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مجلس حقوق اإلنسان

الفريق العامل المعني باالستعراض الدوري الشامل

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

تجميع للمعلومات أعدته مفوضية األمم المتحدة السامية لحقووق اإلنسوان
وفقو ووا للفقو وورة (15ب) مو ووف مرفو ووق س و ورار مجلو ووس حقو وووق اإلنسو ووان 1/5
والفقرة  5مف مرفق سرار المجلس 21/16
توغو
هذا التقرير هو جتميع للمعلومات الواردة يف تقارير هيئات املعاهدات واإلجراءات اخلاصة،
مبا يف ذلك مالحظات الدولة املعنية وتعليقاهتا ،ويف تقارير مفوض األمم املتحدة السامي حلقوق
اإلنسان ويف غري ذلك من وثائق األمم املتحدة الرمسية ذات الصلة .والتقرير مق ّدم يف شكل موجز
تقيّداً باحلد األقصى لعدد الكلمات .ولالطالع على النص الكامل ،يرجى العودة إىل الوثائق
املرجعية .وال يتضمن التقرير أية آراء أو وجهات نظر أو اقرتاحات من املفوضية السامية حلقوق
اإلنسان خبالف ما يرد منها يف التقارير والبيانات العلنية الصادرة عن املفوضية .وهو يتّبع املبادئ
مقرره  .١١9/١7وقد ذُكرت على حنو
التوجيهية العامة اليت اعتمدها جملس حقوق اإلنسان يف َّ
وروعيت يف إعداد التقرير دورية
منهجي يف حواشي هناية النص مراجع املعلومات الواردة يف التقرير . ُ
االستعراض والتطورات اليت حدثت يف تلك الفرتة .
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أوال -المعلومات األساسية

واإلطار

ألف -نطاق االلتزامات الدولية

()١

 -1المعاهدات الدولية لحقوق اإلنسان
التصديق أو االنضمام
أو اخلالفة

التحفظات و/أو

اإلعالنات

2

()٢

مل يُصدق عليها/مل تُقبل


السابقة
احلالة أثناء اجلولة

اإلجراء املتخذ بعد االستعراض

االتفاقي ةةلاليةلي ةةللعلى ةةا  عة ة مجي ععع
أشكال التمييز العنصري ()١97٢
العهع ع ععد ال ع ع ععدو اخل ع ع ععا ب ع ع ععاحلقوق
االقتص ععادية واالجتماعي ععة والثقافي ععة
()١984
العهة ة ةةيال ة ة ةةية ا ة ة ةةا  ة ة ةةا ل 
املينيلةالسياسيل)١984(
اتفاقيععة القضععاء علععى مجيععع أشععكال
التمييز ضد املرأة ()١98٣
اتفاقية مناهضة التعذيب وغريه من
ضروب املعاملعة أو العقوبعة القاسعية
أو الالإنسانية أو املهينة ( ١987)
الربوتوكع ع ع ععول االفتي ع ع ع ععاري التفاقي ع ع ع ععة
مناهضة التعذيب ()٢٠١٠
اتفاقيلحل الطفل)١99٠(
الربوتوكععول االفتيععاري التفاقيععة حقععوق
الطفع ع ععل بش ع ع ع ن اش ع ع عرتا األطفع ع ععال يف
املسلحة (٢٠٠5)

املنازعات
الربوتوكع ع ع ععول االفتي ع ع ع ععاري التفاقي ع ع ع ععة
حقععوق الطفععل بشع ن بيععع األطفععال
واسع ععت الل األطفع ععال يف الب ع ععاء ويف
املواد اإلباحية ( ٢٠٠4)
االتفاقي ع ععة الدولي ع ععة حلماي ع ععة حق ع ععوق
مجي ع ع ععع العم ع ع ععال امله ع ع ععاجرين وأفع ع ع عراد
أسرهم (توقيع ٢٠٠١ ،)
اتفاقيع ع ععة حقع ع ععوق األشع ع ععخا ذوي
اإلعاقة ( ٢٠١١)
الربوتوكع ع ع ععول االفتي ع ع ع ععاري التفاقي ع ع ع ععة
حقع ع ع ععوق الطف ع ع ع ععل بش ع ع ع ع ن اش ع ع ع عرتا
األطف ع ع ععال يف املنازع ع ع ععات املس ع ع ععلحة
(إعععالن مبوجععب املععادة ١8 :)٢(٣
عاماً )٢٠٠5 ،

االتفاقيع ع عة الدولي ع ععة حلماي ع ععة مجي ع ععع الربوتوكع ع ع ع ععول االفتيع ع ع ع ععاري الث ع ع ع ع ععاين
األشخا من االفتفاء القسري امللح ع ععق بالعه ع ععد ال ع ععدو اخلع ع ععا
باحلقوق املدنية والسياسية
( ٢٠١4)
االتفاقي ععة الدولي ععة حلماي ععة حق ععوق
مجي ع ععع العم ع ععال امله ع ععاجرين وأف ع ع عراد
أسرهم (توقيع ٢٠٠١ ،)
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إج ع ع ع ع عراءات الشع ع ع ع ععكو
والتحقيقععات واإلجعراءات
(٣)
العاجلة 

مل يُصدق عليها/مل تُقبل


السابقة
احلالة أثناء اجلولة

اإلجراء املتخذ بعد االستعراض

الربوتوكع ع ع ع ععول االفتيع ع ع ع ععاري امللحع ع ع ع ععق
بالعه ع ععد ال ع ععدو اخل ع ععا ب ع ععاحلقوق
االقتص ععادية واالجتماعي ععة والثقافي ععة
(توقيع ٢٠٠9 ،)
الربوتوكول االفتياري األول امللحق
بالعه ع ععد ال ع ععدو اخل ع ععا ب ع ععاحلقوق
املدنية والسياسية ( ١988)
اتفاقيع ععة مناهضع ععة التعع ععذيب ،امل ع عواد
 ٢٠و ٢١و)١987(٢٢
الربوتوكع ع ع ععول االفتي ع ع ع ععاري التفاقي ع ع ع ععة
حق ععوق األش ععخا ذوي اإلعاق ععة،
املادة  ٢٠١١(٦)

االتفاقيع ععة الدوليع ععة للقضع ععاء عل ع ععى الربوتوكع ع ع ععول االفتيع ع ع ععاري امللحع ع ع ععق
مجيععع أشععكال التمييععز العنصععري ،بالعه ععد الع ععدو اخلع ععا بع ععاحلقوق
االقتصععادية واالجتماعيععة والثقافيععة
املادة  ) ٢٠١5(١4
(توقيع ٢٠٠9 ،)
العه ع ععد ال ع ععدو اخل ع ععا ب ع ععاحلقوق
املدنية والسياسية ،املادة4١
الربوتوك ع ع ععول االفتي ع ع ععاري التفاقي ع ع ععة
القضاء على مجيع أشكال التمييز
ضد املرأة
الربوتوك ع ع ععول االفتي ع ع ععاري التفاقي ع ع ععة
حقع ع ععوق الطف ع ع ععل املتعل ع ع ععق ب ع ع ع جراء
تقدمي البالغات
االتفاقي ععة الدولي ععة حلماي ععة حق ععوق
مجي ع ععع العم ع ععال امله ع ععاجرين وأف ع ع عراد

أسرهم
االتفاقي ع ععة الدوليع ع ععة حلماي ع ععة مجيع ع ععع
األش ع ع ع ع ع ع ععخا م ع ع ع ع ع ع ععن االفتف ع ع ع ع ع ع ععاء
القسري ،املادتان  ٣١و٣٢

 -١شععجعت اللجن ععة املعني ععة ب ععاحلقوق االقتصععادية واالجتماعي ععة والثقافي ععة ،يف ع ععام ،٢٠١٣
وجلنة مناهضة التعذيب واللجنعة املعنيعة بالقضعاء علعى التمييعز ضعد املعرأة وجلنعة حقعوق الطفعل ،يف
عععام  ،٢٠١٢توغععو علععى النظععر يف التصععديق علععى االتفاقيععة الدوليععة حلمايععة حقععوق مجيععع العمععال
املهاجرين وأفراد أسرهم(.)4
 -٢وشجعت اللجنة املعنية باحلقوق االقتصعادية واالجتماعيعة والثقافيعة توغعو علعى التصعديق
عل ععى الربوتوك ععول االفتي ععاري امللح ععق بالعه ععد ال ععدو اخل ععا ب ععاحلقوق االقتص ععادية واالجتماعي ععة
والثقافية( )5وعلى النظر يف التوقيع على الربوتوكول االفتياري التفاقية القضاء على مجيعع أشعكال
التمييز ضد املعرأة والربوتوكعول االفتيعاري التفاقيعة حقعوق الطفعل املتعلعق بع جراء تقعدمي البالغعات،
والتصع ععديق عليهمع ععا( . )٦ودعع ععت جلنع ععة مناهضع ععة التعع ععذيب توغع ععو إىل التصع ععديق علع ععى الربوتوكع ععول
االفتياري الثاين امللحق بالعهد الدو اخلا باحلقوق املدنية والسياسية ،والربوتوكول االفتيعاري
امللحق بالعهد الدو اخلا بعاحلقوق االقتصعادية واالجتماعيعة والثقافيعة ،والربوتوكعول االفتيعاري
التفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييز ضد املرأة(.)7
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 -2صكوك دولية رئيسية أخرى ذات 
صلة

السابقة
احلالة أثناء اجلولة

التص ععديق أو االنض ععمام اتفاقيع ععة منع ععع جر ع ععة اإلبع ععادة اجلماعي ع ععة
واملعاقبة عليها
أو اخلالفة

