
(A)   GE.12-41298    130412    170412 

  جلنة حقوق الطفل
  الدورة التاسعة واخلمسون

  ٢٠١٢فرباير /شباط ٣ -يناير /كانون الثاين ١٦

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

  توغو: املالحظات اخلتامية    
نظرت اللجنة يف التقرير اجلامع للتقريـرين الـدوريني الثالـث والرابـع لتوغـو                 -١
)CRC/C/TGO/3-4 ( ١٦٨٠ و١٦٧٩جلــستيها يف) انظــر CRC/C/SR.16791680 و (

انظـر   (١٦٩٧ جلـستها  واعتمـدت يف  ٢٠١٢ينـاير  / كانون الثـاين ٢٣ني يف  تاملعقود
CRC/C/SR.1697 (املالحظات اخلتامية التالية٢٠١٢فرباير / شباط٣ يف ةاملعقود ،.  

  مقدمة  -أوالً  
 الدولة  ترحب اللجنة بالتقرير اجلامع للتقريرين الدوريني الثالث والرابع الذي قدمته           -٢

، مما أتاح   )CRC/C/TGO/Q/3-4/Add.1(على قائمة املسائل    الطرف، وكذلك بالردود اخلطية     
وتعرب اللجنة عن تقديرها للحوار البناء والصريح الـذي    .  الدولة الطرف   أفضل لوضع  فهماً

  . املمثل لقطاعات متعددةجرى مع الوفد الرفيع املستوى و
وتذكّر اللجنة الدولة الطرف بأنه ينبغي قراءة هذه املالحظـات اخلتاميـة مقترنـة                -٣

ف مبوجـب الربوتوكـول     باملالحظات اخلتامية املعتمدة بشأن التقرير األويل للدولة الطـر        
املـواد اإلباحيـة    بغاء األطفال واسـتغالل األطفـال يف        بيع األطفال و  املتعلق ب االختياري  

)CRC/C/OPSC/TGO/CO/1.(  
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  تدابري املتابعة اليت اختذهتا الدولة الطرف والتقدم الذي أحرزته   -ثانياً  
  : التاليةتشريعيةرحب اللجنة باعتماد التدابري الت  -٤

 واملتعلق بقانون ٢٠٠٧يوليه / متوز٦الصادر يف  ٠١٧-٢٠٠٧نون رقم   القا  ) أ(  
  الطفل؛

 ٢٠١٠ديسمرب  / كانون األول  ٣١لصادر يف    ا ٦٠١٨-٢٠١٠القانون رقم     ) ب(  
 واملتعلـق   ٢٠٠٥ديسمرب  / كانون األول  ١٤الصادر يف    ٦٠١٢-٢٠٠٥رقم  املنقح للقانون   

  اإليدز؛/ريحبماية األفراد فيما يتصل بفريوس نقص املناعة البش
واملتعلـق   ٢٠٠٩يوليـه   /متوز ٢٤الصادر يف    ٠١٠-٢٠٠٩القانون رقم     ) ج(  

  بإلغاء عقوبة اإلعدام؛
 بـشأن   ٢٠٠٩ يونيه/ حزيران ١١لصادر يف    ا ٠١٠-٢٠٠٩القانون رقم     ) د(  

  نظام السجل املدين؛تنظيم 
 ٢٠٠٦ديـسمرب   /كانون األول  ١٣ الصادر يف    PR/010-2006القانون رقم     )ه(  

  تعلق بقانون العمل؛وامل
واملتعلـق   ٢٠٠٥أغسطس  / آب ٣الصادر يف    ٠٠٩-٢٠٠٥القانون رقم     )و(  

  .االجتار باألطفال يف توغوبقمع 
  : الصكوك التالية أو االنضمام إليهاوتالحظ اللجنة مع التقدير التصديق على   -٥

 الربوتوكول االختياري التفاقية حقوق الطفل املتعلق بإشراك األطفـال يف           )أ(  
  ؛ ٢٠٠٥نوفمرب /تشرين الثاين ٢٨ يف الرتاعات املسلحة،

اتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقـة وبروتوكوهلـا االختيـاري، يف             )ب(  
  ؛٢٠١١مارس /آذار

بروتوكول مكافحة هتريب املهاجرين عن طريق الرب والبحر واجلو، املكمِّل            )ج(  
  ؛٢٠١٠سبتمرب /أيلول الوطنية، يف التفاقية األمم املتحدة ملكافحة اجلرمية املنظمة عرب

الربوتوكول االختياري التفاقية مناهضة التعذيب وغريه من ضروب املعاملة           )د(  
  .٢٠١٠يوليه / يف متوز،أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة

  : املؤسسية والسياساتية التاليةباختاذ التدابرياً وترحب اللجنة أيض  -٦
 كـانون   ١٤، يف   "١١١ألـو   "ملـساعدة األطفـال     في  هاتإنشاء خط     )أ(  

  ؛٢٠٠٩يناير /الثاين
  ؛٢٠٠٨، يف عام إنشاء جلنة التبين الوطنية لتوغو  )ب(  
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خطة العمل الوطنية ملكافحة االجتار باألشخاص، ال سيما النساء واألطفال،           )ج(  
  ؛٢٠٠٧عام يف 

ل يف  تنقيح اخلطط الوطنية والقطاعية بـشأن مناهـضة عمـل األطفـا             )د(  
يف  ،وإنشاء جلنة توجيهية وطنية معنية بالقضاء على عمل األطفـال يف توغـو             ٢٠٠٧ عام
  .٢٠٠٨ عام

  الرئيسية والتوصياتلقلق جماالت ا  -ثالثاً  

  )من االتفاقية ٤٤من املادة  ٦ والفقرة ٤٢ و٤املواد (تدابري التنفيذ العامة   -ألف  

  التوصيات السابقة للجنة    
هود اليت بذلتها الدولة الطرف لتنفيذ املالحظات اخلتامية للجنـة          ترحب اللجنة باجل    -٧

بيد أن اللجنة تأسف ألن     ). CRC/C/15/Add.255(بشأن التقرير الدوري الثاين للدولة الطرف       
  .  أو عوجلت بشكل جزئي فقطيةإما أهنا عوجلت معاجلة غري كافبعض شواغلها وتوصياهتا 

ختاذ مجيع التدابري الالزمة ملعاجلة التوصـيات       وحتث اللجنة الدولة العضو على ا       -٨
اً تنفيـذ نفذت  بعد أو   ، اليت مل تنفذ     الواردة يف املالحظات اخلتامية بشأن التقرير الدوري      

لتوصيات املتعلقة بالتنسيق ومجع البيانات وتسجيل املواليـد        امنها  غري كاف، وال سيما     
 ، واملمارسات التقليدية الضارة،عاقةالفتيات واألطفال ذوي اإلضد واملمارسات التمييزية   

الدولـة  اً وحتث اللجنـة أيـض   .  وإدارة شؤون قضاء األحداث    ،واالستغالل االقتصادي 
  .الطرف على أن تتابع بطريقة مالئمة التوصيات الواردة يف هذه املالحظات اخلتامية

  التشريع    
لكـون   تأسـف    ، إال أهنا  ٢٠٠٧باعتماد قانون الطفل لعام     يف حني ترحب اللجنة       -٩

اً وتشعر اللجنة بالقلق أيـض    . القانون جمرد جتميع للنصوص القانونية القائمة املتعلقة باألطفال       
  :إزاء ما يلي

أهنم أصحاب حقوق يف قانون     الكامل ب األطفال ال حيظون باالعتراف     كون    )أ(  
  القانون يتضمن عدة أحكام ال متتثل لالتفاقية؛لكون  و،الطفل

  بالكامل ألن الالئحة التنفيذية مل تعتمد بعد؛ ال يطبق طفل ون الكون قان  )ب(  
وقـانون  املنقح  نون األحوال الشخصية واألسرة والقانون اجلنائي       كون قا   )ج(  

   املنقح مل ُتعتمد بعد؛اإلجراءات اجلنائية
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بـسبب الـوعي    اً  أساساً  إنفاذ القوانني املتعلقة بالطفل ما زال ضعيف      كون    )د(  
  .ت إنفاذ القانون وبسبب قصور قدرات نظام العدالةسلطالدى احملدود 

 يكون أسـاس  يل قانون الطفل وضمان أن      دحتث اللجنة الدولة الطرف على تع       -١٠
.  كما تنص على ذلك االتفاقيـة      ،االعتراف باألطفال على أهنم أصحاب حقوق     القانون  

  : ما يليالدولة الطرف علىاً اللجنة أيضحتث و
وق الطفل، كما هي مكرسـة يف االتفاقيـة، يف          مجيع حق إدراج  ضمان    )أ(  

  املتعارضة مع االتفاقية؛ على النحو املالئم، وضمان إلغاء مجيع أحكام القانون قانون الطفل
  اعتماد الالئحة التنفيذية لقانون الطفل دون إبطاء؛   )ب(  
التسريع بعملية اعتماد قانون األحوال الشخصية واألسـرة والقـانون            )ج(  
 ومن مث النظر بعناية يف هذه املالحظـات  نقح،وقانون اإلجراءات اجلنائية امل ملنقح  ااجلنائي  
  اخلتامية؛
التدابري الالزمة لتعزيز سلطات إنفاذ القوانني ونظام العدالـة         مجيع  اختاذ    )د(  

  . نتهاكات حقوق الطفل من خالل احملاكممن افعالة تظلم وتوفري سبل 

  التنسيق    
ـ      ، أن اللجنة الوطنية حلقوق الطفل     تالحظ اللجنة بقلق    -١١ واد  املنصوص عليهـا يف امل
هيئة تنـسيق تنفيـذ االتفاقيـة،    بوصفها  ٢٠٠٧ لعام   لطفل من قانون ا   ٤٥٥ إىل   ٤٥٢ من
  .خمتلف مستويات الدولة غري مكفول على  وأن تنسيق تنفيذ االتفاقية،تنشأ بعد مل

جنة الوطنية حلقوق الطفـل     إنشاء الل بحتث اللجنة الدولة الطرف على اإلسراع         -١٢
وضمان أن يكون هلا مكانة عالية وسلطة كافية وما يلزم من موارد بشرية ومالية وتقنيـة                

على خمتلف مستويات   لالضطالع مبهامها التنسيقية، سواء داخل خمتلف اهليئات الوزارية         
  . الدولة

  ةخطة العمل الوطني    
 تعتمد بعد السياسة الوطنيـة حلمايـة   تعرب اللجنة عن قلقها ألن الدولة الطرف مل      -١٣

 واليت كان من املقـرر أن تكـون    ٢٠٠٨ديسمرب  /الطفل اليت نالت املوافقة يف كانون األول      
من االستراتيجية وإطار برنامج ورقة االستراتيجية الوطنية الكاملة للحد مـن الفقـر             اً  جزء
  .٢٠١١-٢٠٠٩ لفترةل

الـسياسة الوطنيـة   ون إبطاء، باعتماد  القيام، دحتث اللجنة الدولة الطرف على     -١٤
ميع  تغطيتها جل   وضمان ٢٠٠٨ديسمرب  /حلماية الطفل اليت نالت املوافقة يف كانون األول       
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ستراتيجية الوطنية للحد من الفقر املقبلـة       وإدراجها الفعلي يف ورقة اال    جوانب االتفاقية   
  . اخلاصة بالدولة الطرف

