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  المنهجية -أوال   
 ٦٠/251 اجلمعيـة العامـة لألمـم املتحـدة قـرارالـواردة   للمبـاد  التوييهيـة  التقريـر وفقـا  أُعّد هذا  -1

 ،2٠٠7 هيونيـحزيران/ 18املـؤرخ  5/1اإلنسـان ، وقرار جملس حقـو  2٠٠٦مارس آذار/ 15املؤرخ 
ومحايتهـا تعزيز حقو  اإلنسان  الستعراض يهود ،2٠11 هيونيحزيران/ 19املؤرخ  17/119 ومقرره

االسـتعراض الـدوري الشـام. الـل قبلتهـا توصـيات مجهورية سيشـي.. ويركـز التقريـر علـف تن يـذ  إقليم  
تعزيـز ومحايـة   جمـا   املسـتددةالتطـورات علـف و  ،2٠11سيشي. خـل  االسـتعراض األخـ    عـا  

حكومـة  الـل توايههـاتحـديات علـف ال حقو  اإلنسان   إقليم سيشي.. ويسلط التقرير الضـو  أيضـا  
 .قو  اإلنسان وارحريات األساسيةزيادة متتع شعبها حبضمان وأولوياهتا فيما يتعلق ب. يسيش

  
المسرتجدة منرا االسرتعراض ار يرر لري  التطرورا  –إيار حقوق اإلنسران  -ثانيا   

 2011عاً 
 

  اإليار التشريعي -ألف 
ســــعيا  لســــن قــــوان   ها وحتســــينها،إصــــلحمرايعــــة التشــــريعات القا مــــة و تواصــــ. ارحكومــــة  -2

وفيمــا يلــض بعــ  مــن مارســات حقــو  اإلنســان. مبالــدعوة للنهــوض أنشــطة يديــدة لت ــ.   ةليعــة 
 .منذ االستعراض األخ نت الل سُ التشريعات والتعديلت 

ع مـــ متمشـــية متامـــا  اهلـــادىل إع يعـــ. اهلي ـــة  2٠11لعـــا  ‘ قــانون هي ـــة اإلذاعـــة   سيشـــي.‘ -3
اإلعــــل  اإلذاعيــــة اململوكــــة  طنص علــــف اســــتقللية وســــا تــــ لمــــن دســــتور سيشــــي.، الــــ 1٦8املــــادة 

ال ــــر   تــــي العــــا ، أن تممولــــة مــــن القطــــا  باعتبارهــــا مؤسســــة إذاعيــــة  يُنت ــــر مــــن اهلي ــــة،للدولــــة. و 
ـــــة اآلرا لعـــــرض اللزمـــــة والتســـــهيلت  ـــــ    هـــــذا ا ـــــا ؛ وقـــــد ُأحـــــرز املتباين ، إذ أُتيحـــــت تقـــــد  كب

ــــــا ،ألحــــــزاا السياســــــيةل ــــــوات ن ر ويهــــــات و تقــــــدا بياناهتــــــا ر  فــــــ ، علــــــف ســــــبي. املث هــــــا   القن
 العامة. التل زيونية

تن ــــيم وتطــــوير التعلــــيم العــــاي   نــــص علــــف الــــذي  ‘2٠11 لعــــا  قــــانون التعلــــيم العــــاي‘ -4
 اواليتهــ 2٠12  نيســان/أبري. بــدأت و نــة التعلــيم العــاي هلــذا ال ــرض، جلأنشــ ت مبويبــه سيشــي.، و 

 األوع ملدة ثلث سنوات.
واالستعاضــة عنــه بقــانون يديــد، علــف النحــو  ‘1959لســنة  قــانون الن ــا  العــا ‘اســتعراض  -5

 .144ال قرة املب  بالت صي.   
ـــــانون ‘ -٦ إع مكافحـــــة يرجتـــــة االاـــــار اهلـــــادىل  ‘2٠14لعـــــا   ح ـــــر االاـــــار باألشـــــخا ق

 اختاذ التداب  الوقا ية.ومحاية الضحايا و  هذه اجلرجتة باألشخا  من خل  امللحقة ال عالة ملرتكيب
بقـــا  منـــع دخـــو  و اهلـــادىل إع ‘ 2٠14قـــانون الســـلمة البيولوييـــة ارحيوانيـــة والنباتيـــة لعـــا  ‘ -7

داخـــ. سيشـــي..  تهـــااقبـــة حركوانتشـــار اآلفـــات واألمـــراض ارحيوانيـــة والنباتيـــة   سيشـــي.، وتن ـــيم ومر 
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هـض مـن أكـرب األخطـار الـل هتـدد ظ. اإلقـرار بـ ن األنـوا  الدخيلـة املت ل لـة قانون   أُعد هذا الوقد 
لبيولــويض ال ريــد   اتنــو  جتكــن أن يشــك. انتشــارها هتديــدا  للاألنــوا  األصــلية واملوا ــ.   سيشــي.، و 

 .فيها وصحة اإلنسان هاواقتصاد تهابي سيشي. ول
يتضــــمن ، و 199٠الــــذي حـــ. غــــ. الصـــي ة الســــابقة لعـــا   ‘2٠14 ذغذيــــة لعـــا قـــانون األ‘ -8

آليـة تن يميـة رحمايـة صـحة املسـتهلس، وتسـهي. نشـ  ضـمان سـلمة األذغذيـة، ويأحكاما  تنص علف 
 ذغذية.الدولي    جما  األالتدارة والتعاون 

نشــــا  الــــذي ُســــن إل‘ بشــــ ن معهـــد النمــــا    مرحلــــة الط ولــــة املبكـــرة 2٠14قـــانون عــــا  ‘ -9
رعايــة لالط ولــة املبكــرة لتعزيــز التنميــة الشــاملة لألة ــا ، ووضــع إةــار ل معــب بالنمــا    مرحلــةمعهــد 

 الط ولة املبكرة.النما    مرحلة و 
حيـدد و ، 2٠14أذغسـطس ته سيشـي.   آا/، الذي سـنّ ‘2٠14لعا  قانون إدارة الكوارث ‘ -1٠

املخـاةر  علـف أن تصـب  شـعبة إدارةالقـانون ويـنص لبلـد إلدارة الكـوارث.   اأو  إةار قـانوين شـام. 
يـنص أيضـا  علـف وةنيـة إلدارة اـاةر الكـوارث، و الي ـة الـل كانـت مويـودة قبـ. سـّنه هـض اهلوالكوارث 

 الضعف.املعنية مبواةن إلدارة ااةر الكوارث واللدنة منها اللدنة الوةنية ، إنشا  جلان شىت
هــــدىل إع ي، و 2٠15أذغســــطس آا/   الــــذي ُســــن‘ 2٠15 لعــــا  قــــانون ارحكــــم ا لــــض‘ -11

ت لف مـن ر ـيس سـيسيشـي.، غلض   ك. مقاةعـة مـن املقاةعـات ا مـس والعشـرين   جملس  إنشا 
كيـــــنهم   جمـــــا  ارحوكمـــــة ا ليـــــة وال ـــــرض مـــــن ذلـــــس زيـــــادة مشـــــاركة الســـــكان ومتوأربعـــــة أعضـــــا . 

 .2٠1٦عا  يُتوقع إيرا  االنتخابات األوع للمدالس ا لية   صنع القرار. و وعمليات 
يــنص علــف محايــة و ، 2٠15مــارس   آذار/ نُســ الــذي‘ 2٠15لعــا   قــانون محايــة الشــهود‘ -12

 رحماية الشهود.ذة سابقا  املتخويعزز التداب  املعني  بقضية معروضة علف ا كمة، هوية الشهود 
  

 ارير المؤسسية -باء 
 

 (15و 14و 13و 12و 11و 10المؤسسة الوينية لحقوق اإلنسان )التوصيا    
للدنــة الوةنيــة رحقــو  اإلنســان وديــوان فعاليــة اإلةــار ارحــاي علــف اســتعراض  ارحكومــةتعمــ.  -13

اللدنـــة الوةنيـــة رحقـــو   ضـــمان امتثـــا و  هـــات  املؤسســـت  وهتـــدىل هـــذه العمليـــة إع توةيـــدامل ـــا . 
 .باد  باريسامتثاال  تاما  ملاإلنسان 

 - 2٠1٦  عــا     اللدنــة الوةنيــة رحقــو  اإلنســان عشــر وظــا ف يديــدةواقــُحإ إنشــا   -14
. وجيــري غققــ قــو  اإلنســان و ومــوظ   معنيــ  بــالتثقيف حبتن يــذي وظــا ف مســؤو  مبــا   ذلــس 

 واليتها.و  أعضا هادور اللدنة و  ةار ميزانيةإحاليا  استعراض وتقييم 
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 (44و 54القضاء )التوصيتان   
مســــ لة تــــراكم القضــــايا ( 2٠14-2٠1٠)  القضــــاا اصــــة با طــــة االســــحاتيدية  اعتــــربت -15

 ســبي. حــ. مشــكلة   2٠11منــذ عــا   ةويلــةطعــت أشــوا  االهتمــا . وقــد قُ يتطلــ   ا  ر يســيجمــاال  
 وا كمــة العليــاوا كمــة اجلز يــة  غكمــة االســت ناىلفقــد بتــت . املســتوياتعلــف مجيــع تــراكم القضــايا 

وتشـــــــك. القضـــــــايا الـــــــل رُفعـــــــت   . 2٠٠8قبـــــــ. عـــــــا  الـــــــل رُفعـــــــت مجيـــــــع القضـــــــايا اجلنا يـــــــة   
 املعروضة علف ا اكم حاليا .اجلنا ية  قضايا ة من الا  امل 9٦، 2٠15-2٠13 ال حة
ُعينـوا ، مبا   ذلس زيادة عدد القضاة الـذين القضا حتس  أدا  إع وقد أدت عوام. عديدة  -1٦

قلت ا كمة العليا نُ و الكومنولث. املقدمة عن ةريق املساعدة التقنية ، ب ض. القضايا املحاكمةملعاجلة 
اســــتخدا  التكنولوييــــا   األمــــر الــــذي مّكــــن مــــن زيــــادة ، ينيديــــدإع مبنيــــ  وغكمــــة االســــت ناىل 

وســاهم وحــد مــن التــ خ . ســه. البــت   القضــايا  ال يــديو، الــذيالتــداو  ب ة، مثــ.إيــرا ات ا كمــ
 اعتماد ن ا  إلكحوين إلدارة تدفق القضايا أيضا    زيادة السرعة وال عالية   هذا الصدد.

غكمـــة األســـرة وغكمـــة العمـــ. مــن وزارة الشـــؤون االيتماعيـــة ووزارة العمـــ. وتنميـــة ونُقلــت  -17
. وهتــدىل 2٠15ينــاير كــانون الثاين/مــن   القضــا ية اعتبــارا  الســلطة  ، تباعــا ، إع إشــراىليةاملــوارد البشــر 

ت كيـــــد ال صـــــ. بـــــ  زيـــــادة اســـــتقل  املؤسســـــت  وتعزيـــــز نزاهتهمـــــا، وتســـــاهم   ه ا طـــــوة إع هـــــذ
 ة.التن يذية والقضا يت  السلط
ال جتكن    ، عروضة علف ا اكمالقضايا امل العودة إع اإليرا  والتعارض معااةر إع  ن را  و  -18

كث  من األحيان اإلفراج بك الة عـن ا بوسـ  احتياةيـا    انت ـار غـاكمتهم علـف خل يـة هتـم تتعلـق 
 باملخدرات، ما يشك. ابتعادا  عن االسحاتيدية العامة الرامية إع ارحد من عدد ا بوس  احتياةيا .

ارحـــد يهـــا يهـــاز القضـــا  ومن مـــات ا تمـــع املـــدين، وقـــد اعتـــربت اتلـــف القطاعـــات، مبـــا ف -19
يا  ألنـه يقيـد دحتـمثـ. السـرقة واالاـار باملخـدرات، اإللزامض للعقوبة، املنصو  عليـه   يـرا م األدىن 

 نطا  السلطة التقديرية القضا ية وجتكن أن يقلص عدد األشخا  الذين يقرون بالذن .
 

 (7و 2يتان التصديق على صكوك حقوق اإلنسان )التوص  
لط ـــ. بشـــ ن بيـــع الربوتوكـــو  االختيـــاري الت اقيـــة حقـــو  ا‘علـــف قت حكومـــة سيشـــي. دّ صـــ -2٠

 .2٠12ديسمرب كانون األو / 11   ‘  الب ا  و  املواد اإلباحية األة ا  األة ا  واست ل 
يرا  املتعلــق بــ الت اقيــة حقــو  الط ــ. الثالــث الربوتوكــو  االختيــاري عــت ارحكومــة علــف وقّ و  -21

 .قريبا   يه، وتتطلع إع التصديق عل2٠13رب سبتمأيلو / 24تقدا البلذغات،   
 حزيــران/ 3وكانــت سيشــي. مــن أو  البلــدان الــل وقعــت علــف معاهــدة اــارة األســلحة،    -22

منهــا ب مكانيــة إحــراز تقــد  كبــ    جمــاي حقــو  اإلنســان والقــانون اإلنســاين  ، اعحافــا  2٠13يونيــه 
 هذه املعاهدة.ب ض. 
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 تعزيز وحماية حقوق اإلنسان لي سيشيل -ثالثا   
 

 (52و 49و 48و 47و 46و 45و 44حقوق الطفل )التوصيا   -ألف 
 

قضــــايا ب عنيــــةلوكــــاالت األخــــر  املاتلــــف اإع يانــــ  وزارة الشــــؤون االيتماعيــــة، تواصــــ.  -23
ملراعـــاة  2٠12عرض   عـــا  اســـتُ ، الـــذي ‘العمـــ. معـــا  دليـــ. ‘مـــن الســـت ادة بندـــاإ ا.، محايـــة الط ـــ

ويقـــد  الـــدلي. ت اصـــي. توضـــ  خطـــوة ىطـــوة مـــا يتعـــ  علـــف كـــ. االااهـــات والتطـــورات اجلديـــدة. 
تــوف  ضــمان و واملتابعــة،  املعلومــات والتحقيــق بتلقــض بــد ا  شـريس فعلــه   القضــايا املتعلقــة باألة ــا ، 

 .أو بدين عاة ضاعتدا   أي ألة ا  الذين وقعوا ضحاياارحماية والدعم الضروري  ل
 ا  هندـ، إةارا  لتقييم املخاةر يتـي  2٠14وأةلقت وزارة الشؤون االيتماعية،   آذار/مارس  -24

تلبيـة  سـب. بشـ ناختـاذ القـرارات لـد  إع الشـباا،  الرضـعلتقييم اتلف ال  ات العمريـة، مـن  ا  موحد
مثــــ. املمرضــــات واألخصــــا ي  االيتمــــاعي  واملرشــــدين  ،ن ــــذي هــــذا اإلةــــاروجتكــــن ملاحتيايــــاهتم. 

