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أشكال مجيع على القضاء اتفاقية
 املرأةضد التمييز

  اللجنة املعنية بالقضاء على التمييز ضد املرأة

 ١٨ املادة مبوجب األطراف الدول من املقدمة التقارير يف النظر    
  من اتفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييز ضد املرأة
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  ٦٤  ..........................٢٠٠٩-١٩٩٣عدد الرجال والنساء يف اجلمعية الوطنية خالل الفترة   -٥  
  ٧٠  ................................، حبسب نوع اجلنس٢٠٠٩-١٩٩٣عدد الوزراء خالل الفترة   -٦  
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  ٨٩  .............................االلتحاق باملدارس، حبسب مستوى املدرسة، والسنة، ونوع اجلنس  -٩  
  ٨٩  ..............................................نسبة الفتيات إىل الفتيان يف املؤسسات التعليمية  -١٠  
  ٩٤  ...............)املدارس احلكومية(واجلنسية  ، حبسب نوع اجلنس٢٠٠٨أعداد املدرسني يف عام   -١١  
  ٩٤  ..................................٢٠٠٩د املدرسني حبسب املؤهالت، واملرحلة التعليمية، اأعد  -١٢  
  ٩٩  ... سنة، حبسب الفئة العمرية ونوع اجلنس١٥معدالت اإلملام بالقراءة والكتابة لألشخاص فوق سن   -١٣  
  ١٠٠  .............................، حبسب نوع اجلنس٢٠٠٩ إىل ٢٠٠٤أعداد الطلبة املتسربني من   -١٤  
  ١١٠  .....................، حبسب نوع اجلنس٢٠٠٢ و١٩٩٤ عامي يفمعدالت املشاركة يف العمل   -١٥  
  ١١١  ..........................................................أمناط التوظيف حبسب نوع اجلنس  -١٦  
، حبـسب املهنـة     ) سنة أو أكثـر    ١٥الذين تبلغ أعمارهم    (السكان العاملون الذين مشلهم املسح        -١٧  

  ١١١  ..............................................................................اجلنس ونوع
  ١١٢  .....)كنسبة مئوية يف نطاق نوع اجلنس(سب الصناعة ونوع اجلنس السكان العاملون الذين مشلهم املسح، حب  -١٨  
  ١١٣  ....)كنسبة مئوية يف نطاق الصناعة(السكان العاملون الذين مشلهم املسح، حبسب الصناعة ونوع اجلنس   -١٩  
  ١١٩  ...............................................................اإلحصاءات احليوية والصحية  -٢٠  
  ١١٩  ........................................................أعداد الفنيني الصحيني، حبسب السنة  -٢١  
  ١٢٣  ..........كنسبة مئوية من الناتج احمللي اإلمجايل) بالروبية السيشيلية( على الصحة جمموع النفقات  -٢٢  
  ١٣٣  ...........٢٠٠٨-١٩٩٤املؤشرات الرئيسية للسلوك اإلجنايب للمراهقني يف سيشيل خالل الفترة   -٢٣  
  ١٣٤  .............................٢٠٠٧-١٩٩٥ الفترة يفحاالت اإلجهاض املبلغ عنها يف سيشيل   -٢٤  
اإليدز وفريوس االلتهاب الكبدي الوبائي جيم خـالل        /املناعة البشري  احلالة املتعلقة بفريوس نقص     -٢٥  

  ١٣٦  ...............................، حبسب نوع اجلنس٢٠٠٩سبتمرب / إىل أيلول١٩٨٧ الفترة من
  ١٤١  .................................٢٠٠٨نوفمرب /أنواع ومعدالت االستحقاقات يف تشرين الثاين  -٢٦  
  ١٤٧  .............................................القطاعات اليت يهيمن عليها النساء، حبسب السنة  -٢٧  
  ١٤٩  .............صغرية املسجلة لدى وكالة دعم املشاريع الصغرية، حبسب نوع اجلنس الصناعات ال  -٢٨  
  ١٥٦  ...........................................الت التدريب والتحكيم واإلدارةعدد النساء يف جما  -٢٩  
  ١٥٨  ......................، حبسب نوع اجلنس٢٠٠٢ السكان حبسب التقسيمات اإلدارية يف أعداد  -٣٠  
  ١٦٢  ........٢٠٠٦/٢٠٠٧ و١٩٩٩/٢٠٠٠مقارنة بني املرافق األساسية واالتصاالت خالل الفترتني   -٣١  
  ١٦٥  .................................................ان املقاطعات، حبسب نوع اجلنستشكيل جل  -٣٢  
، حبـسب   ٢٠٠٢ و ١٩٩٤ سنة أو أكثر يف عامي       ١٥النسبة املئوية للسكان الذين تبلغ أعمارهم         -٣٣  

  ١٨٢  ..........................................................................االجتماعية احلالة
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  قائمة األطر 
  ٢٠  ......احلريات األساسيةالدستور السيشيلي حلقوق اإلنسان و: ٣الفصل ) ١٩٩٣(دستور سيشيل   -١  
  ٣٥  ...............................................................أماكن وجود امللف اجلنساين  -٢  
  ٦٠  ...............................................................احلق يف املشاركة يف احلكومة  -٣  
  ٦١  ..........................................................احلق يف التصويت، دستور سيشيل  -٤  
  ٧٦  .............................................................حق التجمع وتكوين اجلمعيات  -٥  
  ٨٥  ............................................................................احلق يف التعليم  -٦  
  ١٠٤  ............................................................................احلق يف العمل  -٧  
  ١١٨  ...........................................................................احلق يف الصحة  -٨  
  ١٢٠  .....................................الوطنية للصحة اجلنسية واإلجنابيةمبادئ مشروع السياسة   -٩  
  ١٥٠  ............................................................................احلق يف الثقافة  -١٠  

  قائمة األشكال
  ٣٧  ....................٢٠٠٩-٢٠٠٥لفترة خالل ااعتمادات امليزانية املخصصة لألنشطة اجلنسانية   -١  
  ٤١  .............................قسم ختطيط السياسات/اعتمادات امليزانية لشعبة التنمية االجتماعية  -٢  
 ٢٠٠١القراءة والكتابة حبسب نوع اجلـنس يف الفتـرة مـن            معدالت االلتحاق بفصول تعليم       -٣  

  ٩٨  ...............................................................................٢٠٠٩ إىل
 سنة أو أكثـر، حبـسب       ١٥معدالت اإلملام بالقراءة والكتابة للسكان الذين تبلغ أعمارهم           -٤  

  ٩٩  ..............................................................................اجلنس  نوع
  ١١٤  ..........................فئات داخل األسر املعيشية املبلغ عنها، حبسب نوع جنس رب األسرة  -٥  
  ١٢٦  .......................................................باجلهاز الدوريعوامل اخلطر املرتبطة   -٦  
  ١٢٧  ..............٢٠٠٧-١٩٩٨أعداد الذين مت الكشف عليهم بطريقة املسحة املهبلية خالل الفترة   -٧  
  ١٤٥  ................................................القروض املعتمدة، حبسب السنة ونوع اجلنس   -٨  
  ١٤٦  ............................................قيمة القروض املعتمدة، حبسب السنة ونوع اجلنس  -٩  
  ١٦٠  .................................................٢٠٠٨الكثافة السكانية التقديرية يف ماهي،   -١٠  
، حبـسب   ٢٠٠٩ إىل   ٢٠٠٦قضايا العنف بني األزواج املسجلة يف حمكمة األسرة، يف الفترة من              -١١  

  ١٨٠  ...............................................................................اجلنس نوع
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  مقدمة  -أوالً  
، انضمت مجهورية سيشيل دون أي حتفظـات إىل اتفاقيـة           ١٩٩٢مايو  / أيار ٥يف    -١

 ٤يل يف اليت بدأ سـرياهنا يف مجهوريـة سيـش   (القضاء على مجيع أشكال التمييز ضد املرأة     
 ٢٢وجرى التوقيع على الربوتوكـول االختيـاري لالتفاقيـة يف           ). ١٩٩٢يونيه  /حزيران
 ١، ودخل حيز النفـاذ يف      ٢٠١١مارس  / آذار ١وُصّدق عليه مؤخراً يف      (٢٠٠٢يوليه  /متوز

   ).٢٠١١يونيه /حزيران
وهـذا  . ١٩٩٣يونيه  /والتقرير األول لسيشيل مبوجب االتفاقية متأخر منذ حزيران         -٢

التقرير جامع للتقارير الدورية األول والثاين والثالث والرابع واخلامس، اليت تغطـي الفتـرة              
الردود على قائمة القضايا واألسئلة املثارة يف       اً  التقرير أيض  ويتضمن. ٢٠٠٩ إىل   ١٩٩٣ من

 / أيلول ١٥حال عدم وجود تقرير أوىل وتقارير دورية اليت طلبتها اللجنة يف رسالتها املؤرخة              
  ). CEDAW/CSYC/Q/5 (٢٠٠٩سبتمرب 

ويكشف التحليل القانوين أن دستور سيشيل وقوانينها متتثل إىل حد كـبري ملـواد                -٣
وتوجد حبكم الواقع أشكال شائعة ومضللة من التمييز القائم على أسـاس نـوع              . االتفاقية
نثوية الـضارة   ناشئة عن الصور النمطية الثقافية املتجذرة، والتصورات الذكورية واأل         اجلنس

  . وترد تفاصيل هذه املمارسات يف منت التقرير. واليت تتعذر مكافحتها
وقد حتقق إجناز هذا التقرير بفضل الشراكة الفعالة بني احلكومة، والقطاع اخلـاص               -٤

 والطاقم اإلداري للوزارة نيابة عن      )١(ويعرب وزير التنمية االجتماعية والثقافة    . واجملتمع املدين 
شيل عن الشكر اجلزيل، أوالً وقبل كل شيء، لكبرية املستشارين السيدة مهروخ            حكومة سي 

. بارديدولال إلخالصها ولتفانيها يف العمل الشاق الذي استلزمه إعداد هذا التقرير الـشامل            
والشكر اخلاص موصول أيضاً ألمانة الشؤون اجلنسانية ملا قدمته من دعم وللسيدة أيـريس              

. ويأيت هذا التقرير حمصلة لعملية استشارية واسـعة النطـاق         . نونيةكارلوس املستشارة القا  
وتعرب الوزارة عن امتناهنا البالغ للمسامهات اليت قدمتها جلنـة الـصياغة املـشتركة بـني                

وجيـدر  . القطاعات وأصحاب املصلحة اآلخرين الذين ساعدوا يف مرحلة مجع املعلومـات          
جلمهور ملا قدموه من تعليقات وملوافقتهم علـى        بوجه خاص مبجلس الوزراء وأفراد ا      التنويه

  . التقرير خالل العملية النهائية إلقراره

__________ 

أعيد تنظيم هيكل وزارة الصحة والتنمية االجتماعية لتصبح وزارة التنمية االجتماعية والثقافة اعتباراً مـن                )١(
 .٢٠١٠يونيه /حزيران
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  معلومات أساسية  -ثانياً  
انضمت سيشيل دون حتفظات إىل اتفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييز ضد املرأة   -٥

 ١٩٩٢يونيه / حزيران٤، اليت دخلت حيز النفاذ يف مجهورية سيشيل يف        ١٩٩٢مايو  / أيار ٥يف  
 / متوز٢٢ووقعت على الربوتوكول االختياري يف ).  يوماً من إيداع صك االنضمام ٣٠بعد  (

 على الربوتوكول االختيـاري     ٢٠١٠مايو  / أيار ١٢ووافق جملس الوزراء يف     . ٢٠٠٢يوليه  
، وتقوم وزارة الـشؤون     ٢٠١٠نوفمرب  / تشرين الثاين  ٢٣ووافقت عليه اجلمعية الوطنية يف      

   .حالياً بتجهيزهاخلارجية 
 من االتفاقية، يتعني على الدول األطراف أن تعّد تقريراً أوليـاً            ١٨ومتشياً مع املادة      -٦

عن التدابري التشريعية والقضائية واإلدارية أو التدابري األخرى اليت اختـذت لتنفيـذ أحكـام              
ـ    ٣٠بعـد   (االتفاقية خالل سنة واحدة من دخول االتفاقيـة حيـز النفـاذ              ن  يومـاً م

، وتقدم تقريراً دورياً بعد ذلك مرة كل أربع سنوات عن التقدم احملرز يف              )االنضمام/التصديق
  . تنفيذ االتفاقية

وكان مقرراً أن   . ١٩٩٣يونيه  /وكان مقرراً أن يقدم التقرير األول لسيشيل يف حزيران          -٧
، ٢٠٠١، و ١٩٩٧ام  يونيه من األعو  /تقدم التقارير الثاين والثالث والرابع واخلامس يف حزيران       

وهو تقرير جامع   . وهذا التقرير هو أول تقرير تقدمه سيشيل      .  على التوايل  ٢٠٠٩، و ٢٠٠٥و
  . ٢٠٠٩  إىل١٩٩٣األول والتقارير الدورية يغطي فترة سبع عشرة سنة من  للتقرير

وسيشيل ملتزمة بل طرف يف عدد من املعاهدات، والسياسات، واملبادئ التوجيهية             -٨
  : وهي. ن الدويل واإلقليمي، املرتكزة على املرأة والطفل واملساواة بني اجلنسنيعلى الصعيدي

  ؛١٩٩٥إعالن ومنهاج عمل بيجني املعتمد يف   )أ(  
بروتوكول االحتاد األفريقي امللحق بامليثاق األفريقي حلقوق اإلنسان املتعلق           )ب(  

كما تلتزم سيـشيل  . ٢٠٠٦رس ما/ آذار٩حبقوق املرأة يف أفريقيا الذي مت التصديق عليه يف       
  ؛ ٢٠٠٤باإلعالن الرمسي لالحتاد األفريقي بشأن املساواة بني اجلنسني الصادر يف 

. ١٩٩٠سـبتمرب   / أيلول ٧اتفاقية حقوق الطفل اليت مت التصديق عليها يف           )ج(  
ووقعت سيشيل على الربوتوكولني االختياريني بشأن مشاركة األطفال يف الـرتاع املـسلح             

 كـانون   ٢٣ يف   ٢٠٠٠يع األطفال ودعارة األطفال والصور اخلليعة لألطفال لعام         وبشأن ب 
وتقوم سيـشيل حاليـاً     . وقد مت استكمال اإلجراءات الوطنية للتصديق     . ٢٠٠١يناير  /الثاين

  بعملية للتواصل مع األمم املتحدة من أجل حتديث السجالت اخلاصة هبا؛ 
فريقي بشأن القضايا اإلمنائية واجلنسانية     إعالن اجلماعة اإلمنائية للجنوب األ      )د(  

 وإضافته املتعلقة مبنع العنف ضد الطفل واملرأة والقـضاء          ١٩٩٧سبتمرب  / أيلول ٨الصادر يف   
  وكالمها ينتظر التصديق؛ . ١٩٩٨سبتمرب / أيلول١٤عليه املوقعة يف 
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 بروتوكول اجلماعة اإلمنائية للجنوب األفريقي بـشأن القـضايا اإلمنائيـة            ) ه(  
  اً يف املراحل النهائية للتصديق؛والربوتوكول حالي. ٢٠٠٨واجلنسانية املوقع يف 

  ؛ ٢٠٠٩أبريل / نيسان٤السياسات اجلنسانية للجنة احمليط اهلندي، املعتمدة يف   )و(  
  ؛ ٢٠٠٠إعالن األمم املتحدة بشأن األلفية الصادر يف عام   )ز(  
  األهداف اإلمنائية لأللفية؛   )ح(  
  ؛ ٢٠٠٠ أهداف التعليم للجميع املعتمد يف عام - عمل داكارإطار   )ط(  
املتعلقة بتساوي األجر عن العمـل  : ١٠٠اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم    )ي(  

  ؛ ٢٠٠٠نوفمرب / تشرين الثاين٢٣املتساوي يف القيمة اليت دخلت حيز النفاذ يف 
مييز يف العمالة واملهـن     املتعلقة بالت : ١١١اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم        )ك(  

  ؛ ٢٠٠٠نوفمرب / تشرين الثاين٢٣اليت دخلت حيز النفاذ يف 
   .٢٠١٥-٢٠٠٥ املتعلقة باملساواة بني اجلنسني ثالكومنولخطة عمل   )ل(  

وصدقت سيشيل على مجيع معاهدات األمم املتحدة الرئيسية والكثري من الصكوك             - ٩
 قائمة كاملة   ١ترد يف املرفق    (ساواة بني اجلنسني    تلتزم بامل /اإلقليمية اليت تستهدف املساواة   

ويشري التصديق على هذه االتفاقيات إىل التزام سيـشيل الرفيـع           ). باملعاهدات وأوضاعها 
املستوى باالنضمام إىل اجملتمع الدويل يف سعيه جلعل التمتع حبقوق اإلنسان حقيقة واقعـة              

  . جلميع سكاهنا

  جب االتفاقية أسباب تأخر تقدمي التقارير مبو    
وتترتب على التزامات اإلبالغ املتعلقة مبختلـف       . سيشيل دولة جزرية صغرية نامية      -١٠

اإلقليمية اليت حتل يف مواعيد دورية خمتلفة وهلا مناذج إبالغ متباينة أعباء كبرية             /اهليئات الدولية 
اليت يوجد هبا اثنان    (الصغر  يف املوارد البشرية واملالية احملدودة ألمانة الشؤون اجلنسانية البالغة          

، واليت يوجد مقرها بوزارة الصحة والتنمية االجتماعية، وتـضطلع          )فقط من قدامى الباحثني   
وال توجد حالياً آليـة مؤسـسية       . باملسؤولية عن تنسيق مجيع التقارير املتصلة باملرأة والطفل       
    .وطنية وال اعتمادات يف امليزانية لإلبالغ املتعلق باملعاهدات

وتبني حماضر جلسات االجتماعات أن اللجنة الوطنية للتوجيه اجلنـساين ناقـشت              -١١
 وأهنـا   ١٩٩٤فرباير  /مسألة عدم تقدمي تقارير الدولة الطرف منذ اجتماعها األول يف شباط          

 ثالكومنولتتواصل مع األمم املتحدة من أجل احلصول على املبادئ التوجيهية لإلبالغ ومع             
على أنه يبدو أن اجلهود     .  طلباً لبعض املساعدات الفنية يف بناء القدرات       ومكتب املدعي العام  

  . مل تتقدم بعد ذلك على اإلطالق
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 لبدء صياغة التقرير من جديد بواسطة جلنة        ٢٠٠١أبريل  /وبذلت حماوالت يف نيسان     -١٢
اع حمضر جلسة االجتم(استشارية جنسانية مؤقتة متعددة القطاعات ولكنها مل تكلل بالنجاح       

ومنذ ذلك احلني، أدت عمليات إعادة هيكلة وتغـيري         ). ٢٠٠١مايو  / أيار ٣الذي عقد يف    
، إىل إعاقة إحراز    ٣مكان امللف اجلنساين من جانب احلكومة اليت يرد وصفها يف إطار املادة             

   .مزيد من التقدم
تحدة عن ، استفسرت شعبة التنمية االجتماعية من األمني العام لألمم امل٢٠٠٥  عامويف  -١٣

توافر مساعدة تقنية يف إعداد التقرير األول للدولة الطرف، ووضعت قائمة باملستشارين احملتملني 
ويف . املتاحني على الصعيد احمللي لقيادة العملية، غري أن التمويل مل يتـوافر ملواصـلة العمليـة               

لتنمية االجتماعية  ، اتصلت أمانة الشؤون اجلنسانية املوجودة اآلن بوزارة الصحة وا         ٢٠٠٧ عام
مبكتب برنامج األمم املتحدة اإلمنائي من أجل املساعدة يف صياغة التقرير املطلـوب يف إطـار                

وبدأ أحـد   . ورغم عقد آمال يف البداية على جناح هذا اجلهد، فإنه مل يكلل بالنجاح            . االتفاقية
، جبمع  ٢٠٠٨ فرباير/ شباط الباحثني يف أمانة الشؤون اجلنسانية العمل يف إعداد التقرير األول يف          

   .السياسات والتقارير وشراء النسخ الالزمة من القوانني املعمول هبا يف سيشيل
وكان سجل سيشيل فيما يتعلق بتقدمي التقارير املتعلقة باملعاهدات الدولية األخـرى             -١٤

ت الواقعـة   ومتت زيادة الوعي باملعاهدات الدولية واإلقليمية وبااللتزاما      . ضعيفاً بصورة عامة  
على الدول األعضاء اليت صدقت على االتفاقيات لدى أعضاء جلنة الشؤون الدولية باجلمعية             
الوطنية من خالل حلقة عمل عقدهتا اخلبرية يف حقوق اإلنسان، فرحانـه زوبـريي، مـن                

ومرة أخرى، كانت التقارير املتأخرة وعدم    . ٢٠٠٩املفوضية السامية حلقوق اإلنسان يف عام       
نسيق على املستوى الوطين فيما يتعلق باإلبالغ مها الشاغل الرئيسي حللقـة عمـل              وجود ت 

 نظمتها وزارة الـشؤون اخلارجيـة،       "بالغ عن حقوق اإلنسان يف سيشيل     اإل"عقدت عن   
 بواسطة املفوضية السامية حلقـوق      ٢٠٠٩سبتمرب  / أيلول ٣٠ إىل   ٢٨وعقدت يف الفترة من     

وتضمن املـشاركون   .  املتحدة اإلمنائي واالحتاد األورويب    اإلنسان، بالتعاون مع برنامج األمم    
شركاء من عدد من الوزارات واإلدارات املعنية مبا يف ذلك إدارة التنمية االجتماعية وأعضاء              

   .اجلمعية الوطنية فضالً عن ممثلي منظمات اجملتمع املدين
لإلشـراف  ) جلنة قائمة أو تكليف   (إنشاء جلنة   ) أ: ()٢(واقترحت االستراتيجية التالية    -١٥

حتديد األعضاء الرئيسيني للجنة اليت تتألف من الوزارات واإلدارات   ) ب(على تقدمي التقارير؛    
حتديد جهة تنسيق مناسبة على مستوى مرتفع بالقدر الكـايف          ) ج(املعنية جبميع املعاهدات؛    

بار املـسؤولني   وستتضمن االستراتيجية أيضاً زيادة حساسية ك     . لعقد اللجنة وتنسيق عملها   
لكفالة االلتزام، وإشراك الربملانيني، وإنشاء شبكة فعالة من الشركاء مبا يف ذلك اجملتمع املدين              

   .من أجل صياغة التقارير وتنقيحها
__________ 

 الربنامج الوطين -  EU Project Ref: 9.ACP.SEY.003مشروع االحتاد األورويب : التقرير الوصفي النهائي )٢(
 .بناء قدرات العناصر احلكومية وغري احلكومية النشطة يف سيشيلل
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ووزارة الشؤون  . وسوف ييسر تنفيذ االستراتيجية أعاله كتابة التقارير يف املستقبل          -١٦
وقد أنشأت مؤخراً قسماً معنيـاً      . املعاهدات الدولية اخلارجية هي اجلهة املسؤولة عن تنسيق       

  : واألدوار الرئيسية للقسم هي. باملعاهدات والشؤون القنصلية
إسداء املشورة وتقدمي التوصيات للحكومة فيما يتعلق مبسألة التوقيع على املعاهدات            •

  ؛يةالدولية واإلقليمية والثنائ) خلإاالتفاقيات، والربوتوكوالت، واالتفاقات، (
تقدمي املشورة القانونية، ومتثيل البلد يف املفاوضات املؤدية إىل توقيـع االتفاقـات              •

  ؛الثنائية، عند االقتضاء
املساعدة يف صياغة التشريعات الوطنية املتعلقة بتنفيذ املعاهدات الدولية واإلقليميـة            •

  . والثنائية اليت تكون سيشيل طرفاً فيها
قنصلية هو جهة التنسيق يف وزارة الشؤون اخلارجيـة         وقسم املعاهدات والشؤون ال     -١٧
يتعلق باألمور القنصلية، ومكتب االتصال املسؤول عن إحالة طلبات تبادل املساعدة يف             فيما

الشؤون اجلنائية واملدنية وإحالة املسائل املتصلة بتبين األطفال واختطافهم يف إطار االتفاقات            
  . ذات الصلة

  التقارير اجلنسانية    
على الرغم من القيود املشار إليها أعاله، قدمت سيشيل حىت اآلن التقارير التالية اليت            -١٨

تتضمن معلومات شاملة إىل حد ما عن التقدم احملرز بشأن املرأة واإلجراءات الـيت اختـذت               
وهذه التقارير متاحة على املوقع اإللكتروين املتعلـق        . متشياً مع األهداف احملددة للمعاهدات    

  . www.genderseychelles.gov.scمور اجلنسانية باأل
، ٢٠٠٥ و١٩٩٩ املقـدمان يف عـامي   ١٠+ وبيجني٥+استعراضا بيجني   )أ(  

  ؛التوايل على
  ؛٢٠٠٧ التقرير األول املقدم يف - اإلعالن الرمسي لالحتاد األفريقي  )ب(  
نة احمليط  التقرير اجلنساين املتعلق بوضع استراتيجية جنسانية دون إقليمية للج          )ج(  

  ؛٢٠٠٨اهلندي املقدم يف 
 والتقارير اجملمعـة    ٢٠٠١ التقرير األويل املقدم يف      - اتفاقية حقوق الطفل    )د(  

  ؛٢٠٠٩الثاين والثالث والرابع املقدمة يف 
  ؛٢٠٠٤تقرير حالة، األهداف اإلمنائية لأللفية،   ) ه(  
شرة سـنة إلعـالن     التقرير القُطري لالستعراض والتقييم الذي جيرى كل مخس ع          )و(  

  ؛٢٠٠٨املنظمات غري احلكومية وبرنامج عمل املؤمتر الدويل املعين بالسكان والتنمية املقدم يف /داكار
دراسة خط األساس لبارومتر بروتوكول األحوال اجلنـسانية يف اجلماعـة             )ز(  

  . ٢٠٠٩اإلمنائية للجنوب األفريقي يف 
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  هيكل التقرير    
قرير املقدم يف إطار اتفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييز          عمالً بالتوصية، أعد الت     -١٩

 HRI/GEN/2/Rev 6 ضد املرأة باستخدام أحدث املبادئ التوجيهية لإلبالغ الواردة يف الوثيقة         
كما يتضمن التقرير إجابات عن قائمة املـسائل واألسـئلة الـيت            . والتوصيات العامة للجنة  

 ١٥رير الدورية اليت طلبتها اللجنة يف رسالتها املؤرخة         طرحت يف غياب التقرير األول والتقا     
  ). CEDAW/CSYC/Q/5 (٢٠٠٩سبتمرب /أيلول
والتقرير يوثق التشريعات ويلخص أهم الربامج واألنشطة يف إطار كل مادة من املواد         -٢٠
وجيري حتليل العوامل والصعوبات .  اليت تقدم إحصاءات جنسانية مفصلة حيثما أتيحت١٦  ال
ويشار إىل احلقـائق الـسياسية واالقتـصادية        . راز اخلطوات اليت اختذت للتغلب عليها     وإب

  . واالجتماعية والثقافية حلالة جزئية متعددة العرقيات ذات خصائص جنسانية فريدة
، )ويف غياب الوثيقة األساسية املوحدة    (ونظراً ألن هذا التقرير هو أيضاً تقرير أويل           -٢١

كافية عن املنظمات، وخدمات الدعم، ونصوص حقـوق اإلنـسان   تقدم معلومات أساسية  
 موجزاً لتقاريرها   ٢٠٠٩وخالل الفترة األخرية، قدمت سيشيل يف       . لوضع التقرير يف سياقه   

 املتعلقـة باتفاقيـة     ٢٠٠٧-١٩٩٧الثاين والثالث والرابع الدورية اجملمعة اليت تغطي الفترة         
 سنة مكاناً بارزاً يف     ١٨الفتيات حتت سن    /الومن مث، ال تأخذ مسائل األطف     . حقوق الطفل 

وجيب أن ُيقرأ التقرير املقدم يف إطار اتفاقية حقوق الطفل باالقتران مع التقرير املقدم              . التقرير
وترد يف التذييل نسخ من أهـم       . يف إطار اتفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييز ضد املرأة         

   .ملالتشريعات والسياسات والربامج وخطط الع

  املنهجية    
وزارة الصحة والتنمية االجتماعية اليت يوجد هبا أيضاً مقر أمانة الشؤون اجلنسانية،              -٢٢

ولتيسري جتميع التقريـر الـذي   . هي الوزارة الرائدة املختصة بتقدمي التقارير املتعلقة باالتفاقية    
  . شقني سنة، اعتمدت الوزارة هنجاً ذا ١٧ يغطي

  ؛ خبري استشاري خارجي لقيادة عملية كتابة التقريراالستفادة خبدمات  )أ(  
إنشاء جلنة صياغة مشتركة بني القطاعات يرأسها أقدم األمنـاء يف وزارة              )ب(  

الصحة والتنمية االجتماعية لضمان مشاركة الوزارات الرئيسية للدولة وغريها من أصحاب            
وسائط اإلعالم وامـتالكهم    املصلحة الرئيسيني مبا يف ذلك قطاع املنظمات غري احلكومية و         

   .لزمام األمور يف هذا الشأن
. وكفلت أمانة الشؤون اجلنسانية التنسيق وقدمت دعماً قانونياً مهماً للعملية بكاملها  -٢٣

وبدأت العملية نشاطها مبذكرة معلومات جمللس الوزراء ذكر فيها مجيع الوزراء بالتزامـاهتم             
  . ةاملتعلقة بعملية اإلبالغ عن االتفاقي
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  : وقد شكلت األنشطة التالية جزءاً من عملية اإلبالغ  -٢٤
  االجتماعات املعقودة لزيادة احلساسية وإلحاطة أعضاء اللجنة املشتركة بني الوزارات؛  •
جلمع البيانات مع الوكاالت الرئيسية، مثـل       /االجتماعات املعقودة لزيادة احلساسية    •

إلذاعة السيشيلية وجلنة املرأة، ووحدة الشرطة، واملكتب الوطين لإلحصاءات، وهيئة ا  
االتصال باملنظمات غري احلكومية، ومفوض االنتخابات، وممثلي األحزاب السياسية،         

   ومسؤولني من مكتب أمني املظامل؛
   عقد اجتماعات متابعة مع األعضاء من أجل إقرار مشاريع التقارير وحتديد الثغرات؛ •
ستعمال أداة تقييم االتفاقية اليت أعـدهتا رابطـة      استعراض قانوين للقوانني املناسبة با     •

احملاميني األمريكية، واملبادرة القانونية لبلدان وسط وشرق أوروبا اليت يضطلع هبـا            
  املسؤول عن املوارد على الصعيد احمللي؛ 

حبوث جترى على سطح مكتب احلاسوب، وحتليـل للوثـائق احلكوميـة املعنيـة               •
  يئات الدولية واإلقليمية ودون اإلقليمية؛ وإحصاءات ووثائق مقدمة إىل اهل

  إقرار أصحاب املصلحة ملشاريع األقسام؛  •
  حلقة عمل ليوم واحٍد مع مجيع أصحاب املصلحة لإلقرار؛  •
   تقدمي مذكرة معلومات جملس الوزراء ومشروع التقرير املقدم إىل جملس الوزراء؛ •
يب ويف املكتبة الوطنيـة     عرض مشروع التقرير على املوقع اجلنساين على شبكة الو         •

   ؛لالستعراض العام
عرض مذكرة جملس الوزراء والتقرير النهائي املتضمن لتعليقات اجمللس، وأصـحاب            •

  املصلحة، وعامة اجلمهور على جملس الوزراء للموافقة عليها؛ 
  . تقدمي التقرير عن طريق وزارة الشؤون اخلارجية •
ة معلومات أساسية قيمة وبعض اإلحصاءات      ووفرت التقارير السابقة عن حالة املرأ       -٢٥

ومل يتيسر استخدام هذه التقارير لرصد اجتاهات الـتغريات يف املـساواة            . املفصلة عن املرأة  
ويف مجيـع احلـاالت،     . اإلنصاف اجلنساين لعدم توحيد املؤشرات ومناذج اإلبالغ      /اجلنسانية

   .تستكمل التقارير مل
إطار االتفاقية اعتماداً كبرياً يف مـا يتـضمنه مـن         ويعتمد تقرير الدولة الطرف يف        -٢٦

، والدراسة االستقـصائية مليزانيـة      ٢٠٠٢إحصاءات وحتليل على تقرير التعداد الوطين لعام        
 الـيت   ٢٠٠٥ والدراسة االستقصائية عن العمالة لعام       ٢٠٠٦/٢٠٠٧األسر املعيشية للفترة    

دث تشتق من مـصادر أوليـة       وتستخدم إحصاءات أح  . أعدها املكتب الوطين لإلحصاءات   
  . اللمحات وجيب توخي احلذر يف قراءهتا/لتوضيح دراسات احلالة) منظمات عامة وخاصة(
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 يف ٢٠١٠كما ورد دعم من هيئة األمم املتحدة للمرأة خالل الفصل األخري من عام   -٢٧
ـ       . جمال بناء القدرات واملساعدة التقنية     ع املـدين   ودعيت سيشيل إليفاد اثنني من ممثلي اجملتم

حلضور حلقة عمل عن إعداد التقارير املتعلقة باتفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييز ضـد      
املرأة واثنني من املمثلني عن احلكومة حلضور حلقة عمل عن تنفيـذ االتفاقيـة، وعقـدت                

كما سـافر   . احللقتان كلتامها يف مركز حقوق اإلنسان يف جامعة بريتوريا يف جنوب أفريقيا           
 فين من املركز إىل سيشيل لتيسري االضطالع باألدوار يف االتفاقية مع وفود احلكومـات    خبري

احملتملة واجملتمع املدين ولتنظيم حلقة عمل عن زيادة احلساسية مع جمموعة أكرب من أصحاب              
املصلحة الذين أسهموا يف صياغة التقرير األويل للدولة الطرف، وإلبراز الصالت القائمة بني             

   .اقية ومعاهدات حقوق اإلنسان األخرى املتعلقة باملرأة واملساواة بني اجلنسنياالتف

  )CEDAW/CSYC/Q/5(ومات العامة اليت تطلبها اللجنة املعل    

   حالة مجع البيانات والتحليل وخباصة فيما يتعلق حبالة املرأة    
مفصلة حبسب  من املهم بدرجة كبرية توفر بيانات دقيقة وجيدة التوقيت ومتسقة و            -٢٨

نوع اجلنس وتتسم باحلساسية اجلنسانية لرصد تقدم املرأة وحتديد جماالت عدم املساواة بـني              
فالتخطيط غـري املـدعم     . كما تيسر هذه البيانات حتسني التخطيط والتقييم      . الرجل واملرأة 

يعتمد يف أحيان كثرية على افتراضات غري سليمة قد تؤدي إىل إدامـة الـصورة النمطيـة                 
ويصدق هذا بصفة خاصة على األمور اجلنسانية الـيت       . نسانية القائمة وتعزز احلالة الراهنة    اجل
وقد اعترب نقص البيانات املفصلة حبسب نـوع       . تكون فيها تصورات الناس مطابقة للواقع      ال

اجلنس كأحد أوجه الضعف الرئيسية اليت تعوق تعميم املنظـور اجلنـساين يف الـسياسات               
  . ٢٠١٥-٢٠٠٥العمل الوطنية للبلد بشأن التنمية االجتماعية للفترة والربامج يف خطة 

قولـة يف   وقدرة سيشيل على تتبع املساواة بني اجلنسني ومتكني املرأة قوية بدرجة مع             -٢٩
غرافيا وبدرجة أقل يف قطاع التعليم، غري أن اإلحصاءات اجلنسانية  قطاعات مثل الصحة والدمي   

 اليت يهيمن عليها الذكور، مثل قطـاع األعمـال والتجـارة،            تكون أقل تطوراً يف اجملاالت    
   .واالقتصادات الكلية، والقانون، والقطاع اخلاص

والبيانات اجلنسية منتشرة يف أماكن عديدة يف الوزارات واهليئات شـبه احلكوميـة               -٣٠
، والكثري من السجالت اإلدارية مثل سجالت احملاكم      . يوجد نقطة واحدة للوصول إليها     وال

وسجالت الشرطة، وسجالت األعمال ليست مفصلة حبسب نوع اجلنس وليست منظمـة            
وحىت عنـد   . واستعادة وحتليل املعلومات يدوياً عملية طويلة ومكلفة      . باستخدام احلواسيب 

توفر بيانات مفصلة حبسب نوع اجلنس، فإن عدداً ضئيالً جداً من الوزارات واملنظمات هـو   
والقدرة على إدارة بيانات    . لقياس تأثري التنمية على املرأة والرجل     الذي يقوم بتحليل جنساين     

   .مفصلة حبسب نوع اجلنس، وحفظها، وحتليلها، ونشرها حمدودة يف مجيع الوزارات الرئيسية



CEDAW/C/SYC/1-5 

13 GE.12-41452 

كما أن البحوث النوعيـة     . وال يوجد يف سيشيل سوى جمتمع حبثي أكادميي صغري          -٣١
وهناك عدد قليل جداً مـن املنظمـات غـري          . دة للغاية املتعلقة باملساواة وقضايا املرأة حمدو    

ومن مث، فإن مناصرة احلصول     . احلكومية العاملة يف جمال قضايا املرأة اليت تركز على البحوث         
  . على إحصاءات ذات أعلى جودة والدعوة هلا حمدودة

البشرية ورغم معامل التنمية البشرية لسيشيل مرتفع إذ وصل ترتيبها يف تقرير التنمية               -٣٢
 )٣( بلداً، فإنه ال يوجد هبا معامل تنمية حمسوب للمـرأة          ١٨٢ بلداً من    ٥٧ إىل   ٢٠٠٩لعام  
 ميكن أن يوفر وجهاً ملقارنة التقدم احملرز يف املساواة بني اجلنسني            )٤(مقياس لتمكني املرأة   وال

يف مجيـع   كما حيتاج البلد إىل إعداد قائمة وطنية ملؤشرات األولويـة           . على الصعيد الدويل  
جماالت األنشطة االجتماعية واالقتصادية ميكن أن حتسن من حتديد الثغرات اجلنسانية وتتسم            

  . وهذا أمر مفقود حالياً. باحلساسية للديناميات اجلنسانية الفريدة للمجتمع السيشيلي
ويوجد يف الوقت الراهن مصدران رئيسيان لإلحصاءات اجلنسانية؛ املكتب الوطين             -٣٣

وتتضمن الوظائف الرئيسية ألمانة الشؤون اجلنسانية      . ات وأمانة الشؤون اجلنسانية   لإلحصاء
ودور أمانة  . رصد وتقييم عملية تعميم املنظور اجلنساين وإدارة تدفق املعلومات واالتصاالت         

الشؤون اجلنسانية هو أن تعمل كوكالة رائدة دائمة داخل نظام اإلدارة اجلنسانية، الذي يضم              
ووظيفة آلية غرفة اإليداع واملقاصة لنظام املعلومات اإلداريـة         .  املعلومات اإلدارية  آلية لنظام 

وقـد  . هي وظيفة حمدودة نظراً لعدم توفر القدرة، وخباصة بعد إعادة تنظيم هيكل احلكومة            
) www.genderseychelles.gov.sc(أنشئ موقع ألمانة الشؤون اجلنسانية على شبكة الويـب          

 بالتعاون مع إدارة اإلعـالم واالتـصاالت والتكنولوجيـا كـأداة          ٢٠٠٨يوليه  / متوز ٨ يف
   .لالتصاالت إلبالغ املعلومات للجماعات املستهدفة بوسيلة فعالة من حيث التكلفة

ويؤمل أن تسفر املراحل األخرية للتطوير عن أداة أكثر ديناميه تيسر االتـصاالت يف      -٣٤
وتركز كل من خطـة  ). خلإترونية، جمالس املناقشة،  االقتراع اإللك /عمليات املسح (االجتاهني  

العمل اجلنسانية الوطنية، واستراتيجية االتصاالت اجلنسانية الوطنية، وخطة العمل الوطنيـة           
مبا يف ذلـك املكتـب      (للعنف القائم على نوع اجلنس على تعزيز قدرة منتجي اإلحصاءات           

ا يف ذلك إحصاءات العنف القـائم       مب(يف جمال اإلحصاءات اجلنسانية     ) الوطين لإلحصاءات 
وتشمل االستراتيجيات الرئيسية لكسب األنصار الدعم من أجل تعمـيم          ). على نوع اجلنس  

املنظور اجلنساين يف االستراتيجية الوطنية لتطوير اإلحصاءات، وزيـادة حـساسية منتجـي             
 اجلنسانية،  ، والتدريب على اإلحصاءات   )املكتب الوطين لإلحصاءات، واإلدارة   (اإلحصاءات  

والبحوث املتعلقة بالعنف القائم على نوع اجلنس، والتحليل اجلنساين، وحتسني مجيع البيانات            
   .وتوحيد املؤشرات اجلنسانية فيما بني الوزارات) احلوسبة(ونظم اإلدارة 

__________ 

يقيس معامل التنمية اجلنسانية الرفاه املقارن للرجال والنساء يف أي بلد على أساس األجل املتوقع، والتعليم                 )٣(
 . والدخل املتحصل عليه

لقـرارات، واملـشاركة    يقيس تدبري التمكني اجلنساين أوجه عدم املساواة يف املشاركة السياسية وصـنع ا             )٤(
 . االقتصادية وصنع القرارات وسلطة التصرف يف املوارد االقتصادية
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واملكتـب الـوطين    . ويوجد لدى سيشيل نظام إحصاءات قائم على أسس راسخة          -٣٥
وقد أنشئ كمنظمة شبه مستقلة     . لة لإلحصاء على مستوى البلد    لإلحصاءات هو أعلى وكا   

 بقانون أصدره الربملان بعد تغري الوزارات اليت يتبعها مخس مـرات            ٢٠٠٥فرباير  /يف شباط 
). رجـل (ويرأس املكتب حالياً رئيس جملـس إدارة        . ٢٠٠٥ إىل   ١٩٨٠خالل الفترة من    

أعضاء من الذكور يقـوم بإسـداء       وهناك جملس مكون من ثالثة أعضاء من اإلناث وتسعة          
املشورة لرئيس جملس اإلدارة يف االضطالع بوظائف املكتب وكفالة متتعه باألمهية واالستقالل 

   .واإلدارة الذاتية
والوظائف املنوطة باملكتب الوطين لإلحصاءات هي مجع وتصنيف ونشر البيانـات             -٣٦

املالية، واالجتماعية واالقتصادية للناس؛    اإلحصائية املتعلقة بالظروف التجارية، والصناعية، و     
ومساعدة الوزارات احلكومية يف مجع وتصنيف ونشر إحصاءات مشتقة من أنشطتها وإعداد            

، كان عدد   ٢٠٠٨ويف عام   . إحصاءات اجتماعية واقتصادية متكاملة تتعلق بسيشيل بكاملها      
  ).  اإلناث من٢٦ من الذكور و١١( موظفاً ٣٧املوظفني اإلحصائيني يف املكتب 

التجارة، والتوظيف، والسياحة؛ والتعـدادات     : واملكتب منظم يف ثالثة أقسام تقنية       -٣٧
وتتلقى األقسام التقنية الثالثة الدعم من قسم دعـم         . واملسوح؛ واحلساب القومي واألسعار   

   .املؤسسات الذي يشمل اإلدارة، واحلسابات وتكنولوجيا املعلومات
علومات من خالل ما جيريه من تعدادات اإلسكان والسكان،         وحيصل املكتب على امل     -٣٨

وتنشر التعدادات وتقـارير املـسوح بعـد        . ومسوح العينة، واستخدام السجالت اإلدارية    
 سنوات وجيري حالياً وضع اللمسات النهائيـة علـى          ١٠وجيري تعداد وطين كل     . إجرائها

معلوماتـه علـى اإلحـصاءات      كما يعتمد املكتب يف     . ٢٠١٠األعمال التحضريية لتعداد    
   .االجتماعية يف جماالت الصحة والتعليم والتوظيف اليت حيصل عليها من وزارات الدولة

وتستخدم البيانات ألغراض خمتلفة تشمل التخطيط وحتليل الـسياسات، وصـنع             -٣٩
. القرارات، واإلدارة، واالستثمار، والرصد والتقييم، واملساءلة، واإلبالغ، واحلـوار العـام          

ويشمل املستخدمون الرئيسيون الوزارات واإلدارات احلكومية، والقطاع اخلاص، واجملتمـع          
املدين، ومؤسسات البحوث والتدريب، واملنظمات دون اإلقليمية واإلقليمية والدولية وعامة          

ويشمل مقدمو املعلومات بصفة أساسية األسر املعيشية، واألفراد واجلماعـات، يف          . اجلمهور
  . ومشاريع حمددة/ات ومنشآتإطار منظم

) http://www.nsb.gov.sc(وينشر املكتب البيانات العديدة على موقعه على اإلنترنت           -٤٠
غرافيـة  وعادة ما تكـون اإلحـصاءات الدمي      . ومن خالل وجمموعة من النشرات اإلحصائية     

ـ             نس واالجتماعية اليت جيمعها املكتب عن طريق التعدادات واملسوح مفصلة حبسب نوع اجل
واليت توفر بيانات يعول عليها عن مؤشرات أساسية وخباصة يف جماالت الصحة، والتعلـيم،              

ومثة نقص يف البيانات  . ‘القدرات‘ومعرفة القراءة والكتابة اليت عادة ما يشار إليها باسم جمال           
تجارة، املوثوقة املنهجية املفصلة حبسب نوع اجلنس يف جماالت املالية، واألعمال التجارية، وال           
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وأضـعف  ). صنطاق الفر (واالقتصادات الكلية، والتوظيف، والزراعة، واجملاالت القانونية       
 مع قدر حمدود من البيانات املفصلة حبسب نوع اجلنس عن الفقر،            ‘نطاق اهلشاشة ‘نطاق هو   

   .واالستبعاد االجتماعي، والعنف العائلي، واجلرمية
  : ةوقد تعرف املكتب على التحديات التالي  -٤١

  حمدودية املوارد البشرية املؤهلة إلجراء مسوح إضافية؛  •
املهارات اإلحصائية املوجودة يف الـوزارات الـيت        /عدم انتظام مستويات القدرات    •

  تقدم البيانات إىل املكتب؛ /تنتج
نظم املعلومات اإلدارية يف بعض الوزارات غري متطورة بالقدر الكايف وضعيفة، ومن             •

  اعدات إضافية من املكتب؛ مث فهي حتتاج إىل مس
التنسيق مع مجاعات املستعملني بصفة منتظمة، مثـل املنظمـات    /عدم كفاية احلوار   •

  النسائية وجمتمع البحوث لتحديد املؤشرات؛ 
  عدم انتظام نشر بيانات من نفس النوعية؛  •
التدريب التحليلي والقدرة على إجراء مسوح أكثر تطوراً يف اجملال اجلنساين من قبيل    •

  . مسوح استخدام الوقت
وطرأ حتسن كبري على البيانات املتعلقة باألطفال وخباصة الطفل البنت منذ إنـشاء               -٤٢

وقد أنشأت جلنة احمليط اهلندي ومنظمـة  . ٢٠٠٤مرصد احمليط اهلندي حلقوق الطفل يف عام  
قـره يف   املرصد، ومركز الدعم التابع له والذي يوجد م       ) اليونيسيف(األمم املتحدة للطفولة    

ومهمة املرصد هي تعزيز رصد حقوق . موريشيوس، من خالل شراكة مع جامعة موريشيوس
الطفل على الصعيدين اإلقليمي والوطين يف منطقة احمليط اهلندي من خالل البحوث املناسبة،             
والدعوة، وإقامة الشبكات، وتبادل املعلومات، ومساعدة البلدان على الوفاء بالتزاماهتـا إزاء            

   .قية حقوق الطفل ودعم حتقيق األهداف اإلمنائية لأللفيةاتفا
 سنة وفقاً ١٨ويقوم املكتب جبمع البيانات املتعلقة بالطفل البنت واألطفال دون سن           -٤٣

ويطلب من مجيع الوزارات واملنظمات الـيت       . ملؤشرات مرصد احمليط اهلندي حلقوق الطفل     
وباإلضافة إىل ذلك، أجريت دراسات . ملركزيتعمل مع األطفال تقدمي بيانات هلذا املصرف ا 

 تقارن الطفل   ‘املراهقة والصحة العقلية  ‘ و ‘العنف ضد الطفل  ‘مقارنة بتكليف من املرصد عن      
  . السيشيلي بسائر أطفال جزر احمليط اهلندي

  موجز السياق القُطري    
  جزيـرة  ١١٥مجهورية سيشيل دولة جزرية صغرية نامية تتكون من أرخبيل يـضم              -٤٤
ويبلغ .  كم تقريباً شرقي الرب الرئيسي ألفريقيا يف غرب احمليط اهلندي          ١٦٠٠على مسافة    وتقع

. ٢ مليون كم  ١٣٧٤ فضالً عن منطقة اقتصادية خالصة مساحتها        ٢ كم ٤٥٥إمجايل مساحتها   
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 جزيرة جرانيتية متثل أقدم اجلزر اجلرانيتية املوجودة يف وسط احملـيط            ٤١ويتكون األرخبيل من    
 جزيرة مرجانية حلقية منخفضة وجزر الشعاب املرجانية اليت تكـون           ٧٤ و طح األرض على س 

خمصـصة كمترتهـات      يف املائة من الكتلة األرضية احملدودة للبلد       ٤٦وهناك  . اجلزر اخلارجية 
  . ويف ذلك دليل على االلتزام الكبري لسيشيل باحلماية البيئية. وحمميات وطنية

. ٢ كم١٤٨ تبلغ مساحتها الربية  جزيرة ماهي اجلرانيتية اليت  وتقع العاصمة فيكتوريا يف     -٤٥
. واجلزيرتان املهمتان األخريتان من حيث املساحة وعدد الـسكان مهـا بـرازلني والديـغ              

الدابرا، وهي أكرب جزيرة مرجانية حلقية مرتفعة وأحد مواقع التراث العاملي لليونـسكو،              وتقع
  .  كم باجتاه اجلنوب الغريب١١٥٠سافة هي أكرب وأبعد اجلزر املرجانية على م

املكتـب  ( نسمة   ٨٧٢٩٨، قدر أن عدد السكان يف سيشيل يبلغ         ٢٠٠٩ويف عام     -٤٦
. وسكان سيشيل من أصل خمتلط من أفريقيا وأوروبا وآسيا        ). ٢٠١٠الوطين لإلحصاءات،   

. الرومانيني يف املائة من السكان من الكاثوليك        ٨٢واملسيحية هي العقيدة السائدة يف البلد و      
واللغـات الوطنيـة   . وتشمل الديانات غري املسيحية األخرى اإلسالم والبهائية واهلندوسـية  

   .الثالث هي الكريولية واإلنكليزية والفرنسية
 بعد حصوهلا على االستقالل من      ١٩٧٦وأصبحت سيشيل مجهورية ذات سيادة يف         -٤٧

تقالل، أقيمت دولة اشـتراكية ذات  ، أي بعد سنة واحدة من االس     ١٩٧٧ويف عام   . بريطانيا
، مت العمل بنظام دميقراطي متعدد األحزاب قائم على الفـصل       ١٩٩٢ويف عام   . حزب واحد 

واالسم الرمسي للحزب احلاكم، باريت     . ١٩٩٣بني السلطات يف ظل دستور جديد وضع يف         
ب ليبيب، هو اجلبهة التقدمية لشعب سيشيل، وقبل ذلك كان يسمى احلزب املتحـد لـشع              

 مقعداً هـو    ٣٤  مقعداً من  ٢٣وللحزب  . ١٩٧٧سيشيل الذي استمر يف السلطة منذ عام        
واحلزب املعارض الرئيسي هو احلزب الوطين السيشيلي . عدد املقاعد يف اجلمعية الوطنية حالياً     

   .والرئيس احلايل جلمهورية سيشيل هو السيد جيمز ميتشل.  مقعدا١١ً وله
ئل التسعينيات من القرن املاضي، أحرزت سيشيل تقـدماً         وخالل الثمانينيات وأوا    -٤٨

ويف تقرير برنـامج األمـم      . اقتصادياً واجتماعياً كبرياً حظي باعتراف على الصعيد الدويل       
 بلـداً  ١٨٢ من ٥٧جاءت سيشيل يف الترتيب ) ٢٠٠٩(املتحدة اإلمنائي عن التنمية البشرية  

ية الواقعة جنوب الصحراء الكـربى مـع        كما جاءت على رأس قائمة مجيع البلدان األفريق       
، كـان نـصيب الفـرد يف        ٢٠٠٨ويف عام   . ٠,٨٤٥وصول قيمة معامل التنمية البشرية      

 من دوالرات الواليات املتحدة وهو دخل يضع سيشيل ضمن أعلى البلـدان             ٨٩٦٠ الدخل
 وقد حققت السياسات االجتماعية املتمحورة حول الناس يف جماالت        . ذات الدخل املتوسط  

الصحة والتعليم والرعاية حتسناً كبرياً يف مستويات املعيشة ووفرت احلماية والـدعم ملعظـم              
  . الفئات الضعيفة مبا يف ذلك النساء واألطفال
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، أن سيـشيل  ٢٠٠٤وسجل تقرير حالة األهداف اإلمنائية لأللفية، الذي نـشر يف           -٤٩
 يف املائـة    ٥٠ الرمسية تراجعت بنسبة     غري أن املعونة اإلمنائية   . حققت معظم أهدافها اإلمنائية   

  .  نتيجة لتحسن التقييم االقتصادي٢٠٠٠ و١٩٩٠ بني
وتعاين سيشيل، كغريها من الدول اجلزرية الصغرية النامية، من عدد مـن أوجـه                -٥٠

الضعف مبا يف ذلك صغر قاعدة املوارد البشرية والطبيعية، وضآلة األسواق الداخلية، وارتفاع             
لواردات، وضعف القدرة على تعبئة املوارد احمللية، والبعد املادي والعزلة عـن            االعتماد على ا  

كما يعتمد اقتصاد سيشيل اعتماداً كبرياً على واحدة أو اثنتني مـن            . طرق التجارة الرئيسية  
وال تتيح الرقعة األرضـية     ). مبا يف ذلك صناعيت السياحة ومصائد األمساك      (الصناعات اهلشة   
. افيا اجلبلية للجزر اجلرانيتية املأهولة إقامة صناعات أو زراعـات ضـخمة      الصغرية والطبوغر 

وتعتمد سيشيل على االسترياد يف احلصول على املواد اخلام، واملنتجات، واخلدمات املتخصصة 
وخالل الفترة األخرية حتولت القرصنة الصومالية يف احمليط اهلندي إىل مصدر قلق . كلها تقريباً

  . ل وللمنطقة وباتت تشكل هتديداً خطرياً لقطاعي السياحة وصيد األمساكأمين كبري لسيشي
ومحل اإلفراط يف اإلقراض، ونقص القطع األجنيب والقيود املفروضة عليه، واألزمات             -٥١

العاملية يف األغذية والوقود اليت حدثت يف منتصف العقد املاضي سيشيل علـى االضـطالع               
ومـع وصـول الـدين      . لص بشدة من أدائها االقتصادي    بربنامج إصالح لالقتصاد الكلي ق    

 مليون من ٥٠٠ مليون من دوالرات الواليات املتحدة والدين احمللي إىل       ٨٠٠اخلارجي لنحو   
دوالرات الواليات املتحدة، اضطرت سيشيل إىل اللجوء إىل صندوق النقد الـدويل طلبـاً              

إصالح االقتصاد الكلـي التـابع      وتألف برنامج   . للمساعدة يف إعادة تنظيم هيكل االقتصاد     
 مـن العناصـر التاليـة       ٢٠٠٨نوفمرب  / تشرين الثاين  ١لصندوق النقد الدويل الذي نفذ يف       

   ):٢٠٠٨السنوي، املصرف املركزي،  التقرير(
حترير سوق القطع األجنيب وصوالً إىل عملية حتويل كاملة للروبية، اليت تتطلب إزالة              •

   األجنيب وتعومي الروبية؛ مجيع القيود املفروضة على القطع
إصالح إطار السياسة النقدية إلجياد نظام مايل أكثر مالءمة للسوق مع احملافظة على              •

  االستقرار املايل؛ 
إحكام واستدامة شديدين للسياسة املالية مع دعم ذلك خبفض التوظيف احلكـومي             •

أداة (واالستعاضة عن صور الدعم غري املباشرة بشبكة أمـان اجتمـاعي موجهـة              
  ؛ )للمحافظة على االستقرار االجتماعي

تقليص دور الدولة يف االقتصاد حلفز تنمية القطاع اخلـاص مـن خـالل زيـادة                 •
  اخلصخصة، وتعزيز احلوكمة املالية، وإعادة النظر يف النظام الضرييب؛ 

استراتيجية شاملة إلعادة هيكلة الديون تستهدف استعادة القدرة على حتمل الديون            •
  . تسقة مع قدرة احلكومة على الدفعوتكون م
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وبدأت تظهر بواكري تأثري إصالحات االقتصاد الكلي وحترير الـسياسات علـى              - ٥٢
وترد تفاصيل اخلطوات اليت    . الفئات األكثر ضعفاً من الناس، مبا يف ذلك النساء واألطفال         

ني التقارير احلديثة   وتب. اختذهتا احلكومة لتوفري محاية إضافية حتت مواد االتفاقية ذات الصلة         
أن االقتصاد  ) ٢٠١٠،  ٢٠٠٩(، وصندوق النقد الدويل     )CBS 2009(للمصرف املركزي   

  . يستجيب لإلصالحات

  اخلصائص الدميغرافية واالجتماعية: نظرة عامة على املرأة يف سيشيل    
.  رجال٤١٠٠٤ امرأة مقابل ٤٠٧٥١، كان عدد اإلناث يف سيشيل  ٢٠٠٢يف    - ٥٣

مقابـل  )  يف املائة  ٥٠,٢(عدد الذكور يزيد زيادة طفيفة عن عدد اإلناث         ويبني هذا أن    
تزال تقديرات الـسكان    وال.  أنثى١٠٠ ذكر لكل   ١٠١وبنسبة تبلغ   )  يف املائة  ٤٩,٨(

وهذا خمتلف عن تقارير التعـدادات الـسابقة        .  تظهر ارتفاع نسبة الذكور    ٢٠٠٧  لعام
جال أن نسبة اإلنـاث أعلـى مـن          اللذين س  ١٩٩٧ وتعداد   ١٩٩٤يف ذلك تعداد      مبا

   .الذكور  نسبة
 سنة  ١٥ يف املائة من السكان الذين تبلغ أعمارهم         ٤١ أن   ٢٠٠٢ويبني تقرير تعداد      -٥٤

واألجـل  .  يف املائة معايـشون ٢١,٢ يف املائة متزوجون، و   ٢٧أو أكثر غري متزوجني، وأن      
تقديرات أن متوسط األجـل     إذ تبني آخر ال   . املتوقع للمرأة يزيد بدرجة ملحوظة عن الرجل      

وعلى ذلك فإن مسائل الشيخوخة     .  سنة للرجل  ٦٨,٤ سنة مقابل    ٧٧,٩املتوقع للمرأة يبلغ    
  . تؤثر يف املرأة أكثر مما تؤثر يف الرجل

يزال النساء يف سيشيل ينجنب عدداً أقل من األطفال منذ السبعينيات مـن               وال  - ٥٥
 طفل لكـل    ٢,٤ طفل إىل    ٥,٦مجايل من   القرن املاضي، فقد اخنفض معدل اخلصوبة اإل      

 ١٩٩٤ حالـة زواج يف      ٣٠١وارتفع عدد الزجيات بني السكان من       . ٢٠٠٩  امرأة يف 
 غري أن عدد حاالت الطالق خالل الفترة نفسها زاد إىل أكثر            ٢٠٠٩ حالة يف    ٤٥٠  إىل

   .من الضعفني
 فموظفـو   .وزاد معدل مسامهة النساء يف التوظف بصفة مستمرة على مر الـسنني             -٥٦

  ). ٢٠٠٩أبريل / يف املائة يف نيسان٦٤(اخلدمة العامة أغلبهم من النساء 



CEDAW/C/SYC/1-5 

19 GE.12-41452 

  ١اجلدول 
  النساء يف حملة

 ٢٠٠٢تعداد  ١٩٩٧تعداد  ١٩٩٤تعداد  املؤشرات
 ٢٠٠٩تقدير  

 أو آخر تقدير 
 *٨٧٣٠٠ ٨١٧٥٥ ٧٥٨٧٦ ٧٤٣٣١ عدد السكان

 ٤٢٣٠٠ ٤٠٧١٤ ٣٨٣١٧ ٣٧٢٤٠ عدد السكان اإلناث
 ٤٥٠٠٠ ٤١٠٤١ ٣٧٥٥٩ ٣٧٠٩١ ان الذكورعدد السك

كنسبة مئوية  (عدد السكان اإلناث    
 ٤٨٫٥ ٤٩٫٨ ٥٠٫٥ ٥٠٫١ ) من اجملموع

 ) كنسبة مئوية(احلالة االجتماعية 
  أعزب •
 متزوج •
 معايش •

 
٤٠٫٣ 
٢٩٫٣ 
٢٠٫٩  

 
٤١٫٠ 
٢٧٫٠ 
٢١٫٢  

النسبة املئوية لألسر املعيشية اليت 
 ٥٧ )٢٠٠٠(٥٦  )١٩٩٣(٥١ **ترأسها امرأة 

 ٣٫٧ )٢٠٠٠(٤٫١  )١٩٩٣(٤٫٣ **متوسط حجم األسرة املعيشية 
  األجل املتوقع

 ذكور •
 

٦٥٫٩ 
 

٦٥٫٧ 
 

٦٦٫٦ 
 

٦٨٫٤* 
 *٧٨٫٩ ٧٥٫٨ ٧٧٫٠ ٧٥٫٨ إناث •

 *٢٫٤ ٢٫٠ ٢٫١ ٢٫٦ معدل اخلصوبة اإلمجايل
 معدل اإلملام بالقراءة والكتابة

   ذكور •
 

٩١٫٩ 
 

٩٦٫٠* 
 *٩٦٫٠ ٩٠٫١   إناث •
 *٤٥٠ ٤٢٨ ٣٥٢ ٣٠١ دد حاالت الزواج للسكانع

 *١٤٥ ١١٢ ٨٩ ٦٢ عدد حاالت الطالق
 العمال املهاجرون

    ذكور •
 

٢٠٠٧(٤٢٩( 
 )٢٠٠٧(١٥٥    إناث •

 معدل املشاركة يف العمل
 ذكور •

 
٦٨٫١  

 
٧٧٫٢  

  ٦٧٫٤  ٥٦٫١ إناث •

  .ءاتاملكتب الوطين لإلحصا  :املصدر
  .٢٠١٠سيشيل باألرقام   *
  .، اجلزء األول٢٠٠٦/٢٠٠٧مسح ميزانية األسر املعيشية   **
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  تطبيق االتفاقية  -ثالثاً  

  ١املادة     
  تعريف التمييز

 هو القانون األعلى الذي ختضع    ١٩٩٣دستور مجهورية سيشيل الذي بدأ سريانه يف          -٥٧
نـه  أي قانون آخر يتـبني أ     ‘ على أن    ٥وتنص املادة   . له سائر القوانني والسياسات األخرى    

  .‘متعارض مع هذا الدستور يصبح الغياً فيما يتضمنه من تعارض
وتعرب ديباجة  . ودستور سيشيل مكرس للمحافظة على مبادئ املساواة بني اجلنسني          -٥٨

إن الكرامة املتأصلة يف مجيع أفراد األسرة البشرية وحقوقها         ‘الدستور عن أماين الشعب قائلة      
أساس احلرية والعدالة والرفـاه، واإلخـاء والـسالم،         املتساوية وغري القابلة للتصرف هي      

احلق يف احلياة، واحلرية، والبحث عن      ‘ وتؤكد من جديد أن هذه احلقوق تتضمن         ‘والوحدة
  .‘السعادة دون أي نوع من التمييز

 مـن   ٣البـاب   (ويكفل الدستور السيشيلي حلقوق اإلنسان واحلريات األساسـية           -٥٩
 ٢٥من املبادئ الواردة يف الصكوك الدولية حلقوق اإلنـسان          الذي يتضمن الكثري    ) الدستور

  : وترد أدناه هذه اجملموعة الشاملة من احلقوق. حقاً تطبق على قدم املساواة بني الرجل واملرأة
  ١اإلطار 

  الدستور السيشيلي حلقوق اإلنسان واحلريات األساسية: ٣الفصل ) ١٩٩٣(دستور سيشيل 
 احلياة يف احلق: ١٥ املادة

  الكرامة يف احلق: ١٦ املادة
  اإللزامي العمل أو والسخرة االسترقاق من التحرر: ١٧ املادة
  احلرية يف احلق: ١٨ املادة
  وعلنية عادلة حماكمة يف احلق: ١٩ املادة
  اخلصوصية حرمة يف احلق: ٢٠ املادة
  الضمري حرية: ٢١ املادة
   التعبري حرية: ٢٢ املادة
  اجلمعيات وتكوين االجتماع يف احلق: ٢٣ املادة
  احلكم يف املشاركة يف احلق: ٢٤ املادة
  التنقل حرية: ٢٥ املادة
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   التملك يف احلق: ٢٦ املادة
  متساوية قانونية محاية يف احلق: ٢٧ املادة
  الرمسية املعلومات إىل الوصول يف احلق: ٢٨ املادة
  الصحية الرعاية يف احلق: ٢٩ املادة
  العامالت األمهات وقحق: ٣٠ املادة
   القصَّر حقوق: ٣١ املادة
   األسر محاية: ٣٢ املادة
   التعليم يف احلق: ٣٣ املادة
   املأوى يف احلق: ٣٤ املادة
   العمل يف احلق: ٣٥ املادة
   اإلعاقة وذوي املسنني حقوق: ٣٦ املادة
   االجتماعي األمن يف احلق: ٣٧ املادة
  آمنة بيئة يف احلق: ٣٨ املادة
  والقيم الثقافية احلياة يف احلق: ٣٩ املادة

 :  من الدستور على ما يلي٢٧كما تنص املادة   -٦٠

لكل شخص احلق يف احلصول على محاية قانونية متساوية مبـا يف ذلـك              "  
التمتع باحلقوق املبينة يف هذا الدستور دون متييز على أي أساس باستثناء مـا هـو                

 ". يةضروري يف أي دولة دميقراط

ي بأنه جمتمع يتسم بالتسامح     دميقراط من مبادئ التفسري، اجملتمع ال     ٤٩وتعرف املادة     -٦١
واحترام احلقوق واحلريات األساسية وسيادة القانون وبالتوازن بـني الـسلطات التنفيذيـة             

 . والتشريعية والقضائية

مييز ضد املـرأة  ودستور سيشيل ال يشري صراحة إىل التمييز ضد املرأة وال يعرف الت           -٦٢
وهـو  .  من اتفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييز ضد املـرأة          ١بالصورة الواردة يف املادة     

ولغة دستور اجلمهورية الثالثة . ‘الفرد‘ بصورة عامة وعن )٥(‘الشخص‘يتحدث باألحرى عن 
أة من مجيع   متعادلة جنسياً، ويقوم على افتراض بأنه ينبغي توفري احلماية لكل من الرجل واملر            

  .أنواع التمييز حيثما وجدت

__________ 

 . فرداً أو هيئة ذات شخصية معنوية‘الشخص‘ من مبادئ التفسري، تعين كلمة ٢وفقاً للجدول  )٥(
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غري أن الدستور يقر باحلاجة إىل توفري محاية خاصة للمرأة بالنظر إىل وظائفها املتعلقة      -٦٣
 :  على ما يلي٣٠وعلى ذلك تنص املادة . باحلمل والوالدة

تقر الدولة بأن املرأة هلا وضع فريد ووظائف طبيعيـة متعلقـة باحلمـل              "  
هد بالتايل باختاذ تدابري مناسبة لكفالة توفري محاية خاصة للمرأة العاملة           والوالدة وتتع 

فيما يتعلق حبصوهلا على إجازة مدفوعة األجر وبظروف عملها خالل فترة معقولـة           
   ".منصوص عليها يف القانون قبل الوالدة وبعدها

لفرد يف احلريـة     يف إطار حق ا    ١٨وترد اإلشارة الثانية للمرأة يف الدستور يف املادة           -٦٤
األنثى اليت ترتكب جرمية أو تتهم بارتكاب جرميـة،         ‘ على أن    ١٣إذ تنص الفقرة    . واألمن

   .‘حتبس أو حتتجز رمسياً بصورة منفصلة عن أي جمرم أو متهم ذكر
وهناك قوانني وأوامر فرعية أخرى تتعلق بالتعليم والتوظف، وبصفة خاصة تلك اليت              -٦٥

ويبني مبدأ عدم التمييز يف التوظيف يف أوامر اخلدمة         . ني املرأة والرجل  تتعلق صراحة بالتمييز ب   
 :  على النحو التايل٣٢ شبه العامة وفقاً لألمر )٦(اخلدمة/العامة

تفتح مجيع جماالت اخلدمة العامة يف الوظائف العامة أمام املـرأة املؤهلـة             "  
 املـوظفني مـن     يكون هناك فرق يف املرتب أو يف شروط اخلدمة األخرى بني           وال

الرجال والنساء من ذوي املؤهالت واخلربات املتكافئة، باستثناء أن احلماية املتعلقـة            
 ...." والوالدة متنح على النحو املنصوص عليه يف هذه األوامر باحلمل

 التمييز على أساس نوع اجلنس عنـد        S 46A (1) يف الفرع    )٧(يعرف قانون التوظيف    -٦٦
  : توفر الشروط التالية
عندما يتخذ صاحب عمل قراراً متعلقاً بالتوظيف ضد عامل على أسـاس            "  

اجلنسية،  عمر العامل، أو نوع جنسه، أو العنصر الذي ينتمي إليه، أو لون البشرة، أو             
، أو التوجـه    املناعة البشري الديانة، أو اإلعاقة، أو اإلصابة بفريوس نقص         أو اللغة، أو  

إىل احتاد عمايل أو أي مجعية أخرى، فإن للعامل أن          اجلنسي أو السياسي، أو االنضمام      
 ".يقدم شكوى إىل املدير التنفيذي مبيناً فيها مجيع الوقائع ذات الصلة

وبصفة عامة، خلصت استعراضات القوانني املتعلقة باملساواة بني اجلنـسني الـيت              -٦٧
ـ )٨(أجريت على مر السنني لفحص مدى االمتثال للصكوك الدولية         تور سيـشيل   إىل أن دس

وقوانينها تضمن محاية جيدة للغاية للمرأة باستثناء حالة العنف العائلي الذي يغطيـه حاليـاً               
  . قانون االعتداء اجلنسي، الذي يثري حتديات معينة

__________ 

العـام  وأوامر القطـاع    . ‘أوامر اخلدمة العامة  ‘تسترشد اإلدارة العامة يف أي حكومة بأوامر إدارية بعنوان           )٦(
 .ة املسؤولة عن اإلدارة العامةأوامر الرئيس، وتصدر حتت سلطة الرئيس عن طريق السلط هي

 .٢٠٠٦ املعدل لسنة ٤يوصفه القانون  )٧(

 .منهاج عمل بيجني، اإلعالن الرمسي لالحتاد األفريقي )٨(
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وال توجد إشارة حمددة إىل العنف ضد املرأة يف الدستور وال إشـارة إىل العنـف                  -٦٨
لتمييز على النحو املشار إليه يف التوصية العامـة         على نوع اجلنس كشكل من أشكال ا       القائم
 من الدسـتور علـى أن       ١٦وفيما خيص احلق يف الكرامة، تنص املادة        ). ١٩٩٢ (١٩رقم  

شخص احلق يف أن يعامل بكرامة تليق باإلنسان وأال يتعرض للتعـذيب، أو املعاملـة                لكل‘
   .‘العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو املهنية أو
، الذي يقدم   ١٩٩٥ من قانون التوظيف لسنة      ٢ املالحقة جرمية يف إطار الفرع       وتعد  -٦٩

 : تعريفاً مناسباً للمالحقة بغرض توجيه املمارسة

 أي تصرف عدائي كحديث أو حملة تصدر عن أي شخص           ‘املالحقة ‘تعين"  
، أو غري ذلك ... ضد شخص آخر على أساس عمر الشخص اآلخر، أو نوع جنسه    

رامة الشخص اآلخر أو جيعل ذلك الشخص يشعر بالتهديد أو اإلهانة           مما ينال من ك   
 ".أو احلرج

وسيشيل طرف يف بروتوكول امليثاق األفريقي حلقوق اإلنسان والـشعوب بـشأن              -٧٠
حقوق املرأة يف أفريقيا فضالً عن عدد آخر من الصكوك اإلقليمية والدولية اليت تعاجل مسألة               

مبا يف ذلك منهاج عمل بيجني، واتفاقية حقـوق الطفـل،           العنف القائم على نوع اجلنس،      
وبروتوكول اجلماعة اإلمنائية للجنوب األفريقي املعين بالقضايا اجلنسانية واإلمنائية، وإعـالن           
اجلماعة اإلمنائية للجنوب األفريقي بشأن القضايا اجلنسانية واإلمنائية وإضافته املتعلقـة مبنـع             

ويشري التصديق على هذه الصكوك إىل تضامن سيشيل مـع          . العنف ضد املرأة والقضاء عليه    
  .النضال العاملي ضد العنف ضد املرأة ومشاركتها فيه

. وتدرك احلكومة أن مثة حاجة إىل تعزيز التـشريعات املتعلقـة بـالعنف العـائلي        -٧١
، أطلقت سيشيل أوىل اسـتراتيجياهتا الوطنيـة بـشأن العنـف العـائلي              ٢٠٠٨ عام ويف

 اليت وضعت من خالل مشاورات واسعة النطـاق مـع أصـحاب             ٢٠١٢-٢٠٠٨ للفترة
وجاء ذلك استجابة لالرتفاع الكبري يف عدد حاالت العنف العائلي اليت يتم اإلبالغ   . املصلحة

). ١٦مبينة مبزيد من التفصيل يف املادة (عنها يف البلد، واليت تكون غالبية ضحاياها من النساء 
مقدمة االستراتيجية الوطنية التزام سيشيل باحلملة العاملية ملكافحـة         ويؤكد التمهيد الوارد يف     

العنف القائم على نوع اجلـنس يـشكل        ‘وهي تعترف بأن    . العنف القائم على نوع اجلنس    
بإحداث تغيري حقيقـي يف     ‘ وتعد   ‘اعتداء خطرياً على احلقوق واحلريات الواردة يف دستورنا       

  .‘بوسحياة الناس الذين يتعرضون هلذا الكا

ويدعم صندوق األمم املتحدة اإلمنائي للمرأة سيشيل يف وضع خطة عمـل وطنيـة             -٧٢
وحمسوبة التكاليف بشأن العنف القائم على نوع اجلنس، اسـتناداً إىل الـدعامات الـست               

زيادة الوعي بالعنف القائم على نـوع اجلـنس واحلمايـة منـه؛             ) ١(لالستراتيجية وهي   
تعزيـز قـدرات مقـدمي      ) ٣(ئ توجيهية، ومواد تدريبية؛     إجراءات موحدة، ومباد   )٢(

التنـسيق،  ) ٦(التشريع والدعوة وكـسب األنـصار؛       ) ٥(إعادة تأهيل؛   ) ٤(اخلدمات؛  
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وسوف تؤدي الدروس املستفادة من التنفيذ إىل صياغة جمموعة         . والبحوث، والرصد والتقييم  
 اجلنس واملالئمة للـسياق احمللـي   شاملة جديدة من القوانني املتعلقة بالعنف القائم على نوع        

  . ا من املمارسات الدولية اجليدةواليت يستفاد فيه
ورغم طول العملية، فإن هناك شعوراً بأن القانون اجلديد بشأن العنـف العـائلي                -٧٣

املرتكز على البحوث واخلربات العملية سوف يستجيب للتحديات الناشئة بفعاليـة أكـرب             
  . لعنف العائلي فضالً عن إعادة تأهيل مرتكبيهوسوف يوفر محاية لضحايا ا

 الوضع القانوين لالتفاقية وإدماج أحكامها يف القوانني والسياسات احمللية  

مـن  ) ٤(٦٤عملية إدماج املعاهدات الدولية يف التشريعات احمللية حمكومة باملـادة             -٧٤
 :دستور سيشيل

العالقات الدولية سـتنفذ  ال يكون أي معاهدة أو اتفاق أو اتفاقية متعلقة ب    "  
أو جيرى تنفيذها بواسطة سلطة الرئيس أو يف إطار تلك السلطة ملزمة للجمهوريـة             

 - مل يتم التصديق عليها ما

 بقانون أو )أ(

  ".بقرار يصوت له أغلب أعضاء اجلمعية الوطنية )ب(

ن  من مبادئ التفسري أن امليثاق السيـشيلي حلقـوق اإلنـسا           ٤٨كما تبني املادة      -٧٥
ينبغي أن يفسر حبيث ال يتعارض مع أي التزامـات دوليـة            ) ٣الفصل  (واحلريات األساسية   

ومن مث ينبغي للقضاة اإلحاطة باجلوانب القانونيـة        . لسيشيل تتعلق حبقوق اإلنسان وحرياته    
 : يلي ملا

 الصكوك الدولية املتضمنة هلذه االلتزامات؛  •

 عن اهليئات الـيت تـضطلع بـإدارة         التقارير ووجهات النظر املعرب عنها الصادرة      •
 تنفيذ هذه الصكوك؛  أو

التقارير والقرارات واآلراء الصادرة عن املؤسسات الدولية واإلقليمية اليت تـضطلع            •
 بإدارة أو إنفاذ االتفاقيات املتعلقة حبقوق اإلنسان وحرياته؛ 

 والـدول   دساتري الدول واألمم الدميقراطية األخرى والقرارات الصادرة عن احملاكم         •
 . األمم فيما يتعلق بدساتريها أو

ومع ذلك، ال يوجد سجل حىت اآلن لورود إشارة إىل االتفاقيـة يف أي أحكـام                   -٧٦
 . صادرة عن احملاكم
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  نشر االتفاقية وترمجتها  
وزعت الوثائق املتعلقة باالتفاقية مبا يف ذلك االتفاقية ذاهتا وتوصيات اللجنة علـى               -٧٧

. ع الوزارات وأصحاب املصلحة الرئيسيني يف أثناء عملية كتابة التقرير         نطاق واسع على مجي   
، وبالذكرى السنوية الثالثني التفاقية     ٢٠١٠مارس  / آذار ٨واحتفاالً باليوم الدويل للمرأة يف      

 الوطنية مقالـة عـن    Nationالقضاء على مجيع أشكال التمييز ضد املرأة، خصصت صحيفة          
ما أذيع برنامج خاص عن االتفاقية علـى حمطـة تلفزيـون            ك. االتفاقية على صفحة كاملة   

Viv Plis           لشرح التمييز بصورته الواردة يف مواد االتفاقية ودعم بإجراء مقابالت وتقدمي مناذج
وكانت تلـك  ). SBC(حلاالت حتدث كل يوم كما أذيع ذلك على شبكة التلفزيون الوطنية   

  . التفاقية على قطاع واسع من عامة اجلمهورهي املرة األوىل اليت تنشر فيها معلومات عن ا
واكتسبت اجلماعات النسائية، والنشطاء يف جمال حقوق اإلنـسان، والعـاملون يف          -٧٨

القضاء من املهتمني بالقضايا النسائية خربة يف االتفاقية من خالل التدريب، واملـشاركة يف              
ومل تترجم االتفاقية بعد إىل اللغـة    . املؤمترات والدراسات اليت جيري تنظيمها يف أعايل البحار       

غـري أن   . الكريولية، وهي اللغة األصلية وأكثر اللغات اليت يستخدمها الـسكان انتـشاراً           
   .الكريولية واإلنكليزية والفرنسية تستخدم كلها كلغات رمسية ووطنية يف سيشيل

افة اخلاصـة   وترمجت إحدى املنظمات غري احلكومية إىل اللغة الكريولية وثيقة اإلض           -٧٩
باجلماعة اإلمنائية للجنوب األفريقي ملنع العنف ضد األطفال والنساء والقضاء عليه، ومت نشر             
حتالف التضامن من أجل األسرة والتفاصيل العريضة لربوتوكول االحتاد األفريقي من خـالل             

ل جمموعة من حلقات العمل اليت عقدهتا على مستوى اجملتمع احمللي يف مجيع املنـاطق خـال               
 اللجنة املعنية باملسائل اجلنسانية التابعة لوحدة االتصال باملنظمات غري احلكومية،           ٢٠٠٩ عام

   .ومولت السفارة األمريكية املشروع. بالتعاون مع إدارة التنمية االجتماعية
واتفاقية حقوق الطفل هي املعاهدة الدولية اليت وزعت على أوسع نطاق أساساً من               -٨٠

وقد مت إعداد طبعـة مـن   . نة الوطنية حلماية الطفل واجمللس الوطين للطفل خالل جهود اللج  
االتفاقية باللغة الكريولية كما وزعت على نطاق واسع يف املدارس كتيبات عـن حقـوق               

ونفذت عملية واسعة النطاق لزيادة الـوعي       . ومسؤوليات األطفال من فئات عمرية خمتلفة     
لمني، واآلباء، ورابطات املعلمني، واملنظمات والـدوائر       باالتفاقية لدى أطفال املدارس، واملع    

التفاصيل موثقة يف التقرير املقـدم يف       (اليت تعمل مع األطفال، مبا يف ذلك اجلهات القضائية          
 ). إطار اتفاقية حقوق الطفل

 بعنوان  (Ref: 9.ACP.SEY.003) مشروع تابع لالحتاد األورويب      ٢٠٠٩ونفذ يف عام      -٨١
قدرات الوطنية للجهات الفاعلة احلكومية وغري احلكومية يف سيشيل من أجـل            برنامج بناء ال  

وتتمثل أهداف عنصر حقوق    . تعزيز حقوق اإلنسان وقامت بتنسيقه جلنة الشؤون اإلنسانية       
اإلنسان يف املشروع يف تعزيز قدرة ضباط الشرطة يف العمل باملمارسات املتعلقـة باملـسائل        

مبا يف ذلك مدونات قواعد السلوك، وحماربة الفـساد         (حترامها  اجلنسانية وحقوق اإلنسان وا   
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وزيادة احلساسية لدى وسائط اإلعالم، والعاملني يف القضاء، واجملتمع املدين          ) وغسل األموال 
كما مثلت املعارف املتعلقة مبعاهدات حقوق اإلنسان، مبا فيها االتفاقية          . بشأن هذه القضايا  

  .  احلساسية والتدريبعنصراً مهماً يف برنامج زيادة
ونفذت برامج زيادة احلساسية والوعي يف إطار املشروع املشار إليه أعاله ملـصلحة               -٨٢

حديثي االلتحاق بالشرطة، والعاملني يف وسائط اإلعالم، والعاملني يف املدارس واجملتمعـات            
ـ    ٢٦وكجزء من املشروع، مت تدريب      . ٢٠٠٩ و ٢٠٠٨احمللية خالل عامي     ال  مدرباً يف جم

