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  مقدمة    
عقد الفريق العامل املعين باالستعراض الدوري الشامل، املنشأ مبوجب قرار جملـس              -١

 ٢ يف الفترة من احلادية عشرة   ، دورته   ٢٠٠٧ هيوني/ حزيران ١٨ املؤرخ   ٥/١حقوق اإلنسان   
 ٤ املعقـودة يف  اجللسة اخلامسة   يف  واسُتعرضت احلالة يف سيشيل     . ٢٠١١مايو  / أيار ١٣إىل  
. سيـشيل النائب العـام يف  سيشيل روّني دجيمس غوفندن،     وترأس وفد   . ٢٠١١مايو  /يارأ

  .٢٠١١ مايو/ أيار٦املعقودة يف التاسعة يف جلسته سيشيل واعتمد الفريق العامل هذا التقرير عن 
اختار جملس حقوق اإلنسان فريق املقررين التـايل        ،  ٢٠١٠يونيه  / حزيران ٢١ يفو  -٢
  .باكستان والربازيل وبوركينا فاسو: استعراض احلالة يف سيشيل لتيسري )اجملموعة الثالثية(
ألغـراض  ، صدرت الوثائق التالية     ٥/١ من مرفق القرار     ١٥وعمالً بأحكام الفقرة      -٣

  :استعراض احلالة يف سيشيل
ــر  )أ(   ــين تقري ــي  وط ــرض خط ــدموع ــرة انمق ــاً للفق ) أ(١٥ وفق

)A/HRC/WG.6/11/SYC/1(؛  
السامية حلقوق اإلنـسان    األمم املتحدة   ومات أعدته مفوضية    جتميع للمعل   )ب(  

   ؛)A/HRC/WG.6/11/SYC/2) (ب(١٥وفقاً للفقرة 
) ج(١٥موجز أعدته املفوضية السامية حلقوق اإلنـسان وفقـاً للفقـرة              )ج(  

)A/HRC/WG.6/11/SYC/3.(  
اجلمهورية اً وأحيلت إىل سيشيل، عن طريق اجملموعة الثالثية، قائمة أسئلة أعدهتا سلف  -٤

يرلندا الـشمالية والنـرويج     آلربيطانيا العظمى و   اململكة املتحدة  و والتفياالتشيكية وسلوفينيا   
  .وهذه األسئلة متاحة على املوقع الشبكي اخلارجي لالستعراض الدوري الشامل. وهولندا

  موجز مداوالت عملية االستعراض  -أوالً   

  عرض الدولة موضوع االستعراض  -ألف   
    فاد رئيس الوفد، يف مالحظاته االستهاللية، أن احلكومة عقـدت حلقـة عمـل              أ  -٥

وزيـر  ، صّرح أثناءها    ٢٠١١يناير  /بشأن إعمال حقوق اإلنسان يف سيشيل يف كانون الثاين        
 حلقة العمل اليت ُتعقد اليوم إشارة واضحة إىل كوننا غري مستعدين ألن خنلـد              "اخلارجية أن   

وهذا يقتضي مّنـا أن نتوّجـه إىل شـركائنا          .  نريد أن نواصل التطور    .إىل إجنازاتنا السالفة  
  ".ونستطلع آراءهم



A/HRC/18/7 

GE.11-14441 4 

أصغر دولة أفريقية، وهي أرخبيل يقع يف احمليط اهلندي ويتألف           سيشيل أهنا    ذكرتو  -٦
 جزيرة غرانيتية ومرجانية على امتداد منطقة اقتصادية خالصة، ويبلغ عدد سـكاهنا           ١١٥من  
ولسيشيل ثالث  . كيلومتراً مربعاً ٤٥٥,٣مساحة أراضيها اإلمجالية     نسمات وتبلغ    ٨٨ ٣١٠

  .لغات رمسية هي الكريول واإلنكليزية والفرنسية
 دميقراطية متعددة األحزاب    تأسست فيها و. ١٩٧٦ونالت سيشيل استقالهلا يف عام        -٧

ة حرة  أهنا تنظَّم انتخابات رئاسية وبرملاني    إىل  سيشيل  أشارت  و. ١٩٩٣دستور عام   مبوجب  
وُينتخب الرئيس بـاالقتراع العـام      . ونزيهة كل مخس سنوات بإشراف مفوض االنتخابات      

وتتألف اجلمعية  . حدأقصى  ك الرئاسة لثالث فترات رئاسية      ىلاملباشر ملدة مخس سنوات ويتو    
 منهم ُينتخبون باالقتراع العام واملباشر، بينما ُينتخب سبعة منهم          ٢٥ عضواً،   ٣٤الوطنية من   

  . على قاعدة التمثيل النسيببناًء 
واملؤشرات االجتماعية فيها عالية،     .حققت سيشيل جل األهداف اإلمنائية لأللفية     و  -٨

البلدان األعضاء يف منظمة التعاون والتنمية يف امليدان        بعض  بل تقارب املؤشرات املسجَّلة يف      
ـ   فيما يتعلق بدليل     وحتتل سيشيل املركز السابع واخلمسني       .االقتصادي اً التنمية البشرية وفق

  .  الصادر عن برنامج األمم املتحدة اإلمنائي٢٠٠٩لتقرير التنمية البشرية لعام 
أن قطاع السياحة وقطاع مصائد األمساك مها الركيزتان اللتان          إىل   سيشيلوأشارت    -٩

 يزيد  ا يف املائة من جمموع القوة العاملة ويدّران م        ٤٠يقوم عليهما اقتصاد سيشيل إذ يستوعبان       
وُصنفت سيشيل ضمن الشرحية األعلى من      . العمالت األجنبية إيرادات   يف املائة من     ٩٠عن  

  وبالرغم من أن خطي الفقر التقليـديني       .البلدان املتوسطة الدخل حسب معايري البنك الدويل      
  .ال ينطبقان يف حالة سيشيل، توجد جيوب للفقر النسيب يف صفوف بعض الشرائح السكانية

 نقطة حتول يف السياسة اإلمنائية اليت تتبعها سيشيل باعتماد أول           ٢٠٠٣د كان عام    وق  -١٠
لكن، نظراً  . برنامج إصالح لالقتصاد الكلي ُوضع من أجل كبح العجز العام والدين اخلارجي           

إىل اعتماد سيشيل بشكل كبري على عائدات السياحة والواردات من الطاقة، تفاقمت حاالت             
ي يف سيشيل ومواطن ضعفها اهليكلي وهشاشتها بسبب التباطؤ االقتصادي          االختالل االقتصاد 

  .العاملي إضافة إىل أزميت الغذاء والنفط الدوليتني األمر الذي كشف هشاشة االقتصاد السيشيلي
شكلت ضغطاً هائالً على القدرات الوطنية يف جمـال         وشّدد الوفد على أن القرصنة        -١١

 و القـضاء أ   ولى النظم الوطنية كذلك، سواء نظام القـانون أ        املراقبة وتسيري الدوريات وع   
 يف املائة من النـاتج احمللـي        ٤السليب بنسبة   القرصنة  أثر  حيث قُدِّر    االحتجاز،   والتحقيق أ 
  . ٢٠٠٩ لعام اإلمجايل

 يف املائة، مما يدل على أن البلد يعمل         ٢,٣وأفادت سيشيل بأن نسبة البطالة تقارب         -١٢
ويشكل نقص املوارد البشرية واالفتقار إىل املوارد البـشرية         . ف عمالة كاملة  تقريباً يف ظرو  

  . املاهرة عقبة هيكلية تؤثر يف أداء القطاعني اخلاص والعام
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ونظراً إىل أن الدستور هو القانون األعلى يف سيشيل، فإن أي قانون آخر يتعـارض                 -١٣
طات التنفيذية والتـشريعية والقـضائية      سلالوينص الدستور على الفصل بني      . معه ُيعترب باطالً  

يـستند  اً  خمتلطاً  قانونياً  وأشارت سيشيل إىل أن لديها نظام     . وعلى استقالهلا عن بعضها البعض    
والسلطة القضائية من أصغر السلطات القـضائية يف        . إىل التقاليد القانونية اإلنكليزية والفرنسية    

ويتكون القضاء من حمكمة االسـتئناف      . حالعامل إذ تتألف من تسعة قضاة وأربعـة قضاة صل        
  وال خيـضع    والقضاء مـستقل  . واحملكمة العليا وحمكمة الصلح واحملاكم الفرعية جبميع درجاهتا       

البتِّ يف القضايا اليت تـأخَّر الفـصل        وإقراراً باحلاجة امللحة إىل     . إالّ للدستور ولقوانني أخرى   
  .٢٠١٤-٢٠١٠ة اخلاصة بالقضاء للفترة  اخلطة االستراتيجي٢٠١٠، أُطلقت يف عام فيها
 . التنفيذية من الرئيس ونائب الرئيس وجملس الوزراء والنائب العـام          سلطةوتتألف ال   -١٤

ويتكون جملس الوزراء من تسعة وزراء      .  مبوافقة اجلمعية الوطنية   السلطةويعيِّن الرئيس أعضاء    
 اجلمعية الوطنية اليت    يأفة واحدة   برملان من غر  إىل  السلطة التشريعية   تؤول  و. ينهم وزيرتان ب

  . عضواً، مثانية منهم نساء٣٤تتألف من 
محاية (وأفاد الوفد بأن قانون العنف األسري    . ١٩٩٥وأُلغيت عقوبة اإلعدام يف عام        -١٥

ضحايا العنف األسري عـن طريـق إصـدار         هدفه محاية    ٢٠٠٠الصادر يف عام    ) الضحايا
وأشار الوفـد إىل أن  . لصادرة عن احملاكم جبميع درجاهتاعقوبات على انتهاك أوامر احلماية ا    

، يسهِّل مالحقة مـرتكيب     ١٩٩٦، الصادر يف عام     ١٥٣-١٣٠تعديل مواد قانون العقوبات     
  .اجلرائم اجلنسية وجييز املالحقة على االغتصاب يف إطار العالقة الزوجية أو العالقات العاطفية

ع التمييز يف العمالة وإتاحة سبل االنتـصاف  وينص قانون العمالة يف سيشيل على من       -١٦
  .ويضع احلد األدىن لألجور على الصعيد الوطين والذي يسري على العمال األجانب أيضاً. منه
وينص تعديل قانون الطفـل     . وأشارت سيشيل إىل حظر العقوبة البدنية يف املدارس         -١٧

شاكل احلـضانة والرعايـة      على إنشاء حمكمة األسرة اليت تبت يف م        ١٩٩٨الصادر يف عام    
وتشكِّل رغبات وأحاسيس األطفال جزءاً من قائمة العوامل الـيت          . والنفقة اخلاصة باألطفال  

