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 مجلس حقوق اإلنسان
 الفريق العامل المعني باالستعراض الدوري الشامل

 والعشرون السادسة الدورة
 ٢٠١٦نوفمرب /الثاين تشرين ١١ - أكتوبر/األول تشرين ٣١

 اإلنسوان لحقووق السامية المتحدة األمم مفوضية أعدته للمعلومات تجميع  
 5/1)ب( مووووف مرفووووق سوووورار مجلووووس حقوووووق اإلنسووووان 15 للفقوووورة وفقووووا  

 16/21مف مرفق سرار المجلس  5 والفقرة

 توغو  
 

هو جتميع للمعلومات الواردة يف تقارير هيئات املعاهدات واإلجراءات اخلاصة،  التقرير هذا
مبا يف ذلك مالحظات الدولة املعنية وتعليقاهتا، ويف تقارير مفوض األمم املتحدة السامي حلقوق 

 موجز شكل يف مقّدم والتقرير اإلنسان ويف غري ذلك من وثائق األمم املتحدة الرمسية ذات الصلة.
 الوثائق إىل العودة يرجى الكامل، النص على ولالطالع دًا باحلد األقصى لعدد الكلمات.تقيّ 

 حلقوق السامية املفوضية من اقرتاحات أو نظر وجهات أو آراء أية التقرير يتضمن وال .املرجعية
و يّتبع املبادئ وه .املفوضية عن الصادرة العلنية والبيانات التقارير يف منها يرد ما خبالف اإلنسان

 حنو على ذُكرت وقد .١7/١١9التوجيهية العامة اليت اعتمدها جملس حقوق اإلنسان يف مقرَّره 
 دورية التقرير إعداد يف وُروعيت .التقرير يف الواردة املعلومات مراجع النص هناية حواشي يف منهجي

 .الفرتة تلك يف حدثت اليت والتطورات االستعراض
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 المعلومات األساسية واإلطار -أوال   
 (١)نطاق االلتزامات الدولية -ألف  

 (٢)المعاهدات الدولية لحقوق اإلنسان -1 
 /مل تُقبلعليها يُصدق مل االستعراض بعد املتخذ اإلجراء السابقة اجلولة أثناء احلالة 
 االنضمام أو التصديق

 اخلالفة أو
 عةةة  لعلىةةةااليةليةةةلمجيععععع االتفاقيةةةل

 (١97٢)  أشكال التمييز العنصري
العهعععععععد العععععععدو  اخلعععععععا  بعععععععاحلقوق 
االقتصععععادية واالجتماعيععععة والثقافيععععة 

(١984) 
  ةةةةةةةا ل  ا ةةةةةةةا الةةةةةةةيةالعهةةةةةةةي

 (١984)املينيلةالسياسيل
اتفاقيععة القضععاء علععى مجيععع أشععكال 

 (١98٣)   املرأة التمييز ضد
 من وغريه التعذيب مناهضة اتفاقية

املعاملعة أو العقوبعة القاسعية  ضروب
 (١987أو الالإنسانية أو املهينة )

الربوتوكعععععععععول االفتيعععععععععاري التفاقيعععععععععة 
 (٢٠١٠مناهضة التعذيب )

الطفل  حلاتفاقيل(١99٠) 
 حقععوق التفاقيععة االفتيععاري الربوتوكععول

 يف األطفععععععال اشععععععرتا  بشعععععع ن الطفععععععل
 (٢٠٠5) املسلحة املنازعات

 التفاقيعععععععععة االفتيعععععععععاري الربوتوكعععععععععول
 األطفععال بيععع بشعع ن الطفععل حقععوق

 ويف الب ععععاء يف األطفععععال واسععععت الل
 (٢٠٠4) اإلباحية املواد

 حقععععععوق حلمايععععععة الدوليععععععة االتفاقيععععععة
 وأفعععععععراد املهعععععععاجرين العمعععععععال مجيعععععععع
 (٢٠٠١ توقيع،) أسرهم

 ذوي األشعععععععخا  حقععععععوق اتفاقيععععععة
 (٢٠١١) اإلعاقة

ة الدوليععععععة حلمايععععععة مجيععععععع االتفاقيعععععع
األشخا  من االفتفاء القسري 

(٢٠١4) 

 الثعععععععععععاين االفتيعععععععععععاري الربوتوكعععععععععععول
 اخلععععععا  الععععععدو  بالعهععععععد امللحععععععق
  والسياسية املدنية باحلقوق

 حقععععوق حلمايععععة الدوليععععة االتفاقيععععة
 وأفععععععراد املهععععععاجرين العمععععععال مجيععععععع
 (٢٠٠١ توقيع،) أسرهم

 /أوو التحفظات
 اإلعالنات

 التفاقيعععععععععة االفتيعععععععععاري الربوتوكعععععععععول
 اشعععععععععرتا  بشععععععععع ن الطفعععععععععل حقعععععععععوق

 املسععععععععلحة املنازعععععععععات يف األطفععععععععال
 ١8(: ٢)٣ املععادة مبوجععب إعععالن)

 ( ٢٠٠5عاماً، 
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 /مل تُقبلعليها يُصدق مل االستعراض بعد املتخذ اإلجراء السابقة اجلولة أثناء احلالة 
 الشعععععععععععععععكو  إجعععععععععععععععراءات

 اإلجععراءاتيقععات و والتحق
(٣)العاجلة

 

 امللحعععععععععععق االفتيعععععععععععاري الربوتوكعععععععععععول
 بععععععاحلقوق اخلععععععا  الععععععدو  بالعهععععععد

تماعيععععة والثقافيععععة واالج االقتصععععادية
 (٢٠٠9)توقيع، 

 امللحق األول االفتياري الربوتوكول
 بععععععاحلقوق اخلععععععا  الععععععدو  بالعهععععععد
 (١988) والسياسية املدنية

 املعععععواد التععععععذيب، مناهضعععععة اتفاقيعععععة
  (١987)٢٢و ٢١و ٢٠

 التفاقيعععععععععة االفتيعععععععععاري الربوتوكعععععععععول
 ،اإلعاقععععة ذوي األشععععخا  حقععععوق

 (٢٠١١)٦ املادة

 علعععععى للقضعععععاء الدوليعععععة االتفاقيعععععة
 العنصعععري، التمييععز أشععكال مجيععع
  (٢٠١5)١4 املادة

 امللحعععععععععق االفتيعععععععععاري الربوتوكعععععععععول
 بععععاحلقوق اخلععععا  الععععدو  بالعهععععد

 والثقافيععة واالجتماعيععة االقتصععادية
 (٢٠٠9 توقيع،)

العهععععععد الععععععدو  اخلععععععا  بععععععاحلقوق 
 4١املدنية والسياسية، املادة 

يعععععععاري التفاقيعععععععة االفت الربوتوكعععععععول
القضاء على مجيع أشكال التمييز 

  ضد املرأة
الربوتوكعععععععول االفتيعععععععاري التفاقيعععععععة 
حقعععععععوق الطفعععععععل املتعلعععععععق بععععععع جراء 

 تقدمي البالغات 
 حقععععوق حلمايععععة الدوليععععة االتفاقيععععة

 وأفععععععراد املهععععععاجرين العمععععععال مجيععععععع
 أسرهم

 مجيععععععع حلمايععععععة الدوليععععععة االتفاقيععععععة
 االفتفععععععععععععععععاء معععععععععععععععن األشعععععععععععععععخا 

  ٣٢و ٣١القسري، املادتان 

، ٢٠١٣شعععجعت اللجنعععة املعنيعععة بعععاحلقوق االقتصعععادية واالجتماعيعععة والثقافيعععة، يف ععععام  -١
واللجنعة املعنيعة بالقضعاء علعى التمييعز ضعد املعرأة وجلنعة حقعوق الطفعل، يف وجلنة مناهضة التعذيب 

، توغععو علععى النظععر يف التصععديق علععى االتفاقيععة الدوليععة حلمايععة حقععوق مجيععع العمععال ٢٠١٢ عععام
 .(4)املهاجرين وأفراد أسرهم

ق وشجعت اللجنة املعنية باحلقوق االقتصعادية واالجتماعيعة والثقافيعة توغعو علعى التصعدي -٢
علععععى الربوتوكععععول االفتيععععاري امللحععععق بالعهععععد الععععدو  اخلععععا  بععععاحلقوق االقتصععععادية واالجتماعيععععة 

مجيعع أشعكال وعلى النظر يف التوقيع على الربوتوكول االفتياري التفاقية القضاء على  (5)والثقافية
البالغعات،  ملتعلعق بع جراء تقعدميالتمييز ضد املعرأة والربوتوكعول االفتيعاري التفاقيعة حقعوق الطفعل ا

. ودععععععت جلنععععة مناهضعععععة التعععععذيب توغععععو إىل التصعععععديق علععععى الربوتوكعععععول (٦)التصععععديق عليهمععععاو 
االفتياري الثاين امللحق بالعهد الدو  اخلا  باحلقوق املدنية والسياسية، والربوتوكول االفتيعاري 

توكعول االفتيعاري امللحق بالعهد الدو  اخلا  بعاحلقوق االقتصعادية واالجتماعيعة والثقافيعة، والربو 
 .(7)التفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييز ضد املرأة
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 صلة ذات أخرى رئيسية دولية صكوك -2 

