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  جملس حقوق اإلنسان
  الفريق العامل املعين باالستعراض الدوري الشامل

  الدورة احلادية عشرة
  ٢٠١١مايو /أيار ١٣-٢جنيف، 

لسامية حلقـوق اإلنـسان، وفقـاً         جتميع للمعلومات أعدته املفوضية ا        
  ٥/١من مرفق قرار جملس حقوق اإلنسان ) ب(١٥للفقرة 

  سيشيل    

هذا التقرير هو جتميع للمعلومات الواردة يف تقارير هيئات املعاهدات، واإلجـراءات              
اخلاصة، مبا يف ذلك مالحظات الدولة املعنية وتعليقاهتا، ويف غري ذلك من وثائق األمم املتحدة    

وال يتضمن التقرير أية آراء أو وجهات نظر أو اقتراحات مـن جانـب      . لرمسية ذات الصلة  ا
. املفوضية السامية حلقوق اإلنسان خبالف ما يرد منها يف التقارير العلنية الصادرة عن املفوضية

وقد ذُكـرت   . وهو يتبع هيكل املبادئ التوجيهية العامة اليت اعتمدها جملس حقوق اإلنسان          
وقد روعـي يف    . نهجية يف حواشي هناية النص مراجع املعلومات الواردة يف التقرير         بصورة م 

وعنـد عـدم وجـود    . إعداد التقرير أن دورية االستعراض يف اجلولة األوىل هي أربع سـنوات  
وملا . معلومات حديثة، أُخذت يف االعتبار آخر التقارير والوثائق املتاحة إن كانت ال تزال صاحلة             

رير ال جيمع سوى املعلومات الواردة يف وثائق األمم املتحدة الرمسية، فإن االفتقار إىل              كان هذا التق  
معلومات عن مسائل حمددة أو إىل التركيز على هذه املسائل قد ُيعزى إىل عدم التـصديق علـى                  

  .أو إىل تدين مستوى التفاعل أو التعاون مع اآلليات الدولية حلقوق اإلنسان/معاهدة ما و
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  املعلومات األساسية واإلطار  - أوالً  

   )١(نطاق االلتزامات الدولية  -ألف   

   )٢(املعاهدات العاملية حلقوق اإلنسان
تاريخ التصديق أو االنضمام أو 

  التحفظات/اإلعالنات  اخلالفة
االعتراف باالختصاصات احملددة 

  هليئات املعاهدات
االتفاقية الدولية للقـضاء علـى التمييـز        

  العنصري 
  ال): ١٤املادة (شكاوى األفراد   ال يوجد  ١٩٧٨مارس /ذار آ٧

العهد الدويل اخلاص باحلقوق االقتـصادية      
  واالجتماعية والثقافية 

  -  ال يوجد  ١٩٩٢مايو / أيار٥

العهد الدويل اخلـاص بـاحلقوق املدنيـة        
  والسياسية 

املـادة  (الشكاوى املتبادلة بني الدول    ال يوجد  ١٩٩٢مايو / أيار٥
   ال): ٤١

الربوتوكول االختياري األول امللحق بالعهد  
  الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية

  -  ال يوجد  ١٩٩٢مايو / أيار٥

الربوتوكول االختياري الثاين امللحق بالعهد     
  الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية

  -  ال يوجد  ١٩٩٤ديسمرب / كانون األول١٥

كال التمييـز   اتفاقية القضاء على مجيع أش    
  ضد املرأة

  -  ال يوجد  ١٩٩٢مايو / أيار٥

اتفاقية مناهضة التعذيب وغريه من ضروب      
الالإنـسانية   املعاملة أو العقوبة القاسية أو    

  املهينة  أو

املـادة  (الشكاوى املتبادلة بني الدول    ال يوجد  ١٩٩٢مايو / أيار٥
  ال ): ٢١

  نعم): ٢٠املادة (شكاوى األفراد 
  نعم): ٢٠املادة (يق إجراءات التحق

  -  ال يوجد  ١٩٩٠سبتمرب / أيلول٧  اتفاقية حقوق الطفل 
الربوتوكول االختياري التفاقيـة حقـوق      
الطفل املتعلق بإشراك األطفال يف الرتاعات      

  املسلحة 

إعالن ملـزم مبوجـب       ٢٠١٠أغسطس / آب١٠
   سنة١٥: ٣املادة 

-  

                                            االتفاقية الدولية حلماية حقوق مجيع العمال      
                     هاجرين وأفراد أسرهم  امل

املـادة  (الشكاوى املتبادلة بني الدول    ال يوجد  ١٩٩٤ديسمرب / كانون األول١٥
  ال ): ٧٦

  ال): ٧٧املادة (شكاوى األفراد 
  -  ال يوجد   ٢٠٠٩أكتوبر / تشرين األول٢  اتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة

، والربوتوكـول   )٣(لحق بالعهد الدويل اخلاص باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافيـة        الربوتوكول االختياري امل  : معاهدات ليست سيشيل طرفاً فيها    
، والربوتوكول االختياري التفاقية مناهضة التعذيب، والربوتوكـول        )٢٠٠٢توقيع فقط،   (االختياري التفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييز ضد املرأة          

، والربوتوكول االختياري   )٢٠٠١توقيع فقط،   ( ببيع األطفال وبغاء األطفال واستغالل األطفال يف املواد اإلباحية           تفاقية حقوق الطفل املتعلق   الاالختياري  
  .، واالتفاقية الدولية حلماية مجيع األشخاص من االختفاء القسري)٢٠٠٧توقيع فقط، (التفاقيـة حقـوق األشخاص ذوي اإلعاقة 
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  يق أو االنضمام أو اخلالفةالتصد  صكوك دولية رئيسية أخرى ذات صلة
  نعم  اتفاقية منع جرمية اإلبادة اجلماعية واملعاقبة عليها
  نعم  نظام روما األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية

  نعم  )٤(موبالريبروتوكول 
 املتعلقتني بعدميي   ١٩٦١ وعام   ١٩٥٤ اتفاقييت عام    باستثناءنعم،     )٥(الالجئون وعدميو اجلنسية

  اجلنسية 
 والربوتوكـوالت اإلضـافية     ١٩٤٩أغسطس  / آب ١٢فاقيات جنيف املؤرخة    ات

