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مجلس حقوق اإلنسان

الفريق العامل المعني باالستعراض الدوري الشامل

الدورة األربعون

 24كانون الثاني/يناير  4 -شباط/فبراير 2022

موجز ورقات المعلومات المقدمة من الجهات صاحبة المصلحة بشأن

توغو*

تقرير مفوضية األمم المتحدة السامية لحقوق اإلنسان

أوالا -معلومات أساسية
-1

ُعد هذا التقرير عمالً بقراري مجلس حقوق اإلنسان  1/5و ،21/16مع مراعاة دورية االستعراض
أ ّ

الدوري الشاام .والتقرير موز لوراا المعلوما المقدمة لل االساتعراض الدوري الشاام .م  27زهة

()1

ص ا اااحبة المو ا االمة وهو مقدو في ش ا ااب .موز ققىداً بالمد ا او ا ا لعدد ال لما

م الجها

ويتض ا اام

فرعاً مستقالً لمساهمة المؤسسة الوطنية لمقوق
بناء عل التقىد ال ام .بمبادئ باريس
اإلنسان المعتمدة ً

ثانيا -المعلومات المقدَّمة من المؤسسسسسسسسسسة الوونية لحقوق اإلنسسسسسان المعتمدة نا ا
على التقيد الكامل بمبادئ باريس
-2

أشا ا ا اااد

اللجنة الوطنية لمقوق اإلنسا ا ا ااان بالجهود التي قبذلها المبومة في سا ا ا اابى .قهى ة رو

أفض ا ا اا .الحتجاص ا ش ا ا اارات المس ا ا االورة حريتهل وأعررر ع ارقياحها للتدابىر المترذة اس ا ا ااتجابة لل وراء

كوفىد ،19-بما في ذلك اإلفراج ع  1 048ممتج ًا في عاو  2020غىر أنها قش ا ا ا ا ا ااعر بالقل لصاء نق
المراف الطبياة ومو يي اإلطاار الطبي في السا ا ا ا ا ا ااجون م أزا .قوفىر الرعااةاة الطبياة ال اا ياة للممتج ي

وراإلض ا ااافة لل ذلك ،ةس ا اااور اللجنة الوطنية القل لصاء اكت،اا الس ا ااجون ،الذي ي يد م قياام ب ء وقىرة
م اكت،اا السا ااجون ،وذلك بوسا ااا .

معالجة القضا اااةا وحثر المبوم ىة عل بذ ك .زهد ممب للترمي
منها قطبى قدابىر بديلة لالحتجاص واعتماد اسا ا ا ااتراقيجية إلعادة اإلدماج ودعر السا ا ا االطا القضا ا ا ااا ية لل

اإلسا اراي في التمقى في القض اااةا ويس اااور اللجنة القل أةضا ااً لصاء عدو وزود صن انا الحتجاص النس اااء في

مع،ل وحدا

*

التمقيقا

()2

ا ولية

قودر هذه الوثيقة م دون قمرير رسمي
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ورحباار اللجنااة الوطنيااة لمقوق اإلنس ا ا ا ا ا ا ااان بااالقياااو في عاااو  2018بااحلماااق ا ليااة الوطنيااة لمنع

التعذيب (ا لية الواا ية الوطنية) باللجنة ورتيعىلها ابتداء م عاو  2019بىد أنها شا ا ا ا اادد عل ضا ا ا ا اارورة

ق ويد ا لية الواا ية الوطنية بمى انىتها الراصة لتمبىنها م االضطالي بمهمتها بيعالية وأعررر ع القها
لصاء ب ء وقىرة التمقيقا في ادعاءا

لل السلطا
-4

التعذيب أو لسا ا ا ا ا ا اااءة المعاملة ،بما في ذلك قلك التي ادمتها اللجنة

وحثر المبومة عل فتح واست ما التمقيقا

في هذه االدعاءا

()3

والح،اار اللجنااة الوطنيااة أنا منااذ هور أو حااالااة في قوغو في ذار/مااار  ،2020قعاااني زميع

زوانب المياة االزتماعية واالاتوااادةة والمؤساسااية ا ثار الساالبية لوراء كوفىد 19-ورمجرد لعالن حالة الطوارئ
الوامية ،أنشا

اللجنة الوطنية مرصادًا يتول قجميع ك .االدعاءا المتعلقة بانتهاكا حقوق اإلنساان المتوالة

بحدارة حالة الطوارئ الوامية بهد

ققدةل قوصايا لل المبومة م أز .قمساى حماةة حقوق اإلنساان في هذه

اليترة االسا ا ااتثنا ية واد واص المرصا ا ااد، ،ال قمقيقاق  ،عل عشا ا اار حاال انتهاكا م عومة لمقوق اإلنسا ا ااان

ُنسابر لل القوة الراصاة المشاتركة لمبافمة وراء كوفىد 19-وقشام .هذه االنتهاكا االغتوااو واالعتداء عل
الغىر بالضا ا اارو والتعني والعنص المتعمد و،سا ا ااا ر في ا رواق البش ا ا ارية واد أحالر اللجنة الوطنية االدعاءا
()4

لل السلطا المرتوة ،وال قتوفر حت ا ن أي معلوما ع نتا ج التمقيقا

ثالثا -المعلومات المقدمة من الجهات األخرى صاحبة المصلحة
()5

ألف -نطاق االلتزامات الدولية

والتعاون مع اآلليات والهيئات الدولية لحقوق اإلنسان

()6

-5

أوصا ا ا ا اار الوراا المشا ا ا ا ااتركة  3و 4و 9بالتوا ا ا ا اادي عل البروقوكو اال،تياري الملم بالعهد

-6

وأوصاار من،مة العيو الدولية بالتواادي عل البروقوكو اال،تياري القياقية القضاااء عل زميع

الدولي الرات بالمقوق االاتوادةة واالزتماعية والثقا ية

()7

أش ا ا ا اابا التمىى ض ا ا ا ااد المرأة ،والبروقوكو اال،تياري الملم بالعهد الدولي الرات بالمقوق االاتو ا ا ا ااادةة

واالزتمااعياة والثقاا ياة ،واقيااقياة من،ماة العما .الادولياة للعماا المن لىى ( 2011 ،رال  ،)189واقيااقياة عادو
()8

ققادو ز ار ل المرو والج ار ل المرق بة ضد اإلنسانية ،ون،او روما ا ساسي
-7

وأوصر الوراة المشتركة  3بالتودي عل اقياقية من،مة العم .الدولية رال  176بش ن السالمة

-8

وأوص اار المملة الدولية للقض اااء عل ا س االمة النووية ب ن قو اادق قوغو عل معاهدة ح،ر ا س االمة

-9

وأوصار من،مة العيو الدولية بما يلي ' '1ققدةل اإلعالن المنواوت علي في المادة  6-34م

