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اللجنة المعنية بحقوق اإلنسان

تقرير متابعة المالحظات الختامية للجنة المعنية بحقوق

اإلنسان*

إضافة

تقييم المعلومات المتعلقة بمتابعة المالحظات الختامية بشأن موريشيوس
المالحظات الختامية (الدورة :)121

 6 ،CCPR/C/MUS/CO/5تشرين الثاني/نوفمبر 2017

الفقرات المشمولة بالمتابعة:

 8و 38و40

المعلومات الواردة من الدولة الطرف:

 8 ،CCPR/C/MUS/CO/5/Add.1تشرين الثاني /نوفمبر 2019

تقييم اللجنة:

يلزم تقديم معلومات إض ااا ية بش ااقر الفقرات [8جيم] [باء] ،و[ 38جيم]

[ألف] ،و[ 40جيم] [ألف]

الفقرة  :8اللجنة الوطنية لحقوق اإلنسان
ينبغي أن تقوم الدولة الطرف بما يلي( :أ) تكفل إجراء عملية تتسمممممم بقدر أن ر مف الشمممممفا ية

والمشمارةة ختتيار وتعييف أعاماء اللجنة وفروع،اض ضممانا خالمتقالليت،مب و(ك) تكفل بقاء اءعاماء في

مناص ،م مدة وخيت،مب و(ج) تتخذ تدابير لمنع حدوث تاارك في المصالح يما يتعلق بم،ام اءعااءب

و(د) توضممممممم مح م،ممام ةممل فرج مف فروج اللجنممةب و(ب) تيود اللجنممة بممما مدفي مف المو فيف المممدر يف

المتمتعيف باخالمتقرار ليتسمنل ل،ا اخضمطالج بوخيت،ا علل النحو الواجب و ما ينسمجم انسمجاما ةامال مع
المبادئ المتعلقة بمرةي المؤالسات الوطنية المعنية بتعييي وحمامة حقوق اإلنسان (مبادئ باريس).
ملخص رد الدولة الطرف
(أ)

تنص الماادة  )8(3من قاانور حمااياة حقوإل اان ا ا ا ا ا ا ااار ةله أر رييي الادولاة و من يعين رييي

اللجنة ونايب الرييي وأةضا اااء رع فر من فروةوان وتنص المادة  )2(3ةله أر اللجنة ال تخضا ااو لتوجي

أو رقابة أي شخص آخر أو سلطة أخرى في ممارسة مواموان
(ب)

وتتضاامن المادة  )10(3من القانور حكما محددا يقضااي بعزأ أي ةضااو في اللجنة من من ا

ال ي اتطيو أداء موام  ،ساواء أنار كلن نتيجة مرب ندني أو ةقلي أم ب ابب ساوء سالوان وفااضاافة إله

كلن ،ينص دسااتور موريشاايوأ أيضااا ةله إنواء التعيين القي يقوم ب رييي الو راء أو القي يتم نناء ةله
مشورة رييي الو راء في أي وقت بعد االنتخابات العامة التي تلي التعيينن

*

اةتمدت اللجنة في دورتوا  11( 133تشرين األوأ/أنتوفر  5 -تشرين الثاني/نوفمبر )2021ن
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(ج)

ال يوجد تضارب في الم الح يما يتعلق بموام األةضاءن

(د)

يحدد القانور نوضوح مومة رع فر ن

( ا)

تؤدي اللجنة الوطنية لحقوإل اان ااار وئايفوا وفقا لم ادب باريين وأندت اللجنة أر ديوار رييي

الو راء يزود ا بما يكفي من الموئفين ،وأن من المقرر تخ ا اايص اةتماد إضا ااافي للجنة في الميزانية المقبلة

من أجع تعيين محققين إضااافيينن وأفادت اللجنة أيضااا بقنوا ماضااية في طلب تعديع القانور بحيث ت ا ح
مؤ لة لتعيين أمينوا الخاصن