  )٦(امللحقة هبا
   الربوتوكول اإلضايف الثالثباستثناءنعم، 

  نعم  )٧(االتفاقيات األساسية ملنظمة العمل الدولية
  نعم  اتفاقية اليونسكو ملكافحة التمييز يف جمال التعليم

ألغـراض   بأن تواصل جهودها     ٢٠٠٢أوصت جلنة حقوق الطفل سيشيل يف عام          -١
املتعلق ببيع األطفال وبغـاء     لتصديق على الربوتوكول االختياري التفاقية حقوق الطفل        منها ا 

  .)٨(األطفال واستغالل األطفال يف املواد اإلباحية

  اإلطار املؤسسي والتشريعي  -باء   
صالح إلجلنة حقوق الطفل سيشيل على مواصلة جهودها        شجعت  ،  ٢٠٠٢يف عام     -٢

تشريعاهتا الوطنية يف مجيع اجملاالت اليت       كي تتوافق    اختاذ مجيع التدابري الضرورية   التشريعات و 
  .)٩( مع مبادئ االتفاقية وأحكامها تاماًتوافقاًختص األطفال 

 يف مجيع    للطفل وأوصت اللجنة بأن تعمل سيشيل على مراعاة مبدأ املصاحل الفضلى           -٣
باألطفال، وال سيما يف إجراءات حمكمـة األسـرة         مج املتصلة   لتشريعات والسياسات والربا  ا

  .)١٠(وقراراهتا
النظر يف تشريعاهتا بغية تصحيح الفوارق يف        بأن تعيد سيشيل     وأوصت اللجنة أيضاً    -٤

  وذلك برفع سن زواج اإلناث وجعلها مساوية لـسن زواج الـذكور؛            ،السن الدنيا للزواج  
  .)١١( إنفاذهوالتأكد منمي لتعليم اإللزااسن ل  حد واضحوتعيني

أشارت جلنة خرباء منظمة العمل الدولية املعنية بتطبيق االتفاقيات         ،  ٢٠٠٩ويف عام     -٥
  املعـدَّل   من قانون العمالة،   46Aإىل أن املادة    ) جلنة خرباء منظمة العمل الدولية    (والتوصيات  

نص على تـساوي أجـور      ، ال ت  )٢٠٠٦ لعام   ٤القانون  (لقانون العمالة   ) املعدِّل(بالقانون  
ومع أن الدستور يكفل اإلنصاف يف األجـور        . الرجال والنساء لقاء العمل املتساوي القيمة     

تساوي القيمة، فإن جلنـة اخلـرباء استـصوبت إدراج أحكـام يف             املعمل  الوتساويها لقاء   
  .)١٢(١٠٠ املبدأ املنصوص عليه يف االتفاقية رقم التشريعات جتسد متاماً



A/HRC/WG.6/11/SYC/2 

GE.11-10920 4 

  ر املؤسسي والبنية األساسية حلقوق اإلنساناإلطا  -جيم   
، مل يكن يوجد يف سيشيل مؤسسة وطنية حلقـوق          ٢٠١١يناير  /حىت كانون الثاين    -٦

                                                                  جلنة التنسيق الدولية للمؤسسات الوطنية لتعزيز ومحايـة حقـوق               قبل  اإلنسان معتمدة من    
  .)١٣(      اإلنسان

مدى ته األمم املتحدة على     وأشار التقييم القطري املوحد اخلاص بسيشيل الذي أجر         -٧
 إىل أنه يوجد يف سيشيل ديوان مظامل مهمته الرئيـسية التحقيـق يف              ٢٠٠٨-٢٠٠٦الفترة  

 عامة أو الرئيس أو وزير أو مسؤول أو عضو يف هيئة عامـة،              سلطةاإلجراءات اليت تتخذها    
           تعلق بغـش   أن حيقق يف أي ادعاء ي      وحيق لديوان املظامل أيضاً   . واإلبالغ عن تلك اإلجراءات   

  .)١٤( عامة، واإلبالغ عن ذلكسلطةأو فساد لدى ممارسة شخص مهمة من مهام 
نشاء إلمواصلة جهودها   شجعت جلنة حقوق الطفل سيشيل على       ،  ٢٠٠٢يف عام   و  -٨

 جلـوء  ملبادئ باريس، وتزويدها مبوارد بشرية ومالية كافية وتسهيل          آلية مستقلة وفعالة طبقاً   
 ،يف الشكاوى املقدمة من األطفـال     بسرعة   تنفيذ االتفاقية وتنظر     لتتوىل رصد  ،األطفال إليها 

الـيت تكفلـها    سبل لالنتصاف من انتهاك حقوقهم      وتوفر  الطفل،  على حنو يراعي ظروف     
  .)١٥(االتفاقية

  تدابري السياسة العامة  -دال   
لوثـائق  سلسلة من اهناك  أن ٢٠٠٨-٢٠٠٦جاء يف التقييم القطري املوحد للفترة         -٩

الـصحة والبيئـة والتنميـة      منها  املتعلقة بالسياسة العامة واخلطط االستراتيجية يف جماالت        
            ومن األمثلة على ذلك خطـة سيـشيل لـإلدارة البيئيـة           . االجتماعية والتعليم والتنمية اجملتمعية   

، ٢٠١٥-٢٠٠٥ للفتـرة    االجتماعية، وخطة العمل الوطنية بشأن التنمية       ٢٠١٠-٢٠٠٠للفترة  
  تكـراراً   أحياناً لكن تلك الوثائق تتضمن   ). ٢٠٠٧(والسياسة السكانية الوطنية للتنمية املستدامة      

مث إن جل تلـك     . مستوى تنفيذ معظمها متدنّ   كما أن   لبعض اإلجراءات واجلهود الوطنية؛     
ـ صراحة، األمـر الـذي يو     يتضمنها  األهداف اإلمنائية لأللفية وال     يشري إىل   الوثائق ال    د جِ

  .)١٦(صعوبات يف رصد هذه األهداف واإلبالغ عنها
تواجه سيشيل، فقـد    اعترفت جلنة حقوق الطفل بالصعوبات االقتصادية اليت        وبينما    -١٠

