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  مقدمة  -أوالً   
، تعهدت احلكومات املتعاقبة حبماية حقوق املرأة       ١٩٦٨لبلد يف عام    منذ استقالل ا    -١

 وزارة  ١٩٨٢وقد أنشئت يف عام     . يف موريشيوس والنهوض مبستوى عيشها وجودة حياهتا      
ُتعىن بشؤون املرأة، وأُجنزت خالل السنوات األربعني املاضية طائفة واسعة من اإلصـالحات             

 من أجل متكني املرأة على مجيـع املـستويات          التشريعية وُوضعت سياسات وبرامج عديدة    
  . وحتقيق سالمة املرأة واألسرة ورفاههما وأمنهما االقتصادي

وانضمت موريشيوس إىل اتفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييز ضـد املـرأة يف                -٢
يز ، مث قدمت تقريريها األويل والدوري الثاين إىل اللجنة املعنية بالقضاء على التمي            ١٩٨٤ عام

 نظـرت اللجنـة يف تقريـر        ٢٠٠٦أغسطس  /ويف آب . ضد املرأة يف دورهتا الرابعة عشرة     
) CEDAW/C/MAR/3-5(موريشيوس املوحَّد اجلامع لتقارير الدورية الثالث والرابع واخلامس         

املعقـودة يف    (٣٦وقد طلبت اللجنة، يف دورهتا      . ٢٠٠٣ إىل   ١٩٩٣الذي يغطي الفترة من     
إىل الدولة الطرف أن تقدم إليها تقريرها املوحَّد        ) ٢٠٠٦أغسطس  /ب آ ٢٥ إىل   ٧الفترة من   

  . ٢٠٠٩اجلامع للتقريرين الدوريني السادس والسابع يف عام 
ومثلما ورد يف املالحظات املقدمة من اللجنة إىل الدولة الطرف، ينبغي أن يـسترشد                -٣

ملالحظات السابقة للجنة املتعلقـة     التقرير املوحَّد اجلامع للتقريرين الدوريني السادس والسابع با       
بإعداد التقارير، وأن يعرض ما حتقق من تقدم يف جمال تنفيذ االتفاقية وما تواجهه الدولة الطرف            

والنموذج املستخَدم لإلبالغ يتفق مع املبادئ التوجيهيـة اخلاصـة   . من حتديات يف هذا الصدد  
، HRI/GEN/2/Rev.1/Add.2الوثيقـة    (بصكوك األمم املتحدة الدولية املتعلقة حبقوق اإلنـسان       

  ).التقارير الدورية الالحقة" (هاء"الفرع ) ٢٠٠٣مايو / أيار٥املؤرخة 
. ٢٠٠٣ إىل   ١٩٩٣وقد غطت التقارير الدورية الثالث والرابع واخلامس الفترة من            -٤

            وتضمن التقرير املقدم من احلكومة إىل الفريق العامل ملـا قبـل الـدورة التـابع للجنـة                  
يف شكل ردود على قائمة املسائل واألسئلة اليت وضعتها اللجنـة           ) ٢٠٠٦يونيه  /يف حزيران (

من أجل تناوهلا يف إطار التقرير املوحَّد اجلامع للتقارير الدورية الثالث والرابـع واخلـامس،               
ـ    ل معلومات حمدَّثة عن التطور الذي شهده وضع املرأة وعن خمتلف القضايا ذات الصلة، ومش

ويتضمن هذا التقرير حتديثاً لألرقام املقدمة يف إطـار تنـاول   . ٢٠٠٥ إىل   ٢٠٠٣الفترة من   
، ويتطرق إىل التشريعات والسياسات والتـدابري    ٢٠٠٨-٢٠٠٤خمتلف مواد االتفاقية للفترة     

  .٢٠٠٥الرئيسية املعتمدة منذ عام 
ة بإعداد التقارير واملـشار      من االتفاقية وللمبادئ التوجيهية املتعلق     ١٨ووفقاً للمادة     -٥

، يتضمن هذا التقرير معلومات عن اإلجـراءات املُتخـذة متابعـةً            ٣-إليها يف الفرع أوالً     
املقدمة من اللجنة يف أعقـاب نظرهـا يف         ) CEDAW/C/MAR/CO/5(للمالحظات اخلتامية   

  .تقرير موريشيوس املوحَّد اجلامع للتقارير الدورية الثالث والرابع واخلامس
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  :واعُتمدت املنهجية التالية لصياغة هذا التقرير  -٦
ُعقد اجتماع مع مجيع اجلهات صاحبة املصلحة، مبا يف ذلك الـوزارات املعنيـة               •

اخلتامية للجنة وإلطـالع اجلهـات      لتعليقات  ومنظمات اجملتمع املدين، للنظر يف ا     
اً للمبادئ ُيتوقع منها من مسامهة إلجناح صياغة التقرير وفقعلى ما صاحبة املصلحة 

تمييز التوجيهية املتعلقة بنموذج اإلبالغ اخلاص باتفاقية القضاء على مجيع أشكال ال          
 ؛ضد املرأة

 ؛ة املصلحة مسامهات حبسب اختصاصهاقدمت اجلهات صاحب •

 ؛ صاحبة املصلحة حتليالً مفصَّالًجرى حتليل املسامهات الواردة من اجلهات •

ة من خمتلـف اجلهـات      لمسامهات املقدم اُتخذت جمموعة من اإلجراءات متابعةً ل      •
 ؛صاحبة املصلحة

ُعقدت جلسات عمل مع رؤساء الوحدات يف وزارة حقوق املرأة وتنمية األطفال             •
التفاقيـة  ورعاية األسرة لسرب آراء خمتلف اجلهات املعنية خبصوص تنفيذ مـواد ا           

 ؛وتوضيح القضايا الناشئة

حة، مبا يف ذلك منظمات اجملتمـع       ُعمِّم مشروع التقرير على اجلهات صاحبة املصل       •
  .ق عليهااملدين؛ وأُدرجت يف التقرير اآلراء املُعرب عنها واملُتف

تقرير بشأن التعليقات اخلتامية للجنة املعنية بالقضاء على التمييز ضـد        -ثانياً   
املرأة على تقرير موريشيوس املوحَّد اجلامع للتقارير الدورية الثالـث          

  والرابع واخلامس
بتحقيق العدالـة االجتماعيـة     ن حكومة مجهورية موريشيوس ُملتزمة التزاماً تاماً        إ  -٧

  ". األولوية ألفراد الشعب"واملساواة بني اجلنسني عمالً مببدأ 
ومنذ تقدمي التقرير األخري ملوريشيوس إىل اللجنة املعنية بالقضاء على التمييز ضـد                -٨

، اختذت احلكومة جمموعة مـن التـدابري        ٢٠٠٦أغسطس  / آب ١١املرأة، الذي ُنظر فيه يف      
  .لتعزيز إجراءاهتا الرامية إىل النهوض باملرأة، وتناولت خمتلف الشواغل اليت أعربت عنها اللجنة

واآللية الوطنية املعنية بالشؤون اجلنسانية، إذ ُتدرك مدى وجاهـة الـشواغل الـيت       -٩
 ٩ الـواردة يف الفقـرة       أعربت عنـها اللجنـة، ومتابعـةً للتعليقـات اخلتاميـة للجنـة            

)CEDAW/C/MAR/CO/5(         قامت بتعميم ُنسخ من التعليقات اخلتامية على مجيع الـوزارات ،
وقد ُنشرت التعليقات اخلتامية أيضاً علـى املوقـع الـشبكي           . واملؤسسات احلكومية املعنية  

  . لآللية التابع
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رهتا اللجنة وُيـسلِّط    ويقدم هذا الفرع معلومات أساسية عن متابعة القضايا اليت أثا           -١٠
األضواء على ما حتقق من إجنازات ويستعرض املعوقات املعتَرَضـة وكـذلك التحـديات              

  . املطروحة والُسبل الكفيلة برفع هذه التحديات من أجل تنفيذ أحكام االتفاقية بالكامل

  التثقيف القانوين يف اجملاالت اليت تغطيها االتفاقية    
، واليت تتضمن التوصية بتنفيذ برامج      ١١نة الواردة يف الفقرة      لتعليقات اللج  استجابةً  -١١

للتوعية والتدريب تتعلق باجملاالت اليت تغطيها االتفاقية وتستهدف بوجه خاص موظفي جهاز            
  :القضاء وموظفي إنفاذ القانون والعاملني يف اجملال القانوين واجلمهور العام، ُيشار إىل ما يلي

  اإلجنازات    
اآللية الوطنية املعنية بالشؤون اجلنسانية خبدمات حمامٍ من أجل وضع كُتيِّب           استعانت    -١٢

يتناول أحكام اتفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييز ضد املرأة وأعلن رئيس الوزراء صدور              
 يف سياق االحتفال باليوم الدويل للمرأة، وُوزِّع على نطاق          ٢٠٠٦مارس  / آذار ٨الكُتيِّب يف   

 اجلهات صاحبة املصلحة ليس فقط من أجل التوعية مبحتوياته وإمنا أيضاً من واسع يف صفوف
  .أجل استخدامه كأداة للترويج لالتفاقية وأحكامها

، صدر كُتيِّب آخر يتضمن معلومات بـشأن صـكوك          ٢٠٠٧مارس  / آذار ٨ويف    -١٣
ء اآللية  ، وُوزِّع يف صفوف مجيع شركا     "من التعهد إىل الفعل   "حقوق اإلنسان وحيمل عنوان     

وُيسلِّط الكُتيِّب األضواء على املبادئ املضمَّنة يف االتفاقية        . الوطنية املعنية بالشؤون اجلنسانية   
  .ويشري إىل صكوك حقوق اإلنسان األخرى املتصلة حبقوق املرأة

  املعوقات    
امج من املعوقات الرئيسية املُعتَرضة، عدم كفاية االعتمادات املُخصصة يف امليزانية لرب            -١٤

  .بناء القدرات املتعلقة بتعميم املنظور اجلنساين وإلجراء البحوث الالزمة ودراسات تقييم األثر

  التحديات    
 السائدة  محالت توعية هتدف إىل تغيري اآلراء     ترى احلكومة أن من الضروري تنظيم         -١٥

  .املتعلقة بدور املرأة وحقوقها
جلنسانية وضع برنامج لتدريب املدربني على      وقررت اآللية الوطنية املعنية بالشؤون ا       -١٦

صكوك حقوق اإلنسان، مبا يف ذلك اتفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييز ضـد املـرأة،                
يهدف إىل تزويد كبار موظفي اآللية وهيئاهتا املكلفة بتنفيذ السياسات مبا يلزم مـن أدوات               

  .احملليةلنشر املعلومات على مستويي القاعدة الشعبية واجملتمعات 
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  قانون األحوال الشخصية    
، صادق الربملان على قانون تكـافؤ       ١٣ لتوصيات اللجنة الواردة يف الفقرة       استجابةً  -١٧

  .٢٠٠٩أغسطس /الفرص، غري أن هذا القانون مل يصدر حىت شهر آب

  اإلجنازات    
كافؤ صياغة وتنفيذ قانون يتعلق بت    " برناجمها املعنون    ٢٠٠٥وضعت احلكومة يف عام       -١٨

وأفضى هذا الربنامج إىل إصدار قانون تكافؤ الفـرص         . "الفرص من أجل نشر ثقافة اجلدارة     
  .٢٠٠٨ديسمرب /يف كانون األول

وفيما يتعلق بقطاع التعليم، يتضمن قانون تكافؤ الفرص حظراً صرحياً للتمييـز يف               -١٩
ات الـيت توفرهـا   جمال نيل التعليم وينص على أن احلق يف التعليم يشمل املرافـق واخلـدم             

 ومكافحـة اآلراء    "املهن النسائية " واليت هتدف مجيعاً إىل كسر حلقة        -املؤسسات التعليمية   
  .القائمة على أحكام مسبقة فيما يتعلق باملهن املخصصة للمرأة

 اإلطار الوطين للسياسات العامـة      ٢٠٠٨مارس  /ويف السياق نفسه، اعُتمد يف آذار       -٢٠
نية من أجل تعزيز قدرة خمتلف الوزارات واملؤسسات، مبا يف ذلـك            املتعلقة بالشؤون اجلنسا  

املنظور اجلنساين، حيث ينبغي جلميـع هـذه        تعميم  القطاع اخلاص ووسائط اإلعالم، على      
وبالتايل فإن هذا اإلطـار     . اجلهات أن تعلن عن سياساهتا القطاعية اخلاصة بالقضايا اجلنسانية        

تبعة فيما يتعلق مبوارد رزق أفـراد الـشعب بـصفتهم           يركز على نتائج وآثار السياسات امل     
  .أصحاب حقوق

  املعوقات    
يستوجب تنفيذ سياسة تكافؤ الفرص تنفيذاً كامالً توافر املوارد الالزمـة الختـاذ               -٢١

إجراءات إجيابية تساعد يف متكني املرأة وهتيئ الظروف املناسبة لتحقيق تكافؤ الفرص وبلوغ             
تنفيذ لحتقيق هذه األهداف عرب ختصيص االعتمادات الالزمة وإنفاقها ومير . األهداف املنشودة

  . الربامج اليت توضع من أجل املستفيدين حىت ال يبقى هذا القانون حرباً على ورق

  التحديات    
 لذلك  -بأحكام هذا القانون    املتعلقة  ينبغي إشراك مجيع املواطنني يف محالت التوعية          -٢٢

 والترويج له على أوسع نطاق ممكن من أجل ترسيخ ثقافة تكافؤ            جيب نشر القانون وتعميمه   
  . الفرص يف مجيع مناحي احلياة

وينبغي األخذ بنهج منسق ومتكامل يقوم على أساس جمموعـة مـن اإلجـراءات                
وينبغي أن يكون هذا القانون     . املتعددة اجلوانب اليت تراعي تشابك حقوق اإلنسان وترابطها       

  .األفراد ووسيلة تكفل احترام حقوقهم األساسيةأداة يف متناول مجيع 
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  التدابري اخلاصة املؤقتة    
حققت موريشيوس تقدماً كبرياً حنو االستجابة لشواغل وتوصيات اللجنة الواردة يف             -٢٣
اخلتامية اليت تطلب فيها اللجنة إىل الدولة الطرف أن تنظر          لتعليقات   من ا  ١٥ و ١٤لفقرتني  ا

يف جمـال  خاصة مؤقتة من أجل تعزيز مشاركة املرأة يف اختاذ القـرار و يف مسألة اختاذ تدابري  
  . على ما حتتاجه من فرص اقتصاديةضمان حصوهلا التعليم و

وفيما يتعلق بتنفيذ التدابري اخلاصة املؤقتة، تشدد الدولة الطرف علـى أن دسـتور                -٢٤
 الطرف أيـضاً إىل أن      وتشري الدولة . موريشيوس حيظر التمييز القائم على أساس نوع اجلنس       

فاحلقوق الفردية تظـل    . دستور موريشيوس ينص على محاية حقوق فردية ال حقوق مجاعية         
وترى . الفلسفة األساسية اليت تقوم عليها احلماية الدستورية للحقوق األساسية يف موريشيوس 
. يق غايةاحلكومة أن إجراءات التمثيل الرمزي واحلصص ال ينبغي أن ينظر إليها كوسيلة لتحق           

   .فهي تعترب أن من الواجب تعميم مبدأ تكافؤ الفرص على مجيع املستويات

  اإلجنازات    
وخبصوص مشاركة املرأة يف اختاذ القرارات، تشهد موريشيوس مشاركة متزايـدة             -٢٥

. للنساء يف اخلدمة املدنية، وارتفاعاً يف عدد النساء الاليت يشغلن مناصب صنع القرار العليـا              
  .حصاءات الواردة فيما يليلى ذلك اإلوتشهد ع

وفيما يتعلق مبشاركة املرأة يف احلياة السياسية، ارتفع عدد النساء الـاليت يـشغلن                -٢٦
 امرأة، وتنطبق نفس املالحظة على مستوى اإلدارات        ١٧ إىل   ٥مقاعد يف الربملان الوطين من      

ناصب صنع القرار العليا، وال سيما يف وتفيد األرقام أن نسبة متثيل املرأة يف م    . احلكومية احمللية 
 ٢٠٠٥ يف املائة يف عـام       ٣١صفوف األمناء العامني وكبار الرؤساء التنفيذيني، ارتفعت من         

  . ٢٠٠٨ يف املائة يف عام ٣٧إىل 
 ويف قطاع التعليم، ساهم تعميم التعليم اجملاين يف مرحلتيه االبتدائية والثانوية مسامهةً             -٢٧

  .أة واالرتقاء بوضعها يف اجملتمعكربى يف متكني املر
ورغم األوضاع االقتصادية الصعبة، اختذت حكومة موريشيوس تدابري جريئة مـن             -٢٨

ومن بني هذه التدابري، إنشاء مؤسسات خمصصة ووضع بـرامج          . أجل متكني املرأة اقتصادياً   
معظمهم مـن   خاصة بتمكني املرأة هتدف يف مجلة أمور إىل إعادة تأهيل العمال املسرحني، و            

  . النساء، ملساعدهتم على التكيف مع االحتياجات الناشئة يف سوق العمل

  املعوقات    
جتدر اإلشارة إىل أن التدابري اخلاصة املؤقتة مل تدرج بعد يف القانون الوطين، ذلك أن                 -٢٩

الفلسفة اليت تقوم على أساسها سياسة احلكومة تتمحور حول احترام احلقـوق األساسـية              
  .  وال تستهدف حقوقاً مجاعية، وهي بالتايل تشجع نشر ثقافة اجلدارةللفرد،



CEDAW/C/MUS/6-7 

9 GE.10-44279 

  التحديات    
تتمثل التحديات املطروحة فيما يتعلق مبشاركة املرأة يف عملية صنع القرار ومتثيلها يف        -٣٠

     قطاع التعليم ومتتعها بالفرص االقتصادية، يف تعزيز محالت الدعوة والـضغط مـن أجـل               
    عالوة على ذلـك، جيـب إنعـاش        .  يف احلقوق اإلنسانية بني الرجل واملرأة      حتقيق املساواة 

النسائية يف موريشيوس باالعتماد على جيل الشباب وبنـاء قدراتـه يف            /احلركة االجتماعية 
  . جماالت الدعوة

وخبصوص الشواغل اليت أعربت عنها اللجنة إزاء القوالب النمطية السائدة فيما يتعلق         -٣١
يـشار إىل أن حتليـل الدراسـة        ) ١٧ و ١٦الفقرتان  (ل كعائل رئيسي لألسرة     بدور الرج 

 تبني أن الرجل يقضي     ٢٠٠٥االستقصائية اليت أجراها مكتب اإلحصاءات املركزي يف عام         
ويبّين هـذا   .  ساعات بالنسبة إىل املرأة    ٥,٩ ساعات يومياً يف العمل مقابل       ٦,٩يف املتوسط   

وريشيوس تعتمد على الرجل بقدر ما تعتمد على املرأة وأن هذه الرقم أن األسرة املعيشية يف م    
  . القوالب النمطية آخذة يف االختفاء

  اإلجنازات    
 البعد اجلنساين "إىل هنج   " املرأة يف التنمية  دور  "شهدت سياسة الوزارة حتوالً من هنج         -٣٢

يصبح، اعتبـاراً مـن     ل" الوحدة املعنية بشؤون املرأة   "ويف هذا السياق، غُري اسم      ". والتنمية
ويف ضوء هذه التغريات، أسندت إىل ". الوحدة املعنية بالشؤون اجلنسانية"،  ٢٠٠٨يوليه  /متوز

الوحدة املعنية بالشؤون اجلنسانية مهمة مزدوجة تتمثل يف وضع السياسات املتعلقة بتعمـيم             
 أجل متكـني    م من أنشطة من   املنظور اجلنساين ورصدها، من ناحية أوىل، واالضطالع مبا يلز        

  .املرأة، من ناحية ثانية
ويف السياق نفسه، جيري يف الوقت الراهن إعادة تنظيم األنشطة اليت تـضطلع هبـا                 -٣٣

وهلذا الغرض، ُنظمـت    ". اجلنسانية والتنمية املسائل  "وحدة التدبري املرتيل مبا يتفق مع منوذج        
لنموذج األسرة املعيشية اجلديد،    صفوف للتدبري املرتيل بغية التكيف مع االحتياجات املتغرية         

وجيري يف الوقت الراهن تنظيم صفوف ليلية ملختلف اجلماعات املستهدفة، مبا فيها النـساء              
  . ٥ويتطرق التقرير إىل هذه املسألة مبزيد من التفصيل يف إطار تناول املادة . والرجال

نظيم محالت للتوعيـة    وتساهم الوحدة املعنية بالشؤون اجلنسانية مسامهةً نشطة يف ت          -٣٤
تتعلق باملفهوم اجلنساين، وذلك هبدف تلقني ثقافة الوعي باملسائل اجلنسانية والتخلـي عـن              

أتقـصد املـسائل    " صدر كتيب بعنوان     ٢٠٠٨ويف عام   . القواعد اليت تكرس سلطة الرجل    
ووزع على نطاق واسع يف صفوف اجلهـات صـاحبة   ) Did You Say Gender" (اجلنسانية
  . اآللية الوطنية املعنية بالشؤون اجلنسانية ويف املدارس الثانويةداخل املصلحة 
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التوصيات املقدمة من اجمللس الوطين لألجور، اختذت إجراءات عدة مـن           ضوء  ويف    -٣٥
القائمة على أساس نوع اجلنس والـيت       املهنية  التسميات  /أجل التخلي تدرجيياً عن التصنيفات    

  .  املتعلقة باألجورزالت ترد يف عدد من األوامر ما
خمتلف مناطق البلد، وذلك جتسيداً     " الرجال كشركاء "نفسه، مشل برنامج     الوقت   ويف  -٣٦

وأشرفت وحدة رعاية األسرة ومحايتها     . الرامية إىل توسيع نطاق برامج التوعية     احلكومة  لسياسة  
ية رمسية  هتدف إىل تشكيل هياكل أسر    ) ٢٠٠٦(على صياغة ورقة سياسة وطنية بشأن األسرة        

. يتقاسم فيها الزوج مع زوجته املسؤوليات املتعلقة برعاية األطفال والتصرف يف موارد األسرة            
العمل الوطنية من أجـل مكافحـة        ويف اإلطار نفسه، يتمثل أحد األهداف االستراتيجية خلطة       

امـةً  يف توعية الـسكان ع    ) ٢٠٠٧ خطة العمل الوطنية ملكافحة العنف املرتيل،     (العنف املرتيل   
  . الصدد بضرورة منع أعمال العنف وتغيري العقليات يف هذا

وعمالً بتوصية اللجنة املعنية بالقضاء على التمييز ضد املرأة خبصوص تعزيز اإلعالنات              -٣٧
اليت ال متيز بني اجلنسني، تسعى منظمة رصد وسائط اإلعالم، وهي منظمة غري حكومية، بدعم               

لطفل ورعاية األسرة، كلجنة مراقبة ملنع استخدام النساء كرموز         من وزارة حقوق املرأة وتنمية ا     
  .جنسية يف وسائط اإلعالم املكتوبة وغري املكتوبة وعلى لوحات اإلعالنات

  املعوقات    
إن العقليات والقواعد والقيم السائدة هي نتاج ممارسات متجذرة يف اجملتمع ال ميكن               -٣٨

تاج البلد إىل الوقت الكايف للقضاء على هذه القوالب         وبالتايل حي . تغيريها بني عشية وضحاها   
   .النمطية السائدة اليت متيز بني اجلنسني

  التحديات    
نظراً إىل أن الثقافة اليت تكرس سلطة الرجل ما زالت منتشرة داخل خمتلف اهلياكل،                -٣٩

ا التوعوية  فإنه من الضروري أن تعزز وزارة حقوق املرأة وتنمية الطفل ورعاية األسرة محالهت            
  . تغيري العقلياتمن أجل بشأن القضايا اجلنسانية 

وحتقيقاً هلذا الغرض، فإن تنفيذ إطار السياسة الوطنية املتعلقة بالشؤون اجلنسانية ميثل              -٤٠
شرطاً أساسياً ومعياراً لتقييم مستوى تدخالت خمتلف اجلهات صاحبة املصلحة يف مساعيها            

  .  يف خمتلف مناحي حياة اجملتمعمن أجل إدماج املنظور اجلنساين
) ١٩ و ١٨الفقرتـان   (وقد أوصت اللجنة املعنية بالقضاء على التمييز ضد املـرأة             -٤١

ويالحظ يف هذا الصدد أن الوزارة قد أدرجت        . بتكثيف جهود التوعية مبسألة العنف املرتيل     
وحتقيقاً لذلك، .  األسرة هذه املسألة ضمن أولوياهتا حرصاً منها على تقدمي الرعاية الالزمة إىل          

 خطة عمل وطنية من أجل مكافحـة        ٢٠٠٧وضعت وحدة رعاية األسرة ومحايتها يف عام        
العنف املرتيل تتضمن جمموعةً من األهداف االستراتيجية احملددة تتعلق مبـسائل مـن قبيـل               
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 تـشجيع الـدعوة   ) ب(؛  حدوثهالتوعية وتغيري املواقف من أجل منع العنف املرتيل قبل           )أ(
الرشيدة والقائمة على احلس باملسؤولية والتوعية وتوفري منتدى لألخصائيني يف اإلعالم من أجل             

القيام ببحـوث ودراسـات     ) ج(تشجيع أفراد اجملتمع عامةً على مناقشة مسألة العنف املرتيل؛          
ل حول العنف املرتيل وتعزيز أنشطة بناء القدرات وإنشاء آليات مالئمة لرصد وتقييم خطة العم             

  .الوطنية املتعلقة مبكافحة العنف املرتيل من أجل تشجيع أفضل املمارسات يف هذا اجملال

  اإلجنازات    
ومن التدابري األخرى املتخذة من أجل تعزيز احلمالت الرامية إىل مكافحة العنـف               -٤٢

ضد املرأة، إعداد مواد لإلعالم والتثقيف واالتصال؛ وإنشاء نوادي تروج لعـدم التـسامح              
من أجل حترير مناطقها من العنف؛       مراقبة   طلق إزاء هذا النوع من العنف وتعمل كهيئات       امل

وتنظيم محالت ملكافحة العنف؛ وعقد حلقات عمل لبناء قدرات اجلهات املقدمة للخدمات؛            
ووضع برامج لتقدمي املشورة قبل الزواج وتثقيف الزوجني؛ وإنشاء خط مباشر يعمل علـى              

وتعمل النوادي اليت تروج لعدم التسامح أيـضاً        .  ضحايا العنف املرتيل   مدار الساعة ملساعدة  
  . كجهة وصل بني اجملتمع احمللي ووحدة رعاية األسرة ومحايتها التابعة للوزارة

وقد مكنت تكنولوجيات املعلومات واالتصال من إنشاء خدمة على اإلنترنت تتيح             -٤٣
كن أيضاً استشارة طبيب نفساين من خالل       ومي. إمكانية اإلبالغ عن حاالت العنف بسهولة     

  . املوقع الشبكي التابع للوزارة
وقد أنشئت ثالثة مالجئ، يعمل امللجأ األول حتت إشراف الوزارة، ويدير امللجـأ               -٤٤

الثاين صندوق استئماين ملساعدة النساء واألطفال املعرضني للخطر، يف حني تدير منظمة غري             
ن العنف أيـضاً    يات م ستعني الناج توإضافة إىل ذلك،    .  الثالث امللجأ) جندة النساء (حكومية  

  .االستنجاد بأفراد األسرةة تديرها مؤسسات خريية أخرى، أو ُتخّيرن مبالجئ مؤقت
وجيدر التأكيد أن العدد احملدود للمالجئ يفسره النهج الذي تتبعه الوزارة واملتمثـل               -٤٥

حظ أن نساًء بال مقر إقامـة يـستنجدن         عالوة على ذلك، لو   . العنف أصالً حدوث  يف منع   
وتقوم فلسفة الوزارة على إعطاء     . باملالجئ كحل سريع ويتجهن إليها بسبب مشاكل تافهة       

األولوية لتقدمي خدمات املشورة وتشجيع احلوار والوساطة بدالً من كسر جسور التواصـل             
  . والتفاهم داخل األسرة

فحة العنف املرتيل إنشاء نظام للرصد والتقييم       ويتوقع يف إطار خطة العمل الوطنية ملكا        -٤٦
وقد أنشئت أيضاً جلنة وطنية معنية بـالعنف املـرتيل          . من أجل ضمان تنفيذ اخلطة تنفيذاً فعاالً      

داخل الوزارة تتمثل مهمتها يف تشجيع واعتماد هنج منسق على املستوى املركـزي وضـمان               
ع األطراف املعنية بالتصدي للمشاكل املتصلة      توفري احلماية للضحايا بالتعاون والتشاور مع مجي      

احلد من حاالت العنف املـرتيل  ) أ: (وتتمثل املهام الرئيسية هلذه اللجنة فيما يلي . بالعنف املرتيل 
توفري التوجيه امليسور واملوثوق واملنسق بشأن حاالت العنف املـرتيل وضـمان            ) ب(ومنعه؛  
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       تعزيز الرعايـة املقدمـة إىل األسـرة؛        ) ج(سبتني؛  حصول الضحايا على املعاملة والرعاية املنا     
  .احمللي اجملتمعيف هتيئة بيئة خالية من مجيع أشكال العنف داخل األسرة و) د(

وستتوىل اجلهات املختصة يف الوقت املناسب القيـام باسـتعراض التقـدم احملـرز               -٤٧
األساس وأنشئت قاعدة   ضعت مؤشرات خط    وقد وُ . واملعوقات القائمة والدروس املستفادة   

ضعت أيضاً مؤشـرات    وُو. بيانات بشأن العنف املرتيل داخل وحدة رعاية األسرة ومحايتها        
  . لرصد تنفيذ خطة العمل

  املعوقات    
غالباً ما حتد االعتمادات احملدودة املخصصة يف امليزانيـة، وال سـيما يف الـسياق                 -٤٨

إضافة إىل ذلك، تـبني أن      . ءات املتخذة  االقتصادي الراهن، من نطاق اإلجرا     -االجتماعي  
 حتمـل  جز الثقافية وتبعيتـهن االقتـصادية،  الناجيات من العنف يفضلن، بسبب بعض احلوا  

  . السلوك التعسفي عن قطع عالقاهتن األسرية واالستنجاد باملالجئ

  التحديات    
ـ              -٤٩ االت تنص خطة العمل الوطنية ملكافحة العنف املرتيل على أن تكون االستجابة حل

العنف املرتيل منسقة وأن تقدم خدمات الدعم إىل الضحايا واألطفال ممن حيتاجون إىل ذلك              
  . يف الوقت املناسب وبشكل ميسور

يف موريشيوس حالياً جمرد حل مؤقت يتيح للنـساء ضـحايا           القائمة  املالجئ  متثل  و  -٥٠
  . العنف مكاناً مأموناً

الدولـة  ) ٢١ و ٢٠الفقرتان  (لتمييز ضد املرأة    اللجنة املعنية بالقضاء على ا    وصي  وت  -٥١
الطرف بأن تتخذ ما يلزم من إجراءات للتصدي لالجتار بالنساء والفتيات عن طريق إصـدار        
التشريعات املالئمة وتوفري بدائل تثقيفية واقتصادية ألنشطة الدعارة وأن تنظم محالت للتوعية            

ت فيما اختذته من إجراءات لوضع حـد        وقد استرشدت احلكومة هبذه التوصيا    . هبذه املسألة 
  . آلفة الدعارة

  اإلجنازات    
، على  ٢٠٠٩أبريل  / نيسان ٢١برملان موريشيوس صادق، يف     أن  جتدر اإلشارة إىل      -٥٢

ويهدف هذا القانون إىل إنفاذ بروتوكـول األمـم         . القانون املتعلق مبكافحة االجتار بالبشر    
لنساء واألطفال، وقمعه واملعاقبة عليه؛ ومنع ظاهرة       املتحدة ملنع االجتار باألشخاص، وخباصة ا     

وينص القانون، يف مجلة أمور، . االجتار بالبشر ومكافحتها؛ ومحاية ضحايا االجتار ومساعدهتم
إىل مـن أفـراد الـشعب       وضمان عودة ضحايا االجتـار      على إعادة الضحايا إىل بلداهنم      

  . ون على العقوبات الواجبة التطبيقموريشيوس، وتقدمي التعويض للضحايا، كما ينص القان
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ونظراً لكون موريشيوس مصنفة يف املستوى الثاين بقائمة مراقبة ظـاهرة االجتـار               -٥٣
حسب تقرير األمم املتحدة بشأن االجتار بالبشر، اختذت احلكومة عدة تـدابري مـن أجـل                

وريـشيوس يف   التصدي الستغالل األطفال يف األنشطة التجارية واجلنسية أدت إىل تصنيف م          
وتشمل هـذه   .  إىل املستوى األول   ٢٠٠٩ قبل أن ترتقي يف عام       ٢٠٠٦املستوى الثاين عام    

  :التدابري ما يلي
 Grand River North Westمن املقرر يف القريب املنظور إنشاء مركز اسـتقبال يف   •

ويتفق هذا اإلجراء   . األطفال ضحايا االعتداء واإلمهال   إلعادة تأهيل وإعادة إدماج     
 املتعلق مبكافحة االجتار بالبـشر، ومهـا        ٢٠٠٩ من قانون عام     ٩ و ٤مع املادتني   

ومن . مادتان تنصان على إنشاء مراكز إليواء األطفال ضحايا االجتار ومساعدهتم         
املتوقع أن توفِّر مراكز االستقبال هذه خدمات دعم متخصصة لألطفال ضـحايا            

 إيواء هذه الفئة من األطفـال يف        االستغالل التجاري واجلنسي، حيث إنه ال ميكن      
  ؛نفس املالجئ اليت تؤوي األطفال ضحايا األشكال األخرى من االعتداءات