اإلجع ع عراءات املتخع ع ععذة بعع ع ععد
مل يُصدق 
عليها
االستعراض
نظع ع ع ععام رومع ع ع ععا األساسع ع ع ععي للمحكمع ع ع ععة
اجلنائية الدولية

( )8

بروتوكول بالريمو
االتفاقيععات املتعلقععة بععالالجئد وعععد ي
اجلنسعية (باسععتثناء اتفاقيععة عععام ١9٦١
املتعلقع ع ع ع ععة خبف ع ع ع ع ع حع ع ع ع ععاالت انع ع ع ع ع ععدام
()9
اجلنسية) 
اتفاقيع ع ع ع ع ع ع ععات جني ع ع ع ع ع ع ع ع املؤرفع ع ع ع ع ع ع ععة ١٢
آب/أغس ع ع ععطس  ١949وبروتوكواله ع ع ععا
()١٠
اإلضافيان األول والثاين 
االتفاقيع ععات األساسع ععية ملنظمع ععة العمع ععل
الدولية


اتفاقي ععة ع ععام  ١9٦١املتعلق ععة خبف ع ع
حاالت انعدام اجلنسية
الربوتوكول اإلضايف الثالع التفاقيعات
()١١
جني لعام ١949

اتفاقي ةةلفحا ا ةةلاليف يي ة  
جمالاليفععيم

اتفاقيت ععا منظم ععة العم ععل الدولي ععة رقم ععا
()١٢
 ١٦9و ١89

باء -اإلطار الدستوري والتشريعي
 -٣أوصععت جلنععة مناهضععة التعععذيب توغععو باعتمععاد قععانون اإلج عراءات اجلنائيععة اجلديععد(.)١٣
وقدمت جلنة حقوق الطفعل توصعية مماثلعة( . )١4وأوصعت اللجنعة املعنيعة بالقضعاء علعى التمييعز ضعد
املرأة توغعو معرة أفعر جبععل أحكعام القعواند احملليعة متوافقعة معع االتفاقيعة وضعمان إععادة النظعر يف
()١5
مجيع األحكام التمييزية وإل ائها .
 -4وحثت جلنة حقوق الطفل توغو على كفالة إدراج مجيع احلقوق املكرسعة يف االتفاقيعة يف
قانون الطفل ،وإل اء األحكام املنافية هلا ،واعتماد اللوائح التنفيذية لقانون الطفل(.)١٦
 -5وأعربت اللجنة املعنية باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية ععن أسعفها ألن كعاكم
الدولععة الطععرف مل أععتً أبععداً بالعهععد مععن قبععل وألن قوانينهععا الوطنيععة ال تضععع احلقععوق االقتصععادية
واالجتماعية والثقافية موضع التنفيذ(.)١7
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 -٦ومعا زالعت جلنعة حقعوق الطفعل تشعععر بعالقلق معن اسعتمرار استشعراء الفسعاد يف البلععد(.)١8
وأوصت اللجنة املعنية باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية ب ن تعتمد توغو قانوناً ملكافحة
الفساد وأن تكفل االمتثعال ألحكعام املعادة  ١45معن الدسعتور املتعلقعة بالكشع ععن املمتلكعات
واألصول املالية(.)١9

جيم -اإلطار المؤسسي والبنية األساسية لحقوق اإلنسان وتدابير السياسة العامة

اإلنسان
حالة المؤسسات الوطنية لحقوق

()٢٠


()٢١

املؤسسة الوطنية حلقوق اإلنسان


السابقة
احلالة أثناء اجلولة

احلالة أثناء اجلولة احلالية 

املؤسسة الوطنية حلقوق اإلنسان

أل ()٢٠٠7

أل

 -7أعربععت جلنععة مناهضععة التعععذيب عععن قلقهععا ألن التقععارير تفيععد بع ن ميزانيععة اللجنععة الوطنيععة
حلقوق اإلنسان قد اخنفضت بنسبة  ٢٠يف املائة منذ ععام  .)٢٢(٢٠٠8وأوصعت بع ن تعوفر توغعو
للجنعة الوطنيعة مععا يكفعي معن املعوارد املاليعة والبشعرية واملاديععة( .)٢٣وأعربعت جلنعة حقععوق الطفعل عععن
()٢4
شواغل مماثلة وكررت توصياهتا .
 -8وأعربععت جلنععة مناهضععة التعععذيب عععن قلقهععا ألن رئععيس اللجنععة الوطنيععة حلقععوق اإلنسععان
أُرغع ععم علع ععى م ع ععادرة البلع ععد ،علع ععى إثع ععر نشع ععر تقريع ععر اللجنع ععة الوطنيع ععة عع ععن ادعع ععاءات التعع ععذيب يف
ععام  ،)٢5(٢٠١٢وذلعك بسعبب مععا تلقعاه معن هتديعدات( .)٢٦وأعربععت املقعررة اخلاصعة املعنيعة الععة
املدافعد عن حقوق اإلنسان عن شواغل مماثلة( ،)٢7وأوصعت بع ن تنفعذ اللجنعة الوطنيعة توصعيات
التح ععال الع ععاملي للمؤسس ععات الوطني ععة حلق ععوق اإلنس ععان فيم ععا يتعل ععق بتعزي ععز اس ععتقاللية املؤسس ععة
وفعاليتها(.)٢8
 -9وما زالت اللجنة املعنية بالقضاء على التمييز ضد املعرأة تشععر بعالقلق إزاء التع ثري احملعدود
للسياسة الوطنية لتحقيق املساواة والتكافؤ بد اجلنسد.
 -١٠أمععا جلنععة حقععوق الطفععل ،فالحظععت بقلععق أن اللجنععة الوطنيععة حلقععوق الطفععل ،املنصععو
عليه ععا يف ق ععانون الطف ععل لع ععام  ٢٠٠7بوص ععفها اهليئ ععة املعني ععة بتنس ععيق تنفي ععذ االتفاقي ععة ،مل تنشع ع
بعد(.)٢9
 -١١وحثت اللجنة املعنية باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية توغو على زيعادة امليزانيعة
املرصودة للقطاعات االجتماعية(.)٣٠
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ثانيا -التعاون مع آليات حقوق اإلنسان
 -١٢وأشععادت املقععررة اخلاصععة املعنيععة الععة املععدافعد عععن حقععوق اإلنسععان مبععا تبذلع توغععو مععن
جهععود لتعزيععز اإلطععار القععانوين واملؤسسععي ،وال سععيما مععن فععالل مشععاركتها يف عمليععة االسععتعراض
الدوري الشامل وتواصلها مع هيئات املعاهدات(.)٣١
 -١٣وأعربععت املقععررة اخلاصععة عععن سععرورها ألن عمليععة االسععتعراض مجعععت السععلطات وا تمععع
املدين(.)٣٢
 -١4وأشععادت نائبععة املفععوض السععامي حلقععوق اإلنسععان ب عععداد فطععة وطنيععة لتنفيععذ توصععيات
االستعراض الدوري الشامل وهيئات املعاهدات.

ألف -التعاون مع هيئات المعاهدات

اإلبالغ
 -1حالة

املعاهدة
هيئة

املالحظع ع ععات اخلتاميع ع ععة آفع ععر تقريع ععر قعُععدم
املدرجععة يف االسععتعراض منع ععذ االسع ععتعراض

فتامية
آفر مالحظات

السابق

السابق

جلنة ة ة ة ةةلاللىة ة ة ة ةةا  ع ة ة ة ة ة  آب/أغسطس ٢٠١5 ٢٠٠8
اليف يي العنصري

-

العجن ةةلاملعني ةةل ةةا ل  أيار/مايو ٢٠٠١
االقيفصاديلةاالجيف ا يل
ةالثلا يل

-

أيار/مايو ٢٠١٣

اللجن ع ععة املعني ع ععة ق ع ععوق آذار/مارس ٢٠١١
اإلنسان

-

-

اللجن ععة املعني ععة بالقض ععاء شباط/فرباير ٢٠٠٦
على التمييز ضد املرأة
جلنلفناهىلاليفعذيب أيار/مايو ٢٠٠٦

-

تش ع ع ع عرين األول/أكت ع ع ععوبر
٢٠١٢
تشع ع ع ع عرين الث ع ع ع ععاين/نوفمرب
٢٠١٢
شع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ععباط/فرباير ٢٠١٢
(عن تنفيعذ اتفاقيعة حقعوق
الطف ع ع ع ع ع ع ع ععل والربوتوك ع ع ع ع ع ع ع ععول
االفتيع ع ع ع ع ع ع ععاري التفاقيع ع ع ع ع ع ع ععة

جلنلحل الطفل

6

--

كع ع ع ععانون الثاين/ينع ع ع ععاير --
٢٠٠5


اإلبالغ
حالة
سيُنظر يف التقرير اجلامع للتقريرين
الثامن عشر والتاسع عشر يف عام
٢٠١٦
ي عل موعععد تقععدمي التقريععر الثععاين يف

٢٠١8
عام
تع ع فر تق ععدمي التقري ععر اخل ععامس من ععذ
عام ٢٠١5؛ ومن املقعرر أن تُعتمعد
قائم ع ع ععة املسع ع ع ععائل السع ع ع ععابقة لتقع ع ع ععدمي
التقري ع ع ععر يف تشع ع ع عرين األول/أكت ع ع ععوبر

