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  مؤمتر األمم املتحدة 
  للتجارة والتنمية

  اللجنة املعنية باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية
  الدورة الرابعة واألربعون

  ٢٠١٠مايو /أيار ٢١-٣جنيف، 

 ١٦النظر يف التقارير املقدمة من الدول األطراف مبوجـب املـادتني                
   من العهد١٧و

  املالحظات اخلتامية للجنة املعنية باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية    

  موريشيوس    
نظرت اللجنة املعنية باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية يف تقرير موريشيوس            -١

الـدويل اخلـاص    اجلامع الذي ضّم تقاريرها الدورية من الثاين إىل الرابع بشأن تنفيذ العهد             
 وذلك يف جلـساهتا التاسـعة       (E/C.12/MUS/4)باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية     

 E/C.12/2010/SR.9انظـر    (٢٠١٠مايو  /أيار ١٠ و ٧والعاشرة واحلادية عشرة املعقودة يف      
 ٢٠١٠مـايو   /أيار ١٧، واعتمدت يف جلستها التاسعة عشرة املعقودة يف         )SR.11 و SR.10و

  .ات اخلتامية التاليةاملالحظ

  مقدمة  -ألف   
ترحب اللجنة بتقدمي موريشيوس تقريرها اجلامع الذي ضم تقاريرها الدورية مـن              -٢

الثاين إىل الرابع، كما ترحب بالردود الكتابية للدولـة الطـرف علـى قائمـة املـسائل                 
(E/C.12/MUS/Q/4/Add.1)         ١٣اً بنحو   ، رغم أهنا تأسف ألن تقدمي التقرير اجلامع جاء متأخر 

وتعرب اللجنة عن تقديرها للحوار الصريح والبّناء الذي جرى مع وفد الدولة الطرف             . سنة
  .الذي ضم ممثلني من ذوي اخلربة يف املواضيع اليت يشملها العهد
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  اجلوانب اإلجيابية  -باء   
ترحب اللجنة بالتقدم الذي أحرزته الدولة الطرف يف تعزيـز التمتُّـع بـاحلقوق                -٣

  .صادية واالجتماعية والثقافية منذ نظر اللجنة يف التقرير األويل للدولة الطرفاالقت
وتالحظ اللجنة مع التقدير أن الدولة الطرف توفِّر جماناً خدمات الرعاية الـصحية               -٤

  .والتعليم حىت املستوى اجلامعي
  :وترحب اللجنة بتصديق الدولة الطرف على الصكوك التالية  -٥

االختياري التفاقيـة القضاء على مجيع أشكال التمييز ضـد         الربوتوكول    )أ(  
  ؛)٢٠٠٨(املرأة 

الربوتوكول االختياري التفاقية حقوق الطفل املتعلق بإشراك األطفـال يف            )ب(  
  ؛)٢٠٠٩(الرتاعات املسلحة 

  ؛)٢٠١٠(اتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة   )ج(  
بشأن أسوأ أشكال عمل    ) ١٩٩٩(١٨٢اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم        )د(  
  ؛)٢٠٠٠(األطفال 
الربوتوكول االختياري التفاقية مناهضة التعذيب وغريه من ضروب املعاملة           )ه(  

  ).٢٠٠٥(أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة 

  العوامل والصعوبات اليت تعوِّق تنفيذ العهد  -جيم   
 ذات شأن حتول دون تنفيذ العهد       تالحظ اللجنة عدم وجود أي عوامل أو صعوبات         -٦

  .تنفيذاً فعاالً يف الدولة الطرف

  دواعي القلق الرئيسية والتوصيات  -دال   
تشعر اللجنة بالقلق ألن احلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية ليست مكّرسة يف             -٧

ر تتـصل   الدستور بصورة أساسية، على الرغم من أن بعض احلقوق الفردية املعلَنة يف الدستو            
كما تشعر اللجنة بالقلق ألن أحكام العهد مل ُتدَمج يف القانون احمللي            . هبذه الفئة من احلقوق   

وتالحظ اللجنة أن هلذا    . وال ميكن لألفراد االحتجاج هبا بصورة مباشرة أمام احملاكم الوطنية         
ا يف ذلـك    الوضع تأثرياً مقيِّداً لنطاق اختصاصات املؤسسات اليت تكفل حقوق اإلنسان، مب          