تقييم اللجنة:
[جيم]( :أ) و(ب) و(ج) و(د)
نينماا تحي اللجناة ةلماا باالمعلوماات المقادماة بش ا ا ا ا ا ا ااقر الماادتين  )2(3و( )8من القاانور ،فاهنواا تعرب ةن
األسا ا ا ا ا ا ااف لعادم تزوياد اا بمعلوماات ةن التادانير المتخاقة بعاد اةتمااد المالحظاات الختاامياة للجناة بغياة رفاالاة

ةملية تت م بقدر أنبر من الشفا ية والمشاررة الختيار وتعيين أةضاء اللجنة وفروةوا ،ضمانا الستقاللومن

وتحي اللجنة ةلما أيضا ااا بالمعلومات المقدمة بشا ااقر المادة  )10(3من القانور وفشا ااقر الدسا ااتورن نيد أنوا
تقسف لعدم مد ا بقي معلومات ةن التدانير المتخقة لتنفيق توصيتوان

وتالحظ اللجنة بقلق ةدم تزويد ا بمعلومات ةن التدانير المتخقة لمنو حدوث تض ااارب في الم ااالح يما يتعلق

بموام األةضاءن

نمااا تشا ا ا ا ا ا ااعر اللجنااة بااالقلق لعاادم وجود معلومااات ةن التاادانير المتخااقة بعااد اةتماااد المالحظااات الختاااميااة

لتوضيح الموام التي يتوال ا رع فر من فرو اللجنةن

[بمماء]( :ه) ترح اب اللجنااة بااالمعلومااات التي قاادمتوااا الاادولااة الطرفن وتطلااب الح ا ا ا ا ا ا ااوأ ةن مزيااد من
المعلومات ةن اآلتي '1' :ما إكا رار قد تم تعيين محققين إضااافيين ةقب اتخاك القرار كي ال االة ،بما في

كلن معلومات ةن ةدد م وتاريخ تعيينوم؛ و' '2التقدم المحر في تعديع القانور بحيث تكور اللجنة مؤ لة

لتعين أمينوا الخاصن

الفقرة  :38الالجئون وملتمسو اللجوء وعدممو الجنسية
ينبغي للدولة الطرف أن تنظر في إمدانية وضممممع إطار وطني بشممممأن اللجوءض بما في ل

لية

لتقييم وتحديد صمممفة الالجبض بحيت يتسمممنل أماممما ةفالة احترام م دأ عدم اإلعادة القسمممرية .وينبغي ل،ا

اتخا التدابير الالزمة للحيلولة دون وقوج حاخت انعدام الجنسممممممميةض وتجميع ونشمممممممر معلومات عف عدد
ملتمسي اللجوء والالجئيف واءشخاا العدممي الجنسية المقيميف في إقليم،ا.

ملخص رد الدولة الطرف
ت اعه الدولة الطرف جا دة إله معالجة طل ات الح اوأ ةله صافة الج أو اللجوء ال اياساي ةله أسااأ إن ااني
وةله أس ا اااأ رع حالة ةله حدة ةن طريق تي ا ااير توطين مقدمي الطل ات في نلد ص ا ااديق ير.ب في اس ا اات الومن

ير مكتظا بال ا ا ا ااكار ،وكا موارد محدودة ،فهنوا لم تعتمد بعد سا ا ا ااياسا ا ا ااة
ولما رانت الدولة الطرف نلدا ص ا ا ا ا ا

أو قوانين لمنح أجانب صافة الج ن و ي تعمع بالتعاور الوثيق مو مفوضاية األمم المتحدة ال اامية لشاؤور
الالجئين لوضا ااو آلية للتعامع بشا ااكع أفضا ااع مو طل ات اللجوء وتقديم الم ا اااةدة لطالبي اللجوء والالجئينن

وفي قا ال ا ا ا ا ا اادد ،ةقدت حلقة ةمع في موريشا ا ا ا ا اايوأ في أيار/مايو  ،2019حيث طلب من أصا ا ا ا ا ااحاب

الم االحة وض ااو إجراءات تشا ا يع موحدة ،تم إةداد ا فعال من أجع توجي الم ااؤولين بش ااكع أفض ااع حوأ
العملية التي سيتم ات اةوان
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وتحترم الدولة الطرف مبدأ ةدم ااةادة الق ا اريةن فقانور ت ا االيم المجرمين لعام ( 2017المادة  )8ينص