. على عمليات التدريب يف جمال حقوق اإلنـسان       )  امرأة ١٣ رجالً و  ١٣(حقوق اإلنسان   
  . وترد يف التذييل قائمة كاملة باألنشطة اليت نفذت يف إطار هذا املشروع

، أجرى ديفيد جونسون، وهو ممثل إقليمي من مكتـب املفـوض            ٢٠٠٩ويف عام     -٨٣
بري باملكتب حلقة عمل عـن إدارة العدالـة   السامي حلقوق اإلنسان، ونرياج داوادي وهو خ     

.  من العاملني يف سلك القضاء، وجلنة حقوق اإلنسان واملهن القانونية األخـرى  ٣٣حضرها  
وكان بني املواضيع اليت غطتها حلقة العمل حقوق الطفل، وحقوق املرأة، واحلق يف املساواة              

  .وعدم التمييز، ودور احملاكم يف محاية تلك احلقوق

  وامل والصعوباتالع  
يزال هنـاك   على الرغم من اجلهود اليت تبذهلا احلكومة واملنظمات غري احلكومية، ال           -٨٤

الكثري من املفاهيم اخلاطئة عن املنظور اجلنساين واحلقوق اجلنسانية حىت بني الفئـات الفنيـة    
يات الوعي  العاملة يف جمال حقوق اإلنسان كما أشار تقرير دراسة خط األساس املتعلق مبستو            

 يف املائة   ٧٢ويشري التقرير إىل أن     . )٩(٢٠٠٨حبقوق اإلنسان وفهمها يف سيشيل الصادر يف        
 يف املائة أهنـم     ١٦من الذين استجابوا للمسح ذكروا أهنم ملمون باحلقوق اجلنسانية، وذكر           

قدمت غري أن التعاريف والتفسريات اليت      .  يف املائة إجابات خمتلطة    ١٢غري ملمني هبا وأعطى     
وذكـر  . فيما يتعلق حبقوق اإلنسان كشفت عن وجود تصور أويل ملفاهيم حقوق اإلنسان           

حلقات العمل واحللقات الدراسـية  ) أ(املستجيبون أهنم مسعوا عن حقوق اإلنسان من خالل  
  .وسائط اإلعالم) د(أماكن العمل؛ ) ج(قراءة الدراسات والبحوث؛ ) ب(واملؤمترات؛ 

ا اجلنسانية تعترب إىل حد كبري أموراً ختص املرأة كمـا أن الرجـال               القضاي لوال تزا   -٨٥
ومثة حاجة للدعوة والبحوث الـيت      . يعزفون عن املشاركة بصورة بناءة يف القضايا اجلنسانية       

ويلزم تعيني شخصيات بارزة من الذكور من أجـل جنـاح زيـادة             . تفند املفاهيم اخلاطئة  
  .ب يف سيشيلاحلساسية بالقضايا اجلنسانية والتدري

__________ 

 عامـة   تقييم أجراه ميكل روزالني لقياس مستويات الوعي وفهم املعارف املتعلقة حبقوق اإلنـسان لـدى               )٩(
  .السكان يف سيشيل
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  ٢املادة   
  االلتزامات املتعلقة بالقضاء على التمييز

  مبدأ املساواة  
، يضمن دستور سيشيل، وهو القانون األعلى، احلقوق واحلماية ١كما ورد يف املادة    -٨٦

املتساويني للمرأة والرجل دومنا متييز يف مجيع جوانـب احليـاة الـسياسية، واالجتماعيـة،               
ومع مرور السنني، بذلت جهود متواصلة الستعراض القوانني الفرعية         . ثقافيةواالقتصادية، وال 

اليت ال تتسق مع الدستور أو اليت متيز ضد املرأة والطفل للنهوض هبا إىل مـستوى املعـايري                  
وقد مت إنشاء جلنـة لتحقيـق       . الدولية وتوفري محاية أفضل للمرأة يف جمتمع حديث ومتطور        

اليت هلا أيضاً تأثري على حياة املرأة (تصلة بالطفل واتفاقية حقوق الطفل االتساق بني القوانني امل
   .وقدمت توصيات عديدة) واألسرة

 التشريع  

حبلول أوائل التسعينيات من القرن املاضي، كان قد مت إلغاء معظم األحكام التمييزية               -٨٧
ترد (عدم االتساق الضئيلة    ويكشف التحليل القانوين عدداً قليالً جداً من أوجه         . يف القوانني 

علـى أنـه    . تلقى حالياً اهتمام صانعي السياسات واملشرعني     ) تفصيالً يف املواد ذات الصلة    
يزال يلزم إدخال مزيد من اإلصالح على القوانني املتعلقة بالدعارة واالجتار بالبشر والعنف              ال

الة أوجه الغموض وتوفري    القائم على نوع اجلنس وحتديثها لكي تعكس احلقائق الراهنة، وإلز         
كما تـرد  . ١٦ و٩وترد اخلطوات اليت تتخذ يف هذا االجتاه حتت املادتني . محاية أكرب للمرأة 

   . تفاصيل اجلهود اليت تبذهلا احلكومة حملاربة العنف العائلي البغيض١٦حتت املادة 
 .  بعض القوانني واألحدث اليت تؤثر يف املرأة والطفل٢ويبني اجلدول   -٨٨

  ٢اجلدول 
  القوانني احلديثة وتأثريها على املرأة 

 التأثري التشريع

ــسنة  ــل ل ــانون الطف ، ١٩٨٢ق
Cap 28 ،) ١٩٩٨املعدل يف عام( 

يرتب إلنشاء حمكمة لألسرة ملعاجلة مـسائل حـضانة األطفـال
ورعايتهم وإعالتهم نتيجة الرتفاع عدد األمهات غري املتزوجـات

وهو يتـيح ألي مـن. الزوجيةواألطفال املولودين خارج نطاق     
 .الوالدين طلب نفقة من الوالد املتخلف من أجل دعم الطفل مالياً

 يسمح بتمديـد قتـرة٢٠٠٥ومثة تعديل أدخل على القانون يف       
 . ملواصلة الدراسة٢١-١٨الدعم املايل للطفل يف سن 

وتتيح السمات الفريدة للقانونني كليهما بأن يقوم صاحب العمل
  .نفقة آلياً من الوالد املتخلف عن السدادباستقطاع ال

 .تقدم خدمات حمكمة األسرة دون مقابل
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 التأثري التشريع

محايـة  (قانون العنـف العـائلي      
 ٢٠٠٠لسنة ) الضحايا

العنف"احلماية لضحايا   ) محاية الضحايا (يوفر قانون العنف العائلي     
كما ميكـن أن حيظـر علـى. من خالل أوامر احلماية   " العائلي

 املمتلكات املنقولة كاألثـاث واملتعلقـاتاملستجيب من حيازة  
وال يفرض القانون جزاءات على العنف العـائلي ولكنـه. املرتلية

ويعاقـب أي. يفرض باألحرى عقوبات على انتهاك أمر احلماية      
شخص يدان بانتهاك أمر محاية صادر مبوجب القـانون بغرامـة

 سـنوات أو٣ روبية سيشيلية أو للحبس ملـدة        ٣٠٠٠٠قدرها  
 .العقوبتني معاًب

شـروط  (التوظيف  ) ١(١٦القانون  
  )التوظيف
 بشأن إجازة احلمـل     ١٩٩١قوانني  
   والوالدة

 ١٩٩٥قانون التوظيف لسنة 

١٤يوفر نصاً يتيح احلصول على إجازة مدفوعة األجر للوالدة مدهتا           
 أسابيع جلميع العاملني٤أسبوعاً وإجازة غري مدفوعة األجر مدهتا       

ي يشغلن وظيفة للعمل طول الوقـت أو لـبعضمن اإلناث الالئ  
 أسبوعاً خالل١٤ أسابيع إىل    ٨زيدت إجازة الوالدة من     . (الوقت
 )٢٠٠٩-١٩٩٤الفترة 

شـروط  (التوظيف  ) ٢(٦ القانون
  .)١٠(١٩٩١قوانني، ) التوظيف

  إجازة احلمل والوالدة
  

  محاية احلمل والوالدة
 ٢٣القانون 

للمرأة بدءاً من الوقت الـذيينظم العمل اإلضايف والعمل الليلي      
  . أشهر وحىت ثالثة أشهر بعد االنعزال٦تصل فيه فترة احلمل إىل 

 
 

يوفر نصاً يتيح نقل الوظيفة من دون خسائر يف األجور عند تقدمي
 .شهادة طبية إذا كان العمل احلايل ضاراً بصحة األم والطفل

   ١٩٩٦تعديل قانون العقوبات، 
١٥٣-١٣٠  

 القضائية ملرتكيب جرائم االعتداء اجلنسي يزيد مـنييسر املالحقة 
فرص اإلدانة على أساس األدلة املتعلقة بالضحية ودومنا حاجة إىل

  .أدلة معززة
 . يتيح اإلدانة باالغتصاب يف نطاق الزواج أو العالقات

يـق التلفـازيتيح للضحايا تقدمي األدلة يف غرفة مستقلة وعن طر         ١٩٩٥ لسنة األدلة تقدمي تعديل قانون
 .وبصحبة األصدقاء واألقارب ملساندته عاطفياً

   ١٩٩٤قانون إهناء احلمل لسنة 
   ٣الفرع 

 
  ٤ الفرع

لتوفري احلماية لصحة املرأة احلامل ومنع من خطر ظهور شذوذ بدين
 من القانون لطبيـب أمـراض٣أو عقلي يف الطفل، ويتيح الفرع       

   .ثالثة من األطباء املمارسنيالنساء إهناء احلمل بناء على توصية من 
عندما تقرر احملكمة أن احلمل حدث نتيجة اغتصاب، أو مجـاع

 لطبيب أمـراض النـساء٤احملارم أو لتشويه السمعة، يتيح الفرع  
  .إهناء احلمل

  السياسات واالستراتيجيات  
الوطنية مع أن البلد ليس لديه يف الوقت الراهن سياسة جنسانية وطنية، فإن السياسة                -٨٩

وخطة العمل املتعلقة هبا واستراتيجية التنمية االجتماعيـة    ) ٢٠٠٧(للتنمية املستدامة للسكان    
__________ 

 .١٩٩٥قانون التوظيف لسنة  )١٠(
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، تعيد التأكيد على ضرورة تعزيز املساواة واإلنصاف بني اجلنـسني  ٢٠٠٠لسيشيل بعد عام    
ودمج املنظور اجلنساين يف مجيع السياسات االقتصادية واالجتماعية والتخطيط لذلك علـى            

  :واألهداف الرئيسية الستراتيجية التنمية االجتماعية هي. ل املستوياتك

 التخفيف من وطأة الفقر؛  )أ(  

 حتقيق العدالة يف التوزيع؛  )ب(  

 تعزيز املشاركة الشعبية؛  )ج(  

 . كفالة اتباع هنج متكاملة للتنمية االجتماعية )د(  

 ميثل اسـتراتيجية رئيـسية لتحقيـق        ومثة اعتراف بأن التعميم الفعال للمنظور اجلنساين        
  . األهداف هذه
، أطلقت وزارة الصحة والتنمية االجتماعية االستراتيجية الوطنية للعنف         ٢٠٠٧ويف    -٩٠

 : وأهدافها هي. ٢٠١٢-٢٠٠٨العائلي للفترة 

تعزيز وتوليف أنشطة أصحاب املصلحة املتعددين من أجل استجابة متكاملة  )أ(  
 للعنف العائلي؛ 

التقليل من أوجه ضعف املرأة والرجل إزاء العنف العائلي، سواء من جانب             )ب(  
  وقوع ضحايا للعنف أو مرتكبني له؛

 التقليل من تأثري العنف العائلي على األطفال؛  )ج(  

 . هتيئة بيئة مواتية لتحسني املساواة واإلنصاف بني املرأة والرجل )د(  

 : ترمي إىلوتتضمن االستراتيجية الوطنية عناصر   -٩١

 فهم نطاق العنف العائلي وأسبابه وعواقبه يف سيشيل؛  )أ(  

 تعزيز التشريعات واهلياكل التشريعية املتعلقة بالعنف العائلي؛  )ب(  

 تعزيز استجابة الشرطة حلاالت العنف العائلي؛  )ج(  

العمل على توفري استجابة متكاملة وفعالة للجهات العديـدة الـيت تقـدم      )د(  
 ت يف حاالت العنف العائلي؛ اخلدما

 رصد وتقييم تنفيذ االستراتيجية الوطنية؛  ) ه(  

 الدعوة إلدارة متكاملة للبيانات بني القطاعات العديدة؛  )و(  

 إدارة املخاطر باعتبار ذلك استراتيجية قصرية األجل للوقاية؛  )ز(  

 إعادة تأهيل مرتكيب العنف العائلي وضحاياه؛  )ح(  
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 اية وملجأ للضحايا احملتمل تعرضهم خلطورة عالية؛ توفري مح )ط(  

  تداخل إدارة املخاطر بني عنف قرين املساكنه واالعتداء على األطفال؛ )ي(  

  االضطالع حبمالت تثقيف عامة كاستراتيجية وقائية طويلة األجل؛ )ك(  

 . الدعوة ملراجعة سياسة هيئة اإلذاعة السيشيلية املتعلقة بالعنف )ل(  

 إطـاراً لتحويـل   ١٦وتوفر خطة العمل احملسوبة التكاليف الواردة يف إطار املـادة     -٩٢
 . االستراتيجيات إىل إجراءات عملية

  االنتصافاحلماية وسبل     
.  لرفع الظلم عن النساء الالئي انتـهكت حقـوقهن         االنتصافهناك عدد من سبل       -٩٣

ر، تنص على تقدمي طلب إىل احملكمة        من الدستور اليت تعاجل عدم االمتثال للدستو       ٤٦فاملادة  
الدستورية للتصدي للحاالت اليت ينتهك فيها أو حيتمل أن ينتهك فيها حكـم مـن أحكـام                 

 ،٢٠٠٩-١٩٩٤وتبني اإلحصاءات املستقاة من احملكمة الدستورية أنه مت خالل الفترة           . الدستور
  . قضية رفعها رجال٦٦ قضية من نساء مقابل ١٥رفع 

 من أجـل النـهوض      )١١(٢٠٠٨ أخالقيات املوظفني العموميني لعام      وصدر قانون   -٩٤
 : باألخالقيات يف اخلدمة العامة، وتعزيز احلكم الرشيد والقضاء على الفساد

يضطلع املوظف العمومي بواجباته وفقاً للقانون ويعترف على النحو الواجب          "  
  .)١٢(" من الدستورباحلقوق األساسية واحلريات والواجبات املبينة يف الفصل الثالث

 من القانون املالحقة اجلنسية من جانب موظف عمومي ملوظـف           ١٦وجيرم الفرع     -٩٥
 جلنة  ٢٠وينشئ الفرع   .  من جانب موظف آخر    )١٣(عمومي آخر أو ألي من أفراد اجلمهور      

أخالقيات للموظفني العموميني للتحقيق والبت يف ما إذا كان موظف عمومي قـد انتـهك             
 ويف حاالت خمالفة املدونة، حتيل اللجنة األمـر إىل          .)١٤(وك واألخالقيات مدونة قواعد السل  

 وإذا رأت اللجنة بعد .)١٥(اهليئة املناسبة أو إىل الشخص املناسب الختاذ اإلجراء التأدييب املالئم     
التحقيق أنه يتعني النظر يف إجراء حماكمة مدنية أو جنائية، فإهنا حتيل األمر إىل املدعي العـام                 

 .)١٦( سلطة مناسبةإىل أو

__________ 

  .٢٠٠٨ لسنة ١٤القانون  )١١(

اجلزء األول، من ميثاق سيشيل للحقوق واحلريات األساسية؛ اجلزء الثاين، الواجبات األساسـية؛ اجلـزء                )١٢(
 .ف؛ واجلزء اخلامس، مبادئ التفسريالثالث، حالة الطوارئ والوفورات؛ اجلزء الرابع، سبل االنتصا

 .٢٠٠٨ من قانون األخالقيات للموظفني العموميني لسنة S 16لفرع ا )١٣(

 .٢٠٠٨ من قانون األخالقيات للموظفني العموميني لسنة S 20(1)الفرع  )١٤(

 .املرجع نفسه )١٥(

 .٢٠٠٨ من قانون األخالقيات للموظفني العموميني لسنة S 32الفقرة  )١٦(
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 :  من قانون العقوبات على احلماية من التمييز يف اخلدمة العامة٩٦كما تنص املادة   -٩٦

أي شخص يعمل يف اخلدمة العامة، يسئ استخدام وظيفته أو يوعز بإساءة            "  
استخدامها يف أي عمل أو يقوم بأي عمل تعسفي يضر حبقوق شخص آخر تقـع               

 ". سنوات٣ح عرضة للسجن ملدة عليه تبعة ارتكاب جنحه ويصب

 ١٩٩٥كما أنه منصوص على احلماية من التمييز يف إطار قانون التوظيـف لـسنة              -٩٧
 من قانون S 46A(1)وينص الفرع . الذي ينطبق على مجيع العاملني يف القطاعني العام واخلاص

  :  على ما يلي)١٧(التوظيف
ون التوظيـف   عندما يتخذ صاحب عمل قراراً بالتوظيف مبوجـب قـان         "  

 يف غري مصلحة عامل على أساس عمر العامـل، أو نـوع جنـسه،               ١٩٩٥ لسنة
العنصر الذي ينتمي إليه، أو لون بـشرته، أو جنـسيته، أو لغتـه، أو ديانتـه،                 أو
، أو توجهـه اجلنـسي      املناعة البـشري  إعاقته، أو وضعه بالنسبة لفريوس نقص        أو
عية، جاز للموظف أن يقـدم شـكوى        السياسي، أو انتمائه الحتاد عمايل أو مج       أو

 ".للرئيس التنفيذي يذكر فيها تفاصيل مجيع الوقائع ذات الصلة

، يعاقب األشخاص الذين يـدانون      )١٨( من قانون التوظيف   S 77(2)ومبوجب الفرع     -٩٨
 ٤٠٠٠٠ بغرامة قدرها )١٩( من قانون التوظيفS 46B وS 46A(1)يف جرائم يف إطار الفرعني 

إذا كانت اجلرمية ذات طابع مستمر بعد اإلدانة، يصبح الـشخص املـدان             و. روبية سيشيلية 
 روبية سيشيلية   ٤٠٠مذنباً جبرم آخر لكل يوم يستمر فيه اجلرم ويعاقب بغرامة إلزامية قدرها             

 ويف احلاالت اليت يدان فيها صـاحب   .)٢٠(باإلضافة إىل أي عقوبة تفرض على أي جرم آخر        
ل أو يؤثر يف أكثر من عامل، فإن الغرامـات والعقوبـات            العمل جبرم يتعلق بأكثر من عام     
  .)٢١(اإللزامية تفرض بشأن كل عامل

 علـى  ١٩٩٥ من قانون التوظيف لـسنة  )٢٢(٦ من اجلدول S 73Aوينص الفرع   -٩٩
  . تشكيل حمكمة التوظيف وواليتها القضائية وسلطاهتا وغري ذلك من املسائل املتصلة هبا

__________ 

 .٢٠٠٦ لسنة ٤باعتباره القانون املعدل  )١٧(

 .املرجع نفسه )١٨(

 .نفسهاملرجع  )١٩(

 . من قانون التوظيفS 77(3)الفرع  )٢٠(

 . من قانون التوظيفS 77(4)الفرع  )٢١(

 .٢٠٠٨ لسنة ٢١بصورته املعدلة بالقانون  )٢٢(



CEDAW/C/SYC/1-5 

GE.12-41452 32 

  املؤسسات العامة  
س أمني املظامل وجملس الطعون املتعلقة باخلدمة العامة هيئتان رئيـسيتان أنـشئتا             جمل  -١٠٠

ويعني الرئيس أمني املظامل مـن  . ١٤٨-١٤٥ واملواد ١٤٤-١٤٣مبوجب الدستور يف املواد  
.  خيدم لفترة مدهتا سبع سنوات قابلة للتجديد       )٢٣(مرشحني تسميهم هيئة التعيينات الدستورية    

. مل يف االضطالع بوظائفه لتوجيه أو سيطرة من أي شـخص أو هيئـة             وال خيضع أمني املظا   
  :وتتضمن سلطة أمني املظامل ما يلي

  التحقيق يف الفساد يف اخلدمة العامة؛  •
 مساعدة األشخاص الذين تضررت حقوقهم الدستورية؛  •

 النضمام إىل أي قضية تتعلق بانتهاك احلقوق األساسية؛  •

 . اً غري دستوريرفع قضية إلثبات أن هناك قانون •

وميكن ألمني املظـامل أن     . وميكن ألي إنسان أن يطلب إىل أمني املظامل إجراء حتقيق           -١٠١
حيقق مع أي هيئة عامة حىت الرئيس مبا يف ذلك التحقيق مع الرئيس غري أنـه ال ميكـن لـه     

 وإذا اقتنع أمـني   . التحقيق يف أداء أي وظيفة قضائية أو مع أي شخص يؤدي وظيفة قضائية            
املظامل بأن الشكوى مربرة، فإنه يبعث بتقرير وتوصيات إىل اهليئة املعنية ويرسل نسخة منهما              

وإذا مل يتم اختاذ إجراء عمالً بالتوصية، فإنه ميكن ألمني املظامل إرساهلما معاً             . للوزير املسؤول 
يبلغ الـشخص  وجيب على أمني املظامل أن      . مرفقاً هبما املالحظات إىل رئيس اجلمعية الوطنية      

كما جيب على أمني املظامل أن يقدم تقريراً إىل اجلمعية الوطنية           . الذي قدم الشكوى بالنتيجة   
   .عن عمل املكتب

وتـبني  . )٢٤(١٩٩٣ووظيفة أمني املظامل يتقلدها مرشح من الرجـال منـذ عـام               -١٠٢
 املكتب خالل   اإلحصاءات املستقاة من مكتب أمني املظامل أن من بني القضايا اليت حقق فيها            

 قضية، بلغ إمجايل الشكاوى اليت تقـدمت هبـا         ٥٥٩ والبالغ عددها    ٢٠٠٩-٢٠٠٤ الفترة
ويبني هذا أن معدل جلوء املرأة إىل مكتب أمني املظامل          ).  يف املائة  ٤٥,٩( قضية   ٢٥٧إناث  

وكشفت مناقشات أجريت مع موظفة يف مكتب أمني املظامل    . مماثل ملعدل جلوء الرجل تقريباً    
.  شكاوى املرأة تتعلق بصورة عامة بالتوظيف واإلسكان واملـسائل املتعلقـة باألراضـي       أن

 األخرية، ثالث قضايا مالحقة جنسية يف       ١٢    وذكرت أهنا ميكن أن تتذكر خالل السنوات ال       
العمل مت اإلبالغ عنها وقضية واحدة تتعلق بعدم املساواة يف األجر عن العمل املـساوي يف                

  .ها بصورة مرضيةالقيمة مت تسويت

__________ 

 .نظام لتعيني املوظفني رفيعي املستوى غري املنتخبني بطريقة مستقلة )٢٣(

 .٢٠١٠عينت أول امرأة أمينة للمظامل يف  )٢٤(
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ويستمع جملس الطعون املتعلقة باخلدمة العامة لشكاوى من أشخاص يتظلمون من             - ١٠٣
التعيينات، والترقيات، وعمليات إهناء اخلدمة، واملؤهالت وإجراءات التأديب يف اخلدمـة           

 وميكن جمللس الطعون أن يوعز إىل اهليئة العامة املعنية باختـاذ اإلجـراء املناسـب              . العامة
بالطريقة الواردة يف األمر خالل الفترة الزمنية احملددة وفيما يتعلق بإخفاق اهليئة العامـة يف               

كما يتعني على جملس الطعون تقدمي تقرير سنوي عن أدائه . تقدمي تقرير إىل اجلمعية الوطنية
   .إىل اجلمعية الوطنية

هود حتـت القـسم،     وجمللس الطعون سلطة اإللزام بإحضار الشهود، ومناقشة الش         -١٠٤
ويتألف جملس الطعون من ثالثة أعضاء،      . وفحص السجالت ذات الصلة ومعاينة أي أماكن      

ويقوم كل من الرئيس ورئيس املعارضة بتعيني واحد لكل منهما ويقوم العـضوان املعنيـان               
وال تتوفر مـن اجمللـس      . وقد توىل رجال رئاسة اجمللس منذ إنشائه      ). الرئيس(بتعيني الثالث   

وذكرت إدارة اإلدارة العامة أهنا مل تتلق خـالل فتـرة           . نات مفصلة حبسب نوع اجلنس    بيا
   .االستعراض أي شكاوى تتعلق باملالحقة اجلنسية أو التمييز على أساس نوع اجلنس

 الذي صدر مؤخراً اللجنة الوطنية      )٢٥()٢٠٠٩(وينشئ قانون محاية حقوق اإلنسان        -١٠٥
دعاءات بوقوع انتهاكات حلقـوق     حقيق يف اال  فها سلطة الت  حلقوق اإلنسان اليت تشمل وظائ    

اإلنسان، واستعراض ضمانات محاية حقوق اإلنسان، والتوصية بـاإلجراءات الـيت تتخـذ            
وتـضم اللجنـة    . )٢٦(للتخفيف من العوامل أو املصاعب اليت تعرقل التمتع حبقوق اإلنسان         

وال تتوفر إحصاءات عنها    .  الذكور الوطنية حلقوق اإلنسان يف الوقت الراهن ثالثة أعضاء من        
 . حىت اآلن

 العوامل والصعوبات  

سجالت مكتب أمني املظامل، واحملكمة الدستورية، وجملس الطعون املتعلقة باخلدمة            -١٠٦
العامة، وحمكمة التوظيف ال تتضمن عادة بيانات مفصلة حبسب نوع اجلـنس أو مقـسمة               

ن الصعب استنباط استنتاجات موثوقة عـن       ولذلك، فإن م  . حبسب طبيعة الشكوى املقدمة   
 .فعالية هذه املؤسسات يف التصدي النتهاكات حقوق اإلنسان للمرأة

وأظهر تقرير عن حتديد خط أساس ملستويات الوعي حبقوق اإلنـسان يف سيـشيل              -١٠٧
 أن أمني املظامل جاء العاشر يف الترتيب وأن جملس الطعـون جـاء              (Rosalie 2008)وفهمها  

تيب السابع عشر عندما طلب من املشاركني يف املسح ترتيب املؤسـسات حبـسب              التر يف
نقص املعارف املتعلقة بعمل هـذه      ) ١. (وقد قدم لذلك تفسريان   . احترامها حلقوق اإلنسان  

عدم النظر إىل املؤسسة على أهنا تعمل يف جمـاالت          ) ٢ (؛املؤسسات لدى عامة السيشيليني   
  . تتعلق حبقوق اإلنسان

__________ 

 .٢٠٠٩ لسنة ٣القانون  )٢٥(

 .٢٠٠٩ية حقوق اإلنسان لسنة  قانون محا٦ و٥٥٣املادتان  )٢٦(
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ة عدد قليل جداً من القضايا املقدمة من نساء بشأن التمييز اجلنسي أو املالحقـة               ومث  -١٠٨
ومن الناحية اإلجرائية، يتم التحقيق يف هذه القضايا على مستوى األمني الرئيـسي             . اجلنسية

ويعتقد أن بعض القضايا املقدمة يف إطار       . وإصدار توجيهات إىل املوظفني ملعاجلة أي مشاكل      
. دومنـا مـربر  /التمييز اجلنسي ختتفي وراء إهناء للوظائف بطريقة غري عادلة   /نسيةاملالحقة اجل 

وهناك شعور أيضاً بأنه ال يتم اإلبالغ عن الكثري من القضايا بـسبب اجلهـل بـالقوانني                 
   .والسياسات، واخلوف من االنتقام، وعزوف الضحايا والشهود على التقدم بصورة رمسية

ساسية والتدريب من أجل كسر حاجز الـصمت بـشأن          ومن الضروري زيادة احل     -١٠٩
مسائل مثل املالحقة اجلنسية يف العمل بنفس الطريقة اليت تتصدى هبا احلكومة ملسألة العنف               

وجيب تشجيع أصحاب العمل على وضع سياسات يسترشد يف وضـعها مبدونـة             . العائلي
أن تـضاعف احلكومـة     ومن الضروري   . السلوك للخدمة العامة إلجياد أماكن عمل مناسبة      

واملنظمات غري احلكومية جهودها من أجل توفري التدريب املناسب وزيادة احلساسية جلميـع      
وتوفر خطة العمل الوطنية بشأن العنف القائم على نـوع          . فئات املوظفني، مبن فيهم الرجال    

راً ويعد التمويل عنـص   . اجلنس استجابة شاملة جلميع أشكال العنف القائم على نوع اجلنس         
  .حامساً يف جناح تنفيذ اخلطة

  ٣املادة   
  النهوض باملرأة

وسوف . ٢ و١ورد وصف اإلطار التشريعي حلماية املرأة والنهوض هبا حتت املادتني       -١١٠
يركز هذا الفصل على اآللية الوطنية لتنفيذ املنظور اجلنساين وتعميمه ووصف بعض األنشطة             

ة العاملة يف اجملال اجلنساين على مدى السبع عـشرة          اليت اضطلعت هبا خمتلف اللجان الوطني     
وسوف يتناول هذا الفصل أيضاً االستفسارات اليت توجهها جلنة القضاء علـى            . سنة املاضية 

التمييز ضد املرأة بشأن دور إدارة التنمية االجتماعية ووظائفها وآليات التنظيم والرصد الـيت            
   .وطين إلدارة املسائل اجلنسانيةجيري وضعها من أجل إعادة تنشيط الفريق ال

. وال يوجد يف سيشيل وزارة أو إدارة خمصصة لشؤون املرأة أو الشؤون اجلنـسانية               -١١١
وقد جرت العادة على أن تكون املسائل املتصلة بالنهوض باملرأة واملساواة بني اجلنسني ضمن              

الوزارات املختلفة على مر    مسؤولية الوحدات أو امللفات اجلنسانية أو األمانات املوجودة يف          
وتقدم برامج الدعم واخلدمات اليت تقدم للمرأة والطفل واألشخاص ذوي اإلعاقـة            . السنني

وغريهم من الفئات الضعيفة مبا فيها الرجل داخل اجملتمع من خالل أقسام خمتلفـة يف إطـار         
لع عـدد مـن   كما يضط. ويرد أدناه وصف لواليات هذه األقسام  . إدارة التنمية االجتماعية  

بأدوار مهمة يف   ) ٧يرد وصف هلا حتت املادة      (املنظمات غري احلكومية واجلماعات الكنسية      
  .تقدمي اخلدمات والدعم للنساء واألطفال
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 يف إطـار مبـادرة      ١٩٩٢وأنشئ أول مركز تنسيق وطين للشؤون اجلنسانية يف عام            -١١٢
وقد حفز على االضطالع هبذه املبـادرة       . التخطيط والبيئة اليت أطلقتها وزارة الشؤون اخلارجية      

دراستان رئيسيتان أجرامها برنامج األمم املتحدة اإلمنائي شكلتا األساس لوضع خطـة لتنميـة              
ووضعت خطة تنمية املـوارد     . املوارد البشرية واستراتيجية وبرنامج وطنيني للشؤون اجلنسانية      

العاملة املاهرة ولتشجيع دخـول     لسد أوجه النقص الشديد يف اليد       ) ٢٠٠٠-١٩٩٤(البشرية  
   .املرأة إىل سوق العمل

ونقلت املسؤولية عن ملف الشؤون اجلنسانية إىل وزارة الشؤون اإلداريـة والقـوى               -١١٣
وعينت ثالثة مراكز تنسيق استراتيجية لتعميم املنظور اجلنساين يف عملية          . ١٩٩٥العاملة يف عام    

طيط والبيئة يف وزارة الشؤون اخلارجية، ووزارة الشؤون        وهي دائرة التخ  . تنمية املوارد البشرية  
واضطلعت دائرة التخطيط والبيئة بـوزارة      . اإلدارية والقوى العاملة، واملعهد السيشيلي لإلدارة     

الشؤون اخلارجية مبسؤولية إدماج املنظور اجلنساين يف صياغة السياسات وختطـيط وتنـسيق             
وتولت وزارة الـشؤون اإلداريـة      . بري مصادر للتمويل  تعميم املنظور اجلنساين مبا يف ذلك تد      

والقوى العاملة مسؤولية ضمان إدماج املنظور اجلنساين يف مجيع الربامج اإلمنائية على املـستوى   
القطاعي، بينما يتمثل دور املعهد السيشيلي لإلدارة يف تقوية القدرات اجلنسانية وتنمية القـدرة         

وبـدالً  . وره كمعهد للتدريب أثناء العمل وللتنمية اإلدارية      على املستوى التنظيمي من خالل د     
عن إجياد آليات جنسانية جديدة، تتوىل املسؤولية عن تعميم املنظور اجلنساين علـى مـستوى               

  .املؤسسات، عهد بذلك إىل وحدات تنمية املوارد البشرية داخل كل وزارة من الوزارات

دراً من النجاح نتيجة التزام عدد قليل من        وحققت خطط تعميم املنظور اجلنساين ق       -١١٤
النساء املخلصات والتعاضد الذي أوجده مؤمتر بيجني، غري أهنا عانت من نقص األفراد املهرة              

كمـا عـاىن    . واألموال يف وحدات تنمية املوارد البشرية الالزمة للتشغيل الكامل للربنامج         
، وعدم وجود واليات واضحة ملختلف      التنسيق على املستوى الوطين من تنقل األفراد املهمني       

ونقلت املسؤولية عن امللـف اجلنـساين إىل     . مراكز التنسيق، وإعادة تنظيم اهليكل احلكومي     
   .١٩٩٨وزارة الشؤون االجتماعية وتنمية القوى العاملة يف عام 

، نقلت املسؤولية عن امللف اجلنساين مرة أخرى إىل شعبة التنميـة            ٢٠٠١ويف عام     -١١٥
. وكان يوجد هبـا شـخص واحـد       . تماعية يف وزارة الشؤون االجتماعية والتوظيف     االج

وخضعت الوحدة اجلنسانية ملراحل عديدة أخرى من اهليكلة ويوجد مقرهـا اآلن يف وزارة              
 . الصحة والتنمية االجتماعية

  ٢اإلطار 
  أماكن وجود امللف اجلنساين

 .)١٩٩٥-١٩٩٢(وزارة الشؤون اخلارجية، التخطيط والبيئة  •

  : باالشتراك مع) ١٩٩٨-١٩٩٥(وزارة الشؤون اإلدارية وتنمية القوى العاملة  •
  ؛)مركز االتصال الدويل(وزارة الشؤون اخلارجية، التخطيط والبيئة  •
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لعاملـة، املعهـد السيـشيلي لـإلدارة    وزارة الشؤون االجتماعية وتنميـة القـوى ا    •
  : ع، كما أن امللف مشترك م)٢٠٠١-١٩٩٨(

  ؛)على مستوى السياسات والتخطيط(وزارة التخطيط االقتصادي  •
  ؛)مركز االتصال الدويل ومصادر متويل املشاريع(وزارة الشؤون اخلارجية  •
وزارة الشؤون اخلارجية والتوظيف، شعبة التنمية االجتماعيـة، الوحـدة اجلنـسانية •

  ؛)٢٠٠٥-٢٠٠١(
  ؛)٢٠٠٦(الشؤون اجلنسانية وزارة الصحة واخلدمات االجتماعية، أمانة  •
 حىت الوقت٢٠٠٧من (وزارة الصحة والتنمية االجتماعية، أمانة الشؤون اجلنسانية  •

  .)الراهن

 لكسب األنـصار، تـضاعفت      ٢٠٠٥وبعد جهود رفيعة املستوى بذلت يف عام          -١١٦
 فني، مما أتاح تعيني مـوظَّ  ٢٠٠٦عام  خمصصات الوحدة اجلنسانية يف امليزانية عشر مرات يف         

أمانة الشؤون اجلنسانية، وتعرف الوحدة حالياً باسم . كاملآخرين يعمالن بنظام يوم العمل ال
وهي موجودة حالياً يف مقر قسم ختطيط السياسات التابع إلدارة التنمية االجتماعية يف وزارة              

ـ         . )٢٧(الصحة والتنمية االجتماعية   ام ويوجد هبا اثنان من موظفي البحوث األقدم يعمالن بنظ
ويرفعان تقاريرمها مباشرة إىل األمني الرئيسي      ) أحدمها رجل واآلخر امرأة   (يوم العمل الكامل    
   .للتنمية االجتماعية

ودور الوحدة هو العمل بصورة دائمة كوكالة رائدة داخل نظـام إدارة املـسائل                -١١٧
ز املـساواة   ، بغرض حتسني نوعية احلياة جلميع السيشيليني عن طريق تعزي         )GMS(اجلنسانية  

وهدف األمانة هو تيسري    . واإلنصاف بني الرجل واملرأة من أجل إقامة جمتمع عادل ومستدام         
تعميم املنظور اجلنساين يف مجيع السياسات، والربامج، واألنشطة اليت تضطلع هبا احلكومـة،             

  .والقطاع اخلاص واجملتمع املدين

 : وأهم وظائف أمانة الشؤون اجلنسانية هي  -١١٨

  وتعزيز نظام إدارة املسائل اجلنسانية وجعله جزءاً ال يتجزأ من النظام املؤسسي؛ بدء •

  االضطالع باملسؤولية عن التنسيق الشامل لنظام إدارة املسائل اجلنسانية ورصده؛ •

القيام بدور استراتيجي وحفاز، عن طريق إدخال أهـم الـشواغل اجلنـسانية يف               •
  املستويات؛السياسات واخلطط والربامج على مجيع 

 وضع مبادئ توجيهية وطنية لتعميم املنظور اجلنساين؛  •

 ضمان االتفاق على األهداف واملؤشرات الرئيسية بشأن وضع املرأة والرجل وحتقيقها؛  •

 قيادة الرصد والتقييم الشاملني لتأثري عملية تعميم املنظور اجلنساين؛  •

  واإلبالغ عن التغريات اجلنسانية والنتائج؛ إدارة تدفق املعلومات املتعلقة باملسائل اجلنسانية •
__________ 

  .يرجى الرجوع إىل التذييل املتعلق بتنظيم اإلدارة )٢٧(
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 . تيسري بناء القدرات الالزمة لتعميم املنظور اجلنساين •

اليت عرفت بعد ذلك باسم قـسم ختطـيط         (وقد منحت شعبة التنمية االجتماعية        -١١٩
وارتفعت اعتمـادات   . ٢٠٠٥أول صوت منفصل يف الشؤون اجلنسانية يف عام         ) السياسات

 يف املائة مـن     ٠,٣٤متثل   (٢٠٠٥ روبية سيشيلية يف     ٢٥٠٠٠نسانية من   صوت الشؤون اجل  
 ٢٠٠٩ روبية سيشيلية يف عـام       ٦٦٠٠٠إىل  ) إمجايل ميزانية املصاريف األخرى لإلدارة بكاملها     

وهناك أصـوات   . انظر الشكل أدناه  ).  يف املائة من كامل ميزانية مصروفات اإلدارة       ٠,٥٢(
شؤون اجلنسانية ووحدة السكان اليت يوجد مقرها داخل        منفصلة أخرى مشتركة مع أمانة ال     
احللقات الدراسية، والطباعة واألدوات الكتابية، وتكاليف      /القسم نفسه، مثل حلقات العمل    
 . النقل، ورسوم االستشارات احمللية

  ١ الشكل
   ٢٠٠٩-٢٠٠٥ الفترة خالل اجلنسانية لألنشطة املخصصة امليزانية اعتمادات

  
  .ة التنمية االجتماعية، قسم الشؤون اإلدارية والتمويلإدار  :املصدر

مانة الشؤون اجلنسانية باملسؤولية عن بعض األنشطة يف إطـار الربنـامج        وتضطلع أ   -١٢٠
وقد مت توفري متويل ألنشطة     . ٢٠١١-٢٠٠٨القُطري لصندوق األمم املتحدة للسكان للفترة       
ويل للقضاء على العنف ضد املرأة واألنـشطة        مثل االحتفال باليوم الدويل للمرأة، واليوم الد      

 . األخرى املتعلقة بالعنف العائلي

وترد أدناه بعض األنشطة اليت اضطلعت هبا أمانة الشؤون اجلنسانية خـالل الفتـرة       -١٢١
  : ٢٠١٠ إىل ٢٠٠٥ من

 لـإلدارة   ثالكومنولوضعت هنجاً لتعميم املنظور اجلنساين، حموَّر عن منوذج نظام           •
   ؛٢٠٠٥يف عام اجلنسانية 

 ٢٠٠٩-٢٠٠٥ة اجلنسانية كنسبة مئوية من جمموع األنشطة يف اإلدارة،األنشط
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بدأت املرحلة األوىل لتحليل احلالة اجلنسانية على صعيد البلد من خـالل اللجنـة               •
الوطنية التوجيهية السابقة املعنية باألمور اجلنسانية واللجنة اجلنسانية التابعة لـوزارة           

  ؛ ٢٠٠٥الصحة واخلدمات االجتماعية يف عام 
 مركز املؤمترات الدوليـة يف      أوعزت بتقدمي مسرحية عن العنف العائلي عرضت يف        •

  ؛ ٢٠٠٥، يف )ICCS(سيشيل 
  ؛ ٢٠٠٦أجرت مسحاً وطنياً عن العنف العائلي يف  •
  نظمت أعمال زيادة احلساسية والتدريب يف اجملال اجلنساين بالتعاون مع الشركاء؛  •
قدمت تقريراً عن تنفيذ اإلعالن الرمسي لالحتاد األفريقي عن املساواة بني اجلنسني يف              •

  ؛ ٢٠٠٧ريقيا يف أف
   وبدأت تنفيذها؛ ٢٠١٢-٢٠٠٨قامت بصياغة االستراتيجية الوطنية للعنف العائلي،  •
أجرت حتليالً للحالة فيما يتعلق باالستجابات املؤسسية الراهنـة للعنـف العـائلي              •

  ؛ ٢٠٠٨ يف
 ٢٠٠٨أطلقت موقعاً علـى شـبكة الويـب ألمانـة الـشؤون اجلنـسانية يف                 •

)www.genderseychelles.gov.sc(؛  
 إلهناء UNiTEوجهت حكومة سيشيل لالنضمام إىل محلة األمني العام لألمم املتحدة    •

   العنف العائلي ضد املرأة؛
 يوماً مـن النـشاط      ١٦ و نظمت أنشطة االحتفاالت السنوية باليوم الدويل للمرأة       •

يف ذلك الرسائل الرمسية اليت يوجهها الوزراء، ومنتديات زيـادة احلـساسية،             مبا(
الـشعر،  / اخلطابة/ املقاالت/توزيع املنشورات، وامللصقات، ومسابقات امللصقات    و

  ؛ )خلإواإلعالنات التلفزيونية، والشعارات، واحلمالت اإلذاعية ومحالت املطبوعات، 
دعمت الدراسة اليت أجراها مصرف التنمية األفريقي العالقات االجتماعية اجلنسانية           •

  ؛ ٢٠٠٩البتدائية والثانوية يف وإجنازات الفتيات يف املدارس ا
دعمت إضفاء الطابع املؤسسي على اهلياكل األخـرى لنظـام اإلدارة اجلنـسانية؛              •

، والفريق الـوطين لـإلدارة      )NGSC(واللجنة الوطنية التوجيهية للشؤون اجلنسانية      
   ؛)NGMT(اجلنسانية 

  ؛ ٢٠١١-٢٠١٠دعمت وضع وتنفيذ خطة العمل اجلنسانية الوطنية،  •
   ؛٢٠١١-٢٠١٠ضع وتنفيذ االستراتيجية الوطنية لالتصاالت اجلنسانية، دعمت و •
الـسابقة الـيت    ) NGSC(عملت كأمانة للجنة التوجيهية الوطنية لألمور اجلنسانية         •

  ؛ )NGMT(أصبحت تسمى اآلن اآللية اجلنسانية الوطنية 
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  انية؛ أسهمت يف العديد من الدراسات الدولية واإلقليمية املتعلقة باألمور اجلنس •
  دخلت يف شبكة مع شركاء دوليني وإقليميني معنيني باألنشطة اجلنسانية؛  •
   سعت إىل تدبري أموال لألنشطة اجلنسانية من املاحنني الثنائيني املتعددي األطراف؛ •
دعمت خطة عمل حمسوبة التكاليف طلب صندوق األمم املتحدة اإلمنائي للمـرأة             •

  ؛ ٢٠١١-٢٠١٠ سيشيل بشأن العنف القائم على نوع اجلنس يف
دعمت أول ممثل للحكومة من سيشيل حيضر الدورة الرابعة واخلمسني للجنة مركز             •

  ؛)CSW(املرأة 

 اللجنة التوجيهية اجلنسانية الوطنية     

أنشأت وزارة الشؤون اخلارجية والتخطيط والبيئة أول جلنة توجيهية جنسانية وطنية             -١٢٢
ومتثل . ، وتوىل رئاستها ممثل من الصحة     ١٩٩٤اير  فرب/يف شباط ) NGSC(متعددة القطاعات   

دور اللجنة يف توجيه ورصد االستراتيجية الوطنية لتعميم املنظور اجلنساين وخطة تنمية املوارد        
، وإعداد الورقة القُطرية للمؤمتر العاملي الرابع املعين بـاملرأة،          ٢٠٠٠-١٩٩٤البشرية للفترة   

  . ١٩٩٥املقرر عقده يف بيجينغ يف 
 ريثما تتم إعادة هيكلـة      ١٩٩٩وُعلقت اللجنة التوجيهية اجلنسانية الوطنية يف عام          -١٢٣

احلكومة وإنشاء شعبة التنمية االجتماعية يف إدارة الشؤون االجتماعية اليت ستضم احلافظـة             
وبعد الضغط الذي أثارته الشواغل اجلنسانية امللحة، أنشئت جلنة جنسانية مؤقتة يف . اجلنسانية

  .٢٠٠١أبريل /ننيسا

 حتت رعاية الوزير اجلديد للـشؤون       ٢٠٠٤مارس  / آذار ٨وأعيد إنشاء اللجنة يف       -١٢٤
االجتماعية والتوظيف، وترأسها األمني الرئيسي للشؤون االجتماعية، واضطلعت فيها الوحدة 

ات ومشلت والية اللجنة تنسيق األنشطة اجلنسانية على مجيع املـستوي . اجلنسانية بدور األمانة  
 عـضواً   ٢٦وضمت اللجنة بعد إعادة إنـشائها       . يف سيشيل ووضع سياسة جنسانية وطنية     

، ولكنها ظلت تعاين من مشاكل ضـعف        )ميثلون احلكومة، والقطاع اخلاص واجملتمع املدين     (
ونتيجة هلـذه   . احلضور واخنفاض مستويات التزام أصحاب املصلحة واإلمساك بزمام األمور        

  .٢٠٠٧لعمل يف اللجنة يف األسباب أساساً توقف ا

. ويراعي دائماً يف عضوية اللجان الوطنية اجلنسانية اتباع سياسة متوازنة جنـسانياً             -١٢٥
تنجح اجلهود املستمرة اليت تبذل جلذب املزيد من الرجال بسبب عدم وجـود رجـال                ومل

األمور "عي بأن   مهتمني باملسائل اجلنسانية أو تتوفر لديهم خلفية عنها، وهيمنة اعتقاد اجتما          
وتشري اإلحصاءات املستقاة من حماضـر جلـسات        .  وحدها "املرأة" مسألة فهم    "اجلنسانية

انظر الشكل  (االجتماعات إىل اخنفاض مستوى مشاركة الرجال يف خمتلف اللجان يف املاضي            
  ).٤الوارد يف التذييل 
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  )NGMT(الفريق الوطين لإلدارة اجلنسانية     
، بدأت وزارة الصحة والتنمية االجتماعية تشغيل الفريـق         ٢٠٠٩ يونيه/يف حزيران   -١٢٦

، برئاسة األمني األول للتنمية االجتماعية، مع اضـطالع         )NGMT(الوطين لإلدارة اجلنسانية    
 عـضواً ميثلـون املنظمـات       ١٥ويتألف الفريق من    . أمانة الشؤون اجلنسانية بعمل األمانة    

وتتـضمن  ).  رجـال  ٤ امـرأة و   ١١(مع املدين   احلكومية، ومنظمات القطاع اخلاص واجملت    
اختصاصات الفريق الذي جيتمع حالياً على أساس شهري، دعم أمانة الـشؤون اجلنـسانية؛         
واستعراض هنج تعميم املنظور اجلنساين؛ ووضع السياسات العامة وخطط العمـل الوطنيـة؛    

  . واإلبالغ عن االلتزامات؛ وطلب التمويل
 ٢٠١١-٢٠١٠، اعتمد الفريق خطة عمل للفترة       ٢٠٠٩بر  أكتو/ويف تشرين األول    -١٢٧

). ٥اخلطة واالستراتيجية مرفقتان يف التذييل       (٢٠١١-٢٠١٠واستراتيجية اتصاالت للفترة    
 امرأة ١٣ورغم احملاوالت اليت بذلت جلذب مزيد من الرجال، ال يضم الفريق سوى رجلني و        

 . ) يف املائة من النساء٨٧ يف املائة من الرجال و١٣(

والدرس املستفاد من املاضي هو املساعدة يف إعطاء الفريق دوراً أكثر تركيـزاً يف                - ١٢٨
كما جيري العمل على إقامة شراكات اسـتراتيجية مـع قطـاع            . دعم املنظور اجلنساين  

واألمني العام للجنة املرأة يف وحدة االتصاالت للمنظمات غـري          . املنظمات غري احلكومية  
 . فريقاحلكومية عضو يف ال

  حالة وعمل إدارة التنمية االجتماعية ومستوى متويلها يف الوقت الراهن    
 يف إطـار وزارة الـشؤون       ٢٠٠١يف عام   ) SDD(أنشئت شعبة التنمية االجتماعية       -١٢٩

االجتماعية والتوظيف لرصد تنفيذ مجيع السياسات والربامج واالسـتراتيجيات احلكوميـة           
وكان أحد أهم أولوياهتا هو صياغة استراتيجية القُطرية وخطـة          . املتصلة بالتنمية االجتماعية  

بالتعاون مـع   ) NPASD (٢٠١٥-٢٠٠٥العمل الوطنية يف ميدان التنمية االجتماعية للفترة        
، ٢٠٠٧ويف  . مجيع أصحاب املصلحة على أساس توصيات القمة العاملية للتنمية االجتماعية         

ملوجودة يف بعض الوزارات، أعيد تنظيم هيكـل        وبعد عملية إلعادة اهليكلة وإلغاء الشعب ا      
شعبة التنمية االجتماعية لتصبح قسم ختطيط السياسات وتغري اسم اإلدارة من إدارة اخلدمات             

   .االجتماعية إىل إدارة التنمية االجتماعية
وظلت ميزانية شعبة التنمية االجتماعية اليت حولت بعد ذلـك إىل قـسم ختطـيط                 -١٣٠

 يف املائة من امليزانية اإلمجالية ألنشطة إدارة        ٢,٧٣ نسبياً، إذ أصبحت متثل      السياسات مستقرة 
 يف املائة من امليزانيـة      ٣,٣٣و)  روبية سيشيلية  ١٦٣٠٠٠ (٢٠٠٤الشؤون االجتماعية يف    

ملزيد من  ).  روبية سيشيلية  ٣٨٤٠٠٠ (٢٠٠٩اإلمجالية ألنشطة إدارة التنمية االجتماعية يف       
 . أدناهالتفاصيل، انظر الشكل 
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  ٢الشكل 
  قسم ختطيط السياسات /اعتمادات امليزانية لشعبة التنمية االجتماعية

  .٢٠١٠إدارة التنمية االجتماعية، قسم الشؤون اإلدارية واملالية،   :املصدر
ورؤية اإلدارة هي إقامة جمتمع يتمتع فيه األفراد واألسر كافة بنوعية حياة جيـدة،                -١٣١

 : ورسالتها هي

  فراد واألسر من احلد من االعتماد على الغري؛ متكني األ •
 ضمان مصاحل األطفال وتعزيز رفاههم؛  •

 دمج ومحاية اجلماعات املهمشه والضعيفة؛  •

  .وقائم على األدلة لتحقيق التنميةاألخذ بنهج متكامل  •

  شعبة اخلدمات االجتماعية    
إطـار اإلدارة وهـي     تعمل شعبة اخلدمات االجتماعية يف جمال تقدمي اخلدمات يف            -١٣٢

مسؤولة عن تعزيز رفاه األطفال، واألسر، وذوي اإلعاقة، واألشخاص اخلاضـعني ألوامـر             
وأهدافها الشاملة هي احلفاظ على اجملتمع، واستعادته قدرته على أداء وظائفه           . مراقبة السلوك 

 : وتتألف الشعبة من األقسام التالية. والتخفيف من آثار املشاكل االجتماعية

  قسم اخلدمات القانونية ومحاية األطفال؛   )أ(  
  قسم العمل االجتماعي اجملتمعي؛  )ب(  
 . قسم خدمات مراقبة السلوك  )ج(  

  اسات كنسبة مئويةقسم ختطيط السي/أنشطة شعبة التنمية االجتماعية
 ٢٠٠٩-٢٠٠٤من األنشطة االجتماعية اإلمجالية لإلدارة، 
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  قسم اخلدمات القانونية ومحاية األطفال    
 ووظيفتها هي متثيل الوزارة أمام      ١٩٩٧أنشئت وحدة اخلدمات القانونية يف عام         - ١٣٣

وتشمل بعض املسائل الرئيسية اليت تتناوهلـا       . طفال واألسرة احملاكم يف املسائل املتعلقة باأل    
الوحدة احلضانة، والنفقة، والوصاية، والكفالة احلضانية، وحق الزيارة، والتبين، وممتلكات          

وهي تقدم تقارير إىل احملاكم وحمكمة األسرة يف اجملـاالت          . األشخاص اخلاضعني للحظر  
وجيه واملشورة لألسر بـشأن املـسائل املتعلقـة         املذكورة أعاله، فضالً عن أهنا تقدم الت      

إذ إن القوانني اليت توفر احلماية لألطفال واألسـر متنـاثرة يف العديـد مـن                . باألطفال
التشريعات، وحتديداً يف دستور سيشيل، وقانون الطفل، وقانون العقوبات، والقانون املدين، 

 . وقانون اإلجراءات اجلنائية

 الوكاالت، هي جلنة اخلدمات االجتماعية املؤلفة من ممثلني عن          وجتتمع جلنة متعددة    -١٣٤
وجيتمـع اجمللـس الـوطين      . وحدة اخلدمات االجتماعية، واإلدارة الصحية، ووزارة التعليم      

  .للطفولة على أساس أسبوعي للنظر يف التقارير والتوصيات

الوحدة هو   ، وهدف ١٩٩٦أكتوبر  /وأنشئت وحدة محاية األطفال يف تشرين األول        -١٣٥
العمل من خالل شراكة مع الشركاء اآلخرين العاملني يف جمال محاية األطفال من االعتداءات              

والوحدة مسؤولة أيضاً عـن التنـسيق       . اجلنسية، والبدنية، واإلمهال وإساءة املعاملة عاطفياً     
 شـرطة  الشامل والتحقيق يف مجيع قضايا االعتداء على األطفال، بالتعاون مع فرقة األسرة يف     

كما توفر املشورة والتوجيه لألطفال املعتـدى علـيهم         . سيشيل، ومجيع الشركاء اآلخرين   
وألسرهم، وتسجيل األطفال املعرضني للخطر والعمل الوقائي وخباصة فيما يتعلق باالعتـداء            

ويصل العدد اإلمجايل للعاملني يف قـسم اخلـدمات         . على األطفال يف مجلة خدمات أخرى     
 . اية األطفال إىل تسعة موظفني مجيعهن من النساءالقانونية ومح

، ١٩٩٦ويف عام   . ويتطلب العمل يف محاية األطفال تنسيقاً جيداً فيما بني الوكاالت           -١٣٦
. وجتتمع اللجنة مرة كل أسـبوعني     . أنشئت اللجنة املشتركة بني الوكاالت لتعزيز هذا التعاون       

يف الشرطة السيشيلية، واإلدارة الصحية بوزارة      وهي تتألف من ممثلني من اخلدمات االجتماعية        
 ‘العمل معـاً  ‘، اعتمدت اللجنة وثيقة بعنوان      ١٩٩٧ويف عام   . التعليم، واجمللس الوطين للطفولة   

  . تبني أساليب التعاون فيما بني الوكاالت فيما يتعلق حبماية األطفال املعتدى عليهم
 املبلغ عنها ارتفاعاً كبرياً مـع مـرور         وقد ارتفع عدد قضايا االعتداء على األطفال        -١٣٧
وقد يكون السبب يف ذلك هو احلمالت الفعالة اليت تشن من أجل كـسر حـاجز                . الزمن

ويتضمن التقرير املقدم يف إطار اتفاقية حقـوق        . الصمت فيما يتعلق باالعتداء على األطفال     
 اليت مجعتها وحدة محاية    وتشري اإلحصاءات . الطفل تقريراً كامالً عن األنشطة اليت اضطلع هبا       

 يف ٦١ حالة مت اإلبالغ عنها، هنـاك  ١٦٤، أن من بني ما جمموعه     ٢٠٠٩األطفال عن عام    
 يف املائة من ضحاياها مـن       ٨٠املائة منها عبارة عن حاالت اعتداء جنسي أبلغ عنها، وأن           

وات األوىل   عاماً مما يربز حقيقة أن األطفال يف السن        ١٤وبلغ متوسط عمر الضحايا     . اإلناث
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ومعظم احلاالت اليت أبلغ عنها كانت من       . من املرهقة هم أضعف الفئات وأكثرها استهدافاً      
املنطقة الوسطى يف ماهي، اليت تعد من أكثر املناطق كثافة سكانية واليت توجد هبا نسبة أعلى                

  . من املشاكل االجتماعية
اخلدمات االجتماعية؛ واملتابعـة   وجيري التعامل مع القضايا بطرائق خمتلفة من خالل           -١٣٨

وتبني اإلحـصاءات   . على مستوى اجملتمع احمللي أو من خالل املساعدة اليت تقدمها الشرطة          
 يف املائة من القضايا كانت قيد التحقيق بواسطة        ٧١ أن   ٢٠٠٩املتعلقة حبالة القضايا عن عام      

 . مات االجتماعيةبواسطة اخلد  يف املائة منها كان جيري التعامل معها٢٢الشرطة و

  قسم العمل االجتماعي اجملتمعي     
، حتول العمل االجتماعي إىل عمل ال مركزي من أجل كفالة زيادة            ١٩٩٣منذ عام     -١٣٩

ويوجـد باحـث    . االرتباط باجملتمع احمللي وتيسري التعاون مع الشركاء اآلخرين يف اجملـال          
). ١٥املوصـوفة يف املـادة       (اجتماعي ملحق بكل مكتب من املكاتب اإلدارية املـستقلة        

ويعمل البحاث االجتماعيون مع الفئات     .  من اإلناث  ٢٦ باحثاً اجتماعياً، بينهم     ٢٧ وهناك
الضعيفة يف اجملتمع احمللي مبن فيهم األطفال وكبار السن من أجل التخفيف من آثار املشاكل               

رئيسية اليت جيري التعامل    ومن بني املسائل ال   . االجتماعية واستعادة العمل االجتماعي لوظائفه    
معها التغيب، والعنف العائلي، وإساءة استعمال العقاقري، والصحة العقلية، وإجياد وظيفـة،            

  .والتهرب من املدرسة، والسلوك غري االجتماعي، واحلمل يف سن املراهقة، واإلمهال

املراكـز  وكجزء من عملهم، يقوم البحاث االجتماعيون بزيارات منتظمة للمدارس، و   -١٤٠
وهم يتولون الرد على اخلط الساخن خلدمة األطفال على         . الصحية ومراكز الشرطة يف مناطقهم    

حتسني  )أ(وأولويات القسم هي    .  ساعة فضالً عن أهنم يتولون التصرف يف احلاالت        ٢٤مدى  
  .حتسني جودة اخلدمات املقدمة) د(النهوض باحلرفية؛  )ج(العمل الوقائي؛ ) ب(الشبكات؛ 

  سم مراقبة السلوكق    
.  بعد سن قانون مراقبة سلوك اجملرمني      ١٩٦٦مت تكوين دوائر مراقبة السلوك يف عام          -١٤١

وهي ترى أن دورها يتمثل يف تقدمي املشورة؛ واملساعدة وإقامة صداقات مـع األشـخاص               
عاية املوضوعني حتت رعايتهم، ورعاية العمالء الذين حيالون من احملاكم بأنواعها، فضالً عن ر   

  .األشخاص الذين يأتون طوعاً لطلب املساعدة

وواليات الدوائر مستمدة من قانون الزواج، وأوامر احلماية الـصادرة يف إطـار               - ١٤٢
، وقانون مراقبـة سـلوك اجملـرمني    )محاية الضحايا) (٢٠٠٠لسنة (قانون العنف العائلي  

ومن مث فهي تقدم . فل وقانون الط،)٢٩()١٩٩١لسنة (، وقانون السجون )٢٨()١٩٦٦  لسنة(
__________ 

 .١٨٤القانون  )٢٨(

 .١٨٠القانون  )٢٩(



CEDAW/C/SYC/1-5 

GE.12-41452 44 

تقارير للمحاكم عن جهود املصاحلة كما تساعد األقران املتزوجني واملرتبطني بعالقات يف            
وهي تـسدي املـشورة     . التوصل إىل مستويات مقبولة بشأن املمتلكات واألمور األخرى       

ئر كما تضطلع دوا  . للضحايا وملرتكيب العنف العائلي وتقدم عنها تقارير إىل حمكمة األسرة         
ويـتم  . مراقبة السلوك بوالية يف إطار قانون الطفل ختوهلا التعامل مع قـضايا األحـداث             

التخطيط للتدخالت باالشتراك مع البحاث االجتماعيني، والوالدين والوكـاالت املبلغـة           
  ).انظر اإلجراءات يف املرفق(األخرى 

اقبة سـلوك   تساعده موظفة مر  ) من الذكور (ويشرف موظف مراقبة سلوك رئيس        -١٤٣
. على كل دائرة من دوائر مراقبة السلوك وكل مركز من مراكز األسـرة            ) من اإلناث (أقدم  

باملسؤولية عن مركـزين لالتـصال يف       ) من اإلناث (ويضطلع موظف مراقبة سلوك مساعد      
 نساء  ٥( موظفني   ٦ويبلغ العدد اإلمجايل للعاملني يف دوائر مراقبة السلوك         . براسلني والديغ 

 ).  نساء ورجل واحد٤( من موظفي املراقبة املساعدين ٥و) حدورجل وا

 ٣٢ويعمل هبا . كما يوجد مقر أمانة حمكمة األسرة يف إطار إدارة التنمية االجتماعية  -١٤٤
يوم  أعضاء يف جملس احملكمة يعملون بنظام    ٣مبا يف ذلك    )  رجال ٤ امرأة و  ٢٨(موظفاً دائماً   

 موظفـاً   ٢٨، بلغ جمموع العـاملني هبـا        ٢٠٠٥ عام   ويف. )رجالن وامرأة (العمل الكامل   
يف اجمللس وتناقش وظائف جملـس       يكن هبا أي أعضاء يعملون بنظام يوم العمل الكامل         ومل

 . ١٦ و٢احملكمة يف إطار املادتني 

  ) NCC(اجمللس الوطين للطفل   

ـ             -١٤٥ و املـبني يف    اجمللس القومي للطفل هيئة قانونية منشأة لتعزيز رفاه الطفل على النح
ويوفر اجمللس التعليم، والدعوة واخلدمات العالجية لألطفـال حـىت          . اتفاقية حقوق الطفل  

ويتم توفري التمويل الالزم له من .  سنة، فضالً عن أنه يعمل أيضاً بالتعاون مع األسرة      ١٨ سن
  . ميزانية الدولة وأنشطة مجع األموال

ال العنف العـائلي، ومحايـة األطفـال،        ويعقد اجمللس حلقات عمل للتوعية يف جم        -١٤٦
وحقوق اإلنسان، وبرامج للوالدين من أجل متكني الرجال والنساء، وإن كانت غالبية مـن              

كما تستهدف الربامج اليت يتم تنظيمها للوالدين واإلعالنـات         . حيضرون احللقات من النساء   
 سيكولوجية وخدمات   ويقدم اجمللس خدمات  . اليت تظهر يف وسائط اإلعالم الرجال والنساء      

والذين يصطحبون األطفال يف    . مشورة وخدمات عالجية لألسر اليت تعرض أطفاهلا لالعتداء       
ويرد تقرير أمشل عن أنشطة اجمللس املتعلقة حبمايـة         . هذه الزيارات يكونون غالباً من النساء     

  . حقوق األطفال يف التقرير املقدم يف إطار اتفاقية حقوق الطفل
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  ٤ املادة  
  لتعجيل باملساواة بني الرجل واملرأة ا

 بالصورة اليت عرفت هبـا  ‘تدابري خاصة‘ال يوجد يف دستور سيشيل وال يف قوانينها          -١٤٧
كما أن استعمال حصص    . تلك التدابري يف اتفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييز ضد املرأة          

. سات املتبعة يف الوقت الراهن    مؤقتة، أو أماكن حمجوزة، أو إجراءات إجيابية ليس من املمار         
وموقف احلكومة حىت اآلن هو اتباع واليتها يف املساواة من خالل التشريع وأطر السياسات              
عن طريق تعديل القوانني التمييزية وكفالة إتاحة فرص متساوية للرجل واملرأة لتحقيق التقدم             

  .يف جماالت احلياة كافة

يشيل ال حتول دون احلاجة إىل التمييز اإلجيـايب         من دستور س  ) ٢(٢٧غري أن املادة      -١٤٨
أي قانون، أو برنامج أو نشاط يكون القصد منه هو حتسني ظـروف الفئـات    ‘املعرف بأنه   
وقد فسر هذا على أنه يوفر محاية خاصة للفئات الضعيفة كالنساء، واألطفال،            . ‘املستضعفة

 . وكبار السن، وذوي اإلعاقة

الدستور بالوضع الفريد لوظائف األمومة الطبيعية للمـرأة يف        من   ٣٠وتعترف املادة     -١٤٩
. اجملتمع وتضمن هلا محاية خاصة، مبا يف ذلك إعطاء إجازة مدفوعة األجر لألمهات العامالت           

 حبق األطفال والشباب، بالنظر إىل عدم نضجهم وضـعفهم يف التمتـع             ٣١وتعترف املادة   
غالل االجتماعي واالقتصادي هلـم واألضـرار       حبماية خاصة فيما يتعلق بالعمل ومنع االست      

 حتسني نوعية احلياة من خالل برامج لكبار        ٣٦وتتيح املادة   . البدنية واألخالقية اليت تلحق هبم    
 ). ٦انظر املقتطفات ذات الصلة يف التذييل (السن وذوي اإلعاقة 

ـ              -١٥٠ ال أي  وال ترى احلكومة وال األحزاب السياسية حىت اآلن أن من الضروري إدخ
نظام حصص للمناصب الوزارية، وأعضاء اجلمعية الوطنية، ومناصـب اهلياكـل احلزبيـة             

وال توجد عوائق قانونية أمـام مـشاركة املـرأة يف           . املناصب األخرى يف اخلدمة العامة     أو
يف املرأة، مقارنة بالبلـدان األخـرى       وتتمتع  . األنشطة السياسية، واالقتصادية واالجتماعية   

  .هور كبري يف اجملتمعاملنطقة، بظ

ويف ضوء األدلة اجلديدة املتعلقة بالفجوات اليت يصعب سدها يف جماالت حمـددة،               -١٥١
مثل املشاركة السياسية، ومناصب صنع القرارات، والصور النمطية للوظائف، تعد التـدابري            

 أفـضل   وقد أظهـرت  . اخلاصة املؤقتة واحداً من اخليارات اليت ميكن أن تنظر فيها احلكومة          
املمارسات الدولية أن احلصص املؤقتة طريقة عملية وفعالة لتحقيق األهداف وسد الفجوات            

فقد استخدمت بنجاح يف بعض البلدان األفريقية يف منطقـة اجلماعـة اإلمنائيـة              . اجلنسانية
وتقوم سيشيل حالياً بعملية    . للجنوب األفريقي لزيادة مشاركة املرأة يف مناصب صنع القرار        

وهي ملتزمة بتحقيق األهداف اإلقليمية، مثـل       ) SADC(ديق على بروتوكول اجلماعة     للتص
. ٢٠١٥ يف املائة حبلول العام      ٥٠الوصول باملشاركة السياسية ويف مناصب صنع القرار إىل         

   .ومن الصعب تصور الوصول إىل هذا اهلدف من دون تطبيق التدابري املؤقتة
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فسيشيل جمتمع صغري جداً متعدد األعـراق لـه         . قةوتتطلب هذه اخلطوة حبوثاً دقي      -١٥٢
واألدوار والعالقات واملواقف اجلنسانية مل جتر بشأهنا حبوث كافية         . ديناميات جنسانية فريدة  

والقبول العام للتدابري اخلاصـة  . تدين شأن املرأة والرجل كثرية  /واخلرافات السائدة بشأن علو   
دمات احلكومية يف الوقت الـراهن تتـسم        ومثة تصور شائع بأن السياسات واخل     . منخفض

تطبيق تدابري خاصة دون دعوة مناسبة للمناصرة وبرامج للتوعية قد          . باحملاباة الشديدة للمرأة  
 . يسفر إذاً عن تأثري عكسي

واخليار املفضل لدى احلكومة هو تكثيف التدخالت يف جماالت الدعوة، والـدعم              -١٥٣
وقرارات التعيني يف املناصـب     . لفجوات حيثما وجدت  والتدريب ملساعدة املرأة على سد ا     

العليا لصنع القرار يف البلد مبا يف ذلك التعيني يف املناصب الوزارية والدستورية يتخذها الرئيس 
ويتخذ الرئيس أو الـوزراء القـرارات       . وسلطة التعيينات الدستورية مبوافقة اجلمعية الوطنية     

دمة املدنية والقضاء واملناصب شبه الرمسية، مبا يف ذلـك          املتعلقة بالتعيني يف أعلى مناصب اخل     
هناك إذاً حاجة كبرية إىل توعية جنسانية جلميع سلطات التعـيني           . عضوية اجملالس واللجان  

  .واملستشارين وأعضاء اجلمعية الوطنية

وتوفر إحصاءات وحبوث نوعية يف الوقت املناسب ومستكملة إلعـداد إحاطـات              -١٥٤
وقدرة املنظمات غري احلكومية النسائية احمللية على املشاركة يف        . أمر بالغ األمهية  بشأن الدعوة   

 ). ٨انظر املادة (تزال حمدودة  أعمال البحوث والدعوة يف الوقت الراهن ال

  ٥ املادة  
  األدوار والصور النمطية املتعلقة بنوع اجلنس

  الصور النمطية  
يف الدوائر العامة واخلاصـة يف سيـشيل غـري          يزال وضع ومركز املرأة والرجل       ال  -١٥٥

متساويني يف بعض اجملاالت كما هو احلال يف معظم البلدان األخرى يف العامل على الرغم من                
فالتوقعات التقليدية لدوري الرجل واملرأة يف املرتل واحلياة        . وجود التشريعات واألطر امليسرة   

هود احلكومية الرامية إىل تشجيع تكـافؤ       تزال تقوض اجل    قطاعات اجملتمع ال   بعضالعامة يف   
ورغم وجود نقص خطري يف البحوث يف هذا اجملال، فإن الدراسات االستقـصائية             . الفرص

الصغرية النطاق اليت جتريها إدارة التنمية االجتماعية، والصحة، والتعليم، واملنظمـات غـري             
إىل وجود تصورات ضارة عـن      احلكومية مثل منظمة التدابري املتقدمة للتمكني للمرأة تشري         

وليس من السهل تبديد هذه التـصورات       . الذكورة واألنوثة ال تشجع املساواة بني اجلنسني      
  .ألهنا تكون غري مقصودة وغري متعمدة
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ويقال إن اجملتمع السيشيلي جمتمع أمومي وأن املرأة تتمتع فيه بتأثري كبري يف املـرتل                 -١٥٦
ر دراسة إحصائية عن األسـر املعيـشية متعلقـة بامليزانيـة            ووفقاً آلخ . ويف الدوائر العامة  

ورغم أن عدد النـساء     .  يف املائة من األسر املعيشية     ٥٧، تترأس املرأة    ٢٠٠٦/٢٠٠٧ للفترة
الالئي يشغلن مناصب رفيعة يتزايد تدرجيياً، فإن النظرة الفاحصة لواقع احلياة تبني أن األسر               

 . رتفاع معدل املعالني والفقراملعيشية اليت تترأسها نساء تتسم با

تزال املرأة تتحمل عبء العمـل        تزال قائمة وال    وصور عدم املساواة يف املرتل ال       - ١٥٧
املـشاركة  ‘وقد كشفت نتائج دراسة نوعية صغرية النطاق بعنوان      . املرتيل ورعاية األطفال  

ان يف املدارس االبتدائية    تأثريها على النتائج اليت حيققها الفتي     : االجتماعية للجنسني يف املرتل   
، أجريت بتكليف من إدارة التنمية االجتماعية وموهلا مصرف التنميـة      )٢٠٠٩ (‘والثانوية

. تزال مقسمة عرب اخلطـوط التقليديـة        األفريقي، عن أن األدوار اليت يؤديها اجلنسان ال       
رب من  واألمهات هن أكثر الشخصيات ظهوراً يف األسرة وهن الالئي يتحملن العبء األك           

 . األعمال املرتلية ورعاية األطفال

واملعتقدات التقليدية السائدة عن الرجل باعتباره رأس األسرة واملسؤول عن كسب             -١٥٨
تزال راسخة بعمق على الرغم من أنه تظهر ببطء مناذج بديلة لشراكة قائمة علـى                العيش ال 

 التالميذ منذ نعومة أظـافرهم      وتترسخ لدى . قدر أكرب من املساواة يف األسر األفضل تعليماً       
فصورة الرجل باعتباره من يكسب عـيش األسـرة         . أفكار لصور منطية للذكورة واألنوثة    

وينظر إىل الفتيات على أهنن ضـعيفات       . وحيميها مترسخة بعمق يف أنفس الفتيان والفتيات      
 . وغري مستقالت على الرغم من الصورة اإلجيابية اليت تظهرها الفتيات يف املدارس

. ويعزي االجتاه املتصاعد للعنف العائلي لعالقات القوة غري املتساوية يف املـرتل             - ١٥٩
ويفترض أن الكثري من الرجال يشعرون بالتهديد من متكني املرأة اقتصادياً واجتماعيـاً             

وتتفاقم املشكلة من جـراء املـشاكل       . ويلجؤون إىل العنف يف املرتل لتسوية الرتاعات      
ويبـدو أن   .  الكحول واملخدرات واليت تؤدي إىل تراجع الشعور بالذات        املتعلقة بتعاطي 

النساء يف األسر اليت يعمل فيها الزوجان غري قادرات على التفاوض للوصول إىل وضـع               
أكثر إنصافاً فيما يتعلق بتقاسم املسؤوليات يف املرتل بسبب النماذج الثقافية والتوقعات            

ومثة حاجة إىل اختبار هـذه االسـتنتاجات        .  املرأة املبنية على صورة منطية لدور ووضع     
األولية للدراسات االستقصائية الصغرية النطاق والتصورات القائمة بـإجراء دراسـات           
  .توعية أكثر تعمقاً تشمل الرجال والنساء لتحديد األسباب الدقيقة الضطراب العالقات

 تساعدا يف حتدي الـصور      ومتثل املدارس ووسائط اإلعالم جهتني مهمتني ميكن أن         -١٦٠
 ٢٠٠٦/٢٠٠٧ووفقاً للدراسة االستقصائية لألسر املعيشية املتعلقة مبيزانية        . النمطية أو تعزيزها  

   . يف املائة من األسر املعيشية متتلك جهازاً للتلفزه٩٧فإن 
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، وهي منظمة غـري حكوميـة       )GEM(وأنشئت منظمة التدابري املتقدمة لتمكني املرأة         -١٦١
) GEMSA(هيئة املعنية باملسائل اجلنسانية ووسائط اإلعـالم يف اجلنـوب األفريقـي             تابعة لل 

 من أجل تشجيع التنوع فيما تبثه وسائط اإلعالم من تقارير والتـصدي للـصور               ٢٠٠٣ يف
وهي تضطلع بواليتها   . النمطية ولالستخدام التمييزي للغة والصور التمييزية يف وسائط اإلعالم        

 البحوث، والدعوة، وزيادة الوعي، والتدريب على الـصعيدين احمللـي           منذ إنشائها من خالل   
وقد عقدت عدداً من احللقات الدراسية للعاملني يف وسائط اإلعالم وضباط الشرطة            . واإلقليمي

   .واملنظمات غري احلكومية، فضالً عن أهنا تسهم بانتظام مبقاالت يف الصحافة الوطنية واإلقليمية
: إلقليمية اليت جتري بالتعاون مع منظمة الروابط اجلنسانية ما يلـي     ومشلت البحوث ا    -١٦٢

؛ )GMBS (٢٠٠٣دراسة خط األساس للمسائل اجلنسانية ووسائط اإلعـالم يف عـام             )أ(
دراسـة مجهـور    ) ب(؛  ٢٠٠٥يف عام   ) GMMP(واملشروع العاملي لرصد وسائط اإلعالم      

والدراسة املتعلقة خبـط    ) ج(؛  ٢٠٠٥يف عام   ) GMAS(املنظور اجلنساين ووسائط اإلعالم     
  . ٢٠٠٨ واإليدز واملسائل اجلنسانية يف املناعة البشرياألساس لفريوس نقص 

وأحد أهم االستنتاجات لدراسة خط األساس للمسائل اجلنسانية ووسائط اإلعـالم             -١٦٣
، واليت ركزت على كيفية تفاعل املـستهلكني مـع          ٢٠٠٥يف سيشيل اليت أجريت يف عام       

.  يف املائة من مصادر األنباء يف سيشيل       ٢١ء من املنظور اجلنساين هو أن النساء يشكلن         األنبا
الرسالة الثانية الواضحة متام    .  يف املائة  ١٧وهذه النسبة أعلى قليالً من املتوسط اإلقليمي البالغ         

تقدمه وسائط اإلعـالم     الوضوح هي أن الرجال والنساء يدركون أن هناك أوجه حتيز يف ما           
 تقارير، مع مالحظة أن األرجح أن تظهـر النـساء يف أدوار مثـل أدوار الـضحايا،                  من

والعارضات، واملشاركات يف مسابقات اجلمال، والعامالت يف اجملال الـصحي، وربـات            
البيوت، بينما يظهر الرجال بتواتر أكرب كمسؤولني يف احلكومة واخلدمة املدنية، وسياسيني،            

   . يف الشرطة والقوات العسكريةويف جمال الرياضة، وأفراداً
 يف املائة من الرجال على أن األنبـاء سـتكون           ٦٥ يف املائة من النساء و     ٨٠واتفق    -١٦٤

ومع ذلك، مل يرغب يف     . أكثر أمهية إذا ما تضمنت آراء النساء ووجهات نظرهن بتواتر أكرب          
ية وأربـاب البيـوت     إظهار الرجال يف أدوار غري تقليدية من قبيل من يقومون بتقدمي الرعا           

ورأت نسبة كبرية من النساء نسبة أقل مـن الرجـال أن الـصور              . أقلية من املستجيبني   إال
 . ‘مهينة‘ و‘غري مرحية‘اجلنسية للمرأة يف األخبار 

 واإليـدز   املناعـة البـشري   وخلصت دراسة خط األساس املتعلقة بفريوس نقص          -١٦٥
 واليت تناولت بالدراسة املمارسات السائدة يف       ٢٠٠٨واملسائل اجلنسانية اليت أجريت يف عام       

ثالثة من البلدان الناطقة بالفرنسية من خالل رصد وسائط اإلعالم العامة واخلاصة على مدى              
 :  إىل ما يلي٢٠٠٧أكتوبر /أسبوعني يف شهر تشرين األول

فال يوجد موضوع واحـد مـن   . التغطية النوعية اجلنسانية منخفضة للغاية    )أ(  
  ع اليت مت رصدها يف سيشيل يتناول املساواة بني اجلنسني؛ املواضي
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وهناك موضوع واحد فقط    . معظم املواضيع والصور تعرض حتيزاً جنسانياً       )ب(  
وقد صنفت معظم املواضيع . من بني كل أربعة مواضيع يصنف على أنه يتضمن وعياً جنسانياً

 املواضيع املتبقية بأهنا تعمل على إدامة       بأهنا ال تراعي اجلانب اجلنساين وصنفت     )  يف املائة  ٦٩(
   صور منطية خفية أو فجة للغاية؛

 يف املائـة    ٢٥تزال املرأة تفتقر إىل أصوات للتعبري عنها، إذ إهنا تشكل            ال  )ج(  
وتزيد هذه النسبة كثرياً عـن      . فقط من جممل املصادر املعروفة يف وسائط اإلعالم السيشيلية        

اسة خط األساس للمسائل اجلنسانية ووسـائط اإلعـالم الـيت           النسبة اليت أسفرت عنها در    
   ؛ يف املائة١٧ويبلغ املتوسط اإلقليمي ).  يف املائة٢١ (٢٠٠٥ أجريت يف
احتمال رؤية املرأة أكرب من احتمال االستماع إليها، وهي متثل نسبة تصل              )د(  

 يف  ٣٣,٧(لفاز أكـرب    فاحتمال رؤيتهن يف الت   .  يف املائة من مجيع الصور اليت ترصد       ٣١إىل  
أو النقل عنهن يف وسـائط      )  يف املائة  ٢٦,٧(من احتمال االستماع إليهن يف املذياع       ) املائة

  ؛ ) يف املائة١٦,٩(اإلعالم املطبوعة 
ومثة احتمال ضئيل للغاية يف األخذ عن مصادر نسائية من بني اخلـرباء، إذ                ) ه(  

   دم هلم املواضيع وتأخذ عنهم املقتبسات؛هتيمن أصوات الرجال كمتحدثني رمسيني أو من تق
واملرأة ممثلة متثيالً ناقصاً يف جماالت املواضيع كافة باستثناء الصحة وإن كانت              )و(  

 ١٨,٢ يف املائـة إىل      ١٠ يف املائة و   ١١املصادر النسائية يف االقتصاد والسياسة قد حتسنت من         
   يف املائة؛ ٢١,٧املائة و يف

         وحيدة اليت هتيمن عليهـا املـرأة هـي مهنـة الباحـث            واملهن الثالث ال    )ز(  
 يف  ٦٦,٧ يف املائة، واملهن األكادميية      ١٠٠ يف املائة، والعاملون الصحيون،      ٧٥االجتماعي،  

  ويهيمن الرجال على سائر املهن األخرى؛ . املائة
أة النساء املتقدمات يف السن ال وجود هلن تقريباً وقلما يتم االتصال بـامر              )ح(  

  فوق اخلمسني لالستعانة هبا كمصدر أو كصورة تقارن بالرجال؛ 
مثة احتمال كبري بأن تفضل الصحفيات استشارة مصادر نسائية بدالً عـن              )ط(  

  . صحفيني من الذكور
فهي . وحتمل هذه االستنتاجات رسائل مهمة لصانعي السياسات يف وسائط اإلعالم           -١٦٦

