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  املنهجية وعملية التشاور  -أوالً 
جمموعة املبـادئ املتعلقـة ببنـاء       "ب مت االسترشاد يف إعداد تقرير سيشيل الوطين          -١

" املبادئ التوجيهية العامة لتقدمي التقارير يف إطار االستعراض الدوري الشامل         "ب و" املؤسسات
 ٢٧ املؤرخ  ٦/١٠٢ واملقرر   ٢٠٠٧يونيه  / حزيران ١٨ املؤرخ   ٥/١ القرار   وفق ما ينص عليه   

  .، على التوايل، الصادرين عن جملس حقوق اإلنسان٢٠٠٧سبتمرب /أيلول
إعمـال  "وكجزء من عملية اإلعداد، نظمت حكومة سيشيل حلقة عمل بـشأن              -٢

وتلخصت أهداف  . يبدعم مايل من برنامج األمم املتحدة اإلمنائ      " حقوق اإلنسان يف سيشيل   
حلقة العمل تلك يف التوعية باألهداف واملبادئ اهلامة لعملية االستعراض الدوري الشامل ويف             

وقال وزير  . إجراء نقاش صريح بشأن حقوق اإلنسان مع طائفة واسعة من أصحاب املصلحة           
 كوننا غري حلقة العمل اليت ُتعقد اليوم إشارة واضحة إىل      "اخلارجية، يف خطابه االفتتاحي، إن      

وهذا يقتضي مّنا أن نذهب     . نريد أن نواصل التطور   . ن خنلد إىل إجنازاتنا السالفة    مستعدين أل 
ومتت دعوة الوكاالت واهليئات التالية للتعبري عـن آرائهـا          ". إىل شركائنا ونستطلع آراءهم   

نسان يف  بشأن التقدم الذي مت إحرازه والتحديات اليت متت جماهبتها يف جمال إعمال حقوق اإل             
 اجملتمع املدين،   والعام، وممثل النائب  اللجنة الوطنية حلقوق اإلنسان، ومكتب      : دميقراطيتنا الفتية 

ومت تشكيل  . عدة وزارات ومصاحل عامة   ممثلو  ذ القوانني و  انفإ وكاالت   و القضاء، وممثل  ووممثل
 ،العامالنائب  هسأوير املدنية،بالشؤون السياسية و أحدمها فريقي عمل خالل حلقة العمل ُيعىن

باحلقوق االجتماعية واالقتصادية والثقافية ويرأسه مدير إحدى املنظمات غري خر  بينما ُيعىن اآل  
موضوع حبث متأٍن يف خضم     الفريقان العامالن   التقريران اللذان قدمهما    كان  وقد  . احلكومية

  .اإلعداد لتقرير سيشيل الوطين

املعياري واملؤسسي الذي ُيسترشد بـه يف       املعلومات األساسية واإلطار      -ثانياً   
  تعزيز ومحاية حقوق اإلنسان

  معلومات عن البلد  -ألف   
 ميل حبري من سـاحل      ٧٠٠ بعد حنو سيشيل يف احمليط اهلندي على      مجهورية  تقع    -٣

منطقـة  امتـداد    علـى     جزيرة غرانيتية ومرجانية   ١١٥ من   الصومال، وهي أرخبيل يتألف   
الدول صغر  وتعد سيشيل من أ   . ون كيلومتر مربع   ملي ١,٣ب حتها  ر مسا اقتصادية خالصة تقدّ  

 وتبلغ مـساحة     نسمات ٨٨ ٣١٠يف العامل وهي أصغر دولة يف أفريقيا إذ يبلغ عدد سكاهنا            
  .اً مربعاً كيلومتر٤٥٥,٣أراضيها اإلمجالية 
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وقد أُدرجت لغة   . لسيشيل ثالث لغات رمسية هي الكريول واإلنكليزية والفرنسية       و  -٤
  .١٩٨٢ريول يف التعليم االبتدائي منذ عام الك
تقع اثنتان وعشرون منها يف جزيرة ماهي الرئيـسية         :  مقاطعة ٢٥ البلد من    ويتألف  -٥
 يف املائـة مـن      ٩,٥(مقاطعتان يف جزيرة براسـلني      تقع  ، و ) يف املائة من السكان    ٨٦,٤(

  ). السكان يف املائة من٢,٩(ومقاطعة واحدة يف جزيرة الديغ الداخلية ) السكان
وأدى االنقـالب  . ١٩٧٦ن اململكة املتحـدة يف عـام     ونالت سيشيل استقالهلا ع     -٦

 إىل تغيري ثوري يف احلكم وإىل مأسسة نظام         ١٩٧٧يونيه  /العسكري الذي حدث يف حزيران    
، أعلن احلزب احلـاكم     ١٩٩١ويف عام   . ١٩٧٩اشتراكي يقوم على احلزب الواحد يف عام        

تعددة األحزاب تقـوم علـى       التعددي والعودة إىل دميقراطية م     ياسيعودة العمل بالنظام الس   
 ومتت املوافقة عليه    ١٩٩٢ الذي صاغته اللجنة الدستورية املنتخبة يف عام         ١٩٩٣دستور عام   

ض ديباجة الدستور   وتعرِ.  يف املائة من الناخبني لصاحله     ٧٣,٩  تصويت يف استفتاء أسفر عن   
 نظـام   إنشاء نظام دميقراطي يضمن     إقامة "وصصاخلنها على وجه    ومشعب سيشيل    محمطا

 وامللبس واملـأوى والتعلـيم      أكلامل اجتماعي مالئم وتقدمي يضمن جلميع مواطين سيشيل      
وجرت أول انتخابات رئاسية وتشريعية مبوجـب       ". اءرتقدائم اال والصحة ومستوى معيشة    

  .١٩٩٣الدستور اجلديد يف عام 
، وصف دسـتور    " دميقراطية وذات سيادة   ةًـمجهوري"رض إعالن سيشيل    ـيف مع و  -٧

جمتمع قائم على التعددية يسوده التسامح واالحترام الواجـب         "الدميقراطية بأهنا    ١٩٩٣عام  
التـوازن بـني الـسلطات      يتحقق فيه   سيادة القانون و  لحلقوق اإلنسان وحرياته األساسية و    

  ".التنفيذية والتشريعية والقضائية
إشراف مفـوض    ب  وبرملانية حرة ونزيهة كل مخس سنوات      وتنظَّم انتخابات رئاسية    -٨

العـام  الراشـدين   نتخب الرئيس باقتراع     ويُ .يتزامن تنظيمها بالضرورة  أن  ، دون   االنتخابات
مخس سنوات وال جيوز له تويل الرئاسة ألكثر من ثالث فترات رئاسية تبلغ مدة              ملدة  املباشر  و

 منـهم   ٢٥ عـضواً،    ٣٤وطنية حالياً من    وتتألف اجلمعية ال  . كل واحدة منها مخس سنوات    
عن كـل     للفائز بأكثر األصوات   املقعُدمبوجب نظام   املباشر  و العام    الراشدين انُتِخبوا باقتراع 
ورئـيس مجهوريـة   .  على قاعدة التمثيل النسيب     منهم بناءً  انتخب سبعة بينما  ،  دائرة انتخابية 

  .سيشيلعن دفاع القوات رئيس الدولة ورئيس احلكومة والقائد العام لهو سيشيل 
ونتيجة ما يزيد على ثالثة عقود من االلتزام واالخنراط يف هنج إمنائي يركِّز على الناس،                 -٩

فحسب تقرير التنمية البشرية الصادر عن برنامج       . حققت سيشيل جل األهداف اإلمنائية لأللفية     
 بلداً مـن حيـث      ١٨٢ بني   ٥٧، احتلت سيشيل الرتبة     ٢٠٠٩األمم املتحدة اإلمنائي يف عام      

فنسبة كل من تعميم التعليم وتـسجيل األوالد والبنـات يف املـدارس             . مؤشر التنمية البشرية  
وتبلغ .  يف املائة  ٩٦وتبلغ نسبة من يعرفون القراءة والكتابة       .  يف املائة  ١٠٠االبتدائية تبلغ قرابة    

  . يف املائة١٠٠ شهراً ٢٣ و١٢نسبة حتصني األطفال الذين تتراوح أعمارهم ما بني 
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واملؤشرات االجتماعية يف سيشيل من أعلى املؤشرات يف املنطقة وكثرياً ما تقـارب               -١٠
بيـد  . لة يف البلدان األعضاء يف منظمة التعاون والتنمية يف امليدان االقتصادي        املؤشرات املسجَّ 

ماعيـة يف  أن التحدي الكبري الذي يواجه اقتصادنا اهلش يتمثل يف استدامة اإلجنـازات االجت       
ـ  ،سيما منها تلك املرتبطة بالعوملة وتغري املناخ والقرصنة         ال ،ارجيةاخلقوى  المواجهة   الرغم ب

  .من برنامج سيشيل إلصالح االقتصاد الكلي اجلاري تنفيذه
الدسـتور،   يف   امليثاق السيشيلي للحقوق واحلريات األساسية     باب   ووفقاً ملا كّرسه    -١١

يـة  ول سنوات على األقل والرعاية الصحية األ      عشرمي باجملان ملدة    توفر احلكومة التعليم اإللزا   
  .ننيجلميع املواط باجملان يف مؤسسات الدولة

يف  يـاة  احل يشكّالن ركيـزيت  ومع أن التماسك االجتماعي والوئام الديين والعرقي          -١٢
للجميـع    تكافؤ الفرص والعدالة االجتماعيـة     نوع واملسامل واملستقر، فإن مبدأي    جمتمعنا املت 

  .مل احلكومةيقعان يف صميم ع
وترى حكومة سيشيل أنه ينبغي التشديد بنفس القدر على احلقوق السياسية واملدنية              -١٣

للتجزئـة ومتواقفـة    واالجتماعية واالقتصادية والثقافية اليت هي حقوق عاملية وغري قابلـة           
  .ومترابطة

ـ     حول احلكم ال   ٢٠١٧وتتمحور استراتيجية سيشيل لعام       -١٤ ضرب رشيد وكثرياً ما ُي
وإذ .  بأسلوب احلكـم   ذات الصلة املثل بسيشيل بوصفها رائدة إقليمية يف عدد من اجملاالت          

تعترف حكومة سيشيل بأن حقوق اإلنسان وأسلوب احلكم والتنمية أمور تترابط بـشكل             
وثيق وتتعاضد، فإهنا تتمسك بقيم ومبادئ حقوق اإلنسان وسيادة القانون كأساس لنـهج             

  .ز على الناس يف حتقيق التنمية املستدامةكّير
مصائد األمساك الركيزتني اللتني يقوم عليهما اقتصاد       قطاع  وال يزال قطاع السياحة و      -١٥

 يف  ٩٠ان ما يزيد عـن       يف املائة من جمموع القوة العاملة ويدرّ       ٤٠سيشيل إذ يستوعبان حنو     
 ناجتـاً   ٢٠١٠ققت سيشيل يف عام     وإذ ح . املائة من عائدات سيشيل من العمالت األجنبية      

 دوالراً بدوالرات الواليات املتحدة، فقد ُصـنفت ضـمن          ١٠ ٤٨٦إمجالياً للفرد بلغ    حملياً  
فخطا الفقر الدوليان   . الشرحية األعلى من البلدان املتوسطة الدخل حسب معايري البنك الدويل         

 سيشيل   يف حالة  انقع ال ينطبق  فقر املد التقليديان احملددان يف دوالر واحد ودوالرين لقياس ال       
بيد أنه  . ، حسب التعريف التقليدي لذلك املصطلح، سائد فيها       حيث ال يبدو أن الفقر املدقع     
 أكرب   هذا التحدي  بعض فئات السكان وتويل احلكومة     صفوف   توجد جيوب للفقر النسيب يف    

  .قدر من االهتمام
سياسات تتبع احلكومة   اإلنسان و  العقبات أمام التمتع حبقوق       أعىت ىحدإلوإن الفقر     -١٦

.  املعايري الـدنيا   يفوقمعيشة  مستوى   متكني السكان واالرتقاء بأضعف الفئات إىل        ترمي إىل 
سنوات من أجل التكيف   االجتماعي بشكل متتالٍ مبرور ال     وقد ُنفذت يف سيشيل برامج الرفاه     
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القتصادية ومن أجل الوصول    لتحديات االجتماعية وا  لاملستمر مع األمناط والديناميات املتغرية      
بشكل أفضل إىل أضعف الفئات السكانية وأشدها حرماناً عن طريق توفري شبكات آمـان              

  . اجتماعي حمددة اهلدف
 .ومن األمور اليت تثري قلق احلكومة بوجه خاص استشراء آفات اجتماعيـة كـربى       -١٧

) ريويـن يش إىل اهل  مـن احلـش   (درات احملظـورة    خفاالرتفاع اخلطري يف إساءة استخدام امل     
بقي نف املرتيل والدعارة واالحنراف ويُ    ؤدي دائماً إىل االجنرار إىل الع     واملشروبات الكحولية ي  

 ب والتـهاب    -اإليدز والتهاب الكبد    /عة البشري عن انتشار فريوس نقص املنا    فضالً  عليه،  
معاملتـه  ج واملرض العقلي واضطرابات النمو عند الطفل وإمهال الطفل وإسـاءة             -الكبد  

 وتدين  ، محل املراهقات   ظواهر ثلمتو. واالضطرابات السلوكية االجتماعية والفواجع األسرية    
حتديات بدورها  وخاصة يف صفوف الفتيان، ، والتسرب املدرسي،مستوى التحصيل الدراسي

  .اجتماعية كبرية
عتمـاد   نقطة حتول يف السياسة اإلمنائية اليت تتبعها سيشيل با         ٢٠٠٣وقد كان عام      -١٨

