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 مقدمة  

م  التقرير هذا يعكس -1  دولة التزام  الشتتتتتتتتتتتام   الدوري   الستتتتتتتتتتتتعرا ا من  الثالثة  الجولة  إطار  في  المقدَّ
  الستتتتتا    االستتتتتتعرا   وخالل  اإلنستتتتتان.  حقوق ل المتحدة ألمما  آليات  مع مثمرالو   اءبن  ال حوارال  متابعةب  توغو
 بالتوصتتتتتتتتتتتتيات يتعل  وفيما .علما    ها ُأحيط   28و ُقبلت  167  منها توصتتتتتتتتتتتتية،  195  ُقدمت ،2016 ماع في

   ا.اعتماده قب  بالفع   منها 26 ذتُنف   المقبولة،

 التالية: باألنشطة الحكومة اضطلعت  لتوغو،  الثانية  الجولة   استعرا   عقب و  - 2

 ؛الوزراء مجلس إلى إحاطة  تقديم •

 المناط ؛ مراكز في  ها المصلحة أصحاب يعمج وتوعية التوصيات  تقديم •

 ؛المقبولة التوصيات لتنفيذ عم  خطة وضع •

 .هوتقديم المدة منتصف  تقرير إعداد •

  خذتات   اإلنستتتان،  لحقوق  المتحدة األمم آليات  مع التعاون   وتعزيز المقبولة التوصتتتيات  تنفيذ وبغية -3
  وطنية   رامج  أو ستتتتياستتتتات  واعتماد  عليها  قالمصتتتتد    الصتتتتكو  مع  التشتتتتريعات  مواءمة ذلك في  بما  مبادرات

 ة.قطاعي  أو

 توغو  جمهورية حكومة اعتمدت  ،كورونا فيروس  لجائحة  االستتتتتجابة  إطار فيو  ذلك، على  وعالوة -4
  فوضتتتتتتتتتتتتتتت والتذي ،2020  آذار/متارس 30 في الصتتتتتتتتتتتتتتادر  005-2020 رقم  لقتانون ل وفقتا    تتدا يرال  من عتددا  

 هذا مكن وقد .للقانون  تخضتتتتع مجاالت  في مراستتتتيم  بموجب  تدا ير  اتخاذ لحكومةل  بموجبه الوطنية  الجمعية
 والمرونة االستتجابة استتراتيجية  إطار في المتوستط، المدى وعلى عاجلة  تدا ير اتخاذ من  الحكومة  التفويض
  والجماعية الفردية الحريات ممارستتتتتتتتتتتتتة  وكفالة  للجائحة الستتتتتتتتتتتتتلبية التداعيات من التخفيف   هدف  واالنتعاش،
 .والثقافية واالقتصادية واالجتماعية السياسية قوق لحبا  والتمتع

 ذلك   في  بما  والماليون،  التقنيون  الشركاء عنه  أبان الذي  اءالبن   بااللتزام ليةتوغو ال حكومةال  وترحب -5
  لحقوق   الستتتتتتتتتتتامية المتحدة األمم ومفوضتتتتتتتتتتتية  فونية،و للفرنك الدولية  والمنظمة  اإلنمائي، المتحدة األمم   رنامج
 .الصديقة والبلدان  األوروبي،  التحاداو  اإلنسان،

 التقرير إعداد وعملية  المنهجية –أوال   
 وشام .  تشاركي نهج وف   تقريرال أُعد   -6

 الشتتام  الدوري   االستتتعرا  عملية  بشتت ن  الوزراء  مجلس إلى  إحاطة   تقديم اإلعداد عملية وبدأت -7
 بصتتتتياغة لمعنيةا يةالوزار  اللجنة  إشتتتتراف حتت و   اإلنستتتتان  بحقوق  المكلفة  الوزارة عم  التنستتتتي ب  وذلك  ،لتوغو
  الوطنية اللجنة بمشتاركة وطنية  اتمشتاور   أجرت  التيو  اإلنستان، بحقوق  المتعلقة التوصتيات  ومتابعة  التقارير
 المحلية،  والمجتمعات  الالمركزية الحكومية  والخدمات  الجمهورية،  مؤستتتتتتتستتتتتتتات من  وغيرها اإلنستتتتتتتان  لحقوق 

 اإلعالم  ووستتتتتتتتائط الخاص، والقطاع العمالية، والنقابات  المدني، المجتمع اتومنظم  ،ةالتقليدي   والمشتتتتتتتتيخات
 ة.ووطني  إقليمية عم  حلقات عشر حوالي خالل من
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 المقبولة التوصيات تنفيذ -ثانيا   

 (37-128)  اإلنسان  لحقوق   واإلقليمية  الدولية  اآلليات مع  التعاون  -ألف 

 المعروضة التقارير -1 

   تالية:لا التقارير ُقدَّمت -8

 (:2021) والسياسية المدنية بالحقوق  الخاص الدولي العهد عن الخامس الدوري   التقرير •

 المعتتاملتتة  ضتتتتتتتتتتتتتتروب  من  وغيره  التعتتذيتتب  منتتاهضتتتتتتتتتتتتتتتة  اتفتتاةيتتة  عن  الثتتالتت   التتدوري   التقرير  •
 (؛2019) المهينة أو الالإنسانية أو القاسية العقوبة أو

  والشتتعوب اإلنستتان  لحقوق   األفريقي ثاقمي ال عن  والثامن  والستتابع  الستتادس الدورية  التقارير •
 (؛2018)

  أشتتتكال جميع  على  للقضتتتاء الدولية االتفاةية بشتتت ن عشتتتر والتاستتتع عشتتتر  الثامن   التقريران  •
 (.2016  نوفمبرالثاني/  تشرين) العنصري   التمييز

 المقدمة التقارير -2 

   التالية: التقارير ُقدَّمت -9

 (:2019) الطف  حقوق  فاةيةت ا عن والسادس الخامس  الدوريان  التقريران •

  المنازعات في  األطفال  اشتتتترا  بشتتت ن  الطف   حقوق  اتفاةية   روتوكول  عن األولي  التقرير •
 (.2019) المسلحة

 الخاصة اإلجراءات إطار في بواليات المكلفين زيارات -3 

 اوعواقبه ا هأستبا ذلك في بما ،المعاصترة الرق   شتكالب   ةالمعني   ةالخاصت  المتحدة ألمما ةمقرر  زيارة -10
(2019.) 

  11- 128و   10- 128و   9- 128و   16- 128و   15- 128و   1- 128)   الدوليدة   المعدايير  قبول  - باء  
  7- 128و   6- 128و   5- 128و   4- 128و   3- 128و   2- 128و   13- 128و   12- 128و 
 ( 14- 128و   8- 128و 

  ز تعزي   المتعلقة المتحدة لألمم  (9)  تستتتعةال األستتتاستتتية دوليةال صتتتكو ال  في  طرف  توغو جمهورية -11
 .تهاوحماي  اإلنسان حقوق 

 الوطني  المستوى   على  اإلنسان حقوق   لحماية  العام  اإلطار -جيم 

 المعياري  اإلطار -1 

 (10-130) ي الدستور  رالتطو   

  األول/  تشتتتترين 14  لدستتتتتور لالمعد    2019 مايوأيار/ 15 المؤرخ  003-2019 رقم  القانون  نص -12
  المؤبد؛   الستجنو  اإلعدام  تيعقوب  إلغاء على وري دستت ال بعالطا  إضتفاء على  ر،أمو   جملة  في ،1992  أكتوبر
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  الجمعية ومكاتب رؤستتتتتتتتاء  شتتتتتتتترعية  وتجديد  دها؛ي حدت و   الشتتتتتتتتيوخ  مجلس وأعضتتتتتتتتاء النواب والية فترة تعدي و 
 ؛ةالجمهوري   رئيس والية  فترة تحديدو   البرلمانية؛  الدورات مدة  تمديدو   ؛دوري  بشتتتتتك  الشتتتتتيوخ  ومجلس الوطنية

 لجمهوريةا رؤستتتتتتتتتتتاء مركز  تحستتتتتتتتتتتينو   جولتين؛  في  لألغلبية الفردي بالتصتتتتتتتتتتتويت ريةالجمهو   رئيس انتخابو 
  الشتتتتتتهود مواجهة مبدأ  وت كيد  ؛فترتها وتحديد الدستتتتتتتورية  المحكمة أعضتتتتتتاء والية تشتتتتتتكي  إعادةو   الستتتتتتابقين؛
 ؛لها إقليمية فروع  إنشتتتتتتتتاءو   الحستتتتتتتتابات تدقي   محكمة عم   وتنظيم الدستتتتتتتتتورية؛ المحكمة أمام  واستتتتتتتتتجوا هم

 للقضتاء األعلى  المجلس  تركيبة  تنظيمو  القضتاء؛ يةالستتقالل  كضتامن الجمهورية رئيس  مستؤوليات  ضتي و ت و 
 الستتتابقين الجمهورية  رؤستتتاء  يتعل  فيما العليا العدل محكمة  اتاختصتتتاصتتت و  ؛عمله  وطريقة  واختصتتتاصتتتاته

 الجمهورية. وسيط لدى واألصول بالممتلكات بالتصري  الملزمة السلطات قائمة  وتوسيع ،الحكومة وأعضاء

 (36-128و 87-128) التشريعية اإلصالحات  

ل 2021 أكتوبر/األول  تشتتتتتتترين 11 المؤرخ  021-2021 رقم  القانون  •  الذي  قانون لل  المعد 
 ؛السلمي والتظاهر التجمع حرية ممارسة شروط يحدد

ل  2021  أكتوبر/األول  تشتتتتتتتتتتتتتترين  11  المؤرخ  020-2021  رقم  القتتتانون  •   لقتتتانون ل  المعتتتد 
 ؛المحلية والحريات الالمركزية بش ن 2007 مارسآذار/ 13 المؤرخ 011-207 رقم

  للقتتتانون   لالمعتتتد    2021  أكتوبر/األول  تشتتتتتتتتتتتتتترين  11  المؤرخ  019-2021  رقم  القتتتانون  •
 ؛االنتخابات قانون  بش ن 2021 مايوأيار/ 29 المؤرخ 002-2012 رقم

 قانون لل لالمعد   2021  أغستتتتتتتتتطسآب/ 3 المؤرخ  015-2021 رقم األستتتتتتتتتاستتتتتتتتتي  القانون  •
  الوطنية اللجنة بشتتتتتتتتتت ن  2018  يونيهحزيران/ 20 المؤرخ  006-2018 رقم  األستتتتتتتتتتاستتتتتتتتتتي

 اإلنسان؛ لحقوق 

 ؛العم  قانون  بش ن 2021 يونيهحزيران/ 18 المؤرخ 012-2021 رقم  القانون  •

  بالقانون  ل المعدَّ و   2020  يناير الثاني/  كانون   24  المؤرخ   003- 2020  رقم   األساسي  القانون  •
  الشتتخصتتيات  تصتتري    شتتروط  يحدد  الذي و   2021  يونيه حزيران/  1 ؤرخ الم   013- 2021 رقم 

 ؛ هم وأصول   هم ممتلكات ب   الحكوميين   الموظفين  من   وغيرهم   المسؤولين   وكبار  البارزة 

 ؛ المدنية   اإلجراءات  قانون  بش ن  2021  أ ري  نيسان/   21 المؤرخ  007- 2021 رقم   القانون  •

 ؛ اآللي  الوطني   الجنائي   السج   ن بش    2021  أ ري  نيسان/   1 المؤرخ   005- 2021  رقم   القانون  •

  تشتتتتكيلة يحدد الذي 2021  أ ري نيستتتتان/ 1 المؤرخ  006-2021 رقم  األستتتتاستتتتي  القانون  •
 ؛عمله وطريقة هوتنظيم الجمهورية وسيط

 المدرسية؛ التغذية بش ن 2020 يونيهحزيران/ 26 المؤرخ 007-2020 رقم  القانون  •

 اآلمن االستتتتتتتتتتتتتخدام بشتتتتتتتتتتتت ن  2020  يونيهحزيران/ 10 المؤرخ 006-  2020 رقم  القانون  •
 ؛النووية للطاقة والسلمي  والم مون 

  الصتتتتتتتتتتتتتحتتافتتة   قتتانون   بشتتتتتتتتتتتتتت ن   2020  ينتتاير الثتتاني/   كتتانون   7  المؤرخ   001- 2020  رقم   القتتانون  •
 واالتصال؛ 

 رقم  للقتتتانون   لالمعتتتد     2020  ينتتتايرالثتتتاني/  كتتتانون   7  المؤرخ  002-2020  رقم  القتتتانون  •
 التجارية؛ المحاكم إنشاء بش ن 2018 ديسمبراألول/ كانون  10 المؤرخ 2018-028
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 بشتتتتتتت ن 2019 ديستتتتتتتمبراألول/  كانون  26 المؤرخ  023-2019 رقم  األستتتتتتتاستتتتتتتي  القانون  •
 الدستورية؛ المحكمة

 ؛ القضائي   التنظيم  بش ن  2019  أكتوبر / األول   تشرين   30 المؤرخ  015- 2019 رقم   القانون  •

  القانوني  النظام بشتت ن  2019  أكتوبر/األول تشتترين 30 المؤرخ  016-2019 رقم  القانون  •
 ؛والبصرية السمعية االتصاالت على المطب 

 البيانات حماية  بشتتت ن  2019  أكتوبر/األول  تشتتترين 29 المؤرخ  014-2019 رقم  القانون  •
 الشخصية؛

 الداخلي؛ األمن بش ن 2019 آب/أغسطس 12 المؤرخ 009-2019 رقم  القانون  •

  010- 2011  رقم   للقانون  ل المعد    2019  آب/أغستتطس   12 المؤرخ  010- 2019  رقم   القانون  •
  تنظيم و  الستتتتتتتتتتتلمي   التجمع  حرية  ممارستتتتتتتتتتتة   شتتتتتتتتتتتروط   يحدد  الذي   2011  أيار/مايو   16 المؤرخ 

