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أوال -المنهجية
 -1أُع ّد هذا التقريـر وفقـا للمبـاد التوييهيـة الـواردة قـرار اجلمعيـة العامـة لألمـم املتحـدة 251/٦٠
املؤرخ  15آذار/مارس  ،2٠٠٦وقرار جملس حقـو اإلنسـان  1/5املـؤرخ  18حزيران/يونيـه ،2٠٠7
ومقرره  119/17املؤرخ  19حزيران/يونيه  ،2٠11الستعراض يهود تعزيز حقو اإلنسان ومحايتهـا
إقليم مجهورية سيشـي ..ويركـز التقريـر علـف تن يـذ توصـيات االسـتعراض الـدوري الشـام .الـل قبلتهـا
سيشي .خـل االسـتعراض األخـ عـا  ،2٠11وعلـف التطـورات املسـتددة جمـا تعزيـز ومحايـة
حقو اإلنسان إقليم سيشي ..ويسلط التقرير الضـو أيضـا علـف التحـديات الـل توايههـا حكومـة
سيشي .وأولوياهتا فيما يتعلق بضمان زيادة متتع شعبها حبقو اإلنسان وارحريات األساسية.

ثانيا -إيار حقوق اإلنسران – التطرورا المسرتجدة منرا االسرتعراض ار يرر لري
عاً 2011
ألف -اإليار التشريعي
 -2تواص ــ .ارحكومـ ــة مرايع ــة التش ـ ـريعات القا مـ ــة وإص ــلحها وحتسـ ــينها ،س ــعيا لسـ ــن ق ـ ـوان
يديــدة لت ــ .ةليعــة أنشــطة الــدعوة للنهــوض مبمارســات حقــو اإلنســان .وفيمــا يلــض بعـ مــن
التشريعات والتعديلت الل ُسنت منذ االستعراض األخ .

‘ -3قــانون هي ــة اإلذاعــة سيشــي ‘.لعــا  2٠11اهلــادىل إع يعــ .اهلي ــة متمشــية متامــا م ـع
امل ــادة  1٦8م ــن دس ــتور سيش ــي ،.الـ ـل ت ـ ـنص عل ــف اس ــتقللية وس ــا ط اإلع ــل اإلذاعي ــة اململوك ــة
للدول ــة .ويُنت ــر م ــن اهلي ــة ،باعتباره ــا مؤسس ــة إذاعي ــة ممول ــة م ــن القط ــا الع ــا  ،أن تت ــي ال ــر
ه ـ ــذا ا ـ ــا  ،إذ أُتيح ـ ــت
والتس ـ ــهيلت اللزم ـ ــة لع ـ ــرض اآلرا املتباين ـ ــة؛ وق ـ ــد أُح ـ ــرز تق ـ ــد كب ـ ـ
لألح ـ ـ ـزاا السياس ـ ــية ،عل ـ ــف س ـ ــبي .املث ـ ــا  ،ف ـ ـ ـر تق ـ ــدا بياناهت ـ ــا وويه ـ ــات ن ره ـ ــا القن ـ ـ ـوات
التل زيونية العامة.
‘ -4ق ــانون التعل ــيم الع ــاي لع ــا  ‘2٠11ال ــذي ن ــص عل ــف تن ــيم وتط ــوير التعل ــيم الع ــاي
سيشــي ،.وأنش ـ ت مبويبــه جلنــة التعلــيم العــاي هلــذا ال ــرض ،وبــدأت نيســان/أبري 2٠12 .واليته ـا
األوع ملدة ثلث سنوات.
 -5اســتعراض ‘قــانون الن ــا العــا لســنة  ‘1959واالستعاضــة عنــه بقــانون يديــد ،علــف النحــو
املب بالت صي .ال قرة .144
‘ -٦ق ـ ــانون ح ـ ــر االا ـ ــار باألش ـ ــخا لع ـ ــا  ‘2٠14اهل ـ ــادىل إع مكافح ـ ــة يرجت ـ ــة االا ـ ــار
باألشخا من خل امللحقة ال عالة ملرتكيب هذه اجلرجتة ومحاية الضحايا واختاذ التداب الوقا ية.
‘ -7قــانون الســلمة البيولوييــة ارحيوانيــة والنباتيــة لعــا  ‘2٠14اهلــادىل إع منــع دخــو وبقــا
وانتشــار اآلف ــات واألم ـراض ارحيواني ــة والنباتيــة سيش ــي ،.وتن ــيم ومراقب ــة حركتهــا داخ ــ .سيش ــي..
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وقد أُعد هذا القانون ظ .اإلقـرار بـ ن األنـوا الدخيلـة املت ل لـة هـض مـن أكـرب األخطـار الـل هتـدد
األن ـوا األصــلية واملوا ــ .سيشــي ،.وجتكــن أن يشــك .انتشــارها هتديــدا للتنــو البيولــويض ال ريــد
سيشي .ولبي تها واقتصادها وصحة اإلنسان فيها.
‘ -8ق ــانون األذغذي ــة لع ــا  ‘2٠14ال ــذي ح ــ .غ ــ .الص ــي ة الس ــابقة لع ــا  ،199٠ويتض ــمن
أحكاما تنص علف ضـمان سـلمة األذغذيـة ،وينشـ آليـة تن يميـة رحمايـة صـحة املسـتهلس ،وتسـهي.
جما األذغذية.
التدارة والتعاون الدولي
‘ -9ق ــانون ع ــا  2٠14بشـ ـ ن معه ــد النم ــا مرحل ــة الط ول ــة املبك ــرة‘ ال ــذي ُس ــن إلنش ــا
معهــد معــب بالنمــا مرحلــة الط ولــة املبكــرة لتعزيــز التنميــة الشــاملة لألة ــا  ،ووضــع إةــار للرعايــة
والنما مرحلة الط ولة املبكرة.
‘ -1٠قانون إدارة الكوارث لعا  ،‘2٠14الذي سـنّته سيشـي .آا/أذغسـطس  ،2٠14وحيـدد
أو إةار قـانوين شـام .البلـد إلدارة الكـوارث .ويـنص القـانون علـف أن تصـب شـعبة إدارة املخـاةر
والكوارث الـل كانـت مويـودة قبـ .سـنّه هـض اهلي ـة الوةنيـة إلدارة اـاةر الكـوارث ،ويـنص أيضـا علـف
إنشا جلان شىت ،منها اللدنة الوةنية إلدارة ااةر الكوارث واللدنة املعنية مبواةن الضعف.
‘ -11ق ــانون ارحك ــم ا ل ــض لع ــا  ‘2٠15ال ــذي ُس ــن آا/أذغس ــطس  ،2٠15ويه ــدىل إع
إنشا جملس غلض ك .مقاةعـة مـن املقاةعـات ا مـس والعشـرين سيشـي ،.سـيت لف مـن ر ـيس
وأربعـ ــة أعضـ ــا  .وال ـ ــرض مـ ــن ذلـ ــس زيـ ــادة مشـ ــاركة السـ ــكان ومتكيـ ــنهم جمـ ــا ارحوكمـ ــة ا ليـ ــة
وعمليات صنع القرار .ويُتوقع إيرا االنتخابات األوع للمدالس ا لية عا .2٠1٦
‘ -12قــانون محايــة الشــهود لعــا  ‘2٠15الــذي ُسـن آذار/مــارس  ،2٠15ويــنص علــف محايــة
هوية الشهود املعني بقضية معروضة علف ا كمة ،ويعزز التداب املتخذة سابقا رحماية الشهود.

باء -ارير المؤسسية
المؤسسة الوينية لحقوق اإلنسان (التوصيا

 10و 11و 12و 13و 14و)15

 -13تعمــ .ارحكومــة علــف اســتعراض فعاليــة اإلةــار ارحــاي للدنــة الوةنيــة رحقــو اإلنســان وديـوان
امل ــا  .وهتــدىل هــذه العمليــة إع توةيــد هــات املؤسســت وضــمان امتثــا اللدنــة الوةنيــة رحقــو
اإلنسان امتثاال تاما ملباد باريس.
 -14واقـ ُـحإ إنشــا عشــر وظــا ف يديــدة اللدنــة الوةنيــة رحقــو اإلنســان عــا - 2٠1٦
مبــا ذلــس وظــا ف مســؤو تن يــذي ومــوظ معني ـ بــالتثقيف حبقــو اإلنســان وغقق ـ  .وجيــري
حاليا استعراض وتقييم إةار ميزانية اللدنة ودور أعضا ها وواليتها.
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القضاء (التوصيتان  54و)44
 -15اعت ــربت ا ط ــة االس ـ ـحاتيدية ا اص ــة بالقض ــا ( )2٠14-2٠1٠مس ـ ـ لة ت ـ ـراكم القض ــايا
جمــاال ر يســيا يتطلـ االهتمــا  .وقــد قُطعــت أشـوا ةويلــة منــذ عــا  2٠11ســبي .حــ .مشــكلة
تـراكم القضــايا علــف مجيــع املســتويات .فقــد بتــت غكمــة االســت ناىل وا كمــة اجلز يــة وا كمــة العليــا
مجيـ ـ ــع القضـ ـ ــايا اجلنا يـ ـ ــة الـ ـ ــل ُرفعـ ـ ــت قبـ ـ ــ .عـ ـ ــا  .2٠٠8وتشـ ـ ــك .القضـ ـ ــايا الـ ـ ــل ُرفعـ ـ ــت
ال حة  9٦ ،2٠15-2٠13املا ة من القضايا اجلنا ية املعروضة علف ا اكم حاليا.
 -1٦وقد أدت عوام .عديدة إع حتس أدا القضا  ،مبا ذلس زيادة عدد القضاة الـذين ُعينـوا
ملعاجلة القضايا املحاكمة ،ب ض .املساعدة التقنية املقدمة عن ةريق الكومنولث .ونُقلت ا كمة العليا
وغكم ــة االس ــت ناىل إع مبنيـ ـ يدي ــدين ،األم ــر ال ــذي م ّك ــن م ــن زي ــادة اس ــتخدا التكنولويي ــا
إيـرا ات ا كم ـة ،مثــ .التــداو بال يــديو ،الــذي ســه .البــت القضــايا وحــد مــن الت ـ خ  .وســاهم
اعتماد ن ا إلكحوين إلدارة تدفق القضايا أيضا زيادة السرعة وال عالية هذا الصدد.
 -17ونُقلــت غكمــة األســرة وغكمــة العمــ .مــن وزارة الشــؤون االيتماعيــة ووزارة العمــ .وتنميــة
املـوارد البشــرية ،تباعــا ،إع إشـراىل الســلطة القضــا ية اعتبــارا مــن كــانون الثاين/ينــاير  .2٠15وهتــدىل
هـ ــذه ا طـ ــوة إع زيـ ــادة اسـ ــتقل املؤسسـ ــت وتعزيـ ــز نزاهتهمـ ــا ،وتسـ ــاهم ت كيـ ــد ال صـ ــ .ب ـ ـ
السلطت التن يذية والقضا ية.
 -18ون را إع ااةر العودة إع اإليرا والتعارض مع القضايا املعروضة علف ا اكم ،ال جتكن
كث من األحيان اإلفراج بك الة عـن ا بوسـ احتياةيـا انت ـار غـاكمتهم علـف خل يـة هتـم تتعلـق
باملخدرات ،ما يشك .ابتعادا عن االسحاتيدية العامة الرامية إع ارحد من عدد ا بوس احتياةيا.
 -19وقــد اعتــربت اتلــف القطاعــات ،مبــا فيهــا يهــاز القضــا ومن مــات ا تمــع املــدين ،ارحــد
األدىن اإللزامض للعقوبة ،املنصو عليـه يـرا م مثـ .السـرقة واالاـار باملخـدرات ،حتـديا ألنـه يقيـد
نطا السلطة التقديرية القضا ية وجتكن أن يقلص عدد األشخا الذين يقرون بالذن .
التصديق على صكوك حقوق اإلنسان (التوصيتان  2و)7
 -2٠ص ـ ّدقت حكومــة سيشــي .علــف ‘الربوتوكــو االختيــاري الت اقيــة حقــو الط ــ .بش ـ ن بيــع
الب ا و املواد اإلباحية‘  11كانون األو /ديسمرب .2٠12
األة ا واست ل األة ا
 -21ووقّعــت ارحكومــة علــف الربوتوكــو االختيــاري الثالــث الت اقيــة حقــو الط ــ .املتعلــق ب ـ يرا
تقدا البلذغات 24 ،أيلو /سبتمرب  ،2٠13وتتطلع إع التصديق عليه قريبا.
 -22وكانــت سيشــي .مــن أو البلــدان الــل وقعــت علــف معاهــدة اــارة األســلحة 3 ،حزي ـران/
يونيــه  ،2٠13اعحافــا منهــا ب مكانيــة إح ـراز تقــد كب ـ جمــاي حقــو اإلنســان والقــانون اإلنســاين
ب ض .هذه املعاهدة.
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ثالثا -تعزيز وحماية حقوق اإلنسان لي سيشيل
ألف -حقوق الطفل (التوصيا  44و 45و 46و 47و 48و 49و)52
 -23تواص ــ .وزارة الش ــؤون االيتماعي ــة ،إع يانـ ـ اتل ــف الوك ــاالت األخ ــر املعني ــة بقض ــايا
محايــة الط ـ ،.االســت ادة بند ــاإ مــن ‘دلي ــ .العمــ .مع ــا‘ ،الــذي اس ــتُعرض عــا  2٠12ملراع ــاة
االااه ــات والتط ــورات اجلدي ــدة .ويق ــد ال ــدلي .ت اص ــي .توض ـ خط ــوة ىط ــوة م ــا يتع ـ عل ــف ك ــ.
شـريس فعلــه القضــايا املتعلقــة باألة ــا  ،بــد ا بتلقــض املعلومــات والتحقيــق واملتابعــة ،وضــمان تــوف
ارحماية والدعم الضروري لألة ا الذين وقعوا ضحايا أي اعتدا عاة ض أو بدين.
 -24وأةلقت وزارة الشؤون االيتماعية ،آذار/مارس  ،2٠14إةارا لتقييم املخاةر يتـي هندـا
موحدا لتقييم اتلف ال ات العمريـة ،مـن الرضـع إع الشـباا ،لـد اختـاذ القـرارات بشـ ن سـب .تلبيـة
احتياي ــاهتم .وجتك ــن ملن ــذي ه ــذا اإلة ــار ،مث ــ .املمرض ــات واألخص ــا ي االيتم ــاعي واملرش ــدين
الحبوي وموظ ض السكن ،الوصو إع املناز أو االتصا باألة ا من خل عملهم.
 -25وعُــززت عــا  2٠13اللدنــة الوةنيــة رحمايــة الط ــ ،.وهــض هي ــة رفيعــة املســتو أنش ـ ت
عــا  2٠٠5لتقــدا املشــورة إع ارحكومــة بش ـ ن قضــايا محايــة الط ــ ،.وأعيــد الن ــر عضــويتها
واجلــداو الزمنيــة اليتماعاهتــا .وأضــحت اتمــع م ـرت إع ثــلث م ـرات الســنة ،وحت ـاو النهــوض
بقض ـ ـ ــايا مـ ـ ـ ـن قبي ـ ـ ــ .ارحاي ـ ـ ــة إع تع ـ ـ ــدي .التشـ ـ ـ ـريعات ،ومج ـ ـ ــع اإلحص ـ ـ ــا ات املتعلق ـ ـ ــة باألة ـ ـ ــا ،
والتوعية حبقوقهم.
 -2٦واسـتُعرض املخطــط ارحكــومض للنهــوض بالط ــ ،.الـذي ســبق أن نـُـص عليــه قــانون الط ــ.
لع ــا  ،1982وأُعي ــد إةلق ــه ع ــا  .2٠13وتُــن م حالي ــا أيض ــا دورة لتوعي ــة األة ــا املتخل ــف
عــنهم (‘األيتــا االيتمــاعيون‘) ،الــذين يــؤوون دور/مؤسســات حكوميــة أو خ يــة ،بســب .حتقيــق
االستقللية واالكت ا الذايت.
 -27و شـ ـ ــبا /فرباير  ،2٠15أُنش ـ ـ ـ فريـ ـ ــق شـ ـ ــرةة رحمايـ ـ ــة الط ـ ـ ــ .إةـ ـ ــار وزارة الشـ ـ ــؤون
االيتماعي ــة ،يت ـ ـ لف مـ ــن سـ ــة ريـ ــا شـ ــرةة ،ويتخصـ ــص قضـ ــايا محايـ ــة الط ـ ــ ،.ويسـ ــتدي
رحــاالت إمهــا األة ــا واالعتــدا علــيهم ،ممــا يتــي للدهــات املعنيــة ب ن ــاذ القــانون إمكانيــة معاجلــة
تلس القضايا علف حنو أسر .
 -28وتتواصــ .التوعيــة مبنــع ومكافحــة االعتــدا علــف األة ــا وإســا ة معــاملتهم ،عــرب وس ــا ط
اإلعــل ومــن خــل دورات التوعيــة الــل تــن م املــدارس وعلــف صــعيد ا تمــع ا لــض .وتُســتخد
األيــا املواض ـيعية ،مثــ .أســبو محايــة الط ــ .واليــو العــاملض للط ــ ،.لتوعيــة األة ــا وعامــة النــاس.
وين م ا لس الوةب للط  .أيضـا محـلت وحلقـات عمـ .متواصـلة جمـاالت مثـ .الـحويت الت اقيـة
حقو الط  .ونشر امللح ات ا تامية املتعلقة بتقارير سيشي .املقدمة إع جلنة حقو الط ..
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 -29ويُبىن حاليا مركـز الحتدـاز األحـداث
هو األو من نوعه البلد.

