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  جملس حقوق اإلنسان
  الفريق العامل املعين باالستعراض الدوري الشامل

  الدورة الثانية عشرة
  ٢٠١١أكتوبر / تشرين األول١٤-٣جنيف، 

) ج(١٥ضية السامية حلقوق اإلنسان، وفقاً للفقـرة        موجز أعدته املفو      
  ٥/١من مرفق قرار جملس حقوق اإلنسان 

  *توغو    

 من تسعة من أصحاب املـصلحة إىل عمليـة          )١(هذا التقرير موجز للورقات املقدمة      
وهو يتَّبع هيكل املبادئ التوجيهية العامة اليت اعتمدها جملـس          . االستعراض الدوري الشامل  

وال يتضمن التقرير أية آراء أو وجهات نظر أو اقتراحـات مـن جانـب               . سانحقوق اإلن 
مفوضية األمم املتحدة السامية حلقوق اإلنسان، وال أي حكم أو قرار فيما يتصل بادعاءات              

وقد ذُكرت بصورة منهجية يف حواشي هناية النص مراجع املعلومـات الـواردة يف              . حمدَّدة
أما االفتقار إىل معلومات    .  على النصوص األصلية دون تغيري     التقرير، كما أُبقي قدر اإلمكان    

أصـحاب  عن مسائل حمددة أو إىل التركيز على هذه املسائل فقد يعزى إىل عـدم تقـدمي                 
وتتاح على املوقع الـشبكي للمفوضـية       . ذه املسائل بعينها  هب املصلحة معلومات ذات صلة   

وقد روعي يف إعداد هذا     . قات الواردة السامية حلقوق اإلنسان النصوص الكاملة جلميع الور      
  .التقرير أن دورية االستعراض يف اجلولة األوىل هي أربع سنوات

  

__________ 

  .مل ُتحرر هذه الوثيقة قبل إرساهلا إىل أقسام الترمجة يف األمم املتحدة  *  
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 املعلومات األساسية واإلطار  -أوالً   

 نطاق االلتزامات الدولية  -ألف   

أهنا  من الصكوك الدولية و    العديد أن توغو طرف يف       إىل ١ املشتركة   أشارت الورقة   -١
على الربوتوكول االختياري التفاقية مناهضة التعذيب وغريه       ،  ٢٠١٠ يهولي/متوز يف   ،صدقت

 .)٢(من ضروب املعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة

نظام روما :  على الصكوك التاليةقيصداجملتمع املدين توغو بالت  منظمات  وأوصى منرب     -٢
 الدولية حلماية مجيع األشخاص من االختفـاء         واالتفاقية ؛األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية   

 ؛ماية حقوق مجيـع العمـال املهـاجرين وأفـراد أسـرهم           حل واالتفاقية الدولية    ؛القسري
 والربوتوكـول   ؛والربوتوكول االختياري التفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييز ضد املرأة         

  .)٣(واالجتماعية والثقافيةاالختياري امللحق بالعهد الدويل اخلاص باحلقوق االقتصادية 
وأفاد منرب منظمات اجملتمع املدين بأن احلقوق والواجبات املنصوص عليها يف الصكوك              -٣

وأضـاف  ). ٥٠املادة  (الدولية حلقوق اإلنسان اليت صدقت عليها توغو، أُدرجت يف الدستور           
لـى صـكوك أخـرى،      املنرب أنه من املهم تعزيز ترسانة الصكوك القانونية القائمة بالتصديق ع          

 .)٤(ومواءمة التشريعات الوطنية مع الصكوك املصدق عليها وضمان تنفيذها على حنو فعال

 اإلطار الدستوري والتشريعي  -باء   

لقانون وتنقيح ا  مواءمة النصوص    التأخري يف  اللجنة الوطنية حلقوق اإلنسان   الحظت    -٤
الذي األسرة  نون األحوال الشخصية و   تنقيح قا   وكذلك يف  اجلنائي وقانون اإلجراءات اجلنائية   

 .)٥(املرأةسيما ضد  الومتييز، على  هأحكام تطبيق بعضينطوي 

 اإلطار املؤسسي والبنية األساسية حلقوق اإلنسان  -جيم   

منذ توقيع االتفـاق الـسياسي       اإلطار املؤسسي القائم     توطيدجرى  أفاد املنرب بأنه      -٥
ـ    . الحترام حلقوق اإلنسان  ن ا مزيد م لضمان  ،  ٢٠٠٦الشامل يف عام     ذكر وخص املنـرب بال

باإلضافة إىل اللجنة الوطنية حلقوق اإلنسان      العدل  وقوق اإلنسان   املعنية حب رئيسية  الوزارات  ال
ـ . )٦(٢٠٠٥ األساسي يف عام هانظاماليت جرى تنقيح واليتها و  أن مكتـب  كما أفاد املنرب ب

احلقيقة والعدالة واملصاحلة،    جلنةإىل  ساعدة  يقدم امل  يف توغو     السامية حلقوق اإلنسان   املفوضية
 .)٧( وإىل مؤسسات أخرى٢٠٠٩فرباير /شباطاليت أنشئت مبوجب مرسوم يف 

جلنـة التنـسيق الدوليـة      عـضو يف    ا  هناللجنة الوطنية حلقوق اإلنسان أ    ذكرت  و  -٦
 . )٨("ألف"الفئة وأهنا معتمدة يف للمؤسسات الوطنية لتعزيز ومحاية حقوق اإلنسان 
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من و.  أدائها مهمتها بفعالية حتول دون  اليت   العراقيل بعض    وجود  إىل وأشارت اللجنة   -٧
نادراً ما تستجيب يف ظـرف مهلـة معقولـة          اليت  تعاون اإلدارة العامة    هذه العراقيل نقص    
. )٩(نقص املوارد املالية واملادية واللوجستية    و ات؛التحقيق عيق، األمر الذي ي   اللتماسات اللجنة 

مع أحكـام   اً  ، متشي كامالً اًتعاونمعها  ة العامة   بأن تضمن تعاون اإلدار   وغو  للجنة ت وأوصت ا 
 .)١٠(زيادة كبريةأن تزيد اإلعانة املقدمة هلا والقانون األساسي، 

ربوتوكـول  ال  إىل أن اللجنة الوطنية املعنية برصد تنفيذ       ١وأشارت الورقة املشتركة      -٨
على مشروع قـانون     ٢٠١١مارس  / آذار ٤افقت يف    و االختياري التفاقية مناهضة التعذيب   

 .)١١( ملنع التعذيبآلية وطنيةيكون مبثابة ، االحتجاز ألماكنبشأن إنشاء مرصد 

 تدابري السياسة العامة  - دال  

احلكومة يف جمال تعزيز    اليت بذلتها   هود  إىل اجل  اللجنة الوطنية حلقوق اإلنسان   أشارت    -٩
 .)١٢( مع املعايري الدوليةيتماشى قانوين  إطارهاضعبو الطفلومحاية حقوق 