 األة ا  من خل  عملهم.االتصا  بالوصو  إع املناز  أو  موظ ض السكن،الحبوي  و 
هي ــة رفيعــة املســتو  أنشــ ت  وهــضاللدنــة الوةنيــة رحمايــة الط ــ.،  2٠13وُعــززت   عــا   -25

وأعيــد الن ــر   عضــويتها ، محايــة الط ــ. قضــايا بشــ نإع ارحكومــة لتقــدا املشــورة  2٠٠5  عــا  
النهــوض او  حتــو  اتمــع مــرت  إع ثــلث مــرات   الســنة، وأضــحت. واجلــداو  الزمنيــة اليتماعاهتــا

األة ـــــــا ، املتعلقـــــــة بارحايـــــــة إع تعـــــــدي. التشـــــــريعات، ومجـــــــع اإلحصـــــــا ات ن قبيـــــــ. قضـــــــايا مـــــــب
 .همحبقوق والتوعية

  قــانون الط ــ. أن نـُـص عليــه ســبق  ذي، الــط ــ.لنهــوض بالكــومض لارحخطــط واسـُتعرض امل -2٦
دورة لتوعيــــة األة ــــا  املتخلــــف أيضــــا   حاليــــا  وتُــــن  م . 2٠13  عــــا  أُعيــــد إةلقــــه ، و 1982لعــــا  

يــؤوون   دور/مؤسســات حكوميــة أو خ يــة، بســب. حتقيــق (، الــذين ‘وناأليتــا  االيتمــاعي‘عــنهم )
 االستقللية واالكت ا  الذايت.

 رحمايــــــة الط ـــــــ.   إةــــــار وزارة الشـــــــؤونأُنشــــــ  فريـــــــق شــــــرةة ، 2٠15فرباير شــــــبا /  و  -27
ــــة ويســــتدي   ،  قضــــايا محايــــة الط ــــ.ريــــا  شــــرةة، ويتخصــــص مــــن  ســــة ، يتــــ لف االيتماعي

للدهــات املعنيــة ب ن ــاذ القــانون إمكانيــة معاجلــة ممــا يتــي  األة ــا  واالعتــدا  علــيهم، إمهــا  رحــاالت 
 تلس القضايا علف حنو أسر .

 طوســـا عـــرب  تهم،معـــامل إســـا ةاألة ـــا  و االعتـــدا  علـــف نـــع ومكافحـــة وتتواصـــ. التوعيـــة مب -28
ســتخد  وتُ  التوعيــة الــل تــن م   املــدارس وعلــف صــعيد ا تمــع ا لــض.اإلعــل  ومــن خــل  دورات 

 .عامـــة النـــاسلتوعيـــة األة ـــا  و  ،يـــو  العـــاملض للط ـــ.المثـــ. أســـبو  محايـــة الط ـــ. و  يعية،ضـــاو امليـــا  األ
  جمـاالت مثـ. الـحويت الت اقيـة حلقـات عمـ. متواصـلة محـلت و  . أيضـا  ا لس الوةب للط ن م وي

 إع جلنة حقو  الط ..ا تامية املتعلقة بتقارير سيشي. املقدمة حقو  الط . ونشر امللح ات 
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، .ييشـاجلـزر الر يسـية   سهـض إحـد  براسـل ، و   حتدـاز األحـداث المركـز ويُبىن حاليا   -29
 هو األو  من نوعه   البلد.

أو أي معلـم منـع يـنص علـف  حكمـا   يتضـمن، وس‘1982قـانون التعلـيم لعـا  ‘وجيري تنقـي   -3٠
 ك يرا  ت دييب.من استخدا  العقوبة البدنية  درسة امل  مستخَد  مدير مدرسة أو أي شخص آخر 

ســــ لة اآلبــــا  لتــــوعيتهم مب ويعقــــد األخصــــا يون االيتمــــاعيون يلســــات مجاعيــــة أو فرديــــة مــــع -31
دعم لـيلسـات  عقد أيضـا  محاية األة ا . وتُ  االعتدا  عليه   املنز  ب ية زيادةو  هحقو  الط . وإمهال

 ال عا  معهم.اإلشراىل علف األة ا  والتواص.  سب.تعلم  علفمساعدة اآلبا  هبدىل األسر، 
اآلبــا  الــذين  ،2٠13 عــا   ، الــذي انطلــق ‘برنــامت التثقيــف بتنشــ ة األة ــا ‘ويســتهدىل  -32

لألشــخا  الــذين ينت ــرون مولــودا  يتضــمن معلومــات عــن   دليــ.ُوضــع وقــد ينت ــرون مولــودا  يديــدا . 
ســـب. حت يـــز الـــزوي  علـــف املشـــاركة بنشـــا    تنشـــ ة و كي يـــة اإلعـــداد للط ـــ. وامليزانيـــة اللزمـــة لـــه، 

 دة.ما بعد الوالخا  ب حة دلي. جُير ا حاليا  أيضا  و  الط ..
ن و ن االيتمــاعيو خصــا ياأل ، يرافــق مبويبــه‘برنــامت للرعايــة املؤقتــة‘ 2٠12ويُن ــذ منــذ عــا   -33

أنشــطة   إةــار  ،نــةمعيّ ســلوكية وايتماعيــة واألة ــا  الــذين يوايهــون صـعوبات   األيتـا  االيتمــاعي
عـن اآلبـا  هـذه األنشـطة وتُـنّ س . رحـلت التنـزه   اهلـوا  الطلـق أو الـرحلت السـياحيةترفيهية مثـ. 

إذ تتــي  هلــم فرصــة قضــا  بعــ  الوقــت مب ــردهم وهــم   أمــس ارحايــة إليــه، وتتــي  لألة ــا  أيضـــا  
 تطوير املهارات االيتماعية.فرصة 

  
 (43و 42و 41و 40و 39و 37و 36و 27حقوق المرأة )التوصيا   -باء 

 
لمـــرة األوع إع تعيـــ  جلـــو  العديـــد مـــن القطاعـــات ل، 2٠11منـــذ عـــا  شـــهدت سيشـــي.،  -34

امــرأة قاضـــية   غكمـــة االســـت ناىل، . ومـــن ذلـــس تعيـــ  أو  صـــنع القــرارهامـــة ل  مناصـــ  النســا  
للمكتــ  التن يـــذي للـــر يس،  ةالعامـــ ةاألمينـــو  ؛البنـــس املركــزي ةغاف ـــو قضـــاة ا كمـــة العليــا،  ةر يســو 
 ةالتن يذيــ ةالر يســو . التداريــة، لشــركة سيشــي ةالتن يذيــ ةالر يســو سيشــي.،   مصــرىل االدخــار  ةر يســو 

 سيشي..   للحتاد اال تماين ةالتن يذي ةوالر يس ،لصندو  املعاشات التقاعدية
 أشـــــكا  العنـــــف ضـــــد املـــــرأة مجيـــــعواصـــــلت ارحكومـــــة تكثيـــــف يهودهـــــا الراميـــــة إع منـــــع و  -35

 2٠15-2٠11لل ــــحة ‘ ملكافحـــة العنـــف اجلنســـاينوةنيـــة العمـــ. الخطـــة ‘ركـــز وت. والقضـــا  عليهـــا
، وتوعيــــة الســــلطات التشــــريعية اينالعنــــف اجلنســــبشــــ ن اســــتعراض وموا مــــة القــــوان  القا مــــة علــــف 

 ملنــزي،وســن قــانون غــدد بشــ ن العنــف امحــلت التوعيــة العامــة، الســلطات املعنيــة باإلن ــاذ، وتن ــيم و 
 ين   خطط التنمية الوةنية.املن ور اجلنسامراعاة والض ط من أي. تعميم 
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  ا ــــامس والعشــــرين مــــن كــــ. ‘ اليــــو  الربتقــــاي‘حيــــا  ذكــــر  إتواصــــ. حكومــــة سيشــــي. و  -3٦
كــانون   1٠تشــرين الثــاين/نوفمرب إع  25مــن ‘ يومــا  مــن النضــا  ضــد العنــف اجلنســاين 1٦‘شــهر، و

 نساين.األو /ديسمرب من ك. عا ، وخُتص ص هذه األيا  للتوعية مبس لة العنف اجل
اتلـــف  لتســـهي. تعـــاون‘ دليـــ. للعمـــ. معـــا  علـــف مكافحـــة العنـــف اجلنســـاين‘وجيـــري إعـــداد  -37

. ويســـعف الـــدلي. لنـــاي  منـــه وألســـرهمواالســـتدابة ب عاليـــة لالعنـــف اجلنســـاين منـــع علـــف الوكـــاالت 
ـــة وإيـــرا ات ل التصـــدي ال عـــا  تعـــدد التخصصـــات   املعمـــ. التحديـــد أدوار ومســـؤوليات كـــ. وكال

 العنف. هلذا
عقــ  ‘ السياســة وخطــة العمــ. الوةنيتــان بشــ ن املســاواة بــ  اجلنســ ‘ومــن املقــرر إةــل   -38

وتوعيـة صـنا  القــرار بي ـة مواتيـة؛  موافقـة ارحكومـة عليهمـا. ومـن أهـداىل السياسـة وخطــة العمـ. هتي ـة
ونســـا   وبنـــا  قـــدراهتم ليكونـــوا رواد املســـاواة بـــ  اجلنســـ    ، ســـوا   وياتعلـــف مجيـــع املســـتريـــاال  

بنــــا  القــــدرات وااللتــــزا  ب ؛القطــــا  ا ــــا  وأاملؤسســــات شــــبه ارحكوميــــة الوكــــاالت أو  وأة ارحكومــــ
قيــاس التقــد  ا ــرز الدقــة   لضــمان اللزمــة للرصــد والتقيــيم علــف حنــو يراعــض االعتبــارات اجلنســانية، 

ــــق األهــــداىل    ال تيــــات و  الريــــا و  النســــا حصــــو  زيــــادة و ؛ يةنااجلنســــذات الصــــلة بالشــــؤون حتقي
متحــررة  مـن أيـ. بنـا  قــوة عمـ. منتدـةيــة ربامت التدريبعلـف التعلـيم اجليــد واسـت ادهتم مـن الـوال تيـان 

 من القوال  النمطية اجلنسانية.
الـذي ‘ دلي. الشؤون اجلنسانية والقـانون‘ 2٠12وأصدرت وزارة الشؤون االيتماعية   عا   -39

 ا  قانونيـــ تقييمـــا  يتضـــمن و  ،لقضـــا  علـــف مجيـــع أشـــكا  التمييـــز ضـــد املـــرأةإع أحكـــا  ات اقيـــة ا يســـتند
ت ســـ  قـــوان    الســـلطة القضـــا ية  رشـــاد، إلفيمـــا يتعلـــق باملســـاواة بـــ  اجلنســـ سيشـــي. تشـــريعات ل

 الوةنية. هامعاي  مع حقو  اإلنسان و   جما  الدولية  ات ق مع التزاماهتت س ا  يسيشي. 
علــــف حنـــــو متســـــق تتنــــاو  القضـــــايا اجلنســـــانية وتســـــتهدىل دورات تدريبيـــــة ويســــتمر تن ـــــيم  -4٠

ات اقيــة القضــا  علــف مجيــع قــدت دورة تدريبيــة حــو  عُ فقــد ارحكوميــة وا تمعيــة.  ســتوياتاتلــف امل
كـــــــانون األو / أعضـــــــا  الســـــــلطة القضـــــــا ية     ا ـــــــدة ل اوأحكامهـــــــ أشـــــــكا  التمييـــــــز ضـــــــد املـــــــرأة

 تبــر  ، دُ 2٠13 هيونيــحزيران/  و . بشــ هنا يــةجمتمع تدريبيــة دوراتيتواصــ. عقــد ، و 2٠12 ديســمرب
الشــرةيات علــف القضــايا اجلنســانية، و  آا/أذغســطس مــن الســنة ن ســها نُ مــت دورة جمموعــة مــن 

بنــــــا  القـــــدرات   جمــــــا  دورة ل 2٠13  كــــــانون األو /ديســـــمرب قـــــدت . وعُ متابعـــــة مـــــع شــــــرةي 
تســـتهدىل ة عمـــ.   هـــذا الشـــ ن حلقـــكانـــت أو  لمن مـــات الدينيـــة،  ل اينالعنـــف اجلنســـمكافحـــة 

دورة لتوعيــــة مــــوظ ض الصــــحة بطــــر  مجــــع  2٠13ونُ مــــت   كــــانون األو /ديســــمرب  هــــذه ال  ــــة.
كـــــانون الثـــــاين/   قضـــــايا االعتـــــدا  اجلنســـــض واالذغتصـــــاا. و   األدلـــــة املتعلقـــــة بـــــالعنف اجلنســـــاين 

تــز  أيضــا  تن ــيم دورة مماثلــة   أواخــر ويُعيــري تــدري  لــدعم ضــحايا العنــف املنــزي؛ ، أُ 2٠15 ينــاير
دورة حتاوريـــــة بشـــــ ن منـــــع  2٠15ملـــــرتكيب هـــــذه اجلـــــرا م. وُعقـــــدت   أيلو /ســـــبتمرب  2٠15عـــــا  

العنـف اجلنســاين سـّ ها متحــدث مـن جمعهــد ريـا  لوقــف العنـف   الواليــات املتحـدةج، اســتهدفت 
 مجهورا  مع م املشارك  فيه ذكور من وكاالت إن اذ القانون.
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مشاورات واسـعة ُعقدت وقد  .تشريع غدد بش ن العنف املنزيوتعكف ارحكومة علف وضع  -41
 وا تمع املدين والكنا س ومقدمض ا دمات والشرةة.إلعداد هذا القانون مشلت أعضا  القضا  

 أدوار ومســـؤوليات كــ. مـــن املــرأة والريـــ.   األســرة وا تمـــع إزا ملواقـــف النمطيــة ال تــزا  او  -42
علــف فتحقيــق املســاواة بــ  اجلنســ    ا ــال  العــا  وا ــا . لالت لــ  عليهــا ال بــد مــن ، و مســتمرة

املنزليــة واالضــطل  باألعمــا  .   تربيــة األة ــا  هنــاح حايــة إع زيــادة مشــاركة الريــســبي. املثــا ، 
    مهــارات الريــا  والنســا ختصــص إعأيضــا  النمطيــة الراســخة  قوالــ لاوجتكــن أن تــؤدي األخــر . 