. التوعية للمسؤولني عن بـرامج وسـائط اإلعـالم        تشري إىل وجود حاجة لقدر أكرب من        
توجد يف الوقت الراهن آليات تنظيمية لرصد احلساسية اجلنسانية للمواد الـيت تقـدمها               وال

وقد . السياسات األخالقية للتقارير اليت تقدم عن املسائل اجلنسانية       /وسائط اإلعالم أو املبادئ   
. وسائط اإلعالم مسؤولة أمام عامة اجلمهور     أعلنت احلكومة مؤخراً عن إنشاء جلنة مستقلة ل       

  . وينبغي أن تضطلع هذه اللجنة هبذا الدور
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فمنـذ  . كما نشطت وزارة التعليم يف رفع الوعي بالـصور النمطيـة اجلنـسانية              -١٦٧
، قامت بالتعاون مع الرابطة السيشيلية للنـساء العـامالت يف أعمـال فنيـة               ١٩٩٦ عام

)SAWOP(      النساء األفريقيات العامالت يف جمال التعلـيم        ، وهي فرع حملي ملنتدى)FAWE (
  :يلي مبا

  من مدريب املسائل اجلنسانية؛ ٢٢نظمت حلقة عمل تدريبية للمدربني ضمت  •

  معلماً على التعرف على الصورة النمطية اجلنسانية الضارة؛ ٤٥٠دربت أكثر من  •

 ؛ أعدت دليلني يف جمال التدريب اجلنساين وأطر التحليل اجلنساين •

دربت مدريب املعملني ومصممي املناهج الدراسية على إنتاج مـواد جنـسانية             •
 االستيعاب؛   يسرية

 . ساعدت املدارس على إدماج املنظور اجلنساين يف خططها بشأن التطوير •

فمعظم املـدارس قامـت     . ويوجد وعي جنساين مرتفع يف النظام التعليمي بأسره         -١٦٨
وجيري فحص منهجي للمواد    . طط اليت أعدهتا لتطوير املدارس    بإدماج املنظور اجلنساين يف اخل    

الداخلة يف املناهج الدراسية احمللية للكشف عن أي حتيز جنساين وقد مت تدريب املعلمني على               
  .التعرف على التحيز اجلنساين يف املواد املستوردة

 ، شاركت سيشيل يف مشروع للبحوث النوعيـة مولتـه أمانـة           ٢٠٠٦ويف عام     -١٦٩
 يف جمال عمليات للتحليل اجلنساين للمدارس والفصول الدراسية مصممة للكشف  ثالكومنول

 ذات خلفيـات    ثالكومنولعن مدى التحيز اجلنساين يف املدارس الثانوية يف ستة من بلدان            
وحددت أربعة جماالت مدرسية إلجراء . متباينة تظهر تفاوتاً ملصلحة كل من الفتيان والفتيات  

 ؛واملنـاهج الدراسـية واملـواد     ) ٣(؛والبيئات املدرسية ) ٢ (؛املواقف) ١( هلا   حتليل متعمق 
 . وعمليات التدريس والتعلم والفصول املدرسية )٤(

: استكشاف التحيـز  ‘ بعنوان   ثالكومنولوكشفت النتائج الواردة يف منشور ألمانة         -١٧٠
ري من العمليات واإلجـراءات      أن الكث  ‘املسائل اجلنسانية والصور النمطية يف املدارس الثانوية      

املدرسية، ومواقف املدرسني وتوقعاهتم تنطوي على حتيز جنساين شديد وتؤثر سلباً على عدد             
  .كبري من الفتيان ومن مث تؤثر يف مشاركتهم وعلى النتائج على مستوى املدارس الثانوية

ريبية إلجياد مدارس   وأطلق مشروع ملتابعة البحوث العملية يف اثنتني من املدارس التج           -١٧١
ومت إعداد دليل عملي قائم على الـدروس       . أكثر مراعاة للمنظور اجلنساين حتقق نتائج إجيابية      
املدارس اليت تستجيب   ‘ويعد الدليل املعنون    . املستفادة، تضمن أمثلة عديدة من خربة سيشيل      

 وللمدرسـني    أداة فعالة للمدرسني،   ثالكومنول نشرته أمانة    ٢٠٠٩ ‘دليل عملي : جنسانياً
وقد عممت الـدروس    . األوائل وإداريي املدرسة لتحويل املدارس إىل مؤسسات فعالة للتغيري        

 . املستفادة من املشروع على مجيع املدارس الثانوية
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كما كشفت الدراسة ذاهتا أن اختيارات الوالدين تعكس مواقف لصور منطية شديدة          -١٧٢
وقد أعرب  . تعكس االجتاهات الراهنة لسوق العمل    بشأن الوظائف املناسبة للرجال والنساء و     

 يف املائة من اآلباء عن عدم رضائهم عن أن تعمل بنـاهتن يف جمـال اهلندسـة              ٨٠أكثر من   
وتشمل اختيارات املهن األخرى غري املقبولة للفتيات صـيد األمسـاك، واملالحـة،             . والبناء

 يف املائة مـن     ٦٥ا أن أكثر من     واعتربت وظائف الرعاية أكثر مالءمة للنساء كم      . والعمال
ويسود تصور . اآلباء ال يرغبون يف أن يصبح أبناؤهم ممرضني أو مدرسني يف املرحلة االبتدائية 

يف اجملتمع السيشيلي بأن التعليم يف الطفولة املبكرة ويف املرحلة االبتدائية يرتبط ارتباطاً وثيقاً              
  .لباحلضانة والرعاية ومن مث فهو غري مناسب للرجا

، يقوم مدرسون مدربون بتدريس دروس التعليم الوظيفي جلميـع          ١٩٩٩ومنذ عام     -١٧٣
تالميذ الصفني الرابع واخلامس من املرحلة الثانوية ويقدمون للطلبة معلومات يعول عليها عن             

وتقام أسواق مؤقتة سنوية مدهتا أسـبوع للوظـائف         . الفرص الوظيفية بطريقة غري متحيزة    
ة معارض اجمللس الوطين للموارد البشرية، واأليام املفتوحة، وجلسات تقدمي          بالتعاون مع هيئ  

وتقـدم تغطيـة يف   . املشورة، والربامج التلفزيونية لتوجيه الطلبة للخيارات املناسبة للمستقبل   
  .وسائط اإلعالم للنساء والرجال الذين يعملون يف مهن غري تقليدية

 اليت يكون فيها الذكور هم العنصر الغالب علـى          وشجعت املدارس املهنية التقليدية     -١٧٤
استعراض املعايري اليت تتبعها يف االختيار، وموادها الدعائية، واملواد اليت تقدمها جلعلها أكثـر              

وكان هلذا بعض التأثري اإلجيايب على التحاق الفتيات مبيادين غري تقليدية مثل            . جاذبية للنساء 
زال عدم وجود منـاذج ألدوار إجيابيـة،         ومع ذلك، ما  ). ١٠انظر املادة   (املدرسة البحرية   

وحيتـاج  . ومرافق مالئمة للنساء يف أماكن العمل وفرص وظيفية متثل عائقاً أمـام التقـدم             
  .املوظفون إىل مزيد من التشجيع والدعم لتعيني نساء يف الوظائف غري التقليدية

ي للصور النمطية بوسائل عديـدة      واختذت احلكومة أيضاً موقفاً استباقياً يف التصد        -١٧٥
فقد احتفلت بأيام مواضيعية بطرائق هادفة من خالل التأمـل وتـشجيع الرسـائل              . أخرى

فاليوم الدويل للمرأة، ويوم األم، ويوم األسرة، ويـوم البـاحثني         . اإلجيابية عن املرأة والرجل   
ت مجيعـاً لالحتفـال   االجتماعيني، ويوم املمرض، ويوم املعلم، ويوم القوى العاملة استخدم 

  .بإسهام املرأة والرجل يف بناء األمة وتعليم األسر يف جمال املسؤولية املشتركة داخل املرتل

وساندت احلكومة التدريب اجلنساين يف جمال برامج التوعية وزيادة احلساسية الـيت              -١٧٦
 من القطاعني اضطلع هبا مستشارون حمليون ومن أعايل البحار جملموعات كبرية من املشاركني   

 : وكان من أهم ما مشله هذا التدريب ما يلي. اخلاص والعام

 ؛ ٢٠٠٥تعميم املنظور اجلنساين واحلوكمة الرشيدة يف عام  •

 ؛ ٢٠٠٦التحليل والتخطيط اجلنساين، سلسلة حلقات عمل نظمت يف عام  •

 ؛ ٢٠٠٧مؤشرات احلساسية اجلنسانية يف  •
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 ؛ ٢٠٠٨تتسم باحلساسية اجلنسانية يف التخطيط االستراتيجي لالتصاالت اليت  •

 ؛ ٢٠٠٩-٢٠٠٨إنفاذ القانون وحقوق املرأة، سلسلة حماضرات نظمت خالل الفترة  •

 ٢٠٠٧العنف القائم على نوع اجلنس واالستراتيجية الوطنية للعنف العائلي خالل عامي             •
 ؛ ٢٠٠٨و

 . ٢٠٠٩اجلنسانية وارتفاع تكاليف املعيشة يف  •

ي قامت به اللجنة اجلنسانية، واملنظمات غري احلكومية احملليـة،          واضطلع الدور الذ    -١٧٧
واملنظمات الكنسية بدور نشط يف مواجهة الصور النمطية من خالل محالت التوعية العامة،             

وتنفذ بانتظام برامج للوالـدين     . وخباصة فيما يتعلق بالعنف العائلي واالعتداء على األطفال       
ترد تفاصيل بشأن أنشطة    (ات وزيادة دور اآلباء يف املرتل       لتشجيع التقاسم املنصف للمسؤولي   
 ).٨املنظمات غري احلكومية حتت املادة 

ونادت الوكاالت احلكومية والعديد من املنظمات غري احلكومية، ومجاعات دعم األسرة             -١٧٨
 منـوذج   ‘إعـادة بنـاء   ‘ومجاعات اآلباء اليت تعمل على مستوى املقاطعات بضرورة العمل على           

 . وتدعو اخلطابات السياسية والرسائل الكنسية الرجال إىل حتمل قسط أكرب من املسؤولية. بوةاأل

باعتبارهـا   Seychelles Nation، تضمنت صحيفة    ٢٠٠٩ وحىت   ١٩٩٣وابتداء من     -١٧٩
الصحفية الوطنية اليومية الوحيدة عدداً كبرياً من املقاالت اليت تعزز املرأة واملسائل األسـرية              

ولكنها أساساً تقارير عن حلقات دراسية وحلقات عمل نظمـت          . العنف ضدهن وتشجب  
ملصلحة املرأة ورسائل من قادة احلكومات واملنظمات النسائية يف االحتفـال بيـوم املـرأة               

  .ومل تنشر الصحيفة حتقيقات أو مقاالت حتليلية. مبناسبات أخرى أو

  التعليم األسري  
اة األسرية والـصحة يف برنـامج التعلـيم الشخـصي           عنصر التعليم يف جمال احلي      -١٨٠

يف املنهج الدراسي الوطين هو الوسيلة الرئيسية لنقل املعلومات املتعلقـة           ) PSE(واالجتماعي  
. بالصحة، واإلجناب، والسكان إىل مجيع األطفال والبالغني يف سـن االلتحـاق باملـدارس             

درسية ويتلقى مجيع األطفال، بدءاً     وبرنامج التعليم الشخصي موضوع إجباري يف املناهج امل       
من الصف األول يف املرحلة االبتدائية إىل الصف اخلامس يف املرحلة الثانويـة ثالثـة دروس                

والفصول خمتلطة ولكل من الفتيات والفتيان حق االطـالع         . رمسية يف الربنامج كل أسبوع    
  . على قدم املساواة على مجيع جوانب الربنامج

التعليم يف جمال احلياة األسرية والصحة اجلوانب املتـصلة بـالنمو           ويتضمن عنصر     -١٨١
والتطور، والتعليم اجلنسي، واألدوار اجلنسانية، ومهارات التعامل فيما بني األشـخاص ويف            
اجملتمع، واملسؤوليات والعالقات املتعلقة بدور األسرة، واإلجنازات الشخصية وأوقات الراحة،     

ويتم التعامل مع املسؤوليات والعالقات األسرية      .  التنمية املستدامة  واملسائل السكانية، وتدابري  
 . بطرائق تتسم باحلساسية اجلنسانية وال تقتصر على األدوار والواجبات التقليدية
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ويتناول الربنامج بصورة مرضية الشواغل اليت يواجههـا الـشباب والبـالغون يف               -١٨٢
سي، وحاالت احلمل غري املرغوب، وزيـادة       سيشيل، مثل زيادة تواتر حدوث السلوك اجلن      

اإليدز، واالعتداء اجلنسي، وتزايد عدد حاالت  /املناعة البشري حاالت اإلصابة بفريوس نقص     
وتقدم إىل الطالب معلومات دقيقة عن      . احلمل يف سن املراهقة، وغريها من املشاكل األسرية       

تتمثل أهداف الربنامج يف تـشجيع      و. النماء والنمو كعمليات طبيعية لكل من البنني والبنات       
املواقف السلوك اإلجيايب حنو الوالدين كأساس لتحسني احلياة األسرية، ورعايـة الوالـدين،             

ويتوقع أن حيقق الربنامج تغريات مع مـرور الـزمن وأن           . واإلنصاف واملساواة ينب اجلنسني   
  .م واملساواة بني اجلنسنييساعد الفتيان والفتيات على إقامة عالقات أقوى قائمة على االحترا

ونوقشت حمتويات برنامج التعليم الشخصي واالجتماعي ومت اعتمادهـا يف مـؤمتر              -١٨٣
 حضره ممثلون عن خمتلف الوزارات، مبـا يف ذلـك وزارة الـصحة              ١٩٩٧وطين عقد يف    

واخلدمات االجتماعية وممثلون عن الكنائس، واملنظمات غري احلكومية ذات الصلة، واملعلمون     
  . واآلباء واألمهات، والتالميذ، قبل تطبيقه يف املدارس

وأعد فريق املناهج الدراسية جمموعة مواد للمعلمني، كما أعد مواد ونفذ تدريباً أثناء              -١٨٤
وتتسم طرائق وهنج التدريس اليت يتم اتباعها       . اخلدمة للمعلمني قبل تنفيذ الربنامج يف املدارس      

ويعمـل  .  كبرية وتشجع التالميذ على السيطرة على تعلمهـم        بأهنا تسامهية وتفاعلية بدرجة   
املدرسون كميسرين ومن خالل طرائق من قبيل دراسات احلالة، واملسرحيات اليت تعـرض             
األدوار، واملقابالت الشخصية، واألغاين اليت حتفز الشباب على التفكري، والتواصل، واختـاذ            

ويشجع الفريق املدرسني على تقييم املعارف،      . القرارات، وحل املشاكل وتبين سلوكاً إجيابياً     
وتـستخدم  . بل ويشجعهم أيضاً على تقييم التطور الشخصي، واملهارات، واملواقف، والقيم         

. ويرفع هذا من مستوى املناقشة واملشاركة     . لغة األم أساساً كلغة للتعليم يف الصفوف األوىل       
راسية العليا عنـدما تكـون املـواد      وتستخدم اللغة اإلنكليزية بصفة خاصة يف الصفوف الد       

 . اإليضاحية الداعمة مكتوبة أساساً باإلنكليزية

ويقوم بتدريس التعليم الشخصي واالجتماعي يف املـدارس مدرسـون مـدربون              -١٨٥
ورغم عدم إجراء تقييم رمسي للربنامج، فإن التغذية املرتدة غري الرمسيـة    . معظمهم من النساء  

ملتدربني، ومدرسي التعليم الشخصي واالجتمـاعي، واملدرسـني        باملعلومات من املدرسني ا   
وان املوضوع، رغم عـدم تأديـة       . األوائل تبني أن الربنامج ينفذ بصورة جيدة يف املدارس        

ويشارك الفتيـان والفتيـات     . امتحان فيه، له مكان معترف به يف املناهج الدراسية الوطنية         
ضئيل من حاالت التغيب عـن حـصص        مشاركة فعالة يف الفصول ومل يسجل سوى عدد         

ومثة تصور بأن بعض املدرسني ال يشعرون بثقة كاملـة يف           . التعليم الشخصي واالجتماعي  
تدريس مجيع مواضيع الثقافة اجلنسية بسبب التربية الدينية والتنشئة الثقافية، ومـن مث فـإهنم           

إجراء حبوث من أجل    وتدعو احلاجة إىل    . يغطون هذه األجزاء من الربنامج بصورة كاملة       ال
 . قياس مدى صحة هذا الشعور
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  العوامل والصعوبات  
تغريت الديناميات اجلنسانية واألدوار اجلنسانية تغرياً كبرياً يف سيشيل بسبب سرعة             -١٨٦

ومثة عدد  ). ١١املادة  (وترية التطور وتزايد عدد النساء الالئي يتم انضمامهن إىل قوة العمل            
 جترى يف سيشيل يف الوقت الراهن واليت تسعى إىل إحداث تغـري يف              قليل من الدراسات اليت   

سلوك الدور اجلنساين وبناء اهلويات اجلنسانية يف املرتل وتستفيد من دراسـات اسـتخدام              
وهذه الدراسات ضرورية لتحديد االجتاهـات يف األشـكال         . الوقت حتديد توزيع األدوار   

نقص القدرة  : ناك قيدان مهمان يف هذا الصدد     وه. األسرية السائدة وآثارها على السياسات    
  .على إجراء البحوث والتمويل

وكانت محالت التوعية وبرامج تثقيف الوالدين يف جمال التربية يف املاضـي تركـز                -١٨٧
ومثة حاجة إىل زيادة فعالية إشراك الرجال يف العمليـة ولتحديـد            . بدرجة كبرية على املرأة   

خالل إجراء مقابالت شخصية مع مجاعات خمتلفة من الرجال         أسباب عدم متكني الرجال من      
وسوف يتطلـب   . زالت املسألة اجلنسانية تعد بدرجة كبرية مسألة ختص املرأة         وما. والنساء

ويعزف صانعو السياسات بدرجة كبرية . تغيري األفكار الراسخة الكثري من املهارات واخلربات  
ة كما أن املنظمات القائمة على الرجال فقط كانت         عن املشاركة البناءة يف املسائل اجلنساني     

وسوف تتطلب مواجهـة الـصور النمطيـة        . ظاهرة بدرجة كبرية خالل السنوات األخرية     
  . مشاركة رفيعة املستوى والتزاماً مستمرين

  ٦املادة   
  استغالل النساء، واالجتار هبن واشتغاهلن بالبغاء 

 االجتار باألشخاص    

 ٥ اتفاقية قمع االجتار باألشخاص واسـتغالل بغـاء الغـري يف             انضمت سيشيل إىل    -١٨٨
كما وقعت سيشيل اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة اجلرمية املنظمة عرب الوطنية           . ١٩٩٢مايو  /أيار
، وعلـى   ٢٠٠٣أبريـل   / نيسان ٢٢ وصدقت عليها يف     ٢٠٠٠ديسمرب  / كانون األول  ١٢يف  

قبة االجتار باألشخاص، وخباصة النساء واألطفـال،  الربوتوكول املكمل التفاقية منع وقمع ومعا     
  .٢٠٠٤يونيه / حزيران٢٢، ومت التصديق عليه يف ٢٠٠٢يوليه / متوز٢٣الذي وقع يف 

ورغم عدم وجود تقارير من إدارة الشرطة عن حدوث اجتار باألشخاص من البلـد           -١٨٩
تمع الدويل يف شجب    أو يف داخله خالل السنوات العشرين املاضية، انضمت سيشيل إىل اجمل          

ورمبا يكون البلد، لكونه يتكون من جمموعة صغرية معزولة مـن           . االجتار بالنساء واألطفال  
ومع ذلك، فإن   . اجلزر، قد جنا من أخطار استخدامه كنقطة عبور لالجتار عرب احلدود الوطنية           

ت فيه، حيتمان   تزال إحدى أهم الصناعا    تزايد أعداد العمال املهاجرين وحقيقة أن السياحة ال       
 . على سيشيل أن تظل يقظة دائماً
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ويعين هذا بالضرورة رصد الـسكان      . وجيري رصد أمناط اهلجرة الداخلة واخلارجة       -١٩٠
  . والسياحة وحركة العمالة، وليس العمل باجلنس

  البغاء  
وتـشري تقـارير   . ال تتوفر إحصاءات عن البغاء ومل جتر حىت اآلن أي دراسات عنه   -١٩١
مات غري احلكومية اليت تعمل مع النساء واألطفال إىل ارتفاع البغاء بدليل زيادة أعـداد               املنظ

كما يبلغ عن ارتبـاط     . الشابات الالئي يوجدن يف أماكن ظاهرة يف املساء ويتم اصطحاهبن         
  .زيادة استخدام الشابات للمخدرات بزيادة االجتاه حنو البغاء

مج تلفزيونية ومقاالت منشورة يف الصحف احملليـة        وأقر عدد قليل من النساء يف برا        -١٩٢
وكشفت دراسة عن رفـاه األطفـال      . بأهنن يعملن باجلنس بسبب القيود االقتصادية الراهنة      

ممارسة األطفال للجنس من أجـل      ‘، عن أن    ٢٠٠٩أجرهتا إدارة التنمية االجتماعية يف عام       
 يف املائـة    ١ و  يف املائة من البنني    ٤وقد رد   .  أمر حيدث بالفعل   ‘النقود أو شيء آخر يريدونه    

  .من البنات باإلجياب عندما وجه إليهم هذا السؤال

وأبلغت دوائر مراقبة األحكام عن أهنا تلقت عدداً قليالً من التقارير اليت تفيد دخول                -١٩٣
وقام موظفو مراقبة األحكام بعمليات مفاجئة قليلة       . أطفال قصر إىل ماله ليلية وممارسة البغاء      

يف بعض املالهي الليلية للتحقق من ذلك بالنسبة للقصر املشمولني باملراقبـة، ولكـن هـذه     
كما أبلغت الشرطة عن أهنا     . املمارسة توقفت بسبب عدم توفر آلية مناسبة للمتابعة والتنسيق        

حققت يف واحد أو اثنني من اإلدعاءات بتشغيل دور للدعارة غري أنه مل تتوفر لـديها أدلـة         
 . املالحقة القضائيةملواصلة 

، وضعت إدارة التنمية االجتماعية خطة عمل بـشأن العيـوب           ٢٠٠٩ويف عام     - ١٩٤
وتتضمن األنشطة املدرجة يف اخلطة إجراء دراسـة        . االجتماعية، تعاجل أيضاً مسألة البغاء    

متعمقة عن البغاء، واستعراض القوانني، وإشراك اجملتمع احمللي من خالل إنشاء فرق عمل              
مستوى املقاطعة، وتدريب املسؤولني عن إنفاذ القـانون، واخلـدمات التعليميـة،            على  

 التمويـل الـالزم إلجـراء    ٢٠١٠وقدمت وزارة املالية يف عام  . وخدمات إعادة التأهيل  
  .الدراسة املتعلقة بالبغاء

. واملرافق الصحية جمانية ومتاحـة للجميـع      . وال توجد تدابري خاصة حلماية البغايا       -١٩٥
 بوجـود   ٢٠٠٩عترف السياسة اجلديدة يف جمال الصحة اإلجنابية اليت وضعت يف عـام             وت

مجاعات خاصة، مثل العاملني يف اجلنس التجاري، تكون أكثر حاجة إىل خدمات الـصحة              
وتوفر اخلطة ترتيبات خاصة الستهداف هذه الفئات الضعيفة من         . اجلنسية عن سائر السكان   
 . النساء والرجال دون حتيز
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 الترتيبات القانونية  

قانون العقوبات هو التشريع الرئيسي يف سيشيل الذي يوفر احلماية للمواطنني كافة              -١٩٦
وتوفر الفروع التالية من قانون العقوبات احلماية ضـد االحتجـاز           . ضد املخالفات اجلنائية  

غـواء،  كما يعـد اإل   . وتنص على العقوبات املتعلقة بكل منها     . القسري للنساء واختطافهن  
ومثة حاجة إىل   . وإقامة بيوت للدعارة، وكسب الرزق من البغاء جرائم يعاقب عليها القانون          

 . تشديد قوانني محاية الفتيان الصغار من االجتار هبم ومن عملهم يف البغاء

   احتجاز أنثى يف بيت للدعارة ويف أماكن أخرىS141الفرع 
 أي منشأة أو يف نطاقها بقـصد  أي شخص حيتجز أي امرأة أو فتاة ضد رغبتها يف        "  

يف أي بيت للدعارة، يكون مذنباً يف       ...  هبا بطريقة غري قانونية أو مواقعتها        رجلاتصال أي   
 .")٣٠(جنحة

  الشراء بغرض البغاء لتحقيق مكاسب :  من قانون العقوباتS143الفرع 
يكون مذنباً يف جنحة أي شخص يقوم ألغراض الكسب بقيادة أو إغواء شخص             "  

االسـتغالل،   ؛ أو )حىت برضاء ذلك الـشخص    (خر أو محله على أن يتبعه، ألغراض البغاء         آ
، أو يف االتـصال     )حىت برضاء ذلك الـشخص    (يشارك يف عمل شخص آخر يف البغاء         أو
 ."شهوائي غري املشروع لشخصني آخرينال

  اإلغراء ألغراض الدعارة، ألغراض الكسب:  من قانون العقوباتS144الفرع 
إغراء شخص   مذنباً يف جنحة أي شخص يقوم ألغراض الكسب باستمالة أويكون"  

، أو اسـتغالله،    )حىت برضاء ذلك الـشخص    (آخر أو محله على أن يتبعه، ألغراض البغاء         
، إذا قل عمر الشخص )حىت برضاء ذلك الشخص (يشارك يف عمل شخص آخر يف البغاء         أو

 سنة يف وقت ارتكـاب      ٢١استغالله عن    د أو الذي مت قياده أو إغواؤه أو محله على االنقيا        
 أو محله على االنقيـاد أو اسـتغالله         استمالتهاجلنحة، أو إذا كان الشخص قد مت إغراؤه أو          

يد، أو العنف، أو بـأي      لغرض نقله إىل اخلارج، أو عن طريق الغش، أو االحتيال، أو التهد           
 ."وسيلة أخرى

 االختطاف:  من قانون العقوبات١٣٣املادة 

 سنوات، أي شخص يقوم، بقـصد       ٧يكون مذنباً يف جناية، وعرضة للسجن ملدة        "  
الزواج من امرأة أو مواقعتها، أو يتسبب يف زواجها من شخص آخر أو يف مواقعـة ذلـك                  

  ."طفها أو حيتجزها، مهما كان سنهاالشخص هلا أو خي

__________ 

اجلنحة هي جرمية تقل خطورهتا عن اجلناية ويعاقب عليها عادة بغرامة أو عقوبة، أو مصادرة، أو حـبس                   )٣٠(
 .تكديري، ويكون لفترة قصرية عادة
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  سنة١٨اختطاف فتاة حتت : من قانون العقوبات) ١( ألف ١٣٣املادة 

 سنة من   ١٨ن مذنباً يف جنحة، أي شخص يأخذ فتاة غري متزوجة حتت سن             يكو"  
محاية والدها أو والدهتا أو أي شخص يتوىل رعايتها أو املسؤولية عنها قانوناً، ضد               رعاية أو 

رغبة هذا األب أو هذه األم أو ذلك الشخص، إذا كان القصد من أن أخذها هو أن يواقعها                  
 ." عامةص معني أو مواقعتها بصورةشخ

   سنة ١٥اختطاف فتاة حتت :  من قانون العقوباتS 134الفرع 
 سنة من   ١٥يكون مذنباً يف جنحة، أي شخص يأخذ فتاة غري متزوجة حتت سن             "  

رعاية أو محاية والدها أو والدهتا أو أي شخص يتوىل رعايتها أو املسؤولية عنها قانوناً، ضد                
 ."رغبة هذا األب أو هذه األم أو ذلك الشخص

  القوادة :  من قانون العقوبات١٣٨املادة 
 -أي شخص "  

 سنة، وليست عاهرة    ٢١جيلب أو حياول جلب أي فتاة أو امرأة حتت سن             )أ(  
مشاعاً أو معروف عنها سوء اخللق، للقيام باتصال جنسي غري مشروع، سواء يف سيشيل أو               

  يف مكان آخر، مع أي شخص أو أشخاص آخرين؛ 
ل أن جلب أي امرأة أو فتاة لتصبح عاهرة مشاعاً يف سيشيل            جيلب أو حياو    )ب(  

 أو خارجها؛ أو

يستدرج أو حياول استدراج أي امرأة أو فتاة ملغادرة سيشيل بقصد إقامتها              )ج(  
 يف دار بغاء أو ارتيادها لدار دعارة يف سيشيل أو يف مكان آخر؛ أو

ل سكنها املعتـاد يف     يستدرج أو حياول استدراج أي امرأة أو فتاة لترك حم           )د(  
، بقصد أن تصبح ألغراض الدعارة، مقيمـة يف         )إذا مل يكن هذا احملل داراً للدعارة      (سيشيل  

ان آخر يكون قد ارتكـب      دار للدعارة أو ترتاد داراً للدعارة؛ إما يف سيشيل أو يف أي مك            
 ...."جنحة 

  االستدراج:  من قانون العقوباتS 154الفرع 
خر يف مكان عام بالدعارة يكـون مـذنباً يف جرميـة      أي شخص يغري شخصاً آ    "  
  ." ملدة سنتنيسجنللوعرضة 
  ]دار للدعارة[املاخور :  من قانون العقوباتS 155الفرع 

 أي شخص "  )١(  

 يقيم أو يدير، أو يتصرف أو يساعد يف إقامة أو إدارة ماخور؛   )أ(  
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ؤوالً عن أي منشأة،     مالكاً أو حائزاً أو مستأجراً، أو شاغالً، أو مس         يكون  )ب(  
  يسمح عن علم باستخدامها ماخوراً؛ 

الك أو للمـؤجر أو لراعـي       يكون مالكاً أو مؤجراً أو راعياً أو وكيالً للم          )ج(  
  :منشأة أي

يدع منشأة أو أي جزء من منشأة يستعمل وهو يعلم أن املنشأة أو أي جزء  '١'
  من املنشأة سوف يستخدم ماخوراً؛ أو

يف استمرار استخدام منشأة أو أي جزء من منـشأة          يكون طرفاً باختياره     '٢'
  . سنوات٣ماخوراً، تقع عليه تبعة اجلرمية ويكون عرضة للسجن ملدة 

 أي منشأة أو أي جزء مـن أي منـشأة           "ماخور"يف هذا الفرع تعين بكلمة        )٢(  
  ."اء أو املمارسات اجلنسية الفاسقةيقوم أي شخص باستخدامه أو اللجوء إليه ألغراض البغ

  العيش من إيرادات البغاء :  من قانون العقوباتS 156الفرع 
 شخصأي "  

  جيلب أو يستدرج، أو يقود، شخصاً آخر ألغراض البغاء؛  )أ(  

 يعيش كلياً أو جزئياً عن علم على اإليرادات املتأتية من دعارة شخص آخر؛   )ب(  

 يستغل عن علم دعارة شخص آخر؛   )ج(  

مارسة السيطرة أو التوجيه أو التأثري على انتقاالت        يقوم ألغراض الكسب، مب     )د(  
 شخص آخر بطريقة تعطي انطباعاً بأن الشخص يساعد أو يغري أو يشجع أو يرغم            أو أفعال 

 ." سنوات٥ويكون عرضه للسجن ملدة على بغاء ذلك الشخص اآلخر، تقع عليه تبعة اجلرم 

  األشكال اجلديدة لالجتار باألشخاص   
ى املبادرات اليت اختذت استجابة لألخطار اجلديدة اليت قدمتـها شـبكة       متثلت إحد   -١٩٧

، وقـد شـكلت   )STC(اإلنترنت والتكنولوجيات اجلديدة يف إنشاء جلنة التكنولوجيا اآلمنة    
 بعد تعميم صور فوتوغرافية ألطفال قـصر عرايـا          ٢٠٠٧أكتوبر  /اللجنة يف تشرين األول   

إللكتروين أو األقراص املدجمة أو وسائل التخـزين        ينشرها أشخاص بالغون من خالل الربيد ا      
  . خلإ ؛احلاسوبية احملمولة

وعقد أعضاء اللجنة من القطاعني العام واخلاص، ومن اجلماعات الكنسية، ومكتب             -١٩٨
. املدعى العام والشرطة واملتطوعني اآلخرين اجتماعات منتظمة إلعداد اسـتجابة مـشتركة           

تعميم الوعي بالتهديدات الفعلية اليت تنطوي عليها إسـاءة         وكان الغرض الرئيسي للجنة هو      
استعمال التكنولوجيا اجلديدة من خالل املدارس، ووسائط اإلعالم، والكنائس، والـصناعة،           

 : وتشمل األغراض األخرى للجنة ما يلي. واجملتمعات احمللية
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تشجيع املنظمات على تنفيذ سياسات حتمي املوظفني والـشركات مـن إسـاءة              •
 ستعمال التكنولوجيا؛ ا

أو حتديث سياسات حلماية التالميذ واملـدارس مـن         /تشجيع املدارس على اتباع و     •
 إساءة استعمال التكنولوجيا؛ 

 . إعادة النظر يف التشريعات القائمة وحتديث القوانني احلالية، كلما كان ذلك مناسباً •

 : ومتثلت بعض اإلجنازات الرئيسية للجنة فيما يلي  -١٩٩

مدعوم من وسائط اإلعالم حلزمة املواد التعليمية اليت تقدمها وزارة التعلـيم            عرض   •
 ؛)STC(وجلنة التكنولوجيا اآلمنة 

 للتعريف بالغرض من جلنة التكنولوجيـا اآلمنـة وأهـم          - محلة يف وسائل اإلعالم    •
 رسائلها يف التلفاز والوسائط املطبوعة واإلذاعة؛ 

 ع السياسة العامة؛ حلقة عمل ألصحاب األعمال وعرض مشرو •

 عرض مشروع السياسة العامة على وزارة العمل؛  •

  حلقات عمل وحمادثات جلماعات اآلباء واألطفال على املستوى اإلقليمي؛ •

  .اإلبالغ عن التشريعات القائمة وعن عقوبات خمالفة القوانني كلما سنحت الفرصة •

وصول إليه عن طريقـة     ويوجد موقع للتكنولوجيا اآلمنة على شبكة الويب ميكن ال          
  .www.safetech.sc: املوقع

  العوامل والصعوبات  
ال توجد سجالت تبني حدوث إدانة يف أي من اجلرائم املشار إليها أعاله خـالل                 -٢٠٠

نميـة  وتدعو خطة العمل اجلديدة بشأن البغاء اليت وضـعتها وزارة الت          . )٣١(الفترة املستعرضة 
االجتماعية إىل استعراض وحتديث قوانني البغاء من أجل توفري محاية أفضل للفتيات والنساء             

   .وكذلك للفتيان والرجال
من األمهية مبكان أيضاً توفري تدريب حديث لضباط الشرطة يف جمال التحقيـق يف                -٢٠١

ـ     لالجتاراجلرائم املتعلقة بالبغاء وباألشكال اجلديدة       وفري محايـة أفـضل      بالبشر من أجل ت
كما أن وثاقـة    . للقطاعات الضعيفة يف اجملتمع، واجملتمع السيشيلي جمتمع صغري وثيق الترابط         

   .صالت الترابط واأللفة جتعل أداء أعمال الشرطة مهمة صعبة يف بعض األحيان

__________ 

 . ٢٠١٠ار للدعارة وكانت ال تزال معروضة على احملكمة يف توجد قضية واحدة تتعلق بإقامة د )٣١(
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  ٧املادة   
 احلياة السياسية والعامة 

  لعامةاحلق يف التصويت واألهلية لالنتخاب يف اهليئات ا  
ويـوفر  ). ١٩٩٣(التشريع الرئيسي الذي حيكم االنتخابات هو دستور سيشيل           - ٢٠٢

وتتمتـع  .  اإلطار املفصل إلجراء االنتخابات١٩٩٦املنقح يف ) ١٩٩٥(قانون االنتخابات   
وتكفـل  . ه الدستور ي يستند إىل حق االنتخاب الذي كفل      دميقراطسيشيل بنظام انتخايب    

ور سيشيل حق املرأة يف التصويت على قدم املـساواة مـع             من دست  ١١٤ و ١١٣  املادتان
الرجل يف مجيع االنتخابات واالستفتاءات العامة كما تكفالن هلا األهلية ألن تنتخب جلميع        

  .اهليئات العامة

من امليثاق السيشيلي حلقوق اإلنسان واحلريات األساسـية يف         ) ١(٢٤وتنص املادة     -٢٠٣
  : كومة على ما يليإطار احلق يف املشاركة يف احل

  ٣اإلطار 
  احلق يف املشاركة يف احلكومة) ١(٢٤املادة 

 : أن يف احلق عاماً عشر مثانية سنه بلغ سيشيلي مواطن لكل"  
 ممـثلني  خـالل  من أو مباشرة بصورة إما العامة الشؤون إدارة يف يشارك )أ(  
   حراً؛ اختياراً خمتارين
 االنتخابات يف املباشر السري عاالقترا طريق عن كناخب ويصوت يسجل )ب(  
   املتساوي؛ الشامل التصويت طريق عن تتم اليت العامة
  عامة؛ لوظيفة ينتخب )ج(  
 . العامة اخلدمة يف املساواة من أساس على يشارك، )د(  
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  ٤اإلطار 
  احلق يف التصويت-١١٣املادة 

  الدستور من ١١٣ املادة  
 وفقـاً  يصوت أن انتخابية دائرة يف كناخب مسجل سيشيلي مواطن لكل حيق  
 : االنتخابية الدائرة يف للقانون
 ؛اجلمهورية رئيس ملنصب االنتخابات يف )أ(  
 ؛التشريعية اجلمعية أعضاء انتخابات يف أو )ب(  
 .الدستور مبوجب يعقد استفتاء يف أو )ج(  

ة مثانيـة  على أنه حيق ألي شخص من مواطين سيشيل يبلغ سن  ) ب١(٢٤وتنص املادة     -٢٠٤
على أنه جيوز حرمان أي شخص مـن        ) ١(١١٤وتنص املادة   . عشر عاماً أن يسجل كناخب    

. أو اإلقامة خارج سيـشيل    ) ج(أو اإلجرام؛   ) ب(الضعف العقلي؛   ) أ(التصويت على أساس    
 من نظام اخلدمة العامة على أن للموظفني، باعتبارهم مواطنني سيشيليني،           ٩٩وينص األمر العام    

  . املشاركة يف األنشطة السياسية وعلى أحقيتهم يف شغل مناصب يف أي حزب سياسياحلرية يف

 من الدستور على أن يعني الرئيس مفوضاً لالنتخابات من بـني            ١١٥وتنص املادة     -٢٠٥
مرشحني مشهود هلم بالرتاهة والسمعة احلسنة ترشحهم سلطة التعيينات الدسـتورية لفتـرة           

ل املسؤوليات الرئيسية ملفوض االنتخابات يف إجراء عمليـة         وتتمث. تزيد عن سبع سنوات    ال
تسجيل الناخبني واإلشراف عليها، وإجراء االنتخابات واالستفتاءات، واستعراض الـدوائر          

ويساعد مفـوض   . االنتخابية وحدودها؛ واستعراض أعمال وممارسات احلمالت االنتخابية      
ويف .  كليهما يف الوقت الراهن رجالن     ويشغل املنصبني . االنتخابات رئيس ملوظفي التسجيل   

وقد شغلت امرأة   . وقت إجراء االنتخابات يعني موظفون مؤقتون يف هيئة إجراء االنتخابات         
منصب رئيس موظفي االنتخابات املسؤول عن إدارة عملية التصويت خـالل االنتخابـات             

ؤولني ذوي  وال توجد أي امرأة بـني املـس       . ٢٠٠٦/٢٠٠٧األخرية اليت أجريت يف الفترة      
   .املستوى الرفيع تشغل وظيفة دائمة يف مكتب مفوض االنتخابات

 مشاركة املرأة يف االنتخابات  

تضطلع املرأة دائماً بدور نشط يف األعمال السياسية على املستوى الشعيب يف سيشيل            -٢٠٦
قق وقد حت . ١٩٧٦ كما شاركت املرأة بصورة كاملة يف النضال من أجل االستقالل قبل عام           

، عندما حصلت املرأة على احلق يف التـصويت إىل          ١٩٦٧االستفتاء العام للراشدين يف عام      
جانب الرجل بغض النظر عما إذا كانت من دافعي الضرائب أو من مالك األراضي، كمـا                

 سـنة وأن تكـون   ٢١كان القانون يشترط قبل ذلك، شريطة أن يكون عمرها أكثر مـن          
، استمرت  ١٩٩٣ية املتعددة األحزاب يف     دميقراط استعادة ال  ومنذ. مسجله يف إحدى الدوائر   

  .املرأة يف املشاركة بنشاط يف مجيع االنتخابات سواء كناخبة أو كمسؤولة انتخابية
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 أربعة انتخابـات    ١٩٩٣وبلغت مجلة االنتخابات اليت أجريت يف سيشيل منذ عام            -٢٠٧
 ١٩٩٣يوليـه   /ية الوطنية يف متـوز    كما أجريت انتخابات متزامنة للرئاسة وللجمع     . رئاسية
 أعقبتـها   ٢٠٠١سبتمرب  /وأجريت انتخابات رئاسية مرة أخرى أيلول     . ١٩٩٨مارس  /وآذار

وأجريت آخر انتخابات رئاسية    . ٢٠٠٢ديسمرب  /انتخابات للجمعية الوطنية يف كانون األول     
وصوتت املرأة  . ٢٠٠٧مايو  / أعقبتها انتخابات للجمعية الوطنية يف أيار      ٢٠٠٦يوليه  /يف متوز 

  . بأعداد هائلة يف مجيع االنتخابات
 ٢٠٠١/٢٠٠٢وتبني اإلحصاءات املستمدة من عملييت االنتخابات اللتني أجريتا يف            -٢٠٨

 أن عدد النساء كان هو العدد األكرب بني الناخبني املـسجلني يف القـوائم               ٢٠٠٦/٢٠٠٧و
اً، ووصلت نـسبتهن إىل أكثـر       وكان عدد النساء الالئي قمن بالتصويت مرتفع      . االنتخابية

وتكشف هذه النسبة أيضاً عـن وجـود        .  يف املائة من مجيع األصوات اليت أديل هبا        ٥٠ من
 .درجة عالية من الوعي السياسي واملسؤولية املدنية بني النساء

  ٣اجلدول 
   ٢٠٠٧ إىل ٢٠٠١التوازن اجلنساين لألصوات اليت أديل هبا خالل الفترة من 

التصويت حق هلم من عدد
 اليت األصوات عدد

 هبا أديل
 اجملموع ذكور إناث اجملموع ذكور إناثخاباتاالنت نوع السنة

٪٥٠٫٠١ رئاسي ٢٠٠١  ٤٩٫٩٩٪  ١٠٠٫٠٠٪  ٥٠٫٧٢٪  ٤٩٫٢٨٪  ١٠٠٫٠٪  

 اجلمعية عضوية ٢٠٠٢
٪٥٠٫٢٠ الوطنية  ٤٩٫٨٠٪  ١٠٠٫٠٠٪  ٥٠٫٥٣٪  ٤٩٫٤٧٪  ١٠٠٫٠٪  

٪٥٠٫٢٠ رئاسي ٢٠٠٦  ٤٩٫٨٠٪  ١٠٠٫٠٠٪  ٥٠٫٨٤٪  ٤٩٫١٦٪  ١٠٠٫٠٪  

 اجلمعية ويةعض ٢٠٠٧
٪٥٠٫١٠  الوطنية  ٤٩٫٩٠٪  ١٠٠٫٠٠٪  ٥٠٫٦٦٪  ٤٩٫٣٤٪  ١٠٠٫٠٪  

 .مفوضية االنتخابات  :املصدر

  ٤اجلدول 
  ٢٠٠٧مشاركة املصوتني حبسب نوع اجلنس؛ يف االنتخابات الرئاسية لعام 

 هباإمجايل عدد األصوات اليت أديل  اجملموع ذكور إناث الفئة العمرية 
١٤ ٢٠٨ ٨ ١٠٦ ٤ ١٠٢ ٤ ٢٥<١٨٪ ,٧ 

٢٣ ٠١٣ ١٣ ٤٣٨ ٦ ٥٧٥ ٦ ٣٥<٢٥٪ ,٣ 

٢٣ ٠٣٥ ١٣ ٤٨٨ ٦ ٥٤٧ ٦ ٤٥<٣٥٪ ,٣ 

٢٣ ٢٦٨ ١٣ ٩٦٢ ٦ ٣٠٦ ٦ ٦٠<٤٥٪ ,٨ 

٪١٤ ٣٠٣ ٨ ٥٤٩ ٣ ٧٥٤ ٤ ٦٠أكرب من  ,٩ 

٪١٠٠ ٥٥٨٢٧ ٥٤٣ ٢٧ ٢٨٤ ٢٨ اجملموع ,٠ 

  .مفوضية االنتخابات  :املصدر
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 أن  ٢٠٠٧تمدة من االنتخابات الرئاسية اليت أجريت يف عـام          وتبني اإلحصاءات املس    -٢٠٩
وهن يشكلن أغلبية الناخبني من مجيع الفئات العمرية        . النساء من مجيع األعمار يدلني بأصواهتن     

وهن يزدن عن الرجال يف الفئة العمريـة ملـن         . ٦٠-٤٥ و ٢٠<١٨باستثناء الفئتني العمريتني    
  .ويعكس هذا النمط السائد بني السكان. ت صو١٠٠٠ سنة بأكثر من ٦٠يزيدون عن 

وتعطـي  . وتكفل احلكومة إمكانية ممارسة مجيع فئات املصوتني حلقها يف التصويت           -٢١٠
ويف . األولوية يف طوابري االقتراع يف مراكز التصويت لكبار السن، وذوي اإلعاقة واحلوامـل            

 لتوفري مرافق تصويت    ، أنشئ مركز اقتراع إضايف يف نورث إيست بوينت        ٢٠٠٧انتخابات  
 . لسكان دور املسنني وللمرضى يف مستشفى نورث إيست بوينت

 املسؤولون االنتخابيون  

يؤدي النساء أيضاً دوراً نشطاً يف العملية االنتخابية، إذ يشاركن مشاركة كاملة يف               -٢١١
وذكـر مفـوض    . تسجيل الناخبني وكموظفات اقتراع ومندوبات لألحـزاب الـسياسية        

 يف املائة من قوة العمل املشاركة يف تسجيل النـاخبني           ٩٠ابات أن النساء شكلن حنو      االنتخ
  . يف املائة من املوظفني املشاركني يف عملية االنتخابات يف يوم االنتخاب٦٠و

وتظهر الفقرات اإلعالنية التثقيفية اليت تقدم قبل إجـراء االنتخابـات يف التلفـاز                -٢١٢
هن ميارسن حقوقهن ويشاركن بنشاط يف التـسجيل ويف إدارة          والوسائط األخرى النساء و   

 على الوجود الكثيف للنساء يف      )٣٢(ثللكومنولوقد علق فريق اخلرباء التابع      . مراكز االقتراع 
وأشار التقرير الذي قدمـه    . ٢٠٠٦يوليه  /مراكز االقتراع ملراقبة االنتخابات الرئاسية يف متوز      

موا بالدقة والكفاءة وااللتزام بتطبيـق اإلجـراءات وأن         الفريق إىل أن موظفي االقتراع اتس     
  . ‘غالبية واضحة من املسؤولني كانوا من النساء‘

 ) اجلمعية الوطنية(متثيل املرأة يف الربملان     

ويوجد نظام . يتوىل السلطة التشريعية برملان من غرفة واحدة، يسمى اجلمعية الوطنية      -٢١٣
، وهو عدد مساوٍ لعدد الدوائر االنتخابية يف الوقـت           عضواً ٢٥وينتخب  . انتخابات خمتلط 

 فيها احلاصل على أكثر األصـوات       الراهن يف إطار انتخابات الدوائر االنتخابية الفردية يفوز       
وخيصص لكل حـزب مقعـد      .  أعضاء آخرين ينتخبون على أساس مبدأ التمثيل النسيب        ٩و

ومـدة  .  عليهـا يف االنتخابـات      يف املائة من األصوات الشعبية اليت حصل       ١٠واحد لكل   
  .العضوية يف اجلمعية الوطنية مخس سنوات

ولكي يكون أي شخص مؤهالً ملنصب عضو يف اجلمعية الوطنية، جيب أن يكون   - ٢١٤
وعدم االضطالع بأي مسؤولية يف وضع      ) مدون يف سجل االنتخابات   (مؤهالً للتصويت   

 عدد النساء الالئـي     ٥ويبني اجلدول   . تعديل السجل االنتخايب أو إجراء االنتخابات       أو
__________ 

 .ثالكومنوليوليه، تقرير فرقة خرباء / متوز٣٠-٢٨انتخابات الرئاسة يف سيشيل،  )٣٢(
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وتبني األعداد الواردة بني قوسـني  . ١٩٩٣انتخنب كأعضاء يف اجلمعية الوطنية منذ عام   
الرجال ممن رشحتهم األحزاب اليت يتبعوهنا على أساس نـسيب اسـتناداً إىل   /عدد النساء 

 . نتائج االنتخابات

  ٥اجلدول 
  ٢٠٠٩-١٩٩٣خالل الفترة عدد الرجال والنساء يف اجلمعية الوطنية 

 اجملموع  عدد الرجال عدد النساء فترات العضوية يف اجلمعية الوطنية
النسبة املئوية  

 للنساء

٢٦,٥ ٣٤ )٨(٢٤ )١(٩ ١٩٩٨-١٩٩٣٪ 
٢٣,٥ ٣٤ )٦(٢٦ )٣(٨ ٢٠٠٢-١٩٩٨٪ 
٢٩,٤ ٣٤ )٦(٢٤ )٣(١٠ ٢٠٠٧-٢٠٠٢٪ 

 ٪٢٣,٥ ٣٤ )٥(٢٦ )٤(٨  وحىت اآلن٢٠٠٧من 

  .ة الوطنيةاجلمعي  :املصدر

يف  ٢٩,٤ يف املائة و٢٣,٥وقد تراوحت النسبة املئوية للنساء يف اجلمعية الوطنية بني     -٢١٥
غري أن عدد الربملانيات تناقص بعد االنتخابات األخرية الـيت          .  سنة املاضية  ١٧  املائة خالل ال  
ـ          . ٢٠٠٧أجريت يف    ومـع  . ةوهذه النسبة أفضل من نظرياهتا يف البلدان األخرى يف املنطق

ذلك، ورغم املشاركة النشطة للغاية من جانب املرأة يف السياسة على املستوى الشعيب وزيادة        
تغلغلها يف سوق العمل على املستويات كافة، فإن مشاركتها يف اجلمعية الوطنيـة كعـضوة      

 .  سنة املاضية١٧  منتخبة مل يزد على مدى ال

على قوائم األحزاب، ومل تكـن هنـاك   ويوجد عدد ضئيل نسبياً من النساء مدرج        -٢١٦
ويف االنتخابات األخرية اليت أجريـت يف       . ١٩٩٣مرشحات مستقالت يف االنتخابات منذ      

 مخس مرشحات وقدم احلـزب الـوطين السيـشيلي          Parti Lepep، قدم حزب    ٢٠٠٧ عام
 ومل حتصل أي من مرشـحيت       Parti Lepepوقد جنح أربعة من مرشحات حزب       . مرشحتني
   .طين السيشيلي على أكرب عدد من األصواتاحلزب الو

وينتخب أعضاء اجمللس الوطين من يشغل منصب رئيس الربملان ونائب رئيس الربملان              -٢١٧
أما منصب مدير   . وفقاً لإلجراءات الثابتة ومجيع من شغلوا هذا املنصب حىت اآلن من الرجال           

) Parti Lepep وهـو حـزب      ويشغله عضو من احلزب احلائز على األغلبية      (أعمال احلكومة   
   .الذي ال يعد منصباً دستورياً، فتشغله يف الوقت الراهن امرأة

أي ترتيبات لتحديـد حـصص أو أمـاكن         ) ١٩٩٣(وال يتضمن دستور سيشيل       -٢١٨
حمجوزة من أجل زيادة متثيل املرأة يف اجلمعية الوطنية أو يف اهليئات اليت تشغل عـن طريـق                  

ني األحزاب السياسية اليت أجريت معها مقابالت أي حزب قرر          وال يوجد ب  . انتخابات عامة 
األخذ حبصص طوعية من أجل زيادة متثيل املرأة يف الربملان أو أعرب عـن تأييـده لنظـام                  
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هدف أي حزب سياسي هـو الفـوز يف         ‘وقد علق أحد املمثلني على ذلك قائالً        . احلصص
ويفترض أن البت يف    . ‘ال أو النساء  االنتخابات وتقدمي أفضل مرشحيه، سواء كانوا من الرج       

تفضيل تقدمي مرشحني من الذكور على تقدمي مرشحني من اإلناث هو أن الرجال يكونـون               
  .أفضل املرشحني

وقد اتبعت ممارسة ترشيح األعضاء على أساس النسبة والتناسب من جانب احلـزبني               -٢١٩
وهبذه . ل املرأة يف اجلمعية الوطنية    السياسيني كليهما وخباصة احلزب احلاكم من أجل زيادة متثي        

، على متثيل املرأة يف اجلمعية الوطنيـة عنـد   Parti Lepepالطريقة حافظ احلزب احلاكم، حزب 
  ).٥ نظر اجلدولا(ويرشح احلزبان كالمها الرجال أكثر مما يرشحان النساء .  يف املائة٣٠نسبة 

وهن خيصصن فترات طويلة مـن      . اءومثة أعداد كبرية من النشطاء احلزبيني من النس         -٢٢٠
، قبل  ١٩٨٥ و ١٩٨٠ويف عامي   . الوقت والطاقة للعمل احلزيب على مستوى القواعد الشعبية       

 يف املائة من أعـضاء اجلمعيـة   ٤١ية املتعددة األحزاب، كان النساء يشكلن   دميقراطتطبيق ال 
 هـي   Mitcy Larueهي  ومن اجلدير باملالحظة أيضاً أن مرشحة من النساء         . الوطنية املنتخبني 

يف دائرهتا، وهـي دائـرة      )  يف املائة  ٧٥(اليت حصلت على أعلى نسبة مئوية من األصوات         
Baie St Anne  ٢٠٠٧خالل االنتخابات األخرية اليت أجريت يف . 

ومل جتر احلكومة أو األحزاب السياسية أو املنظمات غري احلكومية أي حبوث مـن                -٢٢١
وتشمل األسباب الـيت  . ول دون زيادة مشاركة النساء كربملانيات   أجل معرفة العوائق اليت حت    

تذكر كمربر لذلك االلتزامات األسرية، وضيق الوقت املتاح، والتضحيات الشخصية، وعدم           
كما ذكر ممثل احلـزب الـوطين       . توفر الثقة الكافية بالنفس للمشاركة يف انتخابات تنافسية       

من املعارضة عن الترشح يرجع إىل خشيتهن من أن السيشيلي أن إحجام عدد أكرب من النساء 
  .يصبحن ضحايا

 مجاعة عمل من الربملانيات للعمل كمجموعة لدعم ورعاية         ٢٠٠٠وأنشئت يف عام      -٢٢٢
وقد نفذت سلـسلة مـن      . الشابات الالئي يتطلعن للمشاركة يف السياسة وصنع القرارات       

الياً كجمعيـة يف إطـار اللجنـة        ومجاعة العمل مسجلة ح   . حلقات العمل ودورات التوعية   
اجلنسانية لوحدة االتصاالت التابعة للمنظمات غري احلكومية ولكنها ظلت خاملة نسبياً خالل 

 . السنوات القليلة األخرية

 األحزاب السياسية    

، الذي مت حتديثه يف     ١٩٩٢لعام  ) التسجيل والتنظيم (ينص قانون األحزاب السياسية       -٢٢٣
وتوجد ثالثة أحزاب سياسـية مـسجلة يف        .  األحزاب السياسية   على تسجيل  ١٩٩٦عام  

؛ واحلـزب  Parti Lepep وهو حـزب  ١٩٦٤سيشيل؛ احلزب احلاكم الذي أسس يف عام 
 بعد العمل بنظام ١٩٩٣الوطين السيشيلي، وهو احلزب املعارض الرئيسي الذي أسس يف عام 

   .١٩٦٤ الذي أسس يف عام ي اجلديددميقراطية املتعددة األحزاب؛ واحلزب الدميقراطال
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 Parti Lepep حزب  

       /، يف آب  ١٩٧٧، وهو احلـزب احلـاكم منـذ عـام           Parti Lepepأسس حزب     -٢٢٤
وكحزب للتحرير، قاد الكفـاح     .  حتت اسم احلزب املتحد لشعب سيشيل      ١٩٦٤أغسطس  

تقدمية ، أصبح يسمى اجلبهة ال    ١٩٧٩ويف عام   . من أجل نيل االستقالل عن بريطانيا العظمى      
واألمـني العـام    . Parti Lepep ليصبح   ٢٠٠٩لشعب سيشيل، وغري امسه بعد ذلك يف عام         

  .للحزب يف الوقت الراهن هو السيد جيمز ميتشيل، الذي هو أيضاً رئيس مجهورية سيشيل

وتتمثل بعض املبادئ التوجيهية للحزب اليت اعتمد عليها اقتصاد البلد وسياساته يف              -٢٢٥
 : الجتماعي فيما يليجمال الرفاه ا

ي واحملافظة عليهـا دون متييـز اجتمـاعي أو          دميقراطتعزيز وتأمني وحدة التنظيم ال     •
   اقتصادي أو ديين أو عنصري؛

إقامة جمتمع حديث يتمتع فيه مجيع املواطنني، بغض النظر عن لون البشرة، أو املركـز                •
ص متساوية وحيصلون   االجتماعي، أو األصل العرقي، أو نوع اجلنس، أو املعتقد، بفر         

على احتياجاهتم األساسية يف احلياة، مثل األمن املتعلق بالدخل، والرعايـة الـصحية،             
   واملسكن اجليد والصحي، والتعليم اإللزامي، والفرص للشباب، والرعاية لكبار السن؛

   استئصال مجيع أشكال التمييز والقمع واالستغالل من اجملتمع؛ •
ادية واالجتماعية للبلد وحتفيـز النمـو االقتـصادي         ضمان وتطوير األسس االقتص    •

   ملصلحة مجيع املواطنني؛
الوقوف بكامل قوته ضد أي جهود ترمي إىل أن تدمر حقـوق العمـال أو إىل أن                  •

يفرض اإلرادة التعسفية ألي فئة أو زمرة على الشعب واليت تنتهك حق الشعب غري              
  .املشروط يف توجيه بلدنا

وهن يشاركن يف العمـل     . Parti Lepepيف املائة من أعضاء حزب       ٥٢ومتثل النساء     -٢٢٦
السياسي إىل جانب الرجل كعضوات تنفيذيات يف فـروع احلـزب يف املنـاطق اإلداريـة           

واهليئة العليا لصنع السياسات يف حـزب    . ومسؤوالت عن الدعوة للحزب وأمينات للمناطق     
Parti Lepep      ًوىل قيادة احلزب يف فترات مـا بـني         وتت. هي مؤمتر احلزب الذي ينعقد سنويا

وال توجد امرأة يف املناصب الثالثة العليا       . املؤمترات اللجنة املركزية اليت جتتمع مرة كل شهر       
وتـرتبط غالبيـة    .  يف املائة من أعضاء اللجنة املركزية      ٣٠يف احلزب ولكن النساء يشكلن      

ارية معينة يساعدن فيهـا الفـروع       األعضاء يف اللجنة املركزية، مبن فيهم النساء، مبناطق إد        
   .التنفيذية للحزب يف االضطالع باألعمال السياسية

وقد أسس السيد فرانس ألربت رين، الذي يشغل اآلن منـصب القائـد املؤسـس          -٢٢٧
اليت تسمى حالياً الرابطة النـسائية      (للحزب، الرابطة النسائية للحزب املتحد لشعب سيشيل        

وشكل هذا التأسيس خطوة    . ١٩٧٠أغسطس  / آب ٢٣يف  ) لللجبهة التقدمية لشعب سيشي   
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ورعت السيدة . كربى أخرى حنو احلشد الكامل للنساء يف طليعة الكفاح من أجل االستقالل      
وتولت رئاسة الرابطة قيادات نسائية مهمة،      . األوىل السابقة، جيفا رين، الرابطة لفترة طويلة      
ورئيس املنظمـة   .  منصب وزيرة يف سيشيل    بينها السيدة ريتا سينون، وهي أول امرأة تشغل       

وتـضطلع  . النسائية عضو يف اللجنة املركزية ولكل منطقة إدارية ممثل يف اللجنة التنفيذيـة            
الرابطة النسائية منذ ذلك احلني بوظيفة مهمة يف احلزب، إذ تنقل بنشاط إىل قيادة احلـزب                

.  تـوفري فـرص أفـضل للمـرأة    الشواغل املتعلقة بأوجه عدم املساواة بني اجلنسني وكيفية      
وكمنظمة سياسية، قامت الرابطة النسائية أيضاً بدور نشط يف احلزب، وبصورة أساسـية يف           

، ١٩٨٤ومنذ عام   . وظيفة تثقيف النساء يف املسائل السياسية وإشراكهن يف العملية السياسية         
  :متثلت أهداف الرابطة النسائية للجبهة التقدمية لشعب سيشيل فيما يلي

  أمني وضع املرأة واحملافظة عليه؛ ت •
  النهوض مبستواها السياسي، والتعليمي واالجتماعي واالقتصادي؛  •
  فيما يتعلق  SPPFالعمل كهيئة منظمة لعمليات التمثيل املنسقة يف اللجنة املركزية جلبهة            •

   باملسائل اليت هتم املرأة؛
  ؛ احملافظة على حقوق املرأة وحرياهتا ومكافحة التمييز ضدها •
  تنفيذ أي توجيهات تصدر عن اجلبهة؛  •
  .مجع األموال، وإدارة واستثمار أموال الرابطة •
وتضم الرابطة النسائية يف الوقت الراهن عدداً مهماً من النساء من مجيـع منـاحي                 -٢٢٨
وتشمل األنشطة املهمة اليت اضطلعت هبا املنظمة خالل الفترة املشمولة باالسـتعراض          . احلياة

 عندما كرمـت رئيـستها   ١٩٩٤لسنوية، واالحتفال باليوم الدويل للمرأة يف عام   املؤمترات ا 
 الستعراض دسـتورها،    ١٩٩٥السابقة ريتا سينون، وعقد مؤمتر اليوم الدويل للمرأة يف عام           

 . ت ملنظمي املشاريع من النساء الذي عقد فيه السوق التجاري املؤق١٩٩٧ويف عام 

  )SNP(احلزب الوطين السيشيلي   
 حتت اسم املعارضة املتحدة املشكلة      ١٩٩٣أسس احلزب الوطين السيشيلي يف عام         -٢٢٩

احلزب الوطين السيشيلي، وهو حزب . Parti Seselwaمن اندماج ثالثة أحزاب صغرية بقيادة 
ية املتعددة األحـزاب، واحتـرام حقـوق اإلنـسان،          دميقراطليربايل يعين يف املقام األول بال     

 : القتصادي املتحررة؛ ويؤمن احلزب مبا يليوعمليات اإلصالح ا

   سيشيل حرة ومستقلة؛ •
   ي لسيشيل والدفاع عنه؛دميقراطتشجيع ومحاية وجود دستور  •
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اتباع استراتيجية إمنائية اقتصادية واجتماعية ملصلحة مجيع السيشيليني بغض النظر عن  •
  لسياسي؛العقيدة، أو لون البشرة، أو نوع اجلنس، أو العرق، أو االنتماء ا

دعم مجيع احلقوق اإلنسانية جلميع األفراد السيشيليني واألجانـب املقـيمني يف             •
سيشيل والدفاع عنها، على النحو املبني يف إعالن األمم املتحدة حلقوق اإلنسان،            
واتفاقية االحتاد األورويب حلقوق اإلنسان، واتفاقية االحتاد األفريقي حلقوق اإلنسان  

  ودستور سيشيل؛
   الرتاهة واألمانة والشفافية يف احلكومة؛إفشاء  •
   التصرف، عند االنتماء إىل املعارضة، كمعارضة قوية خملصة للحكومة؛ •
إرساء حكومة وطنية قوية تطبق معايري وبرامج وطنية، وتعمل على أسـاس رؤيـة               •

  .وطنية واضحة
. سيـشيلي  يف املائة من شاغلي املناصب يف احلزب الوطين ال         ٢٠وتشكل املرأة حنو      -٢٣٠

وتتمثـل  . وهي تضطلع أساساً مبسؤوليات إدارية، وتنظيم احلزب وتعبئته، ومجع األمـوال          
  : أهداف الرابطة النسائية يف احلزب الوطين السيشيلي فيما يلي

  تشجيع النساء على أن يصبحن أعضاء يف احلزب الوطين السيشيلي؛  •
 والتـدريب، واملـؤمترات،     اجلمع بني النساء يف االجتماعات الرمسية وغري الرمسية،        •

  واألحداث االجتماعية؛ 
  تشجيع مشاركة النساء يف عمليات صنع السياسات؛  •
  دعم مشاركة النساء يف السياسة؛  •
  تطوير وتنشئة القيادات املستقبلية؛  •
   القيام حبمالت بني السكان وتوعيتهم باملسائل اليت تؤثر يف املرأة؛ •
بادل التجارب واخلربات، وبناء الشبكات،     متكني النساء من دعم بعضهن بعضاً، وت       •

  .وتكوين آراء مجاعية

 قراطي اجلديدالدمياحلزب     

ن يعرف قبـل ذلـك باسـم احلـزب          قراطي اجلديد، الذي كا    احلزب الدمي  أسس  -٢٣١
واملبادئ اليت يسترشد هبا هي احملافظة على التـراث املـسيحي           . ١٩٦٤قراطي، يف عام    الدمي

يل من أجل العيش يف وئام مع السيشيليني من األديـان كافـة             والقيم املسيحية لشعب سيش   
 واحتـرام   ويؤمن احلزب بـسيادة القـانون،     . ومحاية استقالل سيشيل وسالمتها اإلقليمية    

   .قراطي حلكومة خيتارها الشعبالدستور، والنظام الدمي
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ط ممـن    يف املائة فق   ٢٤ يف املائة من أعضاء احلزب ولكنهن ميثلن         ٤٠وميثل النساء     -٢٣٢
ويضم احلزب منظمة نسائية نشطة غري أنه أجريت داخل احلزب مؤخراً           . يشغلن مناصب فيه  

  .عملية إعادة هيكلة، جعلت املنظمة يف وضع ال يتيح هلا التأثري يف أي من سياساته

ويعتقد احلزب بأن هناك أعداد زائدة من املنظمات النسائية اليت تعمـل لتحقيـق                -٢٣٣
وبأن حتـسني   .  أغراض متقاطعة وتتنافس على قدر حمدود من األموال        أهداف متشاهبة ذات  

. إقامة الشبكات والتعاون فيما بني خمتلف املنظمات النسائية يؤدي دوراً كبرياً يف متكني املرأة             
ويرى أيضاً أن الكثري من النساء يفتقرن إىل الثقة بالنفس ويعتقدن أن دورهن األساسي هـو                

 . ال حيرز دور املرأة يف جمال السياسة تقدماًو. رعاية بيوهتن وأسرهن

ومل تعد زيادة مشاركة املرأة يف السياسة أمراً ذا أولوية متقدمة يف جداول أعمـال                 -٢٣٤
ومل حيدد أي من األحزاب السياسية الرئيـسية        . واملنظمات غري احلكومية   األحزاب السياسية 

حزب أو شعر بوجود ضرورة ألن يفعل       حصصاً لزيادة عدد النساء داخل اهلياكل القيادية لل       
واحلزب الوطين السيشيلي ذكرا أهنما يقومان حالياً  Parti Lepepغري أن كال من حزب . ذلك

بعملية لالعتراف بالنجاح النسائي جلعله يتماشي مع التطورات اجلديدة والـتفكري اجلديـد             
م ممثل احلزب الوطين السيشيلي     ويقو. بشأن قضايا املرأة وأفضل املمارسات الدولية املتعلقة هبا       

    .بصياغة سياسية جنسانية للحزب وتوعية قادة احلزب بأمهية هذه املسألة

  الرئاسة  
 من الفصل الرابع من الدستور على أن الرئيس هـو رأس الدولـة              ٥٠تنص املادة     -٢٣٥

 ولكي يكون أي شخص مـؤهالً . ورئيس احلكومة والقائد األعلى لقوات الدفاع يف سيشيل 
. ألن ينتخب رئيساً للجمهورية جيب أن يكون من مواطين سيشيل ومسجالً كناخب فيهـا             

وللمرشح ملنصب رئيس اجلمهورية أن يسمى شخصاً ليكون نائباً للرئيس ويتم انتخابه بعـد          
وقد أضيف منصب نائـب الـرئيس بتعـديل أدخـل يف            . ذلك يف نفس البطاقة االنتخابية    

 ).  ألف٦٦املادة  (١٩٩٦ عام

. ومل ترشح امرأة ملنصب رئيس اجلمهورية خالل االنتخابات الرئاسية الثالثة األخرية            -٢٣٦
الذي نافس يف االنتخابات الرئاسـية ومل       ) احلزب الوطين السيشيلي  (وكان احلزب املعارض    

  .٢٠٠٦يوفق قد رشح امرأة كنائب للرئيس يف انتخابات عام 

 جملس الوزراء  

 للرئيس أن يعني مبوافقة اجلمعية الوطنية أي شـخص مـن            عمالً بالدستور، ميكن    -٢٣٧
. وال ينتخب الوزراء كأعضاء يف الربملان     .  سنة يف منصب وزير    ١٨مواطين سيشيل بلغ سن     

 ١٤، ميكن للرئيس أن يعني عدداً ال يقل عن سبعة وزراء وال يزيـد عـن     ٧٠ووفقاً للمادة   
  . ثر من وزارة واحدة يف أي وقتوقد يضطلع الوزير أيضاً باملسؤولية عن أك. وزيراً
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  ٦اجلدول 
 ، حبسب نوع اجلنس٢٠٠٩ إىل ١٩٩٣عدد الوزراء خالل الفترة من 

 لإلناث املئوية النسبة اجملموع الذكور من الوزراء عدد اإلناث من الوزراء عدد 
٣٠,٠ ١٠ ٧ ٣ ١٩٩٣ 
٢٧,٢ ١١ ٨ ٣ ١٩٩٤ 
٢٧,٢ ١١ ٨ ٣ ١٩٩٥ 
٢٧,٢ ١١ ٨ ٣ ١٩٩٦ 
٢٧,٢ ١١ ٨ ٣ ١٩٩٧ 
٢٠,٠ ١٠ ٨ ٢ ١٩٩٨ 
٢٠,٠ ١٠ ٨ ٢ ١٩٩٩ 
٢٠,٠ ١٠ ٨ ٢ ٢٠٠٠ 
٢٠,٠ ١٠ ٨ ٢ ٢٠٠١ 
٢٠,٠ ١٠ ٨ ٢ ٢٠٠٢ 
٢٧,٢ ١١ ٨ ٣ ٢٠٠٣ 
٣٠,٠ ١٠ ٧ ٣ ٢٠٠٤ 
٣٠,٠ ١٠ ٧ ٣ ٢٠٠٥ 
٤١,٦ ١٢ ٧ ٥ ٢٠٠٦ 
٣٣,٣ ٩ ٦ ٣ ٢٠٠٧ 
٢٥,٠ ٨ ٦ ٢ ٢٠٠٨ 
٢٨,٥ *٧ ٥ ٢ ٢٠٠٩ 

  .أمانة جملس الوزراء  :املصدر
  .واحد شاغر يف وزارة الشؤون اخلارجيةمنصب   *  

وعمـل  ). وزيرة الـشؤون الداخليـة    (، عينت أول امرأة وزيرة      ١٩٨٦ويف عام     -٢٣٨
ويوجد يف جملس الوزراء احلايل الذي عـني        . ١٩٨٦ نساء كوزيرات منذ عام      ٨جمموعه   ما

ات وقد تولت النساء ملفات مهمة على مر السنني، مشلـت وزار          .  وزيرتان ٢٠٠٩ يف عام 
الشؤون اخلارجية، والشؤون الداخلية، والتعليم، والصحة، والشؤون االجتماعية، والرياضـة          

واضطلعن بدور نـشط يف تطبيـق املنظـور         . والثقافة، والعمالة، واإلدارة العامة والسياحة    
وقد حققن جناحاً أقل يف الدعوة لتعميم املنظور اجلنساين         . اجلنساين يف الوزارات اليت تولينها    

  . الوزارات كافة نظراً لكوهنن يشكلن أقليةعرب

 مها وزارة الصحة والتنمية االجتماعيـة؛  ٢٠٠٩والوزارتان اللتان شغلتهما نساء يف      -٢٣٩
وتعد هاتان الوزارتان من أكثر امللفات حساسية يف املنـاخ          . ووزارة العمالة واملوارد البشرية   

ومواصلة التركيز على   . يص حجم احلكومة  احلايل لعمليات التكيف اهليكلي، والتحرير، وتقل     
التنمية اليت حمورها الناس وعلى تعزيز املكاسب االجتماعية، تثري حتديات هائلة يف األوضـاع    

  .االقتصادية الصعبة اليت يركز فيها التخطيط أساساً على االقتصاد
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لـق  وقد وقعت سيشيل على الربوتوكول املتع     . وال توجد حصص للمناصب الوزارية      -٢٤٠
باملنظور اجلنساين والتنمية للجماعة اإلمنائية للجنوب اإلفريقي وهي بسبيلها حالياً إىل التصديق            

 يف املائـة    ٥٠عليه، ومن مث ستكون ملزمة قانوناً بالعمل على حتقيق هدف الوصول إىل نسبة              
  .٢٠١٥للنساء الالئي يشغلن مناصب لصنع القرارات يف الدوائر العامة واخلاصة حبلول عام 

  املرأة يف املناصب العامة  

 هيكل اخلدمة العامة   

الوزير املسؤول عن اإلدارة هو رئيس اخلدمة العامة اليت تتضمن أيضاً املنظمات شبه               -٢٤١
وهم مـسؤولون   . واألمناء الرئيسيون هم الرؤساء التنفيذيون للوزارة أو اإلدارات       . احلكومية

لوزارة مبا يتماشى مع سياسة احلكومة حتـت إشـراف          عن كفاءة اإلدارة والتنمية الشاملة ل     
ويعني الـرئيس األمنـاء     . ويترأس اهليئات شبه احلكومية عادة رؤساء جمالس إدارة       . وزيرها

  .الرئيسيني ورؤساء جمالس اإلدارة

شعباً خمتلفة ذات مسؤوليات حمددة لالضطالع بوظائف       /وقد تضم الوزارات إدارات     -٢٤٢
واملدير العام  . عبة مدير عام يكون مسؤوالً أمام األمني الرئيسي مباشرة        ويترأس كل ش  . الوزارة

ويشكل األمني الرئيسي واملديرون العموميـون فريـق        . مسؤول عن صنع القرارات يف شعبته     
ألغي كثري  . (وتتألف كل شعبة من أقسام يرأسها مدير ومديرون مساعدون        . اإلدارة يف الوزارة  

  ).٢٠٠٨ بعد عمليه إعادة هيكلة احلكومة مؤخراً يف عام من وظائف املديرين العموميني

اليت تكفل جلميع املواطنني احلق     ) املشار إليها أعاله  ( من الدستور    ٢٤وإضافة إىل املادة      -٢٤٣
. يف األهلية ألن ينتخبوا ملنصب عام أو للمشاركة يف اخلدمة العامة، على أساس املساواة العامة              

  . تعلق باخلدمة العامة عدم التمييز ضد املرأة يف التوظيف واملرتبات امل٣٢ويكفل األمر العام 
 توظيف املرأة :  بشأن اخلدمة العامة٣٢األمر 

تفتح مجيع جماالت التوظف يف اخلدمة العامة للمرأة احلاصلة على مؤهالت مناسبة            "  
صلني على  وال يكون هناك فرق يف املرتب أو يف الشروط األخرى للخدمة بني املوظفني احلا             

مؤهالت متكافئة من الرجال والنساء، باستثناء ضمان محاية األمومة على النحو املنـصوص             
 :عليه يف هذا األمر، رهناً مبا يلي

مراعاة االحتياجات اخلاصة للوالد الذي لدية أطفال يف سن أقل من سـن              )أ(  
 االلتحاق بدور احلضانة؛ 

من املرتل إذا طلبه أحد الوالدين      ميكن السماح بساعات عمل مرنة والعمل        )ب(  
الوجود الفعلـي يف     مل تستلزم الوظيفة ساعات عمل حمددة أو       وذلك ما ) أ(املنتمني إىل الفئة    

  مكان العمل؛

ينبغي العمل، قدر اإلمكان، على نقل من يندرج من الوالدين حتت الفئـة              )ج(  
 ."، إذا طلب ذلك)ب(
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  راتالنساء الالئي يشغلن مناصب صنع القرا  

 األمناء العامون  

عاملـة يف   يف املائة من جمموع القـوة ال ٥٨,٤، كان النساء يشكلن  ٢٠٠٩يف عام     -٢٤٤
وحدثت زيادة طفيفـة    . )٣٣()١٤٢١٠فرداً من القوة العاملة البالغة       ٨ ٢٩٩. (اخلدمة العامة 

 ١٩٩٤ يف املائـة يف عـام        ٢٥يف عدد النساء الالئي يشغلن وظيفة أمني عام، إذ ارتفع من            
ونظراً لضآلة أعداد هذه الفئات، فقد يكون من األفـضل          . ٢٠٠٩ يف املائة يف عام      ٣٥ إىل

 من النساء   ٣ أميناً عاماً بينهم     ١٢، كان هناك    ١٩٩٤يف عام   . ترمجة هذه النسب إىل أعداد    
 نساء  ٥ أميناً عاماً كان بينهم      ١٤، بلغ عدد األمناء العامني      ١٩٩٧؛ ويف عام    ) يف املائة  ٢٥(
، ) يف املائـة ٢٣,٥( نساء   ٤ بينهم   ١٧، ارتفع العدد إىل     ٢٠٠٢، ويف عام    ) يف املائة  ٣٥,٧(

   ). يف املائة٣٤,٧( نساء ٨ بينهم ٢٣، وصل العدد إىل ٢٠٠٩ويف عام 
).  يف املائة٢٥,٧( نساء فقط ٩ رئيساً تنفيذياً بينهم   ٣٥، كان هناك    ٢٠٠٩يف عام     -٢٤٥

 ٥٧,٥توى املديرين العموميني واملديرين، حيث يشغلن والنساء ممثالت بصورة أفضل عند مس
، مل تكن النسبة املئوية للنساء تزيد       ١٩٩٤ويف عام   . يف املائة من املناصب عند هذا املستوى      

وتبني هاتان النسبتان .  يف املائة يف منصب مدير٤٠ يف املائة يف منصب مدير عام وعن ٣٥ عن
 يف املائة من مناصب ٥٢حلكومات احمللية يشغل النساء وعلى مستوى ا. اجتاهاً تصاعدياً صحياً

   .وقد ظلت هذه النسبة مستقرة إىل حد ما عل مدى السنوات املاضية. مديري القطاعات
، كانت مجيع التعيينات الدستورية؛ ومناصب رؤساء التحريـر،         ٢٠١٠وحىت عام     -٢٤٦

 بالوظـائف العموميـة،     والنائب العام، ومفوض االنتخابات، ورئيس جملس الطعون اخلاص       
ورئيس هيئة التعيينات الدستورية مقصورة على املرشحني من الرجال، غري أنه مت مؤخراً تعيني 

كما تشغل امرأة منصب عمدة مدينـة فيكتوريـا         . ٢٠١٠ امرأة يف منصب أمني املظامل يف     
  .وهو منصب ُيشغل بالترشيح) العاصمة(

 اجملالس واللجان الوطنية   

وتبني .  من أهم اجملالس الوطنية اليت يعنيها الرئيس٣٠ليل لتشكيل وعضوية أجري حت  -٢٤٧
 يف املائة مـن     ٣٠,٥وأن النساء ميثلن    ).  يف املائة  ٨٠( منها   ٢٤النتائج أن الرجال يترأسون     

 . جمموع أعضاء اجملالس

كما أن هناك مخس جلان رفيعة املستوى يعينها الرئيس وهي جلان حقوق اإلنسان،               -٢٤٨
وتوجد جلنة واحدة بني اللجان اخلمـس       . األخالقيات، والطاقة، ووسائط اإلعالم، والنقل    و

 .ترأسها امرأة، هي جلنة األخالقيات

وال تتوفر بيانات ميكن التعويل عليها عن النساء الالئي يشغلن مناصب مسؤولة يف               -٢٤٩
 . القطاع اخلاص

__________ 

 .إحصاءات إدارة اإلدارة العامة )٣٣(
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  رة املمارسات اجليدة يف التدريب على القيادة واإلدا  
تبني الربامج الثالثة اليت يرد وصفها أدناه اجلهود اليت تبذهلا احلكومة من أجل تعزيز                -٢٥٠

 ورغم أن هذه الربامج ال تـستهدف النـساء حـصرياً، فـإن     . وتطوير اإلمكانات القيادية  
إحصاءات االلتحاق تشري إىل أن معدل انضمام النساء إىل الدورات الدراسية مياثل معـدل              

  .رجال، وأن أعداد النساء تفوق أعداد الرجال يف بعض األحيانانضمام ال

 برنامج القادة الشباب السيشيليني   

هو مشروع جديد بدأه الرئيس جيمـز       ) SYLP(برنامج القادة الشباب السيشيليني       -٢٥١
يرلندي وينفذ الربنامج الذي تبلغ مدته سنتان، بالتعاون مع املعهد اآل         . ٢٠٠٧ميتشيل يف عام    

دارة العامة، وهدفه هو تنشئة القادة السيشيليني الواعدين ممن أظهروا قدرة على القيـادة              لإل
والتزاماً اجتماعياً ألن يصبحوا قادة على املستوى العاملي يسهمون يف زيادة تنمية سيشيل يف              

برنامج حملـي   ) أ(ويتكون الربنامج الدراسي من عنصرين      . كل من القطاعني اخلاص والعام    
وبلغ العدد اإلمجـايل    . درجة املاجستري يف اإلدارة االستراتيجية    ) ب(ب على القيادة؛    للتدري

كما . ٢٠٠٩يف عام )  نساء٩ رجالً و١٤( من القادة الشباب   ٢٣للذين أمتوا الدورة بنجاح     
وحيظى الربنـامج بـدعم     . بالدورة الثانية )  امرأة ١٦ رجالً و  ١٧( شاباً آخرين    ٣٣التحق  

ورغم أن هذا الربنامج ليس مقصوراً على النساء،     .  وجمموعة اجلهات الراعية   احملاضرين احملليني 
   .فإن من املتوقع أن يكسب النساء الثقة اليت متكنهن من التطلع لشغل وظائف أعلى

