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موجز الورقات المقدمة من الجهات صاحبة المصلحة بشأن

سيشيل*

تقرير مفوضية األمم المتحدة السامية لحقوق اإلنسان

أوالا -معلومات أساسية
-1

أُعد هذا التقرير عمالً بقراري مجلس حقوق اإلنسان  1/5و ،21/16مع مراعاة دورية االستعراض

الدوري الشا ا ااامخص ويلقر التقرير ما ار ات ورلام معلومام لدمتها ثالث هام صا ا اااححة ملا ا اال ة ل
االستعراض الدوري الشامخ ،وهو مقدم ات شكخ مو ز تقيُّداً بال د األلل لعدد الكلمام()1ص

ثاني ا -المعلومات المقدمة من الجهات صاحبة المصلحة
ألف -نطاق االلتزامات الدولية( )2والتعاون مع اآلليات والهيئات الدولية لحقوق اإلنسان
-2

()3

ف يمااا يتعلب بااالتوصا ا ا ا ا ا ايااام  5-120و 7-120و 8-120و 9-120و ،10-120و،11-120

و ،13-120و ،15-120و 16-120من الدورة الثانية لالسا ا ا ا ااتعراض الدوري الشا ا ا ا ااامخ( ،)4أشا ا ا ا ااارم لج ة
سيشيخ ل قوق اإلنسان ل أن سيشيخ صدلت عل

ال يزال يتعين عل ال كومة اتقاذ

ميع معاهدام حقوق اإلنسان األساسية الا ا ااتسع ،لكن

رارام تتعلب بالبروتوكول االختياري التفاقية م اهض ا ااة التعذير و ير

من ضا ااروم المعاملة أو العقولة القاسا ااية أو الال نسا ااانية أو المهي ةل والبروتوكول االختياري المل ب بالعهد

الدولت القاص بال قوق االلتلا ا ا ا ا ا ااادية واال تما ية والثقافية ،والبروتوكول االختياري التفاقية حقوق الطفخ
المتعلب باج رار تقاديا البال اامل والبروتوكول االختيااري التفااقياة حقوق األشا ا ا ا ا ا اقااص ذوي اإلعاالاةص وحثات

لج ة سيشيخ ل قوق اإلنسان ال كومة عل التلديب عل هذ اللكوك()5ص

__________
*

تلدر هذ الوثيقة من دون ت رير رسمتص
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والحظت شا ا ااحكة يرلمانيون من أ خ الت رك العالمت أن سا ا اايشا ا اايخ لا تولع عل اتفاقية عدم تقادم

رائا ال رم والجرائا المرتكحة ض ااد اإلنس ااانية وال عل اتفاق امتياصام وحل ااانام الم كمة الج ائية الدولية

ولا ت ضا ليهماص وأوصت اللج ة سيشيخ بالتلديب عل هاتين المعاهدتين أو االنضمام ليهما()6ص

باء -اإلطار الوطني لحقوق اإلنسان
-4

()7

فيما يتعلب بالتوص اايام  59-120و 60-120و ،62-120 ،61-120و ،63-120و،64-120

و ،65-120و ،66-120و ،67-120و ،)8(68-120الحظت لج ة س اايش اايخ ل قوق اإلنس ااان أنها س ااعت

اااه اادة ل توعيد الع اادد المطلوم من الموعفين لكت تتمكن من الوا ااار يواليته ااا ،وأن ال كوم ااة ك ااان اات

تس ا اايطر محاشا ا ارة عل ميزانيتها حت عام 2019ص وش ا ااددم اللج ة عل أن ميزانيتها ال الية والميزانية التت
تقترحها ال كومة للس ا تين المقبلتين هت نل ااز الميزانية التت الترحتها ،وأن هذ الميزانيام ال تكفت لتمكين

اللج ة من الواار يواليتهاص وحثت ال كومة عل ضاامان أن تكفخ االسااتجابام الض اريبية المسااتقبلية ل االم