  الرصد املستقل    
 جلعل اللجنة الوطنيـة  ٢٠٠٥باإلصالح القانوين الذي جرى عام       اًحتيط اللجنة علم    -١٥

لكن اللجنـة   ). رفق، امل ٤٨/١٣٤قرار اجلمعية العامة    (حلقوق اإلنسان متتثل ملبادئ باريس      
للجنة الوطنية حلقوق اإلنسان قد خفضت أكثر على مـدى         املرصودة  تظل قلقة ألن األموال     

للجنة ألداء واليتها بفعاليـة       املوارد املخصصة أصالً  رغم أن   ذلك  املشمولة بالتقرير، و   الفترة
 ،CRC/C/15/Add.255(، كما الحظت اللجنة من قبـل        ٢٠٠٥عام  كافية حىت يف     تكن مل

ألنه ال وجود ألي آلية حمددة لتقدمي الشكاوى مـن      اً  وتشعر اللجنة بالقلق أيض    ).١٢الفقرة  
إطار اللجنة الوطنية حلقـوق اإلنـسان       يف  عامة لتقدمي الشكاوى    اللية  اآلأجل األطفال وألن    

  .زالت غري فعالة وغري ميّسرة ملعظم األطفال ما
بأن تعزز الدولة   ) ١٣، الفقرة   CRC/C/15/Add.255(جتدد اللجنة تأكيد توصيتها       -١٦

وحتـث  . للجنة الوطنية حلقوق اإلنسان   املخصصة  الطرف املوارد البشرية واملالية والتقنية      
  : أيضاً على ما يلي اللجنة الدولة الطرف

اللجنة الوطنية حلقوق اإلنسان على تلقي الشكاوى مـن         قدرة  ضمان    )أ(  
وضـمان خـصوصية    ،  عاجلتها بطريقة تراعي ظروف الطفـل     األطفال والتحقيق فيها وم   

   واالضطالع بأنشطة الرصد واملتابعة والتحقق؛ ،الضحايا ومحايتهم
 مبـا   ،محالت من أجل األطفـال    تنظيم  توعية، مبا يف ذلك     تنظيم برامج     )ب(  

بإمكانية تقـدمي الـشكاوى إىل      يتهم  علتويشمل األطفال الذين يعيشون يف مناطق نائية،        
اللجنة الوطنية حلقوق اإلنسان وتزويد مهنيي هذه اللجنة بالتدريب املالئم يف جمال حقوق        

  اإلنسان؛
ت بـشأن دور املؤسـسا    ) ٢٠٠٢(٢راعاة التعليق العام للجنة رقم      م  )ج(  

يف التعاون التقين    والتماسمحاية حقوق الطفل    والوطنية املستقلة حلقوق اإلنسان يف تعزيز       
  .هذا الصدد من جهات منها املفوضية السامية لألمم املتحدة حلقوق اإلنسان واليونيسيف

  ختصيص املوارد    
لى التعليم  بشأن االخنفاض احلاد يف النفقات العامة ع      اً  سابقاملبداة  يف ضوء املالحظة      -١٧

، تشعر اللجنة بقلق بالغ إزاء احلد من النفقات         )١٧، الفقرة   CRC/C/15/Add.255(والصحة  
حقـوق الطفـل يف     إعمال  على  اً   سلب ، وسيظل يؤثر  ،اعية يف السنني األخرية، مما أثر     االجتم

ار وهو حيّول مساً ألن الفساد ما زال مستشرياً وتظل اللجنة تشعر بالقلق أيض. الدولة الطرف
  .املوارد املتاحة للتنفيذ الفعلي لالتفاقية



CRC/C/TGO/CO/3-4 

GE.12-41298 6 

ـ               -١٨ اً حتث اللجنة الدولة الطرف على ختصيص ما يكفي من موارد امليزانيـة، وفق
زيـادة امليزانيـة املخصـصة      اً  ، وخـصوص  طفل من االتفاقية، لتنفيذ حقوق ال     ٤ للمادة

ث اللجنة الدولـة  وحت. للقطاعات االجتماعية، مبا يف ذلك للسياسة الوطنية حلماية الطفل     
  : ما يليعلىاً الطرف أيض

استخدام هنج حقوق الطفل يف إعداد ميزانية الدولة عرب تنفيذ نظام تتبع              )أ(  
بغية توفري املزيد مـن     بأكملها  واستعماهلا من أجل األطفال يف امليزانية       للموارد املرصودة   

يف اً  ام التتبـع أيـض    وميكن أن يستخدم نظ   . الوضوح فيما يتعلق باالستثمار يف األطفال     
مصاحل الطفـل   عمليات تقييم أثر الطريقة اليت ميكن لالستثمار يف أي قطاع أن خيدم هبا              

  مع ضمان قياس األثر املتباين هلذا االستثمار على الفتيات واألوالد؛الفضلى، 
إجراء تقييم شامل لالحتياجات من امليزانية ووضع خمصـصات حمـددة          )ب(  

  للفوارق يف املؤشرات املتعلقة حبقوق الطفل؛ تدرجيياً اجملاالت اليت تتطرق 
لألطفال يف احلاالت األشـد حرمانـاً       االستراتيجية  حتديد بنود امليزانية      )ج(  

وعرضة للخطر اليت تقتضي اختاذ تدابري اجتماعية إجيابية وضمان محاية بنود امليزانية هذه             
عية أو غري ذلـك مـن حـاالت         حىت يف حاالت األزمات االقتصادية أو الكوارث الطبي       

  الطوارئ؛
لكـشف  اختاذ تدابري فورية ملكافحة الفساد وتعزيز القدرات املؤسسية           )د(  

  ه ومقاضاته بفعالية؛ يالفساد وحتر
اللجنة خالل يوم مناقـشتها العامـة       اليت تقدمت هبا    توصيات  المراعاة    )ه(  

  . مسؤولية الدول-بشأن املوارد من أجل حقوق الطفل  ٢٠٠٧ يف

  مجع البيانات    
من التقدم قد أحرز يف وضع نظام شامل جلمع بيانات            تشعر اللجنة بالقلق ألن قليالً      -١٩

مبوبة عن مجيع اجملاالت املشمولة باالتفاقية وألن نقص مثل هذه البيانات املبوبة يظل أهـم               
صـة  عائق أمام االضطالع على حنو فعال بالتخطيط للسياسات والـربامج واملـشاريع اخلا            

  . باألطفال ورصدها وتقييمها
الدولـة  بأن حتـسن    ) ٢٠، الفقرة   CRC/C/15/Add.255(جتدد اللجنة توصيتها      -٢٠

 استخدام  الطرف نظامها جلمع البيانات لتغطية مجيع اجملاالت الواردة يف االتفاقية وضمان          
ا مـن   مجيع البيانات واملؤشرات لصياغة السياسات والربامج واملشاريع ورصدها وتقييمه        

اجلـنس  نـوع  غي تبويب مجيع البيانات حبسب السن ونبوي. ل التنفيذ الفعال لالتفاقية   أج
االقتصادية لتيسري حتليل حالـة مجيـع        -واملنطقة اجلغرافية واإلثنية واخللفية االجتماعية      

بشأن ) ٢٠٠٣(٥تعليقها العام رقم     باالسترشاد ب  وتوصي اللجنة الدولة الطرف   . األطفال
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تعاوهنا التقين يف هذا الصدد مع جهات ، وتعزيز  عامة لتنفيذ اتفاقية حقوق الطفل    التدابري ال 
  .منها اليونيسيف وبرنامج األمم املتحدة اإلمنائي

  نشر االتفاقية والتوعية هبا     
نـشر االتفاقيـة    ا الدولة الطرف يف     بذهلتتنظر اللجنة بإجيابية إىل اجلهود املهمة اليت          -٢١

والـدينيني  التقليديني  الربملان وسلطات إنفاذ القوانني والقادة      ف أعضاء   والتوعية هبا يف صفو   
لكن اللجنة تالحظ   . ليةوزعماء اجملتمعات احمل  واحلكماء التقليديني الشامانيني    ورؤساء األديرة   

وأن حقوق الطفـل مل تـدرج يف املنـاهج          اً  التفاقية يظل حمدود  اأن املستوى العام للتوعية ب    
  . الدراسية

 بتكثيف جهودها لنشر االتفاقية وتروجيها على حنو        وصي اللجنة الدولة الطرف   وت  -٢٢
مبا يف ذلـك عـرب      اً،  ويف صفوف األطفال حتديد   منهجي عرب التوعية لدى عامة اجلمهور       
  .مجيع املستوياتعلى إدراج حقوق الطفل يف املناهج الدراسية 

  التدريب    
دريب املهنيني العاملني مع األطفـال      ترحب اللجنة جبهود الدولة الطرف لتحسني ت        -٢٣

لكن اللجنة تأسف ألن تـدريب املهنـيني        . وألجلهم فيما يتعلق مببادئ االتفاقية وأحكامها     
فقط من املهنيني يتلقون هـذا      اً  حمدوداً  ن عدد ألواً  الذين يشمل عملهم األطفال ليس منهجي     

  .التدريب
مجيـع فئـات    حـصول   ضمان  توصي اللجنة الدولة الطرف بتكثيف جهودها ل        -٢٤
ملسؤولني عن إنفاذ القوانني واألساتذة والعاملني يف قطاع الصحة         مجيع ا يني، وال سيما    املهن

علـى  واجملتمع واملوظفني العاملني يف مجيع أشكال الرعاية البديلة لفائدة األطفال ومعهم،            
  .يف جمال حقوق الطفلتدريب مالئم ومنهجي 

  التعاون مع اجملتمع املدين    
تالحظ اللجنة التعاون القائم مع منظمات اجملتمع املدين، إال أهنا تشعر بـالقلق إزاء                -٢٥

وصم املدافعني عن حقوق اإلنسان يف الدولة الطرف وامتناع السلطات العامة عن إضـفاء              
الشرعية على عملهم وغياب أي تدابري للتحقيق ومقاضاة الضالعني يف التهديدات وغري ذلك             

بالقلق ألن املدافعات عن حقـوق      اً  وتشعر اللجنة أيض  . املمارسة حبقهم من أعمال الترهيب    
مـا يـنعنت    اً  أسرهم وجمتمعاهتم وهن غالب   جانب  أكثر عرضة للنبذ من     اً  اإلنسان هن حتديد  
  ".خمربات أسر"و" أمهات سيئات"بنعوت من بينها 

لـى  ضفاء الشرعية عإلوحتث اللجنة الدولة الطرف على اختاذ خطوات ملموسة      -٢٦
 لتهيئة مناخ من الثقة والتعـاون مـع         ،االعتراف باملدافعني عن حقوق اإلنسان وعملهم     

اجملتمع املدين وإلشراك اجملتمعات واجملتمع املدين، مبا يف ذلك املنظمات غـري احلكوميـة              
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واملنظمات املعنية باألطفال، بطريقة منهجية يف ختطيط الـسياسات واخلطـط والـربامج     
الدولـة الطـرف   اً وحتث اللجنة أيض. طفل وتنفيذها ورصدها وتقييمها   املرتبطة حبقوق ال  

وحتث اللجنـة   . حاالت الترهيب واملضايقات املبلغ عنها    يف  التحقيق بسرعة    ضمان   على
ة اخلاصة املعنية حبالـة     الدولة الطرف على تنفيذ التوصيات الواردة يف تقرير املقرر        اً  أيض