 كمهنل الصناعة التحويلية والتمري .وقطاعات غددة،  
  

 (41االتجار بارشخاص )التوصية  -جيم 
 

رفيعــة جلنــة تنســيق وةنيــة  ‘2٠14 لعــا  باألشــخا قــانون ح ــر االاــار ‘أنشــ ت مبويــ   -43
الــل اتلــف الوكــاالت تضــم ، 2٠14 هيونيــ)اللدنــة(   حزيران/االاــار باألشــخا  معنيــة بســتو  امل

تنســــيق مهمــــة لدنــــة الجلرجتــــة، مبــــا   ذلــــس ا تمــــع املــــدين. وتتــــوع ذه االتصــــدي هلــــتتصــــدر أنشــــطة 
 املتبعـة للتصــديتن يـذ اتلـف االسـحاتيديات عليهــا، و واإلشـراىل اإليـرا ات الوةنيـة   هـذا الصـدد 

 لاار باألشخا .ل
عمـــ. وةنيـــة وإةـــار اســـحاتيدض ملكافحـــة  خطـــة‘ 2٠14وأُةلقـــت   تشـــرين الثـــاين/نوفمرب  -44

تســـعف ارحكومـــة لتحقيقهـــا   إةـــار  وضـــع أهـــداىل شـــاملةملـــدة ســـنت ، ب يـــة ‘ االاـــار باألشـــخا 
، االاـــار باألشــــخا يرجتـــة مـــرتكيب إصـــدار العقوبـــة املل مـــة   حـــق ضـــمان يهودهـــا الراميـــة إع 

 ومحاية الضحايا، واختاذ التداب  الوقا ية اللزمة.
 ،باألشــخا محلــة وةنيــة للتوعيــة مبســ لة االاــار  2٠14نطلقــت   تشــرين الثــاين/نوفمرب وا -45

. بويـــه خـــا  ضـــعي ةف ـــات النســـا  واألة ـــا  والعمـــا  املهـــايرين ملـــدة شـــهرين، أُقـــر  خلهلـــا بـــ ن 
 ط ط لتن يم محلت إضافية تستهدىل شرا   معينة من السكان.ويُ 
إلحالــــــة ليــــــرا ات التشـــــ ي. املوحــــــدة وآليــــــة إل دليــــــ.‘ 2٠15واســـــُته.   آا/أذغســــــطس  -4٦

   لعمـــ. معـــا  املعنيـــة مـــن ا وكـــاالتمتكـــ  مجيـــع ال، هبـــدىل ‘ملســـاعدة ضـــحايا االاـــار باألشـــخا 
وتســـعف اآلليـــة، مـــن خـــل  إرشـــاداهتا التدرجييـــة للمـــوظ     ا طـــو  األماميـــة، . متاســـس وانســـدا 

 باألشخا .لتوف  أعلف مستو  من ارحماية لضحايا االاار 
، اســتهدفت االاــار باألشــخا ونُ مــت دورات متعــددة لبنــا  القــدرات   جمــا  مكافحــة  -47

ن ــاذ القــانون واملن مــات ذغــ  ارحكوميــة والصــح ي . املــوظ   املكل ــ  ب و  ةاألماميــ و مــوظ ض ا طــ
 .2٠14مارس   آذار/توعية مع أعضا  اجلمعية الوةنية أيضا  دورة للقدت عُ و 
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 (38ارشخاص ذوو اإلعا ة )التوصية  -دال 
 

جلميـــع مواةنيهـــا، مبـــن فـــيهم  خـــدمات الرعايـــة الصـــحية األوليـــة جمانـــا  سيشـــي. تقـــد  ال تـــزا   -48
يكــاد يشـــم. مجيـــع املـــواةن  شـــام. برنـــامت حتصــ  وةـــب أثــر تن يـــذ األشــخا  ذوو اإلعاقـــة. وقـــد 

 يناملبكـر والعـلج ومـن املسـلم بـه أن الكشـف  .اإلعاقـات الـل جتكـن انبهـا  ارحـد مـن تـ ث ا  إجيابيـا  
 سيشــي.يشــملن     مرحلــة البلــو ، و جتكــن أن يقضــيا علــف اإلعاقــة   بــدايتها أو يقلصــا ت ث هــا 

الســـــمع، هـــــب، وتقيــــيم العــــلج املو والعــــلج الطبيعـــــض،  ،النطـــــق وتقــــوااستشــــارة ةبيــــ  األة ـــــا ، 
 يف.التكواأليهزة املساِعدة علف  ،اختبارات السمعو 

ون ـــــذت وزارة الصـــــحة وا لـــــس الـــــوةب لألشـــــخا  ذوي اإلعاقـــــة بـــــرامت لتوعيـــــة النســـــا   -49
السياســة الوةنيــة بشــ ن الصــحة ‘وال تيــات ذوات اإلعاقــة بقضــايا الصــحة اإليابيــة. ويَعتــرب مشــرو  

الدقيقـة ، ويهـدىل إع تـوف  املعلومـات ضـعي ةف ـة األشـخا  ذوي اإلعاقـة أيضـا  ‘ اجلنسية واإليابيـة
 وا دمات املواتية هلم.

حُيّمــ. ا تمــع سيشــي. تــدرح أن اســتبعاد األشــخا  ذوي اإلعاقــة مــن عــا  العمــ. وال تــزا   -5٠
. ومــن بــ  ا ــدمات الــل تقــدمها وحــدة التــدري  املهــب التابعــة للمدلــس الــوةب ملموســةتكــاليف 

 .االكت ا  الذايت والعيش املستق.حتقيق ؤدي إع ت الل اكتساا املهاراتلألشخا  ذوي اإلعاقة 
ـــــة‘مـــــن أهـــــداىل و  -51 ـــــة الوةني ـــــة واملنتدـــــة  2٠14عـــــا  ل ‘سياســـــة العمال ـــــة الكامل ـــــز العمال تعزي

تتضــــمن ألشــــخا  ذوي اإلعاقــــة. و العمالــــة الــــل تشــــم. اواملختــــارة حبريــــة دون متييــــز، مبــــا   ذلــــس 
ألشــخا  ذوي التوظيــف لفــر  و  يــةاملهنا ــربة تن يــذ بــرامت إتاحــة  مــن بينهــاغــددة السياسـة أهــدافا  

ممارســة يعــ. املبــاين   مكــان العمــ. ســهلة املنــا  لألشــخا   عيشــدت توحــة، و املســو  الاإلعاقــة   
 ، وك الــةعمليــات التوظيــف عــد  تعــرض األشــخا  ذوي اإلعاقــة للتمييــز  ذوي اإلعاقــة، وضــمان 

 القيمة.مساو ملا يتلقاه أي عام. آخر لقا  عم. متساوي أير حصوهلم علف 
الضـــــمان االيتمـــــاعض مـــــن  اســـــتحقاقاترحصـــــو  علـــــف األشـــــخا  ذوي اإلعاقـــــة وحيـــــق ل -52

ار ارحمايـة االيتماعيـة االحتيايـات السـكنية. ويهـدىل إةـوعلـف املسـاعدة املتعلقـة بحكومة سيشي. 
، ككـــــ.   تمـــــعالنشـــــطة   اواملشـــــاركة  املســـــتق.متكـــــ  األشـــــخا  ذوي اإلعاقـــــة مـــــن العـــــيش إع 

 آليات الدولة.ن أن يصبحوا عالة علف ارحيلولة دو و 
املراحــ. النها يــة مــن املوافقــة ‘ السياســة الوةنيــة واإلةــار االســحاتيدض لإلعاقــة‘وبلــك كــ. مــن  -53

باعتبـــــارهم ملطالبـــــة حبقـــــوقهم مـــــن اتســـــهي. متكـــــ  األشـــــخا  ذوي اإلعاقـــــة ويســـــعيان لارحكوميـــــة، 
 ااههم. العامةواملواقف مواةن  وت ي  العقليات 

 أيلــو /   تمــد اعتُ ل، الــ‘والتــدري  الشــامل  للدميــعالتعليم املتعلقــة بــسياســة ال‘وترســم  -54
ألة ــا  ذوي االحتيايــات التعليميــة ا اصــة بشــ ن إتاحــة ال ــر  ل، رؤيــة ارحكومــة 2٠14ســبتمرب 

 وةنيـــا  ات املســـتددة الـــتعلم. ويســـعف اإلةـــار الســـتيعاا التطـــور  مســـاراتاإلعاقـــة للندـــاإ   ذوي و 
   جما  االحتيايات التعليمية ا اصة. دوليا  و 
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مقححــات ، وقــد قُــدمت ‘1972قــانون التخطــيط ارحضــري والري ــض لعــا  ‘وُيســتعَرض حاليــا   -55
وتويــد بال عــ.   . إع ا ــدمات لتســهي. وصــو  األشــخا  ذوي اإلعاقــة يديــدة تتضــمن أحكامــا  

ألشـخا  ذوي اإلعاقـة، اوصـو  لتيسـ  ، مرافـق املـدارس هـاالعديد من املباين العامـة وا اصـة، مبـا في
 إحراز مزيد من التقد    هذا ا ا .توقع ويُ 

مـع ات اقيـة حقـو  موا متـه مـن أيـ. ‘ 2٠٠٦لعـا   قـانون الصـحة العقليـة‘وُيستعرض حاليا   -5٦
وضـــمان اختـــاذ تـــداب  فعالـــة رحمـــايتهم،   إةـــار االحـــحا  التـــا  للكرامـــة  األشـــخا  ذوي اإلعاقـــة،

 ملت صلة   مجيع األشخا .ا
  

 (61و 60و 59و 58و 57الميل الجنسي )التوصيا   -هاء 
 

ألي وعــد  تعريضــهم حبمايــة حقــو  مجيــع األشــخا  التزامــا  تامــا  ال تــزا  ارحكومــة ملتزمــة  -57
مــن الدســتور ارحمايــة القانونيــة املتســاوية  27وتك ــ. املــادة . ذغــ  املشــرو أشــكا  التمييــز شــك. مــن 

 .األشخا جلميع 
وال تــزا  ارحكومــة تــدرس ارحايــة إع تعــدي. التشــريعات وحدــم هــذا التعــدي. لتضــمن علــف  -58

حنــو أفضــ. املبــدأ الدســتوري الــذي يــنص علــف عــد  التمييــز   سيشــي. ضــد األشــخا  علــف أســاس 
اــدر اإلشــارة   هــذا الصــدد إع عــد  غاكمــة أي شــخص بســب  ميلــه اجلنســض و  مــيلهم اجلنســض.

 .197٦  عا    سيشي. منذ ت سيس اجلمهورية 
  

 (66و 65و 64و 63و 20و 19حرية وسائط اإلعالً والصحالة )التوصيا   -واو 
 

اإلعـل ،  ط حريـة وسـا الراميـة إع محايـةسيشـي. تعزيـز أهـدافها   اإلعل  وسا ط تواص. جلنة  -59
العمــ. دون متييـز و  إةــار احــحا  وتشــديع املؤسســات اإلعلميـة علــف لتقيـد مبعــاي  الصــحافة العاليـة، وا

علـف ‘ 2٠1٠ لعـا سيشـي.   اإلعـل  جلنـة وسـا ط قـانون ‘( مـن 3)3املـادة  وتـنص .يةاإلنسـانالكرامة 
 أدا  وظا  ها.أي شخص أو سلطة   من أي توييه أو مراقبة استقللية اللدنة عن 

ألن قلــــة عــــدد املؤسســــات الــــدعم ارحكــــومض، وال تــــزا  اللدنــــة تعتمــــد اعتمــــادا  تامــــا  علــــف  -٦٠
مـــن الصــــحف ص ـــلة الرســـو  ا اإلعلميـــة   سيشـــي. وحدـــم ســــكان البلـــد ال يتيحـــان متويلهـــا مــــن 

 .واهلي ات اإلذاعية
ر ــــيس مباشــــرة  يشــــي.ر ــــيس سدنــــة. ويُعــــّ  جملــــس إدارة يديــــد لل 2٠11وأُنشــــ    عــــا   -٦1

يُعــ   . و الســبعة  هاين مــن أصــ. أعضــاعضــو منصــ  الــر يس التن يــذي، و  يشــ . أيضــا  اللدنــة الــذي 
ـــبـــ  ن مـــن و األعضـــا  ا مســـة اآلخـــر  وزارة الســـلطة القضـــا ية و و  اجلمعيـــة الوةنيـــةتقـــححهم ح  مرش 

إلعــــل    سيشــــي.، ا  ــــ. ا ــــا  مبشــــاركة ا تمــــع املــــدين   سيشــــي. ورابطــــة وســــا ط او  اإلعــــل 
 أي هي ة أخر  متث. الصح ي  واإلعلمي . أو
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اإلعـــــل ، وهـــــض  طلدنـــــة مدونـــــة قواعـــــد الســـــلوح لوســـــا ال، نشـــــرت 2٠13مـــــايو أيار/  و  -٦2
اإلذاعــة والتل زيــون  هي ــاتتن ــيم ســلوح ناشــري الصـحف و  راميـة إعجمموعـة مــن املبــاد  التوييهيــة ال
  الوديـــة  وســـاةةلل أيضـــا   دونـــةســـعف املتنحنـــت. و اإل علـــف نريناشـــالووكـــاالت األنبـــا  والصـــح ي  و 

ســـب. االنتصـــاىل القـــانوين عـــن ، دون ارحايـــة إع اللدـــو  إع ت بـــ  املشـــتك  ودور اإلعـــل النزاعـــا
 .ةريق ا اكم

 طالقضـــايا املتعلقـــة بوســـا فيـــه ش نـــاقَ ، تُ 2٠13لمحـــررين   عـــا  للدنـــة منتـــد  وأنشـــ ت ال -٦3
اإلعـل  وبـ  املؤسسـات  طوسـا و علقـة ييـدة بـ  اللدنـة  إع إقامـةهـذا املنتـد  يهدىل اإلعل . و 
 اإلعلمية.

عــــن بشــــ ن اإلبـــل  عمـــ. حلقــــة  ت للصــــح ي  وا ـــررينمـــ نُ  ،2٠15أبري. نيســـان/  و  -٦4
لشــرةة نتــا ت حتقيقــات ا  اإلعــل   طوســا تناولــت تــ ث  ، قيقــات الشــرةةاإليــرا ات القضــا ية وحت

 قواعد السلوح الل وضعتها اللدنة. ملدونةلتشديع االمتثا   تت القضا ية، وسعيرا ااإلو 
فن ـــرا  إع افتقـــار اللدنـــة إع . احكامهـــأل االمتثـــا ُ وأهـــم التحـــديات الـــل توايههـــا اللدنـــة  -٦5

عمـــد الصـــح يون واملؤسســـات اإلعلميـــة إع أحكامهـــا، علـــف عـــد  احـــحا  ســـلطة فـــرض عقوبـــات 
ا التن يمـــض، كـــض قانوهنـــتعـــدي. لةلـــ  علـــف إعـــداد لدنـــة وتعكـــف ال األحيـــان.ااهلهـــا   كثـــ  مـــن 

   حاالت عد  االمتثا .ذغرامات مالية هلا فرض  يتسىن
)تعـــــــــدي.( الل حـــــــــة املتعلقـــــــــة بناشـــــــــري الصـــــــــحف وةابعيهـــــــــا ‘ُســـــــــن ، 2٠11  عـــــــــا  و  -٦٦
 هـــــذانوشـــــك. ‘. 2٠11)تعـــــدي.( الل حـــــة املتعلقـــــة بالبـــــث واالتصـــــاالت لعـــــا  ’و‘ 2٠11 لعـــــا 

رخصـة  ـض حالـة فاملؤسسـات اإلعلميـة. تشـ ي. رسـو  رخصـة  اضـخ ّ ألهنمـا هامـة خطوة  نتعديلال
روبيــة للحصـــو   2 ٠٠٠فــرض رســو  تبلــك قيمتهــا تــنص الل حــة اجلديــدة علـــف ، ةــابعض الصــحف

ذاعـــض ث اإلوُخ ضـــت رســو  رخصــة البــواحــدة. علــف رخصــة صــارحة  ــس ســـنوات بــدال  مــن ســنة 
لبــث وُخ ضــت أيضــا  رخصــة ا. ســنويا  روبيــة  1٠٠ ٠٠٠ عإ ســنويا   روبيــة 8٠٠ ٠٠٠التدــاري مــن 

خت ــي  رســو   وأد . ســنويا   روبيــة 25٠ ٠٠٠ عإ ســنويا   روبيــة 8٠٠ ٠٠٠التل زيــوين التدــاري مــن 
 2٠15وأُةلقــت   حزيران/يونيــه صــحف. بضــع و  ةإةــل  غطــة إذاعيــة ااريــة خاصــإع الحخــيص 