.  من أجل كبح العجز العام والدين اخلارجي       أول برنامج إصالح لالقتصاد الكلي ُوضع بدايةً      
سيشيل بشكل كبري على عائدات السياحة والواردات مـن األغذيـة         إىل اعتماد   لكن، نظراً   

والنفط، تفاقمت حاالت االختالل االقتصادي يف سيشيل ومواطن ضعفها اهليكلي بـسبب            
 ٢٠٠٧ يف عـامي     ة إىل أزمة الغذاء والنفط الدوليتني     ادي العاملي الالحق إضاف   التباطؤ االقتص 

 هشاشة االقتصاد السيشيلي وأكد احلاجة إىل إجراء إصالحات         كشف األمر الذي ،  ٢٠٠٨و
  .أعمق لالقتصاد الكلي

، باشرت سيشيل تنفيذ برنامج إصالح هيكلي ثاٍن        ٢٠٠٨نوفمرب  /ويف تشرين الثاين    -١٩
دة صندوق النقد الدويل وحتت إشرافه وبدعم من شـركاء  ـأُعد داخلياً مبساع أكثر طموحاً   

وقـد أدى التنفيـذ     . على الصعيد الثنائي واإلقليمي وآخرين على الصعيد املتعدد األطراف        
ق حلزمة اإلصالحات املتوسطة املدى إىل استعادة استقرار االقتصاد الكلي يف           التدرجيي واملوفَّ 

ل برنامج إصـالح    مشو. لهمديونية سيشيل إىل مستوى ميكنها حتمُّ      عندما عادت    ٢٠١٠عام  
حتقيق انضباط أكـرب يف      و ، وإجراء إصالحات نقدية   ،الصرفأسعار  االقتصاد الكلي حترير    

إصالحات ضريبية، وإعادة   جراء  وزيادة خصخصة القطاع العام وتقليص حجمه، وإ      امليزانية،  
التحديات املرتبطة بذلك، متسكت احلكومـة      وعلى الرغم من    . العام الدين    وجدولة هيكلة

.  هذه العملية   اليت استغرقتها  فترةالبالتزامها بتعزيز الرفاه االجتماعي للشعب السيشيلي طيلة        
ومع أن قطاعات الصحة والتعليم والسكن االجتماعي واصلت االستئثار حبصة األسد مـن             

كومة أيـضاً وكالـة الرفـاه      ، أنشأت احل  ٢٠١٠ و ٢٠٠٩االعتمادات يف امليزانية يف عامي      
 ووضعت معياراً أدىن لألجـور      ،٢٠٠٨االجتماعي مبوجب قانون إنشاء وكالة الرفاه لعام        

ية الـضعيفة   شرائح السكان ال اعتبارات السوق يف     املستنِدة إىل هبدف ختفيف أثر اإلصالحات     
  . حرماناًواألشد
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لك كارثة القرصنة   واجه سيشيل كذ  تإصالحات االقتصاد الكلي،    ويف خضم تنفيذ      -٢٠
ونظراً حلجم  . وهي شكل جديد من أشكال الضعف اليت يتعرض هلا البلد         . ٢٠٠٩منذ عام   

، شكلت القرصنة ضغطاً هائالً ليس على القدرات الوطنية          االقتصادية اخلالصة  منطقة سيشيل 
ناجعة، وإمنا علـى    ، وهي قدرات صغرية ولكنها       فحسب ري الدوريات سييف جمال املراقبة وت   

رتفـاع  الونتيجة  . نظم الوطنية كذلك، سواء النظام القانوين أم القضائي أم النظام اخلاص          ال
التكاليف واخلسارة الكبرية يف عائدات قطاعي املصائد والسياحة، فقد قُدرت الكلفة الصافية            

ومت وضع خطة عمـل     . ٢٠٠٩اإلمجايل يف عام    احمللي   يف املائة من الناتج      ٤للقرصنة بنسبة   
توجيه عناية   هبدف   ٢٠١٠ يف عام    ٢٠٤٠-٢٠١٠شاملة من أجل األمن البحري      سيشيل ال 

ات الوطنية  تطلبوبغية تقييم امل  اجملتمع الدويل إىل هذا التهديد األمين الوطين واإلقليمي والدويل          
لتصدي على حنـو قابـل      الالزمة ل على املدى القصري واملتوسط والطويل      املتطلبات  الفورية و 

وُتعرب سيشيل عن امتناهنا جلميع الشركاء الدوليني الـذين         . د األمين يهدتاللالستمرار هلذا   
  . هايطيف حمة يف مكافحة القرصنة داخل املنطقة االقتصادية اخلالصة ويساعدون البلد هبّم

مة يف القطاع اخلـاص     ة املستخدَ ـة، كانت نسبة القوة العامل    ـوفيما يتعلق بالعمال    -٢١
 يف املائـة  ٦٠، مقارنـة بنـسبة   ٢٠١٠يف عـام  ) اًُمستخدم ٣١ ٣١٧( يف املائة  ٦٩تبلغ  

ويعكس االرتفاع يف عمالة القطاع اخلاص التـدابري        . ٢٠٠٨يف عام   )  ُمستخدماً ٢٤ ٨٣٣(
قتصر الغـرض    واليت مل ي   ٢٠٠٨اليت اختذهتا احلكومة يف إطار برنامج اإلصالح اهليكلي لعام          

 خفض عدد املستخدمني يف القطاع العـام        على إعطاء دفعة لتطوير القطاع اخلاص وإمنا      منها  
 القطاع العام السابقني بـاملوارد املاليـة        يوكوسيلة لتزويد مستخدم   . يف املائة  ١٢,٥بنسبة  

تيحـت ملـن   وإتاحة الوقت الكايف هلم إلعادة تدريبهم واستخدامهم يف القطاع اخلـاص، أُ       
 خبطة مغـادرة  ةٌدمة مصحوبإلهناء اخليرغبون يف إنشاء مشاريع جتارية خاصة اتفاقات شاملة      

  .رةطوعية وبقروض ميسَّ
مني املسجلني، تقارب نسبة واستناداً إىل العدد اإلمجايل للباحثني عن عمل وللمستخَد  -٢٢

. تقريباً يف ظروف عمالة كاملة    عمل   يف املائة، مما يدل على أن البلد ي        ٢,٣البطالة يف سيشيل    
صوص عقبة هيكليـة    باخل املوارد البشرية املاهرة     ويشكل نقص املوارد البشرية واالفتقار إىل     

، كان العمال األجانب يف سيـشيل       ٢٠١٠ففي عام   . ني اخلاص والعام   القطاع تؤثر يف أداء  
  .  املائة من القوة العاملة احملليةيف ٢٥ميثلون أكثر من 

ـ            -٢٣ ها ويكرس امليثاق السيشيلي للحقوق واحلريات األساسية احملافظة على البيئة ومحايت
 يف املائة من مساحة أراضي    ٤٧فما يزيد على    . كذلكوواجباً دستورياً   دستورياً  بوصفهما حقاً   

 يف املائة على    ٥٠سيشيل مصنفة كمحمية طبيعية وتعتزم احلكومة زيادة هذه النسبة لكي تبلغ            
وإن محاية البيئة واحملافظة عليها من حماور سياسـة سيـشيل للتنميـة             . مدى السنوات املقبلة  

. املستدامة وأصبحت يف صلب مجيع قطاعات االقتصاد من خالل خطة سيشيل إلدارة البيئـة             
لكن اآلثار الضارة لتغري املناخ تبدو بالفعل عقبة رئيسية أمام حتقيق أهداف التنمية املستدامة يف               
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ويزيد تفـاقم سـوء     . هطول األمطار وتظهر البيانات التارخيية تغّيرات هامة يف أمناط        . سيشيل
من حدة  ) أقصر ولكن أكثر غزارة   هطول أمطار   فترات جفاف أطول وفترات     (حوال الطقس   أ

.  لـدينا  املالية احملدودة والتنوع البيولوجي اهلش    ومواردنا  الضغط على أراضينا الزراعية الضئيلة      
ىل ، وأدى ذلـك إ ، تعرضت سيشيل إلحدى أقسى فترات اجلفاف يف تارخيها   ٢٠١٠ففي عام   

الطلب علـى امليـاه   يف  املياه السطحية وزيادة    اً يف   وإذ تواجه سيشيل نقص   . اهنقص حاد يف املي   
بسبب تطور السياحة خاصةً، فإهنا يف طليعة الكفاح من أجل إجياد حلول مبتكَرة للتغلب على               

  . ندرة املياه والتوجه حنو اعتماد تكنولوجيات الطاقة املتجددة
 القانون اجلنائي اإلنكليـزي والقـانون       ولدى سيشيل نظام قانوين خمتلط يستند إىل        -٢٤

والسلطة القضائية يف سيشيل من أصغر السلطات القضائية يف . والقانون العريفالفرنسي املدين 
 أي مبعدل   ،ة قضاة صلح هم حالياً يف خدمة القضاء       ـالعامل إذ تتألف من تسعة قضاة وأربع      

 من أن هذه النسبة تضاهي وعلى الرغم .  نسمة ١ ٠٠٠ قاضياً وقاضي صلح لكل      ٠,١٥حنو  
يها، األمر الذي يـدل     املعايري الدولية، فإن هيئات القضاء تواجه قضايا متراكمة تأخر البت ف          

 اًوإقرار. قص يف النظام نفسه   وا ن  على خدمات القضاء إىل جانب وجود      لطلبعلى ارتفاع ا  
ستراتيجية اخلاصة   اخلطة اال  ٢٠١٠طلقت يف عام    باحلاجة امللحة إىل جماهبة هذه التحديات، أُ      

  .٢٠١٤-٢٠١٠بالقضاء 
تتألف حالياً من وسائط بث هي هيئة       و. وتتمتع وسائط اإلعالم يف سيشيل باحلرية       -٢٥

ووسائط اإلعالم املطبوعة اليت تتكـون مـن        ،السيشيلية والتلفزيون   ةإلذاعهيئة ا / البث العام 
لألحزاب السياسية إىل جانب    اليومية ومن ثالثة منشورات أسبوعية تابعة        الصحيفة احلكومية 

      /إلعالم عملـها يف أيـار      لوسائط ا  يةسيشيلالرابطة  الوبدأت  . ثالث صحف أخرى مستقلة   
كي جتمع العاملني يف جماالت خمتلفة كالصحافة ووسائط اإلعـالم اإلبداعيـة             ٢٠١٠مايو  

الـصحافة  نة  مكاتعزز  رونية ووسائط اإلعالم التقنية وكي      والتصوير ووسائط اإلعالم اإللكت   
ـ  لوسائط اإلعالم احلديثة ال    يةسيشيلاللجنة  ال مساعدةوقد ُدعيت الرابطة إىل     . املهنية  يف  أةشن

  .صياغة مدونة سلوك خاصة بوسائط اإلعالم
أما الرعاية الصحية يف سيشيل فتتسم بقدر كبري من الالمركزية إذ تدار على مستوى    -٢٦

 كيلـومترات علـى     ةة واحد على األقل كل سبع     فهناك مركز رعاية صحي   . اجملتمعات احمللية 
 اميع مستوياهت جبويستطيع كل شخص أن حيصل على الرعاية الصحية         . طول الطرق الرئيسية  

  .االلتزام باخلطوات اإلجرائية األساسيةبشرط دون عوائق 
 ارتيـاد اليت تقتـضي  " سياسة املناطق"ومن أجل تيسري احلصول على التعليم، هناك       -٢٧

طالب املـدارس الثانويـة     ارتياد   و ائهمحيأرس اليت توجد يف     ااملد دارس االبتدائية تالميذ امل 
 مدارس  ٣ مدارس ثانوية و   ١٠ مدرسة ابتدائية و   ٢٥وتوجد يف الوقت احلايل     . مدارس إقليمية 

وتوجد يف كل مدرسة ابتدائية حكومية دار حـضانة         . خاصة توفر التعليم االبتدائي والثانوي    
م يف مستوى   ومع أن التعلي  . التعليم الرمسي يف الطفولة املبكرة باجملان     قدم  تواحدة على األقل    
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ويعزز .  يف املائة  ٩٨ احلضانة تلك تزيد على      رفإن نسبة احلضور إىل دو    احلضانة ليس إلزامياً،    
وباإلضافة إىل ذلـك، هنـاك      . هذا املرفق قدرة األمهات العامالت على احلصول على عمل        

ويليب افتتاح مدرسـة    . ال ذوي اإلعاقة يف جزيريت ماهي وبراسلني      مدرستان خاصتان باألطف  
 احلاجـة إىل    ،بل إحـدى اجلمعيـات    من قِ ،  ٢٠١٠لألطفال الصم يف جزيرة ماهي يف عام        

مـر يف   ويتم تناول هذا األ   . دماج األطفال ذوي االحتياجات اخلاصة    إلاختراع منهاج بديل    
  .وما بعدها ٢٠١٠-٢٠٠٩إطار برنامج إصالح التعليم للفترة 

خدمة النقل العام باجملان لألطفال الذين يسكنون على مسافة تزيد على ثالثة            تتوفر  و  -٢٨
 طـب وتتوفر لألطفال يف املدارس احلكوميـة خـدمات         . كيلومترات من املدرسة العمومية   

وضماناً لإلنصاف يف توفري    . مة بشكل كبري  األسنان باجملان باإلضافة إىل وجبات غذائية مدعّ      
د األطفال مـن  عليم للجميع، تتلقى كل مدرسة مبلغاً خمصصاً من صندوق الطفل حىت تزوّ     الت
الت املدرسـية واحلقائـب     مثالً، البـد  (ل املدرسية األساسية    تدنية الدخل بالوسائ  املسر  األ

