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مقدمة
 -1أعدت الوثيقة األساسية املوحدة مبا يتمشىى مىا املبىادل التوجيهيىة امل سىقة للج ىة املع يىة
حبق ىىوق اإلنس ىىان فيم ىىا يتعلى ى بش ىىكل وما ىىمون التق ىىارير الدوري ىىة الى ى يتع ىىن أن تق ىىدمها ال ىىدول
األط ىراف .وقىىد أعىىدها دي ىوان رئىىيء الىىونراءة وهىىي نتيجىىة عمليىىة تشىىاروية وتعاونيىىة ت هىىر فيهىىا
الىىونارات واإلدارات املع يىىة وم مىىات اجملتمىىا املىىدينة مىىا مراعىىاة اإلسىىهامات املقدمىىة مىىن الق ىىا
اخلاص ومن املؤسسات الوط ية حلقوق اإلنسان.
 -2وتتاى ى ىىمن الوثيقى ى ىىة األساسى ى ىىية املوحى ى ىىدة معلومى ى ىىات عامى ى ىىة عى ى ىىن اخلصى ى ىىائص الدميغرافيى ى ىىة
واالقتصادية واالجتماعية والثقافية للبلدة وعن هيكلها الدستوري والسياسي والقانوين.

أول -معلومات عامة
ألف -الخصائص الديمغرافية والقتصادية والجتماعية والثقافية لموريشيوس
 -3تتىىفلف وهوريىىة موريشىىيوسة الواقعىىة ج ىىوغ بىىرغ احملىىيي اهل ىىدية مىىن جىىزر موريشىىيوس
ورودريغ ىىء وأباليغ ىىا وت ىىروملن ووارب ىىادوس و ىىارا وس وأر بي ىىل تش ىىابوسة مب ىىا يف ذل ىىي دييغ ىىو
بارسياة وول جزيرة أ رى من جزر دولة موريشيوس .واجلزيرتان الرئيسيتان مهىا جزيىرة موريشىيوس
 1 865(ويل ىىوم ا مربع ى ىا) وجزيى ىىرة رودريغ ىىء ( 104ويلى ىىوم ات مربعى ىىة .)ويبل ىىد عى ىىدد سى ىىكان
وهوري ىىة موريش ىىيوس ىىو  1.3ملي ىىون نس ىىمةة ويق ىىدر ع ىىدد الس ىىكان املقيم ىىن يف موريش ىىيوس
 41نسمةة وذلىي يف متون/يوليىه .2015ولىيء
بى 1 220 663نسمة ويف رودريغء بى 942
ملوريشيوس سكان أصليون.
 -4وقد سجلت موريشىيوس منىوا اقتصىادي ا إجيابيى ا مسىتمرا علىى مىدى السى وات األ ىريةة وهىي
هتىىدف يف رتيتهىىا لعىىام 2030إىل االرتقىىاء باقتصىىادها إىل مسىىتوى االقتصىىاد املرتفىىا الىىد ل .وقىىد
أمكىىن منىىو االقتصىىاد بشىىكل م ىىرد بفاىىل عوامىىل مثىىل االسىىتقرار السياسىىي واسىىتقرار املؤسسىىاتة
واس ى اتيجية حتروه ىا السىىوق موجهىىة ىىو اخلىىاروة وسياسىىة ىريبية حصىىيفةة وقىىدرة سىىعر الصىىرف
الت افسىىيةة والتجىىارةة واالسىىتثمارة والسياسىىات ال قديىىةة والدقىىة يف الته ىىيي الشىىامل واال تيىىارات
السياساتية .وباإل افة إىل ذلية فقد يسرت الشراوات بن الق اعن العام واخلاص إىل حىد وبىري
ال مىىو الىىذي يقىىوده الق ىىا اخلىىاص .وحسىىص ن ىىام تصى يف الب ىىي الىىدو ة فقىىد بلغىىت موريشىىيوس
 10م ىىن
مرو ىىز البل ىىد املتوس ىىي ال ىىد ل م ىىن الش ىىرفة العلي ىىا ب ص ىىيص للف ىىرد م ىىن ال ىىد ل يبل ىىد 003
دوالرات الواليات املتحدة يف عام.2014
 -5وحققت موريشيوس أيا ا العديد من بايىات األهىداف اإلمنائيىة لللفيىة (التقريىر الىوطين
لع ى ىىام 2015ع ى ىىن األه ى ىىداف اإلمنائي ى ىىة لللفي ى ىىة) وم ى ىىا حقق ى ىىت قيم ى ىىة ملؤ ى ىىر الت مي ى ىىة البشى ى ىرية
( 2014مؤ ر برنامج األمم املتحدة اإلمنائي للت مية البشريةة .)2014

قدرها  0.777يف عام
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وحاف ىىت باس ىىتمرار عل ىىى مروزه ىىا ب ىىن البل ىىدان األفا ىىل أداء يف ع ىىدة مؤ ىرات عاملي ىىة مث ىىل مؤ ىىر
م ىىو إبى ىراهيم للحووم ىىة يف أفريقي ىىا (األوىل يف ع ىىام )2015ومؤ ىىر الب ىىي ال ىىدو لس ىىهولة ةارس ىىة
 189بلىىدا يف عىىام )2015وتقريىىر القىىدرة الت افسىىية العامليىىة
 28مىىن بىىن 
األعمىىال التجاريىىة (املرتبىىة 
 140بلىىدا يف عىىام )2015ومؤ ىىر برنىىامج األمىىم املتحىىدة اإلمنىىائي للت مي ىىة
 46مىىن بىىن 
(املرتبىىة 
 188بلىىدا يف عىىام  .)2014بيىىد أن ترتيىىص موريشىىيوس يف املسىىائل
 63مىىن بىىن 
البش ىرية (املرتبىىة 
 142بلىىدا (امل تىىدى
 106مىىن بىىن 
اجل سىىانية فتىىاو إىل حتسىىن حيىىل أن البلىىد فتىىل حاليىا املرتبىىة 
االقتصادي العاملية.)2014
 -6وربى ىىم ه ى ىىذه ال جاح ى ىىاتة ال ت ى ىزال ه ى ىىاو ع ى ىىدة حت ى ىىديات هام ى ىىة .فموريش ى ىىيوس تش ى ىىهد
يف السى ى ى وات األ ى ىىرية أوج ى ىىه ال مس ى ىىاواة متزاي ى ىىدةة م ى ىىا ارتف ى ىىا معام ى ىىل جي ى ىىين م ى ىىن  0.388يف
 40يف
 2007إىل  0.414يف عىىام .2012وعلىىى األ ىىص  ف ى ن د ىىل أدى 

- 2006

الف ى ة
املائ ىىة م ىىن الس ىىكان ي م ىىو ب ىىبيء أو ىىا بكث ىىري م ىىن بقي ىىة الس ىىكان  -مبع ىىدل س ى وي يبل ىىد  1.8يف
املائ ى ىىة مقاب ى ىىل  3.1يف املائ ى ىىة بال س ى ىىبة لبقي ى ىىة الس ى ىىكان (الب ى ىىي ال ى ىىدو ،التش ى ىىهيص الق ى ى ىىري
 .)2015والاىىغو البيةيىىة وبىىريةة يزيىىدها تفاقم ىا تغىىري امل ىىا ة و صوصىىية موريشىىيوس

امل هجىىية
ودولىىة جزريىىة صىىغرية .وه ىىاو حاجىىة إىل بىىذل جهىىد وبىىري لعكىىء اهىىاه اخلسىىائر البيةيىىة وفقىىدان
الت و البيولوجي.
 -7وتس ىىتهدم حكوم ىىة موريش ىىيوسة يف مواجه ىىة التح ىىديات امل ىىذوورة أع ىىالهة لي ىىة متوي ىىل
حتمىل
ابتكارية لامان أن ميول الق ا اخلاص مشاريا اجتماعية :توجه ريبة قدرها  2يف املائة َّ
يف إطىىار املسىىؤولية االجتماعيىىة للشىىروات ىىو ال ىاامج ال ى تسىىهم يف الت ميىىة االجتماعيىىة والبيةيىىة
للبلد .وعالوة علىى ذلىية ي فى أوثىر مىن نصىف عمىو امليزانيىة احلكوميىة علىى الرعايىة اجملتمعيىة
والامان االجتماعي من أجل تعزيز الرفاه االجتماعي واالقتصادي للسكان.

باء -الهيكل الدستوري والسياسي والقانوني لموريشيوس
الدستور
 -8دسىىتور موريشىىيوسة الىىذي هىىو وثيقىىة مكتوبىىة ورثتهىىا موريشىىيوس مبوجىىص أمىىر ت فيىىذي
1968ة يسىىت د إىل منىىوذو وستم س ى

صىىادر عىىن احلكومىىة الاي انيىىة وقىىت االسىىتقالل يف عىىام
ويقوم على رو ن أساسين مها سيادة القىانون ومبىدأ الفصىل بىن السىل ات .وتى ص املىادة 1 مىن
الدسىىتور علىىى أن وهوريىىة موريشىىيوس "دولىىة دميقراطيىىة ذات سىىيادة"ة وهىىذا يتواف ى مىىا احلقىىوق
واحلريىىات األساسىىية املكفولىىة يف الفصىىل الثىىاين مىىن الدسىىتورة وهىىو مسىىتوحى إىل حىىد وبىىري مىىن
االتفاقيىىة األوروبيىىة حلقىىوق اإلنسىىان .وتشىىمل هىىذه احلقىىوق واحلريىىات األساسىىية احل ى يف احليىىاةة
واحل ى ى يف احلريى ىىة الشهصى ىىيةة واحلمايى ىىة مى ىىن العبوديى ىىة والعمى ىىل القسى ىىرية واحلمايى ىىة مى ىىن املعاملى ىىة
الالإنسىىانيةة واحلمايىىة مىىن مصىىادرة املمتلكىىاتة واحلمايىىة ال ى يوفرهىىا القىىانونة وحريىىة الاىىمرية
وحريىىة التعب ىىرية وحري ىىة التجم ىىا وتك ىىوين اجلمعي ىىاتة وحري ىىة الت ق ىىلة ومحاي ىىة حرم ىىة امل ى ىزل وس ىىائر
املمتلكاتة واحلماية من التمييز.

4

GE.16-13424

HRI/CORE/MUS/2016

الهيكل السياسي لموريشيوس
 12ذار/مىىارس .1968ووانىىت جاللىىة
 -9اسىىتقلت موريشىىيوس عىىن بري انيىىا الع مىىى يف 
 1992ع ىىدما أصىىبحت موريشىىيوس وهوريىىة.

ملكىىة بري انيىىا الع مىىى رئيسىىة الدولىىة ح ى عىىام
ون ىىام موريشىىيوس هىىو ن ىىام دميقراطىىي برملىىاين يتىىوىل قيادتىىه رئىىيء الىىونراء بوصىىفه رئىىيء احلكومىىة.
ورئيء الدولة هو رئيء اجلمهورية الذي ي تهص بفبلبية أعااء اجلمعية الوط يىة ب ىاء علىى اقى ا
م ىىن رئ ىىيء ال ىىونراء .وت ى م دول ىىة موريش ىىيوس انتهاب ىىات وط ي ىىة و لي ىىة ح ىىرة ونزيه ىىة عل ىىى ف ى ات
م ت مة .وتشرف على إجراء هذه االنتهابات اللج ة املستقلة املشرفة على االنتهابات .وتتىفلف
 62مى هم وفقىا ل ىام فىىون احلىىائز علىىى أوثىىر األصىوات
 70عاىىوا ي تهىىص 
اجلمعيىىة الوط يىىة مىىن 
وختصص املقاعد الثمانية املتبقيىة ألفاىل اخلاسىرين يف االنتهابىات العامىة علىى أسىاس اجملتمعىات
احمللية واألحزاغة من أجل مان متثيل عادل وم اسص لكل عتما لي.
2002ة تق ىىرر إرسى ىىاء حك ى ى جم ال مرو ىىزي يف جزيى ىىرة رودريغ ىىء وذل ىىي ب نشى ىىاء

 -10ويف ع ىىام
اجلمعية اإلقليمية جلزيرة رودريغىءة الى تتىوىل صىيابة وت فيىذ سياسىات تتعلى مبسىائل ىددة هتىم
جزيرة رودريغء (مثىل الزراعىة ومنىاء ال فىل والعمالىة والبيةىة والسىياحة) .وي تهىص أعاىاء اجلمعيىة
اإلقليمية لرودريغء مواط و موريشيوس املقيمون يف رودريغء.
 -11وجيىىون للجمعي ىىة اإلقليمي ىىة لىىرودريغء و ىىا ل ىوائل اجلمعيىىة اإلقليمي ىىةة وال تس ىىري تل ىىي
اللىوائل إال يف رودريغىء .وعلىى بىرار اللىوائل األ ىرى فهىىي ختاىا لقىرار سىىلن مىن جانىص برملىىان
 122من الدسىتور .وت بى املىادة)7(31مىن قىانون اجلمعيىة اإلقليميىة
موريشيوس عمالا باملادة 
لرودريغء بقدر ما يتعل األمر بقرار سلن.
 -12وجيون أياا اعتماد قوانن صادرة عن اجلمعية اإلقليمية لرودريغء فيمىا يتعلى مبجىاالت
مسىىؤوليتهاة وهىىي ال ت ب ى إال علىىى رودريغىىء .ويتعىىن أوال أن يقىىوم رئىىيء مفو ىىية رودريغىىء
ب حالىىة مشىىرو القىىانون إىل الىىونير الىىذي فمىىل حقيبىىة رودريغىىء .وبعىىد ذلىىي يتعىىن علىىى علىىء
ال ىىونراء م ى ل موافقت ىىه عل ىىى ع ىىرش مش ىىرو الق ىىانون يف الامل ىىان لس ى ه وفق ىا للوام ىىر الدائم ىىة ذات
الصلة باملو و .
النظام القضائي
 -13يس ى ىىت د ال ى ىىام القا ى ىىائي يف موريش ى ىىيوس إىل ال ى ىىام الاي ى ىىاين الق ى ىىائم عل ى ىىى املقا ى ىىاة
التهاصىىمية ويتىىفلف مىىن جهىىان قاىىائي ذي هيكىىل واحىىد يتكىىون مىىن احملكمىىة العليىىا ومىىن ىىاوم
فرعي ىىة .وللمحكم ىىة العلي ىىا ىىعص تلف ىىة م ىىن قبي ىىل كم ىىة املاس ى ى ة و ىىعبة األس ىىرةة والش ىىعبة
التجاريىىةة و ىىعبة اجل ايىىاتة و ىىعبة الوسىىاطة واحملكمىىة االبتدائيىىةة وهىىي متىىارس ا تصاصىىات يف
ال ىىدعاوى املدني ىىة واجل ائي ىىةة وا تص ىىاص االس ىىتة اف (ال ىىر والب ىىت يف ال ع ىىون املدني ىىة واجل ائي ىىة
املقدمىىة ىىد ق ىرارات احملىىاوم الفرعيىىة)ة و كمىىة االسىىتة اف املدنيىىة و كمىىة االسىىتة اف اجل ائيىىة
(ال ىىر يف ال ع ىىون املقدم ىىة ىىد قى ىرارات احملكم ىىة العلي ىىا امل عق ىىدة يف إط ىىار ةارس ىىة ا تصاص ىىها
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األصلي يف املسائل املدنية ويف املسائل اجل ائية على التىوا ) .وتتىفلف احملىاوم الفرعيىة مىن كمىة
الدرجة الوس ىة واحملكمة الص اعيةة و اوم املقاطعاتة و كمة الكفالىة واالحتجىان علىى ذمىة
التحقي ة و كمة رودريغء.
المحكمة العليا
 -14تتفلف احملكمة العليا من رئيء القااةة ووبري القاىاة املسىاعدينة والقاىاة املسىاعدين.
وهي تتمتا جبميا الصالحيات واال تصاصىات الالنمىة لت بيى قىوانن موريشىيوس .وهىي كمىة
تدوي يىىة عليىىا هلىىا ا تصاصىىات بىىري ىىدودة لل ىىر والبىىت يف أي مىىن الىىدعاوى املدنيىىة واجل ائيىىة.
وهل ىىا نف ىىء اال تص ىىاص األص ىىلي ال ىىذي متارس ىىه احملكم ىىة العلي ىىا يف إنكلى ى ا وه ىىي مكلف ىىة جبمي ىىا
الصىىالحيات والسىىل ات الالنمىىة ملمارسىىة ا تصاصىىها العىىادل بوصىىفها كمىىة إنصىىاف .ومتىىارس
احملكمىة العليىىا أياىا ا تصىىاص اإل ىراف علىىى احملىىاوم الفرعيىىة بغيىىة وفالىىة أن تقىىيم تلىىي احملىىاوم
العىدل علىىى ال حىو الواجىىص .وهىي الوحيىىدة الى هلىىا سىل ة حتديىىد مىا إذا جىىرت الفىة أي حكىىم
مىىن أحكىىام الدسىىتورة مبىىا يف ذلىىي سىىل ة حتديىىد مىىا إذا وىىان أي قىىانون صىىادر عىىن الاملىىان بىىاطالا
علىىى أسىىاس أنىىه يتعىىارش مىىا أحكىىام الدسىىتور .وهىىي ولىىة أياىا سىىل ة ىىمان إنفىىاذ األحكىىام
احلمائية املكرسة يف الدستور.

اال تصاص املدين للمحكمة العليا بوصفها احملكمة االبتدائية
 -15ت ىىر احملكم ىىة العلي ىىا وتب ىىت فيم ىىا يل ىىي ‘1‘ :أي ىىة مس ىىفلة مدني ىىة رب ىىم أا ىىا ت ىىر عموم ى ا
يف امل الب ى ى ىىات الى ى ى ى تك ى ى ىىون فيه ى ى ىىا املس ى ى ىىفلة املت ى ى ىىان عليه ى ى ىىا ذات قيم ى ى ىىة تتج ى ى ىىاون 500 000
روبيىىة ‘ ‘2الىىدعاوى املتعلقىىة بىىال الق والىىزواو ‘ ‘3التماسىىات اإلعسىىارة وويىىا املسىىائل ذات
ال ابا التجاري ‘ ‘4مسائل البحرية ‘ ‘5م البات اجلا مبقتاى الدستور.
 -16وجيىىري ال ىىر والبىىت يف ويىىا الىىدعاوى املدنيىىة مىىن قبىىل قىىاش م فىىردة مىىا يى ص علىىى
ىىالف ذلىىي أي قىىانون مكتىىوغة أو ومىىا قىىد يقىىرر ذلىىي رئىىيء القاىىاةة مىىا مراعىىاة مىىا ي ىىوي
عليه األمر من مصاحل أو أمهيىة أو مىدى تعقيىد املسىائل الوقائعيىة أو القانونيىة املع يىة .وللمحكمىة
العليىىاة يف ةارسىىة واليتهىىا القاىىائية املدنيىىةة السىىل ة واال تصىىاص لل ىىر والبىىت يف أي ىىكوى
ذات ط ىىابا ت ىىفدين يرفعه ىىا أي م ىىن الس ىىل ات أو اهلية ىىات الى ى مت ىىارس س ىىل ات اإل ى ىراف عل ىىى
السلوو املهين لل صائين القانونين أو ملوظفي اإلجراءات.