  .احملاكم، واللجنة الوطنية حلقوق اإلنسان، ومكتب أمني املظامل
تشجع اللجنة الدولة الطرف على إجناز التعديل الذي ُيعتَزم إدخاله على الدستور بغيـة              
تكريس احلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية على قدم املساواة مع سـائر احلقـوق             
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دولة الطرف بأن تعطي للعهد مركزاً قانونياً حبيث يتسىن         كما توصي اللجنة ال   . الدستورية
االحتجاج بأحكامه بصورة مباشرة ضمن النظام القانوين احمللي، ويفضَّل أن يتم ذلك عن             

ويف هذا الصدد، تشري اللجنة إىل تعليقهـا        . طريق إدماج أحكام العهد يف القانون احمللي      
  .دبشأن التطبيق احمللي للعه) ١٩٩٨(٩العام رقم 

وتشعر اللجنة بالقلـق ألن مشروع خطـة العمـل الوطنية بشأن حقوق اإلنسان             -٨
كما يساور اللجنـة    . ال يتناول على وجه التحديد احلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية        
  .قلق ألن العمل على إجناز هذه اخلطة ال يزال جارياً منذ عدة سنوات

إجناز واعتماد مشروع خطة العمل الوطنية بـشأن        توصي اللجنة الدولة الطرف بتنقيح و     
حقوق اإلنسان وختصيص جزء من اخلطة لتناول احلقـوق االقتـصادية واالجتماعيـة             

كما تشجع اللجنة الدولة الطرف على التشاور، على نطاق واسع، مع اجملتمع            . والثقافية
  .العمل الوطنيةاملدين واللجنة الوطنية حلقوق اإلنسان وأمني املظامل يف إعداد خطة 

وتشعر اللجنة بالقلق ألنه مل ُتسَند إىل اللجنة الوطنية حلقوق اإلنسان والية حمددة   - ٩
ملعاجلة قضايا احلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية هبذه الصفة، رغـم أن اللجنـة             

وى تالحظ أن اللجنة الوطنية حلقوق اإلنسان ميكن أن تتلقى، بل إهنا تتلقى بالفعل، شكا   
ضد املعاملة التمييزية فيما يتصل باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية وذلك مبوجب 

  . من الدستور١٦املادة 
 حبيث ُتسَند  ١٩٩٨توصي اللجنة الدولة الطرف بتعديل قانون محاية حقوق اإلنسان لعام           

حلقوق االقتصادية  إىل اللجنة الوطنية حلقوق اإلنسان والية حمددة تتمثل يف معاجلة قضايا ا           
  .واالجتماعية والثقافية

وتشعر اللجنة بالقلق ألن الدولة الطرف مل تعتمد أي سياسات أو قوانني ترمي إىل                -١٠
  .محاية الالجئني وملتمسي اللجوء

توصي اللجنة الدولة الطرف بأن ُتمكِّن ملتمسي اللجوء من ممارسة حقهـم يف التمـاس               
ن الترحيل القسري، وذلك مبا يتوافق مع مبـدأ عـدم           اللجوء وبأن تكفل هلم احلماية م     

ويف هذا الصدد، توصي اللجنة أيـضاً       . الترحيل القسري، املعترف به على نطاق واسع      
 املتعلقة مبركـز الالجـئني      ١٩٥١الدولة الطرف بأن تنظر يف التصديق على اتفاقية عام          

  . امللحق هبا١٩٦٧وبروتوكول عام 
اء ارتفاع مستوى الفقر يف صفوف مجاعات الكريـول يف          وتشعر اللجنة بالقلق إز     -١١

من يعـانون   موريشيوس، األمر الذي حيول إىل حد بعيد دون التمتع حبقوق اإلنسان من ِقَبل              
  ).٢، الفقرة ٢املادة (الفقر من 
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      الفقـر التصدي حلالة   حتث اللجنة الدولة الطرف على وضع استراتيجية فعالة تستهدف          
االحتـرام الواجـب    ضمان  الكريول املوريشيوسيني، مع    ات  ف مجاع وال سيما يف صفو   
  .حلقوقهم الثقافية

أو املـصابني  /ويساور اللجنة قلق ألن األطفال ذوي اإلعاقة، واألطفال املتـأثرين و      -١٢
، وأطفـال اُألسـر     )اإليـدز (متالزمة نقص املناعة املكتسب     /بفريوس نقص املناعة البشرية   

  ).٢، الفقرة ٢املادة (نون من التمييز القائم حبكم األمر الواقع احملرومة، كثرياً ما يعا
حتث اللجنة الدولة الطرف على اعتماد التدابري الضرورية ملنع نشوء األوضاع واملواقف            

 التمييز حبكم األمر الواقع ضد هذه اجملموعات من األطفال وللحد من    اليت ُتسبِّب أو تدمي   
ليها يف هناية املطاف، وذلك مبا يتوافق مع تعليق اللجنة هذه األوضاع واملواقف والقضاء ع 

