
(A)   GE.11-10744    030311    090311 

  جملس حقوق اإلنسان
  الفريق العامل املعين باالستعراض الدوري الشامل

  الدورة احلادية عشرة
  ٢٠١١مايو / أيار١٣-٢جنيف، 

من ) ج(١٥ق اإلنسان وفقاً للفقرة     موجز أعدته املفوضية السامية حلقو        
  ٥/١مرفق قرار جملس حقوق اإلنسان 

  *سيشيل    

 إىل عمليـات  )١(هذا التقرير موجز للمعلومات املقدمة من ثـالث جهـات معنيـة            
وهو يتبع هيكل املبادئ التوجيهية العامة اليت اعتمدها جملـس          . االستعراض الدوري الشامل  

ر أية آراء أو وجهات نظر أو اقتراحـات مـن جانـب             وال يتضمن التقري  . حقوق اإلنسان 
مفوضية األمم املتحدة السامية حلقوق اإلنسان، وال أي حكم أو قرار فيما يتصل بادعاءات              

وقد ذُكرت بصورة منهجية يف حواشي هناية النص مراجع املعلومـات الـواردة يف              . حمددة
أما االفتقار إىل معلومات    .  تغيري التقرير، كما أُبقي قدر اإلمكان على النصوص األصلية دون        

عن مسائل حمددة أو إىل التركيز على هذه املسائل فقد ُيعزى إىل عدم تقدمي اجلهات املعنيـة                 
وتتاح على املوقع الشبكي للمفوضية الـسامية حلقـوق         . معلومات عن هذه املسائل بعينها    

د ُروعي يف إعـداد هـذا     وق. اإلنسان النصوص الكاملة اليت تتضمن مجيع املعلومات الواردة       
  .التقرير أن دورية االستعراض يف اجلولة األوىل هي أربع سنوات

  

__________ 

  . باألمم املتحدةمل حترر هذه الوثيقة قبل إرساهلا إىل دوائر الترمجة التحريرية  *  
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  املعلومات األساسية واإلطار  -أوالً   
  .ينطبقال 

  تعزيز حقوق اإلنسان ومحايتها على أرض الواقع  -ثانياً   

  تنفيذ االلتزامات الدولية املتعلقة حبقوق اإلنسان    

  احلرية وأمنه الشخصيحق الفرد يف احلياة و  -١  
األطفـال  ضـد    البدنيـة    للقضاء على مجيع أشكال العقوبة    ذكرت املبادرة العاملية      -١
ويف هذا الصدد، ذكرت أن أحكام مكافحة العنـف         . يف البيت مشروعة  العقوبة البدنية    أن

املعـدل  (، وقانون العقوبـات     )٢٠٠٠) (محاية الضحايا (واإليذاء يف قانون العنف األسري      
ال ُتفسَّر على أهنـا حتظـر كافـة    ) ١٩٩٨ املعدل يف   ١٩٨٢(وقانون األطفال   ) ١٩٩٦ يف

  .)٢(البدنية يف تنشئة الطفلأشكال العقوبة 
وأشارت املبادرة العاملية إىل وجود سياسة تقضي بضرورة عدم استخدام العقوبـة              -٢

  .)٣(البدنية يف املدارس، لكن ال يوجد حظر صريح بذلك يف القانون
رت املبادرة العاملية كذلك إىل أن العقوبة البدنية يف نظـام العقوبـات غـري               وأشا  -٣

ويف هذا الصدد، ذكرت أن العقوبة البدنية ليست مـن          . كحكم يصدر على جرمية   مشروعة  
. )٤()٢٥املادة  (أو قانون العقوبات    ) ٩٤املادة  (بني اجلزاءات املسموح هبا يف قانون األطفال        

. )٥( التعذيب واملعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة   )١٩٩٣(كما حيظر الدستور    
 )٦(كإجراء تأدييب يف املؤسسات العقابية    مشروعة  وأشارت كذلك إىل أن العقوبة البدنية غري        
  .)٧(كما أهنا حمظورة يف سياقات الرعاية البديلة

 ٢٠٠٢ قوق الطفل يف عام   وأشارت املبادرة العاملية إىل املالحظات اخلتامية للجنة ح         -٤
 بعد النظر يف التقرير األوَّيل لسيشيل، حيث أعربت اللجنة عن قلقها إزاء العقوبة البدنية على              

األطفال، وأوصت بشن محالت تثقيف عامة عن اآلثار السلبية هلذه العقوبة وتعزيز الضوابط             
  .)٨( األطفال أو لصاحلهماإلجيابية وتوفري التدريب املهين املتصل بذلك لألشخاص العاملني مع