عبة األسرة التابعة للمحكمة العليا
 -17أنشةت عبة األسرة التابعة للمحكمة العليا إداريا يف وىانون الثاين/ي ىاير  .2008وهىي
متارس الوالية القاائية يف أي مسفلة مبوجىص قىانون ال ىالق واالنفصىال القاىائي أو مبوجىص أي
تشريا ر يتصل بال فقة أو اإلعالة أو حاىانة القصىر أو الوصىاية علىيهمة اىالف املسىائل الى
ختاا لتشريا يقا من اال تصاص احلصري ألحىد القاىاة .ويعمىل يف تلىي الشىعبة اث ىان مىن
القااة املستشارين يعي هما رئيء القااة.
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الشعبة التجارية التابعة للمحكمة العليا
 -18أنشىىةت الشىىعبة التجاريىىة للمحكمىىة العليىىا إداري ى ا عىىام  .2009ويعمىىل يف تلىىي الشىىعبة
اث ىىان مىىن القاىىاة املستشىىارين يعي همىىا رئىىيء القاىىاة .وهىىي ت ىىر يف الىىدعاوى وتبىىت يف املسىىائل
ال ا ىىةة يف إطىىار قىىانون اإلعسىىار لعىىام  2009وقىىانون الشىىروات وامل انعىىات املتعلقىىة باألعمىىال
املصىىرفيةة والكمبيىىاالت واألعمىىال التجاريىىة اخلارجيىىةة وب ىراءات اال ى ا ة والعالمىىات التجاريىىةة
وعموم ا أي يء ذي طبيعة هارية.

كمة املاس
 -19ي أس املاسى واملسىجل ونائىص املاسى واملسىجل كمىة املاسى  .ومتىارس الواليىة امل وطىة
هبا مبوجص "القانون املدين ملوريشيوس" فيما يتعل باإلرث وتونيا املمتلكات بىري امل قولىة وقىانون
بيىىا املمتلكىىات بىىري امل قولىىة .وتعىىا كمىىة املاس ى أيا ىا ويىىا املسىىائل السىىابقة للمحاومىىة يف
القاايا املدنية املرفوعة أمام احملكمة العليا.

عبة الوساطة
 -20يعمل حاليا يف عبة الوساطة اث ان من القااة املستشارين .وجيون لرئيء القاىاةة ب ىاء
علىىى طلىىص أي طىىرفة إحالىىة دعىىوى أو إج ىراء أو قاىىية أو مسىىفلة مدنيىىة يف انت ىىار البىىت أمىىام
احملكمة العليا إىل عبة الوسىاطة .والغىرش الرئيسىي مىن الوسىاطة هىو التصىرف يف دعىوى مدنيىةة
أو إجراء أو قاية أو مسفلة مدنية باتفاق مش و أو تقليص املسائل املت ان عليها.

عبة اجل ايات
 -21احملكم ىىة العلي ىىا ه ىىي احملكم ىىة الرئيس ىىية ذات اال تص ىىاص اجل ىىائي األص ىىلية وه ىىي تعق ىىد
اجتماعىىات مىىن أجىىل اإلاىىان الس ىريا إلج ىراءات القاىىايا اجل ائيىىة .واحملاومىىات اجل ائيىىة يف احملكمىىة
قاش ر ج
العليا تقام أمام ج
ئيء وهيةة لفن تتفلف من تسعة أ هاصة وتُعىن بىاجلرائم البالغىة اخل ىورة
مثل القتل العمد والقتل فا .وي ص القانون أيا ا على مقا اة مرتكن جىرائم معي ىةة مبىا يف ذلىي
اجلرائم املشمولة بقانون املهدرات اخل ريةة أمام قااة احملكمة العليا دون هيةة لفن.

ا تصاص االستة اف للمحكمة العليا
 -22للمحكمى ىىة العليى ىىا وامى ىىل الصى ىىالحيات واال تصى ىىاص لل ى ىىر والبى ىىت يف ويى ىىا حى ىىاالت
االس ىىتة افة مدنيى ىىة وانى ىىت أم ج ائيى ىىةة ى ىىد ق ى ىرار ‘ ‘1قا ى ىىي الى ىىدائرة االبتدائيى ىىة ‘ ‘2كمى ىىة
املاس ‘ ‘3كمة الدرجىة الوسى ى ‘ ‘4احملكمىة الصى اعية ‘ ‘5ىاوم املقاطعىات ‘ ‘6هيةىة
م شفة مبوجص أي تشريا ر .وي ر يف ال عون املقدمة إىل احملكمة العليا قا يان علىى األقىلة
باستث اء ما هو م صوص عليه الفا لذلي يف أي تشريا ر.
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كمة االستة اف املدنية
 -23كمىىة االسىىتة اف املدنيىىة ىىعبة تابعىىة للمحكمىىة العليىىا .وت ىىر هىىذه احملكمىىة وتبىىت يف
ويىا ال عىون املقدمىة ىد قىرارات احملكمىة العليىا بصىفتها احملكمىة االبتدائيىة يف الىدعاوى املدنيىة.
وتتىىفلف مىىن قا ىىين أو ثالثىىة قاىىاةة حسىىص مىىا يقىىرره رئىىيء القاىىاة .وإذا تغيىىص رئىىيء القاىىاة
أو وان بري قادرة ألي سىبص مىن األسىباغة علىى اجللىوس يف كمىة االسىتة اف املدنيىةة يتىوىل
وبري القااة املساعدين رئاسة كمة االستة اف املدنية.

كمة االستة اف اجل ائية
 -24كمىىة االسىىتة اف اجل ائيىىة ىىعبة تابعىىة للمحكمىىة العليىىا .وتتىىفلف مىىن ثالثىىة قاىىاة وهلىىا
وامل السل ة لل ر والبت يف ويا ال عىون املقدمىة ىد قىرارات احملكمىة العليىا بصىفتها احملكمىة
االبتدائية يف الدعاوى اجل ائية .ويتوىل رئاسىة كمىة االسىتة اف اجل ائيىة رئىيء القاىاة ويف بيابىه
وبري القااة املساعدين.
اللجنة القضائية للمجلس الملكي الخاص
 -25اللج ة القاائية للمجلىء امللكىي اخلىاص هىي كمىة االسىتة اف ال هىائي يف موريشىيوس.
ويقىىدم ال عىىن ىىد ق ىرارات كمىىة االسىىتة اف أو احملكمىىة العليىىا إىل اللج ىىة القاىىائيةة وح ى ة يف
احلىىاالت التاليىىة ‘1‘ :القىرارات ال هائيىىة يف أي دعىىوى مدنيىىة أو ج ائيىىة ويف املسىىائل املتعلقىىة بتفسىىري
الدسىتور ‘ ‘2حيثمىا تكىون املسىىفلة املت ىان عليهىا ذات قيمىىة تبلىد  10 000روبيىة أو أوثىىر أو إذا
و ىىان االس ىىتة اف ي ىىوي بص ىىورة مبا ىىرة أو ب ىىري مبا ىىرة عل ىىى امل الب ىىة بامللكي ىىة أو مس ىىفلة تتعلى ى
بامللكية أو باحل يف ما قيمته  10 000روبية أو أوثر ‘ ‘3القىرارات ال هائيىة يف الىدعاوى املقدمىة
يف إطىىار املىىادة  17مىىن الدسىىتور مىىن أجىىل إنفىىاذ األحكىىام احلمائيىىة ‘ ‘4ب ى ذن مىىن احملكمىىة العليىىا
حىىن تىىرى احملكمىىة أن املسىىفلة املع يىىة بىىال عنة ن ىىرا ألاىىا مسىىفلة ذات أمهيىىة عامىىة أو ىعبية وبىىرية
أو بري ذلية ف نه يتعن تقدميها إىل اللج ة القاائية التابعة جمللء امللكة اخلاص.
المحاكم الفرعية

كمة الدرجة الوس ى
 -26أنشةت كمة الدرجة الوس ى مبوجص قىانون احملىاوم وهلىا ا تصاصىات مدنيىة وج ائيىة
يف ويا اجلزرة ويشمل ذلي رودريغء .وهي تتكون من رئيسنة ونائبن للىرئيء وأي عىدد مىن
قااة كمة الدرجة الوس ى فدده األمر املتعل بالوظائف املدنية.
 -27وحملكمة الدرجة الوس ى ا تصاص يف ويا القاايا املدنية ال ال تتجاون فيها امل البة
أو املس ىىفلة املت ىىان عليه ىىاة س ىواء و ىىان ذل ىىي يف رص ىىيد حس ىىاغ أو ىىالف ذل ىىية 500 000
روبية .وتتفلف هيةة كمة الدرجة الوس ى من قاش أو أوثرة على و ما قد يقرره الرئيء.
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 -28وحملكمىىة الدرجىىة الوس ى ى ا تصىىاص لل ىىر والبىىت يف ج ىرائم ج ائيىىة ىىرية م صىىوص
عليهىىا يف م ىواد ىىددة مىىن القىىانون اجل ىىائي أو أي جرميىىة أ ىىرى ميكىىن أن فىىاوم عليهىىا مىىن قبىىل
كم ىىة الدرج ىىة الوس ى ى مبوج ىىص أي تش ىريا ىىر .وهل ىىا الس ىىل ة ال ى خت ىىول هل ىىا إص ىىدار حك ىىم
باأل غال الشاقة ملدة ال تزيد على مخء عشرة س ة وبالسجن ملدة ال تتجاون عشر س وات .بيد
أنىه جيىىون حملكمىىة الدرجىىة الوسى ىة بال سىىبة ملىرتكن اجلىرائم املتكىىررةة تشىىديد العقوبىىة إىل عشىرين
س ى ة مىىن األ ىىغال الشىىاقة .وحملكمىىة الدرجىىة الوس ى ى أيا ىا صىىالحية تسىىليي عقوبىىة أ ىىد علىىى
اجلرائم ال تقا حتت طائلة قانون املهدرات اخل رة والقانون اجل ائي.

احملكمة الص اعية
 -29تتفلف احملكمة الص اعية من رئىيء ونائىص للىرئيء .وللمحكمىة الصى اعيةة الى أنشىةت
مبوجص قىانون احملكمىة الصى اعيةة ا تصاصىات مدنيىة وج ائيىة حصىرية للبىت يف أيىة مسىفلة ت شىف
عىىن قىىانون حقىىوق العمىىلة وقىىانون العمالىىة والتىىدريصة وقىىانون م ىىاط ههيىىز الصىىادراتة وقىىانون
استحقاقات التقاعد يف ص اعة نقل الرواغ (احلافالت)ة وقانون استحقاقات التقاعد يف صى اعة
السكرة وقانون تعويض العمال والتشريعات املتعلقة بالصحة والرعاية.

اوم املقاطعات
 -30توجد عشىر ىاوم مقاطعىات يف موريشىيوس وواحىدة يف رودريغىء .وحملىاوم املقاطعىات
ا تص ىىاص لل ىىر والب ىىت يف و ىىل م ىىن القا ىىايا املدني ىىة واجل ائي ىىة عل ىىى ال ح ىىو امل ص ىىوص علي ىىه يف
القىىانون .ويى أس وىىل كمىىة مقاطعىىة قا ىىي مقاطعىىة وعىىدد مىىن قاىىاة املقاطعىىات ومىىا قىىد يقىىرر
ذلي رئيء القااة .وحملكمة املقاطعة السل ة واال تصاص لل ر والبت يف القاايا اجل ائية الى
يعاقىىص عليهىىا بالسىىجن ملىىدة ال تتجىىاون مخىىء س ى وات وبغرامىىة ال تتجىىاون قيمتهىىا 100 000
روبية .وحملكمة املقاطعة ا تصاص يف ويا القاايا املدنية ال ال تتجاون فيها امل البة أو املسفلة
املت ى ىىان عليهى ىىا  50 000روبيى ىىة .ويف املقابى ىىل ف ى ى ن لقاى ىىاة املقاطعى ىىات ا تصى ىىاص حصى ىىري يف
م انعات املالكن واملستفجرينة بصرف ال ر عن مبلد امل البة لعدم دفا اإلجيار.
 -31ومبوجىىص قىىانون احلمايىىة مىىن الع ىىف امل ىز ة تووىىل ملىىوظفي احملىىاوم مهمىىة تلقىىي ومعاجلىىة
طلبىىات أوامىىر احلمايىىة مىىن الىىزوو املتاىىرر ومىىن األ ىىهاص الىىذين يعيشىىون حتىىت سىىقف واحىىدة
والذين قد يكونون حايا للع ف امل ىز  .ومي ل قااة املقاطعات صىالحية ال ىر والبىت يف هىذه
ال لبات وإصدار أوامر احلمايىة إذا اقت عىت احملكمىة بىفن ه ىاو ىرا جىدي ا حبصىول أذى ملقىدمي
ال لب ىىات .ولقا ىىاة املقاطع ىىات أيا ى ا ص ىىالحية تلق ىىي ال لب ىىات املتعلق ىىة بش ىىغل العق ىىارات وأوام ىىر
احليانة والبت فيهىا .ومتى ل هىذه األوامىر ىحايا الع ىف امل ىز احلى احلصىري يف اسىتهدام و ىغل
م ىزل الزوجية املش و.
 -32وقىىد اسىىتحدث إج ىراء امل البىىات الصىىغرية عىىام  1999لتمكىىن ىىاوم املقاطعىىات مىىن
الفصل يف امل البات البسي ة ال ال تتجىاون قيمتهىا  25 000روبيىة بى جراءات مىوجزة وسىريعة.
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ويود هذه امل البات املتقا ون أنفسهم بعد ملء استمارة صصىة تقىدم للهصىم .ويىدعى وىال
ال ىىرفن للمثىىول أمىىام قا ىىي الىىدائرة حلىىل امل انعىىة .ويف صىىورة عىىدم االتفىىاق بىىن األطىرافة حتىىال
املسفلة للمحاومة .وجدير بالذور أنه جيري تصريف هذه احلاالت ب ريقة تسىوية امل انعىات هىذه
وليء من الل عملية اومة.
 -33وميىىارس قاىىاة املقاطعىىات أياىا ا تصاصىا بوصىىفهم قاىىاة حملكمىىة األحىىداث .وتقا ىىي
كمىىة األحىىداث صىىغار السىىن املشىىتبه يف ارتكىىاهبم جل ىرائم ج ائيىىة .وتتعامىىل كمىىة األحىىداث
أيا ا ما األطفال الذين هم ارو سي رة الوالدين و/أو الذين فتاجون إىل الرعاية واحلماية.
 -34وحملكمى ىىة الكفالى ىىة واالحتجى ىىان على ىىى ذم ى ىىة التحقي ى ى امل شى ىىفة مبوجى ىىص قى ىىانون الكفال ى ىىةة
ا تصىىاص حصىىري فيمىىا يتعلى باحتجىىان املتهمىىن بارتكىىاغ جرميىىة أو املعتقلىىن مىىن أجىىل ا ىىتباه
معق ىىول يف ارتك ىىاهبم جلرمي ىىةة أو ب ىىاإلفراو عى ى همة وه ىىي تعم ىىل أياى ىا يف ع ىىالت ااي ىىة األس ىىبو
والع ىىل الرمسيىىة حلمايىىة احلقىىوق الدسىىتورية للمحتجىزين .ويىرأس كمىىة الكفالىىة واالحتجىىان علىىى
ذمة التحقي قا ي مقاطعة ويوجد مقرها يف احملكمة اجلديدة يف بورت لويء.
 -35ويف رودريغءة يقيم العدل قاش متفرغ وقاش نائر للمحكمة العليا .ويىزور قىاش أياىا
اجلىىزر الصىىغرية األ ىىرىة مثىىل أباليغىىاة ال ى تشىىكل جىىزءا مىىن وهوريىىة موريشىىيوسة ولمىىا ت لىىص
األمر ذلي.
السلطة القضائية اإللكترونية
 -36ىىرعت السىىل ة القاىىائيةة م ىىذ نيسىىان/أبريل 2010ة يف و ىىا وت فيىىذ ن ىىام ل يىىدا
اإللك وين للقاايا ون ىام إلكى وين إلدارة القاىايا .وقىد حتقى الانىامج مبسىاعدة مىن مرفى م ىا
االسىىتثمار مىىن أجىىل أفريقيىىا الىىذي قىىدم م حىىة تغ ىىي  75يف املائىىة مىىن تكىىاليف املشىىرو ة ومتىىول
احلكومة الى  25يف املائة املتبقية.
 -37وتشمل املرحلة األوىل من املشرو القاايا املرفوعة أمام احملكمة العليا (القاايا التجارية
واملدنيىىة) وأمىىام قا ىىي الىىدائرة االبتدائيىىة .وبىىدأت املرحلىىة األوىل علىىى أسىىاس ه ىرين يف نيسىىان/
أبري ىىل  2013يف الش ىىعبة التجاري ىىة التابع ىىة للمحكم ىىة العلي ىىا .وس ىىيجري توس ىىيا ال ىىام ليش ىىمل
الشعص األ رى التابعة للمحكمة العليا باستث اء عبة األسرة و عبة اجل ايىات .وست ا هىم هاتىان
ُ
الشعبتانة ووذلي ويا احملاوم الفرعيةة يف املرحلة الثانية من برنامج حتديل اجلهان القاائي.
معهد الدراسات القضائية والقانونية
 -38أنشىىع معهىىد الدراسىىات القاىىائية والقانونيىىة مبوجىىص القىىانون املتعل ى مبعهىىد الدراسىىات
القاىىائية والقانونيىىة الىىذي أقرتىىه اجلمعيىىة الوط يىىة يف  27متون/يوليىىه  .2012ويسىىعى املعهىىد إىل
تعزيىىز الكفىىاءة لىىدى العىىاملن يف عىىال القىىانون واملىىوظفن القىىانونين ويف تقىىدم ىىدمات قاىىائية
بوجىىه عىىام واح ى ام معىىايري اجلهىىان القاىىائي . ويتحق ى ذلىىي بت ىىيم وتىىوفري ب ىرامج للت ىىوير املهىىين
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املسىىتمرة أي الىىدورات التدريبيىىة واحللقىىات الدراسىىية وحلقىىات العمىىل املسىىتمرة لصىىاحل العىىاملن يف
عال القانون واملوظفن القانونين احلالين واحملتملن.