()9

والومة في المنازل ،بنهاةة عاو 2023

النووية باعتبار ذلك مس لة دولية ملمة ،ور ن قشجع الدو ا ،رى عل االنضماو لل المعاهدة

()10

بروقوكو المىثاق ا فريقي لمقوق اإلنس ا ا ااان والش ا ا ااعوو بش ا ا ا ن لنش ا ا اااء الممبمة ا فريقية لمقوق اإلنس ا ا ااان

والشا ا ااعوو للسا ا ااماق لمفراد والمن،ما غىر المبومية بالوصا ا ااو المباشا ا اار لل الممبمة و' '2قوزي دعوة
دا مة لل اإلزراءا

الراصا ا ا ا ا ا ااة لممل المتمدة وابو صيا ار اليري العام .المعني باالحتجاص التعسا ا ا ا ا ا اايي

والمقرر الرات المعني بالم في حرية التجمع الساالمي وق وي الجمايا

والمقرر الرات المعني بالم

في المياه والوار الوامي و' '3متابعة رساالة المقرري الراصاى بشا ن القىود المدرزة في اانون التجمع
()11

والت،اهر السلمىى في عاو 2019

-10

وأوصا ا اار اللجنة ا فريقية لمقوق اإلنسا ا ااان والشا ا ااعوو بالتوا ا اادي عل الوا ا اابو التالية لمقوق

اإلنساان ' '1بروقوكو الن،او ا سااساي للممبمة ا فريقية للعدالة وحقوق اإلنساان و' '2بروقوكو المىثاق

2
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ا فريقي لمقوق اإلنسااان والشااعوو الرات بالمساانى

كما أوصاار بتقدةل لعالن بموزب المادة  )6(34م

البروقوكو المنشئ للممبمة ا فريقية لمقوق اإلنسان والشعوو

()12

با  -اإلوار الووني لحقوق اإلنسان

()13

أوصا اار الوراة المشا ااتركة  12بحلغاء القوانى التي ققىد المريا المدنية ،ال سا اايما القانون الجديد
-11
المتعل بمرية التجمع والمشا ا ا ا اااركة في ال،اه ار العامة بطريقة سا ا ا ا االمية ،وراعتماد مشا ا ا ا ااروي اانون لتع ي
المتعلقة
وحماةة حقوق المدافعى ومرسا ا ا ا ااوو قنيىذي لهذا القانون بنهاةة عاو  ،2021ورمراعاة الروا ا ا ا ااا

بمماةة المدافعا ع حقوق اإلنس ا ا ا ا ااان ،ومنش ا ا ا ا اااء لية مؤسا ا ا ا ا اس ا ا ا ا ااية لتوفىر حماةة فعلية للمدافعى بملو

عاو  ،2023ورضمان بى ة عم .منة للمدافعى
-12

()14

وأوصر الوراة المشتركة  6باستعراض اانون العقورا

واانون الومافة واالقوا واانون ا م

السا ا ا ااىبراني ل ي قتماشا ا ا ا هذه القوانى مع أ فضا ا ا اا .الممارسا ا ا ااا والمعايىر الدولية في مجا حرية التعبىر
وأوصار الوراة المشاتركة  6أةضااً بتعدي .القانون  010-2019الواادر في  12و/أغساطس  2019الذي
ةعد القانون  010-2011الوا ااادر في  16أةار/مايو  2011لل زانب اانون العقورا م أز .ضا اامان
التش ا ا ااهىر وفقا للمادة  19م العهد الدولي

الم ال ام .في حرية التجمع الس ا ا االمي ،ورحص ا ا ااالق قش ا ا اريعا
الرات بالمقوق المدنية والسياسية ،وراعتماد لطار لمماةة الوميىى م االضطهاد والترهىب والمضاةقة،
وروضا ا ا ا ا ااع ،طة عم .لضا ا ا ا ا اامان امتثا اوانى اإلنترنر المعايىر الدولية ،وراالمتناي ع اعتماد أي اوانى
قن

-13

عل الراابة أو التمبل غىر المبرر في ممتوى وسا

()15

اإلعالو االزتماعية والتقلىدةة

وأوصا ا ا ا اار الوراة المشا ا ا ا ااتركة بما يلي '1' 8قعدي .اانون العقورا بمىث ة ،ذ في االعتبار م

الن اااحي ااة الجن ااا ي ااة دور الر يس وميهوو التواطؤ و' '2التعجى اا .باااعتم اااد اااانون زااديااد ليزراءا

والبيااانااا

الجن ااا يااة

والمرت عل أن ين عل عاادو ققااادو أعمااا التعااذيااب ،وعاادو مقبوليااة االعت ارفااا
بواسااطة التعذيب ،وحذ أي لشااارة لل عقورة اإلعداو و' '3اعتماد مرسااوو قنيىذ اانون المساااعدة القانونية
()16
وضمان قعميل هذا القانون عل أصماو المه القانونية وعامة النا
-14

المنت عااة

وأوصا ا ا اار الوراة المشا ا ا ااتركة  14بتعدي .القوانى التي قن،ل اسا ا ا ااتعما القوة ،ال سا ا ا اايما المرسا ا ا ااوو

رال  013-2013بش ا ا ن حيظ الن،او العاو واس ا ااتعادق  ،لجعلها متماش ا ااية مع المعايىر الدولية ،مث .المبادئ
ا س اااس ااية بشا ا ن اس ااترداو القوة وا س االمة النارية م زانب المو يى المبليى بحنياذ القوانى  ،وذلك ،عل

وز الرواوت ،باساتعراض ا ساس القانونية الساتعما القوة وروضاع اواعد دقيقة بشا ن اساتعما القوة م
ا م في سا ااياق حيظ الن،او أثناء الم،اه ار

زانب اوا
اانون اإلزراءا

وأوصا اار الوراة المشا ااتركة  14أةض ا ااً باعتماد

الجنا ية والمرت عل قضا ا ا اامىن عدو زواص ابو االعترافا

وا اوا المنت عة بواسا ا ا ااطة

التعذيب ،والضا اامانا القانونية للوااةة م التعذيب ،بما في ذلك الموا ااو عل مسا اااعدة مماو في مرحلة
()17

االحتجاص لدى الشرطة

جيم -تنفيذ االلتزامات الدولية المتعلقة بحقوق اإلنسسسسسان مع مراعاة القانون الدولي اإلنسسسسساني
الواجب التطبيق

-1

المسائل الشاملة لعدة قطاعات

المساواة وعدو التمىى
-15

طري

GE.21-15702

()18

أوصار اللجنة المشاتركة  13بسا لصاالحا إلصالة التمىى بى الجنساى م اانون الجنساية ع

