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مووو أعدت و مفوض و ة األم و المتحوودة السووام ة لحقوووق اإلنسووان وفق ووا
للفقوورة (15ج) مو مرفووق قورار مجلووس حقوووق اإلنسووان  1/5والفقوورة 5
م مرفق قرار المجلس 21/16
توغو*
هذا التقرير هوو مووز للمعلوموا املقدمو مون  20زهو صوابة مصولة ( )1إىل عمليو
االسووتعرا الوودو الشووام  .وهووو يتة و املةووا التوزيهي و العام و الووي اعتموودها جمل و بقووو
اإلنسو ووا يف مقو وور  .119/17لكن و و ال يتضو وومن أ آ اء أو وزهو ووا نظو وور أو اقرتابو ووا مو وون
زانب مفوضي األمم املتةدة السامي حلقو اإلنسا  ،أيا كانت ،وال أ بكوم أو قورا بشون
ا عواءا بعينهووا .وقوود أ زوت بصووو ة منهجيو يف بواشو هنايو الوون مرازو املعلومووا الووا ة
يف التقرير ،وتُركت النصوو األصولي علو باهلوا قود املسوتاا  .وعمو بقورا اجمللو ،21/16
ُُيص و  ،بس ووب مقتض و احل ووال ،ف وور مس ووتق إلس ووهاما املؤسس و الوطني و حلق ووو اإلنس ووا
التابعو للدولو موضووو االسووتعرا واملعتموودة بنوواء علو التقيوود الكامو مبةووا بووا ي  .وتتووا يف
املوق الشةك للمفوضي السامي حلقو اإلنسا النصو الكامل الي تتضمن مجي املعلوما
املقدم و  .وق وود وع و يف إع وودا ه ووذا التقري وور و ي و االس ووتعرا والتا ووو ا ال ووي ط ورأ يف تل و
الفرتة.
__________

*

حتر هذ الوثيق قة إ ساهلا إىل وائر الرتمج التةريري يف األمم املتةدة.
مل َّ
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أوال -المعلوم ووا المقدم ووة مو و المؤسس ووة الوطن ووة لحق وووق اإلنس ووان التابع ووة
للدولة موضوع االسوتعراض والمعتمودة بنوا علو التق ود الكامول بمبواد
باريس
 -1البظت اللجن الوطني حلقو اإلنسا التاو ا الي شوهداا املنظومو القانونيو احملليو
منووذ االسووتعرا الوودو الشووام األول لتوغووو ،مبووا يف ذل و اعتمووا قووانو املسوواعدة القانوني و ،
وتنقووي قووانو األبووال الشخصووي واألسوورة ،والتصوودي عل و اتفاقيو محاي و مجيو األشووخا موون
االختفاء القسر  ،واعتما قانو العقوبا اجلديد(.)2
 -2وأوص ووت اللجنو و مبواص وول التص وودي علو و الص ووكو الدوليو و حلق ووو اإلنس ووا ومواءمو و
التشريعا احمللي للةلد م الت امات الدولي .
 -3وأعربووت اللجنو عوون قلقهووا إزاء بو ء اعتمووا القووانو األساسو املتعلو بتنظوويم القضوواء،
وق ووانو اإلزو وراءا اجلنائيو و  ،والق ووانو املتعلو و باحلمايو و االزتماعيو و لألش ووخا ذو اإلعاقو و ،
واملرسوم املتعل بتنفيذ قانو املساعدة القانوني .
 -4وأشا اللجن إىل بعض العقةا الي حتول و أ ائها ملهمتها ،من قةيو عودم تعواو
اإل ا ا العام  ،وعدم كفاي املوا املالي واملا يو واللوزسوتي املتابو هلوا .وأوصوت ب يوا ة كةوةة
للمنة املخصص هلا بغي متكينها من تع ي قد ااا التشغيلي .
 -5وأعربت اللجن عن أسفها لضعف متثي املرأة يف هيئا صون القورا  .وأوصوت باعتموا
قانو بشن املساواة بني اجلنسني.
-6

وأعربت اللجن عن قلقها إزاء انتشا ظاهرة القصا

الشعيب.

 -7والبظت اللجن اجلهو الي تةذهلا توغو يف جمال مكافة التعذيب وسوء املعامل والي
تتجل يف تد يب أفرا الشرط القضائي وبراس السجو  .لكنها أعربت عن أسفها أل تعريوف
التعووذيب ال ووا يف قووانو العقوبووا اجلديوود ال يتواف و م و اتفاقي و مناهض و التعووذيب وال يناووو
عل طاب عدم التقا م.
 -8ووفق وا ملووا ذكرت و اللجن و  ،ف و سياس و السووجو يف توغووو قوود حتسوونت منووذ عووام 2005
بفض مشرو الدعم العاز لقاا السجو  ،وزيا ة مي اني إ ا ة السجو بنسة بلغوت 87.5
يف املائو  ،وتوظيووف ونشور أفورا األمون موون اجلنسوني ،وتقوودم و ا تد يةيو للشوورط القضووائي (.)3
وم ذل  ،مل تتةسن ظروف االبتجاز إال قلي ( .)4وتتمث احلص الغذائيو يف وزةو وابودة يف
اليوووم وال يو ال االكتظووا والظووروف غووة الصووةي واقعوا معاشوا يف معظووم السووجو  .وعو وة علو
ذلو و  ،ال يس ووتفيد احملتج و و و م وون تغاي و و ص ووةي مناس ووة ( .)5وأوص ووت اللجن و و مبواءم و و ظ ووروف
االبتجاز م املعاية الدنيا ذا الصل .
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 -9و بةت اللجن بتعيني قضاة لألطفوال ،لكنهوا أشوا إىل أوزو قصوو  ،منهوا عودم بودء
عمو اللجنو الوطنيو حلقووو الافو املنصووو عليهووا يف قووانو الافو لعووام  ،2007فضو عوون
اسووتمرا الو وا القسوور وغووة ذلو موون أشووكال العنووف إزاء األطفووال ،وعوودم كفايو نظووام محايو
الافو  .وأوصووت اللجنو بتنظوويم و ا تد يةيو لقضوواة األطفووال ،وإنشوواء هياكو للرعايو الرتبويو
لألطفوال الووذين يعيشووو يف بالو صووعة أو يف خاوور كموا أوصووت بتسوري عمليو إنشوواء اللجنو
الوطني حلقو الاف (.)6
 -10و بةووت اللجن و باعتمووا قووانو عووام  2011الووذ حيوود شوورو مما س و بري و التجم و
والتظ وواهر ،وبتع وودي الق ووانو األساسو و املتعلو و باهليئو و العلي ووا لوس ووائ اإلعو و م الس وومعي واملرئيو و
واالتص ووال يف ع ووام  ،2013وباعتم ووا ق ووانو بريو و الوص ووول إىل املعلوم ووا والوث ووائ العامو و يف
عووام  .2016بيوود أ اللجن و أعربووت عوون قلقهووا إزاء عوودم االمتثووال لقووانو املظوواهرا السوولمي
العام سواء من زانب السلا اإل ا ي أو من زانب اجلها املنظم  .وأوصوت اللجنو بضوما
االمتثال هلذا القانو .
 -11ويف بووني بةووت اللجن و باعتمووا اس ورتاتيجي النمووو املتسووا وتع ي و العمال و  ،البظووت
وزو مشاك يف احلصول عل األغذي (.)7
 -12و بةووت اللجنو بربنووام عووم االنوودما وتاوووير التوظيووف ،لكنهووا البظووت عوودم التقيوود
بقواعوود العمو يف معظووم الشووركا يف مناقو التجووا ة احلوورة .وأوصووت اللجنو باختوواذ توودابة جلعو
شركا مناق التجا ة احلرة تلت م باملسؤولي االزتماعي للشركا يف جمال بقو اإلنسا .
 -13وأشووا اللجن و إىل التوودابة املتخ ووذة لتةسووني احل و يف الص ووة  ،مث و إنشوواء مؤسس و
التوونمني الصووة اخلووا مبوووظف اإل ا ة العامو  ،وتوووفة الودعم املوواي إلزوراء العمليووا القيصووري ،
وبن وواء مستش ووفيا ومراكو و ص ووةي  .لكنه ووا أش ووا إىل التة ووديا املاروبو و فيم ووا ُيو و تو ووافر
اخلدما وإمكاني احلصول عليها.
 -14وفيمووا يتعل و بوواحل يف التعلوويم ،البظووت اللجن و زيووا ة عوود معلم و املوودا س االبتدائي و
والثانوي .
 -15وأوص ووت اللجن و و باخت وواذ ت وودابة لتس ووية وص ووول األش ووخا
األساسي وتقدم التد يب والتعليم امل ئمني إليهم.