ثانيا -اإلطار العام لتعزيز حقوق اإلنسان وحمايتها
ألف -قبول المعايير الدولية لحقوق اإلنسان
 -39وهورية موريشيوس طرف يف الصكوو الدولية التالية املتصلة حبقوق اإلنسان:
اتفاقيات حقوق اإلنسان

GE.16-13424

االتفاقية/املعاهدة

تاريخ التوقيا

تاريخ التصدي (ص)/االنامام (ن)

العه ى ىىد ال ى ىىدو اخل ى ىىاص ب ى ىىاحلقوق املدني ى ىىة
والسياسية
الاوتووى ى ىىول اال تيى ى ىىاري امللح ى ى ى بالعهى ى ىىد
الدو اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية
العهى ى ى ى ى ىىد الى ى ى ى ى ىىدو اخلى ى ى ى ى ىىاص بى ى ى ى ى ىىاحلقوق
االقتصادية واالجتماعية والثقافية
االتفاقي ى ىىة الدولي ى ىىة للقا ى ىىاء عل ى ىىى وي ى ىىا
أ كال التمييز الع صري
االتفاقي ى ىىة الدولي ى ىىة للقا ى ىىاء عل ى ىىى وي ى ىىا
أ كال التمييز د املرأة
الاوتوو ىىول اال تي ىىاري التفاقي ىىة القا ىىاء
على ويا أ كال التمييز د املرأة
اتفاقي ى ىىة م اها ى ىىة التع ى ىىذيص وب ى ىىريه م ى ىىن
ىىروغ املعامل ىىة أو العقوب ىىة القاس ىىية أو
الالإنسانية أو املهي ة
الاوتووىىول اال تيىىاري التفاقيىىة م اهاىىة
التعىىذيص وبىىريه مىىن ىىروغ املعاملىىة أو
العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو املهي ة
اتفاقية حقوق ال فل
الاوتووى ىىول اال تيى ىىاري التفاقيى ىىة حقى ىىوق
ال فىىل املتعلى ببيىىا األطفىىال واسىىتغالهلم
يف البغاء ويف املواد اإلباحية
الاوتووى ىىول اال تيى ىىاري التفاقيى ىىة حقى ىىوق
ال ف ى ى ىىل املتعلى ى ى ى با ى ى ى ى او األطف ى ى ىىال يف
ال ىزاعات املسلحة
اتفاقية حقوق األ هاص ذوي اإلعاقة

-

 12وانون األول/ديسما ( 1973ن)

-

 12وانون األول/ديسما ( 1973ن)

-

 12وانون األول/ديسما ( 1973ن)

-

 30أيار/مايو ( 1972ن)

-

 9متون/يوليه ( 1984ن)

 11تشرين الثاين/نوفما 2001

 31تشرين األول/أوتوبر ( 2008ص)

-

 9وانون األول/ديسما ( 1992ن)

-

 21حزيران/يونيه ( 2005ن)

 11تشرين الثاين/نوفما 2001

 26متون/يوليه ( 1990ن)
 14حزيران/يونيه ( 2011ص)

 11تشرين الثاين/نوفما 2001

 12با /فااير ( 2009ص)

 25أيلول/سبتما 2007

 8وانون الثاين/ي اير ( 2010ص)
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معاهدات أخرى متعددة األطراف
املعاهدة

تاريخ التوقيا

تاريخ التصدي (ص)/االنامام (ن)

اتفاقيى ىىة األمى ىىم املتحى ىىدة ملكافحى ىىة اجلرميى ىىة
امل مة عا الوط ية
بروتووى ى ى ىىول م ى ى ى ىىا االهى ى ى ىىار باأل ى ى ى ىىهاصة
وااصىىة ال سىىاء واألطفىىالة وقمعىىه واملعاقبىىة
علي ى ىىهة املكم ى ىىل التفاقي ى ىىة األم ى ىىم املتح ى ىىدة
ملكافحة اجلرمية امل مة عا الوط ية
اتفاقيىىة اله ىىاي املتعلقىىة باجلوان ىىص املدني ىىة
لال ت اف الدو للطفال

 12وانون األول/ديسما 2000

 18نيسان/أبريل ( 2003ص)

-

 24أيلول/سبتما ( 2003ن)

-

 23ذار/مارس ( 1993ن)

الصكوك اإلقليمية لحقوق اإلنسان
املعاهدة

امليثاق األفريقي حلقوق اإلنسان والشعوغ
امليثاق األفريقي حلقوق ورفاهية ال فل
بروتوو ى ى ى ىىول امليث ى ى ى ىىاق األفريق ى ى ى ىىي حلق ى ى ى ىىوق
اإلنسان والشعوغ املتعل ب نشاء كمىة
أفريقية حلقوق اإلنسان والشعوغ
بروتووىىول امليثىىاق األفريقىىي حلقىىوق اإلنسىىان
والشعوغ املتعل حبقوق املرأة يف أفريقيا

تاريخ التوقيا

تاريخ التصدي (ص)/االنامام (ن)

 27با /فااير 1992
 7تشرين الثاين/نوفما 1991
 9حزيران/يونيه 1998

 19حزيران/يونيه ( 1992ص)
 14با /فااير ( 1992ص)
 3ذار/مارس ( 2003ص)

 29وانون الثاين/ي اير 2005

-

صكوك القانون الدولي اإلنساني
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املعاهدة

تاريخ التوقيا/االنامام/اخلالفة

ألف -اتفاقيات جنيف األربع وبروتوكولتها

لفى ى ى ىىت فيهى ى ى ىىا بريهى ى ى ىىا يف 18
غ/أبس ء 1970

-1

اتفاقيةةة جنيةةف األول ة لعةةام  1949لتحسىىن حالىىة
اجلرحى واملر ى من أفراد القوات املسلحة يف امليدان

التشريعات احمللية ال سُ ت
قانون اتفاقيات ج يف

-2

اتفاقية جنيف الثانية لعةام 1949لتحسىن حالىة
اجلرحىىى واملر ىىى وال ىىاجن م ىىن السىىفن الغارقىىة م ىىن
أفراد القوات املسلحة يف البحار

لفى ى ى ىىت فيهى ى ى ىىا بريهى ى ى ىىا يف 18
غ/أبس ء 1970

قانون اتفاقيات ج يف

-3

اتفاقية جنيف الثالثة لعام 1949املتعلقىة مبعاملىة
أسرى احلرغ

لفى ى ى ىىت فيهى ى ى ىىا بريهى ى ى ىىا يف 18
غ/أبس ء 1970

قانون اتفاقيات ج يف

-4

اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949املتعلقة حبمايىة
املدنين وقت احلرغ

لفى ى ى ىىت فيهى ى ى ىىا بريهى ى ى ىىا يف 18
غ/أبس ء 1970

قانون اتفاقيات ج يف

-5

بروتوكول عام 1977اإلضافي األول التفاقيىات
ج يى ى ى ىىف لع ى ى ى ىىام  1949املتعل ى ى ى ى حبماي ى ى ى ىىة ى ى ى ىىحايا
ال ىزاعات املسلحة الدولية

ج ى ى ى ىىرى االنا ى ى ىىمام إلي ى ى ىىه يف 22
ذار/مارس 1982

ق ى ى ىىانون (تع ى ى ىىديل) اتفاقي ى ى ىىات
ج يفة 2003
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تاريخ التوقيا/االنامام/اخلالفة

املعاهدة
-6

بروتوكول عام 1977اإلضافي الثاني التفاقيات
ج يى ى ى ىىف لع ى ى ى ىىام  1949املتعل ى ى ى ى حبماي ى ى ى ىىة ى ى ى ىىحايا
ال ىزاعات املسلحة بري الدولية

ج ى ى ى ىىرى االنا ى ى ىىمام إلي ى ى ىىه يف 22
ذار/مارس 1982

ق ى ى ىىانون (تع ى ى ىىديل) اتفاقي ى ى ىىات
ج يف

ب ىىاء-

اتفاقيات األسلحة البيولوجية
اتفاقية عام 1972حل ر اسىتحداث وإنتىاو وختىزين
األسى ىىلحة البك يولوجيى ىىة (البيولوجيى ىىة) والتكسى ىىي يةة
وتدمري تلي األسلحة

جى ى ىىرى توقيعه ى ىىا يف  10نيس ى ىىان/
أبريل 1972

ق ى ى ى ىىانون اتفاقي ى ى ى ىىة األس ى ى ى ىىلحة
البيولوجية والتكسي ية

ج ى ى ى ىىرى التص ى ى ىىدي عليه ى ى ىىا يف 7
غ/أبس ء 1972

جيم -اتفاقيىىة ح ىىر اسىىتحداث وإنتىىاو وخت ىزين واسىىتعمال
األسلحة الكيميائية وتدمري تلي األسلحة

ج ى ى ى ىىرى التص ى ى ىىدي عليه ى ى ىىا يف 9
با /فااير 1993

دال-

اتفاقية األسلحة التقليدية وبروتوكولتها

ق ى ى ى ىىانون اتفاقي ى ى ى ىىة األس ى ى ى ىىلحة
الكيميائية

-1

اتفاقي ةةة ع ةةام 1980لحظ ةةر أو تقيي ةةد اس ةةتعمال
أسلحة تقليدية معينةة ميكىن اعتبارهىا مفرطىة الاىرر
أو عشوائية األثر

جى ى ى ى ىىرى االناى ى ى ىىمام إليهى ى ى ىىا يف 6
أيار/مايو 1996

مشرو قانون قيد ال ر

-2

البروتوكةةول األول لع ةةام 1980املتعل ى بالش ى ايا
ال ال ميكن الكشف ع ها

جى ى ى ى ى ىىرى االنا ى ى ى ىىمام إلي ى ى ى ىىه يف 6
أيار/مايو 1996

مشرو قانون قيد ال ر

-3

البروتوكةةول الث ةةاني لع ةةام 1980املتعل ى حب ىىر أو
تقييد استعمال األلغام واأل راو وال بائي األ رى

جى ى ى ى ى ىىرى االنا ى ى ى ىىمام إلي ى ى ى ىىه يف 6
أيار/مايو 1996

مشرو قانون قيد ال ر

-4

البروتوكةةول الثالةةا لعةةام  1980املتعلى حب ىىر أو
تقييد استعمال األسلحة احملرقة

جى ى ى ى ى ىىرى االنا ى ى ى ىىمام إلي ى ى ى ىىه يف 6
أيار/مايو 1996

مشرو قانون قيد ال ر

-5

البروتوكول الرابةع لعةام  1995المتعلة بسسةلحة
الليزر المسببة للعم

جى ى ى ى ى ىىرى االنا ى ى ى ىىمام إلي ى ى ى ىىه يف 6
أيار/مايو 1996

مشرو قانون قيد ال ر

هاء-

معاهدة أوتاوا
اتفاقيىىة أوتىىاوا لعىىام  1972حل ىىر اسىىتعمال وخت ىزين
وإنتىىاو ونق ىىل األلغىىام املا ىىادة للف ىراد وت ىىدمري تل ىىي
األلغام

ج ى ى ىىرى االناى ى ىىمام إليهى ى ىىا يف 24
وانون األول/ديسما 2002

قانون (ح ر) األلغىام املاىادة
للفراد

واو-

نظام روما األساسي
ن ى ى ىىام روم ى ى ىىا األساس ى ى ىىي لع ى ى ىىام  1998للمحكمى ى ىىة
اجل ائية الدولية

ج ى ى ىىرى توقيعى ى ىىه يف حزيران/يونيى ى ىىه
1998

قانون احملكمة اجل ائية الدولية

ناي-

اتفاقية حقوق الطفل
البروتوك ة ة ةةول الختي ة ة ةةاري لع ة ة ةةام  2000املتعل ى ى ى
ب راو األطفال يف ال ىزاعات املسلحة

حاء -اتفاقي ةةة حماية ةةة الممتلكة ةةات الثقافية ةةة فة ةةي حالة ةةة
نشوب نزاع مسلح
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التشريعات احمللية ال سُ ت

ج ى ى ى ى ىىرى التص ى ى ى ىىدي علي ى ى ى ىىه يف 5
ذار/مارس 2002
جى ى ى ىىرى توقيعهى ى ىىا يف  11تش ى ى ىرين
الثاين/نوفما 2001
جى ى ى ىىرى التصى ى ىىدي علي ى ى ىىه يف 12
با /فااير 2009
ج ى ى ىىرى التص ى ىىدي عليه ى ىىا يف 22
وانون األول/ديسما 2006

مش ى ىىرو ق ى ىىانون تع ى ىىديل قي ى ىىد
اإلعداد
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باء -اإلطار القانوني لحماية حقوق اإلنسان عل الصعيد الوطني
الدستور
 -40حق ى ىىوق اإلنس ى ىىان واحلري ى ىىات األساس ى ىىية للف ى ىىرد راس ى ىىهة يف الفص ى ىىل الث ى ىىاين م ى ىىن دس ى ىىتور
 17على ىىى إنصى ىىاف احملكمى ىىة العليى ىىا ألي فى ىىرد ت تهى ىىية
موريشى ىىيوس .وي ى ى ص الدسى ىىتور يف املى ىىادة 
أو فتمل أن ت تهية حقوقه املكفولة مبوجص الفصل الثاين من الدستور.
التشريعات الوطنية
 -41جىىرى أيا ىاة م ىىذ االسىىتعراش األ ىىري ملوريشىىيوسة سىىن ق ىوانن جديىىدة لاىىمان محايىىة
حقوق اإلنسان على و أفال .وهي تشمل ما يلي:

14

''1

2009ة

30متون/يولي ىىه
ق ىىانون مكافح ىىة االه ىىار باأل ىىهاصة ال ىىذي ص ىىدر يف 
ومىن بىىن أهدافىه الرئيسىىية إنفىاذ بروتووىىول األمىم املتحىىدة مل ىا االهىىار باأل ىىهاص
وقمعه واملعاقبة عليهة وم ا االهار باأل هاص ومكافحتىه ومحايىة ىحايا االهىار
ومساعدهتم .وهو يى ص علىى إعىادة ىحايا االهىار إىل أوطىاامة وعىودة ىحايا
االهار إىل موريشيوسة ووذلي تقدم تعوياات لاحايا االهار

''2

قىىانون احملكمىىة اجل ائيىىة الدوليىىةة الىىذي د ىىل حيىىز ال فىىاذ يف 15وىىانون الثىىاين/
2012ة وي ى ص هىىذا القىىانون علىىى ت فيىىذ ن ىىام رومىىا األساسىىي للمحكمىىة

ي ىىاير
اجل ائية الدولية يف موريشيوس ت فيىذا فعىاالاة وياىمن احى ام موريشىيوس اللتزاماهتىا
مبوجىىص ال ىىام األساسىىية وي ى ص علىىى ا تصىىاص ىىاوم موريشىىيوس مبحاومىىة
األ ىىهاص املتهمىىن جبىرائم دوليىىة .وفىىدد اإلجىراءات املتعلقىة بتسىىليم األ ىىهاص
للمحكمة اجل ائية الدولية وبري ذلي من أ كال التعاون ما هذه اهليةة 

''3

2012ة وه ىىو

ق ىىانون تك ىىافؤ الف ىىرصة ال ىىذي ص ىىدر يف1 و ىىانون الثاين/ي ىىاير
قانون يامن توفري محاية أفاىل مىن التمييىز ألنىه مي ىا التمييىز بشىكل مبا ىر أو
بري مبا ر على أساس السن أو ال بقة أو العقيدة أو األصىل اإلثىين أو اإلعاقىة
أو احلال ىىة الزوجي ىىة أو امل ش ىىف أو الى ىرأي السياس ىىي أو الع ىىرق أو اجلى ى ء أو املي ىىل
اجل س ىىي .وي ب ى ق ىىانون تك ىىافؤ الف ىىرص عل ىىى أنش ى ة العمال ىىة والتعل ىىيم وت ىىوفري
السىىلا واخلىىدماتة والسىىكنة والتصىىرف يف املمتلكىىات بىىري امل قولىىة والشىىرواتة
والشىراواتة و"اجلمعيىات" والراب ىىات املسىجلة وال ىوادي وإمكانيىة الوصىىول إىل
األماون ال جيون أن تد لها أو تستهدمها اجلماهرية والريا ة .وي ب أياى ا
على الق اعن العام واخلىاص ويشىمل يف ن اقىه التحىرجل اجل سىي .وف ىر أياى ا
التمييز بففعال اإليذاء
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''4

2012ة يسىىتعرش

قىىانون محايىىة حقىىوق اإلنسىىان (املعىىدل)ة الىىذي صىىدر عىىام
مهىىام اللج ىىة الوط يىىة حلقىىوق اإلنسىىان بغيىىة تىىدعيم دورهىىا ومؤسسىىة رئيسىىية يف
عىىال محايىىة حقىىوق اإلنسىىان وتعزيزهىىا علىىى الصىىعيد الىىوطينة وهىىو ي ى ص أيا ىا
عل ىىى القي ىىامة دا ىىل اللج ىىة الوط ي ىىة حلق ىىوق اإلنس ىىانة ب نش ىىاء ىىعبة حلقى ىوق
اإلنسىىانة و ىىعبة للشىىكاوى املقدمىىة ىىد الشىىرطةة و ىىعبة ليىىة وقائيىىة وط يىىة.
وتشىىمل مهىىام اللج ىىة أيا ىا تعزيىىز مواءمىىة التش ىريعات واملمارسىىات الوط يىىة مىىا
الصىكوو الدوليىىة حلقىىوق اإلنسىىان الى موريشىيوس طىىرف فيهىىاة ووفالىىة ت فيىىذها
بشكل فعال

''5

2012ة وهىىو قىىانون

قىىانون الشىىكاوى املقدمىىة ىىد الشىىرطة الىىذي صىىدر عىىام
ي ى ص علىىى إنشىىاء ىىعبةة دا ىىل اللج ىىة الوط يىىة حلقىىوق اإلنسىىانة للشىىكاوى
املقدمىىة ىىد الشىىرطة مىىن أجىىل التحقيى يف الشىىكاوى املقدمىىة ىىد أفىراد قىوات
الشىىرطةة اىىالف ادعىىاءات الفسىىاد وبسىىل األمىوال  .ويى ص القىىانون أياىا علىىى
أن تقىىدم الشىىعبةة بعىىد إاىىاء التحقيى ة توصىىيات إىل السىىل ة املهتصىىة بالتىىدابري
امل اسىىبة الواجىىص اختاذهىىاة مبىىا يف ذلىىي إقامىىة دعىىاوى ج ائيىىة أو تفديبيىىة أو مى ل
تعوياىىات.وميكىىن للشىىعبة أيا ى ا أن حتق ى يف أيىىة وفىىاة حتىىدث أث ىىاء االحتجىىان
لدى الشرطة أو نتيجة ألعمال تقوم هبا الشرطةة وأن تقدم املشورة بشىفن ُسىبل
معاجلة أي سوء تصرف للشرطة وو ا حد له

''6

2012ة إىل إنفاذ

وذلية يرمي قانون ا لية الوقائية الوط يةة الذي صدر عام
الاوتووىىول اال تيىىاري التفاقيىىة م اهاىىة التعىىذيص وبىىريه مىىن ىىروغ املعاملىىة أو
العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو املهي ىة يف موريشىيوس .وهىو يى ص علىى إنشىاء
ىىعبة لةلي ىىة الوقائي ىىة الوط ي ىىة دا ىىل اللج ىىة الوط ي ىىة حلق ىىوق اإلنس ىىانة وميك ىىن
اللج ىىة الفرعيىىة مل ىىا التعىىذيص وبىىريه مىىن ىىروغ املعاملىىة أو العقوبىىة القاسىىية أو
الالإنسانية أو املهي ة مىن اال ى ال مبهامهىا يف موريشىيوس مبوجىص الاوتووىول
اال تيىىاري .ومىىن ولىىة مىىا تقىىوم بىىه ىىعبة ا ليىىة الوقائيىىة الوط يىىةة ال ى يرأسىىها
نائص الرئيءة توعية با السجون باحلاجة إىل اعتماد اج قائم على حقوق
اإلنس ى ىىان إناء احملتج ى ى ىزينة ى ىىالل االجتماع ى ىىات ويف الزي ى ىىارات إىل السى ى ىىجون.
ويسىىتهدم بروتووىىول اس ى بول ووثيقىىة مرجعيىىة ومصىىدر مل ىواد التىىدريص .وعىىالوة
علىىى ذلىىية ف ى ن مىىن بىىن املهىىام األ ىىرى لشىىعبة ا ليىىة الوقائيىىة الوط يىىة إج ىراء
حتقيقات املة يف ادعاءات الع ف د احملتجزين

''7

ُع ى هدل ق ىىانون املعون ىىة القانوني ىىة يف ع ىىام2012ة وه ىىو يع ىىرف ا ن باس ىىم ق ىىانون
املعونة القانونية واملساعدة القانونية .ويوسا هىذا القىانون ن ىاق تقىدم املسىاعدة
القانونيىىة وهىىو ي ى ص ا نة عم ىالا بتوصىىيات اللج ىىة الرئاسىىية ال ى يرأسىىها اللىىورد
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ماو ىىاية عل ىىى ت ىىوفري املس ىىاعدة القانوني ىىة واملعون ىىة القانوني ىىة ل ائف ىىة واس ىىعة م ىىن
األ ى ىىهاص احملت ى ىىاجن ل ى ىىذلي .واملس ى ىىاعدة القانوني ى ىىة متاح ى ىىة ا نة يف ظ ى ىىروف
ىىددةة يف ىىكل مش ىىورة وإر ىىاد ق ىىانونين ع ىىانين يف مرحل ىىة التحقيى ى ل ىىدى
الشرطةة ومتثيل قانوين عاين يف طلبات اإلفراو بكفالة
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''8

2012ة تعىىديل القىىانون اجل ىىائي ليى ص علىىى جىوان إاىىاء احلمىىل

جىىرىة يف عىىام
يف ظ ىىروف ىىددة وه ىىي( :أ) ع ىىدما ي ىىؤدي اس ىىتمرار احلم ىىل إىل تعى ىريض حي ىىاة
احلامىىل لله ىىر (غ) ع ىىدما يكىىون إاىىاء احلمىىل ىىروري ا مل ىىا اإلصىىابة الدائمىىة
ال تعرش صحة احلامل اجلسدية أو العقلية لله ىر (و) ع ىدما يكىون ه ىاو
احتم ىىال وب ىىري ب ىفن ي ىىؤدي اس ىىتمرار احلم ىىل إىل تع ىىرش اجل ىىن لتش ىىوه ىىري أو
لشىىذوذ ىىديد بىىدين أو عقلىىي وفقى ا لتقيىىيم أ صىىائين معى ف هبىىم (د) ع ىىدما
ال تتجىىاون ف ى ة احلمىىل أربعىىة عشىىر أسىىبوع ا ويكىىون ناو ى ا عىىن حالىىة ابتصىىاغ
أو عامعىىة ج سىىية مىىا أنثىىى دون سىىن السادس ىة عشىىرة أو عامعىىة ج سىىية مىىا
ىىهص معىىن أبلىىد ع ىىه إىل الشىىرطة أو إىل طبيىىص .وأُد لىىت أيا ىا تعىىديالت
تبعية على قانون اجمللء ال ن