إنشاء فرقة حلماية القاصرين داخل إدارة الشرطة بالتعاون مع وزارة حقوق املـرأة              •
وتنمية الطفل ورعاية األسرة من أجل محاية األطفال من مجيع أشكال االعتداء، مبا             

  ؛ستغالهلم يف األنشطة التجارية واجلنسيةيف ذلك ا
تنظيم محالت للتوعية العامة بالتعاون مع اجمللس الوطين لألطفال عن طريق إقامـة              •

يف املدارس االبتدائية والثانوية يف املناطق املعرضة للخطر، وعـن  مع الوالدين   حوار  
  ؛طريق وسائط اإلعالم

وظفو الوزارة والشرطة ودوائـر     تدريب اجلهات املقِدمة للخدمات، مبا يف ذلك م        •
مراقبة السلوك واألخصائيون االجتماعيون والطبيون واملنظمات غري احلكومية، من         
أجل تعزيز اخلدمات املقدمة إىل األطفال ضحايا االستغالل يف األنشطة التجاريـة            

  ؛واجلنسية
ـ        ٢٠٠٨ يناير/ومنذ كانون الثاين   • ل ، يقوم موظفو وزارة حقوق املرأة وتنمية الطف

ورعاية األسرة، واجمللس الوطين لألطفال وفرقة محاية القاصرين ومنظمـات غـري           
حكومية بعمليات مراقبة شديدة منتظمة للتأكد من أن أطفال املدارس يواظبـون            
على املدرسة وللحيلولة دون ضلوعهم يف أنشطة غري مشروعة ووقوعهم ضـحايا            

  . لالستغالل يف األنشطة التجارية واجلنسية

  عوقاتامل    
يف غياب بيانات حمددة بشأن قضية االجتار بالنساء والفتيات، ويف ظل عدم وجـود                -٥٤

 يصعب تقييم حجم املشكلة وحتديد مـدى استـصواب          ،دراسات ومؤشرات خط األساس   
  . إنشاء آليات اجلرب املناسبة
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ا يقعون  ورغم ما يقدَّم من بدائل اقتصادية وتعليمية، فإن العاملني يف اجلنس عادةً م              -٥٥
  . جمدداً يف فخ الدعارة بسبب نقص الدعم واحلاجة إىل تأمني مورد رزق يومي

  اإلجنازات    
، ارتفعت نسبة متثيـل     ٢٠٠٥يونيه  /عقب االنتخابات العامة اليت جرت يف حزيران        -٥٦

ويبيِّن هذا االجتـاه أن أنـشطة       .  يف املائة  ١٧,١ يف املائة إىل     ٥املرأة يف احلقل السياسي من      
عوة والضغط اليت تضطلع هبا احلكومة ومنظمات اجملتمع املدين ستؤثر يف هنايـة املطـاف               الد

  .٢٠١٠ يف مسار االنتخابات العامة القادمة املقررة يف عام اًتأثرياً إجيابي
نظمت وزارة حقوق املرأة وتنمية الطفل ورعاية األسرة حلقة دراسية يف سـياق             و  -٥٧

" املرأة يف احلقل الـسياسي    " تناولت موضوع    ٢٠٠٦يف عام   االحتفال باليوم الدويل للمرأة     
وقد سلِّمت نسخة من    . وأتاحت فرصة ملناقشة سبل زيادة مشاركة املرأة يف احلياة السياسية         

وتركِّـز  . ٢٠٠٦مـارس   / آذار ٨التوصيات املنبثقة من هذه احللقة إىل رئيس الـوزراء يف           
بتحقيق التوازن بني اجلنـسني يف اهليئـات   أن تتعهد احلكومة "التوصيات يف مجلة أمور على      

احلكومية ويف األجهزة اإلدارية العامة بوسائل منها وضع أهداف حمددة وتنفيذ تـدابري مـن           
أجل زيادة عدد النساء زيادة كبرية مبا يكفل التمثيل املتساوي للنـساء والرجـال، باختـاذ                

  ".اإلدارة العامةإجراءات إجيابية إذا لزم األمر، يف مجيع مناصب احلكومة و
وقد بادر اجمللس الوطين لشؤون املرأة بوضع برامج لبناء القدرات تتعلـق بتأكيـد                -٥٨

الذات وبتعزيز املهارات القيادية، وقد بلغ عدد النساء الاليت شاركن يف هذه الربامج حـىت               
فـل  وبعد احلصول على التدريب، تشارك النساء يف نشر املعلومات مبا يك          .  امرأة ٨٠٠اآلن  

  . تعميم الفائدة
، وهي منظمـة مـن   "Women in Networking"وأُسست يف الفترة األخرية منظمة   -٥٩

منظمات اجملتمع املدين يتمثل أحد أهدافها الرئيسية يف ممارسة الضغط من أجل تعزيز مشاركة       
.  القياديـة  وتقدِّم املنظمة أيضاً تدريباً يف جمال اكتساب املهارات       . املرأة يف عملية صنع القرار    

. وُيتوقع من املشاركات يف هذه الربامج أن يقدمن نفس التدريب لدى العودة إىل منظمـاهتن   
منتدى املـرأة يف احلقـل   "وقد أنشأت املنظمة يف الفترة األخرية منتدى مفتوحاً للحوار مسي     

  ". السياسي

  املعوقات    
رجال، فإنه من الـصعب     وملا كان اجلميع يعترب أن السياسة هي ناٍد مغلق خمصص لل            -٦٠

وسيستلزم تغيري هـذه    . أن تفتك املرأة مكانتها داخل هذا اهليكل الذي يسيطر عليه الرجال          
الثقافة السياسية املتجذرة محالت متواصلة ونشطة هتدف إىل تغيري العقليات وتفسح اجملـال             

  . أمام املرأة الكتساح اهلياكل السياسية
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 املرأة عن دخول عامل السياسة، واجب التوفيق بـني          ومن العوامل األخرى اليت تثين      -٦١
  . العمل السياسي واملسؤوليات األسرية

  التحديات    
مثة حاجة إىل تنظيم محالت تثقيفية نشطة ومتواصلة لتشجيع املرأة على جماهبة الثقافة               -٦٢

املشاركة يف  وبناء عليه، ينبغي أن تتغري هذه الثقافة وأن تتاح للمرأة فرصة            . السياسية السائدة 
  . احلياة السياسية

 خبصوص ما يلزم اختاذه مـن  ٢٣ و٢٢واستجابة لتوصية اللجنة الواردة يف الفقرتني      -٦٣
إجراءات لزيادة متثيل املرأة يف احلقل السياسي ويف عملية صنع القرار، أكدت احلكومـة، يف               

 الرجل واملرأة وتـشجيع     حمافل دولية وإقليمية عديدة، التزامها بتحقيق التمثيل املتساوي بني        
  .مشاركة املرأة يف هذه اهلياكل

وينبغي تنظيم محالت للتثقيف املدين على الصعيد الوطين، تركِّز على ما للمرأة مـن        -٦٤
  . صفات وإمكانات تؤهلها لالضطالع مبسؤوليات سياسية

ء والرجال  وينبغي أيضاً إنشاء جتمع برملاين يعىن باملسائل اجلنسانية حيث ميكن للنسا            -٦٥
  . من أعضاء الربملان مناقشة القضايا املتعلقة باملساواة بني اجلنسني

 ٢٤ وخبصوص الشواغل اليت أعربت عنها اللجنة املعنية بالتمييز ضد املرأة يف الفقرتني             -٦٦
 فيما يتعلق بارتفاع معدالت األمية يف صفوف النساء والتفاوت بني املنـاطق الريفيـة               ٢٥و

، ١٩٧٥ة، يشار إىل أن احلكومة ما فتئت منذ تعميم التعليم جماناً يف عـام               واملناطق احلضري 
  . تركز على أمهية نيل التعليم للجميع، بصرف النظر عن املنطقة

  اإلجنازات    
يتوىل اجمللس الوطين لشؤون املرأة عن طريق برنامج تعليم الكبار الـذي انطلـق يف                 -٦٧
وهذا الربنامج متـاح حاليـاً      . ية للقراءة واحلساب  ، تعليم النساء املبادئ األساس    ١٩٨٦ عام
  . امرأة سنويا٦٠٠ًويشمل يف املتوسط ) مبا يف ذلك مناطق ريفية( بلدة ٣٦ يف
، أدرج اجمللس الوطين لشؤون املرأة وحدة جديـدة يف          ٢٠٠٨سبتمرب  /ومنذ أيلول   -٦٨

. ال تنظيم املـشاريع   املقرر الدراسي اخلاص بتعليم الكبار من أجل تنمية روح املبادرة يف جم           
ويهدف هذا اإلجراء بوجه خاص إىل تعزيز االعتداد بالنفس يف صفوف النساء الالئي يرغنب              

  . يف االضطالع بعمل منتج، مبا يف ذلك األنشطة املدرة للدخل

  املعوقات    
ويدرك اجمللس الوطين لشؤون املرأة أن برامج تعليم الكبار تقدَّم خـالل سـاعات                -٦٩

 ما يفضي إىل استبعاد النساء العامالت الالئي حيتجن إىل تعزيز مهاراهتن الوظيفية             العمل، وهو 
  .يف جمايل القراءة واحلساب
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  التحديات    
  .توسيع نطاق برامج تعليم القراءة واحلساب يف مكان العمل  -٧٠

ويف هذا الصدد، جتدر اإلشارة إىل أن أصحاب العمل يهتمون بزيادة اإلنتاج أكثـر                
 وهو ما يربز احلاجة إىل وضع استراتيجيات بشأن         -ون بتقدمي برامج تعزيز املهارات      مما يهتم 

  .تقدمي اخلدمات
وأعربت اللجنة عن قلقها إزاء حالة عدم االستقرار اليت تواجهها املـرأة يف جمـال                 -٧١

  .واستجابة هلذه الشواغل، تسعى املؤسسات املختصة إىل معاجلة هذه املسألة. العمل

  اتاإلجناز    
، أعلنت احلكومة عن بـدء تنفيـذ        ٢٠٠٧-٢٠٠٦وعقب اخلطاب املتعلق مبيزانية       -٧٢

الربنامج التمكيين الذي يهدف إىل ضمان فرص عمل مستدامة وتـشجيع روح املبـادرة يف             
جمال تنظيم املشاريع وحتسني القدرة التنافسية وتقدمي الدعم املؤقـت إىل األسـر املعيـشية               

ا على احلصول على السكن وتعزيز التعليم لصاحل األطفال املنتمني          املنخفضة الدخل ملساعدهت  
ويهدف هذا الربنامج إىل مساعدة موريشيوس على املنافسة يف عـامل           . إىل الفئات املستضعفة  

يزداد عوملة وإضفاء صبغة الدميقراطية على اقتصاد البلد عن طريق زيادة الفرص املتاحة لكل              
  . ء والرجال وتعزيز العدالة االجتماعيةمواطن وتوفري فرص العمل للنسا

ومن العناصر املكونة للربنامج التمكيين، الربنامج اخلاص بالنساء العـاطالت عـن              -٧٣
العمل الذي يهدف إىل تعبئة النساء العاطالت عن العمل والعامالت املسرحات نتيجة إعادة             

 ويف إطار األنشطة الـيت      .تنظيم بعض القطاعات الصناعية، وال سيما قطاعا النسيج والسكر        
يضطلع هبا برنامج األمم املتحدة اإلمنائي يف جمال حتقيق املساواة بني اجلنسني وتعميم املنظور              
اجلنساين، ما فتئ الربنامج يقدم الدعم إىل الربنامج اخلاص بالنساء العاطالت عن العمل مـن               

  ".ها وتنظيم املشاريعمتكني املرأة عن طريق بناء قدراهتا وإعادة تأهيل"خالل مشروع 
وأُنشئت وحدة إلدارة املشاريع من أجل مساعدة النساء يف احلصول على عمـل ويف                -٧٤

ومن اإلجراءات الرئيسية اليت ساعدت املرأة يف حتسني وضعها         . تنظيم مشاريع اقتصادية صغرى   
ل وحتديد  االجتماعي واالقتصادي، إقامة شبكات لبناء القدرات وتوفري التدريب يف مكان العم          

وحىت اآلن مسح املـشروع الـذي       . وتنفيذ مشاريع اقتصادية صغرى تستويف مقومات النجاح      
     امرأة وسـاهم يف اسـتحداث       ٥٠٠بتدريب ما يزيد على      "برنامج متكني املرأة  "ُيعرف باسم   

  . فرصة عمل يف خمتلف القطاعات٦٠ من املشاريع االقتصادية الصغرى ووفر حنو ١٨حنو 
سد فجوة األجور بني الرجال والنساء، قام اجمللـس الـوطين           /يتعلق بتضييق وفيما    -٧٥

 بتنقيح جداول األجور اخلاصة بعمال قطاعات احملاصـيل احلقليـة           ٢٠٠٨لألجور يف عام    
والبستنة وتربية املواشي، وهو ما أدى إىل إلغاء اللوائح السابقة اليت حتدد األجور على أساس               

  . نوع اجلنس
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يات اللجنة املتعلقة باستحقاقات األمومة، يـشار إىل أن القـانون           وخبصوص توص   -٧٦
ال يقصر هذه االستحقاقات علـى ثـالث والدات،      ) ٢٠٠٨(اجلديد املتعلق حبقوق العمال     

شريطة أن تثبت املرأة أهنا تعمل بشكل متواصل حلساب نفس صاحب العمل منذ ما ال يقل                
املرأة باستحقاقات األمومـة عـن مجيـع        ومبوجب القانون اجلديد، تتمتع     .  شهراً ١٢عن  

 ال ينطبق على العامالت املشموالت بـأمر        ٢٠٠٨ويشار أيضاً إىل أن قانون عام       . الوالدات
وجتدر اإلشارة يف هذا الصدد إىل أن النساء الاليت يعملن مبوجب عقـود             . ينظم هذه املسألة  

  .لوالداتتنظمها أوامر األجور ينتفعن حالياً بإجازة األمومة عن مجيع ا
ومبوجب القانون اجلديد، حيق لألب أيضاً أن حيصل على إجازة أبوة خالصة األجر               -٧٧

    ملدة مخسة أيام عمل شريطة أن يثبت أنه يعمل حلساب نفس صاحب العمل لفتـرة تزيـد                 
وتنطبق هذه األحكام على    .  شهراً عند تاريخ الوالدة ودون أي حتديد لعدد املواليد         ١٢على  

  .اعات، مبا فيها القطاعات اليت تنظمها أوامر األجورمجيع القط

  املعوقات    
وفيما يتعلق بربامج تعزيز املهارات وإعادة التأهيل، غالباً ما يـصعب علـى املـرأة           -٧٨

  .املشاركة يف برامج التدريب هذه، باعتبار أن مهها األول هو احلصول على مورد رزق
 الصناعية والعمالة التابعة لوزارة العمـل، أن       وتبني دراسة قامت هبا وحدة العالقات       -٧٩

من بني العوامل األخرى اليت تؤثر يف قدرة املرأة على االندماج من جديد يف سوق العمل هو                 
  .تقدمها يف السن وضعف مستواها التعليمي

وفيما يتعلق بتضييق فجوة األجور يف القطاع اخلاص، يشار إىل أن القطاع اخلـاص                -٨٠
فقاً للوائح اجمللس الوطين لألجور، غري أن األجور املدفوعة يف القطاع اخلاص            حيدد األجور و  

  .ال تكون بالضرورة مطابقة لألجور املدفوعة يف القطاع العام
ويشار أيضاً إىل أن إجازة األبوة اليت ال تتجاوز مخسة أيام ال تليب متاماً االحتياجات                 -٨١

  . تلي الوضعاالستراتيجية للمرأة خالل األسابيع اليت 

  التحديات    
ويف ظل األزمة املالية السائدة وما قد ينجر عنها من فقدان للوظائف، ترى احلكومة                -٨٢

أن من الضروري تكثيف محالت توعية املرأة العاملة بـضرورة تنويـع مهاراهتـا حبـسب                
  .احتياجات األنشطة االقتصادية واستكشاف فرص عمل جديدة

فق يف اآلراء حول مسألة منو القطاع غري النظامي وما ميكن أن            وينبغي أيضاً إجياد توا     -٨٣
  .من آثارعن ذلك ينجر 
 ٢٨الفقرتان  (وخبصوص ما أعربت عنه اللجنة املعنية بالقضاء على التمييز ضد املرأة              -٨٤
إزاء ضعف إنفاذ قوانني العمل من جانب الشعبة املعنية بالتمييز القائم علـى أسـاس               ) ٢٩و
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للجنة حقوق اإلنسان، يشار إىل أن التحقيقات اليت جترى يف الشكاوى املرفوعة اجلنس التابعة 
إىل الشعبة املذكورة هي حتقيقات غري رمسية، وتبذل جهود لتشجيع التسويات القائمة علـى              

 تـبني أن    اغري أنه إذا تعذر التوصل إىل حل يقوم على أسـاس الـصلح وإذ             . أساس الصلح 
لقانون حظر التمييز القائم على أساس اجلـنس، حتيـل          الشكوى تكشف عن انتهاك واضح      

  .الشعبة املسألة إىل مدير النيابة العامة الذي يقرر مدى استصواب إحالة القضية إىل القضاء
) ٣١ و ٣٠الفقرتان  (وأعربت اللجنة املعنية بالقضاء على التمييز ضد املرأة عن القلق             -٨٥

اهقات وما ينجر عنه من مشاكل صحية ومن        إزاء ارتفاع عدد حاالت احلمل يف صفوف املر       
  .تأثري على تعليم الفتيات

  جنازاتاإل    
 خـالل   ١٠٧,٣اخنفض معدل اخلصوبة يف صفوف املراهقات يف موريشيوس من            -٨٦

، يف حـني بلـغ معـدل اخلـصوبة          ٢٠٠٧ يف عام    ٣٤,٢الستينات من القرن املاضي إىل      
وكـان  .  على التـوايل   ٢٠٠٨ و ٢٠٠٧امي   يف املائة يف ع    ١,٦٦ يف املائة و   ١,٧٠ اإلمجايل

  . ، وهو ما يقابل ست وفيات٢٠٠٧ يف عام ٠,٣٧معدل الوفيات النفاسية 

  )٢٠٠٨-٢٠٠٦ مولود حي، ١٠٠لكل (إحصاءات الوفيات النفاسية     
  مجهورية موريشيوس   رودريغيز   موريشيوس  

  النفاسيةنسبة الوفيات   النفاسيةعدد الوفيات   النفاسيةنسبة الوفيات   نفاسيةالعدد الوفيات   النفاسيةنسبة الوفيات   النفاسيةعدد الوفيات   السنة
٠,١٨  ٣  -  -  ٠,١٨  ٣  ٢٠٠٦  
٠,٣٧  ٦  -  -  ٠,٣٧  ٦  ٢٠٠٧  
٠,٣٨  ٦  -  -  ٠,٣٨  ٦  ٢٠٠٨  

حتظر أحكام قانون مكافحة التمييز القائم على أساس اجلنس التمييز ضد احلوامل من            -٨٧
  . ب احلملاملراهقات وطردهن من املدرسة بسب

واملنظمات غري احلكومية اليت تعمل إىل جانب وزارة حقوق املرأة وتنميـة الطفـل                -٨٨
ورعاية األسرة، واليت تنشط باألساس يف هذا اجملال، هي رابطة موريشيوس لتنظيم األسـرة              

وجيدر باإلشارة إىل أن الـربامج      . ورعايتها، والعمل األسري، وحركة تقدمي املعونة النفاسية      
  .هلا أيضاً صندوق األمم املتحدة للسكانميو
تضطلع رابطة موريشيوس لتنظيم األسرة ورعايتها بأنشطة الدعوة وتتـوىل تنظـيم              -٨٩

محالت إعالم وتثقيف واتصال وُتقدم التدريب وتقترح ُنهجاً ابتكارية إزاء تنظـيم األسـرة              
طة مَصحةً تـوفِّر للنـساء      وُتدير الراب . ومراقبة النسل وتقوم أيضاً ببحوث يف هذه اجملاالت       

خدمات استشارية جمانية وتزودهن مبا حيتجن من حبوب منع احلمل ورفاالت وما إىل ذلك              
وتتوىل الرابطة أيضاً تنفيذ برامج ُتعزز اجلهود اليت تبذهلا احلكومـة يف            . مقابل معلوم ُمحدد  
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لفتيات والفتيان، وتوفّر جمال تدابري الصحة اجلنسية واإلجنابية، مبا يف ذلك تثقيف الشباب من ا   
برامج تثقيف يف جمال احلياة األسرية يف املدارس االبتدائية والثانوية وتعقد جلسات تثقيفيـة              
للنساء والرجال والشباب يف اجملتمع احمللي؛ وتوفّر املشورة واملساعدة من خالل خط ساخن؛             

   .وتنظم حلقات دراسية وحلقات عمل وتنفذ برامج للمشورة قبل الزواج
ولديها خطـة عمـل    . وتأخذ منظمة العمل اُألسري بنهج طبيعي إزاء تنظيم النسل          -٩٠

تقوم على ثالثة حماور، هي االتصال باجلمهور العام وتدريب املدربني وإقامـة حـوار مـع          
  . الشباب

وتتمثل أهداف حركة تقدمي املعونة النفاسية يف تعزيز احلق يف احلياة وإذكـاء وعـي                 -٩١
. التضامن مع األمهـات   ضرورة  م باملشاكل املتعلقة حباالت احلمل غري املرغوبة و       اجلمهور العا 

وتنشط احلركة على ثالثة مستويات من أجل تقدمي الدعم إىل أمهات املستقبل خالل احلمـل               
وبعده؛ وتنظم محالت لتثقيف الشباب يف جمال منع احلمل املبكر وتقدم أيضاً معلومات عـن               

وتقدم احلركة  . مونة للشباب؛ وتعمل بالتنسيق مع رابطات مماثلة أخرى       املمارسات اجلنسية املأ  
  .أيضاً تدريباً للمراهقني يهدف إىل تثقيفهم يف جماالت تتعلق باجلسد وبالنشاط اجلنسي

واستجابة للشواغل اليت أعربت عنها اللجنة خبصوص مراجعة قوانني اإلجهـاض،             -٩٢
مناقشات واسعة النطاق على الصعيد الـوطين   يف حوار أفضى إىل عقد      ٢٠٠٩ُشرع يف عام    

وترى احلكومة أن هذا احلوار ميثل خطوة أوىل حنو       . بشأن شطب اإلجهاض من قائمة اجلرائم     
  .املعاجلة الشاملة هلذه املسألة

ورداً على تعليقات اللجنة خبصوص توفري خدمات صحية ذات جودة عالية، ُيـشار             -٩٣
ة الوطنية ُينفق من أجل توفري خدمات صحية باجملان من خالل           إىل أن قسطاً كبرياً من امليزاني     

شبكة تتألف من مثانية مستشفيات عامة موزعة عرب خمتلف مناطق البلد ومراكـز صـحية               
  .  مصحة خاصة١٢ وُتكمل نظام الصحة العام. تمعيةجم

وخبصوص الشواغل اليت أعربت عنها اللجنة فيما يتعلق بالتنفيذ الكامـل للخطـة               -٩٤
ستراتيجية الوطنية الرامية إىل مكافحة األمراض اليت ُتنقل عن طريق االتـصال اجلنـسي              اال

 قانوناً يتعلق   ٢٠٠٦اإليدز، ُيشار إىل أن الربملان أصدر يف عام         /وفريوس نقص املناعة البشرية   
املرض وينص على تدابري هتدف إىل مراقبة انتشار الفريوس واملرض ومنعهما /مبكافحة الفريوس

 ؛ريق توفري اختبارات الكشف عن الفريوس؛ وتسجيل املرافق اليت توفر هـذه اخلدمـة       عن ط 
 وتقدمي املشورة إىل األشخاص املصابني بالفريوس أو املرض؛ وإنشاء          ؛وفحص الدم املُتربَّع به   

  . نظام للتخلص من احملقنات واإلبر املستخَدمة وتقدمي بدائل عنها
س الوزراء، الذي يشغل أيضاً منـصب رئـيس         أكد رئي  ،٢٠٠٩أبريل  /يف نيسان و  -٩٥

وجتدر . اللجنة الوطنية ملكافحة اإليدز، من جديد التزامه التام مبراقبة تنفيذ اخلطة االستراتيجية           
اإلشارة إىل أن وزارة حقوق املرأة وتنمية الطفل ورعاية األسرة ُممثَّلة يف اللجنة وحترص على               
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يع اإلجراءات والربامج بغية ختفيض معدالت اإلصابة       تعميم مبدأ املساواة بني اجلنسني يف مج      
وتتمحور االستراتيجيات اليت اعتمدهتا الوزارة حول تنظيم محالت إعالم         . يف صفوف النساء  

وتثقيف واتصال مستمرة تستهدف بوجه خاص الفتيات والنساء يف اجملتمعات احمللية، وهـي          
لى معلومات مـن خـالل احللقـات        محالت متكّن النساء والفتيات من احلصول بانتظام ع       

  .الدراسية واحلوارات واملناقشات

  املعوقات    
ال تشمل البيانات املصنَّفة حبسب نوع اجلنس املتوفرة حالياً سوى حاالت احلمل يف               -٩٦

  .اإليدز املُبلغ عنها/صفوف املراهقات واإلجهاض واإلصابة بفريوس نقص املناعة البشرية
وإضـافة إىل   . ياب أي هنج شامل أحد املعوقات الرئيـسية       وميثل انعدام البيانات وغ     

  .ذلك، تواجه السلطات بعض الصعوبات يف تغطية مجيع األفراد العاملني يف اجلنس

  التحديات    
تواجه السلطات صعوبة لوضع سياسات مستندة إىل أدلة بسبب عدم توافر بيانـات     -٩٧

قائمة اجلرائم، حتتاج احلكومة    وخبصوص شطب اإلجهاض من     . بشأن هذه املسائل احلساسة   
ومبا أن موريشيوس بلد متعـدد اإلثنيـات، حتتـاج          . إىل سرب آراء مجيع الشركاء يف اجملتمع      

احلكومة إىل استشارة اجمللس املعين بشؤون الدين وحتديد االحتياجات العملية واالستراتيجية           
  .هذا الصددللنساء والفتيات وسائر أصحاب املصلحة قبل اختاذ أية قرارات يف 

ويف ضوء الوضع االقتصادي الصعب، حتتاج احلكومة إىل تصنيف ما تتخـذه مـن                -٩٨
  .اإليدز حسب األولويات/إجراءات ملكافحة فريوس نقص املناعة البشرية

وُيشار إىل أن اللجنة قد أعربت عن ضرورة التعجيـل بإنـشاء حمكمـة األسـرة                  -٩٩
  ).٣٣ و٣٢ الفقرتان(

  اإلجنازات    
، يتوىل قاضيان يف احملكمة العليا النظر يف مجيع القضايا اُألسرية، مبا            ٢٠٠٧ عام   منذ  -١٠٠

  .يف ذلك قضايا الطالق واحلضانة
وتنظر هذه احملكمة يومياً يف القضايا .  حمكمة لشؤون األسرة٢٠٠٨وأُنشئت يف عام     -١٠١

  .اُألسرية ويرأسها قاضيان مساعدان

  املعوقات    
م توفر العدد الكايف من املوظفني املدربني على قضايا األسرة          ترى موريشيوس أن عد     -١٠٢

  . ميكن أن حيول دون اشتغال احملكمة بشكل جيد
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  .وال يوجد يف موريشيوس حمامون أو حقوقيون متخصصون يف شؤون األسرة  -١٠٣

  التحديات    
  . حتتاج موجة احملامني الشبان إىل التحفيز من أجل التخصص يف قانون األسرة  -١٠٤

ونظراً الرتفاع عدد قضايا الطالق، تستعني السلطات املعنية بأخـصائيني يف علـم               
  .النفس وخرباء آخرين

وُيشار إىل أن حكومة موريشيوس صادقت على الربوتوكول االختياري التفاقيـة             -١٠٥
  .٢٠٠٨أكتوبر /القضاء على مجيع أشكال التمييز ضد املرأة يف تشرين األول

غري أن النظـر  . ل االختياري نافذة متكّن من رفع الشكاوى الفردية   ويتيح الربوتوكو   -١٠٦
ومع ذلـك،   . يف البالغات املتكررة ال يدخل ضمن نطاق صالحيات الوكالة الرائدة وحدها          

  . تسعى الوكالة جاهدة من أجل تعزيز حقوق املرأة ومحايتها
ملنظور اجلنساين من   وأكدت جلنة القضاء على التمييز ضد املرأة على ضرورة تعميم ا            -١٠٧

  ).٣٦الفقرة (أجل حتقيق األهداف اإلمنائية لأللفية بشكل كامل 

  اإلجنازات    
، يف  " والتنميـة  البعد اجلنساين "إىل هنج   " املرأة يف التنمية  دور  "ومع التحول من هنج       -١٠٨

 ، تغريت تسمية وحدة شؤون املرأة التابعة لوزارة حقوق املرأة وتنميـة           ٢٠٠٨يونيه  /حزيران
ومن أهداف هذه الوحدة متكني املرأة      . الطفل ورعاية األسرة لتصبح وحدة الشؤون اجلنسانية      

يف اجملاالت االجتماعية والسياسية واالقتصادية؛ ووضع السياسات العامة ورصد عملية تعميم           
  .املنظور اجلنساين يف مجيع الربامج احلكومية

 لتـصبح إطـاراً عامـاً       ٢٠٠٥ة لعام   وُنقِّحت السياسة الوطنية للشؤون اجلنساني      -١٠٩
وُوضع اإلطار اجلديـد مـع مراعـاة البيئـة     . للسياسات الوطنية املتعلقة باملسائل اجلنسانية   

والعمليات السياساتية املتغرية، واليت ُتجسدها عمليات العوملة والتحرير الراهنة اليت أدخلـت            
الثقافية يف موريـشيوس فـضالً عـن        تغيرياً كبرياً على منط احلياة االقتصادية واالجتماعية و       

اإلصالحات املؤسسية والسياساتية الواسعة النطاق اليت قامت هبا احلكومة، واليت تتمثل على            
  .ونظام إدارة األداءالربامج سبيل املثال يف امليزنة القائمة على أساس 

نظـور  وبناًء على ذلك، صيغت وثيقة السياسة العامة املنقَّحة على حنـو يراعـي امل           -١١٠
، وأصبحت الوثيقة تـشكِّل إطـاراً       الربامجاجلنساين يف مبادرات امليزنة القائمة على أساس        

شامالً يوفِّر مبادئ توجيهية عامة لواضعي السياسات ويقترح استراتيجيات عمليـة واسـعة            
  .النطاق وترتيبات مؤسسية من أجل حتقيق املساواة بني اجلنسني
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سة اجلنسانية على أن تسترشد كل وزارة وإدارة ووكالة         وينص اإلطار الوطين للسيا     -١١١
باملبادئ التوجيهية العامة الواردة يف اإلطار لتحديد سياساهتا اجلنسانية اخلاصة هبـا ووضـع              

  . إطارها االستراتيجي للربجمة وامليزنة
ويف هذا السياق، وكجزء من مبادرات امليزنة االستراتيجية، ُحدِّدت مداخل رئيسية             -١١٢

. راعاة املنظور اجلنساين يف إطار امليزنة القائمة على أساس الربامج مـع وزارات منوذجيـة              مل
تعلقة بالشؤون  واملكل وزارة    ب اخلاصةسياسات  الوتشمل هذه املداخل، يف مجلة أمور، إعداد        

 اجلنسانية واستراتيجياهتا القطاعية وفقاً لإلطار الوطين للسياسات اجلنسانية وامليزنة القائمـة          
  .على أساس الربامج

الشؤون اجلنسانية هبدف توجيهها    يف جمال   وتلقت الوزارات النموذجية خربات تقنية        -١١٣
يف عملية مواءمة ميزانياهتا حسب االستراتيجيات القطاعية وذلك يف سياق اإلطار الـوطين             

م على أساس   للسياسات اجلنسانية والتزامات موريشيوس الدولية املتعلقة باتباع هنج إمنائي يقو         
  . حقوق اإلنسان ويراعي املنظور اجلنساين

وحىت اآلن وضعت الوزارات النموذجية األربع التالية سياساهتا القطاعيـة املتعلقـة              -١١٤
بالشؤون اجلنسانية مبساعدة تقنية من وزارة حقوق املرأة وتنمية الطفـل ورعايـة األسـرة               

وزارة التربية  ‘ ١‘: ألمم املتحدة اإلمنائي  ومستشار دويل خمتص بالشؤون اجلنسانية وبرنامج ا      
وزارة العمـل والعالقـات     ‘ ٣‘وزارة الشباب والرياضـة؛     ‘ ٢‘والثقافة واملوارد البشرية؛    

  .الوزارة املعنية بالعمالة‘ ٤‘الصناعية؛ 
ونظراً للنجاح الذي حققته املرحلة التجريبية األوىل، مشل الدعم التقين واملايل املقدم              -١١٥

مج األمم املتحدة اإلمنائي أربع وزارات إضـافية، هـي وزارة املاليـة والـتمكني               من برنا 
االقتصادي؛ ووزارة الضمان االجتماعي والتضامن الوطين ورعايـة املـسنني ومؤسـسات            
اإلصالح؛ ووزارة الصناعات الزراعية واإلنتاج الغذائي واألمن الغذائي؛ ووزارة اخلدمة املدنية        

  .واإلصالح اإلداري

  ملعوقاتا    
انعدام اخلربة يف ميدان امليزنة املراعية للمنظور اجلنساين من بني املعوقات الـيت             ُيَعدُّ    -١١٦

  .تواجهها موريشيوس

  التحديات    
إحـدى  ميثل بناء قدرات املوظفني الفنيني التابعني للوكالة الرائدة والوزارات القطاعية             -١١٧