  احلق يف اخلصوصية والزواج واحلياة األسرية  -٢  
الورقة املشتركة األوىل بإلغاء األحكام اليت تبقي على اجلـزاءات اجلنائيـة            أوصت    -٥

 ١٥١ وأشـارت إىل املـادة    . ميارسه البالغون بالتراضي  املفروضة على النشاط اجلنسي الذي      
من مجلة أمور، جزاءات على النشاط اجلنـسي املمـاَرس          قانون العقوبات اليت تفرض،      من
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وأضافت الورقة املشتركة األوىل أن األحكام املفروضة علـى النـشاط           ". نظام الطبيعة  ضد"
اجلنسي بني البالغني بالتراضي تبني أهنا تشكل انتهاكاً واضحاً للقـانون الـدويل حلقـوق               

عنية حبقوق اإلنسان يف قضية تونني ضـد        كما أشارت إىل أمور منها آراء اللجنة امل       . اإلنسان
 فضالً عن املالحظات اخلتامية للجنة عـن عـدة          ١٩٩٤مايو  /أستراليا اليت اعُتمدت يف أيار    

 وأشارت أيضاً إىل أن هذا املوقف يتفق مع السوابق القضائية اإلقليميـة والوطنيـة         . )٩(بلدان
  .)١٠(األخرى

هـا  يتفـق مـع التزام    تشريعها  جتعل   وأوصت الورقة املشتركة األوىل سيشيل بأن       -٦
الدولية يف جمال حقوق اإلنسان وذلك بإلغـاء كافـة          ومع تعهداهتا   باملساواة وعدم التمييز،    

  .)١١(األحكام اليت قد تطبَّق لتجرمي النشاط اجلنسي بني البالغني بالتراضي من نفس اجلنس

  احلق يف العمل ويف التمتع بشروط عمل عادلة ومؤاتية  -٣  
رت منظمة عدالة األرض أن صناعة صيد األمساك هي املوفِّر الرئيسي للعمـل يف              ذك  -٧

وتعتمـد هـذه    . التونا يف العـامل   أمساك  حد البلدان الرئيسية لتجهيز     هو أ سيشيل وأن البلد    
دد هتو. املياه املاحلة املياه البحرية و  الصناعة على تنوع موائل املرجان واملنغروف ومستنقعات        

تركيزات ثاين أوكسيد الكربون يف اجلو النظم اإليكولوجية        زيادة  يط بسبب   زيادة محضية احمل  
التونا، أمساك  للشعب املرجانية ويرجَّح أن تتسبب يف هجرة أنواع كثرية من األمساك، مبا فيها              

وأشـارت املنظمـة إىل أن هـذا        . كما تتعرض مزارع القريدس للخطر    . من مياه سيشيل  
  .)١٢(ناعة صيد األمساكسيحدث تأثرياً مدمراً على ص

وذكرت منظمة عدالة األرض أن اقتصاد سيشيل يعتمد اعتماداً كبرياً على السياحة              -٨
.  يف املائة من النقـد األجـنيب      ٧٠املستندة إىل البيئة واليت يعمل هبا ثُلُث القوة العاملة وتوفر           

  .)١٣(وأضافت أن تغري املناخ يهدد السياحة

  احلق يف الضمان االجتماعي ويف التمتع مبستوى معيشي الئق  -٤  
ذكرت منظمة عدالة األرض أن تغري املناخ يهدد حقوق سيشيل يف الغذاء ويف سبل                -٩

وأكدت أن عدداً كبرياً من األسر املعيشية يف سيـشيل          . العيش وتوفري مستوى معيشي الئق    
تفاع مستوى سطح البحر من شـأنه أن  تشارك يف شكل من أشكال اإلنتاج الزراعي وأن ار        

كما أن زيـادة درجـة      . يلوث التربة الساحلية واجلزر املرجانية وجيعلها غري صاحلة للزراعة        
احلرارة والفيضانات واجلفاف واألعاصري ستزيد من تفاقم األخطار النامجـة عـن أمـراض              

  .)١٤(احملاصيل واآلفات واألعشاب الضارة وتآكل التربة
ظمة عدالة األرض إىل أن تغري املناخ يهدد حقوق سيشيل يف الصحة ويف وأشارت من  -١٠

وأضافت أن متوسط درجات حرارة اجلو زاد يف سيشيل خالل العقـود            . بيئة صحية ضمان  
 من زيادة يف محى تشيكونغونيا اليت ينقلـها         ٢٠٠٥األربعة املاضية وأن البالد تعاين منذ عام        