 .اإلنحنتخدمة للبث التل زيوين بربوتوكو  
طلبـــات العديـــد مـــن ال تقـــدا إع  لرســـو  قـــد أدالشـــديد ل  يخ ـــالتاالعـــحاىل بـــ ن ورذغـــم  -٦7

مـن أن رسـو  الحخـيص للقنـوات اإلذاعيـة والتل زيونيـة  عـرا عـن قلـقأُ ملؤسسات اإلعلميـة، املتعلقة با
 األخر .مؤسسات التدارية رسو  الحخيص للبمقارنة ال سيما و  ال تزا  مرت عة،

، علـف توزيـع وختصـيص 2٠14، الـذي ُعـد    عـا  199٦وينص قـانون االنتخابـات لعـا   -٦8
حـــزا كـــ. علـــف حـــق  القـــانون هـــذا . ويـــنص السياســـي لألحـــزاا السياســـية واملرشـــح  وقـــت البـــث 

. مرشــ  فيهــا،   بــث مــواد إعلميــة يســمض مرشــح  للنتخابــات، وعلــف حــق كــمســد. سياســض 
. وينطبق ذلس خل  ال حة الل تبدأ من يو  الحشـي  وتنتهـض   اليـو  الثالـث قبـ. تتعلق باالنتخابات
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بالتشـــاور مـــع هي ـــة  اللدنـــة االنتخابيـــة، أن ختصـــص علـــف االنتخابـــات. ويـــنص القـــانون أيضـــا   موعـــد
لة ولكــ. مرشــ  وقتـــا  جمانيــا  ومتســاويا  للبـــث. جلميـــع األحــزاا السياســية املســـدسيشــي.،   اإلذاعــة 

. ترتيـــ  اســـت ادة األحـــزاا السياســـية وكـــ. مرشـــ  مـــن وقـــت البـــثالقرعـــة بقـــرر اللدنـــة االنتخابيـــة وت
لألحـــزاا السياســـية أو املرشـــح  املســـتقل    وقـــت البـــث املخصـــص  قـــانون االنتخابـــاتيـــن م  وال

 الصحف.ارحيز املخصص للمرشح    ن م يال و ، ةا اص يةتل زيونالقنوات اإلذاعية وال
ــــة للنتخابــــات . بشــــ نعمــــ حلقــــة 2٠15ونُ مــــت   آا/أذغســــطس  -٦9 ، الت طيــــة اإلعلمي

القوان  واألخــل  الــل تــوعيتهم بــت طيــة االنتخابــات، و اللزمــة لاملهــارات بتزويــد الصــح ي  هبــدىل 
 االنتخابات. نمية عادلة ومتوازنة عقارير إعلتإعداد الت طية اإلعلمية للنتخابات، وتعزيز ن م ت
  

 (62و 18و 17و 16االنتخابا  )التوصيا   -زاي 
 

، مـــن مكتـــ  امل ـــوض 2٠11 هيوليـــمتوز/  نُقلـــت إدارة العمليـــات االنتخابيـــة   سيشـــي.،  -7٠
 ا  وةنيــوظــا ف وأُعلــن عــن التتــ لف مــن  ســة أعضــا . جلنــة انتخابيــة كاملــة إع  اتاالنتخابــاملعــب ب

 .التعيينات النها يةتوع مكت  الر يس و 

لواليتهــــا  نتخابيــــة وفقــــا  إصـــلحات اشــــرعت اللدنــــة   ، 2٠11أكتــــوبر تشـــرين األو /  و  -71
اإلصـــلإ االنتخـــا  معـــب بأنشـــ  منتـــد  و (. . الســـادسمـــن الدســـتور )التعـــدي 11٦  املـــادة مبويـــ

األحــزاا مبــن فــيهم ممثلــو  ،أصــحاا املصــلحةاجلهــات املعنيــة مــن مجيــع مشــاركة خــل  حــدد، مــن 
   اللزمــة لتعزيـز مبـاد  الدجتقراةيـة   الن ـا  االنتخــا الت يـ ات أنسـ  ا تمـع املـدين، السياسـية و 
قـــانون ‘ ت، حـــددةـــة ةريـــق إلصـــلإ الن ـــا  االنتخـــا خار علـــف  2٠12اتُّ ـــق   عـــا  سيشـــي.. و 

قـــــانون األحــــــزاا السياســــــية ’و‘ 1995قـــــانون االنتخابــــــات لعــــــا  ’و‘ 1959لســــــنة  الن ـــــا  العــــــا 
دمت . وقُــــباعتبارهــــا القــــوان  الــــل ينب ــــض مرايعتهــــا وتنقيحهــــا‘ 1991لعــــا   تن ــــيم(التســــدي. و ال)

 قبلت حبماس أكثر من نص ها. توصيات إع ارحكومة
وقُبلــــت التعــــديلت املقححــــة لقــــانون االنتخابــــات وقــــانون األحــــزاا السياســــية )التســــدي.  -72

وتشــــم. . 2٠15مـــايو ودخلـــت حيـــز الن ــــاذ   أيار/، 2٠14 ديســــمربو /والتن ـــيم(   كـــانون األ
أي بقــــا  الســــدلت  -تســــدي. النــــاخب  باســــتمرار التعــــديلت مــــا يلــــض  تناولتهــــا ا ــــاالت الــــل 

؛ عنــــه متويــــ. ارحملــــة االنتخابيــــة والكشــــفو االنتخابــــات؛  فــــحةعلــــف مــــدار الســــنة باســــتثنا  م توحــــة 
 ؛ وتسدي. األحزاا السياسية.شي إيرا ات الح والبث؛ و  واستعراض سياسات تن يم ارحملت

إع دعــوة وال تــزا  اللدنــة االنتخابيــة متمســكة مبوق هــا اإلجيــا  املتمثــ.   الن ــر   توييــه  -73
 لدنة الوةنية رحقو  اإلنسان ملراقبة االنتخابات.ال

خــــا  للدجتقراةيـــــة بالتعــــاون مـــــع املعهــــد االنتدربــــت اللدنـــــة االنتخابيــــة،  ،2٠11  عــــا  و  -74
ومن النتا ت املباشـرة من ا تمع املدين. من املواةن    س  مراقبا   حواياملستدامة   ينوا أفريقيا، 
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لــذلس أن أصــبحت لــد  سيشــي. أو  جمموعــة مــن ممثلــض ا تمــع املــدين علــف الصــعيد الــوةب ملراقبــة 
، 2٠11أكتـوبر تشـرين األو / 1بتمرب إع سـأيلو / 29االنتخابات الربملانية الل يرت   ال حة مـن 

 مصداقية العملية االنتخابية.مما عزز 
يـــة واألحـــزاا السياســـية   التعـــاون بـــ  اللدنـــة االنتخابحتســـن ارحـــوار و ، 2٠11منـــذ عـــا  و  -75

ُاـــر  فيهـــا ايتماعـــات أســـبوعية بـــ  اللدنـــة وممثلـــض مجيـــع األحـــزاا السياســـية، ، إذ تُعقـــد سيشـــي.
 .من القضايا ذات الصلة اللزمة للقوان  السارية وذغ  ذلستعديلت مداوالت بش ن ال

  
 (55و 53نظاً السجون )التوصيتان  -حاء 

 
ــــامت‘ 2٠1٠  عــــا  اســــتهلت دوا ــــر الســــدون  -7٦ مــــن أيــــ. ‘ الت هيــــ. كــــويتي ض إلعــــادة  برن

جتكـن للسـدنا  و   ا تمـع. مـن يديـد لنـدماج اكتساا املهـارات اللزمـة لمساعدة السدنا  علف 
شــركة ويعملــون ل ا ــدة ا ارييــة كــويتي ض إع يزيــرة   وننقلــيُ لربنــامت، حيــث التطــو  للســت ادة مــن ا

 الزراعــــــة وتربيــــــةكيعمــــــ. الســــــدنا    جمــــــاالت  و . (Island Development Company) زيــــــرةتنميــــــة اجل
الربنـــامت مبشـــاركة وانطلــق . موإنتـــاج ال حـــ املكــانسوصـــنع  ســـمسا  وصــيد الوالبنـــ والتن يـــف املاشــية

اـدر اإلشــارة إع أن . و حاليـا   سـبع  سـدينا  وأضـحف يشـم. حـواي ، 2٠1٠عـا  عشـرة سـدنا    
حصــ. علـــف عقـــد و  ،مشـــرو دســتوري ع ـــو مـــن  2٠12عــا  ســدينا  مشـــموال  بالربنــامت اســـت اد   

 عم. بدوا  كام. مع شركة تنمية اجلزيرة.
ركـز ي ‘العدالـة التصـارحية‘قا مـا  علـف  يديدا   هندا   ت دوا ر السدون، اعتمد2٠13  عا  و  -77

املبــادرة اعُتــربت هــذه . و العقــاامــن  هم بــدال  ضــحايا علــف مصــارحة ا ــرم  مــع ضــحاياهم أو أقــارا
 ال بد منها للنداإ   إعادة إدماج السدنا    نسيت ا تمع وإعادة ت هيلهم.خطوة 

مبويبـــه   ُســـالـــذي ‘ فينــيكسبرنـــامت ‘ يـــذ شـــرعت دوا ـــر الســدون   تن، 2٠15  عــا  و  -78
للــزوار يبعنهــا خ ي ــة غليــة وويبــات جمــوهرات  نتــاج ذوات الســلوح ارحســن ب موعــة مــن الســدينات 

بعـــد املنزليـــة  تهنينات املهـــارات اللزمـــة لبـــد  صـــناعتعلـــيم الســـدإع هـــدىل الربنـــامت ي  الســـدن. و 
ربنــامت بعا ــدهن ويكتســو   الوقــت ذاتــه وحتــت ا الســدينات املســت يدات مــن ال. نإةــل  ســراحه

 منزلية.صناعة إمساح دفح حساباهتن    مهارات
ــــــا روج مــــــن الســــــدن هنــــــارا  إلعــــــادة ‘ 2٠15وانطلــــــق   آا/أذغســــــطس  -79 ــــــامت اإلذن ب برن

اقحا موعـد اإلفـراج عـنهم بالعمـ. مقابـ. أيـر مـع شـركات يسم  للسدنا  الذين  حيثُ ، ‘اإلدماج
، رهـــن الشـــركة  وظي ـــة دا مـــة ما يُتمـــون مـــدة عقـــوبتهم جتكـــن أن تُعـــرض علـــيهم عنـــدو . حُتــد د ســـل ا  

، فســــيتلقون شــــهادات مســــارات وظي يـــة أخــــر أمــــا أول ــــس الـــذين يرذغبــــون   اتبــــا  . األدا  املرضـــض
 جتكن أن تساعدهم   حياهتم املهنية   املستقب..مريعية 
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ســم  للســدنا  مب ــادرة الســدن يُ الســدون، الــذي تن ــذه دوا ــر ‘ برنــامت التوعيــة‘و  إةــار  -8٠
تن يـــــف ال  ســـــدنا  متطوعـــــون للعمـــــ.  حاليـــــا  ويويـــــد . ا لـــــض العمـــــ. التطـــــوعض   ا تمـــــعدا  أل
تن يــــف   فضــــل  عــــن الوإصــــلإ قــــوارا الســــدن،  قــــص النبــــت التحــــل   األحيــــا ،و  ،تدميـــ.الو 

 تمعية.الكنا س واملراكز ا 
دوا ـر مراقبـة السـلوح مـن ممثلـ  مـن مـا بعـد الرعايـة، الـل تتـ لف  وهتدىل اللدنة املعنية ب ـحة -81

ـــــ. مســـــاعدة الســـــدنا    ودوا ـــــر الســـــدن والكنـــــا س، إع  ـــــد   ا تمـــــع، مث ـــــدمايهم مـــــن يدي ان
دا ــرة الشــؤون اي مــن املــدعم وتقــدا ةلبــات الــعمــ.، ارحصــو  علــف مسـاعدة الســدنا  الســابق    

 اجلة القضايا األسرية.سكن، ومععلف االيتماعية، وارحصو  
 يشــك. حتــديا  وهــدفا    الوقــت ذاتــه،للســدنا  رســض  ضبرنــامت تعليمــ ومثــة اعــحاىل بــ ن وضــع -82
 حبسهم.انتها  مدة ا تمع بعد أفرادا  مسؤول  ومنتد  علف حنو تا    السدنا   بد منه جلع. وال
، يســم  للمحــاكم 199٦لعــا  تعــدي. لقــانون مراقبــة ســلوح ا ــرم   2٠14وُســن   عــا   -83

وم هــوُ  أوامــر ا دمــة ا تمعيــة . مراقبــة ســلوح ا ــرم أوامــر يــة   إةــار دمــة ا تمعا  صــدار أوامــر ب
األةـــر   ســـيا   تلـــس األوامـــر رسيـــا  ب صـــدار التعـــدي. يســـم  ولكـــن سيشـــي.، لـــيس يديـــدا  علـــف 

، وي يـــد علـــف ارحكومـــةالواقـــع تصـــادي العـــ   االقيُتوقـــع أن ي ـــف ذلـــس مـــن القانونيـــة واإليرا يـــة، و 
 رمته ويسهم   ت هي. ا رم .ا تمع ب

)الســدن الر يســض   ( Montagne Poséeورُمــم ينــاإ الــذكور   ســدن مونتــاين بــوزي ) -84
لمشــورة ل ا  وذغرفــ ،األســنان، وذغرفــة للعــلج الطبيعــضلطــ  عيــادة و ، ا  ةبيــمرفقــا  ضــم ي لــذيسيشــي.( ا
ــــا املعلومــــات، غاضــــرات قاعــــةو والعــــلج،  ــــة، و دراســــية، و  فصــــوال  ، و وذغرفــــة لتكنولويي اســــتوديو مكتب

املعلومـات داخـ. السـدن. بـث لتسـهي. للتخاةـ  العـا  عـن ن ـا   رياضـية، فضـل  وقاعة ، تسدي.لل
 ل سي.   السدن.لوذغرفة أيضا  ابز اآلونة األخ ة ُبب   و 

  ب بقـــا  أة ـــاهلن معهـــن يســـم  لألمهـــات  ممـــاوبُنيـــت وحـــدة إليـــوا  األمهـــات وأة ـــاهلن،  -85
ويوظـــف تحســـ  نوعيـــة الت ذيـــة   الســـدون. وُوظـــف ةبـــاخ ثـــان ل. شـــهرا   18يبل ـــوا الســـدن حـــىت 
 ين.مساعدَ و  وممرضة ةبيبا  حاليا  املرفق الطيب 

املعرضـــ  لـــألذ  الســـدنا  وجيـــري بنـــا  وحـــدة اصصـــة للســـدنا  ضـــعاىل ارحـــا ، ســـتؤوي  -8٦
تن يــذ مرحلــة الحمــيم الثانيــة أمــوا  لُخصصــت . وقــد املســن عاقــة أو الســدنا  مثــ. الســدنا  ذوي اإل

وســـيع لتأيضـــا  أمـــوا  الـــل ستشـــم. إنشـــا  ِخزانـــات ومـــراحي  يديـــدة. وُخصصـــت ، جلنـــاإ الـــذكور
 للسدينات. تاحة حيز سكب أوسعالسدن إل   يناإ اإلناث

  
 (36و 27العمل )التوصيتان  -ياء 

 
حتـ. غـ. السياسـة السـابقة ، لعمالـةليديـدة سياسـة وةنيـة  2٠14  نيسـان/أبري. ةلقت أُ  -87