ذو اإلعاق و و إىل اهلياك و و

ثان ا -المعلوما المقدمة م الجها األخرى صاحبة المصلحة
ألف -المعلوما األساس ة واإلطار
 -1النطاق وااللت اما الدول ة

()8

 -16أوصووت اجلمعيو النسووائي " "Femme Plus-Togoبالتصوودي علو الربوتوكووول االختيووا
التفاقي القضاء عل مجي أشكال التميي ضد املرأة(.)9
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 -2اإلطار الدستوري والتشريعي
 -17ب ووب العدي وود م وون اجله ووا ص ووابة املص وولة باعتم ووا ق ووانو العقوب ووا اجلدي وود(،)10
وقانو األبوال الشخصي واألسرة( ،)11وقانو املساعدة القانوني (.)12
 -18والبظووت اجلمعيو النسووائي " "Femme Plus-Togoأ قووانو العقوبووا اجلديوود ال جيوورم
العنف املن ي( .)13وأوصت هذ اجلمعيو والو قو املشورتك  11باعتموا قوانو حمود بشون العنوف
ضد املرأة م أخذ الوقاي و عاي الضةايا بعني االعتةا (.)14
 -3اإلطار المؤسسي والبن ة األساس ة لحقوق اإلنسان وتداب ر الس اسة العامة
َّ -19
ذكر منظم العفو الدولي بن توغو قةلوت التوصويا الراميو إىل تع يو اللجنو الوطنيو
()15
حلقو اإلنسا  .لكن يف عام  2016اعتُمد قانو ِّ
ميكن ئي توغو من تعيوني أعضواء هوذ
اللجن و و قاب و برملاني و  .وباإلضوواف إىل ذل و  ،تلق و ئووي اللجن و اديوودا يف عووام 2012
بعوودما فووض تنييوود تقريوور يوودع أنو مو و ( .)16وأوصووت منظمو العفووو الدوليو والو قو املشوورتك 3
توغووو باعتمووا توودابة لضووما اسووتق لي اللجن و ون اهتهووا عل و حنووو تووام ،وبكفال و شووفافي عملي و
تعي و ووني أعض و ووائها وخض و ووو ه و ووذ العملي و و و للرقابو و و املس و ووتقل ( ،)17وإتابو و و اس و ووتنتازا اللجن و و و
للجمهو (.)18
 -20و بةووت الو ق و املش وورتك  3بتعوودي الق ووانو األساس و للجن و الوطني و حلق ووو اإلنس ووا
الذ يسم هلذ اللجن بن تضم اآللي الوطني للوقاي من التعذيب( .)19وأعربت منظم العفوو
الدولي عن قلقها بشن استق لي اآللي الوقائي الوطني (.)20
 -21والبظوت اجلمعيو النسوائي " "Femme Plus-Togoعودم كفايو املووا املخصصو لفورو
اللجن الوطني حلقو اإلنسا من أز تنفيذ أنشا يف امليدا (.)21
 -22وأوصت الو قا املشرتك  9و 11و 12ب نشاء جلن وطني حلقو الاف (.)22

با  -التعاون مع آل ا حقوق اإلنسان
 -1التعاون مع ه ئا المعاهدا
 -23أوص ووت الو ق و املش وورتك  9بتمك ووني اللجن و املش وورتك ب ووني ال وووزا ا م وون إع وودا التق ووا ير
وت ويدها باملوا ال زم للوفاء بواليتها(.)23
 -2التعاون مع اإل را ا الخاصة
 -24أوصت الو ق املشرتك  5توغو بتوزي عوة ائم إىل اإلزراءا اخلاص (.)24
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 تنف و االلت امووا الدول ووة المتعلقووة بحقوووق اإلنسووان مووع مراعوواة القووانون الوودولياإلنساني الوا ب التطب ق
 -1المساواة وعدم التم
 -25أفووا اجلمعيو النسووائي " "Femme Plus-Togoبوون النظووام الووذكو ميوون امتيووازا للرزووال
يف جمال احلصول عل األ اضو  ،ال سويما عنودما يتعلو األمور بواملةا ..وال حتصو اإلنوا .مون الو ثو
عل و أ قا و أ ضووي لتتصوورف فيهووا عل و أسوواس امللكي و ( .)25وأوصووت اجلمعي و بوون ُحتووذف موون
قانو محاي األسرة كاف األبكام التميي ي ( .)26وأعربت اجلمعيو عون شوواغ مماثلو وأشوا إىل
أ النساء الضةايا يوازهن صعوبا كربى يف الوصول إىل العدال ( .)27وأوصت اجلمعي بتيسة
وصول املرأة إىل العدال عن طري توفة املساعدة القانوني واعتما قانو لأل اضو يراعو بقوو
املرأة(.)28
 -26وأوصووت الو ق و املشوورتك  2باختوواذ التوودابة التش وريعي والتنظيمي و ال زم و لضووما تكووافؤ
الفر لصاحل األشخا ذو اإلعاق  ،مبن فيهم النساء ،فيما يتعل باملةا.)29(.
 -27وأوصت اجلمعي النسائي " "Femme Plus-Togoباإلسرا يف تنفيذ خا عم السياس
الوطني للعدل واملساواة بني اجلنسوني ،وب نشواء نظوام وطوي جلمو املعلوموا بشون العنوف القوائم
عل نو اجلن (.)30
 -28وفيموا يتعلو حبقووو املورأة ،أعربوت الو قو املشورتك  10عون القلو أل قوانو اجلنسووي ال
يسم للمرأة بنق زنسيتها إىل زوزها األزنيب عل قدم املساواة م الرز ( .)31وأوصت الو ق
املشوورتك  10حب وذف األبكووام التميي ي و موون قووانو اجلنسووي لك و يتسووى للم ورأة التمت و بشووك
كام و باملسوواواة يف نق و اجلنسووي إىل أطفاهل وا وزوزهووا ولك و ال تُفقوود اجلنسووي تلقائي وا عنوود إهنوواء
ال وا (.)32
 -29وأقوور الو قو املشوورتك  9بواجلهو الووي تةووذهلا توغووو فيمووا ُيو تسووجي املواليود ،ومنهووا
اخلا و االس ورتاتيجي للفوورتة  2017-2013وبنوواء قوود ا اجلهووا الفاعل و عوورب مجي و بلق ووا
سلسل احلال املدني ( .)33وم ذل أعربت الو قو عون أسوفها أل بعوض القضواة يفرضوو بصو
حموود ة( .)34وأوصووت الو ق و املشوورتك  9بوض و سياس و للتسووجي النظووام لألطفووال عنوود الوووال ة
وتنفيووذها يف املنوواط احلضوري والريفيو علو بوود سوواء( .)35وأوصووت الو قو املشوورتك  12بتةسووي
إزراءا التسجي املدين ومجعها( .)36وأوص معهود ما يوا أوسيلياتريتشو الودوي بتنظويم محو
للتوعي بشن أمهي تسجي املواليد(.)37
 -30وأوص و معهوود ما يووا أوسيلياتريتش و الوودوي بالقضوواء عل و مجي و أشووكال التميي و ضوود
األطفال ،مبن فيهم املصابو بفةوس نق املناع الةشري /اإليدز(.)38
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 -31وأوصوت الو قو املشوورتك  2بتخصووي
اإلعاق يف مجي عرو العم (.)39