  ).A/HRC/10/12/Add.2(صدد املدافعني عن حقوق اإلنسان يف هذا ال

  حقوق الطفل وقطاع األعمال    
 يتعلق مبسامهة شـركات     ٢٠١١مايو  /تنظر اللجنة بإجيابية إىل اعتماد قانون يف أيار         -٢٧

التعدين يف التنمية احمللية، إال أهنا تشعر بالقلق ألن التشريع يف الدولة الطرف يفتقر إىل أحكام                
معايري الدولية، فيما يتعلق باضطالع الكيانات التجاريـة        للاً  تضمن محاية حقوق الطفل، وفق    

حبماية حقوق اإلنسان، مبا فيها حقوق األطفال، واحترامها واالنتصاف من انتهاكات هـذه             
  .احلقوق
 ٢٠٠٨يونيه  / حزيران ١٨ املؤرخ يف    ٨/٧حقوق اإلنسان   جملس  يف ضوء قرار      -٢٨

 ،))و(٦الفقـرة   (٢٠١١يونيـه  / حزيران١٦ املؤرخ يف  ١٧/٤والقرار  )) د(٤الفقرة  (
وكالمها يدعوان إىل مراعاة حقوق الطفل عند استكشاف العالقة بني املنشآت التجاريـة             

على االعتماد الفعلي لنمـاذج     الطرف بالتشجيع   وحقوق اإلنسان، توصي اللجنة الدولة      
اليت تتخذ من توغـو     سؤولية الشركات عرب توفري إطار تشريعي يفرض على الشركات          مل
علـى  آثار عملياهتا الـسلبية     على اعتماد تدابري للوقاية واحلد من       قراً هلا أو تعمل فيها      م

وينبغـي تعزيـز    . التوريد أو الشركاء  سالسل  ، مبا يف ذلك عرب       يف البلد  حقوق اإلنسان 
إدراج مؤشرات وبارامترات حقوق الطفل اخلاصة بالتبليغ وينبغي فرض تقييمات حمددة           

  .وق الطفلآلثار األعمال على حق

  ) من االتفاقية١املادة (تعريف الطفل   -باء  
لكل مـن   بالنسبة   سنة   ١٨إىل  إىل رفع السن القانونية للزواج      تنظر اللجنة بإجيابية      -٢٩

ـ  األوالد والبنات، إال أهنا تشعر بالقلق ألن حاالت الزواج املبكر وباإلكراه ما زال             ارس ت مت
 من قانون   ٢١بالقلق ألن املادة    اً  وتشعر اللجنة أيض  . على نطاق واسع يف أحناء الدولة الطرف      

  .رخص زواج األطفال األجانب من املواطنني التوغولينيتل طفال
حتث اللجنة الدولة الطرف على مواءمة األحكام القانونية املتعلقة بسن الـزواج              -٣٠

وسة إلنفـاذ   على اختاذ تدابري فعالة وملم    اً  وحتثها أيض . لطفل من قانون ا   ٢١وإلغاء املادة   
  .احلظر القانوين للزواج املبكر والقسري
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  ) من االتفاقية١٢ و٦ و٣ و٢املواد (املبادئ العامة   -جيم  

  عدم التمييز    
  حبـق تشعر اللجنة بالقلق ألن التمييز حبق الفئات الضعيفة من األطفال، وال سـيما       -٣١

 الطرف وأن التدابري اليت اختذهتا يف أحناء الدولةاً البنات واألطفال ذوي اإلعاقة، ما زال مستمر
الدولة غري كافية لتنفيذ التوصيات الـيت قدمتـها اللجنـة مـن قبـل يف هـذا الـصدد                    

)CRC/C/15/Add.255   مـن   ٢٤٨للمادة  اً  بالقلق ألنه وفق  اً   اللجنة أيض  عروتش). ٢٦، الفقرة 
يطالب بالنفقة من ، فإن الطفل الذي يولد يف إطار عالقة غري شرعية ال ميكنه أن            طفلقانون ال 

  .والده إن مل يكن هذا الوالد قد اعترف به
من التدابري الفعالة للقضاء على مجيـع       باختاذ املزيد   توصي اللجنة الدولة الطرف       -٣٢

أشكال التمييز حبق األطفال، مع إيالء اهتمام خاص للتمييز حبق البنات واألطفـال ذوي              
  : ما يليرف علىاص، حتث اللجنة الدولة الطوبوجه خ. اإلعاقة

مجيع األطفـال يف الدولـة      متتع  التسريع بإصالحاهتا التشريعية لضمان       )أ(  
وإلغاء األحكام اليت فيها متييـز حبـق النـساء          بالتساوي يف احلماية من التمييز،      الطرف  

ل لضمان احلصول على    طف من قانون ال   ٢٤٨ وتعديل املادة    والبنات، وذلك دون إبطاء،   
  الطفل؛ والدي بني ال دون متييز قائم على العالقة النفقة جلميع األطف

لألهداف ووضـع   واضح  صياغة استراتيجية شاملة، مبا يف ذلك تعريف          )ب(  
 وتغيري التصورات النمطية    ،آلية رصد لتغيري املواقف واملمارسات السلبية والقضاء عليها       

البنات واألطفال  حبق  ما  املتجذرة اليت فيها متييز حبق الفئات الضعيفة من األطفال، وال سي          
  ذوي اإلعاقة؛ 

بذل جهود للتنسيق مع جمموعة كبرية من أصحاب املصلحة، مبا يف ذلك          )ج(  
الجتماعي املنظمات املعنية باألطفال والنساء وإشراك مجيع قطاعات اجملتمع لتيسري التغيري ا         

  ات لتعزيز املساواة؛ؤوالثقايف وهتيئة مناخ م
تقييم املنتظم للتقدم احملرز يف حتقيـق األهـداف         رصد هذه اجلهود وال     )د(  

  .يف تقريرها املقبل احملرزة احملددة وإدراج تقييم للنتائج

  املصاحل الفضلى للطفل    
 ومراعاته  لطفيف قانون ال  مصاحل الطفل الفضلى    تنظر اللجنة بإجيابية إىل إدراج مبدأ         -٣٣
بيد أن اللجنة . والقرارات املتعلقة باألطفالإلجراءات   يف ا  على أنه مبدأ رائد   اً  تماده تدرجيي واع

.  فضفاضة للغاية  طفل من قانون ال   ٤الفضلى الوارد يف املادة     مصاحل الطفل   تالحظ أن تعريف    
ال حيدد أي إلزام بإدراج مبدأ مصاحل       الطفل  عالوة على ذلك، تشعر اللجنة بالقلق ألن قانون         
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 ،ع اإلجراءات التشريعية واإلدارية والقضائية    يف مجيع القوانني وتطبيقها يف مجي     الطفل الفضلى   
  .وكذلك يف السياسات والربامج املتعلقة باألطفال

مبـدأ مـصلحة   ضمان حتديد  حتث اللجنة الدولة الطرف على تكثيف جهودها ل         -٣٤
متـسقة يف مجيـع اإلجـراءات       الطفل الفضلى بشكل مالئم وإدراجه وتطبيقه بطريقة        

 وكذلك يف السياسات والربامج واملشاريع الـيت تتعلـق          ،ةالتشريعية واإلدارية والقضائي  
وينبغي أن يستند املنطق القانوين جلميع األحكام القـضائية         . عليهمتأثري  باألطفال أو هلا    

  .واإلدارية والقرارات إىل هذا املبدأ

  احلق يف احلياة والبقاء والنمو    
 ،٢٠٠٩ يوليه/ متوز ٢٤  يفالصادر   ٠١١-٢٠٠٩ترحب اللجنة باعتماد القانون رقم        -٣٥

باجلهود املهمة اليت بذلتها    اً  وترحب اللجنة أيض  . الذي يلغي عقوبة اإلعدام يف الدولة الطرف      
الدولة الطرف ملنع قتل األطفال املصابني بإعاقات عند الوالدة أو بعاهات خلقية أو بتبـدل               

حنبهن أثناء الوضع،   لون البشرة وكذلك األطفال الذين يولدون بأسنان أو من أمهات يقضني            
لكن اللجنة تظل تـشعر     ). ٣١، الفقرة   CRC/C/15/Add.255( السابقة للجنة    اتللتوصياً  وفق

  .بالقلق ألن حاالت القتل هذه ما زالت حتدث يف الدولة الطرف
وحتث اللجنة الدولة الطرف على مواصلة اختاذ مجيع التدابري الالزمة ملنع حدوث              -٣٦

هذه اجلرائم وتكثيـف اجلهـود للتوعيـة يف    عن  ة املسؤولني   حاالت القتل هذه ومقاضا   
وتوصـي  . صفوف السكان على نطاق واسع باحلاجة إىل القضاء على هذه املمارسـات           

يف تقريرهـا   احملرزة  الدولة الطرف برصد هذه اجلهود وإدراج تقييم للنتائج         اً  اللجنة أيض 
  .املقبل

  احترام آراء الطفل    
وأن اجمللس  اً   إىل أن مبدأ احترام آراء الطفل معترف به اآلن قانون          تنظر اللجنة بإجيابية    -٣٧

لكي يضمن إدراج األطفال بطريقـة أفـضل يف         اً  الوطين االستشاري للطفل قد أنشئ حديث     
ومع ذلك، تؤكد اللجنة شـعورها بـالقلق ألن   . االستراتيجيات املناهضة للعنف املتعلقة هبم   

ائه يف األسرة ويف املدرسة ويف اجملتمع ما زالت نادرة          الفرص املتاحة للطفل لكي يعرب عن آر      
)CRC/C/15/Add.255   ما يسمح هلم بالتعبري عـن      اً   وتالحظ أن األطفال نادر    ،)٣٢، الفقرة

ُيسمع هلم مبـا فيـه      ألن األطفال ال    اً  أيضبالقلق  وتشعر اللجنة   . آرائهم يف أمور تتعلق هبم    
  . يف اإلجراءات القضائية واإلداريةالكفاية 

إذ تذكر اللجنة الدول األطراف بأهنا ملزمة باختاذ التدابري املالئمة مـن أجـل                -٣٨
حتثها على  و من االتفاقية،    ١٢للمادة  اً  ستمع إليه، وفق  التنفيذ الكامل حلق الطفل يف أن يُ      

ستمع إليه  الكامل حلق الطفل يف أن يُ     اإلعمال  أن حتارب هبّمة املواقف السلبية اليت تعوق        
 وأن  ، الربامج واحلمالت يف التعليم العام اليت يشارك فيها قادة الرأي واإلعالم           من خالل 
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وحتـث  .  يف هذا الصدد،حلالة الفئات احملرومة، وال سيما من الفتيات     اً  خاصاً  تويل اهتمام 
اللجنة الدولة الطرف على تعديل قوانينها املدنية واجلنائية لـضمان االسـتماع إىل آراء              

 وتلفت اللجنة انتباه الدولة الطرف .هتمهماءات القضائية واإلدارية اليت  األطفال يف اإلجر  
  .ستمع إليهحق الطفل يف أن ُيبشأن ) ٢٠٠٩(١٢  تعليقها العام رقمإىل

 ١٩ واملادتان   ١٧ إىل   ١٣ واملواد من    ٨ و ٧ادتان  امل(احلقوق واحلريات املدنية      -دال  
  ) من االتفاقية) أ(٣٧و

  تسجيل الوالدات    
رحب اللجنة جبهود الدولة الطرف الرامية إىل حتسني تسجيل الوالدات، مبا يف ذلك             ت  -٣٩