  .بشأن عدم التمييز يف احلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية) ٢٠٠٩(٢٠العام رقم 
 من الدستور، ال ينطبق     ١٦من املادة   ) ب(٤وتشعر اللجنة بالقلق ألنه، وفقاً للفقرة         -١٣

 من الدستور على القوانني الـيت       ١٦ من املادة    ١قرة  احلكم املتعلق بعدم التمييز الوارد يف الف      
  ).٢املادة (تتضمن أحكاماً تتعلق بغري املواطنني 

، بأن تتعهد الدولة الطرف بـضمان انطبـاق   ٢٠توصي اللجنة، وفقاً لتعليقها العام رقم    
  .احلكم املتعلق بعدم التمييز على غري املواطنني

 من الدستور تـستثين قـوانني       ١٦ من املادة    )ج(٤ويساور اللجنة قلق ألن الفقرة        -١٤
نطـاق  األحوال الشخصية املتصلة بالتبّني والزواج والطالق والدفن وأيلولة التركات مـن            

 من الدستور، وهو    ١٦ من املادة    ١وارد يف الفقرة    ـدم التمييز ال  ـم املتعلق بع  ـانطباق احلك 
  ).٣املادة (ما يؤثر على النساء بصفة خاصة 

الدولة الطرف على أن تضمن خضوع عملية اإلصالح الدستوري اجلارية          حتث اللجنة   
وكذلك مجيع قوانني األحوال الشخصية املتصلة بالتبّني والزواج والطـالق والـدفن            
وأيلولة التركات ملبدأ عدم التمييز، وأن ُتلغي مجيع التشريعات اليت ميكن أن تفضي إىل              

  .متييز ضد املرأة
إزاء استمرار الصور النمطية فيما يتعلق بتوزيع املسؤوليات بني         ويساور اللجنة قلق      -١٥

املرأة والرجل يف احلياة اُألسرية ويف اجملتمع ويف احلياة العامة حيث ال يزال الرجال ُيعتـربون                
املصدر الرئيسي لدخل األسرة بينما ُيتوقع من النساء أن يكُنَّ مسؤوالت يف املقام األول عن               

  ).٣املادة (رتلية القيام باألعمال امل
توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تتخذ تدابري لكي تتصدى بقوة ألوجه التحيُّز القائمـة              
على نوع اجلنس ولكي تشجِّع التقاسم املتكافئ للمسؤوليات يف األسرة ويف اجملتمع ويف             

نة العام  ويف هذا الصدد، توجِّه اللجنة اهتمام الدولة الطرف إىل تعليق اللج          . احلياة العامة 
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بشأن احلق املتساوي للرجال والنساء يف التمتـع جبميـع احلقـوق            ) ٢٠٠٥(١٦رقم  
  االقتصادية واالجتماعية والثقافية

وتشعر اللجنة بالقلق إزاء عدم وجود حد أدىن وطين لألجور ينطبق على اجلميـع                -١٦
  ).٧املادة (

طبق على اجلميع وعلى    تشجع اللجنة الدولة الطرف على تعيني حد أدىن وطين لألجور ين          
ضمان أن ُيمكِّن هذا احلد األدىن العمال وأفراد أُسرهم من التمتع مبستوى معيشة الئـق               

وتشجع اللجنة الدولـة    . وأن يتم إعمال معيار احلد األدىن لألجور إعماالً دقيقاً وشامالً         
منتظمة الطرف كذلك على إنشاء نظام فعال ملقايسة احلد األدىن لألجور وتعديله بصورة             

  .منها تكلفة املعيشةعوامل وفقاً جلملة 
اء يف قطاعات العمل املتدنية األجور اليت       ـق إزاء تركُّز النس   ـة بالقل ـوتشعر اللجن   -١٧

ال تتطلب مهارات، وإزاء الفارق بني معدل بطالة النساء ومعدل بطالة الرجال، مما يعكـس               
، وإزاء الفوارق املستمرة بـني أجـور        الذي تعاين منه املرأة يف سوق العمل      اجملحف  الوضع  

النساء وأجور الرجال وعدم وجود أي قانون يقتضي دفع أجر متساوٍ عن العمل ذي القيمة               
  ).٧املادة (املتساوية 

ببذل جهود للقضاء على التمييز املهـين يف جمـال العمـل            الدولة الطرف   توصي اللجنة   
 النساء والرجال، مبا يف ذلـك عـن         ألجور بني الفوارق يف معدالت البطالة ومستويات ا     و