 السلمية؛  المظاهرات 

  011- 2007 رقم   للقتانون   ل المعتد     2019  يونيته حزيران/   26  المؤرخ   006- 2019 رقم   القتانون  •
  بتتتالقتتتانون   ل عتتتدَّ الم   المحليتتتة،   والحريتتتات   الالمركزيتتتة   بشتتتتتتتتتتتتتتت ن   2007  متتتارس آذار/   13  المؤرخ 
 ؛ 2018  يناير الثاني/   كانون   31  المؤرخ  003- 2018 رقم 

 ؛االستثمار قانون  بش ن 2019 يونيهحزيران/ 17 المؤرخ 005-2019 رقم  القانون  •

  لالمعد    2018 ديستتتتتتتمبراألول/  كانون  10 المؤرخ  029-2018 رقم  األستتتتتتتاستتتتتتتي  القانون  •
 الهيئة بش ن  2004  ديسمبر/األول  كانون   15  المؤرخ  021-2004  رقم  األساسي للقانون 
 واالتصاالت؛ البصري  السمعي قطاعلل  العليا

 الستتيبراني األمن بشتت ن 2018  ديستتمبراألول/  كانون  7 المؤرخ  026-2018 رقم  القانون  •
 ؛اإللكترونية الجرائم ومكافحة

 الضرائب؛ قانون  بش ن 2018  نوفمبرالثاني/ تشرين 9 المؤرخ 024-2018 رقم  القانون  •

  الكهرباء  إنتاج  تعزيز  بشتتتتتتتتت ن  2018  أغستتتتتتتتتطسآب/ 8 المؤرخ  010-2018 رقم  القانون  •
 توغو؛ في المتجددة الطاقة مصادر على  اعتمادا  

  أراضيو   العقاري  القانون   بش ن 2018 يونيهحزيران/14 المؤرخ  005-2018 رقم  القانون  •
 الدولة؛

 وال م األ   غستتتتتتتت    مكافحة   بشتتتتتتتت ن   2018  مايو أيار/   4  المؤرخ  004- 2018  رقم   الموحد   القانون  •
 . أفريقيا  غرب ل   والنقدي   االقتصادي  تحاد اال   في  األعضاء   الدول   في   اإلرهاب   وتموي  

 التنظيمية النصوص  

 الشرطة   مدرسة   تحوي    بش ن   2021 مارس آذار/   24 المؤرخ   PR/  032- 2021  رقم  رسوم الم  •
 ها؛ عمل  وطريقة   ها وتنظيم   اختصاصاتها   تحديد و  األمن   لقوات   عليا   مدرسة  إلى  الوطنية 

  روطشتتتت  تحديد  بشتتتت ن  2021  أ ري نيستتتتان/  29 المؤرخ  PR/  044-2021 رقم مرستتتتو الم •
 ؛الجنائية السجالت قانون  تطبي 
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 وستتتتتيط تنظيم  بشتتتتت ن  2021  أ ري نيستتتتتان/ 14 المؤرخ PR/  038-2021 رقم  رستتتتتومالم •
 عمله؛ وطريقة الجمهورية

 تنظيم  بشتتتتتتتت ن  2020 ديستتتتتتتتمبراألول/  كانون  9 المؤرخ PR/111-2020 رقم المرستتتتتتتتوم •
 ؛عملها وسير الشخصية البيانات حماية  هيئة

  اختصتتتتاصتتتتات  بشتتتت ن  2019  ستتتتبتمبرأيلول/ 18 مؤرخال  PR/125-2019 رقم  المرستتتتوم •
   ؛هاعمل وطريقة هاوتنظيم للدولة العامة المفتشية

 عم   ستتتيرو   تنظيم بشتتت ن  2019  مايوأيار/ 15 المؤرخ  PR-076-2019 رقم المرستتتوم •
 ومكافحته؛ العنيف فالتطر  لمنع الوزارات   ين المشتركة اللجنة

 المفتشتتتتية تنظيم بشتتتت ن 2019  فبرايرشتتتتباط/ 20  المؤرخ PR/026-2019 رقم المرستتتتوم •
 ؛عملها وسير للمالية العامة

 الستتلو  قواعد مدونة بشتت ن  2019  هيولي تموز/ 8 المؤرخ PR/097-2019 رقم المرستتوم •
 ؛العمومية بالصفقات المتعلقة واألخالةيات

  جنةالل إنشتتتتتتتاء بشتتتتتتت ن 2018  أغستتتتتتتطسآب/  3 رخمؤ ال PR/128-2018 رقم المرستتتتتتتوم •
 صتتتتتتتالحياتها وتحديد اإلرهاب وتموي  األموال  غستتتتتتت   مكافحة  أنشتتتتتتتطة لتنستتتتتتتي  الوطنية
 ؛اعمله سيرو   وتركيبتها

 ؛ ة ل ا العد   دور  إنشاء  بش ن  2018 فبراير شباط/   27 المؤرخ   PR/ 034- 2018  رقم   المرسوم  •

  الخاص  المركز بشتتت ن  2018  أغستتتطسآب/ 28 المؤرخ  PR/130-2018 رقم المرستتتوم •
 التعليم. لموظفي

 (95-128) المؤسسي اإلطار -2 

 :زهاوتعزي  دستوريةال مؤسساتال إنشاء في الديمقراطي الحكم مجال في المحرز التقدم أسهم -13

 ؛2019 عام  دأت التي واالجتماعي االقتصادي المجلس تفعي  عملية استكمال •

  لحقوق   الوطنية  واللجنة  ،(2019)  دستوريةلا  والمحكمة  ،(2018)  الوطنية  الجمعية  جديدت  •
 (؛2019) اإلنسان

 (؛2019) البلدية المجالس وأعضاء البلديات رؤساء انتخاب •

 (؛2020) الجمهورية  رئيس انتخاب إعادة •

 /أيار 15 المؤرخ  003-2019 رقم  القانون   بموجب المؤستتتتستتتتات جميع  استتتتتقاللية  تعزيز •
 .1992 عام لدستور لالمعد    2019 مايو

 مهمة  ها وُأنيطت ،2019 عام منذ وزارة إلى مجددا   اإلنستتتتتتان بحقوق  المكلفة  الدولة أمانة وُرقيت -14
 .المواطنة على والتدريب الجمهورية مؤسسات مع العالقات على اإلشراف
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  34- 128و  32-128و  31-128و  30-128)  اإلنسددددددددان  حقوق  على  القائمة  والنهج  االسددددددددتراتيجيات -3 
 (104-128و 99-128و 35-128و

 المرجعي  اإلطار  تمث   الديمقراطية وتوطيد اإلنستتتتتان حقوق   مجال  في عامة  ستتتتتياستتتتتة  توغو  تعتمد -15
 وحمايتها  اإلنستتان  حقوق  إعمال  تدا ير "تعزيز 2  البرنامج يشتتك  والذي  اإلنستتان،  حقوق   مجال في  للحكومة

 .ةاالستراتيجي  اتهتوجه أحد توغو" في

  2022- 2018 للفترة   للتنمية  الوطني   لبرنامج ل  الثال    االستتتتتتتراتيجي  المحور   ي ف  ضتتتتتتم ن م   البرنامج  هذا و  - 16
 اإلدماج".  آليات   وتعزيز   االجتماعية   التنمية  "توطيد   المعنون 

 ةيالسياس  تدابيرال -دال 

  5- 128و  4-128و  3-128و  2-128و  1-128)  اإلنسددددان  لحقوق   الدولية  الصددددكو   على  التصددددديق -1 
  14- 128و  13-128و  12-128و  11-128و  10-128و  9-128و  8-128و  7-128و  6-128و
 (4-129و 3-129و 2-129و 1-129و 16-128و 15-128و

 التالية: الصكو  على توغو جمهورية صدقت -17

 ؛(2021) 1954 لعام الجنسية عديمي األشخاص   وضع المتعلقة تفاةيةاال •

 (؛2021) 1961 عامل الجنسية انعدام حاالت خفض اتفاةية •

 (؛2020) أسرهم وأفراد المهاجرين العمال جميع حقوق  ايةلحم الدولية االتفاةية •

  في الستتتتتتتن  كبار  بحقوق  المتعل   والشتتتتتتتعوب اإلنستتتتتتتان  لحقوق   األفريقي الميثاق   روتوكول •
  (؛2021) أفريقيا

 . ( ماال و   اتفاةية )  الشخصية   البيانات  وحماية   السيبراني  األمن  بش ن   األفريقي  االتحاد   اتفاةية  •

  6- 129و  5-129و  22-128و  18-128)  عليها  المصددددق  الصدددكو  مع  ةطنيالو   التشدددريعات مواءمة -2 
 (11-129و

 ،اإلنستتتتتان لحقوق  الدولية المعايير إدماج لتحستتتتتين تشتتتتتريعية  إصتتتتتالحات  عملية   في  توغو  شتتتترعت  -18
 والمؤسسي(. لمعياري ا إلطاران)ا آنفا   ُذكر  مثلما

  (10-129و 9-129و 8-129و 7-129) اإلنسان لحقوق  الوطنية المؤسسات تعزيز -3 

  تعزيز     تعنى الدستتور(  من  153  )المادة مستتقلة دستتورية  مؤستستة  اإلنستان  لحقوق  ةالوطني  اللجنة  -19
 الدستور(. من 152 )المادة والقانون  لدستورا لسلطة إال تخضع ال وهي وحمايتها. اإلنسان حقوق 

 لالمعد   و  2021  ستتتطسغأ آب/ 3 المؤرخ  015-2021 رقم  األستتتاستتتي  القانون  عملها ينظم  واللجنة  -20
 على القانون  هذا من  7 المادة وتنص  .2018 حزيران/يونيه 20  المؤرخ  006-2018  رقم  األساسي للقانون 
 .وفردية حرة  تكون  الترشيحات أن

  وفقا    "لف"أ الفئة ضتتتتتمن  بمركزها باالحتفاظ لها  يستتتتتم  مما اللجنة، استتتتتتقاللية  القانون  هذا  يعززو  -21
 اإلنسان. لحقوق  الوطنية المؤسساتب  المتعلقة باريس  لمبادئ
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 (94-128) ائيينالقض موظفينال قدرات بناء -4 

 التعذيب: مكافحة مجال في تدريب من قاضيا   167 استفاد ،2017 عام في -22

 تدريبيتين دورتين من السجون  موظفي من موظفا 95 استفاد ،2018و 2017 يعام  في •
 السجون.   في   اإلنسان   حقوق  احترام مجال في  مستمرتين

 ناجديدت   انتدريبيت   نادورت  تقدعُ   ،2021 مارسآذار/و  2020  نوفمبرالثاني/  تشتتتتترين في •
 تمكين أج  من توغو في العقاب من اإلفالت  مناهضتتتتتتتتتتة  جمعيات  ائتالف مع  بشتتتتتتتتتتراكة
 السجناء. حقوق  احترام لتحسين الالزمة الوسائ  من السجون  إدارة موظفي

 أثنتتاء  العنف  منع  مجتتال  في  واألمن  التتدفتتاع  اتو ق قتتدرات  لبنتتاء  ناتتتدريبيتتت   نادورتتت   تظمتت نُ  •
 القانون.  إنفاذ

  الشتترطة  وضتتباط  النيابات  وأمناء المحاكم كتبة  قدرات  لبناء  مختلفة  تدريبية  دورات  تظمنُ  •
 .قضائيةال

 القضتتتتتتتتائية،  المهن على  تدريبال مركز إنشتتتتتتتتاء  منذ  تدريجيا   والمادية البشتتتتتتتترية  الموارد تعززت وقد -23
  2017  عتتتتام  في  األفريقيتتتتة  الجمتتتتاعتتتتة  فرنكتتتتات  من  فرنكتتتتا    202  255  550  من  يتتتتتهميزان   ارتفعتتتتت  التتتتذي
 من المقتدمتة  اإلعتانتات بفضتتتتتتتتتتتتتت  2020 عتام في  األفريقيتة  الجمتاعتة فرنكتات  من  فرنكتا   241  172 297 إلى
 والشركاء. الدولة

 اإلنسان حقوق  آليات مع التعاون  تعزيز  -5 

 التي   االستتتتتتتتبيانات على بانتظام  تردو  ،2016 عام  منذ اإلنستتتتتتتان  حقوق   مجلس في عضتتتتتتتو   توغو -24
 تقاريرهم. عدادإل   واليات المكلفون   يرسلها

  113- 128و   68- 128و   36- 128و   24- 128و  23- 128)   اإلنسددان   حقوق   مجال   في   والتثقيف   التدريب  - 6 
   ( 124- 128و   116- 128و 

 في  واألخالةية  نيةالمد لتربيةبا الخاصتتتتتتة الجديدة التدريب  رامج في اإلنستتتتتتان حقوق  مادة  ُأدمجت -25
 المهني.  التدريبو  التقنيو   والثانوي   اال تدائي  التعليم مستويات

 في ،الستتياستتية والعلوم الحقوق  كليات  في أصتتال   ُتدرَّس كانت التي  ،اإلنستتان  حقوق  مادة  ُأدرجتو  -26
 أخرى. كليات  مناهج

  الوزارة  قامت  وقد واألمن.  الدفاع  لقوات والمستمر  األولي التدريب  من  جزءا    اإلنسان  حقوق   تشك و  -27
بين   تدريب  اإلنستتتان  بحقوق  المكلفة   في  ومفتشتتتين  2019 عام في اإلنستتتان حقوق   مجال  في  )مدر ستتتين(  مدر 
 عن  المتدافعين  قتدرات  " نتاء  مشتتتتتتتتتتتتتتروع إطتار وفي  .2018  عتام  في واألخالةيتة  المتدنيتة  التربيتة  تتدريس مجتال
  بموجب المنشتتتتتتتتت ة  هيئاتالو  الشتتتتتتتتتام  الدوري   االستتتتتتتتتتعرا   توصتتتتتتتتتيات  تابعةبم يتعل  فيما  اإلنستتتتتتتتتان  حقوق 