نسووة  10يف املائو علو األقو لألشووخا

ذو

 -32والبظ ووت منظم و العف ووو الدوليو و أ الق ووانو اجلن ووائ امل وونق ي ي وود م وون العقوب ووا علو و
الع قا املثلي القائم عل الرتاضو ( )40وأ املثليوا واملثليوني وم وزو امليو اجلنسو ومغواير
اهلوي و اجلنسووي وبووامل صووفا اجلنسووني يتعرضووو للمضووايق واالبتجوواز التعسووف عل و أيوود
()41
 .والبظت الو ق املشورتك  1واجلمعيو النسوائي " Femme
قوا األمن بسةب ميلهم اجلنس
()42
 "Plus-Togoكووذل تعوور هووؤالء األشووخا للتميي و  .وأوصووت الو ق و املشوورتك  1بتعوودي
التشريعا لضما إ ا املي اجلنس واهلوي اجلنسواني يف قائمو وافو التمييو احملظوو ة ،والنظور
يف وقف جترم الع قا اجلنسي القائم عل الرتاض بني شخصني بالغني من نف اجلون (.)43
وقدمت اجلمعي النسائي " "Femme Plus-Togoوالو ق املشرتك  1توصيا مماثل (.)44
 -2حق الفرد في الح اة والحرية وأمن الشخصي
 -33البو التةووالف العووامل أ الربملوا أقوور قانونوا يف عوام  2015بشوون انضوومام توغووو إىل
الربوتوك ووول االختيو ووا الث وواين للعهو وود ال وودوي اخلو ووا ب وواحلقو املدني و و والسياس ووي ( .)45وأوص و و
التةالف العامل والو ق املشرتك بانضمام توغو إىل هذا الربوتوكول(.)46
 -34وأعربووت الو ق و املشوورتك  7عوون ا تيابهووا أل قووانو العقوبووا اجلديوود مل يعوود يتضوومن
األبكام املتعلق بعقوب اإلعدام .وأوصوت هوذ الو قو باعتموا قوانو اإلزوراءا اجلنائيو اجلديود
عل وز السرع ملواءمت م قانو العقوبا اجلديد.
 -35وأعربت الو ق املشرتك  7عن القل إزاء وزو ظاهرة القصا الشعيب وإزاء عدم اختاذ
توغووو مووا يكفو موون التوودابة لضووما أموون سووكاهنا( .)47وأوصووت الو قو املشوورتك  7بوودعم أنشووا
منظمووا ال وودفا ع وون بقووو اإلنس ووا الرامي و إىل مكافة و مما س و القص ووا الش ووعيب ،وباخت وواذ
التدابة ال زم مل بق األشخا الضالعني فيها(.)48
 -36والبظ و ووت منظم و و و العف و ووو الدولي و و و أ توغ و ووو اعتم و وود قانون و و وا زنائي و ووا منقة و و وا جي و وورم
التعذيب( .)49لكن التعريف املد في ال يتوافو مو اتفاقيو مناهضو التعوذيب .وعلو الورغم مون
التوصيا الي بظيت بتنييد الةلد( ،)50مل تنق توغو قانو اإلزراءا اجلنائي لوضو ضومانا
قانونيو ضوود التعووذيب مبووا يف ذل و ضووما إمكاني و اسووتعان احملتجو ين مبةووام بعوود سوولب بوريتهم
عل الفو (.)51
 -37وأوص ووت منظم و العف ووو الدولي و والو قت ووا املش وورتكتا  3و 14بتنق ووي ق ووانو العقوب ووا
اجلديد ملواءم تعريف التعذيب م اتفاقي مناهض التعذيب ولتضمين حتديودا بكموا يون علو
عدم تقا م زرمي التعذيب(.)52
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 -38وأشووا منظم و العفووو الدولي و إىل أ توغووو ،عل و الوورغم موون التوصوويا ال وي بظيووت
بتنييدها( ،)53مل تقودم األشوخا املشوتة يف ا تكوامم جلورائم التعوذيب أو القتو غوة املشورو إىل
العدال (.)54
 -39وأوصو ووت الو ق و و املشو وورتك  14باختو وواذ تو وودابة للتةقي و و يف ا عو وواءا ا تكو ووا أعمو ووال
التعذيب وسوء املعامل وتقدم اجلناة إىل العدال (.)55
 -40وأوصت الو ق املشرتك  3بن يقدَّم إىل العدال األشوخا املودع أهنوم ا تكةووا أعموال
التعذيب وسووء املعاملو املشوا إليهوا يف تقريور اللجنو الوطنيو حلقوو اإلنسوا لعوام  2012وبون
تتخذ تدابة إلعا ة تنهي الضةايا(.)56
 -41وأفوا منظمو العفووو الدوليو بوون قووا األمون تسووتخدم عووا ة التعووذيب وسوووء املعاملو
عن وود التوقي ووف وأثن وواء االبتج وواز الس وواب للمةاكم و م وون أزو و انتو و ا االعرتاف ووا ( .)57وأوص ووت
املنظم توغو بتنفيذ التوصي الي بظيت بتنييدها خ ل استعراضها الودو الشوام األول ،عون
طري وض ضمانا قانوني ضد التعذيب مث احل يف االستعان مبةام باملوا يسولب الشوخ
بريت واستةدال االبتجاز الساب للمةاكم بتدابة غة ابتجازي ما مل يكن االبتجواز ضورو ة
ال بد منها(.)58
 -42والبظووت منظم و العفووو الدولي و أ السووجو ال ت و ال مكتظ و وأ ظووروف السووجو ال
تف و باملعوواية الدولي و حلقووو اإلنسووا عل و الوورغم موون التوصوويا الووي قةلتهووا توغووو( .)59وتفيوود
اإلبصوواءا بوون  157شخص وا وافووتهم املني و أثنوواء االبتجوواز يف الفوورتة مووا بووني عووام 2012
و ،2015وكانت معظم تل احلاال بسوةب أمورا ميكون الوقايو منهوا أو ع زهوا .وال تُوكو
براس و و النسو وواء احملتج و و ا يف مجي و و األوقو ووا إىل موظف و وا ُ السو ووجو  ،عل و و الو وورغم م و وون أ اء
احلا سا وظائف معين  ،مث التفتيش اجلسد (.)60
 -43والبظت الو ق املشرتك  3أن عل الرغم من اجلهو الوي تةوذهلا توغوو ،تشوهد سوجو
توغو الةالغ عد ها  12سجنا أيضا مشاك متعلق بالنظاف الصةي والغذاء ونوم السجناء عل
األ ( .)61وأشا الو ق املشورتك  7إىل أ احلصو الغذائيو يف سوجن لووم املودين موا زالوت
سيئ (.)62
 -44وأشا الو ق املشرتك  3إىل أ ظروف االبتجاز الساب للمةاكمو تكوو مهينو يف
بعوض األبيووا  .وعلو سووةي املثووال ،يف متوز/يوليو  ،2015اضووار فتوواة صوغةة كانووت حمتجو ة
يف مقوور مرك و الش وورط يف زي وودوي اخ و ال ن ان و نفس وها ال ووي ُحيتج و فيه ووا الرز ووال ،إىل قض وواء
بازتها يف زرة عل مرأى من اجلمي (.)63
 -45وأوصت منظم العفو الدولي والو ق املشرتك  14بن تنفذ توغوو التوصوي الوي بظيوت
بتنيي وودها يف استعراض ووها ال وودو الش ووام األول ،وال ووي ت وودعو إىل وضو و اسو ورتاتيجي للة وود م وون
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االكتظا يف السجو وضما ابتجاز مجي األشخا
ملةا األمم املتةدة األساسي ملعامل السجناء(.)64

