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 (CEDAW/C/MUS/Q/6-7)من قائمة القضايا واألسئلة ١الرد على القضايا املُثارة يف الفقرة     

انطوت عملية صياغة التقرير على مشاورات مع خمتلف الوزارات، واملؤسـسات،             -١
وكان اهلدف من هذه املشاورات هـو       . ومية وغري احلكومية، واجملتمع املدين    واملنظمات احلك 

التماس اإلسهامات ذات الصلة من هذه املنظمات املختلفة، ال سيما املعنية منها بالنـهوض              
كما . وقد وردت إسهامات من أصحاب املصلحة املعنيني      . باملرأة وبقضايا التمييز ضد املرأة    

دارات ذات الصلة يف قطاعات خمتلفة معلومات وبيانات تتعلق باملرأة  اإل/ُجِمَعت من الوزارات  
يف جماالت الصحة، والتعليم، والعمل، والتدريب، والضمان االجتماعي، واحلماية، والرياضة،          
وغري ذلك من املعلومات املهمة، حيث تعرب هذه املعلومات عن وضع املرأة يف موريـشيوس               

وُعقـدت اجتماعـات    .  باحلقوق املنصوص عليها يف االتفاقية     وتقّيم التقدم احملرز يف التمتع    
تشاورية مع مجيع أصحاب املصلحة والوزارات واملؤسسات احلكوميـة واملنظمـات غـري             
احلكومية، أحيطت علماً خالهلا بأمهية تقرير الدولة وبأمهية إسهاماهتا املتوقعة يف جناح صياغة             

لتقارير الواردة يف اتفاقية القضاء على مجيع أشـكال         التقرير وفقاً للمبادئ التوجيهية لكتابة ا     
وُعمِّم مشروع التقرير على أصحاب املصلحة، مبا يف ذلك منظمات اجملتمع        .التمييز ضد املرأة  

وقد حظيت  . املدين؛ وأُدرجت اآلراء الواردة من هذه اجلهات يف التقرير وجرى التحقق منها           
لوضـع  ابصدق  كس  يث تع حب وأُدرجت يف التقرير،     مجيع اآلراء والتعليقات الواردة بالقبول    

وقُدم للوزارة، يف سـياق إعـداد       . املتعلق بالتمييز الذي تتعرض له املرأة من خمتلف املصادر        
اإلدارات احلكومية واملنظمات غري احلكومية،     /مشروع التقرير، الدعم والتعاون من الوزارات     

نفة، منها ما خيص الربامج واخلدمات      ويتضمن مشروع التقرير معلومات مفصلة وبيانات مص      
  .املنفذة على مجيع املستويات

وفيما يتعلق باعتماد التقرير، قدمت دولة موريشيوس مشروع التقرير رمسياً إىل احلكومة   -٢
  .غري أنه مل ُيقدَّم إىل الربملان بالنظر إىل أن ذلك ليس هو املمارسة املتبعة. اليت وافقت عليه

  ٢ املُثارة يف الفقرة الرد على القضايا    
وحيظـر  .  املبادئ الواردة يف االتفاقية    معظماعُتمد عدد من القوانني الوطنية تتضمن         -٣

وحيظر . الدستور، الذي ميثل القانون األعلى للبلد، التمييز القائم على عدة أسس، منها اجلنس           
ظر قانون تكافؤ الفرص حيذلك ك. أيضاً اعتماد قوانني تكون متييزية يف حد ذاهتا أو يف تأثريها     

 أي متييز مباشر أو غري مباشر يف خمتلف اجملاالت، منها العمل، والتعيني، والترقية، ٢٠٠٨لعام 
. ومعاملة املوظفني يف القطاعني العام واخلاص، وتقدمي اخلدمات، واحلصول علـى التعلـيم            

التمييز القائم  مكافحة  قانون  كما أن   .  ضد التحرش اجلنسي   اً أحكام يشمل فضالً عن ذلك   و
معظم األحكام الواردة يف االتفاقية على النحو املذكور يف التقارير          يتضمن  على أساس اجلنس    

وأعلنـت احلكومـة، يف برناجمهـا      . ملوريشيوس) ٢٠٠٤(الدورية الثالث والرابع واخلامس     
وسوف تنطوي عملية املراجعة هذه     . ، عزمها إجراء مراجعة للدستور    ٢٠١٥-٢٠١٠ للفترة
 مشاورات واسعة املدى، وسوف ُيشكّل فريق من اخلرباء الدستوريني لتقييم عملية تطبيق على

  . وللنظر يف تنفيذ اإلصالحات الدستورية املناسبة١٩٦٨الدستور منذ عام 
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 التمييزيـة يف تـشريعاتنا      األحكام" التقرير "٢٠٠١وحدَّد تقرير فرقة العمل لعام        -٤
 بشأن التمييـز  ١١١ة، مثل اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم الوطنية املتعلقة بالصكوك الدولي 

، واتفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييز العنصري، واتفاقيـة          )يف جمال االستخدام واملهنة   (
القضاء على مجيع أشكال التمييز ضد املرأة، والعهد الـدويل اخلـاص بـاحلقوق املدنيـة                

 يتشارك يف رئاستها معايل النائب العام ومعـايل         وقد أنشأت احلكومة جلنة رصد    . والسياسية
نظر يف تنفيذ التوصيات الواردة يف تقرير       كي ت وزير العمل والعالقات الصناعية واالستخدام،      

فرقة العمل هبدف حتقيق االتساق بني تشريعاتنا الوطنية وبني أحكـام الـصكوك الدوليـة               
سبات، وعقدت مشاورات مع مجيع     وقد اجتمعت جلنة الرصد يف مخس منا      . املذكورة أعاله 

ومل . أصحاب املصلحة بغية أخذ آرائهم وتعليقاهتم يف االعتبار يف إطار حتقيق هذا االتفـاق             
أمـا  . ألن عملية التشاور هذه ال تزال جاريـة،       املشار إليها أعاله    يبدأ بعد تنفيذ التوصيات     

اعتباره ينطوي على التمييز،    ، الذي أشري إليه يف تقرير فرقة العمل ب        ١٩٧٥قانون العمل لعام    
ويقضي هذا القانون، وفقاً    ). القانون (٢٠٠٨فقد أُلغي بالفعل وحلَّ حمله قانون العمل لعام         

لتوصيات اللجنة املعنية بالقضاء على التمييز ضد املرأة، بعدم قصر مزايا األمومـة املمنوحـة             
كما يقّدم القانون مفهـوم     . ءللموظفات على ثالثة أبناء، وتوسيع نطاقها لتشمل مجيع األبنا        

باإلضافة إىل ذلك، يتصدى القانون ملـسألة العنـف يف   . مزايا األبوة جلميع العاملني الذكور    
أي حماولة  "ويعرِّف القانون التحرش اجلنسي بأنه      . مكان العمل، مبا يف ذلك التحرش اجلنسي      

و االخنـراط يف أي     ، أ غري مرحب بـه    من املرأة، أو أي طلب جنسي        اًجنسية ال جتد ترحيب   
سلوك ذي طبيعة جنسية جتاه شخص آخر غري راغب فيه، يف ظروف ميكن أن يتوقع فيها أي     

كما يوفر القانون ". شخص عاقل أن يتعرض الشخص اآلخر لإلهانة أو االعتداء أو التخويف
  . احلماية للعامالت من الفصل بسبب إبالغهن عن حاالت التحرش اجلنسي

  ٣ا املُثارة يف الفقرة الرّد على القضاي    
تتاح ألعضاء اجلهاز القضائي وموظفي مكتب النائب العام ومكتب مـدير النيابـة               -٥

العامة، يف إطار أدائهم لواجباهتم، فرصة حضور املؤمترات وحلقات العمل واحللقات الدراسـية         
ق اإلنسان  ، ُعقدت حلقة دراسية قضائية يف جمال حقو       ٢٠٠٨ويف عام   . املتعلقة حبقوق اإلنسان  

اشترك يف تنظيمها اجلهاز القضائي ومكتب النائب العام، مبساعدة من برنامج األمم املتحـدة              
وقُدمت للمشاركني يف هذه احللقة التوعية بشأن أحكام صكوك دولية خمتلفة لألمـم             . اإلمنائي

ـ              وق املتحدة يف جمال حقوق اإلنسان وبشأن صكوك إقليمية أخرى، مثل امليثاق األفريقي حلق
، عزمها علـى  ٢٠١٥-٢٠١٠وأعلنت احلكومة، يف برنامج عملها للفترة     . اإلنسان والشعوب 

مراجعة اهليكل املؤسسي لتدريب قضاة احملاكم وقضاة الصلح واملـوظفني املكلفـني بإنفـاذ              
كامل لتقدمي التدريب املستمر لقضاة احملاكم وقضاة الصلح        متومن املعتزم إنشاء معهد     . القانون

وقد أوشك مكتب النائب العام على الفـراغ مـن وضـع    .  املكلفني بإنفاذ القانون واملوظفني
  .مشروع قانون بإنشاء معهد للدراسات القضائية والقانونية
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  ٤الرد على القضايا املُثارة يف الفقرة     
شكَّلت احلكومة جلنة لدراسة مدى مالئمة أحكام الشريعة اإلسالمية فيما يتعلـق              -٦

ل إىل توافق يف اآلراء     غري أنه من غري املمكن التوص     . ية وتأثريها على املرأة   باألحوال الشخص 
  . املدارس الفكرية يف اجملتمع املسلم يف البلدبني خمتلف

  ٥الرّد على القضايا املُثارة يف الفقرة     
 على أسس خمتلفة، منها التمييزاعتمدت موريشيوس قانون تكافؤ الفرص الذي حيظر        -٧

 اإلثين والعرق واجلنس وامليل اجلنسي يف جماالت خمتلفة من األنـشطة، هـي              اللون واألصل 
العمل والتعليم وتقدمي السلع أو اخلدمات وتوفري املرافق واإلقامة ومتلك العقـارات وإنـشاء              
الشركات وإقامة الشراكات وتكوين اجلمعيات املسجلة والعضوية يف النوادي ودخول املباين           

ينص القانون على إنشاء شعبة لتكافؤ الفرص تتبع اللجنـة الوطنيـة            كما  . وممارسة الرياضة 
عة من أجل إنفاذ أحكام     حلقوق اإلنسان، وإنشاء حمكمة لتكافؤ الفرص ذات صالحيات واس        

من القانون على أن تضع شعبة تكافؤ الفـرص املبـادئ           ) و)(٣(٢٧ ادة امل وتنص. القانون
لتمييز، وأن تتخذ مجيع التـدابري الـضرورية        التوجيهية ومدونات السلوك املناسبة لتجنب ا     

. لضمان توجيه نظر أصحاب العمل وعامة اجلمهور إىل املبادئ التوجيهية ومدونات السلوك           
ومع ذلك، قررت احلكومة مؤخراً إنشاء جلنة مستقلة كاملة املقومات، منفصلة عن اللجنـة              

ون مكتب رئيس الوزراء تعاونـاً  ويتعا. الوطنية حلقوق اإلنسان، ُتكرَّس ملسألة تكافؤ الفرص  
وثيقاً مع مكتب النائب العام بشأن التعديالت اليت سُتدَخل على قانون تكافؤ الفرص، حبيث              

وقد أُعدَّ مشروع   . ُينص يف هذا القانون على إنشاء جلنة لتكافؤ الفرص تعمل كهيئة مستقلة           
  .قانون يف هذا السياق

  ٦  املُثارة يف الفقرةقضاياالرّد على ال    
 مـع   ٢٠٠٨قد أصدرت جلنة عاملة، عقب جلسة الستثارة األفكار ُعقدت يف عام              -٨

أصحاب املصلحة، ورقة خضراء عن املفهوم اجلديد للمساعدة القانونية، وعن طلبات احلصول            
على املساعدة القانونية، ومعيار األهلية، وتوسيع نطاق خدمات املساعدة القانونيـة املقدمـة،             

كما تنظر اللجنة جبدية يف إمكانية توفري املساعدة القانونيـة          . ساعدة القانونية وإنشاء جملس للم  
ويشجَّع أعضاء املهن القانونية على تقدمي املزيد من املـساعدة القانونيـة            . مرحلة التحقيق  يف

  . وقد ُوزعت الورقة اخلضراء على مجيع أصحاب املصلحة بغية تلقي آرائهم وتعليقاهتم. اجملانية
ضي أحكام قانون املساعدة القانونية مبنح هذه املساعدة إىل النساء ضحايا العنف            وتق  -٩

كما تتعلق معظم طلبات احلصول على املساعدة القانونية مبسائل قـانون األسـرة،             . املرتيل
ويقدم مكتب النائب العام املـساعدة      . كالطالق والنفقة وحقوق زيارة األطفال وحضانتهم     

عن طريق تقدمي خدمات املشورة إىل الوزارة حال وحني طلبها علـى            لضحايا العنف املرتيل    
  . وتعتزم احلكومة مراجعة قانون املساعدة القانونية يف وقت قريب. مستوى احملكمة
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  ٧الرد على القضايا املثارة يف الفقرة     

  تغري املسميات    
البعـد اجلنـساين    " هنجإىل  " دور املرأة يف التنمية   "نتيجة للتحول املفاهيمي من هنج        -١٠

ري اسم وزارة حقوق املرأة وتنمية الطفـل ورعايـة األسـرة إىل وزارة              يتغجرى  ،  "والتنمية
 عقـب   ٢٠١٠مـايو   /أيـار املساواة بني اجلنسني وتنمية الطفل ورعاية األسرة، وذلك يف          

  . االنتخابات العامة

  املوارد البشرية واملالية    

  املوارد البشرية     
  سب الربامجالوظائف املمولة حب

  وحدة الشؤون اجلنسانية - املرأة وتعميق املفهوم اجلنساين الربنامج املتعلق بتمكني
  ٢٠١١  ٢٠١٠  ٢٠٠٩  ٢٠٠٨  
   يف املائة١٧,٤   يف املائة١٨,٢   يف املائة٢٢,٤    

  عدد العاملني يف اهليئات شبه احلكومية املشاركني يف تعزيز املساواة بني اجلنسني    
  ٢٠١١  ٢٠١٠  ٢٠٠٩  ٢٠٠٨  السنة

صاحبات الــوطين لــاجمللــس 
  املشاريع

٢٨  ٢٥  ٢٥  ٢٧  

  ٣٠٧  ٢٩٨  ٢٩٧  ٢٩١  اجمللس الوطين للمرأة

  املوارد املالية    
  املوارد املالية حبسب الربامج 

  وحدة الشؤون اجلنسانية - املرأة وتعميق املفهوم اجلنساين الربنامج املتعلق بتمكني
  ٢٠١١  ٢٠١٠  ٢٠٠٩  ٢٠٠٨  
    ٥٢ ٠٥٠ ٠٠٠ 

  روبية موريشية
١٠١ ٩٣٠ ٠٠٠ 

  روبية موريشية
٩٨ ٢٧٥ ٠٠٠ 

  روبية موريشية
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املخصصة للهيئات شبه احلكومية املـشاركة      ) باملليون روبية موريشية  (اعتمادات امليزانية       
  تعزيز املساواة بني اجلنسني يف

  ٢٠١١  ٢٠١٠  ٢٠٠٩-٢٠٠٨  ٢٠٠٨-٢٠٠٧  السنة املالية
اجمللس الـوطين   

ــ صاحبات لــ
  عاملشاري

 مليـــون ٤,٨
  روبية موريشية

ــون ١١,٥  ملي
  روبية موريشية

 مليـــون ٨,٢
  روبية موريشية

 ماليني روبية   ٥
  موريشية

اجمللس الـوطين   
  للمرأة

ــون ٤٠,٤  ملي
  روبية موريشية

ــون ٧٧,٥  ملي
  روبية موريشية

 مليون روبية   ٥٨
  موريشية

 مليون روبية   ٦٠
  موريشية

  اإلجنازات الرئيسية     
  : ات الرئيسية يف ما يليتتمثل اإلجناز  -١١

 علـى أن    ٢٠١٥-٢٠١٠ من الربنامج احلكومي للفترة      ‘١‘١٢٨تنص الفقرة    •
تكفل احلكومة أن تكون سياساهتا وبراجمها ومشاريعها مراعية للمنظور اجلنـساين           "