 عم   حلقات (5)  خمس  ،2019-2018  عامي  في  ،اإلنستتتتتتتتان  لحقوق   التوغولية  الرابطة  نظمت معاهدات"،
 .إليهم الموكلة باألدوار  هموتثقيف  تهموتوعي  اإلنسان حقوق  عن لمدافعينا  لتدريب

 المدافعين    تدريب التعذيب إلغاء  أج   من  لمستتتتتتتتيحيا لعم ل الدولي االتحاد  قام ،2017 عام فيو  -28
 التعذيب. منع مجال في اإلنسان حقوق   عن
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  توعيتتةلل  جولتتة  البحريتتة  المنطقتتة  في  اإلنستتتتتتتتتتتتتتتان  لحقوق   ةالوطنيتت   اللجنتتة  تنظمتت   ،2018  عتتام  فيو  -29
 لفتائتدة  العتام  والتظتاهر  التجمع  حريتة  متارستتتتتتتتتتتتتتةم  بشتتتتتتتتتتتتتت ن  اآلراء  لتبتادل  اواجتمتاعت   المتدارس  في الطفت  حقوق ب 

 .األحياء تنمية ولجان القرى   تنمية ولجان  والنقابات المدني معالمجت  منظمات

 اإلنستتتتتتتتان   حقوق   مجال في والتدريب  التوثي  مركز قام  ،2019و 2017 عامي   ين ما الفترة وفي -30
 الطابع  "إضتتتتفاء  مشتتتتروع  إطار  في صتتتتحفيا    17و  اإلنستتتتان  حقوق  عن  المدافعين من  شتتتتخصتتتتا   180   تدريب
 اإلنسان". حقوق  عن المدافعين نشاط على  المهني

 (52-128و 50-128) التمييز وعدم المساواة -7 

  47- 128و   44- 128و  40- 128و   38- 128و  20- 128)   الجنستتتين    ين  المستتتاواة  ضتتتمان ل   المتخذة   تدا ير ال  أ( )  
 ( 3- 130و   16- 129و  81- 128و   51- 128و 

 جرى  التي ،2011 لعام  عملها  وخطة  الجنستتين   ين والمستتاواة  لإلنصتتاف الوطنية  الستتياستتة تشتتك  -31
  الرامية  اإلجراءات  لجميع  المرجعي  اإلطار  ،يةتنفيذ  استتراتيجية  لها  وُوضتعت 2019  يوليه/تموز  في  تحديثها
 توغو. في  بالمرأة  النهو  إلى

  اإلجراءات من العديد الحكومة  نفذت و  الجنستين.   ين المستاواة   الدستتور  من  11و 2  المادتان كف ت و  -32
 الشركاء: من  العديد مع  بالتعاون  وذلك ،سينالجن    ين  المساواة  تعزيز إلى الرامية

  الستتتتتتياستتتتتتية  القيادة  مجاالت في  األقران   ين للتثقيف  نوادي  وإنشتتتتتتاء  تدريب مشتتتتتتروع  نفيذت  •
 ؛2016 عام منذ امرأة  591  تدريب من  مكن الذي المشروع وهو  ،والتنمية والسالم

 للمرأة  المهنية للقيادة نيوط  وبرنامج للمرأة  الستتتتتياستتتتتية للقيادة وطني   رنامج   وتنفيذ وضتتتتتع •
 المناصتب إلى  والخاص العام القطاعين في العامالت النستاء  وصتول فرص  تعزيز  هدف
 المؤسسات. أداء تحسين  وبالتالي القيادية

 وغيرها. العامة واإلدارات الجمهورية مؤسسات في  بالمرأة  النهو  •

 ( 17- 129و  14- 129و  79- 128و   60- 128و  59- 128و  56- 128)  الضارة   الثقافية   الممارسات   كافحة م  ب( )  

 األحوال  ومتدونتة  الجتديتد  ةالجنتائيت  اإلجراءات  قتانون و   )التدستتتتتتتتتتتتتتتور  قتانوني  إطتار  على  توغو  تتوفر -33
  األعضتتاء تشتتويهو   األطفال )زواج  الضتتارة الثقافية الممارستتات من يحمي  الطف (  قانون و   واألستترة  الشتتخصتتية
  إلخ(. ،هزوجت  شقيقة من األرم  وزواج زوجها، شقي  من األرملة  زواجو  ،لإلناث التناسلية

 هشخص على ناوالم الحياة في الفرد حق -8 

 (6-130و 2-130و 20-129و 61-128و 58-128و 20-128) باألشخاص االتجار أ() 

  بتاألشتتتتتتتتتتتتتتختاص  االتجتار  ،334  إلى  317  من  مواده في  الجتديتد، ةالجنتائيت  اإلجراءات  قتانون   عر فيُ  -34
 عبر المنظمة الجريمة  لمكافحة المتحدة األمم التفاةية المكم    اإلضتتتتتتتتتافي  وكوللبروت ا  بموجب عليه ويعاقب
 .واألطفال النساء سيما وال باألشخاص، االتجار ومعاةبة وقمع منعب  الخاص الوطنية

 باألشتخاص  االتجار  لمكافحة الوطنية  اللجنة إنشتاء بشت ن PR/104-2021 رقم المرستوم  اعُتمدو  -35
  .2021  أيلول/سبتمبر 29 في عملها وطريقة  وتنظيمها اتهااختصاص وتحديد توغو في
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  67-128و 21-128) المهينة أو الالإنستتتتانية أو القاستتتتية العقوبة أو  المعاملة ضتتتتروب  من وغيره التعذيب ب() 
 (19-129و 71-128و 69-128و

 جريمتتة  رهبتتاعتبتتا  عليتته  ويعتتاقتتب  التعتتذيتتب  (191  )المتتادة  الجتتديتتد  ةالجنتتائيتت   اإلجراءات  قتتانون   يعر ف -36
  التعذيب. مناهضة اتفاةية  من األولى للمادة وفقا   بالتقادم تسقط ال

 بمحاميه   يستتتتتعين أن  متهم ك ل  ح ي  أنه على الجنائية  اإلجراءات  لقانون  األولي المشتتتتروع  وينص -37
 16 للمادة  ا  وفق أقاربه أحد مع يتواصتتتتتتتتتت  وأن ارهي خت ا  من  طبيب  يفحصتتتتتتتتتته وأن  اإلجراءات  مراح  جميع في
 .الدستور من

  للفترة  ااستتتتتتتتتراتيجيته  تتضتتتتتتتتمن يت ال اإلنستتتتتتتتان  لحقوق  ةالوطني   اللجنة إلى التعذيب  منع بآلية  ُعهدو  -38
 التعذيب. لمنع وطنية عم  خطة ،2021 حزيران/يونيه يف معتمدةال ،2021-2025

 السجون  وإدارة القضاء إدارة في اإلنسان حقوق  احترام -9 

- 128و  90-128و  89-128و  88-128و 83-128و  82-128و  77-128) ءالقضتتتتتتتا  إدارة  إصتتتتتتتال  أ() 
 (96-128و 93-128و 92-128و 91

 المعياري(. اإلطار )انظر وتنظيمية تشريعية تدا ير عدة تمداعتُ  القضائي، اإلصال  إطار في -39

  الستتلطتين عن  القضتتاء   استتتقالل  مبدأ   الدستتتور   كرس   تستتييستتها،   ومنع  العدالة   باستتتقاللية  يتعل    وفيما  - 40
 األعلى  المجلس   ويتولى   التنافستتتتتية،   االختبارات  طري   عن   القضتتتتتاة   ن عيَّ ويُ  (. 113 )المادة   والتنفيذية   التشتتتتتريعية 
   .  هم  المتعلقة   الت ديبية  والمسائ    المهنية   حياتهم   إدارة  أعضائه،  من  المائة   في  75  القضاة  يشك   الذي  للقضاء، 

  بما و  للقانون  وفقا   أحكامهم  صتتتتتدرواي   أن عليهم  عينت ي  إذ المحاكم،  ضتتتتتاةق  استتتتتتقاللية تحمي أحكام عدة وثمة
  .عزلهم جواز عدم مبدأ  من  ون يستفيد مأنه  كما .مضميره  عليهم يمليه

 من  غيرهو  الفستتتاد على  القضتتتاة  محاستتتبة للقضتتتاء األعلى  للمجلس  التابع  يالت ديب   مجلسال  ويتولى -41
 القضتتتاة، على عقا يا   حكما   18 صتتتدر ،2021 عام إلى  2017  عام من الفترة  وخالل المشتتتينة. الستتتلوكيات
 .والشطب اإلنذار  ين تراوحت

 ةلاعدلل  ادار  عشتتتر أربعة الدولة رئيس أنشتتت  ،ومجانية فعالة  محلية عدالة  أستتتس إرستتتاء إلى وستتتعيا   -42
 من المزيد إنشتاء ويتواصت  المنازعات. لتستوية  ديلين أستلوبين باعتبارهما والوستاطة للمصتالحة إطارا    شتك ت 

 البالد. أنحاء جميع في ةلاالعد دور

  لألفراد العام  األستتتاستتتي بالنظام المتعل   قانون ال  من 1 )المادة العم   ها الجاري  للنصتتتوص وفقا  و  -43
  قوات هي  واألمن  الدفاع  قوات فإن الوطنية(،  شتترطةلل  الخاص  األستتاستتي النظام من 47 والمادة  العستتكريين
 .ةسياسي   غير جمهورية

 عن  لإل الغ  الستتتتكان  تصتتتترف   تحت  ( 1014)  مجاني  هاتف  رقم  ُوضتتتتع   الفستتتتاد،   مكافحة   إطار   وفي  - 44
م  ، 2021  إلى  2016 من  الفترة   وخالل   واألمن.  الدفاع   قوات  عنتاصتتتتتتتتتتتتتر ل  محتملتة   تجتاوزات  أي    أفراد  من   33 ُقد  
  صحفيا   مؤتمرا    سنة،   ك    ، المدنية  والحماية  األمن   وزير  ويعقد  مختلفة.  جرائم   الرتكا هم  العدالة  إلى   الدفاع   قوات 
 مختلفة.   تجاوزات   بارتكاب   المتهمين  األمن   قوات  عناصر   بح   المتخذة   الت ديبية   اإلجراءات  عن   خالله   يعلن 
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 (77-128) السجون  إدارة إصال  ب() 

 االتحاد من    دعم  لومي   في    ناؤه  تم   األحداث،   قضتتتتاء ل  واحدا   ومركزا    ستتتتجنا   13  اآلن   توغو   في   يوجد  - 45
 . السجون   في   والرجال  النساء   وبين  واألحداث   البالغين  السجناء    ين   الفص   ى ويراع    واليونيسف.   األوروبي 

 .السارية لألنظمة وفقا   السجناء، زيارة   اإلنسان حقوق  عن والمدافعين واألصدقاء ألقاربل  وُيسم  -46

  الستتجون.  كافة   في   الموجودة  الهاتف  أكشتتا   طري   عن   الخارجي   بالعالم  االتصتتال ب  للستتجناء   ُيستتم  و  - 47
  .ملفاتهم عن   المستتؤولين  القضتتاة  إلى  بالستتجناء   الخاصتتة   مراستتالت ال  جميع   منتظم،   بشتتك   ، الستتجن   إدارة  حي  ت و 
  ها.   ون يتقدم  التي  الطلبات  إعداد   في  السجناء  مساعدة ل  السجون  جميع   في   قانونية  نواد   ئت نش أُ  كما 

 حاالت تمث  ،المائة  في171 الستتتتتتتتجون  إلشتتتتتتتتغال  الوطني معدلال   لغ  ،2021  حزيران/يونيه فيو  -48
 .2007 عام في المائة في 70  نحو رنةمقا منها، المائة في 58,79 االحتياطي الحبس

 أكثر  استتتتتتتتتتتتتتتفتتاد  ، 19- كوفيتتد   بجتتائحتتة  المرتبطتتة  المختتاطر  صوتقلي   الستتتتتتتتتتتتتتجون   اكتظتتاظ  جهتتةلمواو  -49
نت  كما الرئاستتي. العفو من  معتقال   1 048 من   ، ائيةاستتتثن  استتتماع  جلستتات تنظيم مث  ،أخرى   إجراءات مك 
 االحتياطي. الحبس معدل خف ض مما ،2018و 2017 عامي   ين  معتقال   360 من أكثر عن إلفراجا من

 ارتفع ،19- كوفيد  جائحة ظهور منذ أنه إلى اإلشارة  تجدر  الصحية،  والرعاية  بالغذاء يتعل  فيماو  -50
  مخاطر من للحد  يستتتتجن   مستتتتتشتتتتفى ئنشتتتت أُ  ذلك، إلى  باإلضتتتتافةو   .نوعيتها  وتحستتتتنت المقدمة  الوجبات عدد
 .للسجناء العدوى  انتقال

  المهني   للتتدريتب  ورش   الستتتتتتتتتتتتتجون  بعض  في  أةيمتت   االجتمتاعي،   االنتدمتاج   عتادة إ   تستتتتتتتتتتتتتهيت   إطتار  في و  - 51
  وبفضت    ، 2019 عام   في و   إلخ(.  لنجارة، ا  األحذية،  صتناعة  ، نحت ال  ، الستالل  صتناعة   ، الشتعر   تصتفيف   ، خياطة ال ) 

 المهني.   التدريب   نهاية  اختبار   اجتياز   في  نزيال    23 نج   ، مي لو   في   التقليدية  الصناعة   غرفة  مع   الشراكة 

  ةمنتظم  يةتدريب   دورات من  الستجون  وموظف يستتفيد ،الستجناء معاملةب   الخاصتة الدنيا  للقواعد ووفقا   -52
 ورفاههم. وتغذيتهم وصحتهم السجناء حقوق  بش ن