مسلويب احلري يف ظوروف إنسواني وفقوا

 -46وأفوا اجلمعيو النسوائي " "Femme Plus-Togoبون نتوائ اسو استقصوائي ميغرافيو
تةووني أ  11يف املائ و موون النسوواء يف توغووو يتعرضوون ألعمووال العنووف اجلنسو ( )65وأ املؤسسووا
املعني ال ت ال تفتقر إىل الفعالي عندما تعر عليها هذ احلاال ( .)66وأوصت اجلمعي باعتما
قانو حمد بشن العنوف ضود املورأة ينخوذ الوقايو و عايو الضوةايا بعوني االعتةوا  ،وب نشواء نظوام
وطي جلم املعلوما بشن العنف القائم عل نو اجلن (.)67
 -47وأوضووةت الو ق و املشوورتك  9أ توغووو ،عم و بالتوصوويا الوي قةلتهووا أثنوواء استعراض وها
الدو الشام األول( ،)68بظر يف قانو األطفال زوا األطفال والوعد بت وي األطفال(.)69
وم و ذل و  ،ال ت و ال مما س و هوواتني الظوواهرتني مسووتمرة باسووم التقاليوود وال سوويما يف مناق و كووا ا
ومقاطع و و انكةو ووني( .)70وأوصو ووت الو ق و و املشو وورتك  9جبمل و و أمو ووو منهو ووا إقام و و ش و وراك متعو وود ة
القااعووا لتعةئ و امل ووا عل و الصووعيدين الوووطي واحملل و موون أز و القضوواء عل و زوا األطفووال
وتنفيذ التشريعا الي تن عل احلد األ ىن لسن ال وا وهو  18سن (.)71
 -48وأقر الو ق املشرتك  9باجلهو الي تةذهلا توغو من أزو تنفيوذ التوصويا الوي قةلتهوا
أثنوواء استعراض وها الوودو الشووام األول بشوون االجتووا باألطفووال ،مبووا فيهووا تل و املتعلق و ب نشوواء
صووندو وطووي للتمويو الشووام وتعوواو توغووو مو الةلوودا اجملوواو ة( .)72ومو ذلو  ،ال تو ال هووذ
املما سو و مس ووتمرة علو و أ الواقو و  ،ويف ك ووانو الثاين/ين وواير  -ش ووةا /فرباير  ،2016أُوق ووف
مخسو طف من ضةايا االجتا يف وس توغو ومشاهلا( .)73وأوصت الو ق املشورتك  9باإلسورا
يف عملي اعتما املرسوم املتعل ب نشاء اللجن الوطني ملكافة االجتا باألشخا (.)74
 -49وأفا الو ق املشرتك  3بن األطفال يقعوو ضوةايا ل سوتغ ل يف األسووا والةيوو
والشو ووا ( .)75وأوص ووت ه ووذ الو قو و باخت وواذ ت وودابة تشو وريعي وتنظيميو و وإ ا يو و ملكافةو و االجت ووا
باألطفال وعم األطفال(.)76
 -50وأعربت الو ق املشرتك  9عن القل إزاء ظواهرة األطفوال الوذين يوُ عم أهنوم "سوةرة" ،ال
سيما يف إقليم لوسو بيث طُر العديد مون األطفوال مون أبيوائهم حبجو أ لوديهم قووى سوةري
موون شوونهنا إيووذاء األخورين( .)77والبظووت الو قو املشوورتك  9أ التشوريعا مل تنخووذ هووذ الظوواهرة
بعووني االعتةووا بووى اآل ( .)78وأوصووت الو قو بتوثيو هووذ الظوواهرة وإ ازهووا يف السياسو الوطنيو
حلماي األطفال(.)79
 -51وأوصووت الو قو املشوورتك  9بتنفيووذ التوصوويا املقةولو أثنوواء االسووتعرا الوودو الشووام
األول ،ومنه ووا ب وواألخ التوص وويا الداعيو و إىل أخ ووذ ظ وواهري بيو و األطف ووال واختا ووافهم بع ووني
االعتةا عند مج الةيانا املتعلق حبال األطفال يف توغو(.)80
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 -3إقامة العدل ،بما في ذلك مسألة اإلفال م العقاب ،وس ادة القانون
 -52أفا الو ق املشرتك  7بن النظام القضائ مل يتةسن عل الرغم من التوصويا الوي
قةلتهووا توغووو أثنوواء استعراضووها الوودو الشووام األول( .)81وأشووا الو ق و املشوورتك  7إىل وزووو
عوود غووة كوواف موون القضوواة ،وانعوودام التوود يب املناسووب واملسووتمر للقضوواة واحملووامني وموووظف
القضاء ،مما يفسر ز ئيا ب ء معاجل القضايا(.)82
 -53وأشووا الو قو املشوورتك  14إىل التقوودم احملوورز املتمثو يف تنظوويم مرازعووا اسووتثنائي يف
عام  2013مكنت من معاجل  407قضايا وأفضت إىل اإلفرا عن  198حمتج ا(.)83
 -54والبظت الو ق املشرتك  3أ غيا التةقيقا الن يه والفو ي مل يسم بتوفة سوة
اجلرب وإعا ة التنهي األمث لضةايا التعذيب يف توغو(.)84
 -55وأشوا منظمو العفووو الدوليو إىل اسووتمرا منووا اإلفو موون العقووا علو انتهاكووا
بقووو اإلنسووا  .فغالة وا مووا يرتكووب أف ورا الشوورط والوود والق ووا املسوولة انتهاكووا حلقووو
اإلنسوا بالكوا ترتتووب عليهوا أ توداعيا ( .)85وأوصووت منظمو العفوو الدوليو بوالتةقي بسوورع
ون اه و يف ا عوواءا انتهاكووا بقووو اإلنسووا وتقوودم األشووخا املشووتة يف ا تكووامم هلووا إىل
العدالو واختوواذ توودابة لضووما اسووتق لي السوولا القضووائي وفقوا ملةووا األمووم املتةوودة األساسووي
ذا الصل .
 -56وبسةما زاء يف الو ق املشرتك  ،3ما زالت العدال التوغولي تفتقر إىل االستق لي وما
زال وص ووول الفقو وراء إىل العدالو و أم وورا ص ووعةا( .)86وعلو و ال وورغم م وون اعتم ووا ق ورا أص وود ت حمكمو و
اجلماع االقتصا ي لودول غور أفريقيوا يف عوام  2013بشون قضوي ضوةايا أعموال العنوف الوي
أعقة ووت انتخاب ووا ع ووام  ،2005وم وون بي وونهم أش ووخا ذوو إعاق و ائم و  ،مل ينف ووذ ه ووذا الق ورا
ق (.)87
 -57وأعربت الو ق املشرتك  7عن األسف لعودم وزوو مرسووم بشون تنفيوذ قوانو املسواعدة
القانوني و  ،ولعوودم جلوووء إال قل و قليل و موون املتقاضووني إىل املسوواعدة القانوني و ( .)88وأوصووت الو قتووا
املشرتكتا  7و 12باختاذ التدابة ال زم لضما فعالي املساعدة القانوني (.)89
 -58و بةت الو ق املشرتك  3ب نشاء  22منصةا زديدا لقضاة األطفال( ،)90لكنها أعربت
عن األسف لعدم وزو سوى لواء وابد معي باألطفال يف لوم  ،يعم كمركو ل بتجواز قةو
احملاكم وكمرك ل بتجاز النهائ ( .)91والبظت الو ق املشرتك  9أ ابتجاز األطفال يف هذا
املرك غالةا ما يدوم وقتا طوي بسةب االسوتخدام الواسو الناوا ل بتجواز قةو احملاكمو الوذ
ال ُيوودم مصوواحل الافو الفضوول ( .)92وأوصوت الو قتووا املشوورتكتا  9و 3ب نشوواء ألويو لألطفووال
يف مناط توغو اخلم (.)93
