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  جلنة حقوق الطفل
  الدورة الثامنة واخلمسون

  ٢٠١١أكتوبر /تشرين األول ٧ -سبتمرب /أيلول ١٩

 مـن   ٤٤النظر يف التقارير املقدمة من الدول األطراف مبوجب املادة              
  االتفاقية

  سيشيل: املالحظات اخلتامية    
يف  )CRC/C/SYC/2-4(نظرت اللجنة يف تقارير سيشيل الدورية الثاين والثالث والرابع            -١

، ٢٠١١سبتمرب / أيلول٢٨ املعقودتني يف )1655و CRC/C/SR.1654( ١٦٥٥ و١٦٥٤جلستيها 
، املالحظـات   ٢٠١١ أكتـوبر / تشرين األول  ٧، املعقودة يف    ١٦٦٨واعتمدت يف جلستها    

  :اخلتامية التالية

  ةممقد  -أوالً  
ترحب اللجنة بتقدمي الدولة الطرف تقاريرها الدورية الثاين والثالث والرابع وكذلك             -٢

بالردود املكتوبة على قائمة املسائل اليت أعدهتا اللجنة، وتثين على الطابع الصريح للتقريـر،              
وتعرب اللجنة عن ارتياحها للحوار . دولة الطرف الذي مسح بتحسني فهم حالة األطفال يف ال       

  .املفتوح واملثمر الذي عقدته مع الوفد الرفيع املستوى
ر اللجنة الدولة الطرف بأنه ينبغي قراءة املالحظات اخلتامية الراهنة بـاالقتران            كّتذو  -٣

 ٩يل يف باملالحظات اخلتامية السابقة اليت اعتمدت بعد النظر يف تقرير الدولـة الطـرف األو   
  ).CRC/C/15/Add.189 (٢٠٠٢أكتوبر /تشرين األول
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  تدابري املتابعة والتقدم الذي أحرزته الدولة الطرف  -ثانياً  
ترحب اللجنة بعدد من التطورات اإلجيابية اليت وقعت خالل فترة اإلبالغ، مبـا يف                -٤

  :ذلك اعتماد تدابري تشريعية ترمي إىل تنفيذ االتفاقية، من قبيل ما يلي
 الذي يوجه عمليات املساعدة املقدمة ٢٠٠٨قانون إنشاء وكالة الرفاه لعام        )أ(  

  إىل األسر املعوزة؛
، الذي يأخذ مببـدأ مـصلحة الطفـل         ٢٠٠٥ لعام   )املعدل(قانون الطفل     )ب(  

  واحترام آرائه؛
  .٢٠٠٤قانون التعليم لعام   )ج(  

أو   حقوق اإلنسان التالية   وحتيط اللجنة علماً، مع االرتياح، بالتصديق على صكوك         -٥
  :االنضمام إليها

الربوتوكول االختياري التفاقية حقوق الطفل املتعلق باشتراك األطفـال يف            )أ(  
  ؛٢٠١٠أغسطس /آب ١٠الرتاعات املسلحة، يف 

الربوتوكول االختياري التفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييز ضد املرأة،           )ب(  
  ؛٢٠١١مارس /آذار ١يف 

  ؛٢٠١٠أغسطس /آب ١٠ظام روما األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية، يف ن  )ج(  
  ؛٢٠٠٩أكتوبر /تشرين األول ٢اتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة، يف   )د(  
بروتوكول منع االجتار باألشخاص، وخباصة النساء واألطفـال، وقمعـه            )ه(  

بروتوكول (رمية املنظمة عرب الوطنية     واملعاقبة عليه، املكمل التفاقية األمم املتحدة ملكافحة اجل       
  ؛٢٠٠٤يونيه /حزيران ٢٢، يف )بالريمو

بروتوكول مكافحة هتريب املهاجرين عن طريق الرب والبحر واجلو املكمـل             )و(  
  ؛٢٠٠٤يونيه /حزيران ٢٢التفاقية األمم املتحدة ملكافحة اجلرمية املنظمة عرب الوطنية، يف 

 ٢٢ فحة اجلرميـة املنظمـة عـرب الوطنيـة، يف         اتفاقية األمم املتحدة ملكا     )ز(  
  .٢٠٠٣أبريل /نيسان

ترحب اللجنة وتثين على اعتماد سياسات وبرامج ترمي إىل تعزيز حقوق األطفال،            و  -٦
  :مبا يف ذلك
  ؛)٢٠١٠(إطار سيشيل للرعاية والتعليم يف سن الطفولة املبكرة   )أ(  
  ؛)٢٠٠٩-٢٠٠٥(خطة العمل الوطنية للطفل   )ب(  
  ؛)٢٠١٠-٢٠٠٩(طة عمل إصالح التعليم خ  )ج(  
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  ؛)٢٠٠٨(السياسة الوطنية لتقدمي الوجبات الغذائية يف املدارس   )د(  
 اإليـدز /ستراتيجية املتعلقة بفريوس نقص املناعة البـشري    الاخلطة الوطنية ا    )ه(  

)٢٠٠٩-٢٠٠٥(.  

  العوامل أو الصعوبات اليت تعوق تنفيذ االتفاقية  -ثالثاً  
يداً أن تغري املناخ هو عقبة رئيسية أمام بلوغ أهداف التنمية املستدامة      تدرك اللجنة ج    -٧

يف سيشيل، وإن تغري املناخ يزيد من حدة الضغط على األراضي الزراعية القليلة واملوارد املالية       
 يؤثر تأثرياًَ سلبياً على األطفـال ومتـتعهم          كله احملدودة والتنوع البيولوجي اهلش، وأن ذلك     

لة الطرف أيضاً بالء القرصنة الذي يسبب للبلد ضعفاً من نوع جديد،            واجه الدو وت. حبقوقهم
وقع ضغطاً شديداً على نظم الدولة   ي و ، تكاليف إضافية تؤثر على خمصصات امليزانية      جيّر عليه و

  .الطرف القانونية والقضائية واملتعلقة بالتحقيق واالحتجاز

  ت للقلق والتوصيااجملاالت الرئيسية اليت تشكل مصدراً  -رابعاً  

  ) من االتفاقية٤٤ من املادة ٦ والفقرة ٤٢ و٤املادتان (تدابري التنفيذ العامة   -ألف  

  التوصيات السابقة للجنة    
فيما ترحب اللجنة جبهود الدولة الطرف لتنفيذ املالحظات اخلتامية على تقريرهـا              -٨

تـابع  مل ي يات الواردة فيه     من التوص  اً عدد بأسف أن ، تالحظ   )CRC/C/15/Add.189(األويل  
  .كافيةفيه ال مبا
التوصيات تنفيذ تلك حتث اللجنة الدولة الطرف على اختاذ مجيع التدابري الالزمة ل      -٩

، أو اليت   تنفذ بعد  اليت مل    على التقرير األويل للدولة الطرف    الواردة يف املالحظات اخلتامية     
ة مبسائل من قبيل احلد األدىن لسن الزواج،        ، مبا يف ذلك تلك املتعلق     يةافكال  مبا فيه  مل تنفذ 

والتنسيق، وعدم التمييز، واحترام آراء الطفل، والبيئة األسرية، واألطفـال مـن ذوي             
 واالستغالل اجلنسي ويف ،اإلعاقة، وصحة املراهقني، واملخدرات واإلدمان على املخدرات     

بـشأن  ) ٢٠٠٤(٥ ام رقم هذا الصدد، تلفت اللجنة انتباه الدولة الطرف إىل تعليقها الع         
  .التدابري العامة لتنفيذ اتفاقية حقوق الطفل

  التشريعات    
ترحب اللجنة بتعديل العديد من التشريعات يف جمال حقوق الطفل مبا يف ذلك قانون        -١٠

ومع ذلك، يـساور    . الطفل، األمر الذي يسهم يف تنسيق القانون الوطين مع أحكام االتفاقية          
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 مثـل التـشريعات    حىت اآلن،امةاهلصلة و التشريعات ذات   بعض ال ديل  تععدم  اللجنة القلق ل  
  .املتعلقة باحلد األدىن لسن زواج البنات واألوالد

، وحتث الدولة   )٨، الفقرة   CRC/C/15/Add.189(تكرر اللجنة توصيتها السابقة       -١١
الطرف على التعجيل بتعديل ما تبقى من تشريعات تتناقض وأحكام االتفاقيـة وعلـى              

 يف النظام   امالًكإدراجاً   نصوص عليها يف االتفاقية   مان إدراج مجيع املبادئ واألحكام امل     ض
  .القانوين احمللي

  التنسيق    
ة الدولة الطرف أن وزارة التنمية االجتماعية والثقافـة هـي    فاداللجنة علماً بإ  يط  حت  -١٢

ولكن يساورها القلق ألن    . الوزارة املسؤولة حالياً عن تنسيق األنشطة املتعلقة حبقوق الطفل        
سيما دائرة التنمية االجتماعية فيها، ال متلك ما يكفي من املوارد البشرية والتقنية            الوزارة، وال 