  .يتعني على احملاكم مبختلف درجاهتا أن تأخذها بعني االعتبار
 اللجنة الوطنية حلقـوق اإلنـسان       ٢٠٠٩وأنشأ قانون محاية حقوق اإلنسان لعام         -١٨

وأسدى جملس االنتخابات االستشاري، الذي     . حقوق اإلنسان وتعزيزها  لكفالة حتسني محاية    
  . ، املشورة ملفوض االنتخابات يف أداء وظائفه وقّدم املساعدة له٢٠١٠أُنشئ يف عام 

 للحفاظ علـى    ٢٠١٠وتسعى جلنة وسائط اإلعالم السيشيلية اليت أُنشئت يف عام            -١٩
لعالية وحتسينها، وهو األمر الذي يقتضي مـن        حرية اإلعالم واإلبقاء على معايري الصحافة ا      

 اإلذاعة والتلفزيون احترام الكرامة اإلنسانية وعدم التمييز على أي          هيئاتناشري الصحف و  
وجلنة وسائط اإلعالم السيشيلية مؤسسة مستقلة أُسندت إليها كذلك مهمـة           . أساس كان 

  .صياغة مدونة سلوك لوسائط اإلعالم
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 حيدد بشكل   ٢٠١١يئة اإلذاعة والتلفزيون الصادر يف عام       نشئ هل املوالقانون اجلديد     -٢٠
وجيري إعداد قانون نظام عام جديد إلصالح قواعد التجمـع يف           . أوضح استقالل املؤسسة  

  .مع روح الدستورالقانون مواءمة األماكن العامة و
وأشارت سيشيل إىل أن صندوق الضمان االجتماعي هو نظام تأمني للجميع مـن               -٢١
 توفري شبكة أمان من الضائقة االقتصادية اليت قد تنجم بسبب املـرض أو األمومـة أو                 أجل

الـشدة  اإلصابة أو البطالة أو العجز عن العمل أو الشيخوخة أو الوفاة أو كذلك بـسبب                
ويوفر هذا الصندوق التغطيـة     . اليتامى أو األطفال املتخلى عنهم    االقتصادية اليت يعاين منها     

ويكفل صـندوق   .  فيه املقيمني يف سيشيل، مبن فيهم املستخدمون األجانب        جلميع املسامهني 
  .ني يف القطاعني العام واخلاصاملعاشات التغطية جلميع العاملني السيشيلي

متكـني األفـراد   سـعت إىل  والحظ الوفد أن وزارة التنمية االجتماعية يف سيشيل    -٢٢
الطفل ورفاهه وتـشجيعهما، وإدمـاج      مصاحل  ، واحملافظة على    االتكالواُألسر، واحلد من    

متكامل مبين على الرباهني يف حتقيـق  إمنائي الشرائح املهمَّشة والضعيفة ومحايتها، واتباع هنج   
وُوضع يف اآلونة األخرية، حتت رعاية وزارة التنمية االجتماعية، عدد مـن خطـط              . التنمية

جتماعية للفئات الضعيفة وتعزيـز     العمل واالستراتيجيات الرامية إىل احملافظة على احلقوق اال       
  . هذه احلقوق

 وجرى التشديد على ضرورة تعزيز اإلنصاف اجلنساين واملساواة بني اجلنسني وعلى            -٢٣
ضرورة مراعاة االعتبارات اجلنسانية يف مجيع السياسات واألنشطة االجتماعية واالقتصادية يف           

 والـسياسة   ٢٠٠٠ترة ما بعد عـام      استراتيجية سيشيل للتنمية االجتماعية لف    كل من   إطار  
 بغرض تعزيز   ٢٠٠٥وأُنشئت أمانة الشؤون اجلنسانية يف عام       . ٢٠٠٧الوطنية السكانية لعام    

مراعاة االعتبارات اجلنسانية يف مجيع السياسات والربامج واألنشطة اليت تنفذها احلكومـة،            
  . وكذلك على صعيد القطاع اخلاص واجملتمع املدين

 وحدة  ١٩٩٠فأنشئت يف عام    .  أن ملسألة محاية الطفل أولوية حمورية      وذكرت سيشيل   -٢٤
محاية الطفل تعمل مع اجمللس الوطين للطفل وغريه من املنظمات بغرض محاية األطفال مـن               
االعتداء اجلنسي والبدين ومن اإلمهال وسوء املعاملة النفسية وتقـدمي اإلرشـاد واملـشورة              

القيام بعمل وقائي وتسجيل األطفال املعرَّضني خلطـر        لألطفال ضحايا االعتداء وألسرهم و    
، ١٩٩٧ ، اليت صيغت يف عام    "لنعمل معاً "وقد وضعت يف الوثيقة املعنونة      . االعتداء وسوء املعاملة  

  .إجراءات التعاون بني الوكاالت على محاية الطفل من االعتداء
علقـة حبمايـة األطفـال    وأشار الوفد إىل أنه جيري إدراج أحكام اتفاقية الهاي املت     -٢٥

والتعاون يف جمال التبين على الصعيد الدويل يف قوانني البلد بغرض توفري إطار قانوين لتنظـيم                
. التبين على الصعيد الدويل ولضمان محاية األطفال أثناء عملية التبين على الـصعيد الـدويل              

لتنـسيق مـع مجيـع      ، ا ٢٠٠٥وتتولّى اللجنة الوطنيـة حلماية الطفل، اليت أُنشئت يف عام          
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أصحاب املصلحة القتراح سياسات على احلكومة وإسداء املشورة هلا بشأن املـسائل ذات             
  .الصلة حبماية الطفل

وأُجريت دراسات استقصائية على نطاق واسع، كالدراسة االستقـصائية الوطنيـة             -٢٦
سرب  أجل ، من"٢٠١٣التطلعات حبلول عام " والدراسة املسماة ١٩٩٨اخلاصة بالشباب لعام 

  وأُطلقت اجلمعية الوطنية لـشباب سيـشيل يف        . خطط وسياسات بلورهتا يف   آراء األطفال و  
إلقامة حوار بني الشباب وصانعي السياسات ولتـوفري منتـدى ملناقـشة            اً  سعي ٢٠٠٣عام  

 من أجل ٢٠١١  لعامووضع اجمللس الوطين للشباب خطة عمل الشباب. شواغلهم وأفكارهم
  .رةتشجيع روح املباد

، ٢٠٠١ وأشارت سيشيل إىل أن مركز مونت رويال إلعادة التأهيل، الذي أُنشئ يف عام              -٢٧
ه؛ ومن أجل حتـسني أداء      فيزيوفر بيئة عالج لألشخاص املدمنني من أجل تيسري تعافيهم وحت         

 قدمي العالج للُنزالء بعد تلقيهم للرعايـة      األفراد بدنياً ونفسياً واجتماعياً ومهنياً، ومن أجل ت       
  . الندماج من جديد يف جمتمعاهتمومساعدهتم على ا

 املعونة والدعم املاليني قـصريي      قدموأشار الوفد إىل وكالة الرفاه االجتماعي، اليت ت         -٢٨
وتدعو سياسة مكان العمل بشأن فريوس      . املدى لألفراد واألسر األشد ضعفاً لتخفيف كرهبم      

 مجيع أصحاب العمل والعـاملني إىل     ٢٠٠٧عام  اإليدز املوقَّع عليها يف     /نقص املناعة البشري  
     . اإليـدز وصـون كرامتـهم     /محاية حقوق العاملني املصابني بفريوس نقص املناعة البشري       

برنامج سيشيل القُطري للعمـل     على  احلكومة  صادقت  ،  ٢٠١٠ديسمرب  /ويف كانون األول  
ترمـي إىل   ولية، و منظمة العمل الد  حتظى بدعم    بوصفه أداة للتعاون     ٢٠١٥-٢٠١١الالئق  

  . ستعراض قوانني العمل وعمالة النساء والشباب واحلوار االجتماعيا
    مع سياسة احلكومة الرامية إىل ضمان السكن الالئـق للجميـع، ُيخطَّـط             اً  ومتاشي  -٢٩

جزءاً ) Ile Perseverance" (إيل بريسيفريانس"ويشكّل مشروع .  وحدة سكنية٢ ٠٥٦لبناء 
  .من هذا الربنامج

 على أن التعليم عايل اجلودة وتطوير املوارد البشرية شرطان مسبقان أساسيان            اًوتأكيد  -٣٠
 ٢٠١٠-٢٠٠٩لتحقيق تنمية مستدامة، أطلقت احلكومة خطة العمـل إلصـالح التعلـيم             

تلبية االحتياجات التعليمية املتنوعة وأولويات     : هيووحّددت اجملاالت اخلمسة ذات األولوية،      
 إدارةة، وضمان نوعية تعليم جيدة، وحتـسني نوعيـة املدرِّسـني، وحتـسني              التنمية الوطني 

  .مؤسسات التعليم وتنشئة طالب مسؤولني وقادرين
تقييم بـرامج تعلـيم ذوي      " املعنون   ٢٠٠٨ومتاشياً مع توصيات تقرير التعليم لعام         -٣١

اجـات  ، ُيخطَّط لوضع سياسة بـشأن تعلـيم ذوي االحتي   "االحتياجات اخلاصة يف سيشيل   
  .اخلاصة
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وشّددت مدونتا السلوك اجلديدتان اخلاصتان باملدارس االبتدائية والثانوية املعتمدتان           -٣٢
ويراجِـع  . الوالدين على حقوق الطالب ومسؤولياهتم وكذلك على مسؤوليات         ٢٠١٠يف  

. راهقـات حالياً نظام رعاية رعوية السياسة املتعلقة بالعقاقري احملظورة والسياسة املتعلقة حبمـل امل            
  . اجلديدةعاقة إىل مجيع املدارسوُتتاح كذلك اعتمادات من أجل تيسري دخول الطالب ذوي اإل

وفيما يتعلق بالصحة، تنشئ احلكومة سلطة للصحة العمومية لتنفيذ قانون الـصحة              -٣٣
  .وجيري وضع ميثاق للمرضى. العمومية وتنظيم املسائل ذات التأثري املباشر يف صحة اإلنسان

. زيادة مهنية قوات الـشرطة رشيد و الموأعرب الوفد عن التزام سيشيل بتعزيز احلك      -٣٤
 مكتب الشؤون الداخلية للشرطة، الذي يضّم ثـالث ضـابطات           ٢٠٠٩أنشأت يف عام    إذ  

شرطة، مهّمته االستماع إىل الشكاوى اليت يتقدم هبا عامة الناس بشأن التوقيف واالحتجـاز             
دام القوة واملمارسات الفاسدة، والتحقيق يف هـذه الـشكاوى   التعسفيني واإلفراط يف استخ  