 الربملانيون الشباب  

مجعية الشباب السيشيلية هي منتدى تعليمي يتيح ألعضائه الفرصة لتنمية مهـاراهتم              -٢٥٢
 عـضواً   ٣٥وتتكون اجلمعية من    .  وتطوير قدراهتم يف جمايل البحوث والتخاطب      ومعارفهم

ومدة العضوية سنة واحدة جيري خالهلا األعـضاء        . ٢٥    ميثلون كل واحدة من املقاطعات ال     
. مناقشات بشأن اقتراحات تتعلق باحتياجات الشباب، وشواغلهم، واهتماماهتم وتطلعـاهتم         

سنوات السبع األخرية أن مشاركة النساء كانت أكـرب مـن           وتبني اإلحصاءات املتعلقة بال   
  ). رجال٨٦ً امرأة مقابل ١٥٥(مشاركة الرجال يف أنشطة اجلمعية 

  معهد اإلدارة السيشيلي  

، هو املعهد الرئيـسي للتنميـة       ١٩٧٧معهد اإلدارة السيشيلي الذي أنشئ يف عام          -٢٥٣
دريب وخدمات املشورة والبحوث الـيت  وهو يتيح جمموعة من فرص الت  . اإلدارية يف سيشيل  

ترمي إىل بناء القدرات الشخصية واملهنية واإلدارة للسيشيليني لتمكينهم مـن االضـطالع             
وتتضمن الدورات الدراسية الطويلـة الـيت       . بأدوار قيادية واإلسهام اإلجيايب يف تنمية البلد      

وارد بصورة عامة وإدارة  يتيحها املعهد دورات للحصول على شهادات ودبلومات يف إدارة امل         
كما أن املعهد مركز معتمد من مراكز مجعية احملاسبني القانونيني املعتمـدين            . املوارد البشرية 
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)ACCA .(           وتتضمن الدورات الدراسية الدولية دبلومه مهنية يف التسويق وشهادات دولية يف
ىل أن النـساء     إ ٢٠٠٩-١٩٩٤وتشري اإلحصاءات املتعلقة بـالفترة      . اللوجستيات والنقل 

 ).  خرجيا٦٨٠ً من ٤٦٣(يف املعهد  يف املائة من خرجيي الدورات الدراسية الطويلة ٦٨ ميثلن

 القضاء  

 من الدستور على أن القضاء مـستقل وال خيـضع إال للدسـتور           ١١٩تنص املادة     -٢٥٤
  :وتتألف السلطة القضائية من ثالث مستويات من احملاكم. ولقوانني أخرى يف سيشيل

  حمكمة االستئناف يف سيشيل؛  )١(
  واحملكمة العليا يف سيشيل؛ )٢(
 . واحملاكم الفرعية بأنواعها )٣(

وهي حمكمـة   . وحمكمة االستئناف يف سيشيل هي أعلى حمكمة قانونية يف سيشيل           -٢٥٥
ويرأسها رئيس حمكمة االستئناف وتضم قضاة استئناف ويعـني         . االستئناف النهائية يف البلد   

هورية قضاة حمكمة االستئناف من بني مرشـحني تقتـرحهم هيئـة التعيينـات              رئيس اجلم 
والقـضاة  . وتتكون حمكمة االستئناف حالياً من رئيس وثالثة قضاة اسـتئناف         . الدستورية

   .األربعة مجيعاً من الذكور، وأحدهم أجنيب
تعلقة مببالغ مالية   واحملكمة العليا هي احملكمة القانونية اليت تنظر يف الدعاوى املدنية امل            -٢٥٦

، ويف التهم   )ماعدا احلضانة ونفقة األطفال   (كبرية، ويف املسائل البحرية، واملنازعات الزوجية       
وهي أيضاً حمكمة أول درجة     . ويرأس احملكمة رئيس القضاة، واملستشارون    . اجلنائية اخلطرية 

ل من رئـيس القـضاة      وتتألف احملكمة العليا يف سيشي    . استئنافية جلميع احملاكم األقل درجة    
وأربعة مستشارين واملوظفني اإلداريني للمحكمة ومجيعهم يعينهم الرئيس من بـني قـضاة             

ومجيع . ورئيس القضاة وثالثة من املستشارين أجانب     . تقترحهم سلطة التعيينات الدستورية   
  .هذه املناصب يشغلها حالياً ذكور

هي ليست حمكمة مستقلة ولكنها شعبة      و. واحملكمة الدستورية حمكمة أنشأها الدستور      -٢٥٧
 . وأي قضية دستورية جيب أن ينظرها قاضيان على األقل من احملكمة العليا. من احملكمة العليا

وحماكم الصلح يف سيشيل هي احملاكم اليت تنظر يف الدعاوى املدنية املتعلقة مببالغ مالية                -٢٥٨
صلح يف املراحل األوىل إلعـادة احتجـاز   كما تنظر حماكم ال. أقل ويف هتم جنائية أقل خطورة     

وتنظر حمكمة الصلح وتبت يف الدعاوى املدنية اليت ال تتجاوز فيها املبالغ املطالـب              . املشتبه هبم 
ويشار إىل سائر موظفي    . ورئيس حمكمة الصلح هو كبري قضاة الصلح      . هبا عشرة اآلف روبية   

. ة الصلح وغريه من قضاة الـصلح ويعني رئيس القضاة كبري قضا   . حمكمة الصلح كقضاة صلح   
وقد عينـت أول    . ، إحداهن كبرية القضاة   ) يف املائة  ٥٠(وقضاة الصلح األربعة بينهما امرأتان      

 . ٢٠٠٥يوليه /سيدة تشغل منصب قاضية صلح يف إطار الدستور الثالث يف متوز
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جيارات، وهناك أيضاً عدد من احملاكم اجلزئية مثل حمكمة األسرة، وجملس مراقبة اإل             -٢٥٩
 . والنساء ممثالت متثيالً جيداً يف هذه احملاكم. وحمكمة العمل

غري أنه جيدر باملالحظة أن سيشيل لديها عدد ضئيل فقط من النساء الالئـي ميارسـن                  -٢٦٠
ونقابة احملامني يف سيشيل    .  نساء ٨ حمامياً   ٤٠ويوجد بني احملامني املسجلني البالغ عددهم       . احملاماة

 يف  ١٩٨٨وقد أسس النقابة يف عام      ). ١٩٥٩(لة يف إطار قانون تسجيل النقابات       هي نقابة مسج  
واألهداف الرئيسية لنقابة احملامني يف سيشيل هـي        . سيشيل األشخاص املزاولون للمهن القانونية    

متثيل أفراد النقابة ورعاية مصاحلهم ورفاههم ونشر املعلومات املتعلقة باملواضيع القانونية وتشجيع            
غـري أن تـشجيع     . ومن املشجع أن اثنني من أعضاء اجمللس التنفيذي احلاليني من النساء          . انشره

  .النساء على العمل كقاضيات صلح وقاضيات غري مذكور كواحد من األهداف الرئيسية للنقابة

).  يف املائة  ٤٠( منهم من النساء     ٢٦١ شرطياً،   ٦٥٠ولدى سيشيل قوة شرطة قوامها        -٢٦١
 يف املائة من الرجال موجودون عند أدىن رتب         ٥٩,١ املائة من النساء مقابل       يف ٧٠,٥غري أن   

خامس أعلى  . (وأعلى رتبة تشغلها موظفة يف الشرطة هي رتبة مشرف مساعد         . أفراد الشرطة 
وهناك امرأتان تشغالن وظيفة مساعد مـشرف إحـداهن         ). رتبة من حيث التسلسل اهلرمي    

. قة األسرة من ثالثة موظفات من النساء ورجل واحـد         وتتكون فر . مسؤولة عن فرقة األسرة   
   .وجتري حالياً عملية إصالح كبرية لتحسني التدريب والقيادة واحلرفية يف قوة الشرطة

 العقبات  

رغم أن النساء غري ممثالت متثيالً منصفاً يف املناصب العليا لصنع القرارات يف البلد،                -٢٦٢
اً، فثمة تصور بأن األمور تتغري ببطء وأن ذلـك راجـع إىل             فإن هذه املسألة ال تثار إال نادر      

وكسب التأييد والـدعوة    . عزوف النساء أنفسهن عن قبول مناصب ذات مسؤوليات كبرية        
  . من جانب املنظمات غري احلكومية عند احلد األدىن بسبب نقص البحوث والبيانات

ساء يف مقـاالت صـحفية      وقد أثريت مسألة احلاجة إىل زيادة عدد القضاة من الن           -٢٦٣
ورئي أن مشاركة النساء يف القضاء ستؤثر تأثرياً كـبرياً يف           . وندوات دراسية وحلقات عمل   

 . تفسري القانون وجتلب منظورات جديدة

 املرأة يف املنظمات غري احلكومية   

 من الدستور   ١-٢٣احلق يف التجمع السلمي وتكوين اجلمعيات مكفول مبوجب املادة            -٢٦٤
وجيب على األشخاص الراغبني يف إنشاء منظمة غري حكومية أو مجعيـة التـسجيل      ). ٥ار  اإلط(

 : اجلمعية بأهنا١٩٥٩ لعام) CAP 201(ويعرف قانون تسجيل اجلمعيات . مبوجب قانون اجلمعيات

شخصان أو أكثر اتفقا على اإلسهام مبعارفهم، وطاقتـهم، وثـروهتم           "  
ة من هذه الوسائل من أجـل بلـوغ         بأي وسائل قانونية أخرى أو مبجموع       أو

  .)٣٤(...."مشترك   هدف
__________ 

 .CAP 201، ١٩٥٩قانون تسجيل اجلمعيات لسنة  )٣٤(
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  ٥اإلطار 
  حق التجمع وتكوين اجلمعيات

لكل شخص احلق يف حرية التجمع السلمي وتكوين اجلمعيات، وألغراض هـذه              
املادة يتضمن هذا احلق احلق يف التجمع حبرية وتكوين مجعيات مع أشخاص آخرين ويف              

الية أو مجعيات أخرى أو االنتماء إليها من أجـل          تكوين أحزاب سياسية أو نقابات عم     
 .محاية مصاحل ذلك الشخص ويف أال جيرب على االنتماء إىل أي مجعية

وإجراءات تسجيل أي مجعية بسيطة للغاية وال تتطلب سوى تقدمي طلب إىل مسجل        -٢٦٥
 عليهـا   الشركات يتضمن معلومات عن امسها، ومكاهنا، وأهدافها، وأمساء ومهن القـائمني          

  .وقواعد اجلمعية

وقد اتسع نشاط املنظمات غري احلكومية يف الثمانينيات والتسعينيات مـن القـرن               -٢٦٦
املاضي عندما اعترفت احلكومة رمسياً بضرورة املشاركة الشعبية يف التنمية الوطنية وبـدأت             

قنوات تابعة  وكاالت التمويل يف توجيه بعض أمواهلا املخصصة للتنمية هلذا الغرض من خالل             
وبدأ ذلك بإنشاء مكتب للمنظمات غـري احلكوميـة يف وزارة           . للمنظمات غري احلكومية  

الشؤون اخلارجية يف الثمانينيات للمساعدة يف مراقبة ورصد وتنسيق أنشطة املنظمات غـري             
احلكومية يف البلد، فضالً عن مراقبة ورصد وتنسيق العالقات التقنية واملالية اليت كان جيـري               

 . ضعها مع املاحنني الدوليني والوكاالت الدوليةو

 منظمة ميكن تصنيفها كمنظمات جمتمع مـدين يف         ١٠٠، كان هناك حنو     ٢٠٠٩ويف    -٢٦٧
وهي مسجلة بصورة قانونية كهيئات تطوعية ال هتـدف إىل الـربح تـشكلها أي               . سيشيل

 ومجاعات قائمة   وهي تتضمن منظمات  . جمموعات أو أشخاص ال يعملون كوكالة تابعة للدولة       
على عقيدة أنشئت لتقدمي خدمات للمجتمع احمللي يف جماالت الصحة، وحقـوق اإلنـسان،              

االجتماعية ومجعيات مثـل التعاونيـات       - والتعليم، والبيئة، وغريها من اجملاالت االقتصادية     
ء بدور  وتقوم النسا . والتجمعات الثقافية املنشأة من أجل النهوض باملصاحل املشتركة ألعضائها        

  .نشط كعضوات وكشاغالت ملناصب يف النطاق الكامل للمنظمات التطوعية يف سيشيل

فـالكثري مـن    . يزال يف مرحلة مبكرة إىل حد كبري       غري أن اجملتمع املدين يف سيشيل ال        -٢٦٨
ـ               د املنظمات تفتقر إىل األفراد واملتطوعني املهرة للنجاح يف تنفيذ املشاريع الكبرية وكثري منها يعتم

غري أن العدد الكبري من املنظمات      . اعتماداً كبرياً على املعونة املقدمة من املاحنني يف متويل أنشطتها         
   .غري احلكومية املتطورة تعد شاهداً على حتمس اجملتمع املدين والتزامه باملشاركة يف التنمية الوطنية

االت التابعـة   ، بدئت رمسياً وحدة االتـص     ١٩٩٠ديسمرب  / كانون األول  ١٧ويف    -٢٦٩
وهي منصة عامة لتمثيل املصاحل اجلماعية للمجتمـع        ) LUNGOS(للمنظمات غري احلكومية    

وعـززت وحـدة   . املدين يف سيشيل وللعمل كوسط التقاء بني احلكومة واجملتمـع املـدين   
. دورها على مر السنني كمركز تنسيق للمجتمع املدين يف سيشيل         ) LUNGOS(االتصاالت  
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من أمانة صغرية ختدم عدداً ضئيالً من املنظمات غري احلكومية األعضاء إىل            وقد منت الوحدة    
 منظمة من منظمات اجملتمع املدين العاملة يف قطاعـات          ٧١منظمة كبرية تضم يف عضويتها      

االجتماعي، والبيئة، والصحة، والرفاه إىل القضايا النسائية،        - تتراوح من القطاع االقتصادي   
وقد وضعت مؤخراً خطة استراتيجية مـدهتا       . ٢٠٠٩ية يف عام    قراطدميوحقوق اإلنسان، وال  

 كتمهيد لزيـادة دورهـا      ٢٠١٤-٢٠١٠مخس سنوات للمجتمع املدين يف سيشيل للفترة        
وتوفر وحدة االتصاالت للمنظمات احلكومية ألعـضائها       . وظهورها يف جمال التنمية الوطنية    

، جمموعة متنوعـة مـن      ٢٠٠٨ليت أنشئت يف    من خالل أكادميية اجملتمع املدين التابعة هلا وا       
أنشطة التدريب والتنمية يف جماالت اإلدارة املالية، والقيادة التنظيمية، وإدارة املشاريع، وإدارة            

ب على قدم املساواة    وقد استفاد النساء من التدري    . األصول البشرية، وتكنولوجيا املعلومات   
 . مع الرجال

إقامة عالقة مع اجملتمع املدين وتقدمي الدعم له عنـدما          سلمت احلكومة باحلاجة إىل       -٢٧٠
وقد توطد إضفاء الطابع الرمسي على العالقة بني        . يكون ذلك مناسب، وكلما دعت احلاجة     
 مع توقيع مذكرة تفاهم بني احلكومة       ٢٠٠٨يوليه  /احلكومة واملنظمات غري احلكومية يف متوز     

اليت مثلتها وحـدة    (واملنظمات غري احلكومية    ) يةاليت مثلتها وزارة الصحة والتنمية االجتماع     (
وتشغل وحدة االتصاالت مقاعد دائمة يف عدد       ). االتصاالت التابعة للمنظمات غري احلكومية    

  .من اجملالس واللجان الوطنية

 املرأة يف وحدة االتصاالت التابعة للمنظمات غري احلكومية  

 احلكومية مثاالً جيداً ملنظمة متوازنـة       تعد وحدة االتصاالت التابعة للمنظمات غري       -٢٧١
 منظمة ترأسها   ٣١ منظمة مرتبطة بالوحدة، بينها      ٧١، كان هناك    ٢٠٠٩ففي عام   . جنسانياً

ويدير الوحدة جملس إدارة من مخسة عشر عضواً،        ). ٧انظر القائمة الواردة يف التذييل      (نساء  
 مثاين جلان مواضيعية يرأس كـل       والوحدة منظمة يف إطار   .  نساء منهن نائبة الرئيس    ٧بينهم  

وهـي  . منها أمني عام؛ ومن بني األمناء العامني الثمانية يوجد أربعة أمناء عامني من النساء             
وجلنة املنظمات  ) ج(االجتماعية؛   - واللجنة االقتصادية ) ب(اللجنة اجلنسانية؛    )أ(كما يلي   

 األخرى اليت يرأسها رجال هـي       واللجان األربع . واللجنة االجتماعية والصحية  ) د(املهنية،  
وجلنة ) ج(وجلنة الشباب والثقافة واأللعاب الرياضية؛      ) ب(جلنة البيئة واملوارد الطبيعية؛      )أ(

  . وجلنة احلقوق واحلكم الرشيد) د(املنظمات العقائدية؛ 
 مجعيات أعضاء تركز على املرأة واملسائل القائمة علـى          ١٠وتضم اللجنة اجلنسانية      -٢٧٢
توفري منتـدى   "ورسالة اللجنة هي    . جلنس وتقدم الدعم للرجال والنساء بصورة عامة      نوع ا 

يعطي للمرأة صوتاً ومنصة، وكفالة إعطاء الوزن املناسب لآلراء املفيدة للمرأة عند صـياغة              
رابطة الصداقة الدوليـة    ) ١(واألعضاء العشرة هم    . "ملتعلقة باملرأة وبقضايا املرأة   السياسات ا 

)IFL(  ؛)مجعية تعزيز التمكني اجلنـساين  ) ٣( مجعية املمرضني يف سيشيل؛  )٢GEM PLUS ،
؛ )ASFF(حتالف التضامن من أجـل األسـرة        ) ٤(وهي مجعية قائمة على وسائط اإلعالم؛       
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اجلمعية السيشيلية للنساء العامالت يف وظائف فنيـة        ) ٦(فريق العمل التابع للربملانيات؛      )٥(
)SAWOP(  ؛)مجعية كارتياس يف سيشيل؛   ) ٨(ات االجتماعيات يف سيشيل؛     مجعية الباحث ) ٧
مجعية النساء الناشـطات ومنظمـة      ) ١٠(مجعية اآلباء الذين يشجعون األبوة الرشيدة؛        )٩(

  ).WASO(التضامن، 

وتتمثل بعض أهم اجملاالت اليت تركز عليها اللجنة اجلنسانية، واليت كانت خيـتص         - ٢٧٣
ة السيشيلة، هي العنف العائلي، إسـاءة اسـتعمال العقـاقري،        هبا قبل ذلك حتت جلنة املرأ     

وينظم أعضاء اللجان مثـل     . وإنتاجية مكان العمل، والعالقات األسرية، وحقوق اإلنسان      
ومجعية النساء الناشطات، ومنظمـة التـضامن       ) ASFF(حتالف التضامن من أجل األسرة      

زالوا يتعرضون للعنف     ائلي وما دورات تشاورية نوعية مع رجال ونساء تعرضوا للعنف الع        
العائلي يف املرتل بسبب إساءة استعمال العقاقري والكحول من جانب أي مـن الوالـدين               

 . أطفاهلم الصغار  أو/و

كما تنظم اللجنة برامج وحلقات عمل يف جمال التوعية يف اجملتمعات احمللية من أجل                -٢٧٤
 من حلقات العمل هبدف التعريف      ، عقدت سلسلة  ٢٠٠٩ويف عام   . تعريف النساء حبقوقهن  

بربوتوكول االحتاد األفريقي امللحق بامليثاق األفريقي حلقوق اإلنسان وحقوق الـشعوب يف            
وقد مت تكوين شراكات تعاونية مع املنظمات غري احلكوميـة          . جمال حقوق املرأة يف أفريقيا    

. ركني يف اجملتمعات احمللية   األخرى، وخباصة املنظمات العقائدية والسلطات احمللية لتعبئة املشا       
. أمانة الشؤون اجلنسانية يف وزارة التنمية االجتماعية       ومستمراً مع    كما أن هناك تعاوناً نشطاً    

  ).NGMT(واألمني العام للجنة عضو يف الفريق الوطين لإلدارة اجلنسانية 

  ٨املادة   
  التمثيل الدويل

. ي متييز بني العمل احمللي والعمل الدويل    ال يوجد يف دستور سيشيل وال يف قوانينها أ          -٢٧٥
فجميع أماكن العمل يف اخلدمة العامة ويف األعمال شبه احلكومية مفتوحة للرجال والنـساء              

احلق ‘من الدستور يف إطار     ) ب(٣٥املؤهلني تأهيالً مناسباً، وذلك وفقاً ملا نصت عليه املادة          
  ).١١انظر املادة  (٣٠ وأمر اخلدمة العامة ‘يف العمل

فمنصب وزير الشؤون . ومتيز عدد قليل من النساء يف خدمة بلدهن حملياً ويف اخلارج      -٢٧٦
اخلارجية، وهو أعلى منصب دبلوماسي تولته امرأة، هي السيدة دانيي لدي سانت جـورج،        

 . ١٩٩٧-١٩٨٦ملدة إحدى عشر سنة من 

 الـسلك الدبلوماسـي    أدناه، فإن املرأة ممثلة بصورة جيدة يف٧وكما يبني اجلدول      -٢٧٧
   .بوزارة الشؤون اخلارجية
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  ٧اجلدول 
 وظائف السلك الدبلوماسي بوزارة الشؤون اخلارجية، حبسب نوع اجلنس

 اجملموع عدد النساء  عدد الرجال الوظيفة

 ٣ ١ ٢ سكرتري أول
 ٤ ٤ صفر سكرتري ثان

 ٣ ١ ٢ سكرتري ثالث 
 ١ صفر ١ سكرتري ثالث مساعد

 ١١ ٦ ٥ اجملموع

 .سجالت وزارة الشؤون اخلارجية  :املصدر

  :كما أن النساء يشغلن الوظائف التالية بوزارة الشؤون اخلارجية  -٢٧٨

  ؛ )وظيفتان(مستشار فين  •
   ملحق دبلوماسي؛ •
  ملحق صحفي؛  •
  مدير قسم الربوتوكول؛  •
  مدير عام شعبة التنمية والتكامل اإلقليمي؛  •
 .مدير عام شعبة اإلدارة واملالية •

  السفراءتعيني  

من الدستور، ومبوافقة الرئيس يعني أغلبية أعضاء اجلمعية الوطنية         ) ١(٦٤وفقاً للمادة     -٢٧٩
 . السفراء، أو املفوضني السامني أو أي ممثلني رئيسيني آخرين لتمثيل سيشيل يف اخلارج

فخالل عقد الثمانينيات من    . يزال متثيل النساء كسفريات غري كاف      ومع ذلك، ال    -٢٨٠
قرن املاضي كان هناك سفريتان ختدم إحداهن يف الواليات املتحدة األمريكيـة واألخـرى              ال

ومل تعني أي امرأة كسفري خالل التسعينيات مـن القـرن   . كسفرية مقيمة معتمدة يف فرنسا 
وأغلقت سيشيل الكثري من بعثاهتـا يف اخلـارج         . املاضي والسنوات األوىل من القرن احلايل     

 . تبسبب ضغط امليزانيا

. ، عينت سيشيل امرأة سفرية مقرها يف جنوب أفريقيا        ٢٠٠٩-٢٠٠٧وخالل الفترة     -٢٨١
فقد قررت سيشيل العودة إىل اجلماعة اإلمنائيـة        . وكان هذا التعيني مهماً من املنظور اجلنساين      

للجنوب األفريقي يف تلك الفترة ووقع رئيس اجلمهورية بروتوكول اجلماعة بـشأن املنظـور              
 . وهو حالياً يف املراحل األخرية للتصديق عليه. ٢٠٠٨أغسطس /والتنمية يف آباجلنساين 
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بلجيكـا،  : ، كان لدى سيشيل ست بعثات دبلوماسية يف اخلـارج         ٢٠٠٩يف عام     -٢٨٢
وترأس البعثـة يف    . وجنوب أفريقيا، والصني، وفرنسا، واهلند، والواليات املتحدة األمريكية       

فرية لبلدها يف بلجيكا، فهي معتمـدة أيـضاً يف هولنـدا    وبصفتها س . بروكسل حالياً امرأة  
ومنصب . ولكسمربغ كما أهنا املمثل الدائم لبلدها لدى االحتاد األورويب واملفوضية األوروبية  

السفري يف بلجيكا واحد من أهم املناصب بسبب الشراكة القوية والربنامج اجلاري مع االحتاد              
   .األورويب لتقدمي املساعدة

 مليون  ٢٥، تلقى البلد حنو     ١٩٩٧نذ بدأ االحتاد األورويب التعاون مع سيشيل يف         وم  -٢٨٣
لدعم مشاريعه يف جماالت البيئة، والـصحة،       ) EDF(يورو يف إطار صندوق التنمية األورويب       

. واحلوكمة، وبناء القدرات، والصحة حصلت عليها جهات فاعلة حكومية وغري حكوميـة           
عماً قوياً إلصالحات االقتصاد الكلي وهو واحد مـن أوثـق           وقد أبدى االحتاد األورويب د    

  .حلفاء سيشيل يف حماربة القرصنة يف احمليط اهلندي

 املشاركة يف الوفود الدولية   

وخيتـار  . ال تتوفر إحصاءات عن النساء الالئي يرأس أو يشاركن يف وفود دوليـة              -٢٨٤
غري أنه جيدر باملالحظة    .  اليت يشغلوهنا  الرجال والنساء لتمثيل البلد على أساس مهام الوظيفة       

أنه يتم إشراك عدد ضئيل جداً من النساء يف الوفود الرفيعة املـستوى يف جمـاالت املاليـة                  
ويأيت هذا انعكاساً الخنفاض مستوى النساء الالئي يشغلن مناصب         . واالقتصاد وأمن الدولة  
 . رفيعة يف تلك القطاعات

عن العوائق اهليكلية اليت قد تعوق تقدم املرأة يف هذه          ومل جتر أي دراسات للكشف        -٢٨٥
 . وهذه الدراسة ضرورية للكشف عن التحيزات املخفية. القطاعات

 مشرفات يف مكاتب السياحة باخلارج/النساء الالئي يعملن مديرات  

النساء هن حمرك قطاع السياحة، وهو إحدى الدعامات اليت يقوم عليها االقتـصاد               -٢٨٦
ويرأس النساء مكاتب السياحة يف أوروبا،      . )٣٥()٢٠١٧استراتيجية سيشيل لعام     (السيشيلي

. وإيطاليا، وجنوب أفريقيا، واململكة املتحدة، والدول اإلسـكندنافية، وآسـيا، واسـتراليا           
  ). ٣٢ من ٢٢ ()٣٦(ويشكل النساء الغالبية العظمى من سفراء السياحة املعينني حديثاً

__________ 

 من خالل التركيـز علـى       ٢٠١٧شل حبلول   خطة استراتيجية اقتصادية ملضاعفة الناتج احمللي اإلمجايل لسي        )٣٥(
 . مصائد األمساك، والتوسع يف السياحة، وتنمية صناعة اخلدمات املالية

سيشيليون مقيمون يف اخلارج يعينون على أساس تطوعي من أجـل النـهوض بسيـشيل مـن خـالل                    )٣٦(
 . املختلفة األنشطة
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 املنظمات الدولية  

. مكاتب اتصال يف سيشيل أو يف بلدان جمـاورة        / منظمة دولية هلا ممثلني    ١٢توجد    -٢٨٧
ومها األمني العام للجنة الوطنية السيشيلية لليونسكو       . بينهما منظمتان متثلهما نساء سيشيليات    

  .وموظف برنامج تابع لربنامج األمم املتحدة اإلمنائي

يرة سابقة، منصب الرئيسة احلالية     وتشغل السيدة سيمون دي كامارموند، وهي وز        -٢٨٨
، وهو واحد مـن أبـرز       )FAWE(وإحدى العضوات املؤسسات ملنتدى التربويني األفارقة       

كما أهنا تشغل   . املنظمات غري احلكومية يف عموم أفريقيا اليت تدعم تعليم الفتيات يف أفريقيا           
   . اليت يوجد مقرها يف اململكة املتحدةثالكومنولمنصب رئيسة مؤسسة 

 العوامل والصعوبات  

وقـد  . مل يثر موضوع مشاركة املرأة يف اخلدمة الدبلوماسية كقـضية يف سيـشيل         -٢٨٩
كشفت املناقشات غري الرمسية مع النساء الالئي يعملن يف وزارة الشؤون اخلارجية أن الكثري              

حـار  من النساء يرغنب عن الفرص اليت تعرض عليهن للسفر واالضطالع مبهام يف أعـايل الب     
أما الرجال فهم غري مقيـدين بـنفس        . لفترة طويلة بسبب مسؤوليتهن عن األوالد واملرتل      
ويلزم إجراء دراسات للتحقق من صحة      . املسؤوليات يف املرتل ولذا يفضلهم أصحاب العمل      

والتصور السائد عن النساء الدبلوماسيات حىت اآلن هو أهنـن نـساء يعـشن           . هذا التصور 
  .مبفردهن أو مطلقات

  ٩املادة   
  اجلنسية 

ويدعم قـانون اجلنـسية     .  من دستور سيشيل باجلنسية    ١٤ إىل   ٧تتعلق املواد من      -٢٩٠
والنـساء هلـن    .  األحكام املنظمة للجنسية يف الدستور والقائمة على املساواة        ١٩٩٤ لسنة

ثر هذا  وال يتأ . حقوق مساوية حلقوق الرجال يف اكتساب اجلنسية أو تغيريها أو اإلبقاء عليها           
كما أن للنساء السيشيليات حقوقاً مـساوية حلقـوق        . احلق جبنسية الزوج أو بفسخ الزواج     

  .الرجال يف نقل اجلنسية إىل أوالدهن وحتديد جنسيتهم

والنساء والرجال هلما نفس احلق يف اكتساب حق اإلقامة والتوظف ألزواجهم يف              - ٢٩١
غري أن األولويـة تعطـى للمـواطنني        . نياحلاالت اليت يكون فيها الزوج من غري املواطن       

وللمرأة حق احلصول على جواز سفر دون إذن زوجها أو وليهـا            . السيشيلني يف التوظف  
أن يعطي إذناً بإصدار جواز سفر إىل       ) األب أو األم  (وميكن ألي من الوالدين     . من الرجال 
   .طفل قاصر
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 اكتساب اجلنسية  

  .االستمرارية، املولد، والتجنس، والتسجيل: طناً سيشيلياًهناك أربع طرائق ليصبح املرء موا  -٢٩٢
 من الدستور استمرارية جنسية مجيع األشخاص الذين كانوا مواطنني          ٧وتتيح املادة     -٢٩٣

  : ١٩٩٣يف يوم دخول الدستور حيز النفاذ يف 
أي شخص كان مواطناً من مواطين سيشيل، عند دخول هذا الدستور إىل            "  

، سواء باملولد أو باملرياث، أو بالتجنس، أو بالتسجيل، يستمر يف           حيز النفاذ مباشرة  
 أو  ،ذلك التاريخ وبعده، مبوجب هذه املادة، يف أن يكون مواطناً سيشيلياً باملولـد            

 ."و التسجيل، حسبما تكون احلالةاملرياث، أو التجنس أ

 يف   على حق احلصول على اجلنسية ألي شخص يولـد يف سيـشيل            ٨وتنص املادة     -٢٩٤
 : وقت دخول الدستور حيز النفاذ أو بعده

، أي شخص يولد يف سيشيل يف يوم دخول الدستور حيـز            ٩رهنا باملادة   "  
 ".و بعده، يصبح مواطناً سيشيلياًالنفاذ أ

 . على الوالدين كليهما) ٩املنصوص عليها يف املادة  (٨وتنطبق األحكام املقيدة للمادة   -٢٩٥

  ؛ن مواطناً سيشيلياً عند املولدديإذا مل يكن أي من الوال •
  : إذا كان أي من الوالدين •

  ؛جنبية ذات سيادة معتمدة يف سيشيلمبعوثاً لسلطة أ •
مواطناً من مواطين بلد يف حالة حرب مع سيشيل وولـد يف مكـان حمتـل،                 •

  .)٣٧(حيمل أي من الوالدين اجلنسية السيشيلية وال

 االحتفاظ باجلنسية/تغيري اجلنسية    

 : شخص التخلي عن اجلنسيةألي من قانون اجلنسية ) ١(١٠ الفرع يتيح  -٢٩٦

أو يقنع ) ب(مواطناً لبلد آخر؛ ) أ (- ألي مواطن، ليس طفالً، يكونحيق "  
الوزير بأنه بعد ختليه عن اجلنسية السيشيلية، ويصبح مواطناً لبلد آخر، أن يعلن ختليه              

  ".، تسجيل ذلك اإلعالن...ير، عن اجلنسية ويقرر الوز
 ج من الدستور) ١(١٣املادة 

ـ : ميكن اختاذ ترتيبات بواسطة قانون أو يف إطاره  "   ي أي شـخص عـن   لكي يتخل
  ."اجلنسية السيشيلية

__________ 

 .)١(٩املادة  )٣٧(



CEDAW/C/SYC/1-5 

83 GE.12-41452 

 S10(4)قانون اجلنسية 

من القسم الفرعي   ) ب(أي شخص أقنع الوزير على النحو الوارد يف الفقرة          "  
تسجيل إعالن ختليه عـن      أشهر من تاريخ     ٦ومل يصبح مواطناً لبلد آخر خالل       ) ١(

  ".ى الرغم من تسجيل إعالن التخليقد ظل مواطناً سيشيلياً، علاجلنسية يعد ويعترب 
ويطبق املبدأ نفـسه  . ميكن ألي شخص أن يصبح مواطناً سيشيلياً من خالل الزواج          -٢٩٧

 . على الرجال والنساء

 الزواج من مواطن سيشيلي:  من الدستور١٢املادة 

زوج يف تاريخ دخول هذا الدستور حيز النفـاذ أو بعـده            أي شخص يت  "  )١(  
ن يصبح مواطناً   شخصاً آخر، يكون أو يصبح مواطناً سيشيلياً، يكون مؤهالً، بأي قانون، أل           

  ".سيشيلياً بالتجنس
على أي شخص من غري مواطين سيشيل أو غري مؤهل          ) ١(تنطبق الفقرة   "  )٢(  

 قد تزوج يف يوم االستقالل أو بعـده، وقبـل       ، ويكون ١٠ألن يصبح مواطناً مبوجب املادة      
دخول هذا الدستور حيز النفاذ، شخصاً آخر كان أو أصبح، أو يصبح مواطنـاً سيـشيلياً،                

 ".)١(ذلك املشار إليه يف الفقرة بالطريقة اليت قد تنطبق على شخص ك

  :ترتيباً يتعلق باجلنسية املزدوجة) ٢(١٣تتضمن املادة   -٢٩٨

 مواطين سيسيل أن حيمل يف نفس الوقت جنسية بلد آخـر،            حيق ألي شخص من   "  
، كـشرط الكتـساب     )٣٨()أ(١٠وينبغي أال يتطلب أي قانون وضع ألغراض هذه الفقرة          

 ".سية أخرى حيملها الشخص عندئذاجلنسية، أن يتخلى الشخص عن أي جن

الكتساب أشخاص آخرين للجنسية من خالل التـسجيل يف         ) ١(١٣ترتب املادة     -٢٩٩
 . ر القوانني ذات الصلةإطا

  جنسية األطفال  

األحكام الدستورية ملنح اجلنسية لألطفال الطبيعيني أو بالتبين حساسة لنوع اجلـنس         -٣٠٠
   .وتشري إىل كل من األب واألم أو الوالدين واألوصياء بغض النظر عن نوع اجلنس

 ورالشخص املولود خارج سيشيل بعد هذا الدست:  من الدستور١١املادة 

بعـده،   يصبح أي شخص مولود خارج سيشيل، يف تاريخ نفاذ هذا الدسـتور أو      "  
اطناً سيـشيلياً يف    مواطناً سيشيلياً يف تاريخ ميالده إذا كان والد ذلك الشخص أو والدته مو            

 ".ذلك التاريخ

__________ 

 . اكتساب اجلنسية)أ)(١(١٣الفقرة  )٣٨(
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األشخاص املولودون خارج سيشيل بعد يـوم االسـتقالل         :  ألف من الدستور   ١٠املادة  
 ١٩٧٩يونيه /يران حز٥ولكن قبل 

حيق ألي شخص مولود خارج سيشيل يف يوم االستقالل أو بعده ولكـن قبـل               "  
 ألم سيشيلية يف وقت ميالده، أن يصبح مواطناً سيـشيلياً           ١٩٧٩يونيه  /اخلامس من حزيران  

 ".أو التسجيلبالتجنس 

 الذين   ألف هي تعديل للدستور وضعت ملعاجلة التمييز الذي أتاح لألطفال          ١٠املادة    -٣٠١
، أن يصبحوا   ١٩٧٦ من دستور    ٧ولودوا ألب سيشيلي فقط، بني تارخيني حمددين يف املادة          

ألف ال تعطي اجلنـسية     ١٠غري أن املادة    . وحيقق التعديل املساواة يف هذه املسألة     . سيشيليني
  .١٩٧٦ من دستور ٧تلقائياً هلؤالء األشخاص مقارنة باألشخاص املذكورين يف املادة 

 اجلنسية بالتبين: من قانون اجلنسية) ١(٣الفرع 

حيق للطفل املتبىن يف تاريخ بدء سريان هذا القانون أو بعده، يف إطار أي قـانون                 "  
يتعلق بتبين األطفال، إذا مل يكن مواطناً يف تاريخ التبين، أن يصبح، يف ذلك التاريخ مواطناً،                

  ".مها أو كالمها، مواطننيرك، أحدأو كان القائمان بالتبين يف حالة التبين املشت

 جنسية الطفل بالتسجيل: من قانون اجلنسية) ٢(٤الفرع 

 أو الوصي   حيق ألي طفل مولود ملواطن، بناء على طلب يتقدم به والد ذلك الطفل            "  
 ".عليه أن يسجل كمواطن

 )٣٩(اجلنسية: ٦٧قانون الطفل 

أحد   كون املتبين أو  عندما تتم عملية تبين تتعلق بطفل من غري مواطين سيشيل، وي          "  
طناً سيـشيلياً مـن     املتبنني يف حالة التبين املشترك، من مواطين سيشيل، يصبح الطفل موا          

  ".تاريخ التبين

 العوامل والصعوبات  

أحكام قوانني اجلنسية عموماً تتفق بصورة جيدة مع االتفاقية ومل تثر أي قـضايا                - ٣٠٢
اسـتعراض الدسـتور إىل تطبيـق قواعـد         وتدعو جلنة   . رئيسية خالل الفترة املستعرضة   

صرامة ملنح اجلنسية عن طريق التجنس والتسجيل من أجل احملافظة علـى التـوازن                أكثر
. الدميغرايف وتقييد متتع األشخاص الذين هلم عالقات جارية مع سيـشيل باالسـتحقاقات            

ات وتدعو احلاجة إىل رصـد التطـور      . وتنطبق هذه القيود على كل من الرجال والنساء       
 . املتعلقة باحلساسية اجلنسانية

__________ 

 .١٩٩٨ لسنة ٤بالقانون بصيغته املعدلة  )٣٩(
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  ١٠ املادة  
  التعليم
ولإلعمال الفعال  .  من الدستور  ٣احلق يف التعليم مكفول لكل مواطن مبوجب املادة           -٣٠٣

 : هلذا احلق، تضطلع الدولة مبا يلي

  ٦اإلطار 
 احلق يف التعليم 

قل حـدها األدىن    توفري تعليم إلزامي باجملان يف املدارس احلكومية لفترة ال ي          )أ(  
  ؛عن عشر سنوات، حسبما حيدد القانون

  ؛كفالة أن تستهدف الربامج التعليمية يف مجيع املدارس التنمية الكاملة للفرد )ب(  

توفري ما يلزم لكل مواطن، على أساس القدرات الفكرية، للوصول املتساوي            )ج(  
  ؛إىل الفرص واملرافق التعليمية بعد فترة التعليم اإللزامي

السماح ألي شخص أو معهد بإنشاء مدرسة خاصة ورعايتها، رهناً بوجود            )د(  
  ؛يدميقراطقيود معقولة، وباإلشراف والظروف الالزمني يف جمتمع 

احترام حق الوالدين يف أن خيتارا بني إحلاق أطفاهلما مبدرسـة حكوميـة              ) ه(  
 ؛خاصة  مدرسة  أو

لعمل والتدريب املهنيني، وااللتحاق بالدراسـات      هتيئة نفس الظروف، للتوجيه املتعلق با         
  واحلصول على الدبلومات

 إجراءات إدارة املدارس واملؤسسات التعليمية، مبا يتماشـى مـع           )٤٠(حدد قانون التعليم    -٣٠٤
 :هي) ٢( يف القسم الفرعي وأهداف وغايات التعليم الواردة تفصيالً. األهداف والغايات التعليمية

ل للتعليم والتدريب يعكس القيم العاملية والوطنية اليت تعزز         وضع نظام شام   )أ(  
 التنمية الكاملة للشخص وتؤهله للمشاركة الكاملة يف التنمية االجتماعية واالقتصادية؛ 

 ؛ )أ(إنشاء مؤسسات لتحقيق األهداف املشار إليها يف الفقرة  )ب(  

 . تنفيذ السياسة التعليمية لسيشيل )ج(  

حيق جلميع األشخاص تلقي برنامج     " من قانون التعليم على أنه       ٤٠ادة  كما تنص امل    -٣٠٥
 ."تعليمي مالئم الحتياجاهتم وفقاً هلذا القانون والنظم الصادرة يف إطاره

__________ 

 .٢٠٠٤ لسنة ١٣القانون  )٤٠(
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 من الدستور يف إطار احلق يف العمل بأمهية التوجيه والتـدريب            ٣٥وتعترف املادة     -٣٠٦
 : املهنيني على النحو التايل

ق كل مواطن يف العمل ويف ظروف عمل عادلة ومواتية،          تعترف الدولة حب  "  
  -وبغية كفالة التحقيق الفعال هلذا احلق تتعهد 

 ":بتشجيع التوجيه والتدريب املهنيني •

التعليم للجميع،  ‘، تسترشد السياسة التعليمية باملبادئ التالية       ١٩٨٤واعتباراً من عام      -٣٠٧
ومت التأكيـد علـى     . ‘ التنمية الشخصية والوطنية   والتعليم من أجل احلياة، والتعليم من أجل      

معاجلة حاالت عدم املساواة يف نظام خلدمة النخبة، وتوسيع نطاق فرص االلتحاق بالتعليم،             
، أطلقـت   ٢٠٠٠ويف عـام    . وهتيئة فرص متساوية للجميع، وبناء على نظام تعليمي شامل        
وأعدت . عليمي ال يستبعد أحداً   الوزارة سياستها اجلديدة للتعليم مؤكدة على جدول أعمال ت        

قائمة باملبادئ السبعة اليت تسترشد هبا وزارة التعليم وهي اإلنصاف، واجلـودة، واملـساءلة،         
والتعليم من أجل التمكني، والتعليم من أجل اإلنتاجية، والتعلـيم مـن أجـل التماسـك                

   .االجتماعي، والتعليم من أجل املشاركة الشاملة
 : صاف بوضوح أنهويعرف مبدأ اإلن  -٣٠٨

 املساواة يف فرص االلتحاق بالتعليم اإللزامي؛  •

 التقاسم املنصف للموارد؛  •

الظروف املتساوية لتهيئة الظروف لتحقيق اإلجناز األمثل علـى أسـاس القـدرة              •
 والتطلعات الوظيفية؛ 

كفالة أن يكون السياق واملضمون والوسط التعليمي مواتيـاً بـنفس القـدر للفتيـان                •
 ت؛ والفتيا

 . العمل من أجل زيادة استيعاب املتعلمني من ذوي اإلعاقة/توفري االحتياجات اخلاصة •

احلكومة إذا ملتزمة بتوفري تعليم وتدريب ذوي قاعدة عريضة جلميع املواطنني مـن               -٣٠٩
وال تكتفي احلكومة بكفالة املساواة يف فـرص االلتحـاق          . أجل التنمية الشخصية والوطنية   

 أطلقت وزارة التعليم خطة عمل لتحقيق املـساواة         ٢٠٠٢ففي عام   . يهمالنوعي اجلنسي كل  
فهي تلزم نفسها بكفالة أن تستجيب مجيـع العمليـات          . ٢٠١٥-٢٠٠٢يف التعليم للفترة    

كما أن للطلبة ذوي اإلعاقة والـذين       . لنوع اجلنس ) املضمون، والوسط، والسياق  (املدرسية  
  .تقدم هلم برامج خاصة وفقاً الحتياجاهتميواجهون صعوبات يف التعليم احلق يف أن 

، جتري عملية إصالح كربى للتعليم هتدف إىل زيادة حتسني أمهية           ٢٠٠٩ومنذ عام     -٣١٠
التعليم وجودته من أجل تلبية احتياجات البلد من القوى العاملة املاهرة وزيـادة مـشاركة               

 . اجملتمع يف التعليم
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 النفقات العامة على التعليم من      ٨ويبني اجلدول   . كومةوميثل التعليم أولوية متقدمة للح      -٣١١
) يف املائة  ٨٠(غري أن اجلزء األكرب من األموال املخصصة للتعليم         . ٢٠٠٦ إىل عام    ١٩٩٨عام  

خيصص لألجور الشخصية، األمر الذي ال تبقى معه سوى أموال حمدودة لتكـاليف ومـوارد               
قيمة الناتج احمللي اإلمجـايل ورتبـة معامـل         وعالوة على ذلك، وبالنظر إىل ارتفاع       . التشغيل
  .البشرية، فإن من الصعب على البلد احلصول على موارد من منظمات التمويل الدولية التنمية

  ٨ اجلدول
 اإلمجايل احمللي الناتج ومن العامة النفقات إمجايل من مئوية كنسبة التعليم على العامة النفقات

النفقات العامة على التعلـيم     
 ٢٠٠٦ ٢٠٠٥ ٢٠٠٤ ٢٠٠٣ ٢٠٠٢ ٢٠٠١ ٢٠٠٠ ١٩٩٩ ١٩٩٨ :ة مئوية منكنسب

 ١٨,٢ ١٩,٢ ١٨,٨ ٢٠,٩ ٢٥,٥ ١٩,١ ١٩,٦ ٢٠,٤ ٢٣,٧ إمجايل النفقات العامة 

الناتج احمللي اإلمجايل بأسعار    
 ٤,٥ ٤,٢ ٤,١ ٤,١ ٤ ٤ ٤,١ ٤,٦ ٥,٣ السوق

 .وحدة السياسات والتخطيط، وزارة التعليم  :املصدر

 تعليم هيكل نظم ال  

  :متثلت اخلصائص الرئيسية لنظام التعليم خالل العقدين األخريين فيما يلي  -٣١٢

نظام تعليمي مشترك شامل متاح باجملان جلميع الطلبة السيشيليني بعد سن            )أ(  
 يف املائة تقريباً من األطفـال يف  ١٠٠ سنة وبعدها وحيضره    ١٦ سنوات وحىت    ٣ال يقل عن    

  هذه الفئة العمرية؛

نظام للتعليم التكميلي والتعليم العايل متاح باجملان جلميع الطلبة السيشيليني           )ب(  
 . املستوفني للمعايري املناسبة للمقرر التدرييب احملدد الذي يتقدم له الطالب

  )التعليم السابق على االلتحاق باملدارس(دور احلضانة     
سن ثالث سنوات ونـصف إىل      دور احلضانة فترة مدهتا سنتان جلميع األطفال من           -٣١٣

ورغم أن التعليم يف دور     . وهي متاحة باجملان يف مجيع املقاطعات      سن مخس سنوات ونصف   
 ٣٢وتوجد  . احلضانة ليس إلزامياً، فإن مجيع األطفال تقريباً يف هذه الفئة العمرية يلتحقون به            

   .دائيةدار حضانة موجودة يف بنايات منفصلة ولكنها ختضع إلدارة املدارس االبت

 املدارس االبتدائية    

وهـو  ) من الصف األول إىل الصف السادس     (التعليم االبتدائي مدته ست سنوات        -٣١٤
ويوجد نظام للتقسيم يف مناطق يلزم الطفل باحلضور يف املقاطعة اليت           . إلزامي جلميع األطفال  

متحانـات وطنيـة    ويقيَّم التالميذ من خالل ا    .  مدرسة ابتدائية  ٢٥وتوجد  . تقيم فيها أسرته  
  .جترى يف هناية الصف السادس
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 املدارس الثانوية    

وهـو  ). من الصف األول إىل الصف اخلامس     (التعليم الثانوي مدته مخس سنوات        -٣١٥
 مدارس ثانوية   ١٠وتوجد  . إلزامي حىت الصف الرابع الثانوي ويتم يف مدارس ثانوية إقليمية         

  . ة واحدة يف كل من براسلني والديغمنها مثاين مدارس يف ماهي ومدرس: إقليمية

  التعليم والتدريب التكميليان    
وتوجد هذه املؤسـسات  . يقدم التعليم والتدريب التكميليان يف عدد من املؤسسات      -٣١٦

، )Seychelles Polytechnic(أساساً يف املعهد التكنولوجي املتعدد التخصـصات يف سيـشيل   
عهد الوطين للدراسات الصحية واالجتماعيـة، واملركـز    واألكادميية السيشيلية للسياحة، وامل   

وبعضها يتبع وزارة   . السيشيلي للتدريب يف جمال الزراعة والبستنة، ومعهد التدريب البحري        
 . التعليم بينما يتبع البعض اآلخر الوزارة األم

 يـة املتعـددة   دميقراطوبعد استعادة ال  . ويوجد يف البلد نظام صغري للمدارس اخلاصة        -٣١٧
، حررت احلكومة سياستها بشأن املدارس اخلاصة، اليت بدأت قبول          ١٩٩٣األحزاب يف عام    

 يف املائة من طـالب   ٥ويوجد حالياً ثالث مدارس خاصة ويلتحق حنو        . األطفال السيشيليني 
  . ثانوية/املدارس مبدارس خاصة ابتدائية

لربامج املشتركة  وقد مكن عدد من ا    . ، مل يكن يف سيشيل جامعة     ٢٠٠٩وحىت عام     -٣١٨
مع جامعات يف اململكة املتحدة، وفرنسا، واستراليا الطلبة من االلتحـاق بـربامج دراسـية             

وجامعـة  . للحصول على درجة جامعية من خالل التدريب اجملزأ والدراسة والتعليم عن بعد           
وقد بدأت أول دفعة من الطلبة تلقـي دراسـاهتا يف           . سيشيل يف الوقت الراهن قيد اإلنشاء     

ويتوقع أن توفر اجلامعة فنيني مهرة لتلبية االحتياجات املتزايدة للبلـد           . ٢٠٠٩سبتمرب  /أيلول
من املوارد البشرية وتقليل التكاليف املرتفعة الالزمة إليفاد الطلبة للدراسة يف أعايل البحـار              

 . واحلد من نزوح األدمغة

 سياسة احلكومة القائمـة     فقد كفلت . وحتققت املساواة يف فرص االلتحاق بالتعليم       -٣١٩
 ١٦ سنوات فأكثر إىل     ٣على التعليم اجملاين واإللزامي للجميع التحاق البنات والبنني من سن           

 يف املائة تقريباً من األطفال يف هذه        ١٠٠سنة وما بعدها باملدارس االبتدائية والثانوية وحيضر        
لدراسة الثانوية، تظل الفتيـات     ويف املستوى الثالث ومستوى ما بعد ا      . الفئة العمرية املدارس  

، جتاوز عدد الفتيـات  ١٩٩٧وابتداء من عام . ٩ممثالت متثيالً جيداً كما يتضح من اجلدول    
 . عدد الفتيان الذين يلتحقون مبؤسسات املرحلة بعد الثانوية
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  ٩اجلدول 
  االلتحاق باملدارس، حبسب مستوى املدرسة، والسنة، ونوع اجلنس

 يانعدد الفت عدد الفتيات 
 ٢٠٠٨ ٢٠٠٢ ١٩٩٧ ١٩٩٤ ٢٠٠٨ ٢٠٠٢ ١٩٩٧ ١٩٩٤ 

 ٤٤١٦ ٤٩٢٤ ٤٧٧٤ ٤٩٢٦ ٤٣٢٨ ٤٦٩٩ ٤٦٣٠ ٤٧٥٨ املرحلة االبتدائية
 ٥٠,٥ ٥١,٢ ٥٠,٨ ٥٠,٩ ٤٩,٥ ٤٨,٨ ٤٩,٢ ٤٩,١ النسبة املئوية لإلناث

 ٣٧٣١ ٣٧٦٧ ٣٨٥٥ ٣٧٢٨ ٣٨١١ ٣٧٥٨ ٣٦٦٣ ٣٧٦٨ املرحلة الثانوية
 ٤٩,٥ ٥٠,١ ٥١,٣ ٤٩,٧ ٥٠,٥ ٤٩,٩ ٤٨,٧ ٥٠,٣ النسبة املئوية لإلناث
 ٩٢١ ٦٩١ ٦٤٠ ٨٩٨ ١٢٠٩ ٨١٣ ٦٩٨ ٨٠٤ ما بعد املرحلة الثانوية
 ٤٣,٢ ٤٥,٩ ٤٧,٨ ٥٢,٨ ٥٦,٨ ٥٤,١ ٥٢,٢ ٤٧,٢ النسبة املئوية لإلناث

 .وحدة السياسات والتخطيط، وزارة التعليم  :املصدر

  ١٠ اجلدول
 ميةنسبة الفتيات إىل الفتيان يف املؤسسات التعلي

 املرحلة الثانوية )باستثناء دور احلضانة* (املرحلة االبتدائية 
 إناث/ذكور إناث ذكور إناث/ذكور إناث ذكور السنة

١:١ ٣٦٦٨ ٣٦٦٩ ١:١,٠٦ ٤٦٩٨ ٤٩٨١ ١٩٩٣ 
١:١,٠٥ ٣٦٦٣ ٣٨٥٥ ١:١,٠٣ ٤٦٣٠ ٤٧٧٤ ١٩٩٧ 
١:٠,٩٧ ٣٨١٣ ٣٧٠١ ١:١,٠٤ ٤٧٩٤ ٤٩٨٨ ٢٠٠١ 
١:١ ٣٩٤١ ٣٩٥٤ ١:١,٠٧ ٤٤٥٠ ٤٧٥٤ ٢٠٠٥ 
١:٠,٩٩ ٣٩١٨ ٣٨٩٨ ١:٠,٩٦ ٤٤٩٧ ٤٣١٣ ٢٠٠٧ 

 .وحدة السياسات والتخطيط، وزارة التعليم  :املصدر

 فرص االلتحاق باملدارس املهنية  

بالرغم من التحاق عدد أكرب من الفتيات يف مؤسسات ما بعد املرحلة الثانوية، فإهنن              -٣٢٠
 التقليدي مثل األكادميية السيشيلية للسياحة،      زلن يتجمعن يف املدارس ذات الطابع األنثوي       ما

غري أنه لوحظ حدوث    . واملعهد الوطين للدراسات الصحية واالجتماعية، واملدرسة التعليمية      
تغريات إجيابية يف أعداد امللتحقني بالنسبة ملعهد التدريب البحـري، واملركـز السيـشيلي              

ي للتكنولوجيا الذي كان مقتصراً قبـل       للتدريب يف جمال الزراعة والبستنة، واملعهد السيشيل      
 . ذلك على الذكور

، ارتفعت النسبة املئويـة للنـساء يف جمـال          ٢٠٠٩ إىل   ١٩٩٤وخالل الفترة من      -٣٢١
ويف املعهد . ٢٠٠٩ يف املائة يف عام ٣٤ إىل ١٩٩٤ يف املائة يف عام      ٤الدراسات البحرية من    

 يف ٨,٧ إىل ١٩٩٤ر يف املائة يف عـام  السيشيلي للتكنولوجيا، ارتفعت نسبة اإلناث من صف 
، ويف املركز السيشيلي للتدريب يف جمال الزراعة والبستنة، كانت نسبة           ٢٠٠٩املائة يف عام    
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ووفقاً لرئيس معهد التدريب البحري، فـإن       . ٢٠٠٩ يف املائة يف عام      ٤٥اإلناث بني الطلبة    
ملقررات الدراسية اليت أصحبت تتيح هذه الزيادة يف التحاق الفتيات ترجع إىل إعادة النظر يف ا       

فرصاً أكرب للفتيات لدراسة مقررات تؤهلهن ألن يصحنب حارسات غابات ومتخصـصات            
وزاد عدد الفتيات الالئي يدرسن مناهج دراسية أكثر تقدماً         . يف البيولوجيا البحرية وسائقات   

 السفن الترفيهيـة    يف املالحة ومصائد األمساك ألن الفتيات أصبحن جيدن فرصاً وظيفية على          
، كسبت النساء اجلوائز املخصصة ألفـضل أداء يف مقـررات           ٢٠٠٩ويف عام   . واليخوت

  . املالحة، واملالحة البحرية، ومصائد األمساك
الفتيات الالئي اخترن مقررات دراسية يف جماالت البنـاء أو التـشييد أو اهلندسـة               -٣٢٢

، فإن املنظمات العاملة يف جماالت اهلندسة ووفقاً لرئيس املعهد. حصلن على فرص وظيفية أقل
والتشييد بصفة عامة كانت مترددة يف توظيف فتيات ألنه يتعني عليها أن توفر هلن مرافـق                

ومتثلت إحدى املبادرات يف    . إضافية يف مواقع التشييد وترى أن النساء يعطلن العمال الذكور         
 التشييد، واالتصاالت، والدهانات    أن يقوم املعهد نفسه بتعيني بعض اخلرجيات من خرجيات        

وبعض الفتيات لـديهن اآلن درجـات جامعيـة        . والسباكة ليصبحن مدرسات يف املدرسة    
  .ويعتربن مناذج جيدة خلرجيات املدرسة

ورغم ارتفاع معدل التحاق الفتيات بشعبة الزراعة، ال توجد سجالت تبني عـدد               -٣٢٣
وعـدم وجـود    . ة، أو يواصلن البقاء يف الوظيفة     الفتيات الالئي جيدن عمالً يف جمال الزراع      

 . بيانات مفصلة حبسب نوع اجلنس يف قطاع الزراعة جيعل من الصعب قياس إسهام املرأة فيه

 فرص احلصول على التوجيه والنصح بغرض التوظف  

بذلت جهود كبرية يف املدارس الثانوية يف سيشيل لتعزيز ترتيبات التوجيـه املتعلـق          -٣٢٤
، يف وزارة التعليم وحدة للمـساعدة يف        ١٩٩٧فقد أنشئت يف عام     .  على وظائف  باحلصول

التوظف تابعة لشعبة التخطيط التعليمي من أجل وضع وتنفيذ ورصد برنامج التعليم والتوجيه             
، نقلت املسؤولية عن الوحدة     ٢٠٠٤ويف عام   . يف املدارس الثانوية  ) CEG(يف جمال التوظف    

وقد رفع منذ ذلك احلني مستوى   . حتسني تنفيذ الربنامج يف املدارس    إىل شعبة املدارس لضمان     
   .الوحدة لتصبح قسماً تابعاً لشعبة املدارس، وهلا مدير خاص هبا

والتعليم املتعلق بالتوظف واحد من أربعة عناصر متضافرة لتحقيق النجاح للتعلـيم              -٣٢٥
تقدم املعلومات املتعلقـة    و. ١٩٩٨الشخصي واالجتماعي الذي أطلق يف املدارس منذ عام         

، ١٩٩٩وبدءاً مـن    . بالتوظف واملهارات احلياتية واملرتبطة بالسن إىل مجيع الفئات العمرية        
خصصت حصة دراسية مدهتا أربعون دقيقة يف الصفني الرابع واخلامس الثـانوي للتوجيـه              

ة يف  ويصف برنامج التعلم الشخصي واالجتمـاعي يف املنـاهج الدراسـي          . املتعلق بالتوظف 
عملية إمنائية ينبغي أن    "برنامج التعليم والتوجيه يف جمال التوظف بأنه        ) ٦٣:٢٠٠١(سيشيل،  

تساعد األفراد يف االضطالع بدور نشط يف تنمية قدراهتم الذاتية، على أسـاس اهتمامـاهتم               
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. وجدارهتم وقدرهتم مع مراعاة الفرص املتاحة واالحتياجات من املوارد البـشرية وأولياهتـا            
وينبغي ألي برنـامج فعـال للتعلـيم        . ؤدي دوراً حمورياً يف إعداد الشباب حلياة البالغني       وي

التقييم الذايت، وتوسيع اآلفاق، واالختيار، وإدارة       والتوجيه من أجل التوظف أن يستند على      
  ).٢٠٠١وزارة التعليم،  ("التحوالت

جمال التوظف بالتـدريس    ويقوم مدرسون مدربون على برنامج التعليم والتوجيه يف           -٣٢٦
ويعمل هذا القسم بالتعاون املباشر مع املـدارس       . بانتظام وبإجراء مقابالت مع الطلبة واآلباء     

. لكفالة تقدمي برنامج فعال للطلبة ومنحهم فرصة الوصول إىل املعلومات املتصلة بالوظـائف            
.  التعليم بعد الثانويكما ينسق القسم معظم أنشطة انتقال طلبة املرحلة الثانوية إىل مؤسسات

معلومات تقدمها مؤسسات التعليم بعد الثانوي إىل طلبة املدارس         : وتتمثل بعض األنشطة يف   
الثانوية؛ أيام حرة للطلبة يف مؤسسات التعليم بعد الثانوي ولطبلة املرحلة الثانوية؛ ومقابالت             

ـ            ة بأعمـال؛   شخصية بشأن املقرر الدراسي؛ واكتساب خربة عملية وإحلاق بعـض الطلب
ومساعدة املدارس يف أنشطتها املتعلقة باإلحلاق يف وظائف، وتقدمي املشورة للطلبة واآلبـاء             

  . وملن أهنوا مرحلة الدراسة بناء على طلبهم
وعلى مدى اخلمس عشرة سنة املاضية، تقام سنوياً أسابيع التوظف اليت يتم تنظيمها               -٣٢٧

ارد البشرية، واليت كانت واحدة من األنشطة الرئيسية        باالشتراك مع اجمللس الوطين لتنمية املو     
على قائمة أعمال القسم ملساعدة الطالب يف اختاذ قرارات عن بينة بشأن التوظف وتعزيـز               

يف القطاعني اخلاص  (الروابط بني املؤسسات التعليمية ومنظمات العمل وغريها من الوكاالت          
تلبيـة  : قيِّم مجيـع الوظـائف    " خمتلفة مثل    وتنظيم هذه األسابيع يف إطار مواضيع     ). والعام

وتوفر أسابيع التوظف السنوية معلومات عـن الفـرص         . "احتياجات القوة العاملة يف البلد    
  . الوظيفية بطرائق غري متحيزة

برناجماً ناجحاً إىل حد بعيد     ) CEG(ويعد برنامج التعليم والتوجيه يف جمال التوظف          -٣٢٨
، التحق غالبية الطلبة يف     )٢٠٠٨، و ٢٠٠٧، و ٢٠٠٦(تابعة  ألنه على مدى ثالث سنوات مت     

غري . املدارس الثانوية اليت مشلها املسح بأول مقررات اختاروها يف مدارس املرحلة بعد الثانوية            
أن املدرسني أعربوا عن قلقهم إزاء االفتقار إىل املوارد واحليز املكـاين، واإلدارة وإىل دعـم                

  . املدرسة بكاملها للربنامج

فرص الوصول إىل نفس املناهج الدراسية، ونفس االمتحانات وإىل هيئة تدريس لـديها               
 نفس املؤهالت وإىل مدارس ومعدات هلا نفس النوعية 

بناء نظام تعليمي مشترك شامل ومتكامل وجامع هو السمة املميزة لتطوير التعلـيم               -٣٢٩
 اإلصالحات املهمة اليت قامت     وأحد أوائل . يف سيشيل على مدى أكثر من عقدين من الزمان        

 هو إلغاء املصروفات املدرسية وتقسيم النظام إىل مناطق مع إلـزام            ١٩٩٧هبا احلكومة منذ    
وأطلق برنامج كبري   . مجيع األطفال حبضور املدارس االبتدائية يف املقاطاعات اليت يقيمون فيها         
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لمني والنهوض مبستوى   للبناء والتجديد ووظفت احلكومة استثمارات ضخمة يف تدريب املع        
. وزادت الوجبات اجملانية واألزياء املدرسية والنقل املدعومني فرص مجيع األطفـال   . املوظفني

وكلفت السياسات املركزية للتزويد باملوظفني واملوارد لتوفري املصنف ألعضاء هيئة التدريس           
ومـن مث تتـاح     . ةواملوارد جلميع املدارس يف حدود املوارد املتاحة وعدم حرمان أي مدرس          

للفتيات والفتيان فرص الدراسة وفق نفس املناهج الدراسية، ونفس االمتحانات، واالستفادة           
  .هبيئات التدريس وأماكن دراسة ومعدات هلا نفس اجلودة

يف سيشيل، بدءاً من مراكز الرعاية اليوميـة إىل  ) احلكومية واخلاصة(ومجيع املدارس    -٣٣٠
ستوى الثالث هي مدارس مشتركة ويتم التدريس فيهـا عـادة يف   امل/مستوى ما بعد الثانوي   

وقد أسفرت ممارسة االنتقال بني الفصول حبسب القدرة يف بعض الفـصول            . فصول خمتلطة 
وقد ألغيت هذه املمارسـة  . ذات القدرة املتقدمة عن هيمنة الفتيات عليها يف املدارس الثانوية  

 . نظيم فصول دراسية متوازنة جنسانياً، ويتم تشجيع املدارس على ت٢٠٠٦منذ عام 

 حتت مـسؤولية  ١٩٧٨ويوجد لدى سيشيل منهاج دراسي وطين خيطط مركزياً منذ           -٣٣١
وعقب إجراء عملية مراجعة كبرية للمنـاهج يف        . قسم تطوير املناهج الدراسية يف وزارة التعليم      

 للتعليم أنشئ حديثاً    ، نقلت املسؤولية عن تطوير املناهج إىل معهد وطين        ١٩٩٩/٢٠٠٠ الفترة
 . يف إطار واليتها الثالثية املتمثلة يف تدريب املعلمني وتطوير املناهج وإجراء البحوث التعليمية

وقد وضع املنهاج الوطين يف عدد من الوثائق تضم إطاراً وطنياً للمنـهاج الدراسـي                 -٣٣٢
واضيع وجمموعات بـرامج  وجمموعة الوثائق املتضمنة للمناهج الدراسية على أساس امل     ) ٢٠٠١(

ويـصف  . دراسية لكل موضوع تسترشد هبا املدارس يف التخطيط للتدريس والتعليم الفعـالني         
اإلطار املبادئ األساسية، واملضمون، واملهارات والتصرفات اليت يلزم تشجيعها مـن خـالل             

جانب حتديـد   وإىل  . كما يبني اإلطار سياسة التقييم يف املدرسة وعلى املستوى الوطين         . املنهج
  . اليت تتم يف الفصول الدراسيةسوف يتعلمه األطفال، يكفل املنهاج االتساق يف املمارسات  ما

املنهاج الوطين يسلم بتفرد    ": وينص املبدأ األول املتعلق باملساواة يف الفرص على أن          -٣٣٣
وسـوف يـستجيب    . كل شخص وبأن األفراد يتعلمون بطرائق خمتلفة ومبعدالت خمتلفـة         

حتياجات أساليب التعلم املختلفة ولتجارب ومصاحل مجيع الطلبة بغض النظر عـن نـوع              ال
 . "تهم أو وضعهم االجتماعي واملايلجنسهم أو العنصر الذي ينحدرون منه أو ديانتهم أو خلفي

. وتقع املسؤولية عن تطوير مواد املنهج وفقاً الحتياجات الطلبـة علـى املدرسـة               -٣٣٤
كفالة أن يعكس تطوير مواد املنهج عند مستوى املدرسة مصاحل كـل       وٌتشجع املدارس على    

 . من الفتيات والفتيان وخرباهتم وأساليبهم يف التعلم

وهناك وحدتان يف برنامج تدريب املعلمني تعاجلان املسائل اجلنسانية، وحدة التعليم يف              -٣٣٥
. وملن هم يف سن املراهقـة جمال حقوق اإلنسان، ووحدة تعليم الصحة اإلجنابية لنوعي اجلنس،          

 . غري أن اجلنس غري معمم بصورة فعالة يف مجيع برامج تعليم املعلمني بسبب نقص املهارات
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فخالل الفترة  . وتتفوق الفتيات على الفتيان عند مستوى املدارس االبتدائية والثانوية          -٣٣٦
متحانـات يف    تراوح متوسط الفرق بني العالمات احملققة يف اال        ٢٠٠٨ و ٢٠٠٠بني عامي   

وعالوة على . ٢٠٠٦ يف املائة يف ١٤,٢ و٢٠٠٥ يف املائة يف ٨,٥هناية املرحلة االبتدائية بني  
ذلك، تتفوق الفتيات على الفتيان يف مجيع املواضيع، مبا فيها الرياضيات والعلوم، اليت ينفـرد         

احتاد رصد جودة   وقد أظهرت البحوث اليت أجراها      . الفتيان فيها بالتفوق يف البلدان األخرى     
التعليم يف جنويب وشرقي أفريقيا أنه يف احلني الذي تسجل فيه الفتيات عالمات أفضل بكثري               
من الفتيان يف القراءة يف عدد من البلدان باإلضافة إىل سيشيل مثل بوتسوانا وجنوب أفريقيا               

كثري من وموريشيوس؛ فإن سيشيل هي البلد الوحيد الذي تسجل فيه الفتيات درجات أعلى ب
  . )٤١(الفتيان يف الرياضيات

إذ تسجل الفتيات معدالت أعلى يف املشاركة    . ويتكرر هذا النمط يف املرحلة الثانوية       -٣٣٧
وأداء أفضل يف امتحانات الشهادة العاملة الدولية للتعليم الثانوي بنظام كامربدج، اليت يؤدي             

 حالة  ٢,٨٩ حالة جناح للفتيات مقابل      ٣,٤٨(الطلبة فيها االمتحان يف هناية الدورة الثانوية        
وكان العدد املتوسط للمواضيع اليت سجلت فيها الفتيات النجاح         ). ٢٠٠٧جناح للفتيان يف    

كمـا  . بعالمات فوق مستوى معني أعلى من ذلك الذي سجله الفتيان يف مجيع احلـاالت             
حاً بعالمـات    يف املائة من الفتيات جنا     ٣٠، حقق   ٢٠٠٧ويف  . حققت الفتيات نتائج أعلى   

  .  يف املائة للفتيان١٧فوق مستوى معني يف أربعة أو أكثر من املواضيع مقابل 
 من أجل حتديد أسباب تراجع      ٥وقد أجريت البحوث اليت أشري إليها يف إطار املادة            -٣٣٨

  . أداء الفتيان والقتراح استراتيجيات للتعليم والتعلم تضمن مشول نوعي اجلنس كليهما

 درسني وتدريبهمخصائص امل  

 أعداد املدرسني حبسب نوع اجلنس واجلنسية يف املدارس احلكومية          ١١يبني اجلدول     -٣٣٩
ومل يطرأ سوى تغري طفيف للغاية على تركيبة املعلمني وخصائصهم علـى مـر           . ٢٠٠٨يف  

 يف املائة مـن مدرسـي       ١٠٠ومتثل النساء   . السنني، مع بقاء األعداد مستقرة إىل حد كبري       
 يف املائة   ٨٦ يف املائة، و   ٨٤وتراوحت النسبة املئوية للنساء يف املرحلة االبتدائية بني         . احلضانة

 يف املائة يف املرحلة الثانوية، ويف مرحلـة  ٥٧ و يف املائة٥١ وبني ٢٠٠٩ و٢٠٠٤بني عامي  
.  يف املائـة ٣٥ و يف املائـة ٣٣ما بعد الدراسة الثانوية، تراوحت النسبة املئوية للنساء بـني        

أخفقت إىل حد كبري اجلهود اليت بذلت لتشجيع املزيد من املدرسني الذكور على االنضمام              و
كما ظلت نسبة الطلبة إىل املدرسني ثابتة إىل حد كبري          . إىل التعليم يف مرحلة الطفولة املبكرة     

 يف املرحلة   ١٣,١ و  يف املرحلة االبتدائية   ١٤,١ عند مستوى دور احلضانة، وعند       ١:١٥عند  
  . يف مرحلة ما بعد الدراسة الثانوية١:١٠وية وعند نسبة صحية للغاية بلغت الثان

__________ 

)٤١( EFA, ‘Gender equality in reading and mathematics achievement. Reflecting on EFA Goal 5.’ IIEP 
Newsletter, April-June 2004. 
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ورغم أن التدريس مهنة هتيمن عليها النساء إىل حد كبري، وخباصة يف املراحل األوىل                -٣٤٠
ففي حـني   . من التعليم، فإن هناك صوراً منطية حبسب موضوع التخصص يف املرحلة الثانوية           

 يف املائة من مدرسي اللغـة       ٧٨ و املائة من مدرسي اللغة اإلنكليزية،     يف   ٧٩أن النساء ميثلن    
 ٣٤ يف املائة من مدرسي مرحلة ما بعد الدراسة الثانوية، فهن ال ميثلن سوى               ٩١ و الفرنسية،

 يف املائة مـن     ٣٥ و  يف املائة من مدرسي العلوم،     ٤٤ و يف املائة فقط من مدرسي الرياضيات،     
  .مدرسي تكنولوجيا املعلومات

  ١١ اجلدول
 ) املدارس احلكومية(، حبسب نوع اجلنس واجلنسية ٢٠٠٨أعداد املدرسني يف عام 

 اجملموع أجانب حمليون  
 ذكور إناث اجملموع ذكور إناث اجملموع ذكور إناث   

اجلنسان 
 كالمها

 ١٧٨ صفر ١٧٨ صفر صفر صفر ١٧٨ ٠ ١٧٨ مدارس احلضانة
 ٥٦٨ ٨٢ ٤٨٦ صفر فرص صفر ٥٦٨ ٨٢ ٤٨٦ املدارس االبتدائية
 ٢٦ ٢ ٢٤ صفر صفر صفر ٢٦ ٢ ٢٤ التعليم اخلاص

 ٥٥٢ ٢١٧ ٣٣٥ ١٠٠ ٤٨ ٥٢ ٤٥٢ ١٦٩ ٢٨٣ املدارس الثانوية 
مرحلة التعلـيم   

 ١١٩ ٧٩ ٤٠ ٣٠ ٢٠ ١٠ ٨٩ ٥٩ ٣٠ بعد الثانوي
 ١٤٤٣ ٣٨٠ ١٠٦٣ ١٣٠ ٦٨ ٦٢ ١٣١٣ ٣١٢ ١٠٠١ اجملموع

 .لتعليموحدة السياسات والتخطيط، وزارة ا  :املصدر

  ١٢ اجلدول
 ٢٠٠٩أعداد املدرسني حبسب املؤهالت، واملرحلة التعليمية، 

 الثانوي التعليم اخلاص االبتدائي احلضانة املؤهل
التعليم بعد  

 اجملموع الثانوي

 ٧٩ ٢٣ ٥٢ ١ ٣ صفر فوقها مستوى درجة املاجستري وما
دبلوم مـن أعـايل     ) مؤهل عال (

 ٣٤ ٢٥ ٧ صفر ١ ١ البحار
 ١٨ ٩ ٦ ١ ٢ صفر )ليس يف جمال التعليم(لي دبلوم حم

 ١٩٣ ٢ ٧ ٣ ١٦٠ ٢١ تعليم حملي الدبلوم األول
 ٤٠٣ ١٥ ١٨١ ٢ ١٨٦ ١٩ تعليم حملي الدبلوم الثاين

 ٣١٤ ٣١ ٢٦٥ ١ ١٣ ٤ )يف جمال التعليم(درجة جامعية 
ليـست يف جمـال     (درجة جامعية   

 ٤٢ ١٣ ٢٧ ١ ١ صفر )التعليم
 ٣١٣ ١ ٣٤ ٨ ١٧٣ ٩٧ شهادة يف التعليم
 ١٦٢ صفر ١٧ ٩ ٨٥ ٥١ )اإلمداد(بدون شهادات 

 ١٥٥٨ ١١٩ ٥٩٦ ٢٦ ٦٢٤ ١٩٣ اجملموع

 .وحدة السياسات والتخطيط، وزارة التعليم  :املصدر
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وتبلغ نـسبة   .  عدد املدرسني حبسب املؤهالت واملرحلة التعليمية      ١٢ويبني اجلدول     -٣٤١
 يف املائة بينما تبلـغ نـسبة        ٩٠لمني حنو   املدرسني احلاصلني على مؤهالت من مدارس املع      
ويعمل معظم املدرسني غـري     .  يف املائة  ٢٨املدرسني احلاصلني على درجة جامعية وما فوقها        

ورغم االستثمارات  . احلاصلني على مؤهالت كمعلمني يف دور احلضانة ويف املرحلة االبتدائية         
 يف  ٢٥وميثل األجانب   . لة الثانوية سيما يف املرح   الكبرية، هناك نقص حاد يف املدرسني، وال      

وقد استعرضت احلكومة مؤخراً نظام خدمة املدرسـني        . املائة من املدرسني يف هذه املرحلة     
 . جلعله أكثر جاذبية للمدرسني وللمحافظة عليهم

 النساء الالئي يشغلن مناصب مديرن يف املدارس   

، كان النساء  ٢٠٠٩فقي عام   . ساءهذا هو أحد جماالت اإلدارة اليت يهيمن عليها الن          -٣٤٢
 يف املائة مـن املدرسـني       ٨٠ و  يف املائة من املدرسني األوائل يف املدارس االبتدائية        ٩٢ميثلن  

 يف املائة من املديرات يف املدارس احلكومية        ٩٨وكان النساء ميثلن    . األوائل يف املرحلة الثانوية   
ومجيع املدرسني األوائل حاصلون على     . الثانوية يف املائة يف املرحلة      ٨٠ و يف املرحلة االبتدائية  

 . درجة املاجستري يف اإلدارة التعليمية

 إزالة الصور النمطية اجلنسانية من الكتب املرجعية   

املساواة اجلنسانية ال تعين فقط أن تتاح فرص متساوية للفتيان والفتيات يف االلتحاق               -٣٤٣
ية جيب أن تكون متكينيه وموجهة حنو تغيري التوقعات   فهي تعين أن العمليات التعليم    . باملدارس

القائمة على الصور النمطية للفتيان والفتيات وأن حتدث حتوالً يف العالقات اجلنسانية وموقع             
وتدرك وزارة التعليم متام اإلدراك هذا الدور احلاسـم للتعلـيم يف            . نوعي اجلنس يف اجملتمع   

، اختذت الـوزارة عـدداً مـن        ١٩٩٤ومنذ  . نسانيةتشكيل اهلوية اجلنسانية والعالقات اجل    
اخلطوات لبناء املساواة يف العمليات املدرسية وكفالة أال يعمل املـشاركون يف العمليـات              

. املدرسية على إدامة املمارسات اليت تشجع عدم املساواة وحتد من إمكانات الفتيات والفتيان            
 : وقد تضمنت هذه العمليات ما يلي

  ؛ ١٩٩٦نسيق اجلنساين وتعيني جلنة معنية باملنظور اجلنساين يف عام إنشاء مركز للت •
وضع استراتيجية جنسانية وخطة عمل جنسانية تتكون من استراتيجية ذات شـعبتني             •

   وتشجيع تعميم املنظور اجلنساين يف التعليم؛) ب(التوعية اجلنسانية وبناء القدرات،  )أ(
   ألهداف التعليم للجميع؛  تستجيب٢٠١٥-٢٠٠٥خطة عمل حمسنة للفترة  •
  . لزيادة استيعاب املدارس الثانوية للمنظور اجلنساين٢٠٠٩ و٢٠٠٨دراسات رائدة يف  •
، عقدت حلقات عمل للتوعية اجلنسانية جلميع فئات  ١٩٩٧ و ١٩٩٦وخالل عامي     -٣٤٤

وحضر برنامج التوعية هـذا جمموعـات رئيـسية مـن           . املوظفني العاملني يف حقل التعليم    
ني، مثل واضعي املناهج الدراسية، ومدرسي التوجيه املتعلـق بـالتوظيف، ومـديري          املوظف
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املدارس التقنية املتعددة التخصصات، ومدريب املوظفني، ومدرسي الفصول الدراسية من مجيع           
وحقـق  .  من العاملني يف حق التعلـيم      ٤٥٠وإمجاالً، استهداف الربنامج أكثر من      . املراحل

  .اً يف جمال زيادة الوعي اجلنساين يف التعليمالربنامج تأثرياً كبري

ومت تدريب املدرسني . وتفحص املواد املنتجة حملياً بعناية ألغراض احلساسية اجلنسانية  -٣٤٥
وأعدت قوائم للتحليل اجلنساين أتيحت جلميـع       . على معاجلة الصور النمطية حيثما وجدت     

ومع بدء العمل بربنـامج     . لقة بالتوعية  بعد تنظيم حلقات العمل املتع     ١٩٩٦املدارس يف عام    
غري أن  . ، أدجمت املدارس املنظور اجلنساين يف خططها للتطوير       ٢٠٠٠حتسني املدارس يف عام     

 . اللجنة اجلنسانية ظلت خاملة لعدد قليل من السنني

 نفس الفرص لالستفادة من املنح الدراسية املختلفة  

وتستند .  البشرية حالياً إدارة املنح الدراسية املختلفةيتوىل اجمللس الوطين لتنمية املوارد  -٣٤٦
معايري تقدمي املنح الدراسية احلكومية إىل نظام نقاط جيمع بني األداء األكـادميي، والـسلوك            

وال تراعى أي   . واملشاركة النشطة، وتوصية صاحب العمل بالنسبة ملن يدرسون أثناء اخلدمة         
وتبني السجالت اليت مت احلصول عليها من اجمللس        . دراسيةاعتبارات جنسانية يف تقدمي املنح ال     
 من الذكور استفادوا من املنح اليت       ٦٣٩ و  من اإلناث  ٧٠٨الوطين لتنمية املوارد البشرية أن      

 . ٢٠١٠ إىل ١٩٩٢قدمت للدراسة يف أعايل البحار والدراسة حملياً خالل الفترة 

 املقررات الدراسية يتضح عند فحـص       ومثة قدر ما من الصور النمطية يف اختيارات         -٣٤٧
اإلنكليزيـة  (فالنساء هن العنصر املسيطر بشدة على جماالت مثل اللغات          . اخلرجيني العائدين 

، واجلغرافيا، وإدارة املوارد البشرية، والعلوم االجتماعية، والعمـل االجتمـاعي،           )والفرنسية
عظمى من اخلرجيني يف جمـال اهلندسـة   والقيادة التعليمية، بينما يهيمن الرجال على الغالبية ال       

املدنية واهلندسة امليكانيكية، وهندسة االتصاالت، والبناء والتشييد، وهندسة الطائرات، وعلم          
ومثة توازن يف األرقام يف     . احلواسيب، ودراسات قيادة الطائرات والطريان، ومصائد األمساك      

  .جماالت دراسية، مثل القانون والطب واألعمال التجارية

 نفس فرص االلتحاق بربامج التعليم املستمر   

تقدم برامج التعليم املستمر وتعليم الكبار وحمو األمية الوظيفية من خالل مركز تعليم               -٣٤٨
الكبار والتعليم عن بعد، الذي كان يعرف أصالً باسم مدرسة التعليم املستمر، اليت أنشئت يف 