 ، من االتفاقية تنفيذاً كـامالً     ٤ على إيالء اهتمام خاص لتنفيذ املادة        ٢٠٠٢شّجعتها يف عام    
 تكفل إعمال حقوق الطفـل االقتـصادية        وذلك مبنح األولوية لتخصيص موارد من امليزانية      

سيشيل بتقييم   أوصت اللجنة و". املتاحة...  إىل أقصى حدود املوارد   "واالجتماعية والثقافية   
  نفقـات املنظمـات غـري احلكوميـة        يف القطاعني العام واخلاص، ومنها    النفقات واملوارد   

  .)١٧(ها ونوعيتها وفعاليتها، بغية تقييم تكاليف اخلدمات املقدمة لألطفال وميسوريتومواردها
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  تعزيز حقوق اإلنسان ومحايتها على أرض الواقع  -ثانياً   

  التعاون مع آليات حقوق اإلنسان  -ألف   

  التعاون مع هيئات املعاهدات   -١  

 )١٨(هيئة املعاهدة
آخر تقريـر   
 قدم وُنظر فيه

آخر مالحظات 
 حالة اإلبالغ رد املتابعة ختامية 

استعراض التنفيذ يف  - مييز العنصريجلنة القضاء على الت
  ٢٠٠٧عام 

 ١٩٩٧تأخر تقدمي التقرير الرابع منذ عام  -

اللجنة املعنية باحلقوق االقتصادية    
 واالجتماعية والثقافية

 ١٩٩٤تأخر تقدمي التقرير األويل منذ عام  – - -

 ١٩٩٣ منذ عام األويلتأخر تقدمي التقرير  - - - اللجنة املعنية حبقوق اإلنسان

اللجنة املعنية بالقضاء على التمييز     
 ضد املرأة

 ١٩٩٣ منذ عام األويلتأخر تقدمي التقرير  - - -

 ١٩٩٣ منذ عام األويلتأخر تقدمي التقرير  - - - جلنة مناهضة التعذيب

سبتمرب /أيلول ٢٠٠١ جلنة حقوق الطفل 
٢٠٠٢ 

وردت التقارير من الثاين إىل الرابع يف عـام          –
٢٠٠٩ 

الربوتوكول  - ة حقوق الطفل  جلن
ــق بإشــراك  ــاري املتعل االختي

 األطفال يف الرتاعات املسلحة

حيل موعد تقـدمي التقريـر األويل يف عـام           – - -
٢٠١٢ 

 ٢٠٠٤تأخر تقدمي التقرير األويل منذ عام  – - -  بالعمال املهاجريناللجنة املعنية 

 قائمة مسائل قـصد     ٢٠١٠مارس  /اعتمدت اللجنة املعنية حبقوق اإلنسان يف آذار        -١١
دون وجود  وسُينظر يف وضع البلد،     . )١٩( األويل  تقدمي تقريرها   عن  سيشيل ختلفحبثها بسبب   

 املقـرر   ١٠١ خالل دورهتا    وذلكتقرير، يف إطار إجراء االستعراض الذي وضعته اللجنة،         ال
  .)٢٠(٢٠١١مارس / آذار٢١عقدها يف نيويورك يف 

على علم بأن سيشيل قد تأخرت كـثرياً يف تقـدمي           لطفل  جلنة حقوق ا  وملا كانت     -١٢
 وأضافت أن لألطفال احلق     . التقارير تقدميعلى أمهية    ٢٠٠٢يف عام   تقاريرها، فقد شّددت    

، النظر بانتظام يف التقـدم احملـرز يف   ة املسؤولاهليئةيف أن تتوىل جلنة حقوق الطفل، بوصفها        
وفضالً عن ذلـك، أعربـت       .رصة للقيام بذلك  ينبغي أن تتاح هلا الف    أنه  إعمال حقوقهم، و  
  .)٢١(بانتظامسيشيل من صعوبات يف تقدمي التقارير يف حينها وملا تواجهه اللجنة عن تفهمها 
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  التعاون مع اإلجراءات اخلاصة  -٢  
 ال ُوجهت دعوة دائمة

  آخر الزيارات أو التقارير املتعلقة بآخر البعثات 

  بدأ زيارات اتفق عليها من حيث امل

  زيارات طُلب إجراؤها ومل يتفق عليها بعد

  التعاون أثناء البعثات/التيسري

  متابعة الزيارات

 خالل الفترة املشمولة باالستعراض، مل ُترسل أي رسائل  والنداءات العاجلةاالدعاءاتالردود على رسائل 

 أرسلها املكلفـون     استبياناً ٢٦ على أي استبيان من أصل        سيشيل مل تردّ  الردود على االستبيانات املتعلقة مبسائل مواضيعية
 )٢٢(بواليات يف إطار اإلجراءات اخلاصة

  التعاون مع املفوضية السامية حلقوق اإلنسان  -٣  
املكتب اإلقليمي ملفوضية األمم املتحدة السامية حلقوق اإلنـسان يف جنـوب            قدم    -١٣

. يف سيـشيل  املدين  ىل احلكومة واجملتمع     إ ومشورة يف جمال حقوق اإلنسان    أفريقيا مساعدة   
وشارك املكتب يف حلقات عمل عن تقدمي التقارير إىل هيئـات املعاهـدات واالسـتعراض           

قـصد  من املفوضية الدوري الشامل لفائدة ممثلي احلكومة، والتمست حكومة سيشيل الدعم   
  .)٢٣( اليت تأخر تقدميها كثرياًموافاة هيئات املعاهدات بعدد من التقارير

  تنفيذ االلتزامات الدولية املتعلقة حبقوق اإلنسان   -باء   

  املساواة وعدم التمييز  -١  
اجلهود اليت تبذهلا سيشيل، إىل جانب ما ُيشّجعها يف    جلنة حقوق الطفل    لقد وجدت     -١٤

ومع ذلك،  . حبق األطفال والبالغني املعوقني    اجمللس الوطين للمعوقني، من أجل مكافحة التمييز      
حـصوهلم علـى    إىل املرافـق و   املعوقني  ألطفال  ا  سبل وصول  من أن أعربت عن قلقها    فقد  