٢٠١٦
يعل موعععد تقععدمي التقريععر الثععامن يف
تشرين األول/أكتوبر ٢٠١٦
يعل موعععد تقعدمي التقريععر الثالع يف
تشرين الثاين/نوفمرب ٢٠١٦
ي ع عل موعع ععد تقع ععدمي التقريع ععر اجلع ععامع
للتقريرين اخلامس والسادس يف ععام
٢٠١7؛ وق ععد تع ع فر تق ععدمي التقري ععر
األو املتعل ع ع ععق بتنفي ع ع ععذ الربوتوك ع ع ععول
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املالحظع ع ععات اخلتاميع ع ععة آفع ععر تقريع ععر قعُععدم
املدرجععة يف االسععتعراض منع ععذ االسع ععتعراض

فتامية
آفر مالحظات

السابق

السابق


املعاهدة
هيئة

اللجن ع ع ععة املعني ع ع ععة ق ع ع ععوق --
األشخا ذوي اإلعاقة
اللجن ععة املعني ععة ععاالت --
االفتفاء القسري

--

حقععوق الطفععل بش ع ن بيععع
األطف ع ع ع ع ع ع ععال واسع ع ع ع ع ع ع ععت الل
األطف ع ع ع ععال يف الب ع ع ع ععاء ويف
املواد اإلباحية)
--

--

--


اإلبالغ
حالة

االفتيععاري التفاقي ععة حقععوق الطف ععل
بش ع ع ع ع ع ع ع ع ن اش ع ع ع ع ع ع ع عرتا األطفع ع ع ع ع ع ع ععال يف
املنازع ع ع ع ععات املس ع ع ع ععلحة من ع ع ع ععذ ع ع ع ع ععام

٢٠٠7
تع فر تقعدمي التقريعر األو منعذ عععام

٢٠١٣
ي عل موعععد تقععدمي التقريععر األو يف

٢٠١٦
عام

 -2الردود على طلبات المتابعة المحددة المقدمة مف هيئات المعاهدات


اخلتامية
املالحظات

املعاهدة
هيئة

موعد التقدمي

املوضوع

جلنة احلقيقة والعدالة واملصاحلة؛ جترمي التعذيب؛
التحقي ععق يف ادع ععاءات التع ععذيب وس ععوء املعامل ععة
()٣٣
وحاالت الوفاة أثناء االحتجاز 

.)٣8(٢٠١4 ،)٣7(٢٠١٢ ،)٣٦(٢٠١٢

جلنلفناهىلاليفعذيب

٢٠١٣

بع ع ععدء نفع ع ععاذ الق ع ع ععانون اجلنع ع ععائي اجلديع ع ععد وق ع ع ععانون
اإلج ع ع ع ع عراءات اجلنائيع ع ع ع ععة؛ ع ع ع ع ععروف االحتجع ع ع ع ععاز؛
الضع ع ع ععمانات القانونيع ع ع ععة املقدمع ع ع ععة للمحتج ع ع ع عزين؛
مقاضععاة م عرتكي أفعععال التعععذيب وسععوء املعاملععة
()٣4
ومعاقبتهم 

 .)4٠(٢٠١٣طُلب ع ع ع ع ع ع ع ععت معلوم ع ع ع ع ع ع ع ععات
()4١
إضافية

اللجنعة املعنيعة بالقضعاء ٢٠١4
على التمييز ضد املرأة

اإلطار التشريعي؛ القوالعب النمطيعة واملمارسعات
()٣5
الضارة .


 .)4٢(٢٠١5طُلب ع ع ع ع ع ع ع ععت معلوم ع ع ع ع ع ع ع ععات
إضافية(. )4٣

اللجن ععة املعني ععة ق ععوق ٢٠١٢
اإلنسان


التقدمي
تاريخ

()٣9

طُلبت معلومات إضافية .

الزيارات القطرية و/أو التحريات اليت أجرهتا هيئات املعاهدات

املعاهدة
هيئة

التاريخ

اللجنة الفرعية ملناهضة التعذيب كانون األول/ديسمرب ٢٠١4
وغ ععريه مع ععن ضع ععروب املعاملع ععة أو
العقوب ععة القاس ععية أو الالإنس ععانية
أو املهينة
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املوضوع
املعادة (١١أ) مععن الربوتوكععول االفتيععاري التفاقيععة مناهضععة التعععذيب
()44
(تقرير سري)
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باء -التعاون مع اإلجراءات الخاصة

()45

دعوة دائمة
الزيارات اليت 
جرت
الزي ععارات املواف ععق عليه ععا م ععن حيع ع

املبدأ
الزيارات اليت طُِلب إجراؤها




السابقة
احلالة أثناء اجلولة

احلالة الراهنة

ال
املدافعون عن حقوق اإلنسان
التعذيب
حاالت اإلعدام ب جراءات موجزة

ال
املدافعون عن حقوق اإلنسان
حاالت اإلعدام ب جراءات موجزة

استقالل القضاة واحملامد
الرق
الفقر املدقع
وردت احلكومة على رسالتد
الع ع ع ععردود علع ع ع ععى رسع ع ع ععائل االدعع ع ع ععاء  ُوجهت إىل احلكومة ثالث رسائل أثناء الفرتة املشمولة باالستعراض ّ .
منها .

العاجلة
والنداءات

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


اإلنسان
جيم -التعاون مع مفوضية األمم المتحدة السامية لحقوق
 -١٦أشععارت مفوضععة األمععم املتحععدة الس ععامية حلقععوق اإلنسععان ،يف أعقععاب زيارهتععا البل ععد يف
عام  ،٢٠١٣إىل أن مفوضيتها مستعدة لدعم توغو يف تعزيز احرتام حقوق اإلنسان وإعماهلا يف
جمال إقامة العدل.
 -١7وذ ّك ع ع ععرت نائب ع ع ععة املفوض ع ع ععة الس ع ع ععامية حلق ع ع ععوق اإلنس ع ع ععان ،يف أعق ع ع ععاب زيارهت ع ع ععا توغ ع ع ععو يف
عام  ،٢٠١4ب ن توغو كانت قد اخنرطت ،مبساعدة املفوضية وشعركاء األمعم املتحعدة ،يف عمليعة
عدالعة انتقاليععة أفضععت ،يف عععام  ،٢٠١٢إىل تقععدمي جلنععة احلقيقععة والعدالععة واملصععاحلة توصععياهتا إىل
احلكومة .ومل تنفعذ هعذه التوصعيات بععد .وأشعارت نائبعة املفوضعة السعامية إىل أن توغعو كنهعا أن
تعول على دعم املفوضية السامية حلقوق اإلنسان يف أديد اخلطوات املقبلة.
 -١8وقد أُنشئ املكتب القطري ملفوضية األمم املتحدة السعامية حلقعوق اإلنسعان يف توغعو يف
عام  ٢٠٠٦وأُغلق يف  ٣٠حزيران/يوني  ٢٠١5بسبب القيود املالية(.)47
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ثالثا -تنفيووا االلتزامووات الدوليووة المتعلقووة بحقوووق اإلنسووان مووع مراعوواة أحكووا
القانون الدولي اإلنساني السارية
ألف -المساواة وعد التمييز
 -١9أوصت اللجنة املعنية بالقضاء على التمييز ضد املرأة بع ن تل عي توغعو األحكعام التمييزيعة
الواردة يف قانون األحوال الشخصية واألسرة وأن تضمن متتع املعرأة قعوق متسعاوية معع الرجعل يف
األمال املكتسبة فالل الزواج(.)48
 -٢٠وأعربععت جلنععة حقععوق الطفععل عععن قلقهععا إزاء فقععدان النسععاء حضععانة أطفععاهلن يف حالععة
الطالق(.)49
 -٢١ومععا زالععت اللجنععة املعنيععة بالقضععاء علععى التمييععز ضععد املعرأة تشعععر بععالقلق إزاء الت ع فري يف
إل اء ما يتضمن قانون اجلنسية من أحكام متييزية(.)5٠
 -٢٢وال ي عزال القل ععق يس ععاور اللجن ععة إزاء تفش ععي الفق ععر واألمي ععة يف أوس ععاط النس ععاء الريفي ععات،
وعدم مشاركتهن يف عمليات صنع القرار ،ونقص سبل احلصول على الرعاية الصحية ،وفدمات
الضععمان االجتمععاعي ،والتعلععيم ،والعدالععة ،وامليععاه النظيفععة ،والكهربععاء ،واألرض ،وفععر العمععل،
والتسععهيالت االئتمانيععة( .)5١وأوصععت اللجن ععة ب ع ن تتخععذ توغععو ت ععدابري فاصععة مؤقتععة يف مي ععادين
التعليم والعمالة والصحة ،وبع ن تعتمعد سياسعات كعددة اهلعدف حلمايعة هعؤالء النسعاء وإدمعاجهن
يف ا تمع( .)5٢وأوصت اللجنعة أيضعاً بع ن تعتمعد توغعو سياسعات كعددة اهلعدف حلمايعة املسعنات
وذوات اإلعاقة واحملتجزات وإدماجهن يف ا تمع(.)5٣
 -٢٣وأوصت اللجنة ب ن تعتمد توغو دون إبطاء مشروع القانون الذي يدد للنساء حصصاً
يف املناصب االنتخابية واإلدارية(.)54
 -٢4وأش ععارت املق ععررة اخلاص ععة املعني ععة الع ععة امل ععدافعد ع ععن حق ععوق اإلنس ععان إىل اسع ععتحكام
الس ععلوكيات األبوي ععة والتص ععورات النمطي ععة املتج ععذرة فيم ععا يتعل ععق ب ععدور الرج ععل وامل ع عرأة يف األس ععرة
وا تمع .ويف هذا السياق ،ما زال املدافعون عن حقوق اإلنسان املكفولة للمعرأة يعتعربون يف كثعري
مععن األحيععان "س عبباً للمتاعععب" بسععبب نشععاطهم ،وال سععيما إذا ك عانوا يعملععون يف جمععال احلقععوق
اجلنسية واإلجنابية .وحثت املقررة اخلاصة توغو علعى تعذليل العقبعات القائمعة أمعام عمعل املعدافعد
عن حقوق اإلنسان املكفولة للمرأة ،بسبل منها معاجلعة الفعوارق بعد اجلنسعد ومكافحعة القوالعب
النمطية االجتماعية(.)55
 -٢5وأعربععت جلنععة حقععوق الطفععل عععن قلقهععا ألن  5٠يف املائععة مععن األطفععال مل يسععجلوا عنععد
والدهتععم .وحثععت اللجنععة توغععو علععى كفالععة أن يكععون تسععجيل املواليععد جماني عاً وإلزامي عاً فع عالً(.)5٦
وأوصت اللجنة ب ن تضمن توغو عدم حرمان األطفال العذين مل تصعدر هلعم شعهادات معيالد معن
احلصول على التعليم والرعاية الصحية واخلدمات االجتماعية األفر (.)57
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 -٢٦وأعربع ععت جلنع ععة حقع ععوق الطفع ععل عع ععن قلقهع ععا إزاء السع ععلوكيات االجتماعيع ععة السع ععائدة الع ععيت
ال تؤدي إىل وصم األطفال ذوي اإلعاقة فحسب بل حىت إىل قتلهم(.)58
 -٢7والحظععت املقععررة اخلاصععة أن العالقععات اجلنسععية املثليععة بالرتاضععي بععد البععال د تعع ّد جرمعاً
يعاقعب عليع بالسعجن وال رامععة( .)59والحظعت أيضعاً أن بيئععة عمعل املععدافعد ععن حقععوق املثليععات
واملثلي ععد ومزدوج ععي املي ععول اجلنس ععية وم ععايري اهلوي ععة اجلنس ععانية وح ععاملي ص ععفات اجلنس ععد غالبع عاً
مععا تتسععم بالعدوانيععة ،ال بسععبب الض ع ا تمعععي واألسععري فحسععب وإ ععا أيض عاً بسععبب اإلطععار
القانوين احلا (.)٦٠