 مـن   ٢٠بتعديل املادة   كما توصي اللجنة الدولة الطرف      . تطبيق تدابري خاصة مؤقتة   طريق  
  . بغية ضمان تساوي األجر عن العمل ذي القيمة املتساوية٢٠٠٨قانون حقوق العمل لعام 

وبينمـا  . عملويساور اللجنة قلق إزاء استمرار أعمال التحرُّش اجلنسي يف مكان ال            -١٨
 حتمي أي عامل ميارس أّيـاً  ٢٠٠٨ من قانون حقوق العمل لعام ٣٨تالحظ اللجنة أن املادة  

من احلقوق املنصوص عليها يف القانون من إهناء خدمته، فإهنا تشعر بالقلق ألن الكثري مـن                 
  ).٧املادة (حاالت التحرُّش اجلنسي ال ُيبلَّغ عنها ألن النساء خيشني فقدان أعماهلن 

توصي اللجنة الدولة الطرف بأن ُتقيِّم مدى فعالية اإلطار القانوين القائم ملكافحة التحرُّش             
 وأن توفِّر بيئة آمنة للنساء لكي يبلِّغَن عّما يتعرضـَن لـه مـن    ،اجلنسي يف مكان العمل   

 يـة وعتكما توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تتخذ اخلطوات الضرورية لضمان           . حترُّش
  .وقهن املنصوص عليها يف قانون حقوق العملالنساء حبق

ن يواجهون ظروف معيشة وعمل صعبة      ـويساور اللجنة قلق ألن العمال املهاجري       -١٩
وتشعر اللجنة بـالقلق أيـضاً ألن العمـال         . وال يوفَّر هلم سوى القليل من احلماية القانونية       

اجرين الذين ميارسون حقهم يف املهاجرين معّرضون النتهاك حقوقهم النقابية وألن العمال امله     
  ).٨ و٧املادتان " (اإلخالل بشروط العقد"اإلضراب قد ُيبعدون من الدولة الطرف بسبب 
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توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تعتمد إطاراً قانونياً شـامالً حلمايـة حقـوق العمـال      
 اليت  املهاجرين، وأن تضمن أن تكون شروط عمل مجيع العمال املهاجرين مماثلة للشروط           

وتوصي اللجنة أيضاً الدولة الطرف بأن تتخذ التدابري الضرورية . يتمتع هبا العمال احملليون
لضمان متكُّن العمال املهاجرين من ممارسة حقوقهم النقابية ممارسة كاملة مبوجب القانون            

دهم من  د ُيتَّخذ حبقهم من تدابري مثل إبعا      من التمتع باحلماية مما ق    ويف املمارسة العملية، و   
وتوصي اللجنة كذلك الدولة الطرف بأن ُتصدِّق علـى         . البلد بسبب ممارستهم حلقوقهم   

االتفاقية الدولية حلماية حقوق مجيع العمال املهاجرين وأفراد أُسرهم، واتفاقيـة منظمـة             
 وتعزيـز تكـافؤ     ة يف أوضاع اعتسافية   بشأن اهلجر ) ١٩٧٥(١٤٣العمل الدولية رقم    
  .ال املهاجرينالفرص واملعاملة للعم

 من لوائح املساعدة االجتماعيـة      ٣لالئحة  اً  ـق ألنه، وفق  ـة بالقل ـوتشعر اللجن   -٢٠
 لُألسر الفقرية مدَّق، ال حيق لغري املواطنني احلصول على املساعدة االجتماعية اليت ُت١٩٨٤لعام  

  ).٩ املادة(اليت ال يتوفر لديها ما يكفي من املوارد لتلبية احتياجاهتا األساسية 
 من لوائح املساعدة االجتماعيـة      ٣ة الدولة الطرف بأن ُتعدِّل الالئحة رقم        ـتوصي اللجن 

غري املواطنني ممن ال تتوفر لديهم      من  سر  األألفراد و ل من أجل ضمان أن يكون       ١٩٨٤لعام  
  .املوارد الكافية لتلبية احتياجاهتم األساسية احلق يف احلصول على املساعدة االجتماعية

اللجنة الدولة الطرف على النظر يف تضمني نظام الرعاية االجتماعية حـداً أدىن             وتشجع  
من الدخل املكفول الذي يشجع األخذ بنهج قائم على حقوق اإلنـسان وجيمـع بـني                

القائمة بالفعل من أجل مكافحة الفقر يف صـفوف احملـرومني           واإلعانات  االستحقاقات  
شمل مثالً خطة املساعدة االجتماعية وخطـة       واملهمشني من األفراد واجلماعات، وهذا ي     