، سيحق جلميع الطالب يف املرحلة ما بعد الثانوية         ٢٠١١وابتداء من عام    ). ووجبات الفطور 
  .ة طالبية بصرف النظر عن دخل أسرهماحلصول على منح

  الدستور  -باء   
نظراً ألن الدستور هو القانون األعلى يف سيشيل، فإن أي قانون آخر يتعارض معه                -٢٩
وينص الدستور على الفصل بني سـلطات ووظـائف         . عترب باطالً يف حدود وجه التعارض     ُي

  .ن بعضها البعضالسلطة التنفيذية والتشريعية والقضائية وعلى استقالهلا ع
أما احلقوق واحلريات املكرسة يف الدستور مبوجب امليثـاق السيـشيلي للحقـوق               -٣٠

فهي احلق يف الكرامـة،     ) ٣٩ إىل   ١٥ثالث، اجلزء أوالً، املواد     الالفصل  (واحلريات األساسية   
ة واحلرية من الرق ومن العمل القسري أو اإلجباري، واحلق يف احلرية، واحلق يف حماكمة نزيه              

وحريـة التجمـع    وحرية التعـبري،    وعلنية، واحلق يف حرمة احلياة اخلاصة، وحرية الضمري،         
وتكوين مجعيات، واحلق يف املشاركة يف احلكومة، وحرية التنقل، واحلق يف امللكية، واحلق يف              
املساواة يف محاية القانون، واحلق يف احلصول على معلومات رمسية، واحلق يف الرعاية الصحية، 

ق األمهات العامالت، وحق القصَّر، ومحاية األسر، واحلق يف التعليم، واحلق يف املـأوى،              وح
واحلق يف العمل، وحق املسنني وذوي اإلعاقة، واحلق يف الضمان االجتماعي، واحلق يف بيئة              

وهذا امليثاق مستلهم إىل حد بعيد من اإلعالن العاملي         . سليمة، واحلق يف احلياة والقيم الثقافية     
  .حلقوق اإلنسان

 من الدستور على احلق يف املساواة يف محاية القانون علـى النحـو      ٢٧وتنص املادة     -٣١
 مبا يف ذلك التمتع باحلقوق واحلريات  ،لكل شخص احلق يف املساواة يف محاية القانون       : "التايل

يف جمتمع   ما مل يكن ذلك ضرورياً       ،املنصوص عليها يف هذا امليثاق دومنا متييز على أي أساس         
  ".دميقراطي
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 من الدستور على وسائل االنتصاف املتاحة يف حال انتهاك امليثاق           ٤٦وتنص املادة     -٣٢
لكل شخص يدعي أن أي نص يف هذا امليثاق قد انُتهـك أو مـن               "حيث جاء فيها أنه حيق      

 بواسطة أي قانون أو فعل أو امتناع        ، أن ُينتهك يف سياق قضية ختص ذلك الشخص        حاملرج
  ".أن يلتمس االنتصاف يف احملكمة الدستوريةاحلق، مبوجب هذه املدة، يف عل، عن ف
ثالث من الدستور الواجبات الستة األساسية اليت       الوترد بإجياز يف اجلزء ثانياً من الفصل          -٣٣

بأنه ال ميكن النظر إىل حقوق املواطنني مبعزل        حيث يذكّر   تقع على عاتق كل مواطن سيشيلي،       
عن الدستور، والسعي إىل حتقيق املصلحة الوطنية       وتتصل هذه الواجبات بالدفاع     . عن واجباهتم 

والوحدة الوطنية، واملشاركة يف رفاه اجملتمع احمللي، ومحاية البيئة واحملافظة عليهـا وحتـسينها،              
  .والعمل وفق ما ميليه الضمري، والسعي إىل حتقيق املطامح املذكورة يف ديباجة الدستور

، أنشأ الرئيس جلنة مراجعة الدستور من أجل إجراء مراجعة لدستور    ٢٠٠٨ويف عام     -٣٤
وتستعرض املراجعة  . ستمرار توافق الدستور مع مطامح األمة السيشيلية      اً ال  ضمان ١٩٩٣عام  

 واليت قد حتتاج إىل حتديث وتعديل لكي   ١٩٩٣عام  صدرت قبل دستور    كذلك القوانني اليت    
 رغبة أعربت عنها اللجنة الدسـتورية  نزوالً عندهذا األمر وقد جاء  . ر عن روح الدستور   تعّب

لجمهور لتيح تقرير جلنة املراجعة     وأُ. ١٩٩٢ عند اختتام عملها يف عام       سنةقبل مخس عشرة    
  .وجيري النظر يف االقتراحات املقدمة

ميثاق حقوق اإلنسان واحلريات احلـصول      يف  ويستلزم إجراء أي تعديل دستوري        -٣٥
 يف املائـة  ٦٠فيه سجل تبواسطة استفتاء وطين إقراره ثلثني يف اجلمعية الوطنية و    على أغلبية ال  

ويستلزم إدخال التعديالت الدستورية العادية احلصول علـى        . لتعديلصاحل ا من األصوات ل  
  .أغلبية الثلثني يف اجلمعية الوطنية مقارنة باألغلبية البسيطة املطلوبة لسّن القوانني العادية

  اءالقض  -جيم   
د السلطة القـضائية يف سيـشيل إىل        ثامن من الدستور، تسنَ   الوفقاً ألحكام الفصل      -٣٦

فرعيـة  الاكم  احملمن حمكمة االستئناف واحملكمة العليا وحمكمة الصلح و       ذي يتكون   القضاء ال 
  .إالّ للدستور ولقوانني أخرى يف سيشيلالقضاء مستقل وال خيضع و. جبميع درجاهتا

التعيينات الدستورية والية اقتراح مرشحني على رئيس اجلمهورية        ئة  هيسندت إىل   وأُ  -٣٧
االستئناف والقضاة وأمني املظامل واملراجـع      مستشارو  لشغل مناصب دستورية، ومن بينهم      

ووفقـاً  .  العموميـة ائف اخلاص بالوظ  جملس الطعون العام وأعضاء   النائب  العام للحسابات و  
التعيينات الدستورية من ثالثة أعضاء يعينهم      هيئة  لف  تاسع من الدستور، تتأ   الألحكام الفصل   

العـضو   بـدورمها    نا املعين انويعّين العضو . رئيس اجلمهورية وزعيم املعارضة، على التوايل     
ومثة حكم ينص على أن يعّين      . الثالث، الذي يقوم بوظائف رئيس هيئة التعيينات الدستورية       

  . العضوينية يف حال عدم اتفاقرئيس اجلمهورية رئيس هيئة التعيينات الدستور
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أعلى حمكمـة قانونيـة يف      هي  وحمكمة االستئناف يف سيشيل هي حمكمة النقض و         -٣٨
طلبات االستئناف بسرعة، ومنها طلبات     النظر يف   وجييز الدستور حملكمة االستئناف     . سيشيل

سـتئناف  ويعّين رئيس اجلمهورية رئيس حمكمـة اال      . االستئناف املتعلقة باملسائل الدستورية   
وتتألف . التعيينات الدستورية هيئة  االستئناف من بني املرشحني الذين تقترحهم       مستشاري  و

  .استئنافمستشاري حمكمة االستئناف يف سيشيل حالياً من رئيس وثالثة 
احملاكم حتال إليها قضايا    واحملكمة العليا يف سيشيل هي حمكمة االستئناف األوىل اليت            -٣٩

وهي .  وتنظر هذه احملكمة يف طلبات إعادة النظر يف األحكام القضائية.اهتاالفرعية جبميع درج
املـسائل  يف  جري احملاكمات يف الدعاوى املدنية املتعلقة مببالغ مالية كـبرية و          احملكمة اليت تُ  

. التهم اجلنائيـة اخلطـرية    يف  و) ما عدا احلضانة ونفقة األطفال    (البحرية واملنازعات الزوجية    
ويعّين رئيس اجلمهورية رئيس القضاة     . ليا اختصاص أصلي وإشرايف واستئنايف    وللمحكمة الع 

وتتألف احملكمـة   . التعيينات الدستورية هيئة  واملستشارين من بني املرشحني الذين تقترحهم       
  .العليا يف سيشيل حالياً من رئيس قضاة ومخسة مستشارين وكاتب

 وهلا اختصاص وسلطة النظر يف أي قـضايا        واحملكمة الدستورية ُشعبة يف احملكمة العليا       -٤٠
. تتعلق باملسائل الدستورية ومنها املسائل املتعلقة بتطبيق الدستور أو خمالفته أو إنفاذه أو تفسريه             

  .قاضيان أو أكثر من احملكمة العلياها ولتشكيل هيئة احملكمة الدستورية، جيب أن جيلس في
جري احملاكمات يف الدعاوى املدنية     اليت تُ أما حماكم الصلح يف سيشيل فهي احملاكم          -٤١
ويعّين رئيس القضاة كبري قضاة الصلح      . مبالغ مالية أقل وهتماً جنائية أقل خطورة      تتناول  اليت  

من كبري قضاة الـصلح     حالياً  وتتألف هيئة قضاة الصلح يف سيشيل       . وغريه من قضاة الصلح   
  .وثالثة قضاة صلح

، اختصاص  ١٩٩٨عام  يف  مبوجب تعديل قانون الطفل     نشئت  حملكمة األسرة، اليت أُ   و  -٤٢
، ٢٠٠٠ويف عـام    . وحضانة األطفال ونفقتـهم    املتعلقة بالعنف األسري     النظر يف القضايا  

 ذات الصلة بالعنف األسري مبوجب      والية النظر يف مجيع القضايا    ت إىل حمكمة األسرة     دسنأُ
كمة األسرة بدوام كامل وهلا أمانة      وتعمل حم ). محاية ضحايا (القانون املتعلق بالعنف األسري     

  .يف جزيرة براسلني
وتنظر حمكمة العمل، اليت أُنشئت مبوجب تعديل قانون العمل، يف املنازعـات بـني                -٤٣

  . مع إتاحة اللجوء إليها ملن ليس يف مقدورهم توكيل ممثل قانوين،أصحاب العمل واملستخَدمني
ضايا ذات الصلة باملنازعات بني املـستأجرين  مجيع الق يف   جملس مراقبة اإلجيار     نظروي  -٤٤

  . ويرأسه كبري قضاة الصلح،واملالكني
استقالل القضاء، ينص الدستور على ضـمان األمـن الـوظيفي     وكوسيلة لضمان     -٤٥

ين ال حيملـون    أما القضاة الذ  . يف مناصبهم مدى احلياة   للقضاة واملتسشارين، إذ إهنم يعينون      
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عادة تعيينـهم لفتـرة     رة خدمة أقصاها سبع سنوات وميكن إ       لفت يعّينوناجلنسية السيشيلية ف  
  .التعيينات الدستورية ألسباب استثنائيةهيئة  من قبل إضافية واحدة شريطة تزكيتهم صراحةً

  اهليئة التنفيذية  -دال   
  .العامالنائب تتألف اهليئة التنفيذية من الرئيس ونائب الرئيس وجملس الوزراء و  -٤٦
ن  الذي يساعده نائب الرئيس وجملس الوزراء؛ ويعيِّ       ،لرئيسالطة التنفيذية   السيتوىل  و  -٤٧

  .الرئيس أعضاء جملس الوزراء مبوافقة اجلمعية الوطنية
  .ووزيرتان ، من بينهم نائب الرئيسراءزمن تسعة و حالياًويتكون جملس الوزراء   -٤٨
 من بني املرشحني الذين     العام ملدة سبع سنوات قابلة للتجديد     النائب  ويعّين الرئيس     -٤٩

أداء العام مـستقل عـن احلكومـة يف       النائب  ومنصب  . التعيينات الدستورية هيئة  تقترحهم  
  .وظائفه املتعلقة باإلجراءات اجلنائية واملدنية واملشورة القانونية

وعمالً مببدأ فصل السلطات، فإنه يتعّين على كل عضو يف اجلمعيـة الوطنيـة أن                 -٥٠
  .ن عضواً يف جملس الوزراءّييستقيل إذا ُع

  ةياهليئة التشريع  -هاء   
السلطة التشريعية برملان من غرفة واحدة هو اجلمعية الوطنية اليت تتألف حالياً            يتوىل    -٥١
 عضواً يف إطار انتخابات الـدوائر       ٢٥خب  وقد انتُ .  عضواً، مثانية منهم من النساء     ٣٤من  

 عن كل   واحد ( األصوات عن كل دائرة انتخابية     املقعد للفائز بأكثر  مبوجب نظام   االنتخابية  
 على ذلك، يعـّد     وزيادةً.  النسيب مثيلتسبعة أعضاء استناداً إىل مبدأ ال     خب  فيما انتُ ) مقاطعة

 وهو رئيس الفرع التشريعي يف احلكومة، ومنـصب مـدير أعمـال        ،منصب رئيس الربملان  
ن اآلخران فهما منـصب زعـيم       أما املنصبا . احلكومة من أهم املناصب يف اجلمعية الوطنية      

ومدة العضوية يف اجلمعية    . املعارضة ومنصب نائب رئيس الربملان وكالمها عضوان منتخبان       
  .الوطنية مخس سنوات

مها وللجمعية الوطنية، دون غريها من اهليئات، سلطة وضع وسن القوانني اليت يقـدّ           -٥٢
ويقتضي القـانون   . معية الوطنية نائب رئيس الدولة أو أحد الوزراء أو أحد األعضاء يف اجل          
  .لكي ُيقّررئيس الاملقترح أو مشروع القانون موافقة كل من اجلمعية الوطنية و
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  التشريعات  -واو   
عمالً باحترام  ١٩٩٥عديل قانون العقوبات يف عام لغيت عقوبة اإلعدام عن طريق ت    أُ  -٥٣