باء -حق الفرد في الحياة والحرية واألمف
 -٢8الحظععت املقععررة اخلاصععة إدراج تعريع للتعععذيب يف القععانون اجلنععائي( .)٦١وأوصععت جلنععة
مناهض ع ععة التع ع ععذيب توغ ع ععو بع ع ع ن ت ع ععدرج يف قانوهن ع ععا مجي ع ععع عناص ع ععر تعريع ع ع التع ع ععذيب الع ع عواردة يف
االتفاقية( )٦٢وأن تضمن حكماً ينص على عدم تقادم جر ة التعذيب(.)٦٣
 -٢9وأعربت جلنة مناهضة التعذيب ععن قلقهعا إزاء ادععاءات التععذيب وإسعاءة املعاملعة أثنعاء
االحتجععاز ،مبععا يف ذلعك يف أمععاكن االحتجععاز غععري الرمسيععة( .)٦4وأوصععت اللجنععة بع ن جتععري توغععو،
وفق عاً لاللت عزام الععذي تعهععدت ب ع أثنععاء االسععتعراض السععابق ،أقيقععات يف مجيععع ادعععاءات أعمععال
التعذيب أو إساءة املعاملعة العيت ارتكبهعا عمعالء دوائعر األمعن أو غعريهم ،وال سعيما يف مقعار وكالعة
االسععتخبارات الوطنيععة يف عععام  ،٢٠٠9وبع ن تعاقععب اجلنععاة مبععا يتماشععى مععع فطععورة أفعععاهلم(.)٦5
وأوصت اللجنة أيضاً بتوجي تعليمات واضعحة إىل أفعراد قعوات األمعن فيمعا يتعلعق ظعر التععذيب
حظراً مطلقاً وجتر (.)٦٦
 -٣٠وأوصت اللجنة ب ن تكفل توغعو إععالن االعرتافعات املنتزععة أعت التععذيب واإلجعراءات
الالحقة الغية وباطلة وتوعية القضاة بعدم مقبولية االعرتافات املنتزعة أت التعذيب(.)٦7
 -٣١وأعربت اللجنة ععن قلقهعا ألن تقريعراً صعدر ععن اللجنعة الوطنيعة حلقعوق اإلنسعان تضعمن
م عزاعم تفي ععد بارتك ععاب أعم ععال إس ععاءة معامل ععة يف ح ععق احملتج عزين واألش ععخا امل عرتبطد مبحاول ععة
االنق ععالب ال ععيت ج ععرت يف ع ععام  .)٦8(٢٠٠9وأوص ععت املق ععررة اخلاص ع عة ب ع ع ن تكف ععل توغ ععو تنفي ععذ
التوصيات الواردة يف التقرير(.)٦9
 -٣٢وأشععارت اللجنععة الفرعيععة ملناهضععة التعععذيب ،يف أعقععاب زيارهتععا لتوغععو يف عععام ،٢٠١4
إىل أن املؤسس ععات ال ععيت تُس ععلب فيه ععا حري ععات األش ععخا تواجع ع نق ععص املع عوارد البشع عرية واملادي ععة
وتقاعس النظام القضائي ،باإلضافة إىل فلعو التشعريع العوطن معن األحكعام العيت تعوفر الضعمانات
األساسععية وجتععرم التعععذيب وتععنص علععى اجلعزاءات املناسععبة .ودعععت اللجنععة الفرعيععة توغععو إىل ا ععاذ
تدابري عملية وفورية لتحسد روف االحتجاز.
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 -٣٣وأعربت جلنة مناهضة التعذيب أيضاً عن قلقها إزاء الظروف املثرية لالنزعاج السائدة يف
مراكز االحتجاز يف مجيع أحنعاء توغعو ،العيت تصعل إىل حعد التععذيب يف بعع احلعاالت .وأوصعت
اللجن ععة بزي ععادة األمع عوال املخصص ععة جلع ععل ععروف احلي ععاة يف الس ععجون تتس ععق م ععع املع ععايري الدولي ععة
وب نشاء نظام تسعجيل مركعزي جلميعع السعجناء( .)7٠وأوصعت اللجنعة املعنيعة بالقضعاء علعى التمييعز
ضععد امل عرأة ب ع ن تضععمن توغععو تععوفري املرافععق واخلععدمات الصععحية الكافيععة للمحتج عزات ،وال سععيما
احلوامل(.)7١
 -٣4وأعربععت جلنععة حقععوق الطفععل عععن قلقهععا ألن األطفععال اجلععاحند كث عرياً مععا يتجععزون مععع
البال د يف مراكز الشرطة ومرافق االحتجاز( )7٢ويتعرضون مراراً وتكعراراً لسعوء املعاملعة معن جانعب
السععجاند( .)7٣وحثععت اللجنععة توغععو علععى كفالععة نقععل األطفععال فععوراً مععن مرافععق احتجععاز البععال د
وإيداعهم يف بيئة آمنة مراعية هلم(.)74
 -٣5وأعربت جلنة مناهضة التعذيب عن قلقها إزاء انتهاكعات الضعمانات القانونيعة األساسعية
املكفولععة للمحتجعزين وعمليععات التوقيع واالحتجععاز التعسععفية .وأوصععت اللجنععة بع ن تضععع توغععو
إج عراءً يف إطععار قععانون اإلج عراءات اجلنائيععة ُ ّكععن ضععحايا األفطععاء القضععائية مععن احلصععول علععى
تعويضات(.)75
 -٣٦والحظععت مفوضععية حقععوق اإلنسععان االسععتخدام املنهجععي ألوامععر االعتقععال وإج عراءات
االحتجاز املطول.
 -٣7وأشععارت نائبععة املفوضععة السععامية حلقععوق اإلنسععان إىل أن مععن املقععرر سععن قععانون ملكافحععة
العنع ضععد املعرأة ،مبععا يف ذلععك العنع العععائلي .وحثععت اللجنعة املعنيععة بالقضععاء علعى التمييععز ضععد
امل عرأة توغععو علععى القيععام ،دون إبطععاء ،باعتمععاد قععانون شععامل يتنععاول مجيععع أشععكال العن ع ضععد
()77
()7٦
املرأة  .وقدمت جلنة مناهضة التعذيب توصيات مماثلة  .
 -٣8وك ععررت اللجن ععة املعني ععة بالقض ععاء عل ععى التميي ععز ض ععد امل ع عرأة توص ععيتها الداعي ععة إىل وض ععع
اسرتاتيجية للقضاء على املمارسات الضارة باملرأة( .)78وقدم كل من جلنعة حقعوق الطفعل واللجنعة
()79
املعنية باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية توصيات مماثلة  .
 -٣9وأعربت جلنعة حقعوق الطفعل ععن قلقهعا السعتمرار انتشعار ممارسعة العزواج املبكعر والقسعري
عل ع ععى نط ع ععاق واس ع ععع يف مجي ع ععع أحن ع ععاء توغ ع ععو( )8٠ولع ع ععدم إي ع ععالء األولوي ع ععة ملقاض ع ععاة م ع ععن يتزوج ع ععون
األطفال(.)8١
 -4٠ويف حد الحظت جلنة حقوق الطفل جترمي تشوي األعضاء التناسلية لإلنعاث واخنفاضع
إىل ح ععد كب ععري( ،)8٢ف هن ععا أعرب ععت ع ععن قلقه ععا ألنع ع م ععا زال ععارس عل ععى نط ععاق واس ععع يف بعع ع
ا تمعععات احملليععة وألن م عرتكي هععذه املمارسععة ال يقععدمون إىل العدالععة( .)8٣وحثععت اللجنععة توغععو
علععى مسععاعدة ممارسععي تشععوي األعضععاء التناسععلية لإلنععاث لكععي يععدوا مصععدر دفععل بععديالً(.)84
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وأوصععت منظمععة األمععم املتحععدة للرتبيععة والعلععم والثقافععة (اليونسععكو) ب ع ن تتخ عذ توغععو مزيععداً مععن
اخلطوات من أجل حظر هذه املمارسة وتنظم محالت بش ن املساواة بد اجلنسد(.)85
 -4١وأوصت اللجنة املعنية بالقضاء على التمييز ضد املرأة ب ن تعاجل توغو األسعباب اجلذريعة
للب اء ،مبا فيها الفقر ،وأن تبذل جهوداً إلعادة ت هيل الضحايا وإعادة إدماجهن يف ا تمع(.)8٦
 -4٢وأعربعت جلنعة حقعوق الطفععل ععن قلقهعا ألن ب عاء األطفععال فعوق سعن  ١5عامعاً ال يُعتععرب
جر ععة( ،)87وألن مئععات األطفععال مععا زال عوا ضععحايا لالسععت الل اجلنسععي بشععكل علععن يف العاصععمة
لومي ،وعلى وج اخلصو يف مكان يسمى "سوق األطفال"(.)88
 -4٣وبينمعا رحبعت اللجنععة بعاجلهود املهمععة املبذولعة ملنعع قتععل األطفعال املصععابد ب عاقعات عنععد
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
يف الدولة الطرف .وحثت اللجنة توغو على مقاضاة املسؤولد عن هذه اجلرائم(.)89
 -44وأعربت جلنة حقوق الطفل عن قلقها إزاء انتشار التحرش اجلنسي بالفتيات واغتصاهبن
يف املدارس على نطاق واسع( .)9٠وحثت اللجنة توغو على كفالة إجراء عمليات تفتيش للمرافعق
املدرسية ووضع نظم واضحة لإلبالغ عن حاالت العن يف املدارس(.)9١
 -45وأعربععت اللجنععة عععن قلقهععا ألن العقوبععة البدنيععة ال ت عزال مقبولععة اجتماعي عاً ومتععارس علععى
نطاق واسع يف املدارس ويف البيوت(.)9٢
 -4٦وأعرب ع ععت اللجن ع ععة ع ع ععن قلقه ع ععا ألن األطف ع ععال ،وال س ع ععيما الفتي ع ععات الل ع ع عوا ال تتج ع ععاوز
أعمارهن  9سنوات ،يعملون فدماً يف املنازل لساعات طويلة جعداً ويتعرضعون للعنع ( ،)9٣وألن
العدي ععد م ععن األطف ععال يزاول ععون أعم ععاالً فط ععرة ،وال س ععيما األطف ععال املعروف ععون "باحلم ععالد"(.)94
وأعربت اللجنة املعنية بالقضاء على التمييعز ضعد املعرأة ععن دواععي قلعق مماثلعة( .)95وحثعت اللجنعة
املعنية باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافيعة توغعو علعى تنفيعذ فطعة العمعل الوطنيعة ملكافحعة
()9٦
عمل األطفال .
 -47وكععررت جلنععة حقععوق الطفععل اإلع عراب عععن قلقهععا إزاء العععدد الكبععري مععن األطفععال الععذين
يعيشون يف الشوارع(.)97
 -48وأعربت جلنة حقوق الطفل عن قلقها لكون أطفال املناطق الفقعرية والريفيعة عرضعة أكثعر
من غريهم لالجتار دافل الدولة الطرف وفارجها ،وإزاء اسعتمرار جتاهعل االجتعار العدافلي ،العذي
املتجعرين وحصععول بعضععهم علععى
غالبعاً مععا يععدث مععن فععالل عععادة "االسععتئمان" ،ونع
عدرة مقاضععاة ّ
()98
قرارات باإلفراج عنهم بسبب فساد مسؤو الدولة .
 -49وأوصت اللجنة املعنية بالقضاء على التمييز ضعد املعرأة بع ن تعتمعد توغعو قعانون مكافحعة
االجتععار بالبشععر ومشععروع املرسععوم املتعلععق ب نشععاء جلنععة وطنيععة ملكافحععة االجتععار بالبشععر ،وأن تكفععل
متتع هذه اللجنة بوالية واسعة النطاق وتزويدها مبوارد كافية (.)99
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 -5٠وأوصععت جلنععة حقععوق الطفععل توغععو ب ع ن جت عرم بيععع األطفععال ،وفاصععة بيععع األطفععال ل ععرض
التبن غري املشروع ونقل أعضائهم هبدف الربح(.)١٠٠
 -5١وحثع ععت اللجنع ععة توغع ععو عل ع ععى القيع ععام ،دون إبطع ععاء ،باعتم ع عاد السياسع ععة الوطنيع ععة حلماي ع ععة
الطفل(.)١٠١