وتقدم املساعدة التقنية إىل مجيع الوزارات من أجل وضـع سياسـات جنـسانية              
  ". قطاعية

ساواة بني اجلنسني وتنمية الطفل ورعاية األسرة هي اآلليـة          ن وزارة امل  أل نظراً •
يتمثل يف تنسيق ورصد عملية تعميق املنظور اجلنساين        فإن دورها   اجلنسانية الوطنية،   

ويتمثل هدف احلكومة يف ضمان أن تعتمد       . يف مجيع السياسات والربامج احلكومية    
  . وات اخلمس القادمةمجيع الوزارات سياساهتا اجلنسانية القطاعية خالل السن

أُنشئت جلنة توجيهية وطنية معنية بتعميق املنظور اجلنـساين، برئاسـة معـايل              •
الوزير، ويتمثل هدفها العام يف رصد وتقييم عملية تنفيذ إطار السياسات الوطنيـة             
اجلنسانية يف مجيع الوزارات القطاعية عن طريق قيام كـل وزارة بوضـع وتنفيـذ               

  . سياساهتا اجلنسانية
ويف حماولة إلدامة آلية جهات تنسيق الشؤون اجلنسانية، ارتأت وزارة املـساواة    •

 هيكل مـستدام مبـرور      تأسيسبني اجلنسني وتنمية الطفل ورعاية األسرة ضرورة        
 والـربامج   الزمن، مع ضمان تغلغل مفهوم املساواة بني اجلنسني يف مجيع السياسات          

ت القطاعية على إنـشاء وحـدات       ذلك شجعت هذه الوزارة الوزارا    بو. احلكومية
؛ )ال تقل عن درجة األمني املساعد الرئيسي      (للمرأة تتألف من نقاط اتصال جنسانية       

وموظف تقين أقدم؛ وموظفني كبار من أقسام املوارد البشرية والـشؤون املاليـة؛             
  .وموظف أقدم من قسم اإلحصاء؛ وأي موظف آخر ُيختار حبسب االقتضاء
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ة املساواة بني اجلنسني وتنمية الطفل ورعاية األسرة، حـىت          وأُبلغت رمسياً وزار   •
 : اآلن، بإنشاء الوحدات اجلنسانية التالية يف الوزارات املعنية

  وحدة البنية األساسية العامة والتنمية الوطنية، والنقل الربي والشحن البحري •
  السياحة واالستجمام •
  التعليم واملوارد البشرية •
  ن الغذائي الصناعات الزراعية واألم •
  الصناعة والتجارة •
  الصحة ونوعية احلياة •
  اخلدمة املدنية واإلصالحات اإلدارية •
  العمل والعالقات الصناعية واالستخدام •
  .الشباب والرياضة •

، وضعت مثاين وزارات سياساهتا القطاعية اجلنسانية، وهي وحـدة          ٢٠١٠ويف عام     -١٢
 الربي والشحن البحري؛ وزارة املـساواة بـني      البنية األساسية العامة والتنمية الوطنية والنقل     

اجلنسني وتنمية الطفل ورعاية األسرة؛ التعليم واملوارد البشرية؛ الصناعات الزراعية واألمـن            
الغذائي؛ الصناعة والتجارة؛ الشباب والرياضة؛ الصحة ونوعية احلياة؛ العمـل والعالقـات            

  .الصناعية واالستخدام
، ٢٠١١ أربع وزارات إضافية يف عـام        ليشملالعملية   نطاق هذه    سيجري توسيع و  -١٣

هي وزارات الطاقة واملرافق العامة؛ والسياحة والترفيه؛ ومصايد األمساك؛ واخلدمـة املدنيـة             
  . واإلصالحات اإلدارية

  ٨الرد على القضايا املثارة يف الفقرة     
اجلنسني وتنمية الطفل   باإلضافة إىل احلمالت احلالية اليت تنظمها وزارة املساواة بني            -١٤

ورعاية األسرة يف جمال متكني املرأة واملساواة بني اجلنسني، عززت الوزارة محلتها يف جمـال               
اإلعالم والتثقيف من أجل توعية املرأة باألحكـام املُدرجـة يف االتفاقيـة وبـالربوتوكول               

  . االختياري وإجراءات التحقيق
ويف سـياق اليـوم     .  احلقوق القانونية للمرأة   وتقدم الوزارة برامج للتوعية يف جمال       -١٥

، وأصـدرت   "املرأة كعامل للتحـول   "، نظمت الوزارة ندوة عن      ٢٠١١الدويل للمرأة لعام    
عشر أسئلة وأجوبة عن اتفاقية القضاء على مجيع        "سلسلة من املنشورات، منها كتيب بعنوان       

  . بربوتوكوهلا االختيارياستهدف تعريف القراء باالتفاقية و" أشكال التمييز ضد املرأة
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   ٩الرد على القضايا املثارة يف الفقرة     
ُتبذل جهود على مجيع املستويات لتسريع عملية حتقيق املساواة الفعلية بـني املـرأة                -١٦

، ُرشحت السيدة مونيـك  ٢٠١٠نوفمرب /تشرين الثاين  ١٣ويف  . والرجل يف خمتلف اجملاالت   
 ١٥كما كانت املرأة تشغل نسبة      . مجهورية موريشيوس  بِيلبو نائبة لرئيس     -أغنس أوهسان   

  . ٢٠١٠ من مناصب السفراء يف عام يف املائة

   ١٠الرد على القضايا املثارة يف الفقرة     
غري أن  . مل ُيرصد اعتماد مايل لتنفيذ التدابري املؤقتة املدرجة يف قانون تكافؤ الفرص             -١٧
يقضي بتخصيص اعتماد للتدابري اخلاصة املتخذة       من قانون التمييز على أساس اجلنس        ٩ ادةامل

لتحقيق املساواة الفعلية بني الرجل واملرأة واألشخاص ذوي احلاالت االجتماعيـة املختلفـة             
  . والنساء احلوامل

  ١١الرد على القضايا املثارة يف الفقرة     
ة رعاية ومحاية   فيما يتعلق باملعلومات املتصلة برصد تأثري التدابري املتخذة، تقترح وحد           -١٨

 من أجل رصـد وتقيـيم       ٢٠١٢األسرة التابعة للوزارة التماس اخلدمات االستشارية يف عام         
الذي تنفذه وزارة املساواة بني اجلنسني وتنمية الطفل ورعاية         " الرجال بوصفهم شركاء  "برنامج  

ضـوء  ويف  .  لتنظيم األسرة ورعايتـها    س بالتعاون مع رابطة موريشيو    ٢٠٠٣األسرة منذ عام    
تقرير الرصد والتقييم، سُينظر يف تنفيذ مشاريع جديدة تستهدف مكافحة القوالب اجلنـسانية             

  . النمطية املتعلقة بأدوار املرأة والرجل يف األسرة واجملتمع احمللي واجملتمع العام

  ١٢الرد على القضايا املثارة يف الفقرة     
وال يوجـد   . مقاضاة مرتكبيه تلقائياً  ال ُيصنف العنف املرتيل كفعل إجرامي وال ميكن           -١٩

حكم يف القانون جيرم العنف املرتيل حتديداً، وإمنا يوجد عدد من األفعال اإلجرامية اليت ميكن أن                
وتتفاوت هذه األفعال من جرمية     . ُيحاكم عليها أي شخص إذا ارتكبها يف سياق العنف املرتيل         

، إىل االعتداء املـشدد، واالعتـداء العـام،         )ةاليت حتدث فيها الوفا   (القتل العمد والقتل اخلطأ     
  . واالغتصاب، واملساس بالعفة، والتحرش اجلنسي، والتهديد، والترهيب اجلنائي، واالحتجاز

 وُيعرَّف العنف املرتيل تعريفاً واسـع النطـاق يف قـانون احلمايـة مـن العنـف                  -٢٠
 على الـضحية أو إحلـاق   ، حيث ال يقتصر التعريف على االعتداء البدين       ١٩٩٧ لعام املرتيل

إصابة هبا وإمنا يشمل أيضاً ختويفها، أو مضايقتها، أو إساءة معاملتها، أو هتديدها، أو إتالف               
ومينح . ممتلكاهتا، أو حبسها أو احتجازها، أو الشروع يف ارتكاب أي من األفعال املذكورة            

رتيل يف تقدمي طلـب     قانون احلماية من العنف املرتيل احلق ألي شخص يقع ضحية العنف امل           
. للحصول على أمر احلماية، أو أمر احلق يف العيش يف املسكن، أو أمر احلق يف حيازة املسكن         

فإذا منحت احملكمة هذا احلق، جيب على اجلاين الذي ارتكب العنف ضد الضحية أن ميتثـل                
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رمية وخيضع،  فإذا مل ميتثل اجلاين لألمر، فإنه يرتكب بذلك ج        . لألمر أو ألي شروط مقترنة به     
. روبية أو للسجن فترة ال تتجـاوز سـنتني         ٢٥ ٠٠٠ حال إدانته، لدفع غرامة ال تتجاوز     

 وفقـاً لربنـامج احلكومـة       ٢٠٠٧وأُدخلت تعديالت على قانون العنف املرتيل يف عـام          
وينص قانون العنـف    .  الذي أكد احلاجة إىل تعزيز آلية إنفاذ القانون        ٢٠١٠-٢٠٠٥ للفترة

دَّل على عقوبات مشددة على جرمية عدم االمتثال عمداً ألي أمر يصدر مبوجـب              املرتيل املُع 
 من القانون مبعاقبة الشخص املدان بعدم االمتثال ألي أمر بـدفع            ١٣ ادةقضي امل تو. القانون

ومتـنح تعـديالت    .  روبية وبالسجن ملدة ال تتجـاوز سـنتني        ٢٥ ٠٠٠غرامة ال تتجاوز    
لى الشخص، املدان للمرة الثانية أو التالية، بدفع غرامـة           احملكمة سلطة احلكم ع    ٢٠٠٧ عام
ويف حاالت استثنائية، ُتخـوَّل احملكمـة       .  روبية وبالسجن ملدة سنتني    ٥٠ ٠٠٠ تتجاوز ال

سلطة إصدار أمر يلزم الشخص املدان بارتكاب خمالفة مبوجب القانون حبـضور جلـسات              
 الشخص ألمر حضور جلسات اإلرشاد،      فإذا مل ميتثل  . إرشاد بدالً من احلكم عليه بعقوبات     

وجتيـز أيـضاً التعـديالت      . جيوز للمحكمة أن تفرض عليه عقوبة على املخالفة األصـلية         
للمحكمة، باإلضافة إىل إصدار أي أوامر، أن تلزم الشخص املدان بدفع نفقة للضحية وألي              

كما منحت  . ٢٠٠٧م  لعا) املعدل(ومل يبدأ بعد إنفاذ قانون احلماية من العنف املرتيل          . طفل
 السلطة لرئيس القضاة يف وضع قواعـد        ٢٠٠٧التعديالت اليت أُدخلت على القانون يف عام        

) املعـدل (ومل يصدر بعد قانون احلماية من العنف املـرتيل          . تنظم عملية تنفيذ أوامر احلماية    
  .  حلني الفراغ من مشروع القواعد الذي تعده جلنة القواعد٢٠٠٧ لعام
دد حتوحدة شرطة محاية األسرة، يف املقام األول، حاالت العنف األسري، و           عاجلوت  -٢١
فإذا تلقت هذه الوحدة بالغاً عن      .  من القانون املذكور أعاله واجبات هذه الوحدة       ١١ ادةامل

. وقوع حالة عنف مرتيل، يقوم موظفوها مبقابلة كل من الضحايا واجلناة وإسداء املشورة هلم             
أو وحـدة إسـداء     /لزم مزيداً من املشورة فُتحال إىل أخصائي نفسي و        أما احلاالت اليت تست   

  .املشورة لألسرة، التابعة لوزارة املساواة بني اجلنسني وتنمية الطفل ورعاية األسرة
ويف حاالت العنف املرتيل اليت يتعرض فيها الضحايا إلصابات خطرية أو اليت يستمر               -٢٢

م للضحايا املساعدة والتوجيهات الضرورية عند التقدم       فيها العنف رغم إسداء املشورة، فُتقد     
أما يف احلاالت اليت ُيرتكب فيها مزيد من أعمال العنـف           . بطلب احلصول على أمر احلماية    

 ١٣ لى اجلناة وُيعاملون وفقاً للمادة    املرتيل ضد الضحايا الذين يطلبون أمر احلماية، فُيقبض ع        
  . من قانون احلماية من العنف املرتيل

  / آذار ٣١ إىل   ٢٠٠٨ينـاير   /وقد تلقت الشرطة، خالل الفترة من كانون الثـاين          -٢٣
 ١ ٣٥٥ حالة عنف مرتيل، من بينها ٩ ٠١٧، بالغات عن وقوع ما جمموعها       ٢٠١١ مارس

  . ويقدم املرفق األول بياناً مصنفاً هبذه احلاالت. زوجة تعّرضن لالعتداء وهن حتت أمر احلماية
 الـيت مت     عدد حاالت العنف املرتيل ضد النـساء       بشأنلثاين بيانات   ويعرض املرفق ا    -٢٤

، وبيانات عن النساء الاليت قُتلن بيد الزوج أو العشري أو الزوج السابق، خالل              اإلبالغ عنها 
  . السنوات األربع األخرية
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سابق أو اخلليل احلـايل  لزوج احلايل أو الزوج ال املرتيل املُبلغة اليت يرتكبها االضحايا اإلناث يف حاالت العنف    
  ٢٠١٠ و٢٠٠٩السابق، خالل العامني  أو اخلليل

    ٢٠١٠  ٢٠٠٩  
      اجلرائم
  ٧  ٨  القتل

  ٣  ٥  القتل العمد  
  ١  ١  اجلروح واإلصابات املسببة للوفاة دون وجود نية القتل  
  ٣  ١  الشروع يف القتل  
    ١  القتل اخلطأ  

  ٢ ٤٩٤  ٢ ٦٠٥  االعتداء واجلرائم ذات الصلة به
اجلروح واإلصابات املسببة لفقدان إحدى العينني أو كلتيهمـا؛ أو            

  كسر الذراع أو الرجل أو الفخذ
١    

  ٤  ٤  االعتداء مع سبق اإلصرار  
  ٢ ٤٨٧  ٢ ٦٠٠  االعتداء البسيط  
االعتداء املسبب للمرض أو لعدم القدرة على العمل الشخصي ملـدة           

  تزيد على عشرين يوماً
  ٣  صفر

  ١٤  ٣٣  سيةاجلرائم اجلن
  ٤  ٤  االغتصاب  
  ١  ٢  املساس بالعفة  
  ٩  ٢٦  اللواط  
    ١  التحرش اجلنسي  

  ٦  ١  جرائم أخرى ضد األشخاص واألخالق
  ٣  ١  احلبس  
  ٣  صفر  الترهيب اجلنائي  

  .قوة الشرطة املوريشيوسية: املصدر

  وسيوطبيعته وتكاليفه بالنسبة إىل االقتصاد املوريشي دراسة مدى العنف املرتيل    
  :تتمثل نتائج التقرير فيما يلي  -٢٥

يبلغ معدل انتشار اإليذاء البدين الذي ُيؤّول بأنه مشاجرات بني الشركاء أفضت     •
   يف املائة؛٣,٩إىل إيذاء بدين 

 ١,٩ يف املائة باملقارنة مـع       ٥,٩تبلغ النسبة املئوية للنساء ضحايا العنف البدين         •
  للرجال؛

رجالً ضحية   ٥ ٣٥٣شري التقديرات إىل وقوع حنو      فيما يتعلق باإليذاء البدين، ت     •
  ؛امرأة ١٦ ٥٣٦هلذا اإليذاء خالل العام األخري باملقارنة مع حنو 
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 يف املائة من العينة املُبلّغة ١ شكل إيذاء جنسي، وقع يففيما يتعلق بالعنف املرتيل    •
   شهراً األخرية؛١٢  ضحية هلذا اإليذاء خالل ال

 يف املائة من مجيع أفـراد العينـة،       ٠,٢ي من الذكور    ميثل ضحايا اإليذاء اجلنس    •
   يف املائة للضحايا من اإلناث؛ ١,٤باملقارنة مع 