حـق يف   لل الفة للقانون واملنتهِكة   املخ أما األفعال . احلق يف احلياة املنصوص عليه يف الدستور      
  .ني ويف أواهنمافتتطلب حتقيقاً ومالحقة كامل، احلياة
 احلماية لضحايا ٢٠٠٠الصادر يف عام ) محاية الضحايا(ر قانون العنف األسري وفوي  -٥٤

ويفرض القانون عقوبات على انتـهاك أمـر        . العنف األسري عن طريق إصدار أوامر محاية      
  .احلماية
 للضحايا تقدمي األدلة يف مكتـب       ١٩٩٥ قانون األدلة املعدل الصادر يف عام        ويتيح  -٥٥

  .اًعاطفييقدمون هلم دعماً فقة أصدقاء وأقارب القاضي وعرب الفيديو بر
مالحقة ،  ١٩٩٦الصادر يف عام    ،  ١٥٣-١٣٠تعديل مواد قانون العقوبات     ويسهِّل    -٥٦

 اجملرمني بناًء على شهادة الـضحية ودون        مرتكيب اجلرائم اجلنسية، فزاد بذلك إمكانية إدانة      
وجييز هذا التعديل املالحقة على االغتصاب يف إطار العالقة الزوجية          . احلاجة إىل أدلة داعمة   
  .أو العالقات العاطفية

 على منع التمييز وإتاحة سبل االنتصاف       ١٩٩٥وينص قانون العمالة الصادر يف عام         -٥٧
صاحب عمل قرار توظيف لغري صاحل عامل من العمال استناداً       إذا ما اختذ    "وجاء فيه أنه    . منه

إىل سن العامل أو جنسه أو عرقه أو لونه أو جنسيته أو لغته أو دينه أو إعاقتـه أو إصـابته                     
 أو ميله اجلنسي أو انتمائه إىل مجعية سياسية أو نقابة أو غـري              املناعة البشري بفريوس نقص   

  ". يذكُر فيها مجيع تفاصيل قضيتهةالتنفيذياهليئة ئيس ذلك، جيوز للعامل تقدمي شكوى إىل ر
 احلد األدىن لألجور على الصعيد      ٢٠٠٨ الصادر يف عام     ةلاوحيدد تعديل قانون العم     -٥٨

 النظـر يف احلـد األدىن       وقد متت إعادة  .  أيضاً  على العمال األجانب   سريالذي ي والوطين  
  .٢٠١٠ يف عام ةلالألجور مبوجب تعديل قانون العم

  . العقوبة البدنية يف املدارس١٩٨٢وحيظر قانون الطفل الصادر يف عام   -٥٩
تبت اليت  ألسرة  ا على إنشاء حمكمة     ١٩٩٨وينص تعديل قانون الطفل الصادر عام         -٦٠

يف مشاكل احلضانة والرعاية والنفقة اخلاصة باألطفال بسبب ارتفاع عدد األمهات العازبات            
وجييز القانون ألحد األبوين أن يطلب نفقة من األب         . الزوجيةواألطفال املولودين خارج رباط     

 ٢٠٠٥وينص تعديل القانون الصادر يف عـام        . املخل بواجباته بغية توفري الدعم املادي للطفل      
 سنة الـذين    ٢١ و ١٨أعمارهم بني   املتراوحة  على استمرار دفع النفقة من أجل دعم األبناء         

 مبلغ النفقة أوتوماتيكياً     خصمُ نييتفرد هبا كال القانون   ومن السمات اليت    . يواصلون دراساهتم 
) التعـديل (وجاء يف قانون الطفل     . مهمن راتب األب املتخلف عن واجبه عن طريق مستخدِ        

 أنه يتعني إيالء االعتبار األول لرفاه الطفل كلما كان على حمكمة، أياً كانـت               ٢٠٠٥لعام  
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واستحدث التعديل كذلك قائمة مرجعيـة      . لطفأن تبت يف مسألة تتعلق بتنشئة ال      درجتها،  
وتشكِّل رغبات وأحاسيس األطفال اليت ميكن التحقق منها جزءاً من قائمة العوامل            . قانونية

  .اليت يتعني على احملاكم مبختلف درجاهتا أن تأخذها بعني االعتبار
  .ن اللجنة الوطنية حلقوق اإلنسا٢٠٠٩وأنشأ قانون محاية حقوق اإلنسان لعام   -٦١
 مبوجـب   ٢٠١٠ديـسمرب   /نشئ جملس االنتخابات االستشاري يف كانون األول      وأُ  -٦٢

سندت إىل اجمللس والية إسداء املـشورة وتقـدمي         وأُ. ٢٠١٠تعديل قانون االنتخابات لعام     
ويتكون هذا اجمللس من ستة أعضاء مبن فـيهم         . املساعدة ملفوض االنتخابات يف أداء وظائفه     

  .مفوض االنتخابات
 جلنة وسـائط    ٢٠١٠ الصادر يف عام     يةسيشيلالوأنشأ قانون جلنة وسائط اإلعالم        -٦٣

 بغرض احلفاظ على حرية اإلعالم واإلبقاء على معايري الـصحافة العاليـة             يةسيشيلالاإلعالم  
 من ناشري الصحف ومـذيعي اإلذاعـة والتلفزيـون          قتضياألمر الذي ي  وهو  وحتسينها،  

ام الكرامة اإلنسانية وعدم التمييز على أي أساس كان ما          ووكاالت األنباء والصحفيني احتر   
 مؤسسة مـستقلة    يةسيشيلالوجلنة وسائط اإلعالم    . عدا ما متليه الضرورة يف جمتمع دميقراطي      

وذلـك  ،  يةسيـشيل الوسائط اإلعالم   لسندت إليها بوجه خاص مهمة صياغة مدونة سلوك         أُ
  .يةسيشيلالعالم اإلبالتعاون مع رابطة وسائط 

والتلفزيون  قانون إنشاء هيئة اإلذاعة      ٢٠١١شر يف اجلريدة الرمسية يف أوائل عام        وُن  -٦٤
. السيشيلية اجلديد الذي ستجري مناقشته يف اجلمعية الوطنية يف دورهتا األوىل يف هذه السنة             

وحيدد القانون اجلديد بشكل أوضح استقالل املؤسسة عن جهاز الدولة وقد اقُترح كجزء من 
  .اجعة الدستور السالفة الذكرعملية مر

وكجزء من نفس عملية مراجعة الدستور، جيري إعداد قانون نظام عـام جديـد                -٦٥
إلصالح قواعد التجمع يف األماكن العامة وجعل القانون يتماشى مع روح الدستور الـذي              

  .يضمن حرية التجمع جلميع املواطنني

  واقع التعزيز ومحاية حقوق اإلنسان على أرض  - ثالثاً  

  اهلياكل األساسية حلقوق اإلنسان على الصعيد الوطين  -ألف   

  اللجنة الوطنية حلقوق اإلنسان    
 مبوجـب   ٢٠٠٩ينـاير   / كانون الثاين  ٥نشئت اللجنة الوطنية حلقوق اإلنسان يف       أُ  -٦٦

 ضمان يفمهمة اللجنة األساسية  تتمثل  و. ٢٠٠٩قانون محاية حقوق اإلنسان الصادر يف عام        
ويرأس اللجنـة الوطنيـة حلقـوق       .  سيشيل حلقوق اإلنسان وزيادة تعزيزها يف    ضل  محاية أف 
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حتقـق يف أي   أن‘ ١‘ ،٦وحيق للجنة، مع عدم املساس بالفقرة الفرعية  . اإلنسان أمني املظامل  
 أن‘ ٢‘شكوى مكتوبة تتسلمها من أي شخص يدعي انتهاك حقوق اإلنسان العائدة لـه؛              

مكان احتجاز آخر يوجد حتت سيطرة الدولة من أجـل          تزور أي خمفر شرطة أو سجن أو        
أن تستعرض الضمانات املنصوص عليها     ‘ ٣‘ معاملة السجناء وظروف عيشهم؛      الوقوف على 

 العوامل أو الصعوبات    أن توصي بأي عمل خيفف    ‘ ٤‘اإلنسان؛  يف أي قانون حلماية حقوق      
عترب أهنا تساعد على تعزيـز      أن متارس وظائف يُ   ‘ ٥‘اليت حتول دون التمتع حبقوق اإلنسان؛       

  .ومحاية حقوق اإلنسان

  قيات املوظفني العمومينيخالجلنة أ    
 مـن   ١٤مبوجب املادة   ، اليت أنشئت    دور جلنة أخالقيات املوظفني العموميني    يتمثل    -٦٧

، يف التحقيق ويف تقرير مـا إذا        ٢٠٠٨قانون أخالقيات املوظفني العموميني الصادر يف عام        
ومن املبادئ الواردة يف مدونة   . مومي قد خالف مدونة السلوك واألخالقيات     كان املوظف الع  

 ،احملاباة، وعدم    واحلياد السياسي  ، والعناية باملمتلكات  ،م عدم اإلثراء غري املشروع    َيالسلوك قِ 
وجيوز للجنة  .  التحرش اجلنسي  االمتناع عن لة للجمهور، و   نشر معلومات مضلِّ   االمتناع عن و

بناًء أو  ، إما مببادرة منها     )رى مناسبة بل هيئة أخ  أو تطلب إجراء حتقيق من قِ      (أن جتري حتقيقاً  
 تقـدمي اهليئـة   على يوماً على االنتهاء من التحقيق أو ٣٠بعد انقضاء و. على شكوى تلقّتها 

 املخالفة إىل السلطة    ة أخالقيات املوظفني العموميني ملف    حتيل جلن يتعني أن   ،  هاتقرير املناسبة
املراجـع العـام    وتتألف اللجنة من أمني املظـامل و      .  بشأهنا اًذ إجراء تأديبي  كي تتخ املناسبة  

ن الرئيس هذين العضوين    ويعّي. لتعيينات الدستورية وعضوين آخرين   للحسابات ورئيس هيئة ا   
باإلضافة إىل رئيس اللجنة بالتشاور مع رئيس القضاة ورئيس اجلمعية الوطنية وزعيم املعارضة       

  .حلكومةومدير أعمال ا

  مكتب أمني املظامل    
 مبوجب الفصل العاشـر مـن       ١٩٩٣أنشئ مكتب أمني املظامل يف سيشيل يف عام           -٦٨

مهورية أمني املظامل  اجل من الدستور، يعيِّن رئيس      ١٤٣ املادة    من ١ الفقرة   ومبوجب. الدستور
ساسية ألمـني   وتتمثل املهمة األ  . التعيينات الدستورية هيئة  من بني املرشحني الذين تقترحهم      

تنشأ عما يدعى أنه    اليت  شاكل  املواطنون بشأن   املاملظامل يف التحقيق يف الشكاوى اليت يقدمها        
سوء إدارة أو سوء حكم مبا يف ذلك الفساد وانتهاك احلقوق واحلريات األساسية املكرسة يف               

 الـذين    باستثناء األشـخاص   ،وجيوز ألمني املظامل أن حيقق مع أي سلطة عمومية        . الدستور
إحـضار   فيما يتعلـق ب    ،ل ألمني املظامل  وأثناء إجراء التحقيقات، ختوَّ   . يؤدون وظيفة قضائية  

، ماكناألتفتيش  فيما يتعلق ب  وكذلك  سجالت   أو   شخص والتحقيق معه وتقدمي مستندات    ال
 ٥باجلـدول   مع عدم املساس ،قاضٍ يف احملكمة العليا   الصالحيات املخولة ل   تعادل   صالحيات

ويتعني أن ُتجرى حتقيقات أمني املظامل على حنو مستقل وحمايـد          .العاممبصلحة األمن   املتعلق  
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أن يكون هدفها الثاين، أثناء ذلك، تعزيز ومحاية حقوق اإلنسان ودعـم وحتـسني              ووفعال  
للشكوى مـا يربرهـا،     وعندما ُيعترب أن    .  يف سيشيل  ائف العمومية احلكم يف نظام أداء الوظ    

 مع إرسال   ،ظامل وتوصياته إىل السلطة املعنية من أجل اختاذ إجراء بشأهنا         ل تقرير أمني امل   يرَس
ويف حال عدم اختاذ السلطة املعنية اإلجراء املطلوب، جيوز ألمـني     . نسخة إىل الوزارة املكلفة   

 ذات الصلة إىل رئيس اجلمهورية أو إىل اجلمعية         ستنداتاملظامل أن يقدم مالحظاته مرفقة بامل     
  .، عيِّنت ألول مرة يف تاريخ سيشيل امرأة يف منصب أمني املظامل٢٠٠٩عام ويف . الوطنية

   العموميةائفجملس الطعون اخلاص بالوظ    
 مـن   ١٤٨-١٤٥ العمومية مبوجب املـواد      ائفأنشئ جملس الطعون اخلاص بالوظ      -٦٩

مهمته يف االستماع إىل الـشكاوى املتعلقـة بالتعيينـات          مثل  وتت. ١٩٩٣الدستور يف عام    
 العموميـة والبـت     ائفلترقيات وحاالت الفصل واملؤهالت واإلجراءات التأديبية يف الوظ       وا

 ستنداتجبار على تقدمي امل   اإللمجلس أيضاً سلطة إجبار الشهود على املثول أمامه و        لو. فيها
 اجلمعيـة  إحالة األمـر إىل لمجلس لويف حال عدم امتثال السلطة املعنية، جيوز        . السجالتو
  .نيةطالو

  لس الوطين للمناقصاتاجمل    
نشئت مبوجب قانون املشتريات العامـة      هيئة قانونية أُ  هو  اجمللس الوطين للمناقصات      -٧٠
وتطبيـق   ووضـع    ، إنشاء آليات داخلية   هبا عدة مهام منها   وأنيطت   ٢٠٠٨در يف عام    الصا