  . البت فيهاو
 تضم، ١٩٩٩وأفادت سيشيل بأن الوكالة الوطنية ملكافحة املخدرات املنشأة يف عام   -٣٥

ذا خربة لضمان حصول مجيع املوظفني يف الوكالـة علـى           اً  يف صفوف العاملني فيها، مدرِّب    
  . التدريب يف جمال حقوق اإلنسان

   فقـد .  على ضـرورة إصـالح القـضاء       ٢٠٠٩وشّدد رئيس اجلمهورية يف عام        -٣٦
لوحظت أوجه قصور رئيسية فيه على مستوى إجراءات احملاكم ونظم إدارة القضايا وخطـة       

 ، مت إطـالق اخلطـة      ٢٠١٠مـايو   /ويف أيـار  . املساعدة القانونية وإدارة املوارد البـشرية     
لقضاء هبدف جعل قضاء سيـشيل مركـز امتيـاز          اخلاصة با  ٢٠١٤-٢٠١٠االستراتيجية  

: قضائي، على غرار أول مدونة سلوك خاصة بالقضاء تضمنت ستة مبادئ جوهرية، هـي             
استقالل القضاء؛ وحياد القضاة؛ ونزاهة القضاة؛ وصالح القـضاة؛ واختـصاص القـضاة             

  .؛ ومساواة اجلميع أمام القانون واحملاكمحرصهم الواجبو
، وهو السجن الوحيد يف سيشيل، (Montagne Posée)ينْ بوزي وسّجل سجن مونتا  -٣٧

وأشار الوفد إىل اختاذ إجراءات بغية حتسني مرافق االحتجاز وحتـسني           . نسبة إشغال كاملة  
معايري األمن واإلدارة وتوفري التدريب املتخصص جلميع العاملني وتنظيم دورات إعادة تأهيل            

   . زنزانة٦٠ مشّددة يضم للمحتجزين وبناء سجن ذي إجراءات أمنية
وشدد الوفد على أن سيشيل طرف يف معاهدات األمم املتحدة األساسـية الثمـاين        -٣٨

وأن الدولة صدقت على مجيع االتفاقيات األساسية ملنظمـة العمـل           املتعلقة حبقوق اإلنسان    
 من أجـل   وإطار عمل داكار     ١٩٩٥منهاج عمل بيجني يف عام      وواعتمدت إعالن   . الدولية

أما على الصعيد اإلقليمي، فـإن      . ٢٠٠٠ الوفاء بالتزاماتنا اجلماعية يف عام    : تعليم للجميع ال
سيشيل طرف يف امليثاق األفريقي حلقوق الطفل ورفاهه، ويف امليثاق األفريقي حلقوق اإلنسان          
  والشعوب، ويف الربوتوكول امللحق بامليثاق األفريقي حلقوق اإلنـسان والـشعوب املتعلـق     
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ملرأة يف أفريقيا، ويف بروتوكول اجلماعة اإلمنائية للجنوب األفريقي املتعلـق بنـوع             حبقوق ا 
املساواة بني اجلنسني   وسيشيل ملتزمة بإعالن االحتاد األفريقي الرمسي بشأن        . اجلنس والتنمية 

  .٢٠٠٤لعام 
  فـإن   وبينما ال تدَرج القوانني الدولية حلقوق اإلنسان تلقائياً يف القوانني الوطنيـة،             -٣٩

 من الدستور تنص على وجوب إحاطة احملاكم علماً بالصكوك الدولية املتـضمِّنة             ٤٨املادة  
  .اللتزامات سيشيل يف جمال حقوق اإلنسان

يل بالتزاماهتا بتقدمي تقارير إىل هيئـات معاهـدات         شيسأن وفاء   وأشار الوفد إىل      -٤٠
ويشكّل حتّدياً نظـراً إىل املـوارد        يتطلب قدراً غري يسري من املوارد البشرية      حقوق اإلنسان   

وسيقدَّم التقرير األويل مبوجب اتفاقية القضاء على مجيع أشـكال          . والقدرات احملدودة للبلد  
التمييز ضد املرأة يف غضون أشهر قليلة، يليه يف السنة التالية تقدمي التقرير مبوجـب العهـد                 

بـشأن  صيغة النهائية الستراتيجية    وضع ال الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية، وجيري       
  . التزامات تقدمي التقارير

 ٢٠١٠ نوفمرب/وفيما يتعلق باإلجنازات، أشاد الوفد بافتتاح أول جامعة يف تشرين الثاين            -٤١
. وأشار إىل أن التعليم جماين يف سيشيل منذ الطفولة املبكرة وحىت مستوى ما بعـد الثـانوي      

ىل نظام عالمات تنافسي لفائدة الطالب كـي ينخرطـوا يف           وتقدم احلكومة ِمنحاً استناداً إ    
  .التعليم العايل

وأشار الوفد إىل أن الرعاية الصحية األساسية جمانية وتقـدَّم العالجـات املـضادة                -٤٢
  .باجملان للمرضى السيشيلينيالنسخ العكسي لفريوسات 

نة تتفق واملعـايري    والحظت سيشيل أن السياسة األمنية اليت تنتهجها ملكافحة القرص          -٤٣
ودّربت خفر السواحل وقوة الدفاع عن شعب       . واملمارسات الدولية يف جمال حقوق اإلنسان     

وتلقّت أعداد كبرية من قوات الشرطة واملوظفني املكلفـني         . سيشيل على القوانني اإلنسانية   
    ويف  . دورات تدريبية على القضايا املتعلقة حبقـوق اإلنـسان         ٢٠٠٩بإنفاذ القانون يف عام     

وأدرجت . ، صّدقت سيشيل على نظام روما األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية         ٢٠١٠عام  
حقوق اإلنسان يف برنامج تدريب املدّرسني ويف منهاج التربيـة الفرديـة واالجتماعيـة يف               

وأعّدت نسخة من اتفاقية    . ومن املقرر إدراجها يف املنهاج االبتدائي     . مستوى التعليم الثانوي  
  . الطفل ونسخة من اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان بلغة الكريولحقوق
 ٢٠٠٥وعقد رئيس سيشيل اجتماعات تشاورية يف كل مقاطعات البلد يف عـامي               -٤٤
، ٢٠١٠ومنذ عام . ، أتاحت للسكان فرصة اإلعراب عن شواغلهم وطرح أفكارهم٢٠٠٩و

لوا بآرائهم يف املشاريع الـيت      تنظّم إدارات املقاطعات اجتماعات سنوية مع السكان كي يد        
  .ُنفِّذت ويقدموا الشكاوى واالقتراحات
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آليات مناسبة للرصد والتقييم    تنفيذ  ومن التحديات الرئيسية اليت تواجهها سيشيل،         -٤٥
  .من أجل سد الفجوة املوجودة بني الصياغة والتنفيذ

خ يف كل من احلـق يف       وأشارت سيشيل إىل اآلثار املباشرة وغري املباشرة لتغري املنا          -٤٦
قلق إزاء عدم إحراز تقدم يف املفاوضات       الوتشعر حكومة سيشيل ب   . التنمية وحقوق اإلنسان  

حـق الـدول    يكرر التأكيد على    وما انفّك رئيس الدولة     . الدولية اجلارية بشأن تغري املناخ    
هارهـا  اجلزرية الصغرية يف الوجود كأمم وناشد األمم األخرى اليت تسعى للحفاظ على ازد            

االقتصادي وتضعه قبل أي اعتبارات أخرى أن تأخذ يف احلسبان تداعيات هذه القـرارات               
  . على حقوق اإلنسان

وذكر الوفد أن تقوية اللجنة الوطنية حلقوق اإلنسان ميثل أولوية وأن هناك حاجة إىل       -٤٧
ضـع املؤسـسات    ملبادئ املتعلقة بو  امواءمتها مع   مزيد من املوارد لضمان السري الفعال هلا و       

، والسعي العتماد اللجنة الوطنية لدى      )مبادئ باريس (الوطنية لتعزيز ومحاية حقوق اإلنسان      
مكانـة  ، وزيادة إبراز جلنة التنسيق الدولية للمؤسسات الوطنية لتعزيز ومحاية حقوق اإلنسان   

  . اللجنة الوطنية
عن احلاجـة إىل     وتعربوتلتزم حكومة سيشيل بإنشاء مكتب استشاري للمواطن،          -٤٨

  .مكتب الشؤون الداخلية للشرطة وتعزيز قدراتهمكانة زيادة إبراز 
وتسلِّم احلكومة بأمهية تشجيع وسائط اإلعالم العامة على األخذ بزمـام املبـادرة               -٤٩

ومن أجل التوعية حبقوق اإلنسان . بصورة أكرب يف جهودها لبث آراء أكثر اختالفاً يف براجمها 
 باستمرار، فإن احلكومة ملتزمة باحلرص على االحتفال بـاليوم العـاملي            على الصعيد الوطين  

ما أحرز من تقدم وما قُوبـل مـن         حلقوق اإلنسان بغرض التحاور مع اجملتمع املدين بشأن         
  . صعوبات فيما يتعلق بتوصيات االستعراض الدوري الشامل

الدولية يف التـشريعات    وتلتمس سيشيل املساعدة التقنية يف جمال إدراج االتفاقيات           -٥٠
  . الوطنية ويف عملية إعداد التقارير الوطنية املوحدة املتعلقة حبقوق اإلنسان املنتظَر تقدميها

  وردود الدولة موضوع االستعراضجلسة التحاور  -باء   

وأثىن عدد من الوفود علـى سيـشيل        . جلسة التحاور  وفداً ببيانات أثناء     ٢٧أدىل    -٥١
وق اإلنسان، وكذلك للمشاورات اليت نظمتها مع اجملتمع املدين أثنـاء           اللتزامها بقضايا حق  
     يف الفـرع الثـاين مـن        اورحجلسة الت وترد التوصيات املقدمة أثناء     . إعداد تقريرها الوطين  

  .هذا التقرير
ومع . وأثنت كندا على سيشيل اللتزامها مببادئ تكافؤ الفرص والعدالة االجتماعية           -٥٢

وأعربـت  . حتدْيني رئيسيني  أن االغتصاب والعنف املرتيل ال يزاالن ميثالن         ذلك، أشارت إىل  
عن قلقها إزاء تقارير عن تنفيذ عمليات انتقامية من أفراد ينتقدون احلكومة وإزاء منع مواقع               
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وسلّمت كذلك بالتحّدي الناجم عـن تغّيـر املنـاخ          . حزب املعارضة على الشبكة العاملية    
وقـدمت  .  تبذهلا سيشيل إلجياد طرائق للحد من تأثرها هبذا التغري         وأشارت إىل اجلهود اليت   