. ور اجلنساين على مستوى السياسات والـربامج      األولويات من أجل توجيه عملية مراعاة املنظ      
  .فالتنفيذ الكامل لإلطار الوطين للسياسات اجلنسانية يقتضي التزاماً من جانب املوظفني السامني
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وتعكف احلكومة على دراسة هذه املسألة يف ضوء توصية اللجنـة باالنـضمام إىل                -١١٨
وتـسعى  ). ٣٧الفقرة (ن وأفراد أسرهم االتفاقية الدولية حلماية حقوق مجيع العمال املهاجري      

  .احلكومة جاهدة لضمان احترام حقوق مجيع املواطنني واملهاجرين

  املعوقات    
 أن املـسألة    ، االقتصادية -ترى حكومة موريشيوس، بالنظر إىل اآلثار االجتماعية          -١١٩

  .تتعلق بقرار سياسي وال ميكن معاجلتها إال بطريقة شاملة

  التحديات    
اً لعدد العمال املهاجرين املتواجدين يف البلد، حتتاج احلكومة إىل املوارد الكافيـة       نظر  -١٢٠

  . لضمان إنفاذ اللوائح التنظيمية من جانب أصحاب العمل
بنشر املواد املتعلقة حبقوق اإلنسان على      ) ٣٨الفقرة  (وفيما يتصل بتوصيات اللجنة       -١٢١

  . التوصية بعني االعتبارنطاق واسع، تشري موريشيوس إىل أهنا أخذت هذه

  اإلجنازات    
وُعممـت مـواد   . زعت التعليقات اخلتامية على مجيع اجلهات صاحبة املـصلحة      ُو  -١٢٢

 عمل بيجني وكـذلك نتـائج الـدورة         ومنهاجاالتفاقية وبروتوكوهلا االختياري وإعالن     
جلهات صـاحبة   االستثنائية الثالثة والعشرين للجمعية العامة لألمم املتحدة يف صفوف مجيع ا          

  . املصلحة هبدف تعجيل عملية حتقيق املساواة بني اجلنسني قانوناً وممارسةً

  املعوقات    
  .قرار سياسيبلجنة برمتها لتنفيذ التوصيات الواردة يف التعليقات اخلتامية يرتبط   -١٢٣

  التحديات    
لتوصـيات  هبدف االمتثـال للمعـايري وا  غي إعادة النظر يف السياسات احلكومية  ينب  -١٢٤
  .الدولية
 مناقشات عامة وسـرب     ءينبغي لوزارة حقوق املرأة وتنمية الطفل ورعاية األسرة بد          -١٢٥

األحـوال  آراء مجيع اجلهات صاحبة املصلحة بشأن قضايا من قبيل اإلجهـاض وقـوانني              
  .الشخصية
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  تدابري حمددة من أجل تنفيذ أحكام مواد االتفاقية  -ثالثاً   

  ١املادة     
  مييز ضد املرأة تعريف الت

  تعريف التمييز ضد املرأة وااللتزام بالقضاء عليه    
على النحـو املناسـب     ) ٢٠٠٤(تناولت التقارير الدورية الثالث والرابع واخلامس         -١٢٦

التدابري اليت اختذهتا حكومة مجهورية موريشيوس من أجل التصدي للتمييز، مبـا يف ذلـك               
وقد أعربت اللجنة يف تعليقاهتا .  نفسها يف هذا الصددااللتزامات اليت أخذهتا موريشيوس على    

 مـن الوثيقـة   ٦اخلتامية عن تقديرها ملا أحرز من تقدم يف هذا اجملال، وذلـك يف الفقـرة         
CEDAW/C/MAR/CO/5 .         منذ النظر يف    ١ويعرض هذا الفرع التقدم احملرز فيما يتصل باملادة 

  .يشيوسالتقارير الدورية الثالث والرابع واخلامس ملور

  اإلجنازات    
 من الدستور على أنه ال جيوز أن يتضمن قانون من قوانني البلد أي              ١٦تنص املادة     -١٢٧

معاملـة أشـخاص   " متييزي"وتعين لفظة . حكم متييزي، سواء يف حد ذاته أو من حيث أثره  
مائـه  خمتلفني معاملة خمتلفة ألسباب تتعلق كلياً أو أساساً باالنتماء العرقي للـشخص أو انت             

القبلي أو الطائفي أو منشأه أو رأيه السياسي أو لونه أو عقيدته أو جنسه، حيـث تفـرض                  
معوقات أو قيود على أشخاص معينني دون غريهم لسبب من األسباب املذكورة أو حيـث               

. متنح امتيازات أو أفضليات ألشخاص معينني دون غريهم لسبب من األسـباب املـذكورة             
 من  ١٦ور على أنه جيوز ألي مواطن يزعم أن حقه مبوجب املادة             من الدست  ١٧وتنص املادة   
  .هك أو هو معرض لالنتهاك، أن يلجأ إىل احملكمة العليا من أجل االنتصافالدستور قد انُت

  )٢٠٠٨(إصدار قانون تكافؤ الفرص     
 ٢٠٠٣مـارس  / آذار٨، الذي بدأ نفـاذه يف      )٢٠٠٢(لغي قانون التمييز اجلنسي     أُ  -١٢٨

ص على القضاء على التمييز القائم على أساس نوع اجلنس والتحرش اجلنـسي يف              والذي ين 
وينص قـانون   ). ٢٠٠٨(درج يف قانون تكافؤ الفرص      جماالت معينة من األنشطة العامة، وأُ     

تكافؤ الفرص على توفري فرص متساوية للجميع، ويتناول خمتلف أسباب التمييـز املـشمولة      
ضالً عن العمر واحلمل واإلعاقة الذهنية واجلسدية وامليـول          من الدستور، ف   ١٦ و ٣باملادتني  

اجلنسي يف مجيع اجملاالت املتعلقة بالعمل والتعليم والسكن واحلصول على السلع واخلـدمات             
واملرافق األخرى، والرياضة وحيازة املمتلكات الثابتة ودخول النوادي اخلاصة واملباين املفتوحة  

  . أيضاً على إنشاء جلنة تكافؤ الفرص وحمكمة تكافؤ الفرصوينص القانون . للجمهور العام
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  دخلت على قانون احلماية من العنف املرتيل التعديالت اليت أُ    
، أدخلت تعديالت معينة على قانون احلماية مـن العنـف املـرتيل             ٢٠٠٤يف عام     -١٢٩
  :وهتدف التعديالت إىل ما يلي. ١٩٩٧ لعام

 شخص آخر يعيش معه      يرتكبه أي شخص حبق    تغطية حاالت العنف املرتيل الذي     •
 ؛حتت نفس السقف

 ؛ يوما١٤ً أيام إىل ٧ لإلبالغ من زيادة املهلة احملددة •

  .رةتشديد العقوبات املنطبقة يف حالة ارتكاب جرمية العنف املرتيل؛ وتوفري املشو •
نف ، ُعدل قانون احلماية من الع     ٢٠١٠-٢٠٠٥ومتشياً مع الربنامج احلكومي للفترة        -١٣٠

 هبدف حتسني اخلدمات املقدمة إىل ضحايا    ٢٠٠٧ديسمرب  /املرتيل مرة أخرى يف كانون األول     
  .العنف املرتيل وتعزيز آلية إنفاذ القانون

  :وينص القانون التعديلي على ما يلي  -١٣١
 ؛دفع النفقة •

 ؛تشديد العقوبة •

 احملكمـة   وتراعي. لزوم تقدمي املشورة مبوجب أمر من القضاء يف حاالت استثنائية          •
مالبسات القضية وطبيعة اجلرمية وامليزات الشخصية ملرتكب العنـف وسـوابقه           

  .وحالته العقلية والنفسية وعمره وحالته الصحية وبيئته األسرية
غري أنه جتدر اإلشارة إىل أن      .  من القانون على عقوبات أكثر شدة      ١٣وتنص املادة     -١٣٢

مل ) ٢٠٠٧ لعـام    ٢٣القـانون رقـم     ) ( التعديلي القانون(قانون احلماية من العنف املرتيل      
  . بعد يصدر

  املعوقات    
رغم إصدار عدد كبري من النصوص القانونية اليت تستجيب للشواغل املتعلقة باملسائل              -١٣٣

اجلنسانية وهتدف إىل إحداث تغيري يشمل كافة اجملاالت، فإن تغيري املواقف والسلوكات مـن              
  .ية تنفيذاً كامالً ما زالت تعترضه معوقات كربىأجل تنفيذ تلك النصوص القانون

  التحديات    
ينبغي إقامة شراكات استراتيجية على مستوى احلكومة واهليئات شـبه احلكوميـة              -١٣٤

واملؤسسات اإلعالمية والقطاع اخلاص ومنظمات اجملتمع املدين كي تعمل كهيئـات رقابـة        
وص عليهـا يف التـشريعات املتعلقـة        وجهات ميسرة لضمان التنفيذ الكامل للمبادئ املنص      

  . مبكافحة التمييز ضد املرأة
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  ٢ملادة ا    
  االلتزام بالقضاء على التمييز

  :تتعهد الدول األطراف مبا يلي  -١٣٥
إدماج مبدأ املساواة بني الرجل واملرأة يف دساتريها الوطنية أو تشريعاهتا             )أ(  

فيها حىت اآلن، وكفالة التحقيق العملـي  املناسبة األخرى، إذا مل يكن هذا املبدأ قد أدمج         
  .شريع وغريه من الوسائل املناسبةهلذا املبدأ من خالل الت

من ) ج)(٤(١٦ من تعليقاهتا العامة عن القلق إزاء املادة         ١٢أعربت اللجنة يف الفقرة       -١٣٦
  . الدستور املتعلقة بقانون األحوال الشخصية

  )١٩٨١(قانون األحوال الشخصية     
 ١٩٩٠ب التعديالت اليت أُدخلت على قانون األحوال الشخصية، أنشئ يف عام            عق  -١٣٧

 من نفس   ٢٦ومبوجب املادة   .  من القانون املعدل   ٢٩اجمللس اإلسالمي لألسرة مبوجب املادة      
على إقامـة   ) أ(٣٠وتنص املادة   . القانون، يكون للزجيات الدينية اليت يقرها اجمللس أثر مدين        

ومثلما ورد يف التقرير األخري للجنة املعنية بالقـضاء         . لشريعة اإلسالمية مراسم الزواج وفقاً ل   
على التمييز ضد املرأة املتعلق مبوريشيوس، أنشأت احلكومة جلنةً كُلفت بالنظر يف األحكـام              

بطل وفقاً للشريعة اإلسالمية، فضالً عن  وُتعقَدالقانونية القائمة اليت تنظم مسألة الزجيات اليت ُت
ونظراً لتعدد املذاهب الفقهية يف البلد، يـصعب        .  املتعلقة باألطفال وحقوق اخلالفة    القضايا

  . جداً التوصل إىل توافق يف اآلراء بشأن هذه املسائل

  املعوقات    
 يف املقام األول إىل إحداث ١٩٨٢يهدف إصالح قانون الزواج الذي أُجري يف عام       -١٣٨

ستثناء املسلمني الذين حيق هلم الزواج وفقـاً        نظام موحد للزواج يشمل مجيع األشخاص، با      
 من قانون نابليون علـى      ١٠-٢٢٨ إىل   ١-٢٢٨وتنطبق أحكام املواد    . للشريعة اإلسالمية 

الزجيات الدينية اليت يعقدها مسلمون ال يرغبون يف إخضاع عقد زواجهم ألحكام القـانون              
 اليت تعقد بني مسلمني لقواعد      ويف غياب قانون إسالمي مدون، ختضع الزجيات الدينية       . املدين

ورغم أن قاضي األمور املستعجلة خمول النظر يف اخلالفات اليت قد           . الشريعة اإلسالمية العرفية  
تنشأ بني زوجني مسلمني عقدا زواجاً دينياً، وال سيما فيما يتعلق بالطالق، فـإن سـلطاته                

  . املناسبةختوله إصدار حكم يف املوضوع دون استشارة السلطة الدينية  ال
ولكن يف حال توجه السياسة احلكومية إىل عدم التدخل يف املسائل الدينية، سيكون               -١٣٩

من املستصوب تشكيل جلنة من الفقهاء املسلمني ملعاجلة املسائل الناشئة عن الزواج الـديين              
  .لشعائر اإلسالماً الذي جترى مرامسه وفق
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  التحديات
ثنية املقيمة يف البلد لنفس األحكام، كما يـتعني         يتعني أن ختضع كل اجلماعات اإل       -١٤٠

لـصعوبة التوصـل إىل   اً ولكن نظر. السماح جلميع املواطنني ممارسة شعائر معتقداهتم الدينية   
توافق يف اآلراء بني أفراد اجلالية املسلمة نفسها، فلن يكون من السهل التوفيق بـني قـوانني               

  . وأحكام الشريعةمجهورية موريشيوس
من أجل احلفاظ على النسيج االجتماعي وجتنب االضطرابات االجتماعية، ال تزال           و  -١٤١

احلكومة تتوخى جانب احلذر بشأن املسائل املتعلقة بالقوانني الدينية، وتسلم الوكالة الرائدة            
  .بأنه سيتعني على احلكومة اختاذ قرارات سياساتية مستنرية يف هذا اخلصوص

بري التشريعية وغريها، مبا يف ذلك ما يقتضيه األمر         اختاذ املناسب من التدا     )ب(  
  .جزاءات، حلظر كل متييز ضد املرأةمن 
  .١يرجى الرجوع إىل التعليقات الواردة يف إطار املادة   -١٤٢
معظـم أحكـام     )٢٠٠٢(أساس نوع اجلنس    يضم قانون حظر التمييز القائم على         -١٤٣

      يف  ،إىل الدولـة الطـرف     وتطلـب اللجنـة   . لى حنو ما ورد يف التقرير السابق      االتفاقية، ع 
، الزوجيأن تسن تشريعات تنص على جترمي االغتصاب          من مالحظاهتا اخلتامية،   ١٩الفقرة  

مجيـع   فعالية التدابري املتخذة ملواجهة      كفالة  للرصد والتقييم من أجل    عالةأن تضع آليات ف   و
  . أشكال العنف ضد املرأة

 من القـانون    ٢٤٩بشأن االغتصاب الزوجي، إال أن املادة       وال توجد جرمية حمددة       -١٤٤
ولكن هناك إشارة صرحية لتلك اجلرمية يف مشروع قانون اجلـرائم           . اجلنائي جترم االغتصاب  

  . جلنة خمتارة يف اجلمعية الوطنيةاً اجلنسية الذي تنظر فيه حالي
  : لي ييفات بإعداد ماوأصدرت وزارة حقوق املرأة وتنمية األطفال ورعاية األسرة تكل  -١٤٥
تقرير ملراجعة ما هو قائم من اخلدمات والرعاية املقدمة يف مكاتب دعم األسرة ويف               •

 اخلاصـة   املآوىإىل تناول السياسة العامة لسري عمل       اً  ويهدف التقرير أيض  . املآوى
  .٢٠٠٩بالنساء الاليت يتعرضن للضرب، وكان موعد صدوره يف عام 

وكـان موعـد صـدورها يف    . يل ونطاقـه يف البلـد  دراسة عن طابع العنف املرت    •
  .٢٠٠٩ عام

  املعوقات    
يلـزم إدراج آراء املنظمـات      اً،  لوجود مجاعات إثنية خمتلفة تعيش يف البلد مع       اً  نظر  -١٤٦

  . منتدى مفتوح/الدينية يف املسائل اجلنسانية من خالل حوار
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ظمات غري احلكومية يف جمـال      ومن بني املعوقات اليت ال تزال قائمة بناء قدرات املن           -١٤٧
  .معاجلة املسائل احلساسة مثل العنف املرتيل

  التحديات    
يف جمال الدعوة لدى أعضائه هبدف اً التعاون مع جملس األديان وإشراكه ليبذل جهود      -١٤٨

اً وباملثل فإن مسألة متكني املنظمات غري احلكومية لتبذل جهود        . التصدي ملسألة العنف املرتيل   
  .الدعوة ملكافحة العنف املرتيل واالغتصاب الزوجي يتعني أن حتظى باألولويةيف جمال 
إن وجود نظام الرعاية الذي يعزز احلقوق االقتصادية واالجتماعية جلميع املـواطنني             -١٤٩

حىت سن الـسادسة عـشرة،      اً  تكفله تشريعات مثل قانون التعليم الذي جيعل التعليم إلزامي        
ية الذي ينص على توفري الرعاية للمرأة احملتاجة يف حالة الفقر وتوفري            وقانون املعونة االجتماع  

وتعمل الدولة، مـن خـالل      . اخلدمات الصحية اجملانية واإلسكان املنخفض الكلفة للفقراء      
مؤسسة التمكني الوطنية، على اختاذ ترتيبات إضافية من قبيل وضع حزمـة حـوافز لتلبيـة                

  ).مبزيد من التفصيل الحقاوسيجري تناوهلا (احتياجات املرأة 

  التحديات    
يتعني أن تقر اجلمعية الوطنية قانون حرية االطالع على املعلومات، من أجل كفالة               -١٥٠

حصول األطراف املتظلمة على املعلومات الالزمة لرفع الدعاوى يف إطـار قـانون تكـافؤ               
  .الفرص

 جانب أي    املرأة من  اختاذ مجيع التدابري املناسبة للقضاء على التمييز ضد         )ه(  
  .شخص أو منظمة أو مؤسسة

باختاذ مجيع التدابري املناسبة للقضاء على التمييز ضد املرأة من فيما خيص التعليق املعين      -١٥١
مبا يتماشـى    للسياسة اجلنسانية الوطنية     ، ِصيغ إطار  جانب أي شخص أو منظمة أو مؤسسة      

نة القائمة على الربامج وبإدارة األداء، مـع        مع اإلصالحات اليت جتريها احلكومة للعمل بامليز      
 لسياسة اجلنسانية الوطنيـة   ا ويشكل إطار . التركيز على النتائج املراعية لالعتبارات اجلنسانية     

وهـو يـدعو إىل إقامـة       . اإلطار التشغيلي واملؤسسي العام لتحقيق املساواة بني اجلنـسني        
 العامة واخلاصة ووسـائط اإلعـالم       مع املؤسسات اً  عد، وحتديد الشراكات على خمتلف الصُ   

ومن أجل صياغة السياسات اجلنسانية على صعيد القطاعات، يشدد      . ومنظمات اجملتمع املدين  
وفق الظروف املوضوعية   (إطار السياسة اجلنسانية الوطنية على أمهية التحليل اجلنساين الظريف          

يف قياس  ) تقييم األثر اجلنساين  (ة  واستخدام املؤشرات املراعية لالعتبارات اجلنساني    ) والواقعية
  .التقدم احملرز حنو حتقيق املساواة بني اجلنسني

املكتـب  يعـد   ،  حالة املساواة بني الرجل واملرأة    هبدف تقييم   و،  ٢٠٠٥منذ عام   و  -١٥٢
اً تقريـر وزارة حقوق املرأة وتنمية األطفال ورعاية األسـرة         املركزي لإلحصاء بالتعاون مع     
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بيانات مصنفة حسب نـوع  وتتاح ".  جنساينهنج: يف موريشيوسات ءاإحص"بعنوان  اً  سنوي
والتعلـيم والعمالـة والعجـز واألطفـال        واملسائل الـصحية    الفئات العمرية   عن  اجلنس  

وإىل جانب  . جتمع يف مكاتب دعم األسرة    البيانات اليت   كذلك   و ،االجتماعيةواالستحقاقات  
املنـشور  يـوفر ذلـك     ،  ٢٠٠٩ هيولي/ متوز نظام املعلومات اجلنسانية الذي بدأ تشغيله يف      

  .عن حالة املساواة بني املرأة والرجل يف خمتلف القضايا استكماالً

  املعوقات    
حمدودية القدرة على إجراء التحليل اجلنساين للبيانات املصنفة حـسب نـوع            تعد    -١٥٣
  .قائمةال تزال  من بني املعوقات اليت اجلنس

  التحديات    
عمليات الوكالة والنواتج   راءات املتخذة من خالل مؤشرات األداء و      يلزم رصد اإلج    -١٥٤

  .هبدف متابعة التقدم احملرز حنو حتقيق املخرجات والنتائج
اختاذ مجيع التدابري املناسبة، مبا يف ذلك التشريع، لتعديل أو إلغاء القوانني           )و(  

  .رأةضد املاً واألنظمة واألعراف واملمارسات القائمة اليت تشكل متييز
وستنشأ . اًيتناول اجلزء اخلامس من قانون تكافؤ الفرص مسألة التحرش اجلنسي أيض            -١٥٥

وسيوفر إنشاء   .مبوجب ذلك القانون هيئتان، مها شعبة تكافؤ الفرص وحمكمة تكافؤ الفرص          
للتصدي حلاالت التحرش اجلنسي يف حال أثبت حتقيق ما وقوع  اً  سريعاً  هاتني الدائرتني مسار  

حيث سيكون للشعبة القدرة على إحالة نتائج ما تنفـذه          اً،  وسيكون ذلك ممكن  . فعلذلك ال 
  .من أعمال إىل رئيس النيابة العامة مباشرة

ويشري التقرير الدوري السابق إىل أنه عقب التوصيات الـواردة يف تقريـر فرقـة                 -١٥٦
قانون، ُسـّن يف    الذي حيدد خمتلف جماالت التمييز حبكم الواقع أو حبكم ال         ) ٢٠٠١( العمل
  . مشروع قانون مكافحة التمييز على أساس نوع اجلنس٢٠٠٢ عام

، ٢٠٠٩أغـسطس  / آب١ويف . استعراض قانون املعونـة القانونيـة   اً  وجيري حالي   -١٥٧
باملقترحات الواردة يف الكتاب األخضر عـن املعونـة القانونيـة يف            اً  أحاطت احلكومة علم  

ويتناول .  سياق استعراض نظام املعونة القانونية يف البلدموريشيوس الذي أعدته جلنة عاملة يف
الكتاب األخضر مسائل من بينها املفهوم اجلديد للمعونة القانونية، وتنفيذ تلـك املعونـة،              
واختبار األهلية، وتوسيع نطاق اخلدمات املقدمة يف إطار تلك املعونة وزيادهتا، وإنشاء جملس             

  .سؤولية االجتماعية للشركاتللمعونة القانونية، والوفاء بامل
 منظمة الشؤون   -منظمة الرصد اإلعالمي    (وصاغت إحدى منظمات اجملتمع املدين        -١٥٨

خطـة عمـل للـشؤون    )) Media Watch – GEMSA(اجلنسانية واإلعالم جلنوب أفريقيـا  
 وبدأ تنفيذ . اجلنسانية، حتددت مبوجبها جماالت العمل يف اآلجال القصري واملتوسط والطويل         
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وهتدف خطة العمل تلك إىل التواصل مـع        . تلك اخلطة يف جمالس املقاطعات يف موريشيوس      
كما عقدت حلقة عمل لتدريب املدربني يف       . على الصعيد الشعيب  ) املستشارين(صناع القرار   

مع خطة العمل، عقدت حلقات عمل ومحالت توعية        اً  ومتاشي. موريشيوس وجنوب أفريقيا  
  . شعيب على الصعيد الىيف القر

  املعوقات    
مل جير اإلدراج التام جلهات تنسيق الشؤون اجلنسانية يف الوزارات املعنية بعد، كما               -١٥٩

  .يعوق التنقل املهين داخل الوزارات استمرار ما يتخذ من إجراءات

  التحديات    
ال يزال من التحديات القائمة إضفاء الطابع املؤسسي على آليـة جهـات تنـسيق              -١٦٠

من أفرقة قطاعات امليزانية يف الوزارات املعنية باملـسائل         اً  جلنسانية، باعتبارها جزء  الشؤون ا 
للتحول إىل مراعاة نوع اجلنس فيما جتريـه        اً  ولكن العمل جار لتحقيق ذلك، نظر     . القطاعية

  .احلكومة من أعمال امليزنة القائمة على الربامج

  ٣املادة     
  تنمية املرأة والنهوض هبا

كومة موريشيوس عن التزامها الكامل بقيم املساواة واحترام حقوق اإلنسان تعرب ح   -١٦١
ويـشهد علـى التـزام      . والعدالة االجتماعية على النحو املكرس يف إعالن حقوق اإلنسان        

على اتفاقية القضاء على مجيع أشكال      اً  موقعاً  موريشيوس بتنمية املرأة والنهوض هبا كوهنا بلد      
وكوهلا االختياري وغري ذلك من الصكوك الدولية واإلقليميـة مثـل           التمييز ضد املرأة وبروت   

  .منهاج عمل بيجني واألهداف اإلمنائية لأللفية
، بدأ عهد جديد من الدعوة حلقـوق        ١٩٨٢ومع إنشاء وزارة شؤون املرأة يف عام          -١٦٢

ـ  املرأة، ومنذ ذلك احلني، تضطلع وزارة     دور حقوق املرأة وتنمية األطفال ورعاية األسـرة ب
  .أساسي يف قيادة التدابري املتخذة على صعيدي السياسات والتشريعات

 اختـذ    للسياسة اجلنسانية الوطنية   إطار ٢٠٠٨فعلى صعيد السياسات، صيغ يف عام         -١٦٣
مع مبادريت احلكومة املتعلقتني بامليزنة القائمـة       اً  شكل وثيقة عامة للسياسات، ُوضعت متاشي     

ويدعو ذلك اإلطار خمتلف الكيانات إىل امتالك عملية تـصميم          . على الربامج وبإدارة األداء   
كما يقدم االسـتراتيجيات التـشغيلية      .السياسات اجلنسانية لكل منها باتباع هنج تشاركي      

ويـستمر اإلطـار املـذكور يف       . والترتيبات املؤسسية العامة لتحقيق املساواة بني اجلنسني      
  . اليت تركز على اإلنسان، والشراكة، واملساءلةاالسترشاد مببادئ حقوق اإلنسان، والتنمية
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  السياسات اجلنسانية القطاعية    
حقوق املرأة  وزارة  يف مسعى لتعميم املنظور اجلنساين يف السياسات القطاعية، قامت            -١٦٤

وتنمية األطفال ورعاية األسرة، باعتبارها اآللية الوطنية للشؤون اجلنسانية، بتقدمي املـساعدة            
وزارات الشباب والرياضة، والتعليم، والعمل والعالقات الصناعية،       اً  لوزارات، وحتديد التقنية ل 

والضمان االجتماعي، وشؤون اخلدمة املدنية، واملالية والتمكني االقتـصادي، والـصناعات           
وتـشجع تلـك    . الزراعية واإلنتاج واألمن الغذائيني، من أجل صياغة سياساهتا اجلنـسانية         

املختلفة على وضع إطار استراتيجي يراعي املسائل والتحديات اإلمنائية         السياسات الوزارات   
  .من منظور جنساين

ويف السياق نفسه، تساعد اآللية الوطنية للشؤون اجلنسانية سبع وزارات يف مراعاة              -١٦٥
نوع اجلنس يف بعض شؤون امليزنة القائمة على الربامج فيها، باستخدام مؤشـرات مراعيـة               

  .نسانية لتقييم أثر الربامج على الرجال والنساء على السواءلالعتبارات اجل

  مراكز رعاية املرأة كمراكز للتمكني: تعزيز املساواة بني اجلنسني    
ـ              -١٦٦ اً واقتـصادي اً  يتمثل الدور احملدد ملراكز رعاية املرأة يف دعم متكني املـرأة اجتماعي

 إىل مخـسة    ١٩٨٢ن مركزين يف عام     وقد زاد عدد تلك املراكز على مر السنني م        . اًوسياسي
ويتمثل أحدث املفاهيم يف أن يضم مركز متكـني املـرأة يف            . يف الوقت احلاضر  اً  عشر مركز 

  .لتنمية قدرات املرأة يف إدارة األعمال احلرةاً لرعاية املرأة ومركزاً جممع واحد مركز
ي أنـشئ يف    ويف الوقت نفسه، يقدم املركز الوطين لتنمية قـدرات املـرأة الـذ              -١٦٧
مركز جتاري للمشتغالت باألعمال احلـرة      :  مرافق متنوعة للمرأة، وهي حتديدا     ٢٠٠٧ عام

لبيع منتجاهتن؛ وعشرة حماضن لألعمال التجارية توفر املكان والدعم التقين واملرافق التسويقية            
ملرتيل، كما يضم املركز الوطين لتنمية قدرات املرأة مركز موارد لالقتصاد ا          . للمركز التجاري 

لدعم األسـرة،   اً  لتكنولوجيا املعلومات، ومكتب  اً  للياقة البدنية، وركن  اً  وقاعة تدريب، ومركز  
وهناك باملثل مركز لـتمكني املـرأة يعمـل منـذ         . وكل ذلك يستهدف زيادة متكني املرأة     

للمـشتغالت باألعمـال    اً  لرعاية املرأة ومركز  اً   يف تريوليه، ويضم مركز    ٢٠٠٩مارس  /آذار
   .يف احملاضناً ، حيث قُدمت مرافق األعمال التجارية الثين عشر مشروعاحلرة

  املرافق املقدمة يف مراكز رعاية املرأة/اخلدمات    
توفر مراكز رعاية املرأة فرصة للنساء من خمتلف الفئات االجتماعية ولرابطات املرأة              -١٦٨

ة من أنشطة التوعيـة واألنـشطة       ملعرفة ما تقدمه املرافق التدريبية ولبناء املعارف واالستفاد       
الثقافية، مع القيام يف الوقت نفسه بتعزيز الثقة بالنفس واحترام الذات هبدف التغلب علـى               

  .عوامل التثبيط، واملشاركة يف النشاط االجتماعي واالقتصادي والسياسي العام
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  اللجان االستشارية التشاركية    
منـذ تـشرين    ل ورعايـة األسـرة،      وزارة حقوق املرأة وتنميـة األطفـا      قامت    -١٦٩
بدعم من اجمللس الوطين لإلنتاجية والقدرة التنافسية، بتشكيل جلـان          ، و ٢٠٠٧ نوفمرب/الثاين

وتتمثل الفلسفة اليت تسترشد هبا     . استشارية تشاركية يف مراكزها اخلمسة عشر لرعاية املرأة       
وتوفر تلك اللجـان    . تمعيةتلك اللجان يف متكني املرأة من خالل وضعها يف حمور التنمية اجمل           

إلقامة الشراكات مع مجيع أصحاب املصلحة الرئيسيني من أجل حتديد اجملـاالت ذات               حمفالً
وتضطلع تلك اللجان بدور حلقة الوصل بني       . األولوية لألنشطة الالزمة للنهوض بوضع املرأة     

ن القاعدة يف التنمية،    اآللية الوطنية للشؤون اجلنسانية واجملتمع من خالل اعتماد هنج منطلق م          
ولبلوغ تلك الغاية، اعُتمدت عمليـة      . مع مراعاة االحتياجات العملية واالستراتيجية للمرأة     

متكني تركز على بناء القدرات حىت يتسىن ألعضاء اللجان املذكورة تدارس جماالت األنشطة             
، وهي  تضم مثانية جماالت ذات أولوية    ) ٢٠١٠-٢٠٠٩(وصيغت خطة عمل    . ذات األولوية 

التمكني االقتصادي، واملسائل االجتماعية والبيئية والقانونية والـصحية، والتعلـيم          : حتديدا
وستـشكل تلـك اجملـاالت األسـاس لتنفيـذ          . البدنيـة /والتدريب، واألنشطة الرياضية  

  .األنشطة الرامية إىل حتسني أسباب املعيشة للمرأة/املشاريع

  التمكني االقتصادي للمرأة    
اولة لتمكني عدد أكرب من النساء للمشاركة يف تنمية مباشرة األعمال احلـرة،             يف حم   -١٧٠

كثف اجمللس الوطين للمشتغالت باألعمال احلرة من أنشطته على مدى الـسنوات الـثالث              
  .وفيما يلي بعض ما حتقق من إجنازات. املاضية
 ٩٥٠ه مـن    شهد اجمللس الوطين للمشتغالت باألعمال احلرة زيادة يف عدد أعضائ           -١٧١
ويـضم اجمللـس يف عـضويته       .  عضو يف الوقت احلاضر    ١ ٩٠٠ إىل   ٢٠٠٥يف عام   اً  عضو

  .يعملون يف خمتلف اجملاالت مثل احلرف اليدوية والنسيج والزراعة واخلدماتاً رابطات وأفراد
 منطقـة مـن أجـل       ١٤ُوتنظَّم برامج تنمية قدرات املشتغالت باألعمال احلرة يف           -١٧٢

 املرأة لألعمال احلرة وحتسني القدرة التنافسية لألعمال التجاريـة اململوكـة      النهوض مبباشرة 
ومشلت الربامج اليت تدرَّس للمشتغالت باألعمال احلرة ختطيط األعمال التجاريـة،           . للنساء

واستفاد من ذلك الربنامج حىت اآلن      . والتسويق، وأساليب اإلنتاج، والتمويل، وقوانني العمل     
  . سيدة٨٠٠حوايل 
 سيدة من برامج قصرية متتد ليومني لتنمية املهارات يف جماالت مثل            ٣٢٠واستفادت    -١٧٣

إدارة املوارد البشرية والتمويل والتسويق، وتستهدف حتسني مهارات املشتغالت باألعمـال           
  .احلرة من الناحيتني التشغيلية واإلدارية

 جمال صناعة املخلل من      من املشتغالت باألعمال احلرة العامالت يف      ٤٠واستفادت    -١٧٤
  .برنامج تدرييب لتعلم أساليب جديدة تتعلق مبهارات حتسني جودة املنتجات



CEDAW/C/MUS/6-7 

33 GE.10-44279 

     سـتة معـارض يف الفتـرة مـن        الوطين للمشتغالت باألعمال احلرة     ونظم اجمللس     -١٧٥
    ، مـن أجـل التـرويج       ٢٠٠٨ديـسمرب   / إىل كانون األول   ٢٠٠٦ديسمرب  /كانون األول 

