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مرفق رار المجلس 21/16
سيشيل*
هذا التقرير موجز للمعلومات( )1املقدمة من سبع جهات صاحبة مصلحة إىل عملية
االستعراض الدوري الشامل .ويلتزم التقرير املبادئ التوجيهية العامة اليت اعتمدها جملس حقوق
اإلنسان يف مقرره  .119/17لكنه ال يتضمن أي آراء أو وجهات نظر أو اقرتاحات من جانب
مفوضية األمم املتحدة السامية حلقوق اإلنسان ،أياً كانت ،وال أي حكم أو قرار بشأن ادعاءات
بعينها .وقد أدرجت بصورة منهجية يف حواشي هناية النص مراجع املعلومات الواردة يف التقرير،
وتُركت النصوص األصلية على حاهلا قدر املستطاع .وعملً بقرار اجمللس ُُ ،21/16يصص،
حسب مقتضى احلال ،فرع مستقل إلسهامات املؤسسة الوطنية حلقوق اإلنسان التابعة للدولة
موضوع االستعراض واملعتمدة بناء على التقيد الكامل مببادئ باريس .وتتاح على املوقع الشبكي
للمفوضية السامية حلقوق اإلنسان النصوص الكاملة اليت تتضمن مجيع املعلومات الواردة .وقد
روعي يف إعداد هذا التقرير دورية االستعراض والتطورات اليت حدثت يف تلك الفرتة .




* مل ُُتَّرر هذه الوثيقة قبل إرساهلا إىل دوائر الرتمجة التحريرية باألمم املتحدة.
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المعلومات المقدمة مم الجهات صاحبة المصلنة
لف -المعلومات ااساسية واإلطار
 -1نطاق االلتتامات الدولية()2
 -1أش ــارت الورق ــة املش ــرتكة  2إىل التوص ــيات ال ــيت حظي ــت بقب ــول سيش ــيل ــلل استعراض ــها
الــدوري الشــامل األول يف عــام  2011بشــأن التصــديى علــى صــكوإل حقــوق اإلنســان ،وأوصــتها بــأن
تصدق على االتفاقية الدولية حلماية مجيع األشخاص من اال تفاء القسري ،والربوتوكوالت اال تيارية
امللحق ــة بالعه ــد ال ــدو ا ــاص ب ــاحلقوق االقتص ــادية واالجتماعي ــة والثقافي ــة والعه ــد ال ــدو ا ــاص
بــاحلقوق املدنيــة والسياســية واتفاقيــة مناهضــة التعــذيب واتفاقيــة حقــوق الطفــل (الربوتوكــول اال تيــاري
التفاقيــة حقــوق الطفــل املتعلــى بــغجراء تقــدة البل ــات) واتفاقيــة حقــوق األشــخاص وي اإلعاقــة،
وك ــذلك اتفاقي ــة ع ــام  1954بش ــأن وض ــع األش ــخاص ع ــدتي اينس ــية واتفاقي ــة ع ــام  1961بش ــأن
فض حاالت انعدام اينسية(.)3
 -2اإلطار المؤسسي والبنية ااساسية لنقوق اإلنسان وودابير السياسة العامة
 -2ج ــاء يف الورق ــة املش ــرتكة  1أن أم ــظ املظ ــامل واللجن ــة الوطني ــة حلق ــوق اإلنس ــان (اللجن ــة) يف
سيشيل يعملن منفصلظ أحدمها عن اآل ر ،علماً بأن رئيس اللجنة يـؤدي دوراً مزدوجـاً لكونـه أمـظ
املظــامل ورئــيس اللجنــة يف الوقــت نفســه .وأضــافت الورقــة املشــرتكة  1أن سيشــيل تنظــر حاليـاً يف دمـ
هـ ــاتظ املؤسسـ ــتظ يف إطـ ــار واليـ ــة واسـ ــعة النطـ ــاق هتـ ــد إىل تعزيـ ــز حقـ ــوق اإلنسـ ــان و ايتهـ ــا يف
سيشيل(.)4
 -3وأشــارت الورقــة املشــرتكة  2إىل التوصــيات الــيت قبلتهــا سيشــيل يف عــام  2011بشــأن اللجنــة