  .دعم الدخل
     ، ٢٠٠٨ من قانون حقوق العمل لعـام        ٣٠وتشعر اللجنة بالقلق ألنه، وفقاً للمادة         -٢١

حلصول ا شهراً   ١٢ملتواصل مع رب العمل نفسه عن       لوايت تقل مدة عملهن ا    ال حيق للنساء ال   
 مـن   ٣١وتشعر اللجنة بالقلق كذلك ألنه، وفقاً للمادة        . على إجازة أمومة مدفوعة األجر    

القانون نفسه، ال حيق للرجل احلصول على إجازة أبّوة مدفوعة األجر إال إذا كان متزوجاً من 
  ).١٠املادة (أم طفله مبوجب عقد زواج مدين أو ديين 
لكـي تكفـل     ٢٠٠٨لعام  ون حقوق العمل    توصي اللجنة الدولة الطرف بتنقيح قان     

حصول مجيع األمهات العامالت على إجازة أمومة مدفوعة األجر وحصول مجيع اآلباء            
الذين ميارسون مسؤوليات أبوية على إجازة أبّوة مدفوعة األجر بصرف النظر           العاملني  

  .عن حالة زواجهم
ضد النساء يف الدولة الطرف     ويساور اللجنة قلق إزاء استمرار أعمال العنف املرتيل           -٢٢
        بصورة حمددة كفعل جنائي وال ميكن مالحقـة مرتكبيـه         كون العنف املرتيل غري مصنَّف      و
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وتشعر اللجنة بالقلق بصفة خاصة إزاء عدم جترمي االغتصاب الزوجي          ". اعتداء"إال باعتباره   
  ).١٠املادة (

من خالل تصنيف العنف املـرتيل      توصي اللجنة الدولة الطرف مبكافحة العنف ضد املرأة         
تنفيـذاً فعـاالً     ١٩٩٧احلماية من العنف املرتيل لعام      وتنفيذ قانون   كفعل جنائي حمدد،    

كمـا  . ٢٠٠٧وتقييم خطة العمل الوطنية ملكافحة العنف املرتيل اليت أُطِلقت يف عـام             
 توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تضمن وصول الضحايا إىل القضاء عن طريق تـشجيع             

وتدعو اللجنة الدولة الطـرف     .  ومعاقبتهم هااإلبالغ عن اجلرائم وضمان مالحقة مرتكبي     
وتطلب اللجنة كذلك إىل الدولـة      . إىل ضمان تصنيف االغتصاب الزوجي كفعل جنائي      

 ، عن طريق وسائط اإلعالم والربامج التثقيفية      ،الطرف أن تعمل على زيادة وعي اجلمهور      
  .العنف ضد املرأةفيما خيص 

مشكلة حاالت اإلساءة إىل األطفال وإمهاهلم يف       استمرار  وتشعر اللجنة بالقلق إزاء       -٢٣
  ).١٠املادة (الدولة الطرف 

توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تتخذ التدابري الالزمة ملكافحة اإلساءة لألطفال وإمهاهلم،  
عاية البديلة وكتدبري مبا يف ذلك احلظر الصريح للعقوبة البدنية يف املرتل ويف مؤسسات الر        

  .تأدييب يف النظام اجلزائي
ويساور اللجنة قلق إزاء حاالت االستغالل اجلنسي لألطفال، مبا يف ذلك ما ورد من         -٢٤

تقارير تفيد بأن بعض فتيات املدارس يقمن طوعاً بالعمل مع عصابات البغاء بينما يتم إجبار               
  ).١٠املادة  (بعض فتيات املدارس األخريات على ممارسة البغاء

توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تتخذ مجيع التدابري الالزمة، مبا يف ذلك تـدابري ذات               
وتوصي اللجنة الدولـة الطـرف      . طابع قانوين، ملكافحة االستغالل اجلنسي لألطفال     

كذلك بالتصديق على الربوتوكول االختياري التفاقية حقوق الطفـل املتعلـق ببيـع             
فال واستغالل األطفال يف املواد اإلباحية، وهو الربوتوكول الـذي          األطفال وبغاء األط  

ُتعدِّل قوانينها حبيث تتوافق توافقاً تاماً ، وبأن ٢٠٠١وقّعت عليه الدولة الطرف يف عام 
  .مع أحكام هذا الربوتوكول

ويساور اللجنة قلق إزاء جترمي عمليات اإلجهاض يف مجيع احلاالت، مبـا يف ذلـك                 -٢٥
كما تشعر اللجنة   . عندما يكون احلمل نتيجة لالغتصاب     وأن حياة األم يف خطر      عندما تكو 