براسـل  ،وهـض إحـد اجلـزر الر يسـية

سيشـي،.

 -3٠وجيري تنقـي ‘قـانون التعلـيم لعـا  ،‘1982وسيتضـمن حكمـا يـنص علـف منـع أي معلـم أو
مستخد املدرسة من استخدا العقوبة البدنية ك يرا ت دييب.
مدير مدرسة أو أي شخص آخر
َ
 -31ويعق ــد األخص ــا يون االيتم ــاعيون يلس ــات مجاعي ــة أو فردي ــة م ــع اآلب ــا لت ــوعيتهم مبسـ ـ لة
حقو الط  .وإمهاله واالعتدا عليه املنز ب ية زيادة محاية األة ا  .وتُعقد أيضـا يلسـات لـدعم
األسر ،هبدىل مساعدة اآلبا علف تعلم سب .اإلشراىل علف األة ا والتواص .ال عا معهم.
 -32ويســتهدىل ‘برنــامت التثقيــف بتنشـ ة األة ــا ‘ ،الــذي انطلــق عــا  ،2٠13اآلبــا الــذين
ينت ــرون مولــودا يديــدا .وقــد ُوضــع دليــ .لألشــخا الــذين ينت ــرون مولــودا يتضــمن معلومــات عــن
تنش ـ ة
كي يــة اإلعــداد للط ــ .وامليزانيــة اللزمــة لــه ،وســب .حت يــز الــزوي علــف املشــاركة بنشــا
الط  ..وُجيرا حاليا أيضا دلي .خا ب حة ما بعد الوالدة.
 -33ويُن ــذ منــذ عــا ‘ 2٠12برنــامت للرعايــة املؤقتــة‘ ،يرافــق مبويبــه األخصــا يون االيتمــاعيون
األيتـا االيتمــاعي واألة ــا الــذين يوايهــون صـعوبات ســلوكية وايتماعيــة معيّنــة ،إةــار أنشــطة
ترفيهية مثـ .رحـلت التنـزه اهلـوا الطلـق أو الـرحلت السـياحية .وتُـن ّس هـذه األنشـطة عـن اآلبـا
إذ تتــي هلــم فرصــة قضــا بع ـ الوقــت مب ــردهم وهــم أمــس ارحايــة إليــه ،وتتــي لألة ــا أيضــا
فرصة تطوير املهارات االيتماعية.

باء -حقوق المرأة (التوصيا  27و 36و 37و 39و 40و 41و 42و)43
 -34شــهدت سيشــي ،.منــذ عــا  ،2٠11جل ــو العديــد مــن القطاعــات للمــرة األوع إع تعي ـ
النســا مناص ـ هامــة لصــنع الق ـرار .ومــن ذلــس تعي ـ أو ام ـرأة قاضــية غكمــة االســت ناىل،
ور يس ـة قضــاة ا كمــة العليــا ،وغاف ـة البنــس املركــزي؛ واألمين ـة العام ـة للمكت ـ التن يــذي للــر يس،
ور يسـة مصــرىل االدخــار سيشــي ،.والر يسـة التن يذيـة لشــركة سيشــي .التداريــة ،والر يسـة التن يذيـة
لصندو املعاشات التقاعدية ،والر يسة التن يذية للحتاد اال تماين سيشي..
 -35وواصـ ــلت ارحكومـ ــة تكثيـ ــف يهودهـ ــا الراميـ ــة إع منـ ــع مجيـ ــع أشـ ــكا العنـ ــف ضـ ــد امل ـ ـرأة
والقض ــا عليه ــا .وترك ــز ‘خط ــة العم ــ .الوةني ــة ملكافح ــة العن ــف اجلنس ــاين‘ لل ــحة 2٠15-2٠11
علـ ــف اسـ ــتعراض وموا مـ ــة الق ـ ـوان القا مـ ــة بش ـ ـ ن العنـ ــف اجلنس ـ ـاين ،وتوعيـ ــة السـ ــلطات التش ـ ـريعية
والســلطات املعنيــة باإلن ــاذ ،وتن ــيم محــلت التوعيــة العامــة ،وســن قــانون غــدد بشـ ن العنــف املنــزي،
والض ط من أي .تعميم مراعاة املن ور اجلنساين خطط التنمية الوةنية.
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 -3٦وتواص ــ .حكوم ــة سيش ــي .إحي ــا ذك ــر ‘الي ــو الربتق ــاي‘ ا ــامس والعشـ ـرين م ــن ك ــ.
شــهر ،و‘ 1٦يومــا مــن النضــا ضــد العنــف اجلنســاين‘ مــن  25تشـرين الثــاين/نوفمرب إع  1٠كــانون
وختصص هذه األيا للتوعية مبس لة العنف اجلنساين.
األو /ديسمرب من ك .عا ُ ،
 -37وجيــري إعــداد ‘دليــ .للعمــ .معــا علــف مكافحــة العنــف اجلنســاين‘ لتســهي .تعــاون اتلــف
الوك ــاالت عل ــف من ــع العن ــف اجلنس ــاين واالس ــتدابة ب عالي ــة للن ــاي من ــه وألس ــرهم .ويس ــعف ال ــدلي.
لتحدي ــد أدوار ومس ــؤوليات ك ــ .وكال ــة وإي ـرا ات العم ــ .املتع ــدد التخصص ــات التص ــدي ال ع ــا
هلذا العنف.
 -38ومــن املقــرر إةــل ‘السياســة وخطــة العمــ .الوةنيتــان بش ـ ن املســاواة ب ـ اجلنس ـ ‘ عق ـ
موافقـة ارحكومـة عليهمـا .ومـن أهـداىل السياسـة وخطــة العمـ .هتي ـة بي ـة مواتيـة؛ وتوعيـة صـنا القـرار
ري ــاال ونس ــا وبن ــا ق ــدراهتم ليكونـ ـوا رواد املس ــاواة بـ ـ اجلنسـ ـ عل ــف مجي ــع املس ــتويات ،سـ ـوا
ارحكومـ ـة أو الوك ــاالت أو املؤسس ــات ش ــبه ارحكومي ــة أو القط ــا ا ــا ؛ وااللت ـ ـزا ببن ــا الق ــدرات
اللزمــة للرصــد والتقيــيم علــف حنــو يراعــض االعتبــارات اجلنســانية ،لضــمان الدقــة قيــاس التقــد ا ــرز
حتقي ــق األهـ ــداىل ذات الص ــلة بالشـ ــؤون اجلنس ـ ـانية؛ وزيـ ــادة حص ــو النسـ ــا والري ــا وال تيـ ــات
وال تيـان علـف التعلـيم اجليــد واسـت ادهتم مـن الـربامت التدريبيــة مـن أيـ .بنـا قــوة عمـ .منتدـة متحــررة
من القوال النمطية اجلنسانية.
 -39وأصدرت وزارة الشؤون االيتماعية عا ‘ 2٠12دلي .الشؤون اجلنسانية والقـانون‘ الـذي
يس ــتند إع أحك ــا ات اقي ــة القض ــا عل ــف مجي ــع أش ــكا التميي ــز ض ــد امل ـرأة ،ويتض ــمن تقييم ــا قانونيـ ـا
لتش ـريعات سيشــي .فيمــا يتعلــق باملســاواة ب ـ اجلنس ـ  ،إلرشــاد الســلطة القضــا ية ت س ـ ق ـوان
سيشي .ت س ا يت ق مع التزاماهتا الدولية جما حقو اإلنسان ومع معاي ها الوةنية.
 -4٠ويسـ ــتمر تن ـ ــيم دورات تدريبيـ ــة علـ ــف حنـ ــو متسـ ــق تتنـ ــاو القضـ ــايا اجلنسـ ــانية وتسـ ــتهدىل
اتلــف املســتويات ارحكوميــة وا تمعيــة .فقــد عُقــدت دورة تدريبيــة حــو ات اقيــة القضــا علــف مجيــع
أش ـ ـ ــكا التميي ـ ـ ــز ض ـ ـ ــد امل ـ ـ ـرأة وأحكامهـ ـ ـ ـا ل ا ـ ـ ــدة أعض ـ ـ ــا الس ـ ـ ــلطة القض ـ ـ ــا ية ك ـ ـ ــانون األو /
ديســمرب  ،2٠12ويتواصــ .عقــد دورات تدريبيــة جمتمعيــة بش ـ هنا .و حزيران/يوني ـه ُ ،2٠13درب ـت
جمموعــة مــن الشــرةيات علــف القضــايا اجلنســانية ،و آا/أذغســطس مــن الســنة ن ســها نُ مــت دورة
متابع ـ ــة م ـ ــع ش ـ ــرةي  .وعُق ـ ــدت ك ـ ــانون األو /ديس ـ ــمرب  2٠13دورة لبن ـ ــا الق ـ ــدرات جم ـ ــا
مكافح ــة العن ــف اجلنس ـاين للمن م ــات الديني ــة ،كان ــت أو حلق ـة عم ــ .ه ــذا الش ـ ن تس ــتهدىل
ه ــذه ال ــة .ونُ م ــت ك ــانون األو /ديس ــمرب  2٠13دورة لتوعي ــة م ــوظ ض الص ــحة بط ــر مج ــع
األدلـ ــة املتعلق ـ ــة ب ـ ــالعنف اجلنس ـ ــاين قض ـ ــايا االعتـ ــدا اجلنس ـ ــض واالذغتص ـ ــاا .و ك ـ ــانون الث ـ ــاين/
ينــاير  ،2٠15أُيــري تــدري لــدعم ضــحايا العنــف املنــزي؛ ويُعتــز أيضــا تن ــيم دورة مماثلــة أواخــر
عـ ــا  2٠15مل ـ ـرتكيب هـ ــذه اجل ـ ـرا م .وعُقـ ــدت أيلو /سـ ــبتمرب  2٠15دورة حتاوريـ ــة بش ـ ـ ن منـ ــع
العنـف اجلنســاين سـ ّ ها متحــدث مـن جمعهــد ريـا لوقــف العنـف الواليــات املتحـدةج ،اســتهدفت
مجهورا مع م املشارك فيه ذكور من وكاالت إن اذ القانون.
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 -41وتعكف ارحكومة علف وضع تشريع غدد بش ن العنف املنزي .وقد ُعقدت مشاورات واسـعة
إلعداد هذا القانون مشلت أعضا القضا وا تمع املدين والكنا س ومقدمض ا دمات والشرةة.
 -42وال ت ـزا املواقــف النمطيــة إزا أدوار ومســؤوليات كــ .مــن امل ـرأة والريــ .األســرة وا تمــع
ا ــال العــا وا ــا  .فعلــف
مســتمرة ،وال بــد مــن الت ل ـ عليهــا لتحقيــق املســاواة ب ـ اجلنس ـ
ســبي .املثــا  ،هنــاح حايــة إع زيــادة مشــاركة الريـ .تربيــة األة ــا واالضــطل باألعمــا املنزليــة
األخــر  .وجتكــن أن تــؤدي القوالـ النمطيــة الراســخة أيضــا إع ختصــص الريــا والنســا مهــارات
وقطاعات غددة ،كمهنل الصناعة التحويلية والتمري .