اللجنة يط  وحت.واملالية لكي تنسق تنفيذ االتفاقية على املستويني الوطين والقطاعي تنسيقاً فعاالً        
ماية الطفل، لكنها تعرب عن قلقها ألن هذه        ستشارية حل الوطنية ا الجنة  للابإنشاء  أيضاً  علماً  

  . منذ سنوات عديدةتعمل بشكل فعالاللجنة مل 
توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تتخذ التدابري الالزمة لتزويد الوزارة القائمـة              -١٣

املـوارد  يـشمل   ، مبا   بالدعم الكايف بالتنسيق، وال سيما دائرة التنمية االجتماعية فيها،        
مـستوى  الـوطين و  ى  ية واملالية، لكي تضطلع بدورها بفعالية على املستو       البشرية والتقن 

وتوصي اللجنة الدولة الطرف أيضاً بأن تراجع، على وجه السرعة، والية اللجنة            . املناطق
  .ها وظروف عملوعضويتها الوطنية حلماية الطفل

  خطة العمل الوطنية    
مـل وطنيـة للطفـل      باعتماد الدولـة الطـرف خلطـة ع        فيما تأخذ اللجنة    - ١٤

اعتماد خطـة أو    عدم  تقييم هذه اخلطة ول   عدم  ، يساورها القلق ل   ٢٠٠٩- ٢٠٠٥  للفترة
  .استراتيجيات شاملة الحقة للطفل

ـ   ، يف إطار االتفاقية،   توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تعتمد       -١٥ ل وطنيـة    خطة عم
مـع  ،  ٢٠٠٩-٢٠٠٥، تستند إىل تقييم تنفيذ خطة الفترة        جديدة تتعلق حبقوق الطفل   

على " تناثراء أم معاً حنقق   : ٢٠١٧ستراتيجية عام   ا"ستراتيجية الوطنية للتنمية،    الباربطها  
خطـة  أن تبـّين    وينبغي  . تنفيذها ورصدها وتقييمها بشكل فعال    ضرورة  نص على   أن ت 

العمل اجلديدة بوضوح أدوار ومسؤوليات مجيع الوكاالت القائمة بالتنفيـذ وأن حتـدد             
  .هداف وغايات ميكن قياسها، وكذلك املخصصات الضرورية يف امليزانيةمواعيد زمنية وأ
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  الرصد املستقل    
 اللجنة علماً باملعلومات اليت قدمتها الدولة الطرف اليت تفيد بأن اللجنة الوطنية             يطحت  -١٦

ومـع  .  مسؤولة عن رصد متتع األطفال باحلقوق      ٢٠٠٩حلقوق اإلنسان اليت أُنشئت يف عام       
وتأسف أيضاً لعدم .  القلق ألن والية اللجنة ال تشري صراحة إىل حقوق الطفلذلك، يساورها

يتعلـق   نهم فيما تقدمي معلومات عن اآلليات املنشأة لتلقي الشكاوى من األطفال وبالنيابة ع          
  . والتحقيق فيهابانتهاكات حقوقهم

ـ      إعادة النظر يف    توصي اللجنة الدولة الطرف ب      -١٧ وق والية اللجنـة الوطنيـة حلق
ذكر وت.  األولوية اهتمامها هبا على سبيل   مشوهلا صراحة حقوق الطفل و    ا يكفل   اإلنسان مب 

قـرار  (مع مبادئ باريس    وواليتها  للجنة  ضرورة اتساق النظام األساسي     الدولة الطرف ب  
بـشأن دور  ) ٢٠٠٢(٢، وبأن تراعي تعليق اللجنة العام رقم     )٤٨/١٣٤اجلمعية العامة   

وتوصي اللجنة . تقلة حلقوق اإلنسان يف تعزيز ومحاية حقوق الطفلاملؤسسات الوطنية املس
 تلقـي  اللجنة الوطنية حلقوق اإلنـسان بـصالحيات         تعالدولة الطرف أيضاً بضمان مت    

 يف مجيع اجملاالت الـيت      م تتعلق بانتهاكات حقوقه   مل أو بالنيابة عنه   اطفشكاوى من األ  ال
  .تغطيها االتفاقية، والتحقيق فيها

  ملوارد اختصيص    
اللجنة علماً باملعلومات املقدمة من الدولة الطرف اليت تفيد بزيـادة األمـوال             يط  حت  -١٨

عدم تقدمي  ومع ذلك، تأسف ل   . ل واألسر اطفألا لفائدةاملرصودة يف امليزانية لربامج وخدمات      
أن الوقت الـذي تتـبني      ، يف   خصصات عن امل  إضافيةالدولة الطرف أية معلومات أو أرقام       

  . ل غري كافيةاطفد املخصصة لألاملوار
عند التخطيط للميزانيات يف املستقبل،      ،بأن تراعي توصي اللجنة الدولة الطرف       -١٩

املوارد املخصصة إلعمـال    " بشأن   ٢٠٠٧التوصيات املقدمة يوم املناقشة العامة يف عام        
  :وال سيما ما يلي"  مسؤولية الدول-حقوق الطفل 

 ٤اً للمادة   مليزانية إىل أقصى درجة ممكنة، وفق     ختصيص موارد كافية يف ا      )أ(  
 حقوق الطفل وال سيما زيـادة املـوارد يف امليزانيـة املخصـصة              من االتفاقية، إلعمال  
  للقطاعات االجتماعية؛

بناء القدرات إلتباع هنج يراعي حقوق الطفل عند وضع ميزانية الدولة             )ب(  
ل من  اطفلألاملرصودة  تخدام املوارد   وتنفيذ نظام لتتبع ورصد وتقييم عملية ختصيص واس       

جانب مجيع القطاعات على نطاق امليزانية ككل، وهو ما سيتيح الشفافية يف االستثمار يف              
 وحتث اللجنة الدولة الطرف أيضاً على استخدام نظام التتبـع هـذا إلجـراء               .لاطفاأل

قطاعات على حنو   تقييمات للكيفية اليت ميكن أن تؤثر هبا االستثمارات يف أي قطاع من ال            
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خيدم املصاحل الفضلى للطفل، مبا يكفل قياس األثر املتباين هلذه االستثمارات على البنات             
  والبنني؛

إجراء تقييم شامل لالحتياجات من امليزانية وإقرار خمصصات واضـحة            )ج(  
 من قبيل نوع اجلـنس      ،للمجاالت اليت تعاجل بصورة تدرجيية أوجه التباين يف املؤشرات        

  عاقة واملوقع اجلغرايف، املتعلقة حبقوق الطفل؛واإل
ستراتيجية للميزانية، بوجه عام، واملخصصات القطاعيـة       ال ديد البنود حت  )د(  
) مثل البنات واألطفـال ذوي اإلعاقـة      (ضعف  الأو  ان  رماحلأوضاع  يعانون من   ألطفال  

يف امليزانية حىت يف  دوبنهذه العلى  ظافاحل تدابري اجتماعية والتأكد من  ذين حيتاجون إىل  ال
  .حاالت األزمات االقتصادية والكوارث الطبيعية أو غريها من حاالت الطوارئ

  حقوق الطفل وقطاع األعمال التجارية    
مع االرتياح، بإنشاء صندوق استئماين للرعاية والتعليم يف مرحلة          اللجنة علماً، يط  حت  -٢٠

 التجارية على تقدمي اشتراكات فيه مقابل       تشجيع أوساط األعمال  ري  الطفولة املبكرة وبأنه جي   
إذا كانت الـسياحة     ومع ذلك، يساور اللجنة القلق ألن     . احلصول على خصم يف الضرائب    

مل تعتمـد بعـد       الطرف ةالدولومصائد األمساك تشكالن ركيزيت االقتصاد يف سيشيل، فإن         
الـسياحية مثـل    األطفال من انتهاكات حقوقهم وال سيما بسبب األنـشطة           تدابري حلماية 

. السياحة ألغراض ممارسة اجلنس مع أطفال واستخدام األطفال يف البغاء وعمـل األطفـال             
وصناعة الصيد اليت تؤثر على البيئة، واليت تواجه بالفعل حتديات كبرية بسبب تغري املناخ، قد               

  . يف الدولة اجلزريةونعيشذين يل واألسر الاطفتؤثر أيضاً على حقوق ورفاه األ
توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تكفل امتثال قطاع األعمال التجارية للمعـايري              -٢١

حلمايـة  وقائية  الدولية واحمللية املتعلقة باملسؤولية االجتماعية للشركات، وباعتماد تدابري         
وحتث . األطفال من انتهاكات حقوقهم والسيما بسبب صناعيت السياحة ومصائد األمساك         

لى النظر يف إصدار لوائح لتنظيم األنشطة التجارية مبا يف ذلك من اللجنة الدولة الطرف ع
 االلتزام بإجراء تقييمات لألثر االجتماعي والبيئي قبل إبرام اتفاقات اقتصادية           إقرارخالل  

. ا من الصناعات أو السماح هلا باالستثمار يف البلـد          وغريمه نيتاتني الصناع جديدة مع ه  
عاملني يف صناعة السفر والسياحة علـى       تضاً بتشجيع امل  وتوصي اللجنة الدولة الطرف أي    