وشـاركت يف تلـك     . نعها املشتغالت باألعمال احلرة وزيادة مبيعاهتـا      للمنتجات اليت تص  
  . منهن٣٠٠املعارض حوايل 

وقُدمت ستة أكرات من األرض ألربع عشرة من املشتغالت باألعمال احلرة إلنتاج              -١٧٦
وجتهيز اخلضر، حيث أنشأن مجعية تعاونية يف جمال الصناعة الزراعية واستفدن ممـا يقدمـه               

ون مع وحدة البحوث واإلرشاد الزراعي من تدريب وختطيط لألعمال التجارية           اجمللس بالتعا 
  .ودعم سابق لبدء العمل

  لتوظيفلقابلية البرنامج بناء القدرات ألغراض     
أسفرت األزمة العاملية اليت أُغلق من جرائها العديد من املصانع عن تسريح أعداد من                -١٧٧

أو دفع النساء للعودة إىل أدوارهن      / تأنيث الفقر و   النساء، وميكن أن تؤدي تلك احلاالت إىل      
ووضعت حكومة موريشيوس سلسلة من التدابري الرامية إىل التخفيف مـن آثـار             . التقليدية
ويف هذا السياق، أُنشئ جملس تنمية املوارد البشرية ومؤسسة التمكني الوطنية، حيث            . األزمة

وأُنشئ الربنـامج   . ألغراض القابلية للتوظيف  يتمثل أحد أهدافهما الرئيسية يف بناء القدرات        
اخلاص للعاطالت عن العمل كوحدة تابعة ملؤسسة التمكني الوطنية من أجل تعزيز إمكانيـة              
االستفادة من املهارات التقنية، والدعم املقدم لتنمية األعمال التجاريـة، واملـوارد املنتجـة              

ة التمكني الوطنية العاملني على تلبية ولكن موظفي مؤسس). التمويل واملعدات، إىل غري ذلك(
.  سيدة ممن ُسرحن من عملهن ال يتجاوز عددهم أربعة موظفني          ١٢ ٠٠٠احتياجات حوايل   

ومن مث تشجع تلك املؤسسة النساء على االستفادة من مجيع فرص التـدريب والتوظيـف               
ء على ممارسة   وبالتعاون مع شركاء آخرين على الصعيد الوطين، جيري تشجيع النسا         . املمكنة

ويف هذا السياق، تشارك املؤسسة املذكورة بفاعلية يف توعية         . أنشطة يف قطاعات غري تقليدية    
كما تعمل املؤسسة   . أرباب العمل من أجل قبول النساء يف مهام التدريب والتدريب الداخلي          

  .بنشاط على تعزيز عدم التمييز على أساس اجلنس يف قطاع العمالة
من أجل إسداء املـشورة جلميـع       " جمال لألعمال "لك، جيري إنشاء    عن ذ   وفضالً  -١٧٨

ويف إطار مؤسسة التمكني الوطنية، أُنـشئ       . العاطلني عن العمل مبن فيهم النساء املسرحات      
هبدف تشجيع أرباب العمل على توفري التدريب والتنسيب        " التنسيب للتدريب "برنامج  اً  أيض

وُيـرّد  . والعامالت املسرحات اً،  عمارهن األربعني عام  أثناء العمل للعاطالت الاليت تتجاوز أ     
 يف املائة من تكاليف التدريب وأجور املتدربني يف هاتني الفئـتني،            ٧٥ألرباب العمل نسبة    

حيـث يعـزف    اً،  ويعد ذلك التدبري ضروري   .  يف املائة للفئات األخرى    ٥٠مقارنة مبا نسبته    
ويف إطار  .  سن األربعني، أو للمسرحات    أرباب العمل عن توفري فرص العمل للعاطالت فوق       

برنامج التنسيب للتدريب، يوجد مؤشر خاص لرصد األداء يتمثل يف عدد ونسبة العاطالت             
 إىل  ٢٠٠٧ينـاير   /ويف الفترة مـن كـانون الثـاين       . اليت جيري تنسيبهن وتدريبهن بنجاح    
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 جمال آخر وهناك. ١٦ ١٩٦ امرأة من جمموع   ٢ ٣٦٧، ُدربت وُنّسبت    ٢٠٠٩أبريل  /نيسان
وكانت املرأة  . تعمل فيه مؤسسة التمكني الوطنية وهو توفري فرص بناء القدرات للسجينات          

تعاين يف السابق من التمييز حيث مل يتوفر ذلك الدعم للمحتجزات، مما يقلل مـن إمكانيـة        
وُربط برنامج جترييب مبدربني    .  االقتصادي بعد قضائهن مدة العقوبة     -اندماجهن االجتماعي   

 ٤٢وُدربت حىت اآلن    . ترفني يف جماالت تصفيف الشعر والتجميل وتكنولوجيا املعلومات       حم
من احملتجزات، وُوفرت قاعات الستضافة أنشطة التدريب، وُزودت السجينات مبعدات لبناء           

  .تكرار تلك العمليةاً وُيقترح حالي. القدرات
طفـال ورعايـة األسـرة      وزارة حقوق املرأة وتنمية األ    ويف السياق نفسه، وفرت       -١٧٩

. والتدريب حلوايل ستني من العامالت املسرحات مبا ميكنهن من تأسيس أنشطة مدرة للدخل            
  .كما ُزّودن باملعدات ذات الصلة لتحقيق ذلك الغرض

  مشاريع اجمللس الوطين للمرأة    
 التابعة  يكمل اجمللس الوطين لشؤون املرأة ما جتريه الوحدة املعنية بالشؤون اجلنسانية            -١٨٠

حقوق املرأة وتنمية األطفال ورعاية األسرة من مشاريع وبرامج وأنشطة، وال سـيما             لوزارة  
 رابطـة مـن     ١ ٢٠٠من خالل برناجمه للتوعية الذي تستفيد منه عضوات ما يقرب مـن             

ع النـساء علـى سياسـات       إطال ويركز نشاط اجمللس الوطين للمرأة على        .رابطات املرأة 
ويـضطلع  . ية الوطنية للشؤون اجلنسانية، اليت ميكنهن االستفادة منها       وخدمات ومرافق اآلل  

 املوظفون امليدانيون للمجلس بدور احملفز لرابطات املرأة من أجل كفالة اطّالع العضوات أوالً            
  .بأول على ما يستجد من معلومات

، مـن   ١٩٨٩الكبار الذي بدأ يف عام      تعليم   سيدة من برنامج     ٨ ٠٠٠واستفادت    -١٨١
وبدأ العمل بربنامج جديـد     . الل إكساهبن املهارات األساسية للقراءة والكتابة واحلساب      خ

، وهو يهـدف    ٢٠٠٨سبتمرب  /منذ أيلول " تعليم الكبار لتنمية مباشرة األعمال احلرة     "بعنوان  
إىل تزويد من ميكن مباشرهتن لألعمال احلرة باملهارات ذات الصلة املستخدمة يف أنـشطتهن              

 دورات تدريبية، تعد من األنشطة املبتكرة، عن مهـارات          ٢٠٠٦جرى منذ عام    وُت. اليومية
  .القيادة وإثبات الوجود

  املعوقات    
رغم إحراز تقدم كبري حنو النهوض باملرأة وتنمية قدراهتا، ال تزال هنـاك مـسائل                 -١٨٢

  :خمتلفة يلزم معاجلتها، منها ما يلي
فعلى الرغم من وضـع     . د القطاعات يلزم التصدي لتأنيث الفقر من خالل هنج متعد        •

ال ينظرون بالـضرورة  اً برامج متنوعة لرعاية الفقراء، فإن األشد فقر/احلكومة آليات 
  ؛يف االستفادة من تلك األمور ألهنم مشغولون أكثر بتلبية احتياجاهتم اليومية
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ـ              • ة حيد التمثيل املنخفض للمرأة يف جمايل صنع القرار والسياسة من مشاركتها يف تلبي
  ؛احتياجاهتا االستراتيجية

تعمل اآللية الوطنية للشؤون اجلنسانية حىت اآلن بشكل أوثق مع املرأة على الصعيد              •
  ؛الشعيب، بينما تعد أنشطتها املوجهة للمرأة العاملة حمدودة

  .يف العادةاً يسهم غياب حركة نسائية نشطة يف أال يكون صوت املرأة مسموع •

  التحديات    
جلة الشواغل املذكورة أعاله، يلزم أن تتمكن اآللية الوطنية للـشؤون           من أجل معا    -١٨٣

على إلغاء قـانون    اً  فعلى سبيل املثال، تعمل اآللية حالي     . اجلنسانية من توسيع نطاق عملياهتا    
وسن قانون جديـد يكـون أكثـر اسـتجابة          ) ١٩٨٥لعام  (اجمللس الوطين لشؤون املرأة     
  .لالحتياجات الناشئة للمرأة

من بني السمات الرئيسية للقانون اجلديد أن تشمل عضوية اجمللس الوطين لشؤون            و  -١٨٤
ألن العضوية احلالية للمجلس تضم     اً  املرأة كل املنظمات النسائية اليت اسُتبعدت حىت اآلن نظر        

ويتمثل األساس النظري وراء القانون اجلديد      . يف تبعيتها إىل اآلن النساء على الصعيد الشعيب       
". البعد اجلنساين والتنميـة   " إىل هنج   " دور املرأة يف التنمية   "حتول جوهري من هنج     يف تطبيق   

ويتمثل اهلدف العام يف حتقيق املساواة بني اجلنسني ومتكني املرأة يف مجيع قطاعات التنمية يف               
يسفر عن حركة نسائية نشطة تدعو إىل       اً  وسيحدث القانون اجلديد زمخ   . جزيرة موريشيوس 

  .واة بني اجلنسنيتعزيز املسا

  ٤املادة     
  التعجيل باملساواة بني الرجل واملرأة

 اإلرادة السياسية لدى احلكومـة يف       ٣ُتظهر خمتلف اإلجنازات املبينة يف سياق املادة          -١٨٥
 فقد أحرزت موريشيوس حىت اآلن تقدماً     . مواصلة إجراءاهتا الرامية إىل النهوض بوضع املرأة      

  .بتمكني املرأةيف ميدان النهوض اً ملحوظ
واختذت احلكومة مبادرات جريئة عن طريق االستثمار يف برامج الصحة والتعلـيم              -١٨٦

واآلليات املؤسسية والتمكني االقتصادي وختفيف حدة الفقر، وهي الربامج اليت تضطلع بدور            
زامات مؤثر يف التعجيل باملساواة بني الرجل واملرأة من أجل كفالة التحول الفعال جلميع االلت             

الدولية واإلقليمية املتعلقة بتمكني املرأة وتعزيز املساواة بني اجلنسني إىل سياسـات وبـرامج              
  .تظل جمرد إعالن عن النوايا وأال
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  اإلجنازات    
تتسم اإلجنازات الرئيسية يف جمال التعجيل باملساواة بني الرجل واملرأة بشقني متمثلني              -١٨٧

بيل املثال، تضم العالمات البارزة املتعلقة بسن التشريعات فعلى س. يف التشريعات والسياسات  
، وقانون ٢٠٠٧ و٢٠٠٤وتعديليه التاليني يف عامي ) ١٩٩٧(قانون احلماية من العنف املرتيل 

، وقـانون   )٢٠٠٨(، وقانون تكافؤ الفرص     )٢٠٠٢(على أساس اجلنس    حظر التمييز القائم    
 على التوايل، والذي يوفر احلمايـة       ٢٠٠٨ و ٢٠٠٥املعدل يف عامي    ) ١٩٩٤(محاية الطفل   

  . لفئات من بينها الطفلة
 ٢٠٠٥أما على صعيد السياسات، فقد أعيد النظر يف السياسة اجلنسانية الوطنية لعام   -١٨٨

  .لتكون أكثر قدرة على مواجهة التحديات القائمة يف سياق العوملة وحترير التجارة
نية اجلديد إشارات واضحة إىل مجيع أصـحاب        ويوجه إطار السياسة اجلنسانية الوط      -١٨٩

لكـل قطاعـات النـشاط        أصيالًاً  املصلحة مفادها أن حتقيق املساواة بني اجلنسني يعد هدف        
الوطين، مبا يتماشى مع القيم الوطنية وااللتزامات الدولية مبا فيها اتفاقية القضاء على مجيـع               

، واملبادئ التوجيهية العامـة، والقـيم،       وهو يوفر اإلطار الفلسفي   . أشكال التمييز ضد املرأة   
وقواعد السلوك، واملعايري الواجب وجودها عند اعتماد منظور جنساين من أجـل حتقيـق              

مبثابة دليل، ويوفر األدوات الالزمة     اً  وهبذا املعىن، فإن اإلطار يعمل أيض     . املساواة بني اجلنسني  
بـصياغة الـسياسات    ع وزارات   وحىت اآلن، قامت أرب   . لتربير السياسات وتطبيقها كذلك   

وهي وزارات الشباب والرياضة، والعمل والعالقات الصناعية، والتعليم،         (اجلنسانية لكل منها  
األطفـال  وتنميـة   عن الوحدات األربع التابعة لوزارة حقوق املرأة          والفنون والثقافة، فضالً  

  ).ورعاية األسرة

  املعوقات    
ية والسياساتية، ال تزال هناك عوامـل متنوعـة         على الرغم من وضع األطر التشريع       -١٩٠

  :تعوق حتقيق املساواة بني اجلنسني، وهي
ترسخ الطابع األبوي يف جمتمع موريشيوس، حيث تشكل العادات والتقاليد السائدة            •

 ؛أمام تعزيز املساواة بني اجلنسنياً عائق

ـ      نقص املعرفة الفنية واخلربات على الصُ      • عف تنفيـذ   عد املؤسساتية مما يسفر عن ض
 ؛ة املراعية لالعتبارات اجلنسانيةالسياسات واملشاريع واألنشط

اإلدارات، /لواليات الوزارات " إضافة"النظر لتعميم مراعاة املنظور اجلنساين باعتباره        •
 ؛علقة به يف جداول أعمال الوزاراتمما يسفر عن اخنفاض أولوية األنشطة املت

ستثمار يف بناء قدرات املوظفني العمـوميني       وجود معوقات يف امليزانيات حتد من اال       •
 .األقدم، اإلداريني منهم والتقنيني
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  التحديات    
من أجل معاجلة األمور املذكورة أعاله، مثة حاجة ماسة لالستثمار يف محالت حثيثة               -١٩١

وترمي إىل كسر   اً،  للتوعية باملفهوم اجلنساين على الصعيد الوطين، تستهدف اجلمهور عموم        
وهناك ضرورة ملحة لتوعية كبار صانعي السياسات حىت ُتسد . حمليط بذلك املفهومالغموض ا

ومن بني التحـديات    . مجيع الثغرات السائدة يف اجملال اجلنساين على صعيد السياسات        اً  كلي
الرئيسية أمام حتقيق ذلك إنشاء جتمع برملاين للشؤون اجلنسانية على الصعيد الوطين، حيـث              

على أرفع املستويات يف    اً  رية لدفع جدول أعمال الشؤون اجلنسانية قدم      تعد تلك اآللية ضرو   
وسيكون من بني   . الربملان مبا يؤثر بشكل غري مباشر على ما دون ذلك من مستويات القيادة            

األهداف الرئيسية لذلك التجمع حتفيز أعضاء اجلمعية الوطنية على تبين رؤيـة اسـتراتيجية              
عية، وصنع القرار، وقرارات التخطيط، لتكـون أكثـر مراعـاة           للتأثري يف اإلجراءات التشري   

  .لالعتبارات اجلنسانية
ويتعني أن تراعي خمصصات امليزانية االعتبارات اجلنسانية من أجل كفالـة ضـخ               -١٩٢
  .يكفي من األموال يف جمال التصدي للتفاوتات بني اجلنسني يف كل قطاعات التنمية ما

الوكاالت الدولية املاحنة، ويلزم أن تقوم اآللية الوطنيـة         كما ينبغي حشد الدعم من        -١٩٣
  .للشؤون اجلنسانية بالدعوة لذلك على حنو منهجي

  ٥املادة     
  األدوار والنماذج النمطية للجنسني

كثفت الوكالة الرائدة من محالهتا لتوعية عامة اجلمهور، مبا يشمل الصعيد الشعيب،              -١٩٤
اجلهود املمكنة مع السلطات املعنية من أجل إزالة اإلعالنات         وُتبذل كل   . باملسائل اجلنسانية 

وباملثل، يف قطاع التعليم، أُزيلت مظـاهر       . املتسمة بالتحيز اجلنسي، مثل اللوحات اإلعالنية     
تعزيز صـورة املـرأة يف       ويعد. القولبة النمطية القائمة على نوع اجلنس من الكتب الدراسية        

ولكـن يـتعني    . على إزالة األدوار النمطية للمرأة والرجـل        القطاعات غري التقليدية مثاالً   
  .للطابع األبوي املترسخ بعمق يف اجملتمعاً االستمرار يف تنظيم محالت التوعية نظر

  تعديالت على قانون احلماية من العنف املرتيل    
  ).١٢٩انظر الفقرة  (١يرجى الرجوع إىل املادة   -١٩٥

  اآللية املؤسسية    

  ألسرة ومحايتها وحدة رعاية ا    
، لديها شبكة من ستة ٢٠٠٣يوليه عام /أنشأت الوزارة وحدة لرعاية األسرة يف متوز   -١٩٦

  .مكاتب إقليمية تعرف باسم مكاتب دعم األسرة
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  الدعم املؤسسي    
ـ               -١٩٧ اً تقدم مكاتب دعم األسرة الستة املوجودة يف أحناء اجلزيرة اخلدمات التاليـة جمان

  :ت الشدةلألسر واألطفال يف وق
  اخلدمات االستشارية النفسية واملشورة القانونية؛  -١  
  املساعدة لضحايا العنف املرتيل من البالغني؛  -٢  
  املساعدة لضحايا االعتداء من األطفال؛  -٣  
  .املشورة لألفراد والقرناء وبشكل مجاعي بشأن مجيع املشاكل األسرية  -٤  
مركـزي   مل يف نفس املكان وبأسلوب ال     تقدم اخلدمات املذكورة أعاله بشكل شا       -١٩٨

هبدف التقليل إىل احلد األدىن من زيادة تأثري الصدمات اليت يعاين منـها ضـحايا العنـف                 
  .ولتمكني اجلمهور من احلصول بسهولة أكرب على خمتلف اخلدمات

ويقدم أخصائيو اإلرشاد األسري وأخصائيو الرعاية النفسية املشورة للعمالء يف سرية   -١٩٩
ويقدم موظفو رعايـة  . كما يوفر موظفو املوارد القانونية املساعدة يف الشؤون القانونية      . مةتا

األسرة ومحايتها املساعدة إىل ضحايا العنف املرتيل يف تقدمي طلبات إصدار أوامر احلماية لدى              
 أما موظفو رعاية الطفل، فيقدمون املساعدة لضحايا االعتداء من األطفـال          . احملاكم اجلزئية 

ويقـوم موظفـو    . ويوفرون املشورة للوالدين بشأن املشاكل املتعلقة بإساءة معاملة األطفال        
رعاية األسرة ومحايتها وموظفو رعاية الطفل بإحالة العمالء إىل أخصائيي الرعاية النفـسية             

  .ألغراض املشورة
كما تعمل خطوط االتصال املباشر على مدار الساعة حلـل املـشاكل األسـرية،                -٢٠٠

  .ملساعدة الضحايا الذين يتصلون على تلك اخلطوطاً يتدخل املوظفون سريعو

  وحدة محاية األسرة التابعة للشرطة    
أُنشئت وحدة محاية األسرة التابعة للشرطة بتكليف خاص يتمثل يف توفري خدمات              -٢٠١

وهم . خوتضم تلك الفئة النساء واألطفال والشيو     . حمددة لفئة تعرف بأهنا ضعيفة يف اجملتمع      
يعدون فئة ضعيفة ألهنم أقل قدرة على محاية أنفسهم يف مواجهة اجلرمية وعلى التعامل مـع                

حلالة الضعف تلك، فهـم أكثـر       اً  ونظر. نظام العدالة اجلنائية مقارنة بأفراد اجملتمع اآلخرين      
  .عرضة من اآلخرين النتهاك حقوقهم، ومن مث، يلزم اتباع هنج ُشرطي خاص جتاههم

جد لدى وحدة محاية األسرة التابعة للشرطة ركن خـاص باألطفـال أُنـشئ              ويو  -٢٠٢
والركن جمهز مبا يناسب األطفال مثل طاولة       . مبساعدة أحد أخصائيي الرعاية النفسية للطفل     

ومقاعد ملونة وصغرية احلجم، وألعاب، وسبورة وأقالمها، وأقالم رصاص ملونة، وكتـب            
  .للرسم، إىل غري ذلك
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  األسرةاملعنية بالوطنية ت ورقة السياسا    
وأثرت تلك  . لقد شهد اقتصاد موريشيوس تغيريات هيكلية مرت بسرعة غري مسبوقة           -٢٠٣

التغيريات على كيفية كسب األسر أرزاقها وكيفية معيشتها، مما يشكل حتديات هائلـة أمـام               
عية معينة تؤثر   وهناك حقائق وتطورات اجتما   . األسر اليت يتعني عليها التكيف مع الواقع اجلديد       

  :وبشكل كبري يف قدرة األسر على االضطالع بأدوارها التقليدية، وهي حتديداًاً أيض
  شيخوخة السكان؛  )أ(  
  التغيريات يف أدوار املرأة ومهامها؛  )ب(  
  التغيريات يف هيكل األسرة من األسرة التقليدية املمتدة إىل األسرة النواة؛  )ج(  
    قيم األسرة؛احندار  )د(  
  الرتعة االستهالكية والعوملة؛  )ه(  
  .البطالة وفقر األسر  )و(  
وقد أثارت تلك التحديات املختلفة احلاجة إىل إعداد ورقـة للـسياسات تتنـاول                -٢٠٤

، ٢٠٠٦مـايو   /ويف أيار . املشاكل اليت تواجهها األسر وتعرض استراتيجيات لتعزيز رفاهها       
  :باألسرة، وتتمثل أهدافها فيما يليأصدرت الوزارة ورقة السياسات الوطنية املعنية 

ل دون سـري شـؤون       اليت تكتنفها املشاكل وإزالة املعوقات اليت حتو       اجملاالت حتديد •
  ؛األسرة كما ينبغي

  ؛ية مبا يف ذلك مسؤوليات الوالدينتعزيز املعرفة والدراية باحلياة األسر •
أفراد األسرة   وغريهم من    احلفاظ على سالمة وأمن مؤسسة األسرة من أجل األطفال         •

  ؛الضعفاء
  ؛ موارد للوفاء باحتياجات أفرادهاكفالة حصول األسر على ما يلزمها من •
  ؛محاية البيئةتوعية األسر مبسؤوليتها االجتماعية جتاه اجملتمع ويف  •
، ُحددت اجملاالت األساسية    د الرامية إىل حتقيق تلك األهداف     ومن أجل تعزيز اجلهو    •

  :التالية للسياسة العامة
  ؛ متني للعالقات الزوجية وتعزيزهااء أساسإنش •
  ؛ريةحتقيق التوازن بني احلياة العملية واحلياة األس •
  ؛تعزيز قيم احلياة األسرية •
  ؛ جمال تربية النشءمتكني األسر يف •
توفري خدمات دعم األسرة، يف جماالت مثل الصحة واإلسـكان والـضمان             •

  .االجتماعي والرعاية االجتماعية
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 عمل وطنية معنية باألسرة يف مجهورية موريشيوس من أجـل تنفيـذ         وأُعدت خطة   -٢٠٥
  .االستراتيجيات الواردة يف ورقة السياسات الوطنية املعنية باألسرة

  خطة العمل الوطنية ملكافحة العنف املرتيل     
 خطة عمل وطنية ملكافحـة العنـف        ٢٠٠٧نوفمرب  / تشرين الثاين  ٢٣صدرت يف     -٢٠٦

ا خريطة طريق للمؤسسات احلكومية واهليئات غري احلكوميـة علـى           املرتيل، تعمل باعتباره  
السواء يف كفاحها للحد من العنف املرتيل، وذلك يف سياق االحتفال باليوم الدويل ملكافحة              

وحتدد خطة العمل الوطنية مخسة أهداف استراتيجية تتناول يف املقام األول           . العنف ضد املرأة  
اإلدارات، /ف من خالل هنج متعدد الشراكات يضم الوزارات       الشواغل املتعلقة مبكافحة العن   

  .واملنظمات غري احلكومية، واجملتمع املدين

  العنف املرتيلملكافحة جلنة الشراكة     
 هبدف حشد التعاون من     ٢٠٠٤ يف عام    العنف املرتيل ملكافحة  جلنة الشراكة   أُنشئت    -٢٠٧

ويف هذا الصدد،   . اس تقاسم التكاليف  مجيع أصحاب املصلحة ملكافحة العنف املرتيل على أس       
  :ُنفذ املشروعان التاليان

  إنشاء وحدة دعم األسرة باملشورة يف مصلحة السجون    
تتمثل أهداف املشروع يف عالج مشاكل األسرة وترتيب زيارات إضـافية لتعزيـز               -٢٠٨

  .يةاحلياة الزوجية، والنهوض جبهود الدعوة لتقوية الروابط األسرية والقيم اجملتمع

     جتنـب هبـدف   حياة أسرية أفـضل     من أجل   التوعية بالقيم األخالقية وتنمية الشخصية          
  العنف املرتيل

تتمثل أهداف املشروع يف التوعية بكيفية معاجلة األمراض االجتماعية، والقضاء على             -٢٠٩
اعية يف  ويقود ذلك املشروع جملس اخلدمات االجتم     . العنف املرتيل، وحتقيق الوئام االجتماعي    

  . موريشيوس
، صدر نداء جديد لتقدمي مقترحـات مـشاريع،         ٢٠٠٨أكتوبر  /ويف تشرين األول    -٢١٠

  :وأُقرت املشاريع التالية
دورة لتدريب املدربني ومحلة للتوعية ينظمهما جملـس اخلـدمات االجتماعيـة يف              •

 Aryan Women Welfare(موريشيوس بالتعاون مع رابطة آريـان لرعايـة املـرأة    

Association(؛  
  ؛باط الشرطة، تنظمها إدارة الشرطةمحلة توعية عن العنف املرتيل لض •
، قدمته وزارة التعلـيم     "برامج توعية الوالدين يف املدرسة    "مشروع عنوانه   اً  أُقر أيض  •

  .٢٠١٠والثقافة واملوارد البشرية، وتقرر تنفيذه خالل الفصل الدراسي األول لعام 
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   احتياجات ضحايا العنف املرتيلتوفري الدعم املايل لتلبية    
يف إطار خطة رعاية األسر يف وقت الشدة، يتاح للنساء من ضحايا العنف املـرتيل                 -٢١١

اليت ال يستطعن العودة إىل أماكن إقامتهن السابقة ألسباب خمتلفة، اإلقامة يف مأوى بصفة              ال
وعند خروجهن من املأوى، ُتعطى كل منهن منحة ملرة         . مؤقتة عقب إصدار أمر محاية مؤقت     

اً ويف إطار تلك اخلطة، ُتـدفع أيـض       .  روبية لتلبية احتياجاهتا الفورية    ٣ ٠٠٠واحدة قدرها   
 روبية للزوجة اليت تويف زوجها يف حادث أو واقعة قتل أو غري ذلك من ٩ ٠٠٠ منحة قدرها

 روبية لألرامل من الرجال معيلي األطفال       ٩ ٠٠٠ كما ُتدفع منحة قدرها   . الظروف األليمة 
. ممن كانت زوجاهتم يسهمن يف دخـل األسـرة        )  روبية ٦ ٠٠٠الذين ال يتجاوز دخلهم     (

  .جة حادث أو واقعة قتل أو غري ذلك من الظروف األليمةويتعني أن تكون وفاة الزوجة نتي
ضـحايا العنـف    وزارة حقوق املرأة وتنمية األطفال ورعاية األسرة        اً  وتساعد أيض   -٢١٢

املرتيل من خالل توفري خدمات حمامي املرافعات على مستوى احملكمة حسب احلاجة وعنـد              
ي للحصول على املعونة االجتماعيـة      كما حتيل الضحايا إىل وزارة الضمان االجتماع      . اللزوم

وتشمل . يف احلاالت اليت تتعرض فيها الضحايا لإلمهال من أزواجهن وتواجهن مصاعب مالية
  :خدمات الدعم املقدمة للضحايا ما يلي

  ؛ املنظمات غري احلكومية واحلكومةاملآوى اليت توفرها •
  ؛نية اجملانية املقدمة من احلكومةاملساعدة القانو •
  ؛ل املستشفيات العامة اجملانية الطبية من خالاملساعدة •
  ؛ وإزالة األغراض من مكان اإلقامةاملساعدة من الشرطة من أجل احلماية •
  ؛املشورة يف شؤون األسرة •
  .توفري احلضانة لألطفال يف حالة عدم قدرة الوالدين على رعايتهم •

  إنشاء موقع شبكي عن العنف املرتيل    
على شبكة اإلنترنت اً ن مع برنامج األمم املتحدة اإلمنائي موقع      أنشأت الوزارة بالتعاو    -٢١٣

وتتمثل أهـداف ذلـك     . ٢٠٠٧نوفمرب  / تشرين الثاين  ٢٣عن العنف املرتيل، بدأ تشغيله يف       
  :يلي فيما

على مجيع األنشطة اليت ينظمها أصحاب املـصلحة وعلـى       اً  إطالع اجلمهور عموم   •
  ؛بيانات املتاحة عن العنف املرتيلال

  ؛ادل وجهات النظر وتوفري البياناتء منتدى ألصحاب املصلحة لتبإنشا •
توفري صورة للسمات البارزة يف التشريعات، وللخدمات املتاحة، ووكاالت اإلنفاذ،           •

واالجتاهات، وعرض مسرد للمصطلحات وروابط مع املواقع الشبكية األخرى ذات          
  .الصلة واملعنية بالعنف املرتيل
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  " نفعام دون ع: ٢٠٠٨عام "    
طفـال  وأطلقت وزارة حقوق املرأة وتنمية األ     ". عام دون عنف   "٢٠٠٨أُعلن عام     -٢١٤

 من أجل التماس تعاون خمتلـف  ٢٠٠٧ديسمرب /تلك احلملة يف كانون األول    ورعاية األسرة   
 واجلماعات الدينية واملنظمـات      الثقافية -املنظمات االجتماعية   اً  أصحاب املصلحة، وحتديد  

احلملة طول العام، أجرت الوزارة، بالتعاون      وحىت تستمر   .  مكافحة العنف   يف ،غري احلكومية 
مع خمتلف أصحاب املصلحة، حمادثات وحلقات عمل على الصعيدين اإلقليمـي والـوطين             

  .تستهدف الشباب والنساء والرجال

  بروتوكول املساعدة     
ـ             -٢١٥  النفـاذ منـذ     زدخل بروتوكول مـساعدة ضـحايا االعتـداء اجلنـسي حي

ويتمثل اهلدف من الربوتوكول يف كفالة توفري املـساعدة الفوريـة يف            . ٢٠٠٦ مارس/ذارآ
 وبتنفيذ الربوتوكول، ميكن للضحايا اآلن االتصال       .الوقت املناسب لضحايا االعتداء اجلنسي    

 أو االتصال مباشرة    )احلالةلعرض فحوى   (يف املنطقة اليت وقع فيها احلادث       إما مبركز الشرطة    
وحتيل الشرطة الضحايا الذين يبلغون عن احلالـة يف         . ستشفيات اإلقليمية اخلمسة  بأي من امل  

مع أحكام الربوتوكول، تبلـغ الـشرطة       اً  ومتاشي. مركز الشرطة إىل أقرب مستشفى إقليمي     
باحلالة من خالل خط االتصال املباشـر       طفال ورعاية األسرة    حقوق املرأة وتنمية األ   وزارة  
، وُتتخذ الترتيبات الالزمة لتقدمي املـساعدة النفـسية         )ار الساعة العامل على مد   (١١٩ رقم

أن اً خلطورة احلالة، ميكن ألخصائي الرعاية النفسية أيـض     اً   ووفق .واملشورة القانونية للضحايا  
يزور الضحايا يف املستشفى اليت تعاجل فيها احلالة، مث ُتكفل إجراءات املتابعـة مـن خـالل                 

  .  للوزارةمكاتب دعم األسرة التابعة

  برامج أخرى    

   كشركاءالرجالبرنامج  و،لزواجقبل االزواج، وبرنامج املشورة تدعيم أواصر برنامج     
ج املشورة قبـل    برنام"و" برنامج تدعيم أواصر الزواج   "تنفذ عدة برامج أخرى مثل        -٢١٦
ـ  " برنامج تدعيم أواصر الـزواج    "ويهدف  ". الرجال كشركاء "وبرنامج  " الزواج ز إىل تعزي

  .وتشجيع التفاهم واالحترام بني الزوجني
أما برنامج املشورة قبل الزواج فهو معد لتهيئة املخطوَبْين حلياة زوجيـة وأسـرية                -٢١٧

ويتمكن املستفيدون من اكتساب فهم عميق قّيم ملسائل مـن قبيـل إدارة             . صحية ومثمرة 
  .ع أخرىالشؤون املالية، ومهارات التواصل، وتسوية اخلالفات، ضمن مواضي

  .ويهدف الربنامج إىل متكني املخطوَبْين من إقامة عالقات سليمة واحلفاظ عليها  -٢١٨
مع هدف وحدة رعاية األسرة ومحايتها، أُنشئ برنامج تدعيم أواصر الزواج           اً  ومتاشي  -٢١٩