 تعزيز ومحاية حقوق اإلنسان على أرض الواقع  -ثانياً   

 التعاون مع آليات حقوق اإلنسان  - ألف  

  حلقوق اإلنسانة السامييةالتعاون مع املفوض    

أبلغ منرب منظمات اجملتمع املدين عن إنشاء مكتب قطري للمفوضية السامية حلقوق              -١٠
  .)١٣(٢٠٠٦يف عام ن يف توغو اإلنسا

أحكام القـانون   ، مع مراعاة    تنفيذ االلتزامات الدولية املتعلقة حبقوق اإلنسان       -باء   
 اإلنساين الدويل السارية

 املساواة وعدم التمييز  -١  

إال أن  . املرأةالقانوين واملؤسسي حلماية    اإلطار  لتحسني  تبذل   اًجهودأن  الحظ املنرب     -١١
قانون األحـوال الشخـصية     ف . على أحكام متييزية ضد املرأة     حتتويزال  ت  التشريعات توغو   

وأوصت اللجنـة   . )١٤( إقراره من قبل اجلمعية الوطنية      ينتظر يزال  املنقح واملعتمد ال   واألسرة
 قانون األحوال الشخصية واألسـرة    املتضمن  توغو باعتماد القانون    الوطنية حلقوق اإلنسان    

بـني اجلنـسني    املساومة   مسائلالوزارية املسؤولة عن     أن اإلدارة     وأضاف املنرب  .)١٥(اجلديد
 .)١٦(املوارد املاليةما يكفي من متلك  ال
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 أنه على الرغم من وجود إطـار قـانوين          ت اللجنة الوطنية حلقوق اإلنسان    حظوال  -١٢
مـن  سيما    ال صعوباتمن ال اً  عدد ونجههؤالء يوا يزال   الحلماية األشخاص ذوي اإلعاقة،     

بالنـسبة  فرص احلصول على التعليم، وصعوبة الوصول إىل معظم املباين العامـة             قلة   حيث
املـصابني  الرعاية لألشـخاص    وقلة املرافق اليت توفر     ،  املصابني بإعاقات حركية  لألشخاص  

 علـى   صول األشخاص ذوي اإلعاقة   بتيسري فرص ح  غو  أوصت اللجنة تو  و .)١٧(عقلية إعاقةب
 .)١٨(التعليم والعمل

 اجملتمع، وبأن   يفمستضعفة  ني ميثلون فئة    سنبأن امل أفاد منرب منظمات اجملتمع املدين      و  -١٣
 .)١٩(الشخصيالرفاه حتقق هلم  سياسة احلكومة ال

 حق الفرد يف احلياة واحلرية وأمنه الشخصي  -٢  

 يقـضي بإلغـاء   اً   قانون تأن توغو اعتمد   مع االرتياح    ١الحظت الورقة املشتركة      -١٤
 .)٢٠(ختفيف مجيع أحكام اإلعدام اليت صدرت بالفعل إىل السجن املؤبدوم، عقوبة اإلعدا

اقتصاص اجلمهور بعيداً عن القضاء ونشر وسـائل        تصاعد ظاهرة    وأشار املنرب إىل    -١٥
  أمنياً  مسؤوالً  أن املنربذكر  كما  . )٢١("نوجمرم"م   بأهن ونوصفيضحايا الذين   ال صوراإلعالم  

 ٢٢يف  جـرت،   الـيت   الـشعبية    املظاهرات   أثناء اح خطرية  آخر جبر  صابأ و اًمتظاهرقتل  
 .)٢٢(أسعار الوقودرفع  يف أعقاب ،٢٠١٠ هيوني/حزيران

 بشكل مجيع أعمال التعذيب الدستور حظر   أناللجنة الوطنية حلقوق اإلنسان     ذكرت  و  -١٦
، سيما مراكز الشرطة والـدرك      ال  أعمال التعذيب يف أماكن االحتجاز     وأشارت إىل أن  . قاطع
اخنفضت بشكل ملحوظ بفضل جهود املنظمات املدافعة عن حقوق اإلنـسان وتعليمـات          قد

 .)٢٣(يف السجونظلت حتصل  واملهينة الالإنسانيةاملعاملة إال أن . وزاريت األمن والدفاع

سيـشمل  ي  ذالقانون اجلنائي ال   رحبت مبشروع تنقيح     ١ومع أن الورقة املشتركة       -١٧
هـذا  ن  شـارت إىل أ   أفقد  ،   يف حق مرتكبيه   ناسبةامل ةعقوبالوفرض  تعريف للتعذيب   وضع  

 لعدم  أنه، نظراً وأضافت  . )٢٤(امنيالعتماده منذ أكثر من ع    احلكومة  معروض على   شروع  امل
. ال التعذيب مأعفإنه مل يصدر أي حكم يتعلق ب      توغو،  ات  وجود تعريف للتعذيب يف تشريع    

قلما يعاقب مرتكبـو      الشرطة والدرك  رادأفعلى أيدي    تكرار أعمال التعذيب     وباملثل، رغم 
مـشروع تنقـيح    بأن ُتعجل باعتماد    توغو   ١وأوصت الورقة املشتركة     .)٢٥(هذه األعمال 

،  من اتفاقية مناهضة التعـذيب     ١للتعذيب يتماشى مع املادة     اً  تعريف بتضمينه   القانون اجلنائي 
 .)٢٦( اجلرميةوفداحة تتناسبعقوبات وفرض 

لمـوظفني  ية منتظمـة ل   تدريببتنظيم دورات    توغو   ١ املشتركة   كما أوصت الورقة    -١٨
رجال الشرطة وموظفو إدارة السجون، وذلك بغية التأكـد    فيهم  املكلفني بإنفاذ القانون، مبا     

 . )٢٧(مناهضة التعذيبمن أهنم مجيعاً على علم تام بأحكام اتفاقية 
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ن املدنيـة   وبسبب الـدي  وأبلغت اللجنة الوطنية حلقوق اإلنسان عن حبس األفراد           -١٩
. )٢٨(لتحـصيل القـروض املـصرفية   اللجنة الوطنية    إجراءات    إطار سيما يف  الالتجارية،   أو

 .)٢٩(حبل هذه اللجنةوأوصت اللجنة الوطنية حلقوق اإلنسان توغو 

 السجون يف توغو خضعت، منـذ       ةأن سياس ب وأفادت اللجنة الوطنية حلقوق اإلنسان      -٢٠
رغـم األهـداف    و. قطاع السجون  الطارئ ل  لدعمارنامج   إطار ب  ، لتحسينات يف  ٢٠٠٥ عام

 ومعاملة الـسجناء    السجونيف   العيشظروف  ما حتقق من نتائج، ال تزال       لربنامج و ل الطموحة
حملتجزين رهن  اعدد   نتيجة ارتفاع    اكتظاظ بعض السجون  وأشارت اللجنة إىل    . لقلقتدعو إىل ا  
والظروف غري الصحية اليت تـؤثر علـى       للمحتجزين؛  وإىل عدم كفاية الطعام املقدم      احملاكمة؛  