ولكـن  . ٢٠٠٩عام  يف   بشأن تنظيم نظام التسجيل املدين       ١٠-٢٠٠٩اعتماد القانون رقم    
 يف املائة من األطفال مل يسجلوا عند والدهتم، ويرجع ذلك إىل            ٥٠اللجنة تشعر بالقلق ألن     

د مراكز تسجيل الوالدات يف البلد وارتفاع تكلفة تسجيل الوالدات،          مجلة أمور منها قلة عد    
وعدم كفاية املعلومات املقدمة إىل اآلباء واألمهات عن اآلثار اإلجيابية املترتبة على تـسجيل              

وتشعر اللجنة بقلق بالغ ألن األطفال بال شهادات ميالد ال ميكنهم احلصول على             . الوالدات
منهم ال يرخص هلم حبضور امتحانات هناية       اً  كبرياً   وألن عدد  ،بالتعليموثائق اهلوية واالنتفاع    
  .السنة يف التعليم االبتدائي

كما ينبغي،  األطفال عند الوالدة    تسجيل  حتث اللجنة الدولة الطرف على ضمان         -٤٠
ولتحقيـق هـذا    . يف املمارسة العملية  اً  وإلزامياً  جمانيوضمان أن يكون تسجيل الوالدات      

  :نبغي للدولة الطرفاهلدف، ي
 املراسيم والتدابري املنصوص عليها يف القانون بشأن تنظيم نظـام           اعتماد  )أ(  

  السجل املدين بشأن تسجيل الوالدات وتوفري موارد كافية لتنفيذها؛
عدد مرافق تسجيل الوالدات، مبا يف ذلـك وحـدات متنقلـة            زيادة    )ب(  

   اجملتمعات والقرى؛لتسجيل الوالدات، على املستويات احمللية ويف
بإنفاذ أحكام القانون املتعلقة بتنظيم من نظام السجل املدين من          التعديل    )ج(  

  أجل تنظيم تكاليف شهادات امليالد وختفيضها؛
محالت توعية بدعم فعال من قادة اجملتمعات والتـشجيع علـى           تنظيم    )د(  

  تسجيل الوالدات فيما خيص مجيع األطفال؛
ألطفال بال شهادة ميالد من االنتفـاع بـالتعليم          ا ضمان عدم حرمان    )ه(  

  .والرعاية الصحية وغريها من اخلدمات االجتماعية
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  التعذيب واملعاملة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة    
ما يوضعون رهن   اً  لقانون غالب  ل نياملخالفتعرب اللجنة عن قلقها البالغ ألن األطفال          -٤١

وتشعر . ن بانتظام للضرب واملعاملة السيئة يف السجون الرمسية       االحتجاز مع الكبار ويتعرضو   
ية تراعـي األطفـال   بالقلق ألن الدولة الطرف مل تتخذ التدابري الالزمة لوضع آل  اً  اللجنة أيض 

 فقط تسلّط على اجلنـاة     وألن عقوبات تأديبية     ، سلطات إنفاذ القوانني   ضدلتلقي الشكاوى   
)CRC/C/TGO/Q/3-4/Add.1 ٢٤، الفقرة.(  

لنقل األطفال مـن مرافـق      عاجل  حتث اللجنة الدولة الطرف على اختاذ إجراء          -٤٢
  : ما يليعلىاً وحتث اللجنة الدولة الطرف أيض. احتجاز الكبار

 سلطات إنفاذ القانون ضدوضع آليات مراعية لألطفال لتلقي الشكاوى      )أ(  
  مراكز الشرطة؛واالحتجاز يف  فيما يتعلق باملعاملة السيئة أثناء إلقاء القبض واالستجواب

اإلجراءات اجلنائية القانونية على حنو منهجي حبق مـرتكيب         اختاذ  ضمان    )ب(  
  رائمهم؛جووتسليط العقوبات عليهم مبا يتناسب التعذيب واملعاملة السيئة لألطفال 

 م مـن ضباط الشرطة وموظفي السجون وغريه التدريب املنهجي ل  توفري    )ج(  
  قوق اإلنسان اخلاصة باألطفال؛عنية حباملالسلطات أعوان، 
اجلسدي وإعادة االندماج االجتماعي لألطفـال      النفسي و ضمان التعايف     )د(  
  .سوء املعاملةضحايا 

  العقوبة البدنية    
 كما هو منصوص عليـه يف       ترحب اللجنة حبظر العقوبة البدنية يف مجيع الظروف،         -٤٣

وما زالـت   اً  لعقوبة البدنية تظل مقبولة اجتماعي    ، إال أهنا تعرب عن قلقها ألن ا       طفلقانون ال 
  .متارس على نطاق واسع يف املدارس ويف البيوت

وحتث اللجنة الدولة الطرف على اختاذ املزيد من التدابري الفعالة للتوعية بـاألثر               -٤٤
 ١٩٩٧عـام   السليب جلميع أشكال العقوبة البدنية، كما أوصت بذلك اللجنـة منـذ             

)CRC/C/15/Add.83،   و ٤٠ الفقرة CRC/C/15/Add.255   وحتث اللجنـة   ). ٣٩، الفقرة
  : ما يليالدولة الطرف بوجه خاص على

واالختاذ املنهجي  قوانني اليت حتظر العقوبة البدنية      التنفيذ الفعلي لل  ضمان    )أ(  
  خضعون األطفال للعقوبة البدنية؛ إلجراءات القانونية حبق األشخاص الذين ُيل

امة لتثقيف اجلمهور وإذكاء الوعي وتعبئـة اجملتمـع         مستدوضع برامج     )ب(  
األطفـال  ، مبا يـشمل  عقوبة البدنيةاملترتبة على الاآلثار اجلسدية والنفسية الضارة  بشأن  

والقيادات الدينية، وذلك هبدف تغيري املوقف العام جتاه هـذه          احمللية  واألسر واجملتمعات   
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ف وقائمة على املشاركة يف تنشئة األطفال       املمارسة وتشجيع أشكال إجيابية خالية من العن      
     للعقوبة البدنية؛  وتأديبهم باعتبار ذلك بديالً

، مبا يف ذلك األطفال، يف صياغة       اجملتمع ككل مشاركة ومسامهة   ضمان    )ج(  
    وتنفيذ استراتيجيات وقائية من العنف وغري ذلك من ضروب االعتداء؛

بشأن حق الطفـل يف     ) ٢٠٠٦(٨ رشاد بالتعليق العام للجنة رقم    االست  )د(  
  .احلماية من العقوبة البدنية وغريها من ضروب العقوبة القاسية أو املهينة

 واملواد  ١٨ من املادة    ٢ و ١الفقرتان   و ٥ة  املاد(البيئة األسرية والرعاية البديلة       -هاء  
 ٢٧ مـن املـادة      ٤ والفقـرة    ٢٥، واملادة   ٢١ إىل   ١٩ ومن   ١١ إىل   ٩من  

  )التفاقية من ا٣٩ واملادة

  البيئة األسرية    
من جانب الدولة الطرف يف إلغاء األحكـام  ر الشديد تشعر اللجنة بالقلق إزاء التأخ     -٤٥

الختاذ تدابري غري   اً  وتشعر اللجنة بالقلق أيض   .  النساء والفتيات  ضدالقانونية اليت تكرس التمييز     
مبهام النساء والفتيـات وأدوارهـن،      اجلنسانية النمطية املهيمنة املتعلقة     القوالب  كافية لتغيري   

خاصة يف األسرة، وللقضاء على ممارسات مثل الـزواج بأرملـة األخ والتطليـق وتعـدد                
ألنه يف حاالت التطليق تفقـد النـساء حـضانة          اً  وتعرب اللجنة عن قلقها أيض    . الزوجات
  .على العودة إىل بيت أهلهن والتخلي عن مجيع مستحقاهتنوُيجربن األطفال 

ث اللجنة الدولة الطرف على بذل جهود حثيثة ملراجعـة قـانون األحـوال              حت  -٤٦
اً وحتث اللجنـة أيـض    .  النساء ضدتمييزية  الالشخصية واألسرة وضمان إلغاء األحكام      

الدولة الطرف على اختاذ تدابري فعالة للقضاء على املمارسات الضارة اليت تنطوي علـى              
على األطفال، مبا يف ذلك الزواج من أرملـة         اً  ب النساء والفتيات واليت تؤثر سل     ضدمتييز  

تقاسـم  ضمان  الدولة الطرف على    اً  وحتث اللجنة أيض  . الزوجاتوتعدد  األخ والتطليق   
 ١٨ من املادة    ١للفقرة  اً  اآلباء واألمهات بالتساوي للمسؤولية القانونية عن أطفاهلم، وفق       

  .من االتفاقية

  التبين    
 ٢٠٠٨ يوليه/ متوز ٢٩يف  لصادر  ا PR/103-2008 وم رقم رساملترحب اللجنة باعتماد      -٤٧

 ٢٠٠٨ يوليـه / متوز٢٩يف لصادر  اPR/104-2008 واملرسوم رقم   ،الذي ينظم إجراءات التبين   
الـيت   ٢٠٠٨أكتوبر  / تشرين األول  ٢٤يف  الصادرة   MASPFPEPA/004/2008والالئحة رقم   

 بالقلق ألن هذه الصكوك القانونية      لكن اللجنة تشعر  . وظائف أعضاء جلنة التبين الوطنية    تنظم  
مل تتواءم مع أحكام اتفاقية الهاي بشأن محاية الطفل والتعاون يف جمال التبين على الـصعيد                
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أن اللجنـة   تالحظ  ويف حني   . ٢٠٠٩عام  يف  لى هذه االتفاقية    متت املصادقة ع  الدويل، وقد   
، إال  )٢٨، الفقرة   CRC/C/TGO/Q/3-4/Add.1(السلطات  تبعية  جلنة التبين الوطنية تطبق مبدأ      

ملـواطنني  يف غـري متنـاول ا     اً  عله تقريب جتألن الرسوم املفروضة على التبين      أهنا تشعر بالقلق    
  .التوغوليني

تشجع اللجنة الدولة الطرف على ضمان مواءمة تشريعاهتا مع أحكـام اتفاقيـة               -٤٨
وحتـث اللجنـة    . دويلالهاي بشأن محاية الطفل والتعاون يف جمال التبين على الصعيد ال          

الدولة الطرف على النظر يف ختفيض رسوم التبين من أجل ضمان منح األفضلية للتـبين               
ـ    الفضلىالطفل  مصاحل  تكون  أن  وضمان  اً  على التبين دولي  اً  حملي االعتبـار  اً   هـي دائم

  .األساسي يف قرارات التبين

  العنف ضد األطفال، مبا يف ذلك اإلساءة لألطفال وإمهاهلم    
ومنتشرين اً  يساور اللجنة القلق ألن اإلساءة واإلمهال أمران ما زاال مقبولني اجتماعي            -٤٩

لعنف املـرتيل، مبـا يف ذلـك        تشريع جيّرم ا  اسع يف البيوت وأنه ال وجود ألي        على نطاق و  
من عدم وجود سياسات وبـرامج حمـددة        اً  وتشعر اللجنة بالقلق أيض   . االغتصاب الزوجي 