 والسياسية المدنية الحقوق  -10 

 (25-129و 23-129و 22-129و 98-128) والرأي  التعبير حرية (أ) 

  الصتتتتتتتتتتتتتتحافة مدونة  بشتتتتتتتتتتتتتت ن  2020  الثاني/يناير  كانون  7 المؤرخ  001-2020 رقم  القانون  يكف  -53
 على  الحصول في  بالح   شخص  ك ل  القانون  هذا من  10 المادة تعترفو   التعبير.  حرية ممارسة  واالتصال
  حظر  أو المعلومات مصتتتتتتتتتتادر إلى  الوصتتتتتتتتتتول من  إعالمي أي  منع  24و 11  المادتان  وتحظر المعلومات،
  بضتمان   مكلفة  ،مستتقلة  دستتورية  مؤستستة  وهي  والبصترية، الستمعية  لالتصتاالت  العليا والهيئة  .إليها وصتوله
 وحمايتها. الجماهيري  االتصال وسائ  من وغيرها الصحافة حرية

  في  يتدهتجتد  تم التذي  والبصتتتتتتتتتتتتتتريتة  الستتتتتتتتتتتتتتمعيتة لالتصتتتتتتتتتتتتتتاالت  العليتا  للهيئتة  القتانوني اإلطتار  ويوفر -54
  ومكافحة الستتيبراني  باألمن المتعل  والقانون  المنقحة، صتتيغته في  واالتصتتال  الصتتحافة وقانون  ،2018 عام

 عمليات من  اإللكترونية  المواقع  مرتادي  وكافة  اإلنترنت  شتتتتتتتتتتتبكة  في الصتتتتتتتتتتتحفيين حماية  اإللكترونية  الجرائم
  الشخصية. البيانات وقرصنة  والعشوائية القانونية غبر المراةبة

  ،2017  الثاني/نوفمبر تشتترين  منذ العامة  للمظاهرات مشتتتر  مرصتتد ُأنشتتئ ذلك، إلى  وباإلضتتافة -55
 اإلنستتتتتتتتتان  حقوق   عن  الدفاع ومنظمات اإلنستتتتتتتتتان  لحقوق   ةالوطني  واللجنة األمن  من نمستتتتتتتتتؤولي   من  ويتكون 
 .المظاهرات ومنظمي
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 أثناء والمراةبة المبكر واإلنذار يةوالوقا والمراةبة التشتتتتتتتتتاور  في  المستتتتتتتتتتقلة اآللية هذه مهمة  وتتمث  -56
 يقعون  الذين اإلنستتان حقوق  عن والمدافعين اإلعالم رجال حماية أيضتتا   مرصتتدال ويكق  العامة.  المظاهرات

 عملهم. ويسه  والعنف، اتوالمضايق والترهيب والتهديدات االعتداءات يةضح

 الصحفي.  العم    على   المهني   الطابع   اء إضف   هدف   ، الشركاء   من   دعم   ، تدريبية   دورات  عدة   ُنظمت   قد و  - 57

 (85-128) اإلنسان حقوق  عن المدافعين حقوق  حماية (ب) 

 المدافعين   حماية مهمة المؤستتستتة هذه إلى  اإلنستتان  لحقوق  ةالوطني   للجنة األستتاستتي  القانون   يستتند -58
  حقوق  عن  فعينمدابال  االعتراف  بشتت ن قانون   اعتماد حاليا    يجري و  (.4 رقم جديدة )مادة اإلنستتان  حقوق   عن

 وحمايتهم. اإلنسان

 (24-129و 97-128) الديمقراطية الحرية (ج) 

 العامة. بالحريات  للتمتع  مواتية قانونية   يئة توغو في تتوفر -59

 واستعادته. العام النظام لحفظ الدولية والمعايير للقانون  وفقا   السلمية ظاهراتمال ت طير  ويتم -60

ل   قانون   2021  األول/أكتوبر  تشترين  11 في  اعُتمدو  -61   حرية ممارستة  شتروط يحدد الذي  قانون لل معد  
لعُ  قد كان  والذي العام، الستتتتتلمي والتظاهر التجمع  الدستتتتتتورية ألحكاما تفعي  بغية وذلك ،2019 عام في  د 
   ين  الوطنيتة  المشتتتتتتتتتتتتتتاورات  مخرجتات  االعتبتار في األختذ مع  ،كتامال    تفعيال    والتعبير  التجمع حريتة كفت ت   التي

 واإلقليمية الدولية اإلنستان  حقوق  آليات  إطار في  عنها  التعبير  جرى  التي القل  وبواع   الستياستيين  الفاعلين
 .2019 عام في المذكور القانون  على أدخلت التي التغييرات بش ن اآلخرين الشركاء مختلف قب   ومن

 والحريتتتات   بتتتالحقوق   تعالتم  كفلتتتت  قتتتد  توغو  حكومتتتة  أن  على  التتتت كيتتتد  يجتتتدر  ذلتتتك،  على  وعالوة -62
  وجه على المرتبطة  القيود فإن  وبالتالي،  .19- كوفيد   بجائحة المرتبطة  القيود من الرغم على  األستتتتتتتتتتتتتاستتتتتتتتتتتتتية
  وحظر اإلغالق فر   في  وتمثلتت  ومتنتاستتتتتتتتتتتتتتبتة، جغرافيتا   محتددة ظلتت  والتجمع  التنقت   ةبحريت  الخصتتتتتتتتتتتتتتوص

  وقد  دوري. بشتتتتك  مرتفعة اإلصتتتتابة تمعدال فيها كانت التي  مناط ال في  وفقط ةدو محد  تاوقأ  في لاالتجو 
 .ومشاركتهم المصلحة أصحاب جميع مع الدائم التشاور قوامه نهج   وف   التدا ير هذه تفذنُ 

 (96-128) الفساد مكافحة (د) 

 منع   تعزيز إلى المعياري(  اإلطار )انظر  والمؤستتتستتتي  والتنظيمي التشتتتريعي  اإلطار تحستتتين  يؤدي -63
 .الرشيدة ةكمو الح ترسيخ عن فضال   ومكافحته، الفساد

  يتي    ( 8277)   ا  مجاني  هاتفيا   ا  رقم   الصتتتتتتتلة   ذات   والجرائم  الفستتتتتتتاد   ومكافحة   لمنع   العليا  الهيئة  ووضتتتتتتتعت  - 64
 . المماثلة  والجرائم   الفساد   ومكافحة   لمنع   وطنية   استراتيجية  إعداد  يجري و   الفساد.  أعمال   عن   اإل الغ   شخص   ألي 

  وأناطت لماليةل العامة والمفتشتتتتية للدولة  العامة  والمفتشتتتتية  بةالمحاستتتت   ديوان دور  الحكومة  عززتو  -65
  تقييم الو   التحقي  عمليات  إجراءو   الحسابات  وتدقي  اإلدارية  رقابةال  ممارسة  في تتمث   ودائمة عامة  مهمة  ها

 .ةالرشيد ةكمو الح  وتعزيز

 12- 129و  28- 128و  27- 128و   26- 128و   25- 128)   وخدماتها  المدنية  األحوال   ووقائع   المواليد  تستتتتتتتتتتجي   ( )ه  
 ( 13- 129و 

 الغتتالبيتتة   وتوجتتد  موظفين.  1  408   هتتا  يعمتت   المتتدنيتتة  لألحوال  ا  مركز   1  139  على  توغو  تتوفر -66
  األحوال ختدمتات  تقريتب  بغيتة  الصتتتتتتتتتتتتتتحيتة  المراكز  في  وكتذلتك  والقرى   البلتدات  في  المراكز  هتذه  من  العظمى
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  حوالباأل  معنية فنية  لجنة  الحكومة أنشتتتتتتتت ت  ،ميالد شتتتتتتتتهادة من  توغولي  ك   ولتمكين .الستتتتتتتتكان  من المدنية
 مهمتة   هتا وأنتاطتت ،2018  آب/أغستتتتتتتتتتتتتتطس 28  المؤرخ PR/132-2018 رقم  المرستتتتتتتتتتتتتتوم  بموجتب  المتدنيتة
 المدنية. األحوال إصال 

  ، تعليماتها  حكومةال  أصتتتتتتتتتدرت  ،تهامجاني   تعميمو   المدنية  األحوال وثائ   استتتتتتتتتتخراج عملية  ولتفعي  -67
  دارةاإل  عن  المستتتتتتتتتتتتتتؤول  الوزير  إلى ،2021  أيلول/ستتتتتتتتتتتتتتبتمبر  15 في  المعقود  ءالوزرا جلسم اجتمتاع خالل
 الصلة. ذات العملية إلجراءاتوا لتنفيذا آلية اقترا  أج  من  التقييم عمليات بمواصلة قليميةاإل

 المواليد. تسجي  ب همية للتوعية منتظمة حمالتب  وشركاؤها الدولة  وتقوم -68

 والثقافية  ماعيةواالجت  االقتصادية  الحقوق  -هاء 

 (117-128و 112-128و 111-128و 110-128و 109-128) الصحة في الحق -1 

 يا  تمشت  ،2022-2017 للفترة الصتحية لتنميةل وطنية  خطة  توغو اعتمدت  الستكان،  صتحة  تحستينل -69
 محاور  5  الخطة هذه وتضتتم  الشتتاملة.  الصتتحية  التغطية ضتتمان ذلك في بما المستتتدامة،  التنمية أهداف مع

  والنشء. واألطفال والمواليد األمهات وفيات من الحد وتسريع األمرا  مكافحة إلى تهدف استراتيجية

 لألمهات المتكاملة الرعاية توفير واألطفال،  األمهات  صتتتتتحة لتحستتتتتين  منفذةال  اإلجراءات تشتتتتتم و  -70
  الرعاية  وتعزيز  ،لاألطفا  لدى التغذية ستتتتتتتتتتتتتوء  من  والوقاية المحلي،  المجتمع مستتتتتتتتتتتتتتوى  على الوالدة وحديثي
 النستتتتتتتتاء لدى  الحادة  المالريا من والوقاية األستتتتتتتترة، تنظيم  أنشتتتتتتتتطة  وتعزيز  ،الوالدة لحديثي  الطارئة  التوليدية
  واللقتاحتات  الرجعيتة للفيروستتتتتتتتتتتتتتات المضتتتتتتتتتتتتتتادة ألدويتةا وتوفير  ،ا  مجتانت   منهتا عالجال توفيرو  واألطفتال  الحوامت 

  2018  عام منذ المتنقلة العيادات ونشتتتر ،مجانا    واألطفال للنستتتاء  الحشتتترات  بمبيدات  المعالجة والناموستتتيات
 .الخدمات من المحرومة المناط  في

 2010 عام في المائة  في 39  من توغو في  األطفال ووفيات  النفاستتتتتتتتتتتتتية  الوفيات معدل وانخفض -71
  والصتتتتتتتتحة الستتتتتتتتكان  عن االستتتتتتتتتقصتتتتتتتتائية الدراستتتتتتتتة)  2014 عام في األحياء المواليد  من المائة  في 27 إلى
 ذلك: في بما ،والبرامج الخطط  من العديد  تنفيذ بفض  وذلك ،(2014 لعام

 األلمانية الوكالة من  دعم ،الجنستتتتتتتتتية  الحقوق و  اإلنجا ية  الصتتتتتتتتتحة نظام  تعزيز مشتتتتتتتتتروع •
 ؛الدولي  للتعاون 

 موسكوكا؛ من   تموي  ،والوليد األم صحة تحسين مشروع •

 تتعل  مباشتتتتتترة  أستتتتتتباب  عن  الناجمة  لمواليداو   األمهات وفيات معدل تراجع ،الجهود هذه  بفضتتتتتت و  -72
  في 1,30 إلى  2019  عام  في المائة في  1,74  من  انخفض إذ الصتتتتتتتحية،  الرعاية مؤستتتتتتتستتتتتتتات في  بالتوليد
  في 1,72 هو  الصتتتتتتتتتتتتتحية للتنمية الوطنية  الخطة في  المستتتتتتتتتتتتتتهدف المعدل أن علما   ،2020 عام في المائة
 (.2020 لعام الشاملة والرعاية العامة الصحية ةوالنظاف الصحة وزارة - داءاأل  )تقرير .المائة

 التالية: والمشاريع البرامج للتو الحكومة أطلقت ذلك، على  وعالوة -73

 .2021 عام في (WEZOU) مواليدوال الحوام  دعم   رنامج •

 (. 2026- 2021)   شاملة   صحية   تغطية   أج    من  الجيدة  األساسية   الصحية  الخدمات  مشروع  •

  مليار  124,235 ةيمته  ما   2020 عام   في   األنشتطة   لتنفيذ   الصتحة   لوزارة   مخصتصتة ل ا   الميزانية   وتبلغ  - 74
 فرنك  مليار   83,691 مقا     للدولة(  العامة   الميزانية  من  المائة   في  9,51)  األفريقية  الجماعة   فرنكات  من  فرنك 
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   زيتتادة  أي   للتتدولتتة(،   العتتامتتة   الميزانيتتة   من   المتتائتتة   في   6,78)   2019  عتتام   في   األفريقيتتة   الجمتتاعتتة   فرنكتتات   من 
 . 2019 بعام   مقارنة  ( المائة   في  48,45)  األفريقية  الجماعة  فرنكات  من  فرنك  مليار  40,55 قدرها 

  قطاع في العاملة  البشتتتتتتتتتترية  الموارد  لتنمية  ا  خطط  الصتتتتتتتتتتحة  وزارة اعتمدت ذلك، إلى  وباإلضتتتتتتتتتتافة -75
 أنشتتتئت تعرا ،ستتت اال قيد  الفترة  خاللو  (.2022-2019) لتدريبل  خططا  و   (2020-2016) للفترة  الصتتتحة
 إضافية.  تدريب مدارس  يمان ث  كذلك