' '1منح المرأة التوغولية الم في نق .زنس ا ااىتها لل أبنا ها عل ادو المس ا اااواة مع الرز .و' '2منح المرأة
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التوغولية الم في نق .زنسا ا ا ا ا ا ااىتها لل صوزها عل ادو المسا ا ا ا ا ا اااواة مع الرز .و' '3ومنع فقدان النس ا ا ا ا ا اااء
التوغوليا

-16

المجنسا

،ر عل أسا

زنسىته عند لنهاء ال واج ومصالة أي قمىى

()19

الجنس

وأوصا اار الوراة المشا ااتركة  5بحلغاء التجريل عل ا فعا الجنسا ااية المثلية الرضا ااا ية بى البالغى

في اانون العقورا

والتجريل والمعاقبة عل أي شا ا ا ااب .م أش ا ا ا ابا التمريض عل التمىى أو ال راهية أو
نساااء مجتمع الميل وضاامان المساااواة بى الجميع أماو القانون بحدراج المى .الجنسااي

العنص التي قسااتهد

والهوية الجنسا ا ااانية ضا ا اام أسا ا ااس التمىى المم،ورة المنوا ا ااوت علىها في الدسا ا ااتور التوغولي وقشا ا ااجيع

التثقي

الجنسااي دا .،ا ساار والمجتمعا

والوصاال والتمى الذي ةسااتهد

المملية إلصالة الممرما

نساااء

مجتمع الميل وأوص اار الوراة المش ااتركة  5أةضا ااً بوض ااع لطار ممدد للمماةة م التمىى القا ل عل المى.
الجنسي والهوية الجنسانية ليتيا

-17

()20

مجتمع الميل في مجا العمالة والومة والتعليل

والح،ر الوراة المشااتركة  10أن بعض القوالب النمطية والمعتقدا قؤدي لل ساالو قمىى ي أو

حت لل ارق او ز ار ل ضاد المواابى بالمه
أيدي مرتطمي

فيي عاو  ،2017ا،تطص طي .موااو بالمه وات .عل

ورعد أن ألقر الشارطة القبض علىهل ،أكدوا أنهل ا،تطيوا الطي .الرق او زريمة طقوساية

وح ل عل ،مساة أشارات بالساج  45عام ًا في الممبمة الجنا ية ببا اًر في قشاري الثاني/نوفمبر 2019
ُ
وأوصا ا اار الوراة المشا ا ااتركة  10بحنشا ا اااء ليا رسا ا اامية فعالة لمماةة وقع ي حقوق ا شا ا اارات الموا ا ااابى
()21

بالمه في قوغو

التنمية والبى ة وا عما التجارية وحقوق اإلنسان

()22

-18

ذكر من،مة ) Just Atonement Inc (JAIأن قغىر المناخ ةشا ااب .قهديداً ،طى اًر لتوغو بسا اابب

ارقياي درزا

الم اررة والتغى ار في أنماط هطو ا مطار وقدهور الس ا ا ا اواح .وأوص ا ا ا اار اللجنة ب ن قعم.

قوغو عل وز السارعة عل قع ي التنمية المساتدامة والقادرة عل الوامود في المناط الريمية والمضارية

واالسا ااتعداد لالنهيار الممتم .والوشا اايك للن،او المنا،ي وينبغي أن ق ون قوغو مسا ااتعدة السا ااتيعاو ال يادة
في قنق .ا فراد دا .،حدودها والت ي
()23

م أسالىب الايش
-19

مع هذه ال يادة ،ن قغىر المناخ يؤثر في اس ا ااتدامة ال راعة وغىرها

والح،ر الوراة المشاتركة  3أن حاال

انتها حقوق اإلنساان المتوالة ب نشاطة الشاركا

القا مة

موثقة في قوغو وعل الرغل م وزود لطار اانوني ،فحن بعض الشركا قتجاوص المعايىر الميروضة ،بما

في ذلك ل،ال الش ا ا ا ااركا االس ا ا ا ااتررازية بالتقىيما

البى ية ولل قو ا ا ا اادق قوغو عل اقياقية من،مة العم.

الدولية رال  176بش ا ا ن السا ااالمة والوا اامة في المنازل وأكثر م  60في الما ة م الو ا ص المسا ااتمدثة

و ا ص هشا ااة ويشا ااغلها عما مؤاتون مبليون بمهمة أو مرقبطون بمؤسا اسا ااا

قو ي

بوا اار الن،ر ع

طبيعة ا نشاطة ومدقها وأوصار الوراة المشاتركة  3بحنشااء ممبمة ،اصاة لقمع أعما اليسااد وغىرها م
()24

الج ار ل المماثلة
-20

وأكد

الوراة المش ا ااتركة  9أن اهرة مو ا ااادرة أ ارض ا ااي الس ا اابان قتياال في قوغو واد واف البلد

عل لشا ا ا ار ض ا ااماةا ن ي المل ية المتو ا اا .ب نش ا ااطة ص ا ااناعة قعدي اليوس ا اايا

بتعويضا ااهل ع طري حياصة أراض صراعية بديلة وعل الرغل م االلت اما
في الوار الماض ا اار حياصة أةة أراض بغرض الس ا ااماق للمجتمعا

في المياوض ا ااا

التي اطعتها الدولة ،ال قجري

المملية بمواص ا االة ممارس ا ااة ال راعة ولل

قوضاع بعد الوايغة النها ية لقانون التعدي الجديد والح،ر الوراة المشاتركة  9أن المجتمعا

في مناط نشاااط ا لوااناعا
ما يتعارض مع قوصيا

4

المتعلقة

التي قايش

االسااتررازية ال قشااار في عملية لعداد ققىيل ا ثر البى ي واالزتماعي ،وهو
()25

مبادرة الشيا ية في الوناعة االستررازية
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الحقوق المدنية والسياسية

المرية وا مان عل شرو
ح اليرد في المياة و ّ
-21

()26

الح،ر اللجنة المش ا ااتركة  16أن المادة  13م دس ا ااتور قوغو ق ي .ح ك .ش ا اار

اإلاليل الوطني في السا ا ا ا ا ااالمة البدنية والعقلية وفي المياة وا مان ومع ذلك ،واعر في السا ا ا ا ا اانوا

ز ار ل ات .كان ضا ا ا ااماةاها م ال بار والشا ا ا ااباو وا طيا
ه ا ااذه ا فع ا ااا غىر معروفى