جيم -االتجار بارشخاص (التوصية )41
 -43أنش ـ ت مبوي ـ ‘قــانون ح ــر االاــار باألشــخا لعــا  ‘2٠14جلنــة تنســيق وةنيــة رفيعــة
املســتو معنيــة باالاــار باألشــخا (اللدنــة) حزيران/يونيـه  ،2٠14تضــم اتلــف الوكــاالت الــل
تتص ــدر أنش ــطة التص ــدي هلـ ـذه اجلرجت ــة ،مب ــا ذل ــس ا تم ــع امل ــدين .وتت ــوع اللدن ــة مهم ــة تنس ــيق
اإليـرا ات الوةنيـة هـذا الصـدد واإلشـراىل عليهــا ،وتن يـذ اتلـف االسـحاتيديات املتبعـة للتصــدي
للاار باألشخا .
 -44وأُةلقــت تش ـرين الثــاين/نوفمرب ‘ 2٠14خطــة عمــ .وةنيــة وإةــار اس ـحاتيدض ملكافحــة
االاــار باألش ــخا ‘ مل ــدة س ــنت  ،ب يــة وض ــع أه ــداىل ش ــاملة تســعف ارحكوم ــة لتحقيقه ــا إة ــار
يهوده ــا الرامي ــة إع ض ــمان إص ــدار العقوب ــة املل م ــة ح ــق مـ ـرتكيب يرجت ــة االا ــار باألش ــخا ،
ومحاية الضحايا ،واختاذ التداب الوقا ية اللزمة.
 -45وانطلقــت تشـرين الثــاين/نوفمرب  2٠14محلــة وةنيــة للتوعيــة مبسـ لة االاــار باألشــخا ،
مل ــدة ش ــهرين ،أُق ــر خلهل ــا بـ ـ ن النس ــا واألة ــا والعم ــا امله ــايرين ف ــات ض ــعي ة بوي ــه خ ــا .
ويطط لتن يم محلت إضافية تستهدىل شرا معينة من السكان.
ُ
 -4٦واس ـ ــتُه .آا/أذغس ـ ــطس ‘ 2٠15دلي ـ ــ .إليـ ـ ـرا ات التشـ ـ ـ ي .املوح ـ ــدة وآلي ـ ــة لإلحال ـ ــة
ملس ــاعدة ض ــحايا االا ــار باألش ــخا ‘ ،هب ــدىل متكـ ـ مجي ــع الوك ــاالت املعني ــة م ــن العم ــ .مع ــا
ا طــو األماميــة،
متاســس وانســدا  .وتســعف اآلليــة ،مــن خــل إرشــاداهتا التدرجييــة للمــوظ
لتوف أعلف مستو من ارحماية لضحايا االاار باألشخا .
 -47ونُ مــت دورات متعــددة لبنــا القــدرات جمــا مكافحــة االاــار باألشــخا  ،اســتهدفت
مــوظ ض ا طـو األماميـة واملــوظ املكل ـ ب ن ــاذ القــانون واملن مــات ذغـ ارحكوميــة والصــح ي .
وعُقدت أيضا دورة للتوعية مع أعضا اجلمعية الوةنية آذار/مارس .2٠14
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دال -ارشخاص ذوو اإلعا ة (التوصية )38
 -48ال ت ـزا سيشــي .تقــد خــدمات الرعايــة الصــحية األوليــة جمانــا جلميــع مواةنيهــا ،مبــن فــيهم
األشــخا ذوو اإلعاقــة .وقــد أثــر تن يــذ برنــامت حتص ـ وةــب شــام .يكــاد يشــم .مجيــع امل ـواةن
تـ ث ا إجيابيـا ارحـد مـن اإلعاقـات الـل جتكـن انبهـا .ومـن املسـلم بـه أن الكشـف والعـلج املبكـرين
جتكــن أن يقضــيا علــف اإلعاقــة بــدايتها أو يقلصــا ت ث هــا مرحلــة البلــو  ،ويشــملن سيشــي.
استشـ ــارة ةبي ـ ـ األة ـ ــا  ،وتقـ ــوا النطـ ــق ،والعـ ــلج الطبيعـ ــض ،والعـ ــلج املهـ ــب ،وتقيـ ــيم السـ ــمع،
ِ
املساعدة علف التكيف.
واختبارات السمع ،واأليهزة
 -49ون ـ ــذت وزارة الص ـ ــحة وا ل ـ ــس ال ـ ــوةب لألش ـ ــخا ذوي اإلعاق ـ ــة ب ـ ـرامت لتوعي ـ ــة النس ـ ــا
وال تيــات ذوات اإلعاقــة بقضــايا الصــحة اإليابيــة .ويَعتــرب مشــرو ‘السياســة الوةنيــة بش ـ ن الصــحة
اجلنسية واإليابيـة‘ أيضـا األشـخا ذوي اإلعاقـة ف ـة ضـعي ة ،ويهـدىل إع تـوف املعلومـات الدقيقـة
وا دمات املواتية هلم.
 -5٠وال تـزا سيشــي .تــدرح أن اســتبعاد األشــخا ذوي اإلعاقــة مــن عــا العمــُ .حي ّمــ .ا تمــع
تكــاليف ملموســة .ومــن ب ـ ا ــدمات الــل تقــدمها وحــدة التــدري املهــب التابعــة للمدلــس الــوةب
لألشخا ذوي اإلعاقة اكتساا املهارات الل تؤدي إع حتقيق االكت ا الذايت والعيش املستق..
 -51وم ـ ــن أه ـ ــداىل ‘سياس ـ ــة العمال ـ ــة الوةني ـ ــة‘ لع ـ ــا  2٠14تعزي ـ ــز العمال ـ ــة الكامل ـ ــة واملنتد ـ ــة
واملخت ــارة حبري ــة دون متيي ــز ،مب ــا ذل ــس العمال ــة ال ــل تش ــم .األش ــخا ذوي اإلعاق ــة .وتتض ــمن
السياسـة أهــدافا غــددة مــن بينهــا تن يــذ بـرامت إتاحــة ا ــربة املهنيــة وفــر التوظيــف لألشــخا ذوي
اإلعاقــة الســو امل توحــة ،وتشــديع ممارســة يعــ .املبــاين مكــان العمــ .ســهلة املنــا لألشــخا
ذوي اإلعاقــة ،وضــمان عــد تعــرض األشــخا ذوي اإلعاقــة للتمييــز عمليــات التوظيــف ،وك الــة
حصوهلم علف أير مساو ملا يتلقاه أي عام .آخر لقا عم .متساوي القيمة.
 -52وحي ـ ــق لألش ـ ــخا ذوي اإلعاق ـ ــة ارحص ـ ــو عل ـ ــف اس ـ ــتحقاقات الض ـ ــمان االيتم ـ ــاعض م ـ ــن
حكومة سيشي .وعلـف املسـاعدة املتعلقـة باالحتيايـات السـكنية .ويهـدىل إةـار ارحمايـة االيتماعيـة
إع متك ـ ـ األش ـ ــخا ذوي اإلعاق ـ ــة م ـ ــن الع ـ ــيش املس ـ ــتق .واملش ـ ــاركة النش ـ ــطة ا تم ـ ــع كك ـ ــ،.
وارحيلولة دون أن يصبحوا عالة علف آليات الدولة.
 -53وبلــك كــ .مــن ‘السياســة الوةنيــة واإلةــار االسـحاتيدض لإلعاقــة‘ املراحــ .النها يــة مــن املوافقــة
ارحكوميـ ــة ،ويسـ ــعيان لتسـ ــهي .متك ـ ـ األشـ ــخا ذوي اإلعاقـ ــة مـ ــن املطالبـ ــة حبقـ ــوقهم باعتبـ ــارهم
مواةن وت ي العقليات واملواقف العامة ااههم.
 -54وترســم ‘السياســة املتعلقــة ب ـالتعليم والتــدري الشــامل للدميــع‘ ،ال ـل اعتُمــدت أيلــو /
ســبتمرب  ،2٠14رؤيــة ارحكومــة بش ـ ن إتاحــة ال ــر لألة ــا ذوي االحتيايــات التعليميــة ا اصــة
وذوي اإلعاقــة للندــاإ مســارات الــتعلم .ويســعف اإلةــار الســتيعاا التطــورات املســتددة وةنيــا
ودوليا جما االحتيايات التعليمية ا اصة.
GE.15-22269

9/27

A/HRC/WG.6/24/SYC/1

ـتعرض حاليــا ‘قــانون التخطــيط ارحضــري والري ــض لعــا  ،‘1972وقــد قُــدمت مقححــات
 -55ويُسـ َ
يديــدة تتضــمن أحكامــا لتســهي .وصــو األشــخا ذوي اإلعاقــة إع ا ــدمات .وتويــد بال عــ.
العديد من املباين العامـة وا اصـة ،مبـا فيهـا املـدارس ،مرافـق لتيسـ وصـو األشـخا ذوي اإلعاقـة،
ويُتوقع إحراز مزيد من التقد هذا ا ا .
 -5٦ويُستعرض حاليا ‘قـانون الصـحة العقليـة لعـا  ‘2٠٠٦مـن أيـ .موا متـه مـع ات اقيـة حقـو
األش ــخا ذوي اإلعاق ــة ،وض ــمان اخت ــاذ ت ــداب فعال ــة رحم ــايتهم ،إة ــار االحـ ـحا الت ــا للكرام ــة
املت صلة مجيع األشخا .

هاء -الميل الجنسي (التوصيا  57و 58و 59و 60و)61
 -57ال ت ـزا ارحكومــة ملتزمــة التزامــا تامــا حبمايــة حقــو مجيــع األشــخا وعــد تعريضــهم ألي
شــك .مــن أشــكا التمييــز ذغـ املشــرو  .وتك ــ .املــادة  27مــن الدســتور ارحمايــة القانونيــة املتســاوية
جلميع األشخا .
 -58وال تـزا ارحكومــة تــدرس ارحايــة إع تعــدي .التش ـريعات وحدــم هــذا التعــدي .لتضــمن علــف
حنــو أفضــ .املبــدأ الدســتوري الــذي يــنص علــف عــد التمييــز سيشــي .ضــد األشــخا علــف أســاس
مــيلهم اجلنســض .واــدر اإلشــارة هــذا الصــدد إع عــد غاكمــة أي شــخص بســب ميلــه اجلنســض
سيشي .منذ ت سيس اجلمهورية عا .197٦

واو -حرية وسائط اإلعالً والصحالة (التوصيا  19و 20و 63و 64و 65و)66
 -59تواص .جلنة وسا ط اإلعل سيشـي .تعزيـز أهـدافها الراميـة إع محايـة حريـة وسـا ط اإلعـل ،
والتقيـد مبعــاي الصــحافة العاليـة ،وتشــديع املؤسســات اإلعلميـة علــف العمــ .دون متييـز و إةــار احـحا
الكرامة اإلنسـانية .وتـنص املـادة  )3(3مـن ‘قـانون جلنـة وسـا ط اإلعـل سيشـي .لعـا  ‘2٠1٠علـف
استقللية اللدنة عن أي توييه أو مراقبة من أي شخص أو سلطة أدا وظا ها.
 -٦٠وال تـ ـزا اللدن ــة تعتم ــد اعتم ــادا تام ــا عل ــف ال ــدعم ارحك ــومض ،ألن قل ــة ع ــدد املؤسس ــات
اإلعلمي ــة سيش ــي .وحد ــم س ــكان البل ــد ال يتيح ــان متويله ــا م ــن الرس ــو ا ص ــلة م ــن الص ــحف
واهلي ات اإلذاعية.
ع ــا  2٠11جمل ــس إدارة يدي ــد للدن ــة .ويُعـ ـ ّ ر ــيس سيش ــي .مباش ــرة ر ــيس
 -٦1وأُنشـ ـ
اللدنــة الــذي يش ـ  .أيضــا منص ـ الــر يس التن يــذي ،وعضــوين مــن أصــ .أعضــا ها الســبعة .ويُع ـ
األعض ــا ا مس ــة اآلخ ــرون م ــن ب ـ مرش ـح تق ــححهم اجلمعي ــة الوةني ــة والس ــلطة القض ــا ية ووزارة
اإلع ــل وا ــ .ا ــا مبش ــاركة ا تم ــع امل ــدين سيش ــي .ورابط ــة وس ــا ط اإلع ــل سيش ــي،.
أو أي هي ة أخر متث .الصح ي واإلعلمي .
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 -٦2و أيار/مـ ــايو  ،2٠13نش ـ ــرت اللدن ـ ــة مدون ـ ــة قواعـ ــد الس ـ ــلوح لوس ـ ــا ط اإلع ـ ــل  ،وه ـ ــض
جمموعـة مــن املبــاد التوييهيــة الراميـة إع تن ــيم ســلوح ناشــري الصـحف وهي ــات اإلذاعــة والتل زيــون
ووك ــاالت األنب ــا والص ــح ي والناش ـرين عل ــف اإلنحن ــت .وتس ــعف املدون ــة أيض ــا للوس ــاةة الودي ــة
النزاعــات ب ـ املشــتك ودور اإلعــل  ،دون ارحايــة إع اللدــو إع ســب .االنتصــاىل القــانوين عــن
ةريق ا اكم.
 -٦3وأنش ـ ت اللدنــة منتــد للمحــررين عــا  ،2٠13تُنــاقَش فيــه القضــايا املتعلقــة بوســا ط
اإلعل  .ويهدىل هـذا املنتـد إع إقامـة علقـة ييـدة بـ اللدنـة ووسـا ط اإلعـل وبـ املؤسسـات
اإلعلمية.
 -٦4و نيس ــان/أبري ،2٠15 .نُ مـ ـت للص ــح ي وا ــررين حلق ــة عم ــ .بشـ ـ ن اإلب ــل ع ــن
اإلي ـرا ات القضــا ية وحتقيقــات الشــرةة ،تناولــت ت ـ ث وســا ط اإلعــل نتــا ت حتقيقــات الشــرةة
واإليرا ات القضا ية ،وسعت لتشديع االمتثا ملدونة قواعد السلوح الل وضعتها اللدنة.
 -٦5وأه ــم التح ــديات ال ــل توايهه ــا اللدن ــة االمتث ــا ُ ألحكامهـ ـا .فن ـ ـرا إع افتق ــار اللدن ــة إع
س ــلطة ف ــرض عقوب ــات عل ــف ع ــد احـ ـحا أحكامه ــا ،عم ــد الص ــح يون واملؤسس ــات اإلعلمي ــة إع
ااهلهــا كث ـ مــن األحيــان .وتعكــف اللدنــة علــف إعــداد ةل ـ لتعــدي .قانوهن ـا التن يمــض ،كــض
يتسىن هلا فرض ذغرامات مالية حاالت عد االمتثا .
 -٦٦و عـ ـ ـ ــا ُ ،2٠11سـ ـ ـ ــن ‘(تع ـ ـ ـ ــدي ).الل حـ ـ ـ ــة املتعلقـ ـ ـ ــة بناش ـ ـ ـ ــري الصـ ـ ـ ــحف وةابعيه ـ ـ ـ ــا
لع ـ ــا  ‘2٠11و’(تع ـ ــدي ).الل ح ـ ــة املتعلق ـ ــة بالب ـ ــث واالتص ـ ــاالت لع ـ ــا  .‘2٠11وش ـ ــك .ه ـ ــذان
التعديلن خطوة هامـة ألهنمـا خ ّضـا رسـو رخصـة تشـ ي .املؤسسـات اإلعلميـة .ف ـض حالـة رخصـة
ةــابعض الصــحف ،تــنص الل حــة اجلديــدة علــف فــرض رســو تبلــك قيمتهــا  2 ٠٠٠روبيــة للحصــو
وخ ضــت رســو رخصــة الب ـث اإلذاعــض
علــف رخصــة صــارحة ــس ســنوات بــدال مــن ســنة واحــدةُ .
وخ ضــت أيضــا رخصــة البــث
التدــاري مــن  8٠٠ ٠٠٠روبيــة ســنويا إع  1٠٠ ٠٠٠روبيــة ســنوياُ .
التل زيــوين التدــاري مــن  8٠٠ ٠٠٠روبيــة ســنويا إع  25٠ ٠٠٠روبيــة ســنويا .وأد خت ــي رســو
الحخــيص إع إةــل غطــة إذاعيــة ااريــة خاصـة وبضــع صــحف .وأُةلقــت حزيران/يونيــه 2٠15
خدمة للبث التل زيوين بربوتوكو اإلنحنت.
 -٦7ورذغ ــم االع ـحاىل ب ـ ن التخ ـي الش ــديد للرس ــو ق ــد أد إع تق ــدا العدي ــد م ــن الطلب ــات
املتعلقة باملؤسسات اإلعلميـة ،أُعـرا عـن قلـق مـن أن رسـو الحخـيص للقنـوات اإلذاعيـة والتل زيونيـة
ال تزا مرت عة ،وال سيما مقارنة برسو الحخيص للمؤسسات التدارية األخر .
 -٦8وينص قـانون االنتخابـات لعـا  ،199٦الـذي ُعـد عـا  ،2٠14علـف توزيـع وختصـيص
وقــت الب ــث لألح ـزاا السياس ــية واملرش ــح السياســي  .وي ــنص هــذا الق ــانون عل ــف حــق ك ــ .ح ــزا
سياســض مســد .يســمض مرشــح للنتخابــات ،وعلــف حــق ك ـ .مرش ـ فيهــا ،بــث م ـواد إعلميــة
تتعلق باالنتخابات .وينطبق ذلس خل ال حة الل تبدأ من يو الحشـي وتنتهـض اليـو الثالـث قبـ.
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موع ــد االنتخاب ــات .وي ــنص الق ــانون أيض ــا عل ــف أن ختص ــص اللدن ــة االنتخابي ــة ،بالتش ــاور م ــع هي ــة
اإلذاعــة سيشــي ،.جلميــع األح ـزاا السياســية املســدلة ولكــ .مرش ـ وقتــا جمانيــا ومتســاويا للبــث.
وتقــرر اللدنــة االنتخابيــة بالقرعــة ترتي ـ اســت ادة األح ـزاا السياســية وكــ .مرش ـ مــن وقــت البــث.
وال يــن م ق ــانون االنتخاب ــات وق ــت الب ــث املخصــص لألح ـزاا السياس ــية أو املرش ــح املس ــتقل
الصحف.
القنوات اإلذاعية والتل زيونية ا اصة ،وال ين م ارحيز املخصص للمرشح
 -٦9ونُ م ــت آا/أذغسـ ــطس  2٠15حلق ــة عم ـ ـ .بش ـ ـ ن الت طيـ ــة اإلعلمي ــة للنتخابـ ــات،
هبــدىل تزويــد الصــح ي باملهــارات اللزمــة لت طيــة االنتخابــات ،وتــوعيتهم ب ـالقوان واألخــل الــل
تن م الت طية اإلعلمية للنتخابات ،وتعزيز إعداد تقارير إعلمية عادلة ومتوازنة عن االنتخابات.