  .كندا توصيات
. ٢٠١٠نـوفمرب  /وأشارت كوبا إىل أمور منها افتتاح أول جامعة يف البلد يف تشرين الثاين              -٥٣

 ١٢ أعمـارهم بـني       األطفال الذين تتراوح   حتصني يف املائة يف     ١٠٠ورحبت أيضاً بتحقيق نسبة     
ارت كوبا إىل أهنا قدمت إسهاماً متواضعاً يف اجلهود اليت تبـذهلا سيـشيل        وأش.  شهراً ٢٣و

 سيشيلياً، يف إطار التعاون الطويـل       ٢٣باستقبال فريق طيب يدرس حالياً يف كوبا يتألف من          
وأشارت أيضاً إىل أن مؤشرات سيشيل االجتماعية هي من بـني أعلـى             . املدى بني البلدين  

افة إىل العوامل اخلارجية املعاكسة، مثل العوملة وتغـري املنـاخ           وباإلض. املؤشرات يف املنطقة  
التحدي الرئيـسي   زال  ي والقرصنة، وبالرغم من اعتماد برنامج إصالحات اقتصادية كلية، ال        

  .وقدمت كوبا توصيات. احلفاظ على اجنازاهتا االجتماعيةالذي تواجهه سيشيل هو 
أحرزته سيشيل يف حتقيق األهداف اإلمنائية      والحظت اجلزائر مع التقدير التقدم الذي         -٥٤

لأللفية كما يتجلى ذلك يف املؤشرات االجتماعية اليت يتوازى بعضها مع مؤشرات البلـدان              
وهلذا التطور أثر إجيايب يف التمتع حبقوق اإلنسان وأمهية كربى بالنـسبة إىل بلـد               . املتقدمة

ئر عن تضامنها مع سيشيل يف التصدي       وأعربت اجلزا . جزري نام يتعّرض ملخاطر تغّير املناخ     
  .وقدمت توصيات. آلفة القرصنة

ورحبت أستراليا بتصديق سيشيل على نظام روما األساسي للمحكمـة اجلنائيـة              -٥٥
وأشارت إىل حظر التمييز القائم     . ٢٠٠٨الدولية وبالنظر يف تقرير جلنة مراجعة الدستور لعام         

 وإىل اخلطوات العملية اليت اختـذهتا       ١٩٩٥عمل لعام   على امليول اجلنسية حتديداً يف قانون ال      
ونّوهت أستراليا بتركيز الربنامج احلكومي لإلسكان      . سيشيل إلتاحة التثقيف حبقوق اإلنسان    

والتعليم على احتياجات األشخاص ذوي اإلعاقة وبالتركيز على القضايا اجلنسانية يف برنامج            
  .وقدمت توصيات. بالعنف املرتيل والدعارةسيما فيما يتعلق  التنمية االجتماعية، وال

وأثنت النرويج على سّن سيشيل قانون جلنة وسائط اإلعالم وتعيني أعـضاء هـذه                -٥٦
وأثنت النرويج كذلك على حتسني سيشيل صـحة        . اللجنة وتعزيز مكتب املفوض االنتخايب    

 عامـاً   ٢٠ األم والطفل؛ ومع ذلك، الحظت أن والدات األمهات الالئي تقل أعمارهن عن           
وأشارت النرويج إىل أن العنف ضد النساء       .  يف املائة من مجيع الوالدات     ١٤تزال متثل حنو     ال

  .وقدمت النرويج توصيات. واألطفال ال يزال يبعث على القلق
 األطفال واإلجنازات   صنيوسلّمت هنغاريا بصفة خاصة بالزيادة املطردة يف نسب حت          -٥٧

وإدراكاً من هنغاريا أن تغّير املناخ يهـدد التمتـع          . و األمية اليت حققتها سيشيل يف جمال حم     
حبقوق اإلنسان، فقد أعربت عن رغبتها يف تلقّي معلومات عن النهج الذي تتبعه احلكومـة               

يزال سارٍ مبوجب    وأشارت إىل أن العقاب البدين ال     . للتخفيف من اآلثار املعاكسة هلذا التغّير     
رتكبة وأن سيشيل رفضت تقدمي التقريـر األويل إىل اللجنـة           القانون كعقوبة على اجلرائم امل    
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، فحال دون متابعة    ١٩٩٣أغسطس  /املعنية حبقوق اإلنسان، الذي حلّ موعد تقدميه يف آب        
  .وقدمت هنغاريا توصيات. حالة احلقوق املدنية والسياسية يف البلد بصورة فعلية

وق اإلنسان وإىل إنـشاء جلنـة       وأشارت فرنسا إىل إنشاء وظيفة املفوض املعين حبق         -٥٨
. ٢٠٠٦ وسائط اإلعالم وإىل التوصيات اليت قدمتها بعثة الكومنولث ملراقبة االنتخابات يف عام           

وأثنت فرنسا على سيشيل لدعم البيان املشترك الصادر عن جملـس حقـوق اإلنـسان يف                
ول واهلوية   بشأن وقف العنف وانتهاكات حقوق اإلنسان القائمة على املي         ٢٠١١مارس  /آذار

 من قانون العقوبـات تقاضـي العالقـات         ١٥١وأشارت مع ذلك إىل أن املادة       . اجلنسانية
  .وقدمت فرنسا توصيات. اجلنسية املثلية بني البالغني املتراضني

ورحبت تركيا بإنشاء اللجنة الوطنية حلقوق اإلنسان وجلنة أخالقيـات املـوظفني              -٥٩
    وأشـارت . وبتشكيل جملس االنتخابات االستـشاري    ات  صفقالعموميني واجمللس الوطين لل   

  وخطـة العمـل الوطنيـة       ٢٠١٢-٢٠٠٨إىل االستراتيجية الوطنية املتعلقة بالعنف املرتيل       
 واالستراتيجية اإلعالمية الوطنية املتعلقة باملـسائل       ٢٠١١-٢٠١٠ملكافحة العنف اجلنساين    

انية وكذلك خطة العمل الوطنيـة       وإىل إنشاء أمانة الشؤون اجلنس     ٢٠١١-٢٠١٠اجلنسانية  
وأعربت تركيا عن التزامها بتقدمي املساعدة إىل سيشيل يف         . ٢٠٠٩-٢٠٠٥اخلاصة بالطفل   

جمال بناء القدرات وبتقدمي املساعدة التقنية يف جماالت الصحة والتعليم واألمن واملؤسـسات             
  .وصيةوقدمت ت. ٢٠٠٨االجتماعية وفقاً إلطار التعاون لصاحل أفريقيا لعام 

وأثنت الواليات املتحدة األمريكية على النهج املتسق الذي تتبعه سيشيل يف حتـسني        -٦٠
. محاية احلقوق املدنية والسياسية باطراد، مبا يف ذلك حرية التجمـع وتكـوين اجلمعيـات              

بيد أهنا أعربـت عـن      . ورحبت بالتقدم احملرز يف معاجلة أوضاع السجون ومعاملة السجناء        
ترات االحتجاز الطويلة قبل احملاكمة وأشارت إىل فرض قيود خمتلفة قد حتّد مـن       قلقها إزاء ف  

  .وقدمت توصيات. حرية الصحافة
ورحبت سلوفينيا بتصديق سيشيل على أكثرية الصكوك األساسية حلقوق اإلنـسان             -٦١

واستفسرت عن خطط التصديق على االتفاقية الدوليـة حلمايـة          . وباجلهود املبذولة لتنفيذها  
يع األشخاص من االختفاء القسري والربوتوكول االختياري التفاقية القضاء على مجيـع            مج

أشكال التمييز ضد املرأة، واتفاقية مناهضة التعذيب وغريه من ضروب املعاملة أو العقوبـة              
القاسية أو الالإنسانية أو املهينة، واتفاقية حقوق الطفل واتفاقية حقـوق األشـخاص ذوي              

 يتعلق باتفاقية حقوق الطفل، تساءلت سلوفينيا عن اخلطوات املتخذة أو املزمع            وفيما. اإلعاقة
وأشارت إىل التأخر يف تقدمي التقريـر األويل إىل         . اختاذها لتنفيذ توصيات جلنة حقوق الطفل     

وطلبت . ١٩٩٣اللجنة املعنية بالقضاء على التمييز ضد املرأة الذي حلّ موعد تقدميه منذ عام      
  .وقدمت توصيات. ت عن تنفيذ االلتزامات النامجة عن هذه االتفاقيةإتاحة معلوما

وأكد وفد سيشيل عدم وجود أعمال انتقامية سياسية يف البلد الذي يتمتع حبكـم                -٦٢
  .وأكّد الوفد عدم علمه مبنع أي موقع على الشبكة العاملية. دميقراطي ُتحَترم فيه حرية التعبري



A/HRC/18/7 

13 GE.11-14441 

 من الدستور حتظر التمييـز      ٢٧ية، الحظ الوفد أن املادة      وفيما يتعلق بامليول اجلنس     -٦٣
 .على أي أساس كان، مبا يف ذلك امليول اجلنسية

عن حـزب     وأضاف الوفد أن املفوض االنتخايب معيَّن من سلطة مستقلة تضّم ممثالً            -٦٤
منذ وكان مجيع مراقيب االنتخابات الدوليني أبلغوا عن تنظيم انتخابات حرة ونزيهة          . املعارضة

  .١٩٩٣اعتماد دستور عام 
  .١٩٩٣مبوجب دستور عام اً صرحياً وأضاف أن العقاب البدين حمظور حظر  -٦٥
ورفض الوفد رفضاً قاطعاً االدعاءات القائلة إن سيشيل رفضت تقدمي تقـارير إىل               -٦٦

  .أن سبب عدم تقدمي التقارير يعود إىل قدرات البلد احملدودةاً هيئات املعاهدات وأكد جمدد
وأضاف الوفد أنه سيستعاض عن قانون األمن العام مبشروع قانون جديد تنظر فيه                -٦٧

  .احلكومة حالياً
وأوضح أن العالقات اجلنسية املثلية بدون موافقة الطرف اآلخر هي الوحيدة الـيت               -٦٨

  .تشكل جرمية
 يف إطـار    وأفاد الوفد أن مسألة فترات االحتجاز الطويلة قبل احملاكمة جيري تناوهلا            -٦٩

سيما عن طريق تكنولوجيا املعلومات      ، وال ٢٠١٠اخلطة االستراتيجية اخلاصة بالقضاء لعام      
  .وحتسني إدارة القضايا وتعيني قضاة جدد