وفضالً عن ذلك، توصي اللجنـة الدولـة        . ك الحترام حقوق الطفل   سلواعتماد مدونة   
الطرف بأن تسترشد بإطار األمم املتحدة املتعلق حبقوق اإلنسان والشركات الذي اعتمده        

اجب الواقع على عـاتق   ، والذي حيدد الو   ٢٠٠٨عام  يف  جملس حقوق اإلنسان باإلمجاع     
الدول يف احلماية من انتهاك الشركات حلقوق اإلنـسان؛ ومـسؤوليات الـشركات يف     

  .احترام حقوق اإلنسان، واحلاجة إىل سبل انتصاف أكثر فعالية حينما تقع االنتهاكات
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  مجع البيانات    
عـدالت  الدولة الطرف بعض البيانات املتعلقـة مب      تقدمي  تعرب اللجنة عن ارتياحها ل      -٢٢

الوفيات، والتحصني، والفحص الطيب يف املدارس، وباألطفـال ذوي اإلعاقـة، وكـذلك             
باألطفال يف أماكن االحتجاز، وضحايا االعتداء اجلنسي واألطفال املنخـرطني يف االجتـار             

ومع ذلك، يساور اللجنة القلق لعدم وجود نظام فعال جلمع          . باملخدرات وتعاطي املخدرات  
وفيمـا  . يع جماالت االتفاقية يسمح أيضاً بتقييم وحتليل وتقدير البيانـات         البيانات يغطي مج  

يرمي إىل مجع بيانات عن رفاه األطفال يف سيشيل،         " رفاه الطفل "تالحظ اللجنة أن مشروع     
، مبا يف   الًامجإ املشروع    تنفيذ  أية معلومات عن التقدم احملرز يف      ة لعدم تلقي  قلقإالّ أهنا ال تزال     

  .قريره األول الذي وعدت بهابعة تذلك مت
حتث اللجنة الدولة الطرف على بناء القدرات وإنشاء نظام شامل جلمع البيانات              -٢٣

قادر على حتليل وتقييم البيانات املتعلقة بالتقدم احملرز يف إعمال حقوق الطفل، ويكـون              
غي أن تـصنف    وينب. مبثابة األساس لصياغة السياسات والربامج الرامية إىل تنفيذ االتفاقية        

البيانات حبسب السن ونوع اجلنس واملوقع اجلغرايف واإلثنيـة واخللفيـة االجتماعيـة             
وتشجع اللجنة الدولة الطرف أيضاً على تقدمي معلومات عن         . االقتصادية لألطفال مجيعاً  

عن اإلجراءات اليت اختذهتا حتسباً لتقـدمي       و" رفاه الطفل "التقدم احملرز يف تنفيذ مشروع      
  .ا األول عن أنشطة املشروعتقريره
باعتباره مسعى  ترحب اللجنة بإنشاء مرصد حقوق الطفل يف منطقة احمليط اهلندي           و  -٢٤

قوق الطفل، لكنها تأسف حل لرصد االمتثال  يف منطقة احمليط اهلندي   بلدان  تعاوين إقليمي لعدة    
  .٢٠١٠ألن هذا املرصد مل يعمل منذ عام 

لى اختاذ التدابري الالزمة، بالتعاون مـع بلـدان         تشجع اللجنة الدولة الطرف ع      -٢٥
  .أخرى يف املنطقة ومع اجملتمع الدويل، لكي يستأنف املرصد عمله

  النشر والتوعية    
الوعي بـشأن   ذكاء  ترحب اللجنة باملبادرات املختلفة اليت اختذهتا الدولة الطرف إل          -٢٦

 كريول وتنظيم حلقـات عمـل        اجلمهور، مبا يف ذلك ترمجتها إىل لغة       أوساطاالتفاقية يف   
ومع ذلك، ال تزال اللجنة تشعر بالقلق       . وحلقات تدريب وبرامج تلفزيونية مبشاركة األطفال     
 حقوق، بل   كأصحاب األطفال   النظر إىل ألن املواقف التقليدية يف الدولة الطرف حتول دون         

 الذي يـؤدي إىل     هم وأمهاهتم أو األوصياء عليهم، األمر     ئأهنم من ممتلكات آبا   على  يعاملون  
  . حبقوقهمهماحلد من متتع

توصي اللجنة الدولة الطرف باختاذ التدابري الالزمة، مبا يف ذلك إجراء دراسـة               -٢٧
 تعوق تنفيذ االتفاقية تنفيذاً كامالً، لتنفيذ بـرامج         قدالثقافية اليت    -للعوامل االجتماعية   

رامية إىل تعزيز التوعية وتعميـق       واالتصال، مبا يف ذلك تنظيم احلمالت ال       لإلعالممناسبة  
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وتشجع اللجنة الدولة الطـرف علـى       . معارف اجلمهور العام مببادئ وأحكام االتفاقية     
 واألطفال، مبا يف ذلك   عامة الناس تكثيف جهودها لنشر االتفاقية على اآلباء واألمهات، و       

ـ         اًصصيمن خالل املواد املناسبة املصممة خ      ذلك  لألطفـال يف جمتمعـات متنوعـة، وك
للمشرعني والقضاة، هبدف ضمان تطبيق مبادئ وأحكام االتفاقية يف العمليات التشريعية           

ويف هذا الصدد، تشجع اللجنة الدولة الطرف أيضاً على التماس املـساعدة            . والقضائية
التقنية من منظمات منها اليونيسيف ومفوضية األمم املتحدة السامية حلقـوق اإلنـسان             

  .الدويلواالحتاد الربملاين 

  التدريب    
اللجنة علماً بأن الدولة الطرف تنظم دورات تدريبية مستمرة عن االتفاقية       يط  فيما حت   -٢٨

القلق ألن هذه الدورات غري منتظمة وألهنا       إالّ أهنا تشعر ب   لصاحل املهنيني، مبن فيهم املعلمون،      
ال صياغة القوانني وأفراد    تشمل مجيع املهنيني، مبن فيهم القضاة واحملامون والعاملون يف جم          ال

الشرطة والعمال االجتماعيون والعمال يف جمال الصحة ووسائط اإلعالم واملهنيون األجانب           
  . للعمل يف جماالت تتعلق بالطفلوادمقالذين است

توصي اللجنة الدولة الطرف باختاذ التدابري الالزمة لضمان التدريب املنتظم على             -٢٩
 جلميع املهنيني، الوطنيني    ومستوى املقاطعات  ى القطر ى مستو مبادئ وأحكام االتفاقية عل   

وتشجع اللجنة الدولة الطرف على التمـاس       . واألجانب، العاملني مع الطفل ومن أجله     
مساعدة تقنية يف هذا الصدد من منظمات منها اليونيسيف واملفوضية الـسامية حلقـوق              

  .اإلنسان

  التعاون مع اجملتمع املدين    
على نطاق واسـع يف إعمـال        جنة، مع التقدير، مشاركة اجملتمع املدين     تالحظ الل   -٣٠

 الدولة الطـرف أكثـر     عتمادومع ذلك، يساورها القلق ال    . حقوق الطفل يف الدولة الطرف    
 املنظمـات غـري   ال سـيما احلكومية وألهنا تفوض اجملتمع املدين،      غري  فأكثر على املنظمات    

اهتا املتعلقة بإعمال احلقوق يف إطار االتفاقية، دون أن       احلكومية، لالضطالع بالعديد من التزام    
 على الدعم الـذي يركـز علـى         األطفالاإلطار أو املوارد الالزمة لضمان حصول       تكفل  
  .حقوقهم

تذكر اللجنة الدولة الطرف بأنه يقع عليها املسؤولية األوىل لتنفيـذ االتفاقيـة               -٣١
زيز قدراهتا على امتثـال التزاماهتـا مبوجـب         باختاذ التدابري الالزمة لزيادة وتع    ها  وتوصي

التعاون الوثيق مع املنظمات غري احلكومية وغريها من منظمات اجملتمع املـدين            باالتفاقية،  
وتشجع اللجنة الدولة الطرف على إنشاء إطار للتعاون مع منظمات          . واألطفال أنفسهم 

دور املنظمـات غـري     غري احلكومية، وضمان التركيز على مبادئ وأحكام االتفاقيـة و         
اختـاذ  عمليـات    وغريها مـن     اتاحلكومية يف صياغة السياسات العامة ومناقشة امليزاني      
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وينبغي أن يكفل   . ل، وكذلك رصد وتقييم تنفيذ االتفاقية     اطفتؤثر على األ  اليت  قرارات  ال
ل، اطفالتعاون مع املنظمات غري احلكومية وغريها من منظمات اجملتمع املدين مشاركة األ           

  . م اليت تتعلق هبسائليف مجيع املءهم أن يركز على مصاحل الطفل الفضلى وأن حيترم آراو

  ) من االتفاقية١املادة (تعريف الطفل   -باء  
ـ             -٣٢  علـى الـرغم مـن توصـيتها         هال تزال اللجنـة تـشعر بقلـق عميـق ألن

رفع السن  فإن الدولة الطرف مل تعدل تشريعها ل      ،  )٢٢، الفقرة   CRC/C/15/Add.189( السابقة
 عاماً مبوافقة الوالدين، لكي يتطابق مع سن زواج         ١٧ و ١٥األدىن لزواج الفتيات، احملدد بني      