 بسبب عدم تصميم البيئة املادية تصميماً مالئماً أو بسبب عدم إعداد             حمدودة اخلدمات العامة 
سيـشيل  اللجنة  وأوصت   .)٢٤(املعوقنيإدماج األطفال   ب تسمحوظفني أو استحداث برامج     امل

              املعنيـة هبـم،    املدينجمللس الوطين للمعوقني وغريه من منظمات اجملتمع        مبواصلة تعاوهنا مع ا   
 يف النظام املدرسـي     قنيواملعألطفال  ا ترمي إىل إدماج     وضع وتنفيذ سياسة   ال سيما من أجل   

وصوهلم إىل  على اخلدمات و  املعوقني  ، وتقييم مدى إمكانية حصول األطفال        تاماً  إدماجاً العام
بغية حتسني البيئة املادية، وتنـسيق تقـدمي        الحتياجاهتم  مالءمتها  مدى  عامة احلالية و  املرافق ال 

اخلدمات، واالرتقاء بقدرات مجيع املوظفني واملهنيني العاملني لفائدة األطفال ومعهم إلدماج           
  .)٢٥( يف اجملتمع عامةالفاعلة ييسِّر مشاركتهم األمر الذييف براجمهم، املعوقني األطفال 
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  إن وباء فريوس نقص املناعة البـشري        ٢٠٠٩ة العاملية يف عام     حقالت منظمة الص  و  -١٥
ما فتئ يتفشى بني الشباب وإن التمييز حبق املصابني باإليدز والعدوى بفريوسـه ال يـزال                

  .)٢٦(مستشرياً
 جلنة خرباء منظمة العمل الدولية تأكيد تعليقاهتا الـسابقة          كّررت،  ٢٠٠٩ويف عام     -١٦

لقـانون العمالـة    ) املعدِّل(القانون   األحكام املتعلقة بالتمييز املنصوص عليها يف        ومفادها أن 
االجتماعي، وأعربـت   باألصل  املتعلق  أساس التمييز   ال تشمل   ) ٢٠٠٦ لعام   ٤  رقم القانون(

 للتمييز املباشر وغري املباشر القائم على        صرحياً عن أملها أن تشمل التشريعات اجلديدة حظراً      
  .)٢٧(االجتماعياألصل ، مبا فيها ١١١ املنصوص عليها يف االتفاقية رقم مجيع األسس

  حق الفرد يف احلياة واحلرية وأمنه الشخصي  -٢  
ثالث القسري وجود   الفريق العامل املعين حباالت االختفاء      ، الحظ   ٢٠٠٩يف عام     -١٧

 .)٢٨(د أي رد منها    ومن املؤسف أنه مل ير     ،احلكومةمرة ثانية إىل     أُحيلتحاالت مل ُيبت فيها     
يف جزيرة مـاهي    قد حدثت    هذه اليت سبق اإلبالغ عنها    حاالت االختفاء الثالث    ويزعم أن   

وُزعم أن أشخاصاً ُيعتقد أهنم ينتمون إىل قوات األمـن          . ١٩٨٤ و ١٩٧٧الرئيسية يف عامي    
 وذُِكر أن شخصني منـهم علـى  . اختطفوا األشخاص الثالثة مجيعهم ُبعيد مغادرهتم منازهلم    

  .)٢٩(احلكومة املعروفنيمعارضي األقل من 
         من النـساء     كبرياً  أن عدداً  ٢٠٠٨-٢٠٠٦التقييم القطري املوحد للفترة     وجاء يف     -١٨

لتأمني املزيد مـن    ُتتَّخذ  ، رغم أن بعض اإلجراءات املؤسسية       املرتيلال يزلن يتعرضن للعنف     
لدقيق للجنسانية ودورها يف تنميـة البلـد،        عدم الفهم ا  املواجهة  ومن املعيقات   . احلماية هلن 

اجلنسانية ورصد التقـدم    القضايا  وعدم وجود خطة عمل منسقة الختاذ إجراءات يف ميدان          
  .)٣٠(الذي حتقق يف هذا املضمار

 مالحظاهتا السابقة،   ، أكدت جلنة خرباء منظمة العمل الدولية جمدداً       ٢٠١٠ويف عام     -١٩
احملظورة على الشباب دون الثامنة عشرة من العمر حتددها         رة  اخلطومؤداها أن أنواع األعمال     

 مـن  ٤ من املادة   ١التشريعات أو اللوائح الوطنية أو السلطة املختصة، وذلك مبوجب الفقرة           
اخلطـوات املتخـذة أو   تبني مرة أخرى إىل احلكومة أن   اللجنة  وطلبت  . ١٨٢االتفاقية رقم   

  .)٣١(اليت ميكن اعتبارها خطرةاملعتزم اختاذها لتحديد أنواع األعمال 
، الحظت جلنة حقوق الطفل حظر سيشيل العقاب البدين يف البيت           ٢٠٠٢ويف عام     -٢٠

بيد أهنا تظل قلقة من  .)٣٢(ويف املدارس ويف مجيع املؤسسات املعنية برعاية األطفال أو محايتهم
. )٣٣( املؤسـسات  أو يف املـدارس أو يف     إمكانية استمرار تعرُّض األطفال للعنف يف البيـت         

 محالت تثقيفية عامة بشأن اآلثار السلبية إلسـاءة معاملـة           سيشيل بتنظيم اللجنة  وأوصت  
؛ البـدين للعقاب كبديل  من التأديب إجيابية وغري عنيفة       األطفال وتشجيع اللجوء إىل أشكال    

 يهم أفراداملة مع األطفال وألجلهم، مبن فاملهنية الع لكل اجملموعات   توفري مزيد من التدريب     و
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عالمـات  بديلة وعلى أساليب الكشف عن      تأديب  السجون، على أشكال    موظفو  الشرطة و 
الطفل؛ وضمان حصول األطفال ضحايا سوء      ظروف   سوء املعاملة ومعاجلتها معاجلة تراعي    

متاحـة  آلية لتقدمي الشكاوى تكون      وإنشاء   املعاملة على املشورة النفسية وخدمات التعايف؛     
  .)٣٤(ميع األطفالجل
وأعربت اللجنة عن قلقها من عدم وجود معلومات موثوق هبا عن سـوء معاملـة                 -٢١