زاي -االنتخابا (التوصيا  16و 17و 18و)62
 -7٠نُقلــت إدارة العمليــات االنتخابيــة سيشــي ،.متوز/يولي ـه  ،2٠11مــن مكت ـ امل ــوض
املعــب باالنتخاب ـات إع جلنــة انتخابيــة كاملــة تت ـ لف مــن ســة أعضــا  .وأُعلــن عــن الوظــا ف وةني ـا
وتوع مكت الر يس التعيينات النها ية.
 -71و تشـ ـرين األو /أكت ــوبر  ،2٠11ش ــرعت اللدن ــة إص ــلحات انتخابي ــة وفق ــا لواليته ــا
مبوي ـ املــادة  11٦مــن الدســتور (التعــدي .الســادس) .وأنش ـ منتــد معــب باإلصــلإ االنتخــا
حــدد ،مــن خــل مشــاركة مجيــع اجلهــات املعنيــة مــن أصــحاا املصــلحة ،مبــن فــيهم ممثلــو األح ـزاا
السياسـية وا تمـع املـدين ،أنسـ الت يـ ات اللزمــة لتعزيـز مبـاد الدجتقراةيـة الن ـا االنتخــا
سيش ــي ..واتُّ ــق ع ــا  2٠12عل ــف خارة ــة ةري ــق إلص ــلإ الن ــا االنتخ ــا  ،ح ــددت ‘ق ــانون
الن ـ ــا الع ـ ــا لس ـ ــنة  ‘1959و’ق ـ ــانون االنتخاب ـ ــات لع ـ ــا  ‘1995و’ق ـ ــانون األحـ ـ ـزاا السياس ـ ــية
(التس ــدي .والتن ــيم) لع ــا  ‘1991باعتباره ــا الق ـ ـوان ال ــل ينب ــض مرايعته ــا وتنقيحه ــا .وقُـ ـدمت
توصيات إع ارحكومة قبلت حبماس أكثر من نص ها.
 -72وقُبلـ ــت التعـ ــديلت املقححـ ــة لقـ ــانون االنتخابـ ــات وقـ ــانون األح ـ ـزاا السياسـ ــية (التسـ ــدي.
والتن ــيم) ك ــانون األو /ديس ــمرب  ،2٠14ودخل ــت حي ــز الن ــاذ أيار/م ــايو  .2٠15وتش ــم.
ا ــاالت الـ ــل تناولته ــا التعـ ــديلت مـ ــا يل ــض تسـ ــدي .النـ ــاخب باس ــتمرار  -أي بقـ ــا السـ ــدلت
م توح ــة عل ــف م ــدار الس ــنة باس ــتثنا ف ــحة االنتخاب ــات؛ ومتوي ــ .ارحمل ــة االنتخابي ــة والكش ــف عن ــه؛
واستعراض سياسات تن يم ارحملت والبث؛ وإيرا ات الحشي ؛ وتسدي .األحزاا السياسية.
 -73وال ت ـزا اللدنــة االنتخابيــة متمســكة مبوق هــا اإلجيــا املتمثــ.
اللدنة الوةنية رحقو اإلنسان ملراقبة االنتخابات.

الن ــر

توييــه دعــوة إع

 -74و عـ ــا  ،2٠11دربـ ــت اللدنـ ــة االنتخابيـ ــة ،بالتعـ ــاون مـ ــع املعهـ ــد االنتخـ ــا للدجتقراةيـ ــة
املستدامة ينوا أفريقيا ،حواي س مراقبا من املواةن من ا تمع املدين .ومن النتا ت املباشـرة
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لــذلس أن أصــبحت لــد سيشــي .أو جمموعــة مــن ممثلــض ا تمــع املــدين علــف الصــعيد الــوةب ملراقبــة
االنتخابات الربملانية الل يرت ال حة مـن  29أيلو /سـبتمرب إع  1تشـرين األو /أكتـوبر ،2٠11
مما عزز مصداقية العملية االنتخابية.
 -75ومنــذ عــا  ،2٠11حتســن ارح ـوار والتعــاون ب ـ اللدنــة االنتخابيــة واألح ـزاا السياســية
سيش ــي ،.إذ تُعق ــد ايتماع ــات أس ــبوعية ب ـ اللدن ــة وممثل ــض مجي ــع األح ـزاا السياس ــيةُ ،ا ــر فيه ــا
مداوالت بش ن التعديلت اللزمة للقوان السارية وذغ ذلس من القضايا ذات الصلة.

حاء -نظاً السجون (التوصيتان  53و)55
 -7٦اس ــتهلت دوا ـ ــر الس ــدون عـ ــا ‘ 2٠1٠برن ــامت كـ ــويتي ض إلع ــادة الت هيـ ــ ‘.م ــن أيـ ــ.
مساعدة السدنا علف اكتساا املهـارات اللزمـة للنـدماج مـن يديـد ا تمـع .وجتكـن للسـدنا
التطــو للســت ادة مــن الربنــامت ،حيــث يُنقل ـون إع يزيــرة كــويتي ض ا ارييــة ويعملــون ل ا ــدة شــركة
تنمي ـ ــة اجلزي ـ ــرة ( .)Island Development Companyويعم ـ ــ .الس ـ ــدنا جم ـ ــاالت كالزراع ـ ــة وتربي ـ ــة
املاشــية والتن يــف والبن ـا وصــيد الســمس وصــنع املكــانس وإنتــاج ال ح ـم .وانطلــق الربنــامت مبشــاركة
عشـرة سـدنا عـا  ،2٠1٠وأضـحف يشـم .حـواي سـبع سـدينا حاليـا .واـدر اإلشــارة إع أن
ســدينا مشــموال بالربنــامت اســت اد عــا  2٠12مــن ع ــو دســتوري مشــرو  ،وحصــ .علــف عقــد
عم .بدوا كام .مع شركة تنمية اجلزيرة.
 -77و عا  ،2٠13اعتمدت دوا ر السدون هندا يديدا قا مـا علـف ‘العدالـة التصـارحية‘ يركـز
علــف مصــارحة ا ــرم مــع ضــحاياهم أو أقــارا ضــحاياهم بــدال مــن العقــاا .واعتُــربت هــذه املبــادرة
خطوة ال بد منها للنداإ إعادة إدماج السدنا نسيت ا تمع وإعادة ت هيلهم.
 -78و عــا  ،2٠15شــرعت دوا ــر الســدون تن يــذ ‘برنــامت فينــيكس‘ الــذي ُس ـ مبويبــه
موعــة مــن الســدينات ذوات الســلوح ارحســن ب نتــاج جمــوهرات غليــة وويبــات خ ي ــة يبعنهــا للــزوار
الســدن .ويه ــدىل الربن ــامت إع تعل ــيم الس ــدينات امله ــارات اللزم ــة لب ــد ص ــناعتهن املنزلي ــة بع ــد
إةــل س ـراحهن .وحتــت ا الســدينات املســت يدات مــن الربنــامت بعا ــدهن ويكتســو الوقــت ذاتــه
مهارات إمساح دفح حساباهتن صناعة منزلية.
 -79وانطل ـ ــق آا/أذغس ـ ــطس ‘ 2٠15برن ـ ــامت اإلذن ب ـ ــا روج م ـ ــن الس ـ ــدن هن ـ ــارا إلع ـ ــادة
حيث يسم للسدنا الذين اقحا موعـد اإلفـراج عـنهم بالعمـ .مقابـ .أيـر مـع شـركات
اإلدماج‘ُ ،
ُحتــدد ســل ا .وعنــدما يُتمــون مــدة عقــوبتهم جتكــن أن تُعــرض علــيهم وظي ــة دا مــة الشــركة ،رهــن
األدا املرض ــض .أم ــا أول ــس ال ــذين يرذغب ــون اتب ــا مس ــارات وظي ي ــة أخ ــر  ،فس ــيتلقون ش ــهادات
مريعية جتكن أن تساعدهم حياهتم املهنية املستقب..
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 -8٠و إةــار ‘برنــامت التوعيــة‘ الــذي تن ــذه دوا ــر الســدون ،يُســم للســدنا مب ــادرة الســدن
ألدا العمـ ــ .التطـ ــوعض ا تمـ ــع ا لـ ــض .ويوي ـ ــد حاليـ ــا سـ ــدنا متطوعـ ــون للعمـ ــ .التن ي ـ ــف
والتدمي ــ ،.وق ــص النب ــت التح ــل األحي ــا  ،وإص ــلإ قـ ـوارا الس ــدن ،فض ــل ع ــن التن ي ــف
الكنا س واملراكز ا تمعية.
 -81وهتدىل اللدنة املعنية ب ـحة مـا بعـد الرعايـة ،الـل تتـ لف مـن ممثلـ مـن دوا ـر مراقبـة السـلوح
ودوا ـ ــر الس ـ ــدن والكن ـ ــا س ،إع مس ـ ــاعدة الس ـ ــدنا ان ـ ــدمايهم م ـ ــن يدي ـ ــد ا تم ـ ــع ،مث ـ ــ.
ارحصــو علــف عمــ ،.وتقــدا ةلبــات الـدعم املـاي مــن دا ــرة الشــؤون
مسـاعدة الســدنا الســابق
االيتماعية ،وارحصو علف سكن ،ومعاجلة القضايا األسرية.
 -82ومثــة اع ـحاىل ب ـ ن وضــع برنــامت تعليم ـض رســض للســدنا يشــك .حتــديا وهــدفا الوقــت ذاتــه،
وال بد منه جلع .السدنا أفرادا مسؤول ومنتد علف حنو تا ا تمع بعد انتها مدة حبسهم.
وســن عــا  2٠14تعــدي .لقــانون مراقبــة ســلوح ا ــرم لعــا  ،199٦يســم للمحــاكم
ُ -83
ب صــدار أوامــر ا دمــة ا تمعيــة إةــار أوامــر مراقبــة ســلوح ا ــرم  .وم هــوُ أوامــر ا دمــة ا تمعيــة
ل ــيس يدي ــدا عل ــف سيش ــي ،.ولك ــن التع ــدي .يس ــم ب ص ــدار تل ــس األوام ــر رسي ــا س ــيا األة ــر
القانونيــة واإليرا يــة ،ويُتوقــع أن ي ــف ذلــس مــن الع ـ االقتصــادي الواقــع علــف ارحكومــة ،وي يــد
ا تمع برمته ويسهم ت هي .ا رم .
ورمــم ينــاإ الــذكور ســدن مونتــاين بــوزي (( )Montagne Poséeالســدن الر يســض
ُ -84
سيشــي ).الــذي يضــم مرفقــا ةبي ـا ،وعيــادة لط ـ األســنان ،وذغرفــة للعــلج الطبيعــض ،وذغرف ـا للمشــورة
والع ــلج ،وقاع ــة غاض ـ ـرات ،وذغرفـ ــة لتكنولويي ــا املعلوم ــات ،وفصـ ــوال دراس ــية ،ومكتب ــة ،واسـ ــتوديو
للتسدي ،.وقاعة رياضـية ،فضـل عـن ن ـا للتخاةـ العـا لتسـهي .بـث املعلومـات داخـ .السـدن.
وبُب اآلونة األخ ة أيضا ابز وذغرفة لل سي .السدن.
 -85وبُنيــت وح ــدة إلي ـوا األمه ــات وأة ــاهلن ،مم ــا يس ــم لألمه ــات ب بق ــا أة ــاهلن معه ــن
ووظــف ةبــاخ ثــان لتحس ـ نوعيــة الت ذيــة الســدون .ويوظــف
الســدن حــىت يبل ـوا  18شــهراُ .
مساعدين.
املرفق الطيب حاليا ةبيبا وممرضة و َ
 -8٦وجيــري بن ــا وحــدة اصص ــة للس ــدنا ضــعاىل ارح ــا  ،س ــتؤوي الســدنا املعرض ـ ل ــألذ
مثــ .الســدنا ذوي اإلعاقــة أو الســدنا املســن  .وقــد ُخصصــت أمـوا لتن يــذ مرحلــة الحمــيم الثانيــة
ِ
وخصصــت أم ـوا أيضــا لتوســيع
جلنــاإ الــذكور ،الــل ستشــم .إنشــا خزانــات وم ـراحي يديــدةُ .
يناإ اإلناث السدن إلتاحة حيز سكب أوسع للسدينات.

ياء -العمل (التوصيتان  27و)36
 -87أُةلقت نيسـان/أبري 2٠14 .سياسـة وةنيـة يديـدة للعمالـة ،حتـ .غـ .السياسـة السـابقة
الــل اعتُمــدت عــا  ،1999وهتــدىل إع ضــمان فــر عمــ .إضــافية ،وىاصــة للشــباا ،وتــوف
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مزيــد مــن اليــد العاملــة املــاهرة لســو العمــ ..وتتنــاو السياســة أيضــا قضــايا مثــ .التمييــز
العم .وارحماية االيتماعية واهلدرة.