كما أشـارت الورقـة     . )٣١(اثلةمممعلومات   ١الورقة املشتركة   وأوردت  . )٣٠(احملتجزينصحة  
 .)٣٢(املفاهيم األساسية حلقوق اإلنسان بشأن دريب حراس السجوناحلاد يف تالقصور  إىل

مرتكيب  تهمني عن املدانني وال   املفصل  عن عدم   منرب منظمات اجملتمع املدين     حتدث  و  -٢١
ويف املقابل أفادت كل من اللجنة الوطنية حلقوق اإلنسان . )٣٣(املخالفات البسيطة عن اجملرمني

 .تفصل السجناء الذكور عن اإلناث )٣٤( بأن مجيع السجون١والورقة املشتركة 

توفر عدم  واالختالط  واالحتجاز  وأشار منرب منظمات اجملتمع املدين إىل أن ظروف           -٢٢
غري أن املنـرب    . من حقهم يف إعادة التأهيل    السجناء  استفادة   حيول دون    مراكز إعادة التأهيل  

لتشييد سجون مدنيـة إضـافية      االحتاد األورويب   بدعم من   احلكومة  باجلهود اليت بذلتها    نوه  
 .)٣٥(فراج عنهماإل  بعدالسجناءومركز إلعادة تأهيل 

عل ظروف االحتجاز متماشية    بأن جت توغو  اإلنسان  أوصت اللجنة الوطنية حلقوق     و  -٢٣
من أجل بناء سـجون     مبواصلة دعمهم    شركاء توغو أوصت  املعايري الدنيا ذات الصلة و    مع  

 .)٣٦( يف البلدحديثةومراكز احتجاز 

املنظمات غري احلكومية أصبحت متتلك، منذ بعض        بأن   ١وأفادت الورقة املشتركة      -٢٤
ميكـن   الاحتجاز  غري أن مثة أماكن     . اكن االحتجاز والسجون  الوصول إىل أم  الوقت، حرية   
 الـيت تـأوي      للوكالة الوطنية لالستخبارات   ةالتابعحتجاز  الأماكن ا  مثل   )٣٧(الوصول إليها 
حملتجـزين  ا ملنرب منظمات اجملتمع املدين، ال ُيسمح ألولئك         ووفقاً. "فئة خاصة "حمتجزين من   

 بقـضاياهم بانتظـام    املكلفـون    القضاة رغم إصدار     وأفراد أسرهم  همحماميباستقبال  أيضاً  
 . )٣٨(تراخيص لزيارهتم

مرافـق  ال توجد هبا    الدرك والشرطة    بأن معظم مراكز     ١وأفادت الورقة املشتركة      -٢٥
 .)٣٩(املعايري الدولية تستويف الحتجاز املؤقتل

 رتيل واالغتصابالعنف امل ال جيرم )٤٠( بأن القانون اجلنائي١وأفادت الورقة املشتركة   -٢٦
 .ية الزوجيف إطار



A/HRC/WG.6/12/TGO/3 

GE.11-15188 6 

 يف  ،اعتمـدت بـأن توغـو     املكتب الكاثوليكي الدويل لرعايـة الطفولـة        أفاد  و  -٢٧
 ٤١٠ املادة يفاً  أيضمنصوص عليها   جرمية   وهيحيظر االجتار باألطفال،    اً  قانون،  ٢٠٠٥ عام

إفـالت اجلنـاة    عدم  لضمان    موسعاً  االجتار تعريفاً  فرُِّعقد  و. قانون الطفل تالها من   وما  
بأن االجتار باألطفـال مـا زال       املكتب  أفاد   و .عقابمن ال اآلباء،   مبن فيهم واملتواطئني معم   

املنشأ والعبور   بلدالصعيد الدويل، تعترب توغو     فعلى  . على الصعيدين الوطين والدويل   اً  مستمر
يف املقـام األول،  فإن األمر يتعلـق،  على الصعيد الوطين،  أما  . االجتار باألطفال معاً يف جمال    

 .)٤١(ألسرةاستغالهلم يف إطار ايقع وإيداع األطفال لدى أُسر حاضنة ب

تنفـذه  مع البيانات عن االجتار باألطفال      جلاً   نظام طبقتاملكتب أن توغو    وأضاف    -٢٨
ذلـك  ولكـن   اً،  اجتماعيهم  إدماج وإعادة األطفال من ضحايا االجتار      اللجنة الوطنية لرعاية  

على مستوى األقاليم واحملافظات    اً  فروعاللجنة  هذه  ومتلك  .  وخطفهم طفالشمل بيع األ  ي ال
 مع بلدان أخرى من املنطقـة  ، أيضاً توغو وقعتقد  و. ا ال متارس نشاطها بشكل دائم     لكنهو

 اتفاقات متعددة األطراف بشأن التعاون يف جمال مكافحة االجتار باألطفـال           دون اإلقليمية، 
 .)٤٢(دائماًقة ليست مطبلكن هذه االتفاقات 

وطنية ملكافحة  اللجنة  الوسري  بشأن تنظيم   اً  مرسوم بأن تصدر    املكتب توغو وأوصى    -٢٩
 وإعـادة  األطفال من ضحايا االجتـار   اسم اللجنة الوطنية لرعاية   ر  تغيِّأن  و؛  االجتار باألطفال 

نظام تعزز أن  و؛صالحياهتانطاق  وتوسع ٠٠٩-٢٠٠٥  رقمانون للق طبقاًاًاجتماعيهم إدماج
إدراج املعلومات املتعلقـة    أن  ؛ و التدابري دون اإلقليمية  هبم وتفعيل   االجتار  من  محاية األطفال   

 األطفال من ضحايا للجنة الوطنية لرعايةالتابعة هم يف آلية مجع البيانات   واختطافاألطفال   ببيع
 .)٤٣(اًاجتماعيهم إدماج وإعادةاالجتار 

 الفـودو،  معابـد  األطفـال يف  إيداع(قليدية الضارة أن املمارسات التباملكتب وأفاد    -٣٠
ئمـة يف   ال تـزال قا   ) للديناً  وتسخري الفتيات سداد  ، والوشم،   وتشريط اجللد وختان اإلناث،   

 توغـو   ى املكتب وصوأ. الوحيدة اليت جيرمها قانون الطفل    وختان اإلناث هو املمارسة     . توغو
لمراقبة ال مركزية ل   آليات   وإرساء الضارة،   مجيع املمارسات التقليدية  تقضي بتجرمي   أحكام  بسن  

 .)٤٤(تهوصحالطفل عواقب املمارسات التقليدية الضارة على حياة ب الوعي العام التنفيذ، وزيادةو

 ١٢ يفوزارة العمـل    الذي صدر عـن      ١٤٦٤أن القرار رقم    وأشار املكتب إىل      -٣١
فيها، وأن توغـو    ألطفال   ا مال اليت ال جيوز تشغيل    ع، حدد األ  ٢٠٠٧نوفمرب  /تشرين الثاين 