سياسات وإجراءات واضحة تكفل اإلنصاف واحلفاظ على ثقـة اجلمهـور والـشفافية يف              
ضمن اإلطار الذي يعمل فيـه،       ، اجمللس تمتعوي. عمليات املناقصة اليت جتريها اهليئات العامة     

. فإنه يتصرف حبياد أثناء القيام بوظائفـه      من حيث اختاذ القرارات، ولذلك       استقاللية تامة ب
 إىل حتقيق أعلى مستوى ممكن من الفعالية االقتصادية يف املشتريات العامة            ضاً اجمللس أي  ويرمي

واملعاملـة املنـصفة جلميـع      روح التنافس    وإىل تشجيع الرتاهة و    ،بأسعار معقولة وتنافسية  
 جوانب يف مجيع    مهورثقة اجل دين، وإىل حتقيق الشفافية التامة، فيعزز بذلك        املتعاقدين واملور 

وللمجلـس  . يت تقوم هبا احلكومة واليت تقع ضمن حدود اختصاص اجمللس         عمليات الشراء ال  
من أي هيئة عامـة؛ واسـتدعاء       إليها    اليت قد حيتاج   أو الوثائق /ة طلب املعلومات و   صالحي

ة صالحيأو أي مستندات أخرى واستخراج نسخ منها؛ كما له      السجالت  الشهود والنظر يف    
طلـب أي   صـالحية   ار بشأن منح عقود كبرية و     التكليف بإجراء دراسات تتعلق باختاذ قر     

  .مساعدة مهنية أو تقنية من أي شخص مناسب يف سيشيل أو يف أي مكان آخر
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   من صكوك حقوق اإلنسان وتدابري السياسات العامةاتخمتار  -باء   

  الضمان االجتماعي وصندوق املعاشات    
نشئ مبوجب قانون    أُ صندوق الضمان االجتماعي يف سيشيل هو نظام تأمني للجميع          -٧١

 من أجل توفري شبكة أمان من الضائقة االقتصادية        ١٩٨٧الضمان االجتماعي الصادر يف عام      
 وأ  األمومـة وأاليت قد تنجم، لواله، عن توقف الدخل أو خفضه بشكل كبري بسبب املرض          

يـع  ويوفر هذا الصندوق التغطيـة جلم     . الوفاة وأالشيخوخة   وأالعجز عن العمل     وأاإلصابة  
، مبوجـب   وقد مت اإلبقاء  .  مبن فيهم املستخدمون األجانب    ،ني يف سيشيل  يمقاملسامهني فيه امل  

على املزايا اليت كانت متاحة مبوجب قانون الضمان        ،  ٢٠١٠قانون الضمان االجتماعي لعام     
استحقاق اليتـامى أو    :  وهي كالتايل  ١٩٨٧االجتماعي امللغى الذي كان قد صدر يف عام         

تخلى عنهم، واستحقاق املرض واألمومة، واستحقاق العجز الناجم عن اإلصـابة           األطفال امل 
والعجز اجلزئي، ومعاش التقاعد، واستحقاق العجز، واستحقاق األيلولة، ومعاش الترمـل،           

ل مبالغ االستحقاقات حسب التغريات اليت تطرأ على كلفـة          وتعدَّ. واستحقاق مراسم الدفن  
  .املعيشة يف كل سنة

ق املعاشات يف سيشيل صندوق مكتمل يكفل التغطيـة جلميـع العـاملني             وصندو  -٧٢
السيشيليني يف القطاعني العام واخلاص إضافة إىل استحقاق التقاعد الذي مينحـه الـضمان              

نشئ صندوق املعاشات مبوجب قانون صندوق معاشات سيـشيل املعـدَّل           وأُ. االجتماعي
  .٢٠٠٥الصادر يف عام 

  التنمية االجتماعية    
مـن  د  واحل،سروزارة التنمية االجتماعية يف سيشيل مبهمة متكني األفراد واألُ  كلفت    -٧٣
 وتشجيعهما، وإدمـاج ومحايـة الـشرائح    هفل ورفاه طالبهتمام  االاحملافظة على   و ،لكاوالت

يف اآلونة  ُوضع  و.  هنج متكامل مبين على الرباهني يف حتقيق التنمية        تباع وا ،شة والضعيفة املهمَّ
عدد من خطط العمل واالستراتيجيات الرامية       حتت مظلة وزارة التنمية االجتماعية،       ،األخرية

ومن مجلة تلك اخلطـط     . تعزيزهاإىل  إىل احملافظة على احلقوق االجتماعية للفئات الضعيفة و       
، والـسياسة   ٢٠١٢-٢٠٠٨واالستراتيجيات االستراتيجية الوطنية املتعلقة بالعنف املـرتيل        

، ٢٠٠٧أن السكان من أجل خطة العمل املتعلقة بالتنمية املستدامة لعـام            العامة الوطنية بش  
، واالسـتراتيجية اإلعالميـة    ٢٠١١-٢٠١٠ العمل الوطنية ملكافحة العنف اجلنساين       ةوخط

لة الدعارة يف   شك العمل ملعاجلة م   ةوخط،  ٢٠١١-٢٠١٠قة باملسائل اجلنسانية    الوطنية املتعل 
برامج وزارة التنمية االجتماعية كذلك على عدد مـن          أنشطة و  قوموت. ٢٠١٠سيشيل لعام   

الدراسات املرجعية ومنها دراسة رفاه الطفل الرامية إىل تقدمي فكرة موجزة عن االجتاهـات،              
 وإىل حتديـد  همعلى مدى فترة من الزمن، يف نوعية األطفال والشباب يف سيشيل أو رفـاه             
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ني ملعرفـة   ة استقصائية عـن املـسنِّ      دراس ٢٠١٠جريت يف عام    وأُ. جماالت التدخل املمكنة  
اع احلاد  ـوكرد على االرتف  . الرباهنيمستند إىل   ذ برنامج   ـ الثغرات وتنفي  -ات  ـاالحتياج

ف املرتيل يف سيشيل، مت إطالق االستراتيجية الوطنية املتعلقـة بـالعنف        ـيف عدد قضايا العن   
 األطفال، واحلد مـن      خاصة على  ، بغرض احلد من أثر العنف املرتيل      ٢٠١٢-٢٠٠٨املرتيل  

العديد من اجلهات املعنية، وحتقيـق      خطر حدوثه، وتقوية آليات الرد عليه اليت ينخرط فيها          
  .التكامل بني هذه اآلليات

ورغم أنه ليست لدى سيشيل يف الوقت احلاضر أي سياسـة جنـسانية، فقـد مت                  -٧٤
ني وعلى ضرورة مراعـاة  التشديد على ضرورة تعزيز اإلنصاف اجلنساين واملساواة بني اجلنس       

االعتبارات اجلنسانية يف مجيع السياسات واألنـشطة االجتماعيـة واالقتـصادية يف إطـار              
 والسياسة الوطنية من أجل التنمية      ٢٠٠٠ ما بعد عام      للتنمية االجتماعية  استراتيجية سيشيل 

نيـة  ة يف خطط العمـل الوط     ـد على تلك احلاج   ـعيد التأكي أُقد   و ،٢٠٠٩املستدامة لعام   
االستراتيجية اإلعالمية الوطنيـة بـشأن      يف  ، و ٢٠١١-٢٠١٠ملراعاة االعتبارات اجلنسانية    

، وخطط العمل الوطنية ملكافحة العنف القائم على نـوع          ٢٠١١-٢٠١٠القضايا اجلنسانية   
نشئت أمانة الشؤون اجلنسانية داخل وزارة التنمية االجتماعية يف         وأُ. ٢٠١١-٢٠١٠اجلنس  

تعزيز مراعاة االعتبارات اجلنسانية يف مجيع السياسات والربامج واألنشطة          بغرض   ٢٠٠٥عام  
وحتظـى أمانـة    . اليت تقوم هبا احلكومة، وكذلك على صعيد القطاع اخلاص واجملتمع املدين          

ني الشؤون اجلنسانية بدعم الفريق الوطين إلدارة الشؤون اجلنسانية الذي يتألف من ممثلني مهمِّ
ات غري احلكومية، وذلك بغرض استعراض النـهج        ـنظم اخلاص وامل  عن احلكومة والقطاع  

 عمل وطنية ختـص     سياسات وخطط  بع يف مراعاة االعتبارات اجلنسانية ووضع واعتماد      املّت
  .الشؤون اجلنسانية

 ١٩٩٠فأنشئت يف عام    . حكومة سيشيل أن ملسألة محاية الطفل أولوية حمورية       رى  وت  -٧٥
 كاجمللس الوطين   ،يف شراكة مع هيئات شريكة يف محاية الطفل       وحدة محاية الطفل اليت تعمل      

للطفل وفرقة التدخل السريع اخلاصة باألسرة التابعة لشرطة سيشيل واألخصائيني االجتماعيني 
على الصعيد احمللي، بغرض محاية األطفال من االعتداء اجلنسي والبدين ومن اإلمهال وسـوء              

 والقيام بعمـل     لألطفال ضحايا االعتداء وألسرهم    ملشورةاملعاملة النفسية وتقدمي اإلرشاد وا    
وقد وضـعت يف الوثيقـة      . ضني خلطر االعتداء وسوء املعاملة    وقائي وتسجيل األطفال املعرَّ   

إجراءات التعاون بني الوكاالت يف جمـال    ،  ١٩٩٧ اليت صيغت يف عام      ،"لنعمل معاً "املعنونة  
  .محاية الطفل من االعتداء وسوء املعاملة

تعبرياً ملموساً عن ) ٢٠٠٩-٢٠٠٥(وقد كانت خطة العمل الوطنية اخلاصة بالطفل   -٧٦
  .من ثقافة البلدوحى جلميع األطفال السيشيليني مست" رفاه"التزام احلكومة بتحقيق منوذج 
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ب تعديل قانون الطفـل يف      ـنشئت مبوج ة حلماية الطفل، اليت أُ    ـأما اللجنة الوطني    -٧٧
قة تستقطب مجيع أصحاب املصلحة من أجل اقتراح سياسـات          سِّ، فهي هيئة من   ٢٠٠٥عام  
  .لة حبماية الطفلهلا بشأن املسائل ذات الصشورة امل إسداءحلكومة وعلى ا
وتقوم وزارة التنمية االجتماعية كذلك بإسداء املشورة لآلباء وتعمل بشكل وثيـق              -٧٨

اآلباء واألطفال إىل اجمللس    وحتيل الوزارة    .مع منظمات أخرى عن طريق اإلحالة واملشاورات      
الوطين للطفل من أجل تلقي العالج وإىل مركز صحة الشباب لالستشارة يف مسائل الصحة              

  .اإلجنابية
روابط أوثق مع اجملتمع ومن أجل الوصول بشكل أفـضل إىل           إىل أمهية إقامة    ونظراً    -٧٩

ملـسنون، اتبعـت وزارة     الفئات الضعيفة وتلبية احتياجاهتا، مبن فيها األطفال واألحداث وا        
ت ئوقد أُنـش  . ١٩٩٣التنمية االجتماعية النهج الالمركزي على صعيد املقاطعات منذ عام          

 من أجل التصدي    ٢٠٠٩أكتوبر  /كذلك فرق عمل على مستوى املقاطعات يف تشرين األول        
لبعض الشواغل االجتماعية اليت أعرب عنها مواطنون خالل مشاورات مع رئيس سيـشيل             

هيئـات  عـن   وتتألف فرق العمل تلك من ممثلني       . وزرائه على صعيد املقاطعات   جملس  مع  و
 اجملتمـع احمللـي      مع الشباب وممرضات   نيلشرطة والعامل ، أي ا  تعمل على صعيد املقاطعات   

ـ تم اال ، بغرض تنفيذ تدابري ي    ني االجتماعي ني واألخصائي ني املدرسي نيواملستشار ق عليهـا   اتف
ويتطلب هذا النهج انضمام اجملتمع كـذلك إىل اجلهـود          . يدهاملعاجلة املشاكل اليت يتم حتد    

  .املبذولة ملعاجلة اآلفات االجتماعية وتعزيز احلقوق االجتماعية
ويسدي قسم خدمات مراقبة السلوك يف وزارة التنمية االجتماعية املشورة لضحايا             -٨٠

نظر يف قضايا ي اجلريان، وسري وملرتكبيه ويقوم بالوساطة يف املنازعات األسرية وبنيالعنف اُأل
  . املقاطعةعلى صعيداألحداث بالتشاور مع األخصائيني االجتماعيني 

ومنذ التصديق على اتفاقية الهاي املتعلقة حبماية األطفال والتعاون يف جمال التبين على               -٨١
ويـتم  . ، مت بذل جهود من أجل إدراج أحكامها يف قوانني البلد          ٢٠٠٨الصعيد الدويل يف عام     

هذا بغرض توفري إطار قانوين لتنظيم التبين على الصعيد الدويل ولضمان محاية األطفـال أثنـاء      
وقد صيغ مشروع تعديل يهدف إىل إدراج أحكام االتفاقيـة          . عملية التبين على الصعيد الدويل    

  .إىل جملس الوزراء للموافقة عليه قبل عرضه على اجلمعية الوطنية، وسيقدم يف قانون البلد

  لشبابا    
 خاصة يف املـسائل     ،اختذت احلكومة تدابري عديدة لكفالة مراعاة احترام آراء الطفل          -٨٢

جريت دراسات استقصائية على نطاق واسع،      وقد أُ .  أثناء صياغة السياسات العامة    ،هاليت هتمُّ 
ـ " ة والدراسة املسما  ١٩٩٨سة االستقصائية الوطنية اخلاصة بالشباب لعام       اكالدر ات التطلع
، من أجل الوقوف على آراء األطفال وأخذها بعني االعتبار يف اخلطـط             "٢٠١٣ ل عام حبلو