تــوف  ، وىاصــة للشــباا، و إضــافية عمــ.، وهتــدىل إع ضــمان فــر  1999عــا  الــل اعُتمــدت   
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مكـــان  قضـــايا مثـــ. التمييـــز   تنـــاو  السياســـة أيضـــا  وتاملـــاهرة لســـو  العمـــ.. اليـــد العاملـــة  مزيـــد مـــن
 واهلدرة. يتماعيةالعم. وارحماية اال

مبســاعدة تقنيــة مــن من مــة العمــ. الدوليـــة،  ‘1995 لعــا  قــانون العمــ.‘وُيســتعرض حاليــا   -88
معــاي  العمــ. الدوليــة، ومــع االااهــات اجلديــدة والتطــورات الوةنيــة   متاشــيه مــع مــن أيــ. ضــمان 
 .ةسو  العم. الوةني

  بــ  الريــ. واملـــرأة املســـاواة هــو عــ. س بال ارَ قـــانون إدمــاج م هــو  جُتـــالويشــم. اســتعراض  -89
  أكثــر تقــدميا  يعــ. القــانون أيضــا  إع ســتعراض االالقيمــة. ويهــدىل املتســاوي العمــ. لقــا  ر األيــ

سياســـة العمالـــة ‘وتُـــروج . همـــاتعزيـــز املســـاواة بـــ  اجلنســـ  والقضـــا  علـــف ال ـــوار  بينجمـــا   تن ـــيم
بـــ  ارحكومـــة املســـاواة تشـــدع نص علـــف أن تـــالعمـــ.، و دأ عـــد  التمييـــز   مكـــان ملبـــأيضـــا   ‘ةالوةنيـــ

 املتساوي القيمة.عم. لقا  الر   األيالسيشيلي  وذغ هم 
وال تــــزا  اإليــــرا ات الــــل تتخــــذها ارحكومــــة ملوايهــــة بطالــــة الشــــباا، مــــن خــــل  بــــرامت  -9٠

ــــامت اكتســــاا املهــــارات‘وال ســــيما  -التوظيــــف  لشــــباا حت ــــز ا -‘ برنــــامت تنميــــة املهــــارات‘و‘ برن
وتســـــاعدهم علـــــف دخـــــو  ميـــــدان العمالـــــة الدا مـــــة. فقـــــد زادت بـــــرامت العمالـــــة فـــــر  الشـــــباا   

   صــ وىلالقطــاع  العــا  وا ــا ، وتشــديع مبــادرات التوظيــف الــذايت املهنيــة   ا ــربة اكتســاا 
. املــاهرة ومــن أويــه قــوة هــذه الــربامت أيضــا  إســهامها املنــت م واملتزايــد   تــوف  اليــد العاملــةالشــباا. 

مــن هــذه الــربامت، ألن هــذا القطــا  املســت يدين   املا ــة مــن  ٦٠اســتوع  قطــا  الســياحة حنــو وقــد 
 د.  الناتت ا لض اإلمجاي للبل ويسهمالثلث يشك. إحد  ركا ز االقتصاد 

احـــــحا  وتعزيـــــز حقـــــو  مجيـــــع العمـــــا  املهـــــايرين وأفـــــراد أســـــرهم داخـــــ. تواصـــــ. سيشـــــي. و  -91
ورفدتـــــه   وزارة العمـــــ. وتنميـــــة املـــــوارد البشـــــرية  ةملــــاالعاليـــــد هدـــــرة  قســـــمَ َيـــــّددت إقليمهــــا. فقـــــد 

رفــاه العمـا  املهــايرين   القطـاع  العــا  وا ــا . عـىن بمثـ. وحــدة الرعايـة الــل ت ،وحـدات إضــافيةب
عـــن ةريـــق اإليـــرا ات الرسيـــة للـــت لم والشـــكو  العمـــا  املهـــايرين مـــة مـــن شـــكاو  املقدوحت ـــف ال

مراعــاة أويــه مــع هــذا الن ــا ، مــن خــل  فيمــا يتعلــق بالعمــ. بتتبــع ســريع أيضــا    كثــ  مــن األحيــان 
 الضعف ا اصة للعما  املهايرين.

علــف إيـازة أبـوة مدفوعــة األيـر ملــدة العامــ. ارحصـو   ألا، حيـق لـ2٠15مـن عــا   اعتبـارا  و  -92
جيـ  أن تؤخـذ إيـازة األبـوة خـل  فـحة شـريطة اعحافـه بنسـ  الط ـ. إليـه. و . متتاليـة  سة أيا  عم

 سوا  أُولد الط . داخ. إقليم سيشي. أ  خاريه.أربعة أشهر بعد والدة الط .، 
هــــو غ ــــ. تتشــــاور مــــن خللــــه ، و 2٠12ســــبتمرب أيلو /ةلــــق منتــــد  املــــوارد البشــــرية   أُ و  -93

واملؤسســات شــبه ارحكوميــة. عنيــة بــاملوارد البشــرية   القطــا  ا ــا  ارحكومــة واتمــع مــع اجلهــات امل
اعتمادهــــا، املشــــاورات السياســــات واالســــحاتيديات اجلديــــدة الــــل تــــود ارحكومــــة تشــــم. جتكــــن أن و 

 رفاههم والتوعية هبا.ملنتد  ملناقشة القضايا املتعلقة حبقو  العما  و استخد  يُ ما  وذغالبا  
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مســـعف نايحـــا ، ‘ 2٠15-2٠11القطـــري للعمـــ. الل ـــق لل ـــحة برنـــامت سيشـــي. ‘وشـــك.  -94
ــــــة الوةنيــــــة‘ويشــــــم. ذلــــــس وضــــــع    املا ــــــة مــــــن أهدافــــــه. 75إذ حقــــــق حــــــواي  ، ‘سياســــــة العمال

مـــن وهـــض األوع  -اإلنتاييـــة بشــ ن  ةوةنيـــ عـــن دراســـة لقـــانون العمـــ.، فضــل   املســـتمر ســتعراضواال
 ..يسيشنوعها   

 تن ـــيم حلقـــة الربنـــامت القطـــري، مشلـــت ا  القـــدرات   إةـــاربنـــمتعـــددة لمشـــاريع ونُ ـــذت  -95
معــاي  العمــ. ، بشــ ن 2٠13أكتــوبر تشــرين األو /   ،ملمثلــض غكمــة العمــ. وممثلــض القضــا عمــ. 
ــــة تشــــرين الثــــاين/    ،النزاعــــات العماليــــة وتســــويةمهــــارات الت ــــاوض إيــــرا  تــــدري  علــــف ، و الدولي
اجلهــات املعنيــة لبنــا  قــدرات  2٠12أذغســطس آا/  أيضــا  عمــ.  حلقــةقــدت عُ و . 2٠13 نــوفمرب

 اتلف ات اقيات من مة العم. الدولية.باإلبل  مبوي  
 ــة عامــة عــن  الــذي يقــد ‘ الســلمة املهنيــة والوضــع الصــحض‘إةــار  2٠13وُوضــع   عــا   -9٦

والصــحة ة الوةنيــة للســلمة املهنيــة الســلمة املهنيــة والوضــع الصــحض   سيشــي.، ويســهم   السياســ
 الل تعكف ارحكومة حاليا  علف صياذغتها.

ـــــة  نُ مـــــت حلقـــــة، 2٠13أذغســـــطس و  آا/ -97 عمـــــ. بالتعـــــاون مـــــع من مـــــة العمـــــ. الدولي
قا مــــة  حلقــــة العمــــ. إلعــــدادســــعت و والربنــــامت الــــدوي للقضــــا  علــــف عمــــ. األة ــــا    سيشــــي.. 

  ســُتدمت مســتقبل  ، امــا  ع 18األعمــا  ا طــرة ا  ــورة علــف األة ــا  الــذين تقــ. أعمــارهم عــن ب
 أو األةر التشريعية ذات الصلة.السياسات 

  
 (67و 21التعليم )التوصيتان  -ياء 

 
ــــارا   -98 التعلــــيم اإللزامــــض لألة ــــا  مــــن عشــــر ســــنوات إع تزيد فــــحة ، ســــ2٠1٦مــــن عــــا   اعتب

 إذ سُتضاىل سنة من الدراسة الثانوية.، سنة ةعشر  إحد 
)االسـحاتيدية  ‘ومـا بعـدها 2٠17-2٠13لل حة  األي.اسحاتيدية التعليم املتوسطة ‘وتسعف  -99

ركــز تألولويــات واألهــداىل الوةنيــة، و لاالســتثمارات   قطــا  التعلــيم دعــم ضــمان املتوســطة األيــ.( ل
علــف منتدــ  فــرادا  واملهــارات اللزمــة ليصــبحوا أ رىلااألة ــا  باملعــ تــزودعلــف موايهــة التحــديات، و 

تطــــوير قطــــا  التعلــــيم، مســــار   بــــارزة ا تمــــع. ومتثــــ. هــــذه االســــحاتيدية علمــــة  . ويــــه  أكمــــ
ممارســــ  لل ا  مريعيــــ ا  ر إةــــار ، وتــــوفتــــهتنمي  منــــو البلــــد و حاســــم  اســــتثمارالتعلــــيم تعــــحىل بــــ ن  إذ

 واجلهات املعنية   هذا ا ا .
ــــة اللزمــــة للمضــــض قــــدما  بال تتنميــــة املهــــاراالــــل تعــــحض لتحــــديات الناشــــ ة واعحافــــا  با -1٠٠ رؤي

  ‘   التقنيــ التعلــيم والتـدري  املهنيـ‘علـف  الحكيـزالتعلـيم وزارة يــددت وةنيـة للتنميـة املسـتدامة، ال
ذات األولويــــــة    الثلثــــــة عشـــــرا ـــــاالت  باعتبارمهــــــا جمـــــاال  مــــــنالتعلـــــيم والتــــــدري  الرســـــض قطـــــا  

 اسحاتيديتها املتوسطة األي..
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دســتور  مبويـ كمـواةن  تعليمـا  بشــ ن حقـوقهم ووايبـاهتم  ةـلا املـدارس الثانويـة ويتلقـف  -1٠1
وقــد أُدمــت لحريــات وارحقــو  األساســية. السيشــيلض ليثــا  امل ه الثالــثفصــل  الــذي يتضــمن سيشــي. 

 حقو  اإلنسان.أيضا    املنهاج الدراسض للمدارس االبتدا ية تعليم بش ن املواةنة يتناو  قضايا 
  

 (70و 69و 68و 67و 21الصحة )التوصيا   -كاف 
 

ر يسـية عوامـ. خطـر مقحنـة ب  سيشـي.،  ر يسـضالالوفـاة سـب   األمراض ذغ  املعديـةال تزا   -1٠2
 وقلة النشا  البدين. وتعاةض الكحو التدخ  السمنة و  هض

ـــــل اعُتمـــــدت   حزيران/‘السياســـــة الوةنيـــــة للصـــــحة‘وتضـــــع  -1٠3 ارحـــــق    ،2٠15 هيونيـــــ، ال
باعتبـــاره مســت يدا  مـــن التنميــة االيتماعيـــة واالقتصــادية ومســـامها  التنميـــة الوةنيــة،   صــل  الصــحة 

الــــربامت وتن يــــذها،  إعــــدادالتخطــــيط االســــحاتيدض، و وتويــــه هــــذه السياســــة  .علــــف حــــد ســــوا فيهــــا 
 .توعيةأداة لل تشك. أيضا  ، و وتقييمها ا دمات الصحيةورصد 
، وتعزيـزه دىل حتـديث القطـا  الصـحضهبـوزارة الصـحة الذي تضطلع بـه لإ صو  إةار اإل -1٠4

( ‘19٦٠عــا  ل قـانون الصــحة العامـة‘لـذي حــ. غـ. )ا 2٠13 لعــا  هي ــة الصـحة العامـةُسـن قـانون 
وكالــة و هي ــة الصــحة العامــة وأنشــ ت مبويبهمــا تباعــا  ، ‘2٠13 لعــا  كالــة الرعايــة الصــحيةو قــانون ‘و

 إنشا  املعهد الوةب للصحة وا دمات االيتماعية. العملية أيضا  هذه  شهدتو . الرعاية الصحية
  مـواةب سيشـي. إع تعزيـز حـق  راميـةمن املبـادرات الوةنيـة ال جمموعةوزارة الصحة ون ذت  -1٠5

صــحل ‘ومحلــة ‘ مســؤوليل الصــحية‘الــل أُةلقــت مبويبهــا محلــة ‘ صــحة أمتنــا‘، منهــا مبــادرة الصــحة
عـــرض ل‘ منـــز  صـــحض‘وبُـــب علـــف التـــواي.  2٠15 و 2٠14  عـــامض ‘   املنـــز مســـؤوليل، تبـــدأ 

ن  ـذ وتُ  يسـتخدمه العديـد مـن الشـركا  لتعزيـز الصـحة.، 2٠15  عا  عناصر العيش الصحض  اتلف
تواصلية لتقري  املرافق الصحية من األحيا  السكنية وتسـهي. الوصـو  إليهـا، مبـا   ذلـس برامت أيضا  

ونــة   وقــت دوا  بعــ  العيــادات. وانطلــق العمــ. أيضــا    عيــادة صــحية يديــدة خاصــة اعتمــاد املر 
 ال دوة   العمر املتوقع ب  النسا  والريا .بالريا  سعيا  لتقليص 

فقــد ُأضــ ض الطــابع املؤسســض علــف .   املــدارسالتثقيــف الصــحض للبنــ  والبنــات ويســتمر  -1٠٦
التثقيـــف وأُدجمـــت   املنـــاهت الدراســـية الوةنيـــة، وتشـــم. ‘ يـــةالحبيـــة الشخصـــية وااليتماعيـــة واملدن‘

تتنـــــاو   تُــــن م وزارة الصـــــحة باســــتمرار مناقشـــــاتاجلنســــض   ن ـــــا  املــــدارس االبتدا يـــــة والثانويـــــة. و 
)للكشــف ‘ بابــانيكوالو‘خزعــة اإليدز، واختبــارات ملناعــة البشــرية/فــ وس نقــص امثــ. ) شــىتمواضــيع 

ســرةانات و ، محــ. املراهقــات، واألمــراض املنقولــة ينســيا  و ارحمــ.،  ووســا . منــع عــن ســرةان الــرحم(،
، غليـــا  لشـــباا   املـــدارستســـتهدىل ا( فـــ وس الـــور  ارحليمـــض البشـــريلقـــاإ األعضـــا  التناســـلية، و 

 إليرا  ال حو .فر   ووةنيا ، وتُتاإ خلهلا أيضا  
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االضــطل  ب نشــطة ، 2٠14  عــا  الــذي فــت  فرعــا  ثانيــا  مركــز صــحة الشــباا، ويواصــ.  -1٠7
مارســـات بشـــ ن املالتواصـــ. والت ـــاوض تتنـــاو   ةمهـــارات ارحيـــاعلـــف تدريبيـــة دورات للتوعيـــة، تشـــم. 