أما قانون التشهري يف سيشيل فيستند إىل القانون اإلنكليزي ويتصل بقضايا القـانون         -٧٠
اخلاص، بينما تسعى جلنة وسائط اإلعالم لتنظيم هذه الوسائط بصورة عامة، مبـا يف ذلـك                

  . آداب السلوك يف مهنة الصحافة
ديق علـى   وأشار الوفد إىل أنه ُيفترض أال تكون هناك عقبة رئيسية حتول دون التص              -٧١

الربوتوكول االختياري التفاقية مناهضة التعذيب والربوتوكول االختياري التفاقية حقـوق          
األشخاص ذوي اإلعاقة ودون التصديق على االتفاقية الدولية حلماية مجيع األشخاص مـن             
االختفاء القسري، وشدد مع ذلك على وجود آليات حتمي من االختفاء القسري، بوسـائل              

وصّدقت سيشيل على الربوتوكول االختيـاري التفاقيـة        . خص أمام احملكمة  منها مثول الش  
 الذي سـيبدأ نفـاذه يف       ٢٠١١مارس  /القضاء على مجيع أشكال التمييز ضد املرأة يف آذار        

 على الربوتوكول االختياري التفاقية     ٢٠١١ووقعت سيشيل يف عام     . ٢٠١١يونيه  /حزيران
    .  األطفال واستغالل األطفال يف املـواد اإلباحيـة        حقوق الطفل املتعلق ببيع األطفال وبغاء     

أما الربوتوكول االختياري   . وال توجد عوائق حتول دون انضمام سيشيل إىل هذا الربوتوكول         
التفاقية حقوق الطفل املتعلق بإشراك األطفال يف الرتاعات املسلحة فقـد بـدأ نفـاذه يف                

  .٢٠١٠سبتمرب /أيلول
إلجراءات اليت اختذهتا سيشيل ملكافحة انتشار فريوس نقـص  واستفسرت أملانيا عن ا    -٧٢

اإليدز، بوسائل منها محالت التوعية الوطنية يف جمايل الـصحة واملؤسـسات            /املناعة البشري 
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التعليمية وكذلك عن طريق وسائط اإلعالم، من أجل القضاء على التحيز والوصم اللـذين              
وأشارت أملانيـا إىل    . اإليدز/ناعة البشري ن بفريوس نقص امل   ويعاين منهما األشخاص املصاب   

القلق الذي أعربت عنه جلنة حقوق الطفل بشأن املاء الصاحل للشرب واستفسرت عن التدابري              
  .وقدمت أملانيا توصية. املتخذة لتنفيذ هذه التوصية

 لتغري املناخ اليت تؤدي إىل أوجه ضعف حمـددة يف           السلبيةوأشارت شيلي إىل اآلثار       -٧٣
 وأشارت كذلك إىل الشواغل بشأن إمكانية إمهال الدول اجلزرية يف خارطة التنميـة              .البلد

وشددت على التزام سيشيل بالتعليم وبصحة األم والطفل ورحبت بالتـدابري الـيت             . الدولية
وشّجعت شيلي سلطات سيشيل على     . اختذهتا لتحسني حالة ذوي اإلعاقة من أطفال وبالغني       

حة محاية أكرب للمجتمع على أساس القـانون الـدويل حلقـوق            مواصلة عملها من أجل إتا    
  .وقدمت شيلي توصيات.  الدوليةاإلنسان ومبادئها

ورحبت األرجنتني باإلجنازات اليت حققتها سيشيل يف اجملاالت املتعلقـة بالرعايـة              -٧٤
 تزمع سيشيل القيام بـه      واستفسرت عمَّ . الصحية وخفض معدل وفيات األمهات واألطفال     

اإليدز واألمـراض   / يتعلق باختاذ تدابري ملقاومة زيادة انتشار فريوس نقص املناعة البشري          فيما
وهنـأت  . د باخلصوص على آثارها يف النـساء      املنقولة عن طريق االتصال اجلنسي، مع التشدي      

  .وقدمت األرجنتني توصيات. سيشيل على مبادراهتا إىل مكافحة العنف القائم على نوع اجلنس
، اليت تتبع هنجاً قائماً على حقوق       ٢٠١٧ ملديف أن استراتيجية سيشيل      والحظت  -٧٥

 الـذي   التدّرجيوسلّمت بالنهج   . اإلنسان، أّدت إىل نتائج إمنائية بارزة يف مجيع أحناء البلد         
تتبعه الدولة لتذليل الصعوبات اليت تواجهها يف جمال حقوق اإلنسان، بـصيغتها الـواردة يف            

وأعربت ملديف عن اعتقادها يف وجوب      . نسان واحلريات األساسية  ميثاق سيشيل حلقوق اإل   
شمل إذكاء الوعي بالطبيعـة املتـشابكة   يهتنئة سيشيل بالنهج الفريد من نوعه الذي تتبعه، و        

  .وقدمت ملديف توصيات. حلقوق اإلنسان والتنمية املستدامة
طفـال،  ورّحبت املكسيك بالتزام سيشيل خبفض معدالت وفيات األمهـات واأل           -٧٦

وبتحسني مستويات التعليم ومكافحة التمييز ضد األشخاص ذوي اإلعاقـة مـن أطفـال              
. وأثنت على إلغاء عقوبة اإلعدام وعلى إنشاء اللجنة الوطنيـة حلقـوق اإلنـسان             . وبالغني

وطلبت املكسيك تقدمي معلومات عن املساعدة التقنية اليت حتتاجها سيشيل من اجملتمع الدويل             
  .وقدمت املكسيك توصيات.  االتفاقيات اليت صدقت عليها تنفيذاً فعاالًلكفالة تنفيذ

وأشارت إسبانيا بصفة خاصة إىل إنشاء اللجنة الوطنية حلقوق اإلنسان وأثنت على              -٧٧
اجلهود اليت تبذهلا سيشيل يف جمايل التدريب على حقوق اإلنسان والتوعية هبـا ويف جمـال                

وبينما الحظت إسـبانيا أن سيـشيل      . يرها إىل هيئات املعاهدات   التعاون مع املفوضية لتقدمي تقار    
طرف يف أكثرية صكوك حقوق اإلنسان، أعربت عن قلقها إزاء عدم تقدمي تقريرهـا األويل إىل                

  . توصياتوقدمت إسبانيا. ١٩٩٣اللجنة املعنية حبقوق اإلنسان، الذي حل موعد تقدميه يف عام 
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همها للصعوبات اليت تواجهها سيـشيل يف جمـال         وأعربت ترينيداد وتوباغو عن تف      -٧٨
واعتربت أن محاية البيئة أداة للبقاء      . النهوض حبقوق اإلنسان، وهي دولة جزرية صغرية نامية       

وأعربت عن ارتياحهـا    . أساسية ملواصلة سياسة التنمية املستدامة اليت تتبعها سيشيل       وسيلة  و
ع ذلك أعربت عن قلقها إزاء ارتفـاع        وم. لقرار سيشيل التصديق على نظام روما األساسي      

اإليدز يف صفوف الشباب، وعن احتمال لـزوم اختـاذ          /انتشار فريوس نقص املناعة البشري    
  .وقدمت توصية. تدابري وقائية أقوى

والحظت اهلند أن احلصول على التعليم والتسجيل يف املدارس االبتدائية لكل مـن               -٧٩
 نسبة الكبار الذين يعرفون القراءة   أن يف املائة، و   ١٠٠غ  بلالفتاً  الذكور واإلناث سّجل معدالً     

تضاعف اإليدز قد   /والحظت أن انتشار فريوس نقص املناعة البشري      .  يف املائة  ٩٦والكتابة  
. ثـالث مـرات   تـضاعف    مرة خالل العشرين سنة املاضية وأن عدد احلاالت          ٢٥ مبقدار

النسخ العكسي باجملان وطلبت تقدمي     وأحاطت اهلند علماً بإتاحة العالج مبضادات فريوسات        
وشـجعت  . احملددة اهلدفمعلومات عن اجلهود املبذولة يف جمال التوعية عن طريق احلمالت      

سيشيل على كفالة مواءمة اللجنة الوطنية حلقوق اإلنسان متاماً مع مبادئ بـاريس وعلـى               
فل املتعلق ببيـع    مواصلة جهودها للتصديق على الربوتوكول االختياري التفاقية حقوق الط        

  .األطفال وبغاء األطفال واستغالل األطفال يف املواد اإلباحية
وأعربت عن قلقها   . ورّحبت اململكة املتحدة بالتزام سيشيل القوي حبقوق اإلنسان         -٨٠

وبينما رحبت بإنشاء جلنة وسائط اإلعـالم،       . إزاء احلّد من حرية التعبري يف وسائط اإلعالم       
وشجعت على تعزيـز    . شيل بذل مزيد من اجلهود لكفالة استقالهلا      الحظت أنه بإمكان سي   

وبالرغم من تـسليمها  . اللجنة الوطنية حلقوق اإلنسان، وأشارت إىل عدم متثيل اجملتمع املدين    
إنشاء جلنة مستقلة لتلقي الشكاوى ضد أفراد فإهنا تتطلع إىل بإنشاء مكتب الشؤون الداخلية، 

وقدمت . ل باحلاجة إىل ضمان اتساق تشريعها مع الدستور       باعتراف سيشي ت  برّح و .الشرطة
  .اململكة املتحدة توصيات

اإليدز، أبلغ وفد سيشيل أن وزارة الصحة   /وفيما يتعلق بفريوس نقص املناعة البشري       -٨١
وجيري حاليـاً اسـتعراض   . وضعت برناجماً لصاحل احلامالت ملنع العدوى من األم إىل الطفل       

  .٢٠١١االستراتيجية، وسُيحدَّد اجليل الثاين قبل هناية عام /السياسة/ملطة العخلاجليل األول 
وأشارت سيشيل إىل أنه ال علم هلا بوجود أي صعوبات حتول دون احلصول علـى                 -٨٢

  .املاء الصاحل للشرب يف اجلزر اخلارجية النائية
فـني  يف توجيه دعوة مفتوحـة ودائمـة إىل املكلَّ     فعالً  وذكرت سيشيل أهنا ستنظر       -٨٣

للحـصول  ويستوجب ذلك تقدمي طلب إىل احلكومة       . بواليات يف إطار اإلجراءات اخلاصة    
  .موافقتهاعلى 
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وذكّر الوفد بعدم وجود بعثة دائمة لسيشيل يف جنيـف، وأعـرب عـن دعمـه                  -٨٤
للمقترحات املقدَّمة يف سياق الفريق احلكومي الدويل املفتـوح العـضوية العامـل املعـين               

  .لس حقوق اإلنسان وأدائه لتناول االحتياجات اخلاصة بالوفود الصغريةباستعراض عمل جم
     وفيما يتعلق بالعهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية، شدَّد الوفـد علـى              -٨٥