  .والسياسات املستقبلية
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تتـألف مـن    هي  و. ٢٠٠٣يف عام    رمسياً   طلقت اجلمعية الوطنية لشباب سيشيل    وأُ  -٨٣
  مقاطعـاهتم  يف مقاطعة يطرحون الشواغل اليت تثار يف املنتديات واملناقشات          من كل أعضاء  
حوار بني الشباب وصانعي الـسياسات وإىل  إقامة  وتسعى اجلمعية إىل    . معية الوطنية على اجل 

  .توفري منتدى ملناقشة شواغلهم وأفكارهم
خصيصاً مـن    ٢٠١١وقد وضع اجمللس الوطين لشباب سيشيل خطة عمل الشباب            -٨٤
رات الـيت   تطوير اآلليات املناسبة ملعرفة املبـاد     املبادرة واالستمرار على     تشجيع روح    أجل

  .رباعةثباهتم وسعيهم إىل المدى يقدمها الشباب و

   رويالتمركز مون    
 مبوجب لوائح قانون إساءة     ٢٠٠١ رويال إلعادة التأهيل يف عام       تأُنشئ مركز مون    -٨٥

بصفته هيئة قانونية هتدف إىل أمور منها توفري بيئـة           عامنفس ال استخدام العقاقري الصادر يف     
 ،دافـر ؛ ومن أجل حتسني أداء األ     وتشجيع تعافيهم  من أجل تيسري     عالج لألشخاص املدمنني  

بدنياً ونفسياً واجتماعياً ومهنيـاً،  الذين أفسدهم استعمال أو سوء استعمال املواد الكيميائية،    
  املركـز سـبيلهم    ءخـال عنـد إ    كانوا مقيمني فيه   ومن أجل توفري العالج للمرضى الذين     

  . جمتمعاهتم يف من جديد االندماجعلىومساعدهتم 

  وكالة الرفاه االجتماعي    
 ت مبوجب قـانون وكالـة الرفـاه       ئنشأُسندت إىل وكالة الرفاه االجتماعي، اليت أُ        -٨٦

لألفراد ي املدى   قصريني   املالي  والدعم ، والية توفري املعونة   ٢٠٠٨ الصادر يف عام     االجتماعي
  .التواكلح ثقافة واألسر األشد ضعفاً وختفيف كرهبم مع تشجيع روح اإلنتاج وكب

  العمالة    
فيما خيص العمالة، وقعت الوزارة املسؤولة عن العمالة وشركاؤها االجتماعيون يف             -٨٧
وهـذه  . اإليـدز / على سياسة مكان العمل بشأن فريوس نقص املناعة البشري         ٢٠٠٧عام  

السياسة إشارة قوية أخرى من جانب احلكومة تدعو مجيع أصحاب العمـل والعـاملني إىل               
  . وصون كرامتهماإليدز/اية حقوق مجيع العاملني املصابني بفريوس نقص املناعة البشريمح
طري دت حكومة سيشيل برنامج سيشيل القُ     ، أيّ ٢٠١٠ديسمرب  /ويف كانون األول    -٨٨

ص خوتـتل . أداة للتعاون مع منظمة العمل الدوليـة      بوصفه   ٢٠١٥-٢٠١١للعمل الالئق   
 وعمالـة النـساء     ،امج املذكور يف استعراض قوانني العمل     األولويات الثالث الرئيسية للربن   

  . واحلوار االجتماعي،والشباب
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  السكن    
 )Ile Perseverance" (إيل بريسيفريانس "ل مشروع يشكّ،فيما خيص احلق يف املأوى  -٨٩

 ،جزءاً من برنامج وزارة استغالل األراضي والسكن للمساعدة يف توفري السكن االجتمـاعي         
ا املشروع مع سياسة احلكومة الرامية إىل ضـمان الـسكن الالئـق جلميـع               ويتماشى هذ 

السيشيليني احملتاجني إىل سكن ولكنهم ال ميلكون أمالكاً أو بيوتاً والذين تتوفر فـيهم أدىن               
 ٢ ٠٥٦وتشتمل اخلطة الكـربى علـى       . ضلسداد الدين أو لدفع إجيار خمفّ     األهلية  شروط  

ممت وقد صُ . منها قيد البناء  وحدة   ٨٢٥ بينما ال تزال     ، منها ١٥٣مت إجناز   وحدة سكنية،   
وميكن . لكراسي املتنقلة ا مرور   على حنو يتيح  ) ات الطرق  وتقاطع ةرصفاأل(اهلياكل األساسية   

ومن االستعماالت األخرى خلطة استغالل األراضي      . تغيري املباين نفسها حبسب االحتياجات    
مدرسـتان  (احلصر، ختصيص مساحات للمدارس     اخلاصة هبذا املشروع، على سبيل املثال ال        

  .ىن إلدارة املقاطعةبومركز للرعاية الصحية وم) ابتدائيتان ومدرسة ثانوية

  التعليم    
ويف تأكيد جديد على أن التعليم عايل اجلودة وتطوير املوارد البشرية شرطان مسبقان               -٩٠

خطة  ٢٠٠٩يف عام   امة، أُطلقت   يف حتقيق تنمية مستد   اإلنسان  أساسيان الّتباع هنج يركّز على      
مـن   التـدريب و  من أجل زيادة فعالية التعليم وأنظمة٢٠١٠-٢٠٠٩العمل إلصالح التعليم   

وتتمثل اجملاالت اخلمسة   . عات التنمية الوطنية  حتياجات وتطل التجابة بشكل أفضل    االسأجل  
لتعليمية املتنوعة  ذات األولوية اليت ُحددت مبوجب خارطة الطريق هذه يف تلبية االحتياجات ا           

حتـسني  وسـني،   حتسني نوعية املدرِّ  وضمان نوعية تعليم جيدة،     ووأولويات التنمية الوطنية،    
  .ينقادر مؤسسات التعليم وتنشئة طالب مسؤولني وةحكام
بـرامج تعلـيم ذوي      تقييم"عنون   امل ٢٠٠٨ات تقرير التعليم لعام     ومتاشياً مع توصي    -٩١

 فإن وضع سياسة بشأن تعليم ذوي االحتياجات اخلاصة من ،"االحتياجات اخلاصة يف سيشيل
  .األنشطة املزمع تنفيذها يف إطار خطة عمل إصالح التعليم

 العمل مبدونيت السلوك اجلديدتني اخلاصتني باملدارس االبتدائية والثانويـة يف           ئوُبد  -٩٢
ـ         .٢٠١٠يونيه  /حزيران ذلك  وقد شددت الوثيقتان على حقوق الطالب ومسؤولياهتم وك

. سرة واملدرسة يف جناح كل طالب      التعاون بني األُ   بضرورةعلى مسؤوليات اآلباء يف التذكري      
ـ يقوم حالياً مبراجعة    رعوية   كذلك إنشاء نظام رعاية      ٢٠١٠وشهد عام     املتعلقـة   سياسةال

  .ني وضعتهما وزارة التعليمت الل،مل املراهقات املتعلقة حبسياسةالالعقاقري احملظورة وب
 وزارة  تلتـزم ،  ٢٠٠٤مع أهداف وغايات قانون التعليم الصادر يف عـام          اشياً  متو  -٩٣

التعليم قدر اإلمكان بإتاحة االعتمادات الكافية من أجل تيسري دخول الطالب ذوي اإلعاقة             
، كأمثلة علـى ذلـك    و. إىل املدارس اجلديدة اليت جيري بناؤها أو تلك اليت من املقرر بناؤها           

 االبتدائية اليت ُبنيت يف Praslin Baie Ste Anneد يف مدرسة ـري مصاعتوفميكن اإلشارة إىل 
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 اجلديدة اليت Ile Perseveranceيف املدرسة االبتدائية توفري مدارج للمعوقني  وكذلك ٢٠٠٧عام 
  .٢٠١٢ُيتوقع إمتام بنائها يف جزيرة ماهي يف عام 

  الصحة    
 قـانون الـصحة    قوم بتنفيذ  لن ت  إن احلكومة يف طور إنشاء سلطة للصحة العمومية         -٩٤

 كل مسألة ذات تأثري مباشر على صحة اإلنـسان يف البلـد            م ستنظِّ وإمنا ،العمومية فحسب 
وزارة الصحة حالياً على وضع ميثاق للمرضى سيتضمن كالً مـن حقـوق             تنكب  و. أيضاً

  .مي الرعاية الصحية جتاه صحتهم وجتاه مقّدمسؤولياهتماملرضى و

  الشرطة    
مهنية قوات الشرطة، أنشئ    اجليدة وزيادة    احلكامة   عزيزمع التزام احلكومة بت   اماً  انسج  -٩٥

 مكتب الشؤون الداخلية للشرطة وأُسندت إليه والية االستماع إىل الـشكاوى            ٢٠٠٩يف عام   
نامجة عن سوء إدارة أعمال الشرطة، ومنها التوقيف        الشاكل  املاليت يتقدم هبا عامة الناس بشأن       

تعسفيان واإلفراط يف استخدام القوة واملمارسات الفاسدة، وواليـة التحقيـق يف         واالحتجاز ال 
وتتَّبع يف عملية التحقيق تلك إجراءات مشاهبة لتلك املتبعـة يف أي            . تلك الشكاوى ومعاجلتها  

وحسب درجة خطورة املخالفة، ُيقرر مفوض الشرطة إما عرض املسألة علـى            . حتقيق جنائي 
. العام من أجل املالحقة القضائية    النائب   الشرطة أو إحالتها على مكتب       جملس تأدييب تابع لقوة   

. مفوض الشرطةيكلفها هبا وعند الضرورة، جيوز للوحدة أيضاً أن حتقق يف القضايا التأديبية اليت           
، أُبلغـت   ٢٠١٠ويف عام   . وتتكون هذه الوحدة املتخصصة حالياً من ثالث ضابطات شرطة        

، )٦٨(، وشكاوى ضد الشرطة     )٧(جملموع تتعلق مبمارسات فاسدة      قضية يف ا   ١٢٦    الوحدة ب 
 قـضية   ٦٢، كان قد فُرغ من النظر يف        ٢٠١١يناير  /ويف كانون الثاين  ). ٥١(وقضايا تأديبية   

  . قضية قيد النظر٦٤العام وال تزال النائب بينما أُحيلت سبع قضايا إىل مكتب 

  الوكالة الوطنية ملكافحة املخدرات    
شخص يف  ٣ ٠٠٠أن هناك على األقل يقدر صائيات العالج يف سيشيل، حسب إح  -٩٦

ويشري حتليل أعمق   . منهم مدمنون على اهلريوين    يف املائة    ١٩سن العمل يتعاطون املخدرات،     
 يف املائة منهم دون     ٣٣ شخص يسيئون استخدام املواد بشكل مزمن،        ٢٠٠للبيانات إىل أن    

 مبوجب  ٢٠٠٨ الوطنية ملكافحة املخدرات يف عام       وقد أنشئت الوكالة  . سن التاسعة عشرة  
 الذي يستند إىل قانون إساءة ٢٠٠٨قانون الوكالة الوطنية ملكافحة املخدرات الصادر يف عام 

والوكالة املذكورة مستقلة عن الـشرطة وتتمتـع جبميـع          . ١٩٩٩استعمال العقاقري لعام    
مكافحة غراض تنفيذ قوانني    صالحيات الشرطة واجلمارك ومفوض اهلجرة ومفوض الدخل أل       

 من جتار املخدرات ومتت مالحقتـهم قـضائياً         ٢١، مت توقيف    ٢٠١٠ويف عام   . املخدرات
ب ذو خـربة يف      الوكالة مدرِّ  لدىو.  سنة ١٣٦واحلكم عليهم بعقوبة سجن متراكمة بلغت       

جمال حقوق اإلنسان مسؤول عن ضمان حصول مجيع املوظفني يف الوكالة على تدريبات يف              
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والوكالة أيضاً على اتصال بربنامج األمم املتحدة اإلمنائي مـن أجـل            . حقوق اإلنسان ال  جم
ـ . متقدمة يف جمال حقوق اإلنسان    أنواع تدريب   احلصول على    التـدريب كـذلك    ر  وفَّوُي
  . املساواة والتوازن اجلنساينمسأليتللموظفني يف 

  القضاء    
 هبدف حتـسني    ٢٠٠٩ يف عام    شّدد رئيس اجلمهورية على ضرورة إصالح القضاء        -٩٧

عات الناس عن طريق    طللطلب املتزايد على اخلدمات وحتسني تلبية احتياجات وت       لاالستجابة  
معاجلة أوجه القصور الرئيسية فيه على مستوى إجراءات احملاكم ونظم إدارة القضايا وخطة             

قة  ملشاورات معمً  يجةًنتمت،  ،  ٢٠١٠مايو  /ويف أيار . املساعدة القانونية وإدارة املوارد البشرية    
سي املهن القانونية واملنظمات احلكومية وغري بني القضاة وقضاة الصلح وموظفي القضاء وممارِ

 اخلاصة بالقضاء هبدف جعل قـضاء       ٢٠١٤-٢٠١٠احلكومية، إطالق اخلطة االستراتيجية     
وكان من بني الـضرورات احلتميـة الـيت حـددهتا اخلطـة       . سيشيل مركز امتياز قضائي   

ستراتيجية احلاجة إىل درجة أكرب من االستقالل املايل واإلداري، وزيادة تبسيط اإلجراءات            اال
 ،اخلاصة باحملاكم، وتطبيق معايري موحدة عند منح املساعدة القانونية، وزيادة عدد املـوظفني            

