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 مجلس حقوق اإلنسان
 الفريق العامل المعني باالستعراض الدوري الشامل

     الدورة الرابعة والعشرون 
    2016كانون الثاين/يناير   18-29

وفقوووووا   موووووودت  مدووووووأل مفولوووووية ااموووووق المتنووووودة السوووووامية لنقووووووق اإلنسوووووان  
مووم  5والفقوورة  5/1)ج( مووم مرفووق  وورار مجلووس حقوووق اإلنسووان 15 للفقورة

 16/21مرفق  رار المجلس 
 

 *سيشيل  
  

 

املقدمة من سبع جهات صاحبة مصلحة إىل عملية  (1)هذا التقرير موجز للمعلومات
االستعراض الدوري الشامل. ويلتزم التقرير املبادئ التوجيهية العامة اليت اعتمدها جملس حقوق 

لكنه ال يتضمن أي آراء أو وجهات نظر أو اقرتاحات من جانب  . 17/119اإلنسان يف مقرره 
كانت، وال أي حكم أو قرار بشأن ادعاءات ًا  أيمفوضية األمم املتحدة السامية حلقوق اإلنسان، 

وقد أدرجت بصورة منهجية يف حواشي هناية النص مراجع املعلومات الواردة يف التقرير،  بعينها. 
، ُُيصص، 16/21بقرار اجمللس  وعملً  قدر املستطاع.  اوتُركت النصوص األصلية على حاهل

الوطنية حلقوق اإلنسان التابعة للدولة حسب مقتضى احلال، فرع مستقل إلسهامات املؤسسة 
موضوع االستعراض واملعتمدة بناء على التقيد الكامل مببادئ باريس. وتتاح على املوقع الشبكي 
وقد  للمفوضية السامية حلقوق اإلنسان النصوص الكاملة اليت تتضمن مجيع املعلومات الواردة. 

                طورات اليت حدثت يف تلك الفرتة.روعي يف إعداد هذا التقرير دورية االستعراض والت

 






 
 

  .مل ُُترَّر هذه الوثيقة قبل إرساهلا إىل دوائر الرتمجة التحريرية باألمم املتحدة * 
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 المعلومات المقدمة مم الجهات صاحبة المصلنة  
 

 المعلومات ااساسية واإلطار - لف 
 

(2)نطاق االلتتامات الدولية -1 
 

إىل التوصــــيات الــــيت حظيــــت بقبــــول سيشــــيل  ــــلل استعراضــــها  2 املشــــرتكةأشــــارت الورقــــة  -1
بــأن  هابشــأن التصــديى علــى صــكوإل حقــوق اإلنســان، وأوصــت 2011عــام الــدوري الشــامل األول يف 

تصدق على االتفاقية الدولية حلماية مجيع األشخاص من اال تفاء القسري، والربوتوكوالت اال تيارية 
قوق االقتصــــادية واالجتماعيـــة والثقافيـــة والعهــــد الـــدو  ا ــــاص امللحقـــة بالعهـــد الــــدو  ا ـــاص بـــاحل

بــاحلقوق املدنيــة والسياســية واتفاقيــة مناهضــة التعــذيب واتفاقيــة حقــوق الطفــل )الربوتوكــول اال تيــاري 
التفاقيـــة حقـــوق الطفـــل املتعلـــى بـــغجراء تقـــدة البل ـــات( واتفاقيـــة حقـــوق األشـــخاص  وي اإلعاقـــة، 

بشـــأن  1961بشـــأن وضـــع األشـــخاص عـــدتي اينســـية واتفاقيـــة عـــام  1954وكـــذلك اتفاقيـــة عـــام 
 .(3) فض حاالت انعدام اينسية

 
 اإلطار المؤسسي والبنية ااساسية لنقوق اإلنسان وودابير السياسة العامة -2 

أن أمــــظ املظــــامل واللجنــــة الوطنيــــة حلقــــوق اإلنســــان )اللجنــــة( يف  1 املشــــرتكةجــــاء يف الورقــــة  -2
أمـظ  لكونـه اً مزدوجـاً دور بأن رئيس اللجنة يـؤدي اً يعملن منفصلظ أحدمها عن اآل ر، علمسيشيل 