مكــان

 -88ويُســتعرض حاليــا ‘قــانون العمــ .لعــا  ‘1995مبســاعدة تقنيــة مــن من مــة العمــ .الدوليــة،
مــن أيــ .ضــمان متاشــيه مــع معــاي العمــ .الدوليــة ،ومــع االااهــات اجلديــدة والتطــورات الوةنيــة
سو العم .الوةنية.
 -89ويشــم .اســتعراض القــانون إدمــاج م هــو ُجت ـ َارس بال عــ .هــو املســاواة ب ـ الريــ .وامل ـرأة
األي ـر لقــا العمــ .املتســاوي القيمــة .ويهــدىل االســتعراض أيضــا إع يعــ .القــانون تقــدميا أكثــر
تن ــيم جم ــا تعزي ــز املس ــاواة بـ ـ اجلنسـ ـ والقض ــا عل ــف ال ـ ـوار بينهم ــا .وتُــروج ‘سياس ــة العمال ــة
الوةني ـة‘ أيضــا ملب ـدأ عــد التمييــز مكــان العمــ ،.وت ـنص علــف أن تشــدع ارحكومــة املســاواة ب ـ
السيشيلي وذغ هم األير لقا العم .املتساوي القيمة.
 -9٠وال ت ـ ـزا اإلي ـ ـرا ات ال ــل تتخ ــذها ارحكوم ــة ملوايه ــة بطال ــة الش ــباا ،م ــن خ ــل ب ـ ـرامت
التوظي ــف  -وال س ــيما ‘برن ــامت اكتس ــاا امله ــارات‘ و‘برن ــامت تنمي ــة امله ــارات‘  -حت ــز الش ــباا
وتسـ ــاعدهم علـ ــف دخـ ــو ميـ ــدان العمالـ ــة الدا مـ ــة .فقـ ــد زادت ب ـ ـرامت العمالـ ــة فـ ــر الشـ ــباا
اكتســاا ا ــربة املهنيــة القطــاع العــا وا ــا  ،وتشــديع مبــادرات التوظيــف الــذايت ص ـ وىل
الشــباا .ومــن أويــه قــوة هــذه ال ـربامت أيضــا إســهامها املنــت م واملتزايــد تــوف اليــد العاملــة املــاهرة.
وقــد اســتوع قطــا الســياحة حنــو  ٦٠املا ــة مــن املســت يدين مــن هــذه الـربامت ،ألن هــذا القطــا
يشك .إحد ركا ز االقتصاد الثلث ويسهم الناتت ا لض اإلمجاي للبلد.
 -91وتواصـ ــ .سيشـ ــي .اح ـ ـحا وتعزيـ ــز حقـ ــو مجيـ ــع العمـ ــا املهـ ــايرين وأف ـ ـراد أسـ ــرهم داخـ ــ.
إقليمهـ ــا .فقـ ــد َي ـ ـ ّددت قسـ ـ َـم هدـ ــرة اليـ ــد العامل ـ ـة وزارة العمـ ــ .وتنميـ ــة امل ـ ـوارد البش ـ ـرية ورفدتـ ــه
بوحـدات إضــافية ،مثـ .وحــدة الرعايـة الــل تعـىن برفــاه العمـا املهــايرين القطـاع العــا وا ــا .
وحت ــف الشــكاو املقدمــة مــن العمــا املهــايرين عــن ةريــق اإلي ـرا ات الرسيــة للــت لم والش ــكو
فيمــا يتعلــق بالعمــ .بتتبــع سـريع أيضــا كثـ مــن األحيــان مــن خــل هــذا الن ــا  ،مــع مراعــاة أويــه
الضعف ا اصة للعما املهايرين.
 -92واعتبـارا مـن عــا  ،2٠15حيـق لـألا العامــ .ارحصـو علــف إيـازة أبـوة مدفوعــة األيـر ملــدة
سة أيا عم .متتاليـة شـريطة اعحافـه بنسـ الط ـ .إليـه .وجيـ أن تؤخـذ إيـازة األبـوة خـل فـحة
أربعة أشهر بعد والدة الط  ،.سوا ُأولد الط  .داخ .إقليم سيشي .أ خاريه.
 -93وأُةل ــق منت ــد املـ ـوارد البشـ ـرية أيلو /س ــبتمرب  ،2٠12وه ــو غ ــ .تتش ــاور م ــن خلل ــه
ارحكومــة واتمــع مــع اجلهــات املعنيــة بــاملوارد البشـرية القطــا ا ــا واملؤسســات شــبه ارحكوميــة.
وجتك ــن أن تش ــم .املش ــاورات السياس ــات واالس ـ ـحاتيديات اجلدي ــدة ال ــل ت ــود ارحكوم ــة اعتماده ــا،
وذغالبا ما يُستخد املنتد ملناقشة القضايا املتعلقة حبقو العما ورفاههم والتوعية هبا.
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 -94وشــك‘ .برنــامت سيشــي .القطــري للعمــ .الل ــق لل ــحة  ‘2٠15-2٠11مســعف نايحــا،
إذ حق ـ ــق ح ـ ـ ـواي  75املا ـ ــة م ـ ــن أهداف ـ ــه .ويش ـ ــم .ذل ـ ــس وض ـ ــع ‘سياس ـ ــة العمال ـ ــة الوةني ـ ــة‘،
واالســتعراض املســتمر لقــانون العمــ ،.فضــل عــن دراســة وةني ـة بش ـ ن اإلنتاييــة  -وهــض األوع مــن
نوعها سيشي..
 -95ونُ ــذت مش ــاريع متع ــددة لبن ـا الق ــدرات إة ــار الربن ــامت القط ــري ،مشل ــت تن ــيم حلق ــة
عمــ .ملمثلــض غكمــة العمــ .وممثلــض القضــا  ،تش ـرين األو /أكتــوبر  ،2٠13بش ـ ن معــاي العمــ.
الدولي ــة ،وإي ـ ـرا تـ ــدري علـ ــف مهـ ــارات الت ــاوض وتسـ ــوية النزاعـ ــات العماليـ ــة ،تش ـ ـرين الثـ ــاين/
نــوفمرب  .2٠13وعُقــدت حلقــة عمــ .أيضــا آا/أذغســطس  2٠12لبنــا قــدرات اجلهــات املعنيــة
باإلبل مبوي اتلف ات اقيات من مة العم .الدولية.
ووضــع عــا  2٠13إةــار ‘الســلمة املهنيــة والوضــع الصــحض‘ الــذي يقــد ــة عامــة عــن
ُ -9٦
الســلمة املهنيــة والوضــع الصــحض سيشــي ،.ويســهم السياس ـة الوةنيــة للســلمة املهنيــة والصــحة
الل تعكف ارحكومة حاليا علف صياذغتها.
 -97و آا/أذغس ـ ــطس  ،2٠13نُ م ـ ــت حلق ـ ــة عم ـ ــ .بالتع ـ ــاون م ـ ــع من م ـ ــة العم ـ ــ .الدولي ـ ــة
والربن ــامت ال ــدوي للقض ــا عل ــف عم ــ .األة ــا سيش ــي ..وس ــعت حلق ــة العم ــ .إلع ــداد قا م ــة
باألعمــا ا طــرة ا ــورة علــف األة ــا الــذين تقــ .أعمــارهم عــن  18عامــا ،ســتُدمت مســتقبل
السياسات أو األةر التشريعية ذات الصلة.

ياء -التعليم (التوصيتان  21و)67
 -98اعتب ــارا م ــن ع ــا  ،2٠1٦س ـ ـتزيد ف ــحة التعلـ ــيم اإللزام ــض لألة ــا م ــن عش ــر سـ ــنوات إع
إحد عشرة سنة ،إذ ستُضاىل سنة من الدراسة الثانوية.
 -99وتسعف ‘اسحاتيدية التعليم املتوسطة األي .لل حة  2٠17-2٠13ومـا بعـدها‘ (االسـحاتيدية
املتوســطة األيــ ).لضــمان دعــم االســتثمارات قطــا التعلــيم لألولويــات واألهــداىل الوةنيــة ،وتركــز
علــف موايهــة التحــديات ،وتــزود األة ــا باملع ـارىل واملهــارات اللزمــة ليصــبحوا أف ـرادا منتد ـ علــف
أكم ـ ـ .ويـ ــه ا تمـ ــع .ومتثـ ــ .هـ ــذه االس ـ ـحاتيدية علمـ ــة بـ ــارزة مسـ ــار تطـ ــوير قطـ ــا التعلـ ــيم،
إذ تعـ ــحىل ب ـ ـ ن التعلـ ــيم اسـ ــتثمار حاسـ ــم منـ ــو البلـ ــد وتنميتـ ــه ،وتـ ــوفر إةـ ــارا مريعي ـ ـا للممارس ـ ـ
واجلهات املعنية هذا ا ا .
 -1٠٠واعحاف ــا بالتح ــديات الناش ـ ـ ة ال ــل تع ــحض تنمي ــة امله ــارات اللزم ــة للمض ــض ق ــدما بالرؤي ــة
الوةنيـة للتنميـة املسـتدامة ،يــددت وزارة التعلـيم الحكيـز علـف ‘التعلــيم والتـدري املهنيـ التقنيـ ‘
قط ـ ــا التعل ـ ــيم والت ـ ــدري الرس ـ ــض باعتبارمه ـ ــا جم ـ ــاال م ـ ــن ا ـ ــاالت الثلث ـ ــة عش ـ ــر ذات األولوي ـ ــة
اسحاتيديتها املتوسطة األي..
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 -1٠1ويتلقـف ةـلا املـدارس الثانويـة تعليمـا بشـ ن حقـوقهم ووايبـاهتم كمـواةن مبويـ دســتور
سيشــي .الــذي يتضــمن فصــله الثالــث امليثــا السيشــيلض للحريــات وارحقــو األساســية .وقــد أُدمــت
أيضا املنهاج الدراسض للمدارس االبتدا ية تعليم بش ن املواةنة يتناو قضايا حقو اإلنسان.

كاف -الصحة (التوصيا  21و 67و 68و 69و)70
 -1٠2ال تزا األمراض ذغ املعديـة سـب الوفـاة الر يسـض
هض السمنة والتدخ وتعاةض الكحو وقلة النشا البدين.