عدم االس ا ا ا ااتقرار االلتل ا ا ا ااادي واال تماعت حماية الموارد الم دودة للم سا ا ا ا اس ا ا ا ااام الديمق ار ية ،وال س ا ا ا اايما
الم سسام التت تعزص حقوق اإلنسان وت ميها()9ص

جيم -تنفيذ االلتزامات الدولية المتعلقة بحقوق اإلنسان ،مع مراعاة القانون الدولي اإلنساني الساري
-1

المسائل الشاملة لعدة قطاعات

المساواة وعدم التمييز
-5

()10

فيما يتعلب بالتوصا ا اايام  47-120و 48-120و ،)11(53-120أشا ا ااارم اللج ة ل أن ال كومة

ألغت ات عام  2016القانون الذي يجرم العاللام الج سية المثلية بالتراضت يين الحالغينص لكن ،فيما يتعلب

بالتوصيتين  46-120و ،)12(52-120ذكرم اللج ة أن ال كومة لا تسن بعد تشريعاً لضمان حماية ميع
األشاقاص بلارا ال ظر عن الميخ الج سات أو الهوية الج ساانية ،وحثتها عل ت فيذ هذ التوصايام ت فيذاً

كامالً واتقاذ القطوام الالصمة لضامان تعزيز وحماية حقوق اإلنساان لجميع األشاقاص بلارا ال ظر عن
الميخ الج ست أو الهوية الج سانية()13ص

-2

الحقوق المدنية والسياسية

حب الفرد ات ال ياة وال رية واألمان عل شقله
-6

()14

الحظت ش ا ا ا ااحكة يرلمانيون من أ خ الت رك العالمت أن س ا ا ا اايش ا ا ا اايخ ليس لديها أي حكا ات

ار

القانون الج ائت أو أي صا خخر ذي صالة يجرم الجرائا المرتكحة ضاد اإلنساانيةص وأوصات الشاحكة سايشايخ
يت فياذ نظاام روماا األس ا ا ا ا ا ا اااسا ا ا ا ا ا اات للم كماة الج اائياة الادولياة ،الاذي ولعاه البلاد ات عاام  ،2010بغياة تزوياد

تشاريعاتها الم لية بددوام للتلادي لالنتهاكام الجسايمة ل قوق اإلنساانص وات هذا اللادد ،أشاارم الشاحكة
ل أن سا ا ا ا ا اايشا ا ا ا ا اايخ كانت من يين البلدان التت اعتمدم نر لانون الكوم ولو ال موذ ت لت فيذ نظام روما

األساست ،الذي يمكن أن يمثخ ،ات شكله الم َّدث ،أساساً لتشريعام الت فيذ الم لية()15ص
-7

وأاادم لج ة سا ا اايشا ا اايخ ل قوق اإلنسا ا ااان بدنها تلقت عددًا من الشا ا ااكاوف المتعلقة بالشا ا اار ة ،بما ات ذل

ش ا ا ا ا ا ااكاوف من ض ا ا ا ا ا ااحا ش ا ا ا ا ا اار ة ُيزعا أنها ال يتحعون اإل رارام القانونية ات ار االعتقال واالحتجاص القانونيين

لألشا ااقاص ،وشا ااكاوف من الظروا االحتجاصية التت ُيزعا أنها مهي ة ،ومن ضا ااحا شا اار ة يعتدون عل أشا ااقاص

ال مع الت قيقام ات هذ األعمال()16ص
ويل قون أض ار ًار بالممتلكام القاصةص والحظت أن الشر ة تتعاون تعاونًا كام ً
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وذكرم أيض ا ااً أن حقوق اإلنس ا ااان ال تمثخ زراً هاماً من يرنامج تدرير الش ا اار ة ،لكن الش ا اار ة
-8
وااقت من حيو المبدأ عل العمخ مع اللج ة من أ خ اسا ااتعراض الم اهج الد ارسا ااية ال الية ووضا ااع يرنامج
تدريبت شامخ ات مجال حقوق اإلنسان()17ص