يزيد انتشار العنف املرتيل الذي يتخذ شكل اإليذاء النفسي على اإليذاء البـدين             •
 يف املائة من العينة اليت أبلغت عن التعرض لإليـذاء           ١٠واجلنسي، حيث تعرض له     

  بشكل عام؛
 أن هناك فرقاً بسيطاً فيما يتعلق باإليذاء النفسي الذي يتعرض له الرجـال              يبدو •

  والنساء؛
يوجد اجتاه حنو زيادة نسبة ضحايا خمتلف أشكال التمييز بـني الـشرائح ذات               •

ـ             املهـين   عمستوى التعليم والدخل املنخفض وكذلك بـني الـشرائح ذات الوض
  املنخفض؛

ن يف فئة ضحايا اإليذاء البدين ال يعتربون         يف املائة من الضحايا الذين ُيصنفو      ٣٨ •
  أنفسهم ضحايا؛

 فقط من الضحايا الذين أكدوا وقوعهم ضحايا لإليذاء النفسي خـالل            ١٥,٦ •
  العام األخري يعتربون أنفسهم ضحايا للعنف املرتيل؛

 يف املائة من العينة املستهدفة يعرفون على األقل بعض ضحايا العنف املرتيل،             ٣٦ •
   يف املائة منهم الكثري من هؤالء الضحايا؛٦بينما يعرف 

سبت قيمة مالية ملعرفة حجم العبء الذي ُيشكله هذا النوع من العنف على             ُح •
  االقتصاد؛

   مليون روبية موريشية؛ ٢٢١تصل التكاليف املباشرة اليت يتكبدها الضحايا إىل حنو  •
ن حيث اخنفاض   تصل التكاليف غري املباشرة اليت يتكبدها االقتصاد واجملتمع، م         •

 ٩٨٨ العمل، والتأثري على األعمال املرتلية، والتغيب عن العمـل، إىل حنـو              إنتاجية
  مليون روبية موريشية؛

 مليـون   ١٩٦وصلت التكاليف املباشرة اليت يتكبدها مقدمو اخلدمات إىل حنو           •
  ؛٢٠٠٩-٢٠٠٨روبية موريشية خالل الفترة 

  ؛ ٢٠٠٩-٢٠٠٨ موريشية خالل الفترة  مليار روبية١,٤قُدرت التكلفة الكلية بنحو  •
  :تتمثل األسباب الرئيسية للعنف املرتيل فيما يلي •

  تعاطي املخدرات؛ •
  االخنراط يف عالقات خارج إطار الزواج؛ •
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  املشاكل املالية؛ •
  تدخل األصهار؛ •
  االفتقار إىل مهارات حل الرتاعات؛ •
  .االفتقار إىل سبل االتصال •

  تقرير مراقيب احلسابات    
يلي نتائج تقرير مراقيب احلسابات بشأن ما هو قائم من اخلـدمات والرعايـة              فيما    -٢٦

  : املقدمة يف مكاتب دعم األسرة ودور إيواء النساء

  مكاتب دعم األسرة    
ويشعر هؤالء العمالء   . ال يتمتع عمالء مكاتب دعم األسرة مبستوى تعليمي مرتفع          -٢٧

أوامر (ويبدو أن احلماية القانونية     . ه املكاتب باالمتنان خلدمات الدعم املقدمة للضحايا يف هذ      
. ذات فعالية يف كبح مجاح مرتكيب العنف املـرتيل ) احلماية وأوامر احلق يف العيش يف املسكن 

ومع ذلك، مثة مرفق واحد، غري متاح حالياً يف مكاتب دعم األسرة، ميثل ملجـأً للـضحايا             
لضحايا باألمان إذا أُتيح هلم مكان يبيتون ومن املمكن أن يشعر ا. عندما يشعرون بعدم األمان

  . فيه ليالً يف حالة تعرضهم لنوع ما من اخلطر من شركائهم
وفيما خيص برنامج تقدمي اخلدمات، ينال موظفو مكاتب دعم األسرة وغريهم مـن            -٢٨

غري أنه يف الوقت الذي تليب فيه بعض اخلدمات تطلعـات الـضحايا،             . املهنيني تقديراً كبرياً  
سيما املشورة القانونية وتقدمي النصح والتوعية للعمالء بشأن إجراءات احملاكم، ال تقـدَّم              ال

على حنو مناسب، ال سيما فرص التدريب والعمـل وخـدمات املـساعدة              خدمات أخرى 
  .االجتماعية واخلدمات املقترنة بالطالق

ـ        . وتفي مكاتب دعم األسرة بواليتها      -٢٩ دمات ومع ذلك، ينبغي تقـدمي بعـض اخل
وينبغي للموظفني يف هذه املكاتب بذل مزيد مـن         . اإلضافية على النحو املقترح من الضحايا     

اجلهود لتمكني ضحايا العنف املرتيل من االستفادة من مرافق التدريب والتوظيف اليت توفرها             
وزارة املساواة بني اجلنسني وتنمية الطفل ورعاية األسرة، وغريها من أصـحاب املـصلحة              

. نيني، حيث حيتاج ضحايا العنف املرتيل إىل اكتساب مقومات االستقالل االقتـصادي           الوط
ومع ذلك، ينبغي . ومن شأن إنشاء حضانة لألطفال أن يليب احلاجة إىل رعاية أطفال الضحايا     

  ".سبل بناء الثقة يف أية عالقة بني الضحايا وشركائهم"إيالء مزيد من االهتمام لتوفري 
 اخلدمات وردود العمالء يف مكاتب دعم األسـرة أن البعـد املتعلـق              وتبني مراجعة   -٣٠

بالتدخل ُيراعى على حنو مناسب، رغم أن هناك جماالً للتحسن وفقاً للمالحظات والتوصـيات              
ومع ذلك، تشري أيضاً املناقشات اليت جرت مع موظفي مكاتب دعـم األسـرة إىل               . املقدمة
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فعالة يف اجملتمع بالتعاون مع املنظمـات اجملتمعيـة         ضرورة تنظيم مزيد من محالت التواصل ال      
  . وغريها من أصحاب املصلحة، إذ إن التصدي لقضية العنف املرتيل عامل قوي ملنع هذا العنف

وحيرص العديد من العمالء الذين جرت مقابلتهم على مواصلة احلياة مع شركائهم،              -٣١
ويستلزم هذا  . يغريون سلوك شركائهم  غري أهنم ال يعرفون كيف      . سيما من لديهم أطفال    ال

ويف الوقـت   . التغري يف السلوك هنجاً شامالً يضع اجلاين موضع املساءلة أمام نظام العدالـة            
احلاضر، توفر مكاتب دعم األسرة سبل االتصال بني العمالء واجلناة، ولكنها ال تربط بـني               

دعون إىل حضور دورات اإلرشاد،     ورغم أن اجلناة قد يُ    . اجلاين وبني البيئة االجتماعية للجناة    
وأن املوظفني قد يقومون بزيارات مرتلية للضحايا واجلناة، مل ُيوضع بعد برنـامج مـستمر               

ومن شأن الربوتوكوالت الرمسية املشتركة بني      . إيذاء شركائهم الكف عن   اجلناة من   لتمكني  
  . الوكاالت أن تيسر إقامة شراكات جديدة وفعالة لتحسني النوعية

  ور اإليواءد    
 اإلداريني، ومن مث فإن نوعيـة اخلـدمات         وظفنييف امل تعاين دور اإليواء من نقص        -٣٢

. املقدمة للضحايا تأخذ طابعاً أساسياً، مما ال يوفر للضحايا سبل التمكني على حنـو كامـل               
وبينما تقدم دور اإليواء يف بلدان أخرى خدمات خمتلفة، مثل التدريب على مهارات البحث              

أو العالج من مواد اإلدمـان      /مل، والتدريب أثناء العمل، والتوظيف، وأفرقة الدعم، و       عن ع 
فإن كانت دور   . ، فإن هذه اخلدمات ال ُتقدم بطريقة منهجية       )أو الكحول /مثل املخدرات و  (

اإليواء ال ميكنها تقدمي هذه اخلدمات، فيمكنها يف أحيان كـثرية أن حتيـل عمالءهـا إىل                 
  .م هذه اخلدماتالوكاالت اليت تقد

يرون أن من الضروري      وميكن القول إن أصحاب املصلحة العاملني يف دور اإليواء ال          -٣٣
وبدون توافر خيارات الـسكن     . توفري مساكن آمنة وميسورة الكلفة لضحايا العنف املرتيل       

يش ستواجه النساء صعوبة يف الفرار من العالقات اليت يتعرضن فيها لإليذاء وسُيرغمن على الع
ويف الوقـت الـذي     . يف ظروف دون املستوى الالئق أو العودة إىل من يؤذوهنن مرة أخرى           

حتتاج فيه بعض النساء املتعرضات لإليذاء إىل مأوى عاجل لفترة قصرية، حتتاج نساء أخريات     
ومـن مث، يـؤدي نقـص    . إىل مساعدة إسكانية طويلة األجل وجمموعة من خدمات الدعم 

ا إىل قضاء فترات أطول يف دور اإليواء، مما يفـرض مزيـداً مـن           خيارات السكن بالضحاي  
  .الضغط على اإلدارة وعلى جمموعة اخلدمات املتاحة

وتليب دور اإليواء الثالث، اليت هي قيد النظر هنا، احتياجات احملتاجني إىل املساعدة               -٣٤
ويقع . دور إيواء طارئة   اإلسكانية الطويلة األجل، وتعترب هذه الدور خدمة إسكانية انتقالية ال         

وُصمم السكن االنتقايل ليكـون     . السكن االنتقايل بني السكن الطارئ وبني السكن الدائم       
يقيم به سكانه مدة ستة أشـهر إىل   وعادة ما. مبثابة جسر إىل االكتفاء الذايت والسكن الدائم  

غري أن  . ديعامني، وجيب عليهم وضع أهداف من أجل العمل على حتقيق االستقرار االقتصا           
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تتوافر هبا السبل املناسبة وليـست يف        وصف األنشطة يبني أن دور اإليواء يف موريشيوس ال        
  . وضع ميكنها من حتقيق االستقرار االقتصادي للضحية

ويبني استعراض الدراسات تفاوت خصائص السكن االنتقايل املخـصص للنـساء             -٣٥
  :سم عموماً مبا يلياملتعرضات لإليذاء، وإن كان السكن االنتقايل يت

يوفر سكناً يف موقع واحد رغم أن بعض املساكن قد تكون وحدات مشتتة يف               •
  عدة مواقع؛

يقدم جمموعة واسعة من خدمات الدعم، مثل رعاية الطفل، وبرامج مناء الطفـل،              •
واملساعدة املالية، والعالج السريري، واملشورة يف جمايل التخطيط للحيـاة والتطـوير            

  املهين؛
غـري أن بعـض هـذه       . كه ويديره مقدمو خدمات مكافحة العنف املرتيل      ميتل •

الوحدات متثل شراكات بني املوردين الذين يقومون ببنائها وميتلكوهنا وبني مقـدم            
  .اخلدمة الذي يدير برامج خدمة العمالء

ومـع ذلـك،    . وتليب مبادئ تقدمي اخلدمات يف دور اإليواء االحتياجات األساسية          -٣٦
  .  مزيد من اخلدمات الشاملة واجليدة من أجل متكني الضحاياينبغي تقدمي

  ١٣الرد على القضايا املثارة يف الفقرة     
بغية مواجهة مشكلة العنف املرتيل، أنشأت وزارة املساواة بني اجلنسني وتنمية الطفل            -٣٧

 موظفني   معنية بالعنف املرتيل تتألف من     وطنية، جلنة   ٢٠٠٩فرباير  /ورعاية األسرة، يف شباط   
كبار من وزارات وإدارات ومنظمات غري حكومية خمتلفة، وتتمثـل مهمتـها يف تـشجيع               

  .واعتماد هنج منسَّق يف التصدي ملشكلة العنف املرتيل
 املرتيل يف املناطق هبدف سرعة النظر يف        بالعنفويف الوقت نفسه، أُنشئت جلان معنية         -٣٨

، بغية ضمان املتابعة السليمة جلميـع حـاالت         احلاالت والتشاور بشأهنا على مستوى املناطق     
العنف املرتيل املُبلَّغة للسلطات املعنية، مثل إدارة الشرطة، ووحدة شرطة محاية األسرة، ووزارة             

وكانت جلسات اللجان املعنية بالعنف املرتيل يف املناطق ُتعقـد          . الصحة ونوعية احلياة، وغريها   
وُنظِّمت حلقـة عمـل للتقيـيم       . ٢٠٠٩نوفمرب  /ثاينمرتني كل شهرين اعتباراً من تشرين ال      

، ومن املقرر عقد اجتماع للجنـة       ٢٠١٠ديسمرب  /مبشاركة ممثلي هذه اللجان يف كانون األول      
مايو من هذا العام لدراسة أوجه القصور اليت ُحدِّدت         /الوطنية املعنية بالعنف املرتيل يف هناية أيار      
  .ق يف التصدي حلاالت العنف املرتيلولتقدمي توصيات لضمان اختاذ هنج منسَّ

سيما املـساعدين يف      يف الشرطة، ال   للعاملنيوجيري تنظيم دورات تدريبية مستمرة        -٣٩
أقسام الشرطة ومشغلي اهلاتف الذين هم أول املتدخلني يف حاالت العنف املـرتيل املُبلَّغـة،               

أسلوب أكثر مهنيـة    وذلك من أجل تقدمي توجيهات واضحة بشأن التصدي للعنف املرتيل ب          
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كما . املعتدين باملعلومات واملشورة املناسبة يف أسرع وقت ممكن       /ومراعاة، وتزويد الضحايا  
ُيقدَّم التدريب الداخلي املستمر للعاملني يف وحدة شرطة محاية األسرة من أجل تزويدهم على   

ابة والـدعم   حنو أفضل باملهارات الالزمة للتصدي حلاالت العنف املرتيل ولتعزيـز االسـتج           
ويبني املرفق الثالث تفاصيل عن     . األطفال/املعتدين/ت متعددة إىل الضحايا   املقدمني من وكاال  

  .عدد العاملني يف الشرطة الذين تلقوا التدريب وعن الدورات التدريبية املقدَّمة
وفيما يتعلق باهلدف االستراتيجي الثاين، جيري تنظيم محالت توعية بشأن قـضايا               -٤٠

 تتعلق بالعنف املرتيل وإيذاء األطفال، منها االستغالل مبختلف أشكاله، وذلك يف مجيع             خمتلفة
وترد يف املرفق الرابع بيانات     . أحناء اجلزيرة، بغية متكني الضحايا واملعتدين من مكافحة اإليذاء        

  .إحصائية عن محالت التوعية
ام يشارك فيهـا اجملتمـع       للحفاظ على النظ   جمتمعيةومن ناحية أخرى، ُتنفَّذ أنشطة        -٤١

وتقدم وحدة شرطة محايـة األسـرة       . والشرطة من أجل حتسني اخلدمات املقدَّمة للمجتمع      
التوعية للجمهور، بتنظيم محالت توعية وتقدمي برامج تثقيفية، من خالل األنشطة اجملتمعيـة             

والبالغني، للحفاظ على النظام، وذلك يف جماالت العنف اجلنسي واجلنساين، وإيذاء األطفال            
  .واخلدمات اليت تقدمها الوحدة

وكثَّفت الشرطة محالهتا الوقائية كي تثبت نشاطها االستباقي يف وقاية اجملتمع مـن               -٤٢
أسابيع أمنية علـى    /، معارض ملدة أسبوع   ٢٠٠٨وتنظم الشرطة، منذ عام     . اجلرمية والعنف 

هذه املناسبات فرصة ممتـازة  املستوى الوطين، تشارك فيها وحدة شرطة محاية األسرة، ومتثل   
لتنفيذ محالت واسعة ملكافحة استغالل النساء عن طريـق عـرض اإلعالنـات وتوزيـع               

  .ويبني املرفق اخلامس عدد املشاركني يف األسبوع األمين. امللصقات/الكتيبات

  ١٤الرد على القضايا املثارة يف الفقرة     
 اب يف إطـار الـزواج، ولكـن        باالغتص خاصةتوجد يف القانون جرمية حمددة      ال    -٤٣
وميكن القول إن إمكانيـة     .  من القانون اجلنائي جترِّم ارتكاب جرمية االغتصاب       ٢٤٩ املادة