  . عند األطفال بني اجلنسنيتفاوتعلى البذلك  عاماً، مبقيةً ١٨الفتيان، أي 
تكرر اللجنة توصيتها السابقة وحتث الدولة الطرف على اختاذ مجيـع التـدابري               -٣٣

احلـد  وذلك برفع لفتيان،  عند ا احلد األدىن لسن زواج الفتيات مع نظريه         واءمةالالزمة مل 
  . عاما١٨ًاألدىن لسن زواج الفتيات إىل 

  ) من االتفاقية١٢ و٦ و٣ و٢املواد (املبادئ العامة   -جيم  

  عدم التمييز    
املساواة بني اجلنـسني    ترحب اللجنة باآلليات اليت أخذت هبا وزارة التعليم وأمانة            -٣٤
 ،اجلنسانية يف التعلـيم   لتعميم مراعاة االعتبارات     والتخطيط والتعاون    تابعة لفرع السياسات  ال

 ة خلصوصيات كل  اعياملر واملشورة    املهين التوجيهخدمات  تقدمي  الرامية إىل   امج  الربوكذلك ب 
التمييـز ضـد    لعدم وجود تشريع ملكافحة     تشعر بالقلق   اللجنة  ومع ذلك، ال تزال     . جنس

  .ثنيةاإلقليات ألاطفال ذوي اإلعاقة واألطفال من أسر فقرية والفتيات واأل
وحتث الدولة  ) ٢٤، الفقرة   CRC/C/15/Add.189(تكرر اللجنة توصيتها السابقة       -٣٥

  :الطرف على ما يلي
تعديل تشريعها حلظر التمييز القائم على نوع اجلنس واإلعاقة واخللفيـة             )أ(  

  االجتماعية االقتصادية واإلثنية؛
 مبا يف   ،ستراتيجية شاملة للتصدي جلميع أشكال التمييز     ااعتماد وتنفيذ     )ب(  

تعددة من التمييز ضد مجيع فئات األطفال الضعفاء، ومكافحة املواقـف           املشكال  األذلك  
  االجتماعية التمييزية؛

بفعـل  القـائم  مجع بيانات مصنفة للتمكني من الرصد الفعال للتمييـز            )ج(  
  .الواقع



CRC/C/SYC/CO/2-4 

GE.12-40335 10 

   الفضلىمصاحل الطفل    
ـ   ٢٠٠٥ لعام   )املعدل(اللجنة علماً، مع االرتياح، بقانون الطفل       يط  حت  -٣٦ ي  الذي يرس
حمكمـة  وينص على مراعاته عندما يكون الطفل حمل قرار من          " مصاحل الطفل الفضلى   "مبدأ

ومع ذلك تأسف اللجنة ألن هذا القانون غامض وال يشري إىل مصاحل الطفل الفضلى              . األسرة
  .لوارد يف االتفاقيةعلى النحو ا

مبدأ مصاحل  حبيث يكون   توصي اللجنة الدولة الطرف باختاذ مجيع التدابري املناسبة           -٣٧
 اًطبقمالئم و املنحو  العلى  مأخوذاً به    من االتفاقية،    ٣أحكام املادة   ب عمالًًالطفل الفضلى،   

ذات اخلـدمات  القرارات والربامج واملشاريع ومجيع األحكام التشريعية ويف    باستمرار يف   
 القـانوين   التعليـل وينبغي أن يستند    . لاطفعلى األ ؤثر  اليت ت الطابع القضائي واإلداري    

وتوصي اللجنة الدولة . جلميع األحكام والقرارات اإلدارية والقضائية أيضاً على هذا املبدأ
عـدد  قـدير   بتقييم القرارات اليت تتخذها حمكمة األسـرة، وبت       فضالً عن ذلك    الطرف  
مـا يلـزم مـن       وباختاذ   ،ت اليت مت حسمها بشكل يراعي مصاحل الطفل الفضلى        احلاال

  . إجراءات

  احترام آراء الطفل    
رف اليت تفيد بوجود جمالس اللجنة علماً باملعلومات اليت قدمتها الدولة الط    يط  فيما حت   -٣٨

الشباب  اءرآوضع ملراعاة   قد   مدته عشر سنوات     اًبرناجمأن   ومجعية وطنية للشباب و    للشباب
يف جماالت متعددة، يساورها القلق ألن الفرص املتاحة أمام األطفال لإلعراب عـن آرائهـم         

وبـصفة  . حبرية حمدودة يف املدارس واملؤسسات واحملاكم واإلجراءات اإلدارية ويف املـرتل          
 األمور  تقريرال تؤخذ يف االعتبار لدى      هم  ء آرا أنخاصة، يدّعي األطفال يف املدارس الثانوية       

  . اليت تؤثر عليهم يف املدرسة ويف البيت على السواء
) ٢٠٠٩(١٢ من االتفاقية وتعليق اللجنة العام رقم        ١٢ويف ضوء أحكام املادة       -٣٩

، CRC/C/15/Add.189( بشأن حق الطفل يف االستماع إليه، تكرر اللجنة توصيتها السابقة         
العتبار الواجـب يف احملـاكم      بأن تكفل الدولة الطرف إيالء آراء األطفال ا       ) ٢٩الفقرة  

واملدارس والعمليات القانونية واإلدارية ذات الصلة وغريها من العمليات، وكـذلك يف            
 منها  باختاذ مجلة من اخلطوات   وميكن بلوغ ذلك    . املرتل يف مجيع األمور املتعلقة باألطفال     

ـ  مل ومن أجلـه   اطفاعتماد تشريع مناسب وتدريب املهنيني العاملني مع األ        تخدام  واس
وتوصي اللجنـة   .  اإلعالمية املعلومات واستراتيجيات االتصاالت، مبا يف ذلك احلمالت      

الدولة الطرف أيضاً بإجراء مشاورات منتظمة مع األطفال ومراعاة آرائهم يف املـسائل             
  .اليت تؤثر فيهم
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من ) أ(٣٧ و ١٩ و ١٧ إىل   ١٣ ومن   ٨ و ٧املواد  (احلقوق واحلريات املدنية      - دال  
  )ةاالتفاقي

  االسم واجلنسية واالحتفاظ باهلوية    
ـ           ،يساور اللجنة القلق ألنه     -٤٠ سن  على الرغم من توصيتها السابقة يف هذا الصدد، مل ُي

بيولوجي، مبا يف   ه ال يلد خارج إطار الزواج يف معرفة أب      وأي قانون لضمان حق الطفل الذي ي      
  . بسبب حق األمهات يف عدم اإلفصاح عن اسم األبذلك
وحتث الدولة  ) ٣١، الفقرة   CRC/C/15/Add.189(ر اللجنة توصيتها السابقة     تكر  -٤١

يكفل احلق القانوين جلميع األطفال الذين وتعديله مبا  على إعادة النظر يف تشريعها    الطرف  
 كال األبوين البيولوجيني أن يعرفوا، كلما كان ذلك ممكناً،       يف  الزواج إطاريولدون خارج   

  .هماوأن يقيموا صالت مع

  العنف ضد األطفال مبا يف ذلك العقاب البدين    
لعنف ضد األطفـال يف     من ا ال تزال اللجنة تشعر بالقلق إزاء وقوع أشكال خمتلفة            -٤٢

العقاب البدين مسموح به مبوجب القانون      من ذلك على وجه اخلصوص أن       و. الدولة الطرف 
 يف املرتل   اًمشروعاعتباره  من مت   ، و "لعقاب معقول " الطفل   تعنيفيف  العريف يف سيشيل كحق     

  .ال يوجد حظر صريح على العقاب البدين يف املدارس ويف مؤسسات الرعاية البديلةأنه و
، CRC/C/15/Add.189(تكرر اللجنة خماوفها السابقة ومالحظاهتا اخلتامية السابقة          -٤٣

وتشجع الدولـة الطـرف علـى أن تراعـي تعليقيهـا العـامني            ) ٣٣ و ٣٢الفقرتان  
 ،حـق الطفـل يف التحـرر مـن مجيـع أشـكال العنـف              بشأن  ) ٢٠١١(١٣ رقم
 حق الطفل يف احلماية من العقاب البدين وغريه مـن ضـروب             بشأن) ٢٠٠٦(٨ ورقم

  .العقوبة القاسية واملهينة، واعتماد تدابري ملكافحة مجيع أشكال العنف ضد األطفال
  :توصي اللجنة الدولة الطرف مبا يلي  
لعقاب البدين  تعريض األطفال ل  ب القانون على    فرض حظر صريح مبوج     )أ(  

يف األسـرة واملـدارس ومؤسـسات الرعايـة البديلـة           " العقوبة املعقولة "  با يسمى   ملو
  واملؤسسات العقابية؛

للتعبئة االجتماعيـة   وتثقيف اجلمهور وتوعيته    بربامج مستدامة ل  األخذ    )ب(  
ضارة للعقاب البدين، هبدف تغـيري       اآلثار ال  تتناولمبشاركة األطفال واألسر واجملتمعات     