دمــ  سيشــيل تنظــر حاليــاً يف أن  1. وأضــافت الورقــة املشــرتكة يف الوقــت نفســه اللجنــةاملظــامل ورئــيس 
تعزيـــــز حقـــــوق اإلنســـــان و ايتهـــــا يف  ىلهتـــــد  إهـــــاتظ املؤسســـــتظ يف إطـــــار واليـــــة واســـــعة النطـــــاق 

 .(4)سيشيل
بشــأن اللجنــة  2011إىل التوصــيات الــيت قبلتهــا سيشــيل يف عــام  2وأشــارت الورقــة املشــرتكة  -3

الوطنيــة حلقــوق اإلنســان، وأفــادت بــأن هــذه اللجنــة مل تتحســن بعــد منــذ االســتعراض الــدوري الشــامل 
. وأضـــافت (5)واالســـتقلليةاألول؛ فهــي ال تـــزال تفتقــر إىل مـــا يكفـــي مــن املـــوارد والشـــفافية واملســاءلة 

أن القـانون الـذي أنشـأ اللجنـة الوطنيـة حلقـوق اإلنسـان  تـاد إىل إعـادة نظـر  يـ   2الورقة املشـرتكة 
خمتِلــ  الوعــائ   مــن يشــ ل يــنص صــراحة علــى اإلعــلن عــن الوعــائ  وعلــى عمليــة شــفافة ال تيــار

دون ينــوا دون إجــراءات واضــحة و ثلثــة أشــخاص عُ حاليــاً الشــا رة يف اللجنــة،  لــك أن اللجنــة تضــم 
بـأن احلاجـة ماسـة اً يضـأ. وأفـادت الورقـة (6)مـن اجملتمـع املـدين واحد ة، وليس من بينهم شخصشفافي  

إحـدا  تـوا ن مـع ديـوان املظـامل واللجنـة الوطنيـة  قصـدإىل منظمات حارسة أ ـر  مـن اجملتمـع املـدين 
ـــدطان مـــن املتعـــاطفظ مـــع احل ـــة يف إعـــداد التقـــارير عـــن حلقـــوق اإلنســـان اللـــذين يـُع  كومـــة وتعو مهـــا اهلمط

 .(7)انتهاكات حقوق اإلنسان
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بــأن يكــون ديــوان املظـامل واللجنــة الوطنيــة حلقــوق اإلنســان كيــانظ  2وأوصـت الورقــة املشــرتكة  -4
بـأن يكـون يميـع اللجـان احلكوميـة إجـراءات وعمليـات واضـحة يف ا تيـار اً منفصـلظ. وأوصـت أيضـ

 .(8)وُُتر  مقابلت مع املرشحظ ل ن عن الوعائ األعضاء، وأن يُع
وأشــارت الورقــة إىل ضــع  الــوعي لــد  صــانعي السياســات و ــلهم مــن أصــحا  املصــلحة  -5

بالصـــكوإل الدوليــــة حلقــــوق اإلنســــان، وأكــــدت علــــى ضـــرورة تنظــــيم  ــــلت توعيــــة وتثقيــــ   قــــوق 
الوطنيـة، إضـافة إىل وسـائل اإلعـلم  التلفـزة واإل اعـة والصـحافةدمات اإلنسان لعامة النـا  تتوسـل  ـ

 .(9)ا اصة
  

 التعاون مع آليات حقوق اإلنسان -باء 
 

  التعاون مع هيئات المعاهدات  
بـــأن التقـــارير املتبقيـــة ال تـــزال مســـتحقة مبقتضـــى االتفاقيـــة الدوليـــة  1أفـــادت الورقـــة املشـــرتكة  -6