ألهداف الرئيسية ملدرسة التعليم املستمر هـي       وكانت ا .  يف إطار وزارة التعليم    ١٩٨٣عام  
رفع مستوى املهارات األكادميية واملهنية للكبار، وتوفري تدريب متجدد للمهـن اجلديـدة              

وقد مت تغيري اسـم     . واملهارات اللغوية الالزمة لالتصاالت العادية وللتدريب يف أعايل البحار        
ومتثلت أهدافه الرئيسية بعـد  . ١٩٩٩ عام   املركز إىل مركز تعليم الكبار والتعليم عن بعد يف        

  :الوالية اجلديدة فيما يلي
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توفري وتشجيع تقدمي تعليم جيد يسري التكلفة وميكن الوصول إليه ومستمر            )أ(  
للشباب والبالغني غري امللتحقني باملدارس لتمكينهم من اإلسهام بصورة أكثـر اكتمـاالً يف              

 التنمية الشاملة ألنفسهم ولوطنهم؛ 

توفري ما يلزم للقضاء على األمية الوظيفية وحتسني نوعية احليـاة جلميـع              )ب(  
 البالغني والشباب من غري امللتحقني باملدارس؛ 

توفري فرص تعلم من أجل املساعدة على تطوير قـدرات األفـراد علـى               )ج(  
 املشاركة بفعالية أكرب يف عملية التغيري؛ 

 اإلسهام يف إجياد ثقافة تعلم تستمر مدى احلياة بني مجيع املواطنني؛  )د(  

تطوير /لتحسني توفري فرص تعليمية وتدريبية الكتساب املزيد من املعارف، أو         ) ه(  
 املهارات، أو ملواصلة االهتمامات املهنية؛ 

 فية؛ الدعوة لربامج تعليم الكبار والتعليم املستمر وبرامج حمو األمية الوظي )و(  

تقدمي برامج تعليمية متنوعة وخالقه، وخـربات تعليميـة تتـواءم مـع              )ز(  
 االحتياجات التعليمية للكبار؛ 

مساعدة الوزارات واملنظمات يف إجياد وتنفيذ برامج لتنمية قدرات املوظفني           )ح(  
 . أثناء اخلدمة

برامج تعليم : ة رئيسيةويضم مركز تعليم الكبار والتعليم املستمر ثالثة جماالت برناجمي  -٣٤٩
. القراءة والكتابة، والتعليم عن بعد، والتعليم أثناء اخلدمة من خالل دورات تعليمية قـصرية             

  .وكلها تشارك فيها املرأة بدرجة كبرية

 برامج حمو األمية  

تقدم برامج تعليم القراءة والكتابة باجملان للمواطنني كافة يف مجيـع مقاطعـات               - ٣٥٠
وتدرس املقـررات الدراسـية باإلنكليزيـة       .  منظمات العمل ويف السجن    ويف بعض   البلد

وتبني سجالت املركز   . والفرنسية والكريولية كما تدرس الرياضيات عند ثالثة مستويات       
، وهو العام الذي بدأ فيه      ٢٠٠١أن النساء يشكلن الغالبية العظمى من املشاركني منذ عام          

 أن الغالبية العظمى من معلمـي القـراءة         كما. تصنيف اإلحصاءات حبسب نوع اجلنس    
  . والكتابة من النساء
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  ٣ الشكل
معدالت االلتحاق بفصول تعليم القراءة والكتابة حبـسب نـوع اجلـنس يف الفتـرة               

  ٢٠٠٩ إىل ٢٠٠١ من

  
 .قاعدة بيانات مركز تعليم الكبار والتعليم املستمر  :املصدر

الكتابة على املعدالت الوطنية لإلملام بالقراءة      وقد أثر العمل بفصول تعليم القراءة و        - ٣٥١
. ٢٠٠٢ يف املائة يف عام      ٩١,١ إىل   ١٩٧١ يف املائة عام     ٦١,١والكتابة اليت ارتفعت من     

. وتؤثر زيادة مشاركة النساء يف برامج تعلم القراءة والكتابة على معدالت األمية بينـهن             
ة للرجال والنساء عند نفس املـستوى       وبصورة عامة، فإن معدالت اإلملام بالقراءة والكتاب      

غري أن معدالت اإلملام بـالقراءة      ).  يف املائة على التوايل    ٩١,٩ و  يف املائة  ٩٠,١. (تقريباً
 سنة أو أكثر تزيد عنها يف حالة الرجال يف نفـس الفئـة   ٥٥والكتابة للنساء الاليت تبلغن    

علـى أن   .  يف املائة  ٩,٣ق إىل   ، يرتفع هذا الفر   ٦٥ إىل   ٦٠ويف الفئة العمرية من     . العمرية
ويـبني  . معدالت اإلملام بالقراءة والكتابة لنوعي اجلنس كليهما تقـل حبـسب الـسن            

 الفروق يف معدالت اإلملام بالقراءة والكتابة حبسب الفئة العمريـة           ٤ والشكل   ١٣  اجلدول
  .ونوع اجلنس

معدالت احلضور يف فصول تعليم القراءة والكتابة حبسب نوع اجلنس يف الفترة
 ٢٠٠٩ إىل ٢٠٠١من 

قني
لتح
د امل
عدا
أ

 

٣,٣إناث، 

٣١ذكور، 
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  ١٣ اجلدول
سنة، حبسب الفئـة العمريـة       ١٥معدالت اإلملام بالقراءة والكتابة لألشخاص فوق سن        

 ونوع اجلنس

 الفئة العمرية
نوعا اجلنس كالمها   

 )كنسبة مئوية(الذكور  )كنسبة مئوية(اإلناث  )ة مئويةبكنس(
الفروق بني  
 نوعي اجلنس

١,٢ ٩٧,٧ ٩٨,٩ ٩٨,٣ ٢٠ < ١٥ 
١,٩ ٩٧,٢ ٩٩,١ ٩٨,١ ٢٥ < ٢٠ 
١,٨ ٩٦,٨ ٩٨,٦ ٩٧,٧ ٣٠ < ٢٥ 
١,٧ ٩٦,٨ ٩٨,٥ ٩٧,٦ ٣٥ < ٣٠ 
٣,٥ ٩٤,٠ ٩٧,٥ ٩٥,٨ ٤٠ < ٣٥ 
٤,٩ ٩٠,٩ ٩٥,٨ ٩٣,٢ ٤٥ < ٤٠ 
٤,٠ ٨٨,١ ٩٢,١ ٩٠,٠ ٥٠ < ٤٥ 
٤,٩ ٨١,٩ ٨٦,٨ ٨٤,٢ ٥٥ < ٥٠ 
٥,٨ ٧٦,١ ٨١,٩ ٧٩,٠ ٦٠ < ٥٥ 
٩,٣ ٦٨,١ ٧٧,٤ ٧٣,٢ ٦٥ < ٦٠ 

 ٤,١ ٦٣,٥ ٦٧,٦ ٦٦,٠ ٦٥أكثر من 
 ١,٨ ٩٠,١ ٩١,٩ ٩١,٠ اجملموع

  .٢٠٠٢اءات، التعداد الوطين للسكان واملساكن، املكتب الوطين لإلحص  :املصدر

  ٤ الشكل
 سنة أو أكثر، حبسب     ١٥معدالت اإلملام بالقراءة والكتابة للسكان الذين تبلغ أعمارهم         

  نوع اجلنس

  
 .٢٠٠٢املكتب الوطين لإلحصاءات، التعداد الوطين للسكان واملساكن،   :املصدر

إناث ذكور

تابة
الك
ة و
راء
بالق

ملام 
 اإل
الت

معد
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  ة التعليم عن بعد والتعليم يف أثناء اخلدم  
يعين هذا اجملال باألفراد الراغبني يف االلتحاق بدورات دراسية على املستوى اجلامعي              -٣٥٢

ويتم هذا عن بعد ويعمل مركز تعليم الكبار والتعليم عن بعد كوكالـة             . يف جامعات أجنبية  
وإضافة إىل ذلك، ٌيعد املركز مقررات دراسية قصرية تـدرس عـن طريـق              . داعمة للطلبة 
كما يعد املركز جمموعة عريضة من املقـررات        . بية احتياجات الدارسني الكبار   اإلنترنت لتل 

ويـشكل  . الدراسية القصرية تقدم إما كربامج للتعليم يف أثناء اخلدمة للمنظمات أو لألفراد           
 ٩٠ يف املائة من املشاركني امللتحقني باملقررات الدراسية للتعلم عن بعد وأكثر من  ٦٥النساء  

 . ملشاركني امللتحقني مبقررات دراسية قصريةيف املائة من ا

 تقليص معدالت تسرب اإلناث  

معدالت تسرب اإلناث من املدارس مل تكن أمراً مقلقاً يف التسعينيات مـن القـرن            -٣٥٣
غري أن األرقـام الـيت      . املاضي بسبب األعداد القليلة للغاية اليت كانت تتسرب من املدارس         

طالب يف وزارة التعليم تبني أن األرقام آخذه يف التزايد لكل           صدرت حديثاً من وحدة دعم ال     
، عدد الطلبة املتسربني من املدارس قبل إمتام الـصف          ١٤وينب اجلدول   . من الفتيات والفتيان  

وتبني األعداد الواردة بني قوسني عدد الطالبات الالئي تركن املدرسـة           . )٤٢(الثانوي اخلامس 
 . بسبب احلمل

  ١٤اجلدول 
  ، حبسب نوع اجلنس٢٠٠٩ إىل ٢٠٠٤لطلبة املتسربني من أعداد ا

 اجملموع إناث ذكور 

٦٦ ٣١ ٣٥ ٢٠٠٤ 
٧٨ ٤٤ ٣٤ ٢٠٠٥ 
٩٦ )٥(٣٠ ٦٦ ٢٠٠٦ 
٨٤ )١١(٤٠ ٤٤ ٢٠٠٧ 
١٠٧ )٢٥(٥٠ ٥٧ ٢٠٠٨ 
١١٠ )٨(٤٢ ٦٨ ٢٠٠٩ 

 .دوائر دعم الطلبة، وزارة التعليم  :املصدر

لتسرب اليت يبلغ عنها أقل من معـدالت        غري أن دراسات أخرى تبني أن معدالت ا         -٣٥٤
التسرب الفعلية بسب نوعية السجالت اليت حتتفظ هبا املدارس وألن بعض املدارس تفـصل              

__________ 

 . البقاء عند هذا املستوى من أجل البحث عن وظيفة أو االنضمام إىل برنامج التلمذة الصناعية )٤٢(
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 أن  )٤٣(وقد أفاد تقرير نوالن   . ‘الذين يصعب التعامل معهم   ‘السكوت بشأن ترك بعض الطلبة      
بل أن يكملـوا الـصف    يف املائة من أعداد من هم يف املدارس يتركوهنا ق٢١نسبة تصل إىل   

املهين والتركيز على املواضيع األكادميية اليت تثـبط        /اخلامس بسبب عدم مالءمة املنهج التقين     
  .مهة الطلبة األقل تقبالً للجانب األكادميي

فقد أدخل برنامج   . وهناك عدد من الربامج املصممة ملساعدة املتسربني من املدارس          -٣٥٥
 كمشروع رائد لتشجيع الطلبة األقل مـيالً للجانـب          ٢٠٠٦يف عام   ) SEP(التعليم اخلاص   

األكادميي على مواصلة دراستهم عن طريق اجلمع بني املدرسة وثالثة أيام مـن االنغمـاس               
.  فتاة ٢٥ فىت و  ٤٢، بلغ عدد الذين التحقوا هبذا الربنامج        ٢٠٠٩يف عام    و .الفعلي يف العمل  

احة للطبلة احلصول على وظيفة يف السياحة عـن       وتتيح برامج التلمذة املهنية يف أكادميية السي      
. طريق اجلمع بني مقررات متهيدية نظرية قصرية واالضطالع مبهـام عمليـة يف الـصناعة              

وهناك فصول تعليمية للكبار    . ٢٠٠٩ طالباً التحقوا بربامج تلمذة مهنية يف عام         ١٧٠ وهناك
  . متاحة جلميع املتسربني من املدارس

 سياسة بشأن احلمل يف سن املراهقة هدفها إعـادة إدمـاج   ١٩٩٥وطبقت يف عام    -٣٥٦
 لتقدمي دعم أوسـع نطاقـاً   ٢٠٠٥األمهات املراهقات يف املدارس الثانوية مث نقحت يف عام         

إجراءات ومبـادئ   ) ٢٠٠٥(وتوفر سياسة دعم احلمل يف سنة املراهقة        . لألمهات الشابات 
ت الطلبة يف وزارة التعليم والـشباب،       توجيهية ونظم جيب أن تتبعها املدارس، وقسم خدما       

كما تلزم السياسة اآلباء مبساعدة املراهقات احلوامل يف اختاذ القـرارات وتقـدمي الـدعم               
  . للطالبات الالئي محلن قبل إكمال الدورة التعليمية الرمسية

، أجرت الرابطة السيشيلية للنساء الالئي يشغلن وظائف فنية دراسة          ٢٠٠٨ويف عام     -٣٥٧
 الكتساب فهـم متعمـق      ٢٠٠٨-٢٠٠٤األمهات املراهقات يف سيشيل خالل الفترة       عن  

ومتكن فريق البحوث من    . ملستوى الدعم الذي تتلقاه األمهات املراهقات ولتقييم أثر السياسة        
 حالة محل أبلغ    ٨١ فقط من األمهات املراهقات من بني ما جمموعه          ٣٧إجراء مقابالت مع    

 ٣٧    وكشفت الدراسة عن أنه من ال     . ٢٠٠٨-٢٠٠٤الفترة  عنها ألمهات مراهقات خالل     
 حاالت  ٨ و حالة اليت أجريت معها مقابالت، هناك حالتان فقط أعيد إدماجهما يف املدارس،           

 حالة األخرى فلم يكن ٢٧  أما ال. وجدن وظائف كمضيفات أو مساعدات يف جمال املبيعات
عدم إعادة االندماج يف املدارس هـي       وكانت األسباب اليت ذكرت ل    . يف املدرسة أو يف عمل    

عدم وجود متويل، والشعور باخلجل واإلحراج، وعدم كفاية املعلومات املتاحة عن السياسة            
وسوف تستخدم نتـائج    . من وزارة التعليم، وتوقع ممارسة مهام األمومة وعدم وجود حافز         

وقت الراهن علـى    الدراسة الستعراض السياسات وتعزيز هياكل الدعم اليت تركز فقط يف ال          
 .تقدمي النصح مع عدم أخذ االحتياجات املالية وغري املالية لألمهات الشابات يف االعتبار

__________ 

رير عن قدرة التعليم يف سيشيل وقدرة نظام التعليم والتدريب هبا على توفري املـوارد البـشرية الالزمـة      تق )٤٣(
 .تقرير أعد بناء على طلب الرئيس، وهو ٢٠١٧لتحقيق أهداف االستراتيجية السيشيلية، 
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 فرص املشاركة النشطة يف األلعاب الرياضية والتربية البدنية   

التربية البدنية واحدة من مثانية عناصر أساسية للتعلم يف املناهج الدراسية الوطنية إىل               -٣٥٨
غات، والرياضيات، والعلوم، واآلداب، والدراسات التقنية، والدراسات االجتماعية        جانب الل 

   .والتعليم الشخصي واالجتماعي واليت تعد ضرورية ملنهج دراسي عريض ومتوازن
التربية البدنية إذا موضوع إلزامي يف املنهج الدراسي وتقدم جلميع الطلبة من الصف               -٣٥٩

 دقيقة يف األسبوع جلميـع  ٨٠لدورة التعليمية اإللزامية على أساس      األول االبتدائي إىل هناية ا    
ويف كامل فترة مقرر التربية البدنية تتاح للمتعلمني الفرصة للمشاركة يف أنشطة فردية           . الطلبة

كرة السلة، وكرة القدم، وكـرة      (وأنشطة مجاعية   ) األلعاب الرياضية، السباحة، واجلمباز   (
تلفة لتحسني الصحة والرشاقة البدنية، وتنمية املهارات املتعلقـة         خم) الشبكة، والكرة الطائرة  

ويشدد إطار املنهج الوطين    . بالتناسق العصيب العضلي وتقدير أمهية املنافسة والعمل اجلماعي       
وال توجد نظـم بـشأن      . على ضرورة أن تشمل مجيع األنشطة اجلنسني كليهما       ) ٢٠٠١(

  .كة الفتيات يف التربية البدنيةامللبس أو عوائق ثقافية حتول دون مشار

ويعد اللقاء السنوي للمسابقات الوطنية التنافسية بني املدارس يف األلعاب الرياضـية            -٣٦٠
وتتاح فـرص متـساوية    . اليت جتري يف يوم االستقالل من األنشطة املهمة يف برامج املدارس          

 . اً للسباق ونشاطاً ميدانياً مضمار٨٠للفتيان والفتيات للتنافس على امليداليات يف أكثر من 

وكانت . ويقدم دروس التربية البدنية مدرسون مؤهلون يف مجيع املستويات الدراسية           -٣٦١
 ة مدرس٣٦( يف املدارس ٢٠٠٩ يف أعداد مدرسي ومدرسات التربية الرياضية متساوية تقريباً   

. رحلة االبتدائية وتظهر املدرسات تفضيالً ملحوظاً للتدريس على مستوى امل       ).  مدرساً ٣٥و
 على مستوى املرحلـة االبتدائيـة        مدرسة موزعني  ٢٨ و  مدرساً ١٣ويتضح هذا من وجود     

  . مدرسات على مستوى املرحلة الثانوية٨ و مدرسا٢٢ًو

 فرص احلصول على معلومات حمددة عن التعليم لكفالة صحة األسرة ورفاهها   

قة باحلياة األسرية وعنصر التربية البدنية       وصف للمعلومات املتعل   ٥يرد يف إطار املادة       -٣٦٢
  . يف برنامج التعليم الشخصي واالجتماعي يف املنهج الدراسي الوطين

 املنهج الدراسي غري الرمسي  

خارج نطاق املنهج الدراسي الرمسي، يقدم املستشارون املدربون التـابعون للمـدارس              -٣٦٣
 التالميذ الذين يطلبون املساعدة أو الذين يظهـرون         املشورة الفردية يف املسائل املتصلة بالصحة إىل      

ويوجه الطلبة الذين حيتاجون إىل مساعدة مـن أحـد املتخصـصني إىل             . سلوكاً جنسياً خطراً  
املستشارين التابعني ملركز صحة الشباب أو إىل املمرضني التابعني للمدرسة الذين يعملون بصورة             

كز صحة الشباب واملمرضني التـابعني للمـدارس        كما ينظم مستشارو مر   . مباشرة مع املدارس  
فصوالً دراسية خاصة جملموعات الطلبة واملدرسني واآلباء على أساس االحتياجات اليت حتـددها             

 . ٢٠٠٢ منذ عام ‘املدارس اليت ترعى الصحة‘وجتري الدعوة بنشاط ملفهوم . فرادى املدارس
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 تعليمياً ناجحاً لألقران مـن       مشروعاً ١٩٩٤مايو  /ووضعت وزارة الصحة يف أيار      -٣٦٤
كما . وجيري حالياً جتديد وإصالح هذا الربنامج الذي يديره مركز صحة الشباب          . املراهقني

أنتجت وزارة الصحة واملعهد الوطين للتعلم ومجعية الصليب األمحر يف سيشيل أدلة وملفات             
ملسائل العريضة للجنس   ويركز الربنامج التدرييب للمدربني األقران على ا      . معلومات للمعلمني 

  : اليت تشمل مواضيع مثل
  العالقات؛ •
  االتصاالت؛ •
  قضايا املراهقة؛ •
  البلوغ والتغريات البدنية؛ •
  منع احلمل؛ •
  املمارسات اجلنسية اآلمنة؛ •
  األمخاج اليت تنتقل عن طريق اجلنس؛  •
  ؛)اإليدز(متالزمة نقص املناعة املكتسب /فريوس نقص املناعة البشري •
  ري وإساءة استخدامها؛ استخدام العقاق •
  املهارات األساسية إلسداء النصح؛ •
  حل املشاكل وصنع القرارات؛ •
  .القيم واملواقف الشخصية •
ويعمل مركز صحة الشباب بنشاط أيضاً على إشراك معلمي األقران واملـراهقني يف        -٣٦٥

ي، واليـوم   االحتفال بأيام املواضيع الصحية مثل، اليوم العاملي لإليدز، وأسبوع سرطان الثد          
وتشمل األنـشطة تقـدمي مـسرحيات،       . العاملي لالمتناع عن التدخني، ويوم الغذاء العاملي      

 . ومشاهد مسرحية هزلية، ومواكب سيارات، والكشف الذايت على األثداء، واحملاضرات

  ١١املادة   
 العمالة

 على اتفاقية منظمـة العمـل       ٢٠٠٠نوفمرب  / تشرين الثاين  ٢٣صدقت سيشيل يف      -٣٦٦
 املتعلقة باملساواة بني العمال والعامالت يف األجور عن األعمال املتـساوية     ١٠٠الدولية رقم   

  .  املتعلقة بالتمييز يف االستخدام واملهنة١١١يف القيمة واالتفاقية رقم 
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احلق يف العمل، ويف االختيار احلر للعمل، ويف نفس الفرص الوظيفية، ويف التوجيـه                -٣٦٧
 ويف ظروف عمل آمنة وصحية، ويف املساواة يف األجر كلـها مكفولـة              والتدريب املهنيني، 

 من الدستور على النحو املقتبس أدناه والوارد مبزيد من التفصيل يف قانون             ٣٥مبقتضى املادة   
 .)٤٤(١٩٩٥العمالة لسنة 

  ٧ اإلطار
 احلق يف العمل 

 كفالـة  بغيةو ومالئمة، عادلة عمل ظروف يف العمل يف مواطن كل حبق الدولة تعترف  
   :تتعهد احلق، هلذا الفعال التحقيق
 مـن  التوظـف  من ومستقر مرتفع مستوى وإدامة لتحقيق الالزمة التدابري باختاذ  )أ(  
  ؛التامة العمالة إىل الوصول بغية العملية الناحية
 حلق الفعالة احلماية توفري أجل ومن ية،دميقراط دولة أي يف الضرورية بالقيود رهنا  )ب(  
  ؛حبرية خيتاره عمل أو وظيفة أو مهنة يف كرمية حياة ليعيش يكفيه ما كسب يف واطنم كل

  ؛املهنيني والتدريب التوجيه تعزيز  )ج(  
 ذلك يف مبا وعادلة، وصحية، آمنة، عمل ظروف لتوفري قانونية أحكام وإنفاذ سن  )د(  

  .... جراأل مدفوعة إجازات وعلى والترفية، الراحة، من معقول قسط على احلصول

تشغيل املرأة، يعزز النصوص الـواردة يف       : ٣٢األمر شبه احلكومي    /اخلدمات العامة   -٣٦٨
  . الدستور بشأن املساواة يف الفرص ويف األجور

تفتح مجيع جماالت اخلدمة العامة أمام النساء احلاصالت على مـؤهالت           "  
ظفات املتـساوين يف    بني املوظفني واملو  ... مناسبة وال يكون هناك فرق يف األجر        

حو املنـصوص   املؤهالت واخلربة، باستثناء أن احلماية املتعلقة باألمومة متنح على الن         
 ".عليه يف تلك األمور

 قوانني العمل  

، وقـانون  ١٩٩٥التشريعات الرئيسية اليت تنظم التوظيف هي قانون التوظيف لسنة            -٣٦٩
جلوانب األخرى للعمـل فتحكمهـا      أما ا . ١٩٩١الشروط والنظم اخلاصة بالتوظيف لسنة      

 وقـانون العالقـات الـصناعية       ١٩٩١املراسيم اخلاصة باملهن والصحة العامة الصادرة يف        
 . ١٩٩٤ لسنة

__________ 

: سيـشيلية تنطبق أحكام قانون العمالة على أي عقد عمل للخدمة يف سيشيل أو على منت سفينة أو طائرة                   )٤٤(
 .عقد عمل يربم يف سيشيل للخدمة يف وكالة تابعة للحكومة أو بعثة دبلوماسية تابعة لسيشيل يف اخلارج
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 املساواة يف االستحقاقات  )د(١   

للمرأة نفس احلقوق اليت للرجل فيما يتعلق جبميع االستحقاقات الوظيفية مبقتـضى              -٣٧٠
   : االستحقاقات الوظيفية، واليت تنص على ما يلي: من قانون التوظيفS 46الفرع 

للموظفني العاملني بعقود تتعلق بوظائف دائمة احلـق يف مجيـع           "  )١(  
االستحقاقات الوظيفية اليت يكفلها هذا القانون اعتباراً من تاريخ التوظف وحىت سن            

 .التقاعد القانوين

 مجيـع   للموظفني الذين يعملون بعقود حمـددة املـدة احلـق يف            )٢(  
االستحقاقات الوظيفية حىت تاريخ انتهاء العقد احملدد املدة أو انتهاء العقد قبل ذلك             

 ".قة قانونية، حسبما تكون احلالةبطري

 احلق يف الضمان االجتماعي   ) ه(١  

 : ٣٧الضمان االجتماعي حق دستوري مبقتضى املادة   -٣٧١

ومن أجل  . ة الئقة تعترف الدولة حبق كل مواطن سيشيلي يف معيشة كرمي        "  
كفالة عدم ترك مواطنيها دون موارد كافية بسبب عدم القدرة على العمل أو البطالة     

 ".الالإدارية، تتعهد بإقامة نظام للضمان االجتماعي

 الشخص املـستحق للـضمان      )٤٥(١٩٨٨ويعرف قانون الضمان االجتماعي لسنة        -٣٧٢
  : من القانون على النحو التايلS 3(5)االجتماعي املنصوص عليه بالتفصيل يف الفرع 

   - ا هبذا القانونرهًن"  
 أي مواطن سيشيلي ومقيم يف سيشيل؛   )أ(  

أي مواطن غري سيـشيلي وال يـسهم يف صـندوق الـضمان               )ب(  
   ولكنه معال؛ )٤٦(االجتماعي
أي شخص ليس من مواطناً سيـشيلياً وال يـسهم يف صـندوق               )ج(  

يف أسرة معيشية لشخص مشار إليه يف الفقرة        الضمان االجتماعي ولكنه معول وفرد      
ومقيم يف سيشيل، يكون مشموالً مبقتضى هذا القـانون يف احلـاالت            ) ب(أو  ) أ(

  ".)٤٧(الطارئة اليت تدفع فيها االستحقاقات مبقتضى هذا القانون
__________ 

 .٢٠٠٨ لسنة ٣١بصورته املعدلة بالقانون  )٤٥(

 . من هذا القانونS 26صندوق الضمان االجتماعي املنشأ مبقتضى املادة  )٤٦(

االستحقاقات املكفولة مبوجب هـذا     :  على أن  ١٩٨٨ من قانون الضمان االجتماعي لسنة       S 5تنص املادة    )٤٧(
القانون تشمل استحقاقات املرض؛ واألمومة؛ واإلصابة؛ والعجز؛ واإلعاقة؛ والباقني علـى قيـد احليـاة؛               

 .  واجلنازة؛ والتقاعد؛ واملعالني؛ واأليتام؛ واألطفال املهجورين
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وقد أنشئت شبكات أمان إضافية حلماية أضعف قطاعات السكان من آثار برنامج              -٣٧٣
تعلـق بوكالـة     امل S 10ويوضح القانون   . ٢٠٠٨د الكلي الذي بدأ يف عام       إصالح االقتصا 

  : استحقاق بدل الرعاية االجتماعية)٤٨(الرعاية االجتماعية
 )٤٩( سنة ومقيم١٨رهناً بأحكام هذا القانون، ميكن ألي مواطن سيشيلي فوق سن     "  

ة املعيـشية التقـدم     يف سيشيل وتكون موارده غري كافية لتلبية االحتياجات األساسية األسري         
S 11بطلب للحصول على استحقاق الرعاية االجتماعية مبوجب القانون 

)٥٠(".  
ملزيد . وتشكل النساء النسبة األكرب من املستفيدين من استحقاق الرعاية االجتماعية           -٣٧٤

  .١٣من املعلومات، انظر املادة 

  ظروف عمل آمنة وصحية  
الفقـرة  (لة جلميع العاملني مبقتضى الدسـتور       ظروف العمل اآلمنة والصحية مكفو      -٣٧٥

واجباً عاماً علـى  ) ١٩٧٨(إذ يفرض مرسوم السالمة والصحة املهنيتني      ). أعاله) د(الفرعية  
 كما يفرض القـانون  )٥١(أصحاب العمل بكفالة صحة وسالمة ورفاه العاملني يف أثناء العمل   

لرعاية املعقولة لصحة وسالمة ورفـاه      واجباً على العامل، يف أثناء وجوده يف العمل، بتوفري ا         
وتنطبق أحكام القانون على قدم املساواة على كل من الرجال والنساء           . )٥٢(نفسه واآلخرين 

  .لتكفل قيام أصحاب األعمال بتوفري التدابري املناسبة لتأمني العاملني

قية شـكالً   وتعد املالحقة اجلنسية مسألة متعلقة بالصحة واألمن، كما تعتربها االتفا           -٣٧٦
 )٥٣( من قـانون العمالـة  S 46Bكما يوفر الفرع . من أشكال العنف القائم على نوع اجلنس

  :احلماية جلميع العاملني بصورة عامة من أي شكل من أشكال املالحقة

  ". من أفعال املالحقة ضد أي عاملحيظر على صاحب العمل ارتكاب أي فعل"  
صـراحة إىل   ) ٢٠٠٨(ت املوظفني العموميني     من قانون أخالقيا   S 16يشري الفرع     -٣٧٧

  :املالحقة اجلنسية

 أي  حيظر على أي موظف عمومي مالحقة موظف عمومي من زمالئه أو          "  
  ."فرد من عامة اجلمهور جنسياً

__________ 

 .٢٠٠٨ لسنة ٢٢القانون  )٤٨(

قانون هيئـة الرعايـة االجتماعيـة       ( شهراً يف سنة معينة      ١١ تعين من يقيم سيشيل لفترات يبلغ جمموعها       )٤٩(
 .)S (2)10 املادة

 .طلب احلصول على مساعدة الرعاية االجتماعية )٥٠(

 . من املرسوم املتعلق بالسالمة والصحة املهنيتني٤املادة  )٥١(

 . من املرسوم املتعلق بالسالمة والصحة املهنيتني٨املادة  )٥٢(

 .٢٠٠٦ لسنة ٤يف صورة القانون املعدل  )٥٣(
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وليس هناك تعريف واضح للمالحقة اجلنسية يف القانون أو يف الدليل املرفـق بـه اخلـاص                 
 ‘.٢٠٠٩مدونة السلوك واألخالقيات، ‘نوان باملوظفني العموميني والصادر حتت ع

 مـن قـانون العمالـة       "منع التمييـز  " 64Aومعاجلة التمييز مكفولة مبقتضى املادة        -٣٧٨
  : ١٩٩٥ لسنة

من العمال  عامل  مصلحةختذ صاحب عمل قرار توظيف ضدا إذا"  )أ(  
على أساس سن العامل، أو نوع جنسه، أو انتمائـه اإلثـين، أو لـون بـشرته،                 

 بفريوس نقص    باإلصابة إعاقته، أو حالته فيما يتعلق     ه، أو نجنسيته، أو لغته، أو دي     أو
السياسي، أو انتمائه إىل نقابة عمالية أو مجعية،  ، أو توجهه اجلنسي أواملناعة البشري

ـ املشكوى إىل الرئيس التنفيذي يذكر فيها مجيع املالبسات        مي للعامل تقد  وزجي صلة ت
  ."بقضيته

لرئيس التنفيذي يف الشكوى، ويتخذ قراراً بـشأهنا ويبلـغ          حيقق ا   )ب(  
ذلك القرار لكل من العامل وصاحب العمل، ويف احلاالت اليت يعتقد أنه حدث فيها           

 ؛متييز، يضمن القرار توجيهات لصاحب العمل لرفع الظلم موضوع الشكوى

ـ             )ج(   ب يتعني على صاحب العمل الذي يصدر إليـه توجيـه مبوج
 ". ميتثل للتوجيهأن) ٢( الفقرة

  اإلجازات املدفوعة األجر  
املشار  (احلق يف العمل  :  من الدستور  (d)35اإلجازة املدفوعة األجر مكفولة يف املادة         -٣٧٩

  ): شروط التوظيف(وقانون العمالة، نظام التوظيف ) إليها أعاله
للعامل، من غري العمال العارضني أو الذين يعملون لبعض الوقت، احلق يف            "  

 يوم لكل شهر عمل إذا كانت ١,٧٥ يوماً، أو لعدد ٢١إجازة مدفوعة األجر مدهتا 
 ".ايل لأليام إىل أعلى رقم صحيحالوظيفة ألقل من سنة، على أن يقرب العدد اإلمج

 إجازة األمومة  

املـذكورة  ( من الدستور    ٣٠وظائف املرأة فيما يتعلق باإلجناب حممية مبقتضى املادة           -٣٨٠
واستحقاقات إجازة األمومة مستمرة يف التزايد متشياً مع التقدم االقتـصادي           ) ١ حتت املادة 

 . االجتماعي للبلد

، فـإن جلميـع النـساء يف    )شروط العمل(من نظام العمل ) ١(١٦عمالً بالقاعدة     -٣٨١
القطاعني العام واخلاص، بغض النظر عن حالتهن املتعلقة بالزواج احلـق يف إجـازة أمومـة         

   :سبوعاً أ١٨ مدهتا
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، أو  )٥٤()٣(لكل أنثى تعمل بعقد يف وظيفة مستدمية أو مشمولة بالقاعـدة            "  
تعمل يف وظيفة بعقد حمدد املدة أو لبعض الوقت، احلق يف إجازة مدفوعة األجر مدهتا               

 أسبوعاً تأخذ بعد الوالدة، وإجازة أمومة غـري         ١٢ أسبوعاً فيها مدة ال تقل عن        ١٤
 ".مومة املدفوعة األجر أو بعدهايع تؤخذ إما قبل إجازة األ أساب٤مدفوعة األجر مدهتا 

وينص . وهناك اعتراف أيضاً باالحتياجات اخلاصة للوالدين العاملني يف اخلدمة العامة       -٣٨٢
 : شبه احلكومية حتت عنوان عمل املرأة على ما يلي/ املتعلق باخلدمة العامة٣٢األمر العام 

  :حو املنصوص عليه يف هذا األمر، إضافة إىل ما يليمتنح محاية األمومة على الن... "

 تراعى االحتياجات اخلاصة للوالد الذي لديه أطفال دون سنة احلضانة؛   )أ(  

ينظر يف التصريح بساعات عمل مرنه وبالعمل من املرتل بناء على             )ب(  
مل تتطلب الوظيفة ساعات عمل معينـة        ، وذلك ما  )أ(طلب والد مشمول بالفقرة     

 لوجود الفعلي يف مكان العمل؛ ا أو

كلما كان ذلك ممكناً    ) أ(ينبغي نقل الوالد الذي يندرج حتت الفئة          )ج(  
 ".أعاله) ب( فيها تطبيق الفقرة وبناء على طلبه إىل وظيفة يسهل

 املتعلق باخلدمة   ١٥٠وينص األمر   . جيوز منح الوالدين إجازة مرضية لرعاية أطفاهلم        -٣٨٣
 : احلكومية بشأن اإلجازات املرضية على ما يلياخلدمة شبه /العامة

عند تقدمي شهادة مرضية بعدم القدرة على العمل، يعد غيـاب             )أ(  
ومتـنح  . املوظف من عمله عن الفترة املشمولة باإلجازة املرضية إجازة مرضـية          

  :اإلجازة املرضية

 سـنة وأوصـى     ١٢إذا كان للموظف ابن مريض يقل سنه عن         " '٢'
ة الصحة، بأن يرعـى     ول مصرح له من وزار    مسؤ ممارس طيب أو  
 "املوظف ابنه؛

شروط (من نظام التوظيف    ) ٢(١٦وتكفل محاية األمهات احلوامل مبوجب القاعدة         -٣٨٤
  : ، إذ تنص فيما يتعلق بإجازة األمومة على أنه)٥٥(١٩٩١لسنة ) التوظيف

يف احلاالت اليت تصدر فيها شهادة طبية بعدم قدرة عاملة علـى العمـل              "  
بسبب مرض أو عجز ناشئ عن محل أو والدة، سواء قبل فترة اإلجازة املدفوعـة               

 ".١٢ إجازة مرضية مبوجب القاعدة األجر أو بعدها، حيق هلا احلصول على

__________ 

مبوجب هذه القاعدة، ينتهي حق األنثى العاملة بعقد ملدة حمددة يف إجـازة األمومـة يف                ): ٣(١٦القاعدة   )٥٤(
 .تاريخ انتهاء العقد

  .قانون العمالة )٥٥(
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وتنطبق القواعد ذاهتا فيما يتعلق حبماية األمهات احلوامل الالئي يعملـن يف اخلدمـة                -٣٨٥
  :إذ ينص فيما يتعلق بإجازة األمومة على أنه. ١٤٧ر اخلدمة شبه احلكومية مبقتضى األم/العامة

 أشـهر   ٦ال جيوز توظيف أي عاملة، من وقت بلوغ فترة محلها           "  )١(  
 أشهر بعد الوالدة يف عمـل إضـايف أو للعمـل يف أثنـاء الليـل بعـد               ٣وحىت  
  .  من صباح اليوم التايل٠٠/٥ وحىت الساعة ٠٠/٢٢ الساعة

 ٣طبية، يف أي وقت أثناء احلمل وحىت        عندما تقدم عاملة شهادة       )٢(  
أشهر بعد الوالدة، تفيد بضرورة حدوث تغيري يف طبيعة عملها أو واجباهتا ملصلحة             
صحتها أو صحة طفلها، حيق هلا أن تنتقل إىل عمل آخر أو تضطلع بواجبات أخرى               

 . مناسبة لظروفها دون خسارة يف راتبها

، حيـق للعاملـة     )٢(ة الفرعية   عندما ال يتيسر النقل عمالً بالفقر       )٣(  
 ".١٢إجازة مرضية مبقتضى القاعدة احلصول على 

 S 37(3)يكفل األمن الوظيفي للنساء احلوامل وال جيوز إهناء خدمتهن مبقتضى الفرع   -٣٨٦
  إهناء اخلدمة: من قانون العمل

 ال جيوز إعطاء إنـذار بانتـهاء        )٥٦()٢(مع عدم اإلخالل بالقسم الفرعي      "  
امل إذا كان ذلك العامل يف إجازة مرضية أو كان امـرأة حـامالً أو يف                اخلدمة لع 

 ". إذا أذن بذلك املوظف املختصإجازة أمومة، إال

   روبية سيشيلية٤٠٠٠٠ قدرها S 57(3)تفرض غرامة على إهناء اخلدمة يف إطار الفرع   
هلا أن حتكـم    تنظر حمكمة العمل وتبت يف املسائل املتعلقة بالتوظيف والعمل وجيوز             -٣٨٧

مبنح أي تعويضات منصوص عليها يف القانون ومنح أي أموال أو تكـاليف أو إصـدار أي                 
  . )٥٧(أوامر أخرى تراها مالئمة

  معدالت املشاركة يف األيدي العاملة واجتاهاهتا  

فأعـداد  . شهدت أمناط ومعدالت توظيف اإلناث تغرياً يف السنوات القليلة املاضـية            -٣٨٨
 يدخلن سوق العمل تتزايد كما أهنن يدخلن إىل مهن كان الرجال يهيمنون عليها              النساء الالئي 

وهذا واضح للعيان على أن إحصاءات العمالة الوطنية املتاحة ترجع إىل تقرير التعـداد              . رمسياً
 الذي تشري إىل ارتفاع معدل مشاركة املرأة ولكن التطـور يف أمنـاط              ٢٠٠٢الصادر يف عام    

يزال يبلغ على أساس تقريـر       إذ ال . ١٩٩٤ية إذا ما قورن بإحصاءات عام       التوظيف ضئيل للغا  
__________ 

األداء غري املرضي لعامل يف فترة اختبار؛ أو متدرب؛ إهناء اخلدمة بسبب تغري ظروف التوظيف؛ إهنـاء                  )٥٦(
أو عـامالً يف  .   يكون املوظف موظفاً عارضاً، أو موظفاً لبعض الوقـت         العقد عند تغيري امللكية؛ عندما    

 . اخلدمة املرتلية

 .٦، اجلدول ١٩٩٥ لسنة S 73Aقانون العمالة  )٥٧(
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 أن النساء يشغلن وظائف ذات وضع أقل وأهنن يتجمعن يف الوظائف            ٢٠٠٢التعداد الصادر يف    
  . تقييماً أكثر واقعية وحمدَّثاً للحالة٢٠١٠وسوف يوفر تقرير تعداد . اليت تفتقر إىل املهارة

 أن معدالت املشاركة الشاملة للمرأة يف العمالة قـد ارتفعـت            ١٥ويبني اجلدول     -٣٨٩
يف حـني   ). ٢٠٠٢تعـداد    (٢٠٠٢ يف املائة يف     ٧٢,٣ إىل   ١٩٩٤ يف املائة يف     ٦٢,١ من

 ١٩٩٤ يف املائة يف     ٦٨,١ يف املائة، فزادت من      ٩ارتفعت معدالت مشاركة الرجال بنسبة      
 يف املائـة، فـزادت      ١١اث بنـسبة    ، وارتفعت معدالت اإلن   ٢٠٠٢ يف املائة يف     ٧٧,٢ إىل
 . ٢٠٠٢ يف املائة يف ٦٧,٤ يف املائة إىل ٥٦,١ من

  ١٥ اجلدول
  ، حبسب نوع اجلنس٢٠٠٢ و١٩٩٤معدالت املشاركة يف العمل يف عامي 

 اجملموع إناث ذكور 

 ٢٠٠٢ ١٩٩٤ ٢٠٠٢ ١٩٩٤ ٢٠٠٢ ١٩٩٤ الفئة العمرية
٣٦,٣ ٣١,٤ ٣٢,٠ ٣٠,٤ ٤٠,٥ ٣٢,٣ ٢٠<١٥ 
٨٧,٢ ٨٥,٨ ٨٤,٥ ٨٢,٦ ٨٩,٨ ٨٨,٩ ٢٥< ٢٠ 
٩١,٢ ٩٠,٣ ٨٨,٨ ٨٧,١ ٩٣,٥ ٩٣,٧ ٣٠ < ٢٥ 
٩٢,٢ ٨٩,٦ ٨٩,٧ ٨٥,٤ ٩٤,٦ ٩٣,٨ ٣٥ < ٣٠ 
٩١,٧ ٨٨,٧ ٨٩,٩ ٨٢,٦ ٩٣,٤ ٩٤,٠ ٤٠ < ٣٥ 
٩٠,١ ٨٦,٢ ٨٧,٤ ٧٨,٨ ٩٢,٦ ٩٢,٢ ٤٥ < ٤٠ 
٨٧,٨ ٨٢,٨ ٨٤,١ ٧٣,٦ ٩١,٠ ٩٠,٧ ٥٠ < ٤٥ 
٨٢,٦ ٧٥,٢ ٧٨,٢ ٦٤,٦ ٨٦,٣ ٨٦,١ ٥٥ < ٥٠ 
٧٣,٠ ٦٣,٤ ٦٦,٢ ٥٢,٤ ٧٩,٧ ٧٦,٠ ٦٠ < ٥٥ 
٤٥,٣ ٤٠,٧ ٤٠,٣ ٣٠,٣ ٥١,٥ ٥٢,٦  ٦٥ < ٦٠ 

 ٥,٥ ٤,٩ ٣,٠ ٣,٣ ٩,٤ ٦,١ ٦٥أكثر من 

 ٧٢,٣ ٦٢,١ ٦٧,٤ ٥٦,١ ٧٧,٢ ٦٨,١ اجملموع

  .٢٠٠٢املكتب الوطين لإلحصاءات، تعداد السكان واملساكن،   :املصدر

 للذكور واإلناث املستقاة من تقرير التعداد الـصادر          أمناط العمل  ١٦ويبني اجلدول     -٣٩٠
 يف املائـة مـن      ٤٠ و  يف املائة من العاملني يف احلكومـة       ٦٢,٩ويشكل النساء   . ٢٠٠٢ يف

)  يف املائة  ٧٠(ويزيد عدد الرجال من أصحاب األعمال       . العاملني يف القطاع شبه احلكومي    
ئة الذين يعملون حلساهبم الشخصي،      يف املائة من ف    ٨٣عن نظريه للنساء كما يشكل الرجال       

والذين يعملون يف   )  يف املائة  ٥١,٥(ويشكل النساء أغلبية العاطلني الذين يبحثون عن عمل         
  .األسرة بدون أجر
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  ١٦ اجلدول
 أمناط التوظيف حبسب نوع اجلنس

 اجملموع إناث ذكور 

 ١٢٣٩٢ ٧٨٠١ ٤٥٩١ الوظائف احلكومية
 ٥٦٦٩ ٢٢٧٣ ٣٣٩٦ الوظائف شبة احلكومية 

 ١٥٦٥٣ ٦٨٧٨ ٨٧٧٥ القطاع اخلاص
 ٤٤١ ١٣١ ٣١٠ أصحاب األعمال

 ٤٨٤٣ ٧٩٣ ٤٠٥٠ الذين يعملون حلساهبم اخلاص
 ٥٩٥ ٤٦٠ ١٣٥ العاملون يف األسرة بدون أجر

 ١١٤٢ ٥٥٨ ٥٨٤ الباحثون عن عمل لبعض الوقت
 ٣١٥٩ ١٦١٥ ١٥٤٤ العاطلون الذين يبحثون عن عمل 

 ٤٣٨٩٤ ٢٠٥٠٩ ٢٣٣٨٥ اجملموع

 .٢٠٠٢املكتب الوطين لإلحصاءات، التعداد الوطين للسكان واملساكن   :املصدر

وتتضمن املسوح اخلاصة مبيزانية األسرة املعيشية اليت جيريها بصورة دورية املكتـب              -٣٩١
الوطين لإلحصاءات بعض إحصاءات العمالة لفئات السكان اليت مت مسحها وتقدم صـورة             

 التوزيع حبسب نوع اجلنس لكل فئة مهنية ومقارنـة          ١٧جلدول  ويقدم ا . أحدث لالجتاهات 
ويهـيمن  . ٢٠٠٦/٢٠٠٧ و ١٩٩٩/٢٠٠٠لألرقام ملسحي ميزانية األسرة املعيشية للفترتني       

النساء على املهن املتعلقة باألسواق واملبيعات واملهن املرتبطة هبما؛ ومهنيت أعمال السكرتارية            
ومن جهة أخرى   . ري كثرياً خالل فتريت املسح األخريتني     وفئة األعمال الفنية، وهو منط مل يتغ      

. يشكل الرجال نسبة أكرب يف الزراعة واحلرف واملهن املرتبطة بالوحدات الصناعية واملكنات           
 . وحدثت زيادات طفيفة يف النسبة املئوية للنساء يف فئات القمة الثالث

  ١٧اجلدول 
، حبـسب   ) سنة أو أكثر   ١٥غ أعمارهم   الذين تبل (السكان العاملون الذين مشلهم املسح      

  املهنة ونوع اجلنس
(٢٠٠٦/٢٠٠٧ )٪ (١٩٩٩/٢٠٠٠ ٪( 

 اجملموع ذكور إناث اجملموع ذكور إناث املهنة
 ٤,٣ ٤,٦ ٤ ٣,٨ ٤,٣ ٣,٣ املشرعون، وكبار املسؤولني واملديرون

 ١٠,٣ ٧,٩ ١٢,٧ ٧,٢ ٥ ٩,٣ املوظفون الفنيون
 ١١,٨ ١١,١ ١٢,٦ ١٠,٧ ١٠,١ ١١,٢ اركوناملساعدون الفنيون والفنيون املش

 ٨,٣ ٢,٨ ١٣,٩ ٨ ٢,٢ ١٣,٢ موظفو األعمال الكتابية
العاملون يف جمـال اخلـدمات والعـاملون يف         

 ٢٢ ١٦,٢ ٢٧,٨ ٢٠,٧ ١٣ ٢٧,٦ خدمات التسويق واملبيعات
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(٢٠٠٦/٢٠٠٧ )٪ (١٩٩٩/٢٠٠٠ ٪( 
 اجملموع ذكور إناث اجملموع ذكور إناث املهنة

 ٥ ٧ ٣,١ ٥,٢ ٨,٢ ٢,٥ العمال غري املهرة يف الزراعة وصيد األمساك
 ١٠ ١٦,٧ ٣,٣ ١١,٦ ١٩,٧ ٤,٤ يف املهن املتصلة باحلرفاحلرفيون والعاملون 

مشغلو وحدات التصنيع واملكنات والعـاملون      
 ٦,٩ ١١,٩ ١,٨ ٥,٩ ١١,٢ ١,٢ يف التجميع
 ١٩,٢ ١٩,٧ ١٨,٧ ١٨,٣ ١٦,٩ ١٩,٦ املهن األولية
 ٠,٦ ٠,٩ ٠,٣ ١ ١,٧ ٠,٣ قوات النظام

 ١,٥ ١,٢ ١,٨ ٧,٥ ٧,٨ ٧,٤ مهن غري مذكورة
 ١٠٠ ١٠٠ ١٠٠ ١٠٠ ١٠٠ ١٠٠ اجملموع

 .٢٠٠٦/٢٠٠٧املكتب الوطين لإلحصاءات، املسح اخلاص مبيزانية األسرة املعيشية،   :املصدر

تزال الصور النمطية املتعلقة بالوظائف واضحة يف اجلدولني التاليني اللذين يبينان            وال  -٣٩٢
ة يف التعلـيم والـصحة      وتوجد أكرب فجو  . النسب املئوية للرجال والنساء يف املهن املختلفة      

 يف املائة من العاملني يف هذه الفئة بينمـا          ٨٢,١واخلدمات االجتماعية، حيث يشكل النساء      
 يف املائة مـن العـاملني يف        ٦٠,٧كما يشكل النساء    .  يف املائة فقط   ١٧,٩يشكل الرجال   

 كبرية  ويهيمن الرجال بدرجة  .  يف املائة فقط للرجال    ٣٩,٣صناعة الفنادق والسياحة مقابل     
للنساء وكذلك يف   )  يف املائة  ٢٤,٨(مقابل  )  يف املائة  ٧٥,٢(يف جمال الزراعة وصيد األمساك      

   . يف املائة من قوة العمل٩٠صناعة البناء حيث ميثلون أكثر من 
  ١٨ اجلدول

كنسبة مئويـة يف    (السكان العاملون الذين مشلهم املسح، حبسب الصناعة ونوع اجلنس          
  )نطاق نوع اجلنس

 اجملموع كنسبة مئوية الذكور كنسبة مئوية اإلناث كنسبة مئوية ناعةالص
 ٥,٥ ٨,٢ ٢,٧ الزراعة وصيد األمساك

 ٠,٣ ٠,٥ ٠,٢ احملاجر
 ٧,٦ ٨,٥ ٦,٦ الصناعات التحويلية

 ٣,١ ٥,١ ١ املاء والكهرباء
 ٢ ٣,٥ ٠,٤ البناء

 ٦,٥ ٥,٩ ٧ جتارة اجلملة والتجزئة
 ٩,٨ ٧,٧ ١٢ الفنادق واملطاعم

 ٨,٦ ١١,٩ ٥,٢ النقل والتخزين واالتصاالت
 ٤,٩ ٤,٢ ٥,٧ التمويل والتأمني وخدمات األعمال

 ٢٢,٣ ٢٠,٢ ٢٤,٤ خدمات اجملتمع احمللي
 ١٤,٣ ٥,١ ٢٣,٦ التعليم والصحة واخلدمات االجتماعية

 ١٥,١ ١٩,٢ ١١ خدمات أخرى
 ٠,١ صفر ٠,٢ خدمات غري مذكورة

 ١٠٠ ١٠٠ ١٠٠ اجملموع

 .٢٠٠٦/٢٠٠٧املكتب الوطين لإلحصاءات، املسح اخلاص مبيزانية األسرة املعيشية،   :املصدر
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  ١٩ اجلدول
كنسبة مئويـة يف    (السكان العاملون الذين مشلهم املسح، حبسب الصناعة ونوع اجلنس          

 ) نطاق الصناعة

 مئوية كنسبة اجملموع الذكور كنسبة مئوية اإلناث كنسبة مئوية الصناعة
 ١٠٠ ٧٥,٢ ٢٤,٨ األمساكالزراعة وصيد 

 ١٠٠ ٧١,٤ ٢٨,٦ احملاجر
 ١٠٠ ٥٦,٨ ٤٣,٢ الصناعات التحويلية

 ١٠٠ ٨٣,٣ ١٦,٧ املاء والكهرباء
 ١٠٠ ٩٠,٥ ٩,٥ البناء

 ١٠٠ ٤٦ ٥٤ جتارة اجلملة والتجزئة
 ١٠٠ ٣٩,٣ ٦٠,٧ الفنادق واملطاعم

 ١٠٠ ٦٩,٦ ٣٠,٤ النقل والتخزين واالتصاالت
 ١٠٠ ٤٢,٥ ٥٧,٥ خدمات األعمالالتمويل والتأمني و

 ١٠٠ ٤٥,٦ ٥٤,٤ خدمات اجملتمع احمللي
 ١٠٠ ١٧,٩ ٨٢,١ التعليم والصحة واخلدمات االجتماعية

 ١٠٠ ٦٣,٩ ٣٦,١ خدمات أخرى
 ١٠٠ صفر ١٠٠ خدمات غري مذكورة

 ١٠٠ ٥٠,٣ ٤٩,٨ اجملموع

 .٢٠٠٦/٢٠٠٧ملعيشية، املكتب الوطين لإلحصاءات، املسح اخلاص مبيزانية األسرة ا  :املصدر

 املرأة والفقر  

وقدرت دراسة للبنك الـدويل     . ال توجد دراسات حديثة عن الفقر يف سيشيل         - ٣٩٣
.  يف املائة من السكان يعيشون يف فقر مدقع٦ لتقييم الفقر أن حنو ١٩٩٤أجريت يف عام 

 وجود فقر  أنه على الرغم من عدم٢٠٠٤ويشري تقرير األهداف اإلمنائية لأللفية عن عام 
 من الفقر وحتدد فئة األمهات املراهقات غـري         ‘جيوب‘مدقع يف سيشيل، توجد بالفعل      

ة ميكن االسـتفادة هبـا كأحـد        املتزوجات الالئي ال توجد لديهن سوى مهارات قليل       
 .  الفقر‘جيوب‘

 يف املائة من ١٨ أن ٢٠٠٦/٢٠٠٧ويقدر املسح اخلاص مبيزانية األسرة املعيشية لعام   -٣٩٤
 روبية سيشيلية والذي ميثـل      ٣٩سكان يعيشون حتت خط الفقر الغذائي احملدد قيمته مببلغ          ال

 يف املائة يعيشون حتت خـط الفقـر الـذي ميثـل             ٣٠أبسط املتطلبات الالزمة للبقاء وأن      
وأكثر األسر تـضرراً    .  روبية سيشيلية يف اليوم    ٥٠االحتياجات األساسية احملددة قيمته مببلغ      

غـري أن هـذه     .  أفراد أو أكثر   ٥عيش يف األسر املعيشية الكبرية املكونة من        هي تلك اليت ت   
  .البيانات لألسف ليست مفصلة حبسب نوع اجلنس
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ويبدو أن ارتفاع معدالت النساء الباحثات عن عمل وكون النـساء هـن أبـرز                 -٣٩٥
لـى أسـاس    املستفيدين من خمتلف برامج الضمان االجتماعي، واملساعدة املالية اليت تقدم ع          

اختبار املوارد وبرنامج اإلغاثة يف حاالت البطالة، تؤكد الصلة بني فئات معينة من النـساء               
غري أن األسر املعيشية اليت ترأسها نساء ال تعيش كلها يف فقر كما يتضح من الشكل              . والفقر
فاألسر اليت ترأسها نساء متنوعة بدرجة كبرية يف سيشيل وليـست حمرومـة بـنفس         . أدناه

ويعتقد أن بعض األسر املعيشية اليت ترأسها نساء تتواءم اقتصادياً بـصورة جيـدة              . لطريقةا
يف حني أن بعض النساء الالئي يعـشن يف أسـر   . ولديها قدرة أكرب على التحكم يف الدخل   

معيشية يرأسها رجال قد يكن فقريات بسبب الديناميات داخل األسر املعيـشية والقـدرة              
واألسر اليت يرأسها رجال هي األسر السائدة يف .  يف الدخل من الوظيفةاحملدودة على التحكم

  . الفئة ذات الدخل املرتفع
  ٥ الشكل

  فئات داخل األسر املعيشية املبلغ عنها، حبسب نوع جنس رب األسرة

 

 .٢٠٠٦/٢٠٠٧املكتب الوطين لإلحصاءات، املسح اخلاص مبيزانية األسر املعيشية،   :املصدر

دعو احلاجة إىل دراسات أكثر ختصصاً للتعرف بوضوح على الفئـات الـضعيفة            وت  -٣٩٦
وسوف يساعد هذا على صياغة استراتيجيات موجهـة حنـو          . ووضع رقم قياسي للضعف   

وحيدد التقييم القُطري لسيشيل الذي أجرتـه األمـم         . التخفيف من حدة الفقر حيثما وجد     
شترك وتعريف للفقر وعدم وجود خـط        االفتقار إىل فهم م    ٢٠٠٦-٢٠٠٤املتحدة للفترة   

رمسي للفقر أو معايري وإجراءات حمددة فيما يتعلق بالفقر كأحد أوجه القـصور الرئيـسية               
  .للتخفيف الفعال من وطأة الفقر

شية
املعي

سر 
 األ
اب
 أرب
عدد

 

 فئة الدخل املبلغ عنها

 ذكور إناث

9000 
o más 
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وقد أدخلت احلكومة على مر السنني عدداً من برامج التخفيف من وطـأة الفقـر                 -٣٩٧
نامج التوظيف الكامل، وبرامج اخلربة يف العمل،       مثل بر ) إدرار الدخل، والرعاية، والتدريب   (

وكان اهلدف من الربناجمني هو توفري وظائف مؤقتة        . اللذين حققا درجات خمتلفة من النجاح     
للمحتاجني على أساس العمل لبعض الوقت باحلد األدىن للرواتـب واسـتهداف الـشباب              

 وحل حمله برنامج    ١٩٩٥ام  وقد أهنى برنامج تدريب الشباب يف ع      . واملتسربني من املدارس  
 امـرأة   ٦٣٥، شاركت   ٢٠٠٩ وحىت   ٢٠٠٥وخالل الفترة من    . اإلغاثة يف حاالت البطالة   

ومثة برامج أخـرى، مثـل      .  شخصاً ميثلون جمموع الذين شاركوا يف الربنامج       ٨٣٩من بني   
برنامج تدريب الشباب، وبرنامج التدريب يف املشاريع، وبرنامج إكساب املهارات حققـت            

 يف ١,٩ إىل ١٩٩٨ يف املائة عـام    ٤ثة مؤقتة وساعدت على خفض معدالت البطالة من         إغا
وتبني األرقام اليت مت احلصول عليها من وزارة العمل أن النساء يشكلن            . ٢٠٠٧املائة يف عام    

فمثالً، سجل برنامج إكساب املهارات الـذي       . النسبة األكرب من املشاركني يف هذه الربامج      
 امرأة خـالل الفتـرة      ٥٧٧ و  رجالً ١٤٩ التحاق ما جمموعه     ٢٠٠٥ عام   بدأ العمل به يف   

 ١٩٩٥وجذب برنامج تدريب الـشباب خـالل الفتـرة مـن            . ٢٠٠٩ إىل   ٢٠٠٥ من
وزاد عدد الرجال عن عدد     .  رجالً ١١١٧ امرأة و  ٢٦٣٤ ملتحقني بلغ عددهم     ١٩٩٩ إىل

 . النساء الذين التحقوا بربنامج التخفيف من حدة الفقر

 رياض األطفال/احلضانةق مراف  

. جرت العادة على رعاية األطفال يف املرتل بواسطة الوالدين أو األقارب أو اجلريان              -٣٩٨
 سنة امللتحقات بوظائف يعملن فيها بنظام يوم        ٤٥ و  سنة ١٨ومع تزايد عدد النساء بني سن       

قليدية الذي يوفر   ، واالنتهاء التدرجيي هليكل األسرة املوسعة الت      ٢٠٠٩العمل الكامل يف عام     
خدمات الرعاية املشتركة لألطفال، أصبح توفري مرافق جيدة للرعاية يف أثناء النـهار أحـد               

  .أولويات احلكومة

. وهناك ثالثة أنواع من املرافق لألطفال يف إطار السن اإللزامي لاللتحاق باملـدارس           -٣٩٩
 داراً  ٣٢فولة املبكرة باجملـان يف      فمرحلة احلضانة تقدم سنتني من التعليم النظامي يف فترة الط         

وقـد  . للحضانة ملحقة بإحدى املدارس االبتدائية أو جماوره هلا يف مقاطعة من املقاطعـات            
 سنوات، أي دون سن     ٦ و ٤أنشئت دور احلضانة أصالً لألطفال الذين تتراوح أعمارهم بني          

 تدرجيياً سن االلتحاق هبا ومع مرور السنني، خفضت وزارة التعليم. املرحلة املدرسية اإللزامية  
 أشهر تلبية للطلب املتزايـد مـن        ٣ و  سنوات ٣ سنوات إىل السن احلالية، وهي       ٤من سن   

ورغم أن التعليم   . األمهات العامالت ولتزويد األطفال بقاعدة متينة ملرحلة الدراسة االبتدائية        
 الفئة العمرية ملتحقون     يف املائة من األطفال يف هذه      ٩٨يف مرحلة احلضانة ليس إلزامياً، فإن       

 يف املائة منهم من     ١٠٠ويتوىل التدريس يف فصول احلضانة معلمون مدربون،        . بدور احلضانة 
كما أن املـدارس اخلاصـة      . ١:١٥،  ٢٠٠٩وبلغت نسبة املعلمني إىل التالميذ يف       . النساء

  . سنوات أو أكثر٣الثالث توجد هبا أقسام لألطفال من سن 
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ل دون سن احلضانة، شجعت احلكومة إنشاء مراكز الرعاية النهارية          ولرعاية األطفا   -٤٠٠
. اخلاصة عن طريق تسهيل احلصول على قروض بشروط ميسرة وتأجري مرافق يف املقاطعات            

 مركزاً من مراكز الرعاية النهارية املسجلة واملرخصة تقوم         ٢٠، كان هناك    ٢٠٠٩ويف عام   
 ). سجالت شعبة املدارس( سنوات أو أكثر ٣  أطفال تبلغ أعمارهم٧٠٣برعاية ما جمموعه 

 ترتيبات لقيام وزارة التعليم بالتفتيش واملراقبـة        ٢٠٠٤ويتضمن قانون التعليم لسنة       -٤٠١
وهذه . على أعضاء هيئة التدريس والسجالت والسالمة والربامج ونسب املدرسني إىل الطلبة          

 ‘تـشغيل مراكـز الرعايـة النهاريـة    وثيقة املبادئ التوجيهية لتسجيل و  ‘الترتيبات مبينة يف    
، نظمت وزارة التعليم دورتني دراسيتني ملنح شهادات ٢٠٠٨ و٢٠٠٥ويف عامي ). ١٩٩٤(

 من مديري مراكز الرعايـة     ١٥يف إدارة مراكز الرعاية النهارية ورعاية وتعليم األطفال لعدد          
النهارية لـبعض أكثـر     كما تقدم احلكومة دعماً مالياً للرعاية       .  من املساعدين  ١٩ و النهارية

  .اآلباء احتياجاً على أساس اختبار القدرة املالية

ومراكز الرعاية النهارية ليست متوفرة يف مجيع املقاطعات كما أن التكاليف يف بعض   -٤٠٢
ويف مسعى آخر إلجياد خدمات رعاية لألطفال بتكـاليف         . املراكز اخلاص قد يتعذر حتملها    
ن خالل وكالة االئتمان امليسر قروضاً حسنة للنساء الراغبات       ميكن حتملها، وفرت احلكومة م    

  .يف إنشاء خدمات لرعاية األطفال يف منازهلن

. ١٩٩٦وبعد ذلك، مت إدخال خدمات رعاية األطفال يف املدارس االبتدائية منذ عام   -٤٠٣
. اشـرة واهلدف من هذه اخلدمات هو توفري بيئة آمنة لألطفال بعد انتهاء ساعات املدرسة مب             

ويتم اإلشراف عليها بواسطة املدرسني واآلباء الذين يقدمون املساعدة لألطفال أيضاً يف أداء             
وتقدم هذه اخلدمة اليت ميوهلـا      . واجباهتم املرتلية حلني حضور اآلباء بعد العمل ألخذ أبنائهم        

طفل من   ٨٠٠ويف الوقت الراهن يستفيد أكثر من       . صندوق األطفال إىل مجيع اآلباء باجملان     
  . هذه اخلدمة

وتعمل غالبية كبرية من النساء يف الصناعة الفندقية، ومصانع التونـة، واخلـدمات               -٤٠٤
وحتقق املواءمة بني رعاية األطفال ومواعيد . الصحية حيث جرت العادة على العمل يف نوبات

طفال على النساء   العمل جناحاً بالغاً وخباصة يف السياق الثقايف الذي تقع فيه املسؤولية عن األ            
   .وسوف يظل من الصعب توفري مرافق يسرية التكلفة لرعاية األطفال. بصورة غري متناسبة

  العوامل والصعوبات  
ال ميكن رصد البعد اجلنساين بصورة كاملة للعمل بسبب عدم توفر بيانات مفصلة               -٤٠٥

تعلقـة بـاملرتل،    وتشكل املسؤوليات امل  . حبسب نوع اجلنس بأسلوب جيد التوقيت وحمدَّث      
واألطفال، ورعاية كبار السن واملرضى عبئاً ثقيالً على النساء السيشيليات مما يقيد يف بعض              

  .احلاالت قدرهتن على االضطالع مبصاحلهن املهنية
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وال متثل أعمال الرعاية غري املأجورة يف امليزانية الوطنية ومل جتر أي مسوح لقيـاس                 -٤٠٦
رة يف االقتصاد الوطين وال عن الوقت الـذي يقـضيه النـساء يف              إسهام الرعاية غري املأجو   

  .األعمال غري املأجورة والقطاع غري النظامي

 أن  ٢٠٠٩وتبني إحصاءات العمالة يف القطاعني احلكومي وشبه احلكومي عن عام             -٤٠٧
 يف  ٤٠وميثلن  )  يف املائة  ٦٠(زلن يشكلن غالبية القوة العاملة يف القطاع احلكومي          النساء ما 

، بلغ متوسط األجر يف القطاع      ٢٠٠٩ويف عام   . املائة من العاملني يف القطاع شبه احلكومي      
، ) دوالراً من دوالرات الواليات املتحدة األمريكيـة  ٤٥٠( روبية سيشيلية    ٥٣٥٨احلكومي  

 من دوالرات الواليـات املتحـدة     ٦٠٨( روبية سيشيلية    ٧٢٣٨ويف القطاع شبه احلكومي     
 تتوفر إحصاءات مفصلة حبسب نوع اجلنس ميكن االعتماد عليها عن العمالة            وال). األمريكية

  .يف القطاع اخلاص

 يف املائـة    ٠,٤ و  يف املائة من العامالت يف احلكومة      ١,٧ومتثل العامالت املهاجرات      -٤٠٨
وتعمل غالبية ). ٢٠٠٩املكتب الوطين لإلحصاءات، (من العامالت يف القطاع شبه احلكومي 

وال تتوفر بيانات   .  املهاجرات الالئي يعملن يف احلكومة يف قطاعي التعليم والصحة         العامالت
ويشكل العمال الذكور . مفصلة حبسب نوع اجلنس عن العاملني املهاجرين يف القطاع اخلاص

غري أنه جيري تعـيني أعـداد       . اجلزء األكرب من العمال املهاجرين يف صناعيت البناء والفنادق        
ورغم عـدم  . امالت للعمل يف صناعة السياحة ويف مصنع احمليط اهلندي للتونةمتزايدة من الع  

إثارة أي قضايا رئيسية تتعلق بالعمال املهاجرين خالل الفترة املشمولة باالسـتعراض، فـإن              
العامالت املهاجرات يشكلن فئة ضعيفة سوف يتعني معاجلة حقوق اإلنسان اخلاصـة هبـا              

 . واإلجناب ورصدها عن كثبواحتياجاهتا املتعلقة بالصحة 

 االنتباه إىل أشكال جديدة من االستغالل اجلنسي مبا يف ذلك           ١٩وتوجه التوصية رقم      -٤٠٩
تعيني عمال للخدمة املرتلية من البلدان النامية للعمل يف البلدان املتقدمة النمو وضـرورة قيـام                

 ٢٤ الفصل   )٥٨(ظة أنه مت إلغاء   وجيدر باملالح . الدول األطراف باختاذ تدابري ضد هذه املمارسات      
من قانون العمالة الذي يلزم أي سيشيلي يغادر سيشيل للعمل باخلارج يف جمال اخلدمة املرتليـة                

 . ١٩وهذا أمر مناقض للتوصية العامة رقم . باحلصول على شهادة من املوظف املختص

  ١٢ املادة  
 فرص احلصول على الرعاية الصحية

 انونيةاألحكام الدستورية والق  

 ). ٨اإلطار) (١(٢٩يكفل دستور سيشيل احلق يف الصحة لكل مواطن، املادة   -٤١٠

__________ 

 .٢٠٠٦ لسنة ٤القانون  )٥٨(
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وتتضمن األحكام الرئيسية توفري الرعاية الصحية األولية جماناً، والوقاية من األمراض             -٤١١
كما يقر الدستور بضرورة حتمل األفراد املسؤولية       . ومكافحتها وخفض معدل وفيات الرضع    

 . عن صحتهم

 من الدستور ٣٠وتعطي حقوق األمومة للمرأة اعترافاً ومحاية خاصتني مبوجب املادة        -٤١٢
الواردة بالتفـصيل حتـت     (وتوفر قوانني التوظيف    ). ١سبق وضعها يف التقرير حتت املادة       (

األمن الوظيفي أثناء فترة احلمل وبعدها، وتنظيم نوع العمـل الـذي ميكـن أن             ) ١١ املادة
 احلوامل، وتضمن مدة وتوزيع إجازة األمومة وتـبني األحكـام املتعلقـة         تشارك فيه النساء  

   .باإلجازات املرضية ورعاية األطفال أثناء احلمل
  ٨اإلطار 

 احلق يف الصحة

تقر الدولة حبق كل مواطن يف محاية صحته ومتتعه بأعلى مستوى ميكن بلوغـه مـن                  
  : لة هلذا احلق تتعهد الدولةالصحة البدنية والعقلية، وبغية كفالة املمارسة الفعا

باختاذ خطوات لتوفري الرعاية الصحية األولية جماناً ملواطنيها كافـة يف مجيـع              )أ(  
 مؤسسات الدولة؛ 

باختاذ التدابري املناسبة للوقاية من األمراض الوبائية املتوطنة وغريها من األمراض            )ب(  
  وعالجها ومكافحتها؛ 

  وفيات الرضع وتشجيع النمو الصحي للطفل؛ باختاذ خطوات لتقليل معدل )ج(  

 بتشجيع املسؤولية الفردية يف األمور املتعلقة بالصحة؛  )د(  

بالسماح بإنشاء مرافق خدمات طبية خاصة، رهنـاً بالـشروط واألحكـام             ) ه(  
 . يدميقراطالضرورية يف جمتمع 

 ،دستور مجهورية سيشيل

 )١(٢٩املادة 

 ة العامةالسياسات املتعلقة بالصح  

 والتزمت بتحقيق   ١٩٧٨آتا العاملي للصحة يف عام       - وقعت سيشيل على إعالن أملا      -٤١٣
وترتكز السياسة  . الصحة للجميع من خالل استراتيجية واسعة النطاق للرعاية الصحية األولية         

 وهـدف   .‘الصحة للجميع والصحة باجلميع   ‘على مبادئ   ) ٢٠٠٥(الوطنية للصحة العامة    
ضمان توفر اخلدمات الصحية جلميع السيشيليني وأن تعتمد فرص احلصول عليها احلكومة هو 

ومتثلت االستراتيجية الرئيسية يف حتقيق الالمركزية . على احلاجة وليس على القدرة على الدفع  
  .خلدمات الرعاية الصحية األولية يف اجملتمع احمللي وصوالً إىل هذا اهلدف
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 أساسياً للتمتع حبياة عالية املستوى، وللتنمية االقتـصادية         وتعد الصحة اجليدة متطلباً     -٤١٤
وتشجع السياسات الصحية اتباع هنج متكامل للتنمية الـصحية    . واالجتماعية املستدامة للبلد  

 . وتربز التفاعل بني الصحة والقطاعات األخرى، مثل التعليم، واإلسكان، والبيئة

حلكومـة الرسـوم الـصحية ووظفـت         وما بعده، ألغت ا    ١٩٧٧وبدءاً من عام      -٤١٥
استثمارات ضخمة يف البنية التحتية الصحية، ويف حتقيق الالمركزية يف اخلدمات يف املراكـز              

، حتققت فرص احلصول علـى      ١٩٩٤وحبلول عام   . الصحية يف املقاطعات وتدريب األفراد    
ي مقارنة بأيام   رعاية صحية أولية جيدة إىل حد كبري وشهد البلد تغرياً هائالً يف وضعه الصح             

 ). انظر املؤشرات الصحية أدناه(ما قبل االستقالل 

  ٢٠ اجلدول
 اإلحصاءات احليوية والصحية

اإلحصاءات احليويـة والـصحية      ٢٠٠٩ ٢٠٠٥ ١٩٩٧ ١٩٩٤
 إناث ذكور إناث ذكور إناث ذكور إناث ذكور املتعلقة باألفراد 

 ٤٢٢٧٦ ٤٥٠٢٢ ٤١٦١٩ ٤١٢٣٣ ٣٨٧٧٤ ٣٨٥٤٥ ٣٦٨٦٧ ٣٦٩٨٣ عدد السكان يف منتصف السنة

 ٧٥٥,٠ ٨٢٥,٠ ٧٥١,٠ ٧٨٥,٠ ٧٢٤,٠ ٧٥١,٠ ٨٣١,٠ ٨٦٩,٠ عدد الوالدات املسجلة

 ١٠٠٠لكـل  (معدل املواليد اخلام   
 ١٧,٩ ١٨,٣ ١٨,٠ ١٩,٠ ١٨,٧ ١٩,٥ ٢٢,٥ ٢٣,٥ )من السكان

 ١٠٠٠لكـل   (عدد الوفيات اخلام    
 ٦,٨ ٨,٨ ٦,٩ ٩,٤ ٦,١ ٩,٥ ٦,٣ ٨,٩ )من السكان

 ١٠٠٠لكل  (فيات الرضع   معدل و 
 ١٤,٦ ٧,٣ ٨,٠ ١٢,٧ ٦,٩ ٩,٣ ٨,٤ ٩,٢ )مولود حي

معدل الوفيات بني حديثي الوالدة     
 ١٠,٦ ٣,٦ ٦,٧ ١١,٥ ٤,١ ٨,٠ -  -  ) مولود حي١٠٠٠لكل (

 .وحدة املعلومات واإلحصاءات الصحية، وزارة الصحة والتنمية االجتماعية  :املصدر

  ٢١اجلدول 
 ، حبسب السنةأعداد الفنيني الصحيني

  ٢٠٠٩ ٢٠٠٥ ١٩٩٧ ١٩٩٤ 

 ١٠١ ١١٣ ١١٥ ١١٠ عدد األطباء
 ٨٤٢ ٧٣٣ ٧٢٠ ٨٢٠ عدد السكان لكل طبيب

 ٤١١ ٣٩٠ ٤٢٢ ٣٧٩ عدد املمرضات
 ٢٠٧ ٢١٢ ١٩٦ ٢٢١ عدد السكان لكل ممرضة

 ٢١ ١٧ ٢٣ ٢٧ عدد أطباء األسنان
 ٤٠٤٩ ٤٨٧٤ ٣٥٩٩ ٣١٠١ عدد السكان لكل طبيب أسنان

 .وحدة املعلومات واإلحصاءات الصحية، وزارة الصحة والتنمية االجتماعية  :املصدر
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وعلى مر السنني، مت استعراض السياسات الصحية لتلبية توقعات اجلمهور وللنظر يف              -٤١٦
الزيادة يف األمراض اجلديدة غري السارية اليت جاءت مع أساليب احلياة العصرية اليت تنطـوي               

علـى  ) ٢٠١٦-٢٠٠٦(الستراتيجية الوطنية لوزارة الـصحة      وتشدد اخلطة ا  . على خماطر 
ن معظم املشاكل الصحية ترتبط بتغيري أساليب احلياة   إالنهوض بالصحة العامة ومحايتها حيث      

وتعمل يف الوقت نفسه على كفالة تطوير الرعاية الصحية األولية، وتنمية املوارد البـشرية،              
مراض املزمنة واألمراض التنكسية جيعـل مـن        وتزايد حاالت السرطان واأل   . وضمان اجلودة 

    .الضروري تعزيز دور الرعاية الثانوية والثالثية لتوفري خدمات متخصصة دعماً الرعاية األولية

  السياسات املتعلقة بالصحة اإلجنابية  
التزام احلكومة بتوفري فرص احلصول على خدمات الصحة اإلجنابية للكافة منصوص             -٤١٧

، ويف اخلطـة    )٢٠٠٧( السياسة السكانية الوطنية من أجل التنمية املستدامة         عليه بوضوح يف  
، ومشروع الـسياسة    )٢٠٠٩-٢٠٠٧(االستراتيجية ألمن السلع املتعلقة بالصحة اإلجنابية       

كما ألزمت سيشيل نفسها بالعمل على      ). ٢٠٠٩(الوطنية املتعلقة بالصحة اجلنسية واإلجنابية      
أللفية، يف جمايل الصحة النفاسية وخفض معدل وفيـات األطفـال،    إجناز األهداف اإلمنائية ل   
. اإليدز وهو التزام تسري فيه على الطريق املخطط لـه         /املناعة البشري ومكافحة فريوس نقص    

ويسترشد مشروع اخلطة بعدد من املبادئ اليت تربز احترام حقوق اإلنسان، وكفالـة حـق               
واهلدف الرئيسي لربنـامج الـصحة      . رة، واإلنصاف االختيار يف املسائل املتعلقة بتنظيم األس     

اجلنسية واإلجنابية هو كفالة حصول السيشيليني على أفضل فرصة ممكنة للتمتـع بعالقـات              
جنسية آمنة ومرضية، وأن يكون بوسعهم اختاذ قرار بشأن إجناب األطفال وتواتر إجنـاهبم،              

ع الربامج على مراعـاة الفـروق       وتشجع مجي . وتوفري أفضل بداية ممكنة ألطفاهلم يف احلياة      
اجلنسانية وتشجيع التصرفات اإلجيابية املتعلقة باجلنس واألدوار اجلنسانية وصوالً إىل قدر أكرب 

  .من اإلنصاف واملساواة بني اجلنسني

ويرتكز مشروع السياسة الوطنية للصحة اجلنسية واإلجنابية على املبـادئ التاليـة              -٤١٨
 .  على مجيع أشكال التمييز ضد املرأةاملتصلة باتفاقية القضاء

  ٩ اإلطار
 مبادئ مشروع السياسة الوطنية للصحة اجلنسية واإلجنابية

  احترام حقوق اإلنسان
تقر احلكومة حبق كل مواطن يف التمتع بأعلى مستويات ميكن بلوغها من الصحة البدنية   
واطنني حلرية اختاذ القرارات    ويكفل مجيع مقدمي الرعاية الصحية إمكانية ممارسة امل       . والعقلية

 . يف مجيع األمور املتعلقة بشؤوهنم املتعلقة باجلنس، وتنظيم األسرة والصحة اإلجنابية
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 اإلنصاف يف توفري اخلدمات

سوف تبذل احلكومة قصارى ما تستطيع من أجل توفري فرص احلصول على خدمات               
دون من احلصول عليها بغض النظر عـن        الرعاية الصحية األولية باجملان ملن حيتاجوهنا ويستفي      

  .خصائصهم الشخصية
 كفالة احلصول على خدمات عالية املستوى

احلكومة ملتزمة بتوفري فرص احلصول على خدمات الرعاية الصحية باجملان يف مكـان               
استخدامها، وتكفل استمرار الربامج يف بذل أقصى جهد لتحسني صورة املعلومات واملشورة            

  . مات اليت تقدم للمرضىاملقدمة واخلد
  تكامل اخلدمات

سوف تبذل احلكومة قصارى ما تستطيع من أجل كفالة أن تكون اخلدمات اليت تؤثر                
 ماسـتخدا يف الصحة اإلجنابية متكاملة، ومترابطة بطريقة تضمن أقصى فعالية هلا وأن يـتم              

  . املوارد املتاحة على النحو األمثل

املؤمتر الدويل للسكان والتنمية، والـسياسة الوطنيـة        ويؤكد كل من برنامج عمل        -٤١٩
للسكان على االلتزام حبرية االختيار اخلاصة بقضايا تنظيم األسرة واملساواة واإلنصاف بـني             
اجلنسني وجيعالن اإلنسان حمور اهتمام التنمية املستدامة ويدعوان إىل كفالة فرص احلـصول             

  .٢٠١٥على خدمات الصحة اإلجنابية للجميع حبلول 

 تنظيم اخلدمات الصحية  

وزارة الصحة هي اجلهة الرئيسية لتقدمي اخلدمات الصحية يف سيشيل واليت تـضطلع               -٤٢٠
باملسؤولية الشاملة عن ختطيط وتوجيه وتطوير النظام الصحي جلميع سكان سيشيل الذين قدر             

علـى مـدى    وقد أعيد تنظيم هيكل الوزارة مراراً       .  نسمة ٨٧٠٠٠ بنحو   ٢٠٠٨عددهم يف   
العقدين املاضيني فكانت تنفصل وتعمل أحياناً كوزارة مستقلة أو تدمج مع وزارات أخـرى،              

 وحىت تاريخ تقدمي هذا التقرير،      ٢٠٠٥ومنذ عام   . مثل وزارات العمالة، والشؤون االجتماعية    
 . أدجمت مع إدارة التنمية االجتماعية لتكونا معاً وزارة الصحة والتنمية االجتماعية

، وبعد عملية إصالح كبرية للنظام الصحي، قسمت        ٢٠٠٨يناير  /ويف كانون الثاين    -٤٢١
وقـد  . وإدارة الصحة العامـة   ) ٢ ؛وكالة اخلدمات الصحية  ) ١اإلدارة الصحية إىل قطاعني     

أنشئت وكالة اخلدمات الصحية كوكالة مستقلة ملراقبة التشغيل الشامل لتقدمي اخلدمات حتت    
لتنفيذيني، بينما تضطلع إدارة الصحة العامة بدور التخطيط االستراتيجي         قيادة كبري املوظفني ا   