  املواقف والتشجيع على أشكال بديلة إجيابية ال تقوم على العنف لتنشئة الطفل وتأديبه؛
إيالء األولوية للقضاء على مجيع أشكال العنف ضد األطفال، وضـمان             )ج(  

التنفيذ الفعال للتوصيات الواردة يف دراسة األمني العام بشأن العنـف ضـد األطفـال               
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(A/61/299)          نـوب  اجللـشرق و  ل، مع مراعاة نتائج وتوصيات املـشاورات اإلقليميـة
 ٢٠ إىل   ١٨املعقودة يف جوهانسربغ، يف جنوب أفريقيـا، يف الفتـرة مـن             ( فريقياأل
  ؛)٢٠٠٥يوليه /متوز

تقدمي الدولة الطرف يف تقريرها الدوري املقبل معلومات تتعلق بتنفيذها            )د(  
شـّدد  التوصيات اليت   تلك  سة املشار إليها أعاله، وال سيما       للتوصيات الواردة يف الدرا   

  :خصباأل منها املمثل اخلاص لألمني العام املعين مبسألة العنف ضد األطفال، وعليها
 ومعاجلة مجيع أشكال العنـف  ية وطنية شاملة يف كل بلد ملنع     وضع استراتيج  '١'

  ضد األطفال وسوء معاملة األطفال؛
 الصعيد الوطين، على مجيع أشكال العنـف        فرض حظر قانوين صريح، على     '٢'

  ضد األطفال ويف مجيع األوساط؛
إرساء دعائم نظام وطين جلمع البيانات وحتليلها ونشرها ووضع برنامج حبثي            '٣'

  .بشأن العنف ضد األطفال

 ،١١-٩ و ،)٢-١الفقرتان   (١٨ و ،٥املواد  (البيئة األسرية والرعاية البديلة       -هاء  
  ) من االتفاقية٣٩ و،)٤رة الفق (٢٧ و،٢٥ و،٢١-١٩و

  البيئة األسرية    
شـروط  (وحتيط اللجنة علماً مع االرتياح، باعتماد نصوص تعديل لوائح العمـل              -٤٤

 أسبوعاً، وكذلك باجلهود    ١٤ إىل   ١٢، اليت ترفع مدة إجازة الوضع من        ٢٠٠٧لعام  ) العمل
يم دورات تثقيفية، بالتعاون    املبذولة إلنشاء عدد أكرب من مرافق الرعاية النهارية للطفل وتنظ         

مع املنظمات غري احلكومية، يف جمال مسؤوليات الوالدين، مبا يف ذلك التركيز على الـدور               
ومع ذلك، تعرب اللجنة عن قلقها إزاء زيادة معـدالت تفكـك            . اإلجيايب للرجال واآلباء  

  .األسرة وزيادة عدد األسر بأحد األبوين وحاالت إمهال األطفال
وحتث الدولة  ) ٣٧، الفقرة   CRC/C/15/Add.189(للجنة توصيتها السابقة     ا تكرر  -٤٥

الطرف على مواصلة جهودها إلجراء إصالحات قانونية تتعلق مبـسؤوليات الوالـدين            
وتوصي اللجنة الدولة الطـرف     . ووضع تدابري ملنع تفكك األسرة وتعزيز أواصر األسرة       

 املتعلقة  ٢٣لة وال سيما االتفاقية رقم      بالنظر يف التصديق على اتفاقيات الهاي ذات الص       
 املتعلقـة   ٢٤باالعتراف بأحكام التزامات النفقة جتاه األطفال وتطبيقها، واالتفاقية رقم          

بالواليـة القانونيـة      املتعلقـة  ٣٤بالقانون املنطبق على التزامات النفقة واالتفاقية رقم        
 املسؤولية األبوية والتدابري حلماية     والقانون املنطبق واالعتراف والتنفيذ والتعاون يف جمال      

  .األطفال
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  األطفال احملرومون من بيئة أسرية    
وحتيط اللجنة علماً بإنشاء مؤسسة دور األطفال، وهي مؤسسة مسؤولة عـن إدارة            -٤٦

وترحب أيضاً باملعلومات اليت تفيد بتعزيز نظام الكفالة        . مجيع دور األطفال يف الدولة الطرف     
تزال اللجنة تشعر بالقلق ألن نـسبة        ومع ذلك، ال  . لضمان االجتماعي بدعم من صندوق ا   

، ُيلحقـون كبرية من األطفال اليتامى أو األطفال الذين ال يستطيعون العيش مع والـديهم،              
لدى األقرباء دون إشراف أو تقييم من        بنظام غري رمسي لكفالة      بسبب املمارسات التقليدية،  

  .الدولة
بـأن تعيـد    ) ٣٩، الفقرة   CRC/C/15/Add.189(ا السابقة   تكرر اللجنة توصياهت    -٤٧

الدولة الطرف النظر يف سياستها يف جمال الرعاية البديلة لألطفال احملرومني من بيئة أسرية،  
بغية استحداث نظام أكثر تكامالً ويقوم على احلقوق واملساءلة، ويركز بصفة خاصة على             

وتوصـي  .  الفعالني لعملية إيداع األطفال    مصاحل الطفل الفضلى، ويكفل الرصد والتقييم     
قرار اجلمعية  (اللجنة الدولة الطرف بأن تراعي املبادئ التوجيهية للرعاية البديلة لألطفال           

  ).، املرفق٦٤/١٤٢العامة 

 ٢٤ و٢٣ واملواد ١٨ من املادة ٣ والفقرة ٦املادة (الصحة األساسية والرعاية   -واو  
  )من االتفاقية ٢٧ من املادة ٣-١ والفقرات ٢٦و

  األطفال ذوو اإلعاقة    
التعليم من أجل جمتمع    " وبالبيان السياسي    ٢٠٠٤ترحب اللجنة بقانون التعليم لعام        -٤٨
ومع . الذي يشمل مبدأ التعليم الشامل، وكذلك تعيني جملس لألشخاص ذوي اإلعاقة          " متعلم

 مندجمني بالكامل يف نظام     ذلك، يساور اللجنة القلق ألن األطفال ذوي اإلعاقة ال يزالون غري          
األطفال  التعليم بسبب انعدام املرافق اليت تليب احتياجاهتم، وكذلك إزاء عدم إمكانية وصول           

  .الذين يستخدمون الكراسي ذات العجالت إىل وسائل النقل العام واملباين العامة
طفال ذوي  توصي اللجنة الدولة الطرف باختاذ التدابري الالزمة لتوفري املرافق لأل           -٤٩

اإلعاقة وإمكانية الوصول إىل وسائل النقل العام واملباين العامة هبدف إدماجهم بالكامـل             
) ٢٠٠٦(٩يف املدارس العامة العادية ويف احلياة العامة، مع مراعاة تعليق اللجنة العام رقم 

  .بشأن حقوق األطفال ذوي اإلعاقة

  الرعاية واخلدمات الصحية    
رتياح ألن الدولة الطرف هي واحدة من بني أفضل أربع دول مـن    تشعر اللجنة باال    -٥٠

 دولة يكون من األفضل للبنت أن تولد فيها، على النحو املشار إليه يف دراسـة                ٥٤جمموع  
نشرهتا الرابطة امللكية للكومنولث هذا العام، وذلك على الرغم من األزمة االقتصادية العاملية             
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. يضاً على حتقيقها العديد من األهداف اإلمنائية لأللفيـة        وهتنئ سيشيل أ  . اليت حدثت مؤخراً  
) ٢٠٠٨(وترحب اللجنة أيضاً بالسياسة الوطنية املتعلقة بتقدمي الوجبات الغذائية يف املدارس            

ومع ذلك، ال تـزال    . اليت ترمي إىل حتسني مستوى التغذية جلميع طالب املدارس يف سيشيل          
السمنة بني األطفال، املرتبطة باإلعالنات عن األغذيـة        اللجنة تشعر بالقلق إزاء زيادة معدل       

  .اجملهزة واستهالكها مبا يف ذلك األغذية غري الصحية، واألغذية املشبعة بالسكر والدهون
توصي اللجنة الدولة الطرف باختاذ التدابري لنشر الوعي بشأن اآلثـار الـسلبية               -٥١

اإلعالنات وتسويق األغذية غـري     لألغذية اجملهزة على الصحة، ووضع لوائح للحد من         
  .الصحية ومراقبتها

  الطبيعية الرضاعة    
 اللجنة بالزيادة امللحوظة يف معدالت الرضاعة الطبيعية بعـد خـروج األم             ترحب  -٥٢

يف الدولة الطرف، وكذلك بالسياسات الرامية إىل تدريب العمـال           والرضيع من املستشفى  
. ملقدم للمستشفيات اليت تراعي احتياجات الرضيع     الصحيني على الرضاعة الطبيعية والدعم ا     

ومع ذلك، ال تزال اللجنة تشعر بالقلق إزاء املعدالت املنخفضة للغاية لللجوء إىل الرضـاعة               
  .الطبيعية وحدها لفترة ستة أسابيع وستة أشهر بعد خروج األم من املستشفى