الـدو  ا ـاص بـاحلقوق االقتصـادية واالجتماعيـة ، والعهد  للقضاء على مجيع أشكال التمييز العنصري
اً والثقافية، والعهد الدو  ا اص باحلقوق املدنية والسياسية، واتفاقية مناهضة التعذيب. وأفـادت أيضـ

واليتهـا،  تشـمل ينة معاهدات حقوق اإلنسان يف سيشـيل الـيت 2012بأن احلكومة أنشأت يف عام 
لــد بتقــدة التقــارير. ويــرأ  اللجنــة كــل مــن و ارة ا ارجيــة والنيابــة يف مجلــة مهــام، تنســيى التزامــات الب

العامة؛ وهي تتـأل  مـن لثلـظ عـن الوكـاالت احلكوميـة واملنظمـات  ـل احلكوميـة، مبـا يف  لـك ديـوان 
 .(10)املظامل واللجنة الوطنية حلقوق اإلنسان

 
 التعاون مع اإلدراءات الخاصة -2 

بزيـادة عـدد  يـارات مقـرري جملـس حقـوق اإلنسـان ا اصـظ ألهنـم  2أوصت الورقـة املشـرتكة  -7
يظ الرئيســصــكظ الوأشــارت إىل أن يســاعدون علــى تســليء الضــوء علــى انتهاكــات حقــوق اإلنســان؛ 

العهـد الـدو  ا ـاص بـاحلقوق املدنيـة والسياسـية واتفاقيـة  مهـا همـاالتصـديى علي ينب ي النظر يفذين الل
 .(11)حقوق األشخاص  وي اإلعاقة


ونفيوووال االلتتاموووات الدوليووووة المتعلقوووة بنقوووووق اإلنسوووان موووع مراموووواة القوووانون الوووودولي   -ديق 

         اإلنساني الوادب التطبيق
 

 المساواة ومدم التمييت -1 
ـــر اً، إىل أن سيشـــيل جمتمـــع أمـــومي جـــد 1أشـــارت الورقـــة املشـــرتكة  -8 األ لبيـــُة العظمـــى فيـــه ُأس 

أمهـــات، وال ســـيما يف العمـــل، وُتظـــر ك النســـاءدور تقودهـــا نســـاء. ويـــرد يف الدســـتور أحكـــام ُتمـــي 
 .(12)قوانظ العمل التمييز بسبب نوع اينس
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ؤدي إىل اليت ت للقوالب النمطية عن املهن،اً بأن تضع سيشيل حد 2وأوصت الورقة املشرتكة  -9
أقــل مقابــل عمــل متســاو يف القــدر؛ وأن تنظــر يف إنشــاء و ارة للمــرأة واألســرة تكفــل  اً إيتــاء النســاء أجــر 

ـــ انية التابعـــةشـــؤون اينســـالإيـــلء االهتمـــام الواجـــب للمســـاواة بـــظ اينســـظ ألن أمانـــة  و ارة التنميـــة ل
اجملتمعيـة مــن الضـع  املؤسســي  يــ  ال يسـعها إنفــا  توصــيات ينـة القضــاء علــى التمييـز ضــد املــرأة 

 .(13)وضمان إقرارها
بأن األقليات اينسـية، كاملثليـات واملثليـظ ومزدوجـي امليـل اينسـي  2وأفادت الورقة املشرتكة  -10

وم ـايري اهلويـة اينسـانية وحـاملي صـفات اينسـظ، تعـاين مـن الوصـم والتمييـز، األمـر الـذي  ـد مـن 
الصفة ايرمية عن املثليـة بعد  ترفع تلقيهم ا دمات الصحية واالجتماعية. وأشارت إىل أن سيشيل مل

يــــنص علــــى عــــدم التمييــــز علــــى أســــا  امليــــل  1995اينســــية، حــــن وإن كــــان قــــانون العمــــل لعــــام 
 .(14)اينسي

 
 حق الفرد في النياة والنرية و منأل الشخصي -2 

بــأن عــدد الســجناء يف سيشــيل  اد لمســ  علــى مــد  الســنوات  1أفــادت الورقــة املشــرتكة  -11
يف املائة، األمر الذي جعلها تتصدر قائمة البلدان  ات  93املاضية بنسبة مثلة للجزع قدرها ا مس 