''9

2013ة تعديل قانون االستة اف اجل ائي هبىدف إتاحىة إمكانيىة

جرىة يف عام
إحالى ىىة إدانى ىىات أط ى ىراف متهمى ىىةة يف حى ىىاالت ى ىىددةة إىل كمى ىىة االس ى ىتة اف
اجل ائيىىة إلعىىادة ال ىىر يف اإلجىراءات املتعلقىىة باإلدانىىة .ويف الواقىىاة فى ن ب مكىىان
أي ىىهص تدي ىىه احملكمىىة العليىىا أن ي لىىص إعىىادة ال ىىر يف اإلجىراءات املتعلقىىة
ب دانتىىه .ويى ص القىىانون ا ن علىىى أن ب مكىىان مىىدير ال يابىىة العامىىة تقىىدم طلىىص
مىىن أجىىل أن يعىىاد ال ىىر فىىن اإلج ىراءات املتعلقىىة بالتائىىة .وعىىالوة علىىى ذلىىية
جيون لشعبة حقوق اإلنسان يف اللج ة الوط ية حلقوق اإلنسانة ب اء على طلص
يقدمه إليه هص أو ةثلهة أن حتيل اإلدانة إىل احملكمىة مىن أجىل إعىادة ال ىر
يف اإلج ى ىراءات املتعلق ى ىىة باإلدان ى ىىة امل ى ىىذوورة .ب ى ىىري أن اإلحال ى ىىة ختا ى ىىا للش ى ىرو
امل صوص عليها يف املادة19ألف من القانون .وإذا اقت عت احملكمة بفن ه او
(أ) أدلىىة جديىىدة ودامغىىة فيمىىا يتعل ى باجلرميىىة أو جبرميىىة أ ىىف (غ) بىىفن مىىن
املرجل أن تكون إعادة احملاومة م صفةة ما مراعاة ال روفة مبا يف ذلي طىول
املدة ال مرت علىى ارتكىاغ اجلرميىة املزعىومة فى ن للمحكمىة سىل ة (أ) املوافقىة
علىىى ال لىىصة (غ) إلغىىاء حكىىم اإلدانىىة أو التائىىة (و) األمىىر ب عىىادة اومىىة
الش ى ىىهص عل ى ىىى اجلرمي ى ىىة الى ى ى اهت ى ىىم بارتكاهب ى ىىا أصى ى ىالا أو عل ى ىىى جرمي ى ىىة أ ى ىىف
(د) إصدار أي أمر ر قد تراه م اسباة حسص احلالة

''10

جىىرى تعىىديل قىىانون اإلجىراءات اجل ائيىىة عىىام2007لتمكىىن األ ىىهاص احملكىىوم
علىىيهم بعقوبىىات دنيىىا إلزاميىىة مىىن طلىىص إعىىادة ال ىىر يف أحكىىامهم أمىىام احملكمىىة
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العليىىا .وباإل ىىافة إىل أحكىىام هىىذا القىىانونة ت ىىر احملكمىىة العليىىا أياى ا يف ال عىىون
املتعلقىىة ب عىىادة ال ىىر يف األحكىىام .ومىىن األحكىىام ذات احلجيىىة يف هىىذا الشىىفن
قاىىية دووىىي أجىىاي ىىد دولىىة موريشىىيوس(2011 PRV 26)حيىىل رأت اللج ىىة
القاىىائية التابعىىة جمللىىء امللكىىة اخلىىاص أن الف ى ة املقاىىاة يف االحتجىىان علىىى ذمىىة
التحقي ى ي بغىىي أن تؤ ىىذ يف االعتبىىار ع ىىد إصىىدار األحكىىام .وه ىىاو العديىىد مىىن
القاىىايا األ ىىرى ال ى ي ب ى فيهىىا ا ن ه ىذا املبىىدأ .وقاىىية سوداسىىون ىىد دولىىة
موريش ىىيوس (2014 SCJ 44)واحى ىىدة م هى ىىا .ويف هى ىىذه القاى ىىيةة طبقى ىىت احملكمى ىىة
امل ى ى ى ى الى ى ى ىىذي اعتم ى ى ى ىىد يف قاى ى ى ىىية دووى ى ى ىىي أج ى ى ى ىىاي ى ى ى ىىد دولى ى ى ىىة موريش ى ى ى ىىيوس
) (2011 PRV 26ووافق ى ىىت عل ى ىىى ص ى ىىم 80يف املائ ى ىىة م ى ىىن الوق ى ىىت املقاى ى ىي يف
االحتج ىىان عل ىىى ذم ىىة التحقي ى ى م ىىن م ىىدة احلك ىىم .ويف القا ىىية األ ىىرية لو ىىون
د .ى ىىد دول ى ىىة موريش ى ىىيوس و ن ى ىىور ) (2015 SCJ 254رأت احملكم ى ىىة أن ى ىىه ي بغ ى ىىي
100يف املائىىة مىىن الوقىىت املقاىي يف االحتجىىان علىىى ذمىىة التحقيى
احتسىىاغ 
بوص ىىفه ج ىىزءا م ىىن العقوب ىىة .ورأت احملكم ىىة يف ه ىىذه القا ىىية أن "تق ىىدم مق ىىدم
ال لص يف السن نسبيا ما تدهور حالته الصحية ووجود نوجته يف حالة مر ىية
ىىديدة (ومىىا ورد يف الفقىىرة  18مىىن إفىىادة مقىىدم ال لىىص)ة ةىىا يىىؤثر بالتفويىىد
علىى املمارسىة العمليىة للحى يف الزيىارةة ظىروف هعل ىا نىرى أن ه ىاو مىا يكفىي
م ى ىىن األدل ى ىىة يف مل ى ىىف القا ى ىىية لتاي ى ىىر ةارس ى ىىة س ى ىىل ت ا التقديري ى ىىة مل ى ى ل ص ى ىىم
ب سبة 100يف املائة عن الوقىت الىذي قاىاه مقىدم ال لىص يف االحتجىان علىى
ذمى ىىة التحقي ى ى " .بى ىىري أنى ىىه هى ىىدر اإل ى ىىارة إىل أن مسى ىىفلة مى ىىا إذا وى ىىان ي بغى ىىية
وقاعىىدةة احتسىىاغ الف ى ة املقاىىاة يف االحتجىىان علىىى ذمىىة التحقي ى بوصىىفها
جزءا مت قااته من العقوبة أم الة م روحة حالي ا أمام اللج ة القاائية يف قاية
لياوات أ .بولن.(Liyakkat A. Polin)

جيم -إطار تعزيز حقوق اإلنسان عل الصعيد الوطني
 -42جيري تعزيز حقوق اإلنسىان علىى الصىعيد الىوطين مىن ىالل املؤسسىات الوط يىة حلقىوق
اإلنسىىانة وتعمىىيم ص ىكوو حقىىوق اإلنسىىان علىىى السىىكانة ومحىىالت التوعيىىة وال ىاامج التعليميىىةة
على ال حو التا :
دور المؤسسات الوطنية لحقوق اإلنسان
 ‘1‘ -43مكت ىىص أم ىىن امل ىىا م ص ىىوص علي ىىه يف امل ىىادة  96م ىىن الدس ىىتور .وه ىىو يت ىىاول
املسىىائل ال ا ىىةة ع ىىن سىىوء اإلدارة املزعىىوم يف الق ىىا العىىام واأل ىىاء ال ى قىىد يتاىىل ارتكاهب ىىا.
ويا لا أمن امل ا بذلي ب جراء حتقيقات مستقلة ومو وعية و ايدة .واإلحصاءات الصىادرة
عن مكتص أمن امل ا لعامي 2014و 2015هي وما يلي:
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احلاالت ال جرت معاجلتها
احلاالت ال جرى تصحيحها
احلاالت بري املارة
احلاالت ال جرى تو يحها
احلاالت ال توقفت
احلاالت ال جير التحقي فيها
احلاالت ال جير ال ر فيها
احلاالت ال جير البت فيها ح  31وانون األول/ديسما  2014و2015

2014

450
117
25
194
32
5
1
76

2015

389
104
18
142
22
1
102

املصدر :مكتص أمن امل ا .

 -44ومىىن حيىىل املبىىدأة جيىىري بال سىىبة للشىىكاوى ال ى تقىىا ىىارو ا تصىىاص مكتىىص أمىىن
امل ا ة إبالغ أصحاغ الشكوى بذلي وتوجيههم إىل السل ة املع ية.
 ‘2‘ -45أنشىىةت اللج ىىة الوط يىىة حلقىىوق اإلنسىىان مبوجىىص قىىانون محايىىة حقىىوق اإلنسىىان
لعىىام .1998وقىىد اعتُمىىدت عىىام2002ة مىىن قبىىل جل ىىة الت سىىي الدوليىىة للمؤسسىىات الوط يىىة
حلقىىوق اإلنسىىانة وأعي ىىد اعتمادهىىا وم ح ىىت "مروىىز الفةىىة أل ىىف" عىىامي 2008و .2014وق ىىد
أعيدت ا ن هيكلة اللج ة بغية مواءمة مهامها ما مبادل باريء وتعزيز دورها ومؤسسىة رئيسىية
يف عىىال محايىىة حقىىوق اإلنسىىان وتعزيزهىىا علىىى الصىىعيد الىىوطين .وللج ىىة ا ن ثىىالث ىىعصة هىىي
ىىعبة حقىىوق اإلنسىىانة و ىىعبة الشىىكاوى املقدمىىة ىىد الشىىرطةة و ىىعبة ا ليىىة الوقائيىىة الوط يىىةة
وميكن إبالغ اللج ة بفي انتهاو مزعوم حلقوق اإلنسان مىن قبىل أي فىرد أو عموعىة مىن األفىراد.
وتتىىفلف اللج ىىة مىىن رئىىيء وثالثىىة نىىواغ للىرئيء .ويىرأس وىىل ىىعبة أحىىد ن ىواغ الىرئيء وعا ىوان
ى ىران .وفيم ىىا يل ىىي إحص ىىاءات ع ىىن بع ىىض احل ىىاالت الى ى ن ىىرت فيه ىىا اللج ىىة الوط ي ىىة حلق ىىوق
اإلنسان يف الف ة من عام 2011إىل عام: 2015
الس ة

2011
2012
2013
2014
2015
*

18

عدد الشكاوى
23
34
110
*229
168
120

الشكاوى ال جرى
التصرف فيها

23
34
32
229
56
59

الشكاوى ال
جير البت فيها

78
112
61

الشكاوى احملالة إىل
مدير ال يابة العامة
صفر
صفر
صفر

2
7

نقل ىىت م ىىن مكت ىىص التحقيى ى يف الش ىىكاوى الت ىىابا الش ىىرطة .قب ىىل ع ىىام  2013و ىىان جي ىىري التحقيى ى يف
الشكاوى من قبل مكتص التحقي يف الشكاوى.
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 ‘3‘ -46أنشى ى ىىع مكتى ى ىىص أمى ى ىىن امل ى ى ىىا املعى ى ىىين باألطفى ى ىىال عى ى ىىام 2003وبى ى ىىدأ العمى ى ىىل
عام .2004وهو األول من نوعىه يف أفريقيىا .وتتمثىل أهىداف املكتىص يف ىمان مراعىاة حقىوق
األطفال واحتياجاهتم ومصاحلهم مراعاة واملة من قبل اهليةات العامة والسل ات اخلاصة واألفراد
ووعيات األفراد وتعزيز حقوق األطفال ومصاحلهم ووفالة االمتثال التفاقية حقوق ال فل ال
موريشيوس طرف فيها.
2012مبوجىىص قىىانون تكىىافؤ

24نيسىىان/أبريل
 ‘4‘ -47أنشىىةت جل ىىة تكىىافؤ الفىىرص يف 
الف ىىرص .وه ىىي ال تبح ىىل وحتق ى يف الش ىىكاوى ال ى حت ىىال إليه ىىا فحس ىىص ب ىىل حتق ى و ىىذلي يف
احلاالت ال تعتقد أنه قد ارتكص فيها أو ميكن أن يرتكص فعل متييزي.
2013ة أصىىدرت جل ىىة تكىىافؤ الفىىرص مبىىادل توجيهيىىة ألربىىاغ العمىىل

 -48ويف نيسىىان/أبريل
مبوجص املادة ()3(27و) من قانون تكافؤ الفىرص .ود لىت املبىادل التوجيهيىة حيىز ال فىاذ يف 
15
نيسىىان/أبريل .2013وعم ىالا باملىىادة 9 مىىن القىىانونة يش ى علىىى وىىل رغ عمىىل يسىىتهدم أوثىىر
 10عمىىال علىىى أسىىاس التفىىرغ أن ياىىا وي بى سياسىىة لتكىىافؤ الفىىرص تتمشىىى مىىا املبىىادل
مىىن 
التوجيهي ىىة وامل ىىدونات الص ىىادرة ع ىىن اللج ىىة .وع ىىالوة عل ىىى ذل ىىية أص ىىدرت جل ىىة تك ىىافؤ الف ىىرص
مبادل توجيهية ومدونات سلوو جلميا أرباغ العمل يف الق اعن العام واخلاص مىن أجىل ت فيىذ
ويا أرباغ العمل لسياسة تكافؤ فرصة وهذا ر إلزامي مبوجص قانون تكافؤ الفرص.
 -49وحتال احلاالت ال ال تقا تسويتها من قبل اللج ة إىل كمة تكافؤ الفرص ال أنشىةت
أيا ىا مبوج ىىص قىىانون تك ىىافؤ الفىىرص .ويف ح ىىن تتمثىىل والي ىىة جل ىىة تك ىىافؤ الفىىرص يف العم ىىل عل ىىى
القاىىاء علىىى التمييىىز وتعزيىىز تكىىافؤ الفىىرص وإقامىىة عالقىىات جيىىدة بىىن األ ىىهاص علىىى ا ىىتالف
حىىالتهم ف ى ن حملكمىىة تك ىىافؤ الفىىرص سىىل ة إصىىدار األوام ىىر املؤقتىىة والتوجيهىىات وأوامىىر التع ىىويض
 500روبية موريشيوسية .وقد يفاىي عىدم االمتثىال ألمىر أو توجيىه مىن كمىة
مبا يصل إىل 000
تك ىىافؤ الف ىىرص إىل ارتك ىىاغ جرمي ىىة يعاق ىىص عليه ىىا بغرام ىىة أقص ىىاها100 000روبي ىىة موريشيوس ىىية
وبالس ىىجن مل ىىدة ال تتج ىىاون 5 سى ى وات .وفيم ىىا يل ىىي بع ىىض اإلحص ىىاءات املتعلق ىىة بالش ىىكاوى الى ى
 2012إىل وانون األول/ديسما:2015

عاجلتها اللج ة يف الف ة من نيسان/أبريل
عدد الشكاوى املقدمة ح ااية وانون األول/ديسما 2015
عدد جلسات االستما يف رودريغء
عدد جلسات االستما يف موريشيوس
عدد الشكاوى ال ن رت فيها اللج ة
عدد الشكاوى ال ال تد ل من ن اق قانون تكافؤ الفرص
عدد الشكاوى ال رفات النقااء األجل
عدد الشكاوى املسحوبة
عدد الشكاوى قيد التحقي
عدد الشكاوى ال توجد فيها أدلة على التمييز

GE.16-13424

1 471
106
701
1 386
290
86
85
204
331
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عدد الشكاوى ال تلتمء بشفاا معلومات إ افية
عدد الشكاوى احملالة إىل كمة تكافؤ الفرص
عدد الشكاوى احملالة إىل هيةات أ رى
عدد الشكاوى ال متت املصاحلة بشفاا/تسويتها

360
6
14
95

نشر صكوك حقوق اإلنسان
2012ة و ىىر يف ت فيىىذ ىىة عمىىل

 -50أصىىدر دي ىوان رئىىيء الىىونراءة يف تش ىرين األول/أوت ىوبر
 .2020- 2012وحتدد ة العمل األهداف والغايات التالية:

وط ية حلقوق اإلنسان للف ة
''1

تعزيز التعاون الدو يف عال حقوق اإلنسان

''2

تعزيز اإلطار الوطين حلقوق اإلنسان

''3

محاية احلقوق املدنية والسياسية وصواا

''4

مان تعزيز إعمال احلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية

''5

مان حقوق املرأة يف سياق تكافؤ الفرص بن اجل سن

''6

مان حقوق الشباغ

''7
''8
''9
''10

محاية وتفمن حقوق الاعفاء على و أفال
مان احل يف الت مية املستدامة
تعزيز التثقيف والتوعية يف عال حقوق اإلنسان
التشجيا على نيادة مشاروة اجملتمىا املىدين وق ىا األعمىال وتيسىري مشىاروتهما
بوجه عام يف تعزيز حقوق اإلنسان ومحايتها.