جيم -إسامة العدل ،بما في ذلك مسألة اإلفالت مف العقاب ،وسيادة القانون
 -5٢وفقع عاً لتقري ععر أعدتع ع مفوض ععية األم ععم املتح ععدة الس ععامية حلق ععوق اإلنس ععان ،م ععن الض ععروري
إصععالق قطععاع العدالععة يف توغععو وتعزيععزه .وقععد أوصععت املفوضععية السععامية بتوعيععة السععكان قععوقهم
وبععاإلجراءات القانونيععة املعمععول هبععا أسععيناً لسععبل وصععوهلم إىل العدالععة()١٠٢؛ كمععا أوصععت بتنظععيم
مؤمتر عن حالة قطاع العدالة بطريقة تكفل مشاركة ومتثيل مجيعع املعنيعد بع مر هعذا القطعاع هبعدف
التوصل إىل توصيات قائمة على توافق اآلراء من أجل أسد عمل قطاع العدالة(.)١٠٣
 -5٣وأعربت املقعررة اخلاصعة املعنيعة العة املعدافعد ععن حقعوق اإلنسعان ،فعالل زيعارة املتابععة
ال ععيت قام ععت هب ععا إىل توغ ععو يف ع ععام  ،٢٠١٣ع ععن تق ععديرها للمب ععادرات الرامي ععة إىل تعزي ععز اجله ععاز
القضععائي( .)١٠4بيععد أهنععا أعربععت عععن قلقهععا ألن مسععائل اسععتقالل القضععاء واالحتكععام إىل القضععاء
واإلفععالت م ععن العق ععاب عل ععى انتهاك ععات حق ععوق اإلنس ععان أث ععريت باعتباره ععا م ععن ب ععد الص عععوبات
الرئيسععية ال ععيت تواج ع عمليععة االنتق ععال وإرس ععاء الد قراطيععة .وأش ععارت التق ععارير والش ععهادات إىل أن
اإلفععالت مععن العقععاب منتشععر علععى نطععاق واسععع وإىل أن مععن النععادر ا ععاذ إج عراءات قانونيععة ضععد
جنععاة معينععد ،وال سععيما ق عوات أمععن الدولععة( .)١٠5وأعربععت املقععررة اخلاصععة أيض عاً عععن قلقهععا إزاء
التقارير العيت تفيعد بتععرض القضعاة يف املنعاطق الريفيعة للتخويع واتسعام تعيينعات القضعاة وترقيعاهتم
باحملاب ععاة( .)١٠٦وأوص ععت بع ع ن تواص ععل توغ ععو تعزي ععز النظ ععام القض ععائي ،وال س ععيما اس ععتقالل اجله ععاز
القضععائي وسععبل االحتكععام إىل القضععاء والوصععول إىل امل عوارد والب ع األساسععية الالزمععة ومكافحععة
اإلفالت من العقاب(.)١٠7
 -54أما مفوضة األمم املتحدة السامية حلقوق اإلنسعان ،فالحظعت بقلعق ،يف أعقعاب زيارهتعا
لتوغو يف عام  ،٢٠١٣أن هنا وسطاء ال يملون أي صفة قانونية يعملون يف احملاكم كوسعطاء
بد بع القضاة واملتقاضد ،معتربة ذلك من العوامل املشجعة للممارسات الضارة.
 -55والحظعت جلنعة مناهضعة التععذيب أن معا يربعو علعى  ٦5يف املائعة معن املوقعوفد هعم رهععن
احلبس االحتياطي .وأوصت باحلد من اللجوء إىل احلبس االحتياطي(.)١٠8
 -5٦وأعربععت جلنععة مناهضععة التعععذيب عععن قلقهععا لعععدم تععوفري املسععاعدة القانونيععة بطريقععة آليععة
لألش ع ععخا املع ع ععوزين من ع ععذ بداي ع ععة اإلج ع ع عراءات .وحث ع ععت اللجن ع ععة املعني ع ععة ب ع ععاحلقوق االقتص ع ععادية
واالجتماعية والثقافية توغو على إرساء نظام لتقدمي املساعدة القانونية(.)١٠9
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 -57وحثععت اللجنععة املعنيععة بالقضععاء علععى التمييععز ضععد امل عرأة توغععو علععى كفالععة إمكانيععة جلععوء
النسععاء علععى حنععو فعععال إىل احملععاكم ومقاضععاة م عرتكي مجيععع أعمععال العن ع ضععد النسععاء وفععرض
عقوبععات مناسععبة علععيهم( .)١١٠وحثععت اللجنععة أيض عاً توغععو علععى تعزيععز مسععاعدة الضععحايا وإعععادة
ت ع ع هيلهن ،مبع ععا يشع ععمل تع ععوفري الع ععدعم الطع ععي والنفسع ععي ودور اإلي ع عواء وفع ععدمات املشع ععورة وإعع ععادة
الت هيل(.)١١٢
 -58وأعرب ععت جلن ععة حق ععوق الطف ععل ع ععن قلقه ععا ألن ممارس ععة التس ععوية والتع ععوي ف ععارج إط ععار
احملكمععة يف حععاالت االعتععداء اجلنسععي مععا زالععت منتشععرة علععى نطععاق واسععع وألن سععلطات إنفععاذ
القانون غالباً ما تُشجع عليها( .)١١٢وأعربت اللجنة عن قلقها أيضاً ألن القضاة كشفوا يف بع
احلععاالت عععن املعلومععات الععيت مععن ش ع هنا أن تععؤدي إىل التعععرف إىل هويععة الطفععل الضععحية(.)١١٣
وحثععت اللجن ععة توغ ععو عل ععى تزويععد األطف ععال مب ععا يكف ععي م ععن مسععاعدة قانوني ععة وغ ععري قانوني ععة طيل ععة
اإلجراءات القانونية(.)١١4
 -59وحثععت اللجنععة املعنيععة بالقضععاء علععى التمييععز ضععد املعرأة توغععو علععى تنفيععذ توصععيات جلنععة
احلقيقععة والعدالععة واملصععاحلة ال عواردة يف تقريرهععا عععن أعمععال العن ع السياسععي ،مبععا يف ذلععك العن ع
ضد املرأة ،اليت حدثت يف الفرتة معن ععام  ١958إىل ععام  .)١١5(٢٠٠5وقع ّدمت املقعررة اخلاصعة
()١١٦
.
توصية مماثلة
 -٦٠وأعربع ععت جلنع ععة حقع ععوق الطفع ععل عع ععن قلقهع ععا لوجع ععود ككمع ععة أحع ععداث واحع ععدة فق ع ع يف
توغو(.)١١7