بالقلق إزاء عدم تقدمي الدولة الطرف معلومات دقيقة عن خدمات الصحة اجلنسية والـصحة    
  ).١٢ و١٠املادتان (يف هذا اجملال اإلجنابية والتثقيف 

انون اجلنائي من أجل إباحـة       من الق  ٢٣٥توصي اللجنة الدولة الطرف بأن ُتعدِّل املادة        
عندما يكون احلمل نتيجـة لالغتـصاب أو         وأاإلجهاض يف حاالت اإلجهاض العالجي      

وتوصي اللجنة كذلك الدولة الطرف جبعل خدمات الـصحة اجلنـسية           . لسفاح احملارم 
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املـدارس يف   والصحة اإلجنابية متاحة على نطاق واسع، كما توصيها بتعميم التثقيف يف            
  . اجلنسية والصحة اإلجنابيةجمال الصحة

ة قلق ألن نسبة مواطين موريشيوس الذين يعيشون يف حالـة فقـر             ـويساور اللجن   -٢٦
 يف املائة من    ٤٠ يف املائة؛ وتشعر اللجنة بالقلق، بصفة خاصة، ألن ما نسبته حنو             ١٠ب تقدَّر  

ن بعـض   وتشعر اللجنة بالقلق كذلك أل    . سكان جزيرة رودريغيس يعيشون دون حد الفقر      
املناطق حمرومة من إمدادات املياه ومن األوضاع املعيشية الـصحية، وال سـيما يف جزيـرة                

  ).١١املادة (رودريغيس 
حتث اللجنة الدولة الطرف على اختاذ تدابري فورية وفعالة ملكافحة الفقر وضمان وصول             

 وخباصة يف   السكان على حنو ميسور إىل إمدادات املياه ومتتُّعهم بأوضاع معيشية صحية،          
بـشأن احلـق يف     ) ١٩٩١(٤جزيرة رودريغيس، مبا يتوافق مع تعليق اللجنة العام رقم          

بشأن احلق يف املياه، والبيان الذي صدر       ) ٢٠٠٢(١٥ وتعليقها العام رقم     ،السكن الالئق 
عنها بشأن الفقر والعهد الدويل اخلاص باحلقوق االقتـصادية واالجتماعيـة والثقافيـة             

(E/C.12/2001/10).  
ويساور اللجنة قلق إزاء العدد املرتفع على حنو مفزع ملتعاطي املخدرات عن طريـق       -٢٧

وتشعر اللجنة بالقلق كذلك إزاء ورود تقارير مفادها أن اخلطـة           . احلقن يف الدولة الطرف   
 مل ُتعتمد رمسياً قط وال ُتستخدم من    ٢٠١٢-٢٠٠٨الوطنية الرئيسية ملراقبة املخدرات للفترة      

ويساور اللجنة قلق أيضاً إزاء الزيادة احلادة يف حاالت اإلصـابة           . خمتلف اجلهات املعنية  ِقَبل  
اإليدز، وال سيما فيما يتعلق مبتعاطي املخدرات عـن طريـق           /بفريوس نقص املناعة البشرية   

  ).١٢املادة (احلقن وممتهين اجلنس ونزالء السجون 
 إزاء مكافحة املشكلة اخلطرية املتمثلة      توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تعتمد هنجاً شامالً       

ومن أجل حتقيق اإلعمال التدرجيي للحق يف التمتع بأعلى مـستوى           . يف تعاطي املخدرات  
ممكن من الصحة البدنية والعقلية فيما خيص األشخاص الذين يتعاطون املخـدرات عـن              

 وتطبيقاتـه   طريق احلقن، وبغية ضمان استفادة هذه اجملموعة من فوائد التقدم العلمـي           
، ينبغي للدولة الطرف أن تنفِّذ تنفيذاً كامالً التوصيات اليت   )١٥من املادة   ) ب(١الفقرة  (

 هبدف حتسني توافُر وتيـسُّر ونوعيـة        ٢٠٠٩صدرت عن منظمة الصحة العاملية يف عام        
خدمات احلد من الضرر، وخباصة فيما يتعلق بتبادل اإلبر واحملاقن، واستخدام امليتـادون             

وينبغي أن يكون األشخاص الذين يتعاطون      . ج معوِّض عن املادة األفيونية يف اجلسم      كعال
وينبغي للدولة الطرف أن تقوم، علـى سـبيل    . املخدرات شريكاً رئيسياً يف هذه املبادرة     

  :االستعجال، مبا يلي
. توسيع نطاق برامج تبادل اإلبر واحملاقن يف مجيـع املنـاطق اجلغرافيـة         )أ(  