مزيد من التدريب يف النظام القضائي، وإنشاء نظام عصري إلدارة القـضايا وعـدد              وفري  تو
 اخلطة االسـتراتيجية    وصادف إطالقَ .  حلقات الوصل بني وكاالت إنفاذ القوانني      أكرب من 
خاصة بالقضاء يف سيشيل وهي نِتاج مشاورات طوعية بني قضاة          سلوك  مدونة  أول  إطالق  

وتتضمن .  وقضاة الصلح يف نظام القضاء يف سيشيل        واألساتذة املساعدين  االستئناف والقضاة 
  ستة مبادئ جوهرية هي استقالل القضاء والقضاة كـأفراد؛      مدونة سلوك القضاء يف سيشيل    

 القضاة؛ ومساواة اجلميع أمام القـانون واحملـاكم؛         وحياد القضاة؛ ونزاهة القضاة؛ وصالح    
  .اجتهادهمواختصاص القضاة و

  السجون    
ـ  شـهدها داث اليت   ـبعد املوجتني املتتاليتني من األح      -٩٨  ن مونتـان بـوزي    ـ سج

(Montagne Posée) واليت أدت إىل نقل عدة سجناء إىل املستشفيات، ٢٠٠٩مارس / آذاريف 
 إىل   مشريةً ٢٠٠٩مايو  /أجرت اللجنة الوطنية حلقوق اإلنسان حتقيقاً وقدمت تقريرها يف أيار         

بعض أوجه الضعف اليت تستدعي معاجلة عاجلة لضمان أمن وحتسني مستوى معيشة نـزالء              
وعني، نفّذت سلطات إدارة السجن توصيات اللجنة       وبعد أقل من أسب   . السجن والعاملني فيه  

  .الوطنية حلقوق اإلنسان
وألن حكومة سيشيل ُتدرك أن سجن مونتان بوزي، وهـو الـسجن الوحيـد يف            -٩٩

سيشيل، يسجل نسبة إشغال شبه كاملة وأن عدداً من املشاكل تؤثر يف مستوى معيشة نزالء               
، ووجود مواد    رداءة اهلياكل األساسية   وح بني  وأمنهم وسالمتهم، وتترا   السجن والعاملني فيه  

ال ترقى إىل املستوى املطلوب، وِقلة عدد املوظفني، وقلة التدريب، وسوء اإلدارة الـسابق،              
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فإهنا قد اختذت إجراءات مبساعدة اجملتمع الدويل من خالل مكتب األمـم املتحـدة املعـين                
 وحتسني معايري األمن    اًملحوظحتسيناً  مة  قائ حتسني مرافق االحتجاز ال     بغية باملخدرات واجلرمية 

إعـادة تأهيـل    تنظـيم دورات     و التدرييب املتخصص جلميع العاملني   واإلدارة وتوفري الدعم    
الحتجـاز أخطـر     زنزانـة    ٦٠يضم  إجراءات أمنية مشّددة    ذي  للمحتجزين وبناء سجن    

اءات األمنية املشّددة توقع إمتام مشروع السجن ذي اإلجر من امل و. اجملرمني، مبن فيهم القراصنة   
  .٢٠١١يف عام 
وفيما يتعلق بتحسني املرافق املوجودة، سُيجهَّز سجن الرجال مبرفق للرعاية البالغـة              -١٠٠

وسُيحّسن سجن النساء ببناء غرفة محـام جديـدة         . ومبستوصف وجبناح لألحداث اجلاحنني   
فـصل بـني    بالومطبخ ومغسل ألبسة صناعي، وورشة، ومطبخ، وباحة خلفية، وكـذلك           

سجينات على ذمـة    سبة ال ملا كانت ن  و. ات التحقيق والرتيالت احملكوم   على ذمة  السجينات
مركـز جديـد إليـواء      " يف املائة من جمموع الرتيالت، فإنه سـُيبىن          ٢٥التحقيق متثل حنو    

ويشتمل املـشروع   .  شخص كحد أقصى   ٣٠٠يكفي إليواء   " قالتحقيسجينات على ذمة    ال
. ٢٠١٢توقع إمتام حتسني املرافق املوجودة يف هناية عام       ومن امل . هيةرفيكذلك على بناء باحة ت    

نشئ سجن مفتوح يف جزيرة خارجية ُتتاح فيه للرتالء فرصة القيام بأنـشطة خمتلفـة               أُقد  و
  . كالزراعة والصيد مقابل أجر

سجن ُعّين لل وقد  . ٢٠١١  عام ومن املتوقع صياغة دليل نظام السجون حبلول هناية         -١٠١
يومي من أجل تقدمي املساعدة الطبية للعـاملني يف الـسجن           بشكل  يب وممرض يعمالن    طب

  .ولرتالئه

  املعاهدات الدولية املتعلقة حبقوق اإلنسان  -جيم   

  املعاهدات    
املتعلقة حبقـوق اإلنـسان   الثماين سيشيل طرف يف معاهدات األمم املتحدة األساسية    -١٠٢
يف   مجيع أشكال التمييز العنصري اليت دخلت حيز النفـاذ         االتفاقية الدولية للقضاء على   : وهي
    ؛ والعهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية الذي دخـل حيـز النفـاذ يف               ١٩٧٨عام  
            ؛ والربوتوكول األول املتعلق بالبالغات الفردية الـذي دخـل حيـز النفـاذ يف              ١٩٩٢عام  
          علق بإلغاء عقوبة اإلعدام الذي دخـل حيـز النفـاذ يف           والربوتوكول الثاين املت  ؛  ١٩٩٢عام  
؛ والعهد الدويل اخلاص باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية الذي دخل حيز           ١٩٩٥عام  

؛ ١٩٩٠؛ واتفاقية حقوق الطفل اليت دخلـت حّيـز النفـاذ يف عـام               ١٩٩٢النفاذ يف عام    
ل املتعلق بإشراك األطفال يف الرتاعات املـسلحة        والربوتوكول االختياري التفاقية حقوق الطف    

؛ واتفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييز ضد املرأة اليت          ٢٠١٠الذي دخل حيز النفاذ يف عام       
؛ والربوتوكول االختياري املتعلق بالبالغات الفرديـة الـذي   ١٩٩٢دخلت حيز النفاذ يف عام    
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ة التعذيب وغريه مـن ضـروب املعاملـة أو    ؛ واتفاقية مناهض٢٠٠٤دخل حيز النفاذ يف عام      
؛ واتفاقية محايـة    ١٩٩٣العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة الذي دخل حيز النفاذ يف عام             

؛ واتفاقيـة   ٢٠٠٣حقوق مجيع العمال املهاجرين وأفراد أسرهم اليت دخلت حيز النفاذ يف عام             
  .٢٠٠٩ عام حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة اليت دخلت حيز النفاذ يف

وقد رافقت االنضمام إىل اتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة سلسلة من حلقات              -١٠٣
 الذين يعملون مع األشخاص ذوي      دريب وحتسيس صّناع السياسات واألفراد    العمل هبدف ت  

  .أحكام هذه االتفاقيةعامةً بشأن اجلمهور اإلعاقة و
اليت صّدقت عليها سيشيل، هناك اتفاقيـة       ومن مجلة اتفاقيات منظمة العمل الدولية         -١٠٤

 بشأن مساواة العمال والعامالت يف األجر عن عمل ذي قيمة ١٠٠منظمة العمل الدولية رقم 
  بشأن التمييز يف االستخدام واملهنـة؛ ومت التـصديق علـى           ١١١ واالتفاقية رقم    ،متساوية

  .٢٠٠٠يف عام تيهما االتفاقيتني كل
 وإطار عمـل داكـار      ١٩٩٥جني يف عام    ينهاج عمل ب  واعتمدت سيشيل إعالن م     -١٠٥

  .٢٠٠٠ بشأن إتاحة التعليم للجميع يف عام
على الصعيد اإلقليمي، فإن سيشيل طرف يف امليثاق األفريقي حلقـوق الطفـل             أما    -١٠٦

، ١٩٩٤قوق اإلنسان والشعوب منذ عـام   حلويف امليثاق األفريقي    ،  ١٩٩٢ورفاهه منذ عام    
ق بامليثاق األفريقي حلقوق اإلنسان والشعوب املتعلق حبقوق املـرأة يف           ويف الربوتوكول امللح  

باجلنسانية ، ويف بروتوكول اجلماعة اإلمنائية للجنوب األفريقي املتعلق         ٢٠٠٦أفريقيا منذ عام    
وسيشيل ملتزمة بإعالن االحتاد األفريقي الرمسـي بـشأن       . ٢٠١١فرباير  /والتنمية منذ شباط  

  .املساواة بني اجلنسني

  تقدمي التقاريرااللتزامات ب    
ومع أن حكومة سيشيل تؤكد جمدداً التزامها اجلاد بالوفاء بالتزامها بتعزيز احتـرام               -١٠٧

وإعمال ومحاية مجيع حقوق اإلنسان واحلريات األساسية للجميع، وفقاً ألحكام ميثاق األمم            
 الدويل، فإهنـا تقـّر      املتحدة وصكوك أخرى تتعلق حبقوق اإلنسان ووفقاً ألحكام القانون        

أن تقدمي تقارير إىل هيئات معاهدات حقوق اإلنسان يف األمم املتحدة وغريها مـن              ؤكد  وت
هيئات األمم املتحدة يشكل حتّدياً كبرياً جداً بالنسبة لدولة صغرى كسيشيل نظراً للمـوارد              

ب قدراً غري يسري     إعداد التقارير اليت تتطل    ياتوالقدرات الوطنية احملدودة مقارنة بطبيعة عمل     
  .من املوارد البشرية

 الصادرة عن املفوضية السامية حلقوق اإلنسان اليت       ٣٠وجاء يف صحيفة الوقائع رقم        -١٠٨
مدخل إىل معاهدات حقوق    : نظام معاهدات حقوق اإلنسان يف األمم املتحدة      "حتمل عنوان   

قت على مجيـع معاهـدات    ع من دولة صدّ   توقَُّي ":أنه" اإلنسان األساسية وهيئات املعاهدات   
حقوق اإلنسان األساسية السبع أن تقّدم أكثر من عشرين تقريراً عن حقوق اإلنسان علـى               
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شرت بيد أن هذه الوثيقة كانت قد ُن". أي، تقريراً واحداً كل ستة أشهر: مدى عشر سنوات 
مـات  وإذا أضفنا االلتزا  . ٢٠٠٦قبل اعتماد اتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة يف عام          

أن االلتزامات بإبالغ هيئات    ه يقدر   فإنة األساسية الثامنة،    تقدمي التقارير املتعلقة هبذه االتفاقي    ب
احد كل مخسة أشهر    معاهدات حقوق اإلنسان على مدى عشر سنوات لن تقلّ عن تقرير و           

  .ا مل يتمكن البلد حىت اآلن من التغلب عليهي صعوبةوهبالنسبة لسيشيل، 
 كدولة طـرف  العمليات الوطنية لتقدمي تقرير سيشيل األويلأُجنزت د  ومع ذلك، فق    -١٠٩

 يضم تقرير سيشيل    وحديف اتفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييز ضد املرأة، وهو تقرير م           
  .الدوريةتقاريرها األويل و

  مبدأ التفسري    
إالّ . وانني الوطنية قوق اإلنسان تلقائياً يف الق    الدولية حل قوانني  الج  يف سيشيل، ال تدرَ     -١١٠

 من الدستور، الواردة يف الفصل الثالث منه، تنص على مبادئ التفـسري هبـذه               ٤٨أن املادة   
يتعّين تفسري هذا الفصل على حنوٍ ال جيعله يناقض أي التزامات دولية لسيشيل تتعلق              : "الصيغة

، أن حتيط علماً    حبقوق اإلنسان واحلريات وجيب على احملاكم، أثناء تفسري أحكام هذا الفصل          
  ...". نة لتلك االلتزاماتبالصكوك الدولية املتضمِّ

   والتحّديات واملعوقات،جنازات وأفضل املمارساتاإل  - رابعاً  

  اإلجنازات وأفضل املمارسات  -ألف   
تحـت أول   بأمهية اعتناق مفهوم اجملتمع القائم على املعرفـة، افتُ        من سيشيل   اعترافاً    -١١١

 وجه اخلصوص إتاحـة  ى ألغراض منها عل  ٢٠١٠نوفمرب  / تشرين الثاين  جامعة يف سيشيل يف   
وتتمثل الغاية الوطنية من ذلك     . التعليم بعد الثانوي ألكرب عدد ممكن من الطالب السيشيليني        

  .٢٠٢٠يج جامعة حبلول عام يف ضمان أن يكون يف كل أسرة سيشيلية خّر
وتقدم .  وحىت مستوى ما بعد الثانوي     عليم جماين يف سيشيل منذ الطفولة املبكرة      توال  -١١٢

 يف التعليم بعد    وانحاً استناداً إىل نظام عالمات تنافسي لفائدة الطالب كي ينخرط         احلكومة مِ 
  .الثانوي يف سيشيل ويف اخلارج، عند االقتضاء

م العالجات املضادة للفريوسـات الرجعيـة       والرعاية الصحية األساسية جمانية وتقدَّ      -١١٣
  .رضى السيشيلينيباجملّان للم

 ،لـذلك . وترى حكومة سيشيل أن األمن واحترام حقوق اإلنسان أمران متكامالن           -١١٤
فإن السياسة األمنية اليت تنتهجها سيشيل ملكافحة القرصنة تتفق واملعايري واملمارسات الدولية            
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نـسانية  عدد من الدورات التدريبية املتعلقة بـالقوانني اإل       وفّر  وقد  . يف جمال حقوق اإلنسان   
  .للموظفني من خفر سواحل سيشيل ومن قوة الدفاع عن شعب سيشيل