  .هبدف التواصل مع الزوجني وتعزيز وتشجيع التفاهم واالحترام بينهما
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الربناجمني على الصعيدين اإلقليمي والوطين إلفادة عدد مـن         وجتري الوزارة هذين      -٢٢٠
  .املتزوجني واملخطوبني

أما برنامج الرجال كشركاء فيهدف إىل إنشاء منتدى يسمح للرجال مبناقشة املسائل   -٢٢١
ذات احلساسية اجلنسانية حبرية، وزيادة معارفهم عن مجيع املسائل املتعلقـة برفـاه األسـرة      

هتيئة فرص للتغلب على التنميطات اجلنسانية، ومعاجلة مسائل معينة خاصـة           ومتكني املرأة، و  
بالذكور، وهتيئتهم ليصبحوا شركاء داعمني حىت يتقامسوا املسؤولية مع النساء على حنو بناء              

  .يف املرتل والعمل واجملتمع
علـى  لالعتبارات اجلنـسانية يقـوم      اً  مراعياً  وُيعَّد برنامج الرجال كشركاء برناجم      -٢٢٢

مشاركة الرجال ويهدف إىل بناء الشراكة ويعزز اجلهد املتضافر لتحقيق أعلـى مـستويات              
  .الوئام والسعادة

  :ويضم ذلك الربنامج أربعة عناصر هي كالتايل  -٢٢٣
  ؛اجللسة الطبية  -١  
  ؛اجللسة التثقيفية  -٢  
  ؛اجلماعية/املشورة الفردية  -٣  
  .الترفيه للتثقيف  -٤  
  .ملشروع بالتعاون مع رابطة تنظيم األسرة ورعايتها يف موريشيوسوجيري تنفيذ ا  -٢٢٤

  رابطة الواحة    
توفر رابطة الواحة فرصة لضحايا العنف املرتيل لاللتقاء كمجموعة وتبادل اخلـربات              -٢٢٥

وييـسر  . واالضطالع بأنشطة مساعدة الذات واحلصول على الرعاية هبدف بناء الثقة بالنفس          
ملنتظم ألخصائيي الرعاية النفسية من خالل تقـدمي املـشورة والعـالج            هذه العملية التدخل ا   

) مثل األنشطة يف اهلواء الطلـق     (وعالوة على العالج اجلماعي، ُتنظم أنشطة إضافية        . اجلماعي
  .من أجل تشجيع التفكري اإلجيايب واملواقف اإلجيابية مبا يهدف إىل إعادة تأهيل أولئك الضحايا

  املسائية للرجال والنساءالدورات التدريبية     
اً يتسم اجملتمع يف موريشيوس بالدينامية البالغة، حيث يشهد مبرور الوقـت تغـيري              -٢٢٦
فبينما خيتار املزيد من النساء احلصول على وظائف        . تتحول من خالله أدوار اجلنسني    اً  تدرجيي

ري اليومي لـشؤون  مدرة للدخل خارج املرتل، ُيطلب من الرجال املسامهة بقدر أكرب يف التدب          
ومع هذا التحول اجلوهري يف األدوار التقليديـة        . األسرة املعيشية مبا يف ذلك رعاية األطفال      

  .املوكلة إىل الرجل واملرأة، فإهنما ميران مبرحلة متكني ملواجهة حتديات احلياة اليومية
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 التابعة لوزارة   ويف هذا السياق، بدأ قسم االقتصاد املرتيل يف وحدة الشؤون اجلنسانية            -٢٢٧
 يف تنظـيم دورات     ٢٠٠٨أغـسطس   /يف آب األطفال ورعاية األسرة    حقوق املرأة وتنمية    

تدريبية مسائية للعاملني من الرجال والنساء، يف جماالت تناول الغـذاء الـصحي وإعـداد               
املعجنات واحللويات وجتهيز باقات الورود، يتمثل اهلدف الرئيسي منها يف متكـني هـاتني              

املستهدفتني لتكونا قادرتني على إدارة أسلوب حياهتما بشكل أفضل من خالل التغذية        الفئتني  
وطُلب إىل املتدربني تنمية مهاراهتم ومعارفهم لتمكينهم . اجليدة وحتسني أساليب التدبري املرتيل

وساعد ذلك الربنامج التدرييب .  صحي أكثر بني احلياة العملية واحلياة األسرية     توازنمن إدارة   
  .املتدربني بشكل أكرب على كسب دخل إضايف من خالل تنمية املشاريع

  متكني األوالد من أجل حتقيق املساواة بني اجلنسني    
تنظم وحدة االقتصاد املرتيل برامج توعية تستهدف األوالد لزيادة وعيهم مبسائل من              -٢٢٨

هدف ذلـك اإلجـراء إىل      وي. قبيل التدبري املرتيل وتناول الغذاء الصحي واالستهالك الرشيد       
  .تشكيل طريقة تفكريهم وإعدادهم لالضطالع بأدوارهم اجلنسانية بفعالية

  املعوقات    
 طفال ورعاية األسرةوزارة حقوق املرأة وتنمية األمثة آلية جلمع املعلومات من خالل         -٢٢٩

نات عـرب    ولكن هناك حاجة إىل مواءمة نظام مجع البيا        .ووحدة محاية األسرة التابعة للشرطة    
. الوكاالت ليتسىن احلصول على معلومات دقيقة عن نطاق العنف املرتيل على الصعيد الوطين            

من الوكاالت ُيحسنب أكثر    اً  وسيزيل النظام العد املزدوج، فالنساء الاليت يطلنب املساعدة مرار        
 ٢٠١٢عام  كما ُرصد اعتماد يف املقترحات املقدمة بشأن امليزانية اخلاصة بالوزارة ل          . من مرة 

  .إلنشاء نظام للمعلومات عن العنف املرتيل
ـ اً وتتطلب اخلدمات وجهود الوقاية يف جمال التصدي للعنف املـرتيل تـدفق           -٢٣٠ اً متويلي

وعادة ما يكون متويل الدولة لتلك      . وتشكل الدولة املصدر الرئيسي لذلك التمويل     ،  متواصالً
ما حتفـزه املـشاريع     اً  اجلهات املاحنة كثري  املبادرات غري كاف، كما أن التمويل الوارد من         

ومن مث هناك حاجة إىل التواصل مع الوكاالت املمولـة مثـل    . يستمر يف بعض األحيان    وال
  .صندوق األمم املتحدة اإلمنائي للمرأة من أجل توفري الدعم ملكافحة العنف املرتيل

  التحديات    
 وما مل ُيجر ذلـك، سـيكون مـن          ال يزال طابع العنف املرتيل ومداه قيد البحث،         -٢٣١

  .الصعب وضع اإلجراءات املناسبة ملواجهة املشكلة
وقد وضع أرباب العمل بروتوكوالت يف مكان العمل ملساعدة ضـحايا العنـف               -٢٣٢
  .املرتيل
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إلجياد حلول طويلة األجـل     اً  ويتعني تنفيذ برنامج مناسب لعالج اجلناة يكون معد         -٢٣٣
  . للعنف اجلنساين

على العنف داخل اإلطار    اً   يزال النهج املتبع يف مواجهة العنف ضد املرأة مقتصر         وال  -٢٣٤
وجتري مواجهة ذلك التحدي من خالل وضع سياسة عامـة لـتمكني الـضحية              . اخلاص

  .ل الوطنية ملكافحة العنف املرتيلاملنصوص عليه يف خطة العمواملعتدي، على النحو 

  ٦املادة     
  استغالل املرأة 

 مـن   ٢١ و ٢٠ اللجنة املعنية بالقضاء على التمييز ضد املرأة يف الفقـرتني            أوصت  -٢٣٥
 وقمعـه   مالحظاهتا اخلتامية بأن تصدق الدولة الطرف على بروتوكول االجتار باألشـخاص          

مع تلك التوصية وغريها من التدابري املقترحة، على النحو الـوارد يف            اً  ومتاشي. واملعاقبة عليه 
  . قانون مكافحة االجتار باألشخاص٢٠٠٩أبريل /سان ني٢١، أُقر يف ١اجلزء 
كفالة احلمايـة   بوالية  وزارة حقوق املرأة وتنمية األطفال ورعاية األسرة        وتضطلع    -٢٣٦

وتضطلع الوحـدة   .  وحدة مناء الطفل   ١٩٩٥للطفل ورعايته ومنائه، ومن مث أُنشئت يف عام         
نفيذ السياسات والربامج املتصلة ببقـاء  باملسؤولية عن إنفاذ التشريعات املتعلقة بالطفل وعن ت   

وتعمل تلك الوحدة على حنو وثيق مع غريها من الوكاالت          . الطفل ومنائه ومحايته ومشاركته   
مثل إدارة الشرطة، وتوفر خدمة على مدار الساعة من خالل خطوط االتصال املباشر يف ستة               

  .مراكز إقليمية، وهي مكاتب دعم األسرة
 يف جمال الرعاية النفسية لألطفال املعرضني للخطر أو يف وقت الشدة،            وُتقدم املشورة   -٢٣٧

وبـدأ العمـل يف     . وكذلك للوالدين، كما توفر املساعدة القانونية اجملانية لألسر عند اللزوم         
دون موعد مسبق بقرية بِل، من أجل       / يف مركز للرعاية النهارية    ٢٠٠٣ديسمرب  /كانون األول 

خـط لالتـصال    اً  ويتوفر أيض . العتداء واالستغالل اجلنسيني  مساعدة األطفال من ضحايا ا    
  .، ليتسىن للجمهور إحالة احلاالت املتعلقة ببغاء األطفال١١٣املباشر، على الرقم 

وتشمل اجملاالت الرئيسية لألنشطة اليت تضطلع هبا وحدة مناء الطفـل التـشريعات               -٢٣٨
ي الرعاية لألطفال وغريهم من أصحاب  ووضع اآللية املؤسسية، وبناء قدرات الوالدين وموفر      

املصلحة مثل الشرطة واألخصائيني االجتماعيني والعاملني يف اجملال الطيب، ووضـع بـرامج             
برامج لألطفال، وكذلك مجـع     /لإلعالم والتعليم واالتصال، وتنظيم أنشطة إمنائية ومشاريع      

ل من ضحايا العنف مبا يف      وتصنيف البيانات عن الشواغل املتعلقة حبماية الطفل، مثل األطفا        
  .ذلك االعتداء واإلمهال
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  التشريعات    
 على وضع املبادئ التوجيهية واإلجراءات     ١٩٩٤ساعد سن قانون محاية الطفل لعام         -٢٣٩

ديسمرب /ووسع التعديل الذي أُدخل على ذلك القانون يف كانون األول         . املتعلقة حبماية الطفل  
ة حباالت التخلي عن األطفال واختطافهم واالجتار هبم،  من نطاق العمليات املتعلق٢٠٠٥عام 

وجرى النص على عقوبات أشد يف حالة       . كما نص على عقاب أكثر قسوة ملخالفي القانون       
 للنص على   ١٩٩٤وُوضعت أنظمة يف إطار قانون محاية الطفل لعام         . انتهاك أحكام القانون  

  :تنفيذ مشاريع وبرامج حمددة، على النحو التايل
 على تنظيم قطاع النمـاء      ٢٠٠٠لوائح مؤسسة رعاية األطفال ومحايتهم لعام       تنص   •

مبا يف ذلك الـنص علـى       )  سنوات ٣ أشهر إىل    ٣من  (يف مرحلة الطفولة املبكرة     
األطفـال ورعايـة    حقوق املرأة وتنمية    تسجيل مراكز الرعاية النهارية لدى وزارة       

  ، وعلى رصد خدماهتا وأنشطتها؛األسرة
 حىت يتسىن إحلاق األطفال     ٢٠٠٢لعام  ) الكفالة(قانون محاية الطفل    ُوضعت لوائح    •

التخلي بأسر كافلة مسجلة، ورصد عمليـة تـسجيل         /اإلمهال/من ضحايا االعتداء  
  ن الكافلني وإحلاق األطفال لديهم؛الوالدي

اتفاقية الهاي بشأن اجلوانب املدنية الختطاف األطفال علـى         للقانون املتعلق ب  اً  وفق •
باعتبارها ،   األطفال ورعاية األسرة   حقوق املرأة وتنمية  ، تعمل وزارة    لدويلالصعيد ا 

السلطة املركزية يف تلك املسألة ومن خالل وحدة مناء الطفل، على ضمان اإلعـادة           
الفورية لألطفال احملتجزين يف دولة أخرى بطريقة غري مشروعة وضمان االحتـرام            

 إحـدى الـدول     ليت ينص عليها قانون   الفعلي حلقوق احلضانة والزيارة واالتصال ا     
  املتعاقدة؛

 من أجل كفالة أن حتظى حقوق       ٢٠٠٣ُسن قانون أمني املظامل لشؤون الطفل لعام         •
 العامة واجلهات اخلاصة األطفال واحتياجاهتم ومصاحلهم باملراعاة الكاملة من اهليئات    

  واألفراد؛
املزيد من التعديالت على    األطفال ورعاية األسرة    وزارة حقوق املرأة وتنمية     أدخلت   •

 هبدف تنفيـذ خطـة توجيـه    ٢٠٠٨ديسمرب /قانون محاية الطفل يف كانون األول     
وتكفل اخلطة أن يكون للمراهقني من ذوي املشاكل السلوكية، الذين قـد            . الطفل

يصبحوا ضحايا لالستغالل اجلنسي والعنف ضد األطفال، قدوة يتطلعـون إليهـا            
  د إلعادة هتيئة احلالة العاطفية؛ يف عالقة واحد لواحمبساعدة موجهني بالغني مدربني

، الذي  ٢٠٠٩، ُسن قانون مكافحة االجتار باألشخاص لعام        ٢٠٠٩أبريل  /يف نيسان  •
  :تتمثل أهدافه فيما يلي



CEDAW/C/MUS/6-7 

47 GE.10-44279 

، الصادر عن  وقمعه واملعاقبة عليه  إدخال بروتوكول منع االجتار باألشخاص      )أ(
  األمم املتحدة، حيز النفاذ؛

  جتار باألشخاص ومكافحته؛منع اال  )ب(
  .محاية ضحايا االجتار ومساعدهتم  )ج(

  مشاريع وبرامج متنوعة تنفذ على مستوى وحدة مناء الطفل    
ُوضع بروتوكول التعاون مع إدارة الشرطة لتوفري املساعدة الفورية حسب االقتـضاء              -٢٤٠

كومية بالتعاون الوثيق   واحلماية لألطفال وضحايا االعتداء، حيث تعمل بعض املنظمات غري احل         
  .ومع إدارة الشرطة يف عدة مشاريعاألطفال ورعاية األسرة وزارة حقوق املرأة وتنمية مع 

وزارة حقوق املـرأة وتنميـة      ُوضع نظام سريع املسار يف      : التأخر يف إعالن املواليد     -٢٤١
 مع أصحاب    كما ُتتخذ ترتيبات ليكون للطفل اسم وهوية بالتعاون        ،األطفال ورعاية األسرة  

املصلحة اآلخرين مثل مكتب النائب العام، ومصلحة األحوال املدنية، وإدارة الشرطة، ووزارة 
  .الصحة ونوعية احلياة

. فيما يتعلق بنماء الطفل     شامالًاً  ويوفر برنامج النماء يف مرحلة الطفولة املبكرة هنج         -٢٤٢
لذي أُنشئ بقرار صـوت عليـه       ويف هذا الصدد، فإن برنامج التضامن مع املرأة والطفل، ا         

 هبدف مساعدة املنظمات غري احلكومية      ٢٠٠٧/٢٠٠٨مكتب رئيس الوزراء يف العام املايل       
على مد يد العون للنساء واألطفال من ضحايا االعتداء والعنف، يسهم كـذلك يف محايـة                

  .هاتني الفئتني
اجمللس الوطين للطفولة   وُتنظَّم برامج االتصال بصفة مشتركة بني وحدة مناء الطفل و           -٢٤٣

وغريمها من أصحاب املصلحة يف شكل أنشطة يف جماالت اإلعالم والتعليم واالتصال، وتنظيم   
  . اً حق١٦ -اً  يوم١٦يوم للتوعية بالرياضة ومحلة 

 من أجـل    ٢٠٠٧أغسطس  /وبدأ العمل يف الربنامج اجملتمعي حلماية الطفل يف آب          -٢٤٤
ُووضعت آلية للمراقبة كـذلك يف املنـاطق   . يف محايتهاً  أيض كفالة مشاركة اجملتمعات احمللية   

  .٢٠٠٨مايو /املرتفعة املخاطر، كما بدأ العمل بربنامج لبناء القدرات يف أيار
، ٢٠٠٧مايو  / أيار ٣٠ويقدم الربنامج الوطين لتمكني الوالدين، الذي بدأ عمله يف            -٢٤٥

  .التوجيه للوالدين بشأن التثقيف اجلنسي لألطفال
رعاية بديلة لألطفال من ضحايا االعتداء، حيث يوضع اً وتوفر وحدة مناء الطفل أيض  -٢٤٦

األطفال املخرجون من مكان إقامتهم وفق أمر محاية طارئ يف مكان آمن مبوجـب قـانون                
) الكفالـة (مبوجب لوائح قانون محايـة الطفـل        اً  وُيتاح أيض ). ١٩٩٤لعام  (محاية الطفل   

  .من االستقرار والوجود يف مكان يتسم بطابع أسري أكثر توفري املزيد ٢٠٠٢ لعام
  . إعادة تأهيل املشتغلني باجلنس-  (Chrysalide)"مشروع اخلادرة"  -٢٤٧
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 الدعم ملـشروع عنوانـه      ةرعاية األسر طفال و وزارة حقوق املرأة وتنمية األ    تقدم    -٢٤٨
غـري احلكوميـة    " مركز التضامن من أجل حيـاة جديـدة       "منظمة  اً  تنفذه حالي " اخلادرة"

مليـون   ١,٢، وذلك من خالل منحـة سـنوية قـدرها           ٢٠٠٤نوفمرب  /تشرين الثاين  منذ
  .تقدم لتغطية النفقات اإلدارية)  دوالر من دوالرات الواليات املتحدة٤٠ ٠٠٠( روبية
  :فيما يلي" مركز التضامن من أجل حياة جديدة"وتشارك منظمة   -٢٤٩

  لكحول وأسرهم وإدماجهم يف اجملتمع؛أو ا/إعادة تأهيل مدمين املخدرات و '١'
املـدارس، والنـوادي اخلاصـة،      (التوعية والوقاية يف كل املناطق املتضررة        '٢'

  ).والضواحي، إىل غري ذلك
  :وتتمثل أهداف املشروع فيما يلي  -٢٥٠
  ؛عن املخدراتاً ناع املتعاطني متامامت •
واملراقبة الطبيـة،   توفري املساعدة النفسية للنساء، والدعم العالجي حسب األصول،          •

      ل، هبدف تعزيـز التغـيري     والتدريب للتثقيف وللعمل، والتدريب على رعاية األطفا      
  ؛حياهتن يف

إحداث تغيريات إجيابية فعالة يف سلوكيات النساء ومواقفهن وتعليمهن حىت يتمكّن            •
  ؛أو البغاء/ اإلدمان على املواد ومن احلياة بدون

  .فري وظيفة وترتيبات معيشية جديدةتمع بتوإعادة اإلدماج التدرجيي يف اجمل •
وتتوفر للنساء الاليت يدخلن املركز معظم احتياجاهتن، وُيمنحن فترة تتراوح بني ستة              -٢٥١

أشهر وعام واحد من الظروف املعيشية املنظمة على حنو حمدد ملساعدهتن قبل انـدماجهن يف               
  .اجملتمع
املخـدرات  / إعادة تأهيل مدمنات الكحول    ويتماشى املشروع مع سياسة الوزارة يف       -٢٥٢

واملشتغالت باجلنس واملنتهية فترة سجنهن، لتزويدهن بالتـدريب واملهـارات الالزمـة يف             
  .األعمال احلرة ومتابعتهن من ناحية املساعدة النفسية حىت يتمكّن من االعتماد على النفس

ـ اً  آمناً  ومن أجل الترويج ملوريشيوس باعتبارها مقصد       -٢٥٣ ائالت، شـرعت وزارة    للع
وتوزع الـوزارة   . االستغالل اجلنسي لألطفال ألغراض جتارية    السياحة يف محلة للتوعية بأثر      

كتيبات عن ذلك االستغالل للعاملني يف جمال السياحة ممن يتعاملون مع الـسياح مباشـرة،               
ـ             غالل تملساعدهتم على تقدمي املعلومات واملشورة بكفاءة للسياح عن رفضنا املـشترك لالس

  .اجلنسي لألطفال ألغراض جتارية
ويف الوقت نفسه، هناك منظمتان أخريان غري حكوميتني تشاركان بفعالية يف برنامج     -٢٥٤

  .إعادة تأهيل النساء من ضحايا االستغالل اجلنسي
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  املعوقات    
ساء ما تكون الن  اً  أيضاً  ما يرتبط االعتداء على األطفال باألسر املفككة، وكثري       اً  كثري  -٢٥٥

وال يزال وجود آلية على الصعيد املؤسسي       . املتجر هبن من ضحايا إساءة استعمال املخدرات      
  .غري كاف لتتبع النساء واألطفال املتجر هبم من أجل توفري املساعدة الالزمة هلم

كما أن غياب البيانات ذات الصلة بشأن مسألة االجتار بالنساء واألطفال جيعل من               -٢٥٦
  .ي السياسات وضع سياسات مناسبة ملواجهة تلك املسألة على حنو شاملالصعب على صانع

وهناك نقص يف املوارد املالية والبشرية الالزمة لتمكني األخـصائيني االجتمـاعيني              -٢٥٧
  . احملترفني من االضطالع بأعمال تتبع النساء واألطفال

  التحديات    
ويلـزم  اً،   يشكل حتدي  ٢٠٠٩لعام  ال يزال إنفاذ قانون مكافحة االجتار باألشخاص          -٢٥٨

ومبوازاة ذلك، هناك ضرورة    . وضع آلية مالئمة لكفالة التنفيذ املناسب ألحكام ذلك القانون        
  .ملحة لتنظيم محالت توعية جريئة للجمهور عموماً

  ٧املادة     
  احلياة السياسية والعامة 

  املرأة يف احلياة السياسية    

  ة مع الرجلاحلق يف التصويت على قدم املساوا    
إن املرأة يف موريشيوس، مثل الرجل، تتمتع منذ سن الثامنة عشرة فما فوق باحلق يف             -٢٥٩

  .باجلمعية التشريعيةاً التصويت ويف االنتخاب عضو
 من املالحظات اخلتامية، تلتزم احلكومة بزيادة عدد النساء         ٢٣ و ٢٢للفقرتني  اً  ووفق  -٢٦٠

  . سياسيةيف مراكز صنع القرار ويف احلياة ال
. وُينشر االلتزام املتعلق باجلماعة اإلمنائية للجنوب األفريقي على الـصعيد الـوطين             -٢٦١

يف سياق اليوم الـدويل للمـرأة       األطفال ورعاية األسرة،    وزارة حقوق املرأة وتنمية     وكانت  
، نوقشت فيها   "املرأة وصنع القرار  "، قد نظمت ندوة مع أصحاب املصلحة عن         ٢٠٠٦ لعام

وُسلمت إىل رئيس الوزراء    . طاق واسع مسألة زيادة مشاركة املرأة يف ميدان السياسة        على ن 
  . نسخة من التوصيات املنبثقة عن الندوة٢٠٠٦مارس / آذار٨يف 
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وتدرك فرادى األحزاب السياسية االلتزام املتعلـق باجلماعـة اإلمنائيـة للجنـوب               -٢٦٢
 اجلريئة يف جمايل التأثري والدعوة من قبـل         وهناك تقدم مطرد يف زيادة بذل اجلهود      . األفريقي

  . املنظمات النسائية
. يف امليدان الـسياسي   اً  ناقص  ويبني اجلدول الوارد أدناه أن املرأة ال تزال ممثلة متثيالً           -٢٦٣

  .ولكن ميكن مالحظة بعض التقدم احملرز يف اجلمعية الوطنية وعلى صعيد جمالس القرى
  ١اجلدول 

  لسياسياملرأة يف امليدان ا
   ٢٠٠٥سنة   ٢٠٠٠سنة   ١٩٩٥سنة    ١٩٩١سنة   ١٩٨٧سنة  ١٩٨٣سنة   أعضاء 

 ٧٠ من ١٢ ٧٠ من ٤ ٦٦ من ٦ ٦٦ من ٢  ٧٠ من ٤ ٧٠ من ٤ اجلمعية الوطنية 
 ٢٠٠٥سنة  ٢٠٠١سنة   ١٩٩٦سنة   ١٩٩١سنة  ١٩٨٨سنة  ١٩٨٥سنة  

 ١٢٦ من ١٦ ١٢٦من  ١٧ ١٢٦ من ١١ ١٢٦ من ٧ ١٢٦ من ٨ ١٢٦ من ٧ اجملالس البلدية 
  ٢٠٠٥سنة   ١٩٩٧سنة   ١٩٩٢سنة  ١٩٨٩سنة  ١٩٨٦سنة  

  ١ ٤٧٦ من ٨٦ ١ ٤٧٦ من ٤١ ١ ٣٩٢ من ١٤ ١ ١٧٦ من ١٨ ٨١٠ من١٥  جمالس القرى
  . ألطفال ورعاية األسرةحقوق املرأة وتنمية اوحدة اإلحصاءات، وزارة   :املصدر
ة يف البلد، كما تشكل كيفية زيـادة        وهناك جدل قائم بشأن اإلصالحات االنتخابي       -٢٦٤

  .متثيل املرأة أحد الشواغل لدى مجيع أصحاب املصلحة

  املرأة يف القطاع العام    
فيما يتعلق باملرأة على مستوى صنع القرار يف القطاع العام، حققـت موريـشيوس      -٢٦٥

  . أدناه٢بالفعل النسبة املطلوبة، على النحو املبني يف اجلدول 
  ٢اجلدول 

  أة على مستوى صنع القرار يف القطاع العاماملر
٢٠٠٨   ٢٠٠٧   ٢٠٠٦   ٢٠٠٥  

  
 عدد 
اجملموع اإلناث

 نسبة 
 اإلناث

 عدد 
 اجملموعاإلناث

نسبة 
اإلناث

 عدد 
 اجملموع اإلناث

نسبة 
اإلناث

عدد 
 اجملموعاإلناث

 نسبة 
 اإلناث

 ٦٦٫٧ ٣ ٢ ٤٠    ٥ ٢ ٥٠    ٦ ٣ ٢٥    ٤ ١ رئيس تنفيذي أقدم

 ٣٤٫٦ ٢٦ ٩ ٣٣٫٣ ٢٧ ٩ ٣٤٫٥ ٢٩ ١٠ ٣٢٫٣ ٣١ ١٠  أمني عام دائم

 ٣٦٫٢ ٥٨ ٢١ ٤١٫١ ٥٦ ٢٣ ٣٨٫٣ ٦٠ ٢٣ ٣١٫٠ ٥٨ ١٨  أمني عام مساعد رئيسي

 ٣٥٫٧ ٢٠٤ ٧٣ ٣٥٫٦ ٢٠٥ ٧٣ ٣٥٫٩ ٢٣٤ ٨٤ ٣٤٫٤ ١٩٢ ٦٦وزارة/مدير أو رئيس إدارة

  .طفال ورعاية األسرةنمية األحقوق املرأة وتوحدة اإلحصاءات، وزارة   :املصدر
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ونشأت تلك احلالة يف سياق أصبحت املرأة مبوجبه تتسم بقدر أكرب من احلزم وروح   -٢٦٦
على اً مسؤوليات كانت حىت اآلن ُتعترب حكر/كما زاد استعدادها للتطلع إىل وظائف    . املبادرة
  .الرجال
ا األكادميي، والتغيريات يف اهليكل     لإلجنازات اهلامة اليت حققتها املرأة يف أدائه      اً  ونظر  -٢٦٧

الدميغرايف واالقتصادي، مقترنة بعملية التحديث، فإن اجليل اجلديد من النساء يواجه معوقات            
  .أقل أمام التحاقه بوظائف اإلدارة العليا يف جمال اخلدمة املدنية

  املرأة يف سلك القضاء    
 املزيد مـن الفتيـات بـالتعليم       ، التحق ١٩٧٦مع استحداث التعليم اجملاين يف عام         -٢٦٨
وأسفر تكافؤ الفرص أمام الفتيات ملواصلة دراستهن عن زيادة يف عدد النساء الاليت             . الثانوي

ومن مث زاد عدد النساء يف      . يقررن االلتحاق بالدراسات اجلامعية مبا يف ذلك دراسة القانون        
  . يف املهن القانونيةويعرض اجلدول الوارد أدناه احلالة الراهنة. املهن القانونية

  ٣اجلدول 
  املرأة يف املهن القانونية
٢٠٠٨   ٢٠٠٧   ٢٠٠٦   ٢٠٠٥  

  
عدد 
اجملموعاإلناث

نسبة 
 اإلناث

عدد 
 اجملموعاإلناث

نسبة 
اإلناث

عدد 
 اجملموع اإلناث

نسبة 
اإلناث

عدد 
اجملموعاإلناث

نسبة 
 اإلناث

  ١ رصف    صفر ١ صفر   صفر ١ صفر   صفر ١صفر  رئيس حمكمة

  ١ صفر   صفر ١ صفر   صفر ١ صفر   صفر ١ صفر   حمكمة أقدم مستشار

 ٥٠ ١٢ ٦   ٤٤٫٤ ٩ ٤   ٤١٫٧ ١٢ ٥   ٤٥٫٥ ١١ ٥  قاض

  ١ صفر   ١٠٠ ١ ١   ١٠٠ ١ ١   ١٠٠ ١ ١  رئيس حمكمة صناعية 

 ١٠٠ ٢ ٢   ٥٠ ٢ ١   ٥٠ ٢ ١   ٥٠ ٢ ١  رئيس حمكمة ابتدائية

  ١ صفر   صفر صفر صفر   صفر ١  صفر   - صفر  صفر  نائب رئيس حمكمة صناعية

 ٥٠ ٢ ١   ٥٠ ٢ ١   ٥٠ ٢ ١   ٣٣٫٣ ٣ ١  نائب رئيس حمكمة ابتدائية

 ٨٣٫٣ ٦ ٥   ٧٧٫٨ ٩ ٧   ٧٥ ٨ ٦   ٧١٫٤ ٧ ٥  قاض مبحكمة ابتدائية

 ٣٦٫٤ ١١ ٤   ٥٧٫١ ٧ ٤   ٥٠ ٦ ٣   ٥٥٫٦ ٩ ٥  قاض أقدم مبحكمة جزئية

 ٦٦٫٧ ٢٤ ١٦   ٦٢٫٥ ٢٤ ١٥   ٤٣٫٥ ٢٣ ١٠   ٣٥٫٧ ١٤ ٥  قاض مبحكمة جزئية

 صفر ١ صفر   صفر ١ صفر   صفر ١ صفر   صفر ١ صفر  رئيس أمناء السجل

  .حقوق املرأة وتنمية األطفال ورعاية األسرةوحدة اإلحصاءات، وزارة   :املصدر
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  جهود الدعوة اليت تبذهلا املنظمات النسائية  ٧-٩  
 شبكة تواصل   على مدى العامني املاضيني، تأسست حركة نسائية نشطة حتمل اسم           -٢٦٩
وأنشأت . ومن بني أهدافها الرئيسية الدعوة إىل زيادة مشاركة املرأة يف ميدان السياسة           . املرأة

برنامج املرأة يف ميدان السياسة، الذي ُتنظم مبوجبه برامج لبناء قـدرات            اً  تلك احلركة مؤخر  
  .الراغبات يف االخنراط يف العمل السياسي

  املعوقات    
ن السياسة واحلياة العامة تناسب الرجل أكثر مـن املـرأة ال يـزال              إن االعتقاد بأ    -٢٧٠
  . اًموجود
 واجمللـس   لية الوطنية للشؤون اجلنـسانية    ويف هذا الصدد، جتدر اإلشارة إىل أن اآل         -٢٧١

واملنظمات النسائية األخرى مل تأخذ بزمام املبادرة يف مواجهـة ذلـك            لشؤون املرأة   الوطين  
مهية التواصل بني خمتلف فئات املرأة على الصعد الوطين واإلقليمي          ويشري ذلك إىل أ   . التصور
  .والدويل

  التحديات    
يتعني أن يتخذ كل أصحاب املصلحة التدابري الالزمة لزيادة تشجيع املرأة يف ميداين               -٢٧٢

  .السياسة واحلياة العامة
ا من تغيري أسلوب    وال تزال برامج بناء قدرات املرأة من املتطلبات األساسية لتمكينه           -٢٧٣

من املؤسـسات   اً  عد، بدء تفكريها وحلثها على االخنراط يف جمال صنع القرار على خمتلف الصُ          
  .إىل املؤسسات السياسية اجملتمعية ووصوالً

  ٨املادة     
  التمثيل واملشاركة الدوليان

ـ             -٢٧٤ رأة إىل  أشار التقريران األخريان املقدمان للجنة املعنية بالقضاء على التمييز ضد امل
عدم وجود أي أحكام قانونية حتظر أو تقيد مشاركة املرأة يف أعمال املنظمات الدوليـة أو                

أو يف  اً  متثيلها البلد يف املؤمترات والندوات واملنتديات األخرى الدولية واإلقليمية، املعقودة حملي          
  .اسة واحلياة العامةكما هو احلال يف ميداين السياً، ولكن متثيل املرأة ال يزال ناقص. اخلارج
منظمة الرصد اإلعالمي   وجتدر اإلشارة إىل أن املنظمات غري احلكومية النسائية، مثل            -٢٧٥

وشبكة تواصل املرأة على وجه التحديد، تعمل بنشاط كبري علـى الـصعيدين اإلقليمـي               
لون كما يشارك مسؤو  . ويشارك أعضاؤها يف العديد من املنتديات الوطنية والدولية       . والدويل