أن احلكومة ستتيح رّدها على االستنتاجات املؤقتة للجنة املعنية حبقـوق اإلنـسان حبلـول               
  .٢٠١٢أبريل /نيسانقرير الوطين قبل  وستقّدم الت٢٠١١مايو /أيار
    /أيـار وفيما يتعلق حبرية التعبري يف سياق االنتخابات الرئاسية املُزَمع تنظيمهـا يف               -٨٦

، شدَّد الوفد على أن الفرص متاحة أمام مجيع املرشحني لبث براجمهم السياسية             ٢٠١١مايو  
  .لتعبري عن آرائهم يف كََنف احلريةوعلى تساوي فترات البث وإمكانية عقد اجتماعات سياسية وا

وأفاد الوفد أنه سُتولَى العناية الواجبة لتغيري أحكام النظام األساسي للجنة الوطنيـة               -٨٧
  .حلقوق اإلنسان اليت ال تتسق مع مبادئ باريس

إىل املـوارد   اً  وأشار الوفد إىل لزوم تلقي سيشيل املساعدة يف مجيع اجملاالت نظـر             -٨٨
 وكفالة اتساقها مع املعـايري الدوليـة،        ودة، مبا يف ذلك لغرض صياغة القوانني      البشرية احملد 

وإعداد التقارير الوطنية املُقدَّمة إىل هيئات املعاهدات التابعة لألمم املتحدة وتقيـيم اهليئـات              
  .الوطنية حلقوق اإلنسان وكفالة امتثاهلا للمعايري الدولية

عوامل اخلارجية، مبا فيها تغيُّر املناخ والقرصنة،       والحظت كوستاريكا مع القلق أثر ال       -٨٩
وسلَّمت بالصعوبات والقيود الرئيسية الـيت تواجههـا سيـشيل          . يف التمتع حبقوق اإلنسان   

وأعربت عن تقديرها لإلجراءات اليت تتخذها ملواجهة هذه الصعوبات، وال سيما يف جمـايل              
وأعربت عن  . ل على املُضي قُُدماً   سيشيوشجعت  . التثقيف حبقوق اإلنسان والتدريب عليها    

والحظت أن هذا االلتزام يتطلب استثماراً      . شواغل إزاء تقدمي التقارير إىل هيئات املعاهدات      
  .وقدمت توصيات. هاماً يف املوارد البشرية واالقتصادية

وأعربت جنوب أفريقيا عن رغبتها يف تلقّي معلومات إضافية عن اخلطوات املتخذة              -٩٠
. ساق أحكام النظام األساسي للجنة الوطنية حلقوق اإلنسان مع مبـادئ بـاريس            لكفالة ات 

. ونّوهت باستراتيجية سيشيل ملعاجلة مسألة التقارير الواجب تقدميها إىل هيئات املعاهـدات           
 وأشارت إىل القلق الذي أعربت عنه جلنة حقوق الطفل بشأن إمكانية مقاضـاة األطفـال               

 .  عاماً على اجلرائم اجلنائية يف ظـل بعـض الـشروط           ١٢ و ٨الذين تتراوح أعمارهم بني     
  .وقدمت توصيات

واعترب أنه  . ورحَّب املغرب بإجنازات سيشيل ذات الصلة باألهداف اإلمنائية لأللفية          -٩١
ينبغي لسيشيل أن تستفيد من املساعدة الدولية لتجاوز أوجه الضعف يف امليدان االقتصادي،             

 لتغيُّر املناخ أمر مرغوب فيـه      املناوئةلى مكافحة القرصنة واآلثار     وأن تعزيز التعاون الدويل ع    
ورحَّب بإنشاء اللجنة الوطنية حلقوق اإلنسان ومكتب أمني املظامل وجلنة أخالقيـات            . جدا
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وأعرب عن رغبته يف معرفة مدى استيفاء هذه اآلليات املعايري الدوليـة،      . املوظفني العموميني 
التدابري املتخذة لكفالة االستفادة املُثلى مـن مهـام هـذه           ا هي   ممبا فيها مبادئ باريس، و    

  .وقدم توصيات. املؤسسات
األساسـية  وأفادت الصني أن سيشيل مكَّنت مجيع مواطنيها من الرعاية الـصحية              -٩٢

اجملانية ومن التعليم اإللزامي الذي يدوم عشر سنوات واختذت تدابري فعالة للحّد من الفقـر               
 الصني علماً بأن سيشيل تعـاين مـن         حاطتوأ. ئات الضعيفة ومصاحلها  ومحاية حقوق الف  

صعوبات حتول دون محاية حقوق اإلنسان وتعزيزها بسبب املعوقـات الـيت تواجههـا يف               
املساعدة تقدمي  ودعت الصني اجملتمع الدويل إىل      . مستوى التنمية وعدم كفاية املوارد البشرية     

  .البناءة إىل سيشيل
شيوس باإلصالحات االقتصادية الكلية الطموحة والحظت أن تغيُّـر         مورينوَّهت  و  -٩٣

املناخ ميثّل هتديداً خطرياً للدول اجلزرية الصغرية اليت تعتمد اقتصاداهتا اعتماداً كـبرياً علـى               
 الـدعم   تقدميودعت اجملتمع الدويل إىل     . صناعات صيد السمك والسياحة القائمة على البيئة      

واستفسرت موريشيوس عن نوايا سيشيل     . ر تغيُّر املناخ والقرصنة   إىل سيشيل للتخفيف من أث    
يف استعراض النظام القانوين املتعلق بامتالك جهات خاصة الصحف ووسائط البث اإلذاعـي             

وحيث إن رئيسة اللجنة الوطنية حلقوق اإلنسان هي كـذلك أمينـة            . وإصدار تراخيص هلا  
لواليتني وتساءلت عن خطـط اسـتعراض       املظامل، أشارت موريشيوس إىل احتمال تداخل ا      

  .وقدمت توصيات. احلالة
وذكَرت إكوادور أن عبء تقدمي تقارير إىل هيئات املعاهدات جتاوز قدرات سيشيل            -٩٤

. وأعربت عن تقديرها للجهود اليت تبذهلا رغم ذلك لاللتزام باالستعراض الدوري الـشامل            
 وحثَّت سيشيل على مواصلة اختاذ مجيـع        إكوادور مبؤشر التنمية االقتصادي العايل    نوَّهت  و

 . حبقـوق اإلنـسان     كـامالً اً  التدابري الالزمة لتحقيق تقدم مطرد يسهم يف متتع شعبها متتع         
  .وقدمت توصيات

وأثنت سلوفاكيا على التقدم احملرز بشأن احلق يف التعليم، والتزام سيشيل بصحة األم               -٩٥
بانضمام سيشيل إىل الصكوك الدولية األساسـية       ت  هنوَّو. والطفل وبالرعاية الصحية عامةً   

حلقوق اإلنسان وأشارت إىل أوجه ضعفها إزاء الكوارث الطبيعية والقيود املفروضة عليها يف             
إىل اً  وأشارت أيـض  . جمايل املوارد املالية والبشرية، وكذلك تبعية االقتصاد للموارد الطبيعية        

 وقـدمت  . السجون ومـستويات املعيـشة فيهـا      التدابري املتخذة لتحسني احلالة األمنية يف       
  .سلوفاكيا توصيات

وأشارت جيبويت إىل إنشاء اللجنة الوطنية حلقوق اإلنسان وجلنة أخالقيات املوظفني             -٩٦
 وأعربت جيبويت عن تقديرها لتعيني امـرأة يف         .احلكم الرشيد لغرض تعزيز   اً  العموميني أيض 

أن تستفيد سيشيل من الدعم واملساعدة التقنـيني        وأعربت عن األمل يف     . وظيفة أمني املظامل  
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املقدمني من اجملتمع الدويل لتذليل الصعوبات اليت تواجهها، وخباصة أوجه الـضعف البيئيـة              
  .وقدمت جيبويت توصيات. بسبب تغيُّر املناخ

فعندما . وأشار وفد سيشيل إىل أن قانون العقوبات ينص على سن املسؤولية اجلنائية             -٩٧
. جلاين سن السابعة، جيري حتديد العقلية اإلجرامية على أساس كل حالة على حـدة     يتجاوز ا 

وفيما يتعلق بالدعاوى اخلاصة باألحداث، تتألف حمكمة األحداث من قـاضٍ متخـصص             
  .وأشخاص مؤهلني من عامة الناس ُيختارون على أساس خرباهتم

غرامات وتعليق األحكام   وتوجد يف سيشيل أشكال عقابية بديلة للسجن، مبا فيها ال           -٩٨
  .بيد أن سلطة اختاذ قرار تطبيقها منوطة باجلهاز القضائي. شروطوالسراح امل

بصفتها رئيـسة اللجنـة     ودورها  وأوضح الوفد أوجه التآزر بني دور أمينة املظامل           -٩٩
مـن  الوطنية حلقوق اإلنسان، نظراً إىل أن هذا الدور يوّسع والية أمينة املظامل وميكّن مكتبها              

  .سلطات إضافية للتحقيق يف انتهاكات املؤسسات املُكلَّفة بإنفاذ القانون

  أو التوصيات/االستنتاجات و  -ثانياً   
      ستنظر سيشيل يف التوصيات التالية، وستقدم ردوداً عليهـا يف حينـها، علـى               -١٠٠

أال يتجاوز ذلك الدورة الثامنة عشرة جمللـس حقـوق اإلنـسان املزمـع عقـدها يف                 
  .٢٠١١سبتمرب /يلولأ

التصديق يف أسرع وقت ممكن على االتفاقية الدولية حلمايـة مجيـع              ١-١٠٠  
  ؛)أملانيا(األشخاص من االختفاء القسري 

تدرجيياً يف التصديق على الربوتوكولني االختياريني التفاقيـة        النظر    -٢-١٠٠  
  ؛)شيلي(حقوق الطفل وغريمها من الصكوك 

التصديق على الربوتوكولني االختياريني امللحقـني      ظر يف إمكانية    الن  -٣-١٠٠  
بالعهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية واتفاقية القـضاء علـى مجيـع        
أشكال التمييز ضد املرأة واتفاقية حقوق الطفل واتفاقية األشخاص ذوي اإلعاقة           

  ؛)نياألرجنت(واالتفاقية الدولية حلماية مجيع األشخاص من االختفاء القسري 
النظر يف االنضمام إىل صكوك حقوق اإلنسان اليت مل تنضم إليها بعد          -٤-١٠٠  

  ؛)كوستاريكا(وخباصة الربوتوكول االختياري التفاقية مناهضة التعذيب 
 عملية التصديق على الربوتوكول االختياري التفاقية القـضاء         إمتام  -٥-١٠٠  