دال -الحق في الخصوصية والزواج والحياة األسرية
 -٦١أعربت اللجنة املعنية بالقضاء على التمييز ضد املعرأة ععن قلقهعا إزاء ععدم وجعود أحكعام
قانونية تنظم حاالت االقرتان القائمة كم الواقع ،مما قد يرم املرأة من احلماية(.)١١8
 -٦٢وحثت جلنة حقوق الطفل توغو على كفالة إيالء االعتبار األول ملصاحل الطفل الفضعلى
دوماً يف حاالت التبن(.)١١9

هاء -حريووة التعبيوور وتكووويف الجمعيووات والتجمووع السوولمي ،والح وق فووي المشووارية فووي
الحياة العامة والس 
ياسية
 -٦٣رحبت املقررة اخلاصة بالقعانون اجلديعد لععام  ٢٠١١العذي يعدد شعروط ممارسعة احلعق يف
حرية التجمع السلمي(.)١٢٠
 -٦4والحظععت املقععررة اخلاص عة أن البيئععة الععيت يعمععل فيهععا املععدافعون عععن حقععوق اإلنسععان يف
توغععو مععا زالععت تتسععم باالسععتقطاب والتسععييس الشععديدين .وأوصععت بع ن تكفععل توغععو للمععدافعد
عععن حقععوق اإلنسععان إمكانيععة العمععل يف بيئععة آمنععة ومواتيععة ،وال سععيما للنسععاء وملععن يعملععون دفاععاً
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ععن حقععوق املثليععات واملثليععد ومزدوجععي امليععل اجلنسعي وم ععايري اهلويععة اجلنسععانية وحععاملي صععفات
اجلنسد ،عن طريق تذليل العقبات اليت تعرقل عملهم وتعديل التشريعات ذات الصلة(.)١٢١
 -٦5وتلق ععت املق ععررة اخلاص ععة ش ععهادات تفي ععد باس ععتمرار مض ععايقة و ويع ع الص ععحفيد ال ععذين
يتناولون القضايا املتصلة قوق اإلنسان أو ينشرون معلومات عن فساد املسؤولد احلكعوميد أو
ينتقدون احلكومة علناً .فقد ُرفعت ضد بع هؤالء الصحفيد قضعايا جنائيعة بتهمعة التشعهري أو
ُوجهت إليهم هتم مبوجب قانون الصحافة واالتصاالت(.)١٢٢

 -٦٦وأوص ععت املق ععررة اخلاص ععة بع ع ن جت ععري توغ ععو أقيق ععات فوري ععة ونزيه ععة يف ح ععاالت العنع ع
والتخويع ع ع واملض ع ععايقة ال ع ععيت تس ع ععتهدف امل ع ععدافعد ع ع ععن حق ع ععوق اإلنس ع ععان وأن تكف ع ععل مس ع ععاءلة
اجلناة( .)١٢٣وحثت جلنة حقوق الطفل توغو على تنفيذ توصيات املقررة اخلاصة(.)١٢4
 -٦7وأوصععت املقععررة اخلاص ععة ب ل ععاء هتم ععة التشععهري م ععن القضععاء اجلن ععائي وإدارجهععا يف إط ععار
()١٢5
القضععاء املععدين ،مععع فععرض العقوبععات املتناسععبة مععع الضععرر الواقععع  .وقععدمت اليونسععكو توصععيةً
مماثلة(.)١٢٦
 -٦8وبل عت املقععررة اخلاصععة ادعععاءات تفيععد بع ن االسععتخدام املفععرط للقععوة مععن جانععب الشععرطة
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
للتعامل مع االحتجاجات(.)١٢7

واو -الحق في العمل وفي ظروف عمل عادلة ومواتية
 -٦9أعربع ع ععت اللجنع ع ععة املعنيع ع ععة بع ع ععاحلقوق االقتصع ع ععادية واالجتماعيع ع ععة عع ع ععن قلقهع ع ععا إزاء حجع ع ععم
البطالة( ،)١٢8وشدة اخنفاض مستو احلد األدىن لألجور ومرتبات القطاع العام( ،)١٢9وكون احلعد
األدىن لألج ععور ال ينطب ععق عل ععى العم ععال الع عريفيد أو العم ععال املنع عزليد أو العم ععال يف القط ععاع غ ععري
النظامي(.)١٣٠
 -7٠وأعربت اللجنة املعنية بالقضاء على التمييز ضد املرأة عن قلقها إزاء تركعز عمعل املعرأة يف
قطععاع االقتصععاد غععري الرمسععي وانتشععار التمييععز ضععد امل عرأة يف سععوق العمععل ،وال سععيما فيمععا يتعلععق
بفجععوة األجععور .وأوصععت اللجنععة ب ع ن تضععع توغععو إطععاراً تنظيمي عاً للقطععاع غععري الرمسععي ،وأن متكععن
امل عرأة مععن احلصععول علععى الضععمان االجتمععاعي ،وأن توسععع إمكانيععة حصععول امل عرأة علععى التمويععل
واالئتمع ععان بع ععال ي الص ع ع ر ب سع عععار فائع ععدة منخفضع ععة لتمكينهع ععا مع ععن االخن ع عراط يف أنشع ععطة مع ععدرة
للدفل(.)١٣١
 -7١وأوصت اللجنة املعنية باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية ب ن تطبق توغعو قعانون
العمععل والتش عريعات االجتماعيععة علععى القطععاع غععري النظععامي ،والسععيما بفتح ع أمععام دوائععر تفتععيش
العمل(.)١٣٢
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 -7٢ويف حععد رحبععت املقععررة اخلاصععة بععاجلهود الععيت بععذلت ملواءمععة اإلطععار املععنظم للعمععل يف
منطقععة جتهيععز الصععادرات مععع التش عريعات الوطنيععة السععارية( ،)١١٣ف هنععا فلصععت إىل أن الشععركات
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
قععد أفععادت ح عىت وقععت قريععب ب ع ن هععذه املنطقععة مسععتثناة مععن بع ع أحكععام قععانون العمععل(.)١٣4
وأوص ععت املق ععررة اخلاص ععة بع ع ن تكف ععل توغ ععو ممارس ععة حق ععوق العم ععل ،مب ععا فيه ععا احل ععق يف املفاوض ععة
اجلماعيععة واحل ععق يف اإلض عراب ،ب ععدون أي قيععود ال م ععربر هلععا أو أعم ععال وي ع يف منطق ععة جتهي ععز
الصادرات(.)١٣5
 -7٣والحظت اليونسكو أن توغو قد نفذت "اسرتاتيجية تسعريع وتعرية النمعو وتعزيعز العمالعة"
للفرتة  ،٢٠١7-٢٠١٣اليت أُطلقت يف عام .)١٣٦(٢٠١٣

