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 مجلس حقوق اإلنسان
 الدورة الرابعة والثالثون

 ٢٠١٧آذار/مارس  ٢٤ - شباط/فرباير ٢٧
 من جدول األعمال 6البند 

 االستعراض الدوري الشامل

 *تقرير الفريق العامل المعني باالستعراض الدوري الشامل  
 توغو  
 إضافة  

آراء بشأأأأأأأنن االسأأأأأأأتنتايات وواو التواأأأأأأأيات  وااللت امأأأأأأأات ال و يأأأأأأأة    
 والردود المقدمة من الدولة موضوع االستعراض

__________ 
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املت لرررت بتويفرررو   سررريال انولرررة الاا يرررة لاسرررت را  الررردور  ال رررامل جررررال اعسرررت را   -١
 ٢5املررر ر   ١6/٢١لقررررار  لررر  إلقرررول ا   رررا   ، وفقرررا  ٢٠١6ت ررررين األول/وبتررروبر  3١  

 .٢٠١١إلزيرا /يو يه  ١٧امل ر   ١٧/١١9ومقرره  ٢٠١١آذار/مارس 
يرر ال ردل وال اقراع مر  وقدم الوفد برئاسة ال يد بوبو  ويفبيتومي، إلافظ األختام، وز  -٢

يربز علر  التقردم الرذ  وحإلررز    رال ت زيرز وقايرة إلقرول ا   را   م س اع انمهورية، تقريرا  
منررذ انولرررة األوىل، وتا يرررل التوبرررياع املقبولرررة، والتحرردياع القائمرررة، وآفرررال وتوق ررراع تويفرررو   

  ال امل اعدة التقنية.
وت رر ت توبررية  لررة إىل تويفررو مائررة و  ررا  دو  ٧9و  وعقرراه هررذا اعسررت را ، قرردم   -3
( ٢6(؛ منهرا سر  وع ررو  )١6٢(. وقبل وفد تويفو منهرا مائرة واثنترت وسرتت توبرية )١95)

 (.١١( ووجل الرد عل  إإلدال ع رة توبية )٢٢؛ ووإلاط علما  باثنتت وع رين )مناذة ف ا  
با ررر  موعرررو    وتقررردم هرررذه ا عرررافة م لومررراع عرررن موقرررا تويفرررو إزا  التوبرررياع الررري -٤

 جملل  إلقول ا   ا . وميكن تصنيا هذه التوبياع بما يلي: 3٤تقرير الدورة 
 اعجتار باألشخاص؛ 
 ال نا عد املروة؛ 
 إلقول الطال؛ 

 توجيه دعوة دائمة للمكلات بوعياع   إطار ا جرا اع اخلابة؛ 
 ختصيص إلصص للن ا    املنابب اع تخابية وا دارية؛ 
 ب ر   ُتديرد عردد الوعيراع الرئاسرية وُتديرد موعرد تنظريم تنظيم اسرتاتا  شر ي 

 اع تخاباع احمللية؛
 .ختصيص إلصص لتوظيا األشخاص ذو  ا عاقة 

 التوايات المقبولة -اوالا  
 االتجار باألشخاص -الف 

 لي ي(؛ - )تيمور ٢-١3٠التوبية 
 .)بوت وا ا( 6-١3٠التوبية 

 العنف ضد المراة -باء 
 بيا(؛)تر  3-١3٠التوبية 
 )انزائر(؛ ٤-١3٠التوبية 
 . )بلجيكا( 5-١3٠التوبية 
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 التوايات التي ُاحيط بها  لماا  -ثانياا  
 حقوق ال فل -الف 

 .)انبل األسود( )الربتغال( ١-١3٠التوبية 

 توييه د وة دائمة إلى المكلفين بواليات -باء 
 )روا دا( )وذربيجا (؛ ٧-١3٠التوبية 
 )يفا ا( )يفواتيماع( )انبل األسود(.)املك يك(  8-١3٠التوبية 

 حصص للنساء في المنااب االنتخابية واإلداريةتخصيص  -ييم 
 ) اميبيا(. 9-١3٠التوبية 

تحديد  دد الواليأات الرئاسأية وتحديأد مو أد تنظأيم بشنن استفتاء شعبي تنظيم  -دال 
 االنتخابات المحلية

 )الوعياع املتحدة األمريكية(. ١٠-١3٠التوبية 

 تخصيص حصص لتوظيف األشخاص ذوي اإل اقة -هاء 
 )اعُتاد الروسي(. ١١-١3٠التوبية 

    