وكول االختياري التفاقيـة     مجيع أشكال التمييز ضد املرأة، وكذلك الربوت       على
حقوق الطفل املتعلق بإشراك األطفال يف الرتاعـات املـسلحة والربوتوكـول            

  ؛)إسبانيا(االختياري التفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة 
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 عملية التصديق على الربوتوكول االختياري التفاقية القـضاء         إمتام  -٦-١٠٠  
وتوكول االختياري التفاقية حقوق    على مجيع أشكال التمييز ضد املرأة وعلى الرب       

الطفل املتعلق ببيع األطفال وبغاء األطفال واستغالل األطفال يف املواد اإلباحيـة            
والنظر يف التصديق على الربوتوكولني االختياريني التفاقية مناهـضة التعـذيب،       
والعهد الدويل اخلاص باحلقوق االقتصادية واالجتماعيـة والثقافيـة واالتفاقيـة     

  ؛)إكوادور(لية حلماية مجيع األشخاص من االختفاء القسري الدو
مواصلة بذل جهودها الرامية إىل التصديق على املعاهدات األساسية           -٧-١٠٠  

حلقوق اإلنسان وتنفيذها، وزيادة تطوير اإلطار املؤسسي لتنفيذ معايري حقـوق           
  ؛)سلوفينيا(اإلنسان الواردة فيها 

    بشأن وضع األشـخاص عـدميي اجلنـسية     تفاقيةاالالتصديق على     -٨-١٠٠  
 ١٩٦١تفاقية بشأن خفض حاالت انعـدام اجلنـسية لعـام           اال و ١٩٥٤لعام  

  ؛)سلوفاكيا(
    ٢٠٠٨تنفيذ التوصيات الناجتة عـن مراجعـة الدسـتور لعـام              -٩-١٠٠  

  ؛)اململكة املتحدة(
لية اعتماد املؤسسة الوطنية حلقوق اإلنسان لدى جلنة التنسيق الدو          -١٠-١٠٠  

للمؤسسات الوطنية لتعزيز ومحاية حقوق اإلنسان وإتاحة املوارد املناسبة هلـذه           
  ؛)اجلزائر(املؤسسة 

العمل من أجل تطابق أحكام النظام األساسي للجنة الوطنية حلقوق            -١١-١٠٠  
  ؛)أستراليا(مع مبادئ باريس اً تاماً اإلنسان تطابق

فقـاً ملبـادئ بـاريس      إنشاء مؤسسة وطنية حلقوق اإلنـسان و        -١٢-١٠٠  
  ؛)األرجنتني(
اختاذ تدابري تكفل اتساق اللجنة الوطنية حلقوق اإلنسان مع مبادئ            -١٣-١٠٠  

  ؛)إسبانيا(باريس 
اختاذ تدابري تكفل استقالل اللجنة الوطنية حلقوق اإلنسان ومتثيـل            -١٤-١٠٠  

  ؛)اململكة املتحدة(اجملتمع املدين فيها 
لجنة الوطنية حلقوق اإلنسان وقـدرهتا علـى        تعزيز دور رئيسة ال     -١٥-١٠٠  

  ؛)فرنسا(املبادرة 
كفالة توازن جملس االنتخابات االستشاري ومتثيله من أجل ضمان           -١٦-١٠٠  

  ؛)النرويج(استقالل املفوض االنتخايب عند رصد االنتخابات 
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مواصلة تعزيز استقالل جملس االنتخابات االستـشاري وفعاليتـه           -١٧-١٠٠  
  ؛)النرويج(انتخابية شاملة تكفل حرية االنتخابات القادمة ونزاهتها بإنشاء جلنة 

تنفيذ التوصيتني الصادرتني عن بعثة مراقبة االنتخابـات التابعـة            -١٨-١٠٠  
 بتحويل وظيفة املفوض االنتخايب، وهو مسؤول تعينه     ٢٠٠٦منولث يف عام    وللك

  اءمة قـانون النظـام     ومجاعية؛ ومو بالكامل  احلكومة، إىل جلنة انتخابية مستقلة      
ـ              ة العام الذي حيكم االجتماعات العامة مع مبادئ الدسـتور يف سـياق مراجع

  ؛)فرنسا (دستورية
كفالة توازن جلنة وسائط اإلعالم يف سيشيل ومتثيلها بتعيني مواطنني   -١٩-١٠٠  

  ؛ )النرويج(مستقلني وحمايدين كأعضاء يف اللجنة 
 استقالل جلنة وسائط اإلعالم اسـتقالالً       اختاذ تدابري فورية لكفالة     -٢٠-١٠٠  

  ؛)اململكة املتحدة(كامالً 
 -مواصلة تطبيق استراتيجيات وخطـط التنميـة االجتماعيـة            -٢١-١٠٠  

  ؛)كوبا(االقتصادية يف البلد 
توفري مجيع املوارد الالزمة واملتاحـة لكفالـة التنفيـذ النـاجح              -٢٢-١٠٠  

جنوب (تبقية وتقدميها إىل هيئات املعاهدات      الستراتيجية معاجلة إعداد التقارير امل    
  ؛)أفريقيا

التعاون مع اللجنة املعنية حبقوق اإلنسان وتقدمي تقريـر الدولـة             -٢٣-١٠٠  
  ؛)هنغاريا(ملا هو مطلوب اً الطرف إليها وفق

اختاذ تدابري لالمتثال إىل التزامها بتقدمي تقارير دورية إىل اللجنـة             -٢٤-١٠٠  
 من العهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنيـة   ٤٠ان وفقاً للمادة    املعنية حبقوق اإلنس  

  ؛)إسبانيا(والسياسية، وكفالة التعاون الكامل مع هذه اآللية 
تقدمي التقارير اليت حيني موعد تقدميها إىل هيئات املعاهدات وإبالغ            -٢٥-١٠٠  

    يـة هلـذا    اهليئات املعنية يف األمم املتحدة باحتياجاهتا يف جمـال املـساعدة التقن           
  ؛)اجلزائر(الغرض 

  ؛)سلوفينيا(اختاذ خطوات لتنفيذ توصيات هيئات املعاهدات   -٢٦-١٠٠  
متابعة توصيات جلنة خرباء منظمة العمل الدولية املعنيـة بتطبيـق             -٢٧-١٠٠  

 ٢٠٠٦  بصيغته املعدلة لعام   ٤االتفاقيات والتوصيات لكي يكفل قانون العمل رقم        
  ؛)جيبويت ( القيمةامالت عن العمل املتساويتساوي أجور العمال والع

  توجيه دعوة دائمة إىل املكلفني بواليـات يف إطـار اإلجـراءات              -٢٨-١٠٠  
  ؛)سلوفينيا(اخلاصة 
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النظر يف توجيه دعوة مفتوحة ودائمة إىل املكلفني بواليات يف إطار             -٢٩-١٠٠  
  ؛)شيلي(اإلجراءات اخلاصة 

خلاصة  كلفني بواليات يف إطار اإلجراءات    توجيه دعوة دائمة إىل امل      -٣٠-١٠٠  
  ؛)ملديف(اإلصالحات املتصلة حبقوق اإلنسان ودعمها إلنارة بوصفها طريقة 

توجيه دعوة مفتوحة ودائمة إىل مجيع املكلفني بواليـات يف إطـار       -٣١-١٠٠  
  ؛)إسبانيا(اإلجراءات اخلاصة 

ت يف جمال حقـوق     توجيه دعوة مفتوحة ودائمة إىل املكلفني بواليا        -٣٢-١٠٠  
  ؛)إكوادور(اإلنسان يف إطار اإلجراءات اخلاصة 

   الرد على استبيانات املكلفـني بواليـات يف إطـار اإلجـراءات              -٣٣-١٠٠  
  ؛)جيبويت(اخلاصة 

النظر يف التعاون بصورة أنشط مع املكلفـني بواليـات يف إطـار             -٣٤-١٠٠  
على استبيانات األسـئلة    اإلجراءات اخلاصة، وتوجيه دعوة دائمة إليهم، والرد        

  ؛)كوستاريكا(واألجوبة املتعلقة مبسائل مواضيعية 
العمل مع مفوضية األمم املتحدة السامية حلقوق اإلنـسان علـى             -٣٥-١٠٠  

إعداد وثيقة أساسية مشتركة كطريقة لتبسيط إعداد التقارير املقدمة إىل هيئـات    
  ؛)ملديف (عبئهاملعاهدات والتخفيف من 

اد القوانني وتعزيز الربامج الرامية إىل القضاء علـى انعـدام           اعتم  -٣٦-١٠٠  
   املساواة بني اجلنسني، وال سيما فيما يتعلق باستفادة الرجـال والنـساء مـن             

  ؛)املكسيك (األجورالفرص و
تعزيز التدابري الرامية إىل إدماج االعتبارات اجلنـسانية بـصورة            -٣٧-١٠٠  

 إعداد امليزانيات املراعيـة لالعتبـارات       منتظمة يف السياسات العامة وعن طريق     
  ؛)املغرب(اجلنسانية عند االقتضاء 

مواصلة اعتماد وتنفيذ الـسياسات العامـة الراميـة إىل محايـة              -٣٨-١٠٠  
األشخاص ذوي اإلعاقة وكفالة تساوي وصوهلم إىل ما يليق هبم من سكن وعمل             

  ؛)إكوادور(وصحة 
تعزيزها ملنع مجيع أشكال العنف ضد      احلفاظ على اجلهود املبذولة و      -٣٩-١٠٠  

  ؛)األرجنتني(والقضاء عليها  اعليهاملرأة واملعاقبة 
النظر يف وضع برامج تستهدف القضاء على العنف ضد النـساء             -٤٠-١٠٠  

  ؛)ملديف(بصورة قاطعة واألطفال 
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اعتماد تدابري حلماية النساء واألطفال من العنف املرتيل واالستغالل           -٤١-١٠٠  
  ؛)إكوادور(واالجتار باألشخاص وتنفيذ هذه التدابري اجلنسي 

اختاذ تدابري لتحسني تنفيذ القوانني القائمة اليت جترِّم االغتـصاب            -٤٢-١٠٠  
   والعنف املرتيل، بوسائل منها التحقيق الشامل يف مجيع أعمـال العنـف ضـد              

 وبنـاء   النساء ومقاضاهتا، وإتاحة التدريب للموظفني املكلفني بإنفـاذ القـانون         
  ؛)كندا(قدراهتم 

اختاذ خطوات لتعزيز استفادة ضحايا العنف املرتيل واجلنسي مـن            -٤٣-١٠٠  
  ؛)كندا(املشورة واخلدمات ذات الصلة، بوسائل منها كفالة إتاحة املوارد املناسبة 