الوطنيــة حلقــوق اإلنســان ،وأفــادت بــأن هــذه اللجنــة مل تتحســن بعــد منــذ االســتعراض الــدوري الشــامل
األول؛ فهــي ال ت ـزال تفتقــر إىل مــا يكفــي مــن امل ـوارد والشــفافية واملســاءلة واالســتقللية( .)5وأضــافت
الورقة املشـرتكة  2أن القـانون الـذي أنشـأ اللجنـة الوطنيـة حلقـوق اإلنسـان تـاد إىل إعـادة نظـر يـ
يــنص صـراحة علــى اإلعــلن عــن الوعــائ وعلــى عمليــة شــفافة ال تيــار مــن يشـ ل خمتلِـ الوعــائ
الشــا رة يف اللجنــة ،لــك أن اللجنــة تضــم حالي ـاً ثلثــة أشــخاص ُعين ـوا دون إجـراءات واضــحة ودون
شفافية ،وليس من بينهم شخص واحد مـن اجملتمـع املـدين( .)6وأفـادت الورقـة أيضـاً بـأن احلاجـة ماسـة
إىل منظمات حارسة أ ـر مـن اجملتمـع املـدين قصـد إحـدا تـوا ن مـع ديـوان املظـامل واللجنـة الوطنيـة
اهلم ــة يف إع ــداد التق ــارير ع ــن
حلق ــوق اإلنس ــان الل ــذين يـُع ـ طدان م ــن املتع ــاطفظ م ــع احلكوم ــة وتعو مه ــا ط
انتهاكات حقوق اإلنسان(.)7
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 -4وأوصـت الورقــة املشــرتكة  2بــأن يكــون ديـوان املظـامل واللجنــة الوطنيــة حلقــوق اإلنســان كيــانظ
منفصـلظ .وأوصـت أيضـاً بـأن يكـون يميـع اللجـان احلكوميـة إجـراءات وعمليـات واضـحة يف ا تيـار
وُتر مقابلت مع املرشحظ(.)8
األعضاء ،وأن يُعلن عن الوعائ ُ
 -5وأشــارت الورقــة إىل ضــع الــوعي لــد صــانعي السياســات و ــلهم مــن أصــحا املصــلحة
بالص ــكوإل الدولي ــة حلق ــوق اإلنس ــان ،وأك ــدت عل ــى ض ــرورة تنظ ــيم ــلت توعي ــة وتثقيـ ـ ق ــوق
اإلنسان لعامة النـا تتوسـل ـدمات التلفـزة واإل اعـة والصـحافة الوطنيـة ،إضـافة إىل وسـائل اإلعـلم
ا اصة(.)9

باء -التعاون مع آليات حقوق اإلنسان
التعاون مع هيئات المعاهدات
 -6أفــادت الورق ــة املشــرتكة  1ب ــأن التقــارير املتبقي ــة ال ت ـزال مس ــتحقة مبقتضــى االتفاقي ــة الدولي ــة
للقضاء على مجيع أشكال التمييز العنصري ،والعهد الـدو ا ـاص بـاحلقوق االقتصـادية واالجتماعيـة
والثقافية ،والعهد الدو ا اص باحلقوق املدنية والسياسية ،واتفاقية مناهضة التعذيب .وأفـادت أيضـاً
بأن احلكومة أنشأت يف عام  2012ينة معاهدات حقوق اإلنسان يف سيشـيل الـيت تشـمل واليتهـا،
يف مجلــة مهــام ،تنســيى التزامــات البلــد بتقــدة التقــارير .وي ـرأ اللجنــة كــل مــن و ارة ا ارجيــة والنيابــة
العامة؛ وهي تتـأل مـن لثلـظ عـن الوكـاالت احلكوميـة واملنظمـات ـل احلكوميـة ،مبـا يف لـك ديـوان
املظامل واللجنة الوطنية حلقوق اإلنسان(.)10
 -2التعاون مع اإلدراءات الخاصة



 -7أوصت الورقـة املشـرتكة  2بزيـادة عـدد يـارات مقـرري جملـس حقـوق اإلنسـان ا اصـظ ألهنـم
يســاعدون علــى تســليء الضــوء علــى انتهاكــات حقــوق اإلنســان؛ وأشــارت إىل أن الصــكظ الرئيسـيظ
اللذين ينب ي النظر يف التصـديى عليهمـا مهـا العهـد الـدو ا ـاص بـاحلقوق املدنيـة والسياسـية واتفاقيـة
حقوق األشخاص وي اإلعاقة(.)11