املالحقة القضائية يف حالة جرمية االغتصاب الزوجي متاحة مبوجب تلك املادة من القـانون              
قـانون اجلـرائم   ومن املقرر أن ُيشار صراحة إىل هذه اجلرمية يف مـشروع   . بصورته احلالية 

وتنظر جلنة خمتارة يف اجلمعية الوطنية التابعة للحكومة السابقة يف هذه . اجلنسية اجلاري إعداده
  .٢٠١٠املسألة، ولكن لن ميكن االنتهاء من وضع التقرير قبل حل اجلمعية يف عام 

  ١٥الرد على القضايا املثارة يف الفقرة     
 قانون مكافحة االجتـار يف األشـخاص        ٢٠٠٩يل  أبر/أقرت اجلمعية الوطنية يف نيسان      -٤٤

  .ويقدم هذا القانون احلماية واملساعدة جلميع ضحايا االجتار، بغض النظر عن جنسهم). القانون(
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 آخر أو يسمح باالجتار يف شـخص        بشخصويعترب هذا القانون أي شخص يتَّجر         -٤٥
  .آخر قد ارتكب جرمية

  :يليكما " االجتار"وُيعرِّف القانون   -٤٦
جتنيد أي شخص، أو بيعه، أو عرضه، أو شراؤه، أو احتجازه، أو ترحيله،               )أ(  

  :أو نقله، أو تنقيله، أو إيواؤه، أو استقباله
بواسطة التهديد أو القوة أو التخويـف أو اإلكـراه أو االختطـاف أو         '١'

 اخلداع أو استغالل السلطة أو استغالل حالة ضعف؛ أو االحتيال أو

لغ مالية أو مزايا لنيل موافقة شخص له سيطرة علـى     بإعطاء أو تلقي مبا    '٢'
  شخص آخر؛

  .تيسري أو ضمان عملية تبين شخص بطرق غري مشروعة لغرض االستغالل  )ب(  
وفيما . يف إطار هذا القانون   " االستغالل"يف تعريف   " االستغالل اجلنسي "وقد أُدرج     -٤٧

صول على منافع مالية أو غري ماليـة     ، فإنه ُيعرَّف بأنه احل    "االستغالل اجلنسي "يتعلق مبصطلح   
عن طريق توريط شخص آخر يف البغاء أو يف أشكال أخرى للخدمات اجلنسية، منها األفعال         
اإلباحية أو إنتاج املواد اإلباحية، وذلك نتيجة لتعريض شخص آخر ألحد السبل املدرجة يف              

  .الوارد أعاله" االجتار"من تعريف ) أ(٤٦الفقرة 
 القانون، ُيعاقب أي شخص يرتكب جرمية االجتار، حـال إدانتـه،            ومبوجب هذا   -٤٨

وقد ُيحكم على هذا الشخص أيضاً بـدفع        .  سنة ١٥تزيد على    بالسجن مع الشغل ملدة ال    
تعويض للضحية عما حلق هبا من أضرار أو خسائر أو دمار للممتلكات، ومن إصابة بدنيـة                

  . نتيجة الرتكاب اجلرميةنفسية أو غري ذلك، ومن فقدان للدخل أو للدعم أو
وينص القانون على تدابري، منها إمكانية اإلعالن عن بلد أنه البلـد الـذي اتُّجـر                  -٤٩

. بالشخص منه إىل موريشيوس أو بلد املقصد الذي ُيتَّجر بالشخص املقيم يف موريشيوس إليه             
فرون مـن   إذا كان األشخاص الذين يسا     كما ينص القانون على إنشاء آلية فرز لتحديد ما        

. موريشيوس إىل هذه البلدان أو من هذه البلدان إىل موريشيوس هم ضـحايا االجتـار أم ال              
باإلضافة إىل ذلك، إذا كان الضحية من غري املواطنني، فـيمكن منحـه إقامـة مؤقتـة يف                  
موريشيوس، كما ميكن متديد هذه اإلقامة ألسباب إنسانية، مـع األخـذ يف االعتبـار أن                

 لإليذاء أو القتل أو االجتار مرة أخرى إن عاد إىل بلده األصـلي أو إىل                الشخص قد يتعرض  
  .البلد الذي اتُّجر به منه

كما ينص القانون على إعادة أي ضحية لالجتار إىل وطنه، مع مراعاة سالمته أثنـاء       -٥٠
 االجتار عملية اإلعادة، وسالمته يف البلد الذي سيعاد إليه، وإمكانية تعرضه لإليذاء أو القتل أو

باإلضافة إىل ذلك، يتضمن القانون عدة أحكام تيسر عودة ضحايا االجتـار إىل             . مرة أخرى 
  .موريشيوس
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  ٢٠١٠-٢٠٠٩حاالت االجتار يف األشخاص يف الفترة     

ينـاير إىل كـانون     /كانون الثـاين   (٢٠٠٩تصنيف حاالت االجتار باألشخاص يف عام           
  )ديسمرب/األول

يف انتظار   تعدد احلاال  اجلرمية  السنة
  احملاكمة

  قيد التحقيق  حاالت رفضت  اإلدانة

      ١    ١  تعريض األطفال لإليذاء اجلنسي  ٢٠٠٩
  )مدير النيابة العامة (١        ١  االجتار باألطفال  ٢٠٠٩
تقدمي البغايـا أو حتريـضهن        ٢٠٠٩

  استغالهلن أو
  )مدير النيابة العامة (٢        ٢

  )ابة العامةمدير الني (١        ١  إغواء الشباب  ٢٠٠٩
  ١        ١  توريط األطفال يف البغاء  ٢٠٠٩

  ٥    ١    ٦    اجملموع

  ٢٠١٠تصنيف حاالت االجتار باألشخاص يف جزيرة موريشيوس يف عام     
ــدد   عدد احلاالت  اجلرمية  السنة عــ

  املتهمني
ــد  قيــ

  التحقيق
  ٢  ٦  ٢  تعريض األطفال لإليذاء اجلنسي  ٢٠١٠
  ٣  ٤  ٣  االجتار باألطفال  ٢٠١٠
  ٥  ١٠  ٥    وعاجملم

  االجتار باألشخاص    

  ٢٠١٠مدير النيابة العامة يف جزيرة موريشيوس خالل عام /احلاالت املرسلة إىل التحقيق    
 /عدد احلاالت بانتظـار التحقيـق     اجلرمية الرقم

 مدير النيابة العامة

 ٥ )االخنراط يف البغاء(تعريض األطفال لإليذاء اجلنسي  ١
 ١ لباألطفا/االجتار بالبشر ٢
 ١ تقدمي البغايا أو حتريضهن أو استغالهلن ٣
 ٦ إغواء الشباب ٤
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  ٢٠١٠تصنيف حاالت االجتار يف األشخاص اليت أُدينت خالل عام     
عدد احلاالت   اجلرمية الرقم

املدانة خالل 
 ٢٠١٠عام 

 النتيجة

، إفراج مشروط مع دفـع كفالـة قـدرها      ١املتهم رقم    ١  تشغيل بيوت البغاء ١
سلوك حسن  .  يوماً ٢١ روبية موريشية خالل     ٥٠ ٠٠٠
دفـع  +  شهراً يف احلبس     ١٢ سنوات، وإما قضاء     ٣ملدة  
، إفراج مشروط مع    ٢املتهم رقم   .  روبية موريشية  ٥٠٠

 ٢١ روبية موريشية خـالل      ٥٠ ٠٠٠دفع كفالة قدرها    
 شهراً  ١٢ سنوات، وإما قضاء     ٣سلوك حسن ملدة    . يوماً

 .ريشية روبية مو٥٠دفع + يف احلبس 
تعريض األطفال  ٢

لإليذاء اجلنسي 
  )االخنراط يف البغاء(

دفـع  +  شهراً   ١٢، احلبس مدة    ١املتهم رقم   : ١احلالة   ٣
 ٤، احلبس مـدة     ٢ روبية موريشية؛ املتهم رقم      ١ ٠٠٠

 أشـهر   ٦، احلبس مدة    ٣أسبوعني؛ املتهم رقم    + أسابيع  
  . روبية موريشية١ ٢٠٠دفع  +

 ٥٠٠دفع  + ، احلبس مدة سنتني     ١املتهم رقم   : ٢احلالة  
 أشـهر   ٣، احلبس مـدة     ٢روبية موريشية؛ املتهم رقم     

، إفـراج   ٣ روبية موريشية؛ املتـهم رقـم        ٥٠٠دفع   +
سلوك حسن  +  روبية موريشية    ١ ٥٠٠دفع  + مشروط  

  .  أشهر٦ملدة سنتني، وإما احلبس مدة 
 ٥٠٠، احلبس مدة سنتني ودفـع       ١املتهم رقم   : ٣احلالة  

، احلبس مدة سـنة ودفـع       ٢يشية؛ املتهم رقم    روبية مور 
 أشهر  ٦، احلبس مدة    ٣ روبية موريشية؛ املتهم رقم      ٥٠٠

 . روبية موريشية٥٠٠دفع + 

  خدمات الدعم املقدمة لضحايا االجتار    
 تأهيل ضحايا االجتار، ينص القانون على إنشاء مراكز توفر اإلقامة           بإعادةفيما يتعلق     -٥١

وتقدم هذه املراكز خدمات للضحايا، منها إسداء       . تياجات ضحايا االجتار  املؤقتة اليت تليب اح   
  .املشورة، وإعادة التأهيل، ومرافق التثقيف والتدريب

ويتراوح متوسط عدد النساء الاليت حيصلن على خـدمات مـشروع كريـساليد               -٥٢
 جلأن إىل  املخدرات الاليتتعاطيومعظم الرتيالت هن من ضحايا .  امرأة سنويا٢٥ًو ٢٠ بني

وال تبني البيانات املصنفة املتاحـة عـن        . الكحول/البغاء من أجل احلصول على املخدرات     
  .أن الرتيالت هن من املشتغالت باجلنس" يف ذاهتا"مشروع كريساليد 

  ١٦املثارة يف الفقرة القضايا رد على ال    
ادس والـسابع،   الـس ني الدورييننظمت وزارة السياحة والترفيه، قبل تقدمي التقرير      -٥٣

  علـى  نشرات إعالميـة  ألطفال عن طريق توزيع     محلة توعية باالستغالل اجلنسي التجاري ل     
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رابطة "مع  النشرة بالتعاون    توقد أعد . العاملني يف السياحة ممن يتعاملون مع السياح مباشرة       
 يف موريشيوس، وهيئة السياحة،     ، وهيئة تنشيط السياحة   "يرة موريس أصحاب الفنادق يف جز   

يشيوس، ومكتب أمـني مظـامل      شرطة السياحة، ورابطة مشغلي السياحة الواردة إىل مور       و
، وأخوات احملبة من أجل املساعدة يف توعية الـسياح وكـذا    "فرقة محاية القصر  "، و األطفال

أصحاب املصلحة يف هذا القطاع باالستغالل اجلنسي لألطفال وإسداء النصح هلم بطريقـة             
  .أكثر فعالية

 وزارة املساواة بني اجلنسني ومنو الطفل ورفاه األسرة الربنامج التعـاوين          حالياًوتنفذ    -٥٤
تعاون مع وزارة املالية والتنمية االقتصادية،      بالالنساء واألطفال يف أوقات الشدة      اخلاص لدعم   

ووزارة الضمان االجتماعي والتضامن الوطين ومؤسسات اإلصالح، ووزارة التعليم واملوارد          
وزارة الشباب والرياضة، وجملس موريشيوس للخدمات االجتماعية، واملؤسـسة         البشرية، و 

. ٢٠٠٩، وغريها منذ عام )Women in Networking(الوطنية للتمكني، وشبكة تواصل املرأة 
ويهدف الربنامج إىل دعم النساء واألطفال يف أوقات الشدة بغية تعزيـز سـبل معيـشتهم                

 ما يكون   وتؤكد دراسات شىت أن االستبعاد االجتماعي غالباً      . ودجمهم يف التيار العام للتنمية    
نتيجة لعوامل متنوعة مثل األمية، والفقر، واألمراض املزمنة، والعنف القائم على نوع اجلنس،             

تفكـك  /والعنف املرتيل، والتحرش، واالعتداء اجلنسي، وإساءة معاملة األطفال، والطـالق         
عـاطي املخـدرات، وفـريوس نقـص املناعـة          األسر، ومحل املراهقات، والـدعارة، وت     

، ٢٠١١ لتقديرات امليزانية الربناجمية لعام      وعالوة على ذلك، وفقاً   . اإليدز، واإلعاقة /البشري
فقد مت دمج برنامج التضامن مع املرأة والطفل اجلاري تنفيذه حتت إشراف مكتـب رئـيس                

أوقات الشدة اجلـاري تنفيـذه       الوزراء والربنامج التعاوين اخلاص لدعم النساء واألطفال يف         
 ٤٠وقد مت ختصيص مبلغ . حتت إشراف وزارة املساواة بني اجلنسني ومنو الطفل ورفاه األسرة

، سوف تقوم وزارة املـساواة بـني        ومن اآلن فصاعداً  . ٢٠١١ة لعام   مليون روبية موريشي  
)  ماليـني روبيـة    ٨,٨(بتنفيذ الربنامج، لكن األمـوال      جلنسني ومنو الطفل ورفاه األسرة      ا

 ملشاريع حظيت باملوافقة يف إطار برنامج التضامن مع املرأة والطفل ستصرف            املخصصة سلفاً 
 تصل  مشروعا٤٥ًوحىت الوقت احلاضر، حظي     . للمنظمات غري احلكومية يف الوقت املناسب     

  . ف التمويل هلا حالياً مليون روبية باملوافقة وجيري صر٤١,٨٤قيمتها إىل 

  ١٧املثارة يف الفقرة القضايا رد على ال    
، اعتمدت وزارة املـساواة بـني       ٢٠١٠-٢٠٠٥ مع برنامج احلكومة للفترة      متاشياً  -٥٥

 على احلقوق لتنفيذ براجمها ومشاريعها الراميـة        قائماً  ومنو الطفل ورفاه األسرة هنجاً     اجلنسني
 يف النموذج من دور املرأة يف       كما أقرت حتوالً  . اة بني اجلنسني  إىل تعزيز متكني املرأة واملساو    

التنمية إىل املنظور اجلنساين والتنمية وذلك لترمجة شىت االلتزامات اليت قطعـت يف احملافـل               
الدولية واإلقليمية إىل أفعال، ومنها خطة عمل الكمنولث بشأن نوع اجلنس والتنمية وإعالن             

  . ية واألهداف اإلمنائية لأللفيةألفريقي املتعلق بنوع اجلنس والتنماجلماعة اإلمنائية للجنوب ا
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، إىل زيادة مـشاركة     صكوك أخرى وترمي كل هذه الصكوك الدولية، إىل جانب          -٥٦
  واجتماعياً املرأة يف جبهة النضال الدميقراطي والقرارات اليت تؤثر على حياهتا ومتكينها سياسياً           

لسياسيان الرئيسيان، خالل دوريت االنتخابات العامة األخريتني       وقد وىف احلزبان ا   . واقتصادياً
، بتعهدمها بزيادة متثيل املرأة يف اجلمعية       ٢٠١٠مايو  / وأيار ٢٠٠٥يوليه  /اللتني نظمتا يف متوز   

 يف املائة ١٨,٨ ومتثل املرأة حالياً.  زيادة ملحوظة يف عدد املرشحاتالوطنية وقد حدثت فعالً
 يف املائة من القـضاة  ٥٦وعالوة على ذلك، متثل املرأة أكثر من      . طنيةمن أعضاء اجلمعية الو   

 يف املائة من مناصب األمناء الـدائمني يف         ٣٥وقضاة الصلح يف اجلهاز القضائي، كما تشغل        
  .سلك اخلدمة العامة

 للـشؤون   دون إقليميـة  ، صاغت جلنة احمليط اهلندي سياسة عامـة         ٢٠٠١ويف عام     -٥٧
 من هذه السياسة العامة هو تكثيف اجلهـود    ٢واهلدف رقم   . ٢٠١٣-٢٠٠٩اجلنسانية للفترة   