 -51وهري ة العمل تقييما ملا حققته موريشيوس يف عال محاية حقوق اإلنسان وتعزيزها
حس ىىص مت لبى ىىات االتفاقيى ىىات الدولي ىىة والقى ىىانون الى ىىوطينة وترسى ىىم مس ىىار املرحلى ىىة املقبلى ىىة .ومى ىىن
التوصيات الرئيسية خل ة العمل الوط ية حلقوق اإلنسان إنشاء جل ة لرصد حقوق اإلنسان برئاسة
دي ىوان رئىىيء الىىونراء وتتىىفلف مىىن اجلهىىات املع يىىة مىىن الىىونارات واإلدارات املهتصىىةة واملؤسسىىات
الوط يىىة حلقىىوق اإلنسىىانة وامل مىىات بىىري احلكوميىىة الى تعىىىن حبقىىوق اإلنسىىانة ووىىذلي الق ىىا
اخلىىاص .ويتمثىىل دور اللج ىىة يف ىىمان ت فيىىذ ىىة العمىىل .وميكىىن االطىىال علىىى ىىة العمىىل
باملوقا التا .h ttp://humanrights.govmu.org :
 ،2013وهىىي هتمىىا ثىىالث مىرات علىىى األقىىل يف السى ة

 -52وقىىد أنشىىةت جل ىىة الرصىىد عىىام

2014
لتقيىىيم التقىىدم احملىىرن يف ت فيىىذ التوصىىيات املقدمىىة .وقىىد صىىدر يف وىىانون األول/ديسىىما
 82يف املائىىة علىىى األقىىل مىىن التوصىىيات قىىد بىىدأة وبلىىد
تقريىىر مرحلىىي أول أ ىىري فيىىه إىل أن ت فيىىذ 
مراحل تلفة من الت فيذ.
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الحكومة
تعزيز الوعي بحقوق اإلنسان عن طري البرامج التعليمية واإلعالم الذي ترعاه
 -53ىىر ديىوان رئىىيء الىىونراءة الىىذي ياى لا باملسىىؤولية عىىن حاف ىىة حقىىوق اإلنسىىانة م ىىذ
2011ة يف ب ىرامج للتوعيىىة والتىىدريص تسىىتهدف وىىل السىىكان .ويتمثىىل بعىىض ال ىاامج ال ى

عىىام
تغ ي جوانص من احلقوق املدنية والسياسية فيما يلي:

GE.16-13424

''1

يا لا ديوان رئيء الونراءة بالتعاون مىا ونارة اهلياوىل األساسىية العامىةة ووحىدة
الت مية الوط يةة واللج ة الوط يىة حلقىوق اإلنسىانة وأمىن امل ىا املعىين باألطفىالة
وجل ىىة تكىىافؤ الفىىرصة بىىدورات توعيىىة بشىىفن حقىىوق اإلنسىىان يف ويىىا مكاتىىص
نصىىل امل ىواط ن يف ويىىا أ ىىاء اجلزيىىرة .وجىىرت ح ى ا ن توعيىىة قرابىىة 4 160
مشارو ا من امل مات بري احلكومية والراب ات ال سائية ومن الفةات الاعيفة؛

''2

يتوىل ديوان رئيء الونراءة بالتعاون ما ونارة الشباغ والريا ةة واللج ة الوط ية
حلقىىوق اإلنسىىان وجل ىىة تكىىافؤ الفىىرصة ت فيىىذ برنىىامج للتثقيىىف يف عىىال حقىىوق
اإلنسان يف ويا مراوز الشباغ يف وامل أ اء اجلزيرة يشمل ما يقارغ 500
إىل  750م ىىن الش ىىباغ و ىىل س ى ة .وأج ىىري برن ىىامج التثقي ىىف يف ع ىىال حق ىىوق
اإلنسى ىىان يف  4دورات جى ىىرى التشى ىىديد فيهى ىىا على ىىى ولى ىىة أمى ىىور م هى ىىا حقى ىىوق
اإلنسىىان األساسىىيةة ومعاهىىدات حقىىوق اإلنسىىان الى موريشىىيوس طىىرف فيهىىاة
ودس ىىتور وهوري ىىة موريش ىىيوسة وعل ىىى مؤسس ىىات حق ىىوق اإلنس ىىان .وم ىىن ب ىىن
األ ىىهاص ذوي اخلىىاة الىىذين جىىرت االسىىتعانة هبىىم يف الانىىامج موظفىىو جل ىىة
تكىىافؤ الفىىرصة وقىىوة الشىىرطة يف موريشىىيوسة واحملىىامونة وأمىىن امل ىىا املعىىين
باألطفىىال .و ىىل هىىذا الانىىامجة بىىن عىىامي  2011و2015ة قرابىىة 1 555
من الشباغ

''3

بغيى ىىة تعزيى ىىز حقى ىىوق اإلنسى ىىان مى ىىن ى ىىالل التعلى ىىيم والتثقيى ىىفة اتصى ىىلت أمانى ىىة
الكم ولىىل بىىديوان رئىىيء الىىونراء مىىن أجىىل ىىمان إدمىىاو حقىىوق اإلنسىىان يف
امل ىىاهج الدراسىىية جبميىىا مراحىىل التعلىىيم مىىا قبىىل االبتىىدائي واالبتىىدائي والثىىانوي.
وأع ىىدت الص ىىيغة ال هائي ىىة لال تصاص ىىات بالتع ىىاون ب ىىن دي ىوان رئ ىىيء ال ىىونراءة
وونارة التعلى ى ىىيم وامل ى ى ىوارد البش ى ى ىرية والتعلى ى ىىيم العى ى ىىا والبحى ى ىىل العلمى ى ىىية وأمانى ى ىىة
الكم ول ىىل .وقى ىىد أع ىىدت أمانى ىىة الكم ول ىىل بالفعى ىىل م ى ىواد امل ى ىىاهج الدراسى ىىية.
وعقدت يف نيسان/أبريل  2015حلقة عمل إلقرار الوثيقة ما تلف اجلهات
2016ة حلقىة عمىل

املع ية .ون مىت أمانىة الكم ولىلة يف وىانون الثاين/ي ىاير
لب ىىاء الق ىىدرات بش ىىفن عموع ىىة أدوات للمى ىربن وق ىىد ب ىىدأ الان ىىامج ا ن دروس
ال موذو األول على أساس هرين

''4

على مستوى التعليم العا ة يشكل التثقيف يف عال حقوق اإلنسىان بالفعىل جىزءا
م ىىن امل ى ى هج الدراس ىىي للحص ىىول عل ىىى إج ىىانة يف احلق ىىوق يف جامع ىىة موريش ىىيوس.
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2014ة دورة دراسى ىىية

واسى ىىتحدث أيا ى ى اة اعتبى ىىارا مى ىىن الس ى ى ة الدراسى ىىية-2013
للحصول على هادة ماجستري يف عال القانون الدو حلقوق اإلنسان
''5

تشى ىىكل حقى ىىوق اإلنسى ىىان أيا ى ى ا ع صى ىىرا أساسى ىىي ا يف تى ىىدريص ى ىىبا الشى ىىرطة
والسجون .وقد أعدت سىل ات السىجون مشىرو قىانون جديىد للسىجون قىدم
إىل ديىوان رئىىيء الىىونراء للم اقشىىة .وي ى ص مشىىرو قىىانون السىىجون أياىا علىىى
أحكام ت فيذ التوصيات املتصلة ب دارة السجون فيما يتعل حبقوق اإلنسان.

تعزيز الوعي بحقوق اإلنسان عن طري وسائط اإلعالم
 -54جيري تعزيز حقوق اإلنسان عن طري وسائي اإلعالم على ال حو التا :
''1

قدم ديوان رئىيء الىونراءة يف عىامي  2013و2014ة بالتعىاون مىا اللج ىة الوط يىة
حلقوق اإلنسان وهيةىة إذاعىة موريشىيوس سلسىلة مىن الىاامج التلفزيونيىة عىن حقىوق
اإلنسى ىىان بغيى ىىة توعيى ىىة السى ىىكان حبقى ىىوقهم .ووى ىىان الانى ىىامج يبى ىىل سى ىىابقا مى ىىرة وى ىىل
أسبوعن .وجيري م ذ غ/أبس ء2015بل الانامج على أساس أسبوعي

''2

من أجل توفري معلومات أفال عن حقىوق اإلنسىانة اسىتحدثت بوابىة حلقىوق
اإلنس ى ى ى ىىان بالتع ى ى ى ىىاون م ى ى ى ىىا اجملل ى ى ى ىىء ال ى ى ى ىىوطين للحاس ى ى ى ىىوغ .وهت ى ى ى ىىدف البواب ى ى ى ىىة
) (http://humanrights.govmu.orgإىل ما يلي :

إعى ىىالم ويى ىىا اجلهى ىىات املع يى ىىة حبالى ىىة حقى ىىوق اإلنسى ىىان وباس ى ى اتيجية
(أ)
وهورية موريشيوس
(غ) تق ى ىىدم ال ى ىىدعم إىل وا ى ىىعي السياس ى ىىات وامل ى ىىدربن يف ع ى ىىال حق ى ىىوق
اإلنسانة وال الغ فيما يتعل بقاعدة البيانات عن مؤ رات حقوق اإلنسان
(و)

أداء دور امل ا للتدريص والتوعية

(د)

العمل وفداة اتصال بن ويا اجلهات املع ية حبقوق اإلنسان.

دال -عملية إعداد التقارير عل الصعيد الوطني
 -55تام جل ة املتابعة الوط ية املع ية حبقوق اإلنسانة ومىا أنشىةت حتىت رعايىة ديىوان رئىيء
الىىونراءة ةثلىىن مىىن تلىىف الىىونارات وامل مىىات بىىري احلكوميىىةة ومىىن مهامهىىا رصىىد ت فيىىذ ىىة
العم ىىل الوط ي ىىة حلق ىىوق اإلنس ىىان للفى ى ة 2020-2012ة والتق ىىدم احمل ىىرن فيم ىىا يتعلى ى بالتزاماهت ىىا
فيها.
بتقدم التقارير الدورية مبوجص الصكوو الدولية حلقوق اإلنسان ال تُعد موريشيوس طرفا 
 -56ويعد ديوان رئيء الىونراء مشىرو تقريىر وطىين دوري يف ىوء املعلومىات املقدمىة يف هىذا
الصىىدد مىىن ويىىا اجلهىىات املع يىىة أي الىىوناراتة واإلدارات واملؤسسىىات الوط يىىة حلقىىوق اإلنسىىانة
وامل م ىىات ب ىىري احلكومي ىىة وبريه ىىاة م ىىن ىىالل عملي ىىة استش ىىارية (مث ىىل االجتماع ىىات وحلق ىىات
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العمل) .ويتوىل ديوان رئيء الونراء أيا اة بالتعىاون مىا ويىا اجلهىات املع يىةة متابعىة املالح ىات
اخلتامية لكل هيةة من هيةات املعاهدات.
 -57واسى ى ىتُحدثت قاع ى ىىدة بيان ى ىىات ع ى ىىن مؤ ى ى ىرات حق ى ىىوق اإلنس ى ىىان بالتع ى ىىاون م ى ىىا جامع ى ىىة
موريشىىيوس والىىونارات/اإلدارات املع يىىة لرصىىد التقىىدم احملىىرن فيمىىا يتعل ى بالتوصىىيات املقدمىىة مىىن
تلىف جلىىان حقىىوق اإلنسىىان .إال أنىىه جىىرىة يف مرحلىىة الت فيىىذة توجيىىه ن ىىر ديىوان رئىىيء الىىونراء
إىل الصىىعوبات املع ىىة فيمىىا يتعل ى بتحديىىد واسىىتهدام املؤ ىرات امل اسىىبة علىىى مسىىتوى بعىىض
الىىونارات .وطُلىىص مىىن أمانىىة الكوم ولىىل ومىىن برنىىامج األمىىم املتحىىدة اإلمنىىائي املسىىاعدة يف إجىراء
دورات م اسبة لتدريص/ب اء قدرات موظفي الونارات على استهدام أداة الرصد هذه.
 72بلىىدا يف جلسىىة التحىىاور أث ىىاء عمليىىة االسىىتعراش الىىدوري
2013ة ىىارو 

 -58ويف عىىام
 150توصىىية
الشىىامل األ ىىري ملوريشىىيوس أمىىام علىىء حقىىوق اإلنسىىان .وقىىدم اجمللىىء بعىىد ذلىىي 
للبلىىد .واق حىىت موريشىىيوس أن تقىىدمة علىىى أسىىاس طىىوعية إىل علىىء حقىىوق اإلنسىىان ىىالل
2016ة تقريرا يف م تصف املدة.

الربا األول من عام

ثالثا -معلومات عن عدم التمييز والمساواة وسبل النتصاف الفعالة
 -59يؤسء دستور موريشيوس بصورة راسهة ح ول مواطن يف أن يُعامل على قدم املسىاواةة
ويف التمتا حبياة اليىة مىن التمييىز .وهىو ف ىر التمييىز علىى أسىء م هىا ال بقىة أو اللىون أو املعتقىد
أو اجل ى ء أو العىىرق .وهىىو ي ى ص أيا ى ا علىىى أال يكىىون أي قىىانون متييزي ى ا س ىواء يف حىىد ذاتىىه أو مىىن
حيل أثره .وت ص املادة 3 من الدستور املع ونة "احلقوق واحلريات األساسية للفرد" على ما يلي:
"يُسىىلم هبىىذا ويُعلىىن أن مىىا يىىرد أدنىىاه مىىن حقىىوق اإلنسىىان وحرياتىىه األساسىىيةة
م فردة وعتمعةة وانت وست ل قائمة يف موريشيوسة دون متييز بسبص العرق أو امل شف
أو ا راء السياس ى ىىية أو الل ى ىىون أو املعتق ى ىىد أو اجلى ى ى ءة ره ى ى ى ا ب ى ىىاح ام حق ى ىىوق ا ى ى ىرين
وحرياهتم ومراعاة املصلحة العامة:
القانون
املدارس

(أ)

ح ى الف ىىرد يف احلي ىىاة واحلري ىىة واألم ىىان عل ىىى هص ىىه والتمت ىىا حبماي ىىة

(غ)

حري ىىة الا ىىمري والتعب ىىري والتجم ىىا وتك ىىوين اجلمعي ىىات وحري ىىة إنش ىىاء

(و) ح الفرد يف محاية حرمة م ىزله وسائر املمتلكاتة ومحايته من هريىده
من املمتلكات دون تعويضة
وتُ فذ أحكام هذا الفصل لغىرش محايىة تلىي احلقىوق واحلريىات وختاىا للقيىود
املذوورة يف تلي األحكامة حيىل ترمىي هىذه القيىود إىل ىمان أال ميىء أي فىرد ع ىدما
يتمتا بتلي احلقوق واحلريات حبقوق ا رين وحرياهتم أو باملصلحة العامة".
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 16مىىن الدسىىتورة يف ولىىة أمىىورة علىىى أنىىه "ال جيىىون أن ي ى ص أي قىىانون
 -60وت ى ص املىىادة 
علىىى أي حكىىم متييىىزية س ىواء يف حىىد ذاتىىه أو مىىن حيىىل أثىىره" .ويعىىرف مصى لل "متييىىزي" بفنىىه
"معاملى ىىة أ ى ىىهاص تلفى ىىن معاملى ىىة تلفى ىىة ألسى ىىباغ تتعل ى ى ولي ى ىا أو أساس ى ىا باالنتمى ىىاء العرقى ىىي
للشىىهص أو انتمائىىه ال بقىىي أو م شىىةه أو أرائىىه السياسىىية أو لونىىه أو معتقىىده أو ج سىىهة حيىىل
تفىىرش معوقىىات أو قيىىود علىىى أ ىىهاص معي ىىن دون بىىريهم لس ىبص مىىن األسىىباغ املىىذوورة أو
حيل مت ل امتيانات أو أفاليات أل هاص معي ن دون بريهم لسبص مىن األسىباغ املىذوورة".
 16مىىن
 17مىىن الدسىىتور علىىى أنىىه جيىىون ألي مىواطن يىىزعم أن حقىىه مبوجىىص املىىادة 
وتى ص املىىادة 
االنتصاف.

الدستور قد انتُهي أو هو معرش لالنتهاوة أن يلجف إىل احملكمة العليا من أجل
 -61ويتاىىمن القىىانون اجل ىىائي أيا ىا أحكام ىا بشىىفن بعىىض اجل ىرائم املتعلقىىة بىىالتمييز عموم ىاة
وبالعقوبات املتصلة هبا:
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ت ص املادة 183ة "التد ل يف حرية الاىمري"،علىى برامىة ال تتجىاون 100 000
روبية والسجن ملدة ال تتجاون س تن



ت ى ى ص امل ى ىىادة 184ة "تع ي ى ىىل االحتف ى ىىاالت الدي يى ىىة"ة عل ى ىىى برام ى ىىة ال تتج ى ىىاون
 100 000روبية والسجن ملدة ال تتجاون س تن



تى ى ص امل ىىادة 185ة "انته ىىاو حرم ىىة الش ىىعائر الدي ي ىىة"ة عل ىىى برام ىىة ال تتج ىىاون
 100 000روبية والسجن ملدة ال تتجاون س تن



ت ى ص املىىادة " 206التعىىدي علىىى األ ىىالق العامىىة والدي يىىة" علىىى السىىجن ملىىدة
ال تتجاون س تن وبرامة ال تتجاون  100 000روبية



وت ص املادة 282ة "إثارة الكراهية الع صىرية"ة يف املىادة الفرعيىة 1ة علىى برامىة
ال تتجىىاون  100 000روبيىىة وعقوبىىة بالسىىجن ملىىدة ال تتجىىاون  20س ى ةة ويف
املىىادة الفرعيىىة ( )2علىىى برامىىة ال تتجىىاون  100 000روبيىىة وعقوبىىة بالسىىجن
ملدة ال تتجاون  4س وات



امل ىىادة 283ة "التح ىريض عل ىىى الفت ىىة"ة جرمي ىىة يرتكبه ىىا أي ىىهص يق ىىوم بفي ىىة
وسىىيلة مىىن الوسىىائل احملىىددة يف املىىادة (-206أ) حبمىىل الكراهيىىة أو االندراء أو
إ ىعاهلماة أو إثىىارة ال فىور هىىاه احلكومىة أو إقامىىة العىدل (غ) يثىىري السىىهي أو
ال فىىور بىىن م ىواطين موريشىىيوس أو يثىىري مشىىاعر سىىوء ال يىىة والعىىداء بىىن طبقىىات
تلفى ىىة مى ىىن أولةى ىىي امل ى ىواط ن .والعقوبى ىىة امل صى ىىوص عليهى ىىا هى ىىي السى ىىجن ملى ىىدة
ال تتجاون س تن وبرامة ال تتجاون  100 000روبية



تشري املادة  286إىل "استرياد م شور فرش على الفت ة"



تتص ىىل امل ىىادة  287ب ى ى "تعليى ى نش ىىر ص ىىحيفة تتا ىىمن م ش ىىورات حت ىىرش عل ىىى
الفت ة"
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تتعل املادة  287ألف بى "م ا تداول امل شورات ال حترش على الفت ة"



تعدد املادة  287باء العقوبات املفرو ة على امل شورات ال حترش على الفت ىة
مبوج ىىص املى ىواد  286و 287و 287أل ىىف وتى ى ص عل ىىى أن ىىه ال جي ىىونة مبوج ىىص
هىىذه امل ىوادة أن يالح ى أي ىىهص إال إذا وىىان ذلىىي ب ىىاء علىىى معلومىىات مىىن
مىىدير ال يابىىة العامىىة ويكىىون ذلىىي الشىىهصة إذا أديىىنة عر ىىة لغرامىىة ال تتجىىاون
 100 000روبية وللسجن ملدة ال تتجاون س تن.