وال قراع

ولل ق

حيظ الن ،ا اااو ال ال،رو

أ،طاء الشا اارطة وفي اليترة ما بى

وكانون ا و /دةسمبر  ، 2020ات .عدة أشرات برصات اوا

ا م في رو

النارية وال اس ا ااتردامها وقعرض ،رون للض ا اارو حت المو عل أيدي اوا
()27

التجو في بداةة ا صمة الومية النازمة ع وراء كوفىد19-

-22

ا ،ىرة

التمقيقا بنتيجة ا  ،وال ي ا مرق بو

في اسا ا ا ا ا ا ااتر ا ااداو القوة في عملي ا ااا

وال اإلزراءا  ،وال قمدد المسا ااؤوليا في حاال

ةايش في

والح،ر الوراة المشا ا ا ااتركة  7قسا ا ا ااجى 19 .حالة م حاال

و/أغسا ااطس 2017

ال قبرر وزود ا سلمة

ا م ،ال عمليا ح،ر

االعتداء الم عوو عل المياة وعل

السا ااالمة البدنية ،بما في ذلك  12حالة موثقة م بىنها حالتا وفاة ،في سا ااياق ا صمة الوا اامية النازمة ع

وراااء كوفىااد 19-و،ال فترة ح،ر التجو لل غاااةااة  20أةااار/مااايو  2020وأعلناار المبومااة في الغاالاب
في هذه القض ا ا ا اااةا المرتلية ،ل

الس ا ا ا االطا لل قعل حت ا ن ع أةة نتا ج ويقا لن

ع فتح قمقيقا

والح،ر الوراة المش ا ا ااتركة  7أن حاال

عديدة قتعل بم اعل قعذيب ومس ا ا اااءة معاملة اد س ا ا ااجلر

بعض الماال
-23

()28

بدنية وأعما قعذيب ومساءة معاملة

المتعلقة بالم في المياة نازمة ع اعتداءا

بتا طىر الم،ااه ار المتوا ا ا ا ا ا الاة باالمطاالاب

ووثقار مناذ االسا ا ا ا ا ا ااتعراض ا ،ىر وقرقب مع،ل هاذه المااال

السااياسااية وأثىر كذلك ادعاءا كثىرة قتعل بالتعذيب و،اصااة بحساااءة المعاملة في أماك االحتجاص لدى

الشرطة في مدينة لومي وفي المناط الدا،لية م البلد وفي اليترة ما بى عامي  2017و ،2018شهد

قوغو أصمة ازتماعية وس ااياس ااية ،رزر فىها م،اه ار كثىرة ن،مها ا تال م  14ح ر ًا س ااياس ااي ًا معارض ا ًا
للمطالبة بحصا ااالحا دسا ااتورية ومؤس ا اسا ااية وسا ااياسا ااية وأسا ااير مع،ل هذه الم،اه ار  ،التي امعتها اوا

ا م والدفاي بعنص وشا ا ا ا ا ا ااار في امعها أفراد الجيش أحيان ًا ،ع مقت .ما ال ةق .ع  20مدنيا ،بىنهل 5
ااص ا اري  ،في اليترة م  19و/أغسا ااطس  2017لل  13نيسا ااان/أبري 2019 .ويالحظ أن  9أشا اارات
لقوا حتيهل زراء لطالق النار ،و 11شاارو ا ًا نتيجة للتعذيب وغىره م ضااروو المعاملة أو العقورة القاسااية
()29
أو الاللنسانية أو المهىنة ،لل زانب عدد كبىر م الجرح واالعتقاال وفقا لعدة موادر

-24

قسا ا ااج .ك .عاو أثناء االحتجاص وعل سا ا اابى.

والح،ر الوراة المشا ا ااتركة  8بقل أن عدة و يا

المثاا  ،سا ا ا ا ا ا ااجلار الجمااعاة المسا ا ا ا ا ا اايمياة للعما .عل للغااء التعاذياب في قوغو  9و ياا

في كاابااناانون في

عاو  ،2014و 8و يا في عاو  ،2015وحالة وفاة واحدة في عاو  2016وراإلضااافة لل ذلك ،سااجلر 34
في سا ااج أقاكامبي المدني في عاو 2020

حالة وفاة في سا ااج لومي المدني في عاو  2018و 3حاال

وأسا ااباو هذه الو يا متنوعة وقتعل بمشا اااك .صا اامية مث .نورا

وهي حاال

الوا ااري والتهابا

الر ة واليشا اا .ال لوي،

قنجل بوا ااورة مباشا ارة أحيانا ع مشا اااك .الن،افة الوا اامية واالكت،اا في السا ااجون وأوصا اار

الوراة المشاتركة بما يلي '1' 8المد م اكت،اا الساجون بوساا  .منها قيضاى .العقورا البديلة لالحتجاص

و' '2اقراذ قدابىر لتمسا ا ا ااى لمبانية حوا ا ا ااو ا شا ا ا اارات المسا ا ا االورة حريتهل عل المياه والغذاء والرعاةة
و' '3اعتماد سا ا ا ااياسا ا ا ااة وطنية للسا ا ا ااجون ق ،ذ في االعتبار لعادة اإلدماج وقروا ا ا ا
و' '4لزراء قمقيقا
-25

في زميع حاال

الوفاة أثناء االحتجاص

وأوصاار الوراة المشااتركة  14بوضااع ومنياذ ن،او دا،لي للسااجون ةمدد طريقة عم .المؤس اسااا

اإلص ا ا ااالحية ويبر حقوق ووازبا

GE.21-15702

()30

لها المى انية الالصمة

الس ا ا ااجناء والمو يى المبليى بم ارس ا ا ااتهل ،وقرض ا ا ااع ل زميع أماك
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االحتجاص في البلد وأوصا اار الوراة المشا ااتركة  14بحنشا اااء هياك .أسا اااسا ااية صا اامية قضا اال مو يى دا مى

لتقدةل الرعاةة الوا ا ا اامية في ك .سا ا ا ااج  ،ورحعادة الن،ر عل سا ا ا اابى .االسا ا ا ااتعجا في قدابىر منع ال يا ار

()31

المترذة في سياق مبافمة وراء كوفىد 19-والسماق ب يا ار الممتج ي مع اقراذ التدابىر الومية المناسبة

لاامة العد  ،بما في ذلك اإلفال م العقاو ،وسيادة القانون
-26

حاال

ادمر الوراة المشاتركة  2التوصايا

التالية ' '1لزراء قمقيقا

القت .بالرصات وم،ضاي أي شر

ون يهة في زميع ادعاءا التوقي

()32

ساريعة وشااملة ون يهة في زميع

ةشتب في قورط لمماكمة عادلة و' '2لزراء قمقيقا

دقيقة

واالحتجاص التعسا ا ا ا ا اايىى والمماكما غىر العادلة وضا ا ا ا ا اامان قماشا ا ا ا ا ااي

اإلزراءا مع ا حباو القانونية و' '3ضا ا ا اامان احتراو ا زا ال منية لالحتجاص السا ا ا اااب للمماكمة ،واقراذ