، نظمـت   ٢٠١٠يوليه  /ويف متوز . لزيادة مشاركة املرأة يف صنع القرار وحتقيق هدف التكافؤ        
 ٢رقـم   عمل إقليمية وحددت احملاور الثالثة الرئيسية لتحقيق اهلدف         جلنة احمليط اهلندي حلقة     

وإنشاء منرب إقليمـي     )ب(دة مشاركة املرأة يف احلياة السياسية،       زيا )أ: (العامة، وهي للسياسة  
 دور املرأة يف احلياة السياسية وتعزيز قدرة هذا املنرب يف مهارات التفاوض وكسب التأييد،             ب عىنُي
  .والتشجيع على وضع قانون موات لزيادة متثيل املرأة ومشاركتها يف احلياة السياسية )ج(

توجيه أنشطة املنرب اإلقليمي، وتشمل من بني مـا تـشمل           ووضعت خريطة طريق ل     -٥٨
 الربملانيات وعضوات الربملان املنتخبـات      من أجل وضع دالئل تدريب لربامج بناء القدرات       

 تعزيز متكني املرأة يف احلياة السياسية، وبنـاء قـدرات           بغية، وإشراك وسائط اإلعالم     حديثاً
  .ب التأييدالربملانيات يف الدعوة الفعالة ومهارات كس

 مع السياسة العامة واستراتيجية الشؤون اجلنسانية للجنة احملـيط اهلنـدي،            ومتاشياً  -٥٩
 الوطين لدور املـرأة يف احليـاة        املنرب على الصعيد الوطين،     ٢٠١١مارس  / آذار ٨أُطلق، يف   

 يميةدون اإلقل  من السياسة العامة     ٢واهلدف من املنرب الوطين هو تنفيذ اهلدف رقم         . ةيالسياس
ويضم املنرب يف عضويته ممثلني عن وزارة املساواة بني         . للشؤون اجلنسانية للجنة احمليط اهلندي    

وزارة الشؤون اخلارجية والتكامل    األسرة، واجمللس الوطين للمرأة،     اجلنسني ومنو الطفل ورفاه     
نظمة الـروابط   ة، وم ياملرأة يف احلياة السياس   /رة الدولية، وشبكة تواصل املرأة    اإلقليمي والتجا 

، ونقابات العمال، وجامعة موريشيوس، وجملس الطلبـة، وجلنـة   )Gender Links(اجلنسانية  
وسيكفل املنرب الـوطين    . شؤون املرأة، والسلطات احمللية، والقطاع اخلاص، ووسائط اإلعالم       

ـ       . ةيزيادة مشاركة املرأة يف احلياة السياس      سانية ويف الوقت الراهن، تقوم منظمة الروابط اجلن
ببناء قدرات السلطات احمللية، مبا يف ذلك قدرات مستشاري اجملـالس        ) منظمة غري حكومية  (

  .ةيالقروية، يف جمال املساواة بني اجلنسني وأمهية زيادة مشاركة املرأة يف احلياة السياس
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  ١٨املثارة يف الفقرة القضايا رد على ال    
لقرار الوطين، موريشيوس ملتزمة بـالقرار      فيما يتعلق مبشاركة املرأة يف عملية صنع ا         -٦٠

الذي اختذ يف إطار إعالن اجلماعة اإلمنائية للجنوب األفريقي املتعلق بنوع اجلـنس والتنميـة          
وعالوة .  يف املائة  ٣٠الرامي إىل زيادة مشاركة املرأة يف احلياة السياسية وصنع القرار بنسبة            

 يف املائة للمرأة على صـعيد صـنع   ٣٥ مشاركة بنسبة  على ذلك، حققت موريشيوس فعالً    
. ٢٠١٠ عام   ١٣ مناصب أمني دائم من أصل       ٧ نساء رأس    تولتالقرار يف القطاع العام إذ      

وتقوم اللجان االستشارية التشاركية بعملها يف مجيع املراكز النسائية حيث تعطـى للنـساء              
وقد وضعت خطة . معيةوالرجال فرص متساوية للمشاركة يف صنع القرار يف جمال التنمية اجملت

  . عمل هلذا الغرض

  ١٩املثارة يف الفقرة القضايا رد على ال    
 للبيانات املستقاة من مكتب اإلحصاءات املركزي، ميكن إبداء املالحظات التالية           وفقاً  -٦١
  .حسب املنطقة ونوع اجلنس يف مجهورية موريشيوس) املئويةبالنسبة ( معدالت األمية بشأن

  ٢٠٠٠تعداد عام 
 اإلناث  الذكور  كال اجلنسني 

  منطقة ريفية
  منطقة حضرية

١٨,٧  
١٠  

١٤,٣  
٧,٣  

٢٣  
١٢,٧ 

 ١٨,٥ ١١,٣ ١٥  اجملموع
  .٢٠٠٠مكتب اإلحصاءات املركزي، : املصدر

وأطلق اجمللس الوطين للمرأة الذي يعمل حتت رعاية وزارة املساواة بني اجلنسني ومنو               -٦٢
، ١٩٨٦ومنذ إطالق هـذا الربنـامج عـام         . األمية للكبار  حملو   الطفل ورفاه األسرة برناجماً   

ويـستهدف  .  سـنة  ٨٠ و ١٦ امرأة تتراوح أعمارهن بني      ٨ ٠٠٠استفادت من التدريب    
الربنامج النساء من هذه الفئة العمرية اللوايت مل يتلقني أي تعليم أو اللوايت مل يـصبحن بعـد        

  .ملمات بالقراءة
  : يف تشجيع ما يليوتتمثل أهم أهداف هذا الربنامج  -٦٣

  ؛العمالة •
  ؛تقدير الذات •
  ؛االستقاللية •
  .الصحة اجليدة •
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 يف كل من املناطق الريفية واحلضرية، يف         مركزاً ٣٨يف  وتقدم خدمات هذا الربنامج       
ومشلت هذه املراكز النسائية، واملراكـز اجملتمعيـة، ومراكـز الرعايـة            . مجيع أحناء اجلزيرة  

  .ية الثقافية وغريهااالجتماعية، والقاعات االجتماع

   تعليم الكبار من أجل تنمية روح املبادرة برنامج    
تكملة لربنامج حمـو أميـة   " تنظيم املشاريع تعليم الكبار من أجل تنمية       "تعترب دورة   -٦٤

وقد صمم اجمللس الوطين للمرأة برنامج تعليم الكبار مـن          . ٢٠٠٨سبتمرب  /الكبار منذ أيلول  
  :هبدف حتقيق ما يلي تنظيم املشاريعأجل تنمية 

  ؛ساء لينخرطن يف أنشطة مدرة للدخل الثقة بالنفس لدى النتعزيز •
 النساء باملهارات األساسية ملسك الدفاتر الالزمة للميزنة الفعالة اليت ميكن أن            تزويد •

  .تقلل من حدوث املديونية

  الطريق إىل األمام    
ا املعلومات كأداة لتعليم الكبار يعمل اجمللس الوطين للمرأة من أجل إدخال تكنولوجي    -٦٥

وسيتم اإلبقاء على خدمات أحد االستشاريني من أجل تقييم برنامج حمـو            . القراءة والكتابة 
وهتدف هذه املبادرة   . أمية الكبار قبل إدخال تكنولوجيا املعلومات يف مناهج حمو أمية الكبار          

  :إىل ما يلي
  فعالية؛جعل الدورة أكثر  •
  .ستفادة من التكنولوجيا احلديثةالمتكني األميات من ا •

  ٢٠املثارة يف الفقرة القضايا رد على ال    

جيري توفري التعليم التمهيدي للتدريب املهين للتالميذ الذين جيتازون بنجاح شـهادة      -٦٦
 نقط  ١٠الفتيان، بفارق يزيد عن      من أداء    ومبا أن أداء الفتيات أفضل كثرياً     . التعليم االبتدائي 

وبالتايل فإهنن  . ل النجاح، فإن أعداد الفتيات أكثر يف التعليم الثانوي األكادميي         ئوية يف معد  م
أقل عددا يف التعليم التمهيدي للتدريب املهين حيث يشكل الفتيان ما يقارب ضعف عـدد               

  ).١اجلدول (الفتيات يف هذا القطاع 
ـ               -٦٧ شيوس كما أن حضور الفتيات أقل يف دورات التدريب املهين، لكن معهـد موري

  . لتقدمي جمموعة واسعة من دورات التدريب املهينللتدريب والتنمية يبذل جهوداً
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  ١اجلدول 
  التسجيل يف التعليم التمهيدي للتدريب املهين

  ٢٠١٠  ٢٠٠٩  ٢٠٠٨  ٢٠٠٧  ٢٠٠٦  ٢٠٠٥  ٢٠٠٤  ٢٠٠٣  السنة

  ٤ ٧٦٤  ٥ ١١٤  ٥ ٣٣٦ ٥ ٩٥٧  ٦ ٣٩٩ ٦ ١٢١  ٥ ٤٥٧  ٤ ٦٧٣  الفتيان

  ٢ ٦٧٨  ٢ ٩١٩  ٣ ١٥٩ ٣ ٦١٦  ٤ ٠٢٥ ٣ ٧٢٤  ٣ ٠٣١  ٢ ٦٥٣  الفتيات

  ١,٨  ١,٨  ١,٧  ١,٦  ١,٦  ١,٦  ١,٨  ١,٨ نسبة الفتيان إىل الفتيات

   ٢:اجلدول 
  ٢٠٠٩عام ) دوام كامل(التسجيل يف مراكز معهد موريشيوس للتدريب والتنمية 

  اجملموع السنة الثالثة  السنة الثانية  السنة األوىل
 اإلناث الذكور اجملموع اإلناث الذكور اجملموع اإلناث الذكور اجملموع ناثاإل الذكور اجملموع  مستوى الدورة

مؤسسة الشهادة 
  الوطنية للتجارة

٥٧٦ ٣٠٢ ١ ٨٧٨ ١ - - - - - - ٥٧٦ ٣٠٢ ١ ٨٧٨ ١ 

 للشهادة ٣املستوى 
  الوطنية للتجارة

١٢١ ٠٠١ ١ ١٢٢ ١ - - - - - - ١٢١ ٠٠١ ١ ١٢٢ ١ 

 للشهادة ٢املستوى 
  ارةالوطنية للتج

٥٦ ٣٤٥ ٤٠١ - - - ١ ١٢٣ ١٢٤ ٥٥ ٢٢٢ ٢٧٧ 

 ١٢٩ ٦٨ ١٩٧ - - - - - - ١٢٩ ٦٨ ١٩٧  شهادة

 ٧٠ ١٣٦ ٢٠٦ - - - ٣٩ ٣٣ ٧٢ ٣١ ١٠٣ ١٣٤ دبلوم

 ٥٤ ١٤٧ ٢٠١ ١٢ ٢٥ ٣٧ ٢١ ٥٩ ٨٠ ٢١ ٦٣ ٨٤ الدبلوم الوطين العايل

 ٤ ١٢ ١٦ - - - - - - ٤ ١٢ ١٦ درجة

 ٠١٠ ١ ٠١١ ٣ ٠٢١ ٤ ١٢ ٢٥ ٣٧ ٦١ ٢١٥ ٢٧٦ ٩٣٧ ٧٧١ ٢ ٧٠٨ ٣    اجملموع

  ٢١املثارة يف الفقرة القضايا رد على ال    

  لعاطالت عن العمللالربنامج اخلاص     
لعـاطالت عـن العمـل يف       ل  خاصـاً  ة الوطنية للتمكني برناجمـاً    أنشأت املؤسس   -٦٨

ة عن العمل لدى     عاطل ١ ٦٦٢وحىت الوقت احلاضر، سجلت حوايل      . ٢٠٠٦يونيه  /حزيران
. اليت تنظم أسبوعياً  تنظيم املشاريع   لعاطالت عن العمل خالل أنشطة ثالثاء       لنامج اخلاص   الرب

  :توجد ممن تسجلن ١ ٦٦٢ومن أصل 
وهن يستفدن من دعم ستة موجهني يعملـون يف         . مقاولة بدأن أعماهلن سلفاً    ٣٥٠ •

  ؛ج اخلاص بالعاطالت عن العملإطار آلية الربنام
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من التدريب يف اجملاالت ذات الصلة بأعمـاهلن         عاطلة   ٥٠٠وحىت اآلن، استفادت     •
، ، واحلرف اليدوية  والتغليفتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت، وتنظيم املشاريع،      (

  .)والصناعات الزراعية وما إليها
 بعد يـوم أن     ويتضح يوماً .  عاطلة من خدمات التوجيه    ٢٠٠وقد استفادت حوايل      

  .فشل األعمال يف بداياهتاالتوجيه مفيد للغاية يف احلد من خماطر 
 تنظيم املشاريع يف تـدريب املؤسـسة         جمال  إىل دخول  وتسجل النساء األقل ميالً     

 أثناء العمل وحيصلن على فرص عمل       الوطنية للتمكني وبرنامج التنسيب حيث يتلقني تدريباً      
  .بعد ذلك

  دعم النساء بالقروض لبدء أعمال جتارية     
 عاطلة عن العمـل     ١٨٠    لالت، إضافة إىل ذلك، الدعم      لعاطلقدم الربنامج اخلاص      -٦٩

للحصول على قروض عن طريق برنامج خاص خمصص لصاحبات املشاريع، حتت إشـراف             
  .املصرف التعاوين الربيدي يف موريشيوس

 صاحب مشروع من خالل قروض مباشرة من        ١ ٧٦٥وقد قدمت املساعدة حلوايل       -٧٠
 خدمات املطاعم،   يعملن يف جماالت  ائة منهم نساء     يف امل  ٥٠مصرف التنمية يف موريشيوس،     

  .وتربية املواشي، واحلرفصفيف الشعر والتجميل، والزراعة، وت

  برنامج إذاعي لتوعية صاحبات املشاريع     
لعاطالت عن العمل اللوايت قد ال يكن على علم         احدث برنامج إذاعي يستهدف     است  -٧١

وقد بث الربنامج ملدة ثالثة أشهر كان       . ة للتمكني خبدمات الدعم اليت تقدمها املؤسسة الوطني     
وقد متكن هذا الربنامج    . يقدم خالهلا شهادة مدهتا دقيقة واحدة لصاحبات مشاريع ناجحات        

من وضع صاحبات املشاريع يف دائرة الضوء ومكنهن من تبادل قصص جناحهن مع قريناهتن،              
  .  هبنملهماٍت بذلك األخريات لبدء أعماهلن التجارية اخلاصة

   التمكني للمرأة دعمخدمات رعاية الطفل من أجل    
، يف إطار برنامج رعاية الطفل، إقامة حـضانات يف           التمكني  الوطنية ؤسسةاملتباشر    -٧٢

 دار حضانة هذه السنة لتمكني األمهات       ١٣وهكذا، ستنشأ   . املناطق اليت يعشش فيها الفقر    
. نساء الفئات املستضعفة، من استالم وظائف     اللوايت هن يف سن العمل، مبن فيهن العازبات و        

  .وهو ما سيزيد من فرصهن يف مزاولة نشاط اقتصادي واملسامهة يف دخل أسرهن

  دعم إضايف للعاطالت عن العمل يف إطار برنامج التنسيب    
يتيح برنامج التنسيب من أجل التدريب التابع للمؤسسة الوطنية للتمكني للعاطالت             -٧٣

وتقدم حوافز خاصة ألرباب العمل كلما أتـاحوا        .  يف مكان العمل   للتمرين عن العمل فرصاً  
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مثل هذه الفرص للنساء اللوايت يسرحن من العمل يف صناعة النـسيج واملالبـس اجلـاهزة                
 يف املائة مـن     ٧٥ويسترد رب العمل    .  سنة ٤٠ نساء تزيد أعمارهن عن      واللوايت هن أساساً  

 يف  ٥٠اء قدرات، مقارنة مع املعدل العادي البـالغ         املساعدات املقدمة يف شكل تدريب وبن     
  .املائة بالنسبة للفئات األخرى

  ٢٢املثارة يف الفقرة القضايا رد على ال    
٢٠١٠متوسط دخل السكان العاملني حسب املهنة،   