ديق -ونفي ووال االلتتام ووات الدولي ووة المتعلق ووة بنق وووق اإلنس ووان م ووع مرام وواة الق ووانون ال وودولي
اإلنساني الوادب التطبيق
 -1المساواة ومدم التمييت
 -8أشــارت الورقــة املشــرتكة  1إىل أن سيشــيل جمتمــع أمــومي جــداً ،األ لبي ـةُ العظمــى فيــه أُســر
تقودهــا نســاء .ويــرد يف الدســتور أحكــام ُتمــي دور النســاء كأمهــات ،وال ســيما يف العمــل ،وُتظــر
قوانظ العمل التمييز بسبب نوع اينس(.)12

GE.15-19426

3/10

A/HRC/WG.6/24/SYC/3

 -9وأوصت الورقة املشرتكة  2بأن تضع سيشيل حداً للقوالب النمطية عن املهن ،اليت تؤدي إىل
إيتــاء النســاء أجــراً أقــل مقابــل عمــل متســاو يف القــدر؛ وأن تنظــر يف إنشــاء و ارة للمـرأة واألســرة تكفــل
إي ــلء االهتم ــام الواج ــب للمس ــاواة ب ــظ اينس ــظ ألن أمان ــة الش ــؤون اينس ـانية التابع ــة ل ـو ارة التنمي ــة
اجملتمعيـة مــن الضـع املؤسســي يـ ال يسـعها إنفــا توصــيات ينـة القضــاء علــى التمييـز ضــد املـرأة
وضمان إقرارها(.)13
 -10وأفادت الورقة املشرتكة  2بأن األقليات اينسـية ،كاملثليـات واملثليـظ ومزدوجـي امليـل اينسـي
وم ـايري اهلويـة اينسـانية وحـاملي صـفات اينسـظ ،تعـاين مـن الوصـم والتمييـز ،األمـر الـذي ـد مـن
تلقيهم ا دمات الصحية واالجتماعية .وأشارت إىل أن سيشيل مل ترفع بعد الصفة ايرمية عن املثليـة
اينس ــية ،ح ــن وإن ك ــان ق ــانون العم ــل لع ــام  1995ي ــنص عل ــى ع ــدم التميي ــز عل ــى أس ــا املي ــل
اينسي(.)14
 -2حق الفرد في النياة والنرية و منأل الشخصي
 -11أفــادت الورقــة املشــرتكة  1بــأن عــدد الســجناء يف سيشــيل اد لمس ـ علــى مــد الســنوات
ا مس املاضية بنسبة مثلة للجزع قدرها  93يف املائة ،األمر الذي جعلها تتصدر قائمة البلدان ات
أعلـى نسـبة مــن السـجناء يف العـامل( .)15وتــر الورقـة أن مــن املؤكـد وجـود حاجــة ماسـة وملحــة إىل أن
تبح سيشيل هذه املسألة وتتصد للعوامل اليت تؤثر يف معدل ايرتة ،مثل ارتفاع تكالي املعيشـة
وإساءة استعمال املخدرات(.)16
 -12وأفــادت الورقــة املشــرتكة  1أيضـاً بــأن دائــرة الســجون اســتطاعت احلفــاو علــى الســجون آمنـةً
وقابل ـةً ل ــردارة بتوعي ـ عمال ــة أجنبي ــة ،و ل ــك ر ــم ُت ــديات مث ــل الزي ــادة اهلائل ــة يف ع ــدد الس ــجناء
وتناقُص اليد العاملة احمللية .والحظت الورقة اإلجنا ات التالية لدائرة السجون لتحسظ عرو املعيشـة
العامة يف السجون :نقل من شاء من املـدانظ الـذكور إىل سـجن كـويتيفي ()Coétivy؛ وتوسـيع مرفـى
كــويتيفي؛ واأل ــذ ب ــغ لء الس ــبيل املش ــروف لفائ ــدة ســجناء ك ــويتيفي؛ وإنش ــاء وح ــدة س ــجن آمن ــة؛
وتوسيع سجن اإلنا وترميم سجن الذكور(.)17
 -13و كرت الورقة املشرتكة  1أن با التحسظ ال يزال مفتوحاً ،ودعت احلكومة إىل دعـم دائـرة
السجون يف الت لب على ُتديات مثل التعامل مع بيئة اال تلف املوبوءة بظ السجناء ،واالستناد إىل
األســس نفســها يف إدارة ســجن الــذكور وســجن اإلنــا  ،وتــدبل شــؤون الســجناء املكـ َّـونظ أساسـاً مــن