 السابقة اجلولة أثناء احلالة 
 بعععععععععد املتخععععععععذة اإلجععععععععراءات

 عليها يُصدق مل االستعراض
 االنضععععمام أو التصععععديق

 اخلالفة أو
اإلبعععععادة اجلماعيعععععة اتفاقيعععععة منعععععع جر عععععة 

 واملعاقبة عليها
  

نظععععععععام رومعععععععععا األساسعععععععععي للمحكمعععععععععة    
 اجلنائية الدولية

   (8)بروتوكول بالريمو 
املتعلقععة بععالالجئد وعععد ي  االتفاقيععات 

 ١9٦١اجلنسعية )باسععتثناء اتفاقيععة عععام 
املتعلقعععععععععععة خبفععععععععععع  حعععععععععععاالت انععععععععععععدام 

  (9)اجلنسية(

املتعلقععععة خبفعععع   ١9٦١عععععام  اتفاقيععععة 
 حاالت انعدام اجلنسية

 ١٢ املؤرفععععععععععععععععة جنيعععععععععععععععع  اتفاقيععععععععععععععععات 
وبروتوكوالهععععععععا  ١949آب/أغسععععععععطس 

(١٠)اإلضافيان األول والثاين
 

الثالع  التفاقيعات  اإلضايف الربوتوكول 
١949(١١)جني  لعام 

 

 العمعععععل ملنظمعععععة األساسعععععية االتفاقيعععععات 
  الدولية

  

 رقمععععا الدوليععععة العمععععل منظمععععة اتفاقيتععععا   
(١٢)١89و ١٦9

 
    اليف ييةةةفحا اةةةلاتفاقيةةةل

 جمالاليفععيم
 

 إلطار الدستوري والتشريعيا -باء 
. (١٣)أوصعععت جلنعععة مناهضعععة التععععذيب توغعععو باعتمعععاد قعععانون اإلجعععراءات اجلنائيعععة اجلديعععد -٣
 ضعد التمييعز علعى بالقضعاء املعنيعة اللجنعة وأوصعت .(١4)مماثلعة توصعية الطفعل حقوق جلنة وقدمت

 يف النظعر إععادة وضعمان االتفاقيعة معع متوافقعة احملليعة القعواند أحكعام جبععل أفعر  معرة توغعو املرأة
 .(١5)وإل ائها التمييزية األحكام مجيع

وحثت جلنة حقوق الطفل توغو على كفالة إدراج مجيع احلقوق املكرسعة يف االتفاقيعة يف  -4
 .(١٦)األحكام املنافية هلا، واعتماد اللوائح التنفيذية لقانون الطفلقانون الطفل، وإل اء 

وأعربت اللجنة املعنية باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية ععن أسعفها ألن كعاكم  -5
الدولععة الطععرف مل أععتً أبععداً بالعهععد مععن قبععل وألن قوانينهععا الوطنيععة ال تضععع احلقععوق االقتصععادية 

 .(١7)افية موضع التنفيذواالجتماعية والثق
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. (١8)ومعا زالعت جلنعة حقعوق الطفعل تشعععر بعالقلق معن اسعتمرار استشعراء الفسعاد يف البلععد -٦
وأوصت اللجنة املعنية باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية ب ن تعتمد توغو قانوناً ملكافحة 

قعة بالكشع  ععن املمتلكعات معن الدسعتور املتعل ١45الفساد وأن تكفل االمتثعال ألحكعام املعادة 
 .(١9)واألصول املالية

 اإلطار المؤسسي والبنية األساسية لحقوق اإلنسان وتدابير السياسة العامة -جيم 
اإلنسان لحقوق الوطنية المؤسسات حالة  

(٢٠)
 

(٢١)احلالية اجلولة أثناء احلالة السابقة اجلولة أثناء احلالة املؤسسة الوطنية حلقوق اإلنسان
 

 أل  (٢٠٠7أل  ) املؤسسة الوطنية حلقوق اإلنسان

أعربععت جلنععة مناهضععة التعععذيب عععن قلقهععا ألن التقععارير تفيععد بعع ن ميزانيععة اللجنععة الوطنيععة  -7
. وأوصعت بع ن تعوفر توغعو (٢٢)٢٠٠8يف املائة منذ ععام  ٢٠حلقوق اإلنسان قد اخنفضت بنسبة 

 عععن الطفعل حقععوق جلنعة وأعربعت. (٢٣)املععوارد املاليعة والبشعرية واملاديععةللجنعة الوطنيعة مععا يكفعي معن 
 .(٢4)توصياهتا وكررت مماثلة شواغل

وأعربععت جلنععة مناهضععة التعععذيب عععن قلقهععا ألن رئععيس اللجنععة الوطنيععة حلقععوق اإلنسععان  -8
يف  نشععععر تقريععععر اللجنععععة الوطنيععععة عععععن ادعععععاءات التعععععذيبعلععععى إثععععر م ععععادرة البلععععد، أُرغععععم علععععى 

. وأعربععت املقعررة اخلاصعة املعنيعة  الععة (٢٦)، وذلعك بسعبب مععا تلقعاه معن هتديعدات(٢5)٢٠١٢ ععام
، وأوصعت بع ن تنفعذ اللجنعة الوطنيعة توصعيات (٢7)املدافعد عن حقوق اإلنسان عن شواغل مماثلة

التحعععال  الععععاملي للمؤسسعععات الوطنيعععة حلقعععوق اإلنسعععان فيمعععا يتعلعععق بتعزيعععز اسعععتقاللية املؤسسعععة 
 .(٢8)وفعاليتها

وما زالت اللجنة املعنية بالقضاء على التمييز ضد املعرأة تشععر بعالقلق إزاء التع ثري احملعدود  -9
 بد اجلنسد. ؤللسياسة الوطنية لتحقيق املساواة والتكاف

أمععا جلنععة حقععوق الطفععل، فالحظععت بقلععق أن اللجنععة الوطنيععة حلقععوق الطفععل، املنصععو   -١٠
بوصععععفها اهليئععععة املعنيععععة بتنسععععيق تنفيععععذ االتفاقيععععة، مل تنشعععع   ٢٠٠7لعععععام عليهععععا يف قععععانون الطفععععل 

 .(٢9)بعد
وحثت اللجنة املعنية باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية توغو على زيعادة امليزانيعة  -١١

 .(٣٠)املرصودة للقطاعات االجتماعية
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 التعاون مع آليات حقوق اإلنسان -ثانيا   
ة اخلاصععة املعنيععة  الععة املععدافعد عععن حقععوق اإلنسععان مبععا تبذلعع  توغععو مععن وأشععادت املقععرر  -١٢

جهععود لتعزيععز اإلطععار القععانوين واملؤسسععي، وال سععيما مععن فععالل مشععاركتها يف عمليععة االسععتعراض 
 .(٣١)امل وتواصلها مع هيئات املعاهداتالدوري الش

مجعععت السععلطات وا تمععع وأعربععت املقععررة اخلاصععة عععن سععرورها ألن عمليععة االسععتعراض  -١٣
 .(٣٢)املدين
وأشععادت نائبععة املفععوض السععامي حلقععوق اإلنسععان ب عععداد فطععة وطنيععة لتنفيععذ توصععيات  -١4

 االستعراض الدوري الشامل وهيئات املعاهدات.

 التعاون مع هيئات المعاهدات -ألف 
 اإلبالغ حالة -1 

 املعاهدة هيئة

 اخلتاميععععععععة املالحظععععععععات
 االسععتعراض يف املدرجععة
 السابق

 قُعععععدم تقريعععععر آفعععععر
 االسعععععتعراض منعععععذ

 اإلبالغ حالة فتامية مالحظات آفر السابق
 عةةةةةةةةةةة  اللىةةةةةةةةةةةاجلنةةةةةةةةةةةل

 اليف يي العنصري
سُينظر يف التقرير اجلامع للتقريرين  - ٢٠١5 ٢٠٠8آب/أغسطس 

الثامن عشر والتاسع عشر يف عام 
٢٠١٦ 

  ةةةا ل املعنيةةةلالعجنةةةل
ةاالجيف ا يلاالقيفصاديل

 ةالثلا يل

 يف الثعععاين التقريعععر تقعععدمي موععععد ليععع ٢٠١٣أيار/مايو  - ٢٠٠١أيار/مايو 
 ٢٠١8 عام

اللجنععععععة املعنيععععععة  قععععععوق 
 اإلنسان

 منععععذ اخلععععامس التقريععععر تقععععدمي تعععع فر - - ٢٠١١آذار/مارس 
؛ ومن املقعرر أن تُعتمعد ٢٠١5 عام

قائمععععععععة املسععععععععائل السععععععععابقة لتقععععععععدمي 
التقريععععععععر يف تشععععععععرين األول/أكتععععععععوبر 

٢٠١٦ 
اللجنعععة املعنيعععة بالقضعععاء 

   على التمييز ضد املرأة
األول/أكتععععععععوبر  تشععععععععرين - ٢٠٠٦شباط/فرباير 

٢٠١٢ 
موعععد تقععدمي التقريععر الثععامن يف  ليعع

 ٢٠١٦تشرين األول/أكتوبر 
اليفعذيبجلنلفناهىل  الثععععععععععاين/نوفمرب  تشععععععععععرين -- ٢٠٠٦أيار/مايو