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 -4حرية التعب ر وتكووي الجمع وا والتجموع السولمي والحوق فوي المشوارةة فوي الح واة العاموة
والح اة الس اس ة
 -59أعربت منظم العفو الدولي عن القل أل توغو ،عل الرغم من التوصويا الوي قةلتهوا
خ ل استعراضوها الودو الشوام األول( ،)94اعتمود قووانني تقيود احلو يف بريو التعةوة وبريو
الصةفيني ،وال ي ال املدافعو عن بقوو اإلنسوا يوازهوو عمليوا انتقاميو بسوةب مما سوتهم
حلقه ووم يف بريو و التعة ووة( .)95وباإلض وواف إىل ذلو و  ،زا ق ووانو العقوب ووا املع و َّودل م وون العقوب ووا
املتعلقو بالتشووهة ووضو امو زديودة غووة حموود ة بشووك واضو تتعلو بنشوور ،أو بووث ،أو نسو
"أخةا كاذب "( .)96وأعربت الو قتا املشرتكتا  5و 1عن شواغ مماثل (.)97
 -60وأعربووت الو قو املشوورتك  5عوون القلو أل ئووي اللجنو الوطنيو حلقووو اإلنسووا هوور
موون الةل ود عقووب نشوور تقريوور يف عووام  2012يوث و اال عوواءا املتعلق و بنعمووال التعووذيب وسوووء
املعامل و و و الو و ووي ا تكةتهو و ووا وكال و و و األمو و وون الو و وووطي يف سو و وويا حماول و و و االنق و و و الو و ووي زو و وور يف
عام  .)98(2009وأعربت الو ق املشرتك  8عن شواغ مماثل (.)99
 -61وأوصوت منظمو العفوو الدوليو توغوو مبواءمو تشوريعااا احملليو مو املعوواية الدوليو حلقووو
اإلنسا  ،مبا يشم إلغاء جترم التشهة والتهم املتعلق باألخةا الكاذب (.)100
 -62وأشا الو ق املشرتك  1إىل إغ احملاا اإلذاعي وإىل االعتوداءا اجلسودي علو
الصووةفيني ،وإىل الشووكاوى املقدمو ضوود الصووةفيني موون السوولاا السياسووي  .ووفقوا ملووا زوواء يف
هو و و ووذ الو ق و و و و ُ ،بجو و و ووب  13موقع و و و وا شو و و ووةكيا يف  3أيا /مو و و ووايو  2015قة و و و و إع و و و و نتو و و ووائ
االنتخابا (.)101
 -63وأوص ووت الو قت ووا املش وورتكتا  5و 8بت وووفة بيئو و س ووليم وآمنو و للم وودافعني ع وون بق ووو
اإلنسا متكنهم من أ اء أنشاتهم املشروع  ،وبالتةقي يف أعمال العنف املرتكة ضد املودافعني
ع وون بق ووو اإلنس ووا والص ووةفيني وتق وودم اجلن وواة إىل العدالو و ( .)102وأوص ووت الو قو و املش وورتك 8
بض ووما االمتث ووال الت ووام إلعو و األم ووم املتة وودة اخل ووا بامل وودافعني ع وون بق ووو اإلنس ووا (.)103
وقدمت الو قتا املشرتكتا  5و 1توصي مماثل (.)104
 -64وأوص و ووت الو قت و ووا املش و وورتكتا  5و 8بض و ووما اس و ووتق لي ون اهو و و اهليئو و و العلي و ووا للة و ووث
واالتص وواال والتنك وود م وون أ ب مكاهن ووا االض ووا ب وودو ها املتمثو و يف كفالو و بريو و التعة ووة يف
توغو( .)105وأوصت الو ق املشرتك  1أيضا بتع ي القد ا التقني واملالي هلذ املؤسس (.)106
 -65وأشووا الو ق و املشوورتك  8إىل حتسوون التعوواو بووني اجلهووا الفاعل و يف اجملتم و املوودين
واملؤسسا احلكومي بشك كةة منذ عام  2012نتيجو إنشواء قنووا مسيو تسوم للجهوا
الفاعل و يف اجملتم و امل وودين بالعم و م و احلكوم و  ،ويرز و الفض و يف ذل و ب وواألخ إىل املة ووا ة
الرامي و و إىل متثي و و اجلهو ووا الفاعل و و يف اجملتم و و املو وودين يف اللجو ووا املسو ووؤول عو وون تنفيو ووذ خمتلو ووف
السياسا احلكومي القااعي (.)107
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 -66وأعربت الو ق املشرتك  8عن القل ألن عل الورغم مون التوصويا الوي بظيوت بتنييود
توغووو خ و ل استعراض وها الوودو الشووام األول( ،)108مووا زالووت هنووا قيووو مفروض و عل و بري و
التعةووة والتجمو ( .)109وأشووا الو ق و نفسووها إىل أ السوولاا قوود بظوور االبتجووا و اتةووا
اإلزوراءا املنصووو عليهووا يف القووانو وفرقووت ابتجازووا أُخاوور مووا بسووب األصووول(.)110
وأعر الو قتا املشرتكتا  3و 1عن شواغ مماثل (.)111
 -67وأش ووا منظم و العف ووو الدولي و إىل أ الق ووانو اجلن ووائ امل وونق (لع ووام  )2015يف وور
حيم و هووذا القووانو
م يوودا موون القيووو عل و احلو يف بري و التجمو السوولم  .وعل و سووةي املثووالِّ ،
()112
منظمو التجمعووا املسووؤولي عوون السوولو العنيووف الصووا عوون بعووض املتظوواهرين  .وأوصووت
منظمو العفووو الدوليو مبواءمو القووانني الووي تنتهو احلو يف بريو التجمو مو املعوواية الدوليو  ،مبووا
فيها مةا األمم املتةدة األساسي بشن استخدام القوة واألسولة النا يو مون زانوب املووظفني
املكلفني ب نفاذ القوانني ،ووض قواعد واضة بشن استخدام القووة مون زانوب قووا األمون يف
سيا بف أمن املظاهرا  ،والتةقي بسرع ون اه يف مجي ا عاءا االسوتخدام املفور للقووة
وتق وودم املش ووتة با تك ووامم ذل و إىل العدال و ( .)113وأعرب وت الو قت ووا املش وورتكتا  )114(1و 5ع وون
شواغ مماثل (.)115
 -68ووفق وا للو ق و املشوورتك  ،5موون املمكوون فووض التسووجي القووانوين جلمعي و مووا إذا اعتوورب
أه و وودافها متنافي و و م و و "األخ و و " عم و و بامل و ووا ة  3م و وون ق و ووانو ع و ووام  1901املتعل و و بتك و وووين
اجلمعيووا  .ويسووم هووذا احلكووم الفضووفا باملغوواالة يف السوولا التقديري و  .وال ميكوون تكوووين أو
وز ووو منظم ووا خاصو و باملثلي ووا واملثلي ووني وم وزو و امليو و اجلنسو و ومغ وواير اهلويو و اجلنس وواني
وبامل صفا اجلنسني ،فهذ املنظما معرض للتميي املؤسس  ،أل املوا ة  392مون قوانو
العقوبووا لعووام  2015جتورم "أ فعو غووة الئو أو فعو ضوود الاةيعو يُرتكووب مو شووخ موون
نف اجلن "(.)116
 -69وأوصت اجلمعي النسائي " "Femme Plus-Togoباختاذ تودابة لتع يو مشواك املورأة علو
قدم املساواة م الرز يف هيئا صن القورا ( .)117وأوصوت الو قو املشورتك  2بتخصوي موا ال