 يف كل أحناء العامل ترتبط بزيادة       ة االرتفاع تزايداملارة  وأشارت إىل أن درجات احلر    . البعوض
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الناجتة عن أمراض القلب وزيادة أمراض اجلهاز التنفسي وسوء التغذية الناتج عـن             الوفيات  
  .)١٥(إخفاقات احملاصيل وانتقال األمراض املعدية

ن سيشيل يف أمور منـها الـسك   أهايل  وأضافت املنظمة أن تغري املناخ يهدد حقوق          -١١
 يف املائة السكان يعيشون يف مستوطنات ساحلية        ٩٠وأشارت إىل أن أكثر من      . واملمتلكات

. لعواصف والفيضانات اليت يفاقم منها ارتفاع مـستوى سـطح البحـر           الجتياح ا معرضة  
البنيـة  واإلضرار ب ارتفاع مستوى سطح البحر إىل تآكل السواحل وإىل الفيضانات           ويؤدي

  .)١٦(لية قسريةربة واملياه العذبة ويؤدي إىل هجرة داخملوحة التوإىل األساسية 
سيشيل يف املياه والصحة    أهايل  وذكرت املنظمة كذلك أن تغري املناخ يهدد حقوق           -١٢

وأشارت إىل أن سيشيل تعاين من نقص حاد يف املياه أثناء الشتاء اجلنويب             . والصرف الصحي 
املائة من األمطار غري متاحـة لالسـتهالك         يف   ٩٨حنو  أن  وأضافت  . النينيا املناخية وظواهر  

وأثنـاء فتـرات اجلفـاف يلـزم تقـنني          . البشري لفقدها نتيجة اجلريان السطحي والبخر     
كما تـشيع حرائـق   . عدم كفاية السدين الرئيسيني يف تلبية الطلب عليها   لاستخدامات املياه   

  .)١٧(الغابات أثناء اجلفاف وتعرض مناطق كثرية للخطر
 فإن تغري املناخ يهدد حقوق سكان سيشيل يف احليـاة            عدالة األرض  نظمة،ووفقاً مل   -١٣

تكثـف  وأشارت إىل أن درجات احلرارة العالية لسطح املياه         . ومتلك السكن وأمن الشخص   
القوة التدمريية لألعاصري االستوائية اليت هتدد أرواح السكان أثناء موسم األمطار من تشرين             

  .)١٨( كل عاممايو/أكتوبر إىل أيار/األول

  اإلجنازات وأفضل املمارسات والتحديات واملعوقات  -ثالثاً   
أكدت منظمة عدالة األرض أن من أخطر التهديدات اليت تتعرض هلا حقوق اإلنسان      -١٤

وشددت على أن املسؤولية الرئيسية حلمايـة       . لشعب سيشيل تعرض بيئتهم آلثار تغري املناخ      
 على عاتق الدولة، وأوصت اجملتمع الدويل باختاذ إجـراء          حقوق اإلنسان ملواطين سيشيل تقع    

يقلل من االنبعاثات العاملية للغازات ويساعد حكومة سيشيل يف جهودها للتخفيف من آثار             
  .)١٩(تغري املناخ والتكيف معه

   الرئيسيةاألولويات واملبادرات وااللتزامات الوطنية  -رابعاً   
  .ال ينطبق

  املساعدة التقنيةبناء القدرات و  -خامساً  
 .ال ينطبق
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Notes 

 1 The stakeholders listed below have contributed information for this summary; the full texts of all 
original submissions are available at: www.ohchr.org.  (One asterisk denotes a non-governmental 
organization in consultative status with the Economic and Social Council.). 

Civil society 
EJ Earth Justice, Califonia, USA.*; 
GIEACPC Global Initiative to End All Corporal Punishment of Children; 
JS1 Arc International, Geneva, Switzerland; International Lesbian, Gay, Bisexual, Trans 

and Intersex Association; International Lesbian, Gay, Bisexual, Trans and Intersex 
Association –Europe, Brussels, Belgium;* Pan Africa - International Lesbian, Gay, 
Bisexual, Trans and Intersex Association, Cameroon. 

 2 GIEACPC, p. 2, para. 1.1. 
 3 GIEACPC, p. 2, para. 1.2. 
 4 GIEACPC, p. 2, para. 1.3. 
 5 GIEACPC, p. 2, para. 1.3. 
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 7 GIEACPC, p. 2, para. 1.4. 
 8 GIEACPC, p. 2, para. 2.1. 
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