    تعزيز النظام القضائي على حنو يكفـل التـصدي للعنـف ضـد              -٤٤-١٠٠  
 تفعة من األطفال الـذين يتعّرضـون لالعتـداء         النساء واألطفال وللنسب املر   

  ؛)النرويج(اجلنسي 
وضع تدابري وآليات فعالة لتلقي الشكاوى املتعلقة بإساءة معاملـة            -٤٥-١٠٠  

األطفال واالعتداء عليهم مبا يف ذلك االعتداء اجلنسي ومتابعة هذه الـشكاوى            
راعي احتياجـات  والتحقيق فيها عن طريق التحقيقات والدعاوى القضائية اليت ت      

  ؛)سلوفاكيا(الطفل مبا يشمل محاية خصوصيته 
اعتماد تدابري لتحسني نظام محاية األطفال واملـراهقني، وبـصفة            -٤٦-١٠٠  

خاصة القضاء على االعتداء على األطفال يف البيوت وإصـالح نظـام قـضاء              
  ؛)املكسيك(األحداث 

فال، والقضاء علـى    مواصلة اعتماد تدابري عملية تكفل محاية األط        -٤٧-١٠٠  
العنف واالعتداء عليهم وال سيما يف البيوت واملدارس ويف املؤسسات األخـرى          

  ؛)كوستاريكا(املعنية برعاية األطفال ومحايتهم 
تنظيم محالت توعية ترمي إىل منـع االعتـداء علـى األطفـال                -٤٨-١٠٠  

ج ومكافحته، وكفالة استفادة الضحايا من سبل االنتـصاف وإعـادة اإلدمـا           
  ؛)سلوفاكيا(االجتماعي 

  ؛)هنغاريا(وقف اللجوء إىل العقوبة البدنية حبكم القانون   -٤٩-١٠٠  
وضع حد أدىن صريح لسن املسؤولية اجلنائية يف مستوى مقبـول             -٥٠-١٠٠  

  ؛)تركيا(اً دولي
       ة اجلنائيـة وفقـاً للمعـايري      ـرفع احلد األدىن لـسن املـسؤولي        -٥١-١٠٠  

  ؛)سلوفاكيا(الدولية 
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اختاذ خطوات إلصالح نظام قضاء األحداث تكفل اتـساقه مـع             -٥٢-١٠٠  
  ؛)جنوب أفريقيا(املعايري الدولية الواردة يف اتفاقية حقوق الطفل 

حيثما أمكن ذلك    اعتماد عقوبات بديلة للسجن      ةالنظر يف إمكاني    -٥٣-١٠٠  
  ؛)املغرب( إدماج السجناء يف اجملتمع ةإلعادوتدابري 

ذ خطوات لزيادة فعالية مؤسساهتا القضائية وشفافيتها؛ والقضاء        اختا  -٥٤-١٠٠  
  ؛)الواليات املتحدة(على الفترات الطويلة قبل احملاكمة 

تكثيف اجلهود املبذولة لتحـسني ظـروف مرافـق الـسجون              -٥٥-١٠٠  
 ؛)سلوفاكيا(

إنشاء جلنة مستقلة لتلقي الشكاوى املقدَّمة ضد أفـراد الـشرطة             -٥٦-١٠٠  
  ؛)املتحدةاململكة (
مواءمة تشريعها مع التزامها باملساواة وعدم التمييز، عـن طريـق           -٥٧-١٠٠  

  ؛)كندا(حظر التمييز القائم على امليول اجلنسية أو اهلوية اجلنسانية 
سن تشريع حيظر صراحة التمييز ضد األشخاص على أساس امليول            -٥٨-١٠٠  

  ؛)أستراليا(أو اهلوية اجلنسانية 
قانوهنا اجلنائي مع التزاماهتا الدولية باختاذ التدابري املناسـبة         مواءمة    -٥٩-١٠٠  

لكفالة عدم خضوع األنشطة اجلنسية املثلية بني البالغني املتراضـني للعقوبـات            
  ؛)النرويج(اجلنائية 

عن طريق رفع الطابع اجلُرمي تأكيد التزامها باملساواة وعدم التمييز       -٦٠-١٠٠  
 البالغني املتراضني وكذلك األحكام التمييزية الـيت        لعالقات اجلنسية املثلية بني   ل

  ؛)فرنسا(تتعلق باملثليات واملثليني ومشتهي اجلنسني ومغايري اهلوية اجلنسية 
    إلغاء مجيع أحكام القانون احمللي اليت جتـرم العالقـات اجلنـسية             -٦١-١٠٠  

ثلـيني ومـشتهي    املثلية بني البالغني املتراضني ومكافحة التمييز ضد املثليات وامل        
  اجلنسني ومغايري اهلوية اجلنسية عن طريق اختاذ تـدابري سياسـية وتـشريعية             

  ؛)إسبانيا(وإدارية 
دعوة اللجنة الوطنية حلقوق اإلنـسان إىل رصـد االنتخابـات             -٦٢-١٠٠  

  ؛)النرويج(
 للمعارضنيلألفراد و لضمان إتاحة اإلمكانية    وضع اآلليات املناسبة      -٦٣-١٠٠  

 العامـة والتظـاهرات الـسلمية       التجمعـات من املشاركة حبرية يف      السياسيني
واإلعراب عن آرائهم دون خشية التعرض ألعمال انتقامية، مبا يف ذلك عرب مجيع          

  ؛)كندا(أشكال وسائط اإلعالم 
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حتسني كفالة حرية الصحافة وخباصة ضمان استقالل جلنة وسـائط        -٦٤-١٠٠  
  ؛)فرنسا(اإلعالم 

 على إصدار التراخيص لوسائط     السارية تعديل القانون    بدء عملي   -٦٥-١٠٠  
اإلعالم وادعاءات التشهري، مبا يوفّر درجة أكرب من حريـة وسـائط اإلعـالم              

الواليـات  (وإتاحتها جلميع األحزاب واملرشحني أثناء احلمـالت االنتخابيـة          
  ؛)املتحدة

ذاعـة يف   تيسري إتاحة درجة أكرب من تنوع الربامج اليت تبثهـا اإل            -٦٦-١٠٠  
  ؛)أستراليا(سياق التعديل احلايل للدستور 

مواصلة تنفيذ الربامج والتدابري املصممة لكفالة تعمـيم خـدمات            -٦٧-١٠٠  
  ؛)كوبا(التعليم والصحة والضمان االجتماعي 

      إعطاء األولوية الستفادة املراهقـات مـن التثقيـف خبـدمات            -٦٨-١٠٠  
وكذلك لقيـامهن بـذلك دون موافقـة        الصحة اإلجنابية ووسائل منع احلمل،      

  ؛)النرويج (الوالدين
تعزيز برامج التدخل لصاحل الشباب اليت تكفل توعيتهم بدرجـة            -٦٩-١٠٠  

اإليدز وتتيح على نطاق أوسع املـشورة يف        /أكرب بفريوس نقص املناعة البشري    
جمال الصحة اإلجنابية عند االقتضاء عن طريق خمتلـف الـربامج االجتماعيـة             

  ؛)ترينيداد وتوباغو(مية احلكو
تعـاطي  تكثيف جهودها لتجاوز اآلفات االجتماعية، مبـا فيهـا            -٧٠-١٠٠  

  ؛)اجلزائر(املخدرات 
ضمان تعميم احلصول على املاء الـصاحل للـشرب وخـدمات             -٧١-١٠٠  

  ؛)سلوفينيا (اإلصحاح
مضاعفة جهودها لتنفيذ توصيات جلنة حقوق الطفل بشأن تطبيـق        -٧٢-١٠٠  

البيئية اليت تضمن تعميم احلصول على املاء الصاحل للشرب وخـدمات           القواعد  
  ؛)املغرب(اإلصحاح 

حترار العاملي، بوسائل   المواصلة جهودها الدولية الرائدة ملكافحة ا       -٧٣-١٠٠  
منها تذكري البلدان املتقدمة وغريها من الدول اليت تنبعث منها كميات كبرية من             

ية حقوق اإلنسان وتعزيزها يف سيشيل عن طريـق         غازات الدفيئة بالتزاماهتا حبما   
  ؛)ملديف(خفض انبعاثات غازات الدفيئة إىل مستويات آمنة 
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النظر يف وضع استراتيجية وطنية للتثقيف حبقوق اإلنسان تغطـي            -٧٤-١٠٠  
حبقـوق اإلنـسان    لتعزيز الوعي   اجلمهور  عامة  من قطاع التعليم النظامي و      كالً

  ؛)موريشيوس(وتنفيذ تلك االستراتيجية 
مواصلة نفس العملية االستشارية يف إطـار متابعـة االسـتعراض             -٧٥-١٠٠  

  ؛)جنوب أفريقيا(الدوري الشامل املزمع القيام هبا 
التماس املساعدة التقنية الالزمة والتعاون على تنفيذ التوصيات اليت      -٧٦-١٠٠  

  ؛)املكسيك(قبلتها يف إطار االستعراض الدوري الشامل 
التماس املساعدة التقنية، عند االقتضاء، من شركاء التنمية علـى            -٧٧-١٠٠  

 بتقدمي التقارير وبإدراج االتفاقيات الدولية يف تشريعها الـوطين          الوفاء بالتزاماهتا 
ــان  ــدعو إىل ذلــك الفقرت ــوطين ١٣٢ و١٣١كمــا ت ــر ال  مــن التقري

)A/HRC/WG.6/11/SYC/1) (؛)موريشيوس  
توصيات الواردة يف هذا التقرير تعّبر عن موقف الدولة         أو ال /مجيع االستنتاجات و    -١٠١

وال ينبغي تأويلها على أهنا حتظـى       . أو الدولة موضوع االستعراض   /اليت قدمته و  ) الدول(
  .بتأييد الفريق العامل ككل
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  املرفق

  تشكيلة الوفد    
 The delegation of Seychelles was headed by Mr. Ronny James Govinden, Attorney 

General of Seychelles and composed of the following members: 

• Mrs. Marie Josée Bonne, Special Adviser, Ministry of Social Development and 
Culture; 

• Mrs. Sandra Michel, Second Secretary, Treaties and Consular Affairs Section, 
Ministry of Foreign Affairs;  

• Ms. Marquise David, Consultant; 

• Mr. Bernard Elizabeth, Chairperson of the Liaison Unit of NGOs in Seychelles 
(LUNGOS); 

• Mr. Steve Lalande, Chief Executive Officer of the Liaison Unit of NGOs in 
Seychelles (LUNGOS). 

        
  
  