شبا ( 67يف املائة ترتاوح أعمارهم بظ  18و 37عاماً)(.)18
 -14وع ــن العنـ ـ املن ــز  ،أش ــارت الورق ــة املش ــرتكة  1إىل أن الش ــرطة قلطم ــا تت ــد ل يف النزاع ــات
املنزليــة مــا مل يتعلــى األمــر بســلح أو اعتــداء جســيم .ومــع لــك ،لــد دوائــر الشــرطة فرقــة معنيــة
باألسرة للتحقيى يف العن املنز و له مـن شـؤون األسـرة .وتقـدم شـعبة الشـؤون االجتماعيـة التابعـة
لــو ارة التنميــة االجتماعيــة والثقافــة و منظمــة العمــل والتضــامن النســوي  ،وهــي منظمــة ــل حكوميــة
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حملية ،دمات استشارية إىل ضحايا اال تصا والعن املنز ( .)19وأضافت الورقة أن أمانة الشؤون
اينسانية التابعة لـو ارة التنميـة اجملتمعيـة نظمـت منـذ عـام  2010ـلت إعلميـة لوضـع حـد للعنـ
القائم على نوع اينس باستخدام الدعاية يف التلفزة و لها من وسائل اإلعلم(.)20
 -15وعـ ــن املسـ ــألة نفسـ ــها ،أشـ ــارت الورقـ ــة املشـ ــرتكة  2إىل التوصـ ــيات الـ ــيت قبلتهـ ــا سيشـ ــيل يف
عام  2011واليت دعت إىل القضاء على العنـ املمـار علـى املـرأة ،و كـرت أن العنـ القـائم علـى
نوع اينس ال يزال هاجساً كبلاً( .)21وإ ا كانت أحكام القانون املتعلقـة باحلمايـة كافيـة ،فـغن إنفا هـا
ل ــيس ك ــذلك .وال تـ ـزال الس ــلطة املؤسس ــية ألمان ــة الش ــؤون اينسـ ـانية التابع ــة ل ــو ارة التنمي ــة اجملتمعي ــة
وقدراهتا ومواردها حمدودة (موعفان اثنان فقء حالياً) للرتوي الفعال لتنفيذ اتفاقية القضاء على مجيـع
أشـ ــكال التمييـ ــز ضـ ــد امل ـ ـرأة ولـ ــدعم أنشـ ــطة تعمـ ــيم مراعـ ــاة املنظـ ــور اينسـ ــاين يف مجيـ ــع القطاعـ ــات
واملســتويات احلكوميــة( .)22أضـ إىل لــك أن قــانون االعتــداء اينســي لــيس صــارماً مبــا فيــه الكفايــة،
األمـ ــر الـ ــذي يـ ــؤدي بش ـ ـريكات احليـ ــاة إىل سـ ــحب شـ ــكاواهن لـ ــد الشـ ــرطة( .)23وأوصـ ــت الورقـ ــة
املشرتكة  2بأن يل ِزم القانون مبواصلة اإلجراءات القانونيـة بشـأن العنـ املسـلء علـى املـرأة حـن عنـدما
ُيتار الطر املتضرر الرتاجع عن الدعو ويصبح شاهداً معادياً و ل متعاون(.)24
 -16وأشارت الورقـة املشـرتكة  2واملبـادرة العامليـة إلهنـاء مجيـع أشـكال العقوبـة البدنيـة لمطفـال إىل
التوصــيات الــيت حظيــت بقبــول سيشــيل يف عــام  2011عــن ايــة األطفــال( .)25وأفــادت الورقــة ب ـأن
اآلبــاء واملعلمــظ ال يزالــون يض ـربون األطفــال ر ــم وجــود قــانون التعلــيم وقــانون األطفــال ،وبــأن كــل
القانونظ ال يطبى .ومثة حاالت أصيب فيها أطفال بأضـرار بدنيـة بسـبب العقوبـة البدنيـة الـيت مارسـها
آباء ومعلمون ،وهي لارسة متأصلة يف ثقافة سيشيل( .)26و كـرت املبـادرة أن العقوبـة البدنيـة املسـلطة
عل ــى األطف ــال يف سيش ــيل مش ــروعة يف املن ــزل ويف أم ــاكن الرعاي ــة البديل ــة والرعاي ــة النهاري ــة وامل ــدار
والسجون ر م توصيات ينة حقوق الطفـل ظرهـا أو القضـاء عليهـا( .)27وأعربـت املبـادرة عـن أملهـا