قرقىبا

عمليا
-27

وحقوق اإلنسااان أثناء

لعقد مماكما عادلة ومنوااية و' '4اقراذ قدابىر لضاامان احتراو اإلزراءا
التوقي

()33

وأوصر الوراة المشتركة  1بما يلي ' '1التمقى في أفعا التعذيب ومساءة المعاملة التي ارق بها

أعوان الاادولااة أثناااء الم،اااه ار التي ن،مهااا الم و الوطني ا فريقي وديناااميبيااة القس كبوصدرو ومماااكمااة

مرق بىها و' '2لنشااء واساترداو لية مساتقلة للتمقى في الشاباوى المتعلقة بالتعذيب أو لسااءة المعاملة عل
أيدي أفراد الش اارطة أو اوا

ا م

()34

المتعلقة بالتعذيب ومساءة المعاملة

-28

و' '3قدريب القض اااة والممامى والمدعى العامى عل المعايىر الدولية

وأوصر الوراة المشتركة  14باقراذ زميع التدابىر الالصمة للتمقى في ادعاءا التعذيب ومساءة

الاماع ا ا ااامال ا ا ااة وقاق ا ا اادةال مارقا اباي ه ا ا ااذه االناتاه ا ا اااك ا ا ااا

الاما عاوماىا للا

الاع ا ا اادال ا ا ااة ومات ا ا اااباع ا ا ااة الاقارار راال

 ECW/CCJ/JUD/06/13الوا ا ااادر ع ممبمة العد التابعة للجماعة االاتوا ا ااادةة لدو غرو أفريقيا
بشا ن أعما التعذيب الواردة في ققرير اللجنة الوطنية لمقوق اإلنساان وأوصار الوراة المشاتركة  14أةضااً
باإلساراي بحزراء قمقيقا دقيقة ون يهة في زميع ادعاءا لفراط اوا ا م في اسااتعما القوة ورتقدةل ك.
()35

م ةشتب في قورط في هذه ا عما لل مماكمة عادلة

المريا ا ساسية والم في المشاركة في المياة العامة والسياسية

()36

-29

الحظ قماالص القوى الادةمقراطياة أن قوغو قطاالاب زميع الطوا ص الادينياة  -بااسا ا ا ا ا ا ااتثنااء ال ااثوليك

والبروقسا ااتانر والمسا االمى  -بالتسا ااجى .بوا ااية زماية دينية لدى مديرية الشا ااؤون الدينية في و اصرة الشا ااؤون

اإلاليمية وفي حى ةس اامح للجماعا الدينية غىر المس ااجلة بالعم ،.فحنها ال قس ااتطيع المو ااو عل م اةا

معىنة دون قساجى .وقشام .هذه الم اةا إلاإلعياء م رساوو االساتىراد للمشااريع اإلنساانية واإلنما يةإل و إلق ي.
المبومة بتوفىر مدرسا ا ا ااى للمدار الراصا ا ا ااة ورتقدةل المسا ا ا اااعدة الراصا ا ا ااة في حاال

ال وار الطبيايةإل

وقمنح الطوا ص الدينية بمجرد قسااجىلها المقوق نيسااها التي ةم ،بها ال اثوليك والبروقسااتانر والمساالمون
وأوص التمالص بمعالجة طلبا

-30

قسجى .الجماعا

الدينية وابو زميع الطلبا

()37

المست ملة

وأوص ا ا ا ا ا اار الوراة المش ا ا ا ا ا ااتركة  2بما يلي ' '1حماةة وقع ي حرية المواطنى في التعبىر والرأي

و' '2ضا ا ا اامان الم في التجمع والت،اهر السا ا ا االمىى دون عوا  ،وقجنب االحتجاص التعسا ا ا اايي واإلفراط في
اسا ا ا ا ا ا ااتعماا القوة في قا طىر هاذه التجمعاا

و' '3للغااء زميع القوانى التي قتعاارض أحباامهاا مع المعاايىر

الدولية و' '4قعدي .أحباو اانون ا م الدا،لي التي قن
أو منع الوصااو للىها ومغالق زميع االقواااال

عل لصالة الممتويا

المنش ا ا ا ا ااورة عل اإلنترنر

اإلل ترونية لضاامان سااالمة الوااميىى وحمايتهل في أداء

عملهل و' '5اقراذ قدابىر اانونية لمماةة المدافعى ع حقوق اإلنسان والوميىى والمدونى وقسهى .عملهل

6

()38
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وأش ااار المجلس الدولي لمقوق اإلنس ااان لل أن وض ااع حقوق اإلنس ااان في قوغو ،ذ في التدهور

مناذ انادالي االحتجاازاا

لذلك ،ةجري اسا ااتهدا

المطاالباة باالادةمقراطياة في و/أغسا ا ا ا ا ا ااطس  2017في زميع أنمااء البلاد ونتيجاة

زميع ا شا اارات الذي يروزون للدةمقراطية وين،مون احتجازا

سا االمية بالتوقي

واالحتجاص ورتليى التهل وققمع الم،اه ار بالعنص ،ويعتق .الممتجون ويمتج ون بسا اابب ممارسا ااة حريتهل

في الشاواري ،ال اليترة االنترابية

في التعبىر والت،اهر واد منعر السالطا التوغولية زميع االحتجازا
في كانون ا و /دةسمبر  2019وقواص .السلطا امع المعارضة بالمد م حرية التعبىر واالعتداء عل
الوااميىى والمدافعى ع حقوق اإلنسااان والناشااطى السااياسااىى  ،ال ساايما الذي ةعتبرون مناو ى لموااالح
أعض ا اااء المبومة أو لقوا

التسجى .لل المن،ما

ا م

وفي بعض الماال  ،امتنعر الس ا االطا التوغولية ع قس ا االيل ش ا ااهادا
()39

التي ةُعتبر أنها قنتقد السياسة المبومية

وأشار الوراة المشتركة  17لل أن المبومة اعتمد في ذار/مار  ،2020في ،ضل المرو
-32
عل وراء كوفىد ،19-القانون رال  005-2020الو ا ا ااادر في  30ذار/مار  2020لتمبى المبومة م
اقراذ قدابىر بموزب م ارس اايل في مجاال قرض ااع للقانون وال ةس اامح هذا القانون بممارس ااة المريا
،ال فترة ور اااء كوفى ااد 19-وقن الم ااادة ا ول م ه ااذا الق ااانون عل أنا ا ةجوص للمبوم ااة أن قتر ااذ،
العامة

بموزب مرسا ا ااوو ،في غضا ا ااون  6أشا ا ااهر اعتبا ًار م  16ذار/مار  ،2020أي قدبىر في مجا ةرضا ا ااع
للقانون م أز .مبافمة انتشا ا ا ااار وراء كوفىد 19-وحماةة السا ا ا اابان م ،طر العدوى واد ُمدد العم .بهذا
الترقىب ثال م ار ،ال هذه اليترة م ا صمة الو ا اامية حىث أعلنر الس ا االطا حالة الطوارئ الو ا اامية
()40
وقم،ر هذه التدابىر ممارسة المقوق والمريا العامة وكذلك المقوق المدنية ،ال فترة الوراء هذه