٢٠١٢ 
موعععد تقعدمي التقريععر الثالعع  يف  ليع

 ٢٠١٦تشرين الثاين/نوفمرب 
الطفل  حلجلنل الثاين/ينعععععععععاير  كعععععععععانون

٢٠٠5 
 ٢٠١٢شعععععععععععععععععععععععباط/فرباير  --

)عن تنفيعذ اتفاقيعة حقعوق 
الطفععععععععععععععععععل والربوتوكععععععععععععععععععول 
االفتيعععععععععععععععععاري التفاقيعععععععععععععععععة 

 اجلعععععامع التقريعععععر تقعععععدمي موععععععد ليععععع
 ععام يف والسادس اخلامس للتقريرين
 التقريععععر تقععععدمي تعععع فر؛ وقععععد ٢٠١7
 الربوتوكععععععععول بتنفيععععععععذ املتعلععععععععق األو 
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 املعاهدة هيئة

 اخلتاميععععععععة املالحظععععععععات
 االسععتعراض يف املدرجععة
 السابق

 قُعععععدم تقريعععععر آفعععععر
 االسعععععتعراض منعععععذ

 اإلبالغ حالة فتامية مالحظات آفر السابق
بيععع  حقععوق الطفععل بشعع ن

األطفععععععععععععععععال واسععععععععععععععععت الل 
يف الب عععععععععاء ويف  األطفعععععععععال

 املواد اإلباحية(

 الطفعععل حقعععوق التفاقيعععة االفتيعععاري
 يف األطفععععععععععععععععال اشععععععععععععععععرتا  بشعععععععععععععععع ن

 عععععععععععام منععععععععععذ املسععععععععععلحة املنازعععععععععععات
٢٠٠7 

اللجنععععععععة املعنيععععععععة  قععععععععوق 
 األشخا  ذوي اإلعاقة 

 عععام منعذ األو  التقريعر تقعدمي تع فر -- -- --
٢٠١٣ 

اللجنععععة املعنيععععة  ععععاالت 
 االفتفاء القسري

 يف األو  التقريعععر تقعععدمي موععععد ليععع -- -- --
 ٢٠١٦ عام

 الردود على طلبات المتابعة المحددة المقدمة مف هيئات المعاهدات  -2 

 اخلتامية املالحظات  
 التقدمي تاريخ املوضوع موعد التقدمي املعاهدة هيئة

اللجنععععة املعنيععععة  قععععوق 
 اإلنسان

 التعذيب؛ جترميجلنة احلقيقة والعدالة واملصاحلة؛  ٢٠١٢
التحقيعععق يف ادععععاءات التععععذيب وسعععوء املعاملعععة 

(٣٣)وحاالت الوفاة أثناء االحتجاز
 

٢٠١٢، (٣٦)٢٠١٢(٣7) ،٢٠١4(٣8) .
 .(٣9)طُلبت معلومات إضافية

بعععععععدء نفعععععععاذ القعععععععانون اجلنعععععععائي اجلديعععععععد وقعععععععانون  ٢٠١٣ جلنلفناهىلاليفعذيب
 اإلجعععععععععععراءات اجلنائيعععععععععععة؛  عععععععععععروف االحتجعععععععععععاز؛

 للمحتجعععععععععزين؛ املقدمعععععععععة القانونيعععععععععة الضععععععععمانات
 املعاملععة وسععوء التعععذيب أفعععال مععرتكي مقاضععاة

(٣4)ومعاقبتهم
 

. طُلبععععععععععععععععععت معلومععععععععععععععععععات (4٠)٢٠١٣
 (4١)إضافية

للجنعة املعنيعة بالقضعاء ا
   على التمييز ضد املرأة

 واملمارسعات النمطيعة القوالعباإلطار التشريعي؛  ٢٠١4
الضارة

(٣5) . 
. طُلبععععععععععععععععععت معلومععععععععععععععععععات (4٢)٢٠١5
 .(4٣)إضافية

 /أو التحريات اليت أجرهتا هيئات املعاهداتو القطرية الزيارات  

 املوضوع التاريخ املعاهدة هيئة
اللجنة الفرعية ملناهضة التعذيب 
وغععععريه مععععن ضععععروب املعاملععععة أو 
العقوبععععة القاسععععية أو الالإنسععععانية 

 أو املهينة

الربوتوكععول االفتيععاري التفاقيععة مناهضععة التعععذيب  مععن )أ(١١املعادة  ٢٠١4األول/ديسمرب  كانون
 (44))تقرير سري(
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(45)اإلجراءات الخاصة مع التعاون -باء 
 

 الراهنة احلالة السابقة اجلولة أثناء احلالة 
 ال ال دعوة دائمة

 املدافعون عن حقوق اإلنسان جرت اليت الزيارات
 التعذيب

 املدافعون عن حقوق اإلنسان

 حيعععع  معععن عليهععععا املوافعععق الزيعععارات
 املبدأ

 حاالت اإلعدام ب جراءات موجزة حاالت اإلعدام ب جراءات موجزة

 واحملامد القضاة استقالل  إجراؤها طُِلب اليت الزيارات
 الرق

 الفقر املدقع
 االدععععععععععععاء رسعععععععععععائل علعععععععععععى العععععععععععردود

 العاجلة والنداءات
 رسالتد على احلكومة ورّدت .باالستعراض املشمولة الفرتة أثناء رسائل ثالث احلكومة إىل ُوجهت

 .منها

شععجعت املقععررة اخلاصععة املعنيععة  الععة املععدافعد عععن حقععوق اإلنسععان توغععو علععى توجيعع   -١5
 .(4٦)دعوة دائمة إىل اإلجراءات اخلاصة

 اإلنسان لحقوق السامية المتحدة األمم مفوضية مع التعاون -جيم 
أشعععارت مفوضعععة األمعععم املتحعععدة السعععامية حلقعععوق اإلنسعععان، يف أعقعععاب زيارهتعععا البلعععد يف  -١٦
، إىل أن مفوضيتها مستعدة لدعم توغو يف تعزيز احرتام حقوق اإلنسان وإعماهلا يف ٢٠١٣ عام

 جمال إقامة العدل.
قعععععععوق اإلنسعععععععان، يف أعقعععععععاب زيارهتعععععععا توغعععععععو يف وذّكعععععععرت نائبعععععععة املفوضعععععععة السعععععععامية حل -١7
، ب ن توغو كانت قد اخنرطت، مبساعدة املفوضية وشعركاء األمعم املتحعدة، يف عمليعة ٢٠١4 عام

، إىل تقععدمي جلنععة احلقيقععة والعدالععة واملصععاحلة توصععياهتا إىل ٢٠١٢عدالعة انتقاليععة أفضععت، يف عععام 
ائبعة املفوضعة السعامية إىل أن توغعو  كنهعا أن د. وأشعارت نبعع التوصعيات هعذه تنفعذ وملاحلكومة. 

 تعول على دعم املفوضية السامية حلقوق اإلنسان يف أديد اخلطوات املقبلة.
وقد أُنشئ املكتب القطري ملفوضية األمم املتحدة السعامية حلقعوق اإلنسعان يف توغعو يف  -١8
 .(47)املاليةبسبب القيود  ٢٠١5حزيران/يوني   ٣٠وأُغلق يف  ٢٠٠٦عام 
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نفيووا االلتزامووات الدوليووة المتعلقووة بحقوووق اإلنسووان مووع مراعوواة أحكووا  ت -ثالثا   
  القانون الدولي اإلنساني السارية

 ساواة وعد  التمييزالم -ألف 
أوصت اللجنة املعنية بالقضاء على التمييز ضد املرأة بع ن تل عي توغعو األحكعام التمييزيعة  -١9

األحوال الشخصية واألسرة وأن تضمن متتع املعرأة  قعوق متسعاوية معع الرجعل يف  الواردة يف قانون
 .(48)املكتسبة فالل الزواج ال األم
وأعربعععت جلنعععة حقعععوق الطفعععل ععععن قلقهعععا إزاء فقعععدان النسعععاء حضعععانة أطفعععاهلن يف حالعععة  -٢٠

 .(49)الطالق
بععالقلق إزاء التعع فري يف  ومععا زالععت اللجنععة املعنيععة بالقضععاء علععى التمييععز ضععد املععرأة تشعععر -٢١

 .(5٠)قانون اجلنسية من أحكام متييزية إل اء ما يتضمن 
وال يعععزال القلعععق يسعععاور اللجنعععة إزاء تفشعععي الفقعععر واألميعععة يف أوسعععاط النسعععاء الريفيعععات،  -٢٢

وفدمات  ،وعدم مشاركتهن يف عمليات صنع القرار، ونقص سبل احلصول على الرعاية الصحية
 ،وفعععر  العمعععل ،واألرض ،والكهربعععاء ،وامليعععاه النظيفعععة ،والعدالعععة ،والتعلعععيم ،الضعععمان االجتمعععاعي

. وأوصعععت اللجنعععة بععع ن تتخعععذ توغعععو تعععدابري فاصعععة مؤقتعععة يف ميعععادين (5١)والتسعععهيالت االئتمانيعععة
التعليم والعمالة والصحة، وبع ن تعتمعد سياسعات كعددة اهلعدف حلمايعة هعؤالء النسعاء وإدمعاجهن 