سيشـي ،.مقحنـة بعوامـ .خطـر ر يسـية

 -1٠3وتض ـ ــع ‘السياس ـ ــة الوةني ـ ــة للص ـ ــحة‘ ،ال ـ ــل اعتُم ـ ــدت حزيران/يونيـ ـ ـه  ،2٠15ارح ـ ــق
الصــحة صــل التنميــة الوةنيــة ،باعتبــاره مســت يدا مــن التنميــة االيتماعيــة واالقتصــادية ومســامها
فيه ــا عل ــف ح ــد سـ ـوا  .وتوي ــه ه ــذه السياس ــة التخط ــيط االسـ ـحاتيدض ،وإع ــداد الـ ـربامت وتن ي ــذها،
ورصد ا دمات الصحية وتقييمها ،وتشك .أيضا أداة للتوعية.
 -1٠4و إةار اإلصلإ الذي تضطلع بـه وزارة الصـحة هبـدىل حتـديث القطـا الصـحض وتعزيـزه،
ُسـن قـانون هي ــة الصـحة العامـة لعــا ( 2٠13الـذي حــ .غـ‘ .قـانون الصــحة العامـة لعــا )‘19٦٠
و‘قــانون وكالــة الرعايــة الصــحية لعــا  ،‘2٠13وأنش ـ ت مبويبهمــا تباعــا هي ــة الصــحة العامــة ووكالــة
الرعاية الصحية .وشهدت هذه العملية أيضا إنشا املعهد الوةب للصحة وا دمات االيتماعية.
 -1٠5ون ذت وزارة الصحة جمموعة من املبـادرات الوةنيـة الراميـة إع تعزيـز حـق مـواةب سيشـي.
الصــحة ،منهــا مبــادرة ‘صــحة أمتنــا‘ الــل أُةلقــت مبويبهــا محلــة ‘مســؤوليل الصــحية‘ ومحلــة ‘صــحل
مس ــؤوليل ،تب ــدأ املن ــز ‘ ع ــامض  2٠14و  2٠15عل ــف التـ ـواي .وبُــب ‘من ــز ص ــحض‘ لع ــرض
اتلف عناصر العيش الصحض عا  ،2٠15يسـتخدمه العديـد مـن الشـركا لتعزيـز الصـحة .وتُن ـذ
أيضا برامت تواصلية لتقري املرافق الصحية من األحيا السكنية وتسـهي .الوصـو إليهـا ،مبـا ذلـس
اعتمــاد املرونــة وقــت دوا بع ـ العيــادات .وانطلــق العمــ .أيضــا عيــادة صــحية يديــدة خاصــة
بالريا سعيا لتقليص ال دوة العمر املتوقع ب النسا والريا .
 -1٠٦ويســتمر التثقيــف الصــحض للبن ـ والبنــات املــدارس .فقــد أُض ـ ض الطــابع املؤسســض علــف
‘الحبي ــة الشخص ــية وااليتماعي ــة واملدني ــة‘ وأُدجم ــت املن ــاهت الدراس ــية الوةني ــة ،وتش ــم .التثقي ــف
اجلنسـ ــض ن ـ ــا املـ ــدارس االبتدا يـ ــة والثانويـ ــة .وتُـ ــن م وزارة الصـ ــحة باسـ ــتمرار مناقشـ ــات تتنـ ــاو
مواضــيع شــىت (مثــ .فـ وس نقــص املناعــة البشـرية/اإليدز ،واختبــارات خزعــة ‘بابــانيكوالو‘ (للكشــف
عــن ســرةان الــرحم) ،ووســا  .منــع ارحمــ ،.ومحــ .املراهقــات ،واألمـراض املنقولــة ينســيا ،وســرةانات
األعض ــا التناس ــلية ،ولق ــاإ فـ ـ وس ال ــور ارحليم ــض البش ــري) تس ــتهدىل الش ــباا امل ــدارس ،غلي ــا
ووةنيا ،وتُتاإ خلهلا أيضا فر إليرا ال حو .
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 -1٠7ويواصــ .مركــز صــحة الشــباا ،الــذي فــت فرعــا ثانيــا عــا  ،2٠14االضــطل ب نشــطة
للتوعيــة ،تشــم .دورات تدريبيــة علــف مهــارات ارحيــاة تتنــاو التواصــ .والت ــاوض بش ـ ن املمارســات
اجلنس ــية اآلمن ــة ،وإي ـرا فح ــص ف ـ وس نق ــص املناع ــة البش ـرية/اإليدز للش ــباا امللتحق ـ بامل ــدارس
والشــباا ذغ ـ امللتحق ـ هبــا .ويســت يد املرشــدون املدرســيون واملوظ ــون املعنيــون بــالنهوض بالصــحة
املدرسون كث من األحيـان مـن دورات تدريبيـة ين مهـا خـربا مركـز صـحة الشـباا لبنـا قـدراهتم
و ّ
فيما يتعلق ب فض .املمارسـات جمـا الصـحة اجلنسـية واإليابيـة ،مـن أيـ .تعزيـز مـوادهم التعليميـة
الــل يســتخدموهنا م ــع الطــلا .ويتــي املرك ــز أيض ـا إمكاني ــة ارحصــو جمانــا عل ــف خــدمات الص ــحة
اجلنسية واإليابية الل تشم .وسا  .منع ارحم .وتشخيص األمراض والعلج واإلحالة.
 -1٠8وب يــة االســتدابة ب عاليــة ملختلــف املطال ـ واملخــاوىل املتعلقــة بالصــحة اجلنســية واإليابيــة
البل ــد ،تعك ــف سيش ــي .حالي ــا عل ــف اس ــتكما وثيقتـ ـ  ،مه ــا ‘السياس ــة الوةني ــة بشـ ـ ن الص ــحة
اجلنســية واإليابيــة‘ و‘السياســة الوةنيــة لصــحة املراهــق اجلنســية واإليابيــة‘ .وقــد أُعــد أيضــا كــ .مــن
‘ا ط ــة االسـ ـحاتيدية الوةني ــة واإلة ــار ال ــوةب للرص ــد والتقي ــيم جم ــا الص ــحة اجلنس ــية واإليابي ــة
(.‘)2٠1٦-2٠12
 -1٠9وال تـزا وســا  .منــع ارحمــ .تُتــاإ جمانــا جلميــع مـواةب سيشــي ،.مبــن فــيهم الشــباا ،وجتكــن
ارحصــو عليهــا مجيــع العيــادات ارحكوميــة كــ .مقاةعــة .وال بــد الوقــت ارحاضــر مــن موافقــة
الوالـ ــدين لعـ ــلج أي قاصـ ــر دون الثامنـ ــة عشـ ــرة .ذغ ـ ـ أن املـ ــوظ الطبي ـ ـ جتارسـ ــون كث ـ ـ مـ ــن
األحيــان ســلطتهم التقديريــة لتقــدا العــلج الطــيب لل ُقصــر ،مبــا ذلــس اختبــار ف ـ وس نقــص املناعــة
البشرية ووسا  .منع ارحم ،.علف أساس اححا مصاحل الط  .ال ضلف.
 -11٠وال تزا مشكلة ارحمـ .ذغـ املرذغـوا فيـه ،وىاصـة لـد ال تيـات الصـ ات ،ومـا ينـتت عنـه
من إيهاض ذغ قانوين تشك .حتـديا .وتعكـف وزارة التعلـيم علـف اسـتعراض سياسـتها املتعلقـة حبمـ.
املراهق ــات لع ــا  ،2٠٠5م ــن أي ــ .حتس ـ ـ الت ــداب ارحالي ــة ملن ــع ارحم ــ .س ــن املراهق ــة ،وت ــوف
ا دمات التعليمية لألمهات الشابات أثنا ارحم .وبعد الوضع.
 -111وال يـزا وبــا فـ وس نقــص املناعــة البشـرية/اإليدز مــن بـ التحــديات الر يســية الــل تعــحض
الص ــحة العام ــة والتنمي ــة سيش ــي.؛ فق ــد ش ــهدت س ــنة  2٠14أك ــرب ع ــدد م ــن الوفي ــات املتص ــلة
باإليــدز منــذ أن ُشــخص ال ـ وس ألو مــرة البل ـد .وال ت ـزا ارحكومــة ملتزمــة بتحس ـ االســتدابة
الوةنيـ ــة مـ ــن خـ ــل ختصـ ــيص امل ـ ـوارد املل مـ ــة لـ ــدعم التـ ــدخلت علـ ــف اتلـ ــف املسـ ــتويات .ومـ ــن
التطــورات امللموســة هــذا الصــدد إنشــا ا لــس الــوةب لإليــدز إةــار قــانون حيمــ .االســم ن ســه
عا .2٠13
 -112و ع ــا  ،2٠12أُي ــزت دراس ــة بش ـ ـ ن املع ــارىل واملواق ــف واملمارس ــات والس ــوح واملراقب ــة
البيولوييــة فيمــا يتصــ .ب ـ وس نقــص املناعــة البشـرية واإليــدز واألمـراض املنقولــة ينســيا سيشــي..
حتس ـن تل ــس املع ـارىل واملواقــف من ــذ ع ــا  ،2٠٠3ولكنه ــا بين ــت أن الس ــلوكيات
وأظهــرت الدراس ــة ُّ
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ا وف ـة باملخــاةر املرتبط ـة بتعــدد الشــركا اجلنســي  ،وقلــة اســتخدا ال ـواقض الــذكري ،واجلهــ .بش ـ ن
انتقا ال وس ،ال تزا مدعاة للقلق.
 -113واعتُم ــدت ‘سياس ــة الش ــخيص والع ــلج‘ ع ــا  ،2٠14إة ــار االس ـ ـحاتيدية العاملي ــة
لوض ــع حـ ــد هن ــا ض للوفيـ ــات النامج ــة عـ ــن الع ــدو ب ـ ـ وس نق ــص املناعـ ــة البش ـ ـرية واإليـ ــدز حبلـ ــو
جمــا اجلــنس بش ـ ن اختبــار الكشــف
عــا  .2٠3٠وتُن ــذ حاليــا دراســة استقصــا ية مــع العــامل
عن ف وس نقص املناعة البشرية واإليدز لتقييم الوضع الراهن.
 -114وشــرعت وزارة العمــ .وتنميــة امل ـوارد البش ـرية اســتعراض السياســة املتعلقــة ب ـ وس نقــص
املناعــة البش ـرية/اإليدز مكــان العمــ ،.بالتعــاون مــع من مــة العمــ .الدوليــة عــا  ،2٠13م ــن
أيــ .موا متهــا مــع توصــية من مــة العمــ .الدوليــة رقــم  2٠٠بش ـ ن ال ـ وس واإليــدز .ويُتوقــع عــرض
السياسة علف ارحكومة عا .2٠15
 -115واخت ــذت سيش ــي ،.ال ــحة  ،2٠15-2٠14الت ــداب اللزم ــة ملن ــع دخ ــو فـ ـ وس إيب ــوال
إقليمهــا وانتشــاره فيــه .ومشل ـت تلــس التــداب عمليــات ال حــص مجيــع املنافــذ ،وتوعيــة عام ـة النــاس
بال وس ،وإنشا وحدة للعز فر من فرو املستش يات ،وارحصو علف اإلمدادات والتدهيـزات
الطبية كض يتسىن هلا أن تعاجل ب عالية مجيع حاالت اإلصابة ب يبوال .وفُرضـت شـرو مؤقتـة علـف مـن
الت ش ـ ة ،وال ســيما لألشــخا الــذين زاروا البلــدان الــل ت كــد انتشــار ال ـ وس فيهــا؛ و متنــع هــذه
التداب السيشيلي من دخو البلد .و تثبت أي حالة إصابة ب يبوال سيشي..
ووضعت ‘السياسة الوةنية لألمـن ال ـذا ض والت ـذوي لعـا  ‘2٠13مـن أيـ .موا مـة وتعزيـز
ُ -11٦
قـ ــدرة البل ـ ـد علـ ــف حتقيـ ــق أهدافـ ــه املتعلقـ ــة ب ـ ـاألمن ال ـ ــذا ض والت ـ ــذوي علـ ــف حنـ ــو يضـ ــمن الك ـ ــا ة
واالس ــتدامة اس ــتخدا املـ ـوارد ،وُجت ّكـ ـن م ــن الص ــمود وي ــه الت ـ ـ ات الداخلي ــة وا اريي ــة ذغ ـ ـ
املتوقعـ ــة .ومـ ــا أبـ ــرز ارحايـ ــة إع هـ ــذه السياسـ ــة أن سيشـ ــي .اسـ ــتوردت  72املا ـ ــة مـ ــن األذغذيـ ــة
املستهلكة فيها عا  ،2٠11وأن  ٦٠املا ة من السيشيلي يعانون من الوزن الزا د.
 -117وانطلق ـ ـ ــت خط ـ ـ ــة سيش ـ ـ ــي .الوةني ـ ـ ــة الر يس ـ ـ ــية الثالث ـ ـ ــة ملراقب ـ ـ ــة املخ ـ ـ ــدرات ،ال ـ ـ ــل تش ـ ـ ــم.
ال ــحة  ،2٠18-2٠14ع ــا  ،2٠14وتتن ــاو أربع ــة جم ــاالت عم ــ .ر يس ــية ذات أولوي ــة ه ــض
املنــع والعــلج وإن ــاذ القــانون والتنســيق الــوةب .وُوضــعت ا طــة اعحافــا بارحايــة إع اسـتدابة وةني ـة
متماســكة وشــاملة مــن أيــ .التصــدي الااهــات تعــاةض املخــدرات ،املثـ ة للقلــق ،واجل ـرا م األخــر
النااة عن تعاةض املخدرات ،مبا ذلس التخري والسطو والعم .اجلنسض ذغ امل مون.
ووضــعت ‘سياســة وةنيــة للكحــو ‘ هتــدىل إع منــع إيــذا األفـراد واألســر وا تمعــات ا ليــة
ُ -118
بسب الكحـو والتقليـ .منـه إع أدىن حـد ،وتسـعف إلرسـا ثقافـة شـرا الكحـو علـف حنـو صـحض
وآمن؛ وال تزا هذه السياسة انت ار موافقة ارحكومة عليها.
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 -119ون ــم ا ل ــس ال ــوةب املع ــب باملخ ــدرات والكح ــو العدي ــد م ــن مح ــلت التوعي ــة للتص ــدي
ملشــكلة تعــاةض املخــدرات .فحملــة ‘الصــرخة‘ ( ،)Crying outعلــف ســبي .املثــا  ،مشــرو أُةلــق
ـث ةُل ـ م ــن أة ــا
ع ــا  2٠13مل ــدة ث ــلث س ــنوات يس ــتهدىل اآلب ــا ع ــن ةري ــق أة ــاهلم ،حي ـ ُ
املــدارس االبتدا يــة تصــميم ملصــقات عــن ت ـ ث تعــاةض املخــدرات والكحــو  ،اســتُخدمت إةــار
محلت التوعية.
 -12٠وانطل ــق ‘برن ــامت مس ــاعدة امل ــوظ ‘ ع ــا  ،2٠11وينط ــوي عل ــف التوعي ــة اتل ــف
أمـاكن العمـ .ارحكوميــة وا اصـة ب جيـاد حلــو للقضـايا ذغـ املرتبطــة بالعمـ .الـل جتكــن أن يكـون هلــا
أدا املوظــف ،مثــ .تعــاةض املخــدرات والكحــو  .وجتكــن للمــوظ أن يلتمس ـوا ،إةــار
تـ ث
الربنــامت ،اإلرش ــاد واإلحال ــة إع من م ــات ال ــدعم ذات الص ــلة للت ل ـ عل ــف املش ـاك .ال ــل ت ــؤثر
أدا هم مكان العم..