 على خاص بشتتتك   الجهود انصتتتبت  ،(اإليدز) البشتتترية المناعة نقص فيروس  مكافحة  ستتتياق فيو  -76
 التالية: اإلجراءات

 )اإليدز(؛   البشرية   المناعة   نقص   بفيروس   المصا ين  لألشخاص   مجانية ال و  شاملة ال   رعاية ال  توفير  •

 ؛الطف  إلى األم من البشرية المناعة نقص فيروس  انتقال من الحماية  تعزيز •

 المناعة نقص  بفيروس للمصتتتا ين  القهقرية لفيروستتتاتل  ةمضتتتادال األدويةب  العالج  تفويض •
 منع خدمات توفر التي  راكزمال في والممرضات( )القا الت  الخدمات مقدمي إلى البشرية
 الطف . إلى األم من  الفيروس انتقال

  إجراءو   المشتتتتتتتتتتتتتورة  وتقديم  التوعية طري  عن البشتتتتتتتتتتتتترية المناعة نقص فيروس من الوقاية •
 ؛وأطفالهن وشركائهن والحوام  اإلنجاب سن في للنساء الطبي الفحص

 البشرية. المناعة نقص بفيروس المصا ين األطفال رعاية تسريع   المتعلقة خطةال  تنفيذ •

نت وقد -77  اإليدز/البشتترية المناعة نقص فيروس انتشتتار معدل متوستتط خفض من  اإلنجازات هذه مك 
 الثالثة ةاالستتقصتائي   لدراستةا)  2014  عام  في المائة في  2,50  من عاما   49 إلى 15 من  مريةالع  الفئة لدى
 (.Spectrum، 2020) 2020 عام في المائة في 2,0 إلى (والصحة السكان  عن

  خالل من وذلك  المالريا،  ضتتتتتتتتتتتد عقود  منذ   دأتها التي المعركة 2020 عام  في  توغو  وواصتتتتتتتتتتتلت -78
 البلد: أنحاء جميع شملت عديدة إجراءات

 بمبيد مشتتتتتتتتتتتتبعةال اموستتتتتتتتتتتتياتالن   باستتتتتتتتتتتتتخدام األمرا  تناقال مكافحة  طري  عن الوقاية •
  والوقاية ،الحوام  نساءلل  المتقطعة الوقائية  والمعالجة  ،األج  طوي  مفعول ذي  للحشرات
 مسة؛الخا سن دون  طفاللأل الموسمية  لمالرياا  من  ةالكيميائي 

 للمبادئ وفقا    عالجهاو   الحاالت تشتخيص ذلك في  بما  ،المالرياب   للمصتا ين الرعاية توفير •
 .ائيستشفاال يالمجتمع مستوى ال على الوطنية التوجيهية

 للمالريا. المضادة المدخالت جودة ومراةبة الدوائية واليقظة العقاقير مقاومة رصد •

 (2022-2018) المتكاملة االستتتتراتيجية  الخطة مكنت فقد ،الستتتارية  غير  مرا باأل يتعل   وفيما -79
 :التاليين  ينالرئيسي   ينالمؤشر   تحسين من

 والتي  ،البدني  الت هي  إعادة من  يستتتتتتتتتفيدون  الذين  معاقينال  ألشتتتتتتتتخاصل المئوية نستتتتتتتتبةال •
 ؛2020 عام في المائة في 70,61 إلى 2017 عام في المائة في 2  من انتقلت

 الوقائية  التدخالت من  األستتاستتية  الحزمة  تقدم التي األولية  الصتتحة لهياك   المئوية  النستتبة •
 المائة  في 10,29 من  ارتفعت والتي ،الستتتتتتارية غير لألمرا  المتكاملة  إلدارةا  إطار في
 الصدددددددددحدة وزارة - السدددددددددنويدة الداء  تقدارير)  الفترة. نفس خالل المتائتة في 36,01  إلى

 (2020-2017 الشاملة والرعاية العامة الصحية والنظافة
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 من المثلى لالستتتتتفادة الوطنية االستتتتتراتيجية تنفيذ جري ي  الصتتتتيدالنية، المستتتتتحضتتتترات  قطاع فيو  -80
 .2022-2019 توغو في الصحية المنتجات توريد لةسلس

 إدارة  لنظتتتام  التتتتدريجي  فعيتتت الت   خالل  من  2018  عتتتام  منتتتذ  لطبيتتتةا  البيولوجيتتتا  تعزيز  يجري   كمتتتا -81
 التشخيص. مجال في المختبرات قدرات  وتعزيز الجودة

 . ا  مجان   العالج و  التشخيص  توفير  مع   ، 19- كوفيد   بجائحة   قة المتعل   والرعاية  عيم التط  خدمات  تفعي   وتم  - 82

  120-128و  119-128و  118-128و  117-128و  115-128و  114-128)  الدتدعدلديدم  فدي  الدحدق -2 
 (134-128و 127-128و 126-128و 125-128و 123-128و 122-128و 121-128و

 اال تدائي التعليم من التسرب تمعدال يضتخف  

 وتحستتتتتين   التعليم على  الحصتتتتتول فرص زيادة  من مكنت هامة  إجراءات  وشتتتتتركاؤها الدولة  اتخذت -83
 .يالتعليم نظامال أداء مؤشرات  وتعزيز  ( 1) والتدريب التدريس نوعية

 الفتيات  نستتتتتتتتبة حي  من أفريقيا لغرب  والنقدي االقتصتتتتتتتتادي االتحاد  لدان قائمة توغو  وتتصتتتتتتتتدر -84
 لتحقي   واالنتهاء( )الرستتتتتتتتوب  الحضتتتتتتتتور معدالت أما .المائة في  121,5  تبلغ  والتي بالمدرستتتتتتتتة، الملتحقات
 :كاآلتي هيف التسرب تمعدال خفيضوت   اال تدائي  التعليم  تعميم

 ؛2020 إلى 2019 من المائة في 63,8 :التعليم على الحصول •

  2019  من  (اإلعتتتتتدادي)  المتتتتتائتتتتتة  في  51,7و  )اال تتتتتتدائي(  المتتتتتائتتتتتة  في  87  االنتهتتتتتاء: •
 ؛2020 إلى

  2020 إلى   2019  من  المائة   في   43,7و  2017  في   المائة   في  37,2  :بالمدارس   االلتحاق  •
 )ا تدائي(.  2020  إلى  2019  من   المائة   في   94,3و   ( اال تدائي   قب    ما   التعليم ) 

 التقني للتعليم ةاإلحصتتتتتائي  الحولية ،رستتتتتيةالمد  حصتتتتتاءاتلإل الوطنية  الحولية المصتتتتتادر:
 .2020  والمهني  والتدريب

 :لتاليةا اإلجراءات ات خذت الغاية، ولهذه -85

 ؛اإلذاعي التثقيف •

 ؛اال تدائية والمرحلة المدرسة قب  ما مرحلةب  الخاصة المناهج مراجعة •

 ؛مدرسية حقائب  توزيع •

 ة؛اال تدائي  والمرحلة المدرسة قب  ما بمرحلة الخاصة الدراسية الرسوم إلغاء •

  لمختلف مرشتتتتتتتتتحا   484  755  عن  التستتتتتتتتتجي  رستتتتتتتتتوم من  ملياران ةيمته مال  لدولةا تحم  •
 ؛والمهنية المدرسية االختبارات

 المقاطعات   أفقر  في  ستيما   ال   متعلم،   97 000 لفائدة   ( 2) المدرستية  المقاصتف   رامج  مواصتلة  •
  5  270  196  192 ُأنف    ، 2020  إلى   2018  ن م   الفترة   وخالل   البلتتتتد.   أنحتتتتاء   جميع   في 
 التنميتة  لتدعم   الوطنيتة   الوكتالتة   )تقرير   البرامج   هتذه  على  األفريقيتة   الجمتاعتة  فرنكتات   من   فرنكتا 
  (؛ 2020  الشعبي  المستوى  على 
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  طالب 2  546 131  لفائدة  "School assur" الصتتتتتتتتتتتتتتحي  الت مين   رنامج  تكاليف حم ت  •
  ؛2020 عام غاية إلى وطالبة

 ؛لفتياتا لفائدة النصف إلى المدرسية الرسوم خفض •

 من المعوزة واألستتر  األيتام  لطالبا  على المدرستتية  والرستتوم المدرستتية ستتتلزماتالم  توزيع •
 6 000  لفتائتدة  لومي في  مقتاطعتات 5و محتافظتة 39 في  الوطني  التضتتتتتتتتتتتتتتامن وكتالتة  قبت 
 ؛فتاة 3 000 ضمنهم من ،طالب

 .الحكومية ةوالثانوي  اإلعدادية المدارس لطالب الدراسية الرسوم مجانية إقرار •

 بوالتدري  التعليم جودة  

 إلى   2016 عام  من  والتقني  والثانوي   اال تدائي  التعليم  مؤستتتتتتتتستتتتتتتتات في معلما   8 121 توظيف تم -86
 :2021 عام

 ؛2021 عام في تربوي  ومستشار مفتش طالب 300 توظيف •

 على  المؤستتستتي الطابع إضتتفاء   هدف الشتتام " "التعليم  تستتمى مواضتتيعية مجموعة إنشتتاء •
 ؛وتعميمه  النموذج هذا

ستتتتتينللم نظام وضتتتتتع •  ذوي   التالميذ على  اإلشتتتتتراف لتحستتتتتين  المتخصتتتتتصتتتتتين  المتنقلين در 
  المنظمتات  من   تدعم  وذلتك  ،تقريبتا    المنتاط   كتافتة  في  الشتتتتتتتتتتتتتتامت   التعليم  نظتام في  اإلعتاقتة
 الحكومية؛ غير

 البلد؛ في المتخصصة للمدارس سنوية منحة الدولة  تقديم •

  300  ضتتتمنها من ،2020و  2017  عامي   ين  دراستتتي  فصتتت  5  300  ت هي  وإعادة   ناء •
 ؛واالتصاالت المعلومات  تكنولوجيا مجهز فص 

  الشتتترب مياه وإمدادات  ومكتبات  حديثة بمختبرات  التعليمية  المؤستتتستتتات من  العديد تجهيز •
 ية؛المجتمع تنميةلل ارئ و الط  رنامج إطار في الصحي والصرف

 والمواد األثاثب  هاجهيز وت  الهضتتاب منطقةو  البحرية  ةمنطقال في إعدادية مدرستتة  15   ناء •
 دعم مشتتتتتتتتتروع إطار  في  المياه  وإمدادات  اآلبارب  إعدادية مدرستتتتتتتتتة  30  تجهيزو   ،التعليمية
 ؛لتنميةل الفرنسية وكالةال تموله الذي اإلعدادية المدارس إصال 

  إطار في  فقيرة،  محافظة 18 في  ئرا    20و  مياه  دورة  160و دراستتتتتيا    فصتتتتتال    240  تشتتتتتييد •
 .لمؤسسيا  والتعزيز  التعليم مشروع

 :التالية اإلجراءات خالل  من الفتيات  تعليم نوعية لتحسين الجهود تتواص و  -87

 فيها؛ االجتماعي النوع قضايا إدماج خالل من التعليم قطاع خطة تحدي  •

 ؛لجميعل متاحة جديدة  مهني تدريب مراكز إنشاء •

 ؛2017 عام  منذ للفتاة  رياديالو   األكاديمي  التميز مشروع  تنفيذ •

 من  تخصتتتتصمال  والمهني  التقني التدريب  قطاع في الفتياتب   النهو  دعم روعمشتتتت   تنفيذ •
 التميز؛  من  تقديم خالل
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 على الرستتمي الزي   توزيعو  ،والتوعية  تواصتت ال  حمالت خالل من الفتيات  تعليم   النهو  •
  لنظتتافتتةا  أدوات  مجموعتتات  توزيعو   اال تتتدائيتتة،  رساالمتتد  في  المستتتتتتتتتتتتتتجالت  الفتيتتات  جميع

 الرابع ينفصتتتتتتلال في (12  489 )إجمالي  الفتيات جميع على  الطم   ةفتر   أثناء  الصتتتتتتحية
 يقت   حيت   وكبينجتال(  ودانكبين  وكبيلي  آنيي)  مختتارة  محتافظتات  4  في  ا تتدائي  والختامس
 (؛المائة في 72 هو الوطني )المعدل المائة في 40 عن اال تدائية المرحلة إنهاء معدل

  520 في توعية  بحمالت للقيام يةعالمجتم التوعية  مجال  في متخصتتتصتتتا   49 توظيف تم •
  في  المتدارس  في  واستتتتتتتتتتتتتتتبقتائهن  الفتيتات  تثقيف   هتدف  أشتتتتتتتتتتتتتتهر  4  متدى  على  متدرستتتتتتتتتتتتتتتة
  .2018و 2017  لعتامي  المتدرستتتتتتتتتتتتتتي التدخول   تدايتة  في  حرمتانتا   األكثر  األربع  المحتافظتات

  163 355و  ،2018-2017 امع في شتخصتا    155 576 المستتفيدات عدد مجموع  وبلغ
 .2019-2018 عام في

 ونستتتتتتتتتتبة   .2018و 2015 عامي   ين  ا  ملحوظ  ارتفاعا   بالمدرستتتتتتتتتتة  الفتيات  التحاق معدل  وستتتتتتتتتتج  -88
 المائة  في  128,2و  للفتيان المائة في 125,4)  الفتيان لنستتتتتتبة  تقريبا   مستتتتتتاوية  اال تدائية  المرحلة في الفتيات
 .(2017/2018 عام في للفتيات

 والتدريب التقني لتعليمل ةاإلحصتتتتائي  حوليةال ،يةالمدرستتتت  إلحصتتتتاءاتل الوطنية  الحولية المصتتتتادر:
 .2018-2017  والمهني