 من أجل إلغـاء احلظـر       ٢٠٠٠ومة أن ُتعدِّل قانون العقاقري اخلطرية لعام        وينبغي للحك 
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املفروض على توزيع أو محل عقار البارافريناليا، ألن هذا احلظر يعيق خدمات الوقاية من              
  فريوس نقص املناعة البشرية؛

تنفيذ عمليات منوذجية لتبادل اإلبر واحملاقن يف السجون وبرامج عالجية            )ب(  
عن املادة األفيونية يف اجلسم، على أن تكون هذه الربامج قائمة علـى أسـاس              للتعويض  

  معايري أفضل املمارسات الدولية؛
إزالة احلواجز العمرية أمام احلصول على العالج عن طريق التعويض عن             )ج(  

املادة األفيونية يف اجلسم وتوفري خدمات مالئمة للشباب للحد من الضرر تكون مكيَّفـة              
  تياجات احملددة للشباب الذين يتعاطون املخدرات؛مع االح
إزالة القيود املفروضة على إمكانية استفادة النـساء اللـوايت يتعـاطني              )د(  

  املخدرات من خدمات املآوي السكنية؛
 باجملـان جلميـع     اًمتاح" سي"جعل العالج من مرض االلتهاب الكبدي         )ه(  

  متعاطي املخدرات عن طريق احلقن؛
يتعلق باألشخاص املدمنني، النظر يف نزع الصفة اجلرمية عن تعاطي          فيما    )و(  

  .املخدرات واختاذ تدابري يف جمال الصحة العامة، مثل وصف دواء البوبرينورفني
وتشعر اللجنة بالقلق إزاء ارتفاع وتزايد معدل االتِّجار باملخدرات وما يتصل بذلك              -٢٨

  ).١٢املادة (من فساد يف الدولة الطرف 
ة ملكافحة االتِّجار باملخـدرات   ـذ التدابري الالزم  ـي اللجنة الدولة الطرف بأن تتخ     توص

ويف الوقت نفسه، توصي اللجنة بأن متتثل هذه التدابري امتثـاالً           . وما يتصل به من فساد    
  .تاماً للمعايري الدولية حلقوق اإلنسان، مبا يف ذلك فيما يتعلق بإلغاء عقوبة اإلعدام

نة قلق إزاء عدم توفر معلومات عن مدى فعالية االستراتيجيات الـيت            ويساور اللج   -٢٩
ُوِضعت ملكافحة األمراض املزمنة، وال سيما السكري، واستخدام التبغ، والـسمنة والـوزن       

  ).١٢املادة (املفرط 
توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تقيِّم مدى فعالية استراتيجياهتا الراميـة إىل مكافحـة              

 املذكورة أعاله وأن تتخذ، عند الضرورة، املزيد من التدابري لتحقيـق            املشاكل الصحية 
ويف هذا الصدد، توجِّه اللجنة اهتمام الدولة الطرف إىل تعليق اللجنة العـام             . هذه الغاية 

  .بشأن احلق يف التمتع بأعلى مستوى ممكن من الصحة البدنية والعقلية) ٢٠٠٠(١٤رقم 
طء التقدم يف جمال التعليم، وخباصة يف صفوف األطفال         وتشعر اللجنة بالقلق إزاء ب      -٣٠

يف بعض املناطق احملرومة، كما يساور اللجنة قلـق ألن ثلـث األطفـال ال ينجحـون يف                  
 وترى اللجنة أن استخدام اللغة اإلنكليزية لغةً      . االمتحانات لنيل شهادة إمتام التعليم االبتدائي     

 إىل أن أغلبية كبرية من السكان تتحـدث بلغـة   للتعليم ُيسهم يف هذا الوضع، وذلك بالنظر    
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كما تشعر اللجنة بالقلق إزاء التأثري السليب لدفع رسوم التعليم اخلاص على إمكانية             . الكريول
  ).١٣املادة (التحاق مجيع األطفال مبدارس التعليم الثانوي 

عيشون توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تضاعف جهودها لضمان متكُّن األطفال الذين ي           
يف مناطق حمرومة من إمتام تعليمهم املدرسي، مبا يف ذلك عن طريق تعميم وتوسيع نطـاق       

جتارهبا بأن تواصل وتوصي اللجنة كذلك الدولة الطرف . نظام مناطق التعليم ذي األولوية
للتعليم يف املدارس، وبأن تضع مواد تعليمية بلغـة       لغةً  فيما يتعلق باستخدام لغة الكريول      

وتوصي اللجنة الدولة الطرف أيضاً بإلغاء النظام التنافسي لاللتحاق باملدارس          . لالكريو
الثانوية وقبول األطفال يف املدارس الثانوية اليت تقع بالقرب من أماكن سـكنهم دون أن               