. وتــر  الورقـة أن مــن املؤكـد وجـود حاجــة ماسـة وملحــة إىل أن (15)أعلـى نسـبة مــن السـجناء يف العـامل
ي  املعيشـة للعوامل اليت تؤثر يف معدل ايرتة، مثل ارتفاع تكال  تبح  سيشيل هذه املسألة وتتصد

 .(16)وإساءة استعمال املخدرات
بــأن دائــرة الســجون اســتطاعت احلفــاو علــى الســجون آمنــًة أيضــاً  1املشــرتكة  وأفــادت الورقــة -12
ـــة لـــردارة بتوعيـــ  وقابلـــةً  ُتـــديات مثـــل الزيـــادة اهلائلـــة يف عـــدد الســـجناء  أجنبيـــة، و لـــك ر ـــم عمال

تحسظ عرو  املعيشـة لوتناُقص اليد العاملة احمللية. والحظت الورقة اإلجنا ات التالية لدائرة السجون 
(؛ وتوسـيع مرفـى Coétivyالعامة يف السجون: نقل من شاء من املـدانظ الـذكور إىل سـجن كـويتيفي )

ملشـــروف لفائـــدة ســـجناء كـــويتيفي؛ وإنشـــاء وحـــدة ســـجن آمنـــة؛ األ ـــذ بـــغ لء الســـبيل او كـــويتيفي؛ 
 .(17)وتوسيع سجن اإلنا  وترميم سجن الذكور

ودعت احلكومة إىل دعـم دائـرة اً، مفتوحال يزال  با  التحسظ أن 1و كرت الورقة املشرتكة  -13
واالستناد إىل  ،ُتديات مثل التعامل مع بيئة اال تلف املوبوءة بظ السجناء السجون يف الت لب على

مــن اً يف إدارة ســجن الــذكور وســجن اإلنــا ، وتــدبل شــؤون الســجناء املكــوَّنظ أساســ األســس نفســها
 .(18)(عاماً  37و 18يف املائة ترتاوح أعمارهم بظ  67شبا  )
إىل أن الشـــرطة قلطمـــا تتـــد ل يف النزاعـــات  1وعـــن العنـــ  املنـــز ، أشـــارت الورقـــة املشـــرتكة  -14

مل يتعلـــى األمـــر بســـلح أو اعتـــداء جســـيم. ومـــع  لـــك، لـــد  دوائـــر الشـــرطة  فرقـــة معنيـــة املنزليـــة مـــا 
شـعبة الشـؤون االجتماعيـة التابعـة  قـدمتباألسرة  للتحقيى يف العن  املنز  و له مـن شـؤون األسـرة. و 

لــو ارة التنميــة االجتماعيــة والثقافــة و منظمــة العمــل والتضــامن النســوي ، وهــي منظمــة  ــل حكوميــة 
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شؤون ال. وأضافت الورقة أن أمانة (19)حملية،  دمات استشارية إىل ضحايا اال تصا  والعن  املنز 
 ـلت إعلميـة لوضـع حـد للعنـ   2010التابعة لـو ارة التنميـة اجملتمعيـة نظمـت منـذ عـام  ةياناينس

 .(20)القائم على نوع اينس باستخدام الدعاية يف التلفزة و لها من وسائل اإلعلم
إىل التوصـــــيات الــــيت قبلتهــــا سيشـــــيل يف  2وعــــن املســــألة نفســــها، أشـــــارت الورقــــة املشــــرتكة  -15
املـرأة، و كـرت أن العنـ  القـائم علـى  املمـار  علـى واليت دعت إىل القضاء على العنـ  2011 عام