-33

والح،ار الورااة المشا ا ا ا ا ا ااتركاة  5أن المن،ماا

باس ااتمرار ص ااعورا في ق وي الجمايا
الجمايا

التي قهد

التي قادافع ع حقوق نسا ا ا ا ا ا اااء مجتمع الميل قواز

وفي الوااع ،يرفض المس ااؤولون لص اادار ش ااهادا قس ااجى .ليا دة

ص ا ا ا ا ا اراحة لل حماةة المثليا والمثلىى وم دوزي المى .الجنسا ا ا ا ا ااي ومغايري الهوية

الجنس ااانية وحاملي ص اايا الجنس ااى والمثلىى وم دوزي المى .الجنس ااي ومغايري الهوية الجنس ااانية وأحرار
الهوياة الجنس ا ا ا ا ا ا ااانياة وق ون ذريعاة الرفض عمومااً عادو قواف المهماة مع المعاايىر والثقاافاا االزتمااعياة،
()41

لذ قعتبر هذه الجمايا

مساهمة في قشجيع المثلية الجنسية

ح،ر زميع أشبا الرق

( )42

-34

أشا ااار وكالة حقوق اإلنسا ااان لل شا اواغ .بشا ا ن أشا اابا الرق المديثة التي قتسا اابب في غموض

حو موىر ا طيا التوغولىى الراضعى للعم .الجبري أو ضماةا العبودةة المن لية أو أشبا أ،رى م
الرق المديث

( (43

-3

الحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية

الم في العم .وفي رو عم .عادلة ومواقية

()44

-35

اطاعا

الح،ر الوراة المش ااتركة  9قدني رو

عم .ومايش ااة العاملى في بعض القطاعا  ،ال س اايما

المنطقة المرة وعل س ا ا ا اابى .المثا  ،ال قس ا ا ا ااتيىد العامال م لزاصة ا مومة وقتعرض النس ا ا ا اااء

الموام .لرطر فقدان و ا يه

()45

عوااب و،يمة عل صمتهل

ويعم .العما واايى لسا ا ا اااعا

طويلة وفي ح اررة ،انقة وقترقب عل ذلك

وأوصا ا ا اار الوراة المشا ا ا ااتركة  3بتنقيح اانون العم .الجديد لجعل متماشا ا ا اايًا مع اقيااىتي من،مة العم.
-36
الادولياة رال  87ورال  98بشا ا ا ا ا ا ا ن المرياة النقاابياة بملو كاانون الثااني/ينااير  ،2023ورت ثي أنشا ا ا ا ا ا اطاة التوعياة

باستمرار بغية لصالة القوالب النمطية والمواز االزتماعية الثقا ية المرقبطة بعم .المدافعا ع حقوق اإلنسان
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الم في الضمان االزتماعي

()46

-37

أشا ااار من،مة  Femme Plus Togoلل أن هور وراء كوفىد 19-أدى لل قباطؤ ااتوا ااادي

وحاال

المطبقة عل أساعار المواد

كبىر وكان ل أثر ازتماعي ملمو

عل زميع سا اابان قوغو ققريبا وال ةعد قباطؤ ا نشا ااطة المدرة للد،.،

اإلفال  ،ومنهاء الردمة ،ومضاعا

القوة الشا ار ية للسابان ،واإلعياءا

الغذا ية لال العوااب البارصة وم المؤس ااص أن حالة الطوارئ المعلنة وكذلك البرامج الوطنية لمبافمة الوراء

لل قس ااتغرق وات ًا طويالً ةبيي للترمي
الي ا الممرومة م االنتياي بالبرامج التي وضعتها المبومة

م حدة الو ااعورا التي يوازهها زميع الس اابان ولل قتمب بعض
()47

الم في مستوى مايشي ال
-38

()48

أشا ااار الوراة المشا ااتركة  3لل أن المبومة اقرذ

،طوا

هامة لمبافمة اليقر وقع ي اإلنتاج

ال راعي لض ا ا ا اامان ا م الغذا ي و،ل الثروة ومع ذلك ،ةجدر باإلش ا ا ا ااارة أن أس ا ا ا ااعار ا غذةة وغىرها م

المواد ا سا ا اااسا ا ااية ما فت ر قت ايد منذ هور أصمة كوفىد  ، 19-وهو ما يثىر اسا ا ااتياء السا ا اابان ال بىر وهذا
الوضاع ةجع .العديد م ا سار في حالة هشااشاة شاديدة وأوصار الوراة المشاتركة  3باالساتمرار في قع ي
ليا

()49

دعل ال راعة التوغولية ،بما في ذلك لمبانية الموو عل اال تمان المورفي ب سعار قيضىلية

الم في الومة

()50

-39

أش ا ا ا ااار الوراة المش ا ا ا ااتركة  4لل أن وراء كوفىد 19-اد س ا ا ا اال الض ا ا ا ااوء م زديد عل مواط

القو ا ااور المتعددة في ن،او الرعاةة الو ا اامية وييتقر القطاي بش ا اادة لل المعدا ا س ا اااس ا ااية ويواز ن،او
وفي بعض ا حياان ق ون رو

الرعااةاة العادياد م التمادةاا

اسا ا ا ا ا ا ااتقباا المرضا ا ا ا ا ا ا في بعض المراك

الو ا ا ا اام ية ردي ة زدا ،بما في ذلك في المناط المضا ا ا ا ارية أو المناط المميطة بالمدن وأوص ا ا ا اار الوراة
المش ا ا ا ا ااتركة  4بت ويد زميع البلدةا بمراك لحالة ق ون مجه ة بالمعدا ال ا ية وراقراذ قدابىر ملموس ا ا ا ا ااة
الستباق ا صما

-40

الومية ،ال سيما م حىث المعدا

والردما

()51

والهياك .ا ساسية للمراك الومية

وأوص اار الوراة المش ااتركة  9بتدريب المهنىى العاملى في اطاي الو اامة والقابال عل حاال

المه والتد .،المببر ،ال سيما في حاال

()52

اإلعااة البورية وسرطان الجلد

الم في التعليل

()53

-41

أوصار الوراة المشاتركة  11بضامان مجانية التعليل االبتدا ي ،ساواء م حىث الت الي

المباشارة أو

غىر المباش ا ا ا ارة ،ومواصا ا ا االة الجهود الرامية لل صيادة معدال االلتماق بالمدار و،يض معدال التسا ا ا اارو،