ومـع   .)٤٥(١٨٢منظمة العمل الدولية رقـم   اتفاقية  معظم أحكام يف القانون احمللي    أدرجت  
املنـاطق   سـيما يف  أسوأ أشكال عمـل األطفـال ال  ظاهرة ذلك، الحظ املكتب استمرار    

ل أسوأ أشـكا  الساري فيما يتعلق ب   التشريع  وتعميم  نشر  بتوغو  ى املكتب   وصوأ. )٤٦(ةالريفي
تنفيـذ  وذلك ب  من العقاب    يستغلون األطفال التصدي إلفالت اجلناة الذين      و ؛عمل األطفال 

مراعاة محاية  ضمان  ودعمه ل ، وإعادة تنظيم القطاع غري الرمسي       فعاالًاً  السارية تنفيذ لقوانني  ا
 .)٤٧(من أسوأ أشكال العملاألطفال 
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 ضـد  املعنوي واجلـسدي     نفممارسة الع حيظر  أن قانون الطفل     وأشار املكتب إىل    -٣٢
ا ذهب إليه القـانون     أبعد مم يذهب  بذلك  وألطفال،  مع ا  اجلنساشتهاء   مبا يف ذلك     األطفال
تشجيع الناس على اإلبالغ عن حاالت      جماين ل اتصال  خط  هناك  وعالوة على ذلك،    . اجلنائي

بعض ة على   املفروضعقوبة  ال وأوضح املكتب أن     .)٤٨(اخلليجاالعتداء وسوء املعاملة يف حمافظة      
أن مثـة   ، و تـسوى أبـداً     ال عض الدعاوى القضائية  الفعالية، وأن ب  تبقى عدمية    هذه األفعال 

أن  معهد ماريا أوسيلياتريس الـدويل     زاد على ذلك  و. )٤٩(ُيبلغ عنها  أخرى مل حاالت عنف   
مبمارسـة  املتـهمني   األطفال   وأشار املعهد كذلك إىل أن       .)٥٠(الفتيات أكثر عرضة للعنف   

 .)٥١(تنفيذ تدابري حمددة للقضاء على هذه الظاهرةبتوغو ى وصأن للعنف، وويتعرضالسحر 

 حبمايـة   تتعلقأحكام  ما تضمنته تشريعاهتا من     مجيع  جتعل  بأن  املكتب توغو   ى  صأوو  -٣٣
األشخاص فالت  ؛ وأن تتصدى إل   مع قانون الطفل  منسجمة  األطفال من االعتداء وسوء املعاملة      

القـوانني الـسارية    تطبيق  ب، وذلك    من العقاب  لتهم معام ويسيئونال  على األطف الذين يعتدون   
؛ الـبالد ليشمل مجيع أحنـاء     " ١١١ألو  "؛ وأن توسع نطاق اخلط اهلاتفي      وصارماً  فعاالً تطبيقاً

 .)٥٢(هم وإدماجهم مهنياًتأهيلإعادة  وللضحاياضع آلية لتقدمي الدعم النفسي واالجتماعي تو

اليت تسلط علـى    ة لوضع حّد جلميع أشكال العقوبة البدنية        املبادرة العاملي ذكرت  و  -٣٤
ظر حيفسَّر على أنه    قانون الطفل يُ  تمكن من احلصول على تأكيد رمسي بأن        ت ملا  أهنباألطفال  

البدين يف مجيع األمـاكن     إال أن القانون حيظر العقاب      . بدين يف املرتل  مجيع أشكال العقاب ال   
املكتب الكـاثوليكي الـدويل   ه  ما أكدوفق املدارس، يفوإن كان ال يزال ُيمارس   األخرى،  

 .)٥٣(لرعاية الطفولة

  إقامة العدل، مبا يف ذلك مسألة اإلفالت من العقاب، وسيادة القانون  -٣  
إىل خمتلف مشاريع اإلصـالح ذات       املكتب الكاثوليكي الدويل لرعاية الطفولة       أشار  -٣٥

وحدة محاية القُـصَّر    إعادة تنظيم   املتعلق ب رسوم  ماألويل لل شروع  امل بإقامة العدل، مثل     الصلة
لسياسة املتعلقة األويل لشروع املواملساعدة القانونية، ب للنص املتعلق املشروع األويل ها، و وعمل

املتعلقـة  قـوانني  ال  دون إبطـاء سنَّأن تتوغو بوأوصى املكتب . )٥٤(إدماج السجناء بإعادة  
بنـاء  مان اها بض وصكما أ  .)٥٥(ثنوين لقضاء األحدا   لتعزيز اإلطار القا   ات اجلارية اإلصالحب
 .)٥٦(كل من له صلة بنظام القضاءل حقوق الطفلخصوصيات بشأن  قدراتال

القـانون  ينـدرج ضـمن     اإلطار القانوين لقـضاء األحـداث        املكتب أن    أوردو  -٣٦
  غري أن تنفيذه يفتقر    قانون الطفل،  املتضمن   ٢٠٠٧ يوليه/ متوز ٦ املؤرخ ٠١٧-٢٠٠٧ رقم

 احملـاكم تعينـهم   الذين  والقضاة  لشؤون الطفل إال يف لومي،      حمكمة  وال توجد    .إىل الفعالية 
)٥٧( األحداث غري متخصصني يف قضاء   كارا  مبدينة  كمة االستئناف   التابعة حمل 

 وأوصى املكتب   .
ـ      األحداث  تعىن ب ووحدات  حماكم  باستحداث  توغو   اً وتعيني قضاة لشؤون األحـداث وفق
 .)٥٨( من قانون الطفل٣١٧ املادة ألحكام
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 يف لوميتعمل  ،األحداث يف توغومعنية ب  فقط    واحدة  هناك وحدة  أناملكتب  ذكر  و  -٣٧
غـري أن   . مقبولةحيث يبلغ معدل الشعور نسبة      و،  والذكوراإلناث  بالفعل بني   فصل  ُيحيث  
تدريب املهين   ال توفريل يف املائة    ٨٠ بنسبةعلى اجملتمع املدين    تعتمد الوحدة   املبىن سيئة، و  حالة  

)٥٩(احلكومةمن  على أي ميزانية  لعدم حصوهلاحرفةتعلم السجناء البالغني سن لألطفال 
. 