يف أن تشــل الــدول بقلــى ــلل االســتعراض الثــاين يف عــام  2016إىل عــدم شــرعية العقوبــة البدنيــة
املمارسة على األطفال يف سيشيل ،وأن تقدم توصية حمددة تطلب فيها إىل سيشـيل أن ُتظـر بوضـوح
مجيـع أشـكال العقوبـة البدنيـة املسـلطة علـى األطفـال يف كـل األمـاكن ،مبـا فيهـا البيـت ،وتل ـي صـراحة
احلى يف إنزال عقوبة مناسبة الوارد يف قانون األطفال(.)28
 -٣إ امة العدل ،بما في ذلك مسألة اإلفالت مم العقاب ،وسيادة القانون
 -17ك ــرت الورق ــة املش ــرتكة  1أن الدس ــتور ي ــنص عل ــى تعي ــظ قض ــاة مس ــتقلظ م ــن ــلل هيئ ــة
تعيينات دستورية .فحن عام  ،2009مل يكن هناإل سـو  5قضـاة يف احملكمـة العليـا و 4يف حمكمـة
االس ــتئنا  .ومن ــذ ع ــام  ،2009هن ــاإل  9قض ــاة يف احملكم ــة العلي ــا و 5يف حمكم ــة االس ــتئنا (.)29
وأضافت الورقة أن الزيادة يف عدد القضاة يف احملكمة العليـا مل تـؤد إىل نقصـان عـدد احلـاالت املعلقـة،
ويعــز لــك إىل عوامــل عـدة مثــل يــادة عــدد قضــايا القرصــنة؛ والزيــادة يف عــدد احملاكمــات يف جـرائم
القتل؛ والزيادة يف عدد قضايا املخدرات(.)30
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 -18وأشــارت الورقــة املشــرتكة  2إىل التــأ ر الشــديد يف البــت يف القضــايا ،علمـاً بــأن الســجناء يف
احلبس االحتياطي يقضون مدة ترتاوح بظ سنة وسنتظ يف السجن يف انتظار احملاكمة(.)31
 -19وأوصــت الورقــة املشــرتكة  2بــأن تعــدل سيشــيل قــانون العقوبــات ي ـ ترفــع ســن املســؤولية
اينائية وفقاً للمعايل الدولية(.)32
 -٤حريووة التعبيوور وو ووويم الجمعيووات والتجمووع السوولمي والنووق فووي المشووارةة فووي النيوواة العامووة
والنياة السياسية
 -20أفادت الورقـة املشـرتكة  2بـأن النـا ينظـرون إىل هيئـة وسـائل اإلعـلم علـى أهنـا ـل مسـتقلة
ونزيهة ل ما جاء يف التوصيات املقبولة بشأن استقللية هذه اهليئـة ونزاهتهـا .وال توجـد إجـراءات
وعمليات واضحة ال تيار أعضائها ،فجميعهم يعيطنهم رئيس ايمهورية(.)33
 -21واعتــربت الورقــة املشــرتكة  2تعدديــة وســائل اإلعــلم حاجــة ملحــة ألن معظــم ــلت التوعيــة
تعتمد على التلفزة واإل اعة والصح  ،وكلها للوكة للدولة ،لرتوي رسائلها(.)34
 -22وأشارت إىل التوصية اليت قبلتهـا سيشـيل عـام  2011بشـأن قـانون النظـام العـام الـذي كـم
التجمعات العامة ،وأفادت بأن هذا القانون الذي يتضمن حقوقاً مقيَّدة قد أل ي(.)35
 -23وأكدت الورقة املشرتكة  1على أن السيشيليات يتمتعن قـوق عـدة تـنص عليهـا التشـريعات
الوطنية وأن نسبة متثيلهن يف املؤسسات الوطنيـة مرتفعـة .فقـد جـاءت ايمعيـة الوطنيـة يف املرتبـة الثانيـة
على مستو العامل من حي ارتفاع عدد النساء األعضاء يف برملاهنا دون أي متييز إجيايب(.)36
 -24وأفــادت الورقــة املشــرتكة  2بــأن اللجنــة االنتخابيــة ت ـدعم ينــة املراجعــة الدســتورية يف ضــرورة
تعديل دستور عام  1993ي يُنتخب رؤساء مجهورية سيشيل بدل تسليم شـا ل الوعيفـة السـلطة