 . والطويل األجل، ويضطلع برئاستها مفوض الصحة العامة

وتكفل اإلدارة الصحية أن يتم تنفيذ حق الناس يف احلصول على الرعاية الـصحية                -٤٢٢
   .املكرسة يف الدستور، بصورة مناسبة وبتكلفة يستطيع البلد حتملها
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 هيكل النظام الصحي  

يوجد يف سيشيل هيكل صحي شامل يتألف من مستـشفى إحالـة مركـزي يف                 -٤٢٣
واحدة منها يف أنسي رويال يف جزيرة       : العاصمة فيكتوريا، وأربع مستشفيات صغرية أخرى     

كمـا يوجـد    . ماهي والثالث األخرى يف جزر براسلني، والديغ، وسيلوويت على التوايل         
 مركزاً ١٧تأهيل، وآخر لألمراض العقلية، ومركز واحد لصحة الشباب، ومستشفى إلعادة ال  

 . صحياً يف ست مناطق صحية يف أحناء البلد

ويوجد يف كل مركز صحي فريق صحي للمقاطعة يرأسه عضو أقدم مـن أعـضاء                 -٤٢٤
والوظيفة الرئيسية ملديرة التمريض هي     . ويشرف على كل منطقة صحية مديرة متريض      . الفريق

وتشمل خدمات الرعاية الـصحية     . نسيق وكفالة اإلدارة السلسة للربامج الصحية للمقاطعة      الت
األولية اخلدمات الطبية األولية، وتنظيم األسرة، وحتصني األطفال وتقيـيم منـوهم، والرعايـة     

ومجيع . السابقة على الوالدة والالحقة هلا، والصحة املدرسية، والصحة العامة، والدعاية الصحية          
والرعاية الصحية األساسية متاحة للسكان كافة، وتبلـغ        . قاطعات الصحية ترأسها موظفات   امل

 .  يف املائة تقريبا١٠٠ًنسبة التغطية للتطعيم السنوي ضد أكثر أمراض األطفال شيوعاً 

ومستـشفى  . وتتكون الرعاية الصحية الثانوية أساساً من الرعاية يف املستـشفيات           -٤٢٥
وجيـري  . اإلحالة الرئيسي، الذي يقدم بعض أشكال الرعاية الثالثية       فيكتوريا هو مستشفى    

مثل العالج باألشـعة، وعـالج األوعيـة الدمويـة،          (اجلزء األكرب من العالج املتخصص      
 مليون دوالر من    ١,٦، كلف ذلك الدولة     ٢٠٠٦ويف  . يف أعايل البحار  ) وجراحات القلب 

   .مفصلة حبسب نوع اجلنس يف هذا اجملالوال تتوفر إحصاءات . دوالرات الواليات املتحدة

 األفراد العاملون يف اجملال الصحي  

 والرئيس التنفيـذي لوكالـة اخلـدمات        ٢٠٠٩تولت امرأة وزارة الصحة يف عام         -٤٢٦
، كان جمموع القوة العاملة يف إدارة الـصحة العامـة           ٢٠٠٨ويف عام   . الصحية امرأة أيضاً  

  . موظفا١٧٥٢ًووكالة اخلدمات الصحية 

 يف املائة من ٧٥والرعاية الصحية مهنة مؤنثة يف سيشيل إذ تصل نسبة النساء إىل حنو   -٤٢٧
من العاملني يف جمال التمريض، والقابالت      )  يف املائة  ٩٨أكثر من   (والغالبية العظمى   . العاملني

ـ . وختتلف احلالة عند املستويات العليا ملهنة الطـب       . واملساعدين الصحيني من النساء    ي فف
 ٨ و  ممارسـات عامـات    ٧( طبيبة سيشيلية أنثـى      ١٥، كان هناك ما جمموعه      ٢٠٠٧ عام

وكان هناك  ).  متخصصاً ١٩ و  ممارساً عاماً  ١٣( طبيباً من الذكور     ٣٢مقابل  ) متخصصات
  .طبيبة أسنان سيشيلية واحدة ومخسة أطباء أسنان ذكور

ة من العدد اإلمجايل لألطباء      يف املائ  ٦١,٨وجيدر بالذكر أيضاً أن األجانب يشكلون         -٤٢٨
وتعاين سيشيل مثل الكثري مـن      . وأطباء األسنان الذين ميارسون العمل يف املنشآت احلكومية       

البلدان النامية من هجرة األدمغة مع مغادرة الكثري من العاملني الصحيني للبلد حبثاً عن فرص               
  . وظيفية يف اخلارج
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  امليزانية الصحية  

فمنـذ  . أساسي وراء عمل وتنظيم نظام الرعاية الصحية يف سيشيل        اإلنصاف مبدأ     -٤٢٩
. تزال الصحة العامة أحد جماالت األولوية اليت تراعى يف ختصيص ميزانية البلد ، ال١٩٧٧ عام

 يف املائـة مـن      ١٢، حصلت اإلدارة الصحية على ثاين أعلى اعتماد، بلغ          ٢٠٠٧ويف عام   
 وزارة الـصحة والتنميـة االجتماعيـة        ، حـصلت  ٢٠٠٨ويف عـام    . امليزانية الوطنيـة  

)  يف املائــة مــن امليزانيــة الوطنيــة١٤,٥٤( روبيــة سيــشيلية ٢١٩٩٦٣٠٠٠ علــى
خصصت إلدارة الصحة وسـلطة     )  يف املائة  ٨٩,٣٣( روبية سيشيلية    ١٩٦٤٨٧٠٠٠ منها

   .وهذا هو أكرب مبلغ خصص يف امليزانية. اخلدمات الصحية
  ٢٢اجلدول 

 كنسبة مئوية من الناتج احمللي اإلمجايل ) بالروبية السيشيلية(ة جمموع النفقات على الصح

٢٠٠٨ ٢٠٠٧ ٢٠٠٤ ٢٠٠١ ١٩٩٨ ١٩٩٥ 

٤,١ ٥,١ ٦,١ ٥,٣ ٥,٧ ٥,٦ 

  .قسم الوبائيات واإلحصاءات، وزارة الصحة والتنمية االجتماعية  :املصدر

 استعراض عام للوضع الصحي للمرأة   

إىل كامل نطاق املرافق الصحية الـيت توفرهـا         تتاح للنساء الفرصة كاملة للوصول        -٤٣٠
وال يطلب رضـاء الـزوج      . الدولة وال توجد عوائق ثقافية تعرقل التمتع باحلقوق الصحية        

 . ألغراض الصحة اإلجنابية أو التعقيم

وتبني املؤشرات الصحية يف سيشيل، أن النساء هن املستفيد الرئيسي مـن الـربامج        -٤٣١
وتسجل األجهزة الـصحية    . لتثقيف والوقاية واخلدمات االستشارية   الصحية واألكثر تقبالً ل   

 . للمقاطعات حضوراً للمرأة يفوق حضور الرجل

، كان النساء البالغات يشكلن غالبية الزبائن يف مراكز الشباب الـصحية            ٢٠٠٩ويف    -٤٣٢
ة وال شك أن الرصد املباشر لصحة النساء من خالل برامج رعاي          ).  ذكر ١٢٠١ و  أنثى ٤٥٢٧(

لي قد أسفرت عن االكتـشاف املبكـر        األمومة والطفولة واليت تقدم على مستوى اجملتمع احمل       
  . لألمراض ويساعد النساء على بناء عالقات أوثق مع العاملني يف اجملال الصحي وتنمية الثقة فيهم

 وقللت الرعاية اجملانية بعد الوالدة وقبلها من الوفيات النفاسيه بدرجة كـبرية الـيت               -٤٣٣
ووفقاً إلحصاءات وزارة الصحة، فإن اإلصابة      . باتت تعد من احلاالت النادرة احلدوث اآلن      

ويشري تقرير مقياس الـتغري يف      .  واإليدز أكثر حدة بني الرجال     املناعة البشري بفريوس نقص   
، أن سيشيل واحدة من بلدين يف اجلماعة اإلمنائية للجنـوب           ٢٠٠٩الصالت اجلنسانية لعام    

اإليدز بني السكان /املناعة البشرييزيد فيهما الرجال املصابون بعدوى فريوس نقص األفريقي 
وهذا االجتاه مماثل الجتاهات اإلصابة بعدوى الفريوس يف البلدان األخـرى، الـيت             . املصابني

الحظت ارتفاع عدد احلاالت املصابة بالفريوس بني الرجال الذين ميارسون اجلنس مع الرجال 
 . األوىل النتشار الفريوسراحل خالل امل
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وبصفة عامة، فإن عدد الرجال أكرب من عدد النساء الذين ميوتون بأمراض اجلهـاز                -٤٣٤
وقد استهدفت برامج الصحة اإلجنابية املتاحة يف املراكز الصحية النساء ومكنتهن،           . الدوري

ارسـة رعايـة    فأصبحن يسعني بنشاط أكرب للرعاية الصحية مع تزايد اخليارات املتعلقة مبم          
وينظر إىل الرجال باعتبارهم متخلفني نسبياً يف االستفادة من اخلـدمات           . صحتهن اإلجنابية 

  . اجلنسية وخدمات الصحة اإلجنابية
وكان عدد النساء الالئي أدخلن املستشفى لتلقي خدمات طبية ونفسية أقل من عدد               -٤٣٥

 ٤,١٣(رة أطول من الرجال     ، وإن بقى النساء لفت    ٢٠٠٧يف  ) ١٣٥٨ مقابل   ٨٨٨(الرجال  
 ). أيام٣,٨٧أيام مقابل 

وترجع الشواغل الصحية للنساء إىل أمراض القلب واألوعية الدموية والسمنة النامجة             -٤٣٦
 عن تغيري أسلوب احلياة، وسرطان الثدي وعنق الرحم، واحلمل غري املرغوب فيه بني املراهقـات              

وارتفـع عـدد    . يدز يف الفئات العمرية األقل    اإل/املناعة البشري وزيادة انتشار فريوس نقص     
. النساء الالئي يعانني من مشاكل متصلة بالكحول واملخدرات اليت تتطلب مراقبة عن كثب            

 ١٩٣ما جمموعة   (وتزيد أعداد حاالت حماولة االنتحار املسجلة بني النساء عنها بني الرجال            
   ).٢٠٠٦ رجالً يف ٨٠امرأة مقابل 

 السياحة واهلجرة الوافدة للعمال األجانب كعـاملني ميكـن أن           وينظر إىل صناعة    -٤٣٧
خطـرياً   ]chikungunya[وكان وباء الشيكونغونيا    . يسهما يف زيادة انتشار األمراض املعدية     

واستناداً .  يف املائة من عدد السكان العاملني      ٢٠؛ إذ أصيب به حنو      ٢٠٠٦بدرجة كبرية يف    
 ١٠٢٥٦حصاءات بوزارة الصحة، أصـاب الوبـاء        إىل البيانات اليت مجعت من وحدة اإل      

)  يف املائة  ٥٨( امرأة   ٥٩٤٨ومن بني هذا العدد اإلمجايل كانت املصابني من النساء          . شخصاً
  . يف املائة فقط من الرجال٤٢ مقابل

ومـع  . وال توجد ممارسات ثقافية تشكل أخطاراً صحية كبرية للمرأة يف سيشيل            - ٤٣٨
واليت ميكن أن تعـرض     ) ١٦املوصوفة حتت املادة    (ف العائلي   ذلك فإن ارتفاع موجة العن    

صحة املرأة للخطر مؤشر قوي على عدم تساوي عالقات القوة يف املرتل فيما يتعلق مبفاهيم 
   .قوامة الرجل

ورغم أن صحة النساء قد حتسنت بصورة عامة، هناك قطاعات بالغة األمهية بـني                -٤٣٩
 اخنفاض الدخل، وكـرب حجـم األسـرة املعولـة،           تزال معرضة للخطر بسبب    النساء ال 

وقد حددت هذه القطاعات يف النساء غري املتزوجات الالئـي      . والسلوكيات اجلنسية اخلطرة  
يرأسن أسراً معيشية، واألمهات املراهقات، والالئي يتعاطني الكحول واملخدرات، واملرضى          

 جتارة اجلنس، وضحايا العنـف      اإليدز، والعامالت يف  /املناعة البشري املصابني بفريوس نقص    
ومثة ترابط بني الكثري من هذه العوامل وتعاين النـساء يف هـذه             . العائلي واالعتداء اجلنسي  

  .الفئات أوجه حرمان عديدة
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وتدرك وزارة الصحة متاماً ضرورة حتديد استراتيجيات السـتهداف هـذه الفئـات               -٤٤٠
 توفري خدمات أفضل يف مجيع جماالت الرعايـة     الضعيفة دون حتيز واختاذ تدابري مناسبة من أجل       

ويتعني إجراء املزيد من الدراسات اجلنسانية األكثر حساسية من أجل التوصل           . الصحية للرجال 
  .ومثل هذه الدراسات غري موجودة يف الوقت الراهن. إىل فهم كامل للقضايا املسببة هلا

 العمر املتوقع  

وتبني البيانات املأخوذة عن وزارة     . طول من الرجال  يف سيشيل، تعيش النساء حياة أ       -٤٤١
 تعيش  ٢٠٠٧ إىل   ٢٠٠٣الصحة والتنمية االجتماعية أن الرضيع األنثى املولودة يف الفترة من           

ويف . يف املتوسط مدة تزيد بنحو تسع سنوات عـن مـدة معيـشة الـذكور يف سيـشيل               
توقع عند الوالدة لكال اجلنسني كما زاد العمر امل   .  سنة ١١، ارتفع هذا الفرق إىل      ٢٠٠٨ عام

   .٢٠٠٧-٢٠٠٣ سنة مقارنة مبتوسط العمر للفترة ٠,٧٣ مبقدار ٢٠٠٨يف عام 
ويعزي اخنفاض العمر املتوقع للرجال إىل اخلصائص البيولوجية واختيـار أسـاليب              -٤٤٢

. احلياة؛ مثل أوجه السلوك اخلطرة، كالتدخني وتعاطي الكحول وإمهال الصحة بشكل عـام         
وألن النساء يعشن أكثر من الرجال، فـإهنن        . جتر أي حبوث علمية لتفسري هذه الفجوة      ومل  

كما أن نسبة أكرب من النساء معرضة خلطر االعتمـاد علـى            . أكثر تأثراً بقضايا الشيخوخة   
وتوفر األرقام املتصلة بالعمر    . وهلذا آثار عديدة بالنسبة الوزارة الصحة     . الغري، والعزلة والفقر  

أن يعيشه اإلنسان يف صحة جيدة صورة أدق لنوعية احلياة الـيت تعيـشها النـساء                املتوقع  
وتشري خطة العمل الوطنية للتنمية االجتماعية، والربنامج القُطري التابع         . املتقدمات يف السن  

ملنظمة الصحة العاملية إىل احلاجة إىل جعل إجراء حبوث يف جمال األبعاد اجلنسانية للشيخوخة              
  .٢٠١١-٢٠١٠ الفترة من أولويات

  األسباب الرئيسية للموت  
 ٣٧األسباب الرئيسية للموت يف سيشيل هي أمراض اجلهاز الدوري اليت متثل حنـو            -٤٤٣

وقد .  يف املائة من الوفيات    ١٨-١٦حنو  ) السرطان(يف املائة من الوفيات وميثل النمو اخلبيث        
دية واألمراض الطفيلية، اليت كانـت      حتول عبء املرض يف سيشيل تدرجيياً من األمراض املع        

تعد مصدر قلق رئيسي يف الستينيات والسبعينيات، إىل األمراض غري السارية، واإلصـابات             
ومتثل األمراض غري السارية السبب الرئيسي للوفيات الناجتة عن األمـراض           . والصحة العقلية 

ويعزي هذا التغيري إىل تغري     . حالياً، وهي تظهر اجتاهاً تصاعدياً خالل السنوات العشر األخرية        
  ).Shamlaye, 2004(أسلوب احلياة، وأمناط االستهالك وحتسن مستويات املعيشية 

وتبني األرقام املفصلة حبسب نوع اجلنس املأخوذة عـن وزارة الـصحة والتنميـة                -٤٤٤
دوري  أن السبب األول للوفاة بني النساء كان اجلهاز ال       ٢٠٠٨االجتماعية ألسباب الوفاة يف     

وعدد الرجـال   .  رجالً ٩٦ امرأة من أمراض اجلهاز الدوري مقابل        ١١٧فقد توفيت   . أيضاً
  . الذين ميوتون من سائر األمراض األخرى يزيد عن عدد النساء
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وتبني الدراسات االستقصائية املتعلقة بعوامل اخلطر الرئيسية السائدة املرتبطة باجلهاز            -٤٤٥
  يف املائة من الذكور    ١٦ وزارة الصحة أن     ٢٠٠٤ وعام   ١٩٨٩الدوري واليت أجرهتا يف عام      

 م مليلتر يف اللتـر يف       ٦٠٥ يف املائة من اإلناث تزيد مستويات الكولسترول لديهم عن           ٢٢و
 يف املائة   ٢٣ و  يف املائة للذكور   ٣٦، ارتفعت هذه األرقام إىل      ٢٠٠٤ويف عام   . ١٩٨٩عام  

 ٢م/ كيلوغرام ٢٥كتلة اجلسم الذي يزيد عن      ، كان الرقم القياسي ل    ١٩٨٩ويف عام   . لإلناث
 يف املائة لإلناث يف الفئة العمرية ٦٠ و٦٤-٣٥ يف املائة بني الذكور يف الفئة العمرية ٣٣يبلغ 
.  يف املائة لإلناث   ٧٤ و  يف املائة للذكور   ٥٧، ارتفعت هذه النسب إىل      ٢٠٠٤ويف عام   . ذاهتا

   .ومن الواضح أن البدانة سبب واضح للقلق
  ٦ لالشك

  عوامل اخلطر املرتبطة باجلهاز الدوري

  

وسـرطان  . والسرطان من مجيع األنواع هو ثاين سبب رئيسي للموت يف سيشيل            - ٤٤٦
الرئتني وجتويف الفم والبلعوم هي األسباب الرئيسية للموت بني الرجال يف حني أن سرطان 

وقـد  . لرحم والرحم واملبيضني هي السرطانات الشائعة بني النساء       الثدي، وسرطان عنق ا   
 ١٩٩٥ حالة جديدة من السرطان يف سيشيل خالل الفترة من           ١٤٢٥أبلغ عن ما جمموعه     

وخالل فترة اإلحالة ذاهتا، جاء سرطان الثدي يف املقدمـة؛ إذ بلـغ عـدد               . ٢٠٠٧  إىل
 يف  ١١,٠( حالـة    ١٥٧ق الرحم،   ، يليه سرطان عن   ) يف املائة  ١٢,٢( حالة   ١٧٤  احلاالت

ومن بني احلاالت اجلديدة ).  يف املائة١٠,٩( حالة ١٥٥، فسرطان القولون والشرج، )املائة
ترجع )  يف املائة  ٢٣,٣( حالة   ٢٧، كان هناك    ٢٠٠٧ حالة يف عام     ١١٦اليت بلغ عددها    
   .إىل سرطان الثدي

 ٧مستوى غلوكوز الدم (السكري 
 )أكثرأو

 لتر/ ميلمول٦,٥> الكولسترول 

 مم زئبق١٤٠/٩٠> ضغط الدم 

 ٢م/ كغ٢٥>كتلة اجلسم 

 التدخني

 ٦٤-٣٥النساء يف الفئة العمرية ٦٤-٣٥الرجال يف الفئة العمرية 

 االنتشار كنسبة مئوية االنتشار كنسبة مئوية
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سرطان عنق الرحم بطريقة    ويف الوقت الراهن يتاح الفحص اجلماعي للتعرف على           -٤٤٧
املسحة املهبلية من خالل عيادات تنظيم األسرة، والعيادات اخلاصة، ومركز صحة الشباب،            
ووحدة مراقبة األمراض السارية، وعيادة الرعاية الالحقة للوالدة، وقسم جراحـة النـساء،             

 . والعيادات اخلارجية ألمراض النساء

  ٧كل الش
   ٢٠٠٧-١٩٩٨طريقة املسحة املهبلية خالل الفترة أعداد الذين مت الكشف عليهم ب

  
  .وزارة الصحة والتنمية االجتماعية  :املصدر

 ١٩٩٨ أعاله عدد النساء الالئي استفدن من هـذه اخلدمـة مـن              ٦يبني الشكل     -٤٤٨
ملسحة املهبليـة  ويبدو أن هناك تناقصاً يف عدد النساء الالئي يستفدن من حتليل ا   . ٢٠٠٧ إىل

  .٢٠٠٧سنوياً وإن كان هذا العدد قد زاد قليالً يف 

ويتوفر تصوير الثديني باألشعة حملياً للكشف عن السرطان يف النساء الالئي تظهـر               -٤٤٩
عليهن أعراض أو يستدعي تاريخ أسرهتن ذلك، غري أنه ال يوجد يف الوقت الراهن برنـامج                

لى سرطان الثدي على قيام دوائر تنظـيم األسـرة          ويعتمد الكشف ع  . شامل ملسح الثديني  
وجيـري  . بتشجيع الكشف الذايت وقيام موظفي الرعاية الصحية بالتعرف علـى احلـاالت           

الكشف على احلاالت احملالة يف عيادة مكرسة للثدي يف مستشفى فكتوريـا، تتـوفر فيهـا          
  .إمكانية تصوير الثديني باألشعة ووسائل التشخيص األخرى

مل خدمات التشخيص املتاحة حملياً األشعة فوق الصوتية، وخمترب لعلم األشـعة            وتش  -٤٥٠
، اجلراحة،  )اعتالل اخلاليا /التاريخ(،  )التصوير بالرنني املغناطيسي  /للتصوير باألشعة املقطعية  (

وميكن تقييم حاالت املرضى من أجل العالج يف أعايل البحار والرعايـة            . العالج الكيميائي 
  .  العالج باألشعةاملتخصصة، مثل
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وملعاجلة اخنفاض اإلقبال على اختبارات املسحة املهبلية للكشف عن سرطان عنـق              -٤٥١
الرحم، ولزيادة الوعي بأمهية الكشف املبكر، اقترحت الوزارة استراتيجيات عديدة يف إطار            

يات وتشمل هذه االسـتراتيج   . مشروع السياسة الوطنية املتعلقة بالصحة اجلنسية واإلجنابية      
إجراء فحوصات أخرى من أجل التعرف على السبب الرئيسي للمشكلة، وزيـادة نطـاق              
تغطية الربنامج، وتعزيز الوعي بالفحص الذايت، ووضع مبادئ توجيهية إكلينيكيـة لـدعم             
مقدمي اخلدمات الصحية يف الكشف املبكر عن سرطانات الثدي، وعنق الرحم، والربوستاتا،      

 لقاح فريوس الورم احلليمى البشري يف برنامج التطعيم الـوطين           واخلصيتني، وبدء استخدام  
وتطوير موارد مناسبة يف جمال السرطانات اإلجنابية للرجال والنساء من أجل زيادة الـوعي              

  .بأمهية العرض املبكر للسرطان وتشخيصه

ويوجد لدى وزارة الصحة والتنمية االجتماعية خطط لوضع خطة وطنية وبـرامج              -٤٥٢
 ملكافحة السرطان، تشمل نظم جلمع البيانات ذات الصلة واستعراض جودة اخلدمة أو             داعمة

وسوف يتضمن ذلك استعراضاً لكيفية زيادة فعالية تكلفة نشر املوارد علـى            . مدى فعاليتها 
أوسع نطاق للوقاية من السرطان واملوت الناجم عنه، ومعاجلة احتياجات التدريب والتنميـة             

 العاملني يف جمال الرعاية الصحية، وحتديث أو وضـع مبـادئ توجيهيـة               للفنيني ةغري امللبا 
للفحص اإلكلينيكي واإلحالة، ووضع آليات لتجنب األخطاء من أجل حتسني متابعة املرضى، 
ووضع خطط للوقاية من سرطانات عنق الرحم والثدي والربوستاتا ومكافحتها، ووضع نظم            

السرطانات املتعلقة باإلجناب وكفالة اسـتمرار      لضمان اجلودة من أجل الكشف املبكر عن        
   .توفر املوارد املستخدمة يف مسح عنق الرحم

 صحة األم والطفل  

خدمات األمومة قائمة على أسس راسخة يف سيشيل وهي واحدة مـن قـصص                 -٤٥٣
 .والرعاية قبل الوالدة وأثنائها وبعدها متاحة جلميع النساء باجملان        . النجاح يف النظام الصحي   

وخدمات الرعاية السابقة للوالدة خدمات غري مركزية تضطلع هبا قابالت مدربات يـؤدين             
وتنصح النساء احلوامل باالنتظام يف تلقـي       . هذه اخلدمات يف معظم املراكز الصحية يف البلد       

وجيري للحوامـل اختبـار   . الرعاية السابقة على الوالدة يف أبكر وقت ممكن من فترة احلمل    
املسح املبكر للكـشف    ( اهليموجلوبني يف الدم وقياس الوزن واختبارات أخرى         روتيين لنسبة 

  .وتتم هذه الفحوصات يف وحدة الرعاية السابقة للوالدة) عن أي تعقيدات يف احلمل

وتتـضمن  . وتعد النصائح املتعلقة بالتغذية مكوناً مهماً للرعاية السابقة للحمـل           - ٤٥٤
وقـد اسـتدعت    . لكالسيوم واحلديد ومحض الفوليك   العناصر اليت تضاف لدعم األغذية ا     

الزيادة يف انتشار البدانة وإساءة استعمال املخدرات يف السكان الذين يعاونون من تعقيدات 
وحتال مجيع حاالت احلمل    . مرتبطة بالوالدة العمل بنشاط من أجل التعرف عليها وإدارهتا        

سابقة للحمل يف فيكتوريـا أو إىل       اليت تنطوي على خطورة عالية إىل مستشفى الرعاية ال        
  .مستشفى براسلني
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وطوال فتـرة   . ويتم التصوير باألشعة فوق الصوتية ثالث مرات يف أثناء فترة احلمل            -٤٥٥
   .احلمل، تتلقى النساء معلومات عن عوامل أسلوب احلياة اليت تؤثر يف نتيجة احلمل

ويشرف موظفـون صـحيون     وجتري مجيع عمليات الوالدة يف بيئة املستشفيات،          -٤٥٦
وتتوفر رعاية التوليد يف حـاالت      .  يف املائة من حاالت احلمل والوالدة      ١٠٠مدربون على   

. الطوارئ جلميع حاالت الوالدة املعقدة على أساس استمرار اخلدمة علـى مـدار الـساعة             
وتقدم جلميع النـساء احلوامـل      . وتوجد وحدة رعاية مركزة كاملة التجهيز حلديثي الوالدة       

واحلاالت الـيت  . املناعة البشري مشورة طوعية وجيرى هلن فحص الكشف عن فريوس نقص          
 يف املائة   ١٠٠ فيها إجيابية، تزود كلها بنسبة       املناعة البشري تأيت نتيجة التحليل لفريوس نقص      

  .تقريباً بالعقاقري املضادة للفريوسات العكوسة وبوسائل منع انتقال العدوى من األم إىل الطفل
. ويتوفر تنظيم األسرة عقب الوالدة وتقدمي املشورة يف هذا الشأن جلميـع النـساء               -٤٥٧

 ٦٠ورغم أنه يتم الدعوة عادة إىل االعتماد على الرضاعة الطبيعية دون غريها، فإن أقل من                
وتقـوم القـابالت   ). breastfeeding study, 2008(يف املائة من النساء ميارسن ذلك بالفعل 

ارات مرتلية جلميع األمهات واألطفال تقريباً خالل فترة الستة أسابيع الالحقة           اجملتمعيات بزي 
وجيري أيضاً فحص بعد الوالدة لألم والرضيع يف املراكز الصحية اليت يتبعوهنا بعـد              . للوالدة

ويتم متابعة األطفال بعد ذلك خالل فترة الطفولة وحىت سن مخس            .ستة أسابيع من الوالدة   
   .تنتقل مسؤولية رعايتهم إىل برامج الصحة املدرسيةبعد ذلك . سنوات
وقد أدت التحسينات اليت أدخلت على الرعاية قبل الوالدة والرعاية بعد الوالدة إىل               -٤٥٨

 إىل  ١٩٧٨ مولود حي يف عام      ١٠٠٠ لكل   ٥٠اخنفاض معدل وفيات الرضع من أكثر من        
 معدل مماثل لـنظرية يف      ، وهو ١٩٩٤ مولود حي يف عام      ١٠٠٠ لكل   ١١,٧ما يقدر بنحو    

ويف السنوات األخرية، حقق البلد مؤشرات جيدة جداً يف جمال صحة األمهات       . غرب أوروبا 
، وبلـغ   ١٩٩٨ يف عـام     ١٠٠٠ لكل   ٨,٥والرضع؛ فقد بلغ متوسط معدل وفيات الرضع        

 ١٩٩٤ مولود حي بـني عـامي        ١٠٠٠٠٠ لكل   ٦٥,٩٢متوسط معدل الوفيات النفاسية     
 مولود وبلغ معدل    ١٠٠٠ لكل   ٩,٨، بلغ معدل وفيات الرضع      ٢٠٠٥ويف عام   . ١٩٩٨و

 بلغ معدل الوفيات بـني      ٢٠٠٦ويف  .  مولود حي  ١٠٠٠٠٠ لكل   ٦٥,١الوفيات النفاسية   
 ٩,٥حي، ومعـدل وفيـات الرضـع        مولود   ١٠٠٠ لكل   ٦,١٣األطفال احلديثي الوالدة    

 ١٠٠٠كـل    ل ١٠,٩ سـنوات    ٥ مولود حي؛ وبلغ معدل الوفيات حتت سن         ١٠٠٠ لكل
وبلغت تغطية التحصني لكل من السل، واخلناق والشاهوق والكزاز، والتطعـيم        . مولود حي 

  . يف املائة١٠٠ضد شلل األطفال عن طريق الفم، واحلصبة 

 العوامل والصعوبات  

فالكثري من النـساء    . ويواجه مقدمو اخلدمات النفاسية عدداً من التحديات الناشئة         -٤٥٩
ر للرعاية السابقة للوالدة مما يقلل مـن فـرص االكتـشاف املبكـر              حيجزن يف وقت متأخ   
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تزال معدالت احلمل بني املراهقات مرتفعة بدرجة كبرية، يف حني           وال. للتعقيدات والتدخل 
ويف حالة حدوث وفيـات حلـديثي       . أن أعداد متزايدة من النساء حيملن يف سنوات متأخرة        

الوحدة فقط؛ غري أنه ال يتوفر نظام للمتابعـة يف          الوالدة، تقدم املشورة للنساء على مستوى       
ويف معظم احلاالت، نادراً ما جترى زيارات مرتلية بعد الـوالدة           . املراكز الصحية اليت يتبعنها   

ويرجـع  . خالل األيام اخلمسة األوىل من الوالدة، على الرغم من أن السياسة تدعو إىل ذلك 
جد يف البلد سياسة رمسية فيما يتعلق بالرضاعة        وال يو . هذا يف بعض األحيان لنقص القابالت     

وال توجد مبادئ توجيهية وبروتوكوالت موحدة فيما يتعلق بالفترة السابقة علـى            . الطبيعية
   .احلمل وال تتوفر إال فرص قليلة لتقدمي تدريب لتجديد معلومات القابالت

ديدة للـصحة اجلنـسية     وتشمل بعض التدابري املقترحة يف إطار السياسة الوطنية اجل          -٤٦٠
واإلجنابية تعزيز املشورة والرعاية السابقة للحمل والتشجيع على احلجز املبكر للرعاية السابقة            

 يف املائة من النساء خالل األسابيع العـشرة األوىل مـن            ٩٥واهلدف هو أن حيجز     (للحمل  
يـدة أو   وسوف يتم تقدمي محض الفوليك كعنصر تكميلي إما كجرعة تكميلية وح          ). احلمل

وسـيقدم  . باالقتران مع احلديد ويشجع النساء على الوصول إىل وزن صحي قبل أن حيملن            
تطعيم احلصبة والنكاف والروبيال إىل النساء الالئي مل يسبق تطعيمهن قبل ذلك وسـتعطي              

 . أولوية عالية لتحسني النظام الراهن لتسجيل البيانات ألغراض املراقبة

  تنظيم األسرة  
 برامج تنظيم األسرة وسيلة فعالة من حيث التكلفة ملنع احلمل غري املرغوب فيه،              متثل  -٤٦١

إمهال األطفال، وجنوحهن وارتكـاهبم     /ولتجنب الفقر، واالستبعاد اجلماعي، وإساءة معاملة     
وأسهمت اخلدمات املتاحة لتنظيم األسرة يف سيشيل إسهاماً كبرياً يف متكني النساء            . للجرائم

 وقد أنشئت اخلدمات الالمركزية لتنظيم األسـرة يف سيـشيل يف أوائـل              .ورفاه األطفال 
الثمانينيات من القرن املاضي وهي تقدم يف الوقت الراهن يف كل مركز من املراكز الـصحية             

 مركزاً يف ماهي تشمل مركز صحة الشباب، ومركز تكو يف براسلني، ومركز يف الديغ               ١٣(
دمات تأثرياً كبرياً على حجم األسرة ومعدل احلمل        وقد أثرت هذه اخل   ). ومركز يف سيلويت  

 ٢,٢ إىل ١٩٩٤ يف ٢,٦وقد اخنفض املعدل اإلمجـايل للخـصوبة مـن         . غري املرغوب فيه  
  ).اخلالصات اإلحصائية، املكتب الوطين لإلحصاءات (٢٠٠٧ يف

 وتقدم عيادات تنظيم األسرة أقراص اهلرمونات واهلرمونات اليت حتقن، وأجهزة منع            -٤٦٢
. والرفاالت، والوسائل األخرى ملنع احلمل للنساء بدون مقابل       . احلمل اليت توضع يف الرحم    

وحتـال  . وال توجد يف الوقت الراهن أجهزة منع احلمل وال الوالئج اليت تطلق اهلرمونـات             
وأكثر الطرائق  . النساء الالئي يطلنب تعقيمهن إىل قسم أمراض النساء يف مستشفى فيكتوريا          

، تليهـا   ) يف املائة  ٦٤( شيوعاً ملنع احلمل هي األقراص اليت تؤخذ عن طريق الفم            املستخدمة
، تليهـا   ) يف املائة  ٥(، مث أجهزة منع احلمل اليت توضع يف الرحم          ) يف املائة  ٢٠( وسيلة احلقن 

كما تتوفر خدمات تنظيم األسـرة  ). Reproductive Health report, 2008(الرفاالت والتعقيم 
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ويتم توفري رفاالت   .  اخلاصة، وتباع الرفاالت الذكرية يف الصيدليات واحلوانيت       يف العيادات 
ذكرية جماناً من خالل جمموعة من املواقع اجملتمعية األخـرى، تـشمل املراكـز الـصحية،                

   .والبارات، واملراقص، وأماكن العمل، ومراكز الشباب
 الوقت الـراهن مـن خـالل        وجتمع البيانات املتعلقة بانتشار وسائل منع احلمل يف         -٤٦٣

. ةاخلدمات اليت تقدمها وزارة الصحة فقط، مما جيعل من الصعب قياس االحتياجات غري امللبـا              
ووزارة الصحة هي املورد الوحيد لوسائل منـع احلمـل، وإن كانـت بعـض التوريـدات                 

. اسيةتقدم من خالل الوكاالت املاحنة، وصندوق األمم املتحدة للسكان بصفة أس           اإلكلينيكية
 ٦٠ وقد تراجع معدل انتشار وسائل منع احلمل اليت يبلغ عنها فيما يتعلق بالطرائق احلديثة من              

 كما اخنفـض العـدد اإلمجـايل        ٢٠٠٨ يف املائة يف سنة      ٤٣,١ إىل   ١٩٩٦يف املائة يف سنة     
وقد . ٢٠٠٨ يف   ٣٠٤٣٥ إىل   ٢٠٠٤ يف   ٣٨٨٦٧للمترددات على عيادات تنظيم األسرة من       

فر جهات خاصة بديلة تقدم هذه اخلدمة غري أنـه أشـري إىل سـوء تـسجيل                 يعكس هذا تو  
 . ومشاركة الرجال يف تنظيم األسرة منخفضة. اليت تسهم يف ذلك اإلحصاءات ضمن العوامل

ويعترف مشروع السياسة الوطنية للصحة اجلنسية واإلجنابية حبق املرأة يف قدر أكرب              -٤٦٤
كما تتخذ السياسة   . يستجيب الحتياجات املرأة املعاصرة   من السيطرة على صحتها اإلجنابية و     

املتعلقة بالصحة اإلجنابية الترتيبات الالزمة ملراعاة املرأة يف النطاق الكامل لوسـائل تنظـيم              
  .األسرة املتاحة بطريقة ليس فيها حتيز

الة  لكف ٢٠٠٦واخلطة االستراتيجية ألمن السلع اخلاصة بالصحة اإلجنابية قائمة منذ            -٤٦٥
وجود هيكل إلدامة وجود أرصدة لوسائل منع احلمل تتضمن النطاق الكامل للطرائق املتبعة             

  . من أجل التقليل إىل أدىن حد ممكن من املخاطر اليت تنجم عن انقطاع اإلمدادات
ومثة جمموعات خمتلفة يف سيشيل هلا احتياجات خاصة وال تستفيد بصورة كاملة من               -٤٦٦

وتتضمن هذه اجلماعات اخلاصة العاملني يف جتـارة        . جنابية املتاحة بعض خدمات الصحة اإل   
والعمـال  ) العائدين والرتالء (اجلنس، والرجال الذين ميارسون اجلنس مع الرجال، والسجناء         

وخيتلـف  . املهاجرين، والبحارة، واملسافرين الذين يتعني أن يكونوا هدفاً لعمليات تـدخل          
إذ يـصل إىل    .  املهاجرون يف سيشيل عـدداً كـبرياً       ويشكل العمال . حجم هذه اجلماعات  

 شخص للعمل يف الصناعات املختلفة مثـل صـيد          ٦٠٠٠سيشيل سنوياً عدد يقدر بنحو      
ويتعني حتديد االحتياجات املتعلقة بالـصحة اإلجنابيـة هلـذه اجلماعـات            . األمساك والبناء 

ية واهليئات األخرى واالضطالع بتدخالت خاصة من خالل شراكة مع املنظمات غري احلكوم    
   .من أجل الوصول إىل هذه اجلماعات املستهدفة وتزويدها مبا حتتاجه من خدمات

  الصحة اإلجنابية للمراهقني  

 من أجل تزويـد الـشباب، وخباصـة         ١٩٩٥أنشئ مركز صحة الشباب يف عام         -٤٦٧
شورة هلم يف جمـال     احملرومني منهم أو املعرضني للخطر، باملعلومات وتوفري الرعاية الطبية وامل         
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ويتبع . قضايا الصحة اإلجنابية واجلنسية يف بيئة ودية وجاذبة ال يشعر فيها اإلنسان بأي هتديد             
املركز هنجاً كلياً إزاء صحة املراهقني يركز على تنمية قدرة الشباب على التعامل بقدر أكرب               

بلغ تعداد املـراهقني    ،  ٢٠٠٩ويف عام   . من الفعالية مع ما يواجهونه من حتديات يف حياهتم        
  ). أنثى٣٣٤٦ و ذكرا٣٨٤١ً (٧١٨٧)  سنة١٩-١٥(

ويذكر . ومنذ إنشاء املركز، والطلب كبري على خدمات رعاية الصحة اإلجنابية           - ٤٦٨
 أن نصف العدد الكلي للزيارات الـيت متـت          ٢٠٠٩التقرير السنوي للمركز عن عام      

ت لطلب الرعايـة وخـدمات      زيارة كان  ٥٧٢٨ والبالغ عددها    ٢٠٠٩للمركز يف عام    
وميثل هذا  . الصحة اإلجنابية واجلنسية وخدمات طبية تشمل توفري موانع احلمل اهلرمونية         

 زيـارة   ٢٢٩ومتت  . ٢٠٠٨ يف املائة عن نظريه يف عام        ١٠٠الرقم أيضاً زيادة قدرها     
 ٢٠٠٨ زيـارة يف  ٦٤لغرض الكشف عن األمراض اليت تنتقل عن طريق اجلنس، مقابل          

 ١٢٨، مقابـل  املناعة البشري اختباراً طوعياً للكشف عن فريوس نقص   ٥٦١ء  مع إجرا 
  . ٢٠٠٨زيارة يف 

ويرجع املركز هذا التغري لربامج التواصل اليت يضطلع هبا بني الشباب يف املناطق ذات                -٤٦٩
وأنشئت أيضاً ست وحدات للشباب يف املدارس الثانويـة لتوزيـع    . الكثافة السكانية العالية  

 املتعلقة باملعلومات والتعليم واالتصاالت وتوزيع الرفاالت الذكرية الذي يقرن جبلسات           املواد
  . لتقدمي املشورة

ورغم هذه األرقام اإلجيابية، هناك عدد من املؤشرات اليت تؤكد أن الصحة اإلجنابية               -٤٧٠
ت عنـها   فقد أظهرت النتائج اليت أسفر    . للمراهقني يف سيشيل قضية تتطلب اهتماماً عاجالً      

 يف املائة من األطفال الذين تتراوح أعمـارهم         ٤٦أن  ) ٢٠٠٨(الدراسة املتعلقة برفاه الطفل     
 يف املائة منـهم كـانوا مـن    ٤٠ سنة قد مارسوا عملية اجلماع اجلنسي وأن  ١٩ و ١٢بني  

 ١٤ يف املائة من الفتيات الالئي تتراوح أعمارهن بني          ٢٦كما أظهرت الدراسة أن     . اإلناث
وذكر غالبية الفتيات والفتيـان أهنـم       .  مارسن اجلنس مع شخص أكرب منهن سناً        سنة ١٧و
  .يستخدموا أي وسيلة للوقاية مل

. والشباب يف سيشيل معرضون للخطر من جمموعة عريضة من املـشاكل الـصحية      -٤٧١
وهم معرضون للخطر بصفة خاصة من احلمل غري املرغوب فيه ومن تعقيداته ومن األمراض              

وقد أصبحت احلاجة إىل خدمات     . املناعة البشري قل عن طريق اجلنس وفريوس نقص       اليت تنت 
الصحة اجلنسية واإلجنابية للشباب، على مدى السنوات املاضية، أمراً بالغ األمهيـة بـشكل              

فقد أدت التغريات اجملتمعية إىل تفكك الروابط األسـرية لتتـرك           . خاص لعدد من األسباب   
رين على االعتماد على العالقة بني األجيال يف احلـصول علـى            الكثري من الشباب غري قاد    

ومع وجود الفجوة بني األجيال؛ يترك األطفال ليتعلموا القضايا اجلنسية          . املعلومات والتوجيه 
   .من أقراهنم أو من وسائط اإلعالم
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  يف املائة١٢بني )  سنة٢٠حتت سن (وتذبذبت النسبة املئوية للحمل يف سن املراهقة   -٤٧٢
والكثري من حاالت احلمل اليت حتـدث بـني         .  سنة األخرية  ١٢   يف املائة على مدى ال     ١٦و

املراهقني تكون غري خمطط هلا أو غري مرغوب فيها، مما يؤدي إىل زيادة معدالت اإلجهـاض               
غري اآلمن، والوالدات اليت تتم قبل موعدها، والتسرب من املدارس، والعديد من املـشاكل              

   .لطبية والنفسية اليت تؤثر يف الفرد واألسرة واقتصاد البلد عموماًاالجتماعية، وا
  ٢٣اجلدول 

   ٢٠٠٨-١٩٩٤املؤشرات الرئيسية للسلوك اإلجنايب للمراهقني يف سيشيل خالل الفترة 
 ٢٠٠٨ ٢٠٠٦ ٢٠٠٠ ١٩٩٦ املؤشر

الالئي كن  ) ٤٩-١٥(النسبة املئوية للنساء    
 ٢٢,٦ ١٥,١ ١٥ ١٨ يف سن املراهقة

ة املئوية جلميع حاالت الوالدة لألمهات      النسب
 ١٣,٨ ١٢,١ ١٢,٥ ١٤,٥ املراهقات

النسبة املئوية جلميع حاالت الـوالدة األوىل       
 ٢٧,٨ ٢٨,٥ ٢٧,٦ ٣٣,٠ ألمهات يف سن املراهقة

النسبة املئوية جلميع حاالت الوالدة الثانيـة       
 ٤,٦ ٤,٢ ١,٨ غري منطبقة ألمهات يف سن املراهقة

ة جلميـع حـاالت اإلجهـاض       النسبة املئوي 
 ٢٨,٨ ١٦,٦ ٢١,٨ ١٩,٨ للمراهقات) احملفز/التلقائي(

النسبة املئوية جلميع حاالت احلمل املعروفـة       
 ١٥ ١٦,٦ ١٤,٨ ١٥,٥ للمراهقات

 ٠,٠٦٣ ٠,٠٥٤ ٠,٠٥٥ ٠,٠٦٣  سنة ١٩-١٥معدل اخلصوبة للفئة العمرية 

 .وزارة الصحة والتنمية االجتماعية  :املصدر

 والصعوباتالعوامل   

. مثة عدد من العوائق اليت تعرقل حصول الشباب على خدمات الـصحة اإلجنابيـة               -٤٧٣
إلجنابيـة للقـصر،    تصرفات مقدمي اخلدمات إزاء تقدمي خدمات الصحة ا       ) أ(ويشمل هذا   

  .وسوء االتصاالت بني اآلباء والقصر) ج(والقانون املتعلق بالقصر،  )ب(

 سنة احلـق قانونـاً يف أن يعـربن عـن            ١٧-١٥ارهن  وللفتيات الاليت تبلغ أعم     -٤٧٤
عن ممارسة اجلنس غري أهنن حيتجن إىل موافقة األبوين يف الظروف اليت تتطلب إجراء         رضائهن

، وعالج االمخاج اليت تنتقل عـن طريـق         املناعة البشري اختبار الكشف عن فريوس نقص      
ومع ذلـك،  . صات الطبية األخرىاملعاشرة اجلنسية، وتعاطي موانع احلمل اهلرمونية، والفحو  

واملشكلة الرئيسية . ميكن للشباب احلصول على رفاالت ذكرية بدون مقابل دون علم األبوين 
 سنة يطلنب إذناً مـن الوالـدين للبـدء          ١٨هي أن عدداً ضئيالً جداً من الفتيات حتت سن          
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غالبية العظمي مـن    استخدام موانع احلمل أو لطلب املساعدة الطبية، ألهنن ال يردن يف ال            يف
احلاالت أن يعرف آباؤهن أهنن ميارسن اجلنس وال يتحدثن صراحة مع أبويهم عن اجلـنس               

)Child Well Being study, 2008 .(  بل إن األطباء أنفسهم ال يكونون متأكدين يف حـاالت
ضى كثرية من حقوقهم ومسؤولياهتم القانونية فيما يتعلق بتقدمي خدمات الصحة اإلجنابية للمر         

وتسهم العوامل املشار إليها أعاله يف سوء إدارة خدمات         .  سنة ١٨الذين تقل أعمارهم عن     
   .الصحة اإلجنابية املتعلقة باحلاالت املعرضة للخطر

ويشكل هذا جزءاً مـن مـشروع       . وتتصدى وزارة الصحة حالياً هلذه التحديات       -٤٧٥
 واليت تتضمن استعراض املبادئ التوجيهية      السياسة الوطنية املتعلقة بالصحة اجلنسية واإلجنابية،     

 الدوليـة   ‘مبادئ فريزر التوجيهية  ‘خدمات الصحة اإلجنابية املستندة إىل      /لتقدمي موانع احلمل  
اليت تيسر للعاملني يف اجملال الصحي التصرف إزاء احتياجات املراهقني املعرضني خلطر كـبري           

  . ى ممارسة اجلنس من دون استخدام واقغري القادرين على احلصول على موافقة الوالدين عل

  اإلجهاض  
يعرف اإلجهاض حالياً بأنه إهناء احلمل قبل أن يصبح اجلنني قادراً على احلياة خارج                -٤٧٦
 أسبوعاً أو وزن    ٢٦ويبلغ عمر احلمل الذي يهيئ للبقاء على قيد احلياة هو استكمال            . الرحم

 إهناء احلمل يف إطار قانون إهنـاء احلمـل          ويعمل الوصول إىل  . رامغ ٨٠٠عند الوالدة يبلغ    
الذي يسمح باإلهناء حىت األسبوع الثاين عشر من احلمل على أسس صحية يقررها         ) ١٩٩٤(

وجترى العملية يف مستشفى فيكتوريا وينصح مجيع       . ثالثة أطباء ممارسني يف جملس إهناء احلمل      
وتطلب موافقة  . عيادات تنظيم األسرة  النساء عادة قبل العملية وبعدها وتتم املتابعة عادة يف          

   . سنة١٨الوالدين بالنسبة لألشخاص الذين تقل أعمارهن عن 
 ١٨ورغم أن خدمات وبرامج الصحة اإلجنابية واجلنسية متاحة بسهولة ملن هم فوق          -٤٧٧

سنة وأن الوعي العام قد زاد زيادة كبرية، تبني االجتاهات استمرار تزايـد عـدد حـاالت                 
ويتضح ذلك من ارتفاع عدد حاالت اإلجهاض غري الكامل وامللوث          .  اآلمن اإلجهاض غري 

  .تراجع عدد حاالت اإلجهاض إلهناء احلمل

  ٢٤اجلدول 
  ٢٠٠٧-١٩٩٥ها يف سيشيل يف الفترة حاالت اإلجهاض املبلغ عن

 السنة
جمموع حاالت  

 اإلجهاض
جمموع حاالت  
 احلمل املعروفة

ـاض      ـاالت اإلجه جمموع ح
 إهناء حاالت احلمل ن حاالت احلملكنسبة مئوية م

ــة   ــسبة املئوي الن
اإلجهاض  حلاالت

 اليت مل تتم بأمان 

٧٢,٧ ٨١ ٪١٥,٨ ١٨٧٩ ٢٩٧ ١٩٩٥٪ 

٧٨,٨ ٨٠ ٪١٩,٠ ١٩٨٩ ٣٧٨ ١٩٩٦٪ 

٧٨,٨ ٧٩ ٪٢٠,١ ١٨٤٧ ٣٧٢ ١٩٩٧٪ 

٧٤,٥ ١٠٥ ٪٢٢,٥ ١٨٢٣ ٤١١ ١٩٩٨٪ 
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 السنة
جمموع حاالت  

 اإلجهاض
جمموع حاالت  
 احلمل املعروفة

ـاض      ـاالت اإلجه جمموع ح
 إهناء حاالت احلمل ن حاالت احلملكنسبة مئوية م

ــة   ــسبة املئوي الن
اإلجهاض  حلاالت

 اليت مل تتم بأمان 

٧٥,٢ ١٣٣ ٪٢٦,٩ ١٩٩٥ ٥٣٦ ١٩٩٩٪ 

٧٤,٩ ١٢٤ ٪٢٤,٥ ٢٠١٨ ٤٩٥ ٢٠٠٠٪ 

٧٤,٩ ١١٤ ٪٢٤,٠ ١٨٩٥ ٤٥٥ ٢٠٠١٪ 

٨٠,٩ ٨٨ ٪٢٣,٧ ١٩٤١ ٤٦٠ ٢٠٠٢٪ 

٨٦,١ ٦١ ٪٢٢,٧ ١٩٣٨ ٤٤٠ ٢٠٠٣٪ 

٨٨,٧ ٤٩ ٪٢٣,٠ ١٨٩١ ٤٣٥ ٢٠٠٤٪ 

٨٧,٢ ٥٣ ٪٢١,٠ ١٩٦٦ ٤١٣ ٢٠٠٥٪ 

٨٦,٧ ٥٩ ٪٢٣,٢ ١٩١٣ ٤٤٣ ٢٠٠٦٪ 

٨٥,٩ ٦٣ ٪٢٢,٦ ١٩٧٥ ٤٤٦ ٢٠٠٧٪ 

٨٦,١ ٦٣ ٪٢٢,٥ ٢٠١٤ ٤٥٣ ٢٠٠٨٪ 

٨٧,٩ ٥٧ ٪٢٢,٨ ٢٠٦٣ ٤٧١ ٢٠٠٩٪ 

 .قسم علم الوبائيات واإلحصاء، إدارة الصحة العامة  :املصدر

وقد اختذت سياسة الصحة اإلجنابية ترتيباً للتقليل من حاالت اإلجهـاض، ومنـع               -٤٧٨
اإلجهاض غري اآلمن، وزيادة املعلومات عن خمتلف اخليارات املتاحة للنساء الالئي محلن محالً             

ويتلقى النساء الالئي يفكرن يف     .  ملساعدهتن على التوصل إىل خيار عن بينة       غري مرغوب فيه  
وسوف . اإلجهاض معلومات شاملة وصحيحة وغري متحيزة بشأن اخليارات املتاحة والعملية         

يتبع املمارسون املعارضون لإلجهاض على أسس أخالقية توجيهات مهنية ويقومون بإحالـة            
وسيتم وضع مبادئ توجيهية مناسبة بـشأن خـدمات   . راحلاالت دون تأخري إىل ممارس آخ   

ويلزم بنـاء القـدرات يف اجملـال الـصحي       . اإلجهاض للموظفني، وتدريبهم دعماً للتنفيذ    
واجملاالت ذات الصلة فيما يتعلق بإسداء املشورة قبل اإلجهاض، وبعد اإلجهاض، وتقـدمي             

  .جهاض غري اآلمنالدعم يف جمال الصحة العقلية، والوقاية، وإدارة حاالت اإل

  واإليدز واألمراض األخرى اليت تنتقل عن طريق اجلنسفريوس نقص املناعة البشري    

تعلقة بفريوس نقص   وقعت سيشيل على العديد من اإلعالنات واالتفاقات الدولية امل          -٤٧٩
نيـة  ويشمل ذلك إعالن أبوجا، ودورة اجلمعية العامة االستثنائية املع        . اإليدز/املناعة البشري 
اإليدز وبرنامج األمم املتحدة املشترك املعين بفـريوس نقـص          /املناعة البشري بفريوس نقص   
كما تدعم سيشيل حقوق النساء املتعلقة بالصحة اجلنسية واإلجنابيـة مـن            . املناعة البشري 

   .خالل االلتزام مبنهاج عمل بيجني واملؤمتر الدويل للسكان والتنمية
 واإليدز يف سيشيل مركز، ومع ذلك فهـو يـشكل      اعة البشري املنووباء فريوس نقص      -٤٨٠

االجتماعية وزعزعة االستقرار يف البلد بسبب       - حتدياً كبرياً يهدد بعكس مسار التنمية االقتصادية      
 ١٩-١٥ بني أفراد الفئة العمرية   )  يف املائة  ٢,٥ (املناعة البشري ارتفاع معدل انتشار فريوس نقص      

  ).UNGASS Report: 2008(ذ كفئة ممثلة لتواتر حدوث الوباء سنة، اليت غالباً ما تؤخ
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 يف  املناعـة البـشري   وقد شخص أول شخص مصاب بعدوى فـريوس نقـص             -٤٨١
 ومت التعرف على أول حالة أبلغ عنها بلغت فيها اإلصابة مبتالزمة نقص املناعـة               ١٩٨٧ عام

ني، مابرحـت األعـداد     ومنذ ذلك احل  . ١٩٩٢املدى الكامل هلا يف عام      ) اإليدز(املكتسبة  
وتتضمن عناصر اخلطر استخدام املخدرات عن طريق احلقـن، وتزايـد           . مستمرة يف الزيادة  

وال توجد  . ممارسة اجلنس التجاري، وتزايد أعداد الرجال الذين ميارسون اجلنس مع الرجال          
. اإليـدز /املناعة البشري يف الوقت الراهن وسائل لتقدير مدى انتشار حاالت فريوس نقص           

وجيري احلصول على اإلحصاءات املتعلقة بالوباء من سجالت املرضى املوجودة يف وحـدة             
 . مراقبة األمراض السارية، وأقسام الوالدة، وبنوك الدم، واملراكز الصحية

اإليـدز يف   /املناعة البشري  أدناه احلالة املتعلقة بفريوس نقص       ٢٥ويلخص اجلدول     -٤٨٢
 واليت مجعت من بيانات مت احلصول عليهـا مـن           ٢٠١٠   إىل ١٩٨٧البلد خالل الفترة من     

 . وحدة مراقبة األمراض السارية يف اإلدارة الصحية

  ٢٥اجلدول 
اإليدز وفريوس االلتهاب الكبـدي الوبـائي   /تعلقة بفريوس نقص املناعة البشري  احلالة امل 

  ، حبسب نوع اجلنس٢٠٠٩سبتمرب / إىل أيلول١٩٨٧جيم خالل الفترة من 
 اجملموع ثإنا ذكور 

 ٤١٢ ١٧٢ ٢٤٠ اإليدز/املناعة البشريالعدد التراكمي لفريوس نقص 
 *٢٠٥ ٨٠ ١٢٥ العدد التراكمي لعدد حاالت اإليدز

 ٨١ ٣٥ ٤٦ العدد التراكمي للوفيات بسبب اإليدز
 ٧٢ ٧٢  حاالت احلمل اليت جاء فيها حتليل وجود الفريوس إجيابياً

 ٢٥٩ ١١٦ ١٤٣ لفريوسعدد األشخاص األحياء املصابني با
 *١٤٧ ٦٣ ٨٤ العدد التراكمي للحاالت اليت تعاجل من الفريوسات االرجتاعية

 ٧٢ ٢٩ ٤٣ عدد الذين غادروا سيشيل
 *٨٢ ٢٩ ٦٣ العدد التراكمي للمصابني بفريوس االلتهاب الكبدي الوبائي جيم

ن حالة فريوس نقص املناعة      ع إحصاءات* .٢٠١٠وحدة مراقبة األمراض السارية، وزارة الصحة         :املصدر
  ٢٠١٠-١٩٨٧اإليدز، /البشري

اإليـدز  /عيشون بفريوس نقص املناعة البـشري     وعدد الرجال املصابني بالعدوى وي      -٤٨٣
ينـاير إىل   /وخالل الفتـرة مـن كـانون الثـاين        . أكرب من عدد النساء   )  يف املائة  ٥٨,٣(

 بفريوس نقـص املناعـة      صابني امرأة م  ١٢ و  رجالً ١٢، مت تشخيص    ٢٠٠٨سبتمرب  /أيلول
 رجالً، بينما   ٢٦ بصورة مفاجئة إىل     ٢٠٠٩غري أن عدد الرجال ارتفع يف       .  واإليدز البشري

 سنة، الـيت    ١٩-وذلك باستثناء الفئة العمرية صفر    .  حالة ١١ظل عدد النساء مستقراً عند      
  . اتسمت بأن الرجال أكثر إصابة من النساء
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االرجتاعية باجملان جلميع املرضى احملتـاجني منـذ        وأتيح العالج املضاد للفريوسات       -٤٨٤
 ٧٠ و امرأة٥٢( شخصاً ١٢٢، كان هناك ٢٠٠٩سبتمرب /ويف أيلول. ٢٠٠٢أغسطس /آب
يتعاطون عالجاً مضاداً للفريوسات االرجتاعية حتت رعاية وحدة مراقبـة األمـراض            ) رجالً

دارة حـاالت املرضـى   وقد وضعت وزارة التنمية االجتماعية مبادئ توجيهيـة إل        . السارية
   . واإليدزاملناعة البشرياملصابني بفريوس نقص 

املناعـة  وتتلقى مجيع النساء احلوامل اليت جاءت حتاليلهن إجيابية لفـريوس نقـص               -٤٨٥
.  عالجاً للفريوسات االرجتاعية للتقليل من خطر انتقال العدوى من األم إىل الطفـل             البشري

الدة تتم يف أقسام التوليد يف املستشفيات وتقدم فيهـا          وذلك أمر ممكن ألن مجيع حاالت الو      
، كان هناك عدد إمجايل     ٢٠٠٩ويف عام   . أيضاً اختبارات الكشف مرتني خالل فترة احلمل      

  .املناعة البشري من األمهات احلوامل جاءت حتاليلهن إجيابية لفريوس نقص ١٦تراكمي بلغ 

 عن طريق نقل الدم املناعة البشرينقص ومل يبلغ عن أي حالة انتقال لعدوى فريوس   -٤٨٦
، جيري جلميع املتربعني بالدم التحليل اخلاص بفريوس نقـص          ١٩٨٧فمنذ عام   . يف سيشيل 

 التحليـل   ٢٠٠١ وفريوس االلتهاب الكبدي الوبائي باء، كما بدأ يف عـام            املناعة البشري 
 كان  ٢٠٠٩ىل   إ ٢٠٠٢وخالل الفترة من    . اخلاص بفريوس االلتهاب الكبدي الوبائي جيم     

مصابة بفريوس االلتهاب الكبدي الوبائي جـيم مت        )  نساء ١٠ و  رجالً ٤٧( حالة   ٥٧هناك  
  .٢٠٠٩أبلغ عنها يف )  نساء٨ و رجال٣٨ً( حالة ٤٦تشخيصها، إضافة إىل 

املناعـة  وأجريت دراسة عن املعارف واملواقف والعمليات املتعلقة بفريوس نقـص             -٤٨٧
 سـنة  ٦٥ و١٦ بني السكان الذين تتراوح أعمـارهم بـني          ٢٠٠٣اإليدز يف عام    /البشري

اإليدز وإن كان هناك بعض املفاهيم      /املناعة البشري أظهرت ارتفاعاً يف الوعي بفريوس نقص       
وكانت النساء أكثر معرفة من الرجال يف عدد من املسائل املتصلة بانتقال عـدوى              . اخلاطئة
 يف املائة من الرجال كانت إجاباهتم       ٦٣,٤بل   يف املائة من النساء مقا     ٦٦,٩إذ إن   . الفريوس

  .صحيحة بشأن املسائل املتعلقة بالوقاية وبعض املفاهيم اخلاطئة

 السياسات    

 بتعيني مدير لربنامج اإليدز ١٩٩٩بدأت اجلهود اجلادة للتصدي لوباء اإليدز يف عام   -٤٨٨
، مت  ٢٠٠٢ويف عام   . اجملتمعيف وزارة الصحة ليتوىل مسؤولية الدعوة والتدخالت الوقائية يف          

األمراض اليت تنتقـل    /اإليدز/املناعة البشري وضع مشروع سياسة وطنية بشأن فريوس نقص        
ومن بني األهداف اإلحدى عـشر      . عن طريق اجلنس وتوزيعها على مجيع أصحاب املصلحة       

فريوس هناك هدفان نوعيان يرميان إىل زيادة قدرة النساء كفئة ضعيفة على وقاية أنفسهن من 
 واألمراض اليت تنتقل عن طريق اجلنس وعلى تعزيز العالقات املـستقرة            املناعة البشري نقص  

   .والقيم األسرية اليت تستهدف الوقاية من هذه األمراض
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، كان لدى وزارة الصحة جمموعة مـن اخلطـط القـصرية األجـل              ٢٠٠١وقبل    -٤٨٩
ضطلع إىل حد كبري بقيادة هـذه       وكانت وزارة الصحة ت   . واملتوسطة األجل ملكافحة املرض   

ومع بروز احلاجة إىل اتباع خطة متعددة القطاعات، وضعت اخلطة االسـتراتيجية            . اخلطط
بعد مشاورات واسعة النطاق مع أصحاب املصلحة وبدعم تقـين         ) ٢٠٠٩-٢٠٠٥(الوطنية  

ة الصحة  ، ومنظم املناعة البشري ومايل من برنامج األمم املتحدة املشترك املعين بفريوس نقص          
العاملية، وبرنامج األمم املتحدة اإلمنائي، وحكومة موريشيوس، ومبادرة احمليط اهلندي ملكافحة    

 اخلطة املـسائل املتعلقـة بالفتيـات،        وحتديداً، تتناول . اإليدز/املناعة البشري فريوس نقص   
   .والنساء، واملفهوم اجلنساين، ومتكني املرأة، واملساواة

ياكل القائمة لتنفيذ اخلطة ودليل مت إعداده يبني مجيع التـدخالت        وهناك عدد من اهل     -٤٩٠
وتشمل هذه املنظمات والوكاالت؛ اجمللس الـوطين       . الوكاالت/من جانب خمتلف املنظمات   

 برئاسة رئيس اجلمهورية؛ وصندوق     ٢٠٠٢لإليدز، وهو هيئة متعددة القطاعات أنشئت يف        
املناعة حشد املوارد للوقاية من فريوس نقص  من أجل ٢٠٠٢استئماين وطين لإليدز أنشئ يف 

اإليدز ومكافحته؛ وجلنة استشارية تقنية داخل وزارة الصحة ملناقشة املسائل الناشئة           /البشري
مبا يف ذلك املنظمات غري احلكوميـة واملنظمـات         (بصورة منتظمة؛ وجهات اجملتمع املدين      

وطنية واملمثلة يف خمتلف اهلياكل؛ وجلنة      والقطاع اخلاص، املشاركة يف االستجابة ال     ) العقائدية
اخلدمات االجتماعية، اليت تتناول املسائل املتعلقة باخلدمات االجتماعية مثل االسـتحقاقات           

  .املالية، والرعاية املرتلية، والتوظيف

 املناعة البشري ومت وضع وتنفيذ السياسات املتعلقة مبكان العمل فيما خيص فريوس نقص              -٤٩١
ن أجل محاية العاملني من ممارسات العمل التمييزية وغري العادلـة يف مكـان العمـل،                واإليدز م 

وقد مت  . وتنطبق القوانني على القطاعني العام واخلاص     . والتقليل من خطر العدوى يف مكان العمل      
 .  واإليدزاملناعة البشريحتديد معايري دنيا للربامج املتعلقة مبكان العمل فيما خيص فريوس نقص 

ومشلـت احلمـالت   .  محالت سنوية عن مبادئ اجلنس اآلمـن  ٢٠٠١وتنظم منذ     -٤٩٢
األخرى اإلعالم والتعليم واالتصاالت، مبا يف ذلك املعلومات والتعليم املوجه لفئات عمريـة             
معينة من خالل التعليم الشخصي واالجتماعي يف املدارس؛ وتشجيع اسـتخدام الرفـاالت             

وتقدم خدمات اختبـار    .  مجيع املستشفيات، واملراكز الصحية    األنثوية والذكرية وتوزيعها يف   
كما جيري التشديد على    . تطوعية جمانية جلميع النساء احلوامل تسبقها عملية إسداء للمشورة        

 جلميع املهـاجرين الـذين يـسعون        املناعة البشري إجراء اختبار الكشف عن فريوس نقص       
   .للحصول على عمل يف سيشيل

املناعـة  اعدة السيكولوجية لألشخاص املتضررين من فـريوس نقـص          وتتوفر املس   -٤٩٣
ويشمل هذا تقدمي املشورة، والدعم املعنوي، والدعم الالزم لقيام املرء بالكشف عن        . البشري

حالته، واملشاركة يف جنس آمن أو اإلبالغ عنه، وااللتزام بتعاطي األدوية، وتقدمي الدعم يف              
ويقدم الضمان االجتماعي لألرامل واليتامى وإىل      . ساعدة املالية هناية احلياة واحلزن وتقدمي امل    

  .املرضى الذين بلغو درجة خطرية
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. ويتمثل أحد التحديات الرئيسية يف عدم وجود خطة تشغيلية وإطار للرصد التقييم             -٤٩٤
 وينظر إىل هذا كأمر بالغ األمهية ألنه يعد واحداً من املؤشرات احلامسة للبلدان للحصول على              

ويعمل البلد يف الوقت الراهن على وضع خطة للرصد والتقييم بدعم وتوجيه من             . دعم دويل 
   .خبري استشاري من منظمة الصحة العاملية

اإليدز حتدياً حقيقياً ميكن التغلب عليه بالنسبة       /املناعة البشري ويشكل فريوس نقص      -٤٩٥
نهم، واملوارد احملدودة، والـسلوك     لسيشيل نظراً لضآلة حجم السكان والترابط الوثيق فيما بي        

وسوف يشكل تقدمي الرعاية الطبية للمتضررين عبئاً هـائالً علـى           . اجلنسي اخلطر للشباب  
ومن األمهية مبكان أيضاً االعتراف بأن فريوس نقص     . االقتصاد إذا مل تتم السيطرة على املرض      

وحتتاج سيشيل باعتبارهـا    .  واإليدز ميثالن مشكلة وبائية ذات أبعاد ضخمة       املناعة البشري 
دولة جزرية صغرية نامية إىل أن تدرك املخاطر اليت يشكلها وجود أعداد كبرية من املهاجرين               

املناعـة  والسياح الداخلني إىل البلد والذين حيتمل أن يكون حتليلهم إجيابياً لفريوس نقـص              
 الوريدي حتـدياً    ويشكل تزايد الدعارة وتعاطي املخدرات عن طريق احلقن       . اإليدز/البشري

  .إضافياً من حتديات هذه القضية

 الصحة العقلية  

توفر وحدة الصحة العقلية خدمات للمرضى الداخليني واخلارجيني من خالل قسم             -٤٩٦
. يست بوينت أاحلاالت النفسية احلادة يف مستشفى فيكتوريا ويف مستشفى الصحة العقلية يف            

ويوفر مستشفى  . أحد مكونات برنامج الصحة العقلية    كما أن خدمة الصحة العقلية اجملتمعية       
فيكتوريا الرعاية ملن يعانون مشاكل حادة يف جمال الصحة العقلية يف حني تقـدم خـدمات                

 . الصحة العقلية املزمنة يف مستشفى نورث إيست بوينت

 مقارنـة   ٢٠٠٨وحدث اخنفاض مفاجئ يف التشخيصات الرئيسية خـالل عـام             -٤٩٧
 يف املائة يف    ٧١,٧ت نسبة الذكور الذين مت صرفهم من املستشفى بنسبة          وبلغ. ٢٠٠٧ بعام
ومثل التشخيص الرئيسي للحاالت اليت يطلق      . ٢٠٠٧ يف املائة يف     ٧٠,٧ مقابل   ٢٠٠٨ عام

سراحها، ممن يعانون من االضطرابات العقلية والسلوكية، النامجة عن املـواد ذات النـشاط              
 احلاالت، كما كان هو أيضاً السبب األول بني حاالت           يف املائة من مجيع    ٢٩السيكولوجي،  

أما بني اإلناث، فظـل الـسبب األول حلـاالت          ).  يف املائة  ٣٢,٢(االضطراب يف الذكور    
 يف املائة مـن مجيـع       ٣٠االضطراب هو الفصام العقلي واضطرابات التوهم اليت بلغت حنو          

د احلاالت النامجة عن االضطراب     وجتدر اإلشارة هنا إىل أن عد     . ٢٠٠٨احلاالت النسائية يف    
 ١٥٣العقلي والسلوكي بسبب استخدام املواد ذات النشاط السيكولوجي قد اخنفض مـن             

 يف املائة، كما اخنفـض  ١٣,١، أي أنه قل بنسبة ٢٠٠٨ حالة يف ١٣٣ إىل  ٢٠٠٧ حالة يف 
لة  حا ٦٧ إىل   ٢٠٠٧ حالة يف    ١١٥عدد احلاالت اليت تعاين اضطرابات عقلية وسلوكية من         

 . ٢٠٠٨يف 
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، بلغ العدد   ٢٠٠٨يف   و .وظل توفري الرعاية لكبار السن ضمن األولويات يف سيشيل          -٤٩٨
يف منتـصف  ) املعيار الـدويل ( سنة أو أكثر  ٦٥التقديري لكبار السن، الذين تبلغ أعمارهم       

 يف املائة من    ٧,٩ويشكل هذا العدد    ).  امرأة ٤٢٢٧ و  رجالً ٢٥٧٩( شخصاً   ٦٨٥٦السنة،  
االجتماعيـة   - وتؤثر الزيادة يف عدد كبار السن على التنمية االقتـصادية         . لسكانجمموع ا 
   .سيما فيما يتعلق باخلدمات الصحية واالجتماعية للبلد، وال

  ١٣ املادة    
 احلياة االقتصادية واالجتماعية

  احلق يف احلصول على االستحقاقات األسرية  
ة املتعلقة حبماية األسر باألسرة باعتبارها املكون       تعترف هذه املاد  :  من الدستور  ٣٢املادة    -٤٩٩

  . اجلوهري للمجتمع وبأن هلا احلق يف أن توفر هلا احلماية القانونية واالقتصادية واالجتماعية

تعترف الدولة بأن األسرة هي اللبنة الطبيعية واألساسية للمجتمع وحبـق           "  
قتـصادية  لقانونيـة، واال  كل إنسان يف أن يكّون أسرة وتتعهد بتعزيـز احلمايـة ا           

 ".واالجتماعية لألسرة

ويهدف نظام الرفاه االجتماعي يف سيشيل إىل كفالة متتع مجيع السيشيليني مبستوى              -٥٠٠
 مـن الدسـتور     ٣٧وتضمن املادة   . معيشة مناسب وخباصة أولئك الذين يعتربون أقل حظاً       

  :جلميع األشخاص نظاماً للضمان االجتماعي

ق كل مواطن يف أن يعيش حياة الئقة وكرمية، وبغية كفالـة أال             تعترف الدولة حب  "  
يترك املواطنون دون توفري متطلباهتم احلياتية بسبب عدم القدرة علـى العمـل أو البطالـة                

 ".الالإرادية، وتتعهد باحلفاظ على نظام الضمان االجتماعي

وحيـق  . جتمـاعي ويرد أدناه نطاق اخلدمات اليت تقدم يف إطار قانون الضمان اال            -٥٠١
مـن  ) ٥(٣للرجال والنساء على السواء احلصول على مجيع االستحقاقات مبوجب الفـرع            

  :الشخص الذي يستحق الضمان االجتماعي: ١٩٨٨قانون الضمان االجتماعي لسنة 
   - ويكفل هذا القانون االستحقاقات التالية"  
، استحقاقات األمومة اليت تتألف من مدفوعات دوريـة للمـرأة           )ب(  

  املشمولة بالتغطية، يف حاليت احلمل والوالدة؛ 
استحقاقات العجز اليت تتألف من مدفوعات دوريـة لـشخص            )د(  

 مشمول بالتغطية يكون غري قادر على العمل كلياً أو جزئياً؛ 

استحقاقات الباقني على قيد احلياة اليت تتألف مـن مـدفوعات             )ز(  
  -  وتتألف مندورية يف حالة وفاة شخص مشمول بالتغطية،
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 استحقاقات األرملة؛ '١'

  معاش األرملة؛ '٢'

  معاش األم األرملة؛ '٣'
 معاش الوفاة املتعلقة بالصناعة؛ '٤'

استحقاقات املعالني اليت تـشمل زيـادة يف قيمتـها لتـصل إىل              '٥'
 املدفوعات الشخصية الدورية لالستحقاقات على أساس األشخاص      

  ".الذين كان املستفيد منها يعوهلم
  ٢٦اجلدول 
 ٢٠٠٨نوفمرب /ومعدالت االستحقاقات يف تشرين الثاينأنواع 

 الفترة الزمنية  للمعالني٢٠٠٨معدالت  ٢٠٠٨معدالت  احلساب شروط االستحقاق أنواع االستحقاقات

ــاش  ــتحقاقات املع اس
 غري حمدودة ةغري منطبق  روبية سيشيلية٢٢٠٠  سنة٦٣فوق  شامل التقاعدي لكبار السن

ــاش  ــتحقاقات املع اس
 ي التقاعد

اإلســهام يف صــندوق 
 غري حمدودة غري منطبقة تعتمد على قيمة اإلسهام التقاعد املعاشات التقاعدية

 يف املائة مـن     ٧٥فقدان   استحقاق العجز
القدرة على العمل املدر    

  روبية سيشيلية٢١٠٠ ثابت للدخل

 روبية سيـشيلية    ٩٠٠
ــالغ و ــة ٨٠٠للب  روبي

 سيشيلية للطفل
غري حمددة للمستفيد حىت    

  سنة ١٨لوغ عمر الطفل ب

 يف املائة   ٧٤-٥٠فقدان   استحقاق العجز اجلزئي 
من القدرة على العمـل     

  أشهر٦ غري منطبقة  روبية سيشيلية١٨٠٠ اختبار القدرة املدر للدخل

استحقاق الباقني علـى    
 قيد احلياة

 سنة أو أكثر لألرمل     ٤٥
 سنة أو   ١٦ و )األرملة(

 غري حمدودة  ية روبية سيشيل١٨٠٠ ثابت أقل للطفل

ال يوجد والدان على قيد      استحقاق اليتيم
 غري منطبقة  روبية سيشيلية١٠٥٠ ثابت احلياة

 سنة هـو    ١٨بلوغ العمر   
 احلد األقصى

 استحقاق اجلنازة
 عامة 

مبلغ مقطوع يدفع مرة     
 غري منطبقة غري منطبقة  روبية سيشيلية ١٥٠٠ واحدة

 استحقاق املرض

 اختبار القدرة عامة

صول علـى كامـل     احل
املرتب ملدة شهرين وعلى    

 روبية سيـشيلية    ١٨٠٠
 ٨٠٠  يوم عمل١٢٠عن 

شهران وبعد ذلك ملـدة     
  يوم عمل١٢٠

 استحقاقات األمومة

 اختبار القدرة/ثابت عامة

احلصول علـى كامـل     
املرتب ملدة شهرين وعلى    

 روبية سيـشيلية    ١٨٠٠
 ٨٠٠  يوم عمل١٢٠عن 

شهران وبعد ذلك ملـدة     
 مل يوم ع١٢٠

  .)١٥+التقرير القُطري، املؤمتر الدويل للسكان والتنمية (صندوق الضمان االجتماعي   :املصدر
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وكالة الرفاه االجتماعي املنشأة حديثاً هي هيئة تنظيمية مستقلة أنـشئت مبوجـب               -٥٠٢
والوكالـة مـسؤولة عـن إدارة وتـوفري         . ٢٠٠٨ لسنة   ٢٢قانون الرفاه االجتماعي رقم     

ماعية املتمثلة يف البدالت التكميلية وفقاً للسياسة احلكوميـة لألشـخاص           املساعدات االجت 
. األكثر ضعفاً والذين يقل دخل األسرة املعيشية بينهم عن احلد األدىن احملدد هلـذا الغـرض               

، مـن   ٢٠٠٨وتشكل الوكالة جزءاً من برنامج إصالح االقتصاد الكلي الذي أطلق يف هناية             
الناس تضرراً من تأثري اإلصالحات االقتصادية ويكفل يف الوقت أجل توفري شبكة أمان ألكثر      

نفسه متكني األفراد القادرين على العمل من االضطالع مبسؤوليتهم االجتماعية ألن يصبحوا            
وحتل الوكالة حمل أمانة اختبـار      . نشطني اقتصادياً ولتقليل االعتماد على الرعاية االجتماعية      

وال توفر الوكالة يف الوقـت      ). ١٩٩٩(نون جملس القدرات    القدرات اليت أنشئت مبقتضى قا    
   .الراهن بيانات مفصلة حبسب نوع اجلنس

  إمكانية احلصول على القروض املصرفيه واألشكال األخرى لالئتمان املايل    
قدرة النساء على املشاركة يف األنشطة االقتصادية حامسة للتخفيف من وطأة الفقر،              -٥٠٣

وإمكانية حصول النـساء علـى االئتمـان        . شة وحتسني نوعية احلياة   ورفع مستويات املعي  
لألغراض الشخصية وللتنمية االجتماعية مؤشر قوي على قدرهتن علـى الـسيطرة علـى              

ونظراً لعدم وجود بيانات مفصلة حبسب نوع اجلنس من جانب كل من     . أوضاعهن يف احلياة  
ة مبكان حتديد إمكانية وصول املرأة      مؤسسات اإلقراض التجارية واحلكومية، فإن من الصعوب      

زالت إمكانية الوصول إىل معلومات مفصلة حبسب نـوع اجلـنس     وما. إىل مرافق اإلقراض  
   .١٩٩٣مشكلة منذ 

غري أنه طلب من أربعة أنواع خمتلفة من وكاالت اإلقراض توفري معلومات مفـصلة                -٥٠٤
والوكاالت األربعـة هـي     . قيةحبسب نوع اجلنس ألغراض التقرير املطلوب يف إطار االتفا        

وكالة االئتمان امليسر التابعة لوزارة املالية اليت تعمل كمحطة تؤدي كل ما هو مطلـوب        )أ(
االحتاد السيشيلي لإلقراض، وهـو مـصرف تـوفري         ) ب(فيما يتعلق مبرافق اإلقراض امليسر،      

لي الذي يدعم األنشطة    مصرف التنمية السيشي  ) ج(يعمل وفقاً ملبادئ املساعدة الذاتية،       تعاوين
مصرف نوفو، وهو مصرف جتـاري متلـك      ) د(اإلمنائية اليت يقوم هبا صغار منظمي املشاريع،        

   .احلكومة اجلزء األكرب من أسهمه
وتدعي الوكاالت األربع أهنا تتبع ممارسات إقراض غري متييزية قائمة علـى أسـاس                -٥٠٥

وتوضـح  .  املتعلقة بالزواج أو نوع اجلنس     سياسة الشركات، وال صلة هلا باحلالة االجتماعية      
  .دراسات احلالة القصرية الواردة أدناه أمناط اإلقراض واجتاهاته
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  ١احلالة   

 يف إطار وزارة املاليـة  ٢٠٠٥نوفمرب  /أنشئت وكالة االئتمان امليسر يف تشرين الثاين        -٥٠٦
. الت االئتمان امليسرلتعمل كمحطة واحدة لتأدية كل ما هو مطلوب فيما يتعلق جبميع تسهي           

وهدفها هو مساعدة صغار منظمي املشاريع على بدء أعمال جتارية صغرية أو توسيع نطـاق               
عمل جتاري قائم عن طريق تقدمي قروض ميسرة أكثر مرونة، مثل القـروض ذات الفائـدة                

 وإعطاء   يف املائة، وتقليل قيمة الضمانات املطلوبة      ٤ و املنخفضة اليت تتراوح بني صفر يف املائة      
وتتاح القروض جملموعة عريضة من األنشطة التجارية الصغرية يف         . فترة مساح لتسديد القرض   

جمال األعمال الفنية واحلرف، والزراعة، وصيد األمساك، واحلياكة، والـصناعات الـصغرية            
وقد أثبتت هذه الـربامج     . ألغراض املشاركة يف األسواق العامة واملعارض لألغراض الدعائية       

وترد أدناه الربامج اليت تـضطلع      . ا حتظى بشعبية كبرية بني برامج صغار منظمي املشاريع        أهن
  .بإدارهتا وكالة االئتمان امليسر

  برنامج توظيف الشباب؛  )أ(  
 مرافق متويل األعمال التجارية الصغرية؛  )ب(  

 صندوق التنمية الزراعية؛  )ج(  

 برنامج التسويق ألغراض التصدير؛  )د(  

 . الصناعات الصغرية ) ه(  

 روبية سيشيلية لربنـامج     ٢٠٠٠٠/٢٥٠٠٠وتتراوح املبالغ القصوى للقروض من        -٥٠٧
 روبية سيشيلية للمشاريع    ٢٠٠٠٠٠التسويق ألغراض التصدير والصناعات الصغرية، وحىت       