  اجملموعة املهنية الرئيسية* التصنيف الدويل املوحد للمهن  )بالروبية(متوسط الدخل الشهري 
  اجملموع إلناثا  الذكور

 ٥٠٠ ٤٨ ٩٠٠ ٣٦ ٥٠٠ ٥٢ املشرعون وكبار املسؤولني واملدراء

 ٢٠٠ ٣٥ ٤٠٠ ٢٧ ٩٠٠ ٣٩  الفنيون

 ٠٠٠ ٢٢ ٠٠٠ ١٨ ٦٠٠ ٢٥ التقنيون والفنيون املساعدون

 ٠٠٠ ١٤ ٦٠٠ ١٢ ٩٠٠ ١٥ الكتبة

 ٧٠٠ ١١ ٦٠٠ ٧ ٢٠٠ ١٤ عمال اخلدمات وعمال املبيعات يف املتاجر

 ٢٠٠ ٨ ٧٠٠ ٤ ٧٠٠ ٨ يف جمايل الزراعة ومصائد األمساكالعاملون املهرة 

 ٠٠٠ ١٠ ٤٠٠ ٥ ٧٠٠ ١٠ احلرفيون وعمال التجارة املتصلة باحلرف

 ٢٠٠ ١١ ٥٠٠ ٥ ٢٠٠ ١٣ مشغلو املصانع واآلالت وجممعو القطع

 ٨٠٠ ٧ ٥٠٠ ٤ ١٠٠ ١٠ املهن األولية

 ٩٠٠ ١٣ ٥٠٠ ١٠ ٧٠٠ ١٥ اجملموع

  .مهنالتصنيف الدويل املوحد لل  *
  الدراسة االستقصائية املتواصلة املتعددة األغراض لألسر املعيشية  :املصدر
  :مالحظة

 املرتب اإلمجايل قبل دفع أية ضرائب وغريها        -املوظف  ‘ ١‘متوسط الدخل الشهري مستمد من        )١(
العاملون حلـساهبم   ‘ ٢‘من االستقطاعات، ويشمل مجيع البدالت ومدفوعات العمل اإلضايف،         

  . صايف الدخل بعد خصم النفقات-اخلاص 
هذه التقديرات معرضة خلطأ أخذ العينات ألهنا تستند إىل املعلومات اليت مجعت من عينة من األسر   )٢(

  .املعيشية وليس من مجيع األسر املعيشية؛ وبالتايل جيب استخدام األرقام املذكورة أعاله حبذر

)بالروبية(متوسط الدخل الشهري   

 اجملموع اإلناث الذكور القطاع الصناعي

 ٦٠٠ ٨ ٤٠٠ ٤ ٠٠٠ ١٠  الزراعة واستغالل احملاجر

 ٣٠٠ ١١ ٦٠٠ ٦ ٥٠٠ ١٤ الصناعات التحويلية والكهرباء واملاء

 ١٠٠ ١١ ٧٠٠ ١٥ ٠٠٠ ١١ التشييد

 ١٠٠ ١٢ ١٠٠ ٩ ٨٠٠ ١٣ التجارة والتصليح

 ٤٠٠ ١١ ٦٠٠ ٧ ٦٠٠ ١٣ الفنادق واملطاعم

 ٤٠٠ ١٧ ٢٠٠ ١٥ ٧٠٠ ١٧ النقل والتخزين
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)بالروبية(متوسط الدخل الشهري   

 اجملموع اإلناث الذكور القطاع الصناعي

 ٣٠٠ ٢٨ ٥٠٠ ٢٣ ٣٠٠ ٣٢ الوساطة املالية

 ٥٠٠ ١٨ ٠٠٠ ١٤ ٣٠٠ ٢١ العقارات

 ٠٠٠ ٢٣ ٥٠٠ ٢٠ ٧٠٠ ٢٣ اإلدارة العامة

 ٥٠٠ ١٩ ٩٠٠ ١٦ ٦٠٠ ٢٣ التعليم

 ٧٠٠ ١٨ ٥٠٠ ١٦ ٤٠٠ ٢١ الصحة

 ٢٠٠ ٧ ٠٠٠ ٥ ٠٠٠ ١١ خدمات أخرى

 ٩٠٠ ١٣ ٥٠٠ ١٠ ٧٠٠ ١٥ مجيع القطاعات

  . املتعددة األغراض لألسر املعيشيةاملتواصلةدراسة االستقصائية ال : املصدر

 لقـانون   ووفقاً. ١٩٧٥ حمل قانون العمل لعام      ٢٠٠٨حل قانون حقوق العمل لعام        -٧٤
، )٢٠٠٩فرباير  / شباط ٢ الصادر يف    ٢٠٠٨ لعام   ٣٣القانون رقم    (٢٠٠٨حقوق العمل لعام    

 إىل  أو أساسـاً عاملني خمتلفني بشكل يعزى كليـاً يشمل ختصيص معاملة خمتلفة ل  " التمييز"فإن  
خصائص كل منهم على حدة بسبب السن، أو العرق، أو اللون، أو الطائفة، أو املـذهب، أو                 
اجلنس، أو امليل اجلنسي، أو حالة اإلصابة بفريوس نقص املناعة البشري، أو الدين، أو الـرأي                

 االجتماعي، مما يؤدي إىل إبطـال أو  املنشأ ، أو األصل الوطين السياسي، أو املوطن األصلي، أو      
  .إضعاف تكافؤ الفرص أو املساواة يف املعاملة يف االستخدام أو املهنة

ولضمان تكافؤ الفرص للنساء والرجال يف سوق العمل والتقيد مببـدأ املـساواة يف                -٧٥
   :األجر عن العمل ذي القيمة املتساوية، ُنصَّ يف القانون املذكور على ما يلي

وز لرب العمل معاملة أي عامل بطريقة متييزية يف االستخدام أو املهنة            جيال    )أ(  
  ؛ )٤املادة (بسبب اجلنس فيما يتصل باحلصول على الوظيفة وظروف العمل 

 من أجر   مالءمةعلى كل رب عمل أن يضمن أال يكون أجر أي عامل أقل               )ب(  
  ؛])١(٢٠املادة [عامل آخر يقوم بنفس النوع من العمل 

عندما يلجأ رب العمل إىل خدمات متعاقد، ينبغي للمتعاقد ضمان أال يكون              )ج(  
  ؛])٢(٢٠املادة [ من أجر عامل آخر يقوم بنفس النوع من العمل مالءمةأجر أي عامل أقل 

  :ال جيوز لرب عمل إهناء اتفاق بسبب ما يلي  )د(  
ي، أو احلمـل     االجتماع منشأه، أو   أو أصله الوطين  عرق العامل، أو لونه،      '١'

بالنسبة للعامالت، أو دينه، أو رأيه السياسي، أو جنسه، أو ميله اجلنسي، أو 
حالة إصابته بفريوس نقص املناعة البـشري، أو مركـزه االجتمـاعي، أو         

 ؛)]أ)(١(٣٨املادة [مسؤولياته العائلية 

  .])ب()١(٣٨املادة [غياب العاملة عن العمل أثناء إجازة األمومة  '٢'
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  ٢٣املثارة يف الفقرة القضايا رد على ال    
للقضاء على التمييز ضد املرأة والتصدي له، وخباصة يف أماكن العمـل، اختـذت                -٧٦

  :التدابري التالية على مستوى وزارة العمل والعالقات الصناعية والعمالة
يف استعراض حديث لالئحتني من لوائح األجور يف قطاعـات احملاصـيل              )أ(  

بية املواشي، ألغيت األحكام التمييزية اليت حتدد األجور على أساس نوع           احلقلية والبستنة وتر  
  ؛ على أساس مضمون العملوحتدد األجور حالياً. اجلنس

لضمان تكافؤ فرص النساء والرجال يف سوق العمل، نص قانون حقـوق              )ب(  
 على عدم جواز معاملة رب العمل ألي عامل بطريقة        ) ٢٠٠٨ لعام   ٣٣رقم  (العمل اجلديد   

  ؛متييزية يف االستخدام أو املهنة
 على وجه التحديد على محاية احلقوق  ٢٠٠٨نص قانون عالقات العمل لعام        )ج(  

 من القانون اجلديد على أن لكل عامل احلق يف تأسيس نقابة           ٢٩وتنص املادة   . األساسية للعمال 
 أي تفرقة أو متييز     أو االنضمام إىل نقابة خيتارها بنفسه، بصفة عضو، دون أي إذن مسبق ودون            

، أو احلالـة االجتماعيـة  من أي نوع كان، مبا يف ذلك التمييز على أساس املهنة، أو العمر، أو        
اجلنس، أو امليل اجلنسي، أو اللون، أو العرق، أو الدين، أو حالة اإلصابة بفريوس نقص املناعة                

  ؛النتماء السياسيالبشري، أو األرومة القومية، أو املنبت االجتماعي، أو الرأي أو ا
 علـى وجـه     ٢٠٠٨ص يف قانون حقوق العمل لعام       ك، نُ عالوة على ذل    )د(  

وحـددت  ). يؤثر على املـرأة يف املقـام األول       (التحديد على احلماية من التحرش اجلنسي       
عقوبات مشددة يكون مبوجبها أي شخص يرتكب مثل هذه اجلرمية، عند إدانتـه، عرضـة               

  . روبية واحلبس ملدة ال تتجاوز سنتني٧٥ ٠٠٠لدفع غرامة ال تزيد عن 
بناء القدرات من   "ويف إطار املشروع املمول من برنامج األمم املتحدة اإلمنائي املعنون             -٧٧

، ٢٠٠٥سـبتمرب  / من أيلـول  تنفيذه اعتباراًأالذي بد" أجل املساواة بني اجلنسني ومتكني املرأة    
  :يلهماأجريت دراستان متعلقتان بالتمييز فيما يلي تفاص

  دراسة عن املمارسات التمييزية يف سوق العمل يف موريشيوس    
مشلت الدراسة حتليل حالة سوق العمل هبدف حتديد املمارسات التمييزية ضد املرأة              -٧٨

وتنظـيم   على مجلة أمور منها األجر، والتفرقة املهنية، وسياسـة التـدريب،             أو الرجل بناءً  
لوضع سياسات ترمي   التقرير النهائي إىل توفري أساس       يف   وهتدف التوصيات الواردة  . املشاريع

 ألن احلكومـة    ومل يصدر التقرير بعـد    .  حتديدها إىل التصدي للممارسات التمييزية اليت مت     
اليت صـدرت يف    ملتعلقة بالتمييز   ارتأت ضرورة مراجعة التقرير وحتديثه يف ضوء التشريعات ا        

  .اآلونة األخرية
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  يزية يف التشريع الوطيندراسة عن األحكام التمي    
سعت هذه الدراسة إىل حتديد القوانني واألحكام التمييزية يف التـشريعات القائمـة               -٧٩

اليت حتظر  ( بشأن التمييز يف االستخدام واملهنة       ١١١باستخدام اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم       
لقيام يف هناية املطـاف     كنقطة مرجعية، وا  ) التمييز بناء على عدد من األسباب من بينها اجلنس        

وقد مت بالفعل تـسليم التقريـر       . مبواءمة تشريعنا الوطين مواءمة تامة مع االتفاقية اآلنفة الذكر        
.  للنظر يف تنفيذ التوصيات الواردة فيـه       ٢٠٠٨سبتمرب  /النهائي إىل أصحاب املصلحة يف أيلول     

العمل والعالقات الصناعية   وقد ُشكلت جلنة رصد حتت الرئاسة املشتركة للنائب العام ووزارة           
، وذلك لرصد تنفيذ التوصيات     ٢٠١٠فرباير عام   / شباط والعمالة تضم ممثلي الوزارات املعنية يف     

 وعمل متـضافر فيمـا يتعلـق بـشىت          الواردة يف التقرير وكذا ضمان وجود هنج أكثر مشوالً        
ق اللجنة بشأن إنفاذ قوانني     وفيما يتعلق بقل  . التعديالت اليت يتعني إدخاهلا على تشريعاتنا الوطنية      

 من قانون احملكمة الصناعية، فإن للمحكمـة        ٣العمل، ال بد من اإلشارة إىل أنه مبوجب املادة          
  . أي مسألة تنشأ عن قوانني العملللبت يفالصناعية الوالية القضائية املدنية واجلنائية احلصرية 

ساس اجلنس، وقد أحالتـها      حالة عدم امتثال لقانون التمييز على أ       ١٥وقد سجلت     -٨٠
  . شعبة مكافحة التمييز على أساس اجلنس والشرطة إىل النائب العام

املـا أن   وال تعترب املقاضاة دائما حال خلرق قانون التمييز على أسـاس اجلـنس، ط               -٨١
ومبوجب .  أو سقوطها يتوقف على تقييم احملكمة ملصداقية الشهود        استمرار قضية من القضايا   

 مكافحة التمييز على أساس اجلنس       قانون التمييز على أساس اجلنس، فإن شعبة        من ٢٥ املادة
  .  بالقيام بوساطة بني الضحية واجلاين قبل كل شيءقانوناًملزمة 
 من  وبدأت عملية االحتفاظ بإحصاءات مفصلة عن حاالت التحرش اجلنسي اعتباراً           -٨٢

/ ن الفترة املمتدة من تشرين الثاين      لإلحصاءات املتاحة ع   وفقاً. ٢٠٠٩أكتوبر  /تشرين األول 
بلغ قسم التفتيش واإلنفاذ التابع لوزارة العمـل        ، مل يُ  ٢٠١٠ إىل شباط فرباير     ٢٠٠٩أكتوبر  

  . عن أية حالة حترش جنسي مزعومة والعالقات الصناعية والعمالة
     وتعترب التوعية حبقوق املرأة على النحو املنصوص عليه يف قـانون حقـوق العمـل                 -٨٣

 عملية مستمرة يقوم هبا موظفون من قسم اإلعالم والتعلـيم واالتـصاالت يف              ٢٠٠٨لعام  
وزارة العمل والعالقات الصناعية والعمالة باستخدام احللقات الدراسية، واحملادثـات علـى            
مستوى املشاريع، والربامج اإلذاعية، وكذلك باستخدام اهلاتف عندما يسأل أفراد اجلمهـور            

، ٢٠١٠ديـسمرب   /يناير إىل كـانون األول    /وخالل الفترة من كانون الثاين    . عن املعلومات 
         عاملـة مـن    ١ ٨٤٥استفادت من احملادثات واحللقات الدراسية الـيت نظمـت حـوايل            

 احللقـات    تغطيهـا عـادة     عـادة مـا    وتشمل اجملـاالت الـيت    .  عامل ٤ ٣٤٧جمموع  
  :الربامج من بني ما تشمله ما يلي/احملادثات/الدراسية

  التمييز يف االستخدام واملهنة؛ •
  واستحقاقات األمومة؛ •
  .ومحاية املرأة من إهناء عالقة العمل •
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  ٢٤املثارة يف الفقرة القضايا رد على ال    
يتمتع العمال املهاجرين بنفس شروط وظروف العمل املنصوص عليها يف تشريعاتنا             -٨٤

ة والعمالة بفحص عقد عمل العامـل       وتقوم وزارة العمل والعالقات الصناعي    . للعمال احملليني 
  .املعمول به تعسفية وامتثاله التام لقانون العمل املهاجر والتأكد منه لضمان عدم تضمنه بنوداً

وجيري موظفو الوحدة اخلاصة املعنية بالعمال املهـاجرين التابعـة لـوزارة العمـل                -٨٥
أن أربـاب العمـل ميتثلـون       والعالقات الصناعية والعمالة زيارات تفتيش منتظمة للتأكد من         

ومل . لشروط وظروف العمل على النحو املنصوص عليه يف عقد العمـل موضـوع الفحـص      
تالحظ حاالت معاملة متييزية أو غري عادلة للعامالت املهاجرات، أو يبلغ عنها، خالل زيارات              

 املهـاجرين  وتقوم مفتشية السالمة والصحة املهنية بزيارات منتظمة إىل مهاجع العمال . التفتيش
وعـالوة علـى    ). إمدادات املياه واملراحيض واملطاعم وما إليها     (للتحقق من ظروف معيشتهم     