علـى أن   منـه    ١٨ و ١٧ املادتني    الدستور نص يف   أن ١الورقة املشتركة   ذكرت  و  -٣٨
حـىت  بريء  "وأنه  " التهم املوجهة إليه  غ على الفور ب   احلق يف أن ُيبلَّ   يقبض عليه   شخص  لكل  "

 .)٦٠(يف املمارسة العمليةغري حمترمني  هذين احلقني غري أن. "دانته يف حماكمةتثبت إ

بـاحلبس  قانون اإلجراءات اجلنائية املتعلقة      أن أحكام    ١وأضافت الورقة املشتركة      -٣٩
 فضالً عن ذلـك   وتنص  . حمامٍحضور   احلقوق وال على  عن  تبليغ  التنص على   ال  االحتياطي  

إالَّ بناء على   يتحقق  وال  فقط   كان اختيارياً  احتياطياًحملتجز  على أن الفحص الطيب للشخص ا     
ـ ومل  .  أحد أفراد أسرته وبعد احلصول على موافقة النيابة العامة          طلب  أو هطلب هـذا  ذكر  ي

. )٦١( الذي يفحـصه   طبيب ل إمكانية اختيار ب الشخص احملتجز احتياطياً  متتع   عن   شيئاًالقانون  
بعض لفقد ُسمح   افتراض الرباءة،   بدأ  اإلقرار مب  إىل أنه رغم     وأشار منرب منظمات اجملتمع املدين    

 أطلقهـا مشفوعة بتصرحيات باإلدانة    مصفدي األيدي     ألشخاص صورببث  عالم  وسائل اإل 
 .)٦٢(ن قاموا باعتقاهلمالذي قضائيةضباط الشرطة ال

زال ت ال مرحلة التحقيق األويل     ذحام من  االستعانة مب  أن ١ت الورقة املشتركة    الحظو  -٤٠
 قـط يف    قانون آخر ذي صلة   ي  قانون اإلجراءات وال أ   حيسم  اليت مل   الدستورية  م  احكمن األ 

 . )٦٣(تنظيمها عملياً

كثر من مرة   أأرجئ البت فيها    القضايا  بعض   نوأضاف منرب منظمات اجملتمع املدين أ       -٤١
)٦٤(لة معقو زمنية فترةخاللقلما حياكمون ، وأن املتهمني  فوريبسبب عدم وجود مترجم

. 

حتترم  ال  اآلجال القانونية للحبس االحتياطي    أن كذلك   ١ت الورقة املشتركة    الحظو  -٤٢
آليات املساعدة   وأن   ةباهظالتقاضي  ال تزال نفقات    وعالوة على ذلك،    . يف كثري من األحيان   

 .)٦٥(املوارد املاليةيف من نقص تعاين القانونية 

منذ عدة  أخذت،  اإلفالت من العقاب    ظاهرة  أن  وأفاد منرب منظمات اجملتمع املدين ب       -٤٣
انتـهاكات حقـوق    غريها مـن    أعمال العنف و  وبالفعل، فإن مرتكيب    . أبعاداً خميفة ،  عقود

مل يكشف عنـهم     ١٩٩٠العملية الدميقراطية يف عام     انطالق  منذ  شهدهتا توغو   اإلنسان اليت   
يتعرضوا  مل  عنهم فيها كشفيف احلاالت اليت    و. حتقيقات مستقلة وذات مصداقية   من خالل   

 شتبه يف املُُ ، املستوى ي رفيع نيمنياأل  نيسؤولامل يزال بعض  فضالً عن ذلك، ال   و. للمساءلةقط  
أفاد منرب منظمات اجملتمع وعالوة على ذلك، . ، حيصلون على ترقياتأعمال تعذيبارتكاهبم  

 أمام الضحايا رفعها اليت يشكاوىتحقيق يف الالتبذل أي جهد لضمان      املدين بأن السلطات ال   
التحقيق يف الشكاوى املقدمة مـن  بتوغو وأوصى املنرب  . )٦٦(واحترام احلق يف العدالة   ،  احملاكم

  .)٦٧(٢٠٠٥ يف عاماليت وقعت  العنف السياسيأعمال ضحايا 
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 يف  أحياناًهناك من املواطنني العاديني من يعطي لنفسه احلق         أن  إىل  اً   أيض وأشار املنرب   -٤٤
 رؤساء مقاطعـات    منو؛   القائمة السلطةببصالته  اً  ص آخرين وتوقيفهم مستقوي   هتديد أشخا 

رؤسـاء   مـن ؛ و املظاهرات دون أي مـربر   مينعون خروج  السكان و  ونهددييزالون   ممن ال 
 .)٦٨(ةمساءلجرائم اقتصادية دون يرتكبون يزالون  ممن الشركات 

 احلق يف اخلصوصية والزواج واحلياة األسرية  -٤  

  مشكلة اخنفاض معدالت تسجيل املواليـد      أناللجنة الوطنية حلقوق اإلنسان ب    أفادت    -٤٥
يف جمال التوعية هبذا    على الرغم من جهود احلكومة ومنظمات اجملتمع املدين          )٦٩(زالت قائمة  ما

 .)٧٠(يؤثر على احلق يف التعليمإىل أن ذلك معهد ماريا أوسيلياتريس الدويل وأشار . الشأن

ستمرار بعض املمارسات االجتماعية والثقافيـة الـيت        عن أسفها ال  ة   اللجن أعربتو  -٤٦
منرب منظمات اجملتمـع    زاد عليها   و.  اإلرث حق من   )٧١(املرأةيف حرمان   تتجلى بوجه خاص    

 .)٧٢(املبكرباإلكراه والزواج مسألة الزواج املدين 

ـ  تنص علـى      من قانون العقوبات   ٨٨أن املادة    ٢الورقة املشتركة    ذكرتو  -٤٧  ميرجت
ت الورقة جملـس    صوأو. )٧٣(يرتكب فعالً شائناً منافياً للفطرة مع فرد من جنسه        ومعاقبة من   

 املـساواة   تحقيقب مع التزامها    متماشيةا  اهتجعل تشريع على  بأن حيث توغو    حقوق اإلنسان   
 إلغاء مجيع األحكام اليت  بوذلك   حقوق اإلنسان،    ا الدولية يف جمال   التزاماهتمع  وعدم التمييز، و  
)٧٤(بالتراضين وبالغأشخاص اليت يأتيها  ة اجلنسيبعض املمارسات ميرتجميكن تطبيقها ل

. 

  حرية التنقل  -٥  
، التنقلعلى حرية   منه   ٢٢املادة   الدستور نص يف     أن منرب منظمات اجملتمع املدين ب     الحظ  -٤٨

 .)٧٥(الشخصياتجوازات بعض  مبصادرة  معينةفتراتيف تعرض لالنتهاك هذا احلق غري أن 

حرية الدين أو املعتقد وحرية التعبري وتكوين اجلمعيات والتجمـع الـسلمي واحلـق يف              -٦  
 املشاركة يف احلياة العامة واحلياة السياسية

اللجنة الوطنيـة حلقـوق     الحظت  رغم تعرض حرية الصحافة لبعض االنتهاكات،         -٤٩
 ود اليت تبـذهلا احلكومـة  هوجود هامش ملمارسة حرية التعبري ورحبت باجل    ياح  اإلنسان بارت 

 .)٧٦( الصحافةخمالفاتجترمي فيما يتعلق بإلغاء سيما  ال

لوسـائط اإلعـالم    مؤسسة وسائط اإلعالم لغرب أفريقيا أن اهليئة العليا         ذكرت  و  -٥٠
يف حـني   يف البلد،   عالم   اإل  واالتصاالت هي اهليئة الرمسية الناظمة لوسائط      لسمعي البصري ا

الصحفيون أنفسهم يف   أنشأها   ،اإلعالملوسائط  هيئة تنظيم ذايت    ي  ميثل مرصد توغو اإلعالم   
 .)٧٧(١٩٩٩ عام