 ٣٢٥ووفقاً لوكالة االئتمان امليسر، اعتمـد       . الزراعية ومشاريع األعمال التجارية الصغرية    
، ٢٠٠٨ويف  . خصـصت للنـساء   )  يف املائـة   ٥٧,٥( قرضاً   ١٨٧ بينها   ٢٠٠٦ضاً يف   قر

ومعظـم  . كانت من نصيب النـساء    )  يف املائة  ٤٥(  قرضاً ١٣٨ قروض، منها    ٣٠٥ اعتمد
الطلبات اليت تقدمت هبا نساء للحصول على قروض كانت يف إطار برناجمي توظيف الشباب              

مثل تفصيل املالبس، وإنتاج الوجبات اخلفيفة،     وقدمت قروض ألنشطة    . والصناعات الصغرية 
أما الرجال فحصلوا على قروض     . ورعاية األطفال، واحلرف اليدوية، وزراعة احلدائق املرتلية      

ألعمال مقاوالت الصيانة، والنجارة، والزراعة، واألعمال التجارية لبيع الوجبات اجلـاهزة،           
نامج توظيف الشباب ومرافق متويـل      وأعمال مقاوالت التنظيف وكان معظمها يف إطار بر       

والبيانات املتعلقة بالقيمـة اإلمجاليـة      . األعمال التجارية الصغرية وصندوق التنمية الزراعية     
غري أن السجالت تبني أن الرجال يقترضون من الربامج األكرب          . للقروض املقدمة غري متاحة   

   .اليت يكون فيه سقف القروض مرتفعاً
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 ١٩٩٦ويف عـامي    . غراض املقارنة  ليست متيسرة أل   ١٩٩٣قة بعام   والبيانات املتعل   -٥٠٨
. ، اضطلعت مؤسسة التنمية الصناعية السيشيلية بإدارة برنامج توظيـف الـشباب           ١٩٩٧و

 إىل أن مؤسسة التنمية الصناعية السيشيلية وافقت        ‘حالة املرأة ‘ عن   ١٩٩٤ويشري تقرير عام    
قدمة من نساء للحصول علـى قـروض    طلباً م١٧٦٩ قرضاً من بني ٤٣٠ على  ١٩٩٦يف  

 طلباً مقدمة من رجال للحـصول علـى       ٦٦٩ قرضاً من بني     ١٧٤وعلى  )  يف املائة  ٢٤,٣(
ورغم صعوبة املقارنة، ألن أرقام وكالة االئتمان امليسر هي . ١٩٩٧يف )  يف املائة٢٦(قروض 

الالئي حـصلن   أرقام جممعة لقروض قدمت يف إطار الربامج اخلمسة، يبدو أن أعداد النساء             
   .على قروض ملشاريع جتارية قد تضاعفت مرتني على مدى السبع عشرة سنة املاضية

 ٢احلالة   

كان املصرف التجاري الوحيد الذي استجاب لطلب احلصول على معلومـات هـو               -٥٠٩
واحلكومة من محلة األسـهم الرئيـسيني       . ١٩٩٩يوليه  /مصرف نوفوبنك الذي أنشئ يف متوز     

 ٢٢ Standard Chartered PLC  يف املائة من األسهم، بينما متتلك شركة٧٨ا متلك البنك ألهن يف
وللمصرف فرع رئيسي يف كل مـن فيكتوريـا ومـاهي وفـرعني يف              . يف املائة من األسهم   

ويـضم  . ويشرف عليه مصرف سيشيل املركزي ويرأسه جملس إدارة       . براسلني والديغ  جزيريت
 إىل  ٢٠٠٥ة عملـت مـديرة للمـصرف مـن سـنة            وهناك امرأة واحد  ( أعضاء   ٧ اجمللس
 رجالً، وهناك امرأتان يف جلنـة       ١٧ موظفاً من النساء و    ٧٧ويعمل يف املصرف    ). ٢٠٠٨ حنو

 أعضاء يشكلون جملـس إدارة      ٥ أعضاء، كما أن هناك امرأتني من بني         ٥االئتمان املكونة من    
   .غلن مناصب رفيعةووفقاً للمصرف، هناك مخس عشرة امرأة يش. جلنة األصول واخلصوم

ومل يتيسر احلصول من املصارف على إحصاءات أعداد أو قيم القروض اليت حصل               -٥١٠
  يف املائة من القروض املقدمة على مـدى        ٧٠وأفاد املصرف بصورة عامة أن      . عليها النساء 

وغالباً ما  .  سنة األخرية قد خصصت للنساء الالئي لديهن حسابات مع املصرف          ١٥-١٠  ال
 النساء بطلبات للحصول على قروض لشراء منـازل، أو لتطويرهـا، أو لتجديـدها               تتقدم
ويتقدم الرجال بطلبات للحصول على قـروض لـشراء         . صيانتها أو لشراء أجهزة مرتلية     أو

سيارات، وقوارب، وأجهزة كهربائية؛ وأجهزة صوتية متقدمة، كما تتقدم نسبة قليلة منهم            
وعندما يتقدم الرجال بطلبات لغـرض شـراء        . نازلبطلبات للحصول على قروض لشراء م     

  .منازل، فإهنم يفعلون ذلك باالشتراك مع النساء

 ٣احلالة   

والغـرض مـن   . ٢١ باملرسوم رقم ١٩٧٨أنشئ مصرف التنمية السيشيلي يف عام      -٥١١
املصرف هو اإلسهام يف التنمية االقتصادية للبلد بتقدمي مساعدات مالية للمشاريع الـسليمة             

قتصادياً واليت ميكن تنفيذها من الناحية التقنية يف جماالت الزراعـة، ومـصائد األمسـاك،               ا
وميول املصرف أساساً األعمال    . والصناعة، واخلدمات، والسياحة واملشاريع املتصلة بالسياحة     

ويعد هذا دوراً   . التجارية الصغرية احلجم إىل املتوسطة احلجم، مبا يف ذلك بدء أعمال جتارية           
  .وياً لكونه يساعد يف تعزيز إحدى الدعامات الرئيسية لالقتصادحي
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وحيظى املصرف بشعبية بني املشاريع الصغرية واملتوسطة بسبب شروط اإلقراض اليت             -٥١٢
ومتنح القروض بشروط ميسرة، مع فترة مساح وأمد طويـل لتـسديد            . تساعد على اإلجناز  

وبذل املـصرف جهـوداً كـبرية       . القرض قد تصل إىل مخس عشر سنة، حبسب املشروع        
وجلميع املواطنني السيـشيليني    . للمحافظة على أسعار الفائدة املنخفضة اليت متنح للمقترضني       

حقوق متساوية يف احلصول على قرض من مصرف التنمية السيشيلي ما دام القرض مستوفياً              
   ).٨يف التذييل وترد معايري طلبات القروض . (ملعايري املصرف والغرض منه مشروع إمنائي

وعلـى مـستوى   .  امرأة٢٩ رجال و٧ موظفاً يف املصرف يتألفون من  ٣٦ويعمل    -٥١٣
وعلى مستوى جملس اإلدارة، يـضم      .  من اإلناث  ٥ و  مديرين من الذكور   ٣اإلدارة، هناك   

ورئيس املصرف ونائب الرئيس كالمها مـن       .  من اإلناث  ٣ و  أعضاء من الذكور   ٥اجمللس  
   .لرئيس السابق فكانت تشغله امرأةأما منصب ا. الذكور
 أعداد وقيم القروض املعتمدة حبسب نـوع اجلـنس مـن            ٩ و ٨ويبني الشكالن     -٥١٤
 . كما يرد للتوضيح التحليل والتفسري املقدمني من املصرف.  وبعده١٩٩٣ عام

  ٨الشكل 
 القروض املعتمدة، حبسب السنة ونوع اجلنس

  
  .مصرف التنمية السيشلي  :املصدر
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  ٩ل الشك
  قيمة القروض املعتمدة، حبسب السنة ونوع اجلنس

  
 .مصرف التنمية السيشلي  :املصدر

والرجال أكثر اقتراضاً بدرجة كبرية من حيث عدد القروض وقيمتها وإن كان عدد               -٥١٥
وارتفع عدد القروض الـيت     . ١٩٩٣ذ  القروض اليت منحت للنساء قد أظهر زيادة مطردة من        

ويرجع االخنفاض الطفيـف    . مع مرور السنني  ) إناث/ذكور (‘الشركات‘اعتمدت حتت بند    
 .٢٠٠٨نوفمرب  / إلعادة اهليكلة االقتصادية للبلد اليت حدثت يف تشرين الثاين         ٢٠٠٩الذي حدث يف    

يع مصائد األمساك   الرجال مقترضون رئيسيون ملشار   ) ١(. وقدم املصرف ثالثة أسباب لذلك    
والزراعة بينما يقدم النساء طلبات تتعلق مبشاريع صغرية يف جماالت احلـرف، والتفـصيل،              

تقـدم  ) ٢(. وميثل هذا جزءاً كبرياً من ملف القروض      . وتصفيف الشعر، والصناعات احلرفية   
. فقططلبات القروض املتعلقة بالبنايات التجارية من شراكات من الرجال والنساء أو الرجال             

ويهيمن الرجال على القطاع الفرعي لسيارات األجرة وتأجري احلافالت الصغرية وتأجري           ) ٣(
وتقدمت . ونادراً ما تقدم النساء طلبات للحصول على قروض يف هذه القطاعات          . القوارب

  .امرأة واحدة للحصول على قرض يتعلق بسيارة أجرة

ال يهيمن على ملـف القـروض يف        ومن حيث القيمة، ميكن مالحظة أن جنس الرج         -٥١٦
 ماليني روبية سيشيلية    ١٠، بلغت قيمة القروض اليت منحت للنساء        ٢٠٠٩ففي عام   . املصرف

ومل جير املـصرف أي حبـوث،       .  مليون روبية سيشيلية   ٥٠بينما حصل الرجال على أكثر من       
يتعلـق   ولكن املصرف أبدى مالحظة مؤداها أن النساء أكثر حكمة وتفادياً للمخاطر فيمـا            

   .باالستثمار
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  ٢٧ اجلدول
 القطاعات اليت يهيمن عليها النساء، حبسب السنة

 ٢٠٠٩ ٢٠٠٨ ٢٠٠٥ ٢٠٠١ ١٩٩٧ ١٩٩٣ السنة 

 اخلدمات اخلدمات اخلدمات  اخلدمات اخلدمات الصناعة القطاع
 ٢٣ ٤٠ ١٩ ٧ ١ ٢ عدد القروض املعتمدة

 ٣٣ ٥٦ ٣٢ ٩ ١ ٢ جمموع القروض املمنوحة للنساء

 .مصرف التنمية السيشلية  :راملصد

  .  أعاله أن معظم القروض اليت منحت للنساء كانت يف قطاع اخلدمات٢٧ويبني اجلدول   -٥١٧

  ٤احلالة   

 وأسـس   ١٩٧٠االحتاد السيشيلي لإلقراض مصرف تعاوين لالدخار أنشئ يف سنة            -٥١٨
. ساعدة الذاتية املتبادلـة على فلسفة تعاونية وتتمثل قيمه األساسية يف املساواة واإلنصاف وامل        

. وهو ملتزم مببادئ عدم التمييز فيما يتعلق بالعنصر ونوع اجلنس والديانة واالنتماء السياسي            
ويتمثل دوره الرئيسي وأهدافه منذ إنشائه يف تشجيع االقتصاد فيما بني أعضائه من خـالل               

  . تعبئة املدخرات من أجل تقدمي قروض ألعضائه بسعر فائدة عادل
.  أشـخاص  ٥، مل يكن هناك أي نساء يف جملس إدارته املكون من            ٢٠٠٩ويف عام     -٥١٩

 موظفاً ٣٠ويستخدم املصرف . وخيدم النساء يف جلنة اإلشراف ويف جلنة االئتمان أو القروض    
وهناك امرأتان تـشغل كـل منـهما      .  امرأة ٢٢يعملون بنظام ساعات العمل العادية بينهم       

   .يهمنصب رئيس القسم الذي تعمل ف
 عضو يشكل النـساء     ١١٠٠٠ويزيد عدد أعضاء االحتاد السيشيلي لإلقراض عن          -٥٢٠

ومتنح . وتنطبق معايري منح القروض على مجيع األعضاء بغض النظر عن نوع اجلنس         . غالبيتهم
 . القروض لألعضاء على أساس صفاهتم، والضمان اإلضايف املقدم والقدرة على السداد

. ٢٠٠٩ مقترض يف عـام      ١٤٠٠ مليون روبية سيشيلية إىل      ٦٤وقدم ما جمموعه      -٥٢١
ووفقاً لسجالت املصرف، تنحو    . ولألسف، فإن اإلحصاءات غري مفصلة حبسب نوع اجلنس       

النساء إىل االقتراض من أجل شراء مستلزمات مرتلية مثل، األثـاث، والثالجـة، وأجهـزة           
انة املنازل فضالً عن شـراء      املطبخ، والغساالت، وأجهزة التلفزيون، وعمليات إصالح وصي      

أما الرجال فإهنم مييلون إىل االقتراض لـشراء        . األراضي وإنشاء أعمال جتارية صغرية النطاق     
، واألراضي، فضالً عن متويل مـشاريع       )ألغراض التجارة والرفاهية على السواء    (السيارات  

   .جتارية مثل حمال جتارة التجزئة وأعمال الصيانة
إىل الوفاء بالتزاماهتن، ومناقشة مشاكلهن وبذل غاية جهدهن لسداد         وتنحو النساء     -٥٢٢
والـشعور  . وتزيد حاالت التأخر يف سداد الديون كثرياً بني الرجال مقارنة بالنساء          . ديوهنن

 . بالفخر فضالً عن االلتزام واملسؤولية ملحوظ بدرجة أكرب بني النساء
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لشائعة وهي أن النساء غالباً ما يقترضن       وتبني دراسات احلالة األربع بعض األمور ا        -٥٢٣
نقوداً إلدخال حتسينات على بيوهتن وملشاريع صغرية يف اجملاالت املتصلة باحلرف والصناعات            

وعموماً، استمر  . وهن يقترضن مبالغ صغرية ويعول عليهن يف السداد       . اليت متارس يف املنازل   
ني وإن كانت ال توفر أرقـام دقيقـة   عدد القروض اليت منحت للنساء يف التزايد مع مر السن    

وغالبية املوظفني العاملني يف الوكاالت األربع من النساء ولكنـهن غـري            . ألغراض املقارنة 
  .ممثالت على قدم املساواة يف جمالس اإلدارة وال يف مستوى اإلدارة العليا

ـ     ٧٩٣ أنه كان يوجد     ٢٠٠٢ويبني التقرير املتعلق بتعداد       -٥٢٤ ساهبن  امرأة يعملـن حل
 ٣١٠ امرأة صاحبة عمل مقابل      ١٣١ و  رجالً يعمل حلساهبم اخلاص،    ٤٠٥٠اخلاص مقابل   

ولألسف، ال توجد إحصاءات حديثـة للرصـد     . ٢٠٠٢رجال من أصحاب العمل يف عام       
 صورة أوضـح إلجنـازات النـساء،        ٢٠١٠وسوف يوفر تعداد    . الدقيق ملا حيرز من تقدم    

   .لتجاريةكمنظمات للمشاريع ومالكات لألعمال ا

 مناذج ألفضل املمارسات لدعم املرأة يف جمال املشاريع الصغرية    

 بدور مهـم يف دعـم       ٢٠٠٤قامت وكالة دعم املشاريع الصغرية اليت أنشئت يف           -٥٢٥
. مشاركة املرأة يف النشاط االقتصادي وإقامة مشاريع صغرية، وحرف، وصناعات صـغرية           

احلكومة املتعلقة بتنمية األعمال التجارية الصغرية      وقد أنشئت الوكالة من أجل تنفيذ سياسة        
  .وتوفري هياكل للتنمية املستدامة لألعمال التجارية الصغرية

وتشغل امرأتان  ).  رجال ١٠ و  امرأة ١٣( موظفاً   ٢٣تستخدم وكالة املشاريع الصغرية       -٥٢٦
نية ولكنها تساعد   وال تقدم الوكالة تسهيالت ائتما    . منصيب مدير الوكالة ورئيس جملس إدارهتا     

األعمال التجارية الصغرية بتقدمي خدمات املشورة مثل توفري أفكار ملشاريع جتاريـة، وتـوفر              
. هويات للشركات، وتستكمل مناذج الطلبات ومقترحات املشاريع من أجل طلـب قـروض           

كما توفر املشورة والتوجيه بشأن التسويق وبناء القدرات من أجل حتسني مهـارات صـغار               
ومشلت بعض احللقات التدريبية اليت نظمتها الوكالة حلقات يف جمال          .  املشاريع احملتملني  منظمي

إدارة املشاريع التجارية، والعالقات مع املستهلكني، وتدريب شامل يف مجيع املسائل املتـصلة             
بالعمل التجاري، ومهارات البيع، فضالً عن تنظيم حلقات عمل لتحسني املهارات يف األعمال             

يف إنشاء هياكل    وقد ساعدت الوكالة  . فية مثل منتجات اخليزران، واأللياف، والنسيج، اخل      احلر
ومثانون يف املائة من رؤساء . مثل النسيج، وتفصيل املالبس، وتصفيف الشعر، ومجعيات األغذية       

كما تنظم الوكالة أحداثاً خاصة مثل املعارض واألسواق التجاريـة          . هذه اجلمعيات من النساء   
وقد أثبتت  . قتة ملساعدة األعمال التجارية الصغرية يف الترويج ملشاريعها التجارية وابتكاراهتا         املؤ

األسواق التجارية املؤقتة اليت تقام مبناسبة عيد امليالد أهنا حتظى برواج كبري لـدى اجلمهـور                
 وقد أعلنت مؤخراً عن جائزة متـنح لألعمـال        . وأتاحت للكثري من النساء تسويق منتجاهتن     

وتتوفر القائمة الكاملة لألنشطة    . التجارية الصغرية من خالل مسابقة تشجيعاً لإلجادة والتفوق       
  . www.senpa.scاليت تضطلع هبا الوكالة على اإلنترنيت من خالل املوقع 
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رتل ويعمل فيه عدد    مفهوم الصناعات الصغرية يعين ببساطة عمالً جتارياً يؤدي يف امل           -٥٢٧
 روبية سيشيلية كما أنـه غـري   ٨٠٠٠٠٠ أشخاص، ويدر عائداً سنوياً يقل عن        ٥يقل عن   

 ٥٦٨ و  امرأة ١١٦٨، كان لدى وكالة دعم املشاريع الصغرية        ٢٠٠٩ويف عام   . ملوث للبيئة 
  .رجالً مسجلني يف قطاع الصناعات الصغرية

  ٢٨ اجلدول
 دعم املشاريع الصغرية، حبسب نوع اجلنسالصناعات الصغرية املسجلة لدى وكالة 

 اإلناث الذكور القطاعات

 ٢٩٦ ٢٦٦ احلرف اليدوية

 ٤٤ ١١ البستنة

 ١٧٤ ١٠١ جتهيز األغذية

 ٧ ٣٢ الصناعات التحويلية

 ٩٨ ١٠١ اخلدمات الفنية

 ٥٤٦ ١٨ تفصيل املالبس

 ٣ ٣٩ عمليات اإلصالح والصيانة

 ١١٦٨ ٥٦٨ اجملموع الكلي 

 .كالة دعم املشاريع الصغريةو  :املصدر

 مببادرة من فنان أجنيب     ١٩٩١يف عام   ) APANA(أنشئ أتيليه بوآبرن احلريف اجلديد        -٥٢٨
كورشة ومركز للفنون لتوفري أنواع جديدة من اخلربات اخلالقة باستخدام مواد أعيد تدويرها             

م الـورق،    سنة من اخلربة يف اسـتخدا      ١٧وبعد  . للشباب الذين يعيشون يف جنوب ماهي     
والقصب، واألصداف، واخلزر املعاد تدويرها، بدأت اجلمعية، اليت يبلـغ عـدد أعـضائها              

 امرأة من مجيع الفئات العمرية، العمل يف صناعة الزجاج على نطـاق جتـاري               ٣٥النشطني  
وينظر إىل هذا الفن القائم منذ قرن من الزمان كوسيلة بالغة األمهية لتحويل اجلمعيـة               . صغري
. ظمة ذاتية التمويل فضالً عن أنه يساعد على محاية البيئة من أطنان من نفايات الزجاج              إىل من 

وميكن االطالع على املزيد من املعلومات عن طريق اجلمعية من موقعها علـى اإلنترنيـت               
www.apanango.org .  
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  ويف مجيع جوانب احلياة الثقافيةاحلق يف املشاركة يف األنشطة الترفيهية    

 الثقافة    

  ١٠اإلطار 
  احلق يف الثقافة

تعترف الدولة حبق كل شخص يف املشاركة يف احلياة الثقافية ويف أن ميارس،    ) ١(٣٩  
ويشجع، القيم والعادات الثقافية للشعب السيشيلي ويستمتع هبا رهناً بأي قيود ينص عليها  

 ...تمع دميقراطيالقانون وتكون ضرورية يف أي جم

تتعهد الدولة باختاذ خطوات معقولة لكفالة احملافظة على التـراث الثقـايف            ) ٢(٣٩  
 .والقيم الثقافية للشعب السيشلي

جلميع املواطنني احلق يف    ) ١٠اإلطار  (من الدستور السيشيلي    ) ١(٣٩تضمن املادة     -٥٢٩
 باحلياة الثقافية السيـشيلية واحملافظـة       املشاركة يف احلياة الثقافية واإلسهام حبرية يف النهوض       

، تتعهد الدولة باحملافظة على التراث الثقايف والقيم الثقافية للـشعب           )٢(ووفق الفقرة   . عليها
اإلطار العام، فـضالً عـن      ) ٢٠٠٤(وتوفر السياسة الثقافية جلمهورية سيشيل      . السيشيلي

وتعيد الـسياسة   . سيشيلية واحملافظة عليها  األهداف احملددة واملبادئ التوجيهية لتنمية الثقافة ال      
ويف . ‘الوصول إىل التنمية الثقافية وأشكال التعبري الثقايف حق لكل مـواطن          ‘التأكيد على أن    

للنساء والرجال حق النفـاذ     ‘ لكفالة أن يكون     ٩إطار اهلدف من التنوع الثقايف تسعى املادة        
   .‘ت الفنية والثقافيةعلى قدم املساواة جلميع الفرص املتاحة يف اجملاال

وتعتمد القدرة على املشاركة يف احلياة الثقافية على عدد من احلقوق األخرى، مثل               -٥٣٠
حرية التعبري، وحرية تكوين اجلمعيات للرجال والنساء مبوجب امليثاق السيشيلي للحقـوق            

   . من الدستور السيشيلي١١١واحلريات األساسية يف الفصل 
انونية حتول دون مشاركة املرأة يف النطاق الكامل لألنشطة الثقافية          وال توجد قيود ق     -٥٣١

وميكن للفنانني الرجال والنساء املشاركة يف الفنون بصورة فردية،         . اليت تقدمها إدارة الثقافة   
ويف أشكال األداء اجلماعي، واملعارض الفنية اجلماعية، أو يف الربامج الفنية اجملتمعيـة علـى               

  .مستوى املقاطعات

  إدارة الثقافة والفنون املتصلة هبا واملؤسسات الثقافية : معلومات أساسية    
تضطلع إدارة الثقافة يف وزارة التنمية اجملتمعية، والـشباب، والرياضـة والثقافـة       - ٥٣٢

وتتألف اإلدارة من شعبة الثقافـة،      . باملسؤولية عن ختطيط وتنظيم وتنمية الفنون والثقافة      
عامة مسؤولة  طين للفنون، ومؤسسة التراث السيشيلي، وكالمها هيئة        فضالً عن اجمللس الو   

 .أمام إدارة الثقافة
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احملفوظات الوطنية، واملتحف الوطين، واملكتبة     : وتضم شعبة الثقافة مخسة أقسام هي       -٥٣٣
والوثائق الوطنية، واملعهد الوطين للفنون االستعراضية، والبحوث املتعلقة بـالتراث الـوطين            

 ولكل معهد من هذه املعاهد والية حمددة لصون وتعزيز ومحاية وتطـوير التـراث               .ومحايته
ويضطلع باملسؤولية عن كل شعبة مدير عام يكون مسؤوالً أمام األمـني            . الثقايف السيشيلي 
  .العام إلدارة الثقافة

واجمللس الوطين للفنون يف سيشيل مسؤول عن الفنون، ومجعيات الفنون والفنانني             - ٥٣٤
وينظم عمله قانون   . مارسني يف جماالت الفنون البصرية، واالستعراضية واألدبية والرقمية       امل

). ١٩٩١، طبعة منقحة،    ١٣٦القوانني السيشيلية، الفصل    (اجمللس الوطين للفنون يف سيشيل      
مسؤولة عن اإلدارة اليومية للمجلس، ومسؤولة أمام       ) امرأة(ومدير اجمللس الوطين للفنون     

 ذكور  ٥( اجمللس الوطين للفنون     وجملس إدارة . لس إدارة اجمللس الوطين للفنون    الوزير، وجم 
هيئة استشارية لتشجيع وتطوير الفنون تضم تسعة أعضاء، يعينهم الوزير لفترة           )  إناث ٤و

   .مدهتا سنتان
ومؤسسة التراث السيشيلي مسؤولة عن صيانة وحفظ املواقع التارخيية والثقافية فضالً   -٥٣٥

ة وحفظ املناظر الطبيعية وهي مؤسسة مستقلة ملحقة بـالوزارة األم وهـي وزارة              عن صيان 
وينظم عملها قانون مؤسسة التراث السيشيلي      . التنمية اجملتمعية، والشباب، والرياضة والثقافة    

وأمام جملس املديرين املؤلف من ) رجل(وهي مسؤولة أمام املدير     ) ٢٠٠٦ لسنة   ١١القانون  (
  . سنوات٣يعينهم وزير الثقافة لفترة مدهتا )  إناث٣ وذكور ٥(مثانية أعضاء 

 اخلطط االستراتيجية    

الربامج املتـصلة حتديـداً     ) ٢٠١٢-٢٠٠٨(تبني اخلطة االستراتيجية إلدارة الثقافة        -٥٣٦
وال توجد برامج معينة . مبختلف جوانب الثقافة يف املعاهد الثقافية اخلمس التابعة لشعبة الثقافة

 . ت عنوان نوع اجلنسللمرأة حت

نـوع  ) ١٩٩١،  ١٣٦الفـصل   (ال يتناول قانون اجمللس الوطين للفنون يف سيشيل           -٥٣٧
ونتيجة لذلك، مل حتدد اخلطة االستراتيجية للمجلس الوطين للفنون         . اجلنس يف قانون اجمللس   

، )٢٠١٠(، وال خطة عمل اجمللس الوطين للفنون اليت هي أحدث منـها             )٢٠١٠-٢٠٠٩(
مج ومشاريع معينة لتشجيع املشاركة النشطة للمرأة والطفلة البنت يف الفنون أو إلبراز             أي برا 

   .وجودهن يف جمتمع الفنانني وبني عامة اجلمهور

  مشاركة الفتيات والنساء يف األنشطة الثقافية    
تشارك الفتيات والنساء بنشاط وبقدر أكرب من الفتيان والرجال يف مجيـع األنـشطة                -٥٣٨
ية اليت جيري تنظيمها يف املدارس وعلى مستوى اجملتمع احمللي، واليت تشاهد على نطـاق               الثقاف

واسع ضمن التظاهرات الوطنية مثل مهرجان كريول الذي يعقد سنوياً احتفاالً بالتراث الثقايف             
. املعروضات الفنية والثقافية على املستوى الوطين ال حتقق توازناً بني النساء والرجال           . لسيشيل
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والنساء ميثلن أغلبية يف العروض التلقائية والشعبية للثقافة الشعبية وللربامج الفنية اجملتمعية علـى              
وتشارك الفتيات بأعداد أكرب من الفتيان يف األنشطة واملـسابقات الـيت            . مستوى املقاطعات 

ة بثقافـة   ينظمها اجمللس الوطين للفنون يف سيشيل واحملفوظات الوطنية لتشجيع املعارف املتعلق          
بينما تشارك أعداد أكرب من البنني يف األنشطة اليت جتري يف اهلواء الطلق واليت ينظمها               . سيشيل

  ).٣انظر التذييل . (املتحف الوطين، للنهوض باملعارف املتعلقة بالبيئة الطبيعية

الفنـون، التابعـة    ويقدم اجملال الربناجمي لألنشطة الفنية املرئية، يف املعاهد التقنية املتعددة             -٥٣٩
. لوزارة التعليم مقررات دراسية يف التصميم، واملنسوجات، واألزياء، والفنون اجلميلة واجلرافيـك      
. ومتثل الفتيات غالبية الطلبة امللتحقني مبدرسة الفنون املرئيـة ومعهـد الفنـون االستعراضـية              

عض الوقـت يف فنـون      الوطين للفنون االستعراضية معهد يقدم مناهج دراسية تدرس لب         واملعهد
 ٢٠٠٨ومن  . سيشيل املوسيقى، والرقص، واملسرح، مبا يف ذلك املوسيقى والرقص التقليديني يف         

 طـالب،   ١٠٩، سجلت مدرسة املوسيقى والرقص ما جمموعه        ٢٠١٠يناير  /حىت كانون الثاين  
)  سـنة ١٢دون سـن  ( فتيات ٧ويف مدرسة الدراما سجلت .  ذكورا٣١ً و منهم إناثاً  ٧٨ كان
، التحـق جبوقـة     ٢٠٠٨/٢٠٠٩ ويف الفترة . ومل يتقدم مرشحون من الذكور    . ٢٠٠٩عام   يف

والتحـق جبوقـة اإلنـشاد      .  فتيان ٤ و  فتاة ٣٩ عضواً،   ٤٣اإلنشاد الوطنية لألطفال ما جمموعه      
   . من الرجال١٦ و من النساء٤٤، ٢٠٠٨/٢٠٠٩ عضواً يف ٦٠للكبار ما جمموعه  الوطنية
 غالبية العاملني يف إدارة الثقافة، واجمللـس الـوطين للفنـون،            ويشكل النساء أيضاً    -٥٤٠

وهم مسؤولون إىل حد كبري عـن       ).  رجالً ٨٨ و  امرأة ١٨٨. (ومؤسسة التراث السيشيلي  
ويشكل النساء الغالبية العظمى مـن أمنـاء        . تنظيم األنشطة الثقافية فضالً عن إدارة الثقافة      

  .حف الوطنية، واحملفوظات الوطنيةاملكتبات والبحاث يف معهد كريول، واملتا

وعلى ذلك كان النساء أيضاً هن األكثر تضرراً من عملية تقليص احلجم اليت نفذهتا                -٥٤١
 . احلكومة يف مجيع الوزارات كجزء من برنامج اإلصالح االقتصادي

 املرأة يف املناسبات الفنية الدولية     

حداث الفنية الدوليـة كاملهرجانـات،   تتاح للنساء فرص متساوية للمشاركة يف األ       -٥٤٢
  .وحفالت الرقص واملوسيقى، واملعارض الفنية، واملعارض وحلقات العمل األدبية

 فنانني من الذكور، مقابل فنانة واحدة من اإلنـاث يف           ٧، شارك   ٢٠٠٨ويف عام     -٥٤٣
ث يف  فنانات من اإلنا٨ و فناناً من الذكور٥٦، شارك ٢٠٠٩ويف عام . معرض فين باخلارج
  . مهرجانات دولية

وخـالل  .  جـوائز دوليـة يف الفنـون       ٨كما جنح نشاء سيشيل يف الفوز بعدد          -٥٤٤
 فاز الكتاب والشعراء النساء خبمس جوائز أدبيـة، وجـائزة فنيـة،             ٢٠٠٩-١٩٧٦ الفترة

   .وجائزتني يف املوسيقى، ليصل اجملموع إىل مثاين جوائز مقابل تسع جوائز فاز هبا الرجال
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 أة كموظفة فنيةاملر    

مثـل املوسـيقى    (النساء والفتيات أقل حضوراً يف األشكال الفنية األكثر ظهـوراً             -٥٤٥
ووفقاً . ، ويقل عدد النساء عن عدد الرجال الذين يشاركون يف األعمال الفنية كمهنة            )والفن

 ٢٤( ١٥٥لإلحصاءات احلالية املقدمة من اجمللس الوطين للفنون يف سيشيل، هناك ما جمموعه 
من جمموع الفنانني يف سيشيل )  يف املائة ٧٦( رجالً   ٤٩١امرأة ميارسن الفن، مقابل     ) يف املائة 

والنـساء  .  فناناً يعملون يف اجملاالت الفنية البصرية واالستعراضية واألدبية  ٦٤٦البالغ عددهم   
وهن .  واملسرح أكثر ظهوراً يف جماالت الفنون األدبية، واألزياء، والفرق املوسيقية التقليدية،         

 .  وحناتات، وموسيقيات منفرداتأقل ظهوراً كفنانات،

الصناعات ( من املشاريع الفنية اليت متثل أعماالً جتارية صغرية يف سيشيل            ٣٣وهناك    -٥٤٦
وهناك عدد  . وليس هناك نساء هلن حقوق ملكية يف صناعات فنية        . ميلكها رجال ) االبتكارية

عني للحصول على منح مـن اجمللـس الـوطين للفنـون يف             قليل جداً من النساء الالئي يس     
، أو للحصول على قروض للمشاريع الفنية اليت تشكل أعماالً جتارية صغرية مـن              )٥٩(سيشيل

  .الوكالة احلكومية لالئتمان امليسر

 ١٦٠٠، قدم اجمللس الوطين للفنون منحة لفنانة واحدة قيمتها          ٢٠٠٨ويف عام     - ٥٤٧
 روبية سيشيلية من ٥٩٥٥٣ فناناً من الذكور ما جمموعه ١٨لب روبية سيشيلية، بينما ط

.  روبية سيـشيلية   ٦١٢١٣مجلة املبالغ املخصصة للفنانني يف إطار هذا الربنامج والبالغة          
 روبيـة   ٢٥٦٥٦٢,٩٠ فناناً من الذكور على مبلغ إمجالية        ٣٧، حصل   ٢٠٠٩  ويف عام 

 لتنظيم معـارض فنيـة      ٣٠٨٩,٧٠ من النساء طلبتا قروضاً جمموعها       ٢سيشيلية مقابل   
  .لفنانني منفردين

وتعتمد مجيع الطلبات املقدمة للحصول على منح دون متييز من اجمللس الوطين على               -٥٤٨
وكما تبني اإلحصاءات، فإن مـن الواضـح أن   . أساس معايري وضعها اجمللس الوطين للفنون    

  .امجالفنانات النساء ال يستفدن االستفادة الكاملة من هذا الربن
وميكن للفنانني أيضاً احلصول على قروض أعلى قيمة من وكالة االئتمان امليـسر يف                -٥٤٩

وزارة املالية، اليت تقدم ملشاريع األعمال التجارية الصغرية قروضاً لبدء استديوهات لتسجيل            
املوسيقى، ومعارض فنية، وإلنتاج األفالم، وإنشاء فرق موسيقية، وصاالت للترفيه املوسيقي           
تعتمد على التسجيل على األقراص املسجلة، واإلنتاج السينمائي واملوسيقى، ونشر الكتـب،    

   .وإلقاء الشعر، يف مجلة أنشطة أخرى

__________ 

 روبيـة   ٥٠٠٠يقدم برنامج املنح التابع للمجلس الوطين للفنون يف سيشيل للفنانني منحاً حبد أقصى قدرة                )٥٩(
الفنية الصغرية، مثل إصدار ألبوم موسيقي أو شراء مستلزمات فنية أو أجهزة موسـيقية،  سيشيلية للمشاريع   

 .  أو إعادة إصدار األعمال الفنية على أقراص الفيديو، أو إقامة املعارض الفنية، أو اإلنتاج املسرحي
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وميكن للنساء الراغبات يف احلصول على مساعدة ملشاريع صغرية ومتوسطة متـصلة              -٥٥٠
مج خمتلفة تقدمها    روبية سيشيلية يف إطار برا     ٢٠٠٠٠٠بالفنون طلب قروض تصل قيمتها إىل       

وتشري اإلحصاءات املستقاة من الوكالة أن امرأتني فقـط تقـدمتا           . وكالة االئتمان التساهلي  
 ٣٥٠٠٠  وأن امرأة واحدة حصلت على قرض مببلغ       ٢٠٠٨بطلبات للحصول على قروض يف      
 منهم ١٣، حصل ٢٠٠٩ ويف عام.  طلباً مقدمة من رجال١٤روبية سيشيلية إلنتاج فيلم مقابل 

  .ومل تتقدم أي نساء بطلبات للحصول على قروض. ى قروضعل

 العوامل والصعوبات    

مل جتر أي دراسات ملعرفة السبب يف أن الفتيات والنساء ال حيافظن على اهتمامهن                -٥٥١
بالفنون أو لاللتحاق مبهن فنية بعد انتهاء املرحلة املدرسية على الرغم من اهتمامهن والتزامهن          

تنـشئتهم  . وطرح عدد من العوامل لتفسري ذلـك . توفر فرص متساوية هلن بدراسة الفنون و  
الثقافية؛ والعوامل االجتماعية، مثل احلمل يف سن مبكرة وحتول الفتيات والنساء املراهقـات             
إىل أمهات غري متزوجات؛ وافتقار الفنانات النساء للتشجيع من األزواج أو اآلبـاء علـى               

حملافظة على أسرهن أو عالقاهتن؛ والوصم االجتماعي الـذي         مواصلة اهتماماهتن الفنية مع ا    
   .يلحق يف أحيان كثرية بالنساء الالئي يتخذن من الفن مهنة هلن

 التحسينات املتوخاة    

جيري يف الوقت الراهن تنقيح قانون اجمللس الوطين للفنون يف سيـشيل اسـتجابة                 -٥٥٢
ضالً عـن الـتغريات الـيت حـدثت يف          للتطورات اليت حدثت يف جمايل الفنون والثقافة، ف       

ويعمل اجمللس الوطين للفنون منـذ إنـشائه يف         . السياسات، واليت يتعلق أحدها بنوع اجلنس     
ومع ذلك،  . ، على تشجيع ومساعدة مجيع الفنانني من الرجال والنساء دون متييز          ١٩٨٤ عام

 وسيتم تصحيح ذلك    .مل حيدد اجمللس حىت اآلن برامج أو مشاريع للنساء أو للبنات األطفال           
عن طريق إضافة نص يف القانون املنقح للمجلس الوطين للفنون ال يعاجل أوجـه اخللـل يف                 
التوازن بني الرجال والنساء العاملني يف جمال الفن فحسب، وإمنا يبدأ أيضاً بـرامج متـصلة                

ي يقدم هلن،   بالنساء لتشجيعهن على زيادة املشاركة، وزيادة الدعم املعنوي والفين واملايل الذ          
وزيادة تشجيع النساء الفنانات وما يقدمنه من أعمال على الصعيد احمللـي، فـضالً عـن                

   .تشجيعهن على الصعيدين اإلقليمي والدويل

 املرأة واأللعاب الرياضية    

ترمي السياسة اليت تتبعها سيشيل يف جمال األلعاب الرياضية إىل كفالة توفري الفرصة               -٥٥٣
سة الرياضة وتلقي دروس يف التربية الرياضـية، واكتـساب املهـارات            لكل سيشيلي ملمار  

الرياضية األساسية؛ وعادة ممارسة األنشطة الرياضية واالستمتاع جبميع أشكاهلا كأسـلوب           
 . حياة، وإتاحة الفرصة له لتنمية مواهبه الفردية والوصول هبا إىل أقصى حد ممكن
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، عندما أنشئت اللجنة األوليمبية ١٩٧٩ عام وانضمت سيشيل إىل الساحة الدولية يف  -٥٥٤
وكانت أول منافسة دولية تشترك فيها هي الدورة األوىل لأللعاب الرياضية جلزر احمليط . الوطنية

 أول مشاركة لسيشيل ١٩٨٠كما شهد العام . ١٩٧٩اهلندي اليت عقدت يف ريونيون يف عام 
 بإنشاء األقاليم الرياضية ١٩٨٠احلكومة يف ويشجع القرار الذي اختذته . يف األلعاب األوليمبية

  .على املشاركة اجلماهريية يف األلعاب الرياضية

ويشارك النساء يف سيشيل يف النطاق الكامل لأللعاب الرياضية الفردية واجلماعيـة              -٥٥٥
املتاحة يف البلد باستثناء املالكمة، وقد اختذ عدد من التدابري لتيـسري مـشاركة النـساء يف                 

تصادف أن  (، أنشأ الوزير املسؤول عن األلعاب الرياضية        ١٩٩٩ويف عام   . عاب الرياضية األل
جلنة معنية باملرأة واأللعاب الدراسية لدراسة املسائل       ) امرأة كانت تشغل ذلك املنصب عندئذ     

وكان احلافز على اختاذ هذه اخلطوة هو أن سيشيل         . املتعلقة باملرأة واأللعاب الرياضية يف البلد     
رت تطبيق إعالن برايتون بشأن املرأة واأللعاب الرياضية واالستجابة لنداء ويندهوك مـن             قر

 كانت مهمة بـصفة     ١٩٩٩وكانت قد أنشئت قبل ذلك جلنتان، غري أن سنة          . أجل العمل 
 روبيـة سيـشيلية     ١٠٠٠٠٠خاصة ألن اللجنة تلقت فيها ألول مرة ميزانية بلغت قيمتها           

وعلى مر السنني، خفضت امليزانية املخصـصة  . أمام الوزيروأصبحت مسؤولة بصفة مباشرة   
 .  روبية سيشيلية٢٦٠٠٠ روبية سيشيلية إىل ١٠٠٠٠٠هلا من 

ونظمت اللجنة يوماً لأللعاب الرياضية للنساء مبناسبة اليـوم الـدويل للمـرأة يف                -٥٥٦
لقـة  واسـتهدفت احل . مايو من السنة نفسها/، واستضافت حلقة دراسية يف أيار    ١٩٩٩ عام

الدراسية حتديد املشاكل اليت تواجه املرأة السيشيلية يف جمال األلعاب الرياضية، واقتراح حلول             
وبعد احللقة، أنشئت اجلمعية السيشلية للمرأة واأللعاب الرياضية كما وضعت خطة عمل      . هلا

كفالة وصول الفتيات والنساء للنطاق     "وكان اهلدف من اخلطة هو      . ٢٠٠٤-٢٠٠٠للفترة  
كامل للفرص واخليارات ومعاملتهن معاملة منصفة كمشاركات يف األلعـاب الرياضـية            ال

أكتـوبر  /سـبتمرب وتـشرين األول    / ونظمت اللجنة خالل شهري أيلول     ".واألنشطة البدنية 
، حلقة دراسية للشباب عن مواضيع خمتلفة مشلت املالحقة اجلنـسية، وضـغط             ٢٠٠٠ عام

ومت التخطـيط   . ساءة استعمال العقاقري، والتعامل العادل    األقران، واحلمل يف سن املراهقة، وإ     
  . يف جزيريت براسلني والديغ٢٠٠١لتنظيم حلقات دراسية مشاهبة للشباب يف عام 

ـ وبناء على دعوة من الرابطة السيشيلية لأللعاب األوليمبية وألعـاب              -٥٥٧  ثالكومنول
 مـن سيـشيل، وموريـشيوس،       واجلمعية السيشيلية للمرأة واأللعاب الرياضية التقى نساء      

 للمناقشة وتبادل اخلربات من أجـل حتـسني         ٢٠٠٨والرينيون، ومدغشقر يف سيشيل يف      
وتضمنت املواضيع اليت مشلها اللقاء التربية الرياضية       . مشاركة املرأة يف مجيع اجملاالت الرياضية     

ة للرياضـة،   للفتيات يف املدارس، ودور احلكومة ووسائط اإلعالم يف تشجيع ممارسة املـرأ           
وتطور مشاركة املرأة يف إدارة األلعاب الرياضية فضالً عن حتسني صحة ورفاه املـرأة مـن                

  . خالل األنشطة البدنية



CEDAW/C/SYC/1-5 

GE.12-41452 156 

: ، أجريت دراستان استقصائيتان كانت أهدافهما الرئيـسية هـي         ١٩٩٩ويف عام     -٥٥٨
والتحكـيم  عقد مقارنة بني عدد النساء وعدد الرجال املشاركني يف أعمال التـدريب              )١(

واإلدارة لأللعاب الرياضية اإلثىن عشر اليت مشلتها دورة األلعـاب جلـزر احملـيط اهلنـدي                
   .دراسة حالة املرأة يف األلعاب الرياضية ووضع استراتيجيات مناسبة لدعمها )٢(

توصلت الدراسة االستقصائية األوىل إىل أنه يف احلني الذي متثل فيه النساء والفتيات               -٥٥٩
ن نصف سكان البلد، فإن مشاركتهن يف األلعاب الرياضية واألنشطة الترفيهية تقـل             أكثر م 

كما أن وضع النساء فيما يتعلـق بالـدور الـذي    . كثرياً عن مشاركة نظرائهم من الذكور  
يضطلعن به يف املنظمات الرياضية والترفيهية غري مساو لوضع الرجل، كمـا يتـضح مـن                

 باستثناء املدربني الثالثة الذين     ٢٠٠٩ة إىل حد كبري يف عام       واحلالة مشاهب .  أدناه ٢٩ اجلدول
 .متت إضافتهم يف كرة القدم، والكرة الطائرة وكرة السلة

  ٢٩ اجلدول
  عدد النساء يف جماالت التدريب والتحكيم واإلدارة

 النسبة املئوية للنساء الرجال النساء 

 ٪٣,١ ١٢٩ ٤ التدريب
 ٪٣١ ١٧١ ٧٧ التحكيم
 ٪٢١,٢ ٨٥ ٢٣ اإلدارة

 .اجمللس الوطين لأللعاب الرياضية  :املصدر

وحددت الدراسة االستقصائية الثانية العوائق التالية أمام مشاركة املرأة يف األلعـاب              -٥٦٠
 : الرياضية

  املسؤوليات املرتلية/ضغط الوقت •
  احلوافز املالية لألمهات غري املتزوجات •

  خدمة األطفال •
  املواصالتمشاكل/بعد املسافة عن املرتل •

 االفتقار إىل الثقة بالنفس •

 املشاكل الصحية املتعلقة بالوزن/سوء الصورة املتخيلة عن الذات •

 القرارات غري العادلة/املالحقة اجلنسية •

 نقص املعلومات •

 الشركاء /غرية األزواج/نقص التواصل داخل األسرة •

  سنة ٣٥عدم القيام بأي أنشطة للفئة العمرية اليت تزيد عن  •
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 قار إىل التدريب الرفيع املستوى االفت •

 عدم وجود حكام ومدربني وإداريني من النساء  •

 سوء تغطية وسائل اإلعالم للنساء •

ووضعت ) انظر التذييل ( استراتيجية   ٣٢وملعاجلة هذه املسائل، حددت قائمة تضم         -٥٦١
ورغم القيود العديدة، أحرزت الرياضـيات السيـشيليات        ). ٢٠٠٤-٢٠٠٠(خطة عمل   

ومن بني بعض أبرز النساء     . ات هائلة وحققن نتائج أعلى وأفضل للبلد مقارنة بالرجال        إجناز
، )الـسباحة (الالئي حصلن على ميداليات يف البطوالت اإلقليمية والدولية شارون أوسـتني         

يف األلعـاب   ) الرمح(، كما شاركت ليندي ليفو أجريكول       )ألعاب القوى (وسيلني البورت   
، )الليـزر (، وميغي جريترود    )رفع األثقال (، وجانيت ثريلريمونت    ٢٠٠٨األوليمبية يف عام    

وعلى مستوى ). ٢٠٠٨تنس الريشة، وشاركت يف األلعاب األوليمبية يف   (وان  -وجوليت آه 
التحكيم، حققت جيوفانا روسو، مديرة األلعاب الرياضية للمستوى الرفيع، أعلى درجة يف            

والرياضة اجلماعية الوحيدة اليت تفوقـت فيهـا        ). حكم فين دويل  (حتكيم األلعاب الرياضية    
  .سيشيل هي الكرة الطائرة

 هي منظمة دون إقليمية هتدف إىل تشجيع        وجلنة الشباب والرياضة للمحيط اهلندي      -٥٦٢
النهوض بالشباب واأللعاب الرياضية بني أعضائها الذين يضمون البلدان اجلزريـة الناطقـة             

 هذه املنظمة ومشهورة بأهنا تسعى حبماس لتـشجيع         وسيشيل عضو يف  . بالفرنسية وجيبويت 
ومن شدة محاسها لذلك، كانت سيشيل      . مشاركة الفتيات والشابات يف مجيع برامج اللجنة      

 مبـشاركة الـذكور واإلنـاث يف مجيـع          ٢٠٠٨أول عضو يستضيف ألعاب اللجنـة يف        
  .التخصصات الرياضية الستة املختارة

 ألعاب الرياضية للجميع    

جمللس الوطين لأللعاب الرياضية فيه قسم يشجع كل فرد على ممارسـة األلعـاب              ا  -٥٦٣
ويتجلى أحد املظاهر اجليدة يف هـذا       . الرياضية وينظم عدداً كبرياً من األنشطة خالل السنة       

الشأن يف التوازن اجليد بني الرجال والنساء الذين يشاركون يف األنشطة باستثناء كرة القدم              
 . لرجال بنسبة أكرب وكرة الشبكة اليت تقتصر على النساء فقطاليت يشارك فيها ا

وجتذب األنشطة اخلاصة باألطفال أعداداً متساوية من البنني والبنات كما حيـدث              -٥٦٤
وميثل النساء أغلبية يف األنشطة      .الشيء نفسه يف األنشطة اليت جيري تنظيمها يف أماكن العمل         

اقة البدنية، واألنشطة املخصصة لكبار السن، واملشي،       األخرى، مثل فصول احملافظة على اللي     
وهناك أعداد متساوية من الرجال والنساء تشارك يف املشي يف الطبيعـة، والـسري              . واهلرولة

كما اكتسب برنامج اجلري ملـسافات      . ملسافات طويلة حمددة يف مسارات معينة، والسباحة      
.  يف املائـة ٦٠ نسبة مشاركة الرجـال فيـه   معينة يف البيئات الطبيعية شعبية كبرية، إذ تبلغ 

  .نشاط املشي فتزيد فيه نسبة النساء أما
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  ١٤ ملادةا  
 حقوق املرأة الريفية

  حضري يف سياق جزر سيشيل /تعريفا ريفي    
يف التعريف الدقيق، ال توجد مناطق ريفية يف سيشيل باستثناء بعض اجلزر اخلارجية               -٥٦٥

رها شركة تنمية اجلزر، وهي شركة شـبه حكوميـة أنـشئت يف             املتناثرة جغرافياً واليت تدي   
وال يوجد سـكان    .  من أجل تشجيع الزراعة والسياحة يف بعض اجلزر الطرفية         ١٩٨٠ عام

والعاملون يف قطاعي السياحة والزراعة يعملون بعقود حمددة املـدة          . مستقرون يف تلك اجلزر   
وال يـستخدم تقريـر     . مجيع املرافق لدى شركة تنمية اجلزر، وتتاح هلم فرص الوصول إىل          

  . حضري/التعداد التصنيف ريفي
 مقاطعة تستخدم كدوائر ألغراض االنتخابات التـشريعية        ٢٥وسيشيل مقسمة إىل      -٥٦٦

والسكان يف سيشيل   . والرئاسية وكوحدات جغرافية ألغراض اإلدارة وخدمات اجملتمع احمللي       
ومجيـع املقاطعـات،    ). ٣٠اجلـدول   (زر  موزعون توزيعاً غري منتظم بني املقاطعات واجل      

موجـودة يف   ) مقاطعتان يف براسلني ومقاطعة الديغ واجلزر اخلارجيـة       (ثالث منها    باستثناء
وهناك توزيع منتظم إىل حد كبري للرجال والنـساء يف كـل            . ماهي، وهي اجلزيرة الرئيسية   

  . يف املائة من السكان الوطنيني يف جزيرة ماهي٧٨ويعيش . مقاطعة

  ٣٠اجلدول 
 ، حبسب نوع اجلنس٢٠٠٢أعداد السكان حبسب التقسيمات اإلدارية يف 

 اجملموع إناث ذكور املنطقة/التقسيم اإلداري
املساحة بالكيلومترات  

 املربعة
ــدد  عــ

 السكان

      القسم األوسط 

 ٦٦١ ٤,٤١٣٧٢ ٢٩١٩ ١٥٥٩ ١٣٦٠ بيل إير

 ٢٦١٦ ١,٣٨٠٦٩ ٣٦١٢ ١٧٠١ ١٩١١ انغليش ريفر

 ١٤٢٧ ١,٦٧٥٣٦ ٢٣٩١ ١١٨٦ ١٢٠٥ مبل يل ما

 ٢٦١٩ ١,١٨٧٣١ ٣١١٠ ١٥٨٨ ١٥٢٢ مونت بكستون

 ٢٠١٣ ١,٧٨٧٢ ٣٥٩٨ ٢٠٣٢ ١٥٦٦ مونت فلريي 

 ١٠١٢ ٣,٣٧٣٩٢ ٣٤١٤ ١٦٣٦ ١٧٧٨ بليزانس

 ٢٨٣٧ ٠,٩٤٢٣٥٢ ٢٦٧٣ ١٢٥٢ ١٤٢١ روش كاميان

 ٢٣٠٧ ١,٤٢٠١٧ ٣٢٧٧ ١٦٠٦ ١٦٧١ سانت لويس

      القسم الشرقي

 ١٤٥٢ ٢,٤٥٤٤ ٣٥٦٤ ١٧٤٢ ١٨٢٢ أوبيرتأنسي 

 ٥١٣ ٧,١٨٢٠٧ ٣٦٨٩ ١٨٣٦ ١٨٥١ أنسي رويال
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 اجملموع إناث ذكور املنطقة/التقسيم اإلداري
املساحة بالكيلومترات  

 املربعة
ــدد  عــ

 السكان

 ٣٨٨ ٨,٢٨٠٠٦ ٣٢١٥ ١٥٩١ ١٦٢٤ أوكاب

 ٣٤٣ ١٠,٠٤٥٤٢ ٣٤٤٨ ١٦٦٨ ١٧٨٠ كاسكيد

 ٨٠٥ ٣,٣٧٣٩٥٣ ٢٧١٧ ١٣٧٤ ١٣٤٣ بوينت الرو

 ١٨٢ ١٤,٣٤١٨ ٢٦٠٩ ١٢٧٢ ١٣٣٧ تاكاماكا 

      القسم الشمايل

 ٧٥١ ٥,٨٥١٤٣ ٤٣٩٤ ٢٠٦٩ ٢٣٢٥ أنسي إتوال

 ٨٢٩ ٤,٦٠٥٦٣ ٣٨١٦ ١٩٠٢ ١٩١٤ بو فالون

 ٣٨٦ ٩,٣٧٩١٨ ٣٦٢٢ ١٧٣١ ١٨٩١ بيل اومرب 

 ٥٣٨ ٦,٦٨٢٣٧ ٣٥٩٢ ١٨١٧ ١٧٧٥ غالسيس

      القسم الغريب

 ٣٣٥ ١٢,٠٦٣٥٥ ٤٠٣٦ ١٩٦٧ ٢٠٦٩ أنسى بويلو 

 ١٦٥ ١٥,٧٥١٦ ٢٥٩٤ ١٢٦٦ ١٣٢٨ غراند أنسي ماهي

 ٢٤٧ ١٢,٠٦٨٣٧ ٢٩٨٤ ١٤٦١ ١٥٢٣ باي الزار

 ٨٢ ٢٦,٦٧٥٩ ٢١٨٤ ١٠٩٣ ١٠٩١ بورت غلود

      قسم براسلني 

 ١٦٦ ٢٢,٥٥٣ ٣٧٣٦ ١٩٢٦ ١٨١٠ باي سانت آن

 ٢٢٤ ١٥,٠٥٦٧١ ٣٣٦٧ ١٨١٩ ١٥٤٨ غراند أنسي براسلني 

 ١٤٤ ١٤,٦ ٢١٠٤ ٨٧٦ ١٠٧٠ ال ديغ

 ٤ ٢٤٨,١ ١٠٩٢ ٨٧٦ ٢١٦ جزر أخرى

 ١٧٩ ٤٥٥,٥ ٨١٧٥٥ ٤١٠٠٤ ٤٠٧٥١ اجملموع

 ٢٠٠٢املكتب الوطين لإلحصاءات، تعداد املساكن والسكان،   :املصدر

نقالً عن مـصدر     (١٠+ووفقاً لتقرير سيشيل بشأن املؤمتر الدويل للسكان والتنمية           -٥٦٧
، فإن سيشيل واحدة من أكثر البلدان حتضراً يف احمليط )١٩٩٧لربنامج األمم املتحدة اإلمنائي، 

واملناطق احلضرية كنـسبة    )  يف املائة  ٦٠(سبة املئوية للسكان احلضريني     اهلندي من حيث الن   
وترتفع طبوغرافية األرض ارتفاعـاً     ).  يف املائة  ٢٣حنو  (مئوية من املساحة اإلمجالية لألراضي      

 متر مما جيعلـها غـري مناسـبة    ٩٠٠حاداً من السهول الساحلية الضيفة ليصل ارتفاعها إىل       
 . ملائة من املساحة اإلمجالية لألراضي حممية لكوهنا حمميات طبيعية يف ا٥٠وحنو . لالستيطان
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  ١٠الشكل 
  ٢٠٠٨الكثافة السكانية التقديرية يف ماهي، 

 

٢٨١٦- ٢٤٧٠  
٣٣٤٦- ٢٨١٧  
٣٨٠٢- ٣٣٤٧  
٤٨٨٥- ٣٨٦٣  

 .لإلحصاءات الوطيناملكتب :املصدر
  .٢٠٠٢ تعداد لتوزيع مماثل سكاين توزيع بفرض :مالحظة
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 ١٩٩٤ نـسمة يف     ١٦٣ارتفع متوسط الكثافة السكانية لكل كيلومتر مربع مـن            -٥٦٨
ـ     ). ٢٠٠٨املكتب الوطين لإلحصاءات،     (٢٠٠٨ نسمة يف    ١٩١ إىل رقم ورغم أن هـذا ال
يزال منخفضاً، فإن الكثافة السكانية مرتفعة يف بعض املقاطعات، مثل أنغلـيش ريفـر،               ال

 . ومونت باكستون، وسانت لويس، اليت تشكل جزءاً من ضواحي فيكتوريا

 ٥٢٥واستلزمت ندرة األراضي الالزمة ألغراض التنمية الصناعية واالستيطان ردم حنو             -٥٦٩
وجيري حالياً بناء مشروع إسـكاين      . ة تعمري الساحل الشرقي   هكتاراً من البحر كجزء من خط     

 وحدة يف واحدة من اجلزر اليت مت ردمها بالقرب من فيكتوريا يسمى مـشروع   ٨٠٠كبري من   
   .ومن مث يقدر أن التوسع احلضري سوف يستمر يف الزيادة خالل السنوات القادمة. الصمود
 الرئيستني ومها براسلني والديغ يوجـد يف        ومجيع املقاطعات يف ماهي ويف اجلزيرتني       -٥٧٠

كل منها مدرسة، ومركز صحي، ومركز جمتمعي، وإدارة للمقاطعة، وحوانيـت ومرافـق             
  .وتتوفر جلميع النساء فرصة االستفادة من مجيع املرافق املوجودة يف املقاطعات. أساسية

 النقل    

 كيلـومتراً   ١٨صوفة و  كيلومتراً مر  ٤٩٠( كيلومترات من الطرق     ٥٠٨كان هناك     -٥٧١
وحتظـى  ). ٢٠٠٨،  املكتب الوطين لإلحصاءات   (٢٠٠٧يف سيشيل يف عام     ) غري مرصوفة 

مجيع املقاطعات خبدمة شبكة الطرق اليت تضم طرقاً رئيسية، وثانوية، وطرقاً مبنية على أمالك              
ـ . وتوفر هيئة النقل العام السيشيلية النقـل العـام يف مـاهي         . خاصة، وطرقاً للتغذية   ق وحي

واألشخاص ذوي اإلعاقة االنتقال باجملان ألي وجهـة  )  سنة فأكثر  ٦٣من سنة   (للمتقاعدين  
  إال٢٠٠٦/٢٠٠٧وتشري الدراسة االستقصائية لألسر املعيشية للفترة   . بواسطة حافالت اهليئة  

واألرقام املتعلقة مبلكية السيارات ليـست      .  يف املائة من األسر املعيشية متتلك سيارة       ٢١أن  
  . لة حبسب نوع اجلنسمفص

 فرص الوصول إىل اإلسكان، واملرافق الصحية، والكهرباء وإمدادات املياة واالتصاالت    

. ١٩٩٤  أسر معيشية يف سيشيل يف عام      ١٧١٠٧وفقاً لتقارير التعدادات، كان هناك        -٥٧٢
ـ     . ٢٠٠٢ أسرة معيشية يف     ٢٠٩٩٣وارتفع هذا العدد إىل      ها وكانت األسر املعيشية اليت ترأس

وهناك نسبة عالية نـسبياً مـن       . ٢٠٠٢ يف املائة من مجيع األسر املعيشية يف         ٤٩نساء تشكل   
وقد اخنفـض   . ٢٠٠٢متتلك املساكن اليت كانت تشغلها يف       )  يف املائة  ٦٦,٣(األسر املعيشية   

ويـشكل  . ٢٠٠٢ يف سـنة  ٣,٩ إىل ١٩٩٧ يف سنة ٤,٩متوسط حجم األسرة املعيشية من   
  ). ٢٠٠٢تعداد ( يف املائة من األسر املعيشية ١ أقل من عدد سكان املؤسسات

 ٣١ويـبني اجلـدول     . وتستمتع األسر املعيشية كلها تقريباً بظروف معيشية جيدة         -٥٧٣
يتضمن مقارنة بني األرقام املستمدة من الدراسة االستقصائية مليزانيات األسر املعيـشية             الذي

، ي حدث فيما يتعلق باملرافق األساسـية       التحسن الذ  ٢٠٠٦/٢٠٠٧ و ١٩٩٩/٢٠٠٠ للفترتني
  .مثل اإلسكان، واملرافق الصحية، والكهرباء، وإمدادات املياه
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  ٣١ اجلدول
   ٢٠٠٦/٢٠٠٧و ١٩٩٩/٢٠٠٠ الفترتني خالل صاالتواالت األساسية املرافق بني مقارنة

 النسبة املئوية لألسر املعيشية املؤشرات
 ٢٠٠٦/٢٠٠٧ ١٩٩٩/٢٠٠٠ املؤشرات األساسية 
 ٥٢ ٣٦ صهاريج ختزين املياه

 ٧٢ ٧٩ مساكن مملوكة لقاطنيها
 ٨٣ ٧٩ الكتل/مساكن مبنية من احلجر
 ٨٦ ٨٥ إمدادات مياه معاجلة

 ٩٧ ٩٣ ثالجات
 ٩٨ ٩٥ مرحاض صحي

 ٩٩ ٩٥ الكهرباء
   املعلومات واالتصاالت

 ١٠ ٢ خدمات اإلنترنت
 ٧٥ ٢١ اهلواتف اخللوية

 ٦٠ ٧١ )بتةاخلطوط الثا(اهلواتف 
 ٩٧ ٩٠ التلفاز

   مؤشرات أخرى
 ٤ ٢ مكيفات اهلواء

 ٣ ٣ الدراجات البخارية
 ٢٠ ٥ احلواسيب
 ٢١ ١٨ السيارات

 ٦٣ ٣٦ الغساالت الكهربائية

ـ    :املصدر  ١٩٩٩/٢٠٠٠رة املعيـشية يف  املكتب الوطين لإلحصاءات، الدراسات اإلحصائية مليزانية األس
 .٢٠٠٦/٢٠٠٧و

. ادة صافية يف النفاذ إىل مجيع املرافق األساسية خالل فترة السنوات الـست            ومثة زي   -٥٧٤
 يف املائة من األسر املعيشية لديها إمـدادات كهربـاء،           ٩٩، كانت نسبة    ٢٠٠٦ففي عام   

 يف ٥٢وهناك نسبة إضافية قـدرها  .  يف املائة تصلها إمدادات املياه املعاجلة٨٦وكانت نسبة  
 يف املائة من األسـر املعيـشية لـديها          ٩٨ و  صهاريج ختزين املياه   املائة ميكنها الوصول إىل   

ويوضح هذا أن هناك ارتفاعاً كبرياً يف مستوى املرافق الصحية ويف تغطيها            . مراحيض صحية 
  .لألطياف الكاملة للسكان

وحدثت أعلى زيادة يف قطاع االتصاالت الذي شهد توسعاً سـريعاً يف اهلواتـف                -٥٧٥
 ٩٧وعالوة على ذلك، فإن     . ٢٠٠٦ يف املائة يف     ٧٥ إىل   ١٩٩٩ املائة يف     يف ٢١اخللوية من   

 يف املائـة    ٢يف املائة من األسر املعيشية لديها تلفاز، كما ارتفعت خدمات اإلنترنت مـن              
 .  يف املائة١٠ إىل
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ورغم أن البيانات ليست مفصلة حبسب نوع اجلنس، ميكننا أن نفترض بثقـة مـن            -٥٧٦
الية لألسر املعيشية اليت ترأسها نساء أن الغالبية العظمـى مـن النـساء              النسب الوطنية الع  

   .السيشيليات قادرات على التمتع مبستوى معيشة جيد حيصلن فيه على مجيع املرافق األساسية
كما يتجلى مستوى املعيشة املرتفع يف العدد الكبري لألسر املعيـشية الـيت متتلـك                 -٥٧٧

وتعيش يف مساكن مبنية مـن      )  يف املائة  ٦٣(الت كهربائية   ، وغسا ) يف املائة  ٩٧(ثالجات  
فالنساء . وهذه األرقام مهمة جداً أيضاً من املنظور اجلنساين       ).  يف املائة  ٨٣(الكتل  /احلجارة

وإمكانية احلصول على   . السيشيليات الزلن يتحملن عبئاً كبرياً من مسؤولية األعمال املرتلية        
يثة يف املرتل يقلل كثرياً من الوقت الذي تقضيه النـساء يف            وسائل الراحة والتكنولوجيا احلد   
. وبوسع النساء أيضاً االستفادة من وسائل الترفيه يف املرتل    . األعمال املرتلية كالغسيل والطهي   

  . يف املائة ميلكون أجهزة متقدمة لالستماع للموسيقى٥٧فأكثر من 

نساء جينني مثار التقدم من حيـث       وميكن القول بثقة، على أساس اإلحصاءات، أن ال         -٥٧٨
  .إمكانية الوصول إىل املرافق على قدم املساواة مع الرجل

  املشاركة يف األنشطة اجملتمعية    

 احلكومات احمللية    

، أنشأت احلكومة وزارة للحكومات احمللية وبدأت برناجمـاً         ١٩٩٤أبريل  /يف نيسان   -٥٧٩
ومت تعـيني مـديرين     . خلدمات من الـشعب   لتطبيق الالمركزية هدفه الرئيسي هو تقريب ا      

للمقاطعات من ذوي اخلربة يف تنمية اجملتمعات احمللية للعمل كهمزة وصل بـني احلكومـة               
وزودت كل مقاطعة مبكتب إدارة وباملرافق اجملتمعيـة الالزمـة          . املركزية واجملتمعات احمللية  

 . ت العمريةلتعزيز الالمركزية بالنسبة جلميع اخلدمات وتنظيم أنشطة للفئا

، ٌحولت إدارة احلكومات احمللية إىل إدارة لتنمية اجملتمعات    ١٩٩٦أغسطس  /ويف آب   -٥٨٠
وإىل جانب تقدمي الدعم إىل املديرين يف وضـع      . احمللية تابعة لوزارة التنمية اجملتمعية والشباب     

لـى متكـني    اخلطط والربامج وباملوارد املالية التشغيلية، واصلت الوزارة تركيز اهتمامهـا ع          
   .اجملتمعات احمللية وتشجيع مشاركة اجملتمعات احمللية وإسهاماهتا

ويعمل املديرون يف شراكة مع مجاعات املمثلني واجلمعيات على الصعيد احمللـي،              - ٥٨١
والوكاالت غري احلكومية والعامة القائمة يف اجملتمع احمللي، والعضو املمثل للجمعية الوطنية،      

لي للمقاطعة على تشجيع املشاركة اجملتمعية يف التنمية الوطنية، وتعزيـز           وجملس اجملتمع احمل  
 رجالً معينني كمديرين ١١ و امرأة١٣، كان هناك ٢٠٠٩ويف  . وجود بيئة معيشية صحية   

 . للمقاطعات
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 : وترد أدناه بعض الربامج اجملتمعية الرئيسية  -٥٨٢

األنشطة الترفيهية  
 يف األحياء 

 تلبية االحتياجات املختلفة لألطفال، من الذكور واإلنـاث         يعمل هذا الربنامج على   
 سنة، يف جمتمعاهتم احملليـة      ١٥ و  سنوات ٥على السواء، الذين تتراوح أعمارهم بني       

وتتاح لألطفال  ). من صانعي الرسوم املتحركة   (الفرعية حتت إشراف شخص رشيد      
مهـاراهتم  الفرصة لتبادل اخلربات، وتكوين صداقات جديدة واكتـساب وتنميـة           

 نشطة كبديل للمؤثرات السلبيةاألساسية واملشاركة يف األ

املواطنون الـذين   
 بلغوا سن التقاعد

  تشجيع أساليب احلياة اليت تتسم بالنشاط االجتماعي
 وضع وتشجيع وتنظيم أنشطة تليب احتياجات من هم يف سن التقاعد

ميها؛ وميكن األسـر مـن االضـطالع        ينهض مبصاحل ورفاه األسر ويدافع عنها وحي        جمالس العائلة
ويـشجع األنـشطة    . باألدوار املتوقعة منها يف املقاطعة، من خالل هنـج متكامـل          

واملشاريع عن طريق تعزيز املعتقدات، والقيم احلياتية، والتصرفات اإلجيابية اليت ترسي           
  .أساليب احلياة األسرية املستقرة

ات دعم  ـمجاع
 ذوي اإلعاقة

اص ذوي اإلعاقة يف سيشيل؛ وتنمي وتساعد على تشجيع األلعاب          تعزز رفاه األشخ  
الرياضية، وأنشطة وقت الفراغ واألنشطة الترفيهية لألشخاص ذوي اإلعاقة وآبائهم؛          
وتصمم وتنفذ برنامج ملساعدة األفراد ذوي اإلعاقة على حتسني إنتاجيتهم، وعلـى            

  .ض بذوي اإلعاقةالتعاون مع الوكاالت واملنظمات العاملة يف جمال النهو

قـوم  تقدم املساعدة للمجتمع احمللي يف حالة وقوع أي كارثة أو حدوث طوارئ، وت       فرق الطوارئ 
عترف بفرق الطوارئ كعنصر مهم يف سلسلة عمليات        وُي. بتنظيف وصيانة املمتلكات  

  .اخلطة الوطنية ملواجهة الكوارث

  اهلياكل املوجودة يف املقاطعات    

 فرق املقاطعات    

هي فرقة مشتركة بني الوكاالت تتألف من ممثلني من شعبة النقل الربي يف وزارة                - ٥٨٣
التنمية الوطنية، ومن وزارة الصحة والتنمية االجتماعية، وإدارة الثقافـة، وإدارة البيئـة،             
ووزارة التعليم، وإدارة الشرطة، ومؤسسة إدارة املمتلكات، ومؤسسة متويـل اإلسـكان،            

ويرأس مدير املقاطعـة فرقـة      . وإدارة الشباب، وإدارة األلعاب الرياضية    وإدارة الزراعة،   
وجتتمع الفرقة على أساس شهري لصياغة وتنفيذ خطط العمل يف إطار جـدول             . املقاطعة

 . أعمال مشترك

 جمالس اجملتمعات احمللية للمقاطعات    

سؤولة عن تنميـة    جمالس اجملتمعات احمللية هيئات استشارية تعينها الوزارة وتكون م          -٥٨٤
  . على أساس توصيات مدير املقاطعةجمتمعاهتا 
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  اللجان االجتماعية للمقاطعات    
تتكون اللجان االجتماعية من ممثلني عن كل اجلماعات اليت تعمل داخل املقاطعـة،               -٥٨٥

برنامج األنشطة الترفيهية لألحياء، وشؤون األسـرة،       (مبا يف ذلك اجلماعات األربع الرئيسية       
واأللعـاب الرياضـية،    ) ة دعم ذوي اإلعاقة، واملواطنني الذين هم يف سن التقاعـد          ومجاع

  . والثقافة، وفرقة الطوارئ
ويشكل النساء غالبية األعضاء يف مجيع      .  تشكيل جلان املقاطعات   ٣٢ويبني اجلدول     -٥٨٦

ات اجتماعية  وروح التطوع أكثر منواً بني النساء الالئي يقمن أيضاً ببناء شبك          . اهلياكل الثالثة 
  .أقوى

  ٣٢اجلدول 
  تشكيل جلان املقاطعات، حبسب نوع اجلنس 

 اجملموع إناث ذكور جلان املقاطعات 

 ٣٩٥ ٢٥٢ ١٤٣ أعضاء فرق املقاطعات
 ٢٧٥ ٢٠١ ٧٤ أعضاء اللجان االجتماعية للمقاطعات

 ٣٧٥ ٢٤٥ ١٣٠ أعضاء جمالس جلان املقاطعات
 ١٠٤٥ ٦٩٨ ٣٤٧ اجملموع

 .احمليط اهلنديجلنة   :املصدر

  أنشطة النساء املسنات    
أندية األشخاص الذين هم يف سن التقاعد يف مجيع املقاطعات مفتوحة جلميع األفراد               -٥٨٧

وتقترح األندية أنشطة تعليمية وثقافية وترفيهية متنوعة .  سنة أو أكثر٥٥الذين تبلغ أعمارهم    
بعض األنشطة اليت متارس يف خطط      وتشمل  . ألساليب حياة ترمي إىل حتقيق النشاط والصحة      

العمل للمقاطعات الترته سرياً على القدمني، وزيارة املواقع الثقافية، واحملـاورات الـصحية،             
وإنشاد الترانيم، ورحالت الترته يف اهلواء الطلق، وتبادل الزيارات مع املقاطعات األخـرى             

 ألعضائها زيارات ألعـايل     وقد نظمت بعض أندية املقاطعات املغامرة     . واحللقات الدراسية 
  .البحار إىل اجلزر اجملاورة، مثل موريشيوس وريونيون

وأنشئت مجعية ملن هم يف سن التقاعد، ترأسها امرأة، لتمثيل أندية من هم يف سـن                  -٥٨٨
التقاعد وأعضائها، وللعمل املباشر مع الوكاالت األخرى لرفاه املتقاعدين، ولتكوين عالقات           

.  احمللية واإلقليمية والدولية األخرى اليت تسعى لتحقيق أهـداف مماثلـة           ترابط مع املنظمات  
وتشمل األنشطة املهمة املزمع القيام هبا تنظيم حلقة دراسية سنوية وتوفر خالهلـا اإلقامـة               

وأسفرت هذه احللقات الدراسية عن     . وأنشطة لالحتفال باليوم الدويل ملن هم يف سن التقاعد        
كما ساهم من هم يف سـن       .  الرامية إىل حتسني حياة كبار السن      عدد من التوصيات املهمة   
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التقاعد يف أنشطة حكومية دولية على مستوى املقاطعة لتشجيع القيم األخالقية ونقل القـيم              
 . الثقافية إىل األجيال الشابة

 عضوة أنثـى    ١٧٢١، كان هناك    ٢٠٠٩ففي عام   . ويشكل النساء غالبية األعضاء     -٥٨٩
  .  رجال١٦٢ًاملتقاعدين مقابل مسجلة يف أندية 

إدماج املنظور اجلنساين يف االستراتيجيات الوطنية لإلغاثة اجلنسانية والسياسات الوطنية              
 الرامية إىل مكافحة االثر السليب لتغري املناخ

كانت سيشيل تارخيياً آمنة من الكثري من الكوارث الطبيعية لكوهنا جزراً غري بركانية     -٥٩٠
وترتبط الكوارث الطبيعية اليت حتدث أساسـاً       . طاق األعاصري يف احمليط اهلندي    وتقع خارج ن  

على أنه من . بالطقس وتشمل العواصف، والرياح العاتية، وحاالت اجلفاف واالهنيار األرضي
وتتمثـل بعـض    . (Payet)املتوقع أن يزيد تغري املناخ من ضعف سيشيل إزاء هذه الكوارث            

طقة العمرانية يف مناطق ساحلية ضيقة، وسكان غري قادرين على          مسات الضعف يف تركيز املن    
   .التكيف ونظم إيكولوجية هشة

وتأثري تغري املناخ على املعيشة يف املناطق الساحلية والسياحة بسبب ارتفاع منسوب              -٥٩١
سطح البحر، والعواصف وعرام املد، ووصول درجات حرارة سطح البحر إىل قيم متطرفة،             

ووفقاً جمللـة   . لساحلية سوف يكون له عواقب خطرية على املعيشة يف سيشيل         والفيضانات ا 
Agricole )توجد مؤشرات على أن تغري املناخ حيدث بالفعل يف سيشيل مع وجود            ) ٢٠٠٩

تأثريات ميكن مالحظتها يف قطاعات مثل مصائد األمساك، والزراعة، والصحة، واملياه، مـع             
ومن املتوقع أن يكـون     ). التنوع البيولوجي (جية لوظائفها   ظهور تغري يف أداء النظم اإليكولو     

 -  ومن مث على الزراعـة - لتغري املناخ يف املستقبل تأثريات سلبية على املوارد الربية والبحرية    
 . تزيد من انعدام األمن الغذائي وندرة املياه

اقيـة األمـم    وقد أصبح تغري املناخ موضوعاً بارزاً يف سيشيل بعد التوقيع على اتف             -٥٩٢
وكان من أوائل اخلطوات اليت     . ١٩٩٢يونيه  /املتحدة اإلطارية املتعلقة بتغري املناخ يف حزيران      

. ١٩٩٢أغسطس  /اختذهتا احلكومة إنشاء اللجنة الوطنية السيشيلية املعنية بتغري املناخ يف آب          
ويتـضمن  . مناخويتمثل دور اللجنة يف توفري التنسيق العام لوضع وتنفيذ الربنامج الوطين لل           

أعضاء اللجنة ممثلني عن معظم اإلدارات احلكومية، والقطاع اخلـاص، واملنظمـات غـري              
).  رجـالً  ١٥ و  نـساء  ٧( عـضواً    ٢٢، كانت اللجنة تـضم      ٢٠٠٩ويف عام   . احلكومية

واضطلعت اللجنة باملسؤولية عن إعداد أول رسالة وطنية تبعث هبا سيشيل إىل اتفاقية األمم              
ية املتعلقة بتغري املناخ وهي تقوم يف الوقت الراهن بإعداد الرسـالة الوطنيـة              املتحدة اإلطار 

  .الثانية
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. ، أعيد تنظيم هيكل إدارة البيئة إلنشاء شعبة خلدمات املناخ والبيئة          ٢٠٠٧ويف عام     -٥٩٣
وتضم هذه الشعبة دائرة اخلدمات الوطنية لألرصاد اجلوية، وقسم اهلندسة البيئية وقسم إدارة             

  .وسوف تتوىل اإلدارة اإلشراف على تنفيذ االستراتيجية اجلديدة لتغري املناخ. امجالرب

 /كما أنشأت سيشيل أمانة وطنية إلدارة املخـاطر والكـوارث يف تـشرين األول               -٥٩٤
وجاء ذلك يف أعقاب العواقـب   .  عمالً بتوصيات برنامج األمم املتحدة للبيئة      ٢٠٠٤ أكتوبر

وكان اهلدف من إنـشائها هـو       . ٢٠٠٢ت جزيرة براسلني يف     املدمرة لعاصفة كبرية ضرب   
، حتولت األمانـة    ٢٠٠٦ويف عام   . حتسني إجراءات تأهب سيشيل للكوارث واستجابتها هلا      

إىل اإلدارة املعنية بإدارة املخاطر والكوارث، وهي إدارة تابعة ملكتـب رئـيس اجلمهوريـة             
استعراض ) ب(كوارث الكربى يف سيشيل،     تنسيق االستجابة لل  ) أ( :وتتمثل واليتها فيما يلي   

التشجيع على إجياد ثقافة    ) ج(اخلطة الوطنية للتأهب للكوارث ووضعها يف صورهتا النهائية،         
كفالة التنسيق، والتعاون واالتـساق     ) د(للطوارئ يف سيشيل وزيادة الوعي يف هذا اجملال،         
 . والتعاضد بني أنشطة الوقاية والتخطيط والتأهب

 مدى السنوات القليلة املاضية، عقـدت اإلدارة املعنيـة بـإدارة املخـاطر      وعلى  - ٥٩٥
والكوارث عدداً من حلقات العمل ملساعدة اجملتمعات احمللية يف التعرف علـى املخـاطر              

ويوجد لدى كل مقاطعة خطة إجالء وفرقـة متطـوعني          . ووضع خطة طوارئ لإلجالء   
كمـا  . ت الطوارئ البسيطة أو الكوارثللطوارئ يقوم أعضاؤها بتقدمي املساعدة يف حاال     

واضطلعت اإلدارة ببعض األعمال    . قامت اإلدارة بتنفيذ عدد من عمليات احملاكاة الناجحة       
األساسية اجليدة لتعزيز التأهب على مدى السنوات اخلمس األخرية ولكنها واجهت بعض            

   .القيود املتعلقة بالتمويل

وهي حتديداً منظمـة االسـتدامة لسيـشيل،        وهناك أيضاً منظمات غري حكومية،        -٥٩٦
ومنظمـة  . واملؤسسة املعنية بارتفاع منسوب سطح البحر، تعمل بنشاط يف جمال تغري املناخ           

، تسعى ٢٠٠٧ديسمرب /االستدامة لسيشيل منظمة غري حكومية، مت تسجيلها يف كانون األول
واحلكومة، واملنظمـات غـري     إىل تعزيز املعيشة املستدامة يف سيشيل بالتعاون مع املواطنني،          

ترد قائمة باألنشطة اليت تضطلع هبا املنظمة يف الوقـت          (احلكومية األخرى والقطاع اخلاص     
وأنشأ رئيس اجلمهورية املؤسسة املعنية بارتفـاع       ). ١١الراهن يف احلقائق الواردة يف التذييل       

 آلية جلذب انتبـاه     واهلدف من إنشائها هو توفري    . منسوب سطح البحر بقرار له قوة القانون      
ارتفاع منسوب سطح البحر على الدول اجلزرية الصغرية واملنـاطق الواطئـة             العامل لتأثريات 

   .)www.sealevel-rise.org(األخرى 
وقد زادت مجعية الصليب األمحر السيشيلية، وهي مجعية ممثلة يف عدد من اللجـان                -٥٩٧

الوطنية، أيضاً من بنيتها التحتية وشبكتها املعنيتني بالتأهب للكوارث من أجل رفع قـدرهتا              
وقد نظمت تدريباً يف جمال تقدمي الدعم الـسيكولوجي         . على التعامل مع الكوارث الطبيعية    

  . جل زيادة الوعيأوأنتجت مطبوعات ومواد لوسائل اإلعالم من 
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  هتادور املرأة يف منع الكوارث وإدار    
وهن يشغلن  . تقوم النساء يف سيشيل بأدوار مهمة يف منع وقوع الكوارث وإدارهتا            -٥٩٨