 في  الجنس  نوع على القائم العنف بشتتتتتتتتتتت ن  طريةقُ   استتتتتتتتتتتتطالعية  دراستتتتتتتتتتتة  2016 عام في ُأجريتو  -89
  أشتتتتتتتكال من وغيره الجنس نوع على  القائم العنف  لمكافحة  تدا ير اتخاذ  من  الدراستتتتتتتة هذه ومكنت المدارس.
 .المدارس في العنف

 الميدان،  في القيادي دورهم    االضتتتتطالع  إطار في  ملزمون،  المفتشتتتتين فإن ذلك، إلى  باإلضتتتتافةو  -90
 .المهني والسلو  األخالق قواعد في والتشكيك لوحظت أعمال أي عن  باإل الغ

 المدرستتي. قب  التعليم ولصتتال  المبكرة للطفولة القانونية الحماية في كبيرة  استتتثمارات  وُخصتتصتتت -91
  )باستتتتتتتتتتتثناء  الميزانية من المائة في 20 من يقرب ما الحكومة  خصتتتتتتتتتتصتتتتتتتتتتت ،2021-2018  ةالفتر   خاللو 

 .واال تدائي المدرسة قب  ما لمرحلة المائة في 8 ذلك في  بما التعليم، لقطاع  الديون(

 ذلك   في  بما  الشتتتتتتتتباب، وتشتتتتتتتتغي   والمهني  التقني التدريب  مجاالت في  إجراءات عدة  تنفيذ ويجري  -92
 ي.الزراع القطاع في

 العمال حقوق  حماية -3 

 حمتتايتتة  العمتت   قتتانون   بشتتتتتتتتتتتتتتت ن  2021  نيتتهيو /حزيران  18  المؤرخ  012-2021  رقم  القتتانون   يعزز -93
 اإلعاقة. ذوي  واألشخاص المرأة  ضد  التمييز ومحاربة العم  في ومساواتهم العمال

 (66-128) الطفال عمل أشكال أسوأ مكافحة -4 

 رقم   القرار  إلغتتاء  تم  أشتتتتتتتتتتتتتتكتتالتته،  أستتتتتتتتتتتتتتوأ  ستتتتتتتتتتتتتتيمتتا  وال  ،لفعتتا  بشتتتتتتتتتتتتتتكتت   األطفتتال  عمتت   لمكتتافحتتةو  -94
1464/MTEFP/DGTLS  ةالمحظور  لاعمت األ يحتدد  التذيو  ،2012  وفمبرن الثتاني/  تشتتتتتتتتتتتتتترين 12  المؤرخ  

 يحدد لذيا  ،2020  مايوأيار/  22 المؤرخ  MFPTRAPS/1556 رقم جديدال  القرار  وصدر  األطفال. على
 غستتتتتتتتتتتت  ذلك  في  بما الجديدة  العم  أشتتتتتتتتتتتتكال  االعتبار  يف ي خذو   ،األطفال  على  المحظورة  الخطرة األعمال
 .هاحرق طري   عن األشياء من المعادن واستخالص والبالستيكية، المعدنية الخردة وجمع النارية، الدراجات
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 .2024-2020 األطفال عم  أشكال أسوأ لمكافحة الوطنية العم  خطة ُنقحت كما -95

 10 000 نحو وهم ت  األطفال  وعم   باألطفال االتجار بمخاطر التوعيةو   للتعريف  حملة وُنظ مت -96
 شخص.

 بمكافحة  الخاصة لتشريعاتا احترام  مدى مراةبة من  مكينهملت  عم  مفتش 128  قدرات  تعزيز  وتم -97
  أفض . نحو على األطفال عم 

 (26-129و 108-128و 103-128و 100-128) الفقر مكافحة -5 

 على تعتمدو  ،الفقر مكافحة في الرئيستتتتتتتتتتتية األداة  (2022-2018) الوطنية  التنمية  خطة شتتتتتتتتتتتك ت  -98
 الفقر. مكافحة إلى الرامية والبرامج  المشاريع  من عدد  تنفيذ فيها  يتم التي والبلديات المحلية المجتمعات

 يلي: ما المذكورة  والمشاريع البرامج وتشم  -99

 جهود لدعم مالية  آليات  وضتتتتتتتع  في  مهمته تتمث و  ،الشتتتتتتتام   للتموي   الوطني الصتتتتتتتندوق  •
حزيران/  30 إلى  2017  عام من الفترة  وخالل .المعوزة الفئات لصتتتتتتتال  المالي  الشتتتتتتتمول

  132 370  ضتمنهم من ،شتخصتا   282  867 الصتندوق  أنشتطة من  استتفاد  ،2021  هيوني 
 (؛www.fnfi.tg) امرأة 

  قام ،2020 إلى 2018 من الفترة  وخالل للشتتتتباب.  االقتصتتتتادية المبادرات دعم  صتتتتندوق  •
 امرأة؛ 1 499 ضمنهم من الشباب، األعمال رواد من 7889  تموي    صندوق ال هذا

 الفترة  وخالل  .الواعدة  القطتاعات في دماجاإلو  توظيفلل  الشتتتتتتتتتتتتتتبتاب قا ليتة دعم  مشتتتتتتتتتتتتتتروع •
  الحجم  ومتوسطة صغيرة منش ة 88  لتتتتتتتتتتتت   الدعم المشروع هذا  قدم ،2020 إلى 2017 من
 ذلك  في  بما الجدد  األعمال  رواد  ىُفراد  من  1389 ودعم منشتت ة، 52  تموي  ذلك  في  بما

 األعمتال  رواد مجموعتات  من 237  وتمويت  مجموعتة، 2037  وتمويت   ،منهم 771  تمويت 
 لقطتتتتاعتتتتاتا  في  دمتتتتاجاإلو   لتوظيفل  الشتتتتتتتتتتتتتتبتتتتاب  قتتتتا ليتتتتة  دعم  مشتتتتتتتتتتتتتتروع  )تقرير  الجتتتتدد
 (؛2020 الواعدة،

 تالمجتمعا  ألشتتتتد وفري  لذيا  ،األستتتتاستتتتية  والخدمات ياالجتماع  األمان  شتتتتبكات مشتتتتروع •
  واالقتصتتتتتتتتتتتتتتاديتة  االجتمتاعيتة  الختدمتات  من  األدنى لحتدا  البلتد أنحتاء  جميع في فقرا   المحليتة

 ،الصتحي  والصترف  ،المياه إمداداتو   ،الصتحية والرعاية  ،اال تدائي  التعليم مث  األستاستية،
 االجتماعية؛ والحماية

 ذيالت  (2026-2017)  والتغتذوي   الغتذائي  واألمن  الزراعي  لالستتتتتتتتتتتتتتتثمتار  الوطني  البرنتامج •
 ؛ ةاالجتماعي   والحماية  ،الجتماعيا  واإلدماج  مرونة،وال ،والبيئة  ،التغذية  قضايا  على  يركز

  المنظمة نفذهوت  الدولي للتعاون   األلمانية  لوكالةا  عليه  تشرف الذي ،الغذائي  األمن   رنامج •
 كارا؛ في "واالجتماعية االقتصادية لتنميةا أج   من مساعدةال   رنامج" الحكومية غير

  في مكنت  والتي ،2018  في  المخاطر تقاستتتتتتتتم  أستتتتتتتتاس  على الزراعي لتموي ا  وافزح آلية •
 فاعلة؛ جهة 120 000 وتموي  ودعم هيكلة  من  التجريبية مرحلتها

 ؛المحلي الستهال ل شهرا   أكتوبراألول/  تشرين شهر  عن اإلعالن •

 لجائحة الستتلبية صتتاديةواالقت   االجتماعية اآلثار  وط ة  من  التخفيف لىإ  الرامية الجهود  إطار فيو  -100
 التالية: التدا ير الحكومة اتخذت الضعفاء،  على  19- كوفيد 
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 النستتتتاء  تشتتتتك  والذي  ،)التضتتتتامن(  "نوفيستتتتي"  اإللكتروني  النقدي التحوي    رنامج  إطالق •
 ه.من   ينالمستفيد غالبية

 بالشبكة. الربط تكاليف وخفض والكهرباء لماءل االجتماعية الشرائ  تكاليف تحم  •

 التنظيميتة   القتدرات  تعزيز  تم  ،2020  عتام  إلى  2017  عتام  من  ،ةالشتتتتتتتتتتتتتتعبيت   بتالتنميتة  يتعل   يمتاوف -101
 هيكال   277  ناء  تم كما  ،حرفيا    1 017و شتتتتعبية،ال  تنميةلل  لجنة 1  351و مجموعة، 1 717 ل  والتشتتتتغيلية
 الوظائف. ةمتعدد منصة 77 وإنشاء أساسيا  

 محلية. تخطيط وثيقة  لورة  هدف عم  خطة 219 تضعوُ و  -102

  التنمية   لخطة  ا  امتداد  2025-2020  للفترة 3الحكومة  طري   خارطة تشتتتتك  ذلك، إلى  باإلضتتتتافةو  -103
 عمت   فرص  وإيجتاد  (1  )المحور  ييناالجتمتاع  والوئتام  اإلدمتاج  تعزيز  على  ختاصتتتتتتتتتتتتتتتا    تركيزا    تركزو   الوطنيتة
 . 19- كوفيد  حةلجائ  واالقتصادية االجتماعية اآلثار مراعاة مع (،2 )المحور للشباب

  105-128و  102-128و  101-128) الصدحي  والصدر   الشدر   مياه على  والحصدول  الغذاء في الحق -6 
 (107-128و

 في  الح  إعمال  أج   من الزراعي  القطاع   تدخ   إطار  (2030-2016)  الزراعية  الستتياستتة  تشتتك  -104
  ي و والتغذ الغذائي  واألمن الزراعي ارلالستتتتثم الوطني  البرنامج  تنفيذ يتم الستتتياق، هذا فيو   .المناستتتب الغذاء

 ومشتتتتتتتتتتتروع  الزراعي،  القطاع دعم  مشتتتتتتتتتتتروع ذلك  في  بما  المشتتتتتتتتتتتاريع  من العديد  خالل  من  (2017-2026)
 توغو. في الزراعية التنمية دعم ومشروع أفريقيا، غرب في الزراعية اإلنتاجية

 التالية: األساسية اإلجراءات تخذات  و  -105

 المؤسسي: المستوى  على •

 على الزراعي التموي  حوافز وآلية  الزراعية  األقطاب  وتنمية  تعزيز وكالة اءإنشتتتتتتت  •
  ؛2018 عام في المخاطر تقاسم أساس

 ة؛مختلف زراعية مهنة 12 إحداث •

 هيوني حزيران/ في ءوالغذا ةالزراع  ورصتتتة إنشتتتاء عملية  إطار في  الستتتوق   إطالق •
 ؛2020

 الزراعية: والقطاعات الفضاءات  تنظيم •

  األراضتتتتتتتي من  هكتار 2  500و  المستتتتتتتقية  األراضتتتتتتتي  من هكتار 1 500 تطوير •
 ؛وتوغ في ةالزراعي  المنتجات تجهيز مشروع إطار في الضحلة

  هكتار   100  عن مستتتتتاحتها  تزيد  لها  خططالم  زراعيةال  تنميةلل  منطقة 21 إنشتتتتتاء •
 والشباب؛ النساء لفائدة المتوسط في

  لمختلف  األفريقيتة ةالجمتاعت   فرنكتات  من فرنتك  مليتار 8 116 بقيمتة قرو   تقتديم •
 القيمة؛ سالس  في الفاعلة الجهات

 مقا   ،2020 عام في عضتتتتتوا   20  874 من  أكثر تضتتتتتم  اتتعاوني  804  هيكلة •
 ؛2019 عام في الدعم من استفادت عضو 11 000 تضم  تعاونية 545
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 NSIAو  DEKAWOWOو  UTB)  متتاليتتة  مؤستتتتتتتتتتتتتتستتتتتتتتتتتتتتتتات  3  مع  التوةيع •

BANQUE)،  13  409 بقيمة قرضتتا    نحتم التي  المؤستتستتات عدد   لغ وبذلك 
 15 فاعلة،  جهة 87 000 نم ألكثر األفريقية الجماعة فرنكات  من فرنك  مليار

 مؤسسة.

 واإلنتاج: اإلنتاجية تحسين -106

  في  واستغاللها  والزراعة  الريفية  التنمية   رنامج  إطار  في  أخرى   ومعدات  جرارا    172 اقتناء •
 ؛2018 لعام الزراعي الموسم

 ؛الكاجو لمنتجي اتحادات 3 ل لصا مخازن  3   ناء •

  في  القهوة  من  طنتا    21 023و  الكتاكتاو  من  طنتا    14  155  إلى  والكتاكتاو  البن  إنتتاج  زيتادة •
 ؛2017 عام في ،التوالي على ،طنا   18 486و طنا   13 863 مقا   ،2020 عام

 طنا    290و  2017 في طنا    132) األستتتتتما   مزارع  إنتاج  في المائة في  120  نحو  زيادة •
 (.2018 في

 االجتماعي: واإلدماج  والتغذية المرونة -107

  زراعية،  أستتتتتتتتتترة 256  000 على  تأثر  يت ال  19- كوفيد   لجائحة استتتتتتتتتتتجابة  خطة وضتتتتتتتتتتع •
  في  (YOLIM) "يوليم" الرقمية القرو   منصتتتتة مشتتتتروع  تنفيذ خالل من  الخطة  وتفعي 
 ؛2020 عام

 لتنمية ألفريقيةا الوكالة  صتتتتتتندوق  مع  بشتتتتتتراكة والفيضتتتتتتانات  الجفاف  ضتتتتتتد  الت مين تفعي  •
 ؛المخاطر مواجهة على القدرة

  832  منها  استتتتتتتفاد التي  اإللكترونية"  "المحفظة  عملية  خالل من األستتتتتتمدة دعم مواصتتتتتتلة •
 مقا    ة،فالمستتتتهد   الفئة  من المائة  في 65,35 أي  ،2020  عام  في ضتتتعيفا    مزارعا   159
 .2017 عام في 66 186

 44  072و  للشتتتتتتتتتتباب 178  626  هامن  عم ، منصتتتتتتتتتتب  222 698 حوالي  وتعزيز إيجاد •
 للنساء.