: سيشيل مبا يلي  اللجنة  وأوصت  . )٣٥(األطفال وإمهاهلم داخل األسرة ويف مؤسسات الرعاية      
 االعتداء اجلنسي، داخل    هإجراء دراسات حول العنف املرتيل وسوء املعاملة واالعتداء، مبا في         

  علـى تنظـيم   األطفالوالتعاون مع ر نطاق هذه املمارسات ومداها وطابعها؛      لتقدي ،األسرة
توفري برامج التعايف وإعادة ضمان  و سوء معاملة الطفل؛  ومكافحة  محالت توعية من أجل منع      

 إجراءات وآليات فعالة لتلقي الـشكاوى       واستحداث اإلدماج االجتماعي جلميع الضحايا؛   
التحقيق الفعال يف حاالت العنف      و لك التدخل عند اللزوم؛   ورصدها والتحقيق فيها، مبا يف ذ     

ن طريـق    اليت يتعرض هلا األطفال، مبا فيه االعتداء اجلنسي، مِ         وسوء املعاملة واالعتداء  املرتيل  
 رعاية ومحاية أفضل    تأمنيالطفل بغية   ظروف   واختاذ إجراءات قضائية تراعي      اتحتقيقإجراء  

  .)٣٦(ية حقهم يف اخلصوصيةمبا يف ذلك محالألطفال الضحايا، 
 عدم وجود   إزاء ةمماثلشواغل   ٢٠٠٨-٢٠٠٦ التقييم القطري املوحد للفترة      وأثار  -٢٢

 مراجعة القوانني والسياسات الضروريمعلومات عن سوء معاملة األطفال، وأشار إىل أن من     
 باملوضوع،  مثة حاجة إىل تدريب مجيع املعنيني     كما أن   .  الطفل واآلليات القائمة بشأن محاية   

  .)٣٧(مبن فيهم األطفال، وتوعيتهم بالقضايا املتعلقة بسوء معاملة األطفال
وأوصت جلنة حقوق الطفل سيشيل بإجراء دراسة شاملة هتدف إىل تقيـيم نطـاق            -٢٣

 وتقيم ،االستغالل اجلنسي لألطفال وبغاء األطفال وتقترح حلوالً مالئمة تعاجل أسبابه اجلذرية         
 اخلدمات اخلاصة برعاية الضحايا ومحايتهم وتعافيهم وإعادة إدمـاجهم          مدى توفر ومالءمة  

 املعتمـدين يف املـؤمترين العـامليني        "االلتزام العاملي " و "لإلعالن وبرنامج العمل  "اجتماعياً، وفقاً   
  .)٣٨(٢٠٠١ و١٩٩٦ملكافحة االستغالل اجلنسي التجـاري لألطفـال اللذين عقدا يف عامي 

  ادة القانونإقامة العدل وسي  -٣  
يف ظـروف معينـة    ألنه ميكن    ٢٠٠٢يف عام   عن قلقها    جلنة حقوق الطفل     أعربت  -٢٤

 سنة بالرغم من أن السن الدنيا       ١٢وسنوات   ٨أعمارهم بني   الذين تتراوح   مقاضاة األطفال   
ألن الظـروف   عن قلقها   اللجنة  أعربت  وإضافة إىل ذلك،    .  سنة ١٢للمسؤولية اجلزائية هي    

ركز الداخلي لعالج الشباب سيئة جداً، وألن براجمه اخلاصة بإعادة التأهيـل أو           السائدة يف امل  
عن اللجنة  أعربت  وأخرياً،  . التعليم قليلة، وألن موقعه حيّد من االتصال بني األطفال وأسرهم         

وأوصـت  . )٣٩( بسبب عدم وجود بدائل جمتمعية إلعادة تأهيل اجملرمني األحداث         أيضاًقلقها  
املـتعلقني بقـضاء    ونظامها  قوانينها   املزيد من اخلطوات إلصالح      أن ختطو سيشيل ب اللجنة  
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 منها، ومـع    ٤٠ و ٣٩ و ٣٧ يتمشى مع أحكام االتفاقية، ال سيما املواد         األحداث على حنو  
معايري األمم املتحدة األخرى يف هذا امليدان، مبا فيها قواعد األمم املتحدة النموذجية الـدنيا               

، ومبادئ األمم املتحدة التوجيهية بشأن منع جنـوح         )واعد بيجني ق(إلدارة قضاء األحداث    
، وقواعد األمم املتحدة بشأن محاية األحداث احملرومني        )مبادئ الرياض التوجيهية  (األحداث  

  .)٤٠(من حريتهم، ومبادئ فيينا التوجيهية للعمل املتعلق باألطفال يف نظام العدالة اجلنائية
 بزيادة عدد مراقيب السلوك والبدائل اجملتمعية الحتجاز         اللجنة سيشيل أيضاً   وأوصت  -٢٥

 ، دوليـاً  الًمقبـو يكون  ملسؤولية اجلزائية   اسن  لحد أدىن واضح    وتعيني   اجملرمني األحداث؛ 
وضمان عدم احتجاز األطفال الذين يقل عمرهم عن تلك السن يف خمافر الشرطة أو غريهـا                

 ،لشباب وعالجهـم  ا مركز إعادة تأهيل     حتسني الظروف السائدة يف    و  االحتجاز؛ ماكنمن أ 
 نقـل املركـز إىل اجلزيـرة        التعليم ومواصلة النظر يف إمكانية    وتوفري برامج إلعادة التأهيل و    

  .)٤١(الرئيسية بغية تيسري االتصال بني األطفال وأسرهم
من الوصم  جلنة حقوق الطفل باجلهود اليت تبذهلا سيشيل إلزالة طابع          وبينما اعترفت     -٢٦
ن طريق إنـشاء حمكمـة      وتبسيط هذه اإلجراءات م   جراءات القضائية يف املسائل األسرية      اإل

من أن سري عمل احملكمة ال يتماشى دوماً مع مبادئ االتفاقية           أعربت عن قلقها    األسرة، فقد   
املبادئ العامة لالتفاقية، وال سيما     تكفل إدماج   بأن  سيشيل  اللجنة   وأوصت   .)٤٢(وأحكامها

 طفل الفضلى واحترام آرائه، يف مجيع إجراءات حمكمـة األسـرة وقراراهتـا؛            مبدأ مصاحل ال  
، وذلـك   حتسني الكفاءات واملؤهالت املهنية جلميع املوظفني والعاملني يف حمكمة األسـرة          و