رضاعة الطبيعيـة   توصي اللجنة الدولة الطرف بتعزيز جهودها للتشجيع على ال          -٥٣
احلصرية واملستمرة من خالل إتاحة الوصول إىل املعلومات هبذا اخلـصوص، وتثقيـف             

وحتـث  . اجلمهور وتوعيته بشأن أمهية الرضاعة الطبيعية وخماطر الرضاعة االصـطناعية         
  .تطبيقاً صارماً اللجنة الدولة الطرف على تطبيق املدونة الدولية لتسويق بدائل لنب األم

  راهقنيصحة امل    
اإليدز /ستراتيجية الوطنية لفريوس نقص املناعة البشري     الحتيط اللجنة علماً باخلطة ا      -٥٤

، إال أهنا تعرب عن القلق لزيادة معدالت انتشار فريوس نقص املناعة            ٢٠٠٩-٢٠٠٥للفترة  
.  واألمراض املنقولة باالتصال اجلنـسي     ،اإليدز مبا يف ذلك انتقاله من األم إىل الطفل        /البشري

وتشعر اللجنة بقلق بالغ أيضاً ألن معدالت احلمل واإلجهاض يف صفوف املراهقات ال تزال              
  . عاماً إىل موانع احلمل حمدود١٨عالية للغاية، وألن وصول املراهقات دون سن 

توصي اللجنة الدولة الطرف باختاذ التدابري الالزمة لتثقيف األطفال واملـراهقني             -٥٥
اإليدز وغريه من األمـراض املنقولـة       /وس نقص املناعة البشري   وأسرهم فيما يتعلق بفري   

وحتث اللجنة  . باالتصال اجلنسي، وكذلك بشأن اآلثار السلبية للحمل املبكر واإلجهاض        
الدولة الطرف على تعزيز براجمها املتعلقة بالصحة اإلجنابية للمراهقني، مبا يف ذلك التثقيف          

.  عاما١٨ًول إىل موانع احلمل للمراهقني دون سن على املهارات احلياتية والسماح بالوص  
وتوصي اللجنة الدولة الطرف بضمان توفري خدمات الصحة الشاملة وتقـدمي املـشورة             

  .السرية والدعم للفتيات احلوامل
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  املخدرات واملؤثرات العقلية    
ترحب اللجنة بتعديل الدولة الطرف تشريعها بغية حتديد حد أدىن لـسن تعـاطي                -٥٦
وترحب أيضاً حبظر الترويج لتعاطي الكحول والتبغ يف وسائط اإلعـالم يف            . ول والتبغ الكح

ومع ذلك، تالحظ بقلق بالغ أنه، على الرغم من التدابري اليت اختذهتا احلكومة             . الدولة الطرف 
، فإن عدد األطفال الـذين      لى املخدرات واملشروبات الكحولية   األطفال ع  للتصدي إلدمان 
التأهيل والعقوبات يف املدارس بسبب تعاطي الكحول قـد زاد، وأن عـدد             يواجهون إعادة   

  .األطفال الذين يتعاطون املخدرات القوية التأثري مثل اهلروين مرتفع
وحتث الدولة  ) ٥٣، الفقرة   (CRC/C/15/Add.189تكرر اللجنة توصيتها السابقة       -٥٧

ك التدابري اإلدارية واالجتماعيـة   الطرف بشدة على اختاذ مجيع التدابري املالئمة، مبا يف ذل         
والتثقيفية، حلماية األطفال من االستعمال غـري املـشروع للمخـدرات واملـشروبات             

وإعادة االندماج، والتعايف مبـا يف       ،دمي برامج إلعادة التأهيل والدعم    الكحولية، وعلى تق  
ءة ذلك املشورة النفسية املوضوعة خصيصاً لألطفال ضحايا تعـاطي املخـدرات وإسـا            

وتوصي اللجنة الدولة الطرف أيضاً بأن تفرض حظـراً قانونيـاً           . استعمال املواد املخدرة  
أيضاً على إعالنات الترويج للتبغ واملشروبات الكحولية من جانب وسـائط اإلعـالن             

  .اخلاصة وشركات اإلعالنات، وذلك نظراً خلطورة الوضع

  مستوى املعيشة    
اختاذ تدابري يف حينه يف جمال الضمان االجتماعي        هتنئ اللجنة الدولة الطرف على        -٥٨

واملساعدة االجتماعية لتخفيف أثر اإلصالحات الطموحة يف االقتصاد الكلي اليت أُجريت           
 على األطفال واألسر الذين يعيشون أوضاعاً صعبة، مبا يف ذلك إصـدار             ٢٠٠٨يف عام   

ـ     ) ٢٠٠٨(قانون وكالة الرفاه االجتماعي      ضمان االجتمـاعي   الذي يعدل إعانـات ال
وكذلك ختصيص األموال لتقدمي مساعدة إىل الطالب احملتاجني ووضع بـرامج لتعزيـز             

وعلى الرغم من أن الفقر النسيب غري شائع        . مهارات األسر يف مواجهة أوضاعها الصعبة     
جيـوب  "يف سيشيل، فإن اللجنة تشجع الدولة الطرف على اختاذ تدابري استباقية لتحليل   

، )٢٠٠٨-٢٠٠٦(شيل  تقييم األمم املتحدة القطري املشترك لسي     ر إليها يف    املشا" الفقر
الذي أعده فريق األمم املتحدة القطري، وأن تضع سياسة شاملة للقضاء على مثل جيوب        

سيما عندما تتعلق باألسر اليت ترأسها نساء عازبات، وأن ترصد اجتاهات            الفقر هذه وال  
اسب للعيش جلميع األطفال متاشياً مـع أحكـام         الفقر بانتظام، هبدف ضمان مستوى من     

  . من االتفاقية٢٧ املادة
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  ) من االتفاقية٣١ و٢٩ و٢٨املواد ( واألنشطة الثقافية والترفيهالتعليم   -زاي  

  التعليم، مبا فيه التدريب واإلرشاد املهنيان    
 مرحلة الطفولة   ترحب اللجنة بإقرار سياسة التعليم اإللزامي اجملاين وبرامج التعليم يف           -٥٩

املبكرة حيث تكاد تصل نسبة التسجيل مائة يف املائة، وكذلك باعتمـاد قـانون جديـد                
من أجل زيادة تعزيز    ) ٢٠١٠-٢٠٠٩(وخبطة العمل إلصالح نظام التعليم      ) ٢٠٠٤( للتعليم

ومع ذلك، ال تزال    . وُتثين اللجنة على إنشاء أول جامعة يف سيشيل       ". التعليم للجميع "سياسة  
جنة تشعر بقلق بالغ إزاء ارتفاع معدالت االنقطاع عن الدراسة، والتغيب وال سـيما يف               الل

صفوف البنني، وعدم تقدمي التدريب املهين املناسب للبنات وارتفـاع معـدالت تعـاطي              
املخدرات واملواد املخدرة يف صفوف الطالب من الذكور واإلناث، وهو مـا يـساهم يف               

ويساور اللجنة القلق أيضاً لعدم إجراء . البشرية احملدودة أصالً هتا  اتقويض موارد سيشيل وقدر   
وفضالً عن ذلك، يساور اللجنة قلق بـالغ إزاء عـدم         . حبوث يف هذا اجملال من نظام التعليم      

كفاية تدريب املعلمني واملعلمات وانعدام املعلمني واملعلمات املدرَّبني لتعليم األطفـال ذوي            
  .اإلعاقة
بشأن أهداف التعليم، تكـرر اللجنـة       ) ٢٠٠١(١ رقم   العامليق  ويف ضوء التع    -٦٠

  :وحتث الدولة الطرف على ما يلي) ٤٩، الفقرة CRC/C/15/Add.189توصياهتا السابقة 
إجراء حبوث ملعرفة األسباب وراء انقطاع الطالب عن الدراسة، بغيـة             )أ(  

 مواصـلة الطـالب     إجياد حلول دائمة تشمل األخذ مبناهج دراسية أكثر حتفيزاً تكفـل          
  تعليمهم أو تدريبهم املهين وتعزز الفرص املتاحة هلم للعمل ولالندماج يف اجملتمع؛

اختاذ اخلطوات الالزمة بغية تعزيز التدريب املهين املتاح للفتيات حبيـث             )ب(  
  يكون مناسباً وفعاالً وخالٍ من التنميط اجلنساين؛

علمي االبتدائي والثانوي، يشمل    اختاذ التدابري العاجلة لتحسني تدريب م       )ج(  
أولئك الذين يتكفلون بتعليم األطفال ذوي اإلعاقة وتعليم األطفال ذوي االحتياجـات            

  .اخلاصة

) ب( والفقرات من    ٤٠ و ٣٩ و ٣٨ و ٣٠ و ٢٢املواد  (تدابري احلماية اخلاصة      -حاء  
  ) من االتفاقية٣٦ إىل ٣٢، واملواد من ٣٧من املادة ) د(إىل 

  القتصادي، مبا يف ذلك عمل األطفالاالستغالل ا    
 حتظـر عمـل     ١٩٩١حتيط اللجنة علماً بأن الشروط الواردة يف لوائح العمل لعام             -٦١