إياهم .وأُرسلت التوصيات إىل ديوان الرئيس يف عام  ،2009لكن مل يُتخذ أي إجراء حن اآلن وفى
ما جاء يف الورقة املشرتكة .)37(2
 -5النق في العمل وفي التمتع بشروط ممل مادلة ومؤاوية
 -25أوصت الورقة املشرتكة  2بغل اء شرف التصريح األمين للعمل يف القطاع العام .فقد جاء فيهـا
أن اإلجراءات ال تتسم بالشفافية وتكن التعسـ فيهـا .ويرتتطـب علـى لـك حرمـان النـا مـن العمـل
ألسبا تتعلى بالتصر ات األمنية ،وال توجد أي سبل للطعن(.)38
 -6النق في الضمان االدتمامي وفي التمتع بمستوى معيشي الئق
 -26أفــادت الورقــة املشــرتكة  1بــأن أوضــاع الســكن يف سيشــيل معقولــة وإن مل تكــن اليــة مــن
املشــاكل .وتعهــدت احلكومــة بتــوفل الســكن ،وقــد وفــت فع ـلً بعهــدها .وأثنــت الورقــة علــى احلكومــة
لشـروعها يف برنـام إســكان طمـوح يهــد إىل متكـظ كــل مـواطن مــن امـتلإل بيتــه ا ـاص( .)39وهــذا
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أمــر يــدعو إىل اإلعجــا بالنســبة لبلــد حمــدود املـوارد بــالنظر إىل ماضــيه االســتعماري احلــدي العهــد،
حي ـ كانــت حيــا ة األراضــي لصــا قلــة مــن احملظــوعظ مــن األف ـراد والكيانــات الدينيــة مثــل البعثــة
الكاثوليكية أو األبرشية األن ليكانية .وجاء يف الورقة املشرتكة  1أن عدداً قلـيلً مـن املـواطنظ العـاديظ
تكنهم التطلع إىل امتلإل األراضي ،وقدر أ لب املـواطنظ هـو أن يظلـوا مسـتأجرين ُتـت ر ـة ُمـلطإل
تارسون التعس (.)40
 -27وأضــافت الورقــة املشــرتكة  1أن حيــا ة األراضــي يف سيشــيل ت ــلت ــلل الســنوات األربعــظ
املاضـ ــية .ففـ ــي عـ ــام  ،1975كـ ــان مـ ــا ال يقـ ــل عـ ــن  26يف املائـ ــة مـ ــن األراضـ ــي يف سيشـ ــيل ملك ـ ـاً
للحكومة ،والبقية لعدد قليل من مالكي األراضي .وابتداء من عام  ،1975اشرتت احلكومـة وباعـت
أكثر من  5 000قطعة أرضية للسكن أساساً( .)41وُت طقـى لـك يف إطـار مـن التـوا ن مـع ايـة البيئـة
وال ـرتا الطبيعــي والثقــايف للشــعب .فقــد صصــت نســبة  51يف املائــة مــن جممــوع مســاحة أراضــي
سيشيل للمحميات الطبيعية ،واحملميات الطبيعية ا اصة ،ومناطى الطبيعة ا لبة(.)42
 -28وأفــادت الورقــة املشــرتكة  1أيض ـاً بــأن النســبة العاليــة مللكيــة البيــوت تعــز جزئي ـاً إىل وجــود
برن ــام ش ــامل للس ــكن االجتم ــاعي واص ــلت احلكوم ــة يف إط ــاره بن ــاء من ــا ل ومراف ــى إي ـواء منخفض ــة
التكلفــة للم ـواطنظ األكثــر احتياج ـاً .واقــرتن لــك بقــروض وامتيــا ات وإعانــات لتســهيل حيــا ة أقــدر
املواطنظ لمراضي وملكيتهم للبيوت( .)43لكن التحديات استمرت؛ وكان من بظ األمور اليت تتصدر
قائمة أولويات جدول األعمال الـوطين ،حسـب الورقـة املشـرتكة  ،1احلاجـة إىل حـل مشـكلة االنتظـار
الطويل على قوائم تو يع السكن وعلى قوائم تو يع األراضي احلكومية(.)44
 -٧النق في الصنة
 -29كــرت الورقــة املشــرتكة  1أن سيشــيل تواجــه ُتــديات مل يســبى هلــا مثيــل يف جمــال املخــدرات.
