ب ياااع األطةاااا   1ع الورقااا  املشااارتك  أشاااار و  -32
قااانون أهاام واالجتااار هباام ألغاارال  نسااي  كاناا  شااامل  ومتوافقاا  مااع املضااايري الدولياا  الاادنيا وأن 

علاى  ع الورقا وماع ذلاك، شادد .(61)تناو  هذه املسأل  هاو قاانون مماف ا  االجتاار ابألشا اة
موريشيوإ فيماا يتضلال جبمياع أشاما  االساتءال  ا نساي  قواننيعد  الوضو  وعد  التوحيد يف 

قااانون ياياا  الطةاا  والقااانون  مهاااا اارائم علااى تلااك  انضاق ااي أهاام قااانوننيأن  علألطةااا . وأكااد
  .(62)الدنيا املضايري الدولي  انال يستوفي ومهاا نائي، 

تساتت ع  دمان أن علاى مضاايري يشاتم أن قاانون يايا  الطةا   1الورق  املشارتك   وذكرع -33
  ئياً بضض مظاهر االستءال  ا نسي لألطةا  على اإلنرتن ، لمن هذا القانون اب يقد  تضريةااً 

مان  هاما أنا  رغام اإلباالغ عان أعاداد الورقا    وأضااف .(63)ملواد االعتداو ا نساي علاى األطةاا 
ن  قااانوين صااري  يتناااو  لاا و ااود نسااياً يف سااياق السااةر والسااياح ، ال  وااألطةااا  الااذين اسااتءل

السااتءال  ا نسااي لألطةااا  لموريشاايوإ بتقااد  تضرياا  قااانوين    الورقاا وأوصاا .(64)ا اارائم تلااك
، وتقد  تضريا  همايف سياق السةر والسياح  واالستءال  ا نسي لألطةا  على اإلنرتن  وجترد

  .(65)ملواد االعتداو ا نسي على األطةا 

تتاااوىل إىل عاااد  و اااود هيئااا  حموريااا  رئيسااا  يف احلمومااا   1شااارتك  ع الورقااا  املر اشاااأوإذ  -34
أبن   فقاااد أوصااا لألطةاااا ،تنسااايل السياسااااع والتااادابري اقاصااا  غماف ااا  االساااتءال  ا نساااي 

مظااااهره وتااادعيم اياااع تنشااائ احلمومااا  هيئااا  تركااا  حتدياااداً علاااى االساااتءال  ا نساااي لألطةاااا  و 
اراع والوكااااالع احلموميااا  الضاملااا  يف اجملااااالع الااال التضااااون باااني خمتلااا  اإلدو  التنسااايل واملسااااوا 
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لربوتوكااااو  االختياااااري املل اااال ابتةاقياااا  حقااااوق الطةاااا  بشااااأن بيااااع األطةااااا  واسااااتءال  ايءطيهااااا 
  .(66)األطةا  يف ال ءاو ويف املواد اإلابحي 

خطاااا  لع ااااراواع تتناااااو  االسااااتءال   عااااد  و ااااودعلااااى  1ع الورقاااا  املشاااارتك  وشاااادد -35
إطاااالق االسااارتاتيجي  الوطنيااا  حلمايااا  الطةااا  وخطااا  الضمااا     الورقااا الحظاااو طةاااا . ا نساااي لأل

أنا  رغام قياا  احلموما  بصاياغ  اقطا   عاقاص  هبا وخط  الضم  الوطني  حلقاوق اإلنساان. وذكار 
ي مفشاار علااى أن اقطاا  قااد متاا  ال و ااود أل ،2016الوطنياا  ملماف اا  االجتااار ابل شاار يف عااا  

، يف الاا  أمااور، أبن تضااع موريشاايوإ خطاا  عماا  صاا  الورقاا أو و  .(67)اآلناملوافقاا  عليهااا حااآل 
وطني   ديد  ملماف   االساتءال  ا نساي لألطةاا ، وتمةا  وختصا  مي انيا  كافيا  لنشار اياع 

لتقيااايم مااادى ماااع ال ياااا ع  نظاااا  ووضاااع خطاااط الضمااا  الوطنيااا  وتنةياااذها ورصااادها وتقييمهاااا 
 .(68)خطورت و  يوإاالستءال  ا نسي لألطةا  يف موريش