ال سا ا اايما لدى البنا وا طيا ا كثر حرمانا ،بم فىهل المنتمون لل ا سا ا اار المنريض ا ااة الد ،.،ورتمس ا ااى

ن وعية التعليل بضاامان قوافر الهياك .ا ساااسااية المال مة وقدريب المدرسااى

كما أوصاار اللجنة المشااتركة 11

بااعتمااد زميع التادابىر الالصمة لضا ا ا ا ا ا اماان لدمااج ا طياا ذوي اإلعااااة في المادار  ،م ،ال قهى اة المباني

المدرساية وق ىي

المناهج الدراسية وقو ي
()54

اإلنسان في المناهج الدراسية
-42

مهنىى ذوي ،برة ،وضامان دمج برامج التثقي

في مجا حقوق

والح،ر الوراة المشا ااتركة  9بقل أن ح ا طيا والشا ااباو الموا ااابى بالمه في التعليل قعوا

الو ااعورا المتو االة بالوص اال والتمىى وض ااعص البو اار والة الدعل وأوص اار الوراة المش ااتركة  10بوضااع
لية ون

-43

()55

اانوني يراعيان ا شرات الموابى بالمه في قعليمهل المدرسي وفي حياقهل االزتماعية

وأوص اار الوراة المش ااتركة  15بتنقيح مناهج التدريب بحدراج الوحدة الد ارس ااية المتعلقة بتن،يل المش اااريع

بوص ا ا اايها مادة اا مة بذاقها في زميع مس ا ا ااتويا
8
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الثانوية وغىرها م مراك أو مدار التدريب) وضامان قدريساها منذ بداةة العاو الد ارساي  2023-2022م أز.
()56

قيسىر اإلدماج المهني المقيقي واليعا للشباو المدررى عند قررزهل
-4

حقوق أشخاص محددين أو فئات محددة

النساء

()57

-44

أش ااار من،مة  Femmes plus Togoلل أن العديد م النس اااء يتعرضا ا

عما عنص من لي

وزنس ااي في أي وار م حياقه ويؤثر هذا العنص أةض ا ًا في أض ااعص الي ا مث .البنا غىر الملتمقا
بالمدار  ،والمو يا  ،والمتدررا  ،وذوا اإلعااة وال ق ون المؤس ا ا ا اسا ا ا ااا المسا ا ا ااؤولة ع الوااةة والمنع

والرعاةة فعالة دوما في حا اللجوء للىها وهنا مشبلة حقيقية قتعل بوصو النساء الضماةا لل العدالة
والرعاةة ال ا ية وفي غياو لية رس ا اامية لمماةة الض ا ااماةا ،وأماو ن،رة المجتمع االقهامية ،قتردد الض ا ااماةا

في فضاح قلك ا عما ورفع الشاباوى ومع،ل اللواقي وزدن الشاجاعة للذهاو لل الممبمة يترازع قمر

وفي هذه الماال  ،ةمى .القض اااة لل لس ااقاط الدعوى القض ااا ية أو

ض ااغ أس ااره وقهديد المعتدي علىه

قيسىر صيقة مالية بى الجاني والضمية ،في انتها للقانون الجنا ي الساري
-45

( )58

والحظ المرك ا وروري للقانون والعدالة أن عل الرغل م ح،ر قشا ا ا ااوي ا عضا ا ا اااء التناسا ا ا االية

ا نثوياة باالقاانون ،فاحن انتشا ا ا ا ا ا ااار هاذه ال،ااهرة بى المجموعاا اإلثنياة ال ي ا مرقيعا ًا وكثى اًر ماا ق ون هاذه
الجماعا م سا ا ا اابان المناط الريمية والنا ية التي ال يوزد فىها لنياذ للقانون وراإلضا ا ا ااافة لل ذلك ،فحن
اإلثنية العر

قشااوي ا عضاااء التناساالية ا نثوية مت صاا .في مجتمع قوغو ،وقرّزح العديد م المجموعا
عل القانون المديث واد أوصا ا ا المرك ا وروري ب ن قروا ا ا الموارد عل نمو أفض ا اا ،.لوض ا ااع حد

ال في المناط التي قنتشاار
لتشااوي ا عضاااء التناساالية ا نثوية في قوغو ،سااايا لل قنيىذ القانون قنيىذاً فعا ً
فىهاا ال،ااهرة باالقادر ا كبر ويجاب عل المبوماة أن قعما .عل قثقي المجتمعاا المملياة وقتعااون مع
()59

اادة المجتمع المملي لتشجيع لنهاء هذه الممارسة الثقا ية

-46

وأوصا ا ا ا ا اار من،مة  JAIب ن قضا ا ا ا ا ااع قوغو وقدعل برامج قهد

لل قمبى النسا ا ا ا ا اااء والبنا

م

الموااو  ،عل ادو المساااواة مع الذكور ،عل اليرت التعليمية واالاتوااادةة وينبغي لتوغو أن ق ي .لنياذ

القوانى الس ا ا ا ا ا ااارية التي قم،ر العنص الجنس ا ا ا ا ا اااني قنيىذًا وا ي ًا ومنت،ماً  ،ال س ا ا ا ا ا اايما القوانى المتعلقة ب واج
القاص ار والقوانى التي قممي المرشما السياسيا م المضاةقة وينبغي لتوغو أةض ًا أن ق ي .حوو
المرأة عل الرعاةة الو ا اامية وقىمبنها م التمبل بدرزة أكبر في ا ارراقها اإلنجابية م أز .قمس ا ااى النواقج
()60
الومية لممها والرضع

-47

وأوص اار اللجنة ا فريقية لمقوق اإلنس ااان والش ااعوو بما يلي ' '1اعتماد اانون بش ا ن المو ا

،

لضاامان صيادة مشاااركة المرأة وقمثىلها في هى ا صاانع القرار و' '2مواصاالة الجهود الرامية لل قع ي دور

المرأة في صا اانع القرار وقمقى ق افؤ اليرت و' '3المضا ااي في ق ثي
()61

وعدو التمىى في لطار المساواة واإلنوا

ا طيا
-48

بى الرز .والمرأة

()62

أوص ا اار الوراة المش ا ااتركة  8بض ا اامان فو ا اا .ا طيا الممتج ي ع ال بار ومراعاة احتيازاقهل

الراصة في أثناء االحتجاص ،وقع ي اد ار الجها

ا حدا

GE.21-15702

الجهود الرامية لل قمقى المسا اااواة

()63

في ك .منطقة م مناط البلد

الياعلة في مجا اضاء ا حدا

ومنشاء مرك لقضاء

9
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-49

وأوصا ا اار الوراة المشا ا ااتركة  11بتنيىذ حمال

قوعية بشا ا ا ن أهمية قسا ا ااجى .والدة زميع ا طيا ،

دون قمىى م أي نوي ،وفي زميع مناط البلد ،ومواصاالة الجهود المبذولة باليع .لجع، .دما

التسااجى.