للشـــباا امللتحقـــ  باملـــدارس اإليدز   فحـــص فـــ وس نقـــص املناعـــة البشـــرية/وإيـــرااآلمنـــة، نســـية اجل
ملوظ ـــون املعنيـــون بـــالنهوض بالصـــحة ون املدرســـيون وارشـــدويســـت يد امل. والشـــباا ذغـــ  امللتحقـــ  هبـــا

 لبنـا  قـدراهتم واملدّرسون   كث  من األحيـان مـن دورات تدريبيـة ين مهـا خـربا  مركـز صـحة الشـباا
مـوادهم التعليميـة مـن أيـ. تعزيـز  فيما يتعلق ب فض. املمارسـات   جمـا  الصـحة اجلنسـية واإليابيـة،

خـــدمات الصـــحة ا  إمكانيـــة ارحصـــو  جمانـــا  علـــف أيضـــركـــز ويتـــي  امل الـــل يســـتخدموهنا مـــع الطـــلا.
 والعلج واإلحالة.األمراض تشخيص ابية الل تشم. وسا . منع ارحم. و اجلنسية واإلي

 الصـــحة اجلنســـية واإليابيـــةاملتعلقـــة بواملخـــاوىل  ملطالـــ االســـتدابة ب عاليـــة ملختلـــف ا وب يـــة -1٠8
السياســــة الوةنيــــة بشــــ ن الصــــحة ‘مهــــا وثيقتــــ ، علــــف اســــتكما   سيشــــي. حاليــــا  تعكــــف ،   البلــــد

وقــد أُعــد أيضــا  كــ. مــن ‘. اإليابيــةو  اجلنســيةاملراهــق السياســة الوةنيــة لصــحة ‘و ‘اجلنســية واإليابيــة
ة واإليابيـــة اجلنســـيا طـــة االســـحاتيدية الوةنيـــة واإلةـــار الـــوةب للرصـــد والتقيـــيم   جمـــا  الصـــحة ‘
(2٠12-2٠1٦)‘. 

وجتكــن  ،الشــباا، مبــن فــيهم جلميــع مــواةب سيشــي. جمانــا  تُتــاإ ال تــزا  وســا . منــع ارحمــ. و  -1٠9
  الوقــت ارحاضــر مــن موافقــة وال بــد . قاةعــةليهــا   مجيــع العيــادات ارحكوميــة   كــ. معصــو  ارح

  الطبيــــ  جتارســــون   كثــــ  مـــــن ذغـــــ  أن املــــوظ . الثامنــــة عشــــرةدون  لعــــلج أي قاصــــرالوالــــدين 
اختبــار فــ وس نقــص املناعــة قــدا العــلج الطــيب للُقصــر، مبــا   ذلــس التقديريــة لت تهمســلطن ألحيــاا

 .ال ضلفالط . مصاحل  . منع ارحم.، علف أساس اححا  ووساالبشرية 
مـا ينـتت عنـه ال تيـات الصـ  ات، و  لـد اصـة ى، و فيـه ارحمـ. ذغـ  املرذغـواوال تزا  مشكلة  -11٠
علـف اسـتعراض سياسـتها املتعلقـة حبمـ. التعلـيم وزارة وتعكـف  ديا .تشك. حتـقانوين إيهاض ذغ  من 

ــــوف  2٠٠5املراهقــــات لعــــا   ــــع ارحمــــ.   ســــن املراهقــــة، وت ــــداب  ارحاليــــة ملن ، مــــن أيــــ. حتســــ  الت
 وبعد الوضع.أثنا  ارحم. دمات التعليمية لألمهات الشابات ا 

مــن بــ  التحــديات الر يســية الــل تعــحض اإليدز وبــا  فــ وس نقــص املناعــة البشــرية/ ال يــزا و  -111
 صــــلةأكـــرب عــــدد مـــن الوفيــــات املت 2٠14 ؛ فقـــد شــــهدت ســــنةسيشــــي.الصـــحة العامــــة والتنميـــة   

ســتدابة د. وال تــزا  ارحكومــة ملتزمــة بتحســ  االألو  مــرة   البلــأن ُشــخص ال ــ وس باإليــدز منــذ 
مـــــن علـــــف اتلـــــف املســـــتويات. و لــــدعم التـــــدخلت ختصـــــيص املـــــوارد املل مـــــة الوةنيــــة مـــــن خـــــل  

حيمــ. االســم ن ســه إليــدز   إةــار قــانون لــس الــوةب لإنشــا  ا    هــذا الصــددلموســة امل اتتطــور ال
 .2٠13  عا  
ــــة دراســــة  يــــزتأُ  ،2٠12 و  عــــا  -112 بشــــ ن املعــــارىل واملواقــــف واملمارســــات والســــوح واملراقب

.   سيشــي. واإليــدز واألمــراض املنقولــة ينســيا   ــ وس نقــص املناعــة البشــرية البيولوييــة فيمــا يتصــ. ب
ـــالأظهـــرت و   ياتالســـلوكهـــا بينـــت أن ، ولكن2٠٠3واملواقـــف منـــذ عـــا   رىلااملعـــتلـــس ن دراســـة حتسُّ
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اســتخدا  الــواقض الــذكري، واجلهــ. بشــ ن ة بتعــدد الشــركا  اجلنســي ، وقلــة باملخــاةر املرتبطــ ةا  وفــ
 ، ال تزا  مدعاة للقلق.انتقا  ال  وس

عامليــــة الســــحاتيدية ،   إةــــار اال2٠14  عــــا  ‘ سياســــة الشــــخيص والعــــلج‘واعُتمــــدت  -113
بشــــرية واإليــــدز حبلــــو  العــــدو  ب ــــ وس نقــــص املناعــــة اللوضــــع حــــد هنــــا ض للوفيــــات النامجــــة عــــن 

بشــ ن اختبــار الكشــف العــامل    جمــا  اجلــنس دراســة استقصــا ية مــع  حاليــا  تُن  ــذ . و 2٠3٠ عــا 
 الوضع الراهن. لتقييماملناعة البشرية واإليدز  ف وس نقصعن 

السياســـة املتعلقـــة ب ـــ وس نقـــص اســـتعراض   ة العمـــ. وتنميـــة املـــوارد البشـــرية وزار وشـــرعت  -114
، مـــن 2٠13بالتعـــاون مـــع من مـــة العمـــ. الدوليـــة   عـــا  املناعـــة البشـــرية/اإليدز   مكـــان العمـــ.، 

يُتوقــع عــرض . و ن ال ــ وس واإليــدزبشــ  2٠٠رقــم من مــة العمــ. الدوليــة موا متهــا مــع توصــية أيــ. 
 .2٠15علف ارحكومة   عا  السياسة 

فــــ وس إيبــــوال التــــداب  اللزمــــة ملنــــع دخــــو  ، 2٠15-2٠14واختــــذت سيشــــي.،   ال ــــحة  -115
ة النــاس حــص   مجيــع املنافــذ، وتوعيــة عامــعمليــات ال ت تلــس التــداب  . ومشلــإقليمهــا وانتشــاره فيــه

والتدهيـزات مدادات اإل، وارحصو  علف ياتفرو  املستش إنشا  وحدة للعز    فر  من   وس، و بال
فُرضـت شـرو  مؤقتـة علـف مـن  . و مجيع حاالت اإلصابة ب يبوالب عالية أن تعاجل  كض يتسىن هلاالطبية  

هـــذه متنـــع   و  وس فيهـــا؛ت كـــد انتشـــار ال ـــ  لألشـــخا  الـــذين زاروا البلـــدان الـــل الت شـــ ة، وال ســـيما 
 و  تثبت أي حالة إصابة ب يبوال   سيشي.. بلد.دخو  الالسيشيلي  من التداب  
وتعزيـز مـن أيـ. موا مـة ‘ 2٠13السياسة الوةنية لألمـن ال ـذا ض والت ـذوي لعـا  ‘وُوضعت  -11٦

علـــــف حنـــــو يضـــــمن الك ـــــا ة  وياألمن ال ـــــذا ض والت ـــــذحتقيـــــق أهدافـــــه املتعلقـــــة بـــــد علـــــف قـــــدرة البلـــــ
الت ــــ ات الداخليــــة وا ارييــــة ذغــــ  الصــــمود   ويــــه مــــن ن ّكــــجتُ و واالســــتدامة   اســــتخدا  املــــوارد، 

  املا ـــــة مـــــن األذغذيـــــة  72أن سيشـــــي. اســـــتوردت سياســـــة ومـــــا أبـــــرز ارحايـــــة إع هـــــذه ال. املتوقعـــــة
 ون من الوزن الزا د.  املا ة من السيشيلي  يعان ٦٠، وأن 2٠11املستهلكة فيها   عا  

وانطلقـــــــت خطــــــــة سيشــــــــي. الوةنيـــــــة الر يســــــــية الثالثــــــــة ملراقبـــــــة املخــــــــدرات، الــــــــل تشــــــــم.  -117
  هــــض ذات أولويــــةعمــــ. ر يســــية أربعــــة جمــــاالت ، وتتنــــاو  2٠14،   عــــا  2٠18-2٠14 ال ــــحة

ة تدابة وةنيــارحايــة إع اســب طــة اعحافــا  ا ضــعت وُ و والعــلج وإن ــاذ القــانون والتنســيق الــوةب.  نــعامل
واجلــرا م األخــر   ، املثــ ة للقلــق،الااهــات تعــاةض املخــدراتمتماســكة وشــاملة مــن أيــ. التصــدي 

 اجلنسض ذغ  امل مون.السطو والعم. و  ةض املخدرات، مبا   ذلس التخري تعانااة عن ال
 ليــة إيــذا  األفــراد واألســر وا تمعــات اهتــدىل إع منــع  ‘سياســة وةنيــة للكحــو ‘وُوضــعت  -118

بسب  الكحـو  والتقليـ. منـه إع أدىن حـد، وتسـعف إلرسـا  ثقافـة شـرا الكحـو  علـف حنـو صـحض 
 وآمن؛ وال تزا  هذه السياسة   انت ار موافقة ارحكومة عليها.
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للتصـــدي توعيـــة الاملخـــدرات والكحـــو  العديـــد مـــن محـــلت الـــوةب املعـــب بلـــس ا  ون ـــم -119
   ةلــقأُ مشــرو   علــف ســبي. املثــا ،(، Crying out‘ )الصــرخة‘فحملــة تعــاةض املخــدرات.  ملشــكلة
ـــا  عـــن ةريـــق أة ـــاهلم،  ســـتهدىلملـــدة ثـــلث ســـنوات ي 2٠13عـــا   ـــ  مـــن  حيـــثُ اآلب أة ـــا  ةُل

اســُتخدمت   إةـــار تعــاةض املخــدرات والكحــو ،  تـــ ث  عــنملصــقات  املــدارس االبتدا يــة تصــميم
 محلت التوعية.

ــــامت ‘وانطلــــق  -12٠ ــــة وينطــــوي علــــف ال، 2٠11  عــــا   ‘املــــوظ   مســــاعدةبرن اتلــــف   توعي
يكـون هلــا العمـ. الـل جتكــن أن ذغـ  املرتبطــة بقضـايا لحلــو  لب جيـاد أمـاكن العمـ. ارحكوميــة وا اصـة 

  إةـــار وجتكـــن للمــوظ   أن يلتمســـوا، أدا  املوظـــف، مثــ. تعـــاةض املخـــدرات والكحــو .  تــ ث   
  الـــل تـــؤثر  اك.ذات الصـــلة للت لـــ  علـــف املشـــ ع من مـــات الـــدعماإلرشـــاد واإلحالـــة إالربنـــامت، 

 .عم.الن كام  هم  أدا
  

 (73و 72و 71البيئة )التوصيا   -الً 
 

التوعيــــة بتــــ ث  ت ــــ  املنــــاخ، وال ســــيما   الــــدو  اجلزريــــة الصــــ  ة الناميــــة واصــــلت سيشــــي.  -121
ت ــ  ‘بعنــوان دا ــرة حكوميــة يديــدة  وأنشــ ت الضــعي ة مثلهــا، وت كيــده   ا افــ. الوةنيــة والدوليــة.

ذت ارحكومـة العديـد مـن نّ ـو . علـف هـذين ا ـال الحكيـز لزيـادة البي ـة، وزارة   إةـار  ‘املناخ والطاقـة
آثـــار مـــن تخ يـــف   جمـــا  التشـــم. مشـــاريع  آثـــار ت ـــ  املنـــاخ   سيشـــي.،املشـــاريع للتخ يـــف مـــن 

 الركا  الرملض، وتداب  منع التحات الساحلض.وإعادة م.  ، الصرىل ، وزيادةال يضانات
أو  غطــــة للطاقــــة سيشــــي. أنشــــ ت مصــــادر الطاقــــة املتدــــددة، و  معــــرض االنتقــــا  حنــــو  -122
وهتـدىل طاقـة. البلـد مـن المـن احتيايـات    املا ـة 2قادرة علـف إنتـاج زهـا  ، 2٠13  عا   الرحيية

   15بنســبة ، و 2٠2٠حبلــو  عــا    املا ــة  5سيشــي. إع زيــادة اســتخدا  الطاقــة املتدــددة بنســبة 
 .2٠3٠  عا   املا ة

ــــــ -123 ــــــت سيشــــــي. ب ــــــباعتبارهــــــا مــــــدافعا  االعحاىل وح ي  هــــــو  االقتصــــــاد األزر . ا  عــــــن معاملي
تـــر  أن هـــذا امل هـــو  سيشـــي. إال أن د األزر ، للقتصـــا اآلن تعريـــف مقبـــو  عامليـــا  يويـــد حـــىت  وال

  ا يطـات واملنـاةق لـل ُيضـطلع هبـا علـف حنـو مباشـر أو ذغـ  مباشـر األنشطة االقتصادية يش  إع ا
لــــدعم أنشــــطة ا يطــــات، ‘ الســــلع وا ــــدمات‘تتــــي  ، و اتاريــــات ا يطــــتســــتخد  الســــاحلية، و 

اســتخدا  ويســهم . وإســها  تلــس األنشــطة   النمــو االقتصــادي والرفــاه االيتمــاعض والثقــا  والبي ــض
د، وهتـــــدىل ارحكومـــــة إع   اقتصـــــاد البلــــ ا  بال عــــ.كبـــــ    إســــهاما  املــــوارد البحريـــــة واألنشــــطة البحريـــــة 

أساســـا  تطبيـــق م هـــو  االقتصـــاد األزر  إقليمهـــا البحـــري بإمكانـــات االســـت ادة إع أقصـــف حـــد مـــن 
صـاد األزر    إةـار االقتب أنشـ ت هلـذا ال ـرض إدارة معنيـةللتنويع االقتصادي والنمو املسـتدا . وقـد 

 .ةريق وةنية للقتصاد األزر  جيري أيضا  إعداد خارةةاهليك. ارحكومض، و 



A/HRC/WG.6/24/SYC/1 
 

 

GE.15-22269 21/27 

 

ركـــز   سيشـــي.، الـــل ت‘ ختطـــيط ارحيـــز البحـــري‘وتعمـــ. سيشـــي. حاليـــا  علـــف وضـــع مبـــادرة  -124
 عـداد وتن يـذ خطـةلتـوف  أسـاس إلاملبـادرة تسـعف و . ارحصـريةاالقتصادية  تهامنطقعلف ختطيط وإدارة 

متكاملـــة متعـــددة االســـتخدامات لتقســـيم املنـــاةق البحريـــة والتكيـــف مـــع ت ـــ  املنـــاخ مـــن أيـــ. بلـــو  
سيشـــــي. مـــــع ضـــــمان   واإلدارة ال عالـــــة للبي ـــــة البحريـــــة املســـــتو  األمثـــــ.   االســـــتخدا  املســـــتدا  