الً -البيئة (التوصيا  71و 72و)73
 -121واص ــلت سيش ــي .التوعي ــة بتـ ـ ث ت ـ ـ املن ــاخ ،وال س ــيما ال ــدو اجلزري ــة الصـ ـ ة النامي ــة
الضــعي ة مثلهــا ،وت كيــده ا افــ .الوةنيــة والدوليــة .وأنشـ ت دا ــرة حكوميــة يديــدة بعن ـوان ‘ت ـ
املناخ والطاقـة‘ إةـار وزارة البي ـة ،لزيـادة الحكيـز علـف هـذين ا ـال  .ون ّ ـذت ارحكومـة العديـد مـن
املشــاريع للتخ يــف مــن آثــار ت ـ املنــاخ سيشــي ،.تشــم .مشــاريع جمــا التخ يــف مــن آثــار
ال يضانات ،وزيادة الصرىل ،وإعادة م .الركا الرملض ،وتداب منع التحات الساحلض.
 -122و مع ــرض االنتق ــا حن ــو مص ــادر الطاق ــة املتد ــددة ،أنش ـ ـ ت سيش ــي .أو غط ــة للطاق ــة
الرحيية عا  ،2٠13قادرة علـف إنتـاج زهـا  2املا ـة مـن احتيايـات البلـد مـن الطاقـة .وهتـدىل
سيشــي .إع زيــادة اســتخدا الطاقــة املتدــددة بنســبة  5املا ــة حبلــو عــا  ،2٠2٠وبنســبة 15
املا ة عا .2٠3٠
 -123وح ي ـ ــت سيش ـ ــي .ب ـ ـ ـاالعحاىل باعتباره ـ ــا م ـ ــدافعا عاملي ـ ـ ـا ع ـ ــن م ه ـ ــو االقتصـ ـ ــاد األزر .
وال يوي ــد ح ــىت اآلن تعري ــف مقب ــو عاملي ــا للقتص ــاد األزر  ،إال أن سيش ــي .ت ــر أن ه ــذا امل ه ــو
يش إع األنشطة االقتصادية الـل يُضـطلع هبـا علـف حنـو مباشـر أو ذغـ مباشـر ا يطـات واملنـاةق
السـ ــاحلية ،وتسـ ــتخد اريـ ــات ا يط ـ ـات ،وتتـ ــي ‘السـ ــلع وا ـ ــدمات‘ لـ ــدعم أنشـ ــطة ا يطـ ــات،
وإســها تلــس األنشــطة النمــو االقتصــادي والرفــاه االيتمــاعض والثقــا والبي ــض .ويســهم اســتخدا
امل ـ ـوارد البحريـ ــة واألنشـ ــطة البحريـ ــة إسـ ــهاما كب ـ ـ ا بال عـ ــ .اقتصـ ــاد البل ـ ـد ،وهتـ ــدىل ارحكومـ ــة إع
االس ــت ادة إع أقص ــف ح ــد م ــن إمكان ــات إقليمه ــا البح ــري بتطبي ــق م ه ــو االقتص ــاد األزر أساس ــا
للتنويع االقتصادي والنمو املسـتدا  .وقـد أنشـ ت هلـذا ال ـرض إدارة معنيـة باالقتصـاد األزر إةـار
اهليك .ارحكومض ،وجيري أيضا إعداد خارةة ةريق وةنية للقتصاد األزر .
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 -124وتعمــ .سيش ــي .حالي ــا عل ــف وض ــع مب ــادرة ‘ختط ــيط ارحي ــز البح ــري‘ سيش ــي ،.ال ــل ترك ــز
علف ختطيط وإدارة منطقتها االقتصادية ارحصـرية .وتسـعف املبـادرة لتـوف أسـاس إلعـداد وتن يـذ خطـة
متكاملــة متعــددة االســتخدامات لتقســيم املنــاةق البحريــة والتكيــف مــع ت ـ املنــاخ مــن أيــ .بلــو
املسـ ــتو األمثـ ــ .االسـ ــتخدا املسـ ــتدا واإلدارة ال عالـ ــة للبي ـ ــة البحريـ ــة سيشـ ــي .مـ ــع ضـ ــمان
وحتسـ ـ الرف ــاه االيتم ــاعض والثق ــا واالقتص ــادي لش ــعبها .وتش ــدع املب ــادرة عل ــف إشـ ـراح جمموع ــة
واســعة مــن اجلهــات املعنيــة ،مبــا فيهــا ا تمــع املــدين ،وتتماشــف مــع املــادة  38مــن دســتور سيشــي،.
الل تنص علف ارحق بي ة صحية.
 -125وأُةلقــت عــا ‘ 2٠13سياســة املنــاةق ا ميــة‘ الــل تســعف لوضــع ن ــا خــا باملنــاةق
ا ميــة ب ـرا وحب ـرا ،حيمــض وحي ــا من ــاذج تش ــك .أمثلــة إيكولويي ــة ش ــاملة وعاليــة اجل ــودة عل ــف التن ــو
سيش ــي ،.وتت ــي فرص ـ ـا كث ـ ـ ة لتقاس ــم املن ــافع املت تي ــة م ــن االس ــتخدا
الطبيع ــض وال ـ ـحاث الثق ــا
املستدا هلذه املوارد علف أساس العد واملساواة.
 -12٦وتواص .هي ة املرافق العامة يهودها الرامية إع ضمان الوصو التـا إع ميـاه الشـرا امل مونـة
سيشــي ..واعتبــارا مــن عــا  ،2٠1٠مشلــت امليــاه
وخــدمات الصــرىل الصــحض جلميــع األشــخا
املعا َجلــة  93املا ــة مــن األســر ،ومرافــق الصــرىل الصــحض  97املا ــة مــن الســكان .وزادت اهلي ــة
ق ــدرهتا عل ــف حتلي ــة املي ــاه لتص ــ .إع مس ــتواها ارح ــاي الب ــالك ح ـ ـواي  24 ٠٠٠م ــح مكع ـ ـ يومي ــا.
وباإلضافة إع ذلس ،تست  .اهلي ة من ومة األهنار است لال أك ب ض .السدود املل مة ون م ترشي
وحتسـن تـوافر امليـاه كثـ ا نتيدـة اجلهـود املتواصـلة للحـد
املياه الل أنش ت السنوات الثلث املاضيةّ .
مــن امليــاه املهــدورة إذ تقلصــت نســبتها مــن  55املا ــة قبــ .ثــلث ســنوات إع  41املا ــة حاليــا.
وأسهم ارحد من املياه املهدورة توف مزيد من املياه لعامة الناس خل فحات اجل اىل.
 -127وســتن ذ اهلي ــة مشــروعا لزيــادة علــو ســد الذغــو ( ،)La Gogueوهــو خ ـزان امليــاه الر يســض
ويطــط إليــاز عــدد مــن الدراســات ملنــاةق البلــد الــل
سيشــي ،.يُتوقــع أن ينطلــق عــا ُ .2٠1٦
جتكن أن تُبىن فيها خزانات مياه إضافية ،فضل عن املناةق الل تزخر مبياه يوفية.
 -128وجي ــري حالي ــا اس ــتبدا أنابي ـ ـ الص ــرىل الص ــحض وادي ــد ش ــبكات الص ــرىل الص ــحض
املن ــاةق املش ــمولة بال ع ــ .ب ن م ــة معاجل ــة مي ــاه الص ــرىل الص ــحض ،وُيط ــط لتوس ــيع ش ــبكة الص ــرىل
الصــحض لزيــادة ت طيتهــا .وستشــر اهلي ــة إعــداد خطــة ر يســية للصــرىل الصــحض يُتوقــع أن ُمت ّكــن
سيشي .مما يلض ضمان اإلدارة اآلمنـة للن ايـات ا طـرة بتعيـ منطقـة غـددة للتعامـ .معهـا؛ وتثقيـف
الن ــاس بكي ي ــة فص ــ .ن اي ــاهتم وأمهي ــة ذل ــس؛ وتعزي ــز الق ــدرة املؤسس ــية عل ــف إدارة الن اي ــات الص ــلبة
بوضع برامت تدريبية رسية إلدارة الن ايات؛ وت عي .مدفن قمامة وةب ثان للن ايات الصحية.
 -129وفيمـا يتعلـق بتن يـذ بروتوكــو مونحيـا  ،سـتكون سيشـي .قــد خ ضـت هنايـة عــا 2٠15
اس ــتهلكها م ــن ذغ ــاز التربي ــد بنس ــبة  ٦٠املا ــة ،وماض ــية ق ــدما ص ــوا حتقي ــق ه ــدفها املتمث ــ.
التخلص التـا مـن هـذا ال ـاز حبلـو عـا  .2٠18وجتـارس تقنيـو التربيـد ،وال سـيما مـن اسـت اد مـنهم
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مــن تــدري وحــدة األوزون علــف ممارســات التربيــد الســليمة ،تقنيــات رحســن التــدب املنــزي ب يــة إدارة
ذغــازات التربيــد ،ممــا أد إع تقلــيص نســبة ال ــازات املنبعثــة ال ــلىل اجلــوي .وعــلوة علــف ذلــس،
تعلّــم أول ــس التقنيــون أن تــدوير ال ــاز املســتعاد مــن املعــدات بــدال مــن إةلقــه اهل ـوا أكثــر فعاليــة
من حيث التكل ة.
 -13٠وتعم .ارحكومـة علـف إدخـا تعـديلت علـف ‘ال حـة محايـة البي ـة (األوزون) لعـا ،‘2٠1٠
ستسهم التخلص التدرجيض من اهليدروفلوروكربونات.

رابعا -التعاون مع اآلليا الدولية لحقوق اإلنسان
ألف -االلتزاما المتعلقة بتقديم التقارير (التوصيا  22و 23و 24و 25و 26و)35
 -131أنش ـ ـ جملـ ــس الـ ــوزرا  ،تش ـ ـرين األو /أكتـ ــوبر  ،2٠12جلنـ ــة سيشـ ــي .املعنيـ ــة مبعاهـ ــدات
حق ــو اإلنس ــان .وُكل ــت اللدن ــة مبدموع ــة م ــن املس ــؤوليات أمهه ــا التنس ــيق واملس ــاعدة إع ــداد
التقـ ـ ــارير املتعلقـ ـ ــة مبعاهـ ـ ــدات حقـ ـ ــو اإلنسـ ـ ــان واستعراضـ ـ ــها ،وضـ ـ ــمان تعزيـ ـ ــز ونشـ ـ ــر املعاهـ ـ ــدات
وامللح ـ ــات ا تامي ـ ــة الصـ ــادرة ع ـ ــن هي ـ ــات معاهـ ــدات حق ـ ــو اإلنس ـ ــان ،فضـ ــل ع ـ ــن توص ـ ــيات
االسـ ــتعراض الـ ــدوري الشـ ــام ،.وتعزيـ ــز مطابقـ ــة الق ـ ـوان واملمارسـ ــات الوةنيـ ــة مـ ــع معـ ــاي حقـ ــو
اإلنسان .ويشحح ك .من وزارة الشؤون ا ارييـة ومكتـ املـدعض العـا ر اسـة اللدنـة الـل تتـ لف
من أصحاا املصلحة من اإلدارات ارحكومية واملن مات ذغ ارحكومية ومن مات ا تمع املدين.
 -132وب ض ــ .املس ـ ـاعدة املقدم ــة م ــن ه ــذه اآللي ــة ،بل ــت حكوم ــة سيش ــي .مراح ــ .متقدم ــة
صــياذغة تقاريره ــا األولي ــة مبوي ـ العه ــد ال ــدوي ا ــا ب ــارحقو املدني ــة والسياســية؛ والعه ــد ال ــدوي
ا ــا بــارحقو االقتصــادية وااليتماعيــة والثقافيــة؛ وات اقيــة مناهضــة التعــذي وذغ ـ ه مــن ضــروا
املعاملــة أو العقوبــة القاســية أو اللإنســانية أو املهينــة؛ واالت اقيــة الدوليــة للقضــا علــف مجيــع أشــكا
التمييز العنصري .وتُ ُّ
عد حاليا أيضا وثيقة أساسية موحدة.
 -133وق ـ ــدمت سيشـ ـ ــي .تقريرهـ ـ ــا األوي مبوي ـ ـ ـ ات اقيـ ـ ــة حقـ ـ ــو األشـ ـ ــخا
عا .2٠14

ذوي اإلعاقـ ـ ــة

 -134وق ــدمت سيش ــي .إع اللدن ــة املعني ــة بالقض ــا عل ــف التميي ــز ض ــد املـ ـرأة ،تشـ ـرين األو /
أكتــوبر  ،2٠11تقريرهــا اجلــامع للتقــارير األو والثــاين والثالــث والرابــع وا ــامس بشـ ن تن يــذ ات اقيــة
القضــا علــف مجيــع أشــكا التمييــز ضــد امل ـرأة .وحبثــت اللدنــة تقريــر سيشــي .وقــدمت توصــيات
تشرين األو /أكتوبر .2٠13
 -135وق ــدمت سيش ــي .ع ــا  2٠15التقري ــر األوي للدول ــة الط ــرىل مبويـ ـ االت اقي ــة الدولي ــة
رحمايــة حقــو مجيــع العمــا املهــايرين وأف ـراد أســرهم .ون ــرت اللدنــة املعنيــة حبمايــة حقــو مجيــع
العما املهايرين وأفراد أسرهم التقرير أثنا دورهتا الثالثة والعشرين أيلو /سبتمرب .2٠15
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 -13٦وم ــا زا التـ ـ خر تق ــدا التق ــارير ين ــتت ع ــن االفتق ــار إع امل ـ ـوارد البشـ ـرية واملالي ــة والتقني ــة
اللزمة لتحم .ع اإلبل الشا  .وقـد تبـ ّ أن مجـع البيانـات املصـن ة مبـا يتماشـف مـع متطلبـات
اهلي ات املنشـ ة مبويـ املعاهـدات يشـك .حتـديا أيضـا ،ولـذلس تُبـذ يهـود لتحسـ مجـع البيانـات
هذا الصدد.

باء -آلية اإلجراءا الخاصة (التوصيا  28و 29و 30و 31و 32و 33و)34
 -137ويهــت سيشــي .دعــوة دا مــة إع آليــة اإلي ـرا ات ا اصــة  5تش ـرين الثــاين/نوفمرب .2٠12
وقبلــت سيشــي .منذ ــذ مجيــع الطلبــات املقدمــة مــن املقــررين ا اصـ إليـرا زيــارات قطريــة .ورحبــت
سيشــي ،.تش ـرين األو /أكتــوبر  ،2٠13ب ـاملقرر ا ــا املعــب بــارحق التعلــيم ،الســيد كيشــوري
س ـ ـ ــينك .ورحب ـ ـ ــت سيش ـ ـ ــي ،.ك ـ ـ ــانون الثاين/ين ـ ـ ــاير  ،2٠14ب ـ ـ ـ ـاملقررة ا اصـ ـ ـ ـة املعني ـ ـ ـ ـة باالا ـ ـ ــار
باألشخا  ،ال سيما النسا واألة ا  ،السيدة يوي ن وزي إيزيلو.
 -138وتواصــ .سيشــي .بــذ كــ .اجلهــود للــرد علــف االســتبيانات وةلبــات املعلومــات الــل يقــدمها
جملس حقو اإلنسان وآلية اإليرا ات ا اصة.

امسا -متابعة عملية االستعراض الدوري الشامل
 -139ق ـ ــدمت سيش ـ ــي ،.حزيران/يونيـ ـ ـه  ،2٠14تقري ـ ــرا ةوعيـ ـ ـا ملنتص ـ ــف امل ـ ــدة بشـ ـ ـ ن تن ي ـ ــذ
التوصــيات الــل تلقتهــا إةــار اجلولــة األوع مــن عمليــة االســتعراض ال ـدوري الشــام ..وقــد التقريـ َـر
الـ ــدورة السادسـ ــة والعش ـ ـرين لـ ــس حقـ ــو اإلنسـ ــان ممثـ ــ .رفيـ ــع املسـ ــتو  ،هـ ــو وزيـ ــر الش ـ ــؤون
ا اريية.

سادسا -اإلنجازا وألضل الممارسا
 -14٠ش ــك .إنش ــا جلن ــة سيش ــي .املعني ــة مبعاه ــدات حق ــو اإلنس ــان (جلن ــة املعاه ــدات) مب ــادرة
نايح ــة ،وأد هيكله ــا التنس ــيقض إع إفـ ـراز العدي ــد م ــن املش ــاريع ،مشل ــت إنش ــا اإلة ــار الق ــانوين
والسياسايت الوةب بشـ ن االاـار باألشـخا  ،الـذي اسحشـد ال ـحة املمتـدة مـن عـا  2٠12إع
ع ــا  2٠14بلدن ــة فرعي ــة أنشـ ـ ت إة ــار جلن ــة املعاه ــدات ال ــل س ــامهت أيض ــا إع ــداد خط ــة
العم .الوةنية بش ن حقو اإلنسان سيشي..
 -141وق ــد تُرمج ــت ات اقي ــة حق ــو الط ــ ،.وات اقي ــة حق ــو األش ــخا ذوي اإلعاق ــة ،وات اقي ــة
القضا علـف مجيـع أشـكا التمييـز ضـد املـرأة إع ‘الكريـو ‘ ،إحـد ل ـات سيشـي .الرسيـة الـثلث،
علف أن االت اقيت األولي ُوضعتا أيضا صي ت يسه .علف األة ا االةل عليهما.
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 -142وتُرمجــت أيض ــا إع الكري ــو امللح ــات ا تامي ــة ال ـواردة م ــن اللدن ــة املعني ــة بالقض ــا عل ــف
التمييز ضد املرأة علف تقرير سيشي .األوي عا  ،2٠13ونُشرت علف نطا واسع.
 -143وتواص ــ .سيش ـ ـي .االحت ــا ب ي ــا األم ــم املتح ــدة الدولي ـ ـة اهلام ــة ،وم ــا فت ــت حتت ــ .من ــذ
عــا  2٠11ب ـاليو العــاملض رحقــو اإلنســان  1٠كــانون األو /ديســمرب ،إذ تســت  .هــذه األيــا
باعتبارها فرصة مناسبة للتوعية مبختلف القضايا املواضيعية.
 -144وح ــ‘ .ق ــانون الن ــا الع ــا لس ــنة  ‘2٠13غ ــ‘ .ق ــانون الن ــا الع ــا لس ـنة  ،‘1959وه ــو
عــا  2٠11ضــرورة مرايعتهــا وتنقيحهــا.
أحــد التشـريعات الــل بيّنــت عمليــة اإلصــلإ االنتخــا
وويهت انتقـادات كثـ ة لسـن القـانون املـنق م ادهـا أنـه ال يتماشـف متامـا مـع التوصـيات املنبثقـة مـن
ُ
عمليــة اإلصــلإ االنتخــا  .و متوز/يولي ـه  ،2٠15رأت ا كمــة الدســتورية سيشــي .أن القــانون
يتضــمن  18مــادة وفقــرة فرعيــة ختــالف الدســتور .و الشــهر ن ســه ،أوصــف جملــس الــوزرا اجلمعيــة
الوةني ــة باعتم ــاد مش ــرو ق ــانون يدي ــد بشـ ـ ن التدمع ــات العام ــة ،اس ــتنادا إع التوص ــيات ال ـ ـواردة
عـا  .2٠11وسـنّت اجلمعيـة الوةنيـة مـؤخرا قـانون التدمعـات
خل عملية اإلصـلإ االنتخـا
العامــة اجلديــد لعــا  .2٠15وأشــار ر ــيس سيشـي .إع أن القـرار السـريع الــذي ُّاختــذ أعقــاا قـرار
ا كم ــة الدس ــتورية دلي ــ .عل ــف نض ــت الدجتقراةي ــة ،والتـ ـزا البل ــد بـ ـارحكم الرش ــيد وس ــيادة الق ــانون.
وبرهن ــت ه ــذه القض ــية أيض ــا عل ــف اس ــتقل القض ــا وعل ــف اض ــطل اتل ــف الس ــلطات ارحكومي ــة
ب دوار فعالة إةار املسا لة.
 -145وبــدأ تشـ ي .مـ و ليلـض للمشــردين شــبا /فرباير  .2٠14ويــوفر املـ و ويبــات العشــا
وال طــور ،ويشــتم .علــف مرافــق االســتحما  ،ويقــد خــدمات الــدعم واملشــورة الن ســي للمشــردين.
حتســن كثـ ا ســلوح بعـ املســت يدين منــه ،وأعيــد إدمــاج عــدد قليــ .مــنهم أســرهم ،وأتيحــت
وقــد ّ
أمس ارحاية إليها.
هلم مساعدة كانوا
ّ