، صّدقت مجهورية سيشيل على نظام رومـا األساسـي          ٢٠١٠أغسطس  /ويف آب   -١١٥
ثين عشر يف العامل اليت تعتزم إهنـاء        اللمحكمة اجلنائية الدولية فأصبحت بذلك الدولة املائة و       

 اجملتمع  سانية اليت تعين  تكبو أخطر اجلرائم ضد اإلن    اإلفالت من العقاب الذي كان ينعم به مر       
  .الدويل، باالشتراك مع غريها من الدول ومن أجل األجيال احلاضرة واملقبلة

 عاماً للتأمل يف الدستور حتت شـعار وطـين يقـول            ٢٠٠٨وقد كان إعالن عام       -١١٦
 حلقـوق اإلنـسان      هامة باجتاه بناء الوعي واملعرفة واإلدراك      خطوةً" دستورنا صوت أمتنا  "

  . اجلمهوريف صفوفنة ولواجبات املواطَ
بنـاء  "من مشروع   العنصر املتعلق حبقوق اإلنسان     مبوجب  عقد،  ،  ٢٠٠٩يف عام   و  -١١٧

املشترك بـني االحتـاد األورويب      و" القدرات لفائدة اجلهات الفاعلة من الدول وغري الدول       
دورة لتحـسيس و  ا/تماعاً للـدفاع   اج ٤٦وبرنامج األمم املتحدة اإلمنائي وحكومة سيشيل،       

هذه األنشطة البالغة األمهية    أُشرك يف   و. غعمل يف جزر ماهي وبراسلني والدي     ية وحلقة   تدريب
نفـاذ  إ الوزارات والقضاة والربملانيني ووكاالت      يطيف واسع من أصحاب املصلحة كممثل     

س االبتدائية والثانوية   سني وطالب املدار  واألخصائيني االجتماعيني واملمرضني واملدرّ   القوانني  
  .واجملتمع املدين

واعترافاً باألمهية البالغة لزيادة مستوى الوعي مببدأ معايري وممارسات حقوق اإلنسان             -١١٨
ى عدد كبري من املـسؤولني      املقبولة عاملياً، خاصة على مستوى وكاالت إنفاذ القوانني، تلقّ        

 تدريبات تناولت حقوق اإلنسان     ،هتمف درجا ختال، على ا  ونالعاملني يف الشرطة ويف السج    
م برنامج األمم املتحدة اإلمنائي ووحـدة حقـوق اإلنـسان يف أمانـة            ونظّ ٢٠٠٩يف عام   

قدت حلقتا عمل لتدريب    ، عُ ٢٠٠٩ويف عام   . الكومنولث عدداً من تلك الدورات التدريبية     
تعليمي خاص حبقوق   ويف نفس السنة، أُدرج برنامج       .بني يف أكادميية الشرطة يف سيشيل     املدرِّ

  .اإلنسان يف تدريب ومنهاج الشرطة الذي تعتمده أكادميية الشرطة يف سيشيل
سـني ويف   ، أُدرجت حقوق اإلنسان كذلك يف برنامج تدريب املدرّ        نفس العام ويف    -١١٩

ومن املقرر إدراجها يف املنهاج     . ية واالجتماعية يف مستوى التعليم الثانوي     فردمنهاج التربية ال  
ر ويف إطار برنامج إصالح التعليم احلايل، من املقـر  . دائي الذي خيضع لالستعراض حالياً    االبت

 تعزيز برنـامج    ألهداف منها باخلصوص  ية واالجتماعية   كذلك استعراض منهاج التربية الفرد    
الجتمـاعي وروح التطـوع     الحم ا تربية املواطن يف مجيع مؤسسات التعليم بغية تقوية الـت         

  .لوحدة الوطنية والتفاهم والسالم على الصعيد الدويلاتوطيد وممارسته و
اتفاقية حقوق  نسخة من   ة   للطفول  الوطين سلت وزارة التنمية االجتماعية واجمل    ضعوو  -١٢٠

، ترجم مكتب برنامج األمـم املتحـدة اإلمنـائي يف           ٢٠٠٩ويف عام   . لغة الكريول بالطفل  
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       .  حلقوق اإلنـسان إىل لغـة الكريـول        عالن العاملي سيشيل، بالتعاون مع وزارة التعليم، اإل     
 برسـوم توضـيحية     ُنشرت هذه الوثيقة مصحوبةً   ،  ٢٠٠٩ديسمرب  / كانون األول  ١٠ويف  
  .اليوم العاملي حلقوق اإلنساناحتفاالً ب سنة، ١٥ و٨طفال تتراوح أعمارهم ما بني أل

ـ            -١٢١ سلتني مـن   ولتقريب اجملتمع احمللي من الشؤون العامة، أجرى الرئيس ميشيل سل
 ٢٠٠٥ مقاطعة يف عـامي      ٢٥االجتماعات التشاورية يف كل مقاطعات البلد البالغ عددها         

 على  همأتيحت للسكان فرصة اإلعراب عن شواغلهم وطرح أفكار       ف على التوايل،    ،٢٠٠٩و
نظّم إدارات املقاطعات، على صعيد احلكومـة احملليـة،         ت،  ٢٠١٠ام  منذ ع و. رئيس الدولة 

 املشاريع اليت ُنفِّذت على الصعيد احمللـي    يف بآرائهم   كي يدلوا  السكان   اجتماعات سنوية مع  
  . الشكاوى واالقتراحاتليقدمواو

  املعوقات والتحديات  -باء   
 واالفتقار إىل املوارد البـشرية املـاهرة أو         ،ل النقص يف املوارد البشرية عموماً     يشكّ  -١٢٢
سري الصحيح جلميع القطاعات، مبا فيها الصحة        معوِّقاً هيكلياً يؤثر يف ال     ،بة بوجه خاص  املدرَّ

املؤسسات الوطنية حلقـوق    واالجتماعية  ؤسسات  والتعليم والشرطة والسجون والقضاء وامل    
  .ؤسساتاإلنسان وغريها من امل

وقد صاغت سيشيل يف اآلونة األخرية عدداً من خطط العمل واالستراتيجيات اليت               -١٢٣
 علـى صـعيد التنميـة        خاصةً ،يز ومحاية حقوق اإلنسان   هلا صلة مباشرة وغري مباشرة بتعز     

ومن التحديات الرئيسية اليت ستجاَبه على الـصعيد        . االجتماعية والتعليم والصحة والقضاء   
 احلاجة إىل ضمان إنفاذ أدوات وآليات مناسبة للرصد والتقييم خالل تلك العملية من  ،الوطين

  .ذة بني الصياغة والتنفيوجودة املفجوأجل سد ال
وتشدد حكومة سيشيل على أن تقدمي التقارير إىل هيئات معاهدات حقوق اإلنسان              -١٢٤

التابعة لألمم املتحدة وغريها من هيئات األمم املتحدة يشكِّل حتدياً كبرياً بالنسبة لدولة صغرية     
 اليت   إعداد التقارير تلك   يات عمل ةعي بطب كسيشيل نظراً لقلة املوارد والكفاءات الوطنية مقارنةً      

  .تتطلب قدراً كبرياً من املوارد البشرية
ونظراً لآلثار املباشرة وغري املباشرة لتغري املناخ على كل من احلق يف التنمية وحقوق                -١٢٥

تغري املنـاخ    ثاراإلنسان، مع التذكري بأن الدول اجلزرية الصغرية النامية يف الواجهة بالنسبة آل           
الدولية جهداً عاملياً جيب القيام به عاجالً من أجل احملافظة          وبأنه ينبغي اعتبار عملية التفاوض      

على األرواح البشرية وعلى املساكن وسبل املعيشة، فإن حكومة سيشيل تشعر بقلق بالغ إزاء       
وأثناء . الذي تتسم به املفاوضات الدولية اجلارية بشأن تغري املناخ        عدم التقدم   البطء الشديد و  

 يف اهلند، ويف إشارة إىل ٢٠١١فرباير / املستدامة اليت ُعِقدت يف شباط    قمة دهلي املعنية بالتنمية   
حق الدول  جمدداً  قابلية الدول اجلزرية الصغرية النامية للتأثر بتغري املناخ، أكد الرئيس ميشيل            
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اجلزرية الصغرية يف الوجود كأمم وناشد األمم األخرى اليت تسعى إىل احلفاظ على ازدهارها              
ه قبل أي اعتبارات أخرى أن تأخذ يف االعتبار تداعيات تلك القرارات على االقتصادي وتضع 

ر كذلك باألمر الواقع املتمثل يف كون اجلزر الصغرية معرضة لإلمهـال           وذكّ. حقوق اإلنسان 
  .بسبب طبيعة البنية اإلمنائية الدولية

   واملبادرات وااللتزامات،ألولويات الوطنية الرئيسيةا  -خامساً  
، كلياًباه احلكومة   لق إحدى أهم التوصيات اليت قدمتها حلقة العمل واسترعت انت         تتع  -١٢٦

وهناك حاجة إىل مزيد مـن      . ها جتهيز حتسنيواللجنة الوطنية حلقوق اإلنسان     ضرورة تقوية   ب
. املوارد لضمان السري الفعال هلذه اهليئة املستقلة وجعلها تستجيب ملعايري مبـادئ بـاريس             

 ة الوطنية حلقوق اإلنسان    اجلمهور بوظائف اللجن   زيادة تعريف ن  م بد    على ذلك، ال   وعالوةً
ومت التشديد كذلك، خالل حلقة العمـل، علـى         .  هبا  ثقة الناس  تعزيزاللجنة ول إبراز  لزيادة  

  . وقدرته اإلنشاءمكتب الشؤون الداخلية يف الشرطة حديثإبراز ضرورة زيادة 
وق اإلنسان وإنفاذها، وبـني القـوانني   ومن أجل سد الثغرة بني سن تشريعات حق      -١٢٧

عاء انتهاك حقوق اإلنسان وإتاحة سبيل االنتصاف يف الوقت املناسب، تلتزم والتنفيذ، وبني اّد
ذلك  و،احلكومة بإنشاء مكتب استشاري للمواطن حتت رعاية اللجنة الوطنية حلقوق اإلنسان

ور، وإىل زيادة معرفة ووعي اجلمهور      حلاجة إىل توفري إرشاد وإعالم أفضل لعامة اجلمه       اتلبية  ل
 احلاجـة إىل ترسـيخ      فضالً عن بالصكوك واهليئات الوطنية والدولية املعنية حبقوق اإلنسان        

وأقصى ما تبتغيه احلكومة يف هذه العملية      . وتعزيز التثقيف يف جمال حقوق اإلنسان يف جمتمعنا       
وقد كانت هذه أيضاً توصية . عصريةهو تشكيل ثقافة حقوق اإلنسان يف دميقراطيتنا الفتية وال   

  .من توصيات حلقة العمل اليت حظيت بالقبول
خذ بزمـام املبـادرة     األوتسلِّم احلكومة بأمهية تشجيع وسائط اإلعالم العامة على           -١٢٨

وجيري تعديل القانون اخلـاص     . يف جهودها لبث آراء أكثر اختالفاً يف براجمها       بصورة أكرب   
ض على  ون السيشيلية من أجل تقوية مركز اهليئة ككيان مستقل وسُيعرَ         هبيئة اإلذاعة والتلفزي  

  .٢٠١١اجلمعية الوطنية خالل الربع األول من عام 
علـى  وزارة الشؤون اخلارجيـة     تعكف  ر تقدميها،   وملعاجلة مسألة التقارير اليت تأخّ      -١٢٩

ل فيما يتعلق بتقدمي    صياغة استراتيجية إعداد يف الوقت احلايل من أجل الوفاء بالتزامات سيشي          
ض هـذه   وسـُتعرَ . التقارير إىل هيئات معاهدات األمم املتحدة املتعلقة حبقـوق اإلنـسان          

  .االستراتيجية على جملس الوزراء للموافقة عليها
ومن أجل التوعية حبقوق اإلنسان على الصعيد الوطين باستمرار، فـإن احلكومـة               -١٣٠

 يتنـاول    منتـدى  يوم العاملي حلقوق اإلنسان عقدُ    ملتزمة باحلرص على أن يلي االحتفال بال      
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حقوق اإلنسان على الصعيد الوطين بغرض التحاور مع اجملتمع املدين بشأن التقدم الذي أُحرِز     
  .قيت فيما يتعلق بتوصيات االستعراض الدوري الشاملوالصعوبات اليت لُ

  طلب املساعدة من أجل بناء القدرات  -سادساً  
املساعدة التقنية من شركائها اإلمنائيني يف جمال إدراج االتفاقيـات           تلتمس احلكومة   -١٣١

  .الدولية يف التشريعات الوطنية
وتلتمس احلكومة أيضاً دعم الشركاء اإلمنائيني ملساعدة وكاالت التنفيذ يف عمليـة              -١٣٢

ـ .  تقدميها نتظَرإعداد التقارير الوطنية املوحدة املتعلقة حبقوق اإلنسان امل        يـشيل  ب س وترّح
املقترحات اليت تقدمت هبا عدة دول وجمموعات إقليمية خـالل الـدورة األوىل للفريـق               ب

احلكومي الدويل املفتوح العضوية العامل املعين باستعراض عمل وأداء جملس حقوق اإلنسان            
اليت تناولت ضرورة تلبية االحتياجات اخلاصـة       و ،)٢٠١٠أكتوبر  / تشرين األول  ٢٩-٢٥(

خص، من املشاركة بفعالية يف أعمـال       على األ للبلدان الصغرية لتمكينها،    للوفود الصغرية و  
بوجه خـاص علـى     وينسحب هذا األمر    . ، وتدعم هذه املقترحات   جملس حقوق اإلنسان  

  . وهي من الدول اجلزرية الصغرية النامية اليت ليست هلا بعثة دائمة يف جنيف،سيشيل

        