التخفيـف مـن     و تنظيم دورات تدريبية إضافية تتضمن مبادئ االتفاقية وأحكامها؛       بواسطة  
، والتأجيـل إىل أدىن حـد     التأخري  ن األطفال بتقليص    الشهود والضحايا م  عن كاهل   العبء  

، وتوفري التدريب للموظفني على طريقة العمل مـع أولئـك           وضمان حقهم يف اخلصوصية   
  .)٤٣(الطفليراعي ظروف الضحايا والشهود على حنو 

، أشار مكتب األمم املتحدة املعين باملخدرات واجلرمية إىل أن اجملتمع ٢٠١٠ويف عام     -٢٧
ف سيشيل يف مجلة بلدان أخرى ينبغي مساعدهتا على مكافحة القرصنة، وإىل            صّنقد  الدويل  

يلقي  ما ميكثون يف السجن ريثما حياكمون وأن ذلك          أن املشتبه يف تورطهم يف القرصنة غالباً      
وقال املكتب إنه تعاون مـع سيـشيل،    . )٤٤(ة يف سيشيل  اجلنائيالعدالة  نظام  أعباء ثقيلة على    

، على توفري الدعم للشرطة واحملاكم واملدعني العامني والسجون كي تتسم        ضمن بلدان أخرى  
 ويف أثناء ذلك التعـاون، . حماكمة املشتبه يف ممارستهم القرصنة بالفعالية والكفاءة واإلنصاف   

ميها وليس فقـط    طرأت حتسينات على مؤسسات العدالة اجلنائية احمللية لصاحل مجيع مستخد         
  .)٤٥( الذين مثلوا أمام احملاكم يف عمليات القرصنة ضلوعهملصاحل املشتبه يف
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  احلق يف اخلصوصية والزواج واحلياة األسرية  -٤  
 انتشار ظاهرة تفكُّك األسرة     ٢٠٠٢الحظت جلنة حقوق الطفل بقلق بالغ يف عام           -٢٨

اللجنـة   وأوصت   .يف سيشيل، مبا يف ذلك وجود عدد كبري من األسر اليت يعيلها والد واحد             
 ،الوالـدين  مبـسؤوليات    إصالح القوانني املتعلقـة   من أجل    اجلارية   واصلة اجلهود مبسيشيل  

 ئها بالتعاون مع الوكاالت العامة     ملنع تفكك األسرة وتعزيز منا      الالزمة تدابريالومواصلة اختاذ   
  . )٤٦( واألسر ذاهتااملدينومنظمات اجملتمع 

ال الرعاية البديلـة لألطفـال      سياساهتا يف جم  مبراجعة   سيشيل أيضاً اللجنة  وأوصت    -٢٩
  أكثر تكـامالً ومـساءلة     والدعم يكون رعاية  لل استحداث نظام    قصداحملرومني من أسرهم    

من خالل حتسني تدريب املرشدين االجتماعيني      توطيد نظام الكفالة وتوسيعه     بواسطة  وذلك  
 مجيـع    التنـسيق بـني     وتدعيم وتعزيز تقدمي اخلدمات االستشارية والدعم لألسر احلاضنة؛      

األشخاص العاملني يف جمال رعاية األطفال احملرومني من بيئة أسرية، مبن فيهم أفراد الشرطة،              
 واملرشدون االجتماعيون، واألسر احلاضنة واملوظفون العاملون يف دور األيتام العامة واخلاصة؛  

 مـع   استحداث جمموعة من القواعد واإلجراءات جلميع املنظمات العامة واخلاصة العاملـة          و
اسـتعراض حـضانتهم     و ئهلفُضلى واحترام آرا  هؤالء األطفال تشمل مبادئ مصاحل الطفل ا      

  .)٤٧( من االتفاقية٢٥، وفقاً للمادة دورياً
 حق األطفال املولودين خارج إطار الزواج يف معرفة         ألنوأعربت اللجنة عن قلقها       -٣٠

ح عن اسم األب، واحتمـال      ألسباب منها حق األم يف عدم اإلفصا      قد يكون مقّيداً    آبائهم  
اللجنـة  وأوصت   . املطلقني أو املنفصلني من احلفاظ على هويتهم       الوالدينعدم متكُّن أطفال    

 مجيع األطفال املولودين خارج إطـار       تكفل متتع  يل النظر يف تشريعاهتا حبيث    بأن تعيد سيش  
ـ  والديهم  ، باحلق القانوين يف معرفة      حد ممكن الزواج، إىل أبعد     ى اتـصال هبـم،     والبقاء عل

  .)٤٨(املطلقني أو املنفصلني هبويتهمالوالدين واحتفاظ مجيع أطفال 

حرية الدين أو املعتقد وحرية التعبري وتكوين اجلمعيات والتجمـع الـسلمي واحلـق يف              -٥  
  املشاركة يف احلياة العامة واحلياة السياسية

ـ  ٢٠٠٢أوصت جلنة حقوق الطفل سيشيل يف عام          -٣١ راك املنـهجي   بأن تواصل اإلش
اجلمعيات املعنية باألطفـال، يف     مبا فيها   ،  املدينللمجتمعات احمللية وغريها من عناصر اجملتمع       

  .)٤٩(يف وضع السياسات والربامجمبا يف ذلك مجيع مراحل تنفيذ االتفاقية، 

  احلق يف العمل ويف التمتع بشروط عمل عادلة ومؤاتية  -٦  
العـدد  رغم كـون     أنه   ٢٠٠٩الدولية يف عام    الحظت جلنة خرباء منظمة العمل        -٣٢

نظرائهن من الذكور فإن اإلناث     عدد  مساوياً تقريباً ل  عن عمل   للنشطات يف البحث    اإلمجايل  
تفرقـة  مثة   يف فئة الكاتبات وفئة اخلدمات، وبدرجة أقل يف فئة املهنيني، وأن             يتركزن أساساً 

البحـث  أو ب الوظائف الـشاغرة    سواء فيما يتعلق ب   جنسانية يف املهن املتاحة يف سوق العمل        
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التدابري املتخذة للتصدي للتفرقـة     تبّين  وطلبت جلنة اخلرباء إىل سيشيل أن       . عن العمل النشط  
مـن  جمموعة أوسع   املهنية بني الرجال والنساء وتعزيز فرص حصول النساء على وظائف يف            