بع ن تعتمعد توغعو سياسعات كعددة اهلعدف حلمايعة املسعنات  اللجنعة أيضعاً . وأوصت (5٢)يف ا تمع
 .(5٣)وذوات اإلعاقة واحملتجزات وإدماجهن يف ا تمع

وأوصت اللجنة ب ن تعتمد توغو دون إبطاء مشروع القانون الذي يدد للنساء حصصاً  -٢٣
 .(54)يف املناصب االنتخابية واإلدارية

عنيععععة  الععععة املععععدافعد عععععن حقععععوق اإلنسععععان إىل اسععععتحكام وأشععععارت املقععععررة اخلاصععععة امل -٢4
السععععلوكيات األبويععععة والتصععععورات النمطيععععة املتجععععذرة فيمععععا يتعلععععق بععععدور الرجععععل واملععععرأة يف األسععععرة 
وا تمع. ويف هذا السياق، ما زال املدافعون عن حقوق اإلنسان املكفولة للمعرأة يعتعربون يف كثعري 

انوا يعملعععون يف جمعععال احلقعععوق ب نشعععاطهم، وال سعععيما إذا كعععبسعععب" بباً للمتاععععبسععع"معععن األحيعععان 
أمعام عمعل املعدافعد لقائمعة اجلنسية واإلجنابية. وحثت املقررة اخلاصة توغو علعى تعذليل العقبعات ا

مكافحعة القوالعب عن حقوق اإلنسان املكفولة للمرأة، بسبل منها معاجلعة الفعوارق بعد اجلنسعد و 
 .(55)النمطية االجتماعية

يف املائععة مععن األطفععال مل يسععجلوا عنععد  5٠وأعربععت جلنععة حقععوق الطفععل عععن قلقهععا ألن  -٢5
. (5٦)والدهتعععم. وحثعععت اللجنعععة توغعععو علعععى كفالعععة أن يكعععون تسعععجيل املواليعععد جمانيعععاً وإلزاميعععاً فععععالً 

وأوصت اللجنة ب ن تضمن توغو عدم حرمان األطفال العذين مل تصعدر هلعم شعهادات معيالد معن 
 .(57)ليم والرعاية الصحية واخلدمات االجتماعية األفر احلصول على التع
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وأعربععععت جلنععععة حقععععوق الطفععععل عععععن قلقهععععا إزاء السععععلوكيات االجتماعيععععة السععععائدة الععععيت  -٢٦
 .(58)تؤدي إىل وصم األطفال ذوي اإلعاقة فحسب بل حىت إىل قتلهم ال

البععال د تعععّد جرمععاً  بععدبالرتاضععي والحظععت املقععررة اخلاصععة أن العالقععات اجلنسععية املثليععة  -٢7
أن بيئععة عمعل املععدافعد ععن حقععوق املثليععات  . والحظعت أيضععاً (59)يعاقعب عليعع  بالسعجن وال رامععة

واملثليعععد ومزدوجععععي امليععععول اجلنسعععية وم ععععايري اهلويععععة اجلنسععععانية وحعععاملي صععععفات اجلنسععععد غالبععععاً 
بسععبب اإلطععار  تتسععم بالعدوانيععة، ال بسععبب الضعع   ا تمعععي واألسععري فحسععب وإ ععا أيضععاً  مععا

 .(٦٠)القانوين احلا 

 حق الفرد في الحياة والحرية واألمف -باء 
. وأوصععت جلنععة (٦١)الحظععت املقععررة اخلاصععة إدراج تعريعع  للتعععذيب يف القععانون اجلنععائي -٢8

بععععع ن تعععععدرج يف قانوهنععععععا مجيعععععع عناصعععععر تعريععععع  التععععععذيب الععععععواردة يف توغعععععو مناهضعععععة التععععععذيب 
 .(٦٣)ينص على عدم تقادم جر ة التعذيب   حكماً وأن تضمن (٦٢)االتفاقية

وأعربت جلنة مناهضة التعذيب ععن قلقهعا إزاء ادععاءات التععذيب وإسعاءة املعاملعة أثنعاء  -٢9
. وأوصععت اللجنععة بعع ن جتععري توغععو، (٦4)ك يف أمععاكن االحتجععاز غععري الرمسيععةاالحتجععاز، مبععا يف ذلعع

السععابق، أقيقععات يف مجيععع ادعععاءات أعمععال  لاللتععزام الععذي تعهععدت بعع  أثنععاء االسععتعراضاً وفقعع
التعذيب أو إساءة املعاملعة العيت ارتكبهعا عمعالء دوائعر األمعن أو غعريهم، وال سعيما يف مقعار وكالعة 

. (٦5)أفعععاهلم ، وبعع ن تعاقععب اجلنععاة مبععا يتماشععى مععع فطععورة٢٠٠9االسععتخبارات الوطنيععة يف عععام 
أفعراد قعوات األمعن فيمعا يتعلعق  ظعر التععذيب  وأوصت اللجنة أيضاً بتوجي  تعليمات واضعحة إىل

 .(٦٦)وجتر  اً حظراً مطلق
وأوصت اللجنة ب ن تكفل توغعو إععالن االعرتافعات املنتزععة أعت التععذيب واإلجعراءات  -٣٠

 .(٦7)الالحقة الغية وباطلة وتوعية القضاة بعدم مقبولية االعرتافات املنتزعة أت التعذيب
قهعا ألن تقريعراً صعدر ععن اللجنعة الوطنيعة حلقعوق اإلنسعان تضعمن وأعربت اللجنة ععن قل -٣١

معععزاعم تفيعععد بارتكعععاب أعمعععال إسعععاءة معاملعععة يف حعععق احملتجعععزين واألشعععخا  املعععرتبطد مبحاولعععة 
فيععععذ بعععع ن تكفععععل توغععععو تن ةاخلاصعععع ة. وأوصععععت املقععععرر (٦8)٢٠٠9االنقععععالب الععععيت جععععرت يف عععععام 

 .(٦9)التوصيات الواردة يف التقرير
، ٢٠١4توغععو يف عععام لت اللجنععة الفرعيععة ملناهضععة التعععذيب، يف أعقععاب زيارهتععا وأشععار  -٣٢

إىل أن املؤسسعععات العععيت ُتسعععلب فيهعععا حريعععات األشعععخا  تواجععع  نقعععص املعععوارد البشعععرية واملاديعععة 
وتقاعس النظام القضائي، باإلضافة إىل فلعو التشعريع العوطن معن األحكعام العيت تعوفر الضعمانات 

يب وتععنص علععى اجلععزاءات املناسععبة. ودعععت اللجنععة الفرعيععة توغععو إىل ا ععاذ األساسععية وجتععرم التعععذ
 تدابري عملية وفورية لتحسد  روف االحتجاز.



A/HRC/WG.6/26/TGO/2 

11 GE.16-14493 

وأعربت جلنة مناهضة التعذيب أيضاً عن قلقها إزاء الظروف املثرية لالنزعاج السائدة يف  -٣٣
بعع  احلعاالت. وأوصعت مراكز االحتجاز يف مجيع أحنعاء توغعو، العيت تصعل إىل حعد التععذيب يف 

اللجنعععة بزيعععادة األمعععوال املخصصعععة جلععععل  عععروف احليعععاة يف السعععجون تتسعععق معععع املععععايري الدوليعععة 
. وأوصعت اللجنعة املعنيعة بالقضعاء علعى التمييعز (7٠)وب نشاء نظام تسعجيل مركعزي جلميعع السعجناء

للمحتجععزات، وال سعععيما ضععد املععرأة بععع ن تضععمن توغعععو تععوفري املرافععق واخلعععدمات الصععحية الكافيعععة 
 .(7١)احلوامل

كثعععرياً معععا يتجعععزون معععع اجلعععاحند  وأعربعععت جلنعععة حقعععوق الطفعععل ععععن قلقهعععا ألن األطفعععال  -٣4
لسعوء املعاملعة معن جانعب  ويتعرضون مراراً وتكعراراً  (7٢)البال د يف مراكز الشرطة ومرافق االحتجاز

فععوراً مععن مرافععق احتجععاز البععال د . وحثععت اللجنععة توغععو علععى كفالععة نقععل األطفععال (7٣)السععجاند
 .(74)وإيداعهم يف بيئة آمنة مراعية هلم

وأعربت جلنة مناهضة التعذيب عن قلقها إزاء انتهاكعات الضعمانات القانونيعة األساسعية  -٣5
املكفولععة للمحتجععزين وعمليععات التوقيعع  واالحتجععاز التعسععفية. وأوصععت اللجنععة بعع ن تضععع توغععو 

ُ ّكعععن ضعععحايا األفطعععاء القضعععائية معععن احلصعععول علعععى  جعععراءات اجلنائيعععةإجعععراًء يف إطعععار قعععانون اإل
 .(75)تعويضات

والحظعععت مفوضعععية حقعععوق اإلنسعععان االسعععتخدام املنهجعععي ألوامعععر االعتقعععال وإجعععراءات  -٣٦
 االحتجاز املطول.