 الصتحي  والصترف  الصتحية  للنظافة  الوطنية  الستياستة  أمور،  جملة  في ،ونقحت الحكومة  ووضتعت -108
 المياه لقطاع  الوطنية العم   وخطة  ،الصحي والصرف للمياه الوطنية  والسياسة  (،2022-2018)  توغو  في

 الصحي. والصرف

 :ياهالم إمدادات لضمان جوبرام  مشاريع عدة  تنفيذ ويجري  -109

  الصرف مشروع  تنفيذ في البلديات دعم يتوخى الذي ،توغو في الصحي  الصرف مشروع •
 ؛المياه وإمدادات الصحي

 المشتتتتتتتتتتتتتتروع ستتتتتتتتتتتتتتيما وال  ،(BID3)  مشتتتتتتتتتتتتتتاريع  خالل من 2016 عام في  ئرا    574 حفر •
 مو؛ لسه  المتكام  والمشروع الوفاق لمجلس النموذجي

  المياه ب   التزويد نقاط  حالة تحدي   يتي  والذي  ،المياه  ومؤشتتتترات اآلبار رصتتتتد نظام تفعي  •
 تم التجريبية، لمرحلةا  وخالل .باراآل صتتتتال إل الالزم  وقتال  صوتقلي   الحقيقي  الوقت في

 ؛ما  مستخد   250 تدريب تمو   ئر 1 000 على النظتتتتام اختبار
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  ،2017 عام  في  توغو  في  األساسي  الصحي  والصرف  المياه بش ن  للتشاور  منصة  إنشاء •
  والنظافة  المياه  مجال  في  العاملة المدني المجتمع  في  الفاعلة  الجهات تدريب تولىت  والتي

 الصحي؛ والصرف

  مجهزة  جتتديتتدة  آبتتار  906  وحفر  يتتدويتتة  بمضتتتتتتتتتتتتتتختتات  مجهزة   ئرا    2  491  تتت هيتت   إعتتادة •
هم سيما وال السكان، احتياجات تلبيةل يدوية بمضخات  .ا  حرمان  أشد 

 أهمها: من ،اإلنجازات من عدد تحق  فقد ،المياه موارد على بالمحافظة  يتعل  فيماو  -110

 لمياه؛ا لموارد المتكاملة اإلدارة نظام إطار في ةياس أجهزة  تركيب •

 بالمياه. المتعلقة معلوماتلل متكام  نظام إنشاء •

 (136-128و 106-128) البيئية القضايا -7 

 الصناعي التلوث  مكافحةب  المتعلقة سياستها  إطار في  ،لوجياوالجيو  للمناجم العامة المديرية ُتجري  -111
 )انظر  المصتتتتنفة  والمؤستتتتستتتتات  الصتتتتغيرة المزارع على دورية  تفتيش عمليات ،المنجمية الصتتتتناعات  ومراةبة
 توغو(. في  التعدين قانون 

  همةمستتتتا نستتتتبة تحديد طري  عن  االعتبار في للمناجم  المتاخمة المحلية المجتمعات تنمية ؤخذتُ و  -112
 أيتتار/  5  المؤرخ  008-2011  رقم  )القتتانون   واإلقليميتتة  المحليتتة  المجتمعتتات  تنميتتة  في  التعتتدين  شتتتتتتتتتتتتتتركتتات

 (.2017 فبرايرشباط/ 25 المؤرخ 023-2017 رقم والمرسوم 2011 مايو

كلت -113   في نزاعاتال  وإدارة  التعدين  أنشتتطة  من المتضتتررة القرى  توطين إعادة  تتولى ةي إدار  لجان وشتتُ
 دين.التع مناط 

 من  بحقوقهم  التعدين  مناط   من بالقرب  يعيشتتتتون  الذين  الستتتتكان  توعية  يتم  ذلك، إلى  وباإلضتتتتافة -114
 ."االستخراجية الصناعات مجال في الشفافية مبادرة" عن الصادرة  التقارير  توزيع خالل

 حددةم  فئات حقوق  -اوو  

 128-128و  65-128و  64-128و  63-128و  33-128و  29-128و  19-128)  الطددددددفددددددال -1 
 (18-129و 135-128و

 األطفال. لحماية المرجعي اإلطار الطف   قانون   عتبريُ  -115

 30 في  المصتتتتتلحة  أصتتتتتحاب  كافة بموافقة  حظيت  الطف   لرعاية وطنية ستتتتتياستتتتتة توغو وضتتتتتعتو  -116
  كافة في وتوجيهيا   ا  مرجعي   ا  إطار   القطاع في  الفاعلة  لجهاتل الستتتتياستتتتة هذه وتوفر  .2019  يوليوتموز/  31و
 .2019 عام في الطف  لحقوق  الوطنية اللجنة ت سستو  .الطف  حمايةب  الصلة ذات مسائ ال

 وزواج  حمت  لمكتافحتة  الوطني  البرنتامج  2019  عتام في  انتهى األطفتال،  زواج مكتافحتة إطتار  وفي -117
 .2015 عام منذ تنفيذه  دأ قد كان الذي توغو، في نطاقها وخارج المدارس داخ  المراهقات

 نتائج تحقي  بغية باألطفال الضتتتتتتارة  الممارستتتتتتات  مكافحة  في  ةوالديني  ةالتقليدي  القيادات شتتتتتتار وت  -118
 .مستدامة

 االندثار.  إلى  طريقها  في الممارستتتتتتة هذه فإن لإلناث، التناستتتتتتلية  األعضتتتتتتاء  تشتتتتتتويه يتعل   وفيما -119
  المؤشتتتترات  متعدد يالعنقود  والمستتتت   (2014-2013) والصتتتتحة الستتتتكان عن  االستتتتتقصتتتتائية  لدراستتتتةل وفقا  و 
 المائة  في 5  من  2017و  2014  عامي   ين لإلناث التناستتتلية األعضتتتاء تشتتتويه معدل  تراجع فقد (،2017)
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  المتائتة في  0,3 إلى  1  ومن ،عتامتا   49و  15   ين  أعمتارهن  تتراو   الالئي لنستتتتتتتتتتتتتتاءا لتدى المتائتة في 3,1  إلى
 .عاما   14و 0  ين أعمارهم تتراو  الذين طفالاأل لدى

 الظاهرة: هذه لمكافحة التالية اإلجراءات ات خذت قدف باألطفال، باالتجار يتعل   يماوف -120

 عتتام  في  الجتتديتتد  ةالجنتتائيتت   اإلجراءات  قتتانون   بصتتتتتتتتتتتتتتتدور  الوطني  القتتانوني  اإلطتتار  تعزيز •
 مع  ،بتاألشتتتتتتتتتتتتتتختاص  االتجتار  تجريم  خالل  من  الطفت   قتانون   أحكتام  يعزز  والتذي  ،2015
 الضحية؛ وه الطف   كون ي  عندما  العقوبة تشديد

 يقرب  متا  همتت  والتي  ،بلتدال  منتاط   مختلف  في  2018  عتام  منتذ  توعيتةلل  حمالت  تنظيم •
 ؛شخص 60 000 من

  تعزيز    هتتدف  2018  ستتتتتتتتتتتتتتبتمبرأيلول/  25  في  والغتتا ون   توغو   ين  ثنتتائيتتة  اتفتتاةيتتة  توةيع •
 ؛باألطفال االتجار مكافحة مجال في  البلدين   ين  التعاون 

  األطفال  حماية  بشتتتتتتت ن  2019 ديستتتتتتتمبراألول/  كانون  23  في  ثالثية  تعاون  اتفاةية  توةيع •
  .فاسو  وبوركينا  وبنن  توغو  ين الحدود  عبر  يتنقلون   الذين

 العنف ممارستتتتة  تهمة إدانة أحكام عدة  صتتتتدرت  الجديد، ةالجنائي   اإلجراءات قانون  ب حكام  عمال  و  -121
 فيو   .2019 هيوني حزيران/و  2016   ين ما الفترة في  شتخصتا   228  أدين  فقد  والفتيات. النستاء  ضتد الجنستي
  حالة  16و  لألطفال، جنستتتتتتتتي استتتتتتتتتغالل  حالة 18  في إدانة أحكام  القضتتتتتتتتاء  أصتتتتتتتتدر ،2021  هيوني حزيران/
  .واحدة محارم سفا  وحالة ،اغتصاب

 من 268 المادة تحظرو   الطف (.  قانون  من 267 )المادة  كاملة ستتتتتتتنة 18  في الزواج ستتتتتتتن  ددحُ و  -122
  األطفال.  زواج وعودا قدمواي  أن واألوصياء الوالدين على ألسرةوا الشخصية األحوال قانون 

 .المدنية ألحوالا قانون  من 39 المادة بموجب ملز ما   أمرا   المواليد تسجي  وأضحى -123

 جميع فإن لذلكو  .والتعليم الصتتتتتتتتتتحية الرعاية  على  لحصتتتتتتتتتتولل ميالد شتتتتتتتتتتهادة  حيازة ُيشتتتتتتتتتتترط الو  -124
 الخدمات. هذه لىع يحصلون   ،تمييز دون  ،األطفال

 فيها  تتوفر التي الوحيدة  القضتتتتتائية  الهيئة هي لومي محكمة  فإن الستتتتتاري، القضتتتتتائي للنظام ووفقا   -125
 لألطفال. قضاة يوجد ،األخرى  المحاكم فيو  حداث.باأل خاصة محكمة

 التالية: التدا ير اُتخذت توغو، في العدالة إلى وصولال في األطفال فرص تحسين إطار وفي -126

 .2020-2016 توغو في العدالة إلى األطفال وصول فرص  تحسين مشروع  تنفيذ •

  لطف ا قانون   تنقي  حاليا   يجري )  األحداث لقضتتاء  واالستتتراتيجي  القانوني  اإلطار تحستتين •
 توغو(. في األطفال لعدالة الوطنية االستراتيجية وبلورة

 وعلماء ،والمحامون  ،)القضتتتتتتتتاة األحداث  قضتتتتتتتتاء  مجال في ةالفاعل  الجهات  قدرات  تنمية •
ستتتتتتتون   ،االجتماعيون  واألخصتتتتتتتائيون  ،النفس  وعلماء ،االجتماع  ،لمتخصتتتتتتتصتتتتتتتون ا  والمدر 
 الصحيون(.  والعاملون 

 لومي. في األحداث لقضاء مركز   ناء •

  لألطفال  واالجتماعية  القانونية بالرعاية ةالمعني  الفاعلة  لجهاتل  تنستتتتتتتتتتتتتيقي  نظام شتتتتتتتتتتتتتاءإن  •
 .للقانون  المخالفين
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  ةوحماي   الطف   حقوق   مجال في ،امرأة   98 همضتتتتتتتتتتتمن   من  ،قانونيا   دا  مستتتتتتتتتتتاع  162  ريبتد •
 .المائة في 115  لغت إنجاز  نسبة األطفال،

 .العنف ضحايا من فتاة 2 372 همضمن  من ،طفال   3 178 لت رعايةال  تقديم •

 .لقانون ل مخالف طف  1 301 لت ساعدةالم  تقديم •

 .ياطياالحت  الحبس فترة قضائهم بعد طفال   14 سرا  إطالق •

  )لومي(  كاكافيلي  في صتتعوبات  يواجهون  الذين  شتتبابال إدماج  وإعادة  توجيه مركز  هي ت  •
 .)كارا(  وسكو ودون 

 النساء -2 

  49-128و  45-128و  42-128و  41-128و  39-128)  للمرأة   واالجتمتتتتاعي  االقتصتتتتتتتتتتتتتتتتتتادي  التمكين  
 (85-128و

 التالية: لمبادراتا توغو اتخذت  ،نهاوتمكي  الرج  مع المرأة  مساواة  لضمان -127

 معا غاية إلى ستتتتتراتيجيةا  بخطة  قترنةم  ،2030-2016  للفترة  الزراعية ستتتتياستتتتةال  اعتماد •
  صتولح  قضتية  منها الثاني محورال  تضتمني  ،ستتراتيجيةا محاور أربعة إلى مقستمة  2030
 تمكينهتاو   اإلنتتاجيتة  طتاقتهتا  زيتادة  على  التركيز  مع  ،والتدخت   اإلنتتاجيتة  الموارد  لىع  المرأة 
 فيه؛ والتحكم ادخله إدارة من

  ؛توغو في الريفية المرأة   تمكين مشروع  ذتنفي  •

  لنستتتتتاءا  من غيرهنو  األعمال  رائدات لمستتتتتاعدة  الخاص القطاع من ةعما د  هياك  نشتتتتتاءإ •
  فرص  وتوفير  الحرة األعمال  مباشتترة فرص من القصتتوى  االستتتفادة تحقي  على العامالت
 ي؛الرسم القطاع في العم 

  لدول  االقتصتتتادية لجماعةا عليه  تشتتترف الذي  صتتتوت" لها امرأة   مليون   50" مشتتتروع  تنفيذ •
  منصتتتتتة إنشتتتتتاء  خالل  من  المرأة   تمكين  تستتتتتهي  إلى يهدف والذي  توغو، في أفريقيا غرب

 لها  يتي   بما ،المالية  وغير المالية المعلومات إلى  الوصتولو   والمشتاركة  للتشتبيك  افتراضتية
 وتنميتها؛ الحرة أعمالها مباشرة

 والنستتتتاء الشتتتتابات من األعمال  رائداتل العامة المشتتتتتريات  من المائة  في 20 تخصتتتتيص •
 إلى النستتتتتتتتبة هذه ارتفعت وقد النستتتتتتتتاء.  لدى األعمال  ريادة  تعزيز  هدف  2018 عام في
 ؛2019 عام في المائة في 25