غن إنفا هـا . وإ ا كانت أحكام القانون املتعلقـة باحلمايـة كافيـة، فـ(21)كبلاً اً  نوع اينس ال يزال هاجس
التابعـــة لـــو ارة التنميـــة اجملتمعيـــة انية شـــؤون اينســـاللـــيس كـــذلك. وال تـــزال الســـلطة املؤسســـية ألمانـــة 
( للرتوي  الفعال لتنفيذ اتفاقية القضاء على مجيـع وقدراهتا ومواردها حمدودة )موعفان اثنان فقء حالياً 

اينســـــاين يف مجيـــــع القطاعـــــات  أشــــكال التمييـــــز ضـــــد املـــــرأة ولـــــدعم أنشـــــطة تعمـــــيم مراعـــــاة املنظـــــور
مبــا فيــه الكفايــة، اً . أضــ  إىل  لــك أن قــانون االعتــداء اينســي لــيس صــارم(22)واملســتويات احلكوميــة

. وأوصـــــت الورقـــــة (23)األمـــــر الـــــذي يـــــؤدي بشـــــريكات احليـــــاة إىل ســـــحب شـــــكاواهن لـــــد  الشـــــرطة
العنـ  املسـلء علـى املـرأة حـن عنـدما بأن يلزِم القانون مبواصلة اإلجراءات القانونيـة بشـأن  2 املشرتكة

 .(24)و ل متعاوناً معادياً ُيتار الطر  املتضرر الرتاجع عن الدعو  ويصبح شاهد
واملبـادرة العامليـة إلهنـاء مجيـع أشـكال العقوبـة البدنيـة لمطفـال إىل  2وأشارت الورقـة املشـرتكة  -16

أن بــ. وأفــادت الورقــة (25)األطفــالعــن  ايــة  2011التوصــيات الــيت حظيــت بقبــول سيشــيل يف عــام 
طفـــال ر ـــم وجـــود قـــانون التعلـــيم وقـــانون األطفـــال، وبـــأن كـــل األال يزالـــون يضـــربون  اآلبـــاء واملعلمـــظ

القانونظ ال يطبى. ومثة حاالت أصيب فيها أطفال بأضـرار بدنيـة بسـبب العقوبـة البدنيـة الـيت مارسـها 
. و كـرت املبـادرة أن العقوبـة البدنيـة املسـلطة (26)شيلآباء ومعلمون، وهي لارسة متأصلة يف ثقافة سي

علـــى األطفـــال يف سيشـــيل مشـــروعة يف املنـــزل ويف أمـــاكن الرعايـــة البديلـــة والرعايـــة النهاريـــة واملـــدار  
. وأعربـت املبـادرة عـن أملهـا (27)والسجون ر م توصيات ينة حقوق الطفـل  ظرهـا أو القضـاء عليهـا

إىل عـــدم شـــرعية العقوبـــة البدنيـــة  2016االســـتعراض الثـــاين يف عـــام  يف أن تشـــل الـــدول بقلـــى  ـــلل
حمددة تطلب فيها إىل سيشـيل أن ُتظـر بوضـوح ة املمارسة على األطفال يف سيشيل، وأن تقدم توصي

البيـت، وتل ـي صــراحة  ا، مبـا فيهـاألمـاكنمجيـع أشـكال العقوبـة البدنيـة املسـلطة علـى األطفـال يف كـل 
 .(28)مناسبة  الوارد يف قانون األطفال إنزال عقوبةاحلى يف  

 
 إ امة العدل، بما في ذلك مسألة اإلفالت مم العقاب، وسيادة القانون -٣ 

أن الدســـتور يـــنص علـــى تعيـــظ قضـــاة مســـتقلظ مـــن  ـــلل هيئـــة  1 كـــرت الورقـــة املشـــرتكة  -17
يف حمكمـة  4العليـا وقضـاة يف احملكمـة  5، مل يكن هناإل سـو  2009تعيينات دستورية. فحن عام 
. (29)يف حمكمـــة االســــتئنا  5قضـــاة يف احملكمــــة العليـــا و 9، هنـــاإل 2009االســـتئنا . ومنـــذ عــــام 