حظر ميع أشكال الرق

()18

وأشاار المجلس الدولت ل قوق اإلنساان ل التهديدام التت يشاكلها االتجار بالحشار ودعا ال كومة

-9

ل ت فيذ تدايير لمكاا ته

-3

ص

()19

الحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية

ال ب ات التعليا

()20

فيما يتعلب بالتوص اايام  135-120و 142-120و ،)21(147-120الحظت لج ة س اايش اايخ ل قوق

-10

اإلنسا ا ااان تدهور نو ية التعليا المقدم ات المرحلتين االيتدائية والثانوية ات المدارو ال كومية وندرة المدرسا ا ااين

الم ليينص وألرم بدن و اصرة التعليا وضاعت خطتها االساتراتيجية المتوساطة األ خ  2022-2018لمعالجة هذ
الشوا خ ،وحثت ال كومة عل مواصلة االستثمار ات ي ار لدرام مديري المدارو والمعلمين()22ص

والحظات اللج اة أن األ فاال ذوي اإلعاالاة الاذين ال ياذهبون ل المادارو ال ي لا ا ا ا ا ا االون ال عل

-11

لدر ضاييخ من ارص الوصاول ل مرااب الرعاية ال هارية وأن بع

شاملة للجميع()23ص
-12

المدارو ال تزال ير ملاممة لتكون

وفيما ااا يتعلب با ااالتوصا ا ا ا ا ا ايا ااام  76-120و 88-120و 103-120و 104-120و140-120

و141-120

 ،الحظت اللج ة أن التثقيد ات مجال حقوق اإلنس ا ا ا ااان أُدمج ات يرنامج تدرير المعلمين

()24

وات الم اهج الد ارسا اايةص وذكرم أنها تعتزم م ار عة يرامج التثقيد القائمة ات مجال حقوق اإلنسا ااان ،وحثت

ال كومة عل التعاون مع الوحدة التعليمية ات اللج ة ،التت س ا ا ااتُ ش ا ا ااد لريحاً لت ديد االس ا ا اات ارتيجيام واآلليام
الرامية ل ضاافار الطابع الم ساساات عل التثقيد ات مجال حقوق اإلنسااان ،ولوضااع وت فيذ يرامج تدريبية

للمدرلين ،ولدعا شحكة من المدرلين ات مجال حقوق اإلنسان()25ص

وفيما يتعلب بالتوص ا ا ا ا ا اايتين  132-120و ،)26(133-120الحظت اللج ة أن األمهام المراهقام

-13

يسا ااتطعن مواصا االة تعليمهن بعد الوالدة ،لكن هذ ال ماية تتي ها السا ااياسا ااة المتحعة وال ي ر عليها القانون
وحثت ال كومة عل ضمان ال ماية القانونية الكاملة()27ص

-4

حقوق أشخاص محددين أو فئات محددة

ال سار

()28

-14

الحظت لج ة سايشايخ ل قوق اإلنساان أن سايشايخ سا ت ات عام  2020لانون الع ز العائلت وأن

-15

وحثاات اللج ااة ال كومااة عل وضا ا ا ا ا ا ااع اآلليااة الالصمااة للت سا ا ا ا ا ا اايب مع الم ظمااام ير ال كوميااة

التشريع ُوضع بمشاركة المجتمع المدنتص ير أن التشريع لا يبدأ العمخ به بعد ،واقاً للج ة

ص

()29

وم سا ا ا اس ا ا ااام القطاق القاص التت تقدم الدعا لضا ا ا ا ايا الع ز العائلتص والحظت أيضا ا ا ااً و ود مدوف واحد
لل سااار ضا ايا الع ز العائلت وأن ال كومة خلالاات لطعة أرض لب ار مدوف ديدص وحثت ال كومة عل