 -14٦ووضعت املن مة ذغـ ارحكوميـة ‘ناشـطات متضـامنات‘ خطـا هات يـا للمسـاعدة ب يـة متكـ
امل ـرأة .ويق ــد ه ــذا ا ــط ،إة ــار التع ــاون م ــع الوك ــاالت ارحكومي ــة ،معلوم ــات ع ــن ف ــر العم ــ.
وتن يم األعما  ،ويوفر املشورة لضحايا العنف املنزي.
 -147وانطل ــق أيار/م ــايو  2٠14برن ــامت يدي ــد للتطع ــيم ض ــد ف ـ وس ال ــور ارحليم ــض البش ــري
يستهدىل ال تيـات البال ـات أحـد عشـر عامـا ،إةـار يهـود مبذولـة للحـد مـن العـدد اإلمجـاي مـن
حــاالت ســرةان عنــق الــرحم ،الــذي يقتــ .ح ـواي ســتة أشــخا ســنويا سيشــي ..واــاوز التطعــيم
حىت اآلن  ٦٠املا ة من ال تيات.
 -148وانضمت سيشي .إع اجلهود العامليـة العتمـاد لقـاإ شـل .األة ـا املعطـ .اجلديـد بـارحقن
أيلو /سبتمرب  ،2٠15الذي يُتوقـع أن يـؤدي إع التخلـض هنايـة املطـاىل عـن التطعـيم ال مـوي ضـد
شــل .األة ــا املطبــق حاليــا ،لتدن ـ اآلثــار اجلانبيــة النــادرة ا تملــة .ويواصــ .البلــد تقدمــه مســار
سدله املشرىل إذ يشهد أي حالة من حاالت شل .األة ا ةيلة السنوات األربع املاضية.
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 -149وقطعـ ــت سيشـ ــي .أش ـ ـواةا ةويلـ ــة التصـ ــدي لتعـ ــاةض التبـ ــك ،إذ اخن ـ ـ معـ ــد انتشـ ــار
ت ــدخ الس ــدا ر بـ ـ الب ــال بنس ــبة تك ــاد تع ــاد النص ــف ال ــحة املمت ــدة بـ ـ ع ــامض 1989
و .2٠13وتشــم .االس ـحاتيدية النايحــة املتبعــة هــذا الصــدد ســن تش ـريعات بش ـ ن مراقبــة التبــك،
وتن ــيم أنشــطة للتوعيــة حت ــف بدعايــة كبـ ة ،وإشـراح قواعــد ا تمــع الشــعبية بنشــا  ،فضــل عــن رفــع
قيم ــة الض ـرا امل روض ــة عل ــف منتد ــات التب ــك .وش ــهد البل ـد اخن اض ــا ملحوظ ــا مع ــد الوفي ــات
يز منه إع ترايع معد انتشار التدخ .
النامجة عن أمراض القل واألوعية الدموية ،يعز
 -15٠و عــا ُ ،2٠13وضــع ‘برنــامت العمال ـة املرنــة‘ ،وهــو اس ـحاتيدية للعمالــة هتــدىل إع زيــادة
فــر العمــ .لل ــات الضــعي ة ،وىاصــة اآلبــا الشــباا الــذين يعولــون أة ــاهلم مب ــردهم .ويســتهدىل
الربنــامت اتلــف ا ـاالت القطــا ا ــا  ،وال ســيما ال ندقــة ،ويتــي للمــوظ إمكانيــة العمــ.
إةار ن ا ساعات العم .املرنة ،وحتقيق التوازن ب املسؤوليات االيتماعية واألسرية.
 -151وتوقـ ـ ــف مشـ ـ ــرو كب ـ ـ ـ لتطـ ـ ــوير فنـ ـ ــاد اقـ ـ ـ ُـحإ تن يـ ـ ــذه منطقـ ـ ــة تسـ ـ ــمف كـ ـ ــاا ت نيـ ـ ــه
( ،)Cap Ternayتقــع ب ـ منتــزه حب ـري وةني ـ  ،أعقــاا انتقــادات مــن اجلهــات املعنيــة ا ليــة
واملدافع عـن البي ـة وا تمـع املـدين ،واـاوىل أثـ ت تقيـيم لألثـر البي ـض .وأُعـرا عـن قلـق مـن أن
يــؤدي املشــرو  ،الــذي كــان ســيتطل يــرىل يــز مــن أحــد املنتــزه  ،إع ضــرر ال جتكــن إصــلحه
ملو ــ .عــدد مــن األن ـوا البحريــة املنطقــة .وأثبــت توقــف املشــرو اح ـحا ارحكومــة ملبــدأ الدجتقراةيــة
ومراعــاة املصــاحل ال ضــلف لشــع سيش ـي ..واــري عمليــة تشــاورية لتحديــد أفضــ .الســب .للســت ادة
من منطقة كاا ت نيه ألذغراض ا اف ة علف البي ة.
 -152وتعمـ .سيشــي .علـف تســوية يــز كبـ مــن ديوهنـا الوةنيــة مــن خـل هنــت مبتكـر يقــو علــف
‘حتويــ .الــدين إع متويــ .للتكيــف‘ ،وهــو آليــة جتكــن مبويبهــا الت ــاوض مــن يديــد مــع الــدا ن علــف
ديون البلد لتموي .أنشطة ارح اظ علف البي ة والتكيف مع ت املناخ سيشي..
 -153وأنش ـ ـ ت وزارة الشـ ــؤون ا ارييـ ــة والنقـ ــ .وظي ـ ــة يديـ ــدة ملوظـ ــف معـ ــب مبلـ ــف حقـ ــو
اإلنسان ،يُتوقع أن تسم بزيادة تعميم مراعاة حقو اإلنسان.

سابعا -ارولويا والمبادرا وااللتزاما الوينية الرئيسية
 -154تعمــ .سيشــي ،.بــدعم مــن شــركا ها الــدولي  ،علــف وضــع خطــة عمــ .وةنيــة ســية بش ـ ن
حق ــو اإلنس ــان ،تتـ ـ لف م ــن س ــبع رك ــا ز تش ــم .ا ــاالت التالي ــة االلتزام ــات الدولي ــة واإلقليمي ــة؛
واملؤسســة الوةنيــة رحقــو اإلنســان؛ والتثقيــف حبقــو اإلنســان؛ وال ــات الضــعي ة؛ وارحقــو املدنيــة
والسياسـية؛ وارحقــو االيتماعيـة واالقتصــادية والثقافيــة؛ وارحقـو البي يــة .ويُتوقـع أن تســهم ا طــة
تنس ــيق وموا م ــة اتل ــف اجله ــود املبذول ــة لتحس ـ حال ــة حق ــو اإلنس ــان ،وتش ــديع إدم ـاج حق ــو
اإلنسان مجيع االسحاتيديات والربامت وتعميم مراعاهتا فيها.
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 -155وال تويـ ــد حاليـ ــا وحـ ــدة تنسـ ــيق مركزيـ ــة أو اس ـ ـحاتيدية للتثقيـ ــف حبقـ ــو اإلنسـ ــان .وعـ ــادة
م ــا تُــن م دورات التوعي ــة حبق ــو اإلنس ــان تن يم ــا اصص ــا ،ع ــن ةري ــق اتل ــف الوك ــاالت املن ــذة
والقطاعــات ،كــ .إةــار خطــط عملــه الداخليــة .وت ــ .التوعيــة حبقــو اإلنســان أولويــة رحكومــة
سيشـ ـي ،.ويُتوق ــع تن ي ــذ مزي ــد م ــن األنش ــطة ب ض ــ .توةي ــد اللدنـ ـة الوةني ــة رحق ــو اإلنس ــان وبن ــا
ق ــدرات تتعل ــق حتدي ــدا بتعزي ــز حق ــو اإلنس ــان داخ ــ .القطاع ــات ارحكومي ــة .ويُتوق ــع أيض ــا أن يت ــي
العنصــر املتعلــق ب ـالتثقيف حبقــو اإلنســان ،إةــار خطــة العمــ .الوةنيــة بش ـ ن حقــو اإلنســان
البلد (التوصية .)74
سيشي ،.إمكانية وضع خارةة ةريق للتثقيف هبذا ا ا
 -15٦وجيري إعداد تشـريع بشـ ن ارحـق ارحصـو علـف املعلومـات ،اسـتنادا إع ارحـق الوصـو
إع املعلوم ـ ــات الرسي ـ ــة املنص ـ ــو علي ـ ــه بال ع ـ ــ .امل ـ ــادة  28م ـ ــن دس ـ ــتور سيش ـ ــي ..ونُ م ـ ــت
أيار/مــايو  ،2٠15يلســة تشــاورية وةنيــة مــع اجلهــات املعنيــة أخــذت االعتبــار آرا وإســهامات
اجلهات املعنية ارحكومية وذغـ ارحكوميـة ،واسحشـدت كـذلس بويهـات ن ـر ا ـربا اإلقليميـ بشـ ن
هذه املس لة.
 -157وهتدىل ارحكومـة ،اعحافـا منهـا ب رصـة التقيـيم اهلامـة الـل تتيحهـا إيـرا ات اإلبـل  ،ومتاشـيا
م ــع التط ــورات املس ــتددة جم ــا بن ــا الق ــدرات ،إع أن ت ــض مي ــع متطلب ــات اإلب ــل مبويـ ـ
اتلف هي ات معاهدات األمم املتحدة ،حبلو يولة االستعراض الدوري الشام .املقبلة.
 -158وتعكـ ــف ارحكومـ ــة علـ ــف اسـ ــتعراض العديـ ــد مـ ــن التش ـ ـريعات ،مبـ ــا فيهـ ــا ‘قـ ــانون العقوبـ ــات
لع ــا  ،‘1959ال ــذي يتض ــمن أحكام ــا تتعل ــق بالتش ــه والس ــن ال ــدنيا للمس ــؤولية اجلنا ي ــة .وجي ــري
الن ــر أيض ــا مس ـ لة موا م ــة س ــن ال ــزواج وس ــن الرض ــا اجلنس ــض وس ــن ارحص ـو عل ــف وس ــا  .من ــع
ارحمــ .والعــلج ا ــا بالصــحة اجلنســية ،هبــدىل حتــديث التش ـريعات مبــا يتماشــف واملعــاي الدوليــة
واألولويات الوةنية الراهنة والتطورات االيتماعية واالقتصادية (التوصيتان  50و.)51
 -159وتن ــر ارحكوم ــة حالي ــا أحك ــا الص ــكوح التالي ــة واآلث ــار املحتب ــة عل ــف تن ي ــذها لتحدي ــد
موقف سيشي .من التوقيع والتصديق عليها (التوصيا  1و 3و 4و 5و 6و 7و)8
• االت اقية الدولية رحماية مجيع األشخا

من االخت ا القسري؛

• الربوتوك ــو االختي ــاري الت اقي ــة مناهض ــة التع ــذي وذغـ ـ ه م ــن ض ــروا املعامل ــة أو العقوب ــة
القاسية أو اللإنسانية أو املهينة؛
• ات اقية عا  1954بش ن وضع األشخا
• ات اقية عا  19٦1بش ن خ

عدجتض اجلنسية؛

حاالت انعدا اجلنسية؛

• الربوتوك ــو االختي ــاري امللحـ ــق بالعه ــد الـ ــدوي ا ــا
والثقافية.
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 -1٦٠و إةــار حتسـ ن ــا الســدون ،يُشــيد حاليــا مبــىن يديــد الحتدــاز األشــخا ا بوسـ
احتياةي ــا انت ــار غ ــاكمتهم مبع ــز ع ــن الس ــدنا امل ــدان  ،ويُتوق ــع أن يب ــدأ تشـ ـ يله مس ــته.
عا .2٠1٦

ثامنا -بناء القدرا والمساعدة التقنية (التوصيتان  76و)77
 -1٦1واصـ ــلت سيشـ ــي ،.مسـ ــارها حنـ ــو اإلعمـ ــا التـ ــا رحقـ ــو اإلنسـ ــان جلميـ ــع األشـ ــخا ،
االســت ادة مــن اتلــف ســب .املســاعدة التقنيــة املتاحــة عــن ةريــق شــركا ها الــدولي و إةــار األمــم
املتحــدة ،مبــا ذلــس صــندو األمــم املتحــدة اإلمنــا ض ،ومكت ـ األمــم املتحــدة املعــب باملخــدرات
واجلرجتة ،ومن مة الصحة العاملية ،ومن مة العم .الدولية.
 -1٦2وق ـ ــد ح ـ ــض ةل ـ ـ ـ سيش ـ ــي .للس ـ ــت ادة م ـ ــن الص ـ ــندو االس ـ ــت ماين للتربع ـ ــات ا ـ ــا
باالســتعراض الــدوي الشــام .مبوافقــة يز يــة اعتبــارا مــن عــا  .2٠14وتشــم .املشــاريع اجلاريــة تعزيــز
اللدنــة الوةني ــة رحقــو اإلنس ــان ،واســتعراض ن ــا قضــا األح ــداث ،وإنشــا آلي ــة مركزيــة للتثقي ــف
حبقو اإلنسان.

تاسعا-

اتمة
 -1٦3تظررل سيشرريل ملتزمررة التزامررا تامررا بعمليررة االسررتعراض الرردوري الشررامل وترردرك أهميررة
هرراا العمليررة لرري تعزيررز حقرروق اإلنسرران وحمايتهررا دا ررل حرردودها ولرري جميررع أنحرراء العررالم
وتتطل ررع سيشرريل إل ررى إجر رراء ح رروارا بن رراءة م ررع مجل ررس حق رروق اإلنس رران وال رردول ارعض رراء
والتعلم مم ممارساتها الفضلى
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