وأشععارت نائبععة املفوضععة السععامية حلقععوق اإلنسععان إىل أن مععن املقععرر سععن قععانون ملكافحععة  -٣7
رأة، مبععا يف ذلععك العنع  العععائلي. وحثععت اللجنعة املعنيععة بالقضععاء علعى التمييععز ضععد العنع  ضععد املع

نعععاول مجيعععع أشعععكال العنععع  ضعععد املعععرأة توغعععو علعععى القيعععام، دون إبطعععاء، باعتمعععاد قعععانون شعععامل يت
  .(77)مماثلة اتتوصي التعذيب مناهضة جلنة وقدمت. (7٦)املرأة
التمييععععز ضععععد املععععرأة توصععععيتها الداعيععععة إىل وضععععع  وكععععررت اللجنععععة املعنيععععة بالقضععععاء علععععى -٣8

الطفعل واللجنعة  حقعوق جلنعة من كل وقدم. (78)اسرتاتيجية للقضاء على املمارسات الضارة باملرأة
  .(79)املعنية باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية توصيات مماثلة

ممارسعة العزواج املبكعر والقسعري  وأعربت جلنعة حقعوق الطفعل ععن قلقهعا السعتمرار انتشعار -٣9
ولععععععدم إيعععععالء األولويعععععة ملقاضعععععاة معععععن يتزوجعععععون  (8٠)علعععععى نطعععععاق واسعععععع يف مجيعععععع أحنعععععاء توغعععععو

 .(8١)طفالاأل
ويف حد الحظت جلنة حقوق الطفل جترمي تشوي  األعضاء التناسلية لإلنعاث واخنفاضع   -4٠

علععععى نطععععاق واسععععع يف بععععع  زال  ععععارس  ، ف هنععععا أعربععععت عععععن قلقهععععا ألنعععع  مععععا(8٢)إىل حععععد كبععععري
. وحثعععت اللجنعععة توغعععو (8٣)ا تمععععات احملليعععة وألن معععرتكي هعععذه املمارسعععة ال يقعععدمون إىل العدالعععة

. (84)علععى مسععاعدة ممارسععي تشععوي  األعضععاء التناسععلية لإلنععاث لكععي يععدوا مصععدر دفععل بععديالً 
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ذ توغععو مزيعععداً معععن وأوصععت منظمعععة األمععم املتحعععدة للرتبيعععة والعلععم والثقافعععة )اليونسععكو( بععع ن تتخععع
 .(85)اخلطوات من أجل حظر هذه املمارسة وتنظم محالت بش ن املساواة بد اجلنسد

وأوصت اللجنة املعنية بالقضاء على التمييز ضد املرأة ب ن تعاجل توغو األسعباب اجلذريعة  -4١
 .(8٦)ا تمع ضحايا وإعادة إدماجهن يفللب اء، مبا فيها الفقر، وأن تبذل جهوداً إلعادة ت هيل ال

ال يُعتععرب اً عامع ١5وأعربعت جلنعة حقعوق الطفععل ععن قلقهعا ألن ب عاء األطفععال فعوق سعن  -4٢
، وألن مئععات األطفععال مععا زالععوا ضععحايا لالسععت الل اجلنسععي بشععكل علععن يف العاصععمة (87)جر ععة

 .(88)لومي، وعلى وج  اخلصو  يف مكان يسمى "سوق األطفال"
هود املهمععة املبذولعة ملنعع قتععل األطفعال املصععابد ب عاقعات عنععد وبينمعا رحبعت اللجنععة بعاجل -4٣

الوالدة أو بعاهات فلقية أو بتبدل لعون البشعرة أو العذين يولعدون ب سعنان أو معن أمهعات يقضعد 
حنبهن أثناء الوضع، ف هنا ما زالت تشعر بالقلق من استمرار حدوث حاالت قتل من هذا القبيل 

 .(89)توغو على مقاضاة املسؤولد عن هذه اجلرائم يف الدولة الطرف. وحثت اللجنة
تصاهبن وأعربت جلنة حقوق الطفل عن قلقها إزاء انتشار التحرش اجلنسي بالفتيات واغ -44

. وحثت اللجنة توغو على كفالة إجراء عمليات تفتيش للمرافعق (9٠)يف املدارس على نطاق واسع
 .(9١)العن  يف املدارساملدرسية ووضع نظم واضحة لإلبالغ عن حاالت 

س علععى متععار  و مقبولععة اجتماعيععاً ال تععزال وأعربععت اللجنععة عععن قلقهععا ألن العقوبععة البدنيععة  -45
 .(9٢)نطاق واسع يف املدارس ويف البيوت

وأعربععععععت اللجنععععععة عععععععن قلقهععععععا ألن األطفععععععال، وال سععععععيما الفتيععععععات اللععععععوا  ال تتجععععععاوز  -4٦
، وألن (9٣)زل لساعات طويلة جعداً ويتعرضعون للعنع سنوات، يعملون فدماً يف املنا 9 أعمارهن

. (94)العديععععد مععععن األطفععععال يزاولععععون أعمععععااًل فطععععرة، وال سععععيما األطفععععال املعروفععععون "باحلمععععالد"
 اللجنعة وحثعت .(95)مماثلعة قلعق دواععي ععن املعرأة ضعد التمييعز على بالقضاء املعنية اللجنة وأعربت

واالجتماعية والثقافيعة توغعو علعى تنفيعذ فطعة العمعل الوطنيعة ملكافحعة ة باحلقوق االقتصادية املعني
 .(9٦)عمل األطفال

وكععررت جلنععة حقععوق الطفععل اإلعععراب عععن قلقهععا إزاء العععدد الكبععري مععن األطفععال الععذين  -47
 .(97)يعيشون يف الشوارع

عرضعة أكثعر  وأعربت جلنة حقوق الطفل عن قلقها لكون أطفال املناطق الفقعرية والريفيعة -48
اسعتمرار جتاهعل االجتعار العدافلي، العذي وإزاء من غريهم لالجتار دافل الدولة الطرف وفارجها، 

غالبععاً مععا يععدث مععن فععالل عععادة "االسععتئمان"، ونععدرة مقاضععاة املتّجععرين وحصععول بعضععهم علععى 
 .(98)قرارات باإلفراج عنهم بسبب فساد مسؤو  الدولة

ضاء على التمييز ضعد املعرأة بع ن تعتمعد توغعو قعانون مكافحعة وأوصت اللجنة املعنية بالق -49
وأن تكفععل  ،االجتععار بالبشععر ومشععروع املرسععوم املتعلععق ب نشععاء جلنععة وطنيععة ملكافحععة االجتععار بالبشععر

 . (99)متتع هذه اللجنة بوالية واسعة النطاق وتزويدها مبوارد كافية 
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بيععع األطفععال، وفاصععة بيععع األطفععال ل ععرض رم وأوصععت جلنععة حقععوق الطفععل توغععو بعع ن جتعع -5٠
 .(١٠٠)الربحهبدف التبن غري املشروع ونقل أعضائهم 

اد السياسعععععة الوطنيعععععة حلمايعععععة وحثعععععت اللجنعععععة توغعععععو علعععععى القيعععععام، دون إبطعععععاء، باعتمععععع -5١
 .(١٠١)الطفل

 إسامة العدل، بما في ذلك مسألة اإلفالت مف العقاب، وسيادة القانون -جيم 
لتقريعععر أعدتعععع  مفوضعععية األمعععم املتحععععدة السعععامية حلقعععوق اإلنسععععان، معععن الضععععروري وفقعععاً  -5٢

إصععالق قطععاع العدالععة يف توغععو وتعزيععزه. وقععد أوصععت املفوضععية السععامية بتوعيععة السععكان  قععوقهم 
كمععا أوصععت بتنظععيم   ؛(١٠٢)وبععاإلجراءات القانونيععة املعمععول هبععا أسععيناً لسععبل وصععوهلم إىل العدالععة

اع العدالة بطريقة تكفل مشاركة ومتثيل مجيعع املعنيعد بع مر هعذا القطعاع هبعدف مؤمتر عن حالة قط
 .(١٠٣)التوصل إىل توصيات قائمة على توافق اآلراء من أجل أسد عمل قطاع العدالة

وأعربت املقعررة اخلاصعة املعنيعة  العة املعدافعد ععن حقعوق اإلنسعان، فعالل زيعارة املتابععة  -5٣
، عععععن تقععععديرها للمبععععادرات الراميععععة إىل تعزيععععز اجلهععععاز ٢٠١٣غععععو يف عععععام الععععيت قامععععت هبععععا إىل تو 

. بيععد أهنععا أعربععت عععن قلقهععا ألن مسععائل اسععتقالل القضععاء واالحتكععام إىل القضععاء (١٠4)القضععائي
واإلفعععالت معععن العقعععاب علعععى انتهاكعععات حقعععوق اإلنسعععان أثعععريت باعتبارهعععا معععن بعععد الصععععوبات 

ل وإرسعععاء الد قراطيعععة. وأشعععارت التقعععارير والشعععهادات إىل أن الرئيسعععية العععيت تواجععع  عمليعععة االنتقعععا
اإلفععالت مععن العقععاب منتشععر علععى نطععاق واسععع وإىل أن مععن النععادر ا ععاذ إجععراءات قانونيععة ضععد 

. وأعربعععت املقعععررة اخلاصعععة أيضعععاً ععععن قلقهعععا إزاء (١٠5)جنعععاة معينعععد، وال سعععيما قعععوات أمعععن الدولعععة
املنعاطق الريفيعة للتخويع  واتسعام تعيينعات القضعاة وترقيعاهتم  التقارير العيت تفيعد بتععرض القضعاة يف

. وأوصعععت بععع ن تواصعععل توغعععو تعزيعععز النظعععام القضعععائي، وال سعععيما اسعععتقالل اجلهعععاز (١٠٦)باحملابعععاة
الزمعععة ومكافحعععة القضعععائي وسعععبل االحتكعععام إىل القضعععاء والوصعععول إىل املعععوارد والبععع  األساسعععية ال

 .(١٠7)اإلفالت من العقاب
أما مفوضة األمم املتحدة السامية حلقوق اإلنسعان، فالحظعت بقلعق، يف أعقعاب زيارهتعا  -54

ال يملون أي صفة قانونية يعملون يف احملاكم كوسعطاء  وسطاء، أن هنا  ٢٠١٣توغو يف عام ل
 بد بع  القضاة واملتقاضد، معتربة ذلك من العوامل املشجعة للممارسات الضارة.