حكوميون يف حلقات العمل املنظمة على الصعيدين الوطين والدويل بصرف النظر عن كوهنم             
وباإلضافة إىل ذلك، فقد فازت واحدة من السيدات الثالث الاليت يـشغلن            . أم نساء   رجاالً
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منصب أستاذ يف جامعة موريشيوس، ويشاركن بانتظام يف املؤمترات الدولية، بعدة جـوائز علـى               
  . لشؤون التدريس والتعليمنائب رئيس اجلامعة بالنيابةمنصب اً دويل، وهي تشغل حاليالصعيد ال

 املعوقات    

ال تزال قواعد السلطة األبوية التقليدية اليت متيل إىل ربط املرأة بتربية األطفال قائمة                 -٢٧٦
، ال متيل املرأة إىل     ونظراً اللتزاماهتا األسرية  . يف اجملتمع مما حيد من اشتراكها يف احملافل الدولية        

  . القيام ببعثات إىل اخلارج
وتؤدي القيود املتعلقة بامليزانية على املستوى الفردي ومستوى الوزارات املختلفة إىل             -٢٧٧

احلد كثرياً من مشاركة املرأة يف احملافل الدولية املختلفة اليت كانت ستوفر هلا املزيد من الدراية    
  .بالقضايا املتعلقة بتمكينها

  التحديات    
ينبغي إقامة آليات على مستوى مكان العمل لدعم وتشجيع املرأة الـيت تكـون يف                 -٢٧٨

  .وضع يسمح هلا باملشاركة يف احملافل الدولية على القيام بذلك
وينبغي توعية الرؤساء يف خمتلف الوزارات واإلدارات على ضرورة مراعاة التـوازن              -٢٧٩

  .رأة يف خمتلف احملافل الدوليةاجلنساين فيما يتعلق مبشاركة امل
 أنه علـى  ٢٠٠٥والحظت اللجنة الوطنية حلقوق اإلنسان يف تقريرها السنوي لعام     -٢٨٠

الرغم من انضمام البلد إىل عدد من الصكوك الدولية واإلقليمية املتعلقة حبقوق املرأة فإن من               
فريقي، وهو أن ال يقل عـدد  دواعي األسف أن اهلدف الذي وضعته اجلماعة اإلمنائية للجنوب األ 

  .، مل يتحقق بعد٢٠٠٥النساء األعضاء يف اجلمعية الوطنية عن ثالثني يف املائة حبلول عام 
نساء كثريات غري راغبات يف املشاركة يف       " من تقرير اللجنة بأن      ١١١وتفيد الفقرة     -٢٨١

 وغري مرغوب فيها    احلياة العامة بسبب التعرض للجمهور واحتمال توجيه انتقادات غري عادلة         
وينبغي أن تتعهد األحزاب السياسية بعدم إبداء مالحظات مبتذلة وشخـصية بـشأن             . هلن

 وبشأن املرشحات بشكل خاص ألن هذا السلوك يؤدي إىل ختويف النساء            املرشحني عموماً 
وميكن للناشـطات أن يفعلـن الكـثري لتـشجيع     . ومينعهن من املشاركة يف احلياة السياسة  

  ".احملتمالت على عدم العدول عن الترشيح بسبب السلوك اخلسيس خلصومهناملرشحات 
وحثت اللجنة الوطنية حلقـوق اإلنـسان       . وينبغي اختاذ قرار سياسي يف هذا الشأن        -٢٨٢
 على تعيني املزيد من النساء يف جمالس إدارات الشركات اململوكة للدولـة واهليئـات               دائماً

 ٤٤ فقط من أصل     ١٢  احلكومية اليت تقوم النساء برئاستها     ويبلغ عدد اهليئات شبه   . النظامية
  .هيئة شبه حكومية
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  ٩املادة     
  اجلنسية
كما ذكر يف التقارير السابقة املقدمة إىل اللجنة، جرى تعديل مجيع جوانب التمييز                -٢٨٣

بيد أنه ال يزال من الواجـب توعيـة         . اليت كانت موجودة يف القانون بشأن مسألة اجلنسية       
طنني يف موريشيوس حبقوقهم، ال سيما مع ارتفاع معدالت اهلجرة وزيادة حركة األيدي             املوا

  .العاملة من بلدان أخرى وإليها
، كان للرجال فقط احلق يف نقل جنسية موريشيوس إىل أطفاهلم أو ١٩٩٥وقبل عام   -٢٨٤

 املوريشية   حلصول املرأة  ١٩٩٥وقد مت تعديل الدستور يف عام       . زوجاهتم من غري املوريشيات   
  .على نفس احلقوق اليت يتمتع هبا الرجال فيما يتعلق بنقل اجلنسية

  . من قانون جامعة موريشيوس٦ البند -١٠ املادة انظر أيضاً  -٢٨٥

  ١٠املادة     
  التعليم
   نيل التعليماملساواة يف   -٢٨٦

نفس الشروط للتوجيه الوظيفي واملهين، وللوصول إىل الدراسات واحلصول           )أ(  
 الدرجات العلمية يف املؤسسات التعليمية من مجيع الفئات، يف املناطق الريفية واحلضرية             على

  ؛على حد سواء
الوصول إىل نفس املناهج الدراسية ونفس االمتحانـات، ومتتـع هيئـات              )ب(  

  ؛التدريس بنفس املستوى من املؤهالت، ونفس النوعية من املباين واألدوات املدرسية
وصول إىل برامج التعليم املتواصل، مبا فيها بـرامج تعلـيم           نفس الفرص لل    )ج(  

الكبار وحمو األمية الوظيفية، ال سيما اليت هتدف إىل أن ُتضّيق، يف أقرب وقت ممكـن، أي                 
  .فجوة قائمة يف التعليم بني الرجال والنساء

ائية ويف جمال التعليم، حققت موريشيوس بالفعل غايتها املستهدفة من األهداف اإلمن            -٢٨٧
. ويقدم التعليم يف موريشيوس باجملان على املستويات االبتدائي والثـانوي والعـايل           . لأللفية

وهدف احلكومة اآلن هو توفري نوعية عاملية من التعليم، ولذلك، استثمرت احلكومة بكثافـة        
ومت يف السنوات اخلمس    . يف البنية األساسية للمدارس اجلديدة للبنني والبنات على حد سواء         

 مدرسة ثانوية جديدة يف املناطق احلضرية وكذلك الريفية، وزودت هـذه            ٣٤األخرية بناء   
  .املدارس بأحدث األدوات

الذي ينطبق  " املناطق التعليمية ذات األولوية   "وأُضفي الطابع املؤسسي على مشروع        -٢٨٨
سنوات اخلمـس    يف املائة يف ال    ٤٠على املدارس االبتدائية اليت مل تتجاوز نسبة النجاح فيها          
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 مدرسة، منها مدرستان يف أغاليغا ومدرسـة        ٣٠ ويبلغ عدد هذه املدارس إمجاالً    . األخرية  
 واهلدف من هذا املشروع هو حتسني أداء التالميذ الذين يعانون عموماً          . واحدة يف رودريغيز  

  .من احلرمان االجتماعي واالقتصادي
وجيوز .  سنة١٦تعليم اإللزامي حىت سن  لتوفري ال٢٠٠٤وعّدل قانون التعليم يف عام   -٢٨٩

ويسجل التالميذ الذين ال يتجاوزون     . للحوامل الذهاب إىل املدرسة، مبا يف ذلك بعد الوضع        
 سنة من العمر يف املدارس قبل املهنيـة لـدورة           ١٣مرحلة التعليم االبتدائي أو الذين يبلغون       

 دورة مدهتا سنة واحدة يف جملـس        وعند انتهاء الدورة، يتلقى التالميذ    . مدهتا ثالث سنوات  
ونتيجة جملانية التعليم   . التعليم الصناعي واملهين للحصول على شهادة املؤسسة الوطنية للتجارة        

انتقال مجيع األطفال امللـتحقني باملـدارس        ، أصبح ٢٠٠٥سبتمرب  /أيلول من   الثانوي اعتباراً 
ملساواة يف فرص التعلـيم بـني البـنني         وتكفل هذه التدابري ا   . الثانوية واملعاهد العليا باجملان   

وال ميارس املدرسون أي نوع من التمييز ويقومون بالتدريس للبنني والبنات علـى              .والبنات
  .حد سواء

وريثما يتم االنتهاء من وضع إطار وطين للمناهج الدراسية املتعلقة باملرحلة الثانويـة           -٢٩٠
املخصصة للتالميذ والكتب املرجعية املخصصة     وإعداد املواد التعليمية، توضع الكتب املدرسية       

ويكافئ عدد البنات   .  بني البنني والبنات   للمعلمني ملا بعد املرحلة االبتدائية دون التمييز إطالقاً       
وملعاجلة التفاوت يف أقسام الفيزياء،     . امللتحقات بأقسام مثل الكيمياء والبيولوجيا عدد البنني      

، وستكون هذه املـادة     "لوم يف القرن احلادي والعشرين    الع" مادة جديدة هي     ستضاف قريباً 
  . إجبارية يف مرحلة الدراسة الثانوية

القضاء على أي مفهوم منطي عن دور الرجل ودور املرأة علـى مجيـع                )ج(  
مستويات التعليم ويف مجيع أشكاله عن طريق تشجيع التعليم املختلط وغريه من أنـواع              

ذا اهلدف، وال سيما عن طريق تنقيح الكتب الدراسـية          التعليم اليت تساعد على حتقيق ه     
  و؛  املدرسية وتكييف أساليب التعليموالربامج
  .عليمية وغريها من املنح الدراسيةنفس الفرص لالستفادة من املنح الت  )د(  

  تشجيع الطلبة يف املرحلة االبتدائية    
 دور األخصائيني والوسـطاء     تركز وزارة التربية والثقافة واملوارد البشرية اآلن على         -٢٩١

االجتماعيني يف مساعدة ودعم آباء وأمهات األطفال امللتحقني باملدارس اليت تدخل يف نطاق             
املناطق التعليمية ذات األولوية يف اجلهود اليت يبذلوهنا لتحسني تربية األطفال وإجيـاد بيئـة               

توى املدارس ويتخـذ    وترصد عن كثب حاالت الغياب املزمن على مس       . تعليمية مواتية هلم  
نظار املدارس باالشتراك مع األخصائيني االجتماعيني التابعني لوزارة التربية والفنون والثقافة           
اإلجراءات الالزمة لالتصال بوالدي هؤالء األطفال وتوضيح حاجتهم إىل الرقابـة لـضمان        
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ة أيـضاً يف    وأثريت هذه املسأل  . حضورهم يف الفصول الدراسية وحتسني انتظامهم باملدرسة      
  .االجتماعات اليت تعقدها مجعيات اآلباء واملعلمني

 من الدستور، اليت تنص على جمانية التعليم للجميع بصرف النظر           ١٤وال ختل املادة      -٢٩٢
عن اجلنسية أو العرق أو الطبقة االجتماعية أو الدين أو األصل أو الرأي السياسي أو اللون أو                

  .إنشاء املدارس الدينيةاملعتقد أو نوع اجلنس، حبرية 
على أنه ال جيوز    " عدم التمييز " من قانون جامعة موريشيوس املعنون       ٦وينص البند     -٢٩٣

التمييز بني املرشحني للتدريس أو العمل باجلامعة، أو بني الطلبة الذين يرغبون يف االلتحاق هبا     
ة أو العرق أو الطبقـة      أو التخرج منها، أو احلصول على أي مزايا أو امتيازات بسبب اجلنسي           

  . اجلنس االجتماعية أو الدين أو األصل أو الرأي السياسي أو اللون أو املعتقد أو نوع

  مبادرة النوعية    
تسعى تدابري السياسة العامة اليت تتوخاها اجلهات املعنية بالتعليم يف موريشيوس إىل              -٢٩٤

  :حتقيق ما يلي
  ؛توفري فرصة التعلم للجميع •
  ؛ التعليمحتسني أساليب •
  ؛حتديات املساواة بني اجلنسني مواجهة •
  ؛تشجيع الدعم املقدم من اجملتمع •
  :ومن بني االستراتيجيات املستخدمة •

  ؛٢٠٠٦ من عام استراتيجية حمو األمية وتعليم احلساب اليت نفذت اعتباراً •
الذي يضمن االنتقال بسهولة من مرحلـة مـا قبـل           " سد الفجوة "مشروع   •

  ؛رحلة االبتدائيةبتدائية إىل املاال
جمموعة علماء النفس املعنية بتوفري الدعم النفسي للتالميذ الذين يعـانون مـن              •

  .مشاكل سلوكية واخنفاض األداء يف املرحلة الثانوية

  الفتيات، واملواضيع غري التقليدية، والتسهيالت األخرى    
ليدية مبا يف ذلك    تلتزم احلكومة أيضاً بتشجيع الفتيات على دراسة موضوعات غري تق           -٢٩٥

. العلوم والتكنولوجيا وكذلك على العمل يف ميادين كان يسيطر عليها الذكور حـىت اآلن             
 دراسية للبنني والبنات على حد سواء كما تقدم املساعدة املالية للطلبة            وتقدم احلكومة منحاً  

وتقدم بعـض الـشركات اخلاصـة    . احملتاجني من أجل شراء الكتب ودفع رسوم االمتحان    
  .واهليئات شبه احلكومية أيضاً منحاً دراسية ألبناء العاملني فيها
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. لكترونيـة اإلالعلـوم   /وتتطلع احلكومة إىل حتويل موريشيوس إىل مركز للمعارف         -٢٩٦
وجيري تنفيذ مشروعات تكنولوجيا املعلومات يف املدارس االبتدائية لتمكني التالميذ الصغار           

ة من املواد الدراسية واستخدامها كأداة يف املواد الدراسـية          من اإلملام هبذه التكنولوجيا كماد    
لكترونيـة،  اإلويتاح لعامة الناس مبن فيهم النساء واألطفال الوصول إىل احلاسبات           . األخرى

نترنـت الـيت    اإلوجيري تعميم اإلنترنت بتقدمي دورات تدريبية للجمهور من خالل قوافل           
  .ونيةلكتراإليديرها اجمللس الوطين للحاسبات 

الـاليت  خفض معدالت التسرب لإلناث ووضع برامج للفتيات والنساء      )و(  
  .يتركن الدراسة قبل األوان

ميكن القول بناء على اجلدول أدناه أن معدل التسرب يف املرحلة االبتدائية منخفض               -٢٩٧
  .باملقارنة باملرحلة الثانوية

  ٤اجلدول 
  ٢٠٠٧-٢٠٠٥، ضافية للتعليم، مجهورية موريشيوسمؤشرات إ

٢٠٠٧   ٢٠٠٦    ٢٠٠٥  
  اجملموع  إناث  ذكور   اجملموع  إناث  ذكور   اجملموع  إناث  ذكور  
 الذين اجتازوا مرحلة لألطفال ٪

  التعليم االبتدائي 
٩٨ ٩٨ ٩٧  ٩٣ ٩٣ ٩٢  ٩٨ ٩٨ ٩٨ 

               معدل التسرب

 جدال يو ال يوجد ال يوجد   ٠,١ ٠,٠ ٠,١   ٠,٠ ٠,٠ ٠,١  املرحلة االبتدائية

 ال يوجد ال يوجد ال يوجد   ٧,٤ ٧,٠ ٧,٨   ٦,٦ ٦,٥ ٦,٧  )للتعليم العام فقط(املرحلة الثانوية 

               معدل اإلعادة

 ال يوجد ال يوجد ال يوجد   ٣,٧ ٣,٠ ٤,٠   ٤,٣ ٣,٥ ٥,١  االبتدائيةاملرحلة 

 ال يوجد ال يوجد ال يوجد   ١١,٣ ١٠,١ ١٢,٥   ١٢,٠ ١١,٠ ١٣,٥  )للتعليم العام فقط(املرحلة الثانوية 

 سنة وتقدم احلكومة يف الوقت احلاضر       ١٦والتعليم يف موريشيوس إلزامي حىت سن         -٢٩٨
. إىل حني بلوغهم سن الرشد ودخوهلم ميدان العمل       ) بنني وبنات (تسهيالت تعليمية للطلبة    

 مـن   طالبـاً  ٩ ٠٧١ حنو   ٢٠٠٧ويف املرحلة األوىل، استوعب القطاع قبل املهين حىت عام          
 للطلبة  ويوفر نظام التعليم قبل املهين بديالً     .  من التعليم العام بعد املرحلة االبتدائية      املُستبعدين

غري احلاصلني على شهادة إمتام الدراسة االبتدائية لكفالة املـساواة للجميـع يف االنتفـاع               
  .باخلدمات التعليمية اليت توفرها الدولة واملدارس اخلاصة

 الثانوية، يقدم جملس التعليم الصناعي واملهين دورات غري أكادميية لغـري            ويف املرحلة   -٢٩٩
وتقدم هذه الدورات مؤسـسات تابعـة       . الراغبني أو القادرين على إكمال املرحلة الثانوية      

للمجلس أو مؤسسات مسجلة للقطاع اخلاص عن طريق التدريب الداخلي أو التدريب املهين    
ويقدم جملس التعليم الصناعي واملهـين جمموعـة        . اً خمتلفاً  قطاع ١٨وأثناء العمل يف حوايل     
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              وبلغ عدد الفتيات املشاركات يف هـذه الـدورات يف         . متنوعة من الدورات التقنية واملهنية    
  . من الفتيان٥ ٨٨٣ فتاة باملقارنة بنحو ٢ ١٤٠ حنو ٢٠٠٦عام 
 ورعايـة   األطفالة وتنمية   وتقدم حكومة موريشيوس، من خالل وزارة حقوق املرأ         -٣٠٠

األسرة وجملس التعليم الصناعي واملهين برامج تدريبية خمتلفة للنهوض بالنساء والفتيات علـى      
وتقدم الوزارة جمموعة متنوعة من الدورات من بينـها دورات يف صـنع             . مجيع املستويات 

جيـا املعلومـات    املالبس، واالقتصاد املرتيل، واحلرف اليدوية، وحمو أمية الكبـار، وتكنولو         
  . امرأة من الربامج التدريبية املختلفة٦٠ ٠٠٠ حنو ٢٠٠٧ إىل ٢٠٠٣واستفادت يف فترة من 

وقام اجمللس الوطين للمرأة بتوسيع نطاق العمل يف وحداته، وهي وحدة حمو أميـة                -٣٠١
الكبار ووحدة صنع املالبس واحلرف اليدوية ذات الصلة، لتطبيق هنج شامل ومتماسك على             

  :يذ األنشطة واملشاريع املتصلة مبعاجلة قضايا املرأة عن طريق ما يليتنف
  ؛كة املرأة يف األنشطة االقتصاديةتسهيل مشار •
  ؛ العمل من خالل حمو األميةتعزيز التنمية الذاتية والقدرة على •
  ؛ل التدريب يف جمال بناء القدراتتعزيز القدرات من خال •
  .تسهيل وصول املرأة إىل املعلومات •
ويقدم اجلدول أدناه بيانات عن معدل االلتحاق باملدارس يف النظام التعليمي علـى               -٣٠٢

  .خمتلف املستويات
  ٥اجلدول 

يف مجهورية  االلتحاق بالتعليم قبل االبتدائي واالبتدائي والثانوي واملهين وما بعد الثانوي
  ٢٠٠٧ و٢٠٠٦ و٢٠٠٥ و٢٠٠٠ و١٩٩٠وريشيوس يف األعوام م

٢٠٠٧ ٢٠٠٦ ٢٠٠٥ ٢٠٠٠ ١٩٩٠ 

 إناث ذكور إناث ذكور إناث ذكور إناث ذكور إناث ذكور )فباآلال(االلتحاق 

 ١٨٫١ ١٨٫٤ ١٨٫٤ ١٨٫٧ ١٨٫٤ ١٨٫٩ ١٩٫٦ ١٩٫٧ ١٠٫٥ ١٠٫٩ )باآلالف( قبل املرحلة االبتدائية
 ٥٨٫٧ ٦٠٫٦ ٥٩٫٧ ٦١٫٧ ٦٠٫٨ ٦٢٫٧ ٦٦٫٥ ٦٨٫٧ ٦٧٫٩ ٦٩٫٦ )باآلالف(املرحلة االبتدائية 

 ٦٠٫٦ ٥٦٫١ ٥٩٫٥ ٥٥٫١ ٥٧٫٣ ٥٣٫٠ ٤٩٫٠ ٤٦٫٤ ٣٩٫٠ ٣٩٫١ )باآلالف(انوية املرحلة الث
 ١٠٫٥ ٧٫٧ ٨٫٩ ٧٫٩ ٩٫٣ ٧٫٥ ٧٫١ ٥٫٣ ٠٫٧٥ ١٫٥ )باآلالف(بعد املرحلة الثانوية 

 ٣٫٦ ٦٫٠ ٤٫٠ ٦٫٤ ٣٫٧ ٦٫١ ١٫٣ ٣٫٣ ٠٫٠٨ ٠٫١٧ )باآلالف(قبل التعليم املهين 
 … … ٢٫١ ٥٫٩ ١٫٥ ٥٫٩ ٠٫٨ ٤٫٧ … … )باآلالف(التدريب املهين التقين 

  .مكتب اإلحصاءات املركزي  :املصدر

ويتبني من اجلدول أعاله أن متثيل اإلناث يف مرحليت ما قبل التعليم املهين والتدريب                -٣٠٣
  .املهين والتقين يقل عن متثيل الذكور
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  .نفس الفرص للمشاركة بنشاط يف األلعاب الرياضية والتربية البدنية  )ز(  
هتمام باالعتبارات اجلنسانية عند توفري فرص الوصول إىل املرافق الرياضـية           تزايد اال   -٣٠٤

  :تمعات احملليةوالترفيهية باملدارس واجمل
والتربية البدنية، على التوايل، يف اجلداول الدراسية       " التربية الصحية والبدنية  "أدرجت   •

مة للمعلمـني يف    ويتضمن التدريب السابق للخد   . جلميع املدارس االبتدائية والثانوية   
  ؛ منوذجاً للتربية البدنيةاملدارس االبتدائية برناجماً

تنظم رابطة األلعاب الرياضية يف املدارس الثانوية يف موريشيوس مسابقات رياضـية             •
  ؛ية للفتيان والفتيات على حد سواءبني املناطق التعليم

ت التعليميـة،   جائزة دوق ادنربه، الكشافة، الرائدات، اجلوال     (تنظم بعض األنشطة     •
باالشتراك مع وزارات أخرى من أجل التنميـة الـشاملة          ) خلإ الصيفية،   املخيمات
  ؛يف موريشيوس، بغض النظر عن جنسهملألطفال 

ينظم جملس الرياضة يف موريشيوس باالشتراك مع جهات راعية أخرى احتفـاالت             •
 ية على اختاذ هؤالء   لتشجيع تالميذ املدارس االبتدائ   ) جائزة ميلو (للرياضيني املتفوقني   

  . قدوة هلم
وقد مت التوقيع على مذكرة تفاهم بني وزارة التربية والثقافة واملوارد البشرية ووزارة               -٣٠٥

الشباب والرياضة الستفادة اجلمهور من املرافق الرياضة بعد ساعات الدراسـة يف املـدارس              
  .الثانوية احلكومية

مساعدة يف ضمان صحة ورفـاه      الوصول إىل معلومات تربوية حمددة لل       )ح(  
  .األسرة، مبا يف ذلك املعلومات واملشورة بشأن تنظيم األسرة

  التربية الصحية    
برنامج الـصحة البدنيـة     "أدرج املعهد الصحي يف موريشيوس التربية الصحية يف           -٣٠٦

يـة  وقد أعيد النظر يف املنهج الدراسي السابق وأضيفت الترب        ". واالجتماعية لتدريب املعلمني  
وتنفذ رابطة الرعاية االجتماعية وتنظيم األسرة واجمللس الـوطين         . الصحية إل التربية البدنية   

للطفولة يف موريشيوس برامج التوعية املتعلقة بالتثقيف اجلنسي وإساءة معاملة األطفـال يف             
حيـاة  وتنظم وزارة الشباب والرياضة يف مراكز الشباب برامج لل. املدارس االبتدائية والثانوية  

  . اجلنسية واألسرية للشباب، مبا يف ذلك لألطفال غري امللتحقني باملدارس

  الربنامج الوطين لتمكني الوالدين    
 ورعاية األسرة الربنامج األطفالأنشأت وحدة تنمية الطفل التابعة لوزارة حقوق املرأة وتنمية   -٣٠٧

  . للوالدين وأفراد األسرة اآلخرين من أجل تقدمي املشورة٢٠٠٧الوطين لتمكني الوالدين يف عام 
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  :واألهداف الرئيسية للربنامج التعليمي الوطين للوالدين ما يلي  -٣٠٨
  ؛جتنب الرتاعات يف املرتل •
  ؛ل من خالل دعم الوالدين وتثقيفهماملساعدة يف تعزيز رعاية األطفا •
  ؛ن ضمان التنمية الشاملة ألطفاهلممتكني الوالدين م •
  .الدين واألبناءحتسني العالقة بني الو •

  املعوقات    
. هناك مبادرات خمتلفة يف البلد من عدة جهات معنية بتعليم البنني والبنات على حد سـواء          -٣٠٩

أو ال يهتمـون     بيد أن بعض األفراد الذين ميكنهم االستفادة منها ال يعلمون على ما يبدو بوجودها             
، فإن بعض اآلباء واألمهات يعانون مـن  لزامياًوعلى الرغم من جمانية التعليم وكونه إ   . باملشاركة فيها 

  .أو يوجدون يف السجون، وال يرسلون أطفاهلم إىل املدارس/إدمان املخدرات و

  التحديات    
ينبغي توعية اجلمهور وتشجيعه من خالل خدمات الدعم على املشاركة يف األنشطة              -٣١٠

  . املتعلقة بالتعليم
 اللوم إىل اآلباء واألمهـات الـذين ال يرسـلون           وباإلضافة إىل ذلك، ينبغي توجيه      -٣١١

وينبغي أن تكون مجيع اجلهات املعنية ذات الصلة قادرة علـى القيـام             . أطفاهلم إىل املدارس  
  .بدورها بطريقة فعالة

  ١١املادة     
  عمل املرأة

  مساواة املرأة يف احلق يف العمل    
  .٣٥انظر اجلزء األول، الفقرة   -٣١٢

  ل واحلملاملرأة وظروف العم    
قررت احلكومة، مبوجب رسالة تعميمية صادرة عن وزارة اخلدمة املدنية واإلصالح             -٣١٣

أنه جيوز للموظفات الاليت بلغن     ) ٢٠٠٦ لعام   ٦رقم   (٢٠٠٦مارس  / آذار ١اإلداري بتاريخ   
 بناء على طلبهن نصف ساعة قبـل  الشهر التاسع من احلمل مغادرة املكتب من اآلن فصاعداً      

جازة االعتيادية اإلدوام لتجنب االزدحام يف وقت الذروة مع احتساب هذه الفترة من انتهاء ال 
  .املستحقة هلن
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 محاية العامالت يف صناعة السكر عند بلوغهن مرحلة متقدمة من احلمل            ويتم أيضاً   -٣١٤
بإسناد أعمال ميدانية خفيفة هلن ومنعهن من رفع األثقال أو محل           ) الشهر السادس أو السابع   (
ويف موسم الزراعات البينية، يكون عدد ساعات العمل يف اليوم الواحـد            . ملواد أو املعدات  ا

للمرأة اليت بلغت الشهر السابع من احلمل واليت ال يكون أجرها بالقطعة هو ست سـاعات                
وال جيوز إكراه العامالت .  الرمسيةواإلجازاتخالف الوقت املتاح لوجبة الغذاء وأيام السبت 

  . كيلوغراما١٨ًامللح على القيام بعمل يتطلب محل أثقال يزيد وزهنا على يف صناعة 
          /، املعتمـد يف آب    ٢٠٠٨وعالوة على ذلك ينص قانون حقـوق العمـل لعـام              -٣١٥

  : على ما يلي٢٠٠٩فرباير / شباط٢ من ، واملعمول به اعتبارا٢٠٠٨ًأغسطس 
اعات إضافية أو أثنـاء     ال جيوز لصاحب العمل أن يطالب العاملة بالعمل س         '٣'

  ؛وبات الليلية قبل شهرين من الوضعالن
بناء على توصية طبية، ال جيوز مطالبة العاملة احلامل بأداء أعمال تتطلب منها              '٤'

  ؛ار أو تضر بصحتها أو بصحة اجلننيالوقوف باستمر
جازة األمومة إشعاراً بإهناء    إال جيوز لصاحب العمل أن يوجه إىل العاملة أثناء           '٥'

  . اإلجازةها أثناء األجازة أو يف موعد ينتهي قبل انتهاء هذه خدمت

  املرأة وفرص العمل    
  مواصفات األشخاص العاطلني عن العمل  -٣١٦

  الفئة العمرية واجلنس '١'
  ٦اجلدول 

 /النسبة املئوية للعاطلني عن العمل حبسب الفئة العمرية ونوع اجلنس يف شهري أيلـول             
   ٢٠٠٤ديسمرب /سبتمرب وكانون األول

الفئة العمرية  ٢٠٠٤ديسمرب /كانون األول ٢٠٠٤سبتمرب /أيلول
 )٪(إناث  )٪ (ذكور )٪(اجملموع  )٪(إناث  )٪ (ذكور )٪(اجملموع  )بالسنوات(

 ١٣٫١ ٢٣٫٢ ١٧٫٨ ١١٫٩ ١٢٫٧ ١٢٫٣  ٢٠أقل من 
٢٤٫٨ ٣٨٫٤ ٣١٫١ ٣١٫٥ ٤٣٫٨ ٣٦٫٩ ٢٤–٢٠ 
١٣٫٦ ١٤٫٠ ١٣٫٨ ١٤٫٢ ١٩٫٧ ١٦٫٧ ٢٩–٢٥ 
٢٨٫٠ ١٤٫٤ ٢١٫٧ ٢٢٫٣ ١٠٫٧ ١٧٫١ ٣٩–٣٠ 
١٤٫٦ ٩٫٧ ١٢٫٣ ١٤٫٢ ٧٫٦ ١١٫٣ ٤٩–٤٠ 
 ٥٫٩ ٠٫٣ ٣٫٣ ٥٫٩ ٥٫٥ ٥٫٧  فأكثر٥٠

 ١٠٠٫٠ ١٠٠٫٠ ١٠٠٫٠ ١٠٠٫٠ ١٠٠٫٠ ١٠٠٫٠  اجملموع

.  أن العاطلني عن العمل من الذكور أصغر سناً مـن اإلنـاث            ٦ويتبني من اجلدول      -٣١٧
 يف املائة   ٦٢ حنو    عاماً ٢٥لذين تقل أعمارهم عن     وبلغت نسبة الذكور العاطلني عن العمل ا      
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ومن ناحية أخرى، بلغت نسبة الذكور العاطلني عن العمل .  يف املائة لإلناث٣٨مقارنة بنحو 
وكانـت  .  يف املائة لإلناث   ٢٠ يف املائة مقارنة بنحو      ١٠ فأكثر حنو     عاماً ٤٠الذين يبلغون   

  . سنة لإلناث٣١ سنة للذكور و٢٦السن املتوسطة للبطالة هي 

  خصائص العاطلني عن العمل     
  : ما يلي٢٠٠٩كانت اخلصائص الرئيسية للعاطلني عن العمل يف الربع الثالث من عام   -٣١٨

 منهم من الـذكور     ١٤ ٩٠٠ شخصاً،   ٤٢ ١٠٠بلغ جمموع العاطلني عن العمل       ' ١'
  ؛) يف املائة٦٥( من اإلناث ٢٧ ٢٠٠و)  يف املائة٣٥(

 مـن   ٨ ٦٠٠ من الذكور و   ٧ ٢٠٠(طلني عن العمل     من العا  ١٥ ٨٠٠كان حنو    ' ٢'
  ؛ً عاما٢٥ يف املائة من العاطلني عن العمل تقل أعمارهم عن ٣٧أو حنو ) اإلناث

. من العاطلني عن العمل من غـري املتـزوجني        ) ١٧ ٤٠٠( يف املائة    ٤١كان حنو    ' ٣'
 يف  ٧٥(من العزاب بينما سبق ملعظم اإلنـاث        )  يف املائة  ٧٠(وكان معظم الذكور    

  ؛ أو املنفصالت، الزواجاألرامل واملطلقات ، مبا يف ذلك)املائة
 يف املائة من العاطلني عن العمل من غري احلاصلني علـى            ١٩ أو   ٨ ٠٠٠كان حنو    ' ٤'

مـن غـري    )  يف املائة  ٤٧ (٢٠ ٠٠٠شهادة إمتام الدراسة االبتدائية أو ما يعادهلا و       
  ؛ الشهادة الثانوية أو ما يعادهلااحلاصلني على

يبحثون عن عمل منذ سنة واحـدة أو أقـل          )  يف املائة  ٧٧ (٣١ ٦٠٠و  كان حن  ' ٥'
 عمل منذ مـدة     يبحثون عن )  يف املائة  ٢٣ ( شخص ١٠ ٥٠٠والباقي البالغ قدره    
  ؛تزيد على سنة واحدة

من العاطلني عن العمل خربة سابقة بالعمـل        )  يف املائة  ٦٧ (٢٨ ١٠٠كانت لدى    ' ٦'
  ؛ مرة عن العمليبحثون ألول) ملائة يف ا٣٣ (١٤ ٠٠٠وكان 

  ؛ني عن العمل مسجلني بإدارة العملمن العاطل)  يف املائة٣٧ (١٥ ٤٠٠كان حنو  ' ٧'
 ٢٤ و ١٦من الشباب الذين تتراوح أعمارهم بـني        )  يف املائة  ١٨ (٧ ٥٠٠كان   ' ٨'