علــــف إشــــراح جمموعــــة املبــــادرة وتشــــدع  لشــــعبها. االيتمــــاعض والثقــــا  واالقتصــــادي رفــــاهالوحتســــ  
مـــن دســتور سيشـــي.،  38مـــع املــادة تماشــف تا تمـــع املــدين، و اجلهـــات املعنيــة، مبـــا فيهــا واســعة مــن 

 نص علف ارحق   بي ة صحية.ت لال
املنــاةق خــا  بن ــا   لوضــعســعف الــل ت‘ سياســة املنــاةق ا ميــة‘ 2٠13  عــا  ةلقــت أُ و  -125

لتنـــو  اعلـــف ييـــة شـــاملة وعاليـــة اجلـــودة بـــرا  وحبـــرا ، حيمـــض وحي ـــا منـــاذج تشـــك. أمثلـــة إيكولو ا ميـــة 
ــــحاث الثقــــا   ــــة مــــن ملنــــافع التقاســــم ا  كثــــ ة فرصــــ  سيشــــي.، وتتــــي  الطبيعــــض وال االســــتخدا  املت تي

 .علف أساس العد  واملساواة املستدا  هلذه املوارد
إع ميـاه الشـرا امل مونـة  تـا الوصو  اليهودها الرامية إع ضمان املرافق العامة وتواص. هي ة  -12٦

مشلـــت امليـــاه ، 2٠1٠مـــن عـــا   اعتبـــارا  و وخـــدمات الصـــرىل الصـــحض جلميـــع األشـــخا    سيشـــي.. 
زادت اهلي ــة . و   املا ــة مــن الســكان 97 مرافــق الصــرىل الصــحضو  ،مــن األســر  املا ــة  93املعاجَلــة 

ــــة امليــــاه قــــدرهتا علــــف ــــالك حــــواي  لتصــــ. إع مســــتواها حتلي ــــا   24 ٠٠٠ارحــــاي الب . مــــح مكعــــ  يومي
ترشي  است لال  أك   ب ض. السدود املل مة ون م األهنار تست . اهلي ة من ومة باإلضافة إع ذلس، و 

نتيدـة اجلهـود املتواصـلة للحـد كثـ ا    تـوافر امليـاهوحتّسـن   السنوات الثلث املاضية. املياه الل أنش ت 
.   املا ــة حاليــا   41قبــ. ثــلث ســنوات إع   املا ــة  55املهــدورة إذ تقلصــت نســبتها مــن مــن امليــاه 

 اجل اىل.أسهم ارحد من املياه املهدورة   توف  مزيد من املياه لعامة الناس خل  فحات و 
(، وهــو خــزان امليــاه الر يســض   La Gogueوســتن ذ اهلي ــة مشــروعا  لزيــادة علــو ســد الذغــو  ) -127

ملنـــاةق البلـــد الـــل  عـــدد مـــن الدراســـاتط ـــط إليـــاز ويُ  .2٠1٦سيشـــي.، يُتوقـــع أن ينطلـــق   عـــا  
 جتكن أن تُبىن فيها خزانات مياه إضافية، فضل  عن املناةق الل تزخر مبياه يوفية.

  الصــــرىل الصــــحض واديــــد شــــبكات الصــــرىل الصــــحض وجيــــري حاليــــا  اســــتبدا  أنابيــــ   -128
توســـيع شـــبكة الصـــرىل لُيطـ ــط الصـــحض، و  ن مـــة معاجلـــة ميـــاه الصـــرىل ببال عـــ. املشـــمولة نـــاةق امل

وستشـــر  اهلي ــة   إعـــداد خطـــة ر يســـية للصــرىل الصـــحض يُتوقـــع أن مُتّكـــن . تهـــاالصــحض لزيـــادة ت طي
تثقيـف هـا؛ و تعيـ  منطقـة غـددة للتعامـ. معبللن ايـات ا طـرة منـة ضمان اإلدارة اآلسيشي. مما يلض  

إدارة الن ايــــات الصــــلبة علــــف املؤسســــية  ةلقــــدر تعزيــــز ام وأمهيــــة ذلــــس؛ و ن ايــــاهتكي يــــة فصــــ. النــــاس ب
 الصحية. ن اياتللمدفن قمامة وةب ثان ؛ وت عي. الن اياتإلدارة بوضع برامت تدريبية رسية 

 2٠15  هنايـة عــا  سـتكون سيشـي. قــد خ ضـت وفيمـا يتعلـق بتن يـذ بروتوكــو  مونحيـا ،  -129
  املا ـــة، وماضـــية قـــدما  صـــوا حتقيـــق هـــدفها املتمثـــ.    ٦٠اســـتهلكها مـــن ذغـــاز التربيـــد بنســـبة 

وجتـارس تقنيـو التربيـد، وال سـيما مـن اسـت اد مـنهم . 2٠18حبلـو  عـا  مـن هـذا ال ـاز التخلص التـا  
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مــن تــدري  وحــدة األوزون علــف ممارســات التربيــد الســليمة، تقنيــات رحســن التــدب  املنــزي ب يــة إدارة 
ال ــلىل اجلــوي. وعــلوة علــف ذلــس، تقلــيص نســبة ال ــازات املنبعثــة    ذغــازات التربيــد، ممــا أد  إع

تعّلــم أول ــس التقنيــون أن تــدوير ال ــاز املســتعاد مــن املعــدات بــدال  مــن إةلقــه   اهلــوا  أكثــر فعاليــة 
 من حيث التكل ة.

، ‘2٠1٠ عـا محايـة البي ـة )األوزون( لال حـة ‘وتعم. ارحكومـة علـف إدخـا  تعـديلت علـف  -13٠
 تسهم   التخلص التدرجيض من اهليدروفلوروكربونات.س
  

 التعاون مع اآلليا  الدولية لحقوق اإلنسان -رابعا   
 

 (35و 26و 25و 24و 23و 22االلتزاما  المتعلقة بتقديم التقارير )التوصيا   -ألف 
 

 اتعاهـــــدسيشـــــي. املعنيــــة مبجلنــــة  ،2٠12،   تشــــرين األو /أكتـــــوبر جملــــس الـــــوزرا  أنشــــ  -131
أمههــــا التنســــيق واملســــاعدة   إعــــداد ســــؤوليات وُكل ــــت اللدنــــة مبدموعــــة مــــن املحقــــو  اإلنســــان. 

وضــــــمان تعزيــــــز ونشــــــر املعاهــــــدات التقــــــارير املتعلقــــــة مبعاهــــــدات حقــــــو  اإلنســــــان واستعراضــــــها، 
توصـــــيات ، فضـــــل  عـــــن هي ـــــات معاهـــــدات حقـــــو  اإلنســـــانالصـــــادرة عـــــن وامللح ـــــات ا تاميـــــة 

القـــــوان  واملمارســـــات الوةنيـــــة مـــــع معـــــاي  حقـــــو   طابقـــــةمتعزيـــــز الشـــــام.، و  االســـــتعراض الـــــدوري
اللدنـة الـل تتـ لف ويشحح ك. من وزارة الشؤون ا ارييـة ومكتـ  املـدعض العـا    ر اسـة اإلنسان. 

 .من أصحاا املصلحة من اإلدارات ارحكومية واملن مات ذغ  ارحكومية ومن مات ا تمع املدين
  مراحــــ. متقدمــــة  حكومــــة سيشــــي.بل ــــت هــــذه اآلليــــة، املقدمــــة مــــن اعدة ســــوب ضــــ. امل -132

العهـــد الـــدوي و األوليـــة مبويـــ  العهـــد الـــدوي ا ـــا  بـــارحقو  املدنيـــة والسياســـية؛  هـــاتقارير صـــياذغة 
ات اقيـــة مناهضـــة التعـــذي  وذغـــ ه مـــن ضـــروا و ا ـــا  بـــارحقو  االقتصـــادية وااليتماعيـــة والثقافيـــة؛ 

؛ واالت اقيــة الدوليــة للقضــا  علــف مجيــع أشــكا  للإنســانية أو املهينــةالقاســية أو اأو العقوبــة املعاملــة 
 وحدة.وثيقة أساسية متُعدُّ حاليا  أيضا  التمييز العنصري. و 

ــــــدمت سيشــــــي. تقريرهــــــا األوي  -133 مبويــــــ  ات اقيــــــة حقــــــو  األشــــــخا  ذوي اإلعاقــــــة   وق
 .2٠14 عا 

 بالقضــــا  علــــف التمييــــز ضــــد املــــرأة،   تشــــرين األو /وقــــدمت سيشــــي. إع اللدنــــة املعنيــــة  -134
، تقريرهــا اجلــامع للتقــارير األو  والثــاين والثالــث والرابــع وا ــامس بشــ ن تن يــذ ات اقيــة 2٠11أكتــوبر 

توصــيات    تسيشــي. وقــدمتقريــر اللدنــة حبثــت . و القضــا  علــف مجيــع أشــكا  التمييــز ضــد املــرأة
 .2٠13أكتوبر تشرين األو /

التقريــــر األوي للدولـــة الطــــرىل مبويــــ  االت اقيــــة الدوليــــة  2٠15مت سيشــــي.   عــــا  وقـــد -135
ون ـــرت اللدنـــة املعنيـــة حبمايـــة حقـــو  مجيـــع حقـــو  مجيـــع العمـــا  املهـــايرين وأفـــراد أســـرهم. رحمايـــة 

 .2٠15سبتمرب أيلو /  ا الثالثة والعشرين دورهتالتقرير أثنا  العما  املهايرين وأفراد أسرهم   
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املاليــــة والتقنيــــة البشــــرية و إع املــــوارد ينــــتت عــــن االفتقــــار تقــــدا التقــــارير ومــــا زا  التــــ خر    -13٦
مبـا يتماشـف مـع متطلبـات املصـن ة بيانـات المجـع وقـد تبـّ  أن  .شا الع   اإلبل  اللزمة لتحم. 

البيانـات  يهـود لتحسـ  مجـع، ولـذلس تُبـذ  أيضـا  يشـك. حتـديا  عاهـدات املاهلي ات املنشـ ة مبويـ  
   هذا الصدد.

  
 (34و 33و 32و 31و 30و 29و 28آلية اإلجراءا  الخاصة )التوصيا   -باء 

 
 .2٠12نوفمرب تشــرين الثــاين/ 5  سيشــي. دعــوة دا مــة إع آليــة اإليــرا ات ا اصــة ويهــت  -137

ورحبــت قطريــة. زيــارات يــرا  الطلبــات املقدمــة مــن املقــررين ا اصــ  إل منذ ــذ مجيــعسيشــي. وقبلــت 
 يالتعلــيم، الســيد كيشــور بــارحق   املقرر ا ــا  املعــب بــ، 2٠13أكتــوبر تشــرين األو /  سيشــي.، 
باالاــــــــار  ةاملعنيــــــــ ةا اصــــــــ ةاملقرر بــــــــ، 2٠14ينــــــــاير كــــــــانون الثاين/   ورحبــــــــت سيشــــــــي.، ســــــــينك. 

 النسا  واألة ا ، السيدة يوي ن وزي إيزيلو.ال سيما باألشخا ، 
يقــدمها الــل  علومــاتعلــف االســتبيانات وةلبــات امل بــذ  كــ. اجلهــود للــرد. تواصــ. سيشــيو  -138

 اإليرا ات ا اصة. ةجملس حقو  اإلنسان وآلي
  

 متابعة عملية االستعراض الدوري الشامل - امسا   
 

نتصـــــف املـــــدة بشـــــ ن تن يـــــذ مل ا  ةوعيـــــ ا  ، تقريـــــر 2٠14 هيونيـــــحزيران/  قـــــدمت سيشـــــي.،  -139
   التقريــرَ الشــام.. وقــد   يدور اجلولــة األوع مــن عمليــة االســتعراض الــ  إةــار تلقتهــا التوصــيات الــل 

وزيـــــر الشـــــؤون  هـــــوممثـــــ. رفيـــــع املســـــتو ،  لـــــس حقـــــو  اإلنســـــان  سادســـــة والعشـــــرين  الـــــدورة ال
 ا اريية.

  
 اإلنجازا  وألضل الممارسا  -سادسا   

 
مبــــادرة )جلنــــة املعاهـــدات( حقـــو  اإلنســـان  اتعاهــــدسيشـــي. املعنيـــة مبإنشـــا  جلنــــة شـــك.  -14٠

إنشــــا  اإلةــــار القــــانوين ، مشلــــت العديــــد مــــن املشــــاريع د  هيكلهــــا التنســــيقض إع إفــــرازنايحــــة، وأ
إع  2٠12الـذي اسحشـد   ال ـحة املمتـدة مـن عـا  بشـ ن االاـار باألشـخا ،  الوةب والسياسايت

أيضــــا    إعــــداد خطــــة  بلدنــــة فرعيــــة أنشــــ ت   إةــــار جلنــــة املعاهــــدات الــــل ســــامهت 2٠14عــــا  
 .سيشي.العم. الوةنية بش ن حقو  اإلنسان   

ات اقيــــة حقــــو  الط ــــ.، وات اقيــــة حقــــو  األشــــخا  ذوي اإلعاقــــة، وات اقيــــة وقــــد تُرمجــــت  -141
، الرسيـة الـثلثسيشـي. ل ـات ، إحـد  ‘الكريـو ‘يـع أشـكا  التمييـز ضـد املـرأة إع القضا  علـف مج

 ُوضعتا أيضا    صي ت  يسه. علف األة ا  االةل  عليهما. علف أن االت اقيت  األولي 
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القضـــا  علـــف املعنيـــة بلدنـــة الامللح ـــات ا تاميـــة الـــواردة مـــن وتُرمجـــت أيضـــا  إع الكريـــو   -142
 علف نطا  واسع. وُنشرت ،2٠13  عا   األويسيشي. تقرير التمييز ضد املرأة علف 

منــــذ مــــا فت ــــت حتت ــــ. ، و ة اهلامــــةاألمــــم املتحــــدة الدوليــــاالحت ــــا  ب يــــا  . يتواصــــ. سيشــــو  -143
إذ تســـت . هـــذه األيـــا  ديســـمرب، كـــانون األو / 1٠اليو  العـــاملض رحقـــو  اإلنســـان   بـــ 2٠11 عـــا 

 ختلف القضايا املواضيعية.مب باعتبارها فرصة مناسبة للتوعية
وهـــو  ،‘1959 نةلســـ قـــانون الن ـــا  العـــا ‘غـــ. ‘ 2٠13 لســـنة قـــانون الن ـــا  العـــا ‘وحـــ.  -144

. هــاتنقيحو  تهــامرايعضــرورة  2٠11عمليــة اإلصــلإ االنتخــا    عــا  أحــد التشــريعات الــل بيّنــت 
املنبثقـة مـن مـع التوصـيات  يتماشـف متامـا   م ادهـا أنـه ال نق املـقـانون السـن وُويهت انتقـادات كثـ ة ل

  سيشــي. أن القــانون  الدســتوريةا كمــة رأت ، 2٠15 هيوليــمتوز/  و عمليــة اإلصــلإ االنتخــا . 
جملـــس الـــوزرا  اجلمعيـــة  أوصـــفو  الشـــهر ن ســـه،  مـــادة وفقـــرة فرعيـــة ختـــالف الدســـتور. 18يتضـــمن 
يديــــد بشــــ ن التدمعــــات العامــــة، اســــتنادا  إع التوصــــيات الــــواردة اعتمــــاد مشــــرو  قــــانون بالوةنيــــة 