يق عن  40يف املائ من املناصب احلكومي العليا للمرأة(.)118
 -5الحق في العمل وفي التمتع بشروط عمل عادلة ومؤات ة
 -70بةت الو ق املشرتك  2ب نشواء صوندو عوم املةوا ا االقتصوا ي للشوةا مون أزو
متوي و و مش ووا ي الش ووةا أص ووةا الش ووركا  ،ال ووذ اس ووتفا من و و ع وودة ش ووةا  .لك وون ش وورو
االسووتفا ة موون هووذا الصووندو  ،ومنهووا بوواألخ إيوودا ضوومان  ،قوود ت وؤ إىل اسووتةعا الفئووا
الضعيف من الشةا (.)119
 -71وأشا الو ق املشرتك  2إىل اجلهوو املةذولو إل موا األشوخا ذو اإلعاقو  ،لكنهوا
أفا بنن ال ي ال هنا الكثة مما يتعني القيام ب لتةقي تكافؤ الفر يف جمال العم (.)120
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 -72وأوصت الو ق املشرتك  2باختاذ تدابة من أز اإل ما املةاشر للفئوا الضوعيف  ،مبون
فوويهم األشووخا ذوو اإلعاق و  ،عوون طري و برنووام العم و الرام و إىل تشووجي التاووو الوووطي يف
توغو(.)121
 -73وأعربت الو ق املشرتك  2عن القل أل توغو ليست لديها سوى حمكمو عمو وابودة
تضم ث ث قضاة ،مما يضوعف فعاليو هوذ احملكمو  .وأوصوت الو قو نفسوها ب نشواء حمواكم العمو
وتفتيش أماكن العم يف مجي مناط توغو(.)122
 -6الحق في الضمان اال تماعي وفي التمتع بمستوى مع شي الئق
 -74أعربت الو قتا املشرتكتا  2و 13عون القلو أل نظوام الضوما االزتمواع ال يغاو
سوى موظف القاا العام وبعض عمال مؤسسا القاا اخلا (.)123
 -75وأعربووت الو ق و املشوورتك  2عوون األسووف أل عوود ا كةووةا موون امل وواطنني يعيشووو و
مكا إقام ثابت ،مبن فيهم أشخا ذوو إعاق  ،بسةب غ ء أسعا اإلجيا يف توغو ،وخاص
يف لوم  ،وبسةب فقر األسر املعيشي (.)124
 -76وأوصت الو قو املشورتك  13بون تعتمود بورام ُ احلود مون الفقور هنجوا قائموا علو بقوو
اإلنسا بشك منهج (.)125
 -77وأشووا شووةك املعلومووا والعم و بشوون أولوي و الغووذاء إىل أ احل و يف الغووذاء ال ي و ال
هدفا مل حيق بعد يف توغو ،علو الورغم مون التشوريعا السوا ي يف الةلود .وينتشور سووء التغذيو ،
خاصو و يف ص ووفوف األطف ووال ،يف مناقو و تع وودين الفوس ووفا ويف ص ووفوف النس وواء اللو وواي ت ووركن
حمو ووياهن م و وون أز و و الوص و ووول إىل األس و ووا يف لو وووم ( .)126وع و و وة عل و و ذل و و  ،م و وور تع و وودين
الفوسوفا النظووام االقتصووا للمناقو الووذ يقوووم علو احملاصووي الغذائيو ( .)127وأوصوت شووةك
املعلوما والعم بشن أولوي الغذاء ب نشاء آليا للةمايو االزتماعيو تكفو إعموال احلو يف
الغذاء والتغذي للمجتمعا املتنثرة وباختاذ مجي التدابة ال زم لك ال تتسةب مشا ي تعدين
الفوسفا اجلديدة يف انتهاكا بقو اإلنسا  ،وب نشاء آليا متنو هوذ االنتهاكوا وتكفو
إمكاني و و و احلصو و ووول عل و و و تعويض و ووا للمجتمعو و ووا املهو و وود ة واملت و وونثرة بسو و ووةب أنشو و ووا تعو و وودين
الفوسفا (.)128
 -7الحق في الصحة
 -78بةت الو ق املشرتك  1بالتقدم احملرز يف جمال احل يف الصة  ،وال سيما أخذ الرزوال
ذو ع قو و ووا زنسو و ووي مثلي و و و بعو و ووني االعتة و و ووا يف سو و وويا التصو و وود لف و و ووةوس نق و و و املناع و و و
الةشري /اإليدز(.)129
 -79وأش ووا الو قو و املش وورتك  2إىل اخلاو ووا اإلجيابيو و املتخ ووذة م وون أزو و تقري ووب املرافو و
الصةي من السكا  .وم ذل  ،أعربت هذ الو ق عن األسف أل النتائ املتوقع مل تتةق ،
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عل و الوورغم موون السياس و الوطني و لعووام  ،2012ويع و ى ذل و بوواألخ إىل التةووديا املتصوول
بوالظروف االقتصووا ي الصوعة ( .)130وباإلضوواف إىل ذلو  ،مل متثو املي انيو السوونوي لقاوا الصووة
يف عام  2016سوى  5.1يف املائ من املي اني اإلمجالي  .وأوصت الو ق املشرتك  2باختاذ مجي
التوودابة املناسووة موون أز و التنفيووذ الفعووال هلوودف أبوزووا موون خ و ل ختصووي  15يف املائ و عل و
األق من املي اني اإلمجالي لقاا الصة ( .)131وأعربوت مجعيو مكافةو مور الكريوا املنجليو
ال ووو اث ع وون القلو و أل بو وواي  250 000ش ووخ يع ووانو م وون فق وور ال وودم املنجلو و يف توغ ووو.
وشجعت هذ اجلمعي توغو عل مواصل زهو ها ملكافة هذا املر (.)132
 -80وأوص و التة ووالف الوودوي لل وودفا عوون احلري و توغووو بتةس ووني اهلياك و األساس ووي لنظ ووام
الرعاي الصةي  ،وتكري امل يد من املوا لصة األم(.)133
 -8الحق في التعل
 -81أشا الو ق املشرتك  9إىل أ توغو ،عم بالتوصيا الوي قةلتهوا خو ل استعراضوها
الدو الشام األول( ،)134أعفت ط املدا س العام االبتدائي من الرسووم املد سوي وأجنو
مش ووا ي جتريةي و و للوزة ووا املد س ووي يف بع ووض املؤسس ووا  .وع و و وة عل و و ذل و و  ،تةل ووغ املي اني و و
املخصص و لقا ووا التعل وويم  27.6يف املائو و م وون النفق ووا اجلا يو و  ،وهو و قيم و أعلو و بكث ووة م وون
املتوس و األفريق و  .وم و ذل و  ،تشووة التةلووي إىل أ مووا يق وا  7يف املائ و موون األطفووال مل
يلتةقوا بعد باملد س وأ ما يقا  23يف املائ من األطفال الذين يلتةقو ما ينقاعو عن
الد اسو قةو إمتووام التعلويم االبتوودائ وأ بالو الفتيووا تثووة القلو بشووك خووا  .وفيمووا يتعلو
بالرسو  ،يةلغ عد الراسوةني  21.5يف املائو يف التعلويم االبتودائ  ،و 22.0يف املائو يف التعلويم
اإلعدا  ،و 35يف املائ يف التعلويم الثوانو  .وأعربوت الو قو املشورتك  13عون القلو أل بعوض
املؤسسا تالب اشورتاكا موازيوا( .)135وأوصو معهود ما يوا أوسيلياتريتشو الودوي باختواذ التودابة
ال زمو لضووما جمانيو التعلوويم االبتوودائ  ،وزيووا ة معوودال االلتةووا باملوودا س وخفووض معوودال
االنقاا عن الد اس  ،وحتسني نوعي التعليم العام(.)137()136
 -9األخشخا