وكانت املشـكلة الكـرب طـوال سـنوات عـدة تعـاطي القنطـب .وت ـلت أاـاف معـاقرة املخـدرات يف البلـد
منــذ عــام  .2006فقــد أصــبح اهلــلوين املخــدر الــذي يفضــله مــن يلتمســون ــدمات إعــادة التأهيــل.
وأد احلقــن بــاهللوين إىل مشــاكل جديــدة ،منهــا تبــادل ل ـوا م املخــدرات كــاإلبر واحملقنــات؛ وت ـرتبء
اهللوين يف الوقت الراهن ارتباطاً وثيقاً باملشاكل ا طلة يف جمال الصحة العامة املتعلقة بفلو نقـص
املناعة البشرية/اإليد والتها الكبد .)45(C
 -30و كرت الورقة املشرتكة  1أيضاً أن احلكومة ،وقد اعرتفـت مبخـاطر املخـدرات علـى الصـحة العامـة
واجملتمــع ،ر ــت طــة وطنيــة رئيســية جديــدة ملكافحــة املخــدرات ت طــي الفــرتة  ،2018-2014وبــذلت
جهوداً مجطة الختا أو تدعيم التدابل الل مة لتقليص الطلب علـى املخـدرات بـظ أشـد فئـات السـكان
()46
ودعمــت تــدابل صــارمة للتقليــل مــن العــرض
ضــعفاً :األطفــال والشــبا
 .واخت ـذت احلكومــة أيض ـاً ط
لوق االُتـار ـل املشـروع باملخـدرات .وجـاء يف الورقـة املشـرتكة  1أن ا طـة الرئيسـية ايديـدة أولـت
األولوية ألهم قضايا إعادة تأهيل مدمين املخدرات الناقهظ وإعادة إدماجهم اجتماعياً(.)47
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 -٨النق في التعليق
 -31أكدت الورقة املشـرتكة  1أن مسـتو التحصـيل العلمـي مرتفـع جـداً يف سيشـيل ،إ إن طلبـة
عدة متميزون يف اال تبارات األجنبية يف مراحل شن ،من املرحلة املتقدمة إىل الشهادات ،يف مستو
البكالوريو واملاجستل على السواء( .)48لكـن نوعيـة التعلـيم االبتـدائي والثـانوي يف املـدار احلكوميـة
تــدنطت علــى مــر الســنظ ،حســب الورقــة .فقــد أصــبح املعلمــون احملليــون نــادرين ،وتزايــد االعتمــاد علــى
املعلمظ األجانب ،وتدهور سلوإل الطل  ،وق طل االنضباف( .)49وأبدت الورقة املشرتكة  2ملحظات
لاثلة(.)50
 -٩ااشخاص ذوو اإلما ة
 -32أعربت الورقة املشرتكة  2عن قلقها ألن وي اإلعاقات حمرومون من احلصول على ا دمات
الصــحية والتعليميــة وعلــى املعلومــات والعمــل اللئــى .ومــن األمثلــة علــى لــك أن املســاكن العموميــة
ال تتض ــمن مناف ــذ ومع ــابر للمع ــاقظ؛ والنق ــل العم ــومي ــل ملئ ــم هل ــم؛ وال توج ــد ل ــة اإلش ــارة يف
اإلدارات ال ــيت تق ــدم ــدمات عام ــة مث ــل اإلس ــكان ،واملراف ــى ،واملص ــار  ،وا ــدمات االجتماعي ــة،
والتعلـيم ،والصــحة؛ وال توجــد عــروض نصــية للحـوارات وال ل ــة اإلشـارة يف إعلنــات ا ــدمات العامــة
واإلعلنات التلفزية عن القضايا الصحية واالجتماعية واينسانية و لها؛ وال تُستعمل مبا فيه الكفايـة
دم ــة الرتمج ــة الفوري ــة بل ــة اإلش ــارة املتاح ــة الي ــوم( .)51لك ــن الورق ــة املش ــرتكة  2ك ــرت أن بغمك ــان
املصابظ بغعاقات عيـة اللجـوء إىل القضـاء نظـراً لتـوفر مرتمجـظ فـوريظ ،وتكـن لمطفـال الصـم أيضـاً
االستعانة مبرتمجظ فوريظ بل ة اإلشارة(.)52
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