وأضافت الورقة أن الزيادة يف عدد القضاة يف احملكمة العليـا مل تـؤد إىل نقصـان عـدد احلـاالت املعلقـة، 
دة يف عــدد احملاكمــات يف جــرائم دة مثــل  يــادة عــدد قضــايا القرصــنة؛ والزيــاعــ ويعــز   لــك إىل عوامــل

 .(30)القتل؛ والزيادة يف عدد قضايا املخدرات
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بــأن الســجناء يف اً إىل التــأ ر الشــديد يف البــت يف القضــايا، علمــ 2وأشــارت الورقــة املشــرتكة  -18
 .(31)احلبس االحتياطي يقضون مدة ترتاوح بظ سنة وسنتظ يف السجن يف انتظار احملاكمة

ســن املســـؤولية   يــ  ترفــعبــأن تعــدل سيشـــيل قــانون العقوبــات  2املشــرتكة  الورقــةوأوصــت  -19
 .(32)للمعايل الدوليةاً اينائية وفق

 
حريووة التعبيوور وو ووويم الجمعيووات والتجمووع السوولمي والنووق فووي المشووارةة فووي النيوواة العامووة  -٤ 

 والنياة السياسية 
مسـتقلة  ـل بـأن النـا  ينظـرون إىل هيئـة وسـائل اإلعـلم علـى أهنـا  2أفادت الورقـة املشـرتكة  -20

ونزيهة  ل  ما جاء يف التوصيات املقبولة بشأن استقللية هذه اهليئـة ونزاهتهـا. وال توجـد إجـراءات 
وعمليات واضحة ال تيار أعضائها، فجميعهم يعيطنهم رئيس ايمهورية
(33). 

تعدديــة وســائل اإلعـــلم حاجــة ملحــة ألن معظـــم  ــلت التوعيـــة  2املشـــرتكة  الورقــة واعتــربت -21
 .(34)تعتمد على التلفزة واإل اعة والصح ، وكلها للوكة للدولة، لرتوي  رسائلها

بشـأن قـانون النظـام العـام الـذي  كـم  2011وأشارت إىل التوصية اليت قبلتهـا سيشـيل عـام  -22
 .(35)دة قد أل يمقيَّ اً بأن هذا القانون الذي يتضمن حقوق التجمعات العامة، وأفادت

لتشـريعات على أن السيشيليات يتمتعن  قـوق عـدة تـنص عليهـا ا 1أكدت الورقة املشرتكة و  -23
 ةالثانيـ يف املرتبـة ايمعيـة الوطنيـة تهن يف املؤسسات الوطنيـة مرتفعـة. فقـد جـاءالوطنية وأن نسبة متثيل
 .(36)النساء األعضاء يف برملاهنا دون أي متييز إجيايب حي  ارتفاع عدد على مستو  العامل من

ينــة املراجعــة الدســتورية يف ضــرورة  دعمتــبــأن اللجنــة االنتخابيــة  2وأفــادت الورقــة املشــرتكة  -24
 ي  يُنتخب رؤساء مجهورية سيشيل بدل تسليم شـا ل الوعيفـة السـلطة   1993تعديل دستور عام 
، لكن مل يُتخذ أي إجراء حن اآلن وفى 2009التوصيات إىل ديوان الرئيس يف عام إياهم. وأُرسلت 

 .(37)2جاء يف الورقة املشرتكة  ما
 

 النق في العمل وفي التمتع بشروط ممل مادلة ومؤاوية -5 
بغل اء شرف التصريح األمين للعمل يف القطاع العام. فقد جاء فيهـا  2أوصت الورقة املشرتكة  -25
 رتتـطب علـى  لـك حرمـان النـا  مـن العمـليجراءات ال تتسم بالشفافية وتكن التعسـ  فيهـا. و أن اإل

 .(38)منية، وال توجد أي سبل للطعناألتصر ات بال ألسبا  تتعلى
 

 النق في الضمان االدتمامي وفي التمتع بمستوى معيشي الئق -6 
معقولـــة وإن مل تكـــن  اليـــة مـــن بـــأن أوضـــاع الســـكن يف سيشـــيل  1أفـــادت الورقـــة املشـــرتكة  -26