ةله أن ال يجو االستجابة لطلب دولة أجنبية ت ليم شخص ما إكا رأى المدةي العام/رأت المدعية العامة

أر ناا أس ا ا ا ابا ح ي ية تدةو لالةتقاد بقر الشا ا ااخص المطلوب( :أ) من المحتمع أر يحانم أو يعاقب في
تلن الدولة ب ا اابب ةرق أو دين أو جن ا اايت أو أصا اال ااثني أو آراي ال ا ااياسا ااية؛ أو (ب) من المحتمع أر

يخض ااو في تلن الدولة للتعقيب أو المعاملة أو العقوفة القاس ااية أو الالإن ااانية أو الموينة؛ أو (ج) من .ير
المرجح أر يح ا ا ا ا ا ااع ةله الحد األدنه من ضا ا ا ا ا اامانات المحانمة العادلة في إطار ااجراءات الجنايية في

تلن الدولةن

وال يوجد الجئور أو ةديمو جن ااية ي يمور في موريش اايوأن وقدمت الدولة الطرف معلومات ةن ةدد طالبي

اللجوء والالجئين القين وصلوا إله موريشيوأ في  2017و 2018و 2019وةن وضعوم الحالين
تقييم اللجنة:

[جيم] :تحي اللجناة ةلماا باالمعلوماات التي قادمتواا الادولاة الطرف ،بماا في كلان المعلوماات المتعلقاة بقاانور

ت ا ا ا االيم المجرمين لعام 2017ن نيد أنوا تعرب ةن القلق ألر الدولة الطرف ما الت تفتقر إله إطار وطني ينظم

اللجوء ،وإله آلية لتقييم وتحديد صفة الالج  ،بحيث يت نه أيضا رفالة احترام مبدأ ةدم ااةادة الق ريةن

[ألف] :ترحب اللجنة بااح اااءات التي قدمتوا الدولة الطرف بشااقر ةدد طالبي اللجوء والالجئين وةديمي
الجن ية الم يمين في أراضيوان

الفقرة  :40قااء اءحداث
ينبغي للمدولمة الطرف أن تقوم بمما يلي( :أ) إقرار حمد أدنل لسمممممممممف المسمممممممممؤوليمة الجنماييمة في

تشممريع،ا وفقا للمعايير الدوليةب و(ك) اخنت،اء مف إقامة محانم لقامماء اءحداث وضممبا اإلجراءات ات
الصمممملة وتيويداا بالموارد البشممممرية والتقنية والمالية المناالممممبةض وخ المممميما تعييف قامممماة متخصممممصمممميف

ومدر يفب و(ج) تدريب أفراد الشرطة علل التعامل مع الحاخت المتصلة بقااء اءحداثب و(د) التأند مف

حصممممموف اءطفاف الجانحيف في ةل اءحواف علل مسممممماعدة مف مسمممممتشمممممار قانوني أو محامي وأن مدون
حاورام للمحانمة برفقة ممثلي،م القانونييف.

ملخص رد الدولة الطرف
(أ)

أدرجت توصيات اللجنة في مشرو قانور األطفاأ لعام  ،2019القي ةرب ةله المجلي الوطني

في أيلوأ/سابتمبر 2019ن ورار الودف الريي اي من مشارو القانور و إل اء قانور حماية الطفع واالساتعاضاة

ةن بهطار تشاريعي أن اب وأشامع وأحدثن وينص مشارو القانور ةله أر األطفاأ دور سان الثانية ةشارة
ال يتحملور أي م ا ا ااؤولية جناييةن ومو كلن ،حع المجلي الوطني في  6تش ا ا ارين األوأ/أنتوفر  2019قبع
طرح مشرو قانور األطفاأ للت ويتن

(ب)

ينص مشرو قانور األطفاأ ةله إنشاء محكمة لألحداث تعرف باسم محكمة األطفاأن

(ج)

خالأ الفترة  ،2018-2015تلقه نحو  1 958من ضا ا ا ا اة الش ا ا اارطة تدري ا في مدرس ا ا ااة تدريب

الشا اارطة ةله النوم المتكاملة للكشا ااف ةن الجرايم المتعلقة باألطفاأ والتحقيق فيوا ومالحقة مرتكبيوا قضا اااييان