مجانية وأوص اار أةضا ااً ب يادة عدد مو يي المالة المدنية المس ااؤولى ع قس ااجى .الموالىد وق ويدهل بم يد
م اإلمبانا لتنيىذ مهمتهل ،ورالسماق بتسجى .الموالىد في وار مت ،ر في رو معىنة ،مث .بُعد مبان
اإلاامة ع مباقب الس ا ا ا ااج .المدني وفي حا حدو مض ا ا ا اااعيا طبية بعد الوالدة ،ورالتعام .مع اابال

ققلىدةا

()64

يدرك فوا د قسجى .الموالىد

ا شرات ذوو اإلعااة

()65

-50

الح،ر الوراة المشا ااتركة  10أن المادة  8م القانون  2005-2004بشا ا ن المماةة االزتماعية

لمشا ا ا ا ا ا اراات ذوي اإلعااااة قن

عل حقهل في التعليل لماا في المادار العاادةاة أو في المؤسا ا ا ا ا ا اسا ا ا ا ا ا ااا

المترو ا اوا ااة ،وفي الموا ااو عل لعانا

د ارسا ااية ومسا اابانية والمدار ليسا اار مجه ة زميعها في الوار

الماض ا ا اار لتس ا ا ااهى .وص ا ا ااو التالمىذ ذوي اإلعااة وأوص ا ا اار الوراة المش ا ا ااتركة  10بتعدي .اانون المماةة

االزتماعية لمشا ا ا ا اارات ذوي اإلعااة المعتمد في اليترة  2005-2004لجعل أكثر شا ا ا ا ااموال وقماشا ا ا ا اايا مع

االقياقية الدولية لمقوق ا شرات ذوي اإلعااة ،التي قعد قوغو طرفاً فىها

()66

المهازرون والالز ون وملتمسو اللجوء والمشردون دا،لياً
-51

الح،ر اللجنة ا فريقية لمقوق اإلنسااان والشااعوو مع التقدير ما يلي ' '1اعتماد قدابىر اإلدماج

المملي ومنح قوا ا اااريح اإلاامة بوصا ا اايها حالً لوضا ا ااع الالز ى منذ فت ار

طويلة و' '2التوا ا اادي بموزب

القانون  009-2010الوا ااادر في  23ح يران/يوني  2010عل بروقوكو مبافمة قهريب المهازري ع

المبم .القياقية ا مل المتمدة لمبافمة الجريمة المن،مة عبر الوطنية و' 3بناء
طري البر والبمر والجو،
ّ
()67
مرك للمشردي دا،لي ًا في لومي الستقبا المشردي عند المازة

ا شرات عدةمو الجنسية
-52

قمىى

أوص ا اار الوراة المش ا ااتركة  13بمماةة ح ك .طي .في اكتس ا اااو الجنس ا ااية والمياا علىها ،دون

يما ةر

الطي .أو والدة أو أولياء أموره ،ورتوفىر ضا ا اامانا

شا ا اااملة للوااةة م انعداو الجنسا ا ااية،

بسا ااب .منها اعتماد وقنيىذ ،طة عم .وطنية للقضا اااء عل انعداو الجنسا ااية وشا ااجعر الوراة المشا ااتركة 13

المبومة عل لش ا ا ا ار الجها غىر المبومية ص ا ا اااحبة المو ا ا االمة ،بما في ذلك المن،ما غىر المبومية
ووكاال

()68

ا مل المتمدة ،في وضع وقنيىذ ،طة عم .وطنية شاملة للقضاء عل انعداو الجنسية

Notes
The stakeholders listed below have contributed information for this summary; the full texts of all
original submissions are available at: www.ohchr.org(One asterisk denotes a national human rights
institution with “A” status).
Civil society
Individual submissions:
ADF International
;ADF International, Geneva, Switzerland
ADH
;Agence pour les droits de l’homme, Geneva, Switzerland
AFPT
;Association Femme Plus Togo, Lomé, Togo
AI
;Amnesty International, London, United Kingdom
ECLJ
;European Centre for Law and Justice, Strasbourg, France
ICAN
International Campaign to Abolish Nuclear Weapons, Geneva,
;Switzerland
IHR Council
;International human rights council, Chicago, USA
JAI
Just Atonement Inc, New York, USA.
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Rights, The Ligue Togolaise des Droits de L’Homme (LTDH),
The Regroupement des Jeunes Africains pour la Démocratie et
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Initiatives de Droits de l’Homme et de Solidarité (RAIDHS),
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Joint submission 2 submitted by: Association Togolaise pour
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Joint submission 3 submitted by: Collectif des associations
contre l’impunité au Togo, Lomé, Togo
Joint submission 4 submitted by: Centre International de
Conseil, de Recherche et d’Expertise en Droits de l’Homme,
Geneva, Switzerland;
Joint submission 5 submitted by: Clinique internationale de
défense des droits humains de l'UQAM, Montréal, Canada;
Joint submission 6 submitted by: CIVICUS: World Alliance
for Citizen Participation, Coalition Togolaise des Défenseurs
des Droits Humains (CTDDH) Réseau Ouest Africain des
Défenseurs des Droits Humains (West African Human Rights
Defenders Network), Johannesburg, South Africa;
Joint submission 7 submitted by: Coalition des organisations
de la société civile coordonnées par le CACIT, CDFDH,
SMPDD, YMCA/UCJG, PASYD, CEJUS, ACDEP, AGIR
PLUS, Mouvement NUBUEKE, ATDH, Réseau WATCH,
Lomé, Togo;
Joint submission 8 submitted by: Féderation Internationale de
l'Action des Chrétiens pour l'Abolition de la Torture, ACAT
Togo, Paris, France;
Joint submission 9 submitted by: Groupe DESC TOGO,
Dimension Sociale Togo (DST), Action Solidaire pour la
Promotion des Droits Humains (ASPDH), l’Association
Nationale des personnes Atteintes d’Albinisme au Togo
(ANAT), la Ligue des consommateurs du Togo (LCT) et Afrika
Youth Movement Hub Togo, Lomé, Togo;
Joint submission 10 submitted by: CTDDH: (Coalition
Togolaise des défenseurs des droits humains); ATEDHD:
(Association Togolaise pour l’Education aux Droits de
l’Homme et à la Démocratie) ; TAMA’DE: (ONG
d’autopromotion des femmes pour un développement durable)
ANAT: (Association Nationale des Personnes Atteintes
d’Albinisme au Togo); Association HORIZON 21; ONG
ADCF (Association pour la Défense et Conseil des Femmes)
PAFED (Programme d’appui à la Femme et l’Enfance
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