مواقع مهمة يف اللجان الوطنية واملنظمات غري احلكومية، مثل مجعيـة الـصليب األمحـر،               
. ومؤسسة االستدامة لسيشيل ومها منظمتان تأتيان يف طليعة تقدمي اإلغاثة واألنشطة التعليمية           

ويشكل النـساء   .  رجالً ٩٥ و  امرأة ٧٨ قائمة متطوعي مجعية الصليب األمحر       ويوجد على 
وهناك امرأتان تشغالن منصبني على مستوى      . أيضاً أغلبية املتطوعني على مستوى املقاطعات     

   .املديرين يف شعبة املناخ واخلدمات البيئية
. غريهم يف شعبة البيئـة  بني عمال النظافة و   )  يف املائة  ٨٠(وميثل النساء أغلبية كبرية       -٥٩٩

الصحة العامة العاملني يف وزارة الـصحة       /بني موظفي البيئة  )  يف املائة  ٦٢( امرأة   ٣٧ويوجد  
  .  شخصا٥٩ًوالتنمية االجتماعية البالغ عددهم 

  األبعاد اجلنسانية لتغري املناخ    
اء بتأثري  وحيس الرجال والنس  . هناك أبعاد جنسانية مهمة يف مجيع جوانب تغري املناخ          -٦٠٠

ويف الـسياق   . املناخ ويستجيبون له بصورة خمتلفة بسبب دوريهما ومسؤولياهتما اجملتمعيـة         
السيشيلي، يتحمل النساء عبئاً أكرب من مسؤولية رعاية األطفال وتلبية احتياجاهتم من طهـو              

 ومن مث، فإن النساء يف أوقات األوبئة والكوارث الطبيعية تتحملن عبئـاً أكـرب يف   . وتنظيف
  .مسؤولية التكيف

من املهم إذاً حتديد استراتيجيات حساسية لنوع اجلنس لالستجابة لألزمات البيئيـة              -٦٠١
والنساء أيضاً عوامل تغيري مهمة ولديهن معارف وخربات . والبشرية اليت تنجم عن تغري املناخ

ن الكـوارث   قوية ميكن أن تستخدم يف التخفيف من وطأة تغري املناخ واستراتيجيات احلد م            
  .والتكيف

اإلغاثة من الكـوارث بغـرض      /وقد مت فحص أربع وثائق رمسية متعلقة بتغري املناخ          -٦٠٢
  : تناول احلساسية اجلنسانية

االستراتيجية الوطنية السيشيلية بشأن تغري املناخ اليت نشرهتا اللجنة الوطنية            )أ(  
  السيشيلية املعنية بتغري املناخ؛ 

وثيقة معلومات أساسية صادرة عن     : حلد من خماطر الكوارث   تغري املناخ وا    )ب(  
 مجعية الصليب األمحر السيشيلية من أعداد ورلف باييت؛ 

  اليت نشرهتا إدارة الزراعة؛ ٢٠١١-٢٠٠٨استراتيجية األمن الغذائي،   )ج(  

؛ اإلدارة مـن أجـل      ٢٠١٠-٢٠٠٠اخلطة السيشيلية لإلدارة البيئيـة،        )د(  
 .٢٠٠٠هتا وزارة البيئة والنقل يف عام االستدامة، اليت نشر
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ويف الوثائق األربع مجيعاً، يتبني أن تأثريات تغري املناخ على كل نوع مـن نـوعي                  -٦٠٣
اجلنس غري موجودة أو موجودة ومل يتم حتليلها بصورة كافية يف جماالت الطاقـة، وامليـاه،                

ب نوع اجلنس يسترشد هبا     وال توجد بيانات مفصلة حبس    . واألمن الغذائي، وإدارة الكوارث   
والفئات الضعيفة غري حمددة بوضوح كما أنه ال يوجد حتليـل           . يف وضع استجابات موجهة   

وليس هناك اعتراف بـدور النـساء كعوامـل تغـيري أو     . ألوجه الضعف اليت يعانون منها   
 . استهداف لذلك الدور

ناخ اخلطوط العامة السـتجابة     وتبني االستراتيجية الوطنية السيشيلية املتعلقة بتغري امل        -٦٠٤
وهناك مخـس اسـتراتيجيات     . سيشيل للتكيف وتنمية القدرة على حتمل تغري املناخ وآثاره        

وضـع  ) ٢(حتسني فهم تغري املناخ وتأثرياته واالستجابات املناسبة له؛         ) ١: (وهي. مقترحة
لـضعف إزاء   تدابري للتكيف وبناء القدرة على التحمل، والتقليل إىل أدىن حد من أوجـه ا             

حتقيق أمن مستدام يف جمال الطاقة من خالل التقليل مـن انبعـاث             ) ٣(تأثريات تغري املناخ؛    
تعميم االعتبارات املتعلقـة بـتغري املنـاخ يف الـسياسات           ) ٤(الغازات احلابسة للحرارة؛    

بناء القدرات والتمكني االجتمـاعي علـى مجيـع         ) ٥(واالستراتيجيات واخلطط الوطنية؛    
  .ات من أجل االستجابة على النحو املناسب لتغري املناخاملستوي

حتديـد القـضايا    ‘هو  ) ٥(وأحد األنشطة اليت مت حتديدها يف هدف بناء القدرات            -٦٠٥
اجلنسانية الرئيسية املتعلقة بتغري املناخ وتنفيذ برامج بناء القدرات من أجـل التـصدي ألي               

وقد أعطيت هذه األنشطة املربجمة املخطط       .‘)كذا وردت (احتياجات حمددة متحيزة جنسانياً     
وليس . إلجنازها على مدى سنتني أولوية متوسطة وسوف تضطلع هبا املنظمات غري احلكومية           

   .هناك إشارة أخرى لنوع اجلنس يف الوثيقة
رولـف  /وثيقة معلومات أساسية أعدها دكتور    : تغري املناخ واحلد من خماطر الكوارث       -٦٠٦

وهي وثيقة تتضمن معلومات مفيدة للغاية عن تغـري         . يب األمحر يف سيشيل   باييت جلمعية الصل  
املناخ وأوجه الضعف اليت يواجهها السيشيليون الذين يسعون إىل إعادة ترتيب وضـع الـدور              

وتشري الوثيقة مرة واحدة إىل ضعف املرأة يف مواجهـة     . الذي يؤديه الصليب األمحر يف سيشيل     
 ٢٠٠٥ شيكونغونيا اليت تعرض هلا السيشيليون خالل الفترة من عام        األوبئة الفريوسية مثل محى     

وأحلقت أضراراً  )  يف املائة من السكان العاملني     ٢٠( شخصاً   ٨٨١٨ وأصابت   ٢٠٠٦إىل عام   
وليس هناك  .  سنة أكثر الفئات تضرراً    ٥٤ و  سنة ١٥وكانت النساء بني سن     . بصناعة السياحة 

وليس هناك تفاصيل أخـرى بـشأن أدوار النـساء      . حتليالت أو إشارات أخرى لنوع اجلنس     
  .باقني على قيد احلياة/واحتياجاهتن كعوامل تغيري وضحايا

وإحدى الصعوبات اليت ذكرها مؤلف الوثيقتني هي االفتقار إىل البحوث العلمية عن              -٦٠٧
 دور املرأة يف تغري املناخ يف سيشيل وعدم وجود قاعدة قوية للدعوة للمنظور اجلنـساين يف               

 . أثناء عملية كتابة االستراتيجية
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بالـدور البـالغ    ) ٢٠١١-٢٠٠٨(وال تعترف االستراتيجية الوطنية لألمن الغذائي         -٦٠٨
األمهية للمرأة يف األمن الغذائي وما تقوم به األسرة املعيشية من كفالـة اإلنتـاج والتوزيـع     

أي خاص بـشأن أي مـن       والوثيقة تتسم بالعمى اجلنساين وال تقدم أي ر       . واألمن التغذوي 
  .اجلماعات الضعيفة، مبا يف ذلك النساء

 ).٢٠١٠-٢٠٠٠(وتسترشد التنمية املستدامة يف سيشيل خبطة اإلدارة البيئية لسيشيل            -٦٠٩
واهلدف من اخلطة هو تشجيع برامج التنمية املستدامة الشاملة جلميع قطاعـات اجملتمـع يف               

وتنقسم اخلطة إىل عشرة جمـاالت      . ل فيما بينها  سيشيل وتنسيق تلك الربامج وحتقيق التكام     
ويتمثـل  ). مبا يف ذلك املنظور اجلنساين    (مواضيعية، أحدها بعنوان السكان واجملتمع والصحة       

  . أحد األهداف اليت ذكرت يف هذا اجملال يف تعظيم اجلهود اجلنسانية حلماية البيئة وصيانتها
 : يواألهداف الفرعية النوعية هلذا اهلدف ه  -٦١٠

   تقدمي مساعدة مالية للرجال والنساء يف إقامة مشاريع إلعادة التدوير؛ •
   التقليل من استخدام احلطب كوقود مرتيل؛ •
  .زيادة عدد النساء الالئي يعملن يف وظائف فنية يف امليادين البيئية •
ويبني تقييم خطة اإلدارة البيئية يف سيشيل أن األهداف مل تتحقق كلـها بـصورة                 -٦١١
إذ مل يضطلع بأي أنشطة لزيادة عدد النساء الالئي يشغلن مناصب فنيـة يف قطـاع                . ةكامل
   :وتتضمن املواضيع الشاملة يف هذه الوثيقة ما يلي. البيئة
  التعليم، والوعي، والدعوة؛  •
 الشراكات، واملشاورات العامة، ومشاركة اجملتمع املدين؛  •

 التدريب وبناء القدرات؛  •

 اإلدارة؛  •

  لبحوث والتكنولوجيا؛ العلوم، وا •
 الرصد والتقييم؛  •

 . أوجه الضعف وتغري املناخ العاملي •

وقـد ورد يف    . ومل يرد ذكر نوع اجلنس أو تعميم املنظور اجلنساين كمسألة شاملة            -٦١٢
إذا كان فيهـا أي     (أدوار وسلوكيات النساء إزاء البيئة      ‘القسم اخلاص مبراجعة احلسابات أن      

غري معروفة جيداً على خالف احلالـة يف البلـدان          ) ات الرجال اختالف عن أدوار وسلوكي   
 . ‘النامية األخرى

 . ومل تقترح أي خطوات أو دراسات يف اخلطة لعالج هذه احلالة  -٦١٣
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  املرأة والزراعة    

 نظرة عامة على قطاع الزراعة    

ايل للبلد حمدود   إسهام الزراعة، مبا يف ذلك احلراجة وصيد األمساك، يف الناتج احمللي اإلمج             -٦١٤
ورغـم  .  يف املائة للسياحة   ٢١ يف املائة مقابل     ٢,٣، بلغت نسبته    ٢٠٠٧ففي عام   . بدرجة كبرية 

أن اإلنتاج احمللي للفاكهة، واخلضر، واللحوم والبيض ليس من أولويات االقتصاد السيشيلي فإنـه              
وقد بلـغ إمجـايل     . لعصبةيسهم إسهاماً مهماً يف االستهالك احمللي، والشك يف أنه يوفر العملة ا           

)  مليـون يـورو    ٣٢٤( مليون روبية سيـشيلية      ٤١٨٠,٥ ما قيمته    ٢٠٠٦واردات سيشيل يف    
وميثـل  . يف شكل أغذية وحيوانات حية    )  مليون يورو  ٧٠( مليون روبية سيشيلية     ٩٠٨,٢ منها

  .ة اجتاهات مماثل٢٠٠٨ و٢٠٠٧ يف املائة من إمجايل الواردات وتعكس السنتان ٢٢هذا الرقم 

، قـدر أن اإلنتـاج احمللـي       ٢٠٠٨يونيـه   / إىل حزيران  ٢٠٠٧وخالل الفترة من      -٦١٥
 طناً  ٥٦٧٤وميثل هذا نسبة كبرية إذا ما قورن مبقدار         .  طناً من الفاكهة واخلضر    ٤٩٣٥ بلغ

 يف املائـة مـن      ٥٠، أنتجت سيشيل حنو     ٢٠٠٨ويف  . ٢٠٠٦من احملاصيل مت استريادها يف      
 طنـاً   ٥٦٦ طناً مقابـل     ٥٥٤من حلم اخلرتير، إذ بلغ اإلنتاج احمللي        إمجايل احتياجات البلد    

 طنـاً مت    ١٠٥٧ طنـاً مقابـل      ١٣٧٣وباملثل، بلغ اإلنتاج احمللي من الدجاج       . استريادها مت
 ٢٠٠٨وتنتج سيشيل مقداراً ضئيالً للغاية من حلـم البقـر، ففـي             . ٢٠٠٨يف سنة   استريادها  
ومجيع البيض الذي يستهلك حملياً ينتج      .  أطنان ٧ج احمللي    طناً بينما بلغ اإلنتا    ٦٢٩استوردت  

  .  مليون بيضة٢٣,٧ بلغ عدده ٢٠٠٨ ويف. حملياً
، كان االقتصاد السيشيلي يعتمد أساساً علـى        ١٩٧١وقبل افتتاح املطار الدويل يف        -٦١٦

ـ                ام الزراعة، معوالً بدرجة كبرية على إنتاج وتصدير لب جوز اهلند والقرفة اليت تنـتج بنظ
ويف الوقت الراهن، مل يعد هذا النوع من املزارع موجوداً،          . من املزارع اليت مت تعمريها     معني

 يف املائة مـن     ٩٠وتشتري األسر املعيشية أكثر من      . كما أن زراعة الكفاف مل تعد موجودة      
 . احتياجاهتا االستهالكية

 لنمو قطاع السياحة    وتناقصت األراضي الزراعية بسرعة خالل العقد املاضي نتيجة         -٦١٧
 ٦٠٠٠يزال هنـاك     ويقدر أنه ال  . االجتماعية األخرى  - واإلسكان والقطاعات االقتصادية  

واألراضي اخلاصة  .  هكتار جيري استخدامها بالفعل    ٦٠٠هكتار متبقية للتنمية الزراعية، منها      
رعني ختضع لعـدد    املنتجة زراعياً قليلة للغاية كما أن األراضي اململوكة للدولة املؤجرة للمزا          

 أن هنـاك  ٢٠٠٨مايو /وقد أظهرت دراسة استقصائية غري رمسية أجريت يف أيار. من القيود 
 مزارعـاً،  ٣٣٣ هكتاراً من األراضي الزراعية اململوكة للدولة مؤجرة لعدد          ٢٧٧ما جمموعه   

 يف ٥٠ مزارعاً أقل مـن  ١٤٢ويستخدم ما جمموعه .  هكتاراً فقط جيري زراعتها  ١٢٠منها  
ولألسف، فإن هذه اإلحصاءات غري مفصلة حبسب نوع اجلنس ومن مث           . ائة من أراضيهم  امل

    .يصعب حتديد آثارها على النساء، إن كان هلا أي آثار
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 مزارع جتاري ينتجون اخلضر والفاكهـة       ٥٠٠ويعتمد هيكل القطاع الزراعي على        -٦١٨
رة معيشية أخـرى تـشارك يف        أس ٦٠٠٠والثروة احليوانية للسكان احملليني والسياح ولنحو       

ويصنف التعداد  . أعمال املزارع، وهم ينتجون ما يستهلكونه ويبيعون الفائض لدعم أسرهم         
وليس من . املتعلق باإلنتاج الزراعي لألسر املعيشية املعلومات حبسب نوع اجلنس لرب األسرة    

رة واألمن الغـذائي    السهل حتديد أدوار الرجال والنساء وإسهاماهتم يف اإلنتاج الزراعي لألس         
   ).١٢انظر اجلدول الوارد ف التذييل (

وجتهيز املنتجات الزراعية مل يتطور بالقدر الكايف بعد وهناك عدد قليل من األعمال               -٦١٩
التجارية اليت متارس أنواع الصناعات املرتلية وتنتج أنواع املرىب، واملخلل والتوابل من الفاكهة             

وعدد قليل جداً من املنـتجني      . ملؤقتة واملعارض واملناسبات املماثلة   احمللية لبيعها يف األسواق ا    
وهناك شركة خاصة . هم الذين يبيعون منتجاهتم السلعية من خالل احلوانيت أو احملال الكبرية       

متتلك أكرب وحدة لتجهيز املنتجات الزراعية وتديرها وتستورد مواد خام إلنتاج مركـزات             
 . عدل التركيب، والزبادي وعصائر الفاكهةالطماطم واملربات، واللنب امل

وتضطلع الوكالة الزراعية السيشيلية من خالل شعبها الثالث، شعبة دعـم تنميـة               -٦٢٠
احملاصيل والثروة احليوانية، وشعبة خدمات احملاصيل وصحة احليوان، وشعبة األراضي الزراعية           

ويتمثـل  . اع الزراعي يف سيشيل   وإدارة املشاريع مبسؤولية توجيه وهيكلة وتنظيم ودعم القط       
  . دور إدارة املوارد الطبيعية يف استعراض وصياغة السياسات

. والوكالة الزراعية السيشيلية ال حتتفظ عادة ببيانات مفصلة حبسب نـوع اجلـنس              -٦٢١
وسجالت املواطنني هي سجالت عامة، كما أن سجالت العمالء الذين يـستفيدون مـن              

ات البيطرية، واملدخالت واإلمدادات واملـشتريات الزراعيـة،        خدمات الوكالة، مثل اخلدم   
واستئجار مرابط احليوانات يف األسواق، وتسجيل املزارعني بغرض االنتفاع بقانون احلـوافز            
املخصصة للزراعة ومصائد األمساك، أو استئجار األراضي اململوكة للدولة ليـست مفـصلة             

 .  أو حتليل إلسهامات النساء يف الزراعةومن مث ال يوجد توثيق جيد. حبسب نوع اجلنس

 يف املائة من إمجايل القوة العاملة يف البلد يعملون يف الزراعة واجملاالت املتصلة              ٨حنو    -٦٢٢
والزراعة قطاع يهيمن عليه الرجال ومعظم أراضـي     . هبا، مبا يف ذلك احلراجة وصيد األمساك      

وقد كشفت عمليـة    . شاريع من الرجال  الدولة املخصصة لإلنتاج الزراعي مؤجرة ملنظمي م      
صغرية أجريت بغرض إعداد التقرير للجنة املعنية بالقضاء على مجيع أشكال التمييز ضد املرأة              

 من منظمي املشاريع الـذين يـستأجرون   ٣٧٤فقط بني  )  يف املائة  ١٥,٨( امرأة   ٥٩وجود  
 . األراضي الزراعية اململوكة للدولة

 ٨٠ة للمزارعني يف سيشيل يبلغ عدد أعـضائها حنـو           وتوجد مجعية واحدة مسجل     -٦٢٣
وهناك امرأة مزارعة تعد    .  يف املائة منهم نساء وغالبيتهم يعملون يف تربية املاشية         ٣٠مزارعاً،  

 . من أكرب منتجي الدواجن
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وينص قانون احلوافز املخصصة للزراعة ومصائد األمساك على منح حـوافز معينـة               -٦٢٤
وتـشمل احلـوافز    . زراعة، ومصائد األمساك واألنشطة ذات الصلة     لألشخاص العاملني يف ال   

امتيازات تتعلق بالوقود متنح للعاملني يف حرفة صيد األمساك، وإعفاءات ضريبية للحـرفيني،             
ولـيس هنـاك    . وتصاريح عمل للعمالة األجنبية، واستحقاقات حمسنة للضمان االجتماعي       

 رجالً ١١٤ امرأة فقط مقابل ١٩وهناك . الزراعةمفاضلة بني اجلماعات املختلفة للعاملني يف     
ومن مث فإن غالبية األفراد . مسجلني يف إطار قانون احلوافز املخصصة للزراعة ومصائد األمساك

  .الذين يستفيدون من القانون من الرجال

  استعراض الوثائق الرئيسية املتعلقة بالسياسات    
  : أهم وثائق السياسات للقطاع الزراعي هي  -٦٢٥
  ؛ ٢٠١٧االستراتيجية السيشيلية لعام  •
 ؛ ٢٠١١-٢٠٠٧استراتيجية التنمية الزراعية للفترة  •

  ؛٢٠١٠-٢٠٠٠خطة اإلدارة البيئية يف سيشيل للفترة  •

 . ٢٠١١-٢٠٠٨االستراتيجية الوطنية لألمن الغذائي للفترة  •

 يتعلـق    أي معلومات حمددة فيمـا     ٢٠١٧وال تتضمن االستراتيجية السيشيلية لعام        -٦٢٦
 . باملنظور اجلنساين

 هي الوثيقة الرئيسية للسياسات     ٢٠١١-٢٠٠٧واستراتيجية التنمية الزراعية للفترة       -٦٢٧
ضـرورة  ) أ(الزراعية، وتشدد استراتيجياهتا األساسية على القضايا الرئيسية للقطاع، مثـل           

االقتصاد، مثـل   التصدي للخسائر غري املسبوقة يف األراضي الزراعية للقطاعات األخرى يف           
آثار تغري املناخ من خالل ظواهر الطقـس املتطـرف          ) ب(السياحة واإلسكان االجتماعي؛    

)  يورو ١١٩٤٢٧( مليون روبية سيشيلية     ١,٥، مثل حدوث خسائر بلغت قيمتها       ١٩٩٧ منذ
 مثالً،  ٢٠٠٤ديسمرب  /يف احملاصيل والبنية التحتية نتيجة التسونامي الذي حدث يف كانون األول          

 والغزو الذي حدث مؤخراً من أنواع غريبة من اآلفات، من بينها ذبابة الشمام والـيت                )ج(
 مليون دوالر   ٢,٧٢-٢,١٨( مليون روبية سيشيلية     ١٥-١٢أدت إىل خسائر بلغت قيمتها      
والنقص العـام يف املـوارد البـشرية املـاهرة          ) د(سنوياً؛  ) من دوالرات الواليات املتحدة   

واحلالة السيئة للبنية التحتية    ) ه(الزمة لتوفري الدعم املؤسسي والتقين؛      يف القطاع وال   واملؤهلة
الزراعية الوطنية مثل السلخانة، وطاحونة العلف، واملفرخة، وخدمات خمترب تشخيص التربة؛           

ومل يرد أي ذكـر يف      . وحمدودية املرفق الوطين حلماية النبات وخدمات املخترب املناظرة        )و(
 . وافز موجهة بصفة خاصة حنو النساءالوثيقة لربامج أو ح

 اليت مت استعراضها أعـاله      ٢٠١٠-٢٠٠٠ومل تقم خطة اإلدارة البيئية يف سيشيل          -٦٢٨
 . بتنفيذ أي أنشطة تتعلق باملرأة
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 ال تذكر أي نوع مـن       ٢٠١١-٢٠٠٨واالستراتيجية الوطنية لألمن الغذائي للفترة        -٦٢٩
ت خاصة ألي فئة من الفئات الضعيفة مبـا يف        نوعي اجلنس بصفة خاصة وال تقدم أي خيارا       

  . ذلك النساء

  أوجه القصور والقيود اليت تواجه تعميم املنظور اجلنساين يف قطاع الزراعة    
عدم وجود بيانات مفصلة حبسب نوع اجلنس يف القطاع الزراعي ال يتيح إجـراء                -٦٣٠

 بالتعاون مع املكتـب     ٢٠١١يف  ومثة خطة إلجراء تعداد     . تقييم سليم لدور املرأة يف الزراعة     
 . وسوف يكون هذا التعداد مهماً لدمج املؤشرات اجلنسانية يف التعداد. الوطين لإلحصاءات

وأكرب أوجه القصور اليت تعرقل تعميم املنظور اجلنساين يف قطاع الزراعـة يرجـع                -٦٣١
ـ             فيما ني صـانعي   يبدو نقص حقيقي يف الوعي باملسائل اجلنسانية ويف مهارات التعمـيم ب

والنساء هلن دور مهم يضطلعن به يف األمن الغذائي والعيش يف صحة جيدة ومـن    . القرارات
 . املهم توجيه األموال الالزمة إلتاحة الفرصة هلن لإلسهام الكامل

  ١٥ املادة  
  املساواة أمام القانون واملسائل املدنية

انون يف املسائل املدنية وبشخـصية      تتمتع املرأة يف سيشيل باملساواة الكاملة أمام الق         -٦٣٢
. وليست هناك أي قيود أمام املرأة فيما يتعلق بالتقاضـي         . قانونية مستقلة كفلها هلا الدستور    

فالنساء متساوون يف احلقوق مع الرجال يف فرص الوصول إىل املشورة القانونية، ويف الصفة              
 . ت وتقدمي األدلة أمام احملاكمالقانونية وهلن وضع مساوٍ لوضع الرجل يف اإلدالء بالشهادا

ينص قانون احلق يف املساواة يف محاية القـانون علـى           : من الدستور ) ١(٢٧املادة    -٦٣٣
  : يلي ما

لكل شخص احلق يف املساواة يف محاية القانون، مبـا يف ذلـك التمتـع               "  
باحلقوق واحلريات املنصوص عليها يف هذا امليثاق دومنا متييـز علـى أي أسـاس،               

 ".يدميقراطلك ضرورياً يف جمتمع يكن ذ مل ما

  املمتلكات    
 . احلق يف امللكية مكفول يف املواد التالية من الدستور والقوانني الفرعية  -٦٣٤

  احلق يف إبرام العقود وإدارة املمتلكات ): ١(٢٦املادة  •
وألغراض هذه املادة يتضمن هـذا احلـق        . لكل شخص احلق يف امللكية    "  )١(  

لكات ومتلكها والتمتع هبا والتصرف فيها بـصورة سـليمة إمـا منفـرداً أو               اكتساب املمت 
 ".نباملشاركة مع آخري
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للمرأة املتزوجة  :  املتعلق بوضع املرأة املتزوجة    ١٩٤٨ لسنة   S 4(1)القانون   •
   احلق يف حيازة ممتلكات

وفقاً ألحكام القانون، تكون املرأة املتزوجة قادرة على االكتساب واحليازة     "  
بوصية أو بأي وسيلة أخرى يف أي ممتلكات منقولة أو ثابتـة، بـنفس              تصرف  وال

  ".ن تدخل أي وصي ودون رضاء زوجهادو. األسلوب كما لو كانت امرأة عازبة
 املتعلق بوضع املرأة املتزوجة فيما يتعلق مبمتلكات املرأة املتزوجة          S 5وينص القانون     -٦٣٥

غري أن القانون املدين يكشف عن . املة املرأة العازبة  قبل صدور القانون أو بعده بأن تعامل مع       
بعض التضارب فيما يتعلق بالوصي على ممتلكات األطفال وبالقبول بالزواج علـى النحـو              

  : التايل
  الوصاية على األطفال:  من القانون املدين٣٨٩املادة  •

 يكون األب أثناء الزواج مديراً ملمتلكات أطفاله القصر غري احملررين مـن           "  
ح بأن قيود الوالية باستثناء أي ممتلكات تكون قد أعطيت أو وهبت هلم بشرط صري

 ..."تدار بواسطة طرف ثالث

إذا كان األب غري قادر على التصرف أو كان حمروماً من إدارته، حتـصل             "  
  ".يت كان يتمتع هبا األب قبل ذلكاألم على هذه اإلدارة جبميع السلطات ال

د األم، فهي ال حتصل على احلق يف إدارة ممتلكات أطفاهلا القصر            مييز هذا احلكم ض     -٦٣٦
. غري احملررين من الوالية إال يف احلاالت اليت يكون فيها األب غري قادر على ذلـك قانونـاً                 

 ١٨وباملثل، فإن رضاء األب هو شرط ضروري يف املقام األول لزواج ابن شرعي حتت سن                
ائي يف حالة االبن غري الشرعي إذا مل يكن هناك اتفـاق            سنة، كما أن لألب أيضاً القرار النه      

 . بني الوالدين

زواج ابن شرعي قاصر، مـا هـي   :  قانون الوضع املدينS46 (1)القانون  •
  املوافقة الالزمة؟

 سنة الدخول يف عقـد      ١٨ال ميكن للطفل الشرعي الذي يقل عمره عن         "  
 قادر على إظهار إرادتـه أو       فإذا كان الوالد متوىف أو غري     . زواج دون رضاء والده   

 األم ويكـون    غائباً عن سيشيل أو موجوداً يف إحدى اجلزر اخلارجية، يطلب إذن          
 ".اإلذن عندئذ كافياً

  زواج الطفل غري الشرعي القاصر: (1) 47املادة  •
 سنة الدخول يف عقد زواج      ١٨ال ميكن للطفل الطبيعي الذي يقل عمره عن         "  

ران ببنوته أو دون رضاء كال الوالـدين اللـذين يقـران            دون رضاء الوالدين اللذين يق    
 ".األخرية يصبح رضاء األب كافياًفإذا كان هناك عدم اتفاق يف احلالة . كالمها ببنوته
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 العقود    

مجيع النساء، مبن فيهن النساء املتزوجات، هلن شخصية قانونية مستقلة وميكن هلـن               -٦٣٧
 :  من القانون املدين على ما يلي١١٢٣ملادة وتنص ا. الدخول يف اتفاقات وإبرام عقود

مل يكـن مـشموالً مبـا يفقـده          ميكن ألي فرد الدخول يف عقد، مـا       "  
  " )٦٠(القانونية األهلية

ميكـن للمـرأة    :  بشأن وضع املرأة املتزوجة    ١٩٤٨ لسنة   S 4(2)القانون   •
  املتزوجة إبرام عقود كما لو كانت غري متزوجة

رتباط بأي مضارة أو عقد أو دين أو التزام، فيما خيص           حيق للمرأة املتزوجة اال     )٢(  
ملكيتها الفردية ومبقدار تلك امللكية وأن جتعل نفسها مسؤولة وٌتجعـل مـسؤولة وأن تقاِضـي       

  "... وتقاضَى بشأن تلك امللكية ومبقدار تلك امللكية عن أي مضارة أو عقد أو دين أو التزام
إلغـاء القيـود    : ١٩٤٨وجة، لسنة   بشأن وضع املرأة املتز   ) S 27(القانون   •

  املفروضة على تعجيل األداء أو التصرف

 أو  ١٩٤٨أبريـل   /يف أي صك ينفذ يف اليوم العشرين من نيسان        "  
قبل ذلك التاريخ أو بعده، فيما خيص متتع امرأة مبلكية أياً كانت، تلغى أي              

رجـل  ضها على متتع  مل يكن ممكنناً فر    )٦٢( أو التحويل  )٦١(قيود على األداء  
  ".بتلك امللكية

  .وللمرأة حق الوصول الكامل إىل احملاكم واالستفادة من نفس احلماية القانونية  -٦٣٨
 .احلق يف حماكمة عادلة وعلنية: من الدستور) ١(١٩املادة  •

مل يسحب االهتام، يف حماكمة عادلة       لكل شخص متهم يف جرمية احلق، ما      "  
  ".القانونوحمايدة منشأة مبوجب أمام حمكمة مستقلة 

__________ 

يـة واألشـخاص    الطفل القاصر الذي مل يتحرر من قيود الواليـة القانون         :  من القانون املدين   ١١٢٤املادة   )٦٠(
الشخص الذي بلغ سن الرشد والذي تعوزه القوة العقليـة عـادة أو      (٤٨٩احملجور عليهم مبفهوم املادتني     

جيوز منع   (٥١٣ و املعتوه أو اجملنون املعيق حىت وإن كانت له فترات صحو يدرك فيها األمور على حقائقها              
االقتراض، أو تلقي أي أموال ومن مث من إعطـاء          املتدربني من التقاضي، أو اإلضرار باحلقوق القانونية، أو         

) خمالصة عن أمالكهم أو نقل ملكيتها أو رهنها عقارياً دون تلقي مساعدة من قيِّم أو وصي تعينه احملكمـة                  
 . من هذا القانون

 Black’s Law Dictionary]تعين دفع مقبوضات من عهدة أمانة قبل حلول موعدها، معجم بالك القانوين  )٦١(

  . الطبعة التاسعة،](2009)

، [Black’s Law Dictionary (2009)]تعين حتويل أو نقل ممتلكات إىل شخص آخر، معجم بالك القـانوين   )٦٢(
 .الطبعة التاسعة
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 )٢(١٩املادة  •

   - لكل شخص متهم يف جرمية أو جنحة"
احلق يف الدفاع عن نفسه شخصياً أمام احملكمة، أو بواسطة حمـام              )د(  

خيتاره الشخص بنفسه على نفقته اخلاصة، أو بواسطة حمام يتم توفريه له من النفقـات               
  ".اليت ينص فيها القانون على ذلكالعامة يف احلاالت 

 )١٣(١٨املادة  •

املرأة املدانة يف جرمية أو املشتبه هبا اليت حتتجز أو توقَّف بطريقة قانونيـة              "  
 ".رجل مدان يف جرمية أو مشتبه بهيتعني احتجازها مبعزل عن أي 

. والوصول إىل املساعدة القانونية مهم للمرأة لتمكينها من التمتع حبقوقها القانونيـة             -٦٣٩
 املساعدة القانونية على توفري املساعدة جلميع األشخاص         من قانون تقدمي   ١-٦وينص الفرع   
   .احملتاجني هلا

رهناً هبذا القانون يتم توفري املساعدة القانونية ألي شخص متهم يف جرمية            "  
أو جنحة فيما يتعلق باحملاكمة أمام أي حمكمة متارس أي واليـة قانونيـة أصـلية                

  ".حةبتلك اجلرمية أو اجلناستئنافية يف املسائل اجلنائية املتعلقة  أو
 : ٤الفرع 

متنح املساعدة القانونية ألي شخص ال يتجاوز دخله الذي ميكنه التصرف           "  
 ")٦٣(فيه مستوى الكفاف املعلن يف إطار قانون الضمان االجتماعي

 حرية التنقل    

أة  من القانون املدين للمر    ٣يكفل القانون حرية التنقل جلميع األشخاص وتتيح املادة           -٦٤٠
 . املتزوجة اختيار مكان إقامتها حبرية

 حرية التنقل:  من الدستور٢٥املادة  •

لكل شخص موجود يف سيشيل بطريقة قانونية احلـق يف حريـة التنقـل                )١(  
ولغرض هذه املادة يتضمن هذا احلق احلق يف التنقل حبرية داخل سيشيل، واحلق يف اإلقامة يف                

  .يشيل، واحلق يف عدم طرده من سيشيلأي جزء يف سيشيل، واحلق يف مغادرة س

لكل شخص من مواطين سيشيل احلـق يف دخـول سيـشيل، ورهنـاً                )٢(  
 ؛)٦٤()د(٣ بالفقرة

__________ 

. يعين تعبري مستوى الكفاف يف إطار قانون الضمان االجتماعي املستوى الذي حيدده الوزير مبوجب اللوائح               )٦٣(
 ).  من القانون٢٣الفرع (ساعدة القانونية وأي شخص فوق هذا املستوى ال يستحق امل
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 ".يف عدم طرده من سيشيل  )٣(

  من القانون املدين) ٥(٣املادة  •
 ".ل إقامة خاص هبا جلميع األغراضحيق للمرأة املتزوجة أن يكون هلا حم"  

  املرأة والسجون    
ويـنظم  . [Montagne Posée]وجد يف سيشيل سجن واحد فقط يف مونت بوزي          ي  -٦٤١

 .  تشغيل السجون وإدارهتا١٩٩١قانون السجون لسنة 

ووفقاً لإلحصاءات املتعلقة بسجن مونت بوزي، كان يوجد بالسجن يف كـانون              -٦٤٢
 ) من احملكوم علـيهم    ٩ سجينات على ذمة التحقيق و     ٣( نزيلة   ١٢،  ٢٠٠٩ديسمرب  /األول

ويتذبذب ).  من احملكوم عليهم   ٢٤٦ و  على ذمة التحقيق   ٨٠( نزيالً من الرجال     ٣٢٤مقابل  
ومعظم نزيالت الـسجن    .  نزيلة ١٥ و  نزيالت ٦ بني   ٢٠٠١عدد الرتيالت من النساء منذ      

  . " باملخدرات وحيازهتااالجتار"مدانات يف جرمية 
حسبما ينص قـانون    والرتيالت مسجونات يف سجن منفصل عن السجناء الرجال           -٦٤٣

وباإلضافة إىل ذلك، تسجن الرتيالت املودعات على       ). S 21القانون   (١٩٩١السجون لسنة   
ذمة قضايا يف قسم خاص من جناح النساء منفصل عن قسم الرتيالت احملكـوم علـيهن يف                 

 زنزانة ميكن إيواء نزيلتني يف كـل        ١٥وتوجد به   . ويتسع سجن النساء لثالثني نزيلة    . جرائم
. وتوجد يف القسم اخلاص بالرتيالت يف املرحلة السابقة على احملاكمة أربع زنزانـات            . انةزنز

 ١٠، كـان هنـاك      ٢٠٠٩ويف عام   . وتوجد يف جناح احملكوم عليهن إحدى عشرة زنزانة       
  . موظفات من النساء يعملن يف السجن

دم هلن تغذية   إذ تق . ومجيع السجينات النساء هلن نفس احلقوق اليت للسجناء الرجال          -٦٤٤
الدورات اجلماعية،  (متوازنة، وزي خاص، وتتاح هلم فرصة املشاركة يف برامج إعادة التأهيل            

ويسمح لرتيالت السجن اإلناث بإطالة شـعورهن ويـزودن         ). والتعليم، واملهارات احلياتية  
 من قـانون    S 19(2)ويسمح الفرع   . مبستلزمات املراحيض النسائية، مثل األحفضة الصحية     

لطفل نزيلة السجن األنثى بأن يتم إيواؤه معها إذا كان يتم إرضاع الطفل       ) ١٩٩١(سجون  ال
ويسمح للنساء احملكوم عليهن والنـساء      .  شهراً ١٨اإلرضاع الطبيعي وكان عمره أقل من       

املودعات رهن قضايا بزيارات من أفراد أسرهم وأقارهبم وأصدقائهم وتكون الزيارة للنـساء            
  . يا مرة كل أسبوع وللنساء احملكوم عليهن مرة كل أربعة أسابيعاملودعات رهن قضا

 من الئحة السجون، هناك أحكام خاصة تنظم تفتيش مـن يـتم             ٣٦ووفقاً للفقرة     -٦٤٥
  :احتجازهن من النساء

__________ 

 .لترحيل األشخاص من سيشيل )٦٤(
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جيري تفتيش كل مسجون عند دخول السجن كما جيري تفتيـشه بعـد               )أ(  
أن ذلك ضروري، وتؤخذ من الـسجني       ذلك، إذا رأي مأمور السجن أو املوظف املسؤول         

  األشياء احملظورة؛ 
 ال جيوز نزع مالبس أي سجني لتفتيشه يف وجود سجني آخر؛   )ب(  

ال جيوز تفتيش أي سجني إال بواسطة موظف سجون له نفـس نـوع                )ج(  
  . السجني  جنس

 التدابري الرامية إىل حتسني حصول املرأة على الدعم القانوين    

 ة يف احلصول على املساعدة القانونيةاملمارسات اجليد    

يعد التأخر لفترات طويلة يف البت يف القضايا يف احملاكم ضعفاً كبرياً يف نظام احملاكم                 -٦٤٦
. ٢٠٠٩سبتمرب / أيلول١٥وفقاً ملا أقر به كبري القضاة عند افتتاح احملكمة العليا يف سيشيل يف 

روضة أمام احملكمة العليـا منـذ        قضية مدنية مع   ١٢٧٢أغسطس، كان هناك    / آب ٣١ويف  
وال يفـي هـذا     .  قضية طالق  ١٥٤، و ٢٠٠٠ قضية جنائية منذ عام      ٢٢٢، و ١٩٩٨ عام

ويف قـضايا العنـف   . باملعايري الدستورية اليت تتطلب إجناز احملاكمة خالل فترة زمنية معقولة       
 إدارة القضايا هو   وزيادة الكفاءة يف  . العائلي ميكن هلذا التأخري أن يلحق األذى والضرر باملرأة        

  . أحد أولويات اإلصالح القضائي اجلاري حالياً

  حمكمة األسرة    
 من تعـديل قـانون      ٣ و ٢أنشئت حمكمة األسرة اليت يرد وصف هلا حتت املادتني            -٦٤٧

.  كهيكل بديل لنظام احملاكم التقليدي املعهود إليه بوظائف شبه قانونية          ١٩٩٨الطفل يف عام    
نت حمكمة األسرة تتناول املسائل املتصلة حبـضانة القـصر ونفقتـهم            ويف بداية عملها، كا   

ويف . وهذه املسؤوليات كان يضطلع هبا قبـل ذلـك جملـس الطفـل        . ورعايتهم وتربيتهم 
، خولت حمكمة األسرة والية )محاية الضحايا(، وبعد صدور قانون العنف العائلي ٢٠٠٠ عام

وقد أدى إنشاء حمكمة األسرة إىل التعجيل       . ائليالتعامل من مجيع املسائل املتصلة بالعنف الع      
بدرجة ملموسة من صدور القرارات املتعلقة بشؤون األسرة وقلل من األذى الـذي يقتـرن          

 .  وتقدم حمكمة األسرة خدماهتا بدون مقابل. بتلك احلاالت

ففي . وتبني األرقام اليت قدمتها حمكمة األسرة وجود طلب هائل على هذه اخلدمات             -٦٤٨
 قضية رفعتـها    ٢٤٨ قضية عنف ارتكبه األزواج، بينها       ٢٧٠ وحده، سجلت    ٢٠٠٩عام  
 .  قضية عنف بني أقران متزوجني٨٠وكان هناك . نساء
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  ١١الشكل 
، ٢٠٠٩ إىل   ٢٠٠٦قضايا العنف بني األزواج املسجلة يف حمكمة األسرة، يف الفترة من            

  حبسب نوع اجلنس

  
 .أمانة حمكمة األسرة  :املصدر

 قـضية عنـف     ٤٧٤يف  . ٢٠٠٩وقامت حمكمة األسرة بالتدخالت التالية يف عام          -٦٤٩
 ٨٦ و  أمر محاية،  ٢٥٦، أصدرت احملكمة    ) قضايا لنساء  ٤٠٧ و  قضية لرجال،  ٦٧(مسجلة  

 حكمـاً   ٢٧ و ،) أوامر ختـص نـساء     ٥ و  أمراً ختص رجاالً   ٨١(أمراً بالتنحية عن املسكن     
 إحـاالت إىل  ٩ و)ق رجال وحكمني حبق امرأتني   حكماً حب  ٢٥(بالسجن النتهاك أمر محاية     

  ).امرأتني و رجال٧(مركز مونت رويال إلعادة التأهيل 

، ٢٠٠٩ديسمرب  / وحىت كانون األول   ٢٠٠٠مايو  /ومنذ إنشاء حمكمة األسرة يف أيار       -٦٥٠
 قضية  ٣٩٧ أمر محاية، وأحالت     ٨٦٧ و  قضية عنف عائلي،   ٢٧١٦سجلت احملكمة ما جمموعه     

 أمراً  ٢٤٦، و ) نساء ٥ و  رجالً ٥٣( قضية إىل مونت رويال      ٥٨ و مراقبة السلوك، إىل خدمات   
 ٥٣( حكماً بالسجن    ٥٧، و ) أمراً حبق نساء   ١٣ و ق رجال  أمراً حب  ٢٣٣(بالتنحية عن املسكن    

  ). حبق نساء٤ وحبق رجال

  العوامل والصعوبات    

ة ألن سجالت احملـاكم     التمتع باحلقوق القانونية حبكم الواقع أمر يصعب قياسه بدق          -٦٥١
وتعذر مجع معلومات عن عدد     . ليست مزودة حبواسيب وليست مفصلة حبسب نوع اجلنس       
كما تعذر معرفة أعداد وأنواع     . النساء وعدد الرجال املؤهلني للحصول على مساعدة قانونية       

بدأ وجترى حالياً عملية إصالحات كبرية يف النظام القضائي كما          . القضايا املرفوعة من نساء   
  . العمل يف إنشاء نظام إدارة حموسب بالتعاون مع إدارة املعلومات والتكنولوجيا

٢٠٠٦قضايا العنف بني األزواج املسجلة يف حمكمة األسرة يف الفترة من 
 ، حبسب نوع اجلنس٢٠٠٩  إىل

ضايا
 الق
عدد

 

 السنة

٢٤٨امرأة، 

٢٢رجل، 
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وال توجد أعضاء كافية من النساء يف الشرطة أو القضاء، أو وكاالت إنفاذ القانون                -٦٥٢
وتدعو احلاجة إىل زيادة أعداد النساء مـن أجـل تـوفري منظـورات              ). ٧املادة  (األخرى  

كما تدعو احلاجة إىل حتقيق تكامل بـني        .  يتعلق بالقوانني وبإنفاذها   وتفسريات خمتلفة فيما  
املنظورات اجلنسانية على مجيع مستويات التحقيق اليت يترتب عليها مالحقة قضائية، وتوجيه            

وجتري حالياً إصالحات كبرية يف الشرطة والقضاء       . االهتمام إىل الشهود، واهليئات القضائية    
ويؤمل أن يشجع برنامج القادة الشباب الذي بدأ        . سني جودهتا وحتديث تقدمي اخلدمات وحت   

يف الشرطة والقوة املسلحة    )  أعاله، يف النص اإلنكليزي    ٥٥انظر الصفحة   (العمل به مؤخراً    
  .النساء على تويل وظائف قيادية يف صفوف هاتني اهليئتني

ومل . مييز ضد املـرأة والدستور احلايل متسق مع اتفاقية القضاء على مجيع أشكال الت           -٦٥٣
تنقح التشريعات الداعمة، مبا يف ذلك مواد القانون املدين يف الوقت املناسب حبيث تعكـس               

وهذه اجلهود مستمرة بالرغم من القيود املتعلقة بالتزويد باملوظفني يف مكتب           . روح الدستور 
 . النائب العام

يم القانوين والدعم القانوين    وال توجد منظمات غري حكومية تركز حتديداً على التعل          -٦٥٤
والنساء ليسوا على معرفة تامة دائماً حبقوقهن وقد يؤدي جهلهن بالقوانني أو القيود             . للنساء

 . االقتصادية إىل وضع قيود على استعدادهن لتحدي القرارات يف احملاكم

  ١٦املادة   
 املساواة يف الزواج والعالقات األسرية

ي، والسياسة السكانية الوطنية للتنمية املستدامة، وخطـة        يعترف الدستور السيشيل    -٦٥٥
العمل الوطنية للتنمية االجتماعية مجيعاً بأن األسرة هي الوحدة األساسية للمجتمـع وبأهنـا              

  حتتاج إىل محاية وتعزيز 
 محاية األسرة:  من الدستور٣٢املادة 

ع وحبق كل فرد    تعترف الدولة بأن األسرة هي العنصر الطبيعي واألساسي للمجتم        "  
  ".االقتصادية واالجتماعية لألسرةيف تكوين أسرة وتتعهد بتعزيز احلماية القانونية و

 اليت تتم بني أفراد من نفس نوع اجلنس واليت تتم بـني أشـخاص بينـهم                 الزجيات  -٦٥٦
 . درجات معينة من القرابة هي زجيات غري قانونية

 وحـىت   ١٩٩٤ى تغري طفيـف منـذ عـام         والترتيبات األسرية معقدة ومل تظهر سو       -٦٥٧
 ١٥، أظهر الوضع االجتماعي للسكان النساء الالئي تبلغ أعمارهن          ٢٠٠٢يف عام   . ٢٠٠٢ عام

 يف املائـة    ٢١,٢ و  يف املائة متزوجات،   ٢٧ و  يف املائة منهن عازبات،    ٤١,٠أكثر أن   سنة أو   
ويتم توفري احلماية   .  يف املائة مطلقات أو منفصالت     ٣,٧ و  يف املائة أرامل،   ٥,٥ و معايشات،

 .يف إطار القانون ملختلف أنواع الترتيبات األسرية
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  ٣٣اجلدول 
، ٢٠٠٢ و ١٩٩٤ سنة أو أكثر يف عامي       ١٥النسبة املئوية للسكان الذين تبلغ أعمارهم       

  حبسب احلالة االجتماعية
٢٠٠٢ ١٩٩٤ ٢٠٠٢ ١٩٩٤ 

 احلالة االجتماعية
النسبة املئوية  

 لذكورل
النسبة املئوية  

 لإلناث
النسبة املئوية  

 للذكور
النسبة املئوية  

 النسبة املئوية للجنسني لإلناث
النسبة املئوية  

 للتغري

 ٠,٢- ٤٢,٦ ٤٢,٨ ٤١,٠ ٤٤,٣ ٤٠,٣ ٤٥,٢ أعزب

 ٢,٢- ٢٦,٨ ٢٩,٠ ٢٧,٠ ٢٦,٥ ٢٩,٣ ٢٨,٧ متزوج

 ٠,٤+ ٢١,٣ ٢٠,٩ ٢١,٢ ٢١,٣ ٢٠,٩ ٢٠,٩ معاشر

 ٠,٤+ ١,٦ ١,٢ ١,٨ ١,٣ ١,٥ ١,٠ منفصل

 ٠,٢+ ١,٦ ١,٤ ١,٩ ١,٢ ١,٧ ١,٢ مطلق

 ٠,٢+ ٣,٣ ٣,١ ٥,٥ ١,١ ٥,٢ ١,٠ أرمل

 ١,٣+ ٢,٩ ١,٦ ١,٥ ٤,٤ ١,١ ٢,٠ مل تذكر

  ١٠٠,٠ ١٠٠,٠ ١٠٠,٠ ١٠٠,٠ ١٠٠,٠ ١٠٠,٠ اجملموع

عدلت األرقام املتعلقة بكـال     *  ٢٠٠٢املكتب الوطين لإلحصاءات، تعداد السكان واملساكن،         :املصدر
  .١٩٩٤ما خيص األخطاء املبلغ عنها يف اجلنسني في

 التشريعات وخدمات الدعم اليت وضعت من أجـل تقـدمي           ١٥ و ٢تصف املادتان     -٦٥٨
ووفقاً خلطة العمل الوطنية للتنمية االجتماعية، تتمثل بعـض         . الدعم لألسر الضعيفة واهلشة   

 يف تعاطي الكحـول     التهديدات الرئيسية لتماسك األسرة الناشئة عن الوترية السريعة للتغري        
واملخدرات، واخليانة الزوجية، ومحل املرهقات، واألسر اليت ترأسها نساء، وانتشار فـريوس            

اإليدز والترتيبات اليت ينظمها رؤساء األسر واليت تنكر حق املـرأة يف            /املناعة البشري نقص  
  . التساوي يف احلقوق مع الرجل يف املرتل وتدمي العنف العائلي

  املتعلقة بالزواجالتشريعات     
ترد التشريعات املنظمة للزواج يف القانون املدين، وقانون الوضع املـدين، وقـانون               -٦٥٩

ويرد نفس احلق يف االختيار احلر للزوج ويف االرتباط برباط الزوجية يف            . وضع املرأة املتزوجة  
   ."ال زواج بدون موافقة" على النحو التايل؛ S 41قانون الوضع املدين 

والرجال والنساء هلم نفس احلقوق وعليهم نفس الواجبات أثنـاء الـزواج وعنـد            -٦٦٠
 "بوفـاة أحـد الـزوجني     " من القانون املـدين      ٢٢٧ويتفسخ الزواج وفقاً للمادة     . فسخه

  ."مبرسوم طالق يصدر بصورة قانونية" أو
ـ   ٢١٢وتنص املادة   . واملسؤوليات يف الزواج تنطبق على الرجل واملرأة        -٦٦١ انون  من الق

 : املدين على ما يلي

  ".والء والدعم واملساعدة والرعايةالزوجان يدين كل منهما لآلخر بال"  
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 من القانون املدين على أن الرجل هو املسؤول األساسـي عـن             ٢١٤وتنص املادة     -٦٦٢
 : نفقات األسرة

عندما ال يكون هناك نص يف اتفاق زواج بشأن النسبة اليت يسهم هبا كل              "  
  .قات األسرة، يكون إسهام كل منهما حبسب قدرتهزوج يف نف
والرجل هو املسؤول األساسي عن نفقات األسرة، وجيب عليه أن يـوفر              

 ". ما يلزمها، حبسب قدرته ومركزهلزوجته كل

املرأة املتزوجة مسؤولة عن اإلنفاق على زوجهـا؛  : S 23قانون وضع املرأة املتزوجة   -٦٦٣
  : املساواة عن اإلنفاق على زوجها يف ظروف معينةجيعل املرأة مسؤولة على قدم 

 من القانون املدين يف سيشيل، عندما هتمل        ٢١٢مع عدم اإلخالل باملادة     "  
امرأة متزوجة لديها أمالك منفردة كافية أو ترفض اإلنفاق على زوجها عندما يكون             

 لديها مريضاً أو غري قادر ألي سبب آخر على اإلنفاق على نفسه، جيوز ألي حمكمة     
والية قضائية أن تقوم، بناء على طلب الرجل، بإصدار وإنفاذ أمر ضدها باإلنفـاق              
على زوجها من تلك األمالك املنفردة بنفس الطريقة اليت قد تتخذ هبا عندئذ أي قرار    

 ".رجل من أجل اإلنفاق على زوجتهوتنفذه ضد ال

 حيظر الزواج ملن له S 42دين ووفقاً لقانون الوضع امل. وغري مسموح بتعدد الزوجات  -٦٦٤
  : زوج سابق

 ".زواج ثان قبل فسخ الزواج األولال جيوز االرتباط ب"  

وينص قـانون   . تنطبق أحكام الطالق على كل من الرجل واملرأة على قدم املساواة            -٦٦٥
  : ، فيما يتعلق بزواج املطلقة واألرملة مرة أخرى على ما يليS 29وضع املرأة املتزوجة 

 ".أخرى عقب فسخ زواج سابق مباشرة ألي امرأة أن تتزوج مرة جيوز"  

  :  على ما يليS 60وينص قانون الوضع املدين   -٦٦٦
عرب جيوز لزوج أو زوجة ألحد طرفني يعتزمان االرتباط برباط زواج أن ي"  

 ".عن اعتراضه على ذلك الزواج

  املرياث    
 : حقوق الزوج الباقي على قيد احلياة: املدين من القانون ٧٦٦ترد قواعد املرياث يف املادة   -٦٦٧

عندما ال يترك الزوج املتوىف خلفاء أو أسالف أو أقربـاء، أو أي ورثـة               "  
نطاق الدرجة الثالثة من القرابة أو أي خلفاء من أبنـاء أو بنـات أو األخـوة                  يف
األخوات من نفس عمود النسب، فإن مرياثه يؤول إىل الزوج املتبقي على قيـد               أو
 املتعلقة حبقوق الزوج املتبقـي      ٧٥٩ويشترط يف هذه احلالة أن تنطبق املادة        . حلياةا

 ". طبيعيون، كما تنص تلك املادةعلى قيد احلياة عندما ال يكون هناك أوالد
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  الوصاية    
األب واألم كالمها وصيان مشتركان على الطفل ويتحمالن مسؤوليات متـساوية             -٦٦٨

 . عن تنشئة أطفاهلما

 االلتزام املشترك يف الزواج :  من القانون املدين٢٠٣ املادة

 ".اإلنفاق على أطفاهلما وتنشئتهميضطلع الزوجان معاً، حبكم الزواج، بالتزام "  

 :  من القانون املدين على أن على األطفال القصر احترام والديهما٣٧١وتنص املادة   -٦٦٩

 ".دتهترام لوالده وواليزال قاصراً مدين بالتكرمي واالح الطفل الذي ال"  

 :  على ما يلي٣٧٢وتنص املادة   -٦٧٠

 . أو يتحرر من واليتهما)٦٥(أن يظل خاضعاً لسلطتهما إىل أن يبلغ سن الرشد  -١

 ".رس سلطة الوالدين ملصلحة الطفلمتا  -٢

 :  على ما يلي٣٧٤تنص املادة   -٦٧١

  ". سنة١٨ إذن من والديه حىت يبلغال يغادر الطفل مرتل الوالدين دون "  
 أعاله، فإن اآلباء واألمهات ليس هلم نفس احلقوق فيما يتعلق ٥وكما ذكر يف املادة     -٦٧٢

؛ وفيما يتعلق باملوافقـة علـى زواج        ) من القانون املدين   ٣٨٩املادة  (بالوصاية على األطفال    
فـال  ؛ وللموافقة على زواج األطS 46(1)األطفال الشرعيني القصر يطبق قانون الوضع املدين  

  . S 47(1)غري الشرعيني القصر، يطبق قانون املركز املدين 
التبين، ميكن اختاذ قرار بالتبين من جانب أي        : ووفقاً للجزء اخلامس من قانون الطفل       -٦٧٣

 .)٦٦(زوجني أو من جانب شخص واحد بغض النظر عن نوع اجلنس

 من قانون الوضـع     S 40إذ تنص املادة    . وهناك اختالف يف احلد األدىن لسن الزواج        -٦٧٤
  : املدين على ما يلي
 سنة أو مـن جـنس       ١٨ال ميكن ألي من شخص جنس الذكور حتت         " 

غري أنه جيوز للوزير عند وجود      .  سنة االرتباط برباط الزواج    ١٥اإلناث حتت سن    
 أعـاله   أسباب ال يستهان هبا أن يأذن ألي شخص حتت حدود السن املـذكورة            

  ".باالرتباط برباط الزواج

__________ 

 . سنة١٨القاصر شخص من أحد نوعي اجلنس مل يصل بعد إىل سن الرشد، وهو :  من القانون املدين٣٨٨املادة  ) ٦٥(

 .38 وSS 37قانون الطفل  )٦٦(
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ينص فيما يتعلق : S 70قانون الوضع املدين . يتعني تسجيل مجيع الزجيات بصورة قانونية  -٦٧٥
  : بزمان ومكان عقد الزواج على ما يلي

، ال يعترف بأي زواج يعقد   )٦٧(باستثناء الزواج الذي يعقد عند دنو األجل      "  )١(  
 .دينمل يربمه موظف مسؤول من مكتب الوضع امل يف سيشيل كزواج قانوين ما

جيوز عقد الزواج يف أي مقاطعة يتم فيها النشر على النحو املنصوص عليه               )٢(  
  .S 52 يف القانون
يعقد الزواج يف مكتب الوضع املدين لتلك املقاطعة أو جيوز عقـده يف أي                )٣(  

 ". املقاطعة إذا طلب الطرفان ذلكمرتل خاص يف نطاق تلك

 العنف العائلي    

د أفضل النماذج يف املنطقة األفريقية اليت ينال فيها النساء          رمبا تكون سيشيل أح     - ٦٧٦
كل احتياجاهتن اجلنسانية العملية تقريباً من خالل املساواة يف احلقوق يف دائـرة احليـاة      
العامة، ولكنها ما برحت تناضل من أجل تلبية احتياجـاهتن اجلنـسانية االسـتراتيجية              

. وية وعالقات القوة غري املتساوية بـني اجلنـسني    باألمور املتجذرة يف النظم األب      املتعلقة
وما برح العنف القائم على . والعنف الذي يرتكب ضد النساء هو أفضل مثال على ذلك        

نوع اجلنس بأشكاله املتنوعة ميثل مصدر قلق متزايد للحكومة على مـدى الـسنوات              
يـتم إبـالغ    املشمولة باالستعراض وتبني اإلحصاءات تزايداً يف عدد القـضايا الـيت            

  :عنها  السلطات

  ؛٢٠٠٥ و٢٠٠٠ مرتني بني عامي ‘العنف العائلي‘تضاعف عدد القضايا  •

 يف املائـة    ٥٥ يف حمكمة األسرة بنـسبة       ‘العنف يف إطار الزواج   ‘ارتفع عدد قضايا     •
، وكانت الغالبية العظمى من الضحايا فيها من النـساء          ٢٠٠٩ و ٢٠٠٦عامي   بني

  ).٢٠٠٩ يف املائة يف ٩٢(

 عن وجـود    ٢٠٠٦أمانة الشؤون اجلنسانية يف     ين الذي أجرته    وكشف املسح الوط    -٦٧٧
وقدرت النتائج أن واحدة من كل      . حاالت كثرية أخرى مل ٌتبلغ عنها السلطات قط من قبل         

أربع نساء وأثنني من كل تسعة رجال قد تعرضوا لعنف بدين متوسط من شريك يف املسكن                
ني أبرزت النتائج عدداً يدعو للدهشة من الرجـال مـن           ويف ح . خالل وقت ما من حياهتم    

ضحايا العنف العائلي، أوضح التحليل أن عواقب العنف تكون أشد جسامة منها يف حالـة               
وسجلت مؤشرات اخلطر للعنف العائلي وجود أطفال، واخليانة الزوجية، وقـضاء            . النساء

وتعاطي الكحول، واملعاشرة   ماض عنيف، والتوظف بنظام يوم العمل الكامل،        /طفولة عنيفة 
 . خارج رباط الزوجية، واملعتقدات الشخصية الضارة

__________ 

 .Black’s Law Dictionary (2009) Ninth Editionتعين وقت حلول األجل  )٦٧(
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وأكدت الدراسة أن الغالبية العظمى من الضحايا يظلون ملتـزمني الـصمت إزاء               -٦٧٨
 يف املائة من الرجال بأهنم مل يطلبوا قط         ٧٤ و  يف املائة من النساء    ٦٢االعتداءات، مع اعتراف    

دة اخلارجية، مبا يف ذلك حىت التحدث إىل فرد من األسرة أو إىل         أي شكل من أشكال املساع    
يف حب الشريك، ): مرتبة حبسب األمهية(وحددت األسباب الرئيسية اللتزام الصمت . صديق

والتحرج، وتوقع قلة جدوى نتائج طلب املساعدة، والوحدة، واالفتقار إىل دعم األصـدقاء             
حايا السبب يف االعتماد االقتصادي املتزايد علـى        وحدد أقل عدد من الض    . واألسرة واجملتمع 

الشريك الذي ميارس االعتداء، على الرغم من شيوع اعتقاد بني مقدمي اخلدمات بأنه أحـد        
 . األسباب الرئيسية اليت جتعل الضحايا حمصورين يف نطاق عالقات تتسم بالعنف

 يف  ١٥ و من الرجـال   يف املائة    ٢٨وعند حتليل نتيجة سلوك طلب املساعدة، ذكر          -٦٧٩
املائة من النساء أهنم مل حيصلوا على أي مساعدة على الرغم من اجلهود اليت بذلوها لإلبالغ                

مثة أمر إجيايب، هو أن نصف الناجني من عنف الشركاء أبلغوا أهنم تركـوا              . عما تعرضوا له  
  . الشريك الذي يعتدي عليهم

 التقدم احملرز    

 فارقة يف التصدي بفعالية للعنف القائم علـى نـوع           حققت حكومة سيشيل إجنازات     -٦٨٠
، وسن قانون العنف العائلي     ١٩٩٨اجلنس، مبا يف ذلك إنشاء حمكمة األسرة شبه القضائية يف عام            

وتتوىل حمكمة األسرة إدارة القانون، وتوفر احلماية للناجني من         . ٢٠٠٠يف عام   ) محاية الضحايا (
 من خالل أشكال خمتلفة من األوامر التقييديـة         ‘العنف العائلي ب‘العنف العائلي الفعلي أو التهديد      

 . دون تأخري) أوامر إلفشاء السالم، وأوامر بالتنحية عن املسكن، وأوامر باحلصول على استشارة(

كما أطلقت وزارة الصحة والتنمية االجتماعية االستراتيجية الوطنية املتعلقة بالعنف            -٦٨١
وقد نفـذت بالفعـل     ). ٣هداف االستراتيجية حتت البند     انظر أ  (٢٠١٢-٢٠٠٨العائلي،  

أحكام خمتلفة متشياً مع االستراتيجية مشلت حتليل حالة مقدمي اخلـدمات؛ وبنـاء قـدرات      
أصحاب املصلحة يف جمال ختطيط االتصاالت؛ والقيام حبمالت تثقيفية عامة؛ وإدماج العنف            

صحة اجلنسية واإلجنابية، وتوفري مصادر القائم على نوع اجلنس يف مشروع السياسة الوطنية لل 
متويل لتقدمي املساعدة التقنية واملالية، ومواصلة اجلهود الرامية إىل صياغة دوائـر اخلـدمات              
إلجراءات موحدة، واجلهود مستمرة لتحسني إدارة وإنتاج البيانات املتعلقـة بإحـصاءات            

    .ة االجتماعيةالعنف القائم على نوع اجلنس يف إطار وزارة الصحة والتنمي
وخالل الفترة األخرية، وضعت وزارة الصحة والتنمية االجتماعية خطة عمل وطنية             -٦٨٢

ورتبـت اخلطـة    . ٢٠١١-٢٠١٠حمسوبة التكاليف للعنف القائم على نوع اجلنس للفترة         
القائمة على النتائج األولويات الوطنية حتت ستة مواضيع، متمشية مع االستراتيجية الوطنيـة             

 :  العنف العائليبشأن

 زيادة الوعي ومنع وقوع العنف القائم على نوع اجلنس؛   )أ(  
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 وضع إجراءات موحدة، ومبادئ توجيهية، ومواد تدريبية؛   )ب(  

 تعزيز قدرات مقدمي اخلدمات؛   )ج(  

 إعادة التأهيل؛   )د(  

 التشريع والدعوة والعمل على كسب األنصار؛   ) ه(  

 . رصد والتقييمالتنسيق، والبحوث، وال  )و(  

 جماالت األولية    

 : يرد أدناه حتليل موجز للتحديات الراهنة اليت أدجمت يف خطة العمل الوطنية  -٦٨٣

 زيادة الوعي ومنع العنف القائم على نوع اجلنس    

أكثر (بالرغم من ارتفاع مستويات الوعي اليت حتيط بالعنف القائم على نوع اجلنس               -٦٨٤
ويعتقد مقـدمو   .  هذا العنف منتشر وتواتر حدوثه مستمر يف التزايد        ، فإن ) يف املائة  ٩٠من  

اخلدمات أن هذا التزايد راجع إىل كل من ارتباط الزيادة يف الوعي، اليت تـؤدي إىل زيـادة                 
وتـشمل  . الدافع لدى الناجني من العنف لإلبالغ عن احلاالت، وبارتفاع مستويات العنف          

 نوع اجلنس ارتفاع مستويات تعاطي الكحول وإسـاءة         املخاطر املرتبطة بالعنف القائم على    
وخباصة زيادة استخدام اهلريوين والعقاقري اليت تؤخذ عن طريق احلقـن يف            (استعمال العقاقري   

سيما منذ بدء تطبيق برنامج      وال(، وارتفاع تكاليف املعيشة     )الوريد خالل السنوات األخرية   
 .يكل األسرةوتفكك ه) ٢٠٠٨إصالح االقتصاد الكلي يف عام 

وألنه ال يتم اإلبالغ عن معظم احلاالت، ومن مث تظل خارج نطاق تأثري السلطات،                -٦٨٥
أعطيت األولوية لزيادة الوعي من أجل كسر حاجز الصمت وحتدي التصور االجتماعي بأن             

ومثة حاجة أيضاً إىل مزيد من برامج زيادة الـوعي بأشـكال            . العنف العائلي مسألة خاصة   
النفـسية، والعنـف اجلنـسي      /همشة األخرى، مبا يف ذلك إساءة املعاملة العاطفية       العنف امل 

، واإلرهـاب بالتهديـد،     )وخباصة االغتصاب الذي يقع بني األزواج واغتصاب الفتيـات        (
  .واإلرغام االقتصادي، واملالحقة اجلنسية

، أجـرت   ٢٠٠٨يف عام   : اإلجراءات املوحدة، واملواد التدريبية واملبادئ التوجيهية       -٦٨٦
وزارة الصحة والتنمية االجتماعية حتليل حالة لالستجابة املؤسسية للعنف العائلي، على حنـو             

وخلص التقرير إىل أنه على     .  لالستراتيجية الوطنية بشأن العنف العائلي     ٤-١يتفق مع اهلدف    
الرغم من التعامل مع قضايا العنف العائلي على أساس متكرر وبـصورة مباشـرة أو غـري                 

باشرة، فإن مجيع مقدمي اخلدمات يفتقرون إىل إي إجراءات رمسية حمددة لتوجيه اسـتجابة      م
ونتيجة لذلك، فإن االستجابات الفرديـة للمـوظفني   . فعالة هلذه احلاالت احلساسة واملعقدة 

وختتلف التدخالت باختالف اخلربة الشخصية، واملعتقدات الفردية،       . الفنيني يعوزها التوحيد  
وتقترح خطة العمل الوطنية النموذج     ). خلإاملعارف، واملهارات، والوقت،    (والقدرة  وااللتزام  
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 حلماية الطفل لتحسني االستجابة املتكاملة للعنف القائم على نوع     ‘العمل معاً ‘الوارد يف دليل    
وسوف يتم جعل اإلجراءات جزءاً من النظام املؤسسي على حنو مستدام من خـالل    . اجلنس

لتدريب احمللية، اليت تشمل أكادميية الشرطة، واملعهـد الـوطين للـصحة       إشراك مؤسسات ا  
   .والدراسات االجتماعية، واملعهد الوطين للتعليم

  تعزيز قدرات مقدمي اخلدمات    
تشمل اخلدمات املتاحة للناجني من العنف القائم على نـوع اجلـنس ومرتكبيـه                -٦٨٧

. ات املراقبة، والصحة واجملتمع املـدين     الشرطة، وحمكمة األسرة، وخدمات األطفال، وخدم     
وتظهر االجتاهات املتعلقة بطلب املساعدة أن الدعم القانوين، وإسداء املـشورة، وتـسوية             
نزاعات األسرة هي أكثر اخلدمات اليت يسعى الناجون من العنف العائلي ومرتكبوه للحصول             

 من شأهنا إذا عوجلـت      ومع ذلك، توجد حتديات وثغرات يف نظام تقدمي اخلدمات،        . عليها
عالجاً استراتيجياً أن حتدث تأثرياً أكرب يف اخلدمات اليت تقدم إىل النـاجني مـن العنـف                 

احلرفية يف أداء العمل، التنسيق، ونظـام       /وتشمل هذه التحديات التوحيد   . واجملتمعات احمللية 
ة أن الناجني من العنف من املهم أيضاً مالحظ. املتابعة، ونظام إدارة البيانات، والرصد والتقييم

يصبحون عرضة ألن يلحق هبم أذى ثانوي، بسبب تأخر القضايا، وتغري املـسؤولني الـذين        
يعاجلون القضايا، وينتج عن هذا التغري أنه يتعني على الضحايا أن يتحدثوا من جديد عمـا                

ية الناجم  تعرضوا له أكثر من مرة واحدة مع أناس خمتلفني، وفقدان الوثائق، وانعدام احلساس            
ويف سياق تزايد مستويات العنف، تـدعو احلاجـة إىل   . عن االفتقار إىل احلساسية اجلنسانية  

متكني الناس من بناء الثقة يف نظام تقدمي اخلدمات من أجل حتسني احلافز على اإلبالغ عـن                 
 اليت  وسوف يستلزم التعامل مع هذا األمر التثقيف وزيادة املهارات        . احلاالت يف املقام األول   

تزود مقدمي اخلدمات مبا يلزم من املهارات والثقة للتعامل بفعالية مع العنف القائم على نوع               
من املهم أيضاً مالحظة أن مثة أدلة على انتشار كبري حلاالت اغتـصاب لـشركاء               . اجلنس

ويشكل التعامل مع حاالت االغتصاب حتدياً      ).  يف املائة  ١١(املعاشرة من النساء يف سيشيل      
طلب أفراداً متخصصني وخدمات ونظماً جيدة التنسيق، مبا يف ذلـك الـنظم القانونيـة،               يت

وباإلضـافة  . والعالجية، والشرطية والصحية، اليت تشكل قليالً من كثري من أمثلة أخـرى           
ذلك، فإن بعض اخلدمات اليت تقدمها منظمات اجملتمع املدين غري منظـورة، كمـا أن                إىل

وإذا ما . لوطنية للعنف القائم على نوع اجلنس حمدودة بدرجة كبرية  مشاركتها يف االستجابة ا   
    .طورت هذه اخلدمات تطويراً جيداً، فإهنا ميكن أن تكمل اجلهود احلكومية

  إعادة التأهيل    
تفتقر سيشيل إىل أي ترتيبات لتوفر األمن على األجل القصري للناجني من العنـف                -٦٨٨

وقد خلصت املشاورات اليت أجريت مع أصـحاب        ). جئتوفري مال (القائم على نوع اجلنس     
املصلحة أثناء صياغة خطة العمل الوطنية إىل أنه على الرغم من وجود حاجة إىل ملجأ مؤقت     
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إليواء الناجني من العنف القائم على نوع اجلنس، فإن توفري ملجأ ليس هو اخليار األفـضل                
 . ألسباب كثرية

سحب األمهات واألطفال من ديارهم     : ةإحداث اضطراب يف وحدة األسر      )أ(  
ووضعهم يف ملجأ حيث ميكن هلم البقاء لفترة أطول ميكن أن يدمر أسرهم ويبدد الثقـة يف                 

  اإلسهام يف رفاهها؛ 
سيشيل بلد بالغ الصغر، األمر الذي يتعذر معـه اإلبقـاء   : السالمة واألمن   )ب(  

  على سرية مواقع املالجئ؛ 
 ص عام يف اإلسكان يف سيشيل؛ هناك نق: نقص اإلسكان  )ج(  

 . القطاع العام ليس لدية القدرة الكافية على إدارة مالجئ: ارتفاع النفقة  )د(  

 عن املالجئ، تشدد خطة العمل الوطنية على جترمي العنف القائم علـى نـوع               بدالً  -٦٨٩
التأهيل وعلى الصعيد الدويل، تشكل برامج إعادة       . اجلنس وعلى األخذ بربامج إعادة التأهيل     

وبرامج . ملرتكيب العنف القائم على نوع اجلنس والناجني منه جماالً صعباً ويتطلب عناية فائقة            
تغيري السلوك الفعالة عملية طويلة تتطلب التزاماً طويل املدى، ومتويالً مـستمراً، وواليـات              

زيداً من  م(واضحة، وبرامج متخصصة ملرتكيب العنف والناجني منه على السواء، وفنيني مهرة            
   ).أوامر من احملاكم(وأحكاماً قانونية ) املستشارين القانونيني املدربني وعلماء النفس

. وتبىن خطة العمل الوطنية على مواطن القوة واخلدمات اليت جيري تقدميها بالفعـل              -٦٩٠
ح إسداء النص (وتوفر خدمات املراقبة يف الوقت الراهن بعض اخلدمات املتعلقة بإعادة التأهيل            

غري أنه جيري التشديد على مصاحلة القرينني وتنشأ املصاعب عندما جيرب مرتكبو            ). واملشورة
العنف البالغون على حضور حلقات توجيه، وهذا هو السبب يف أن اخلدمات احلالية تركـز               

كما يشمل مقدمو اخلدمات اآلخرين الذين يقدمون خـدمات         . أساساً على اإلناث الناجني   
ويوجد يف املؤسـستني كلتيهمـا      . جمللس الوطين للطفل ومركز مونت رويال     إعادة التأهيل ا  

مستشارون قانونيون مؤهلون إلسداء النصح واملشورة ومتخصصون يف جمـاالت معينـة،            
. ولكنهم يفتقرون إىل القدرة والوالية الالزمني للتركيز على العنف القائم على نوع اجلـنس             

 الكحول أحد عوامل اخلطر املعترف هبا فيمـا يتعلـق   ومتثل إساءة استعمال العقاقري وتعاطي    
وهناك أيضاً تداخل موثق بني االعتداء على األطفال وممارسة . بالعنف القائم على نوع اجلنس

األحداث /العنف حبق الشريك املعاشر، فضالً عن تزايد حاالت العنف الذي يرتكبه األطفال           
السجون أيضاً كنقطة دخول حمتملة إلعـادة     وحدد نظام   ). وخباصة كبار السن  (حنو البالغني   

ويفتقر نظام السجون يف الوقت الراهن إىل القدرة على تقدمي          . التأهيل الفعال ملرتكيب العنف   
  .برنامج منهجي وشامل إلعادة التأهيل، مبا يف ذلك عالج العنف القائم على نوع اجلنس
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  التشريع والدعوة والعمل على كسب األنصار    
ويغطي قـانون   . رف القانون يف الوقت الراهن بالعنف العائلي كفعل إجرامي        ال يعت   -٦٩١

العقوبات العنف ضد املرأة كجرمية اعتداء، ولكن الشرطة تتردد يف التدخل يف العنف بـني               
الشريكني املتعاشرين، كما هو احلال يف معظم البلدان األخرى، وحتيل معظـم القـضايا إىل           

العنف العائلي يقتصر على توفري احلماية للضحايا وأسـرهم،         غري أن قانون    . حمكمة األسرة 
تشدد ) ٢٠١٢-٢٠٠٨(وهذا هو السبب يف أن االستراتيجية الوطنية املتعلقة بالعنف العائلي           

وتركـز  . على تعزيز التشريعات واهلياكل التشريعية املتعلقة بالعنف القائم على نوع اجلنس          
ة بشأن العنف القائم على نوع اجلـنس واملواءمـة        خطة العمل على استعراض القوانني احلالي     

بينها، وزيادة حساسية سلطات إنفاذ القوانني، ومحالت التثقيف العامة، وسن قانون حمـدد             
بشأن العنف العائلي والعمل على كسب األنصار من أجل تعميم املنظور اجلنساين والعنـف              

 . القائم على نوع اجلنس يف اخلطط اإلمنائية الوطنية

  التنسيق، والبحوث، والرصد والتقييم    
تفتقر سيشيل إىل تنسيق ورصد اخلدمات املتصلة بالعنف القائم على نوع اجلـنس               -٦٩٢

على املستوى الوطين، مما يؤدي إىل حدوث اختناقات، وثغرات وإخفاقات يف اخلدمة، وأوجه 
داخل معظم جهات ونظم إدارة البيانات . تعارض بني مقدمي اخلدمات وازدواجية يف اجلهود      

بدائية أو غري موجودة، مما يؤدي إىل التقليـل         ) باستثناء إدارة الصحة العامة   (تقدمي اخلدمات   
وتشاطر املعلومات بني   . من جودة البيانات ومن إمكانية االعتماد عليها وتقدميها يف موعدها         

لفعالة ملخـاطر   مقدمي اخلدمات حمدود، مما حيد من القدرة على تكامل االستجابة واإلدارة ا           
ويقلل من اخنفاض القدرة على التحليل الـشامل الجتاهـات          . احلاالت املتعددة االحتياجات  

التغري يف البيانات وإدماج النتائج يف صنع القرارات من القدرة على قيـاس وتقيـيم فعاليـة          
لل من قـوة    ويتعذر إجراء حتليل للتكاليف واملنافع، مما يق      . اخلدمات يف حتقيق النتائج املتوقعة    

جتري . الدعوة من أجل اإلبقاء على استمرار االلتزام بالتصدي للعنف القائم على نوع اجلنس            
الدراسات البحثية على أساس نوعي خمصص وليس بالضرورة قابلة للمقارنـة ألن تطبيـق              

وتشدد خطة العمل على ضرورة إجياد آليـة وطنيـة          . املنهجيات خيتلف باختالف الوكالء   
ناء القدرات، والرصد والتقييم، وإجراء املزيد من البحوث املنهجية، ووضع إطار           للتنسيق، وب 

 . للرصد والتقييم، وقاعدة بيانات وطنية للعنف القائم على نوع اجلنس

  االستنتاج    
وهو يقدم  . يقدم التقرير صورة عادلة وواقعية لوضع املرأة يف ضوء املصاعب املذكورة            -٦٩٣

تزال حباجـة إىل     ويشري إىل اجملاالت الرئيسية اليت ال     . اسات املستقبلية أدلة جديدة لتحديد السي   
 ويـتعني معاجلتـها     ١٩٩٤وقد ذكرت بعض هذه اجملاالت يف تقارير ترجع إىل عام           . حبوث

األهم من ذلك، أن التقرير سيوفر خط أساس إلعداد خريطة للتقدم يف املستقبل            . بصورة عاجلة 
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يزال يلزم القيام به يف جماالت معينة مثل، صنع القـرارات،       ي ال وليكون أداة للدعوة للعمل الذ    
   .والسياسة العامة، والتمويل، والتجارة ليقف متكني املرأة على قدم املساواة مع متكني الرجل

وكما يكشف التحليل القانوين، فإن القوانني السيشيلية متتثل إىل حد كـبري ملـواد                -٦٩٤
ودستور سيشيل، الـذي دخـل حيـز النفـاذ          . راً ميسراً للغاية  االتفاقية، وتوفر للمرأة إطا   

، ٣ويف الفـصل    . ، والذي ميثل القانون األعلى للبلد، دستور حديث واستشرايف        ١٩٩٣ يف
امليثاق السيشيلي حلقوق اإلنسان واحلريات األساسية، يوفر الدستور ما يلزم للحماية الشاملة            

   .حلقوق اإلنسان لكل من الرجل واملرأة

ومع ذلك، وكما هو احلال يف بلدان كثرية أخرى، فإن الصور النمطيـة الثقافيـة                 -٦٩٥
والتصورات الضارة للذكورة واألنوثة املتجذرة بعمق هي اليت تدمي عدم املساواة واليت تبلـغ              

وميكن أن تساعد هذه الصور والتصورات يف تفسري        . مكافحتها إىل أقصى درجات الصعوبة    
املستمر الذي يلحق الضرر بالكثري من النـساء مـن مجيـع الطبقـات              بالء العنف العائلي    

. وقد حدد التقرير بعض هذه املعتقدات الثقافيـة       . االجتماعية يف سيشيل وينال من حرياهتن     
وسوف جتدد احلكومة جهودها لتحدي هذه الصور النمطية والنـهوض بـربامج التوعيـة              

ري عـن ديناميتنـا اجلنـسانية الثقافيـة         والدعوة على أساس زيادة الفهم والبحوث اليت جت       
 . واالجتماعية الفريدة

وسوف حتتاج احلكومة إىل إعادة النظر يف مشاركة النـساء يف صـنع القـرارات                 -٦٩٦
واهلياكل السياسية على أعلى مستوى ويف وضع االستراتيجيات الرامية إىل تشجيع األحزاب            

  .هداف اإلقليمية والدوليةالسياسية على توفري بيئة أكثر دعماً لتحقيق األ

وسوف حتتاج املنظمات النسائية أيضاً إىل أن تكون أكثر استباقية وإىل إجراء مزيد مـن                 -٦٩٧
وقد كان للدخول اجلماعي للمـرأة يف       . تزال املرأة فيها متخلفة نسبياً     البحوث يف اجملاالت اليت ال    

  .ملرتل واليت مل يفهم منها إال جزء ضئيلقوة العمل تأثريات كبرية على الديناميات اجلنسانية يف ا

واألهم من ذلك كله، أن سيشيل سوف حتتاج إىل تعزيز قدراهتا اإلحصائية علـى                -٦٩٨
توفري بيانات دقيقة وجيدة التوقيت مفصلة حسب نوع اجلنس لرصد املساواة بني اجلنسني يف              

ع السياسات والـربامج علـى      مجيع امليادين وكفالة التعميم الفعال للمنظور اجلنساين يف مجي        
 . ولتحقيق ذلك، سوف تظل سيشيل حباجة إىل دعم الشركاء الدوليني. املستويات كافة

        