التدمعـات قـانون  وةنيـة مـؤخرا  اجلمعيـة الوسـّنت . 2٠11  عـا   عملية اإلصـلإ االنتخـا  خل 
ــذ   أعقــاا قــرار الأن إع . يأشــار ر ــيس سيشــ. و 2٠15العامــة اجلديــد لعــا   قــرار الســريع الــذي اختُّ
ارحكم الرشــــيد وســــيادة القــــانون. بــــالبلــــد  نضــــت الدجتقراةيــــة، والتــــزا دليــــ. علــــف ا كمــــة الدســــتورية 

ل  اتلـــف الســـلطات ارحكوميـــة علـــف اضـــطاســـتقل  القضـــا  و علـــف  هـــذه القضـــية أيضـــا  برهنـــت و 
 .ملسا لة  إةار ا دوار فعالة ب

ويبــات العشــا  املــ و  يــوفر . و 2٠14فرباير شــبا /للمشــردين    ضمــ و  ليلــوبــدأ تشــ ي.  -145
للمشــردين.  ن ســي الــدعم واملشــورة الخــدمات مرافــق االســتحما ، ويقــد  يشــتم. علــف و وال طــور، 

أتيحــت و  ،أســرهم مــنهم  عــدد قليــ. وأعيــد إدمــاج ، دين منــهوقــد حتّســن كثــ ا  ســلوح بعــ  املســت ي
 كانوا   أمّس ارحاية إليها.مساعدة  هلم 

متكـ  ب يـة لمسـاعدة هات يـا  ل ا  خطـ‘ ناشـطات متضـامنات‘وضعت املن مة ذغـ  ارحكوميـة و  -14٦
 الوكـــاالت ارحكوميـــة، معلومـــات عـــن فـــر  العمـــ.ويقـــد  هـــذا ا ـــط،   إةـــار التعـــاون مـــع  رأة.املـــ
 األعما ، ويوفر املشورة لضحايا العنف املنزي.تن يم و 

فـــ وس الـــور  ارحليمـــض البشـــري ضـــد لتطعـــيم يديـــد لبرنـــامت  2٠14وانطلـــق   أيار/مـــايو  -147
مـن مبذولـة للحـد مـن العـدد اإلمجـاي البال ـات أحـد عشـر عامـا ،   إةـار يهـود ستهدىل ال تيـات ي

واــاوز التطعــيم   سيشــي..  ســتة أشــخا  ســنويا   الــذي يقتــ. حــوايحــاالت ســرةان عنــق الــرحم، 
 .  املا ة من ال تيات ٦٠حىت اآلن 

عتمـاد لقـاإ شـل. األة ـا  املعطـ. اجلديـد بـارحقن   اجلهود العامليـة الإع سيشي.  تانضمو  -148
ضـد ال مـوي لتطعـيم التخلـض   هنايـة املطـاىل عـن اتوقـع أن يـؤدي إع ، الذي يُ 2٠15سبتمرب أيلو /
تقدمــه   مســار  البلــدويواصــ. ا تملــة. النــادرة ، لتدنــ  اآلثــار اجلانبيــة حاليــا   املطب ــقة ــا  ألاشــل. 

 ةيلة السنوات األربع  املاضية.شل. األة ا  سدله املشرىل إذ   يشهد أي حالة من حاالت 
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انتشــــار  إذ اخن ــــ  معــــد   التصــــدي لتعــــاةض التبــــك، أشــــواةا  ةويلــــة سيشــــي.  وقطعــــت -149
 1989 بنســــبة تكــــاد تعــــاد  النصــــف   ال ــــحة املمتــــدة بــــ  عــــامضتـــدخ  الســــدا ر بــــ  البــــال   

التبــك،  راقبــةســن تشــريعات بشــ ن ماملتبعــة   هــذا الصــدد االســحاتيدية النايحــة  شــم.. وت2٠13و
عــن رفــع  الشــعبية بنشــا ، فضــل  ا تمــع تن ــيم أنشــطة للتوعيــة حت ــف بدعايــة كبــ ة، وإشــراح قواعــد و 

وفيـــات ال  معـــد   ملحوظـــا   د اخن اضـــا  شـــهد البلـــو علـــف منتدـــات التبـــك. امل روضـــة الضـــرا    قيمـــة
 معد  انتشار التدخ .يعز    يز  منه إع ترايع ض القل  واألوعية الدموية، امر النامجة عن أ

إع زيــادة  هتــدىل للعمالــة ، وهــو اســحاتيدية‘رنــةامل ةلــاعمالبرنــامت ‘ضــع ، وُ 2٠13  عــا  و  -15٠
ويســتهدىل  بــا  الشــباا الــذين يعولــون أة ــاهلم مب ــردهم.اصــة اآلىو  ،فــر  العمــ. لل  ــات الضــعي ة

إمكانيــة العمــ.   لمــوظ   يتــي  ل، و ال ندقــة  القطــا  ا ــا ، وال ســيما االت الربنــامت اتلــف ا ــ
 االيتماعية واألسرية.، وحتقيق التوازن ب  املسؤوليات إةار ن ا  ساعات العم. املرنة

   منطقـــــــة تســـــــمف كـــــــاا ت نيـــــــهاقـــــــُحإ تن يـــــــذه  تطـــــــوير فنـــــــاد كبـــــــ  لتوقـــــــف مشـــــــرو   و  -151
(Cap Ternay) ،أعقـــاا انتقـــادات مـــن اجلهـــات املعنيـــة ا ليـــة بـــ  منتـــزه  حبـــري  وةنيـــ ، قـــع ت  
وأُعـرا عـن قلـق مـن أن . ألثـر البي ـضلتقيـيم اـاوىل أثـ ت   البي ـة وا تمـع املـدين، و املدافع  عـن و 

إع ضــرر ال جتكــن إصـــلحه أحـــد املنتــزه ، يــرىل يــز  مــن كــان ســـيتطل  شــرو ، الــذي  يــؤدي امل
قراةيــة احــحا  ارحكومــة ملبــدأ الدجتوأثبــت توقــف املشــرو  د مــن األنــوا  البحريــة   املنطقــة. عــد  ــ.ملو 

أفضــ. الســب. للســت ادة عمليــة تشــاورية لتحديــد اــري .. و يلشــع  سيشــومراعــاة املصــاحل ال ضــلف 
 من منطقة كاا ت نيه ألذغراض ا اف ة علف البي ة.

يقــو  علــف مبتكـر هنــت تســوية يــز  كبـ  مــن ديوهنـا الوةنيــة مــن خـل   علـفسيشــي. وتعمـ.  -152
جتكــن مبويبهــا الت ــاوض مــن يديــد مــع الــدا ن  علــف آليــة وهــو ، ‘لتكيــفلمتويــ. إع حتويــ. الــدين ‘

 سيشي..ت   املناخ   ارح اظ علف البي ة والتكيف مع شطة لتموي. أن البلدديون 
لــــف حقــــو  معــــب مبوظي ــــة يديــــدة ملوظــــف وأنشــــ ت   وزارة الشــــؤون ا ارييــــة والنقــــ.  -153

 .نحقو  اإلنسامراعاة تعميم بزيادة تسم  ، يُتوقع أن اإلنسان
  

 ارولويا  والمبادرا  وااللتزاما  الوينية الرئيسية -سابعا   
 

عمــ. وةنيــة  ســية بشــ ن شــركا ها الــدولي ، علــف وضــع خطــة تعمــ. سيشــي.، بــدعم مــن  -154
ا ــــاالت التاليـــة  االلتزامـــات الدوليـــة واإلقليميــــة؛  تشـــم.ســـبع ركـــا ز ، تتـــ لف مــــن حقـــو  اإلنســـان

ارحقــو  املدنيــة و ال  ــات الضــعي ة؛ و قــو  اإلنســان؛ والتثقيــف حباملؤسســة الوةنيــة رحقــو  اإلنســان؛ و 
  طــة يُتوقـع أن تســهم ا ارحقــو  االيتماعيـة واالقتصــادية والثقافيــة؛ وارحقـو  البي يــة. و و  ؛ةوالسياسـي

ـــة لاجلهـــود املاتلـــف تنســـيق وموا مـــة  قـــو  حاج مـــحقـــو  اإلنســـان، وتشـــديع إدحالـــة تحســـ  بذول
 .وتعميم مراعاهتا فيها اإلنسان   مجيع االسحاتيديات والربامت
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وعــــادة قــــو  اإلنســــان. حبلتثقيــــف لســــيق مركزيــــة أو اســــحاتيدية حــــدة تنو وال تويــــد حاليــــا   -155
املن ــــذة اتلــــف الوكــــاالت عــــن ةريــــق ، تن يمــــا  اصصــــا   إلنســــانقــــو  احبلتوعيــــة تُــــن  م دورات ا مــــا

حبقـــو  اإلنســـان أولويـــة رحكومـــة وت ـــ. التوعيـــة . كـــ.    إةـــار خطـــط عملـــه الداخليـــة ،والقطاعـــات
ة الوةنيــــة رحقــــو  اإلنســــان وبنــــا  اللدنــــ توةيــــديُتوقــــع تن يــــذ مزيــــد مــــن األنشــــطة ب ضــــ. .، و يسيشــــ

يتـــي  أن  أيضـــا  يُتوقـــع تعزيـــز حقـــو  اإلنســـان داخـــ. القطاعـــات ارحكوميـــة. و تتعلـــق حتديـــدا  بقـــدرات 
  حقــو  اإلنســان بشــ ن   إةــار خطــة العمــ. الوةنيــة  ،قــو  اإلنســانحبالتثقيف املتعلــق بــعنصــر ال

 .(74)التوصية لتثقيف هبذا ا ا    البلد خارةة ةريق لكانية وضع سيشي.، إم
ارحـق   الوصـو  ، اسـتنادا  إع ارحصـو  علـف املعلومـاتوجيري إعداد تشـريع بشـ ن ارحـق    -15٦

ـــــه إع    مـــــت مـــــن دســـــتور سيشـــــي.. ونُ  28املـــــادة    بال عـــــ. املعلومـــــات الرسيـــــة املنصـــــو  علي
رية وةنيـــة مـــع اجلهـــات املعنيـــة أخـــذت   االعتبـــار آرا  وإســـهامات ، يلســـة تشـــاو 2٠15أيار/مـــايو 

ا ـربا  اإلقليميـ  بشـ ن بويهـات ن ـر كـذلس اسحشـدت  اجلهات املعنية ارحكومية وذغـ  ارحكوميـة، و 
 هذه املس لة.

إيـرا ات اإلبـل ، ومتاشـيا   وهتدىل ارحكومـة، اعحافـا  منهـا ب رصـة التقيـيم اهلامـة الـل تتيحهـا -157
مــــع التطــــورات املســــتددة   جمــــا  بنــــا  القــــدرات، إع أن ت ــــض  ميــــع متطلبــــات اإلبــــل  مبويــــ  

 االستعراض الدوري الشام. املقبلة. حبلو  يولة ،اتلف هي ات معاهدات األمم املتحدة
 العقوبــــاتقــــانون ‘هــــا مــــن التشــــريعات، مبــــا فيالعديــــد  اســــتعراض علــــفارحكومــــة وتعكــــف  -158
ســـن الـــدنيا للمســـؤولية اجلنا يـــة. وجيـــري تتعلـــق بالتشـــه  وال ، الـــذي يتضـــمن أحكامـــا  ‘1959 لعـــا 

ـــزواجأيضـــا  لن ـــر ا و  علـــف وســـا . منـــع ارحصـــســـن و  الرضـــا اجلنســـضســـن و    مســـ لة موا مـــة ســـن ال
ليــة املعــاي  الدو و حتــديث التشــريعات مبــا يتماشــف ، هبــدىل الصــحة اجلنســيةب ا ــا  ارحمــ. والعــلج

 .(51و 50 تان)التوصيعية واالقتصادية واألولويات الوةنية الراهنة والتطورات االيتما
تحديــــد املحتبــــة علـــف تن يـــذها ل ثـــاراآل  أحكــــا  الصـــكوح التاليـــة و  حاليـــا  ارحكومـــة وتن ـــر  -159

  (8و 7و 6و 5و 4و 3و 1)التوصيا  عليها موقف سيشي. من التوقيع والتصديق 
 الدولية رحماية مجيع األشخا  من االخت ا  القسري؛االت اقية  • 

الربوتوكــــو  االختيــــاري الت اقيــــة مناهضــــة التعــــذي  وذغــــ ه مــــن ضــــروا املعاملــــة أو العقوبــــة  • 
 القاسية أو اللإنسانية أو املهينة؛

 بش ن وضع األشخا  عدجتض اجلنسية؛ 1954ات اقية عا   • 

 ا  اجلنسية؛بش ن خ   حاالت انعد 19٦1ات اقية عا   • 

ــــاري امللحــــق بالعهــــد الــــدوي ا ــــا  بــــارحقو  االقتصــــادية وااليتماعيــــة  •  الربوتوكــــو  االختي
 .والثقافية
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و  إةــار حتســ  ن ــا  الســدون، ُيشــي د حاليــا  مبــىن يديــد الحتدــاز األشــخا  ا بوســ   -1٦٠
يبــــدأ تشــــ يله   مســــته. احتياةيــــا    انت ــــار غــــاكمتهم مبعــــز  عــــن الســــدنا  املــــدان ، ويُتوقــــع أن 

 .2٠1٦ عا 
  

 (77و 76بناء القدرا  والمساعدة التقنية )التوصيتان  -ثامنا   
 

 ،رحقــــو  اإلنســــان جلميــــع األشــــخا  تــــا حنــــو اإلعمــــا  ال ا  مســــارهواصــــلت سيشــــي.،  -1٦1
األمـــم   إةـــار شـــركا ها الـــدولي  و املتاحـــة عـــن ةريـــق نيـــة تقملســـاعدة الاســـب. اتلـــف االســـت ادة مـــن 

املتحـــدة، مبـــا   ذلـــس صـــندو  األمـــم املتحـــدة اإلمنـــا ض، ومكتـــ  األمـــم املتحـــدة املعـــب باملخـــدرات 
 ومن مة العم. الدولية.العاملية، من مة الصحة و واجلرجتة، 

للســــــت ادة مــــــن الصــــــندو  االســــــت ماين للتربعــــــات ا ــــــا  سيشــــــي. وقــــــد ح ــــــض ةلــــــ   -1٦2
تعزيــز املشــاريع اجلاريــة تشــم. . و 2٠14مــن عــا   را  اعتبــاباالســتعراض الــدوي الشــام. مبوافقــة يز يــة 

تثقيـــف مركزيـــة للآليـــة  إنشـــا و  ،ن ـــا  قضـــا  األحـــداث اســـتعراضاللدنـــة الوةنيـــة رحقـــو  اإلنســـان، و 
 .قو  اإلنسانحب
  

  اتمة -تاسعا   
 

أهميررة ترردرك بعمليررة االسررتعراض الرردوري الشررامل  و ملتزمررة التزامررا  تامررا  سيشرريل تظررل  -1٦3
أنحرراء العررالم  لرري جميررع دا ررل حرردودها و وحمايتهررا هرراا العمليررة لرري تعزيررز حقرروق اإلنسرران 

ارعضررراء  حررروارا  بنررراءة مرررع مجلرررس حقررروق اإلنسررران والررردول إجرررراء سيشررريل إلرررى وتتطلرررع 
 ممارساتها الفضلى والتعلم مم 

 