 -62وتتمثىىل واليىىة جل ىىة تكىىافؤ الفىىرص يف العمىىل علىىى القاىىاء علىىى التمييىىز وتشىىجيا تكىىافؤ
الفىىرص وإقامىىة عالقىىات جيىىدة بىىن األ ىىهاص علىىى ا ىىتالف مروىىزهم .واللج ىىة مكلفىىة مبعاجلىىة
الشىكاوى الى تىىدعي التمييىىز علىى أسىىاس واحىىد أو أوثىىر مىن األسىىباغ ال ى  12احملميىىة بالقىىانون.
وقىىد تىىفه هىىذه الشىىكاوى مىىن أف ىراد أو عموعىىة مىىن األ ىىهاص أو مىىن هيةىىات اعتباريىىة بىىل وقىىد
تكىىون مىىن مصىىادر عهولىىة .ويف وثىىري مىىن األحيىىان يلىىتمء أصىىحاغ الشىىكاوى معلومىىات مىىن
اللج ة قبل تقدم الشكوى.
 -63وت ىىوفر اللج ىىة املس ىىاعدة إىل عام ىىة اجلمه ىىور يف فه ىىم مب ىىادل الق ىىانون اجل ىىائي وجوانب ىىه
اإلجرائيىىة .فع ىىدما تقىىدم الشىىكوىة جيىىري فحىىص أو هلىىا مىىن جانىىص أعاىىاء اللج ىىة .ويف هىىذه
املرحلةة يدعى صاحص الشكوى يف أبلص األحيان إىل مقر اللج ة حلاور جلسىة اسىتما أوليىة
من أجل متكن اللج ة من وا املزيد من املعلومىات عىن االدعىاءات املقدمىة .وهىدر اإل ىارة إىل
أنه ح إذا بداة ظاهريااة أنه ال توجد أدلة وافية للهلىوص إىل أن الشىكوى وجيهىةة فى ن اللج ىة
ال ترفاها فورا .ويع ى صىاحص الشىكوى الفرصىة لتقىدم املزيىد مىن األدلىة إىل اللج ىة أو ي لىص
م ه أن يصف بالتفصيل على أي أساس يشعر بفنه تعرش للتمييز.
 -64ويعتمىىد نفىىء اإلجىراء إذا بىىداة ظاهريى اة أن الشىىكوى رفاىىت النقاىىاء األجىىل .وتىىدعو
اللج ىىة صىىاحص الشىىكوى إىل تقىىدم سىىبص وجيىىه لتمديىىد األجىىل .وتعتمىىد هىىذه العمليىىة بشىىكل
م هجي وإن وانت تسبص نيادة يف عصء العمل وتستغرق وقتا طويالاة ألنه يذهص إىل االعتقىاد
أن للج ة مهمة اجتماعية تقوم هبا .ولذلية إذا رأت اللج ةة بعىد إجىراء فحىص أو للشىكوىة
أنىىه ال توجىىد أدلىىة وافيىىة علىىى حصىىول متييىىز ح ى بعىىد وىىا مزيىىد مىىن املعلومىىات مىىن صىىاحص
الشكوىة ف نه ال تتهذ أية إجراءات إ افية بشفن الشكوى .أمىا إذا رأت اللج ىة أن ه ىاو أدلىة
وافيىىة للماىىي قُىدماة هىىري دعىىوة املمىىارس املزعىىوم للتمييىىز بغيىىة تقيىىيم احتمىىاالت املصىىاحلة يف
املراحىىل االبتدائيىىة دون اخل ىىوش يف وقىىائا القا ىىية .وهىىذا يتىىيلة يف أوث ىىر األحيىىانة التوص ىىل إىل
تسىىوية مبكىىرة للقاىىيةة وبالتىىا ه ىىص عمليىىة م ولىىةة تكىىون مكلفىىة وتسىىتغرق وقت ى ا طىىويالا .وإذا
وىان املمىىارس املزعىىوم للتمييىىز بىىري رابىىص يف املصىىاحلةة ولكىىن الشىىكوى تسىىت د علىىى مىىا يبىىدو إىل
أسء سليمةة هري اللج ة حتقيقا وامالا.
 -65وقىىد يتبىىن يف أعقىىاغ التحقي ى أنىىه ال يوجىىد ح ى ذلىىي احلىىن أي دليىىل علىىى التمييىىزة
ع دئىىذ ت ىىر الشىىكوى جانب ىا .وإذا لصىىت اللج ىىةة بعىىد إمتىىام التحقي ى ة إىل أن ه ىىاوة علىىى
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األرجلة متييزا على أساس أحد األسباغ املشمولة حبماية القانونة تبذل اولة أ رية للمصاحلة.
ويرسى ىىل إىل األط ى ىراف تقريى ىىر يتاى ىىمن توصى ىىيات اللج ى ىىة ويى ىىدعوها يف الوقى ىىت نفسى ىىه إىل اولى ىىة
املص ىىاحلة .وإذا ال ي ىىتم التوص ىىل إىل تس ىىوية يف با ىىون  45يومى ىاة ميك ىىن للج ىىة حي ة ىىذة مبوافق ىىة
صاحص الشكوىة إحالة املسفلة إىل احملكمة.
 -66ويف نيسان/أبريل 2013ة أصدرت جل ة تكافؤ الفرص مبادل توجيهيىة ألربىاغ العمىل يف
إطىار املىىادة ()3(27و) مىىن القىىانون تعلىم فيهىىاة يف ولىىة أمىىورة بفنىه م لىىوغة ومىىا ورد يف املىىادة 9
مىىن القىىانونة مىىن وىىل رغ عمىىل يسىىتهدم أوثىىر مىىن  10عمىىال علىىى أسىىاس التفىىرغة أن ياىىا وأن
ي ب سياسة لتكافؤ الفرص تتمشى ما املبادل التوجيهية واملدونات الصادرة عن اللج ة.
 -67ويف حىىن تتمثىىل واليىىة جل ىىة تكىىافؤ الفىىرص يف العمىىل علىىى القاىىاء علىىى التمييىىز وتعزيىىز
تكافؤ الفرص وإقامة عالقات جيدة بن األ ىهاص علىى ا ىتالف حىالتهمة فى ن حملكمىة تكىافؤ
الفرص سل ة إصدار األوامر املؤقتة والتوجيهات وأوامر التعويض مبا يصىل إىل  500 000روبيىة
موريشيوسىىية .وقىىد يفاىىي عىىدم االمتثىىال ألمىىر أو توجيىىه مىىن كمىىة تكىىافؤ الفىىرص إىل ارتكىىاغ
جرميىىة يعاقىىص عليهىىا بغرامىىة أقصىىاها  100 000روبيىىة موريشيوسىىية وبالسىىجن ملىىدة ال تتجىىاون
مخء س وات.
 -68وقد عاجلت جل ىة تكىافؤ الفىرص م ىذ إنشىائها أوثىر مىن  1 400قاىية مرفوعىة إمىا مىن
أفىراد أو مىن عموعىة مىن األفىراد يلتمسىون اإلنصىاف مىن حىاالت متييىز .بىري أن اللج ىة صىادفت
أياىا عىىددا مىىن القاىىايا التافهىىة الكيديىىة الى ال أسىىاس هلىىا والىواردة مىىن مشىىتكن .وتقىىوم اللج ىىة
بتوعية السكان فيما يتعل بتقدم الشكاوى هلا.
 -69ومل ا استهدام اإلن نت ل شر الرسىائل التمييزيىة أو الع صىريةة ف ىر قىانون تك ولوجيىات
املعلومات واالتصاالت استهدام إحدى دمات املعلومات واالتصاالت يف ال روف التالية:
ل ق ىىل أو اس ىىتالم رس ىىالة مس ىىيةة بش ىىكل ص ىىار ة أو ب ىىري الئق ىىة أو ذات ط ىىابا
(أ)
مشنة أو فاحشة أو هتديدي
(غ)

بغرش التسبص ألي هص يف اإلنعاو أو اإلتعاغ أو القل بال لزوم

(و) ل ق ىىل رس ىىالة ذات ط ىىابا فتم ىىل أن يه ىىدد دف ىىا الدول ىىة أو الس ىىالمة العام ىىة أو
يعر ها لله ر.
ال ام العامة أو أن ه

 -70وأنشةت جل ة للحقيقة والعدالة بدأت العمل يف  20ذار/مارس  2009مبوجص قىانون
جل ىىة احلقيق ىىة والعدال ىىة .وق ىىد م ح ىىت ه ىىذه اللج ىىة ص ىىالحية إج ىراء حتقيق ىىات ع ىىن ال ىىرق والعم ىىل
مبوجىىص عقىىود ىىددة األجىىل يف موريشىىيوسة وحتديىىد التىىدابري امل اسىىبة ال ى يتعىىن اختاذهىىا لصىىاحل
أحف ىىاد الرقي ى والعم ىىال بعق ىىود ىىددة األج ىىلة والتحقي ى يف الش ىىكاوى املقدم ىىة م ىىن األ ىىهاص
املتاررين من مصىادرة أراش أو مىن حيىانة أراش بالتقىادم يىدعون أن هلىم مصىلحة فيهىاة وإعىداد
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تقري ىىر ىىامل ع ىىن أنشى ى تها واس ىىت تاجاهتا اس ىىت ادا إىل املعلوم ىىات الوقائعي ىىة واملو ىىوعية واألدل ىىة.
وقدمت اللج ة تقريرها إىل رئيء اجلمهورية يف  25تشرين الثاين/نوفما .2011
 -71وأنشةت جل ة ونارية لل ر يف التوصيات الواردة يف التقرير وبىدأت حى ا ن اإلجىراءات
التالية:
إنشىىاء وحىىدة للبحىىوث املتعلقىىة باألرا ىىي والوسىىاطة مىىن أجىىل مواصىىلة البحىىل
(أ)
عن عمليات مصادرة األرا ي احملتملة
(غ) إرسىىال التقريىىر املؤقىىت عىىن احلىىاالت ال ى توجىىد فيهىىا أدلىىة وافيىىة علىىى مصىىادرة
أراش إىل مكتص املدعي العام الستشارته عن اخل وات املقبلة
(و) توجيىىه طلىىص إىل ونارة الف ىىون والثقافىىة مىىن أجىىل حتديىىد أراش لتشىىييد متحىىف
للرقي هباة وبدء اقت اء ما سيو ا فيه من معرو ات.
حماية األشخاص ذوي اإلعاقة
 -72ص ىىدقت موريش ىىيوس عل ىىى اتفاقي ىىة األم ىىم املتح ىىدة حلق ىىوق األ ىىهاص ذوي اإلعاق ىىة يف
وانون الثاين/ي اير  .2010وترى احلكومة أنه ي بغي حتقي تكافؤ الفرص جلميا املىواط ن وعىدم
التمييز يف اجملتما.
 -73ويف موريشىىيوس اىىا ت ىىيم عمالىىة األ ىىهاص ذوي اإلعاقىىة حتديىىدا للقىىانون املتعل ى
بت ىىدريص األ ىىهاص ذوي اإلعاق ىىة وت ىىوظيفهم . وتف ىىرش امل ىىادة  13م ىىن ه ىىذا الق ىىانون عل ىىى و ىىل
ص ىىاحص عم ىىل ل ىىه ق ىىوة عامل ىىة م ىىن  35ع ىىامالا أو أوث ىىر أن يوظ ىىف ع ىىددا م ىىن األ ىىهاص ذوي
اإلعاقة على ال حو احملدد يف اجلزء األول من اجلدول امللح بالقانون .وي ص ذلىي اجلىدول علىى
أنه ي بغي أال تقل ال سبة املةوية من األ هاص ذوي اإلعاقة العاملن عىن  3يف املائىة مىن عمىو
القوة العاملة .وي ب هذا القانون أيا ا علىى اهليةىات ىبه احلكوميىة واجملىالء التشىريعية واللجىان
والش ىىروات ال ى تك ىىون فيه ىىا احلكوم ىىة جه ىىة مس ىىامهة . وج ىىرى تع ىىديل ه ىىذا الق ىىانون ع ىىام 2012
لتحقي األهداف التالية: 
حتديد وسيلة أفاىل إلنفىاذ القىانون هبىدف التشىجيا علىى حصىول األ ىهاص
(أ)
ذوي اإلعاقة على العمالة
(غ) إنشى ى ىىاء جل ى ى ىىة اس ى ى ىىتما تا ى ى ى لا مبس ى ى ىىؤولية حتدي ى ى ىىد مس ى ى ىىامهة أرب ى ى ىىاغ العم ى ى ىىل
واالستث اءات من أحكام القانون
(و)

ال فيا يف الغرامة املفرو ة يف حال عدم االمتثال للقانون.

 -74وي ص قانون مراقبة الب اء الذي أقر عام  2012على تعزيىز إمكانيىة وصىول ويىا فةىات
األ ىىهاص ذوي اإلعاقىىة إىل اهلياوىىل األساسىىية العامىىة .ود ىىل حيىىز ال فىىاذ أيا ى ا يف  31متىىون/
يوليىىه  2014قىىانون جديىىد حلقىىوق التىىفليف ياىىفي ال ىىابا احمللىىي علىىى أحكىىام معاهىىدة م ىراوش
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لعام  .2013وذلي بال صة يف ولة أمىور علىى إتاحىة إمكانيىة وصىول املكفىوفن إىل املصى فات
امل شورة يف كل يسهل االطال عليه.
 -75وج ى ىىرى تع ى ىىديل ق ى ىىانون املك ى ىىوس بواسى ى ى ة ن ى ىىم (تع ى ىىديل جى ى ىدول) املك ى ىىوس (رق ى ىىم )3
لعىىام  2013ال ى د ل ىت حيىىز ال فىىاذ يف  25تش ىرين األول/أوتىىوبر 2013ة لل ى ص علىىى م ى ل
إعفىاءات مىىن الرسىىوم اجلمرويىىة لشىراء سىىيارات لفةىىات جديىىدة مىىن األ ىىهاصة ىىالف الصىىم أو
املكفىىوفن .ومىىن ة أصىىبل والىىدو األطفىىال دون الثام ىىة عشىىرة مىىن العمىىر ذوي عجىىز يف الع ىىام
ب س ىىبة  100يف املائ ىىةة حس ىىص ىىهادة اجملل ىىء ال ىىن لل ىىونارة املس ىىؤول ع ىىن مو ىىو الا ىىمان
االجتماعية مؤهلون للشراء .وقد أنيلة يف عام 2015ة حتديد السن ع د  18عاما.
 -76ومبوجص التعديالت ال أد لت على قانون املكوسة سيصبل مبقدور الوالدين املؤهلن
الىىذين يقيمىىون يف موريشىىيوس ىراء سىىيارة مىىن نىىو مصىىمم صيص ىا ل قىىل ىىهص ذي إعاقىىةة
ال تتجىىاون قىىدرة روهىىا  1 450س ى تيم ا مكعب ىا .وسىىتكون نسىىبة الرسىىوم اجلمرويىىة علىىى هىىذه
السيارة  15يف املائة .وسيصبل مبقدور الوالدين املؤهلن الذين يقيمىون يف جزيىرة رودريغىء ىراء
س ىىيارة م ىىن ن ىىو مص ىىمم صيصى ى ا ل ق ىىل ىىهص ذي إعاق ىىةة ال تتج ىىاون ق ىىدرة روه ىىا 1 450
س تيم ا مكعبا ما دفا  15يف املائة مىن الرسىوم اجلمرويىةة أو مروبىة ذات مقصىورتن مىا دفىا 5
يف املائة من الرسوم اجلمروية .ومي ل هذا االمتيان مرة ول سبا س وات .وحيثما يقت ا املىدير العىام
هليةة اإليرادات يف موريشيوس بفن سيارة أو مروبة ذات مقصىورتن تاىررت يف حىادث وصىار هبىا
ع ص واملة جيون له أن مي ل امتيانا الستبدال السيارة.
 -77وباإل ىىافة إىل ذل ىىية متى ى ل احلكوم ىىة عموع ىىة واس ىىعة م ىىن االس ىىتحقاقات االجتماعي ىىة
لل هاص ذوي اإلعاقة من ذلي مثال:
املعونة االجتماعية :فصل األ هاص الىذين لىديهم عجىز ب سىبة  60يف املائىة
(أ)
علىىى معىىاجل تقاعىىدي أساسىىي .وإذا وىىانوا يعىىانون مىىن إعاقىىة ىىديدةة ف ى ام فصىىلون علىىى بىىدل
مقدمي الرعاية عالوة على معاجل العجز التقاعدي
(غ) تىىوفري األجهىىزة املسىىاعدة عانىىا :تىىوفر أجهىىزة املسىىاعدة مثىىل الكراسىىي املتحروىىة
وأجهزة تقوية السما عانا لل هاص ذوي اإلعاقة
(و) برنى ىىامج تقى ىىدم اخلى ىىدمات ملوريشى ىىيوس :هبى ىىدف مكافحى ىىة الب الى ىىة يف صى ىىفوف
األ ى ىىهاص ذوي اإلعاق ى ىىةة حتج ى ىىز وظ ى ىىائف مدفوع ى ىىة األج ى ىىر يف ال ى ىىونارات واإلدارات لله ى ىىرجين
العاطلن عن العمل من ذوي اإلعاقة
(د) برنامج القروش لل هاص ذوي اإلعاقة :يوفر ص دوق رعاية املوظفن قرو ا
ميسىىرة بسىىعر فائىىدة يبلىىد  4يف املائىىة لل ىىهاص ذوي اإلعاقىىة لش ىراء املعىىدات املؤهلىىة واملروبىىات
املؤهلةة وإجراء التعديالت بالبيوت
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(ه) إمكاني ى ىىة الوص ى ىىول إىل تك ولوجي ى ىىا املعلوم ى ىىات واالتص ى ىىاالت :ي ى ىىوفر ص ى ى ى دوق
لوا الجيء االستةماين التىدريص علىى تك ولوجيىا املعلومىات واالتصىاالت ويتىيل إمكانيىة الوصىول
إىل أحدث املعدات اخلاصة باملكفوفن .وتوفر ونارة التعلىيم واملىوارد البشىرية عانىا حواسىيص برايىل
لل الغ ذوي اإلعاقة البصرية
(و)

توفر لل هاص ذوي اإلعاقة املؤهلن لشراء سيارات مراف معفاة من الرسوم

(ن)

توفر لل هاص ذوي اإلعاقة املؤهلنة عاناة قسائم لوقوف السيارات.

 -78وجرى يف  9حزيران/يونيه  2015توقيا بروتووول تعاون بن ونارة املساواة بن اجل سن
ومنىاء ال فىىل ورعايىىة األسىىرة وونارة الاىىمان االجتمىاعي والتاىىامن الىىوطين ومؤسسىىات اإلصىىال .
ومبوجىىص الاوتووىىولة تا ى لا الوحىىدة املع يىىة بىىذوي اإلعاقىىة التابعىىة لىىونارة الاىىمان االجتمىىاعي
والتاامن الوطين ومؤسسات اإلصال ة جبملة أمور م ها ما يلي:


املساعدة يف نقل األطفال ذوي اإلعاقة حايا الع ف إىل أماون م ة



تقدم اخلدمات املتهصصةة وم جم بلغة اإل ارةة واألجهىزة املسىاعدةة حسىص
االقتااءة إىل األطفال ذوي اإلعاقة حايا الع ف



اال ى ال بالتوعيىىة والتثقيىىف ألب ىراش الوقايىىة وإعىىادة تفهيىىل األطفىىال ىىحايا
الع فة مبا يف ذلي األطفال ذوو اإلعاقة



القيىىام بتىىدريص مقىىدمي الرعايىىة والوالىىدين واملىىوظفن يف مراوىىز الرعايىىة ال هاريىىةة
واملىىدارس املتهصصىىة وامل مىىات بىىري احلكوميىىةة وب ىىاء قىىدراهتم لتمكي ى هم مىىن
التعرف على و أفال على حاالت االعتداء على األطفال ذوي اإلعاقة.