  .للتصدي للعنف املرتيل
جيـرم  بسن تـشريع    ، من باب األولوية،     القيامحتث اللجنة الدولة الطرف على        -٥٠
العنف املرتيل، كما أوصت بذلك اللجنة املعنية بالقضاء على التمييز ضـد املـرأة     اً  حتديد
 اإلنسان  اللجنة املعنية حبقوق  و) ١٩، الفقرة   CEDAW/C/TGO/CO/5 (٢٠٠٦ عام منذ

)CCPR/C/TGO/CO/4   نتبـاه إىل التعليـق العـام    وإذ تلفت اللجنـة اال ). ١١، الفقرة
بشأن حق الطفل يف التحرر من مجيع أشكال العنف، توصي الدولـة            ) ٢٠١١(١٣ رقم

  :يلي الطرف مبا
إعطاء األولوية للقضاء على مجيع أشكال العنف ضد األطفال، مبـا يف              )أ(  

ـ          شأن العنـف ضـد األطفـال       ذلك عرب ضمان تنفيذ توصيات دراسة األمم املتحدة ب
)A/61/299(             مع مراعاة النتائج والتوصيات الواردة يف التقرير عن املـشاورة اإلقليميـة ،

) ٢٠٠٥مـايو   / أيار ٢٥-٢٣باماكو،  (لغرب ووسط أفريقيا بشأن العنف ضد األطفال        
  وإيالء اهتمام خاص للجنسانية؛

لدراسة املذكورة  توصيات ا لتوفري معلومات تتعلق بتنفيذ الدولة الطرف         )ب(  
تلك التوصيات اليت أبرزها اخلبري املـستقل       اً  أعاله يف تقريرها الدوري املقبل، وخصوص     

  :لألمني العام، وال سيما
لمنع من مجيع أشكال العنـف وسـوء        لضع استراتيجية وطنية شاملة     و '١'

   األطفال والتصدي هلا؛ضداملعاملة 
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 األطفـال يف  ضدين وطين صريح جلميع أشكال العنف إدراج حظر قانو  '٢'
  مجيع الظروف؛

جدول أعمال  ووضع  تدعيم نظام وطين جلمع البيانات وحتليلها ونشرها         '٣'
  .البحوث بشأن العنف وسوء املعاملة حبق األطفال

 ٢٤ و٢٣ واملواد ١٨ من املادة ٣ والفقرة ٦املادة (الصحة األساسية والرعاية   -واو  
  )فاقية  من االت٢٧ من املادة ٣ إىل ١ والفقرات من ٢٦و

  األطفال ذوو اإلعاقة     
ترحب اللجنة بالتصديق علـى اتفاقيـة حقـوق األشـخاص ذوي اإلعاقـة يف                 -٥١
، إال أهنا تشعر بالقلق العميق إزاء املواقف السائدة يف اجملتمع اليت تفـضي           ٢٠١١ مارس/آذار

اً القلق أيضوتشعر اللجنة ب. إىل وصم األطفال ذوي اإلعاقة واليت تفضي حىت إىل قتل األطفال
ن الدولة أل و،العدد املرتفع لألطفال ذوي اإلعاقة احملرومني من التعليم واخلدمات الصحية     إزاء  

الطرف مل تعتمد بعد سياسة إلدماج األطفال ذوي اإلعاقة يف املدارس العادية كما أوصـت               
، كما تالحظ اللجنة أنه على الرغم من بعـض املبـادرات الرائـدة            .  من قبل  بذلكاللجنة  

يتلقى املدرسون تدريباً مالئماً من أجـل إدمـاج األطفـال ذوي اإلعاقـة يف اجملتمـع                  ال
  .سليم بشكل
الداعيـة إىل   )) د(٤٩، الفقـرة    CRC/C/15/Add.255( اللجنة توصيتها    وتكرر  -٥٢

وارد لتعزيـز اخلـدمات املوجهـة إىل        املص  يالدولة الطرف سياسة إدماج وختص    اعتماد  
وينبغـي للدولـة    . دعم أسرهم وتدريب املهنيني يف هذا اجملـال       األطفال ذوي اإلعاقة و   

  :الطرف بوجه خاص أن تضطلع مبا يلي
   اجتماعياً؛هماختاذ خطوات فعلية حملاربة عزل األطفال ذوي اإلعاقة ووصم  )أ(  
تقدمي مرتكيب جرائم القتل وأي شكل من أشكال العنف حبق األطفـال              )ب(  

  ذوي اإلعاقة إىل العدالة؛
ضمان مجع بيانات مبوبة بطريقة كافية وشاملة واستخدامها يف وضـع             )ج(  

  سياسات وبرامج لألطفال ذوي اإلعاقة؛
استعراض حالة األطفال املعوقني من حيث حصوهلم على الرعاية الصحية    )د(  

على الشامل وتفضيله   املناسبة واخلدمات التعليمية وإعطاء األولوية الفعلية لتطوير التعليم         
  ألطفال يف املؤسسات املتخصصة؛إيداع ا

بشأن حقوق األطفال   ) ٢٠٠٦(٩رشاد بالتعليق العام للجنة رقم      االست  )ه(  
  ذوي اإلعاقة؛
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طلب املساعدة يف هذا الصدد من جهات منها اليونيـسيف ومنظمـة              )و(  
  .الصحة العاملية

  الصحة واخلدمات الصحية    
، إال أهنا تشعر ٢٠١٠عام  يف  صحة  ترحب اللجنة باعتماد خطة استراتيجية لقطاع ال        -٥٣

دربني غري كافية إىل حـد      املصحيني  العاملني  الصحية و التحتية  البىن  كون ال بالقلق ألنه رغم    
اخلدمات الصحية ليست يف متناول معظم األسـر،        رغم أن   كبري، خاصة يف املناطق النائية، و     

 ٢٠٠٥ املائة عـام     يف ٦,٤٤فإن الدولة الطرف قد خفضت امليزانية املخصصة للصحة من          
ختصيص أدىن بكثري من توصية إعالن أبوجا، أي نسبة  ه، وهذ٢٠١١ يف املائة عام ٥,٣٥ إىل

ارتفاع معـدل   بشكل خاص إزاء    وتشعر اللجنة بالقلق    .  يف املائة للرعاية الصحية    ١٥نسبة  
يـا  وفيات األطفال الذي ينجم غالباً عن أمراض ميكن الوقاية منها ومعاجلتـها مثـل املالر              

  .وأمراض اجلهاز التنفسي واإلسهال وأمراض ميكن الوقاية منها باللقاحات
  :توصي اللجنة الدولة الطرف مبا يلي  -٥٤

تركيز الإعطاء األولوية لتخصيص املوارد املالية والبشرية لقطاع الصحة مع            )أ(  
خاص على الرعاية الصحية األساسية من أجل ضمان املـساواة يف حـصول مجيـع               بشكل  

  على اخلدمات الصحية اجليدة، مبن فيهم األطفال الذين يعيشون يف املناطق النائية؛ طفالاأل
اختاذ إجراءات فورية ملعاجلة املشاكل الصحية لألطفال اليت ميكن جتنبها،            )ب(  

يتعلق بنقص اليود واملالريا واإلسهال واألمراض التنفسية احلادة واحلصبة           ما مبا يف ذلك  
  وسوء التغذية؛والتهاب السحايا 

  .مواصلة طلب التعاون التقين من اليونيسيف ومنظمة الصحة العاملية  )ج(  

  صحة املراهقني    
صحية للشباب واملراهقني   إنشاء دائرة وطنية    ألنه على الرغم من     القلق  يساور اللجنة     -٥٥

، يظـل االنتفـاع الفعلـي       )٤٧، الفقرة   CRC/C/TGO/Q/3-4/Add.1 ( هذه الدائرة  وتشغيل
وتشعر . غري كاف إىل حد كبري    باالتصال اجلنسي   لتثقيف بشأن اإلجناب واألمراض املنقولة      با

ـ     اللجنة بالقلق أيضاً إزاء ارتفاع معدل حاالت احلمل بني املراهقات          الزواج ، اليت هلا صلة ب
 اليت اعتمدت ،ويساور اللجنة القلق أيضاً ألن تنفيذ اخلطة اخلمسية ملكافحة املخدرات    . املبكر
  .يبدأ بعد بسبب نقص املوارد ، مل٢٠٠٩عام  يف
حتث اللجنة الدولة الطرف على اعتماد سياسة للـصحة اإلجنابيـة للمـراهقني،               -٥٦

إىل املراهقات واملراهقني،   وتوجيهها حنو   وضمان الترويج على نطاق واسع للتربية اإلجنابية        
وحتث اللجنة  . التصال اجلنسي بامع إيالء اهتمام خاص ملنع احلمل املبكر واألمراض املنقولة          

 ٢٠٠٩ الدولة الطرف أيضاً على ختصيص املوارد الالزمة لتنفيذ اخلطـة اخلمـسية لعـام             
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املساعدة مـن جهـات   بالتماس وتوصي اللجنة كذلك الدولة الطرف     . ملكافحة املخدرات 
  .منها اليونيسيف ومنظمة الصحة العاملية وصندوق األمم املتحدة للسكان

  لضارةاملمارسات ا    
الدولة الطرف، بالتعاون مع اجملتمع املدين، ملكافحة      تبذهلا  ترحب اللجنة باجلهود اليت       -٥٧

  :يلي ماالقلق يساور اللجنة إزاء بالغ لكن . ختان اإلناث الذي اخنفض انتشاره بقدر كبري
زال ميارس على نطاق واسع يف بعض اجملتمعـات احملليـة            ختان اإلناث ما    )أ(  

  يقدموا إىل العدالة، على الرغم من جترمي هذه املمارسة؛ املمارسة ملومرتكبو هذه 
املمارسات الضارة اليت متس األطفال، وخصوصاً الفتيات، مبـا يف ذلـك              )ب(  

املتعلقة بتدريب الفتيـات    واملمارسات  مثل الندب   التلقينية  طقوس  الالرتاعات حول املهور و   
 ٢٠٠٥ لـق للجنـة عـام     الفـودو والـيت كانـت بالفعـل مـصدر ق          على طقـوس    

)CRC/C/15/Add.255زالت قائمة يف الدولة الطرف؛ وما) ٥٧و ٥٦ تان، الفقر  
املـواد  على الرغم من حظر الزواج املبكر والقسري املنـصوص عليـه يف      )ج(  

 عامـاً،   ١٨تزوجن قبـل سـن      ي من قانون الطفل، فإن ثلث الفتيات        ٢٧٠إىل   ٢٦٧ من
حاالت من تعـدد    أنفسهن يف   جيدن   عاماً   ١٩ و ١٥بني  يف املائة من الفتيات      ١٦,٢ نسبةو

األطفال مقابل مثن عـروس أو      التخلي عن   وتعرب اللجنة عن قلقها العميق ألن       . الزوجات
  .تعط األولوية حملاكمة أولئك الذين يتزوجون من أطفال زال ميارس وأنه مل سداد الدين ما

امية إىل القضاء على    هود الر حتث اللجنة الدولة الطرف على مواصلة وتكثيف اجل         -٥٨
. أبقت على هـذه املمارسـة  استهداف اجملتمعات اليت مبزيد اً حتديد، وذلك   ختان اإلناث 

  :يلي  ماوحتث اللجنة الدولة الطرف على
إنفاذ التشريعات القائمة اليت حتظر ختـان اإلنـاث والـزواج املبكـر        )أ(  

حظر املمارسات الضارة األخـرى     والقسري من خالل تقدمي اجلناة إىل العدالة، وضمان         
  واملعاقبة عليها؛