بعهــدها. وأثنــت الورقــة علــى احلكومــة  فعــلً  املشــاكل. وتعهــدت احلكومــة بتــوفل الســكن، وقــد وفــت
. وهــذا (39)بيتــه ا ـاص لشـروعها يف برنـام  إســكان طمـوح يهــد  إىل متكـظ كــل مـواطن مــن امـتلإل
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اضــيه االســتعماري احلــدي  العهــد، أمــر يــدعو إىل اإلعجــا  بالنســبة لبلــد حمــدود املــوارد بــالنظر إىل م
 البعثـــة حيـــ  كانـــت حيـــا ة األراضـــي لصـــا  قلـــة مـــن احملظـــوعظ مـــن األفـــراد والكيانـــات الدينيـــة مثـــل

 مـن املـواطنظ العـاديظ قلـيلً اً أن عدد 1األبرشية األن ليكانية. وجاء يف الورقة املشرتكة  وأالكاثوليكية 
أن يظلـوا مسـتأجرين ُتـت ر ـة ُمـلطإل هـو ر أ لب املـواطنظ ق د  و ، يضار األتطلع إىل امتلإل ال تكنهم

 .(40)تارسون التعس 
 أن حيــا ة األراضــي يف سيشــيل ت ــلت  ــلل الســنوات األربعــظ 1املشــرتكة  وأضــافت الورقــة -27

اً يف املائــــة مــــن األراضــــي يف سيشــــيل ملكــــ 26، كــــان مــــا ال يقــــل عــــن 1975. ففــــي عــــام املاضــــية
، اشرتت احلكومـة وباعـت 1975لعدد قليل من مالكي األراضي. وابتداء من عام للحكومة، والبقية 

تـوا ن مـع  ايـة البيئـة ال إطـار مـن ى  لـك يفقطـ. وُت  (41)اً قطعة أرضية للسكن أساس 5 000 أكثر من
يف املائـــة مـــن جممـــوع مســـاحة أراضـــي  51والـــرتا  الطبيعـــي والثقـــايف للشـــعب. فقـــد  صصـــت نســـبة 

 .(42)طبيعية، واحملميات الطبيعية ا اصة، ومناطى الطبيعة ا لبةسيشيل للمحميات ال
إىل وجـــود اً بـــأن النســـبة العاليـــة مللكيـــة البيـــوت تعـــز  جزئيـــاً أيضـــ 1وأفـــادت الورقـــة املشـــرتكة  -28

منخفضـــة  مرافـــى إيـــواءبرنـــام  شـــامل للســـكن االجتمـــاعي واصـــلت احلكومـــة يف إطـــاره بنـــاء منـــا ل و 
واقــرتن  لــك بقــروض وامتيــا ات وإعانــات لتســهيل حيــا ة أقــدر اً. ثــر احتياجــالتكلفــة للمــواطنظ األك

وكان من بظ األمور اليت تتصدر  ؛. لكن التحديات استمرت(43)املواطنظ لمراضي وملكيتهم للبيوت
، احلاجـة إىل حـل مشـكلة االنتظـار 1جدول األعمال الـوطين، حسـب الورقـة املشـرتكة ات قائمة أولوي

 .(44)السكن وعلى قوائم تو يع األراضي احلكومية تو يع ائمالطويل على قو 
 

 النق في الصنة -٧ 
أن سيشــيل تواجــه ُتــديات مل يســبى هلــا مثيــل يف جمــال املخــدرات.  1 كــرت الورقــة املشــرتكة  -29

يف البلـد ب. وت ـلت أاـاف معـاقرة املخـدرات وكانت املشـكلة الكـرب  طـوال سـنوات عـدة تعـاطي القنطـ
. فقــد أصــبح اهلــلوين املخــدر الــذي يفضــله مــن يلتمســون  ــدمات إعــادة التأهيــل. 2006منــذ عــام 

وتـــرتبء  ؛وأد  احلقـــن بـــاهللوين إىل مشـــاكل جديـــدة، منهـــا تبـــادل لـــوا م املخـــدرات كـــاإلبر واحملقنـــات
بفلو  نقـص  ةقتعلامل طلة يف جمال الصحة العامةا  باملشاكلاً وثيقاً اهللوين يف الوقت الراهن ارتباط

C املناعة البشرية/اإليد  والتها  الكبد
(45). 