 -79وهتىىدف ونارة الاىىمان االجتمىىاعي والتا ىىامن الىىوطين ومؤسسىىات اإلصىىال أيا ىا إىل
حتسن عملية إدماو األطفال ذوي اإلعاقة وهي توفر عدة تسهيالت من قبيل:
برنىىامج م ى ل دراسىىية م ىىن أجىىل تش ىىجيا األطفىىال ذوي اإلعاق ىىة علىىى مواص ىىلة
(أ)
دراساهتم الثانوية واجلامعية
(غ) تسديد أجرة الرووغ يف احلافالت للوالدين الذين يرافقون األطفال املعوقن إىل
املدرسةة وتسديد أجرة سيارات األجرة لل لبة ذوي اإلعاقة الشديدة الذين يدرسون يف اجلامعة
(و) تى ىىوفري تس ى ىىهيالت ال باعى ىىة ذات احلج ى ىىم الكبى ىىري وبراي ى ىىل للطفى ىىال املكف ى ىىوفن
امل دعن يف املؤسسات الرئيسية.
 -80وبغيىة تىوفري التعلىيم االبتىدائي والثىانوي الشىامل للجميىا واجليىد ال وعيىة واجملىاين للطفىىال
ذوي اإلعاقىىةة اختىىذت ونارة التعلىىيم وامل ىوارد البش ىريةة والتعلىىيم العىىا والبحىىل العلمىىي ولىىة مىىن
التدابري م ها ما يلي:
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إنشىىاء وحىىدات متكاملىىة يف املىىدارس االبتدائيىىة الرئيسىىية يف ويىىا أ ىىاء اجلزيىىرة
(أ)
هبدف الوصول إىل األطفال ذوي االحتياجات التعليمية اخلاصىة .وتوجىد يف الوقىت احلا ىر 14
من هذه الوحدات املتكاملة
(غ)
فصول الدراسة
(و)

جيىىري تعىىديل املىىدارسة بصىىفة تدرجييىىةة ب نشىىاء م حىىدرات لتيسىىري الوصىىول إىل
جيري جبميا املدارس الثانوية اجلديدة توفري م حدرات ومراف صحية مؤهلة

(د) يىىوفر للطفىىال ذوي اإلعاقىىة السىىمعية مدرسىىن/م وىىن ىىفوين اصىىن يف
املدارس الثانوية الرئيسية بالتعاون ال شي ما امل مات بري احلكومية
(ه) تىىوفر تسىىهيالت مقىىدمي الرعايىىة يف املىىدارس االبتدائيىىة والثانويىىة الرئيسىىية لتمكىىن
األطفال ذوي اإلعاقة من الت قل يف أ اء عما املدرسةة واملشاروة الفعلية يف األنش ة األوادميية.
 -81إال أن احلكومىة تىدرو أنىىه ال يىزال ه ىىاو الكثىري ةىىا ي بغىي عملىىه مىن أجىىل إدمىاو األ ىىهاص
ذوي اإلعاقىىة يف التيىىار الرئيسىىية وأنىىهة علىىى ىىو مىىا ورد يف برنىىامج احلكومىىة للفى ة 2019-2015ة
ف اا تعتزم ‘1‘ :تعديل املادتن  3و 16من الدسىتور إلدراو مفهىوم اإلعاقىة يف هىاتن املىادتن وتقىدم
مشىىرو قىىانون بشىىفن اإلعاقىىة يىىوفر املزيىىد مىىن احلمايىىة لل ىىهاص ذوي اإلعاقىىة ‘ ‘2تشىجيا وصىىول
ال ىىالغ م ىىن األس ىىر ذات ال ىىد ل امل ى هفض وال ىىالغ ذوي اإلعاق ىىة إىل التعل ىىيم الع ىىا ‘ ‘3إنش ىىاء
مروز تفهيل لتلبية احتياجات املر ى من ذوي اإلعاقة إثر احلوادث والعمليات اجلراحية.
حماية المسنين
 -82ويىىا األ ىىهاص املس ى ن الىىذين تبلىىد أعمىىارهم  60عام ىا ومىىا فىىوق والىىذين يسىىتوفون
رو اإلقامةة مؤهلون للحصول على املعاجل التقاعدي األساسي الشامل .وعىالوة علىى ذلىية
يتلق ى ىىى املسى ى ى ون املع ى ىىونون ب ى ىىدالت أ ى ىىرى يف إط ى ىىار ق ى ىىانون املعون ى ىىة االجتماعي ى ىىة باإل ى ىىافة إىل
االستحقاقات العي ية .ويتمتا املس ون أيا ا بتسهيالت ال قل اجملاين باحلافالت.
 -83وي ى ص قىىانون محايىىة املس ى نة الىىذي صىىدر عىىام  2005وأعلىىن عىىام 2006ة يف ولىىة
أمىىورة علىىى إنشىىاء ىىبكة حلمايىىة املس ى نة ومرصىىد للمس ى ن يف وىىل م قىىة تعي هىىا جل ىىة املراقبىىة
املع ية باملس نة ووحدة حلماية املسى ن مىن أجىل تىوفري محايىة أفاىل للمسى ن .وتتواصىل محىالت
التوعيىىة والتثقيىىف بىىن الشىىباغ وال سىىاء واملس ى ن .وقىىد مت إبىىالغ الىىونارة عىىن  7 533حالىىة مىىن
حاالت إسىاءة معاملىة املسى ن م ىذ عىام  2006وهىري معاجلىة مع ىم احلىاالت ب سىداء املشىورةة
والوساطة واالجتما ما األسر.
 -84وبىىدأت ونارة الاىىمان االجتمىىاعي والتاىىامن الىىوطين ومؤسسىىات اإلصىىال ة مىىن أجىىل
القاىىاء عل ىىى ح ىىاالت إس ىىاءة معامل ىىة املس ى نة يف ت في ىىذ الت ىىدابري اجلدي ىىدة التالي ىىة لتحس ىىن أم ىىن
املس ن ومحايتهم:
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(أ)

جيري استعراش قانون محاية املس ن لعام 2005من أجل تعزيز محاية املس ن

(غ) جيري تعزيز التشىريعات يف هىذا الصىدد لاىمان أن تكىون دور الرعايىة السىك ية
عهىىزة بكىىامريات الىىدوائر التلفزيونيىىة املغلقىىة .وسيش ى أيا ى ا علىىى هىىذه املؤسسىىات تىىفمن وجىىود
طبيص متفرغ وتوظيف مقدمي رعاية مؤهلن ومدربنة باإل افة إىل طبيص نفساين
(و) جي ىىري إع ىىداد الص ىىيغة ال هائي ىىة لورق ىىة االسى ى اتيجية الوط ي ىىة بش ىىفن الش ىىيهو ة
للف ة .2020-2016
 -85واخت ىىذت ونارة الا ىىمان االجتم ىىاعي والتا ىىامن ال ىىوطين ومؤسس ىىات اإلص ىىال ب ىىدورها
تدابري لتحسن رفاه املس ن من بي ها ما يلي:
أنشع علء لكبار السن مبوجىص قىانون علىء وبىار السىن .وللمجلىء ىبكة
(أ)
مىن وعيىىات وبىىار السىىن يف موريشىيوس تتلقىىى م حىىة سى وية مىن احلكومىىة لت ىىيم أنشى ة تثقيفيىىة
وترفيهية وثقافية على الصعيد اإلقليمي
(غ)
للمس ن واملعاقن

توفري األنش ة ال فيهية بفماون السىكىن مبعىدل دعىم مرتفىا يف املراوىز ال فيهيىة

(و)

توفري املشورة القانونية بشفن حقوق امللكية

(د)

تدريص مقدمي الرعاية على الع اية باملس ن.

 -86وأنش ى ىىع مرص ى ىىد مع ى ىىين بالش ى ىىيهو ة إلجى ى ىراء حب ى ىىوث ذات م ح ى ىىى عمل ى ىىي يف اجلوان ى ىىص
 2014عىىن املوا ىىيا

االجتماعيىىة االقتصىىادية للشىىيهو ة .وقىىدم التقريىىر األول يف نيسىىان/أبريل
التالي ى ىىة ‘1‘ :اإلس ى ىىكان ‘ ‘2احلماي ى ىىة ‘ ‘3الص ى ىىحة (م ى ىىرش الزه ى ىىامير واخل ى ىىرف) ‘ ‘4ال في ى ىىه
واملراف ال فيهية.
 -87ويالحىىأ أيا ىا أن عىىدد املسى ن الىىذين يعيشىىون مبفىىردهم يف تزايىىد م ىىرد .وتعتىىزم الىىونارة
املع يىىةة مىىن أجىىل نيىىادة محايىىة هىىذه الفةىىة مىىن املىواط نة بىىدء ىىدمات رعايىىة تت لىىص تقىىدم دعىىم
اص للمس ن ذوي اإلعاقة والذين يعيشون مبفردهمة وجزء مىن اسى اتيجيتها لتقىدم " ىدمات
عتمعية" هلم.
حماية الفئات الضعيفة
 -88تُعىىد مشىىكلة الفقىىر قاىىية ت ىىال ويىىا ىرائل اجملتمىىا وال تىىؤثر يف ىىرفة بعي هىىا .ووفق ى ا
 10أسىىرة معيشىىيةة
لدراسىىة استقصىىائية أجرهتىىا مؤسسىىة التمكىىن الوط يىىةة وىىان ه ىىاو ىىو 200
 31وى ىانون األول/
 40ىىهصة يعيش ىىون دون ىىي الفق ىىرة ال ىىذي ح ىىدد يف 
أي حى ىوا  000
 2012بى 6 200روبية يف الشهر لكل أسرة معيشية.وتبلد نسبة الفقر يف موريشىيوس

ديسما
 7.9يف املائىىة مىىن السىىكان
باالسىىت اد إىل ىىي الفقىىر ال سىىن (نصىىف متوسىىي الىىد ل الشىىهري) 
علىىى الىىربم مىىن أاىىا ت ىىال أقىىل مىىن 1 يف املائىىة مىىن السىىكان باالسىىت اد إىل تعريىىف الفقىىر احملىىدد
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مببلىىد  1دوالر مىىن دوالرات الواليىىات املتحىىدة .والفقىىر يف البلىىد هيكلىىي إىل حىىد وبىىرية وال يىرتبي
بىىالفرص االقتصىىادية املتاحىىة لكسىىص الىىد ل .وميثىىل القاىىاء التىىام علىىى الفقىىر حتىىديا ىىر تسىىعى
2006ة و ىىعت عىىدة

احلكومىىة إىل التغلىىص عليىىه بالتعىىاون مىىا ويىىا اجلهىىات املع يىىة .وم ىىذ عىىام
برامج للقااء على الفقر أو التهفيف من حدتهة وما هو مبن أدناه.  

إنشاء ونارة التكامل االجتماعي والتمكن االقتصادي
2010ة أنشفت احلكومة ونارة التكامل االجتماعي والتمكن االقتصادي

 -89يف أيار/مايو
ال يتمثل هدفها الرئيسي يف القااء على الفقر املىدقا .واعتُمىدت اسى اتيجية ذات ثالثىة ىاور
تشىىمل ثالثىىة ب ىرامج رئيسىىيةة وهىىي املسىىكن االجتمىىاعي والتمكىىن اجملتمعىىية ومنىىاء ال فىىل ورفىىاه
األسرةة والتدريص والتوظيىف .وتعكىف مؤسسىة التمكىن الوط يىة بالفعىلة وهىي اجلهىان الت فيىذي
للونارةة على ت فيذ عموعة من الاامج يف إطار امل على و يتيل توفري الدعم الفوري للفةات
الاىىعيفة ويعىىزن الت ميىىة اجملتمعيىىة املتكاملىىة ويتىىيل للعىىاطلن عىىن العمىىل احلصىىول علىىى مىىؤهالت
جديدة ويشجا ت وير األنش ة املدرة للد ل.
 -90وتق ىوم ونارة التكامىىل االجتمىىاعي والتمكىىن االقتصىىادي بتجميىىا قاعىىدة بيانىىات وط يىىة
للسر املعيشية الاعيفة ال تعيش حتىت عتبىة الفقىر عىن طريى السىجل االجتمىاعي ملوريشىيوسة
من أجل أن تكفل أنه لن تستفيد من ا ن فصاعدا من اخلدمات الى تقىدمها مؤسسىة التمكىن
الوط يىىة إال األس ىر ال ى تسىىتح ذلىىي .وسىىيجرية بصىىورة مسىىتمرةة رصىىد هىىذه األسىىر وتزويىىدها
مبىىا تت لبىىه مىىن دعىىم ومتكىىن .ومىىن املتوقىىا أن يىىؤدي هىىذا التىىدبري إىل إرسىىاء عمليىىة عادلىىة و ىىفافة
ويف الوقىىت نفسىىه إىل ىىمان االسىىتهدام احلصىىيف للم ىوال العامىىة .وسىىيمكن الىىونارة أيا ى ا مىىن
رصد عدد األسر املعيشية ال هي بصدد اخلروو مىن فىخ الفقىر .وأنشىةت وحىدة للرصىد والتقيىيم
على مستوى الونارة املذوورة لتقييم أثر املشاريا والاامج ال هي يف صاحل الفقراء.
 -91واملسىىؤولية االجتماعيىىة للشىىروات هىىو املفهىىوم الىىذي تعمىىل مبوجبىىه الشىىروات علىىى حتقيى
التوانن بن ال مو االقتصادي اخلاصىة هبىا والت ميىة االجتماعيىة والبيةيىة املسىتدامة مل ىاط عملياهتىا.
والش ىىروة الرفيع ىىة األداء يف ع ىىال املس ىىؤولية االجتماعي ىىة ه ىىي الى ى تتج ىىاون ع ىىرد االمتث ىىال ل ط ىىار
القىىانوين وتسىىعى ب شىىا إىل تىىرو ثىىار إجيابيىىة يف اجملتمعىىات احملليىىة مىىا بصىىمتها البيةيىىة .وو ىىعت
حكومىىة موريشىيوس سياسىىة هىىدفها العىىام هىىو محىىل الشىىروات املسىىجلة علىىى دفىىا 2 يف املائىىة مىىن
أرباحها الدف ية للاامج ال تسهم يف الت مية االجتماعية والبيةية للبلد.
2015ة مفهىىوم جديىىد هىىو "الرعايىىة" يسىىمل يف إطىىاره

 -92وبىىرنة يف ىىاغ امليزانيىىة لعىىام
للمؤسسات ال تسهم يف املسؤولية االجتماعية للشروات بفن تف ذ بيد الىذين حتتىويهم يف البلىد
جيوغ الفقر ال ال ميكن حتملها .وي ص مفهوم "الرعاية" على ترتيبات للت مية املتوسى ة األجىل
وال ويلة األجل يف جيوغ الفقر .والشروات حرة ا ن يف ختصيص 2 يف املائة من املبلىد الىدا ل
يف إطىىار املسىىؤولية االجتماعيىىة للشىىروات وفق ى ا جملموعىىة األولويىىات اخلاصىىة بكىىل م هىىا .وقىىد بىىدأ
بالفعل ت فيذ املشرو الذي يشمل ما يلي:
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حتسن ظروف العيش بشكل عام
رفا مستوى العمالة



احلد من ا فات االجتماعية






مان التحاق ويا األطفال باملدارس وت وير مواهبهم بالكامل
إنشاء املراف الريا ية وال فيهية

حتسن نوعية احلياة عموما.

 2015مبثابىة م ىىا

 -93وعلىى الصىعيد االسى اتيجية سىيكون مرصىد الفقىىر املقىرر إنشىاته يف عىىام
دائم جلميا أصحاغ املصلحة املع ين مبعاجلة الفقر جبميا أ ىكاله علىى ىو مسىتدام .وسىيعمل أياى ا
ومجموعىىة نش ى ة يف عىىال الىىدعوة ملكافحىىة الفقىىر وإقامىىة روابىىي الصىىلة مىىا املرصىىد اإلقليمىىي للفقىىر
التابا للجماعة اإلمنائية للج وغ األفريقي من أجل تبادل املعلومات وأفال املمارسات.
 -94وما نال ه او بعىض التحىديات الى يتعىن علىى الىونارة معاجلتهىا وىي تىتمكن مىن ت فيىذ
مشىىاريعها وبراعهىىا الراميىىة إىل القاىىاء علىىى الفقىىر .وه ىىاو أساس ى ا مىىا أبدتىىه األسىىر الاىىعيفة ال ى
تتلقىىى املسىىاعدة االجتماعيىىة مىىن انعىىدام احلىىافز واالهتمىىام باالناىىمام إىل بىرامج التمكىىن .وه ىىاو
أيا ىا احلاجىىة إىل نقلىىة نوعيىىة يف عقليىىة الفةىىات الاىىعيفة إلطىىالق إرادة اإلفىىالت مىىن فىىخ الفقىىر
واالنىىدماو يف التيىىار الرئيسىىي للمجتمىىا وه ىىاو أيا ى ا القيىىود املتعلقىىة بامليزانيىىة .ومىىن املتوقىىا أن
ة مار ال ال هي قيد اإلعداد واملتعلقة بالتهفيف من حدة الفقر هذه املسائل.
تعا

برامج اإلسكان
 -95يشكل اإلسكان جزءا من ال روف االجتماعيىة األساسىية الى حتىدد نوعيىة حيىاة ال ىاس
ورفاههم .واإلسكان االجتماعي هىو أحىد اجملىاالت الى ي جىز فيهىا عمىل وبىري مىن أجىل القاىاء
علىىى الفقىىر املىىدقاة والتمكىىن االقتصىىادي للسىىر الاىىعيفة ذات الىىد ل امل ى هفض مبىىا يف ذلىىي
األسىىر املعيشىىية ال ى ترأسىىها نس ىىاءة وتعزيىىز ان ىدماجها االجتمىىاعي لتش ىىجيعها علىىى املش ىىاروة يف
الت ميىىة اهليكليىىة واالقتصىىادية واالجتماعيىىة واملكانيىىة للبلىىد .وقىىد تعهىىدت حكومىىة موريشىىيوسة يف
2019ة بزيىىادة العىىرش فيمىىا يتعل ى باملسىىاون وملكيىىة امل ىىانل

برناعهىىا احلكىىومي للف ى ة-2015
بال س ىىبة للفة ىىات احملروم ىىة اقتص ىىادي ا واجتماعي ى ى ا .وتتج ىىه السياس ىىات احلالي ىىة يف ع ىىال اإلس ىىكان
االجتماعي و ما يلي:
تس ىىهيل إمكاني ىىة الوص ىىول إىل عموع ىىة مت وع ىىة م ىىن املس ىىاون امليس ىىورة التكلف ىىة
(أ)
لتلبية االحتياجات املهتلفة واملت ورة للجيال احلا رة واملقبلة
(غ) تعزيز االندماو االجتماعي والثقايف بتوفري املراف االجتماعية وال فيهيىة امل اسىبة
يف إطار ت وير اإلسكان االجتماعي
(و) و ى ىىا ب ى ىرامج تل ى ىىة لت ى ىىوير اإلسى ىىكان مى ىىن أجى ىىل املسى ىىاعدة على ىىى اإلدمى ىىاو
واملساواة بن الفةات ذات الد ل امل هفض.
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السياسات احلكومية يف عال اإلسكان االجتماعي
 -96م ى ىىن ب ى ىىن أ ه ى ىىداف ونارة اإلس ى ىىكان واألرا ى ىىي و ى ىىا برن ى ىىامج إس ى ىىكان وط ى ىىين للف ى ى ى ة
 10وح ى ىىدة س ى ىىك ية باخلرس ى ىىانة مس ى ىىاحة و ى ىىل
 . 2019-2015ويش ى ىىمل الان ى ىىامج ب ى ىىاء 000
 20روبيىة ىهريا.
م ها  50مى ا مربعىا للسىر املعيشىية الى تى او إيراداهتىا بىن 6 200و 000
وهىذه الوحىىدات السىك ية موجهىىة للمسىتفيدين مىىن املؤسسىة الوط يىىة لت ىوير اإلسىىكان ب عانىة مىىن
احلكومة على ال حو التا :
د ل األسرة (بالروبية)

10 000-6 200
15 000-10 001
20 000-15 001

اإلعانة احلكومية

سعر راء الوحدة السك ية

ثلثا تكلفة التشييد
نصف تكلفة التشييد
ُمخء تكلفة التشييد

ثلل تكلفة التشييد
نصف تكلفة التشييد
 5/4تكلفة التشييد

 -97وفيما يلي معايري األهلية بال سبة ملقدمي طلبات احلصول على وحدة سك ية:
''1

ال ميلكىىون مسىىك ا (مبىىا يف ذلىىي مسىىكن مىىن املؤسسىىة الوط يىىة لت ىىوير اإلسىىكان
أو من هيةة اإلسكان املروزية)

''2

ال ميلكون ق عة أرش سك ية

''3

ليست يف حونهتم ق عة من أرا ي الدولة عن طري االستةجار

''4

مي حوا أي قرش برعاية من احلكومة من قبل روة موريشيوس ل سكان

''5

يستفيدوا من أي م حة حكومية لصص بالطة سقف

''6

يتلقوا أي مساعدة مالية من احلكومة من أجل راء مواد ب اء.

 -98وميك ىىن للمس ىىتفيدين تس ىىوية تكلف ىىة امل ىىانل إم ىىا نق ىىدا أو برعاي ىىة م ىىن احلكوم ىىة م ىىن ىىالل
قىىروش مىىن مؤسسىىات ماليىىة مىىن قبيىىل ىىروة موريشىىيوس ل سىىكان أو مىىن بريهىىا مىىن املؤسسىىات
 30حزي ىران/
الرائىىدة .وىىذلي مي ى ل ويىىا املسىىتفيدين عقىىود إجيىىار سىىك ية طويلىىة األجىىل ت تهىىي يف 
2060ة علىىى ق عىىة األرش .اإلجيىىارات السى ويةة بال سىىبة لعقىىود اإلجيىىار املتعلقىىة مبواقىىا ب يىىت

يونيىىه
عليها وحدة سك يةة هي بسعر رمزي على أساس د ل املستفيدين على ال حو التا :
د ل األسرة املعيشية (بالروبية)

اإلجيار الس وي (بالروبية)

15 000-10 001

2 000

20 000-15 001

3 000

<7 500
10 000-7 501

34

1
1 000

مالح ات
نيادة ب سبة  50يف املائة لكل ف ة
 10س وات الحقة
نيادة ب سبة  50يف املائة لكل ف ة
 10س وات الحقة
نيادة ب سبة  50يف املائة لكل ف ة
 10س وات الحقة
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 2015نيىىادة حجىىم الوحىىدات السىىك ية ال ى جيىىري تشىىييدها

 -99وقىىد أتاحىىت ميزانيىىة عىىام
 50م ى ا مربع ىا السىىتيعاغ بىىرف نىىوم علىىى األقىىل مقارنىىة بىىالاامج السىىابقة
لتصىىل مسىىاحتها إىل 
 39مى ا مربعىا .وقىىد اسىىتفاد أوثىىر مىىن 5 700
 36و 
حيىىل تىراو حجىىم الوحىىدة السىىك ية بىىن 
أسرة من هذا الانامج.
 -100وفيم ىىا يتعلى ى باألس ىىر الى ى تكس ىىص أق ىىل م ىىن 6 200روبي ىىة ىىهرياة ستهص ىىص ونارة
اإلسىىكانة بىىدالا مىىن تىىوفري أراش لىىونارة التكامىىل االجتمىىاعي والتمكىىن االقتصىىادي أو ملؤسسىىة
التمكىن الوط يىةة لب ىاء م ىىانل عليهىاة  10يف املائىة مىن عمىىو عىدد الوحىدات السىك ية يف ويىىا
مشىاريعها اجلديىدة للمسىتفيدين مىن ونارة التكامىل االجتمىاعي والتمكىن االقتصىادي أو مؤسسىة
التمكن الوط ية.