  .)٥٠(املهن والصناعات
 نسبة الفتيات يف جماالت      أن ٢٠٠٨-٢٠٠٦ملوحد للفترة   وجاء يف التقييم القطري ا      -٣٣

التعليم التقين واملهين ال تزال غري كافية، وأن النساء ال يزلن يزاولن وظائف وضيعة، ويكسنب               
  .)٥١(أقل من الرجال يف املتوسط

 أن تعدل سيـشيل     ، طلبت جلنة خرباء منظمة العمل الدولية جمدداً       ٢٠٠٩ويف عام     -٣٤
         ، يف مجلـة   اللجنـة وطلبت. ٩٨لعمل حبيث يتماشى كليةً مع االتفاقية رقم قانون عالقات ا  

، اعتماد أحكام تنص على احلماية من تدخل أرباب العمل أو منظماهتم يف شـؤون               هما طلبت 
  .)٥٢(املنظمات العمالية

وخبصوص قضايا تسجيل نقابات العمال وممارسة احلق يف اإلضراب، طلبت جلنـة              -٣٥
 ، أحكـام  أن تعدل، يف مجلـة        أيضاً ٢٠٠٩نظمة العمل الدولية إىل سيشيل يف عام        خرباء م 
ستة أشـهر   تصل إىل   من قانون عالقات العمل اليت تفرض عقوبات بالسجن         ) ١(٥٦املادة  
أحكام قانون عالقـات العمـل أو       باالستناد إىل   غري قانوين   ُيعترب   اًإضرابكل من ينظّم    على  

 تلك األحكام تتعارض مع مبـدأ حريـة تكـوين اجلمعيـات              بأن بعض  فيه، علماً يشارك  
  .)٥٣(واالنضمام إليها

السادسة عـشرة، فقـد      من سن    ابتداًءاخلطرة  األعمال  مزاولة  قضية  فيما خيص   أما    -٣٦
            عدم وجـود أي تغـيري يف التـشريعات أو التـدابري            ٢٠١٠يف عام   جلنة اخلرباء   الحظت  

تتخذ اإلجراءات الالزمة حبيث ال ُيسمح للشباب الذين تبلـغ           أن   وطلبت إىل سيشيل جمدداً   
تبـّين  طلبت إليهـا أن     كما  .  مبباشرة وظائف أو أعمال من ذلك القبيل        عاماً ١٥أعمارهم  

 وسـالمتهم    عامـاً  ١٧ و ١٦ أعمـارهم    تبلغالتدابري املتخذة حلماية صحة الشباب الذين       
  .)٥٤(محاية تامة وأخالقهم

  جتماعي ويف التمتع مبستوى معيشي الئقاحلق يف الضمان اال  -٧  
مـن بلـوغ   سيـشيل  بأنه رغم متكن  ٢٠٠٩ منظمة الصحة العاملية يف عام  أفادت  -٣٧

، فإن هذا التقدم االجتماعي     مستويات مرتفعة نسبياً لنصيب الفرد من الدخل القومي اإلمجايل        
شار التقييم القطري املوحد    وأ. )٥٥(واالقتصادي الكبري مل يؤد بعد إىل القضاء التام على الفقر         

بيد أن مثـة    .  إىل أن الفقر املستشري واملطلق ال وجود له يف سيشيل          ٢٠٠٨-٢٠٠٦للفترة  
والعـاطلني  العازبات ، مثل ربات األسر  الضعيفةحيث تعيش فئات اجملتمع "  من الفقر  جيوباً"

 رسم سياسة   والتحدي الرئيسي هو  . واملتقاعدين، دون خط وطين استداليل للفقر     عن العمل   
             إىل فهـم وتعريـف موحـدين للفقـر    شاملة للقضاء على جيوب الفقر القائمة، اسـتناداً   

  .)٥٦(يف سيشيل
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 على أن مؤشـرات الرعايـة       ٢٠٠٨-٢٠٠٦وشدد التقييم القطري املوحد للفترة        -٣٨
ومن . بوصفه أولوية وطنية  على هذا اجملال    تركيز احلكومة   بفضل  الصحية يف سيشيل مذهلة     

متوسط العمر املتوقـع  ارتفاع و ،والوفيات النفاسيةمعدل وفيات الرضع تدين  هذه املؤشرات   
غري أن األمراض غري املعدية ال تزال األكثر        .  األمراض اليت ميكن الوقاية منها بالتطعيم      واختفاء
د من العوامل اليت هتـد    و. ، مثل السكري، وأمراض القلب واألوعية الدموية، وسواها       تفشياً

 اليت حققها قطاع الصحة اختالل االقتصاد الكلي، وشـيخوخة الـسكان،            بتبديد املكاسب 
وطريقة احلياة غري الصحية، وتعاطي املخدرات، وارتفاع معدل اجلرمية والعنف، وزيادة عدد            

  .)٥٧(حاالت األمراض املنقولة باالتصال اجلنسي واإليدز
عـدد  كَون   أنه بالرغم من     ٢٠٠٨-٢٠٠٦وجاء يف التقييم القطري املوحد للفترة         -٣٩

، جيدر باملالحظة أن معدل انتشار      نسبياًضئيالً  املصابني باإليدز والعدوى بفريوسه يف سيشيل       
 تضاعفعدد املصابني باإليدز    أن   مرة يف السنوات العشرين املاضية، و      ٢٥الفريوس تضاعف   

الوباء اإلجنازات  هذا   يهدد   وقد. يبلَّغ عنها  ال   ةعديدحاالت  هناك  وُيعتقد أن   . ثالث مرات 
  .)٥٨(االقتصادية يف سيشيل - االجتماعية

خـدمات  عن قلقها إزاء مجلة أمور منها عدم توفر          جلنة حقوق الطفل     وقد أعربت   -٤٠
وأوصت . الصحة العقلية واملتخصصني فيها لفائدة األطفال واملراهقني يف مجيع أحناء سيشيل          