البدر ات ي ار المدوف الجديد()30ص
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األ فال

()31

ذكرم اللج ة أنه يتعين تعزيز خليام ت ديد األ فال المعرضا ااين للقطرص وأشا ااارم أيض ا ااً ل أن
-16
ال كومة أنشاادم ات عام  2017لج ة ت ُّقب من المالرمة مهمتها ا ر تعيي ام األشااقاص الذين يعملون
مع األ فال ات أماكن رعاية األ فالص وأيدم توسايع هذا اإل ار لضامان و ود نظام يكفخ التوعيد اآلمن

ات األعمال ذام الللة باأل فال()32ص
-17

وأكدم اللج ة أن تعا ت المقدرام مشا ا ا ا ا ا ااكلة خطيرة ،ر ا الجهود التت تبذلها ال كومة ،وأن ثمة

-18

والحظت اللج ة حاالم االنتهاك الج سات عبر وساائا التواصاخ اال تماعت ،وأن ال كومة أنشادم

أدلة عل أن األ فال ُيس ا ااتقدمون أحياناً ات االتجار بالمواد ير المش ا ااروعةص وحثت ال كومة عل تكثيد
هودها ل ماية األ فال من خاة تعا ت المقدرام تمشياً مع التوصية )34()33(114-120ص
لج ة يرئاس ا ااة رئيس القض ا اااة لل ظر ات ص ا ااال القوانين التت ت ظا حماية األ فال من االس ا ااتغاللص وحثت
ال كومة عل

شا ا اراك ميع أصا ا ا ام الملا ا اال ة المع يين ات هذ العملية وت فيذ التوصا ا اايتين 113-120

و 115-120ت فيذاً كامالً

ص

()36()35

والحظت اللج ة أن القدمام التت تُقدَّم ل األ فال المقالفين للقانون أو المعرض ا ا ا ااين لذل
-19
كاافياة ،وأن القادماام المتااحاة مجزأة و ير اعاالاةص وحثات ال كوماة عل ت فياذ التوصا ا ا ا ا ا اياام الواردة ات تقرير

ير

لج ااة الت قيب ات الظروا المرتحطااة يوااااة ديالن روص ،الم ر  27أيلول/سا ا ا ا ا ا اابتمبر  ،2017والتت يي اات
ال ا ة المل ة ل

نش ا ا ا ا ااار ثالثة مرااب أس ا ا ا ا اااس ا ا ا ا ااية هتك (أ) مركز احتجاص األحداثل و(م) مركز عال

األحداث وإعادة تدهيلهال و( ) دار تدهيخ األ فال المعرضا ا ااين لقطر كبيرص وأيرصم اللج ة أيضا ا ااً ال ا ة
ل مزيد من الدعا من أخلا ااائيين م هلين وإل موارد ضا ااافية لل فاظ عل هذ القدمام وحثت ال كومة

عل ت فيذ التوصية )38()37(36-120ص

األشقاص ذوو اإلعالة
-20

()39

والحظت اللج ة أن األ فال ذوي اإلعالة ما صالوا يعانون من التمييز ومن التهميش ات أنشا ا ا ا ا ااطة

رئيسية كثيرة ،ر ا الجهود التت تبذلها ال كومة ل مايتها

ص

()40

المها رون والال يون وملتمسو اللجور والمشردون داخلياً

()41

-21

وأاادم اللج ة عن و ود لل ااور نظمت كبير ات ليكخ ال كومة ل ماية العمال المها رين ،وأش ااارم ل

عدد الشا ا ا ااكاوف التت تتلقاها بشا ا ا اادن انتهاك حقوق العمال المها رين ،بما ات ذل ما يتعلب بعدم داع األ ور ،وعدم