املساعدة املالية لصص بالطات السقوف و راء مواد الب اء
 -101تش ى ىىجا احلكوم ى ىىة أياى ى ىا األس ى ىىر ذات ال ى ىىد ل املى ى ى هفض ج ى ىىدا واألس ى ىىر ذات ال ى ىىد ل
امل ى هفض ال ى متلىىي بالفعىىل ق عىىة أرش علىىى ب ىىاء وحىىداهتا السىىك ية ب فسىىها .وتُقىىدم املسىىاعدة
املالية إىل هذه األسىر مىن ىالل برنىامج مى ل إمىا لصىص بالطىات سىقوف مىن أجىل إاىاء عمليىة
الب ىىاء ال ى تقىىوم هب ىىا أو لش ىراء م ىواد ب ىىاء لبىىدء ب ىىاء مس ىىاو ها .ويف اايىىة ع ىىام2015ة اس ىىتفاد
 2.21بليىىون روبيىىة .وفيمىىا يلىىي

ىىو  53 542أسىىرة مىىن ذلىىي الانىىامج وأنفقىىت احلكومىىة قرابىىة
تفاصيل الانامج الذي جرى استعرا ه يف ميزانية الف ة:2016-2015
بى ىرامج اإلسى ىكان
القائمة

أهلي ى ى ىىة األس ى ى ىىر املعيش ى ى ىىية م ى ى ىىن
حيل الد ل

م حى ى ى ى ىىة بالطى ى ى ى ىىة
السقف

≤  10 000روبية

راء مواد الب اء

> 15 000 ≤-10 000
روبية
≤  10 000روبية

املبلد

تفاصيل الانامج

احلىىد األقصىىى للم حىىة ال قديىىة بىىري
املتكررة  75 000روبية
احلىىد األقصىىى للم حىىة ال قديىىة بىىري
املتكررة  40 000روبية

األس ىىر املعيش ىىية الى ى متل ىىي ق ع ىىة
أرش ولكن ال يسعها إومىال ب ىاء
مس ىىاو ها وبلغ ىىت مس ىىتوى الق ىىائم
الرئيس ى ى ىىي .وامل ح ى ى ىىة ه ى ى ىىي لص ى ى ىىص
بالطىىات السىىقوف ملسىىاحة تصىىل
إىل  110أمتار مربعة.
األس ىىر املعيش ىىية الى ى متل ىىي ق ع ىىة
أرش ولك ى ىىن ال يس ى ىىعها الب ى ىىدء يف
ب اء وحدة سىك ية تصىل إىل 110
أمت ىىار مربع ىىة .وامل ح ىىة ه ىىي لشى ىراء
مواد ب اء لبدء التشييد.

احلىىد األقصىىى للم حىىة ال قديىىة بىىري
املتكررة  65 000روبية

إحصاءات من ونارة اإلسكان واألرا ي.

املساعدة املالية لشراء أراش متلكها الدولة يف إطار برامج إسكان ددة
1955ة حيىل

 -102يعود التد ل احلكومي يف املسىاون االجتماعيىة يف موريشىيوس إىل عىام
مت ب اء أول عقارات سك ية تام 1 000م ىزل وإنشاء ونارة اإلسكان واألرا ىية املسىؤولة عىن
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املسىىائل املتصىىلة ب ى دارة اإلسىىكان االجتمىىاعي ة باإل ىىافة إىل القيىىامة بعىىد باىىا س ى واتة ب نشىىاء
هيةىة مروزيىة ل سىكان لتشىييد ىو  19 300مىن املسىاون امل هفاىة التكلفىة .وقىد أُ هجىرت هىذه
املسىىاون واألرا ىىي ال ى ب يىىت عليهىىا للمسىىتفجرين مىىن قبىىل اهليةىىة املروزيىىة ل سىىكان .ومىىن أجىىل
متكن األسر من تو املسؤولية الكاملة عن أصوهلاة اعتمدت احلكومة سياسة "احلى يف الشىراء"
 1989للمسىىتفيدين مىىن مسىىاون اهليةىىة ليصىىبحوا مالو ى ا لوحىىدهتم السىىك ية مقابىىل دفىىا

يف عىىام
 500إىل 1 000لكىىل وحىىدة .وقىىد أصىىبلة إىل حىىد هىىذا التىىاريخة جىىل املسىىتفيدين مىىن
حىوا  
اهليةة مالوا لوحداهتم السك ية.
 2007توسىيا ن ىاق سياسىة "احلى يف الشىراء" الى اعتمىدت عىام1989

 -103وجرى عىام
إلتاحىىة بيىىا أرا ىىي الدولىىة ال ى ب يىىت عليهىىا مسىىاون اهلية ىة مقابىىل دفىىا مبلىىد رمىىزي للحكومىىة
2015ة أصىىبل ىىو  10 632مىىن األس ىىر

قىىدره 2 000روبيىىة .وح ى وىىانون األول/ديسىىما

متلي أرا يها بالكامل يف إطار ذلي الانىامج .ومىا ذلىية تب هىن يف عىام
 2012أن ه ىاو عىددا
مىىن األسىىر الاىىعيفة احلىىالة ال سىىيما األمهىىات الوحيىىداتة يىىتمكن مىىن االسىىتفادة مىىن هىىذه
السياسىىة بسىىبص صىىعوبات ماليىىة .وأولةىىي املسىىتفجرون الاىىعفاء احلىىال للعقىىارات السىىك ية التابعىىة
للهيةة السابقة مي حىون ا ن األرا ىي عانى اة بالت ىانل عىن ىن الشىراء البىالد 2 000روبيىةة وعىن
رسوم التسجيل .وتتكفل احلكومة أيا ا بدفا رسوم واتص العدل ومسل ق عة األرش.

الانامج الوطين مللكية امل انل
2014ة تفويد هدف احلكومة

 -104ورر الانامج الوطين مللكية امل انلة يف إطار ميزانية عام
يف مان أن يكون جلميا املواط ن مسكن تتوفر فيه ظىروف عىيش الئقىة .ويتىفلف الانىامج مىن
ة التمكن يف عىال اإلسىكانة الى تيسىر حصىول األسىر ذات الىد ل املتوسىي الى تكسىص
 50روبية على متويل إسىكاينة وبرنىامج لب ىاء املسىاون االجتماعيىة يتىواءم مىا
ما يصل إىل 000
برنىىامج اإلسىىكان الىىوطين الىىذي سىىب ذوىىر تفاصىىيلهة وبرنىىامج ملكيىىة امل ىىانل للسىىر ذات الىىد ل
امل هفض الذي ي وي على توسيا ن اق سياسة "احل يف الشراء" لتشمل مستفجري مبىان تقىا
على أراش للدولة بعقود إجيار.
2019ة بزي ىىادة

 -105وتعه ىىدت حكوم ىىة موريش ىىيوسة يف برناعه ىىا احلك ىىومي للفى ى ة- 2015
العرش فيما يتعل باملساون ومبلكية امل انل بال سبة للفةىات احملرومىة اقتصىاديا واجتماعيىا .وجيىرى
 10وحدة سك ية الل تلىي
ت فيذ هذا التدبري من قبل ونارة اإلسكان واألرا ي بتشييد 000
 2015قىىدره 1.2بليىىون روبيىىة ىىالل

الف ى ة .وهكىىذا جىىرى رصىىد اعتمىىاد مىىا يف ميزانيىىة عىىام
 2016من أجل مشاريا ترمي إىل إاان التدبري املذوور.

الف ة- 2015

إ فاء الدميقراطية على إمكانية احلصول على األرا ي
 -106متش ى ىىيا م ى ىىا سياس ى ىىة احلكوم ى ىىة الرامي ى ىىة إىل إ ى ىىفاء الدميقراطي ى ىىة عل ى ىىى إمكاني ى ىىة احلص ى ىىول
 2013لل ى ى ص عل ىىى أن ىىه ع ىىدما

عل ىىى األرا ىىية ج ىىرى تع ىىديل ق ىىانون أرا ىىي الدول ىىة يف ع ىىام
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تكىىون لىىدى ىىهص مىىا حاصىىل علىىى عقىىد إجيىىار ملبىىىن يقىىا علىىى جىىزء مىىن أرا ىىي الدولىىة ملىىدى
 422.087م ى ى ى ى ى ى ا مربع ى ى ى ى ى ىا ( 10بري ى ى ى ى ى ىىات) اى ى ى ى ى ىىالف "ال ى ى ى ى ى ىىه ى اهل دسى ى ى ى ى ىىية"

ال يتجى ى ى ى ى ىىاون
( )Pas Géométriquesوتوجد عليه وحدة سىك يةة رببىة يف ىراء جىزء األرش ذلىي ،جيىون للىونير
أن يبيعها له مبوجص عقد اص بسعر 2 000روبية.
الح في التنمية المستدامة
 -107حتتل الت مية املستدامة الرفيقة بالبيةة مرتبة عالية يف جدول أعمال احلكومةة ومن املتوقىا
أن متهى ىىد السى ىىبيل ملوريشى ىىيوس أن ى ىىف وأوثى ىىر ا ا ى ىرارا وأمان ى ى ا .وقى ىىد أعلى ىىن يف برنى ىىامج احلكومى ىىة
 2019عما يلي:

للف ة-2015
''1

سى ىىيجري اسى ىىتعراش قى ىىانون هيةى ىىة الش ى ىواطعة وستو ى ىىا ى ىىي إلدارة الش ى ىواطع
وسيجري ت فيذها لامان ت مية أوثر عقالنية للشواطع واستهدام مستدام هلا

''2

س ىىيجري اس ىىتعراش ق ىىانون محاي ىىة البية ىىة لك ىىي يس ىىتجيص بش ىىكل أوث ىىر فعالي ىىة
الحتياجىىات اليىىوم املتغىىرية والتصىىدي للتح ىىديات ال ا ىىةة مبىىا يف ذلىىي مف ىىاهيم
التهفيف

''3

سىىيجري إحيىىاء اللج ىىة الوط يىىة للبيةىىة الوط يىىة مىىن أجىىل حتقيى تىىرنر أفاىىل بىىن
تلف اجلهات املع ية ملعاجلة الشوابل والقاايا البيةية اهلامة

''4

سيجري تعزيز وتدعيم رطة البيةة و تلف وواالت اإلنفاذ املهولة

''5

سيو ا مشرو قانون جديد لتغري امل ا وستستحدث اس اتيجية و ة عمل
جديىىدتان للتهفيىىف مىىن ثىىار تغىىري امل ىىا وسىىيجري ت فيىىذمها مىىن أجىىل معاجلىىة
تغري امل ا وال سيما بال سبة للدول اجلزرية الصغرية ال امية

''6

ستدرو التوعية البيةية والتعليم القائم على القيم يف م اهج التعليم االبتدائي.

 -108ون ى ىىام التعل ى ىىيم الرمس ى ىىي أداة هام ى ىىة يف ت مي ى ىىة موريش ى ىىيوس إىل جان ى ىىص مفه ى ىىوم الت مي ى ىىة
املسىىتدامة .واهلىىدف هىىو حفىىز األطفىىال علىىى التمىىاس مسىىارات مه يىىة ومعىىارف يف عىىال الت ميىىة
املستدامة .وهذا أمر أساسي لل مو املستدام لكل من االقتصاد األ ار ورتية الت ميىة املسىتدامة.
وتوجىد نىواد للبيةىىة أنشىةت يف املىدارس جلعىىل ال ىالغ يلمىون مببىىادل الت ميىة املسىتدامةة وي شىىرون
هذه املبادل يف امل ىزل ويف اجملتما وفققون التغيري الذي تشتد احلاجة إليىه يف العقليىةة وهىو ىر
ال بىن ع ه ل جا رتية الت مية املستدامة .وفيما يلي بعض مشاريا هذه ال وادي:
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فصل ال فايات

''2

إعادة تدوير ال فايات

''3

التسميد
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''4

هميا مياه األم ار

''5

نراعة احلدائ امل ىزلية

''6

الرون املتوطن حيل تو ا عالمىات علىى ال باتىات ألبىراش التصى يفة والقيىام
ببعض البحوث عن ال باتات املتوط ة من حيل صائصها وفاائلها

''7

ن محالت تثقيف وتوعية

''8

التواصل ما اجملتما احمللي.

 -109وقىىد صىىدر قىىانون ووالىىة ال اقىىة املتجىىددة ملوريشىىيوس يف غ/أبسى ء2015ة ود ىىل
حيىىز ال فىىاذ يف وىىانون األول/ديسىىما مىىن نفىىء الس ى ة .واهلىىدف الرئيسىىي مىىن هىىذا التش ىريا هىىو
تشىىجيا ت ىىوير ال اقىىة املتجىىددة واسىىتهدامها يف موريشىىيوس ورودريغىىء جلملىىة أمىىور م هىىا حتقيى
أهداف الت مية املستدامة ونيادة استهدام ال اقة املتجددة يف مزيج ال اقة.
 -110وأعل ى ى ىىت احلكومى ى ىىةة يف وثيقى ى ىىة بع ى ى ىوان "حتقي ى ى ى املعجى ى ىىزة االقتصى ى ىىادية الثانيى ى ىىة والرتيى ى ىىة
 2015أاىىا مىىا نالىىت ملتزمىىة باعتمىىاد سياسىىة مسىىؤولة

لعىىام "2030صىىدرت يف غ/أبس ى ء
ومستدامة بيةي ا فيما يتعل ب نتاو ال اقة ،وإدارة ال فاياتة وت وير اهلياول األساسية املاديةة وأاا
ستستثمر بشكل مكثف يف هذه الق اعات الل الس وات اخلمء املقبلة.
حقوق العمال المهاجرين
 -111على الربم مىن أن موريشىيوس ليسىت دولىة موقعىة علىى االتفاقيىة الدوليىة حلمايىة حقىوق
1990ة ف ى ن احلكومىىة ت ب ى إىل أقصىىى حىىد ةكىىن

ويىىا العمىىال املهىىاجرين وأف ىراد أسىىرهم لعىىام
 13مىن
جوهر االتفاقية يف قاايا ال ىزاعات بن العمال املهىاجرين وأربىاغ عملهىم .وتى ص املىادة 
القانون املدين يف موريشيوس على ما يلي" :يتمتا األج ن يف موريشيوس بىاحلقوق املدنيىة نفسىها
ال مت ل أو ستم ل ملواطين موريشيوس مبوجص املعاهدات املامة ما البلىد الىذي ي تمىي إليىه هىذا
األج ىىن" .بيىىد أن املىىادة ()4(16غ) مىىن الدسىىتور تسىىمل بسىىن قىوانن قىىد حتمىىل معاملىىة تلفىىة
لل هاص الذين ليسوا من مواطين موريشيوس.
 -112ويتمتا العمال املهاجرون بى فء األحكىام والشىرو اخلاصىة بالعمالىةة مبىا يف ذلىي احلىد
األدى م ىىن األج ىىور امل ص ىىوص علي ىىه للعم ىىال احمللي ىىن يف تش ىريعات موريش ىىيوس املتعلق ىىة بالعم ىىل.
ويُش ى علىىى أربىىاغ العمىىل أن يعر ىوا عقىىدا منوذجي ى ا للعمىىل معتمىىدا حسىىص األصىىول ع ىىدما
يقىىدمون طلب ىا للحصىىول علىىى إذن عمىىل بال يابىىة عىىن العمىىال األجانىىص الىىذين يعملىىون لىىديهم.
ويُىىدفا األجىىر الكلىىي واالسىىتحقاقات األ ىىرى مبا ىىرة للعمىىال األجانىىص يف موريشىىيوس وي بغىىي
إدراو هذا الب د يف عقد العمل قبل اعتماده.
 38من القانون املتعلى حبقىوق العمىلة يتمتىا املوظفىون باحلمايىة مىن إاىاء
 -113ووفقا للمادة 
عقد عملهم .وال جيون لىرغ العمىل أن ي هىي عقىد العمىل بسىبص عىرق العامىل أو لونىه أو طائفتىه
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أو أصله القومي أو االجتماعي أو احلمل أو الدين أو الرأي السياسي أو اجل ء أو امليل اجل سي
أو اإلصابة باإليدن أو احلالة الزوجية أو املسؤوليات األسرية.
 -114واحل ى يف حريىىة تكىىوين اجلمعيىىات الىىذي ي ب ى أيا ى ا علىىى العمىىال املهىىاجرين قىىد عىىزنه
 29مىن
قانون عالقات العمل الذي د ل حيىز ال فىاذ يف 2 ىبا /فااير 2009 .وتى ص املىادة 
القىىانون بصىىيغة وا ىىحة علىىى محايىىة ح ى وىىل عامىىل يف االناىىمام إىل نقابىىة أو عىىدم االناىىمام
إليهاة واملشاروة يف األنش ة ال قابيةة مبىا يف ذلىي احلى يف السىعي لل ىل أو لالنتهىاغ مل صىص
 30احلماي ىىة ل قاب ىىات العم ىىال م ىىن أي فع ىىل م ىىن أفع ىىال الت ىىد ل يف
ةث ىىل نق ىىا  .وتق ىىدم امل ىىادة 
 31على محاية هؤالء العمال من التمييز دهم أو إيذائهم.
أنش تهم وت ص املادة 
 2013لت ى ص يف

 5(46بىىاء) م ىن القىىانون املتعل ى حبقىىوق العمىىل عىىام
 -115وأ ىىيفت املىىادة 
ولة أمور على إعادة العامل إىل عمله الساب ما دفا املكافرت من تاريخ إااء عمله إىل تاريخ
إعادت ىىه إىل م ص ىىبهة إذا لص ىىت احملكم ىىة إىل أن إا ىىاء توظي ىىف العامى ىل (املبا ىىر لعمل ىىه بص ىىورة
 12هرا ما رغ العمل) وان على أساس العاوية ال قابية أو املشاروة
مستمرة ملدة ال تقل عن 
يف أنش ى ة نقابيىىة .وتىىوفر املىىادة ()1(38أ) مىىن القىىانون املتعلى حبقىىوق العمىىل مزيىىدا مىىن احلمايىىة
ىىد إاىىاء العقىىد "مىىن جانىىص صىىاحص العمىىل بسىىبص عىىرق العامىىل أو لونىىه أو طائفتىىه أو أصىىله
الق ىىومي أو االجتم ىىاعي أو احلم ىىل أو ال ىىدين أو الى ىرأي السياس ىىي أو اجلى ى ء أو املي ىىل اجل س ىىي أو
اإلصابة باإليدن أو احلالة الزوجية أو املسؤوليات األسرية".
2011ة أن مىىة السىىالمة والصىىحة امله يت ىن

 28وىىانون الثاين/ي ىىاير
 -116وأصىىدر الىىونيرة يف 
( 2011مسىىاون العىىاملن) .وهتىىدف هىىذه األن مىىة إىل حتديىىد معىىايري ملسىىاون العمىىال مىىن

لعىىام
أجل حتسن ال روف املعيشية يف املساون املقدمة إىل أي عاملة مبا يف ذلي العمال املهاجرون.
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