زاي -الحق في الضمان االجتماعي وفي التمتع بمستوى معيشي الئق
 -74أشععارت نائبععة املفوضععة السععامية حلقععوق اإلنسععان إىل أن توغععو مععا زالععت تععرزق أععت ربقععة
الفقععر علععى الععرغم مععن النمععو االقتصععادي املشععجع ،وإىل أن توغععو ال بععد مععن أن تتبععع هنج عاً قائم عاً
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.
 -75وأعربععت جلنععة حقععوق الطفععل عععن قلقهععا ألن أكثععر مععن ثلثععي األطفععال وأسععرهم مععا زال عوا
١٣7
يعيشون أت ف الفقر( ) .وأوصت اللجنة املعنية باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية
ب ن تكفل توغو إيالء أمهية كافيعة السعرتاتيجية تسعريع وتعرية النمعو وتعوفري فعر العمعل يف املنعاطق
النائية ويف أشد املناطق حرماناً( .)١٣8وحثت اللجنعة املعنيعة بالقضعاء علعى التمييعز ضعد املعرأة توغعو
علعى وضععع اسعرتاتيجيات للحععد معن الفقععر تتضععمن منظعوراً جنسععانياً وتراععي االحتياجععات اخلاصععة
للمرأة الريفية(.)١٣9
 -7٦والحظ ععت اللجن ععة املعني ععة ب ععاحلقوق االقتص ععادية واالجتماعي ععة والثقافي ععة بقل ععق أن ش ععرية
عريضععة مععن سععكان الدولععة الطععرف ال تتمتععع ب ع ي شععكل مععن أشععكال احلمايععة االجتماعيععة ،رغععم
اعتمععاد قععانون الت ع مد الطععي وقععانون الضععمان االجتمععاعي يف عععام  .)١4٠(٢٠١١وأوصععت جلنععة
حقوق الطفل ب قامة نظام وطن للحماية االجتماعية(.)١4١
 -77وأعربععت اللجنععة املعنيععة بععاحلقوق االقتصععادية واالجتماعيععة والثقافيععة عععن أسععفها النعععدام
األمن ال ذائي وسوء الت ذية اللذين يؤثران يف قطاع كبري من السكان .وطلبت اللجنة أن تضعمن
توغو تعزيز اإلطار القانوين للحق يف ال ذاء(.)١4٢
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عردي أحع عوال من ععازل معظ ععم الس ععكان ال ععذين
 -78والحظ ععت اللجن ععة قل ععة أع ععداد املس ععاكن وت ع ّ
يعيش ععون يف األحي ععاء الفق ععرية .وأوص ععت اللجن ععة ب ع ن تزي ععد توغ ععو احلص ععة املخصص ععة لإلس ععكان يف
امليزانية الوطنية بشكل ملموس(.)١4٣
 -79وأوصععت اللجن ععة ب ع ن تععنظم الدول ععة الط ععرف ترتيبععات الت ع جري وب ع ن تعمععل عل ععى مواءم ععة
تشريعها املتعلق باإلفالء القسري مع املعايري الدولية(.)١44
 -8٠ودعععت اللجنععة توغععو إىل تنفيععذ توصععيات جلنععة احلقيقععة والعدالععة واملصععاحلة فيمععا ععص
املسائل املتعلقة باألراضي(.)١45
 -8١والحظت اللجنة نقص سبل احلصول على املياه اآلمنعة ومرافعق التصعحاق ،وال سعيما يف
املن ععاطق الريفي ععة .وحث ععت اللجن ععة توغ ععو عل ععى تط ععوير ف ععدمات الص ععرف الص ععحي الع ععام ،ومعاجل ععة
النفايات واملياه املستعملة ،وتوفري نظم اإلمداد مبياه الشرب اآلمنة ،وتطهري األماكن امللوثعة بامليعاه
املستعملة(.)١4٦

حاء -الحق في الرعاية الصحية
 -8٢الحظت اللجنة املعنيعة بعاحلقوق االقتصعادية واالجتماعيعة والثقافيعة ارتفعاع تكلفعة الرعايعة
الصععحية بالنسععبة لألسععر املعيشععية ،ومشععاكل الص عحة العامععة مععن قبيععل املالريععا وأمعراض اإلسععهال،
ووفيععات الرضععع واألمهععات .وحثععت اللجنععة توغععو علععى زيععادة امل عوارد املخصصععة لسياسععة الصععحة
الوطنيععة املعتمععدة يف عععام  .)١47(٢٠١٢وأعععرب كععل مععن اللجنععة املعنيععة قععوق اإلنسععان واللجنععة
()١48
.
املعنية بالقضاء على التمييز ضد املرأة عن شواغل مماثلة وقدمتا توصيات مماثلة
 -8٣ودعت اللجنة املعنية بالقضاء على التمييز ضد املرأة توغو إىل تذليل العقبات اليت أول
دون إمكاني ع ععة حص ع ععول املع ع عرأة عل ع ععى الرعاي ع ععة الص ع ععحية ،مب ع ععا يف ذل ع ععك األعع ع عراف االجتماعي ع ععة -
الثقافية(.)١49
 -84وأعربععت اللجنععة املعنيععة بععاحلقوق االقتصععادية واالجتماعيععة والثقافيععة عععن قلقهععا النتشععار
فععريوس نقععص املناعععة البشعرية يف الدولععة الطععرف ،وال سععيما يف صععفوف الفئععات املستضعععفة(.)١5٠
وأوصععت اللجن ععة املعني ععة بالقضععاء عل ععى التميي ععز ض ععد امل عرأة ب ع ن تع ععزز توغععو ت ععوفري الع ععالج ا ععاين
مبض ععادات فريوس ععات النس ععخ العكس ععي جلمي ععع الرج ععال والنس ععاء املص ععابد بفع عريوس نق ععص املناع ععة
البشعرية/اإليدز( .)١5١وحثعت جلنعة حقعوق الطفعل توغعو علعى تعزيعز اإلجعراءات الوقائيعة يف أوسععاط
الش ع ععباب وض ع ععمان ص ع ععيص امليزاني ع ععة الالزم ع ععة لربن ع ععامً التعل ع ععيم امل ع عرتب بف ع ععريوس نق ع ععص املناع ع ععة
البشرية/اإليدز املقدم يف املدارس الثانوية(.)١5٢
 -85وحثت جلنة حقوق الطفل توغو علعى اعتمعاد سياسعة للصعحة اإلجنابيعة للمعراهقد(.)١5٣
ودعت اللجنة املعنية بالقضاء علعى التمييعز ضعد املعرأة توغعو إىل التصعدي حلمعل املراهقعات وتعزيعز
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التثقي ع يف جمععال الصععحة واحلقععوق اجلنسععية واإلجنابيععة علععى نطععاق واسععع مععن فععالل إدماج ع يف
املناهً الدراسية(.)١54

طاء -الحق في التعلم
 -8٦الحظت اليونسكو أن توغو قعد ععززت نظامهعا التعليمعي معن فعالل فطع ععدة ،منهعا
فطععة قطععاع التعلععيم للفععرتة  .٢٠٢٠-٢٠١٠غععري أن توغععو مل تتخععذ مزيععداً مععن اخلطعوات لتيسععري
التحاق األطفال ذوي اإلعاقة بالتعليم كما مل تتخذ فطعوات إضعافية إلدراج حقعوق اإلنسعان يف
املن ععاهً الدراس ععية ،ومل تعتم ععد ت ععدابري للقض ععاء عل ععى املمارس ععات واألعع عراف ال ععيت متي ععز ض ععد املع عرأة،
وال سععيما تشععوي األعضععاء التناسععلية لإلنععاث( .)١55وأوصععت اليونسععكو بع ن هتيععئ توغععو مزيععداً مععن
الظروف املواتية لتيسري التحاق األشخا ذوي اإلعاقة بالتعليم ،وخباصة الفتيات(.)١5٦
 -87وأعرب ععت جلن ععة حق ععوق الطف ععل ع ععن قلقه ععا ألن ثل ع األطف ععال ال يص ععلون عل ععى التعل ععيم
األساسي( .)١57وأعربت اللجنة عن قلقها ألن احلصة املخصصة للتعليم من امليزانية ما زالت غعري
كافية من أجل تنفيذ إل اء الرسوم الدراسية تنفيذاً فعاالً(.)١58
 -88وأوصععت اليونسععكو ب ع ن تواصععل توغععو ا ععاذ اخلط عوات الالزمععة لتععوفري التعلععيم االبتععدائي
للجميع ،ومكافحة األمية ،و في معدالت التوق عن الدراسة يف املدارس االبتدائية(.)١59
 -89وأعربععت اللجنععة املعنيععة بالقضععاء علععى التمييععز ضععد امل عرأة عععن قلقهععا إزاء ارتفععاع معععدل
توقع الفتيععات عععن الدراسععة ،ونقععص املرافععق التعليميععة ومععو في التعلععيم املععؤهلد ،ووجععود قوالععب
طية يف الكتب املدرسية ،وارتفاع معدل األمية يف صعفوف النسعاء( .)١٦٠وأععرب كعل معن اللجنعة
املعنيععة بععاحلقوق االقتصععادية واالجتماعيععة والثقافيععة وجلنععة حقععوق الطفععل عععن ش عواغل مماثلععة(. )١٦١
ودعت اللجنة املعنية بالقضاء على التمييز ضد املرأة توغعو إىل ضعمان املسعاواة الفعليعة يف وصعول
الفتيات والشابات إىل مجيعع مسعتويات التعلعيم ،واإلبقعاء علعى الفتيعات يف املعدارس( ،)١٦٢وتطبيعق
سياسععة عععدم التسععامح إطالقعاً مععع أعمععال اإليععذاء والتحععرش اجلنسععيد يف املععدارس وضععمان فععرض
عقوبات مناسبة على مرتكي هذه األفعال( .)١٦٣ودعت اللجنة توغو أيضاً إىل إل اء التعميم رقم
 8478/MEN-RSالذي نع التلميذات احلوامل من استخدام املرافق املدرسية(.)١٦4
 -9٠وأعربععت جلنععة حقععوق الطفععل عععن قلقهععا ألن ثل ع املعلمععد تقريب عاً ،وزهععاء  5٠يف املائععة
م ععنهم يف بعع ع املن ععاطق ،ه ععم م ععن املتط ععوعد ال ععذين مل يص ععلوا عل ععى الت ععدريب ويعتم ععدون عل ععى
تقاضي أجرهم مباشرة من األولياء( .)١٦5وأعربت اللجنة عن قلقها ألن احلصة املخصصة للتعليم
يف امليزانية ما زالت غري كافية من أجل تنفيذ إل اء الرسوم الدراسية تنفيذاً فعاالً.