 ٣٧( منهم   ٢ ٨٠٠ومل جيتاز   . سنة والذين يبحثون ألول مرة عن عمل من العزاب        
  ؛ةمرحلة الدراسة الثانوي)  املائةيف

 سـنة   ٤٤ و ٢٥بلغ عدد اإلناث العاطالت عن العمل الاليت تتراوح أعمارهن بني            ' ٩'
 ١٢ ٩٠٠)  األرامل واملطلقات أو املنفـصالت     مبن فيهن (والاليت سبق هلن الزواج     

  ؛مرحلة الدراسة الثانوية)  املائة يف٧٥( منهن ٩ ٧٠٠ومل جيتاز حنو . امرأة
  ؛ العمل من أرباب األسرلعاطلني عن يف املائة من ا١٥ أو ٦ ٢٠٠كان  ' ١٠'
  .يف أسر معيشية هبا عاطلني آخرينيعيشون )  يف املائة١١ (٤ ٨٠٠كان  ' ١١'
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وفيما يتعلق بفرص العمل، يتبني من اجلدول أدناه أن عدد النساء العاطالت مييل إىل                -٣١٩
  . االزدياد يف سوق العمل

  ٧اجلدول 
  عدد الباحثني عن عمل

 ٢٠٠٧ ٢٠٠٦ ٢٠٠٥ ٢٠٠٤ ٢٠٠٣ ٢٠٠٢ ٢٠٠١ السنة

 ٢٠٠ ١٧ ٦٠٠ ١٥ ١٠٠ ١٩ ٢٠٠ ١٨ ٠٠٠ ١٣ ٤٠٠ ١٩ ٣٠٠ ١٨  اجملموع
 ١٠٠ ٥ ٨٠٠ ٤ ١٠٠ ٧ ٤٠٠ ٧ ٤٠٠ ٥ ٠٠٠ ٩ ٢٠٠ ٩ الذكور
 ١٠٠ ١٢ ٨٠٠ ١٠ ٠٠٠ ١٢ ٨٠٠ ١٠ ٦٠٠ ٧ ٤٠٠ ١٠ ١٠٠ ٩ اإلناث

  .مكتب اإلحصاء املركزي  :ملصدرا

وبات يف احلصول على عمـل  ومن اجلدير بالذكر أن النساء يواجهن املزيد من الصع        -٣٢٠
  .مقارنة بالرجال، على الرغم من حصوهلن على درجات علمية أعلى منهم

وهناك .  أن النساء يبحثن عن وظائف آمنة يف القطاع العام         ومن اجلدير بالذكر أيضاً     -٣٢١
جماالت عمل جديدة آخذة يف الظهور مثل العمليات التجارية باالستعانة مبصادر خارجيـة             

   . ساعة يف مجيع أيام األسبوع٢٤االقتصادية املستمرة ملدة واألنشطة 
  ٨اجلدول 

  مالمح البطالة
٢٠٠٧ ٢٠٠٦ ٢٠٠٥ 

 اجملموع إناث ذكور اجملموع إناث ذكور اجملموع إناث ذكور املستوى التعليمي

 ٨٠٠ ١٠ ٤٠٠ ٥ ٤٠٠ ٥ ٧٠٠ ١٢ ٧٠٠ ٦ ٠٠٠ ٦ ٠٠٠ ١٢ ٤٠٠ ٧ ٦٠٠ ٤ أقل من الشهادة االبتدائية

 ٣٠٠ ٤ ٠٠٠ ٣ ٣٠٠ ١ ٤٠٠ ٥ ٥٠٠ ٣ ٩٠٠ ١ ٢٠٠ ٧ ٤٠٠ ٤ ٨٠٠ ٢  على الشهادة االبتدائيةحائز

 ٤٠٠ ١٥ ١٠٠ ٩ ٣٠٠ ٦ ٧٠٠ ١٦ ٢٠٠ ١٠ ٥٠٠ ٦ ٨٠٠ ١٦ ٨٠٠ ٩ ٠٠٠ ٧ الثانويةشهادة الأقل من 

 ٧٠٠ ٩ ٦٠٠ ٦ ١٠٠ ٣ ٩٠٠ ٩ ٨٠٠ ٦ ١٠٠ ٣ ٧٠٠ ٩ ٣٠٠ ٦ ٤٠٠ ٣ الثانويةحائز على الشهادة 

 ٧٠٠ ٣ ٧٠٠ ٢ ٠٠٠ ١ ٨٠٠ ٢ ١٠٠ ٢ ٧٠٠ ٤٠٠ ٣ ٢٠٠ ٢ ٢٠٠ ١ املدرسة العلياة ائز على شهادح

 ٩٠٠ ٢ ٤٠٠ ١ ٥٠٠ ١ ٣٠٠ ٢ ٣٠٠ ١ ٠٠٠ ١ ٨٠٠ ٢ ٦٠٠ ١ ٢٠٠ ١ حائز على شهادة جامعية

 ٨٠٠ ٤٦ ٢٠٠ ٢٨ ٦٠٠ ١٨ ٨٠٠ ٤٩ ٦٠٠ ٣٠ ٢٠٠ ١٩ ٩٠٠ ٥١ ٧٠٠ ٣١ ٢٠٠ ٢٠ اجملموع  

  اد األسري املتواصل املتعدد األهداف مكتب اإلحصاء املركزي، التعد  :املصدر

كذلك، ومع األزمة املالية، تتعرض النساء يف قطاعني من القطاعات اليت يعملن فيها               -٣٢٢
  .بكثافة ومها قطاع الغزل والنسيج وصناعة السياحة لالستغناء عن خدماهتن

ـ              -٣٢٣ . فوتنفذ احلكومة برنامج العمل للمرأة حتت رعاية الـصندوق الـوطين للتوظي
أو مهارات النساء الزائدات يف قطاع   /والتحدي الذي يواجه احلكومة اآلن هو رفع مستوى و        

  . جتهيز الصادرات لتمكينهن من احلصول على وظائف بديلة أو بدء مشاريع صغرية
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 يف توسيع فرص    ٢٠٠٩ويتمثل التركيز الرئيسي للمؤسسة الوطنية للتمكني يف عام           -٣٢٤
احثني اإلضافيني عن عمل بواسطة مرافق التدريب والتوظيـف،          من الب  ٣ ٠٠٠العمل لنحو   

  .ويف مساعدة أولئك الذين تأثرت أعماهلم باألزمة االقتصادية العاملية يف تأمني وظائفهم

  العمالة    
           حـسب التقـديرات    ٢٠٠٩بلغ عدد األشخاص العاملني يف الربع الثالث من عام            -٣٢٥
   مـن اإلنـاث     ١٨٤ ٥٠٠م مـن الـذكور، و      منه ٣٤٢ ٨٠٠ شخص،   ٥٢٧ ٣٠٠ حنو

  .  تقريبا١ً إىل ٢هي يف العمالة اإلناث إىل وال تزال نسبة الذكور ). ٢اجلدول (

  العمالة حبسب القطاع الصناعي     
، كان يعمل يف القطاع الرئيسي الذي يضم الزراعـة          ٢٠٠٩خالل الربع الثالث من عام        -٣٢٦

وكان يعمل يف القطاع الثانوي الذي يضم       . ة من السكان العاملني   والتعدين واحملاجر حنو تسعة يف املائ     
 يف املائة من هؤالء السكان، ويف قطاع اخلدمات الذي يضم           ٢٩التصنيع والكهرباء واملياه والبناء حنو      

  .  يف املائة الباقني٦٢ لالتجارة والفنادق واملطاعم والنقل ومجيع الصناعات اخلدمية األخرى ا
  ٩ اجلدول
ة املئوية للسكان العاملني حبسب القطاع الصناعي ونوع اجلنس يف الربع الثالث من             النسب

  ٢٠٠٩ و٢٠٠٨عامي 
 ٢٠٠٩الربع الثالث من عام  ٢٠٠٨الربع الثالث من عام 

 إناث ٪  ذكور ٪ اجملموع ٪ إناث ٪  ذكور ٪ اجملموع ٪ القطاع الصناعي

 ٨٫٢ ٩٫٨ ٩٫٢ ٨٫١ ١١٫٠ ١٠٫٠ القطاع الرئيسي
 ٢٢٫١ ٣٣٫٢ ٢٩٫٣ ٢١٫٩ ٣٣٫٨ ٢٩٫٨  الثانويالقطاع

              :منه
 ٢١٫٢ ١٥٫٩ ١٧٫٧ ٢١٫٠ ١٦٫٢ ١٧٫٩ التصنيع
 ٠٫٨ ١٦٫٤ ١٠٫٩ ٠٫٦ ١٦٫٩ ١١٫٣ البناء

 ٦٩٫٧ ٥٧٫٠ ٦١٫٥ ٧٠٫٠ ٥٥٫٢ ٦٠٫٢ قطاع اخلدمات
             :منه

 ١٥٫٠ ١٣٫٠ ١٣٫٧ ١٥٫٣ ١٢٫٤ ١٣٫٣ التجزئةجتارة اجلملة و
 ٨٫٢ ٨٫٩ ٨٫٧ ٧٫٧ ٨٫٩ ٨٫٥ الفنادق واملطاعم

 ٤٫١ ٩٫٤ ٧٫٥ ٣٫٤ ٨٫٨ ٧٫٠ النقل والتخزين واالتصاالت
 ٤٫٥ ٧٫٦ ٦٫٥ ٥٫٣ ٧٫٣ ٦٫٦ اإلدارة العامة والدفاع

 ١٤٫٥ ٥٫٥ ٨٫٧ ١٤٫١ ٦٫٣ ٨٫٩ التعليم والصحة والشؤون االجتماعية

 ١٠٠٫٠ ١٠٠٫٠ ١٠٠٫٠ ١٠٠٫٠ ١٠٠٫٠ ١٠٠٫٠ اجملموع  

 يف املائة من الـسكان العـاملني   ٣٥، كان حنو   ٢٠٠٩م  خالل الربع الثالث من عا      -٣٢٧
عاملني مهرة يف الزراعة ومصايد األمساك، أو حـرفيني، أو يف اجملـاالت             "يعملون بوصفهم   

      يـشكلون  " املهن البسيطة "وكان العاملون يف    ". املتصلة بالتجارة وتشغيل اآلالت والتجميع    
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اخلدمات وكذلك املبيعات باملتـاجر  "ملون يف جمال  القوى العاملة، والعان يف املائة م  ٢٠حنو  
أصحاب القرارات، وكبار املسؤولني واملـديرين      "وتضمنت البقية   .  يف املائة  ١٩حنو  " واألسواق

  ). يف املائة٩" (املوظفني الكتابيني"و)  يف املائة١٧" (واملوظفني والفنيني واملوظفني املساعدين
 يف املائة من الـذكور كـانوا يعملـون          ٤٣جلنس أن   ويتبني من التحليل حبسب نوع ا       -٣٢٨

بالتجـارة    ماهرين يف الزراعة ومصايد األمساك، أو حرفيني ويف األعمال املتصلة          ًعماال"بوصفهم  
        ومـن ناحيـة أخـرى،      .  يف املائة فقط من النساء     ١٩مقارنة بنحو   " وتشغيل اآلالت والتجميع  

  . يف املائة من الذكور٦ املهن الكتابية مقارنة بنحو  من اإلناث يعملن يفملائة يف ا١٦كانت 
  ١٠ اجلدول

النسبة املئوية للسكان العاملني حبسب اجملموعة املهنية ونوع اجلنس يف الربع الثالث مـن              
  ٢٠٠٩ و٢٠٠٨عامي 

اجملموعة املهنية الرئيسية  ٢٠٠٩ الثالث من عام الربع ٢٠٠٨الربع الثالث من عام  
وفقاً للتصنيف الدويل 

 إناث ٪  ذكور ٪ اجملموع ٪ إناث ٪  ذكور ٪ اجملموع ٪ اجملموعة املهنية )١(املوحَّد للمهن

ــرارات  ٣-١ ــحاب الق ــار أص وكب
ـ  ياملـدير واملسؤولني   وظفني ن وامل

 نيملساعدملوظفني اوا نيالفنيو

٢٠٫٧ ١٥٫٣ ١٧٫٢ ١٩٫٧ ١٥٫٦ ١٧٫٠ 

 ١٥٫٦ ٥٫٧ ٩٫٢ ١٥٫٧ ٥٫٧ ٩٫١ املهن الكتابية ٤

ــاملو ٥ اخلــدمات ن يف جمــال الع
 واملبيعات باملتاجر واألسواق

٢٠٫٥ ١٧٫٣ ١٨٫٥ ٢١٫٠ ١٧٫٩ ١٩٫٠ 

يف الزراعة ومصايد   العاملون املهرة    ٨-٦
يون أو العـاملون    رفأو احل األمساك  

املتــصلة بالتجــارة يف اجملــاالت 
 وتشغيل اآلالت والتجميع

١٨٫٩ ٤٣٫٣ ٣٤٫٧ ١٧٫٥ ٤٤٫١ ٣٤٫٩ 

 ٢٤٫٣ ١٨٫٤ ٢٠٫٤ ٢٦٫١ ١٦٫٧ ٢٠٫٠ املهن البسيطة ٩

 ١٠٠٫٠ ١٠٠٫٠ ١٠٠٫٠ ١٠٠٫٠ ١٠٠٫٠ ١٠٠٫٠ اجملموع  

  .لتصنيف الدويل املوحَّد للمهنا  )١(  

  املركز الوظيفي    
 يف املائـة  ٨١، كانت أغلبية العاملني أو ما يقرب مـن   ٢٠٠٩يف الربع الثالث من عام        -٣٢٩

املائة يعملون حلـساهبم اخلـاص أو يف    يف  ١٩منهم من املوظفني بينما كان الباقون البالغ قدرهم         
 يف املائة من العاملني يف املشاريع األسرية هـم أصـحاب العمـل أو            ١٧مشاريع أسرية، وكان    

  ). ١١اجلدول ( يف املائة يسامهون فقط يف املشاريع األسرية ٢ حلساهبم اخلاص بينما كان ونيعمل
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  ١١ اجلدول
  ع الوظيفي ونوع اجلنس يف الربع الثالث من        النسبة املئوية للسكان العاملني حبسب الوض     

  ٢٠٠٩ و٢٠٠٨عامي 
 ٢٠٠٩الربع الثالث من عام  ٢٠٠٨الربع الثالث من عام 

  ذكور ٪ اجملموع ٪  ذكور ٪ اجملموع ٪  ذكور ٪ اجملموع ٪ الوضع الوظيفي
 ٢٫٢ ٦٫٤ ٤٫٩ ١٫٥ ٥٫٤ ٤٫١ عملأصحاب ال

 ٨٫٤ ١٥٫٠ ١٢٫٧ ٩٫١ ١٥٫٣ ١٣٫٢  عاملون حلساهبم اخلاصال

 ٨٥٫٠ ٧٨٫٠ ٨٠٫٥ ٨٥٫٦ ٧٨٫٤ ٨٠٫٨ املوظفون

 ٤٫٤ ٠٫٦ ١٫٩ ٣٫٨ ٠٫٩ ١٫٩ يف املشاريع األسريةاملسامهون 

 ١٠٠٫٠ ١٠٠٫٠ ١٠٠٫٠ ١٠٠٫٠ ١٠٠٫٠ ١٠٠٫٠ اجملموع

 تزيد قليالً)  يف املائة٨٥(ويتبني من التحليل حبسب اجلنس أن نسبة النساء املوظفات        -٣٣٠
، يف حني أن نسبة أصحاب العمل والعاملني حلساهبم اخلاص ) املائة يف ٧٨(على نسبة الرجال    

  ). يف املائة١١(تزيد على نسبة النساء )  يف املائة٢١(بني الرجال 

  املعوقات    
وعنـد إلغـاء    .  للنساء يف قطاع مناطق جتهيز الصادرات      شهدت السبعينات تدفقاً    -٣٣١

رت مصانع الغزل والنسيج إىل اإلغـالق،       االتفاق اخلاص باملنسوجات املتعدد األلياف، اضط     
  .وزاد نتيجة لذلك عدد النساء العاطالت

  التحديات    
يلزم توعية أصحاب العمل باآلثار السلبية للصور النمطية للمرأة العاملة لتمكينهم من     -٣٣٢

  .إعادة النظر يف معايري التعيني
 لضمان املساواة بـني   يزال تنفيذ قانون تكافؤ الفرص بصورة فعالة يشكل حتدياً    وال  

  .اجلنسني من الناحيتني القانونية والفعلية

  ١٢ املادة    
  املساواة يف احلصول على الرعاية الصحية

 من اجلزء األول اإلجراءات اليت اختذت ملعاجلة شـواغل          ٣١ و ٣٠ترد يف الفقرتني      -٣٣٣
د من التفاصيل بشأن    وفيما يلي املزي  . اللجنة بشأن املساواة يف احلصول على الرعاية الصحية       

  . على النساء والفتيات يف البلداملشاكل الثالث اليت تؤثر حالياً
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   يف سن املراهقةاحلمل    
من املشاكل اليت تثري القلق احلمل يف سن املراهقة الذي حيدث للفتيات الاليت تتراوح              -٣٣٤

  . سنة١٩ و١٥أعمارهن بني 
  ١٢ اجلدول

  مكتب دعم األسرة /تنمية الطفلغ عنها يف وحدة عدد احلاالت املبل
 ٢٠٠٨ ٢٠٠٧ ٢٠٠٦ ٢٠٠٥ ٢٠٠٤ ٢٠٠٣ ٢٠٠٢ 

 ٤٩ ٤٧ ٨٠ ١١٩ ١١٢ ٥٣ ٦١ احلمل يف سن املراهقة

. وكثري من هذه احلاالت تنتهي باإلجهاض وتؤثر على تعليم الطفلة وحالتها الـصحية              -٣٣٥
إحدى املنظمـات غـري      ورعاية األسرة بالتعاون مع      األطفالوتعمل وزارة حقوق املرأة وتنمية      

  . على معاجلة هذه احلالة وتركز أنشطتها على منع احلمل" حركة مساعدة األمومة"احلكومية هي 

  اإلجهاض    
ُيعاقَب كل من يتسبب عن طريق أي طعام أو شراب أو دواء أو عن طريق العنـف              -٣٣٦

رضاها أو بدون   مرأة، أو يوفر هلا الوسائل الالزمة لذلك، ب       اأو أي وسيلة أخرى يف إجهاض       
  . رضاها، بالسجن مدة ال تزيد على عشر سنوات

  . من القانون اجلنائي اإلجهاض٢٣٥ومتنع املادة   -٣٣٧
وعلى الرغم من عدم مشروعية اإلجهاض يف موريشيوس، فإن ممارسته شائعة جداً               -٣٣٨

  ).انظر اجلدول أدناه(بني النساء 
  ١٣ اجلدول

الصحية بسبب مـضاعفات اإلجهـاض يف الفتـرة         عدد احلاالت املقبولة يف املؤسسات      
٢٠٠٦-١٩٨٦  
 اجملموع العيادات اخلاصة  املستشفيات احلكومية السنة

٤٢٢ ٢ ٢٧٢ ١٥٠ ٢ ١٩٨٦ 

٨٨٨ ١ ٢٤٠ ٦٤٨ ١ ١٩٨٧ 

٤٩٧ ١ ٢٧٦ ٢٢١ ١ ١٩٨٨ 

٦٥٩ ١ ٤١١ ٢٤٨ ١ ١٩٨٩ 

٨٤٣ ١ ٥٨٧ ٢٥٦ ١ ١٩٩٠ 

١١١ ٢ ٧٠٩ ٤٠٢ ١ ١٩٩١ 

٤١٨ ٢ ٦٩٢ ٧٢٦ ١ ١٩٩٢ 

٣٤٧ ٢ ٦٣٠ ٧١٧ ١ ١٩٩٣ 
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 اجملموع العيادات اخلاصة  املستشفيات احلكومية السنة

٤٧٩ ٢ ٥٥٧ ٩٢٢ ١ ١٩٩٤ 

٤٣٤ ٢ ٦٠٥ ٨٢٩ ١ ١٩٩٥ 

٥٣٧ ٢ ٧١١ ٨٢٦ ١ ١٩٩٦ 

٤٣٨ ٢ ٥٧٠ ٨٦٨ ١ ١٩٩٧ 

٤٧١ ٢ ٣٦٧ ١٠٤ ٢ ١٩٩٨ 

٦٥٧ ٢ ٤١٢ ٢٤٥ ٢ ١٩٩٩ 

٦٥٨ ٢ ٦١٥ ٠٤٣ ٢ ٢٠٠٠ 

٦٣٠ ٢ ٧٣٩ ٨٩١ ١ ٢٠٠١ 

٤٤٩ ٢ ٦٤٧ ٨٠٢ ١ ٢٠٠٢ 

٨٧٨ ١ ٣٤٦ ٣٤٠ ١ ٢٠٠٣ 

١٨٤ ٢ ٥٧٢ ٦١٢ ١ ٢٠٠٤ 

٨٣٤ ١ ٤٤٥ ٣٨٩ ١ ٢٠٠٥ 

٥٤٥ ١ ٢٧٦ ٢٦٩ ١ ٢٠٠٦ 

٦٣٥ ١ ٢٧٩ ٣٥٦ ١ ٢٠٠٧ 

  . وزارة الصحة، إدارة اإلحصاء-ية السجالت الطب  :املصدر

          وكما هو مبني يف اجلزء األول، هناك الكثري من النقاش يف الوقت احلاضـر حـول                 -٣٣٩
  .غي االستمرار يف منعه مبوجب القانونإباحة اإلجهاض أو ينب/ما إذا كان ينبغي عدم جترمي

  املعوقات    
يلزم التوفيق بني مجاعات الضغط املعنية حبقوق الطفل واجلماعات املؤيـدة حليـاة               -٣٤٠

  .الطفل يف هذا الشأن

  التحديات    
 ورعاية األسرة اجتماعـاً تـشاورياً يف        األطفالنظمت وزارة حقوق املرأة وتنمية        -٣٤١

النظر إىل حساسية املوضوع من حيث التراث الثقـايف والتعـاليم           وب. ٢٠٠٩يونيه  /حزيران
الدينية والقيم األخالقية واألحكام القانونية، نظمت الوزارة هذا االجتمـاع قبـل توحيـد              

 يف إطار العملية الدميقراطية واملشاركة، ليكون مبثابـة منتـدى           جهاض،القوانني املتعلقة باإل  
ية املختلفة واجملتمع املدين، والوقوف علـى آراء الفئـات          للحوار بني اجلهات احلكومية املعن    

تباعه إلعادة النظـر يف اإلطـار        ا املختلفة للسكان، وطرح األفكار بشأن األسلوب الواجب      
وشارك يف هذا االجتماع ممثلون عن املنظمات الدينيـة،         . وسالقانوين لإلجهاض يف موريشي   

حتاد الوطين للمرأة، واجلمعيات والـشبكات      وجملس األديان، واجمللس الوطين اإلسالمي، واال     
النسائية، ومجعية تنظيم ورعاية األسرة يف موريشيوس، والكنيسة الكاثوليكيـة، وهيئـات            
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 خمتلفة تناولت احلق يف احلياة، واحلـق        التوقدم املشاركون يف هذا االجتماع مدخ     . أخرى
تمعية لإلجهاض واحلمل يف سن     يف االختيار، واملشاكل الصحية لألم والطفل، واالستجابة اجمل       

ـ  وقضية اإلجهاض اآلمن الذي يقوم       املراهقة، والتفسريات الدينية لإلجهاض،    ه أصـحاب   ب
 وطيب ونفسي معني، ومعاجلة     ويناخلربة، والرأي القائل بالسماح بإهناء احلمل ضمن إطار قان        

  . املسألة من منظور حقوق اإلنسان
ها االجتماع إىل وزارة الصحة ونوعية احليـاة        وقد أحيلت التوصيات اليت أسفر عن       -٣٤٢

  . للنظر فيها عند الشروع يف وضع القانون اخلاص بإهناء احلمل
وفيما يتعلق بتوفري بيانات عن املعدل اإلمجايل لإلجهاض، يصعب يف الواقع احلصول              -٣٤٣

حيدة املتاحة  واألرقام الو . على بيانات دقيقة لعدم التبليغ عن اإلجهاض بسبب خمالفته للقانون         
هي األرقام اليت ميكن احلصول عليها من املستشفيات عن مضاعفات اإلجهاض الناشئة عـن              

  .  غري املأمونجهاضعمليات اإل

  اإليدز/ نقص املناعة البشريةفريوس    
 عدة خطوات ملنع انتشار فريوس نقص       ٢٠٠٧اختذت حكومة موريشيوس منذ عام        -٣٤٤

ستراتيجيتني وطنيتني ملكافحة   ااحلكومة على التوايل خطتني     ووضعت  . اإليدز/املناعة البشرية 
وقامـت اللجنـة    ) ٢٠١١-٢٠٠٧ و ٢٠٠٥-٢٠٠١(اإليدز  /فريوس نقص املناعة البشرية   

           ولتعزيز األعمال اليت تقوم هبا هذه اللجنـة، أنـشئت يف          . االوطنية ملكافحة اإليدز بتنفيذمه   
دز التابعة ملكتب رئيس الوزراء ملراقبة تنفيذ اخلطـة          األمانة الوطنية ملكافحة اإلي    ٢٠٠٥عام  

وتتصل األمانة باجلهات املالية ذات الصلة على األصعدة الوطنيـة واإلقليميـة            . بشكل وثيق 
وتـساهم عـدة    .  لتحقيق الغايات املستهدفة من اخلطة     فيةوالدولية لضمان توفري املوارد الكا    

لة الوطنية ملعاجلة األشخاص الذين يتعاطون      وزارات، وإدارة السجون يف موريشيوس، والوكا     
املخدرات وإعادة تأهيلهم، وعدة منظمات غري حكومية وشركات خاصة خاضـعة لنظـام             

وباء فريوس نقص املناعة املسؤولية االجتماعية للشركات، ومنظمات دينية يف توعية اجلمهور ب
  .اإليدز/البشرية

  ٢٠٠٦عام اإليدز ل/ فريوس نقص املناعة البشريةقانون    
 هبدف النص علـى  ٢٠٠٦صدر قانون فريوس نقص املناعة البشرية واإليدز يف عام        -٣٤٥

  : عن طريق ما يليمها ومنع انتشاراملرض/فريوسالالتدابري الالزمة ملكافحة 
  ؛شف عن فريوس نقص املناعة البشريةتوفري املرافق الالزمة للك •
  ؛تسجيل هذه املرافق •
  ؛اختبارات التربع بالدم •
  ؛س نقص املناعة البشرية أو اإليدزدمي املشورة لألشخاص املصابني بفريوتق •
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  ؛ليات اجلراحية وخدمات طب األسنانتنظيم العم •
  .شراف على استبدال احملاقن واإلبراإل •
       على معاقبة أي شخص يعّرض أشخاصاً آخرين، عـن قـصد            وينص القانون أيضاً    -٣٤٦

         عة البشرية، أو كل من تكون يف حوزته حماقن أو إبـر           أو إمهال، لإلصابة بفريوس نقص املنا     
  .أو مواد أخرى بقصد إصابة أشخاص آخرين هبذا الفريوس

واختذت احلكومة التدابري التالية للحد من اإلصابة بفريوس نقص املناعة البشرية وبوجـه               -٣٤٧
  :فريوس بسرعةخاص للتصدي لتعاطي املخدرات عن طريق احلقن الذي يؤدي إىل انتشار ال

وافقت احلكومة بالفعل على مبدأ استخدام امليثادون كعالج بديل إلدمـان املـواد              •
ـ  " طريقة االستعمال "وجيري وضع   . األفيونية ستوى وزارة لتنفيذ هذه العملية على م

  ؛الصحة ونوعية احلياة
 برنامج استبدال اإلبر، الذي ثبت أنه حل فّعال للغاية للحد من انتشار فريوس نقص              •

. اإليدز بني األشخاص الذين يتعاطون املخدرات عن طريق احلقـن         /املناعة البشرية 
  ؛يوَصى بشدة باستخدام هذا األسلوبو

 مع املبادئ التوجيهية لربنامج األمم املتحدة املشترك املعين بفـريوس نقـص املناعـة              متشياً •
اإليـدز،  /ة البشرية اإليدز، وضع إطار لرصد وتقييم االستجابة لفريوس نقص املناع        /البشرية

  .ستراتيجية الوطنية ملكافحة هذا الفريوسلالويوضع اآلن اإلطار النهائي 

  اإليدز من األم إىل الطفل/منع انتقال فريوس نقص املناعة البشرية    
اإليدز مـن األم إىل     /أنشئ املشروع اخلاص مبنع انتقال فريوس نقص املناعة البشرية          -٣٤٨

ويتم بناء على هذا املشروع اختبار اإلصابة بفريوس        . ١٩٩٩رب  ديسم/الطفل يف كانون األول   
نقص املناعة البشرية جلميع النساء احلوامل الاليت يترددن على عيادة الرعاية الـسابقة للـوالدة يف        

ويقدم هذه املشورة موظفون تابعون لألمانـة       .  العام بعد إسداء املشورة هلن بالقيام بذلك       القطاع
  .وتوافق معظم النساء على هذا االختبار. اء مدربون يف هيئة التمريضالعامة لإليدز وأعض

للنساء احلوامل املـصابات    لفريوسات النسخ العكسي    ويقدم العالج الوقائي املضاد       -٣٤٩
بفريوس نقص املناعة البشرية خالل الثلث األخري من احلمل وللمواليد اجلدد خالل األسابيع             

  . الستة التالية للوالدة باجملان

  اإليدز/ بشأن فريوس نقص املناعة البشريةالتوعية    
 حتتل دورات التوعية املخصصة للنساء والفتيات يف سن اإلجناب مكانة عاليـة يف               -٣٥٠

  .الربامج اليت تنفذها احلكومة يف املراكز النسائية ومراكز الرعاية االجتماعية واجملتمعية
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نـساء لفـريوس نقـص املناعـة     واهلدف من هذه الدورات هو منـع تعـرض ال         -٣٥١
  .اإليدز وكذلك منع انتقال الفريوس من األم إىل الطفل/البشرية

 املعلمني من األقران على املهارات التعليمية للحياة األسرية وفريوس نقص املناعة            تدريب    
  اإليدز /البشرية
 التعليمية  تقدم وحدة اإليدز يف كل عام التدريب للمعلمني من األقران على املهارات             -٣٥٢

اإليدز من خالل أربع إىل ست حلقات عمـل         /للحياة األسرية وفريوس نقص املناعة البشرية     
الـصحة اإلجنابيـة،    : وتشمل املواضيع اليت يتم تناوهلا ما يلـي       . وحلقات دراسية تكميلية  

اإليدز، واالتـصاالت،   / باالتصال اجلنسي، وفريوس نقص املناعة البشرية      ولةواألمراض املنق 
وأنشأت األمانة شبكة من املعلمني للمساعدة على وضع بـرامج          . يم املشاريع وإدارهتا  وتصم

  . اإليدز لألطفال غري امللتحقني باملدارس/بشأن املسائل املتعلقة بفريوس نقص املناعة البشرية

  اإليدز يف املدارس/بشأن فريوس نقص املناعة البشرية التوعية برامج    
 االجتماعي بتوفري التعليم اجملاين للجميع من مرحلة ما قبل          عززت موريشيوس الرفاه    -٣٥٣

.  سنة ١٦ حىت سن    وأصبح التعليم مبوجب القانون إلزامياً    . االبتدائية إىل مرحلة التعليم العايل    
وبينما تنفذ برامج التوعية بفريوس نقص املناعة البشرية واإليدز باملدارس، جيـري النظـر يف      

  . املناعة البشرية يف املناهج الدراسية لألطفال واملراهقني اإلصابة بفريوس نقص دراجإ

   التوعية للعاملني يف قطاع منطقة جتهيز الصادرات واملوظفني العامنيحلقات    
ينظم املوظفون التابعون ألمانة اإليدز دورات تدريبية بشأن فريوس نقـص املناعـة               -٣٥٤
 وحيضر هؤالء املـوظفني أيـضاً     . دراتاإليدز للعاملني يف قطاع منطقة جتهيز الصا      /البشرية

  .حلقات النقاش اليت تنظمها وزارة العمل والعالقات الصناعية والتوظيف لقطاع التصنيع

   العالج الوقائي لضحايا االغتصابتوفري    
النسخ العكسي   العالج الوقائي املضاد لفريوسات      ١٩٩٩ديسمرب  /يقدم منذ كانون األول     -٣٥٥

وجـرى  . بات األخرى باجملان، من أجل خفض احتمـاالت العـدوى  لضحايا االغتصاب واإلصا 
  .تدريب رجال الشرطة على العالج الوقائي وعلى اإلجراءات الواجبة االختاذ يف حالة االغتصاب

 أدناه عدد احلاالت اجلديدة املبلغ عنها لإلصابة بفريوس نقص          ١٠ويرد يف اجلدول      -٣٥٦
  .اإليدز/املناعة البشرية
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  ١٤ اجلدول
  .اإليدز/د احلاالت اجلديدة املبلغ عنها لإلصابة بفريوس نقص املناعة البشريةعد

 غري موريشيني موريشيون

 إناث ذكور إناث ذكور الفترة

٦ ٢٤ ١٧ ٤٣ ١٩٩٤-١٩٨٧ 

٨ ٢٨ ٥٩ ١٠٢ ٢٠٠٠-١٩٩٥ 

٢ ١٢ ٢١ ٣٤ ٢٠٠١ 

١ ٣ ٣٩ ٥٩ ٢٠٠٢ 

٣ ١٢ ٥٨ ١٦٧ ٢٠٠٣ 

٢ ٨ ٦١ ٤٦٤ ٢٠٠٤ 

٢ ٥ ١٠٦ ٨١٥ ٢٠٠٥ 

٤ ٩ ٨٧ ٤٥٥ ٢٠٠٦ 

٦ ١٦ ٩٤ ٤٥٢ ٢٠٠٧ 

  .٢٠٠٧تقرير اإلحصاءات الصحية لعام   :املصدر

ومن اجلدير بالذكر أنه على الرغم من اخنفاض عدد احلاالت املبلغ عنها باملقارنة مع                -٣٥٧
  .الدول األخرى، فإن االجتاه آخذ يف االزدياد