داع يدالم الغذار ،وس ا ااور األحوال المعيش ا ااية ،واالعتقاالم ير القانونية ،ومض ا ااايقة أرلام العمخ لها ،وتعرض ا ااها
للت مر ،واالنتظ ااار الطوي ااخ ات اإل رارام الق ااانوني ااةص والحظ اات اللج ااة أن ه اااك بع

البرامج ل م اااي ااة العما ااال

المها رين ،لكن ت فيذها يفتقر ل دعا مش ا ا ا ا ااترك من الو اصرام ،وحثت ال كومة عل تزويدها بالموارد ،وحثت ميع

اإلدارام ال كومية عل التعاون ات استعراض ال ظام القائا والعمخ عل ت قيب صال اعلت()43()42ص

Notes
The stakeholders listed below have contributed information for this summary; the full texts of all
original submissions are available at: www.ohchr.org.
Civil society
Individual submissions:
IHRC
International Human Rights Council (United States of
;)America
PGA
Parliamentarians for Global Action (United States of
America).
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National human rights institution:
SHRC
Seychelles Human Rights Commission (Seychelles).
The following abbreviations are used in UPR documents:
ICERD
International Convention on the Elimination of All Forms of
Racial Discrimination;
ICESCR
International Covenant on Economic, Social and Cultural
Rights;
OP-ICESCR
Optional Protocol to ICESCR;
ICCPR
International Covenant on Civil and Political Rights;
ICCPR-OP 1
Optional Protocol to ICCPR;
ICCPR-OP 2
Second Optional Protocol to ICCPR, aiming at the abolition of
the death penalty;
CEDAW
Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination
against Women;
OP-CEDAW
Optional Protocol to CEDAW;
CAT
Convention against Torture and Other Cruel, Inhuman or
Degrading Treatment or Punishment;
OP-CAT
Optional Protocol to CAT;
CRC
Convention on the Rights of the Child;
OP-CRC-AC
Optional Protocol to CRC on the involvement of children in
armed conflict;
OP-CRC-SC
Optional Protocol to CRC on the sale of children, child
prostitution and child pornography;
OP-CRC-IC
Optional Protocol to CRC on a communications procedure;
ICRMW
International Convention on the Protection of the Rights of All
Migrant Workers and Members of Their Families;
CRPD
Convention on the Rights of Persons with Disabilities;
OP-CRPD
Optional Protocol to CRPD;
ICPPED
International Convention for the Protection of All Persons
from Enforced Disappearance.
For the relevant recommendations, see A/HRC/32/13, paras. 120.1–120.24, and 120.90–120.94.
A/HRC/32/13, paras. 120.5 (Portugal), 120.7 (Senegal), 120.8 (Chile, Montenegro, Morocco,
Panama, Portugal, Turkey), 120.9 (Cabo Verde, Spain), 120.10 (Denmark), 120.11 (France), 120.13
(Burundi, Chile, Portugal), 120.15 (Chile) and 120.16 (Ghana).
SHRC, p. 1-2.
PGA, p. 1.
For the relevant recommendations, see A/HRC/32/13, paras. 120.25, 120.59–120.73, and 120.89.
A/HRC/32/13, paras. 120.59 (Turkey), 120.60 (United Kingdom of Great Britain and Northern
Ireland), 120.61 (Portugal), 120.62 (Zimbabwe), 120.63 (Algeria), 120.64 (Cabo Verde), 120.65
(Germany), 120.66 (Libya), 120.67 (Mauritius) and 120.68 (France).
SHRC, pp. 2 and 8.
For the relevant recommendations, see A/HRC/32/13, paras. 120.45–120.53, and 120.95–120.96.
A/HRC/32/13, paras. 120.47 (United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland), 120.48
(Australia), and 120.53 (Germany).
A/HRC/32/13, paras. 120.46 (Italy), and 120.52 (Argentina).
SHRC, pp. 2-3.
For the relevant recommendations, see A/HRC/32/13, paras. 120.87, and 120.103–120.108.
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