اإلعاسة
ياء -األشخاص ذوو
 -9١أعربت جلنة حقوق الطفل عن قلقهعا إزاء الععدد املرتفعع لألطفعال ذوي اإلعاقعة احملعرومد
من التعليم واخلدمات الصحية ،وألن الدولة الطرف مل تعتمد بعد سياسعة إلدمعاج األطفعال ذوي
اإلعاقة يف املدارس العادية(.)١٦٦
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 -9٢وأوص ععت اليونس ععكو بع ع ن تتص ععد توغ ععو ملسع ع لة إقص ععاء األش ععخا ذوي اإلعاق ععة(.)١٦7
وأوصععت اللجنععة املعنيععة بععاحلقوق االقتصععادية واالجتماعيععة والثقافيععة ب ع ن تععوفر توغععو امل عوارد الالزمععة
لتنفيععذ الس عرتاتيجية الوطنيععة حلمايععة األشععخا ذوي اإلعاقععة والنه عوض هبععم وفط عة العمععل املنبثقععة
عنها(.)١٦8
 -9٣وفيما يتعلق قعوق األشعخا
فر العمل(.)١٦9

ذوي اإلعاقعة ،أوصعت اللجنعة بتطبيعق نظعام حصعص يف

ياف -األسليات والشعوب األصلية
 -94أوصت اللجنة املعنية باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية توغو ب ن تضعمن محايعة
قوانينها للحقوق املكفولة جلميع ا موعات اإلثنية ،ودعت اللجنة توغو إىل تنفيذ توصعيات جلنعة
احلقيقة والعدالة واملصاحلة املتعلقة باملنازعات اإلثنية(.)١7٠


اللجوء
ال  -المهاجرون والالجئون وملتمسو
 -95أوصععت جلنععة مناهضععة التعععذيب ب ع ن أععرتم توغععو مبععدأ عععدم اإلعععادة القس عرية( )١7١وأن
تدرج احلق يف الطعن ب ثر إيقايف يف قرارات الطرد يف قانوهنا اجلنائي(.)١7٢
 -9٦وأشععارت مفوضععية األمععم املتحععدة السععامية لشععؤون الالجئععد إىل أن توغععو شععرعت ،منععذ
االستعراض األول ،يف عملية التصديق علعى اتفاقيعة ععام  ١954بشع ن وضعع األشعخا ععد ي
اجلنس ععية ،وأهن ععا اعتم ععدت يف ع ععام  ٢٠١٢قانون عاً بش ع ن االنض ععمام إىل االتفاقي ععة .غ ععري أن رئ ععيس
الدولة مل يصدق بعد على ذلك القانون(.)١7٣
 -97وأفععادت املفوضععية بع ن توغععو قععد بععدأت يف مراجعععة قعواند اللجععوء ،ممععا أفضععى إىل وضععع
القانون اجلديد املتعلق بوضع الالجئد ،الذي اعتمد يف عام .)١74(٢٠١٦
 -98وأوصععت املفوضععية ب ع ن تكفععل توغععو أن يععنص القععانون الععوطن اجلديععد علععى إنشععاء هيئععة
مستقلة للطعن يف قرارات أهلية احلصول على مركز الالجئ(.)١75

ميم -الحق في التنمية وسضايا البيئة
 -99أوصت اللجنة املعنية باحلقوق االقتصادية واالجتماعيعة والثقافيعة بع ن تععزز توغعو اإلطعار
القانوين الذي ينظّم محاية البيئة واحلقوق االجتماعية يف جمال است الل املعادن(.)١7٦
 -١٠٠وأوص ععت جلن ععة حق ععوق الطف ععل مبطالب ععة الش ععركات العامل ععة يف توغ ععو باعتم ععاد ت ععدابري ملن ععع
ما لعملياهتا من آثار ضارة على حقعوق اإلنسعان يف البلعد ،مبعا يف ذلعك ععرب سالسعل إمعدادها أو
شركائها ،والتخفي من حدة هذه اآلثار(.)١77
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 وحثت اللجنة املعنية بالقضعاء علعى التمييعز ضعد املعرأة توغعو علعى كفالعة أال تسعفر عقعود-١٠١
ت ع جري األراضععي املربمععة مععع الشععركات األجنبي ععة عععن إفععالء السععكان احملليععد قس عراً أو تش عريدهم
 وتععوفري تعويضععات كافيععة وأراض،دافليعاً أو زيععادة معانععاهتم مععن انعععدام األمععن ال ععذائي ومععن الفقععر
.)١78(بديلة للمجتمعات املتضررة
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United Nations Secretariat, http://treaties.un.org/. Please also refer to the United Nations compilation
on Togo from the previous cycle (A/HRC/WG.6/12/TGO/2).
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International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights
OP-ICESCR Optional Protocol to ICESCR
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International Covenant on Civil and Political Rights
ICCPR-OP 1 Optional Protocol to ICCPR
ICCPR-OP 2 Second Optional Protocol to ICCPR, aiming at the abolition of the death
penalty
CEDAW
Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against
Women
OP-CEDAW Optional Protocol to CEDAW
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Convention against Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading
Treatment or Punishment
OP-CAT
Optional Protocol to CAT
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See E/C.12/TGO/CO/1, para. 38; CAT/C/TGO/CO/2, para. 22, CEDAW/C/TGO/CO/6-7, para. 46
and CRC/C/TGO/CO/3-4, para. 78.
See E/C.12/TGO/CO/1, para. 37.
Ibid., para. 38.
See CAT/C/TGO/CO/2, para. 22.
Protocol to Prevent, Suppress and Punish Trafficking in Persons, Especially Women and Children,
supplementing the United Nations Convention against Transnational Organized Crime.
1951 Convention relating to the Status of Refugees and its 1967 Protocol, 1954 Convention relating
to the Status of Stateless Persons, and 1961 Convention on the Reduction of Statelessness.
Geneva Convention for the Amelioration of the Condition of the Wounded and Sick in Armed Forces
in the Field (First Convention); Geneva Convention for the Amelioration of the Condition of
Wounded, Sick and Shipwrecked Members of Armed Forces at Sea (Second Convention); Geneva
Convention relative to the Treatment of Prisoners of War (Third Convention); Geneva Convention
relative to the Protection of Civilian Persons in Time of War (Fourth Convention); Protocol
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Additional to the Geneva Conventions of 12 August 1949, and relating to the Protection of Victims
of International Armed Conflicts (Protocol I); Protocol Additional to the Geneva Conventions of
12 August 1949, and relating to the Protection of Victims of Non-International Armed Conflicts
(Protocol II). For the official status of ratifications, see International Committee of the Red Cross,
www.icrc.org/ihl.
Protocol Additional to the Geneva Conventions of 12 August 1949, and relating to the Adoption of
an Additional Distinctive Emblem (Protocol III). For the official status of ratifications, see
International Committee of the Red Cross, www.icrc.org/ihl.
International Labour Organization (ILO) Indigenous and Tribal Peoples Convention, 1989 (No. 169),
and Domestic Workers Convention, 2011 (No. 189).
See CAT/C/TGO/CO/2, para. 8.
See CRC/C/TGO/CO/3-4, para. 10 (c).
See CEDAW/C/TGO/CO/6-7, para. 15.
See CRC/C/TGO/CO/3-4, para. 10.
See E/C.12/TGO/CO/1, para. 7.
See CRC/C/TGO/CO/3-4, para. 17. See also CRC/C/OPSC/TGO/CO/1, para. 18.
See E/C.12/TGO/CO/1, para. 11.
According to article 5 of the rules of procedure of the Global Alliance of National Human Rights
Institutions Sub-Committee on Accreditation, the classifications for accreditation used by the SubCommittee are: A: voting member (fully in compliance with each of the Paris Principles); B: nonvoting member (not fully in compliance with each of the Paris Principles or insufficient information
provided to make a determination); and C: no status (not in compliance with the Paris Principles).
The list of national human rights institutions with accreditation status granted by the Global Alliance
of National Human Rights Institutions is available from
http://nhri.ohchr.org/EN/Documents/Status%20Accreditation%20Chart.pdf.
See CAT/C/TGO/CO/2, para. 14.
Ibid., para. 14 (a).
See CRC/C/TGO/CO/3-4, paras. 15 and 16.
See CAT/C/TGO/CO/2, para. 6 (f).
Ibid., para. 14.
See A/HRC/25/55/Add.2, para. 59.
Ibid., para. 88 (a).
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See A/69/40 (Vol. I), pp. 339-340.
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Representative Togo, available from http://tbinternet.ohchr.org/
Treaties/CCPR/Shared%20Documents/TGO/INT_CCPR_FUL_TGO_19313_F.pdf.
See CAT/C/TGO/CO/2/Add.1.
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See CEDAW/C/TGO/CO/16/6-7/Add.1.
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