  التوعية بالقضايا الصحية على مستوى املراكز النسائية    
 ورعاية األسرة يف املراكز النسائية أنديـة  األطفالأنشأت وزارة حقوق املرأة وتنمية       -٣٥٨

وتقدم هذه األندية متارين اليوغـا     . لتخفيف الوزن من أجل معاجلة مشكلة البدانة بني النساء        
. نساءممارسة األنشطة البدنية بني ال    ثقافة  والتمارين الرياضية وغري ذلك من التمارين لترسيخ        

  . من النساء الزائدات يف الوزن أو البدينات هبذه النوادي٥٠٠وتلتحق سنوياً حنو 
 التصدي لسرطان الثدي وعنق الرحم باختبار الكشف عـن سـرطان         وجيري أيضاً   -٣٥٩

وتقدم للنساء الاليت حيضرن إىل املراكـز النـسائية         . الرحم وتصوير الثدي باألشعة السينية    
  .ت الفحص الذايت للثديمعلومات كافية بشأن تقنيا

ولتعزيز هذه  .  وتساهم الرياضة واألنشطة البدنية إىل حد بعيد يف تنمية ورفاه املرأة            -٣٦٠
 ٢٠٠٧مـارس  / ورعاية األسرة يف آذاراألطفالاألنشطة، أنشأت وزارة حقوق املرأة وتنمية       

رأة لتشجيعهن على  مركزاً من املراكز النسائية ومركز متكني امل     ١٤احتادات رياضية للنساء يف     
  . يف الرياضات واألنشطة البدنية املختلفةراكاالشت
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.  من املراكز النسائية على املشاركة يف أنـشطة التـربع بالـدم            ١٥وتشجع النساء يف      -٣٦١
ويتم . للقيام بفحص عام باجملان ملتابعة حالتهن الصحية      " دفاتر صحية "وكحافز لذلك، تعطى هلن     

  . امرأة يف املتوسط يف أنشطة التربع بالدم٢ ٥٠٠وقد شاركت . ٢٠٠٤هذا النشاط منذ عام 

  املعوقات    
اإليدز مـن   /ال يزال احلمل يف سن املراهقة، واإلجهاض، وفريوس نقص املناعة البشرية            -٣٦٢

  . املواضيع اليت ال جيوز التحدث عنها يف البلد، وال تساعد التقاليد الدينية على تعزيز رفاه املرأة

   التحديات    
 وتواصل وزارة الصحة ونوعيـة      ال تزال محالت التوعية والدعاية املكثفة متثل حتدياً         -٣٦٣

 ورعاية األسرة استثمار املوارد يف اجلانب الوقائي        األطفالاحلياة ووزارة حقوق املرأة وتنمية      
  .ملسألة تأنيث اإليدز

يدز للنـساء احلوامـل     اإل/وال يزال االختبار اإللزامي لفريوس نقص املناعة البشرية         -٣٦٤
  .يشكل حتدياً

اإليدز والعنف القـائم    / معاجلة الترابط بني فريوس نقص املناعة البشرية       ويلزم أيضاً   -٣٦٥
  .على نوع اجلنس من خالل هنج متعدد اجلوانب

  ١٣املادة     
  االستحقاقات االجتماعية واالقتصادية

 عن األعمال الـيت تقـوم هبـا         ألول من هذا التقرير بيانات تفصيلية     اترد يف اجلزء      -٣٦٦
  . من املالحظات اخلتامية للجنة٣٧ و٣٦احلكومة استجابة للفقرتني 

   يف االستحقاقات األسريةاحلق    
فيما يتعلق باالستحقاقات االجتماعية واالقتصادية اليت تتمتع هبا املرأة، يقدم التقرير             -٣٦٧

وينبغي التأكيد هنا علـى أن      . قاتالسابق رؤية شاملة لألحكام القائمة بشأن هذه االستحقا       
املعونة االجتماعية اليت تتكون من سلسلة من التدابري ملساعدة األفراد وأسرهم معمول هبا يف              

، وأن األحكام املتعلقة مبنح املعونة االجتماعية منصوص عليها يف          ١٩٨٣موريشيوس منذ عام    
ومل يـبني   . ١٩٨٤تماعية لعام    والئحة املعونة االج   ١٩٨٣قانون املساعدة االجتماعية لعام     

 قانون املعونة االجتماعية بالتحديد األهداف من املعونة االجتماعية ولكن ميكن القول ضمنياً           
 آلية لدعم فئات معينة من األشخاص غري القادرين على كسب معيشتهم بصورة مالئمة              ابأهن

لذلك، تساعد املعونـة    و. وليست لديهم القدرة الكافية على إعالة أنفسهم وأسرهم املعيشية        
االجتماعية، مثل غريها من برامج املساعدة، األفراد واألسر الضعيفة على العـيش عنـدما              

  .  وبيئية وصحيةاديةتواجههم صدمات اقتص
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   املتعلقة باملعونة االجتماعيةاألحكام    
عينيـة،  تعتمد املعونة االجتماعية أساساً على استطالع املوارد املالية، النقديـة أو ال             -٣٦٨

لألشخاص احملتاجني الذين ال يستطيعون توفري خدمات كافية ألنفسهم وأسرهم املعيـشية،            
  :ألسباب منها ما يلي

  ؛العاهة البدنية أو العقلية  )أ(  
  ؛مغادرة الزوج لبيت الزوجية مبا يف ذلك األمهات غري املتزوجات  )ب(  
  ؛السجن  )ج(  
  ؛الفقدان املفاجئ للعمل  )د(  
  .املستشفىالدخول ب  )ه(  
روبية لألمهات الوحيـدات     ١ ٠٠٠ عالوة شهرية خاصة يبلغ قدرها       وتقدم أيضاً   -٣٦٩

  . الاليت يتلقني بالفعل معونة اجتماعية لكل طفل يتراوح عمره بني ثالثة أشهر وسبع سنوات

   يف احلصول على قروض مصرفية، ورهون عقارية، وغريها من أشكال االئتمان املايلاحلق    

   التسريح املؤقت من العملمواجهة    

   الوطين للتمكنيالصندوق    
 ليكون املؤسـسة الوطنيـة      ٢٠٠٧أعيد تنظيم برنامج التمكني الذي أنشئ يف عام           -٣٧٠

وميهد هذا اجلهاز الدائم الطريق حلصول النساء العاطالت عـن العمـل الـاليت              . للتمكني
 عليـه الرجـال الـذين        سنة من العمر على دعم مماثل للدعم الذي حيـصل          ٤٠يتجاوزن  

 إىل سد الفجوة القائمة بني الرجال       اجلهاز أيضاً   هذا فويهد.  سنة من العمر   ٥٠يتجاوزون  
والنساء بطريقة مواتية للنساء، ويهدف يف نفس الوقت إىل التوفيق بني الكفاءة االقتـصادية              

هي توفري فرص   والنموذج االقتصادي اجلديد وسيلة لتحقيق غاية معينة        . والعدالة االجتماعية 
 والنساء والشباب الذين يدخلون سـوق العمـل         اهلمالعمل للعاطلني والذين يعاد تدوير أعم     

ألول مرة وأصحاب املشاريع الصغرية واملتوسطة احلجم، ولتسهيل االنتقال من صناعة السكر     
واملنسوجات وغريها من األنشطة اليت تعاين من الصدمات إىل أنشطة أخرى ليست معرضـة     

  .  هذه الصدماتملثل
               يف ( لتسريح العامالت بسبب األزمة املاليـة، أنـشأت احلكومـة نظامـاً              ونظراً  -٣٧١
 خالل فتـرة زمنيـة معينـة      شهرياً تتلقى مبقتضاه املرأة اليت تفقد عملها عائداً      ) ٢٠٠٩عام  

 ٣تناولت املـادة    وقد  .  إلعادة تأهيلها حتت رعاية املؤسسة الوطنية للتمكني        خاصاً وتدريباً
 احلكومة أيضاً قروضاً من بنك التنمية يف موريشيوس لألشخاص          ومتنح. أعاله هذا املوضوع  
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ومت تبسيط اإلجراءات الالزمة للحصول     . الذين يرغبون يف الشروع يف أعمال جتارية صغرية       
  .على تسهيالت ائتمانية

  " األسرة يف أوقات الشدة "برنامج    
رنامج األسرة يف أوقات الشدة، املعروف يف البدايـة باسـم            ب ١٩٩٣وضع يف عام      -٣٧٢

، لتوفري اإلغاثة املؤقتة والعاجلة للمرأة اليت تكون        "برنامج النساء واألطفال يف أوقات الشدة     "
           ويف . يف حاجة إىل مساعدة مالية بسبب املوت املفـاجئ لزوجهـا يف ظـروف مأسـاوية               

  لألرامل من النساء، ليشمل أيـضاً      مج، الذي وضع أصالً   ، اتسع نطاق هذا الربنا    ٢٠٠٥عام  
  .الرجال الذين متوت زوجاهتم يف ظروف مأساوية

 ورعاية األسرة بتوسيع نطـاق الـدعم        األطفالوقامت وزارة حقوق املرأة وتنمية        -٣٧٣
  .النفسي الواجب ألسر الضحايا من أجل ختفيف الكرب واألمل الذي تعاين منه هذه األسر

 األوصياء الشرعيني يف حالة وفاة الطفـل فجـأة   /وة على ذلك، تقدم للوالدين    وعال  -٣٧٤
  . دوالر أمريكي لتغطية تكاليف اجلنازة١٠٠مساعدة مالية تصل قيمتها إىل 

  الربنامج التعاوين اخلاص لدعم النساء واألطفال يف أوقات الشدة    
الربنامج التعاوين اخلـاص    " ورعاية األسرة    األطفالتنفذ وزارة حقوق املرأة وتنمية        -٣٧٥

  . دوالر أمريكي١ ١٠٠ ٠٠٠حبد أقصي يبلغ " لدعم النساء واألطفال يف حاالت الشدة
واهلدف من هذا الربنامج هو تقدمي الدعم املايل للمنظمات غري احلكومية واملنظمات              -٣٧٦

يت تـؤدي إىل    اجملتمعية والوكاالت العاملة يف جمال رفاه النساء واألطفال يف أوقات الشدة ال           
  .االستبعاد االجتماعي واالقتصادي

 ورعاية األسرة املنظمات غري احلكوميـة       األطفالودعت وزارة حقوق املرأة وتنمية        -٣٧٧
واجلهات الفاعلة املعنية إىل تقدمي مقترحات لتمويل املشاريع اليت هتدف إىل إدمـاج النـساء         

  .واألطفال يف التنمية
 ومت االحتفـاظ     مقترحاً ٩٧ىل من الدعوة لتقدمي املقترحات      وقد ورد يف اجلولة األو      -٣٧٨

 بالعنف القائم على اجلنس، واالعتداء اجلنسي،        لتمويل املشاريع املتعلقة مثالً    اًبعشرين مقترح 
 منظمة حكومية   ١٦وتلقت حىت اآلن    . وإساءة معاملة األطفال، واإلزعاج، واألسر املفككة     

  .لكل مشروع  دوالر أمريكي٦٦ ٠٠٠يتجاوز قدرها ال   منظمة، منحا٢٠ًمن أصل  دولية،

   اخلاص للنساء العاطالت الربنامج    
 بـرامج   ٢٠٠٦يونيـه   / املعتمدة يف حزيران   ٢٠٠٦/٢٠٠٧تتضمن ميزانية الفترة      -٣٧٩

           خاصة للنساء العاطالت عن العمل يف إطار صندوق التمكني الذي تقرر إنـشاؤه برصـيد               
وأدى هذا الربنامج املبتكر إىل مزيد من التمكني        .  يف السنة املذكورة    مليون روبية  ٧٥٠يبلغ  
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 وتغطية العديد من جماالت الدعم، مبا يف ذلك األراضي الالزمـة            ةاالقتصادي للفئات الضعيف  
للمساكن الشعبية والتمويل الالزم ألصحاب املشاريع الصغرية، وبرنامج التدريب وإعـادة           

النساء العاطالت عن العمل، ومساعدة أصحاب املشاريع اجلديـدة         التأهيل، والربامج املعنية ب   
  .جمواملشاريع الصغرية واملتوسطة احل

، أطلقت  ٢٠٠٧/٢٠٠٨ مع التدابري اليت أعلن عنها يف خطاب امليزانية للفترة           ومتشياً  -٣٨٠
 ورعاية األسرة بالتعـاون مـع وزارة املاليـة والتنميـة            األطفالوزارة حقوق املرأة وتنمية     

االقتصادية وجملس التدريب الصناعي واملهين محلة توعية حول فرص العمل يف قطاع البنـاء              
 من النساء، معظمهن من العامالت اليت سبق االستغناء         ١ ٠٠٠ هذه احلملة    هدفتواست. والتشييد

وكان اهلدف الرئيسي من احلملة هو حتفيز النساء على االستفادة من التـسهيالت             . عن خدماهتن 
قدمها املؤسسة الوطنية للتمكني وتشجيعهن على القيام بأعمال غري تقليدية مثـل األعمـال       اليت ت 

  . السرياميك، وطالء املباين، والسباكة، والبستنة، وتشكيل املعادنكيبالكهربائية، وتر
ويف وقت الحق، أعربت نساء كثريات عن رغبتهن يف التدريب يف جماالت خمتلفـة                -٣٨١

  . الصناعي واملهين اإلجراءات الالزمة لذلكواختذ جملس التدريب 

   تنمية املوارد البشريةجملس    
           جملس تنمية املوارد البشرية الذي أنشئ مبوجب قانون تنمية املـوارد البـشرية             بدأ  -٣٨٢
 األطـر ومهمة هذا اجمللس هي جتميـع       . ٢٠٠٣نوفمرب  / يف تشرين الثاين   َعَمله ٢٠٠٣لعام  

وخيتص هذا اجمللس أيضاً بالبحث     . تيجية متكاملة لتنمية املوارد البشرية    ستراااملؤسسية لوضع   
  .تطلبات االقتصاد السريع النمو وتطويرهاتستجيب مل اليت العاملةعن القوى 

  :وتشمل األهداف الرئيسية هلذا اجمللس ما يلي  -٣٨٣
  ؛االجتماعية الوطنية االقتصادية وتعزيز تنمية املوارد البشرية مبا يتماشى مع األهداف •
تشجيع ثقافة التدريب والتعلم مدى احلياة على األصعدة الفردية والنظامية والوطنية            •

  ؛قابلية للتوظيف وزيادة اإلنتاجيةلتعزيز ال
املعرفة  توفري الزخم الالزم للموارد البشرية للتحول من االقتصاد القطري إىل اقتصاد           •

  .بنجاح
  :ن ما يليوتشمل املشاريع اليت نفذت حىت اآل  -٣٨٤

  ؛ة قبل املهنية والصف السادس فأقلالتنسيب لطلبة املرحل  -١
  ؛تجارية باالستعانة مبصادر خارجيةتيسري برامج التدريب لقطاع العمليات ال  -٢
  ؛جملتمع الزراعي وحتسني فرص العملإضفاء الطابع املهين على ا  -٣
            مـن التـدريب     امـرأة  ٢٥اسـتفادت   (مشروع تربية أمسـاك الزينـة         -٤

  ؛)والتسهيالت املقدمة



CEDAW/C/MUS/6-7 

77 GE.10-44279 

  ؛تدريب مزارعي الشاي  -٥
  .مشروع للعاطلني عن العمل الذين مل جيتازوا مرحلة الدراسة الثانوية أو العليا  -٦
  . من هذه املشاريع الرجال واإلناث على حد سواءواستفاد

  حاضنات األعمال التجارية يف تريوليه وفينيكس    
حلاضنات األعمال التجارية يف فينيكس وتريوليه ملـساعدة        أنشئ مركزان إقليميان      -٣٨٥

ويقدم املركزان التـدريب    . النساء من أصحاب املشاريع التجارية على إنتاج وبيع منتجاهتن        
ولدى هذين املركزين مساحة    . الشامل واملشورة التجارية وبعض التسهيالت املشتركة أيضاً      

ويوجد يف املركزين أصحاب أعمال يبيعـون       . وقع اليت يتم تصنيعها بامل    تجاتكافية لبيع املن  
ويتم تـشجيع الـسياح     . جمموعة واسعة من املنتجات مبا يف ذلك منتجات احلرف اليدوية         

  .والفنادق على الشراء من حاضنات األعمال التجارية

   ورعاية األسرةاألطفالميزانية وزارة حقوق املرأة وتنمية     
 ورعاية األسرة بـشكل مطـرد       األطفالأة وتنمية   زادت ميزانية وزارة حقوق املر      -٣٨٦

  .ملساعدة النساء الاليت يتمتعن مبستوى اجتماعي واقتصادي حمدود

  ١٥جلدول ا
   ورعاية األسرةاألطفالامليزانية املخصصة لوزارة حقوق املرأة وتنمية 

 ٪ للزيادة
٢٠٠٧-
 ٪ للزيادة ٢٠٠٨

٢٠٠٦-
 ٪ للزيادة ٢٠٠٧

٢٠٠٥-
٢٠٠٦ 

٢٠٠٢-
 السنة ٢٠٠٣

)٠٠٠’s( )٠٠٠’s( )٠٠٠’s( )٠٠٠’s( )٠٠٠’s( )٠٠٠’s( )٠٠٠’s( امليزانية 

٧,١   ١٧٢ ١٤٧ ٥٫٣  متكررة ٦٧١ ٩٢ ٥٦٠ ١٣٠ ٤٠٫٨ ٨١٥ ١٣٩ 

٣٣,٣- ٠٠٠ ٢٣ ٢٧٫٨  إضافية ٠٠٠ ١٩ ٠٠٠ ٢٧ ٤٢٫١ ٠٠٠ ١٨ 

   اجملموع ٦٧١ ١١١ ٥٦٠ ١٥٧ ٤١٫١ ٨١٥ ١٥٧ ٠٫١٦ ١٧٢ ١٧٠ ٧٫٨

  .تقديرات امليزانية  :ملصدرا

  املعوقات    
ستراتيجية للنساء يف أنـشطة     االال مييز أصحاب املصلحة بني االحتياجات العملية و         -٣٨٧

  .التخطيط وحلقات العمل

  التحديات    
  .ينبغي أن تكون املبادرات املتخذة مستدامة وينبغي أن تصل إىل األشخاص املستهدفني  -٣٨٨
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         النظـر يف الـسياسات القائمـة       ويف ضوء السياق االقتصادي العاملي، يلزم إعادة        -٣٨٩
  .منافع اجتماعية واقتصادية مناسبة للمرأةحتقيق أو /و

وينبغي النظر إىل الفوارق اجلنسية كقضية شاملة وإدخاهلا بالتـايل يف الـسياسات               -٣٩٠
  .والربامج الوطنية للتنمية، وتوفري امليزانيات الكافية هلا

  ١٤ املادة    
  املرأة الريفية

وال تـزال   .  للمـرأة الريفيـة     شـامالً  م التقرير السابق ملوريشيوس استعراضاً    يقد  -٣٩١
التسهيالت والتدابري املذكورة يف هذا التقرير جارية ويقدمها العديد من أصحاب املـصلحة             

وتتاح التدابري األخرى اليت اختذت يف جمال التعليم والصحة والتوظيـف واألنـشطة      . املعنيني
  .نساء يف البلد الميعاملدرة للدخل جل

وليس هناك فرق كبري بني اخلدمات املقدمة للمرأة الريفية واملرأة احلضرية بـسبب               -٣٩٢
  . صغر حجم البلد

   اإلطار املؤسسيتعزيز    
 ورعاية األسرة بربامج خمتلفة للتوعية من       األطفالتضطلع وزارة حقوق املرأة وتنمية        -٣٩٣

سائية للوصـول إىل النـساء الريفيـات والنـساء        خالل دوائرها الالمركزية مثل املراكز الن     
. احلضريات على حد سواء، وهذه املراكز موزعة بطريقة منصفة يف املقاطعات التسع للبلـد             

 بكثافة لتوفري   ٢٠٠٦ ورعاية األسرة منذ عام      األطفال املرأة وتنمية    حقوقواستثمرت وزارة   
ناطق الريفية واملناطق احلضرية، وأنـشأت      البنية التحتية املالئمة واحلديثة للنساء يف كل من امل        

مركز التمكني يف بونت الردييه على مشارف املنطقة الشرقية، ومركز متكني املرأة يف تريوليه              
ويقدم املركزان جمموعة كبرية من األنشطة املوجهة حنو التمكني االجتمـاعي           . يف مشال البلد  

  .واالقتصادي للمرأة

  ستشارية القائمة على املشاركة يف تنفيذها الربامج اليت شرعت اللجان اال    
الريفيات واحلضريات علـى    ( منها باحلاجة إىل وجود حمفل ملشاركة النساء         إدراكاً  -٣٩٤

بنشاط يف القرارات املتعلقة برفاه املرأة ومتكينها، أنشأت وزارة حقـوق املـرأة             ) حد سواء 
لى املشاركة يف كل مركز من املراكز        استشارية قائمة ع   اً ورعاية األسرة جلان   طفالاألوتنمية  
 هذه اللجان ممثلني ألصحاب املصلحة املختلفني واجلهات احمللية واجملتمعيـة           موتض. النسائية
وتعمل هذه اللجان أيضاً كجهات وصل بني اآلليات الوطنية للـشؤون اجلنـسانية             . املعنية

ستراتيجية والعملية للمجتمـع    االجات  واجملتمع باعتماد هنج صعودي يف التنمية الوطنية وأخذ االحتيا        
جملاالت ) ٢٠١٠-٢٠٠٩(ووضعت خطة عمل    . سيما للنساء، يف االعتبار     وال ي،الريفي واحلضر 
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التنمية املختلفة ذات األولوية اليت حددهتا اللجنة االستشارية القائمة على املشاركة وجيـري             
  .بالتايل تنفيذها

  إنشاء االحتادات التعاونية النسائيةملرأة يف شؤون ا اجمللس الوطين لتواصل    
ملرأة بدور فعال يف إبراز التغيريات اليت حدثت يف عقلية          لشؤون ا قام اجمللس الوطين      -٣٩٥

 مع اإلجراءات الـيت اختـذهتا      ومتشياً. املرأة ومشاركتها الفعالة يف الربامج واألنشطة املختلفة      
وضع اجمللس برامج مبتكرة خمتلفة لتشجيع  ورعاية األسرة، األطفالوزارة حقوق املرأة وتنمية 

ومت . ، مبا يف ذلك على إنشاء احتادات االئتمان التعاونيـة ًالنساء على االكتفاء الذايت اقتصاديا   
توعية بفوائد  مشلت ال  من النساء يف هذه التعاونيات كما        ٥٠٠حىت اآلن جتميع ما يقرب من       

  .ن النساء م٢ ٠٠٠ هذا الربنامج

  ل إىل تكنولوجيا املعلومات للنساء يف مجيع أحناء اجلزيرةإمكانية الوصو    
 األطفال منها بأمهية التكنولوجيات املقبلة، اختذت وزارة حقوق املرأة وتنمية           إدراكاً  -٣٩٦

ورعاية األسرة، بدعم من القطاع اخلاص وغريه من الشركاء الرئيسيني، خطـوات إضـافية          
وصول إىل تكنولوجيا املعلومـات، وزودت املراكـز        لتمكني النساء يف املناطق الريفية من ال      

  .نترنت، وبرامج حاسوبية حمدثةإل خمتلفة متصلة باسيبالنسائية حبوا
ولتسهيل التواصل، يتم أيضاً توفري اخلدمات اإللكترونية للنساء بشكل عام من أجل              -٣٩٧

  . ملصاحلهنمتكينهن من التسجيل مباشرة يف الدورات واألنشطة األخرى وفقاً
وتقدم وزارة تكنولوجيا املعلومات واالتصال بانتظام بـرامج تعليميـة للتعريـف              -٣٩٨

بتكنولوجيا املعلومات واالتصال، وتوفر للنساء يف املناطق الريفية إمكانية الوصول إىل هـذه             
  .املعلومات عن طريق القافلة املتجولة التابعة للوزارة

للمجموعات النسائية القادمة مـن املنـاطق      وتقدم املؤسسة الوطنية للتمكني الدعم        -٣٩٩
، )املنظمات غري احلكومية  (احلضرية واملناطق الريفية، باالعتماد على جهات التنسيق اجملتمعية         

 صمن أجل تعزيز التوعية للفئات األكثر قابلية للتأثر، فتشمل الفئات املستفيدة من الربنامج اخلـا              
ويتم عند  ). مناطق ريفية (و وغراند سابل وماهيبورغ      سكان دوبروي وبامب   ًللنساء العاطالت مثال  

أو التعاونيات أو الشركات من      االقتضاء تشجيع هذه الفئات على إنشاء مجعيات املساعدة الذاتية        
  .أجل توفري اإلمكانيات الالزمة لتحقيق املزيد من النجاح ملشاريعها

   املعوقات    
نية التحتية واخلدمات الالمركزية وغريها     على الرغم من استثمار احلكومة يف دعم الب         -٤٠٠

من برامج بناء القدرات، ال تزال هناك فئة من النساء اللوايت يترددن، بسبب احلواجز الثقافية،            
وعالوة على ذلك، يتعذر على بعض النساء، نتيجة لبعـد          . يف االستفادة من الفرص املتاحة    

  . اليت يعشن هبا، الوصول بسهولة إىل اخلدماتاطقاملن
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  التحديات     
ستراتيجيات مالئمة للخدمات املطلوبة إلدمـاج النـساء        اينبغي أن تضع احلكومة       -٤٠١

  .الريفيات يف مجيع برامج التنمية
وينبغي بناء قدرات املنظمات غري احلكومية واملوجهني واألفراد الذين يقدمون الدعم             -٤٠٢

 مبا يف ذلك اجملموعات النـسائية       لتنفيذ املشاريع من أجل خدمة احتياجات الفئات الضعيفة       
  .بوجه أفضل

  ١٥ املادة    
  املساواة أمام القانون ويف املسائل املدنية

   من الدستور٣ املادة    
 مبوجب هذه املادة، يقر الدستور ويصرح بـأن        " من الدستور على أنه      ٣تنص املادة     -٤٠٣

عة، كانت وستظل قائمة يف    ما يرد أدناه من حقوق اإلنسان وحرياته األساسية، منفردة وجمتم         
موريشيوس دون متييز بسبب العرق أو األصل أو الرأي السياسي أو اللون أو املعتقد أو نوع                

  : حقوق اآلخرين وحرياهتم ومراعاة املصلحة العامةاحترام باجلنس رهناً
  حق الفرد يف احلياة واحلرية واألمان على شخصـه والتمتـع حبماية القانون؛  )أ(  
  ة الضمري والتعبري والتجمـع وتكـوين اجلمعيات وحرية إنشاء املدارس؛حري  )ب(  
حق الفرد يف محاية حرمة مرتله وسائر املمتلكات، ومحايته من جتريده مـن               )ج(  

  .املمتلكات دون تعويض
لغرض محاية تلك احلقوق واحلريات وختضع للقيود املذكورة يف تلك        هذه املادة    أحكام   وُتنفذ

 هذه القيود إىل ضمان أالّ ميّس أي فرد عندما يتمتع بتلك احلقوق واحلريات           األحكام، وترمي 
  ".حبقوق وحريات اآلخرين أو املصلحة العامة

  ).١٢٧ و١٢٦ الفقرتان (١انظر املادة   -٤٠٤
 من قانون تدريب األشخاص ذوي اإلعاقة وتوظيفهم على إنـشاء           ٤وتنص املادة     -٤٠٥

ألشخاص ذوو اإلعاقة من متييز نـاتج أو ناشـئ عـن    جملس يعمل على منع ما يتعرض له ا       
  .إعاقتهم

   وأماكن انتظار السياراتالوصول    
على أنـه جيـوز     ) املعدل (٢٠٠١من قانون املباين لعام     ) ١()ألف(١٥تنص املادة     -٤٠٦

للسلطة العامة، عند تشييد أحد املباين املفتوحة للجمهور، أو عند إدخال تعديالت واسـعة              
فات أو إصالحات عليها، أن تفرض الشروط اليت تراهـا مناسـبة لوصـول              النطاق أو إضا  
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املعوقني إىل أي جزء من املبين أو أماكن وقوف السيارات أو الفناء واستعمال املرافق التابعـة      
على أنه جيوز للسلطة العامة، فيمـا يتعلـق باملبـاين           ) ٢()ألف(١٥وتنص املادة   . ذا املبىن هل

  . اليت تراها مناسبة لتوفري أماكن لوقوف السياراتاجلديدة، أن تفرض الشروط

   املتعلقة بالسياسة العامةالقرارات    
جيري النظر يف مسألة التصديق على بروتوكول امليثاق األفريقي حلقـوق اإلنـسان               -٤٠٧

  . والشعوب بشأن حقوق املرأة يف أفريقيا

  التركات    
زوج الباقي على قيد احلياة يف اإلرث        من القانون املدين على حق ال      ٧٦٧تنص املادة     -٤٠٨

ومع ذلك، جيوز مبوجب الدسـتور أن       . على قدم املساواة مع الطفل عند وفاة الزوج اآلخر        
  .تعاجل قوانني األحوال الشخصية املسائل املتعلقة، يف مجلة أمور، بأيلولة املمتلكات

  ١٦ املادة    
  املساواة يف الزواج وقانون األسرة

  .ني حقوق وواجبات ومسؤوليات متساوية جتاه اآلخرلكل من الزوج  -٤٠٩

  التعليق العام     
اتبعت الوكالة الرائدة منهجية خمتلفة لتقدمي التقرير املوحَّد اجلامع للتقريرين الدوريني             -٤١٠

وحللت الوكالة الرائدة اإلجنازات واملعوقات والتحـديات       . ٢٠٠٩السادس والسابع يف عام     
 القضايا املتعلقة بقطاعات حمددة واملتصلة بتعزيز ومحاية املساواة للمرأة          والفرص املتاحة ملعاجلة  

  .يف حقوق اإلنسان
ومع ذلك، قد ال يكون من املناسب عملياً يف أحيان كثرية أن تقدم الوكالة الرائدة                 -٤١١

توصيات حمددة إذا كان تنفيذها ال يدخل بالضرورة يف نطاق اختصاصها لكوهنا هيئة خمتصة              
      . ولذلك حددت الوكالة الفرص املتاحـة والتحـديات       . السياسات والرصد فحسب  برسم  

 املتعلقة بالدعاية وكسب التأييد لتعميم اجلوانب اجلنـسانية         ألنشطةبيد أن احلكومة ستعزز ا    
  .على حنو فعال يف مجيع براجمها وتنفيذ امليزنة اليت تراعي الفوارق بني اجلنسني
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  اخلامتة  - رابعاً  
وبدأت هذه األزمة يف البلدان املتقدمة      . تدفع األزمة املالية العامل بأكمله إىل الكساد        -٤١٢

ومما ال شك فيه أن الشعور باآلثار السلبية لألزمـة  . النمو ووصلت بسرعة إىل البلدان النامية     
 تصاديق، وذلك بسبب االنكماش االً يف البلدان النامية وأقل البلدان منوا      املالية سيكون متفاوتاً  

  .العاملي الشامل، وتأثر أشد الناس فقراً إىل أقصى حد
وسيفرض الكساد االقتصادي املزيد من الضغوط على أعمال وزارة حقوق املـرأة              -٤١٣

ويف قطاع  .  عندما سيتعلق األمر بالنساء واألطفال      ورعاية األسرة، خصوصاً   األطفالوتنمية  
ومع زيادة  . ل من يتم االستغناء عن خدماهتم     العمل، ستكون النساء آخر من يتم تعيينهم وأو       

وبالنظر إىل دورهـن الثالثـي      .  اجلنسني، ستزيد التبعية املالية للنساء     الفجوة يف األجور بني   
، سيكون تأثري النتائج السلبية لألزمة االقتصادية علـيهن   "نساء وأمهات وزوجات  "بوصفهن  

تلبيـة احتياجـاهتن    "جأ النساء، من أجل     ومن املتوقع أن تل   . أكرب قدراً وخمتلفاً عن الرجال    
 بزيادة املشاركة يف القوى العاملة يف القطاع غري الرمسي، الذي           هلن، إىل زيادة دخو   "األساسية

وستتعرض األسـر   . ال يوفر هلن مزايا الضمان االجتماعي، وتقل فيه فعالية شبكات األمان          
لة مدخراهتا، إن وجدت، وحمدوديـة      املعيشية اليت تعوهلا النساء ملزيد من األخطار، بسبب ق        

  . بالرجالمقارنةممتلكاهتا وموجوداهتا األخرى، 
وتؤثر األزمة تأثرياً كبرياً على املرونة االقتصادية واالجتماعية للبلد وعلى األطفـال              -٤١٤

  .  لضعفهمأيضاً، نظراً
بري سيتم اختاذها وستزيد استجابة احلكومة لألزمة العاملية كثرياً وسيلزم معاجلة أي تدا  -٤١٥

من منظور خمتلف يراعي يف طريقة عملها تلبية احتياجات من هم يف أشد حاجة إليها وهـم                 
 وينبغي أن تستجيب هذه التـدابري أيـضاً       . املتأثرين مباشرة وعن طريق غري مباشر بالكساد      

  . واالقتصادية السائدة لتلبية االحتياجات الناشئة للمرأةالجتماعيةلألوضاع ا

       