 عاماً، لكنها تأسف لعدم وجود معلومات عن عمـل األطفـال يف             ١٥األطفال دون سن    
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ا من قبل القطاع غري الرمسي ويف صناعة السياحة، وكذلك عن عمليات الرقابة املتبعة، ال سيم
ويساور اللجنة القلق أيضاً ألن القوانني واللوائح الوطنية ال ُتعّرف أصـناف            . العملمفتشية  

  . عاما١٨ًالعمل اخلطرة احملظورة بالنسبة لألشخاص دون سن 
توصي اللجنة الدولة الطرف بأن ُتجري دراسة عن عمل األطفال يف القطاع غري               -٦٢

علومات هبذا اخلصوص يف تقريرها الدوري املقبـل،        وتقدم م  الرمسي ويف صناعة السياحة   
وأن تتخذ التدابري لتعزيز نظام تفتيش العمل بغية رصد وكشف حاالت عمل األطفال يف              

وحتث اللجنة الدولة الطرف على حتديد قائمة باألعمال اخلطرة وضـبط     . هذين القطاعني 
اسـتخدام األطفـال دون     الشروط القانونية املتعلقة بأصناف العمل اليت ال جيوز فيهـا           

 بشأن حظر أسوأ أشـكال      ١٨٢ عاماً، وفقاً التفاقية منظمة العمل الدولية رقم         ١٨ سن
  . عمل األطفال واإلجراءات الفورية للقضاء عليها

  االستغالل واالعتداء اجلنسيان    
حتيط اللجنة علماً مع االرتياح جبهود الدولة الطرف لزيادة الوعي باآلثار الـضارة               -٦٣
ترتبة على العنف ضد األطفال مبا يف ذلك االستغالل اجلنسي واالعتـداء اجلنـسي علـى                امل

ستراتيجية الوطنية املتعلقـة بـالعنف املـرتيل        الاألطفال، من خالل مجلة أمور منها اعتماد ا       
ومع ذلك، يـساور    . وإنتاج مقاطع تلفزيونية ومناشري لتثقيف اجلمهور     ) ٢٠١١-٢٠١٠(

انتشار حاالت االستغالل اجلنسي واالعتداء على األطفال، من البـنني          اللجنة قلق بالغ إزاء     
والبنات، وحاالت استغالل األطفال يف السياحة اجلنسية وانعدام البيانات عن ضحايا هـذه             

وُتعـرب  . االنتهاكات وكذلك عن عدد الشكاوى والتحقيقات واملالحقات يف هذا الصدد         
ة شاملة عن هذه املسائل وألن املواقف االجتماعيـة         اللجنة عن قلقها أيضاً لعدم إجراء دراس      

واملفاهيم اخلاطئة ال تزال تنظر إىل ضحايا االستغالل اجلنسي واالعتداء اجلنسي علـى أهنـم        
  .احملرضني على هذه األفعال أو املشاركني بقوة يف ارتكاهبا وليس كضحايا

التحرر من مجيع بشـأن حق الطفل يف ) ٢٠١١(١٣ويف ضوء التعليق العام رقم   -٦٤
  :أشكال العنف، حتث اللجنة الدولة الطرف على ما يلي

مواصلة جهودها إلذكاء وعي اجلمهور وتعزيز آليات الكشف املبكـر            )أ(  
  والوقاية واحلماية؛

إجراء حبوث عن طبيعة ونطاق االستغالل اجلنـسي واالعتـداء علـى              )ب(  
تقدمي بيانات عـن عـدد الـشكاوى        األوالد والبنات مبا يف ذلك يف السياحة اجلنسية و        
  والتحقيقات واملالحقات اليت جرت يف هذا اجملال؛

إجراء دراسة شاملة عن األسباب اجلذرية لالستغالل اجلنسي لألطفـال            )ج(  
واستغالل األطفال يف البغاء لتقييم حجم املشكلة واقتراح حلول دائمة للتصدي لألسباب 
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دابري الوقائية وكذلك اخلدمات املتاحة للـضحايا       اجلذرية وتقييم مدى توفر ومالءمة الت     
  ؛ اجملتمعيفلرعايتهم ومحايتهم وتعافيهم وإدماجهم 

ضمان تقدمي التدريب املتخصص إىل القضاء واملوظفني املسؤولني عـن            )د(  
إنفاذ القوانني وذلك لتغيري أي مفاهيم خاطئة إزاء األطفال الـضحايا ومتكينـهم مـن               

  .احلساسة املتعلقة باألطفالالتصدي بسرعة للحاالت 
وتوصي اللجنة الدولة الطرف بأن تراعي للوثائق اخلتامية املعتمدة يف املـؤمترات              

 ٢٠٠١ و١٩٩٦العاملية ملكافحة االستغالل اجلنسي التجـاري لألطفـال املعقـودة يف        
  . يف ستوكهومل ويوكوهاما وريو دي جانريو على التوايل٢٠٠٨و

  االجتار بالبشر    
ور اللجنة القلق لعدم وجود قانون ُيعّرف وحيظر االجتار بالبشر بشكل واضـح،     يسا  -٦٥

ويساور اللجنة القلق أيضاً لعدم وجود آليات لتحديد األطفال         . مبا يف ذلك االجتار باألطفال    
 وكذلك إزاء انعـدام اآلليـات       ،ضحايا االجتار وتزويدهم خبدمات احلماية وإعادة التأهيل      

  .أن االجتار فيما بني الدوائر احلكوميةلتنسيق املعلومات بش
  

  :توصي اللجنة الدولة الطرف مبا يلي  -٦٦
األخذ بقانون ُيعّرف بوضوح االجتار بالبـشر، مبـا يف ذلـك االجتـار                )أ(  
  ويكرس عقوبات تتناسب وخطورة هذه اجلرمية؛ ،باألطفال
بغـاء وتقـدمي   تعزيز التدابري الرامية إىل محاية األطفال ضحايا االجتار وال     )ب(  

  مرتكيب هذه اجلرائم إىل القضاء؛
تدريب موظفي إنفاذ القوانني، والقضاة، واملدعني العامني على كيفيـة            )ج(  

تلقي الشكاوى ومتابعتها والتحقيق فيها بطريقة تراعي خصوصية الطفل وحتترم الـسرية            
  ؛واملصاحل الفضلى للطفل، وإنشاء آلية للتنسيق فيما بني الدوائر املعنية

تنفيذ السياسات والربامج املناسبة للوقاية، والتعايف وإعـادة االنـدماج            )د(  
االجتماعي لألطفال الضحايا، وفقاً للوثائق اخلتامية املعتمدة يف املؤمترات العاملية ملكافحة           
االستغالل اجلنسي التجاري لألطفال املعقودة يف ستوكهومل ويوكوهاما وريو دي جانريو           

   على التوايل؛٢٠٠٨و ٢٠٠١ و١٩٩٦يف 
إيالء األولوية إىل إعادة تأهيل األطفال ضحايا االجتار وضمان تزويدهم            )ه(  

  بالتعليم والتدريب وكذلك باملساعدة واملشورة النفسية؛
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 مبا يف   ،التفاوض بشأن اتفاقات ثنائية متعددة األطراف مع البلدان املعنية          )و(  
 واالجتار هبم واختطافهم ووضـع خطـط عمـل    ذلك البلدان اجملاورة، ملنع بيع األطفال  
  .مشتركة بني الدول املعنية وفيما بينها

  خطوط النجدة    
تالحظ اللجنة أن قسم اخلدمات االجتماعية واجمللس الوطين لألطفال يـشغالن             -٦٧

وتوصي اللجنة الدولة الطرف بدمج هـذين       . خطني للنجدة لتقدمي املساعدة إىل األطفال     
وينبغي أن يغطي خط النجدة البلـد       .  وطين للنجدة لزيادة فعاليته    اخلطني يف خط واحد   

وأن ُتتاح له املـوارد     )  ساعة ٢٤(بأسره، وأن يكون باإلمكان الوصول إليه طوال اليوم         
املالية والتقنية الكافية وأن يتوىل تشغيله أشخاص مدربون للرد على املكاملـات اهلاتفيـة              

وتوصي اللجنة الدولة الطرف أيضاً بالتمـاس       . ناسبلألطفال وحتليلها الختاذ اإلجراء امل    
املساعدة التقنية يف هذا الصدد من منظمات منها اليونيسيف والشبكة الدولية خلطـوط             

  .مساندة الطفل

  إدارة قضاء األحداث    
 عاماً يف ظروف    ١٢ و ٨يساور اللجنة القلق إزاء إمكانية مالحقة األطفال بني سن            -٦٨

ويساور .  عاماً ١٢ن أن احلد األدىن الرمسي لسن املسؤولية اجلنائية هو          وذلك بالرغم م   حمددة
اللجنة القلق أيضاً لعدم بناء أي مرفق إصالحي لألطفال احملتجزين بعد إغالق مركز إعـادة               

 احتجازهم مـع البـالغني يف سـجن         ىجرُيالتأهيل ومعاجلة الشباب وألن بعض األطفال       
وُتعرب اللجنة عن القلق كـذلك إزاء       . غري ُمرضية مونتاجين بوزي حيث ظروف االحتجاز      