وبـني القـادة    املوّسعة  تعزيز اجلهود الرامية إىل االرتقاء داخل األسرة          )ب(  
اآلثار الضارة خلتان اإلناث وغريها من املمارسـات        بالتقليديني والدينيني مبستوى الوعي     

  وأسرهتا يف املستقبل؛التقليدية الضارة على الصحة النفسية واجلسدية ورفاه الطفلة 
  ؛مساعدة منفذي ختان اإلناث ومتكينهم لكي جيدوا مصدر دخل بديالً  )ج(  
عدم التشجيع على تعدد الزوجات عرب تطبيق تدابري قانونيـة وإداريـة              )د(  
  األطفال؛على  السلبية  ذلكمحالت توعية بشأن آثاروتنظيم 



CRC/C/TGO/CO/3-4 

GE.12-41298 18 

س املرتبطـة باألرامـل     يتعلق بـالطقو   فيماالتشجيع هبّمة على التغيري       )ه(  
والتطليق وغريها من املمارسات    من التملك،   النساء والفتيات   حترم  وعادات اإلرث اليت    

  على النساء والفتيات واألطفال؛اً اليت تؤثر سلب
  .مواصلة التعاون وتعزيزه يف هذا الصدد مع جهات منها اليونيسيف  )و(  

  اإليدز/فريوس نقص املناعة البشري    
جنة بالدولة الطرف على إجنازاهتا يف جمال مكافحة فـريوس نقـص املناعـة              تشيد الل   -٥٩
اإليدز والوقاية منه، وبوجه خاص على جهودها ملنع انتقال الفـريوس مـن األم إىل               /بشريال

وتنظر اللجنة أيضاً بإجيابية إىل وضع خطة       . الطفل، مما أدى إىل اخنفاض كبري يف إصابة األطفال        
يؤخذ وضعهم يف االعتبـار بقـدر        رعاية ودعم أيتام اإليدز الذين مل      ل ٢٠١٠استراتيجية عام   
وتشعر اللجنة بالقلق إزاء تغطية اخلدمات املرتبطة مبنع انتقال العدوى من األم            . كاف حىت اآلن  

 وإزاء عدم كفاية خمصصات امليزانية املقدمة لتوفري معلومات جيـدة مـن             ،إىل الطفل ونوعيتها  
  .الثانويالتعليم اإليدز يف مناهج /لق بفريوس نقص املناعة البشريعأجل إدراج التعليم املت

 بـشأن فـريوس نقـص املناعـة         )٢٠٠٣(٣جنة رقم   يف ضوء التعليق العام لل      -٦٠
تغطيـة  نطـاق  اإليدز وحقوق الطفل، حتث اللجنة الدولة الطرف على زيـادة      /البشري

رتقاء بنوعيتها من أجل بلوغ     اخلدمات اخلاصة مبنع انتقال العدوى من األم إىل الطفل واال         
حبلـول  من األم إىل الطفل      بشريعلى انتقال فريوس نقص املناعة ال     اً  هدف القضاء عملي  

على تعزيز اإلجراءات الوقائية يف أوساط      اً  وحتث اللجنة الدولة الطرف أيض    . ٢٠١٥ عام
ضـمان  الشباب، واستهداف املراهقني الذين ينتمون إىل الفئات األكثر عرضة للخطر، و          

اإليـدز  /بـشري ختصيص امليزانية الالزمة لربنامج التعليم املرتبط بفريوس نقص املناعة ال         
  .املقدم يف املدارس الثانوية

  مستوى املعيشة    
حلـد مـن الفقـر الكاملـة     االلجنة باعتماد ورقـة اسـتراتيجية   يف حني ترحب      -٦١
زالوا   األطفال وأسرهم ما، إال أهنا تعرب عن قلقها ألن أكثر من ثلثي     ٢٠١١-٢٠٠٩ لفترةل

عالوة على ذلك، يظل احلـصول علـى ميـاه          . يعيشون حتت خط الفقر يف الدولة الطرف      
وتعـرب  . الشرب املأمونة منخفضاً جداً، والوصول إىل مرافق الصرف الصحي يف تراجـع           

تتناول على   ال ٢٠١١-٢٠٠٩للفترة  اللجنة عن القلق أيضاً ألن ورقة االستراتيجية املذكورة         
  .وجه التحديد فقر األطفال وحقوق الطفل

مجيع التدابري الالزمة إلقامـة نظـام وطـين         باختاذ  توصي اللجنة الدولة الطرف       -٦٢
وتعرضـهم  للحماية االجتماعية اليت من شأهنا توفري استجابة شاملة وفعالة لفقر األطفال            

 سـيما  المج الدعم، و  ربابللخطر، وهلذا الغرض، تزويد اآلباء واألسر باملساعدة املادية و        
يتعلق باملأكل وامللبس واملسكن، وزيادة فرص احلصول على مياه الشرب املأمونـة             فيما
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ـ           وحتث اللجنة الدول  . والصرف الصحي   ةة الطرف أيـضاً علـى ضـمان دمـج ورق
تدابري وحتديد   للحد من الفقر مع خطة عملها الوطنية بشأن األطفال           تها املقبلة الستراتيجي

  .ة فقر األطفالملموسة ملعاجل

  ) من االتفاقية٣١ و٢٩ و٢٨املواد (التعليم واألنشطة الترفيهية والثقافية   -زاي  

  التعليم، مبا يف ذلك التدريب املهين واإلرشاد    
 ملرحلة الطفولة املبكرة والتعلـيم  ٢٠٠٨عام يف ترحب اللجنة بإلغاء رسوم الدراسة        -٦٣

لتكافؤ بني اجلنسني يف التعليم األساسي، إال أهنا تـشعر          التقدم احملرز حنو حتقيق ا    ب و ،االبتدائي
زال غري كاف مـن أجـل        بالقلق ألن جزءاً من ميزانية الدولة الطرف املخصصة للتعليم ما         

  :يلي ماوتشعر اللجنة بالقلق أيضاً إزاء . التنفيذ الفعال إللغاء رسوم الدراسة
لفتيات واألطفـال الـذين     حيصلون على التعليم األساسي وا     ثلث األطفال ال    )أ(  

   اإلعاقة هم املعرضون بوجه خاص لالستبعاد من املدارس؛ويعيشون يف مناطق نائية واألطفال ذو
زال  معدل الرسوب يصل إىل مستوى عال ومعدل إمتام التعليم االبتدائي ما            )ب(  

  منخفضاً جداً، وخصوصاً بني الفتيات؛
حتية التعليمية واملوارد غري كافية      وتظل البىن الت   ،عدم وجود مدارس كافية     )ج(  

  وغري مالئمة؛
 يف املائة يف بعض املناطق، هم       ٥٠ثلث املعلمني تقريباً يف الدولة الطرف، وحنو          )د(  

  التدريب ويعتمدون على تقاضي أجرهم مباشرة من اآلباء؛حيصلوا على  من املتطوعني الذين مل
  كرة يظل حمدوداً جداً؛الطفولة املبمرحلة احلصول على التعليم يف   )ه(  
العقوبة البدنية لألطفال يف املدارس واستغالهلم اقتصادياً واالعتداء علـيهم            )و(  

  .زالت أموراً سائدة يف الدولة الطرف جنسياً على يد املعلمني مقابل العالمات اجليدة ما
بـشأن  ) ٢٠٠١(١أن تراعي تعليقها العام رقـم       بتوصي اللجنة الدولة الطرف       -٦٤
بشأن تنفيذ حقوق الطفـل يف مرحلـة        ) ٢٠٠٥(٧رقم  تعليقها العام   ف التعليم و  أهدا

متويل نظام التعليم العام لضمان فعالية التعلـيم        إىل حد كبري    أن تزيد   ب و ،الطفولة املبكرة 
وبوجه خاص، ينبغي للدولة الطرف االضطالع . االبتدائي اإللزامي واجملاين جلميع األطفال

  :يلي مبا
الفتيـات  متتـع   ولوية، لضمان   على سبيل األ  يع التدابري الالزمة،    اختاذ مج   )أ(  

  حبقهم يف التعليم؛متتعاً فعلياً واألطفال الذين يعيشون يف مناطق نائية واألطفال ذوي اإلعاقة 
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 عـرب   سيما الاملدارس، و التسجيل يف   اختاذ مجيع التدابري الالزمة لزيادة        )ب(  
  املدرسني؛إىل  التالميذ ةمدارس جديدة وخفض نسبوتشييد بناء 

حتسني نوعية التعليم واختاذ مجيع التدابري لضمان إمتام األطفال ملـسريهتم         )ج(  
فشلهم يف إمتـام    وراء  األسباب الكامنة   ملعاجلة  الدراسية، مبا يف ذلك اختاذ إجراء ملموس        

ذ إىل  دراستهم ومراجعة املناهج املدرسية جلعلها مالئمة حلياة التالميـذ وحتـسني النفـا            
  التكنولوجيا؛

والـسهر علـى متكـني      توسيع نطاق نظام ومؤسسات التدريب املهين         )د(  
  ؛يتوقفون عن الدراسة من االلتحاق هبااألطفال الذين 

القدرات يف جمال تدريب    وتوسيع  تزويد مجيع املدرسني باملرتبات الكافية        )ه(  
 ومكثَّفاً أثناء اخلدمـة وخـضوعهم       املدرِّسني وضمان تلقّي مجيع املدرِّسني تدريباً مستمراً      

  لتقييم دوري؛
إىل التعلـيم،   يف مرحلة الطفولة املبكـرة      فرص وصول كل طفل     زيادة    )و(  

  خيص فرص التعلم يف مرحليت قبل املدرسة والطفولة املبكرة؛ فيماوتوعية اآلباء وحتفيزهم 
قدمون إجراءات قانونية بصفة منهجية ضد املدرسني الذين ي       إقامة  ضمان    )ز(  

  وتوقيع العقوبات املالئمة واإلعالن عنها؛اً وجنسياً على استغالل التالميذ اقتصادي
حقوق الطفـل، واحلقـوق     اً  ضمان إدراج حقوق اإلنسان، وخصوص      )ح(  

  . يف املناهج الدراسية،اجلنسية واإلجنابية

 ٣٠و) د(و) ب(٣٧ و ٤٠ و ٣٩ و ٣٨ و ٢٢املـواد   (تدابري احلماية اخلاصة      -حاء  
  ) من االتفاقية٣٦ إىل ٣٢ومن 

  االستغالل اقتصادياً، مبا يف ذلك عمل الطفل    
تالحظ اللجنة خمتلف املبادرات اليت اختذهتا الدولة الطرف بغية التصدي السـتغالل              -٦٥

األطفال اقتصادياً، مبا يف ذلك مشروع منظمة العمل الدولية والربنامج الدويل للقضاء علـى              
لكن اللجنة تشعر بالقلق من أنه      . يم، وزيادة عدد مفتشي العمل    عمل األطفال من خالل التعل    

الدولة الطرف غري قادرة على توفري بيانـات        فإن  رغم أن آالف األطفال نشطون اقتصادياً،       
وتشعر اللجنة بالقلق بوجـه خـاص إزاء        . دقيقة وتقييم تأثري براجمها اخلاصة بعمل األطفال      

  :يلي ما
 عاماً  ١٦ جييز عمل األطفال ابتداء من سن        ١٤٦٤بعض أحكام األمر رقم       )أ(  