A/HRC/WG.6/12/TGO/3 

GE.11-15188 10 

قـانون الـصحافة    إىل  أفاد، يف معرض إشـارته      منرب منظمات اجملتمع املدين     على أن     -٥١
وإلغاء جتـرمي خمالفـات     الصحافة  نص على حرية    الذي   ١٩٩٨ واالتصاالت الصادر يف عام   

ـ   ممارسق  تعو عراقيلباستمرار  اصة تواجه   الصحافة، أن وسائط اإلعالم اخل     ي صحفتها للعمل ال
السلطات السياسية  وقيام والتهديد واالعتداء اجلسديالتخويف هذه الصعوبات  وتشمل. حبرية

 بتقدمي شـكاوى  )٧٨( واالتصاالتلسمعي البصريلوسائط اإلعالم ااهليئة العليا    واإلدارية وحىت 
 إىل هذا الـصدد،      يف ،وسائط اإلعالم لغرب أفريقيا   مؤسسة  أشارت  و. الصحفينيضد  باجلملة  

 واالتصاالت  لسمعي البصري لوسائط اإلعالم ا  اهليئة العليا   ، منح   ٢٠٠٩ عام   اعتمد يف اً  قانون أن
مثلـة  وساق منرب منظمات اجملتمـع املـدين أ  . )٧٩(تتمتع هبا من قبلإضافية مل تكن  صالحيات

وى االـدع لنشر، وتدخل السلطة التنفيذيـة يف       ااملنع من   وات   الشكاوى والتهديد  على ةيدعد
بعـض   أمثلـة علـى      كـذلك  مؤسسة وسائط اإلعالم لغرب أفريقيا       تسردو. )٨٠(القضائية

  للـصحف   التعـسفي  واإليقافعلى الصحفيني،   االعتداءات  رية الصحافة مثل    ات حل نتهاكاال
تعـديل  بتوغـو    ت املؤسسة وصوأ. )٨١( اجلنائي بتهمة التشهري دعاوى  رفع  وإلغاء التراخيص و  

ريـة الـصحافة    متس حب األخرى اليت   األحكام القانونية   القانون اجلنائي وقانون الصحافة ومجيع      
إطار قـانوين للوصـول إىل املعلومـات        وضع   و ؛إلغاء التشهري اجلنائي  بوذلك  وحرية التعبري   

، الذي ُسـنَّ  إلعالم القمعي املنظم ل  قانونوإلغاء ال  الوصول إىل املعلومات؛      بشأن قانون اعتمادب
كانون  ١٥ املؤرخ ٠٢١-٢٠٠٤  رقم قانونمبوجبه ال ل  دُِّعو ٢٠٠٩أكتوبر  /تشرين األول   يف

 لـسمعي البـصري   لوسـائط اإلعـالم ا     اهليئة العليـا     واملتعلق بإنشاء  ٢٠٠٤ديسمرب  /األول
ات الـيت   عتداءاال يف ة مستقل اتوضمان سالمة ومحاية الصحفيني وإجراء حتقيق     واالتصاالت؛  

 .)٨٢(ن هلايتعرضو

ريـة تكـوين    وأفادت اللجنة الوطنية حلقوق اإلنسان بأن دستور توغو كفـل ح            -٥٢
إال أن هذه املوافقة قـد      سبق،  امل التصريحنظام  باجلمعيات خيضع ل  االعتراف  وبأن  اجلمعيات  

يعـود  الذي   ،أن هذا النظام القانوين   ذلك  على   منرب منظمات اجملتمع املدين      زادو. )٨٣(تتأخر
 .)٨٤( حتديث عفا عليه الزمن وحيتاج إىلي، االستعمارهدعال إىل

ن الدستور كرس مبـدأ حريـة التجمـع    اللجنة الوطنية حلقوق اإلنسان أ   ذكرت  و  -٥٣
 قراراتالشرعية بعض   غري أنه يتعذر يف املمارسة العملية مراقبة        .  عامة مظاهراتاخلروج يف   و

وقـصور أداء   عدم وجود إطار قانوين     ل اً، نظر والتجمعات العامة ظاهرات  املاليت تقضي مبنع    
املظاهرات العامة الـيت نظمتـها األحـزاب        ض  وهذا ما حدث بالنسبة لبع    . اكم اإلدارية احمل

املنع أن وأشار منرب منظمات اجملتمع املدين إىل . )٨٥(املعارضة ومنظمات اجملتمع املدين   السياسية  
 .)٨٦(سياسييس هلا طابع على املظاهرات اليت لاً يضيسرى أ

توغو ت كل من اللجنة الوطنية حلقوق اإلنسان ومنرب منظمات اجملتمع املدين            وأوص  -٥٤
وبـضمان أداء  .  عامـة مظـاهرات اخلروج يف إطار قانوين ملمارسة حرية التجمع وبتحديد  

 . عملها)٨٧(احملاكم اإلدارية
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السياسات رير  تقن ممارسة احلق يف املشاركة يف       فاد منرب منظمات اجملتمع املدين بأ     أو  -٥٥
املرتبطـة  املـسائل   ف .من الثغرات والنواقص  يعتريها عدد كبري    ،  بني مد وجزر  الوطنية ظلت   

 سليم، وإدالء مواطين توغـو املقـيمني يف         انتخايبووضع سجل   الدوائر االنتخابية،   بتقسيم  
 يف كثري من األحيـان    وتشكل  حبدة  تطرح  وفرزها  االقتراع  بطاقات  ع  بأصواهتم، ومج  املهجر

 .)٨٨( النتائج النهائية للطعن يفبباًس

عدم استقاللية املؤسسات مقترنة ب ،الثغراتهذه  أنوأضاف منرب منظمات اجملتمع املدين   -٥٦
الوطنية االنتخابية  سيما اللجنة    الواملسؤولة عن تنظيم االنتخابات وتسوية املنازعات االنتخابية،        

 التشكيك يف   بالتايلو ،االنتخاباتتشويه نتائج   ىل  إحمال   اليؤدي  املستقلة واحملكمة الدستورية،    
أثنـاء  الدولـة  إمكانات استخدام  بجياهراحلاكم أن احلزب   باً   أيض وأفاد املنرب . املنتخبني رعيةش

 .)٨٩( القانونمبوجباملقررة امليزانية  حدود هإنفاق، ويتجاوز اتاالنتخاب فترات

ضعف متثيل املرأة يف هيئـات صـنع        فها ل عن أس  اللجنة الوطنية حلقوق اإلنسان      أعربتو  -٥٧
 .)٩٠( اهليئاتتلكتمثيل املرأة يف يقضي بتحديد حصة ل مشروع قانون بإعداد توغو وأوصتالقرار، 

 عمل عادلة ومواتيةبظروف احلق يف العمل ويف التمتع   -٧  

املشاكل املطروحة يف جمال التمتـع بـاحلق يف         أن  منرب منظمات اجملتمع املدين     ذكر    -٥٨
سـيما يف جمـال      ال (واحملاباة،   من العمل   التعسفي  الفصل  منها يف مجلة أمور  تتجلى  لعمل  ا