يف املائعة معن املوقعوفد هعم رهععن  ٦5ة التععذيب أن معا يربعو علعى والحظعت جلنعة مناهضع -55
 .(١٠8)د من اللجوء إىل احلبس االحتياطياحلبس االحتياطي. وأوصت باحل

وأعربععت جلنععة مناهضععة التعععذيب عععن قلقهععا لعععدم تععوفري املسععاعدة القانونيععة بطريقععة آليععة  -5٦
ملعنيععععععة بععععععاحلقوق االقتصععععععادية لألشععععععخا  املعععععععوزين منععععععذ بدايععععععة اإلجععععععراءات. وحثععععععت اللجنععععععة ا

 .(١٠9)واالجتماعية والثقافية توغو على إرساء نظام لتقدمي املساعدة القانونية
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وحثععت اللجنععة املعنيععة بالقضععاء علععى التمييععز ضععد املععرأة توغععو علععى كفالععة إمكانيععة جلععوء  -57
وفعععرض النسعععاء علعععى حنعععو فععععال إىل احملعععاكم ومقاضعععاة معععرتكي مجيعععع أعمعععال العنععع  ضعععد النسعععاء 

. وحثععت اللجنععة أيضععاً توغععو علععى تعزيععز مسععاعدة الضععحايا وإعععادة (١١٠)عقوبععات مناسععبة علععيهم
تععععع هيلهن، مبعععععا يشعععععمل تعععععوفري العععععدعم الطعععععي والنفسعععععي ودور اإليعععععواء وفعععععدمات املشعععععورة وإععععععادة 

 .(١١٢)الت هيل
وأعربعععت جلنعععة حقعععوق الطفعععل ععععن قلقهعععا ألن ممارسعععة التسعععوية والتععععوي  فعععارج إطعععار  -58
كمععة يف حععاالت االعتععداء اجلنسععي مععا زالععت منتشععرة علععى نطععاق واسععع وألن سععلطات إنفععاذ احمل

. وأعربت اللجنة عن قلقها أيضاً ألن القضاة كشفوا يف بع  (١١٢)هاالقانون غالباً ما ُتشجع علي
. (١١٣)احلعععاالت ععععن املعلومعععات العععيت معععن شععع هنا أن تعععؤدي إىل التععععرف إىل هويعععة الطفعععل الضعععحية

انونيعععة طيلعععة نعععة توغعععو علعععى تزويعععد األطفعععال مبعععا يكفعععي معععن مسعععاعدة قانونيعععة وغعععري قوحثعععت اللج
 .(١١4)اإلجراءات القانونية

وحثععت اللجنععة املعنيععة بالقضععاء علععى التمييععز ضععد املععرأة توغععو علععى تنفيععذ توصععيات جلنععة  -59
احلقيقععة والعدالععة واملصععاحلة الععواردة يف تقريرهععا عععن أعمععال العنعع  السياسععي، مبععا يف ذلععك العنعع  

 اخلاصعة املقعررة وقعّدمت. (١١5)٢٠٠5إىل ععام  ١958الفرتة معن ععام ضد املرأة، اليت حدثت يف 
 .(١١٦)اثلةمم توصية

وأعربعععععت جلنعععععة حقعععععوق الطفعععععل ععععععن قلقهعععععا لوجعععععود ككمعععععة أحعععععداث واحعععععدة فقععععع  يف  -٦٠
 .(١١7)توغو

  الحق في الخصوصية والزواج والحياة األسرية -دال 
أعربت اللجنة املعنية بالقضاء على التمييز ضد املعرأة ععن قلقهعا إزاء ععدم وجعود أحكعام  -٦١

 .(١١8)القائمة  كم الواقع، مما قد يرم املرأة من احلمايةقانونية تنظم حاالت االقرتان 
توغو على كفالة إيالء االعتبار األول ملصاحل الطفل الفضعلى  وحثت جلنة حقوق الطفل -٦٢

 .(١١9)دوماً يف حاالت التبن

ق فووي المشووارية فووي حريووة التعبيوور وتكووويف الجمعيووات والتجمووع السوولمي، والحوو -هاء 
  ياسيةوالسالحياة العامة 

العذي يعدد شعروط ممارسعة احلعق يف  ٢٠١١رحبت املقررة اخلاصة بالقعانون اجلديعد لععام  -٦٣
 .(١٢٠)حرية التجمع السلمي

أن البيئعععة الععيت يعمعععل فيهععا املعععدافعون عععن حقعععوق اإلنسعععان يف  ةوالحظععت املقعععررة اخلاصعع -٦4
توغععو للمععدافعد توغععو مععا زالععت تتسععم باالسععتقطاب والتسععييس الشععديدين. وأوصععت بعع ن تكفععل 

عععن حقععوق اإلنسععان إمكانيععة العمععل يف بيئععة آمنععة ومواتيععة، وال سععيما للنسععاء وملععن يعملععون دفاعععاً 
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ععن حقععوق املثليععات واملثليععد ومزدوجععي امليععل اجلنسعي وم ععايري اهلويععة اجلنسععانية وحععاملي صععفات 
 .(١٢١)الصلةاجلنسد، عن طريق تذليل العقبات اليت تعرقل عملهم وتعديل التشريعات ذات 

وتلقعععت املقعععررة اخلاصعععة شعععهادات تفيعععد باسعععتمرار مضعععايقة و ويععع  الصعععحفيد العععذين  -٦5
يتناولون القضايا املتصلة  قوق اإلنسان أو ينشرون معلومات عن فساد املسؤولد احلكعوميد أو 

أو  فعت ضد بع  هؤالء الصحفيد قضعايا جنائيعة بتهمعة التشعهريينتقدون احلكومة علناً. فقد رُ 
 .(١٢٢)جهت إليهم هتم مبوجب قانون الصحافة واالتصاالتوُ 

وأوصعععت املقعععررة اخلاصعععة بعععع ن جتعععري توغعععو أقيقعععات فوريععععة ونزيهعععة يف حعععاالت العنعععع   -٦٦
والتخويعععععع  واملضععععععايقة الععععععيت تسععععععتهدف املععععععدافعد عععععععن حقععععععوق اإلنسععععععان وأن تكفععععععل مسععععععاءلة 

 .(١٢4)توصيات املقررة اخلاصة. وحثت جلنة حقوق الطفل توغو على تنفيذ (١٢٣)اجلناة
وأوصعععت املقعععررة اخلاصعععة ب ل عععاء هتمعععة التشعععهري معععن القضعععاء اجلنعععائي وإدارجهعععا يف إطعععار  -٦7

اليونسععكو توصععيًة . وقععدمت (١٢5)القضععاء املععدين، مععع فععرض العقوبععات املتناسععبة مععع الضععرر الواقععع
 .(١٢٦)مماثلة
ام املفععرط للقععوة مععن جانععب الشععرطة وبل  عت املقععررة اخلاصععة ادعععاءات تفيععد بعع ن االسععتخد -٦8

ضد املشاركد يف التجمعات السلمية أد  إىل وقوع فسائر يف األرواق. وأوصت املقعررة اخلاصعة 
مبواصلة تدريب أفراد الشرطة ومو في إنفاذ القانون على مكافحة الش ب وجتهيزهم جتهيعزاً كافيعاً 

 .(١٢7)للتعامل مع االحتجاجات

 ظروف عمل عادلة ومواتية الحق في العمل وفي -واو 
أعربععععععت اللجنععععععة املعنيععععععة بععععععاحلقوق االقتصععععععادية واالجتماعيععععععة عععععععن قلقهععععععا إزاء حجععععععم  -٦9

احلعد ، وكون (١٢9)، وشدة اخنفاض مستو  احلد األدىن لألجور ومرتبات القطاع العام(١٢8)البطالة
لعمعععال يف القطعععاع غععععري علعععى العمعععال الععععريفيد أو العمعععال املنعععزليد أو اال ينطبعععق األدىن لألجعععور 

 .(١٣٠)النظامي
وأعربت اللجنة املعنية بالقضاء على التمييز ضد املرأة عن قلقها إزاء تركعز عمعل املعرأة يف  -7٠