أن احلكومة، وقد اعرتفـت مبخـاطر املخـدرات علـى الصـحة العامـة اً أيض 1املشرتكة و كرت الورقة  -30
، وبــذلت 2018-2014املخــدرات ت طــي الفــرتة  ملكافحــة جديــدة رئيســية واجملتمــع، ر ــت  طــة وطنيــة

تدعيم التدابل الل مة لتقليص الطلب علـى املخـدرات بـظ أشـد فئـات السـكان مجطة الختا  أو اً جهود
ودعطمــت تــدابل صــارمة للتقليــل مــن العــرض اً ت احلكومــة أيضــذ. واختــ(46): األطفــال والشــبا ضــعفاً 

ايديـدة أولـت  الرئيسـية أن ا طـة 1لوق  االُتـار  ـل املشـروع باملخـدرات. وجـاء يف الورقـة املشـرتكة 
 .(47)األولوية ألهم قضايا إعادة تأهيل مدمين املخدرات الناقهظ وإعادة إدماجهم اجتماعياً 
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 النق في التعليق -٨ 
 
يف سيشـيل، إ  إن طلبـة اً أن مسـتو  التحصـيل العلمـي مرتفـع جـد 1أكدت الورقة املشـرتكة  -31

مستو   يفمراحل شن، من املرحلة املتقدمة إىل الشهادات،  يفعدة متميزون يف اال تبارات األجنبية 
. لكـن نوعيـة التعلـيم االبتـدائي والثـانوي يف املـدار  احلكوميـة (48)البكالوريو  واملاجستل على السواء

تــدنطت علــى مــر الســنظ، حســب الورقــة. فقــد أصــبح املعلمــون احملليــون نــادرين، وتزايــد االعتمــاد علــى 
وتدهور سلوإل الطل ، وق لط االنضباف املعلمظ األجانب،

ملحظات  2. وأبدت الورقة املشرتكة (49)
 .(50)لاثلة

 
 ااشخاص ذوو اإلما ة -٩ 

عن قلقها ألن  وي اإلعاقات حمرومون من احلصول على ا دمات  2أعربت الورقة املشرتكة  -32
علــى  لــك أن املســاكن العموميـــة الصــحية والتعليميــة وعلــى املعلومـــات والعمــل اللئــى. ومــن األمثلـــة 

تتضــــمن منافــــذ ومعــــابر للمعــــاقظ؛ والنقــــل العمــــومي  ــــل ملئــــم هلــــم؛ وال توجــــد ل ــــة اإلشــــارة يف  ال
اإلدارات الـــيت تقــــدم  ــــدمات عامـــة مثــــل اإلســــكان، واملرافـــى، واملصــــار ، وا ــــدمات االجتماعيــــة، 

ارة يف إعلنــات ا ــدمات العامــة والتعلـيم، والصــحة؛ وال توجــد عــروض نصــية للحــوارات وال ل ــة اإلشــ
فزية عن القضايا الصحية واالجتماعية واينسانية و لها؛ وال ُتستعمل مبا فيه الكفايـة لواإلعلنات الت

غمكــــان ب كـــرت أن  2. لكــــن الورقـــة املشـــرتكة (51) دمـــة الرتمجـــة الفوريـــة بل ــــة اإلشـــارة املتاحـــة اليـــوم
 أيضـاً  تـوفر مرتمجـظ فـوريظ، وتكـن لمطفـال الصـمل نظـراً  ءاملصابظ بغعاقات  عيـة اللجـوء إىل القضـا
 .(52)االستعانة مبرتمجظ فوريظ بل ة اإلشارة
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