 لـضمان ل نظام   عدم وجود و،  املتدنية للغاية معدالت البطالة، واألجور    ارتفاع  ، و )التوظيف
 .)٩١( ظروف العملوتردياالجتماعي، والفساد، 

نطقة امل ، مبا يف ذلك    اخلاص  إىل أن القطاع   وأشارت اللجنة الوطنية حلقوق اإلنسان      -٥٩
قواعد العمل من    لكنها الحظت عدم امتثال   . لةالبطايف التخفيف من    يساهم   الصناعية احلرة، 

أفاد أن مثة   منرب منظمات اجملتمع املدين     على أن   . )٩٢(احلرةنطقة  امل يف    اليت تعمل  الشركاتقبل  
توغو لجنة الوطنية حلقوق اإلنسان وأوصت ال. )٩٣( على النظر فيهالربملانيعكف  اً جديداًقانون

مـع  الصناعية احلـرة    نطقة  امللعمل يف   اخلاص با باختاذ التدابري الالزمة ملواءمة اإلطار القانوين       
 .)٩٤(الوطيناملعمول هبا على املستوى التشريعات 

 احلق يف الضمان االجتماعي ويف التمتع مبستوى معيشي الئق  -٨  

 يف املائة من سكان توغـو       ٦٩ عن قلقه ألن  تشي الدويل   معهد ماريا أوسيلياتري  أعرب    -٦٠
وأفاد منرب منظمات   . )٩٥(املناطق الريفية يف  منهم  مع وجود نسبة عالية     حتت خط الفقر،    يعيشون  

 .)٩٦(املعوقني يعيشون حتت خط الفقر يف املائة من األشخاص ٨٢اجملتمع املدين بأن حوايل 

لتوفري اجلهود اليت تبذهلا احلكومة      رغم   ،هأنن  اللجنة الوطنية حلقوق اإلنسا   ذكرت  و  -٦١
بسبب اخنفاض  على هذه املواد قائمة     احلصول  تزال مشكلة    ال ،وخاصة احلبوب الغذائية  املواد  

 .)٩٧(القدرة الشرائية للسكان
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 قطاع األراضي يتسم بغيـاب الـضوابط         أن وأشار منرب منظمات اجملتمع املدين إىل       -٦٢
سياسـات  ، وعدم وجود    التابعة للبلديات املصادرة التعسفية لألراضي    إىل  التنظيمية مما يؤدي    

نـشوب  و ،والتعدي على احملميات التابعة للدولـة اإلجيار،  رسوم  اإلسكان، وارتفاع   تتعلق ب 
 .)٩٨(على األراضيعات انز

هود اليت تبذهلا احلكومة فيمـا يتعلـق        اجلب اللجنة الوطنية حلقوق اإلنسان      نوهتو  -٦٣
األطباء وافتقار املستشفيات إىل    نقص يف املعدات    شارت إىل وجود     أ هاحية لكن الصة  بالسياس

ـ        لومي ني يف اجلامعيني  املستشفيما عدا   املتخصصني   ول ، وإىل تدين القدرة الشرائية الذي حي
زيـادة  ب توغـو    وأوصى املنرب . )٩٩(الرعاية الصحية الكافية  دون حصول غالبية السكان على      

)١٠٠(ةري الرعاية الصحية للطفل واملرأتوفيزانية املخصصة لامل
. 

 بشأن محاية   ٠١٢-٢٠٠٥القانون رقم   عن   Fraternité Plus TOGOمجعية  حتدثت  و  -٦٤
مه أحكاإىل العديد من    فأشارت  اإليدز،  /بفريوس نقص املناعة البشري   فيما يتصل   ألشخاص  ا

بـالتمييز   ما تعلـق منـها    سيما   ، ال  بالفريوس  حقوق األشخاص املصابني   نصت على اليت  
مرسوم صدر بشأنه   ي  عن ذلك بأن هذا القانون مل       اجلمعية أفادت فضالً   أنغري  . )١٠١(والوقاية
ـ وأوصت اجلمعية توغـو     . )١٠٢( قط به أمام القضاء  حيتج   على اإلطالق ومل  تنظيمي   ضمان ب

ىل وأشارت اجلمعية بوجه خاص إ    . )١٠٣(ليةاحملغات  تعميمه بالل احملاكم و هذا القانون يف    ق  يتطب
األنشطة اليت تضطلع هبا اجلمعيات واملنظمات غري احلكومية املعنية حبماية حقوق اإلنـسان             

ت اجلمعية توغو   وصوأ. )١٠٤(اإليدز/صابني بفريوس نقص املناعة البشري    امللصاحل األشخاص   
تقدمي املـساعدة القانونيـة   واملوظفني القضائيني ليتسىن لمحاكم بتوفري املوارد املالية ل  كذلك

 .)١٠٥(لنساء املصابات بفريوس نقص املناعة البشريل

النفايات والقمامة  تفرِّغ  توغو   أن بعض شركات  وأفاد منرب منظمات اجملتمع املدين ب       -٦٥
أي تـدابري حلمايـة     يبـدو،    ، على ما  ، وأن احلكومة ال تتخذ    ااحمليطة هب املناطق  يف  بانتظام  
 .)١٠٦(السكان

  للمجتمع يف احلياة الثقافيةاحلق يف التعليم ويف املشاركة  -٩  

 أن الدستور وقانون الطفل كرسـا       املكتب الكاثوليكي الدويل لرعاية الطفولة    ذكر    -٦٦
لألطفال من كال اجلنـسني حـىت    إلزامييف توغو   التعليم  و. احلق يف التعليم والتدريب املهين    

طفال واملـدارس   رياض األ يف  أن إلغاء الرسوم الدراسية     أيضاً  املكتب  وذكر  . اً عام ١٥ سن
 أدى إىل    وزيادة يف عدد املوظفني مما     االلتحاق باملدارس ت  معداليف   نتج عنه ارتفاع  االبتدائية  

إىل اعتماد إعـالن    معهد ماريا أوسيلياتريس الدويل     وأشار  . )١٠٧(التعليمقطاع  زيادة ميزانية   
 اًأهدافحددا  يم  للتعلة  وخطة قطاعي ،  ٢٠١٠ و ٢٠٠٩ ي عام  جمال التعليم  قطاعية يف السياسة  ال

 .)١٠٨(٢٠٢٠عام حتقيقها حبلول يرجتى طموحة للغاية يف جمال التعليم 
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 مـن   ٢والحظ املكتب أنه ال تزال هناك عقبات كثرية حتول دون بلوغ اهلـدف                -٦٧
صول علـى   فرص احل شحة  من هذه العقبات    و. ٢٠١٥اإلمنائية لأللفية حبلول عام     األهداف  

الكتب املدرسية  واالفتقار إىل   ،  من املدرسة سرب  التفاع معدل   ارتوالتعليم ما قبل املدرسي،     
ضـعف أداء   ، و يف التعلـيم  املتطوعني  واالستعانة ب تدريب املعلمني   ، وضعف   عدم مالءمتها و