احلمومااا  توعيااا  ا مهاااور  واصااا ن تأب، يف الااا  أماااور، 1أوصااا  الورقااا  املشااارتك  كماااا  -36
الضقاوابع الال وبشأن الةئاع الضضية ،  يف صةوإاالستءال  ا نسي لألطةا ، وحتديداً  بشأن

حلمايااا  تض يااا  مدونااا  قواعاااد السااالوك و ا ردااا  علاااى اياااع املاااواطنني وال ائااارين   تلاااكتط ااال علاااى 
ستءال  اال منوقاي  الاالستثمار يف براميت و األطةا  من االستءال  ا نسي يف السةر والسياح   

 ومضا ااا  أسااا اأ الضاديااا ،يف املنااااهيت الدراساااي   وهاااي تااادر ، هممتميااانبءااارل ألطةاااا  ل ا نساااي
التنميا  ا ذري   وتض يا  املضاايري اال تماعيا  حلمايا  الطةا  مان خاال  مشااريع  االستءال  ا نسي

  .(69)اإلعال ، غا يف ذلك الش ماع اال تماعي  طاجملتمضي  ووسائ
الطةاا  التابضاا  لقااو  الشاارط  ت ااذ   هااوداً  مناااوإىل أن وحااد   1ع الورقاا  املشاارتك  وأشااار  -37
ن  أبوا أفاااد أن ضاا ا  الشاارط  عأكااد ا  لتااوفري احلماياا  المافياا  لألطةااا  الضاا ااي. بيااد أ ااهاماا

الت اادايع الاال أهاام  هااي ماان فضااا شاام  ا  ضاا ااي االسااتءال  ا نسااي باألطةاا حتدياادكيةياا  
الجتااااار ا ماااارتممي  رداااا علااااى عااااد  التاااا ا  احلموماااا  غقاضااااا  وإداناااا  ع الورقاااا  تااااوا ههم. وشاااادد

لتااوفري مااا يمةااي ماان ساا    الضااروري إىل و ااود نقاا  ك ااري يف املااوارد  عكمااا أشااار   .(70)ابألطةااا 
املااااوإةني يف الاااانق  يف التاااادريب المااااايف و  وأفااااادع أن. مااااا وإعاااااد  اإلد ضافااااا الوصااااو  إىل امل

وإعااااد   ألطةاااا  الضااا اايايااا  إ اااراواع إعااااد   هيااا  اكةعاااد     و يااااملت صصاااني أدى إىل حمدود
  .(71)همإدما 

 املواتيا موريشيوإ توفر اقدماع  ضمنت أبن ، يف ال  أمور،1وأوص  الورق  املشرتك   -38
ميااااع  الوصااااو  إليهااااا  وتيسااااريضااااايري ا ااااود ، مااااع تااااوفري املااااوارد المافياااا  مل الاااال ختضااااعلألطةااااا  

 عاال إو  ا ليا  األطةا ، من أ   ضمان تضافيهم ال دين والنةسي وإعاد  إدما هم يف جمتمضا م 
وإعاد  اإلدما  املتاح   وتض ئ   التضايفوتثقي  األطةا  ض ااي االستءال  ا نسي بشأن هياك  

  .(72)ألطةا  الض ااياعلى مال ئ  لعبقاو  وال شري  المافي  املوارد املالي

الطةااا  هاااو أي  يااان  علاااى أن قاااانون يايااا  الطةااا  إىل أن 1ع الورقااا  املشااارتك  وأشاااار  -39
 ذلاك،لةتيااع. وماع وا لةتياانسن  ل 18سن ال وا  هو سن ، و  18ش   غري مت و  دون سن 

الوالاادين أو الوصااي أو  غوافقاا أن يتاا و   ساان  16 أكثاار ماان نالااذي ي لااغ ماان الساادماان للطةاا  
 18ورفااع ساان الاا وا  إىل  الطةاا ،موريشاايوإ بتضاادي  قااانون ياياا     الورقاا وأوصاا .(73)ا مماا 
  .(74)استثناوأي للةتياع والةتيان دون سن  
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