قطععاع االقتصععاد غععري الرمسععي وانتشعععار التمييععز ضععد املععرأة يف سعععوق العمععل، وال سععيما فيمععا يتعلعععق 
ععن بفجععوة األجععور. وأوصععت اللجنععة بعع ن تضععع توغععو إطععاراً ت نظيميععاً للقطععاع غععري الرمسععي، وأن متك 

املعععرأة معععن احلصعععول علعععى الضعععمان االجتمعععاعي، وأن توسعععع إمكانيعععة حصعععول املعععرأة علعععى التمويعععل 
واالئتمعععععان بعععععال ي الصععععع ر ب سععععععار فائعععععدة منخفضعععععة لتمكينهعععععا معععععن االخنعععععراط يف أنشعععععطة معععععدرة 

 .(١٣١)للدفل
قعانون  واالجتماعية والثقافية ب ن تطبق توغعووأوصت اللجنة املعنية باحلقوق االقتصادية  -7١

تفتععيش دوائععر العمععل والتشععريعات االجتماعيععة علععى القطععاع غععري النظععامي، والسععيما بفتحعع  أمععام 
 .(١٣٢)العمل
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ويف حعععد رحبعععت املقعععررة اخلاصعععة بعععاجلهود العععيت بعععذلت ملواءمعععة اإلطعععار املعععنظم للعمعععل يف  -7٢
، ف هنعععا فلصععت إىل أن الشعععركات (١١٣)نيعععة السععاريةمنطقععة جتهيعععز الصععادرات معععع التشععريعات الوط

العاملععة يف منطقععة جتهيععز الصععادرات تفععرض قيععوداً صععارمة علععى حععق النقابععات العماليععة واملطععالبد 
 قوق العمال يف حرية تكوين اجلمعيات وعلى حقهعم يف اإلضعراب ععن العمعل، رغعم أن األنبعاء 

 .(١٣4)ة معععن بعععع  أحكععام قعععانون العمعععلسععتثناىت وقعععت قريعععب بعع ن هعععذه املنطقعععة مقععد أفعععادت حعع
املفاوضعععة بععع ن تكفعععل توغعععو ممارسعععة حقعععوق العمعععل، مبعععا فيهعععا احلعععق يف  وأوصعععت املقعععررة اخلاصعععة

أو أعمعععال  ويععع  يف منطقعععة جتهيعععز  اجلماعيعععة واحلعععق يف اإلضعععراب، بعععدون أي قيعععود ال معععربر هلعععا
 .(١٣5)الصادرات

 "ة تسعريع وتعرية النمعو وتعزيعز العمالعةاسرتاتيجي"والحظت اليونسكو أن توغو قد نفذت  -7٣
 .(١٣٦)٢٠١٣، اليت أُطلقت يف عام ٢٠١7-٢٠١٣للفرتة 

 االجتماعي وفي التمتع بمستوى معيشي الئق الضمان في الحق -زاي 
أشععارت نائبععة املفوضععة السععامية حلقععوق اإلنسععان إىل أن توغععو مععا زالععت تععرزق أععت ربقععة  -74

اً قائمععاً هنجعع االقتصععادي املشععجع، وإىل أن توغععو ال بععد مععن أن تتبعععالفقععر علععى الععرغم مععن النمععو 
على حقوق اإلنسعان يف وضعع سياسعاهتا االقتصعادية واسعرتاتيجياهتا الراميعة إىل احلعد معن الفقعر مبعا 

 يتيح مشاركة أكرب من جانب الفئات املستهدفة، وال سيما أكثرها هتميشاً وضعفاً.
لقهععا ألن أكثععر مععن ثلثععي األطفععال وأسععرهم مععا زالععوا وأعربععت جلنععة حقععوق الطفععل عععن ق -75

. وأوصت اللجنة املعنية باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية (١٣7)يعيشون أت ف  الفقر
ب ن تكفل توغو إيالء أمهية كافيعة السعرتاتيجية تسعريع وتعرية النمعو وتعوفري فعر  العمعل يف املنعاطق 

. وحثت اللجنعة املعنيعة بالقضعاء علعى التمييعز ضعد املعرأة توغعو (١٣8)النائية ويف أشد املناطق حرماناً 
علعى وضععع اسعرتاتيجيات للحععد معن الفقععر تتضععمن منظعوراً جنسععانياً وتراععي االحتياجععات اخلاصععة 

 .(١٣9)للمرأة الريفية
والحظعععت اللجنعععة املعنيعععة بعععاحلقوق االقتصعععادية واالجتماعيعععة والثقافيعععة بقلعععق أن شعععرية  -7٦

ان الدولععة الطععرف ال تتمتععع بعع ي شععكل مععن أشععكال احلمايععة االجتماعيععة، رغععم عريضععة مععن سععك
. وأوصعععت جلنعععة (١4٠)٢٠١١اعتمعععاد قعععانون التععع مد الطعععي وقعععانون الضعععمان االجتمعععاعي يف ععععام 

 .(١4١)حقوق الطفل ب قامة نظام وطن للحماية االجتماعية
والثقافيععة عععن أسععفها النعععدام وأعربععت اللجنععة املعنيععة بععاحلقوق االقتصععادية واالجتماعيععة  -77

األمن ال ذائي وسوء الت ذية اللذين يؤثران يف قطاع كبري من السكان. وطلبت اللجنة أن تضعمن 
 .(١4٢)توغو تعزيز اإلطار القانوين للحق يف ال ذاء



A/HRC/WG.6/26/TGO/2 

17 GE.16-14493 

والحظععععت اللجنععععة قلععععة أعععععداد املسععععاكن وتععععرّدي أحععععوال منععععازل معظععععم السععععكان الععععذين  -78
الفقعععرية. وأوصعععت اللجنعععة بععع ن تزيعععد توغعععو احلصعععة املخصصعععة لإلسعععكان يف يعيشعععون يف األحيعععاء 

 .(١4٣)امليزانية الوطنية بشكل ملموس
وأوصعععت اللجنعععة بععع ن تعععنظم الدولعععة الطعععرف ترتيبعععات التععع جري وبععع ن تعمعععل علعععى مواءمعععة  -79

 .(١44)تشريعها املتعلق باإلفالء القسري مع املعايري الدولية
نفيعععذ توصعععيات جلنعععة احلقيقعععة والعدالعععة واملصعععاحلة فيمعععا  عععص ودععععت اللجنعععة توغعععو إىل ت -8٠

 .(١45)املسائل املتعلقة باألراضي
والحظت اللجنة نقص سبل احلصول على املياه اآلمنعة ومرافعق التصعحاق، وال سعيما يف  -8١

املنعععاطق الريفيعععة. وحثعععت اللجنعععة توغعععو علعععى تطعععوير فعععدمات الصعععرف الصعععحي الععععام، ومعاجلعععة 
ه املستعملة، وتوفري نظم اإلمداد مبياه الشرب اآلمنة، وتطهري األماكن امللوثعة بامليعاه النفايات وامليا

 .(١4٦)املستعملة

 الحق في الرعاية الصحية -حاء 
الحظت اللجنة املعنيعة بعاحلقوق االقتصعادية واالجتماعيعة والثقافيعة ارتفعاع تكلفعة الرعايعة  -8٢

حة العامععة مععن قبيععل املالريععا وأمععراض اإلسععهال، بالنسععبة لألسععر املعيشععية، ومشععاكل الصعع صععحيةال
لسياسععة الصععحة توغععو علععى زيععادة املععوارد املخصصععة ووفيععات الرضععع واألمهععات. وحثععت اللجنععة 

 واللجنععة اإلنسععان  قععوق املعنيععة اللجنععة مععن كععل وأعععرب. (١47)٢٠١٢الوطنيععة املعتمععدة يف عععام 
 .(١48)مماثلة توصياتقدمتا و  مماثلة شواغل عن املرأة ضد التمييز على بالقضاء املعنية
ودعت اللجنة املعنية بالقضاء على التمييز ضد املرأة توغو إىل تذليل العقبات اليت أول  -8٣

 - دون إمكانيععععععة حصععععععول املععععععرأة علععععععى الرعايععععععة الصععععععحية، مبععععععا يف ذلععععععك األعععععععراف االجتماعيععععععة
 .(١49)الثقافية

االقتصععادية واالجتماعيععة والثقافيععة عععن قلقهععا النتشععار وأعربععت اللجنععة املعنيععة بععاحلقوق  -84
. (١5٠)فععريوس نقععص املناعععة البشععرية يف الدولععة الطععرف، وال سععيما يف صععفوف الفئععات املستضعععفة

وأوصعععت اللجنعععة املعنيعععة بالقضعععاء علعععى التمييعععز ضعععد املعععرأة بععع ن تععععزز توغعععو تعععوفري الععععالج ا عععاين 
ريوس نقعععص املناععععة رجعععال والنسعععاء املصعععابد بفعععمبضعععادات فريوسعععات النسعععخ العكسعععي جلميعععع ال

. وحثعت جلنعة حقعوق الطفعل توغعو علعى تعزيعز اإلجعراءات الوقائيعة يف أوسععاط (١5١)البشعرية/اإليدز
الشعععععباب وضعععععمان  صعععععيص امليزانيعععععة الالزمعععععة لربنعععععامً التعلعععععيم املعععععرتب  بفعععععريوس نقعععععص املناععععععة 