  يف أعمال يرجح أن تضر بصحتهم وسالمتهم وأخالقهم؛
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ّممـن   سـنوات،    ٩يتجاوز عمرهن    الالئي مل األطفال، وخصوصاً الفتيات      )ب(  
يعملون خدماً يف املنازل يعملون لساعات طويلة جداً دون أيام عطلة وبال أجر أو بأجر زهيد      

  انتظام للعنف اللفظي والبدين واجلنسي؛جداً ويتعرضون ب
عدد كبري من األطفال منخرطون يف أعمال خطرة، وخصوصاً األطفـال             )ج(  

الذين يعملون يف السوق املركزية يف العاصمة لـومي، يف حـني            و" ّمحالون"املعروفون بأهنم   
  .يتعرض العديد منهم ملبيدات احلشرات ومبيدات اآلفات يف القطاع الزراعي

تنفيذ برناجمها للقضاء على عمل األطفـال       بتعزيز  وصي اللجنة الدولة الطرف     ت  -٦٦
 وحتث اللجنة الدولة الطـرف      .اًلألسباب اجلذرية الستغالل األطفال اقتصادي    والتصدي  

  :على االضطالع مبا يلياً أيض
هامهـا  ملاللجنة التوجيهية الوطنية ملكافحة عمل األطفـال        أداء  ضمان    )أ(  
  برامج عمل األطفال اخلاصة بالدولة الطرف؛نتائج  يميبفعالية وتق

ضمان عدم السماح يف أي ظرف من الظروف بقيـام األطفـال دون               )ب(  
 ٢٠١٠عام     على النحو الذي أوصت به فعالً      ،بأنواع خطرة من األعمال   اً   عام ١٨ سن

  جلنة خرباء منظمة العمل الدولية املعنية بتطبيق االتفاقيات والتوصيات؛
اذ التدابري الالزمة إلبعاد مجيع األطفال املنخرطني يف أعمال خطـرة،           اخت  )ج(  

ـ          . باعتبار ذلك أولوية   ـ اً  ويف هذا الصدد، ينبغي للدولة الطرف أن تـويل اهتمام اً خاص
لألطفال العاملني يف خدمة املنازل وأن تضمن تقدمي األشخاص الذين يـستغلون هـؤالء              

  حبقهم إىل العدالة؛األطفال ومرتكيب أي شكل من أشكال العنف 
 املتعلقة  ١٨٩ النظر يف التصديق على اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم          )د(  

  .بالعمل الالئق للعمال املرتليني

  أطفال الشوارع    
إزاء ) ٦٨، الفقـرة    CRC/C/15/Add.255( جمدداً عن شعورها بالقلق   اللجنة  تعرب    -٦٧

ن يف الشوارع، وإزاء تعرض هؤالء األطفال       العدد الكبري من األطفال الذين يعيشون ويعملو      
وحتـيط  . ألشكال خمتلفة من العنف، مبا يف ذلك االعتداء اجلنسي و االستغالل االقتـصادي           

 ملعاجلة حالة أطفال الشوارع، إال أهنـا        ٢٠١١اللجنة علماً بوجود مبادرات عديدة منذ عام        
 ، يف الـشوارع   همأو عيش /طفال و األعمل  زالت غري كافية ملنع      تشعر بالقلق ألن التدابري ما    

  .ومحاية هؤالء األطفال
  :جتدد اللجنة توصيتها بأن تضطلع الدولة الطرف مبا يلي  -٦٨

وضع استراتيجية شاملة ملعاجلة األسباب اجلذرية لوجود عدد كـبري مـن              )أ(  
  ر؛أطفال الشوارع هبدف احلد من انتشار هذه الظاهرة ومنعها، مبا يف ذلك تعزيز قدرات األس



CRC/C/TGO/CO/3-4 

GE.12-41298 22 

عـن    ضمان تزويد أطفال الشوارع مبا يكفي من املأكل واملأوى، فضالً           )ب(  
  الرعاية الصحية وفرص التعليم من أجل دعم منوهم الكامل؛

توفري احلماية الكافية ألطفال الشوارع من سوء املعاملة والعنف وتقدمي            )ج(  
  عندما يقعون ضحايا هذا العنف؛هلم املساعدة 
 عرب توطيـد    سيما الفال الشوارع وإعادة اندماجهم، و    تيسري تعايف أط    )د(  

  .العالقات األسرية

  االستغالل اجلنسي واالعتداء جنسياً     
تشعر اللجنة بقلق بالغ ألنه على الرغم من أن االعتداء اجلنـسي علـى األطفـال                  -٦٩

ة العنف  مجيع املبادرات ملكافح  إن  واستغالهلم جنسياً آخذان يف االرتفاع يف الدولة الطرف، ف        
ــال  ــسي حبــق األطف ــن اجلن ــادرات م ــا هــي مب ــدين إمن منظمــات اجملتمــع امل

)CRC/C/TGO/Q/3-4/Add.1 يلي إزاء ماوتشعر اللجنة بقلق شديد ). ٥٩، الفقرة:  
التحرش اجلنسي بالفتيات واغتصاهبن يف املدارس منتشران على نطاق واسع            )أ(  

ياً يستخدمها األقـران واملعلمـون حبـق        لدرجة أن جمموعة كاملة من املفردات املهينة جنس       
    الفتيات لوصف هذه الظاهرة؛

جـداً  مرتفع  سعر الشهادة الطبية اليت ميكن أن تستخدم دليالً أمام حمكمة             )ب(  
  يستطيعون احلصول عليها؛ لدرجة أن معظم األطفال وأسرهم ال

ممارسة التسويات والتعويض خارج إطار احملكمة يف حـاالت االعتـداء             )ج(  
تشجع عليها سلطات إنفاذ القـانون،       زالت منتشرة على نطاق واسع وغالباً ما       اجلنسي ما 

  .يف ذلك القضاة أنفسهم مبا
حتث اللجنة الدولة الطرف على اختاذ إجراء فوري حملاربة االعتداء اجلنسي على              -٧٠

  وبوجه خاص، حتث اللجنة الدولة الطرف على االضـطالع         .اًاألطفال واستغالهلم جنسي  
  :مبا يلي

للتحقيق يف حاالت االستغالل اجلنـسي ومـساعدة        نظم مالئمة   وضع    )أ(  
  الضحايا على التعايف؛

ضمان جمانية الرعاية والشهادات الطبية لألطفـال ضـحايا االعتـداء             )ب(  
  اً؛واالستغالل جنسي

مقاضاة ومعاقبة مجيع مرتكيب أعمال العنف اجلنسي واالستغالل اجلنسي،   )ج(  
تسويات للالقضاة وسلطات إنفاذ القانون     والسهر على عدم تشجيع     املعلمون،  مبن فيهم   

ىل إمجيع التدابري املناسبة لتقدمي اجلنـاة       أو القبول بذلك، وإمنا اختاذ      خارج نطاق احملكمة،    
  العدالة وإنزال عقوبات تتناسب مع جرائمهم؛
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ملـدارس مـن    اختاذ تدابري فعالة ملكافحة العنف والتحرش اجلنسيني يف ا          )د(  
خالل تنظيم برامج تواصل على الصعيد الوطين وتعزيز توظيف املدرسات لتقدمي منـاذج             

  ألدوار قّيمة للفتيات الصغريات وخفض احتمال سوء املعاملة على يد املدرسني؛
تشجيع املدارس واخلدمات الصحية على الكشف واإلبالغ عن أدلـة            )ه(  

تفتيش كاملة ومفاجئة للمرافق املدرسية ونشر      على سوء املعاملة وضمان إجراء عمليات       
التحقيقات املنجزة على نطاق واسع ووضع نظم واضحة لإلبالغ عـن حـاالت             نتائج  

  العنف يف املدارس؛
 لألطفـال   سيما الاحلمالت، و تنظيم  برامج التوعية، مبا يف ذلك      وضع    )و(  

طفـال ضـحايا    واآلباء وغريهم من مقدمي الرعاية، من أجل احليلولة دون وصـم األ           
  .االستغالل اجلنسي واالعتداء اجلنسي

  البيع واالجتار واالختطاف    
 بـشأن االجتـار     ٢٠٠٥عـام   ل ٠٠٩-٢٠٠٥ترحب اللجنة باعتماد القانون رقم        -٧١

 الذي ينص بوجه خاص على إنشاء اللجنة الوطنية لرعاية األطفال مـن ضـحايا               ،باألطفال
.  عن العديد من املبادرات ملكافحة االجتار باألطفال       االجتار وإعادة إدماجهم اجتماعياً، فضالً    

  :يلي لكن اللجنة تشعر بالقلق إزاء ما
أطفال املناطق الفقرية والريفية هم املعرضون بوجه خاص لالجتـار داخـل          )أ(  

  الدولة الطرف وخارجها لغرض العمل املرتيل والزراعي واالستغالل اجلنسي؛
حيدثان من خالل     األطفال، ومها أمران غالباً ما     االجتار الداخلي وبيع آالف     )ب(  

  زاال مهملني على نطاق واسع؛  كانا وما،"االستئمان"عادة 
حيصلون على اإلفراج بسبب فساد املتاجرين نادرة وبعض  املتاجرين  مقاضاة    )ج(  

حيكم عليهم بعقوبات سجن خمففة تتـراوح        وعند مقاضاهتم، غالباً ما   . املسؤولني يف الدولة  
  . أشهر وسنتني٦ بني
حتث اللجنة الدولة الطرف على تعزيز جهودها ملكافحة االجتار باألطفال، وبوجه             -٧٢

ألطفال وبيعهم من أجل التصدي لخاص على إجراء دراسة متعمقة بشأن االجتار الداخلي       
على أن تضمن بطريقة منهجية التحقيق      اً  وحتث اللجنة الدولة الطرف أيض    . هلذه القضايا 

كيب االجتار باألطفال ومقاضاهتم وفرض عقوبات تتناسب مع جرائمهم وتكـون           مع مرت 
جلنة خرباء منظمة العمل الدولية املعنية      بذلك  أوصت  سبق أن   رادعة مبا فيه الكفاية، كما      

  .٢٠١١عام يف بتطبيق االتفاقيات والتوصيات 
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  خط املساعدة    
 الذي أتـيح    ،٢٠٠٩ عام   "١١١ألو  "ترحب اللجنة بإنشاء خط مساعدة األطفال         -٧٣

لألطفال والكبار لتمكينهم من اإلبالغ بصفة جمهولة عن انتهاكات حقـوق الطفـل الـيت               
 جداً، إال أهنـا تـشعر       لاللجنة أن اخلط فعا   ولئن الحظت   . عاشوها أو كانوا شهوداً عليها    

  . الستواحدة من مناطق الدولة الطرفمنطقة بالقلق ألنه ميسر يف 
خط مساعدة توسيع نطاق دولة الطرف بتكثيف جهودها لضمان   توصي اللجنة ال    -٧٤

ألطفال، مبن  ويكون يف متناول ا   ليشمل مجيع مناطق الدولة الطرف      " ١١١ألو  "األطفال  
نة الدولـة   جوحتث الل . نائية وأطفال الشوارع  الناطق  املفيهم األطفال الذين يعيشون يف      

مجيع األطفال وتيسري تعـاون     على ضمان إجراء محالت توعية يف صفوف        اً  الطرف أيض 
لطفل ومع الشرطة ومع العاملني     املركزة على ا  خط املساعدة مع املنظمات غري احلكومية       