حية، املرافق الـص حالة سوء  و ،يةدرساهلياكل امل وحمدودية  الدولة يف جمال املراقبة واإلشراف،      
 معهد ماريا أوسيلياتريس الدويل   وقدم  . )١٠٩(درسيةعم امل املطا توفروعدم   ، األطفال واستغالل
 .)١١٠( مماثلةمعلومات

لتعليم وتنفيـذ التوصـيات     لاملخصصة   الوطنية   يزانيةاملزيادة  بتوغو  وأوصى املكتب     -٦٨
 مستوى  ، وضمان حتسني  ٢٠٠٨يف عام   املعتمدة  لتعليم  يف السياسة الوطنية ل   الواردة  الرئيسية  

 وضمان توفريه    التعليم االبتدائي والثانوي   وتنظيم لى املؤسسات التعليمية،  املراقبة واإلشراف ع  
 . )١١١(ة الكافياملوارد وتوفري ،مرنةاستباقية واختاذ تدابري عملية ب جماناً

كذلك إىل أن الفتيات يتعرضن للتمييـز يف        معهد ماريا أوسيلياتريس الدويل     وأشار    -٦٩
وغـو  وأوصى املعهـد ت   . )١١٢(ة والثقافية واالقتصادية  العوامل االجتماعي جمال التعليم بسبب    

 فرصنفس ال  لُتتاح هلا اجملتمعية   يف العقلية    لفتاةالتمكني ل فكرة   لترسيخباختاذ التدابري الالزمة    
 .)١١٣(لرجل يف التعليم والعمل واجملتمعاملتاحة ل

يف صعوبة  هون  يواج أن األطفال ذوي اإلعاقة      وأشار منرب منظمات اجملتمع املدين إىل       -٧٠
أن األطفال املـصابني بعاهـات   ىل املباين املدرسية واحلصول على أدوات العمل، و       إالدخول  

 معهد ماريـا أوسـيلياتريس      قدمو. )١١٤(ناسبةاملتعليمية  الرافق  تتوفر هلم امل  ال  مسعية وبصرية   
يف إرسـال  اآلباء يترددون جتعل عض املعتقدات اليت بأضاف أن مثة    و مماثلة،   معلوماتالدويل  

 .)١١٥(رساأبنائهم املعوقني إىل املد

  واملعوقاتاالجنازات وأفضل املمارسات والتحديات  -ثالثاً   

 .ال ينطبق  

 األولويات واملبادرات وااللتزامات الوطنية الرئيسية  -رابعاً   

  . ال ينطبق  

 بناء القدرات واملساعدة التقنية  - خامساً 

  .ال ينطبق  
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17 CNDH, para. 33.; see also OSC, para. 30. 
18 CNDH, para. 40. 
19 OSC, para. 31. 
20 JS1, p. 1; see also OSC, para. 5. 
21 OSC, para. 5. 
22 OSC, para. 5. 
23 CNDH, paras. 14–15. 
24 JS1, p. 2. 
25 JS1, p. 2; see also OSC, para. 7. 
26 JS1, p. 4. 
27 JS1, p. 4. 
28 CNDH, para. 17. 
29 CNDH, para. 37. 
30 CNDH, paras. 7–12; see also OSC, para. 6. 
31 JS1, pp. 2–3. 
32 JS1, p. 3. 
33 OSC, para. 6. 
34 NDH, para. 13; JS1, p. 3. 
35 OSC, para. 32. 
36 CNDH, para. 36; see also OSC, p. 12. 
37 JS1, p. 3. 
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38 OSC, para. 17. 
39 JS1, p. 3. 
40 JS1, p. 2; see also OSC, para. 28. 
41 ICCB, p. 5; see also OSC, para. 29. 
42 ICCB, p. 5. 
43 ICCB, p. 5. 
44 ICCB, p. 6; see also JS1, p. 2. 
45 ICCB, p. 2. 
46 ICCB, p. 2; see also IIMA, para. 25. 
47 ICCB, p. 3. 
48 ICCB, p. 5; see also IIMA, para. 25. 
49 ICCB, p. 5; see also IIMA, paras. 23–24. 
50 IIMA, para. 26. 
51 IIMA, paras. 27 and 29 (c). 
52 ICCB, p. 6; see also IIMA para. 29 (a) (b). 
53 GIEACPC, p. 2; ICCB, p. 4. 
54 ICCB, p. 1. 
55 ICCB, p. 2; see also CNDH, para. 40. 
56 ICCB, p. 2; see also CNDH, para. 40. 
57 ICCB, p. 1; see also CNDH, para. 29; OSC, para. 29 
58 ICCB, p. 2. 
59 ICCB, p. 1. 
60 JS1, p. 4; see also OSC, para. 16. 
61 JS1, p. 4. 
62 OSC, para. 16. 
63 JS1, p. 4; see also OSC, para. 17. 
64 OSC, para. 17. 
65 JS1, p. 4; see also OSC, para. 6.  
66 OSC, para. 18.  
67 OSC, p. 12.  
68 OSC, para. 19.  
69 CNDH, para. 30.  
70 IIMA, para. 8.  
71 CNDH, para. 32.  
72 CNDH, para. 28.  
73 JS2, p. 1.  
74 JS2, p. 3.  
75 OSC, para. 26.  
76 CNDH, paras. 18–19.  
77 MFWA, p. 3.  
78 OSC, para. 8.  
79 MFWA, p. 3.  
80 OSC, paras. 9–12.  
81 MFWA, pp. 4–5.  
82 MFWA, p. 5. 
83 CNDH, paras. 20–21. 
84 OSC, para. 13.  
85 CNDH, para. 22; see also OSC, para. 14.  
86 OSC, para. 15.  
87 CNDH, para. 38; OSC, p. 12.  
88 OSC, para. 20.  
89 OSC, para. 21.  
90 CNDH, paras. 32 and 40; see also OSC, para. 28.  
91 OSC, para. 22.  
92 CNDH, para. 23; see also OSC, para. 23.  
93 OSC, para. 23.  
94 CNDH, para. 39; see also OSC, p. 12.  
95 IIMA, para. 3.  
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96 OSC, para. 30.  
97 CNDH, para. 24.  
98 OSC, para. 24.  
99 CNDH, paras. 25–27; see also OSC, para. 25.  

100 OSC, p. 12.  
101 AFPT, p. 4.  
102 AFPT, p. 4.  
103 AFPT, p. 5.  
104 AFPT, p. 4.  
105 AFPT, p. 5.  
106 OSC, para. 27.  
107 ICCB, p. 3.  
108 IIMA, para. 4.  
109 ICCB, p. 4.  
110 IIMA, paras. 5–7 and 9–12.  
111 ICCB, pp. 4–5.  
112 IIMA, para. 21.  
113 IIMA, para. 22 (h)  
114 OSC, para. 30.  
115 IIMA, paras. 18–20 and 22 (g) (h).  

       