ة يف الدولة الطرف، مبا يف ذلك بالنسبة لألطفال، وهذه          مإطالة فترات االحتجاز ما قبل احملاك     
  .املمارسة اليت تتعلق بنسبة عالية من السجناء

توصي اللجنة الدولة الطرف مبواصلة وتعزيز جهودها لضمان التنفيذ الكامـل              -٦٩
 من االتفاقية، وغريها من املعايري      ٤٠ و ٣٩ و ٣٧قضاء األحداث، وال سيما املواد      ملعايري  

الدولية ذات الصلة مثل قواعد األمم املتحدة الدنيا النموذجيـة إلدارة شـؤون قـضاء               
مبادئ ("ومبادئ األمم املتحدة التوجيهية ملنع جنوح األطفال        ") قواعد بيجني ("األحداث  

 األمم املتحدة الدنيا بشأن محاية األحداث احملـرومني مـن           وقواعد") الرياض التوجيهية 
بشأن حقوق  ) ٢٠٠٧(١٠، مع مراعاة تعليق اللجنة العام رقم        ")قواعد هافانا ("حريتهم  

  :وتؤكد اللجنة جمدداً أنه ينبغي على الدولة الطرف. الطفل يف قضاء األحداث
 وعدم مقاضـاة    ةاجلنائيأن ُتراعي بشكل دقيق السن الدنيا للمسؤولية          )أ(  

   عاماً أياً كانت الظروف؛١٢األطفال دون سن 
 املتعلقة باألطفال، بغية احلد باحملاكماتأن تتخذ التدابري الالزمة للتعجيل   )ب(  

  من فترة االحتجاز ما قبل احملاكمة؛
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 فترة ممكنة وأن    وألقصرأن تكفل عدم احتجاز األطفال إال كمالذ أخري           )ج(  
   للقانون؛يكون احتجازهم وفقاً

عدم احتجاز األطفال مع البالغني، وأن تضمن توفري بيئة آمنة          أن تكفل     )د(  
 باتصال منتظم مع أسرهم وتـزوديهم       الحتفاظلألطفال تراعي احتياجاهتم ومتكنهم من ا     

  بالطعام والتعليم مبا يف ذلك التدريب املهين؛
قـضائية،  غري  بل  التدابري البديلة لالحتجاز مثل اللجوء إىل س      أن ترّوج     )ه(  

واإلفراج املشروط، وتقدمي املشورة، واخلدمة اجملتمعية املنحى أو تعليق األحكام، حيثمـا            
  أمكن ذلك؛

أن تستفيد من أدوات املساعدة التقنية اليت أعدها الفريق املشترك بـني              )و(  
مبن يف ذلك مكتب األمم املتحـدة املعـين         الوكاالت املعين بقضاء األحداث وأعضائه،      

املخدرات واجلرمية واليونيسيف ومفوضية األمم املتحدة الـسامية حلقـوق اإلنـسان            ب
تمس املشورة واملساعدة التقنيتني يف جمال قضاء األحداث        أن تل ومنظمات غري حكومية، و   

  .من أعضاء الفريق

  األطفال الضحايا وشهود اجلرائم    
واللوائح القانونيـة   توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تكفل، من خالل األحكام            -٧٠

أو شهود اجلرائم، مثل األطفال ضحايا      /املناسبة، توافر الفرص جلميع األطفال الضحايا و      
اإلساءة والعنف املرتيل واالستغالل اجلنسي واالقتصادي وضحايا االختطـاف واالجتـار           

ات واألطفال الذين يشهدون تلك اجلرائم، مبا يف ذلك اجلرائم اليت ترتكبها الدولة واجله            
غري احلكومية، للحصول على احلماية املنصوص عليها يف االتفاقية، وأن تأخذ يف اعتبارها             
بالكامل مبادئ األمم املتحدة التوجيهية بشأن العدالة يف األمور املتعلقة باألطفال ضحايا            

  ).، املرفق٢٠٠٥/٢٠قرار اجمللس االقتصادي واالجتماعي (اجلرمية والشهود عليها 

  ق على الصكوك الدولية حلقوق اإلنسانالتصدي  -طاء  
حتث اللجنة الدولة الطرف على التصديق على الربوتوكول االختياري التفاقيـة             -٧١

. األطفال وبغاء األطفال واستغالل األطفال يف املواد اإلباحيـة        ببيع  حقوق الطفل املتعلق    
وق اإلنـسان   وتوصي اللجنة الدولة الطرف أيضاً بالتصديق على الصكوك األساسية حلق         

اليت ليست طرفاً فيها بعد، وال سيما الربوتوكول االختياري للعهـد الـدويل اخلـاص               
 والربوتوكول االختياري التفاقيـة مناهـضة       ،باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية   

التعذيب وغريه من ضروب املعاملة أو العقوبـة القاسـية أو الالإنـسانية أو املهينـة،                
الختياري التفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة، واالتفاقيـة الدوليـة          والربوتوكول ا 
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 بشأن خفض حاالت    ١٩٦١ واتفاقية عام    ،حلماية مجيع األشخاص من االختفاء القسري     
  .انعدام اجلنسية

  التعاون مع اهليئات اإلقليمية والدولية  -ياء  
قية املعنية حبقوق الطفل    توصي اللجنة الدولة الطرف بالتعاون مع جلنة اخلرباء األفري          -٧٢

ورفاهه التابعة لالحتاد األفريقي، وال سيما فيما يتعلق بالتزاماهتا بشأن اإلبالغ عـن تنفيـذ               
  .امليثاق األفريقي حلقوق الطفل ورفاهه

   والنشراملتابعة  -كاف  
توصي اللجنة الدولة الطرف باختاذ مجيع التدابري املالئمة لضمان تنفيـذ هـذه               -٧٣

 ، والربملـان  ، واحملكمة العليا  ،لكامل، بوسائل منها إحالتها إىل رئيس الدولة      التوصيات با 
تخـذ  ت و الواجـب نظر فيها علـى النحـو       ُي كي احمللية،والوزارات املعنية والسلطات    

  .ابشأهنالالزمة اإلجراءات 
 ة الدوري هاريراتوصي اللجنة الدولة الطرف كذلك بأن تتيح على نطاق واسع تق            -٧٤

املالحظـات  (والردود اخلطية اليت قدمتها والتوصيات ذات الصلة        الث والرابع   والثالثاين  
 الـذكر اليت اعتمدهتا اللجنة بلغات البلد وبوسائل منها اإلنترنت، على سـبيل      ) اخلتامية

احلصر، كي يطّلع عليها عامة اجلمهور ومنظمات اجملتمع املدين ومجاعـات الـشباب              ال
 إثارة النقاش العام بشأن االتفاقية والتوعية هبا وتنفيـذها          دفوالفئات املهنية واألطفال هب   

  .ورصدها

  املقبلالتقرير   -الم  
املوحد اخلامس والسادس   الدوري  تدعو اللجنة الدولة الطرف إىل تقدمي تقريرها          -٧٥

 ، وأن تضمنه معلومات عن تنفيذ هذه املالحظات اخلتامية        ٢٠١٦أبريل  / نيسان ٦حبلول  
اه الدولة الطرف إىل املبادئ التوجيهية املنّسقة اخلاصة بالتقارير املقّدمة          وتوّجه اللجنة انتب  

ــدة يف   ــها، واملعتم ــدة بعين ــب معاه ــشرين األول١مبوج ــوبر / ت  ٢٠١٠أكت
)CRC/C/58/Rev.2(           وُتذكّرها بأن تقاريرها املقبلة ينبغي أن تتوافق مع املبادئ التوجيهية ،

 لة الطرف على تقدمي تقريرها وفقاً للمبادئ       وحتث اللجنة الدو  .  صفحة ٦٠وأال تتجاوز   
 سـُيطلب إىل الدولـة      ألقصى، ويف حال جتاوز عدد صفحات التقرير احلد ا        .التوجيهية

وتذكّر اللجنـة   . الطرف أن تراجعه وتعيد تقدميه وفقاً للمبادئ التوجيهية السالفة الذكر         
هيئة املعاهـدة إذا تعـذّر      ميكن ضمان ترمجة التقرير لكي تنظر فيه          ال الدولة الطرف بأنه  

  .عليها مراجعة التقرير وتقدميه من جديد
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للشروط  إىل تقدمي وثيقة أساسية ُمحدَّثة وفقاً        أيضاًوتدعو اللجنة الدولة الطرف       -٧٦
 يف املبادئ التوجيهية املنـسقة لتقـدمي        الواردةة  دإعداد الوثيقة األساسية املوح   املتعلقة ب 

االجتماع اخلامس املشترك بني جلان هيئـات معاهـدات         اعتمدها  وهي مبادئ   التقارير،  
ويشكل التقريـر   ). HRI/MC/2006/3 (٢٠٠٦يونيه  / يف حزيران  ودحقوق اإلنسان، املعق  

اخلاص باملعاهدة والوثيقة األساسية املوحدة معاً االلتزام بتقدمي املعلومات املنسقة مبوجب           
  .اتفاقية حقوق الطفل

        
  