 لوائح السالمة والصحة املهنيـة      ذلك، قدمت وزارة العمل والعالقات الصناعية والعمالة مؤخراً       
) ٢٠١١ينـاير   / كانون الثـاين   ٢٨ من   دخلت حيز النفاذ اعتباراً    (٢٠١١لعام  ) إيواء العمال (

  .ة يف املأوى الذي يوفر لكل املوظفني، مبن فيهم العمال املهاجرونيلتحسني الظروف املعيش
  : وفيما يلي شروط العمالة احملددة األخرى اليت تسري على العمال املهاجرين  -٨٦

 لتمكينهم من العودة إىل وطنهم عند انتـهاء عقـود           استحقاق تذكرة السفر جواً    •
  عملهم، أو ألي سبب كان؛

  جمانية اإليواء والكهرباء واملاء والغاز؛ •
حتمل رب العمل للرسوم ذات الصلة باحلصول على تأشرية الـدخول وتـصرحيي              •

  العمل واإلقامة؛
  حتمل رب العمل جلميع نفقات إعادة اجلثة يف حالة وفاة العامل املهاجر؛ •
ن العمل أو   توفري رب العمل التأمني للعامل املهاجر من اإلصابة أو الوفاة الناشئة ع            •

  .اليت حتدث خالله
 على العمال احملليني واألجانب على حـد        ٢٠٠٨ويسري قانون حقوق العمل لعام        -٨٧

سواء، حيث يضمن لألخريين محاية متساوية من حيث شروط وظروف العمل ويف حالة إهناء 
  احلقوق األساسية للعمال   ٢٠٠٨ويضمن قانون عالقات العمل لعام      . رب العمل لعقد العمل   

. املهاجرين يف حرية تكوين اجلمعيات وحيمي حقهم يف التنظـيم واملفاوضـات اجلماعيـة             
 يف  ألسـرهم وللعمال املهاجرين الذين يعملون يف موريشيوس احلرية يف حتويل أي مبلغ مايل             

  .بالدهم األصلية
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 / كـانون الثـاين    ٦ش يف   ي قدموا من بنغالد    مهاجراً وقد تعرض أربعة عشر عامالً      -٨٨
 ١٢يـوم    مـن     صباحاً ٣٠/٧الساعة  يف   سري    للعمل يف شركة خاصة حلادث     ٢٠١١ ريناي

لقي عشرة منهم   . لشركةل  تابعة عندما كانوا يستقلون وسيلة نقل     ٢٠١١يناير  /كانون الثاين 
وتويف أحـد املتـبقني     . حتفهم يف اليوم نفسه وأعيدت جثامينهم إىل بالدهم يف اليوم التايل          

  كـل مـن    وحتمل. ه إىل بلده يف اليوم ذاته      وأعيد جثمان  ٢٠١١ يناير/ كانون الثاين  ١٨ يف
وجيري جتهيز املطالبـات    . تكاليف اإلعادة إىل الوطن    الشركة واحلكومة ومسامهون آخرون   
  .بالتعويض املقدمة باسم العمال املتوفني

  ٢٥املثارة يف الفقرة القضايا رد على ال    
 عن توفري خدمات الصحة اإلجنابية      مجاالًوزارة الصحة ونوعية احلياة هي املسؤولة إ        -٨٩

حدة للسكان لتعزيز برنامج    ويف إطار املشاريع املمولة من صندوق األمم املت       . يف موريشيوس 
  : تنفيذ األنشطة التالية١٩٩٤اجلنسية واإلجنابية لدينا، جيري منذ عام الصحة 

  ؛ا الصحة اإلجنابيةالثانوية بقضايمحالت لتوعية تالميذ مدارس املرحلتني االبتدائية و •
 ميوله الصندوق ويشمل    ٢٠١١-٢٠٠٨مواصلة برنامج عمل قطري جديد للفترة        •

 ني الشباب غري املسجل   من أجل تنفيذ األنشطة التالية يف املدارس االبتدائية والثانوية        
  ؛يف املدارس

 من طلبـة املـدارس االبتدائيـة        ٢٠ ٠٠٠ من أجل دورات عن املهارات احلياتية      •
  ؛طلبة املدارس الثانوية من ٣٠ ٤٠٠و

 من طـالب املـدارس      ٨٠ ٠٠٠التوعية يف جمال الصحة اجلنسية واإلجنابية لفائدة         •
  ؛ من طالب املدارس االبتدائية٤٠ ٠٠٠الثانوية و

  ؛اجلنسية واإلجنابيةتنظيم مسابقة بني الكليات يف جمال امللصقات املتعلقة بقضايا الصحة  •
طنيـتني للـصحة اإلجنابيـة واجلنـسية        وجيري تنفيذ استراتيجية وخطة عمـل و       •

 تشمالن محلة توعيـة بالـصحة اجلنـسية واإلجنابيـة يف            ٢٠١٥-٢٠٠٩ للفترة
  ؛املؤسسات التعليمية

وعالوة على ذلك، ترأس وزارة الصحة ونوعية احلياة جلنة تعكف على إدراج صف      •
  . املناهج الدراسيةللتثقيف اجلنسي يف

اليونسكو الذي يعترب   البشرية باملفهوم الذي تقف خلفه      وتلتزم وزارة التعليم واملوارد       -٩٠
التربية اجلنسية مهارة حياتية اهلدف منها تيسري نشوء فرد متوازن له مواقف صـحية وقـيم                

 بالفعل   الصحة اإلجنابية واجلنسية مشمول    التثقيف يف جمال  و. مواتية ملواطنة سليمة ومسؤولة   
ففـي  . ة كليهما كما أدمج يف برنامج تدريب املدرسني     املناهج الدراسية االبتدائية والثانوي   يف  

، يف حني يتخلـل يف      "التربية الصحية "املستوى االبتدائي، يدرس هذا املوضوع حتت عنوان        
املستوى الثانوي املنهج الدراسي برمته، مع تركيز حقيقي على مواضيع من مثـل الـصحة               
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آليـة إلقامـة    أنشئت  وإىل جانب ذلك،    . والتربية البدنية، والعلوم املتكاملة، وعلم األحياء     
مثل وزارة الصحة ونوعية احلياة، ووزارة الـشباب        (شراكة مع أصحاب املصلحة اآلخرين      

من أجـل   ) والرياضة، ورابطة موريشيوس لتنظيم األسرة ورعايتها، ومنظمة العمل األسري        
 بالـصحة   تكملة مواد املناهج الدراسية لزيادة تعريض الطالب ملختلف جوانـب التثقيـف           

اإليدز / مكون املخدرات وفريوس نقص املناعة البشريوتشمل القضايا الصحية أيضاً. اجلنسية
املـستويان اخلـامس والـسادس      ( من املستوى االبتدائي     الذي أدخل بشكل مبكر اعتباراً    

 مجيع مديري املدارس واملدرسني، عن طريق تنظيم حلقات عمـل،           توعيةوجرى  ). العاديان
  .التنفيذ الفعال للربنامجمن أجل ضمان 

  ٢٦املثارة يف الفقرة القضايا رد على ال    
وهي جرمية يرتكبـها  .  من القانون اجلنائي٢٣٥يعد اإلجهاض جرمية مبوجب املادة    -٩١

إجهاض أية حامل باستعمال شيء يؤكل أو دواء أو شراب أو باستخدام            يقوم ب كل شخص   
نفسها مبوجب هذه   تقوم بإجهاض   املرأة اليت   كما ترتكب جرمية    . العنف أو أي وسيلة أخرى    

  .وال يوجد منع يف حالة اإلجهاض العالجي أو عندما تكون املرأة قد اغتصبت. املادة
عملية إجهاض غري قانونية، جـرت      ل، نتيجة   ٢٠٠٩وبعد وفاة صحافية يف أوائل عام         -٩٢

. إلجهـاض مناقشات حظيت بتغطية إعالمية جيدة ونشرت مقاالت صحفية حول مـسألة ا           
 ٢٠٠٩أبريـل   / نيسان ٢٩ يف    تشاورياً وترأس الوزير املسؤول عن حقوق املرأة وقتها اجتماعاً       

مع أصحاب املصلحة املعنيني، ومنهم املنظمات النسائية، واهليئات االجتماعية الدينية، واجملتمع           
وإذ مل حيـصل    .  باإلجهاض املدين، والنقابات العمالية، بشأن ما إذا كان ينبغي السماح قانوناً         

توافق يف اآلراء بني املشاركني، تقررت دعوة أصحاب املصلحة إىل تقدمي مقترحاهتم كتابة إىل              
  .ومل يتخذ أي قرار سياسايت حىت اآلن. وزارة املساواة بني اجلنسني ومنو الطفل ورفاه األسرة

  ٢٧املثارة يف الفقرة القضايا رد على ال    
لمحكمة العليا تنظر حـصراً     ل تابعةا شعبة لألسرة    ليست هناك حمكمة لألسرة، وإمن      -٩٣

  . يف قضايا قانون األسرة، مبا فيها قضايا الطالق وحضانة األطفال
، يف سـياق اإلصـالحات      ٢٠١٥-٢٠١٠وأُشري يف الربنامج احلكومي للفتـرة         -٩٤

كون هبا  أن احملكمة العليا ستوذكر أيضاً. القضائية، إىل إنشاء حمكمة لالستئناف وحمكمة عليا      
وقد مت إعداد مشروع قانون حمكمة األسرة       . شعبة لألسرة تضم مجيع خدمات الدعم املطلوبة      

، وهو يهدف من بني ما يهدف إليه إىل إنشاء حمكمة لألسـرة وتـوفري               )مشروع القانون (
وهناك عملية تـشاور    . إمكانية للصلح والتسوية السريعة للمنازعات املتعلقة بشؤون األسرة       

الوقت احلاضر يطلب من خالهلا إىل خمتلف أصحاب املصلحة املعنيني تقـدمي آراء             جارية يف   
  .وتعليقات على مشروع القانون
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ويتعلق أحد اإلصالحات الرئيسية اليت اقترحت يف التقرير املتعلق بقـضاء األسـرة               -٩٥
 ففي سياق عملية حتديث نظامنا القضائي والقانوين، جرى إصالح قـانون          . بقوانني الطالق 

أحكـام  (الطالق مع تصويت اجلمعية الوطنية على مشروع قانون الطالق والتفريق القضائي            
  .ومن املقرر أن يصدر هذا القانون قريباً. مارس من هذا العام/يف شهر آذار) متنوعة
 إىل التنصيص على الطـالق أو التفريـق القـضائي           ويهدف مشروع القانون أوالً     -٩٦

 إىل خفض فترة االنفـصال املطلوبـة         لفك عرى الزوجية، وثانياً    بالتراضي أو القبول املبدئي   
، "انقطاع الِعشرة الزوجية  " سنوات بسبب    ٣ إىل   ٥حلصول الطالق أو التفريق القضائي من       

 إىل التنصيص على التحويـل التلقـائي         إىل تبسيط العملية بعد تقدمي امللتمس، وأخرياً       وثالثاً
الثة أشهر من إصدار القرار املؤقت، ما مل يعتـرض أحـد            للقرار املؤقت إىل قرار دائم بعد ث      

  .ثالثة أشهرال  مهلة قبل انقضاء يوما١٥ًالطرفني نفسيهما عليه يف موعد أقصاه 
ويف الوقت احلاضر، تقتصر األسباب اليت ميكن أن يستند إليها التماس الطالق على                -٩٧

ن اجلديد، أدخل سـببان جديـدان       ومبوجب القانو ". انقطاع الِعشرة الزوجية  "أو  " التقصري"
ويسري األول عندما يتراضـى     . للطالق، ومها القبول املبدئي لفك عرى الزوجية وبالتراضي       
ويكون القاضي الذي يقدم لـه      . الزوجان على الطالق ولكن ليس على النتائج املترتبة عليه        

ـ    . االلتماس هو من يبت يف النتائج املترتبة على الطالق         الطالق بالتراضـي،   أما فيما يتعلق ب
ويف هذه احلالة، جييز القاضي     . فيسري عندما يتفق الزوجان على الطالق والنتائج املترتبة عليه        

وجتدر اإلشارة إىل أن القاضي قد يرفض       . الطالق ويصدق على االتفاق الذي يقدمه الطرفان      
فية مـصلحة   التصديق على االتفاق وإجازة الطالق إذا رأى أن االتفاق ال يراعي بصورة كا            

كما يستطيع أن يلغي أو يعدل أي بند من بنود االتفاق يرى أنـه  . األطفال أو أحد الزوجني  
  .ليس يف مصلحة األطفال أو أحد الزوجني

 على االحتفال    شهراً ٢٤ويف كلتا احلالتني، ال ميكن طلب الطالق قبل انقضاء فترة             -٩٨
لح بني الطرفني، وأن موافقتهما على بالزواج وعلى القاضي أن يضمن استنفاذ كل جهود الص

  .الطالق متت مبحض إرادهتما
 قضية إىل دائرة مراقبة السلوك والرعاية الالحقـة         ١٧١وقد أحالت حمكمة األسرة       -٩٩

  :وفيما يلي طبيعة القضايا. ٢٠١٠للتحقيق فيها عام 
  ؛حضانة القصَّر  )أ(  
  ؛"حق الزيارة"  )ب(  
  ؛"اإليواءحق "  )ج(  
  ؛ة من أجل الصلحاالستشار  )د(  
  ؛االستشارة من أجل تيسري الوصول إىل قاصر  )ه(  
  ؛تنوع ترتيب احلضانة  )و(  
  .الزيارة حتت اإلشراف  )ز(  
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  ٢٠١١، عـام    )وحدة الشؤون الزوجيـة   (التوارد الفصلي للقضايا على احملكمة العليا           
   ١: الفصل

  مارس/يناير إىل آذار/من كانون الثاين: الفترة    
  طالق املقدمةعدد قضايا ال

  مارس/آذار  فرباير/شباط  يناير /كانون الثاين  الشهر
  ٢٤٣  ٢٠٣  ١١٤  عدد القضايا

  عدد قضايا الطالق اليت بتَّ فيها
  مارس/آذار  فرباير/شباط  يناير /كانون الثاين  الشهر

  ٢٣٦  ٢٢٤  ٢٢٣  عدد القضايا
  

 مقدم االلتماس الزوج
 ١ ال توجد ال توجد  مرفوضة
 ١٧ ١٦ ١٧ حمفوظة
 ال توجد ال توجد  ال توجد  ملغاة

 ال توجد ال توجد ٣ مسحوبة
 ٣٢ ١٨ ٢٣  تقاسم األضرار

 ٣٧ ٥١ ٥٢ التقصري
 ال توجد ال توجد ال توجد التفريق القضائي

 ٢ ٣ ٥ انقطاع الِعشرة الزوجية
  الزوجة: مقدم االلتماس

 ال توجد ال توجد ال توجد مرفوضة
 ٢٥ ٢١ ٢١ حمفوظة
 ال توجد ال توجد ال توجد ملغاة

 ال توجد ال توجد ٢ مسحوبة
 ٢٧ ٣١ ١٣ تقاسم األضرار

 ٩٥ ٨١ ٨٤ التقصري
 ال توجد ١ ال توجد التفريق القضائي

 ال توجد ٢ ٣ انقطاع الِعشرة الزوجية
    اليت بت فيها حسب عدد األطفال

    اليت بت فيها حسب الِعشرة الزوجية

  بدول مسري راجمونع: اسم املوظف الذي جهز القضية
  موظف احملكمة: رتبة املوظف

  راجمون. س. ع: توقيع
  ٠٧/٠٤/١١: بتاريخ
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  احملكمة العليا
  )شعبة األسرة(

  اإلحصاءات
  ٢٠١٠سنة   ٢٠٠٩سنة   

  ٢ ٢١٩  ٢ ٠٨٤  عدد التماسات الطالق املقدمة
  ٢ ١٥٢  ٢ ١٥٠  عدد التماسات الطالق اليت بت فيها
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  املرفقات

  املرفق األول

 ٢٠٠٨ينـاير   / حاالت العنف املرتيل خالل الفترة من كانون الثاين        توزيع    
  ٢٠١١مارس  / آذار٣١حىت 
عدد قضايا 
 نتائج القضايا العنف املرتيل