  جمال الصحة العقلية لألطفال واملـراهقني حتديـداً         متخصصة يف  دوائربإنشاء  سيشيل  اللجنة  
  .)٥٩(مهنيني أكفاء ومدرَّبني تدريباً خاصاًتوظف 

لنـهوض بـصحة    مضاعفة جهودها ل  : وأوصت جلنة حقوق الطفل سيشيل مبا يلي        -٤١
 اإلجنابيـة،    الـصحة  قضايا على   بصفة خاصة  صحتهم العقلية، والتركيز     املراهقني، مبا فيها  

 وتعزيز برامج التوعية الصحية يف املدارس واملؤسسات؛ والنظر يف وسائل           ات،وتعاطي املخدر 
وتوفري وسائل   طريق تعزيز التوعية بالصحة اإلجنابية       ِمناحلد من محل املراهقات، مبا يف ذلك        

 اخلدمات الصحية الشاملة، مبا فيها تقدمي       توفري و ؛الوالدين دون موافقة    منع احلمل للمراهقني  
  .)٦٠(عم للفتيات احلواملاملشورة والد

 من  وأعربت اللجنة عن قلقها من تزايد تعاطي األطفال يف سيشيل للماريوانا وغريها             -٤٢
وبرامج عالج موضوعة خصيـصاً     كافية  املخدرات غري املشروعة، ومن عدم وجود بيانات        

  .)٦١(لألطفال الذين يتعاطون املخدرات
 أن املـشكالت املتعلقـة   ٢٠٠٨-٢٠٠٦وجاء يف التقييم القطري املوحد للفتـرة       -٤٣

يف هذا  وأضاف أن عدم توفر إحصاءات      . ناقصةاملتاحة  باملخدرات تتعاظم رغم أن البيانات      
ويعوز الـسلطات املعنيـة باملوضـوع       . ُيضعف فعالية استراتيجيات الوقاية والرقابة    الشأن  

الـيت حتـاول   لتدابري بعض اهناك  القدرات واملوارد الالزمة ملعاجلة تلك املشكالت، رغم أن         
  .)٦٢(التصدي هلابالفعل 
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 من ندرة سبل احلصول على املـاء الـصاحل          عن قلقها  جلنة حقوق الطفل     وأعربت  -٤٤
اللـوائح  بإنفـاذ   سيشيل  اللجنة  وأوصت  . املرافق الصحية يف بعض اجلزر    خدمات  للشرب و 
ة جلميـع   رافـق الـصحي   املخدمات  املاء الصاحل للشرب و   توفري   البيئية القائمة بغية     التنظيمية
  .)٦٣(السكان

  احلق يف التعليم ويف املشاركة يف احلياة الثقافية للمجتمع  -٨  
 إىل أن نوعية التعليم متباينة، مع       ٢٠٠٨-٢٠٠٦أشار التقييم القطري املوحد للفترة        -٤٥

ـ املـدارس    يف املائة من املعلمني يف       ٢٠فنحو  . وجود جمال للتحسني    ال ميلكـون    ةاالبتدائي
  منهاج دراسي وطين خمطـط مركزيـاً       ١٩٧٨ويوجد منذ عام    . ادات الالزمة للتعليم  الشه

  .)٦٤(ام فعال للتعليم املتمايز للجميعنظومل يواكب ذلك تطوير . خاص باملدارس
النظـر يف إنـشاء     : الطفل سيشيل مبا يلـي    حقوق  ، أوصت جلنة    ٢٠٠٢ويف عام     -٤٦

 املـسامهة يف    قصدملستويني األعلى واألدىن    جمموعات دراسية يف املدارس تضم التالميذ يف ا       
إجراء دراسة عن أسـباب تـسرب        و حتسني أداء التالميذ الذين يعانون صعوبات يف التعلم؛       
هم يف الدراسة أو توفري التدريب املهـين        التالميذ من املدارس بغية إجياد حلول تكفل استمرار       

استعراض املناهج وبرامج تدريب    و  وإدماجهم يف اجملتمع؛   هلم إضافية   وإجياد فرص عمل  ،  هلم
الدراسـية   حقوق الطفل، يف املناهج      لتوعية حبقوق اإلنسان، مبا فيها     إدراج ا  قصداملدرسني  

   .)٦٥(وتطبيق أساليب تعليم قائمة على املشاركة

  اإلجنازات وأفضل املمارسات والتحديات واملعوقات  -ثالثاً   
ام سيشيل القوي بتعلـيم األطفـال      التز ٢٠٠٢الحظت جلنة حقوق الطفل يف عام         -٤٧

وبصحة األم والطفل واإلجنازات اهلامة اليت حققتها يف هذه اجملاالت، فضالً عن املؤشـرات              
  .)٦٦(الصحية عامة

واعترفت اللجنة بأن سيشيل ال تزال تواجه صعوبات اقتصادية واجتماعيـة تقّيـد               -٤٨
  .)٦٧(نسبياًمواردها املالية والبشرية رغم مستوى املعيشة املرتفع 

 أن سيشيل ال تزال تعتمـد       ٢٠٠٨-٢٠٠٦وجاء يف التقييم القطري املوحد للفترة         -٤٩
األضـرار والتهديـدات     ب مقترنـاً هذا االعتمـاد،    و.  على مواردها الطبيعية    شديداً اعتماداً

الدول اجلزرية الصغرية، جيعل اقتصاد سيشيل شديد التضرر مـن          تتعرض هلا   االقتصادية اليت   
  .)٦٨( الصدمات اخلارجيةأشكال الطبيعية وغريها من الكوارث
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  األولويات واملبادرات وااللتزامات الوطنية الرئيسية  -رابعاً   
  .ال ينطبق

  بناء القدرات واملساعدة التقنية  -خامساً  
 إىل أن سيشيل رمبا تـود       ١٩٩٧ جلنة القضاء على التمييز العنصري يف عام         أشارت  -٥٠

 التقنية املقدمة يف إطار برنامج اخلدمات االستشارية واملساعدة التقنية          االستفادة من املساعدة  
مركز حقوق اإلنسان هبـدف     /الذي وضعته مفوضية األمم املتحدة السامية حلقوق اإلنسان       

  .)٦٩( للمبادئ التوجيهية لإلبالغإعداد وتقدمي تقرير حمدَّث يف أقرب وقت ممكن طبقاً
Notes 
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