 .(١5٢)البشرية/اإليدز املقدم يف املدارس الثانوية
. (١5٣)توغو علعى اعتمعاد سياسعة للصعحة اإلجنابيعة للمعراهقدجلنة حقوق الطفل وحثت  -85

ودعت اللجنة املعنية بالقضاء علعى التمييعز ضعد املعرأة توغعو إىل التصعدي حلمعل املراهقعات وتعزيعز 
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التثقيعع  يف جمععال الصععحة واحلقععوق اجلنسععية واإلجنابيععة علععى نطععاق واسععع مععن فععالل إدماجعع  يف 
 .(١54)دراسيةاملناهً ال

 الحق في التعلم -طاء 
الحظت اليونسكو أن توغو قعد ععززت نظامهعا التعليمعي معن فعالل فطع  ععدة، منهعا  -8٦

. غععري أن توغععو مل تتخععذ مزيععداً مععن اخلطععوات لتيسععري ٢٠٢٠-٢٠١٠فطععة قطععاع التعلععيم للفععرتة 
قعوق اإلنسعان يف التحاق األطفال ذوي اإلعاقة بالتعليم كما مل تتخذ فطعوات إضعافية إلدراج ح

املنعععاهً الدراسعععية، ومل تعتمعععد تعععدابري للقضعععاء علعععى املمارسعععات واألععععراف العععيت متيعععز ضعععد املعععرأة، 
. وأوصععت اليونسععكو بعع ن هتيععئ توغععو مزيععداً مععن (١55)سععيما تشععوي  األعضععاء التناسععلية لإلنععاث وال

 .(١5٦)تياتالظروف املواتية لتيسري التحاق األشخا  ذوي اإلعاقة بالتعليم، وخباصة الف
وأعربعععت جلنعععة حقعععوق الطفعععل ععععن قلقهعععا ألن ثلععع  األطفعععال ال يصعععلون علعععى التعلعععيم  -87

. وأعربت اللجنة عن قلقها ألن احلصة املخصصة للتعليم من امليزانية ما زالت غعري  (١57)األساسي
 .(١58)كافية من أجل تنفيذ إل اء الرسوم الدراسية تنفيذاً فعاالً 

وأوصععت اليونسععكو بعع ن تواصععل توغععو ا ععاذ اخلطععوات الالزمععة لتععوفري التعلععيم االبتععدائي  -88
 .(١59)املدارس االبتدائية معدالت التوق  عن الدراسة يف في  و للجميع، ومكافحة األمية، 

وأعربعععت اللجنعععة املعنيعععة بالقضعععاء علعععى التمييعععز ضعععد املعععرأة ععععن قلقهعععا إزاء ارتفعععاع مععععدل  -89
، ونقععص املرافععق التعليميععة ومععو في التعلععيم املععؤهلد، ووجععود قوالععب عععن الدراسععةالفتيععات توقعع  

. وأععرب كعل معن اللجنعة (١٦٠) طية يف الكتب املدرسية، وارتفاع معدل األمية يف صعفوف النسعاء
 .(١٦١)املعنيععة بععاحلقوق االقتصععادية واالجتماعيععة والثقافيععة وجلنععة حقععوق الطفععل عععن شععواغل مماثلععة

 وصعول يف الفعليعة املسعاواة ضعمان إىل توغعو املرأة ضد التمييز على بالقضاء املعنية ةاللجن ودعت
، وتطبيعق (١٦٢)يف املعدارس الفتيعات علعى واإلبقعاء التعلعيم، مسعتويات مجيعع إىل والشابات الفتيات

إطالقععاً مععع أعمععال اإليععذاء والتحععرش اجلنسععيد يف املععدارس وضععمان فععرض  حسياسععة عععدم التسععام
إىل إل اء التعميم رقم أيضاً . ودعت اللجنة توغو (١٦٣)عقوبات مناسبة على مرتكي هذه األفعال

8478/MEN-RS (١٦4)الذي  نع التلميذات احلوامل من استخدام املرافق املدرسية. 
يف املائععة  5٠قلقهععا ألن ثلعع  املعلمععد تقريبععاً، وزهععاء وأعربععت جلنععة حقععوق الطفععل عععن  -9٠

معععنهم يف بعععع  املنعععاطق، هعععم معععن املتطعععوعد العععذين مل يصعععلوا علعععى التعععدريب ويعتمعععدون علعععى 
. وأعربت اللجنة عن قلقها ألن احلصة املخصصة للتعليم (١٦5)ولياءاألتقاضي أجرهم مباشرة من 

 يذ إل اء الرسوم الدراسية تنفيذاً فعااًل.امليزانية ما زالت غري كافية من أجل تنف يف

 اإلعاسة ذوو األشخاص -ياء 
إزاء الععدد املرتفعع لألطفعال ذوي اإلعاقعة احملعرومد  أعربت جلنة حقوق الطفل عن قلقهعا -9١

من التعليم واخلدمات الصحية، وألن الدولة الطرف مل تعتمد بعد سياسعة إلدمعاج األطفعال ذوي 
 .(١٦٦)املدارس العاديةاإلعاقة يف 
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. (١٦7)وأوصععععت اليونسععععكو بعععع ن تتصععععد  توغععععو ملسعععع لة إقصععععاء األشععععخا  ذوي اإلعاقععععة -9٢
وأوصعععت اللجنعععة املعنيعععة بعععاحلقوق االقتصعععادية واالجتماعيعععة والثقافيعععة بععع ن تعععوفر توغعععو املعععوارد الالزمعععة 

ة العمعععل املنبثقعععة وض هبعععم وفطعععلتنفيعععذ السعععرتاتيجية الوطنيعععة حلمايعععة األشعععخا  ذوي اإلعاقعععة والنهععع
 .(١٦8)عنها
وفيما يتعلق  قعوق األشعخا  ذوي اإلعاقعة، أوصعت اللجنعة بتطبيعق نظعام حصعص يف  -9٣

 .(١٦9)فر  العمل

  األسليات والشعوب األصلية -ياف 
ب ن تضعمن محايعة توغو أوصت اللجنة املعنية باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية  -94

قوانينها للحقوق املكفولة جلميع ا موعات اإلثنية، ودعت اللجنة توغو إىل تنفيذ توصعيات جلنعة 
 .(١7٠)احلقيقة والعدالة واملصاحلة املتعلقة باملنازعات اإلثنية

 اللجوء وملتمسو والالجئون المهاجرون -ال  
وأن  (١7١)مبعععدأ ععععدم اإلععععادة القسعععريةأوصعععت جلنعععة مناهضعععة التععععذيب بععع ن أعععرتم توغعععو  -95

 .(١7٢)احلق يف الطعن ب ثر إيقايف يف قرارات الطرد يف قانوهنا اجلنائي تدرج
وأشععارت مفوضععية األمععم املتحععدة السععامية لشععؤون الالجئععد إىل أن توغععو شععرعت، منععذ  -9٦

ععد ي بشع ن وضعع األشعخا   ١954االستعراض األول، يف عملية التصديق علعى اتفاقيعة ععام 
قانونعععاً بشععع ن االنضعععمام إىل االتفاقيعععة. غعععري أن رئعععيس  ٢٠١٢اجلنسعععية، وأهنعععا اعتمعععدت يف ععععام 

 .(١7٣)الدولة مل يصدق بعد على ذلك القانون
وأفععادت املفوضععية بعع ن توغععو قععد بععدأت يف مراجعععة قععواند اللجععوء، ممععا أفضععى إىل وضععع  -97

 .(١74)٢٠١٦د يف عام القانون اجلديد املتعلق بوضع الالجئد، الذي اعتم
وأوصععت املفوضععية بعع ن تكفععل توغععو أن يععنص القععانون الععوطن اجلديععد علععى إنشععاء هيئععة  -98

 .(١75)قرارات أهلية احلصول على مركز الالجئللطعن يف مستقلة 

 الحق في التنمية وسضايا البيئة  -ميم 
بع ن تععزز توغعو اإلطعار  أوصت اللجنة املعنية باحلقوق االقتصادية واالجتماعيعة والثقافيعة -99

 .(١7٦)دنااست الل املعالقانوين الذي ينّظم محاية البيئة واحلقوق االجتماعية يف جمال 
وأوصعععت جلنعععة حقعععوق الطفعععل مبطالبعععة الشعععركات العاملعععة يف توغعععو باعتمعععاد تعععدابري ملنعععع  -١٠٠

حقعوق اإلنسعان يف البلعد، مبعا يف ذلعك ععرب سالسعل إمعدادها أو على لعملياهتا من آثار ضارة  ما
 .(١77)من حدة هذه اآلثارشركائها، والتخفي  
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وحثت اللجنة املعنية بالقضعاء علعى التمييعز ضعد املعرأة توغعو علعى كفالعة أال تسعفر عقعود  -١٠١
تشعععريدهم  تععع جري األراضعععي املربمعععة معععع الشعععركات األجنبيعععة ععععن إفعععالء السعععكان احملليعععد قسعععراً أو

دافليععاً أو زيععادة معانععاهتم مععن انعععدام األمععن ال ععذائي ومععن الفقععر، وتععوفري تعويضععات كافيععة وأراض 
 .(١78)بديلة للمجتمعات املتضررة
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