  السنة

عدد األزواج الذين 
اعتدي عليهم وهم 
 حتت نظام احلماية

عدد القضايا اليت اعتدي فيها 
على أزواج حتت نظام احلماية 

 ذلكولقوا حتفهم نتيجة ل
اجلاري 

 التحقيق فيها
يف انتظار رأي 
 النيابة العامة

يف انتظار 
 ُرفضت حفظت/قُدمت احملاكمة

صدر فيها 
 حكم

 ٤٧١ ٧٨ ٤٠٢ ٨٧٩ ٧٤ ٢٩ ال توجد ٣٥٠ ١ ٩٣٣ ٢٠٠٨

 ٦٣٤ ٦٣ ٣٤٧ ١ ١٥٢ ١٢٨ ٦٤٣ ال توجد ٤٢٦ ٢ ٩٦٧ ٢٠٠٩

 ٦١٤ ٨٦ ٤١٢ ١ ١١٤ ٢٠٣ ١ ٠٨٥ ال توجد ٤٥٨ ٣ ٥١٤ ٢٠١٠

 حىت( ٢٠١١
 / آذار٣١

 ٣٥ ٨ ٥ ١٤ ال توجد ٥٤١ ال توجد ١٢١ ٦٠٣ )٢٠١١مارس 

٢ ٢٩٨ ال توجد ١ ٣٥٥ ٩ ٠١٧ اجملموع  ٣ ١٥٩ ٤٠٥  ١ ١٦٦  ١ ٧٥٤ ٢٣٥  
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  املرفق الثاين
  ٢٠١٠-٢٠٠٧إحصاءات العنف املرتيل لوحدة الشرطة املكلفة حبماية األسرة للفترة 

 ٢٠١٠-٢٠٠٧ماية األسرة للفترة إحصاءات العنف املرتيل لوحدة الشرطة املكلفة حب

٢٠٠٧ 
 اإلناث الذكور طبيعة اجلرمية

 ٢ ٣٤٩ ٩٤ االعتداء اجلسدي
 ٣٢١ ٢٨ خارج إطار الزواج

 ٣٩٥ ٨ السكر
 ١٤ ١ القمار

 ٥٥ ٢ الصعوبات املالية
 ٣١٨ ٦٥ هجر بيت الزوجية
 ٤٠ ١ االعتداء النفسي
 ٢٢٠ ٦ االعتداء اللفظي

 ٦٠٩ ١٠ سوء املعاملة
 ٥٠٦ ٢١ التحرش

 ٢٧  عدم دفع النفقة
 ٥٨ ١ تعاطي املخدرات
 ٥٦٤  التنازع مع الزوج
  ٦٥ التنازع مع الزوجة

 ٦٢ ٥ خمالفة القوانني
 ١٠٣ ٥ التنازع مع األطفال

 ١٤  التنازع مع اإلخوة واألخوات
 ١٨ ٢ التنازع مع األطفال
 ٣٣ ٥ التنازع مع األقارب

 ٦٥ ٩ إجراء الطالق
 ٣٨ ٢ األسرةهجر 

 ٣١١ ٨ انعدام املسؤولية
 ٣٨٦ ٩ التهديد

 ٦ ٥٠٧ ٣٤٧ اجملموع
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  ٢٠٠٨إحصاءات العنف املرتيل لوحدة الشرطة املكلفة حبماية األسرة للفترة 
٢٠٠٨ 

  اجملموع
 اإلناث  الذكور طبيعة املشكلة

 ١ ٢٤٣ ٩٦ االعتداء اجلسدي

 ٢٩٤ ٩٠ احلياة خارج نطاق الزوجية

 ٢٠٦ ١٠٦ السكر

 ٣ ١٣ القمار

 ٩٤ ١١ الصعوبات املالية

 ٨  املساعدات املالية

 ١  حماولة املس بالعفة

 ٢٦٧ ٨٢ هجر بيت الزوجية

 ٣  التخلي عن الزوجة احلامل

 ١٧ ٨ االعتداء النفسي

 ١٣٥ ٤٥ االعتداء اللفظي

 ٤٨٧ ٥٣ سوء املعاملة

 ٣١٩ ٤٦ التحرش

 ١٤  عدم دفع النفقة

 ٣٩ ٩ تعاطي املخدرات

 ٣٤٩  التنازع مع الزوج

  ١٠٦ التنازع مع الزوجة

 ٦٥ ١٣ خمالفة القوانني

 ٦٨ ١٢ التنازع مع األطفال

 ٢٥ ٧ الصراع مع اإلخوة واألخوات

 ١٣ ٥ التنازع مع األطفال

 ٤٤ ٧ التنازع مع األقارب

 ١٠ ٤ التنازع مع اجلريان

 ١  التنازع مع املستأجرين

 ٤١ ١٥ إجراء الطالق

 ٢١ ٦ هجر األسرة

 ٤ ١ خرق أمر احلماية

 ١٣  االحنراف اجلنسي

 ٢٣٥ ٨٧ انعدام املسؤولية

 ٢٧٦ ١٤ التهديد
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٢٠٠٨ 

  اجملموع
 اإلناث  الذكور طبيعة املشكلة

 ٥٢ ٢٧ رعاية وحضانة األطفال

  ٣ الرتوع االنتحاري

  ١ االختفاء

 ١ ١ اإلصابة مبرض عقلي

 ٢ ٦ أسباب أخرى

  ١ االنتماء الشخصي

 ١ ١ اإلمهال

 ٥ ٨ التنازع مع الشريك

 ١٢ ٥ السب

 ١ ١ اإلزعاج باهلاتف

 ٢  التنازع مع العشري

 ٢  التنازع مع صاحب البيت

 ٤ ٣٧٢ ٨٩٠ اجملموع   

  ٢٠١٠-٢٠٠٩إحصاءات العنف املرتيل لوحدة الشرطة املكلفة حبماية األسرة للفترة 
الرقم  ٢٠١٠ ٢٠٠٩

 اإلناث الذكور اإلناث الذكور طبيعة اجلرمية التسلسلي

     :اء اجلسدياالعتد ١
 ١ ٥٠٤ ١٣٨ ١ ١٧٧ ٨٠ االعتداء )أ(
 ٢    احلروق )ب(
     العض )ج(
 ٩  ٢  سحب الشعر )د(
     اجملموع 

     :االعتداء النفسي ٢
 ٣٤٥ ١١٦ ٤٣٣ ٩٤ سوء املعاملة )أ(
 ١٠٩ ٤٨ ١٥٠ ١١٢ عالقة خارج إطار الزواج )ب(
 ٢٧ ٦ ٣٨ ٩ اإلهانة )ج(
 ١٢ ١٣ ٨ ٤ التخويف )د(
 ١٠ ١٧ ١٧ ٧ العزل )ه(
     اجملموع 

     :االعتداء اللفظي ٣
 ٤٧٧ ١١١ ٣٠٥ ٦١  الشتم )أ(
 ١٢٤ ٣١ ٩٨ ٢٤ السب )ب(
 ٣٢١ ٦٦ ٣٢٤ ٩٤ التحرش )ج(
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الرقم  ٢٠١٠ ٢٠٠٩
 اإلناث الذكور اإلناث الذكور طبيعة اجلرمية التسلسلي

     اجملموع 

اإليتـان مـن الـدبر،      (االعتداء اجلنسي    ٤
والتقاط صورة غري الئقة، واإلجبار علـى       

 ١١ ١٣ ٢ ٤ )ذلكمشاهدة أفالم إباحية وما إىل 
السكر والقمار وعـدم    (الصعوبات املالية    ٥

 ١٤٣ ٦٢ ٢٣٠ ١٥٥ )حتميل املسؤولية وما إليها
 ١٥ ٩ ٧ ٣ حتطيم األمتعة يف املرتل ٦
 ١٨٦ ٣٨ ١٨١ ٣٩ ٦ إىل ١التهديد باالعتداء من  ٧
     :خمالفات أخرى 
 ٢٦ ٣٩ ٢٤ ٤٤ هجر األسرة ١
 ١  ٦ ٣ التخلي عن الزوجة احلامل ٢
 ١٢٣ ٦٧ ٦٣ ٤٤ رعاية وحضانة األطفال ٣
   ٤  محل املراهقات ٤
 ٢٤ ٣ ٤  عدم دفع النفقة ٥
 ٢١ ٩ ١  التنازع مع اجلريان ٦
 ١٧ ٧ ٣٤ ٢٢ إجراء الطالق ٧
 ٧ ٧ ٤٤ ٢٥ هجر بيت الزوجية ٨
   ١  احلمل ٩
 ٢  ٢  املساعدات االجتماعية ١٠
 ١ ١   التنازع على امللكية 
 ٧ ٦   القواننيخمالفة  
     التنازع مع الزوج 
     التنازع مع األطفال 
 ٣ ٥٢٤ ٨٠٧ ٣ ١٥٥ ٨٢٩ اجملموع 

  ٢٠١٠ إىل ٢٠٠٧ على أيدي أزواجهن يف الفترة من قُتلنعدد النساء الالئي 
  السنة

  ٢٠١٠  ٢٠٠٩  ٢٠٠٨  ٢٠٠٧  
  ٦  ١١  ٦  ٢  عدد الضحايا

  ٢٠١٠ إىل ٢٠٠٧رة من عدد حاالت اإلدانة على العنف املرتيل يف الفت
  ٢٠١٠سنة   ٢٠٠٩سنة   ٢٠٠٨سنة   ٢٠٠٧سنة   اجلرمية الرقم التسلسلي

  ٨  ٧  ٨  ١٢  خرق أمر احلماية  ١
  ٢  ١  -  ١ عدم االمتثال ألمر احلماية  ٢
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  املرفق الثالث
 عدد أفراد الشرطة الذين ُدربوا تفاصيل الدورات التدريبية

 ٢٠٠٧سنة 
 ٣٣  قانون احلماية من العنف املرتيل

 ٨٦ التدريب يف جمال االجتار باألشخاص

 ٢٠٠٨سنة 
 ١٣  دورة تدريبية حول االستغالل اجلنسي التجاري لألطفال

 ٢٤ قانون احلماية من العنف املرتيل
 ٣٩ التدريب يف جمال االجتار باألشخاص

 ٢٠٠٩سنة 
 ٢٩٧ قانون احلماية من العنف املرتيل

 ١٩٦  املرتيلتدريب حول قانون احلماية من العنف
 ٨ دورة تدريبية حول االستغالل اجلنسي التجاري لألطفال

 ٤٤ التدريب يف جمال االجتار باألشخاص

 ٢٠١٠سنة 
 ٨ دورة تدريبية حول االستغالل اجلنسي التجاري لألطفال 

 ٣٢٤ تدريب حول قانون احلماية من العنف املرتيل
 ٣٥٩ التدريب يف جمال االجتار باألشخاص
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  رفق الرابعامل

محلة توعية بشأن االعتداء على األطفال مبا يف ذلك االستغالل اجلنسي التجاري لألطفال             
  ٢٠١٠ إىل ٢٠٠٧للفترة املمتدة من 

 ٢٠٠٧سنة 

  حمادثات وحماضرات نظمتها وحدة الشرطة املكلفة حبماية األسرة
  تلميذا٤ً ٧٤٦ ٤٢ املدارس االبتدائية -١
   تلميذا٢٦٠ً ٢ املدارس الثانوية -٢
   شخصا٢١٥ً ٥ مراكز الرعاية االجتماعية -٣

  شخصا٥ً ٢٢١ اجملموع

  
 ٢٠٠٨سنة 

  حمادثات وحماضرات نظمتها وحدة الشرطة املكلفة حبماية األسرة
  تلميذا٢ً ٠٢٤ ١٨ املدارس االبتدائية -١
   تلميذا١٣٠ً ٣ املدارس الثانوية -٢
  صاً شخ٧٧٥ ١٣ مراكز الرعاية االجتماعية -٣

  شخصا٢ً ٩٢٩ ٣٤ اجملموع

  
 ٢٠٠٩سنة 

  حمادثات وحماضرات نظمتها وحدة الشرطة املكلفة حبماية األسرة
  تلميذا٥ً ٣٥٨ ٥٠ املدارس االبتدائية -١
   تلميذا٨٢٦ً ٦ املدارس الثانوية -٢
   شخصا١ً ٤٣١ ١٦ مراكز الرعاية االجتماعية -٣

  شخصا٧ً ٦١٥ ٧٢ اجملموع

  
 ٢٠١٠سنة 

  دثات وحماضرات نظمتها وحدة الشرطة املكلفة حبماية األسرةحما
  تلميذا٥ً ٦٧٦ ٧٤ املدارس االبتدائية -١
   تلميذا٦٨٨ً ٩ املدارس الثانوية -٢
   شخصا١ً ٥٧٢ ٣٠ مراكز الرعاية االجتماعية -٣

  شخصا٧ً ٩٣٦ ١١٣ اجملموع
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  ٢٠١٠ إىل ٢٠٠٧برامج إذاعية وتلفزيونية خالل الفترة من 
لرقم ا

 املوضوع  الربنامج التسلسلي

 ٢٠٠٧سنة 

١- 
 )٢٠٠٧مارس / آذار١٧(إم . إذاعة كول إف. سي. يب. إم

مدرسة بويسونيري، العنف ضد األطفال ووحدة 
 محاية الطفل

 دعارة األطفال )٢٠٠٧أغسطس / آب٧(إذاعة بلوس  -٢

 تشرين ٢٤(امللف /Le Dossier. سي. يب. تلفزيون ام -٣
 محاية األطفال وجنوح األحداث  )٢٠٠٧ أكتوبر/األول

  ٢٠٠٨سنة 
 االعتداء على األطفال واستغالهلم )٢٠٠٨مارس / آذار٨(إذاعة موريس   -١

 منع االعتداء على املرأة والطفل )٢٠٠٨مايو / أيار٢٩. (سي. يب. مإتلفزيون  -٢

مارس / آذار١٧ ( إم. إفإذاعة كول. سي. يب. أم -٣
  والطفلالعنف ضد املرأة )٢٠٠٧

مارس / آذار١٧(م إ. فإإذاعة كول . سي. يب. أم -٤
٢٠٠٧( 

دور وحدة الشرطة املكلفة حبماية األسرة يف 
 مكافحة العنف املرتيل واالعتداء على األطفال

٥- 
 )٢٠٠٨يونيه / حزيران٤. (أم. توب أف

العنف املرتيل، وإساءة معاملة األطفال وإساءة 
 معاملة املسنني

 العنف املرتيل )٢٠٠٨نوفمرب / تشرين الثاين٢٢(شيوس إذاعة موري -٦

  ٢٠٠٩سنة 
 الروابط األسرية واملرأة )٢٠٠٩مايو / أيار٢٦. (سي. يب. مإتلفزيون  -١

 الصحة اجلنسية واإلجنابية ونوع اجلنس )٢٠٠٩أغسطس / آب١٢(برنامج إذاعة بوجبوري  -٢

 األطفالاالعتداء على  )٢٠٠٩سبتمرب /أيلول ٢(إذاعة وان  -٣

٤-  
 )٢٠٠٩سبتمرب /أيلول ١٧(إذاعة موريشيوس 

 العنف -  مكافحة اإلجرامEnsamNou/إنسامنو
 املرتيل وإساءة معاملة األطفال

  ٢٠١٠سنة 
 العنف املرتيل )٢٠٠٩أغسطس /بآ ١٠(إذاعة موريشيوس  -١

 العنف ضد األطفال )٢٠٠٩سبتمرب /أيلول ١٣(إذاعة موريشيوس  -٢

 العنف ضد األطفال )٢٠٠٩سبتمرب /أيلول ١٤(يوس إذاعة موريش -٣

 ، التحرش اجلنسي"A Vous de jugal" )٢٠٠٩سبتمرب /أيلول ٢٣(إذاعة موريشيوس   -٤

 "العنف ضد املرأة" )٢٠٠٩سبتمرب /أيلول ٢(إذاعة وان   -٥

 "العنف الزوجي" )٢٠١٠ديسمرب / كانون األول٩(إذاعة بلوس   -٦
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  املرفق اخلامس
  ٢٠١٠ إىل ٢٠٠٨ن يف الفترة من أسبوع األم

  السنة
  ٢٠١٠  ٢٠٠٩  ٢٠٠٨  

  ٣٥ ٠٠٠  ٥٥ ٠٠٠  ٣٥ ٠٠٠  عدد األشخاص الذين حضروا أسبوع األمن

        
  