  .يكون قبوهلم هذا قائماً على أساس أدائهم الدراسي
 إىل إهناء األوضاع اليت قد تكون       وتوصي اللجنة الدولة الطرف بأن تعزِّز جهودها الرامية       

متييزية ضد األطفال ذوي اإلعاقة وأن تتخذ خطوات لضمان متكني مجيع األطفـال ذوي              
ومن أجـل تنفيـذ هـذا    .  املدارس العادية، حسبما يكون مناسباً    من الدراسة يف  اإلعاقة  

طفـال  بني على تعليم األ   النهج، ينبغي للدولة الطرف أن تكفل أن يكون املدرسون مدرّ         
بشأن ) ١٩٩٤(٥ذوي اإلعاقة يف املدارس العادية، مبا يتوافق مع تعليق اللجنة العام رقم             

  .األشخاص ذوي اإلعاقة
  ).١٥املادة (ويساور اللجنة قلق ألن املركز الثقايف املوريشيوسي قد توقف عن العمل   -٣١

لثقـايف  توصي اللجنة الدولة الطرف بأن ُتنجز عمليـة مراجعتـها ألهـداف املركـز ا           
  .املوريشيوسي وأن ُتعيد فتحه واستخدامه لتوطيد الوحدة الوطنية على النحو املتوخى

وتشجع اللجنة الدولة الطرف على النظر يف التوقيع والتصديق على الربوتوكول             -٣٢
  .االختياري للعهد

وتوصي اللجنة الدولة الطرف بأن تقدم، يف تقريرها الدوري اخلـامس، بيانـات               -٣٣
 حبسب السن   ة حمّدثة بشأن التمتع بكل حق من احلقوق اليت يشملها العهد، مصنَّفةً           إحصائي

الريفيني وغري ذلك من االعتبارات ذات      /ونوع اجلنس واألصل اإلثين والسكان احلضريني     
  .الصلة، وذلك على أساس سنوي مقاَرن على مدى السنوات اخلمس املاضية

نشر هذه املالحظات اخلتامية على نطـاق       وتطلب اللجنة إىل الدولة الطرف أن ت        -٣٤
 مبا يف ذلك يف صفوف مـسؤويل الدولـة واجلهـاز            ،واسع على مجيع مستويات اجملتمع    

القضائي ومنظمات اجملتمع املدين، وأن تترمجها وتعلن عنها قـدر اإلمكـان، وأن تبلِّـغ               
للجنة كـذلك   وتشجع ا . اللجنة، يف تقريرها الدوري املقبل، باخلطوات املّتخذة لتنفيذها       

الدولة الطرف على مواصلة إشراك املؤسسات الوطنية حلقوق اإلنسان، واملنظمات غـري            
احلكومية، وغريها من أعضاء اجملتمع املدين، يف عملية املناقشة على املستوى الوطين قبـل       

  .تقدمي تقريرها الدوري املقبل
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 املكلفني بواليات يف وتشجع اللجنة الدولة الطرف على النظر يف توجيه دعوة إىل  -٣٥
إطار اإلجراءات اخلاصة جمللس حقوق اإلنسان لزيارة البلد بغية تعزيز احلوار، وال سيما              

  .مع املقررين اخلاصني يف جمال احلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية
وتوصي اللجنة الدولة الطرف بأن تنظر يف سحب إعالهنا التفـسريي املتعلـق               -٣٦

 من اتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة وذلك فيما يتصل ٢٤من املادة ) ب(٢بالفقرة 
. بسياسة التعليم الشامل للجميع، حيث إن هذا يؤثر يف غاية االتفاقية والغـرض منـها              

 من تلك االتفاقية ١١وتوصي اللجنة كذلك الدولة الطرف بسحب حتفظها املتعلق باملادة       
إال إذا كان التشريع احمللـي       "١١حملددة يف املادة    الذي تسعى مبوجبه الستبعاد التدابري ا     

، حيث إن هذا ميس موضوع احلكم "يسمح هبا وينص صراحة على اختاذ مثل هذه التدابري
  .ويؤثر يف غاية االتفاقية والغرض منها

 ٣٠وتطلب اللجنة إىل الدولة الطرف أن تقدم تقريرها الدوري اخلامس حبلول              -٣٧
 حنو يتوافق مع املبادئ التوجيهية املنقحة اليت وضعتها اللجنة          ، على ٢٠١٥يونيه  /حزيران

  .(E/C.12/2008/2)بشأن تقدمي التقارير املتعلقة مبعاهدات حمددة 

        
  