وةالوة ةله كلن ،في ةام  ،2018ةقد ةلماء النفي من و ارة الم ااواة نين الجن اين وتنمية الطفع ورةاية

األسرة  16دورة تدريبية حضر ا ض اة الشرطة في مدرسة تدريب الشرطةن
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(د)

وفقا لقانور المعونة القانونية والم اااةدة القض ااايية ،يحق لألش ااخاص القين يقع دخلوم ةن 15 000

روفية ويقع مبلغ ثروتوم ال ااافي ةن  500 000روفية الح ااوأ ةله المعونة القانونية والم اااةدة القضاااييةن
وحته إكا لم يكن الشخص مؤ ال للح وأ ةله المعونة القانونية ،يجو لرييي مجلي القضاء أو القاضي

منح المعونة القانونية إكا اسااتوفيت شااروة معينةن ويمكن للقاصاار المتوم بارتكاب جريمة أو جنحة أر ي ااتفيد من

المعونة القانونية حته لو لم ي ااتوف العت ات المن ااوص ةليوا في قانور المعونة القانونية والم اااةدة القضاااييةن
وينص مشاارو قانور األطفاأ ةله منح الم اااةدة القضااايية لألحداث ،وفي لياب الوالد أو الوصااي القانوني

أو في حاأ رفض الوالد أو الوص ااي القانوني تقديم طلب للح ااوأ ةله الم اااةدة القانونية نيابة ةن الحدث،
يقدم الحدث ،في .ضور  24ساةة من وقت ال ض ةلي  ،إله قاب يقرر منح الم اةدة القضاييةن

تقييم اللجنة:
[جيم]( :أ) و(ب) و(د)
تحي اللجنة ةلما بقر مشا اارو قانور األطفاأ حدد ال ا اان الدنيا للم ا ااؤولية الجنايية في  12سا اانةن وتقسا ااف

نظر ألر مشرو القانور لم ي ن لي
ألر قا ااصالح القانوني لم ينفق بعد ا

ح قانونان

وفي حين تحي اللجنة ةلما بالحكم الوارد في مش ا اارو قانور األطفاأ القي ينص ةله إنش ا اااء محكمة أحداث،

فهنوا تالحظ بقلق أر مشرو قانور األطفاأ لم يعتمدن وتكرر اللجنة توصيتوان

وتحي اللجنة ةلما بالمعلومات التي قدمتوا الدولة الطرف بشا ااقر المعونة القانونية ،بما في كلن المعلومات

المتعلقة بقانور المعونة القانونية والم ا اااةدة القضا اااييةن وفي حين تالحظ اللجنة أر مشا اارو قانور األطفاأ
ينص ةله تقديم الم اةدة القضايية لألحداث ،فهنوا تقسف لعدم اةتماد قا القانورن وتكرر اللجنة توصيتوان

[ألف]( :ج)
ترحب اللجنة بالمعلومات المقدمة ةن ا لتدانير المتخقة لتدريب ضا ا ا ا ا ا اة الش ا ا ا ا اارطة ةله معالجة القض ا ا ا ا ااايا

المتعلقة بقضا ا ا اااء األحداثن وتطلب مزيدا من المعلومات ةن الدورات التدريبية التي كررتوا الدولة الطرف،
بما في كلن ةدد وطبيعة جميو قه األنشا ا ا ا ااطة التدريبية ،وتواريخ تنظيموا ،وةدد المشا ا ا ا اااررين في الدورات

التدريبية الا  16المقرورة وأثر ا الموضوةين

اإلجراء الموصممل ب  :ين ي توجي رس ااالة إله الدولة الطرف انال.وا نوقف إجراء المتابعةن وين ي إدراج
المعلومات المطلوفة في التقرير الدوري المقبع للدولة الطرفن

التاريخ المقرر لتقدمم التقرير الدوري المق ل( 2025 :سيجرى استعراب الحالة في البلد في ةام ،2026
وفقا لجولة االستعراب المتوقعةن انظر

)www.ohchr.org/EN/HRBodies/CCPR/Pages/Predictable ReviewCycle.aspxن
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