ذوو اإلعاقة

 -82بةت الو ق املشرتك  2بالتدابة املتخذة ،مبا فيهوا التودابة التشوريعي  ،مون أزو حتسوني
متت و األشووخا ذو اإلعاق و حبقوووقهم ،وموون أمثل و ذل و املرسوووم املتعل و باالعتمووا املؤسس و
لكتيةووا التوود يب عل و نظووام براي و ولغ و اإلشووا ة ،وإ خووال التعلوويم الشووام يف مووديني ابوواونغ
وكووا ا ،وتقوودم موون مالي و للموودا س املتخصص و ( .)138وأوص وت الو ق و املشوورتك  2بتوسووي ناووا
ه ووذا الربن ووام ليغاو و مجيو و أحن وواء الةل وود ،وب نش وواء ص ووندو خ ووا لتا وووير األنش ووا الرياضو وي
لألشو ووخا ذوى اإلعاق و و ( .)139وأوص و وت الو ق و و املشو وورتك  11باعتمو ووا مشو وورو قو ووانو محاي و و
األشخا ذو اإلعاق (.)140

GE.16-14257

13

A/HRC/WG.6/26/TGO/3

 -10الحق في التنم ة والقضايا الب ئ ة
 -83أعربت شةك املعلوما والعم بشن أولوي الغذاء عن القل إزاء تلوو .األ وامليوا
والةةةا واألهنا وميا الةةور علو سواب احملوي األطلسو  .ويودمر هوذا التلوو .احليواة النةاتيو
واحليوواة املائي و  ،وال يوزوود لوودى السووكا ميووا للشوور  ،وقوود ُ ِّموور الغاوواء النةوواي وكووذل النظووام
الةيئ لكسب العيش والةقاء عل قيد احلياة(.)141
 -84وأشووا الشووةك إىل املخوواطر الووي اوود س و م األشووخا وأموونهم يف مناق و تعوودين
الفوسفا يف املناق الةةري  ،بسةب الفيضانا والتماسوي وعمليوا الودفن عنود مجو احلصو
()142
م وون ب ووني أم ووو أخ وورى ،وبس ووةب زع ع و التع وودين للتنظ وويم االزتم وواع للمجتمع ووا احمللي و .
وع و وة عل و ذل و  ،زا عوود املهووازرين موون الةلوود إىل الةلوودا اجملوواو ة ،ومعظمهووم موون الرزووال
الةالغني ،زراء انعودام األنشوا االقتصوا ي املسوتمرة وزوراء الظوروف املعيشوي القاسوي يف املناقو .
ويع وواين األطف ووال والش ووةا م وون الةاال و و ألهن ووم مل يلتةق و ووا باملد س و و أو ألهن ووم مل يتلق و ووا تو وود يةا
مهنياً( .)143ويف كثة من األبيا  ،تذهب النساء إىل أسووا لووم للعمو يف التجوا ة الصوغةة.
ويةوون يف املنووازل املهجووو ة أو يف الش ووا عل و بافووا األس ووا ( .)144ووفق وا لشووةك املعلومووا
والعمو بشوون أولويو الغووذاء ،يقو األطفووال والنسوواء الووذين يعيشووو يف الشووا ضووةايا للتةوور
والعنف .ويصابو بنمرا نامجو عون عيشوهم يف ظوروف غوة صوةي وعون تعرضوهم ل غتصوا
يف األسوا ويف الشوا (.)145
 -85والبظووت الشووةك أيض وا كنتيج و التهجووة القسوور للسووكا كلمووا قوور
تستخر الفوسفا بدء التعدين يف موق معني.