  .الصحيني واالجتماعيني

  إدارة قضاء األحداث    
اليت تنص علـى     ٢٠٠٧الطفل   من قانون    ٣٤٦ إىل   ٣٠٠ترحب اللجنة باملواد من       -٧٥

  :يلي لكن اللجنة تشعر بالقلق إزاء ما. طرفإنشاء نظام قضاء لألحداث يف الدولة ال
 ويف بعض احلاالت األطفال الذين حيتاجون إىل        ،لقانوناملخالفون ل األطفال    )أ(  

يف ظروف تصل إىل حـد املعاملـة الالإنـسانية    حيتجزون زالوا   كانوا وما  ،رعاية اجتماعية 
  ق االحتجاز؛يودعون مع الكبار يف مراكز الشرطة ويف مراف واملهينة وغالباً ما

  حمكمة أحداث واحدة يف الدولة الطرف؛توجد إالّ  ال  )ب(  
  ميزانية تشغيل؛وليست لديه مكتب واحد لألحداث يف العاصمة يوجد   )ج(  
  يدربوا تدريباً كافياً ومتخصصاً؛ قضاة األحداث مل  )د(  
  مينحون املساعدة القانونية؛ األطفال نادراً ما  )ه(  
يشون يف ظروف صحية متدنية للغاية تصل إىل درجـة       األطفال السجناء يع    )و(  

  .من االتفاقية) أ(٣٧املادة أمر حمظور مبوجب املعاملة الالإنسانية واملهينة، وهذا 
قضاء األحداث مـع االتفاقيـة،      ها ل نظاممبواءمة  توصي اللجنة الدولة الطرف       -٧٦
، مبا فيها القواعـد     ، ومع غري ذلك من القواعد واملعايري      ٤٠ و ٣٩ و ٣٧ املواد   سيما الو

واملبادئ التوجيهية ملنـع    ) نييجمبادئ ب (الدنيا النموذجية إلدارة شؤون قضاء األحداث       
وقواعد محاية األحداث احملرومني من حريتهم      )  التوجيهية مبادئ الرياض (جرمية األحداث   

مبادئ (ائية  واملبادئ التوجيهية للعمل املتعلق باألطفال يف نظام العدالة اجلن        ) قواعد هافانا (
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بشأن حقوق الطفل يف قـضاء      ) ٢٠٠٧(١٠والتعليق العام للجنة رقم     )  التوجيهية فيينا
  :يلي  ماوبوجه خاص، حتث اللجنة الدولة الطرف على. األحداث
اختاذ مجيع التدابري الالزمة لضمان عدم تعرض أي طفل لالعتداء والتعذيب             )أ(  

  وصاً خالل مرحلة إلقاء القبض والتحقيق؛عند االحتكاك بالقانون أو اخلروج عنه، وخص
من مرافق احتجاز الكبار وإيداعهم يف بيئـة        اً  ضمان إبعاد األطفال فور     )ب(  

آمنة تراعي الطفل، حيث يعاملون معاملة فيها إنسانية واحترام لكرامتهم املتأصلة وحيث            
  دريب املهين؛الغذاء والتعليم والتمينحون يستطيعون البقاء على اتصال منتظم بأسرهم و

تعزيز اجلهود الرامية إىل إنشاء حماكم متخصصة يف مجيع أحنـاء البلـد               )ج(  
وضمان إسناد إعادة النظر يف القضايا اجلنائية املتعلقة باألطفال إىل قضاة مـدربني علـى               

  ذلك ريثما تنشأ حماكم لألحداث يف مجيع احملافظات؛
ة الطرف وضمان تزويـدها     إنشاء مكاتب األحداث يف مجيع أحناء الدول        )د(  

اً جاهزة متام هذه  وريثما تصبح مكاتب االتصال     . باملوارد البشرية واملالية والتقنية الالزمة    
للعمل، يعني يف كل وحدة للشرطة والدرك ضابط شرطة على األقل متخصص يف حقوق              

  الطفل وقضاء األحداث؛
ـ          )ه(   ا يف ذلـك    ضمان بناء القدرات وختصص اجلهات القضائية الفاعلة، مب

  أحكام االتفاقية وقانون الطفل؛يتصل ب فيماالقضاة واملسؤولون يف السجون واحملامون، 
تزويد األطفال، الضحايا واملتهمني على حد سواء، مبـا يكفـي مـن               )و(  

  املساعدة القانونية وغريها من املساعدة يف بداية اإلجراء وطوال اإلجراءات القانونية؛
األخري وألقصر فتـرة    إجراء املالذ   االحتجاز هو   ن  السهر على أن يكو     )ز(  

  ؛العدول عنهبانتظام بغية على أن يتم استعراضه ممكنة 
التشجيع على تدابري بديلة لالحتجاز كتحويل العقوبة أو الوضع حتـت             )ح(  

  ، حيثما كان ذلك ممكناً؛وقف التنفيذاملراقبة أو اإلرشاد أو اخلدمة اجملتمعية أو 
  لقانون؛املخالفني ل إعادة اإلدماج االجتماعي لألطفال وضع برامج  )ط(  
التماس املساعدة يف جمال قضاء األحداث من فريـق األمـم املتحـدة               )ي(  

املشترك بني الوكاالت املعين بقضاء األحداث وأعضائه، مبا يف ذلك مكتب األمم املتحدة             
ة السامية حلقوق اإلنسان     ومفوضية لألمم املتحد   ، واليونيسيف ،املعين باملخدرات واجلرمية  

  .واملنظمات غري احلكومية واستعمال أدوات املساعدة التقنية اليت وضعها الفريق
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  محاية الشهود وضحايا اجلرائم    
الدولة الطرف بأن تكفل، من خـالل األحكـام القانونيـة           اً  توصي اللجنة أيض    -٧٧

األطفال   و شهود اجلرائم، مثالً   أ/واللوائح املناسبة، توفري احلماية جلميع األطفال ضحايا و       
ضحايا االعتداء والعنف املرتيل واالستغالل اجلنسي واالقتصادي واالختطاف واالجتـار          
والشهود على هذه اجلرائم، مبا يف ذلك تلك اليت ترتكبها اجلهات الفاعلة احلكومية وغري              

 احلمايـة املنـصوص عليهـا يف      وهي  ،  ٢٠١١مارس  /احلكومية، منذ احتجاجات آذار   
االتفاقية، و أن تراعي الدولة مراعاة تامة مبادئ األمم املتحدة التوجيهية بشأن العدالة يف              

اجمللـس االقتـصادي    قـرار   (األمور املتعلقة باألطفال ضحايا اجلرمية والشهود عليهـا         
  ).، املرفق٢٠٠٥/٢٠واالجتماعي 

  التصديق على الصكوك الدولية حلقوق اإلنسان  -طاء  
 الدولة الطرف على االنضمام إىل مجيع صكوك حقوق اإلنـسان           تشجع اللجنة   -٧٨

 ،األساسية، مبا فيها االتفاقية الدولية حلماية حقوق مجيع العمال املهاجرين وأفراد أسرهم           
وحتث اللجنـة الدولـة     . واالتفاقية الدولية حلماية مجيع األشخاص من االختفاء القسري       

راك شإجب الربوتوكول االختياري بشأن     قارير مبو الطرف على الوفاء بالتزاماهتا بتقدمي الت     
  .٢٠٠٧منذ عام ، علماً بأن تقدمي تقريرها قد تأخر األطفال يف الرتاعات املسلحة

  التعاون مع اهليئات اإلقليمية والدولية  -ياء  
توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تتعاون مع جلنة اخلرباء األفريقية املعنية حبقـوق               -٧٩

 من أجل تنفيذ االتفاقية يف الدولـة الطـرف ويف           ،التابعة لالحتاد األفريقي  الطفل ورفاهه   
  .غريها من الدول األفريقية األعضاء يف االحتاد األفريقي

  متابعة التوصيات ونشرها  -كاف  
مجيع التدابري املناسبة لضمان تنفيـذ هـذه        باختاذ  توصي اللجنة الدولة الطرف       -٨٠

ل مجلة أمور منها إحالتها إىل رئيس الدولـة والربملـان           من خال   كامالًاً  التوصيات تنفيذ 
مزيد من اإلجراءات   والوزارات املعنية واحملكمة العليا والسلطات احمللية للنظر فيها واختاذ          

  .بطريقة مالئمة
التقرير اجلـامع   كذلك الدولة الطرف بأن تتيح على نطاق واسع         توصي اللجنة     -٨١

ابع والردود املكتوبة الـيت قدمتـها الدولـة الطـرف           للتقريرين الدوريني الثالث والر   
على (بلغات البالد، مبا يف ذلك      ) املالحظات اخلتامية (والتوصيات ذات الصلة باملوضوع     

اجلمهور ومنظمـات اجملتمـع     عامة  من خالل شبكة اإلنترنت إىل      ) احلصر سبيل املثال ال  
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 من أجـل إثـارة      ، واألطفال اإلعالم وجمموعات الشباب والفئات املهنية    وسائل  املدين و 
  .النقاش والتوعية بشأن االتفاقية وتنفيذها ورصدها

  التقرير املقبل  -الم  
تقريرها اجلامع للتقريرين الدوريني اخلامس     تقدمي  تدعو اللجنة الدولة الطرف إىل        -٨٢

فيه معلومات عـن تنفيـذ هـذه        وتضمينه   ٢٠١٧سبتمرب  / أيلول ١والسادس حبلول   
، اخلاصة مبعاهدة املنسقة  وتلفت اللجنة االنتباه إىل مبادئها التوجيهية       . يةاملالحظات اخلتام 

وتـذكر  ) CRC/C/58/Rev.2 (٢٠١٠أكتـوبر  / تشرين األول١ يف بعينها، اليت اعتمدهتا 
الدولة الطرف بـأن التقـارير يف املـستقبل ينبغـي أن متتثـل للمبـادئ التوجيهيـة                  

للمبادئ اً   الطرف على تقدمي تقريرها وفق     وحتث اللجنة الدولة  .  صفحة ٦٠ تتجاوز وأال
دم تقرير يتجاوز عدد الصفحات احملدد، سـيطلب مـن الدولـة            ويف حال قُ  . التوجيهية

وتذكر اللجنـة   . للمبادئ التوجيهية املذكورة أعاله   اً  الطرف مراجعته وإعادة تقدميه وفق    
ميه، فلن ميكن ضمان    يكن يف وسعها مراجعة التقرير وإعادة تقد        مل الدولة الطرف بأنه إذا   

  .معاهدةاملنشأة مبوجب يئة اهلترمجة التقرير لكي تدرسه 
تدعو اللجنة الدولة الطرف أيضاً إىل تقدمي وثيقة أساسية حمدثة وفقـاً ملقتـضيات                -٨٣

 اليت وافـق عليهـا      ،تقدمي التقارير املنسقة ل يف املبادئ التوجيهية    املوحدة  الوثيقة األساسية   
معاهدات حقوق اإلنـسان يف     املنشأة مبوجب   يئات  اهلشترك بني جلان    االجتماع اخلامس امل  

والوثيقة بعينها  وتشكل الوثيقة املتعلقة مبعاهدة     ). HRI/MC/2006/3 (٢٠٠٦يونيه  /حزيران
  .تقارير مبوجب االتفاقيةاملنسَّق للتقدمي المعاً التزام الدولة الطرف باملوحدة األساسية 

       