 وتستتتهي  النائية  المناط   عن العزلة  فك  هدف ريفيةال  مستتتاراتالو   حضتتتريةال  طرق ال  شتتت  •
 ؛األحوال معظم في النساء توفرها منتجات وهي ،الزراعية المنتجات وتسوي  نق 

 أنشتتتتتتتتتتتتتتطتهتتا  أجتت   من  النستتتتتتتتتتتتتتتائيتتة  عتتاتو جمملل  والكهربتتائيتتة  الميكتتانيكيتتة  التجهيزات  وفيرت  •
 ؛االقتصادية

 بفيروس المصتتتابات  )النستتتاء المستتتتضتتتعفات للنستتتاء المالي اإلدماج دعم مشتتتروع  إطالق •
 ذواتو  الوالدة، ناستتتتتتتتتتور من  المتعافياتو   ،م االتوالح  ،واألرام   البشتتتتتتتتتترية، المناعة نقص

 .2017 يوليوتموز/ في اإلعاقة(
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 6 609و  ،2020  عام  في 5  655و ،2019 عام في امرأة   3 500 المشتتروع  هذا من استتتفاد وقد -128
 .2021 هحزيران/يوني  في امرأة 

  في  بما المعيشتتتتتتتية،  نفهظرو  لتحستتتتتتتين مختلفة  تدا ير  تخذات   فقد ،تحديدا   قاتبالمعو  يتعل   وفيما -129
 .الشام  للتموي  الوطني الصندوق  إطار في السداد فترة وتمديد عادة الممنو  المال رأس  زيادة ذلك

 (53-128و 46-128و 43-128) السياسية الحياة في المشاركة  

 الوطنية: السياسية الحياة في المرأة  مشاركة  لتعزيز تدا ير عدة خذتات   -130

  تغيير   تحقي   إلى  تهتتدف  التي  ،("2023-2019)  للفتيتتات  المستتتتتتتتتتتتتتتتاواة "  الوطنيتتة  الحملتتة •
 والفتيات؛ للنساء المساواة   من  المزيد يكف  اجتماعي

 صتتنع عملية في لمرأة ا مشتتاركةو  الجنستتين   ين المستتاواة   ب همية الستتياستتية  األحزاب توعية •
 ؛القرار

 تواصلية؛ال والمهارات القيادة فن على اتلالنتخاب  تالمحتمال اتالمرشح  تدريب •

 وهي ،والتنمية والستتتتالم الستتتتياستتتتية القيادة  مجاالت  في  األقران   ين  للتثقيف نوادي إنشتتتتاء •
 عتتام  منتتذ  امرأة   591  تتتدريتتب  من  ومكنتتت  البلتتد  مقتتاطعتتات  كتتافتتة  في  لهتتا  مخطط  نوادي

 ؛2016

  وقد العامة. الحياة في  مشتتتتاركتهن  لتحستتتتين النستتتتائية  للقيادات ستتتتياستتتتية  أكاديمية إنشتتتتاء •
  في  ستتتتتتتتتتتتتتيمتا  ال  ،2018  عتام  دورة  في  يتةأكتاديم  132  تتدريتب  من  كتاديميتةاأل  هتذه  مكنتت
 السياسي؛ والتواص  ،السياسية  المشاريع وبلورة ،الذاتي طويروالت  القيادة، تمجاال

ن الذي  البلدية"  لمجالسا في  نستتتتتتتتتاء" مشتتتتتتتتتروع  تنفيذ •   مرشتتتتتتتتتحة  219  قدرات  تعزيز من  مك 
 .النتخا يةا التقنيات مجال في 2019  لعام البلدية النتخاباتل

 السياسية: الهيئات في المرأة  مشاركة جدول -131
النساء  نسبة النساء  الرجال  المجموع  المؤسسات   

المائة في  12 23 35 الحكومة  34,30  

المائة في  17 74 91 الوطنية  الجمعية  18,68  

المائة في  12 105 117   البلديات  رؤساء  10,25 

المائة في  24  175 البلديات  رؤساء  نائبات  13,70 

المائة في  192  1527 البلدية  المجالس  عضوات  12,60 

  62-128و  57-128و  55-128و  54-128و  48-128و  17-128)  المرأة   ضتتتتتتتتتتتتتتتتتد  العنف  مكتتتتافحتتتتة  
 (5-130و 4-130و 15 -129و 86-128و 80-128و

 ستتتتتتتتتتتتتتيمتتتا  وال  ،الجنس  نوع  على  القتتتائم  العنف  على  الجتتتديتتتد  الجنتتتائيتتتة  اإلجراءات  قتتتانون   يعتتتاقتتتب -132
 باإلكراه. والزواج اإلناث، وختان االغتصاب،

  الجنس،  نوع  على  القتائم  العنف  لمكتافحتة  الوطنيتة  االستتتتتتتتتتتتتتتراتيجيتة  وثيقتة  تنفيتذ  على  العمت   ويجري  -133
  ومقاضتتتتتتاة ،العنف بحاالت  التنديد على المرأة  تشتتتتتتجيع االعتبار في ت خذ  مختلفة  قطاعية   رامج عن  فضتتتتتتال  
 العنف. ضحايا إدماج وإعادة ،القانونية االنتصاف سب  توفيرو  ،الضحايا ةحماي و   ،والمتواطئين الجناة

 والتوعية. دعوةلل  نشطةب  االضطالع جري ي  ذلك، إلى وباإلضافة -134
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ف ر -135  :مختلفة بطرق  العنف ضحايال الرعاية وُتو 

 وفي نمنازله في الضتتتتتتتحايا ومتابعة اإلنصتتتتتتتات خالل من  واالجتماعية  النفستتتتتتتية  الرعاية •
 اإلنصات؛ كزمرا

 والمحاكم القضتتتتائية  )الشتتتترطة الهياك   من وغيرها  الصتتتتحية المراكز إلى الضتتتتحايا  توجيه •
 ؛العدل( ودور

 ؛للدخ  ةمدر   أنشطة استحداث في لمساعدتهن  ا  مالي  الضحايا دعم •

 وذلك ،المرأة   ضتتتتد الممارس العنف  عن لإل الغ ،2019 عام في  ،افتراضتتتتي نظام إنشتتتتاء •
  نع م   هتتدف  والتنميتتة،  والتتديمقراطيتتة  بتتالمرأة   المعنيتتة  والعمتت   فكيرالت   مجموعتتة  من  بمبتتادرة
 للضحايا.  القانوني الدعم وتقديم الجنس نوع  على القائم العنف

 (133-128و 132-128و 131-128و 130-128و 129-128) اإلعاقة ذوو الشخاص -3 

  باإلضافة  والصحة. والتعليم التنمية  استراتيجية  في كامال    إدماجا   دمجون م  اإلعاقة  ذوو  األشخاص -136
 رقتم  التقترار  بتمتوجتتتتتتتب  اإلعتتتتتتتاقتتتتتتتة  ذوي   األشتتتتتتتتتتتتتتتختتتتتتتاص  دمتج  لتمتتتتتتتتتابتعتتتتتتتة  لتجتنتتتتتتتة  ُأنشتتتتتتتتتتتتتتتئتتتتتتتت  ذلتتتتتتتك،  إلتى

030/2016/MASPFA/CAB 2016 نوفمبرالثاني/ تشرين 4 المؤرخ. 

 علما   بها أحيط   التي التوصيات تنفيذ -ثالثا   
  ستتتتتتتتياق  في  ُنف  ذتا فقد ،علما     هما  أحيط قد  21-131و  10-130  التوصتتتتتتتتيتين  أن من الرغم على -137
 القانون: وسيادة الديمقراطية توطيد

 ؛الرئاسية الوالية فترة تحديد   يتعل  فيما 2019 مايوأيار/ 15 في الدستور مراجعة •

 ؛2019 هحزيران/يوني  30 في محلية انتخابات  تنظيم •

 ؛2020 عام في واالتصال الصحافة قانون  مراجعة •

 .2021 عام في السلمي تظاهروال التجمع حرية قانون  مراجعة •

 التوصيات نفيذت تعيق التي  الصعوباتو   الممارسات  وأفضل المحرز التقدم -رابعا   
 :يلي ما المحرز التقدم يشم  -138

 ؛والعامة السياسية الحياة على وانعكاساتها والمؤسسية الدستورية اإلصالحات •

  التمتع  تكف   التيو  ،نستتتتتتاناإل  حقوق   وحماية   تعزيز المتعلقة الرئيستتتتتتية النصتتتتتتوص  اعتماد •
 أفض ؛ نحو على والثقافية واالجتماعية واالقتصادية والسياسية المدنية بالحقوق 

 ة؛السياسي  ةلفاعلا الجهات  ين الوطني للتشاور إطار وضع •

 السلمية. العامة للمظاهرات ختلطم مرصد إنشاء •

 األولية التقارير بصتتتتتتتياغة نيةالمع الوزارية اللجنة توغو أنشتتتتتتت ت الممارستتتتتتتات، أفضتتتتتتت   إطار فيو  -139
 عن  المنبثقة التوصتتتتتتتيات  تنفيذ عن  التقارير  إعدادب  يتعل  فيما الحكومي  التنستتتتتتتي  لضتتتتتتتمان وذلك  والدورية،
 .تنفيذها ومتابعة اإلنسان حقوق  آليات
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 منتصتتتف تقرير وقدمت الشتتتام  الدوري  االستتتتعرا  توصتتتيات  لتنفيذ عم   خطة أيضتتتا   ضتتتعتوو   -140
 المدة.

 لحقوق   ةالوطني  واللجنة  الحكومة   ين  للتعاون  المتعددة الفاعلة  الجهات منصتتتتتتة  الحكومة  تأنشتتتتتت و  -141
  قضتايا  بشت ن  للنقاش  إطارا    تمث  والتي  المدني، المجتمع ومنظمات الجمهورية  مؤستستات من  وغيرها اإلنستان
 اإلنسان. حقوق 

 عن الناجمة الصتتتتحية ألزمةا أثناء اإلنستتتتان حقوق  انتها  حاالت  لرصتتتتد  إطارا   الحكومة أنشتتتت تو  -142
  حقوق   عن  التتدفتتاع  ومنظمتتات  اإلنستتتتتتتتتتتتتتتان  لحقوق   ةالوطنيتت   واللجنتتة  لحكومتتةل  ممثلين  من  يتتت لف  ،19-كوفيتتد

 اإلنسان.

  اإلرادة  أن  على  التت كيتد  المهم  من  التوصتتتتتتتتتتتتتتيتات،  تنفيتذ  تعتر   التي  صتتتتتتتتتتتتتتعوبتاتالبت   يتعل   وفيمتا -143
  األخرى  الجديدة والتحديات الموارد كفاية عدم فإن  ذلك، ومع  فيهما.  جدال ال  وعزيمتها  للحكومة الستتتتتياستتتتتية

 المتوقعة. النتائج وتيرة إبطاء في  تسببت البلد تواجه التي

 المساعدة من  حتياجاتاالو  التوقعات -خامسا   
  تظ و   ة،الرشتتتتتتتتتتتيد  ةكمو والح  اإلنستتتتتتتتتتتان  وحقوق   الديمقراطية  بمبادئ ملتزمة   توغو  جمهورية  حكومة -144
 المرجوة  النتائج تحقي   أج  من  ن و والمالي   ن و التقني  الشتتتتتركاء يقدمه الذي  دعمال  أشتتتتتكال مختلف على منفتحة
 المجاالت. هذه في

 خاتمة  
  تزال ال ذلك،  ومع إنكاره.  يمكن ال تقدم   ُأحرز اإلنستتتان،  حقوق   مجلس  أمام توغول مثول  آخر  منذ -145
 عن الدفاع  منظمات  ةهني  م  و   األفراد، مستتتتتتتوى  على  اإلنستتتتتتان  حقوق   ثقافة  ترستتتتتتيخ  ستتتتتتيما وال تحديات،  هنا 
 اإلنسان. حقوق 

 التي  بالفرصتتتتتتتتتتتتتة بوترح    والدوليين  الوطنيين للشتتتتتتتتتتتتتركاء  امتنانها  عن مجددا   توغو حكومة عربت و  -146
 .الدول  جميع مع تحاورلل لها أتيحت

Notes 

1  Autres actions réalisées : (i) la mise en œuvre du plan sectoriel de l’éducation (PSE 2020-2030) ; 

(ii) la mutualisation des ressources et outils de formation professionnelle entre les pays de 

l’UEMOA avec l’adaptation des programmes mutualisés au contexte togolais ; (iii) 

l’harmonisation des normes de compétences professionnelles pour les métiers d’éleveur de 

volailles, de maçonnerie et de plomberie entre le Togo, le Ghana et le Nigéria ; (vi) la préparation 

à la qualification de la main d'œuvre dans le secteur de l’industrie pour la Plateforme industrielle 

d’Adétikopé (PIA) ; (vii) la réalisation de la phase III du projet PAFPE pour l’aménagement et 

l’équipement de sept (7) centres de formation technique et professionnel (viii) l’implémentation de 

l’environnement numérique du travail inauguré le 2 juillet 2018 et effectif dans 10 établissements 

d’enseignement technique et les 2 lycées scientifiques ainsi que la branche technique du Collège 

Militaire Eyadéma pour un encadrement pédagogique efficient ; (ix) l’adoption du schéma 

directeur de la formation par apprentissage de type dual. 

2  https://www.republiquetogolaise.com/education/1802-5170-cantines-scolaires-76-millions-de-

repas-et-22-milliards-fcfa-depuis-2008. 

3  https://primature.gouv.tg/. 
    

https://www.republiquetogolaise.com/education/1802-5170-cantines-scolaires-76-millions-de-repas-et-22-milliards-fcfa-depuis-2008
https://www.republiquetogolaise.com/education/1802-5170-cantines-scolaires-76-millions-de-repas-et-22-milliards-fcfa-depuis-2008
https://primature.gouv.tg/
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