الشوورك الووي

 -86وأوص وت الشووةك بتةسووني نظووام إ ا ة أنشووا التعوودين موون خ و ل اعتمووا هن و شووام
يراعو ابتيازوا السوكا ونتوائ الد اسوا الوي أزريوت بشون التعودين ووضو آليوا خاصو
لضو ووما مشو وواك امل و ورأة املتو وونثرة أو املهو وود ة بآثو ووا تعو وودين الفوسو ووفا وضو ووما إنشو وواء اهلياك و و
األساسي االزتماعي واجملتمعي ال زم لتةسني الظوروف املعيشوي السوكا مون خو ل اسوتخدام
مثا التعدين يف اسوتثما ا تعوو بالفائودة علو سوكا املناقو وتنفيوذ توصويا اهليئوا املنشونة
مبوزب معاهدا متعلقو موذا املوضوو  ،وبواألخ تع يو اإلطوا القوانوين حلمايو الةيئو واحلقوو
االزتماعي يف سيا التعدين ويف ضووء املشواك النامجو عون هوذا النشوا وضوما تنفيوذ قوانو
عام  2011بشن مسامه شركا التعدين يف التنمي احمللي واإلقليمي (.)146
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Chretienne de Jeunes Gens (UCJG); Lomé (Togo);
JS4
Joint submission 4 submitted by: Afrique Arc-en-Ciel et the Sexual
Rights Initiative;
JS5
Joint submission 5 submitted by: World Alliance for Citizen
Participation (CIVICUS) and Concertation Nationale de la Société
Civile du Togo (CNSC-Togo) (Togo);
JS6
Joint submission 6 submitted by: Coalition Togolaise des Défenseurs
des Droits Humains (CTDDH), Institut des Médias pour la
Démocratie et les Droits de l’Homme (IM2DH)- SOS Journalistes en
Danger;
JS7
Joint submission 7 submitted by: Fédération international de l’action
des chrétiens pour l’abolition de la torture (FIACAT) et ACAT
(Togo);
JS8
Joint submission 8 submitted by: Front Line Defenders- The
International Foundation for the Protection of Human Rights
Defenders and Réseau Sentinelle;
JS9
Joint submission 9 submitted by: Forum des Organisations de Défense
des Droits de l’Enfant au Togo (FODDET), Plan International Togo,
SOS Villages d’Enfants Togo;
JS10
Joint submission 10 submitted by: Question de Femmes (QDEF),
Egalité Maintenant;
JS11
Joint submission 11 submitted by: Arc en Ciel, Réseau des Femmes
pour le Développement de la Région des Savanes (REFED/S), Femme
Plus Togo (AFPT), Organisation pour le Développement par la
Promotion de l’Enfance (ODPE), Programme d0Appui à la Femme et
à l’Enfance Déshéritée(PAFED), Construire Ensemble Sokodé
(XANALO), Groupe de reflexion et d’action Femme, Democratie et
Développement (GF2D), Horizon 21, Association Togolaise pour
l’Education aux Droits de l’Homme et à la Démocratie (ATEDHD);
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Joint submission 12 submitted by: Bureau International Catholique de
l’Enfance (BICE), Bureau National Catholique de l’Enfance de Togo
(BNCE-Togo), Les Amis pour une Nouvelle Génération des Enfants
(ANGE), Friends International-Togo;
JS13
Joint submission 13 submitted by: Action Sud, Dimension Sociale
Togo, Reseau des Associations et ONG Togolaises de l’Education aux
Droits de l’Homme, La Ligue des Consommateurs du Togo;
JS14
Joint submission 14 submitted by: Action des Chrétiens pour
l’Abolition de la Torture (ACAT Togo), Ligue Togolaise des Droits
de l’Homme (LTDH), Associations des Victimes de Torture au Togo
(ASVITTO), Agur Plus, Avocats Sans Frontières, Féderation des
Organisations de Développement des Savanes (ASPDH).
National human rights institution(s):
NHRC
National Human Rights Commission*, Lomé (Togo).
CNDH, para.4.
JS1, para.6.
CNDH, para.7.
JS1, para.7.
NHRC page 3.
NHRC, page 2.
The following abbreviations are used in UPR documents:
ICERD
International Convention on the Elimination of All Forms of Racial
Discrimination
ICESCR
International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights
OP-ICESCR
Optional Protocol to ICESCR
ICCPR
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
CAT
Convention against Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading
Treatment or Punishment
OP-CAT
Optional Protocol to CAT
CRC
Convention on the Rights of the Child
OP-CRC-AC
Optional Protocol to CRC on the involvement of children in armed
conflict
OP-CRC-SC
Optional Protocol to CRC on the sale of children, child prostitution
and child pornography
OP-CRC-IC
Optional Protocol to CRC on a communications procedure
ICRMW
International Convention on the Protection of the Rights of All
Migrant Workers and Members of Their Families
CRPD
Convention on the Rights of Persons with Disabilities
OP-CRPD
Optional Protocol to CRPD
ICPPED
International Convention for the Protection of All Persons from
Enforced Disappearance
AFPT page 3.
JS3, page 3, JS1, para.4, AI page 2, JS11, page1.
AFTI, page 1, JS11, page.1.
JS3 page 5, AFPT page 1.
AFPT page 1.
JS11, page 8, AFPT page 4.
AI page 1. See recos. 100.14 (Spain), 100.15 (Republic of Moldova), 100.16 (Ghana), 100.17
(Slovenia), 100.18 (Hungary), 100.19 (United States of America) and 100.20 (Nigeria)
((A/HRC/19/10).
AI page 1.
AI page 7.
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AI page 7 and JS3 page 11.
JS3 page 4.
AI page 2.
AFPT page 2 et AFPT, page 2.
JS1, page 8 and JS9, para. 2.4.1, JS12, para.3.3.
JS9 para 2.2.3.
JS5 para. 6.5.
AFPT page 3.
AFPT page 4.
AFPT page 3.
AFPT page 4.
JS2 page 4.
AFPT page 4.
JS10, para.4.
JS10, para 7.
JS9, para.2.3.1.
JS9, para. 2.3.2.
JS9, para. 2.3.3.
JS12, para.8.7.
IIMA, para. 11 (a).
IIMA, para.8.(a).
JS2 page 4.
AI page 2.
AI page 5.
JS1 para. page 3 et AFPT page 2.
JS1 page 3.
AFPT page 4.
WC, page.1.
WC, page.2 and JS7 para. 30 and 31.
JS7 para 32-35.
JS7 para 35.
AI page foot note 5.
AI page 2. See reco. 110.53 (Chile) (A/HRC/19/10).
AI page 2, see also JS7para 3 and 4.
AI page 8, JS3 page 11and JS14 para.19 (g).
AI page 2. See recoms. 100.50 (Slovenia), 100.51 (Slovakia), 101.5 (Norway) and 101.6 (Germany),
A/HRC/19/10).
AI page 2.
JS14, para. 19 (e) . See also JS7, para.4.
JS3 page 11.
AI page 5.
AI page 8.
AI page 1. See recos. 100.54 (Benin), 100.55 (Norway), 101.8 (Canada), 101.9 (Benin), 101.10
(Norway) and 101.11 (Germany), (A/HRC/19/10).
AI page 1.
JS3 page 7.
JS7 para.13.
JS3 page 7.
AI page 7 and JS14 para.19 (b).
AFPT page 2.
AFPT page 2.
AFPTI page 4.
JS9 page 8. See reco. 100.58 (Canada), 100.59 (Républic of Moldova), 100.61 (Brazil), 100.60
(Slovakia), 100.62 (Cap-Vert) (A/HRC/19/10).
JS9, para. 2.8.1.
JS9, para. 2.8.2.
JS9 para.2.8.3.
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JS9, para. 2.9.1. See recos. 100.28 (Cape Verde), 100.64 (Turkey) and 101.12 (Mexico),
(A/HRC/19/10).
JS9, para. 2.9.2. See also JS3 page 11.
JS9 para. 2.9.3.
JS3 page 9 et 10.
JS3 page 11.
JS9 para. 3.2.1.
JS9 para. 3.2.2.
JS9, para. 3.2.3.
JS9 para. 2.5.3. See reco. (Mexico), (A/HRC/19/10).
JS7, para.19. See reco. 1001.11 (Nigeria), 100.67 (Islamic Republic of Iran), 100.85 (Chad),
and101.14 (Spain) , (A/HRC/19/10).
JS7 para.20, See reco. 100.31 (Islamic Republic of Iran).
JS14, para.3.
JS3 page 8.
AI page 6.
JS3 page 5.
JS3 page 7.
JS7 para. 24.
JS7 para.27 and JS12, para.4.2.
JS3 page 6.
JS3 page 10.
JS9, para.2.6.2.
JS3 page 10 and JS9 para.2.6.3.
AI page 1. See recos. 101.15 (Ghana), 101.16 (Australia), 101.17 (Slovenia), and 101.18 (United
Kingdom), (A/HRC/19/10).
AI page 2.
AI page 3, JS1, para.4, para 24-30, and JS8, para.22-25.
JS5 para 4.3.
JS5, para. 3.4.
JS8, para.4.
AI page 7.
JS1 para 22.
JS5 para 6.2 and JS8 para. 26. See also JS1, para 48.
JS8, para. 26 (a).
JS5, para.6.3 and JS1, para.41.
JS5, para. 6.3.
JS1, para 44.
JS8, para.3.
See reco. 101.16 (Australia), 101.15 (Ghana), 01.17 (Slovenia) and 100.18 (United Kingdom)
(A/HRC/19/10).
JS8, para.6.
JS8, para.12.
JS1 para.32-39.
AI page 2 and 3.
AI page 7.
JS1, para. 54.
JS5 para.5.4 -5-7.
JS5 para. 2.2 and 2.3.
AFPT page 4.
JS2 page 5.
JS2 page 4.
JS2 page 4.
JS2 page 5.
JS2 page 5.
JS2 page 5 and JS13 para.8.
JS2 page 6.
JS13, para. 34 ©.
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127
128
129
130
131
132
133
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135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146

19

FIAN, para.7.
FIAN, para. 10.
FIAN para. 14.
JS1 page 4.
JS2 page 2.
JS page 3.
DREPAVIE, page 3.
ADF International para.22 infine.
JS9 para.2.7.1, See reco. 100.82 (Venezuela), 101.22 (Brazil), 100.75 (Cuba), 100.77 (Turquia),
100.78 (Norway) and 1001.81 (Norway), (A/HRC/19/10).
JS13, para.22. See also JS9, para. 2.7.2.
IIMA, para. 16 (a) (b).and (c).
JS9, para. 2.7.3.
JS2 page 7.
JS2 page 7.
JS11, page 9.
FIAN, para.13.
FIAN, para.11.
FIAN, para.12.
FIAN, para.8.
FIAN, para. 10.
FIAN para. 14.
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