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تصدر هذه الوثيقة دون تحرير رسمي.

)GE.21-15467 (A

A/HRC/WG.6/40/TGO/1

مقدمة
-1

يعكس هذا التقرير المقدَّم في إطار الجولة الثالثة من االس ت ت ت ت تتتع ار

الدوري الش ت ت ت ت تتام التزام دولة

توغو بمتابعة الحوار البناء والمثمر مع آليات األمم المتحدة لحقوق اإلنس ت تتان .وخالل االس ت تتتع ار

الس ت تتا

في عام ُ ،2016قدمت  195توصت ت ت ت ت تتية ،منها ُ 167قبلت و 28أُحيط ها علما .وفيما يتعل بالتوصت ت ت ت ت تتيات
المقبولةُ ،نفذت  26منها بالفع قب اعتمادها.
-2

-3

وعقب استع ار

الجولة الثانية لتوغو ،اضطلعت الحكومة باألنشطة التالية:

•

تقديم إحاطة إلى مجلس الوزراء؛

•

تقديم التوصيات وتوعية جميع أصحاب المصلحة ها في مراكز المناط ؛

•

وضع خطة عم لتنفيذ التوصيات المقبولة؛

•

إعداد تقرير منتصف المدة وتقديمه.

وبغية تنفيذ التوص تتيات المقبولة وتعزيز التعاون مع آليات األمم المتحدة لحقوق اإلنس تتان ،اتخذت

مبادرات بما في ذلك مواءمة التش ت تريعات مع الصت تتكو المصت تتدق عليها واعتماد ست تتياست تتات أو رامج وطنية

أو قطاعية.
-4

وعالوة على ذلك ،وفي إطار االست تتتجابة لجائحة فيروس كورونا ،اعتمدت حكومة جمهورية توغو

عتددا من التتدا ير وفقتا للقتانون رقم  005-2020الصت ت ت ت ت ت تتادر في  30آذار/متارس  ،2020والتذي فوضت ت ت ت ت ت تتت
الجمعية الوطنية بموجبه للحكومة اتخاذ تدا ير بموجب م ارست تتيم في مجاالت تخضت تتع للقانون .وقد مكن هذا

التفويض الحكومة من اتخاذ تدا ير عاجلة وعلى المدى المتوستط ،في إطار استتراتيجية االستتجابة والمرونة
واالنتعاش ،هدف التخفيف من التداعيات الس ت ت ت ت ت تتلبية للجائحة وكفالة ممارس ت ت ت ت ت تتة الحريات الفردية والجماعية
والتمتع بالحقوق السياسية واالجتماعية واالقتصادية والثقافية.

-5

وترحب الحكومة التوغولية بااللتزام البناء الذي أبان عنه الشركاء التقنيون والماليون ،بما في ذلك

رنامج األمم المتحدة اإلنمائي ،والمنظمة الدولية للفرنكوفونية ،ومفوض ت ت ت ت تتية األمم المتحدة الس ت ت ت ت تتامية لحقوق

اإلنسان ،واالتحاد األوروبي ،والبلدان الصديقة.

أوال– المنهجية وعملية إعداد التقرير
-6

أُعد التقرير وف نهج تشاركي وشام .

-7

وبدأت عملية اإلعداد تقديم إحاطة إلى مجلس الوزراء بش ت ن عملية االستتتع ار

الدوري الشتتام

لتوغو ،وذلك بالتنست تتي مع الو ازرة المكلفة بحقوق اإلنست تتان وتحت إش ت تراف اللجنة الوزارية المعنية بصت تتياغة

التقارير ومتابعة التوصتيات المتعلقة بحقوق اإلنستان ،والتي أجرت مشتاورات وطنية بمشتاركة اللجنة الوطنية

لحقوق اإلنس ت ت تتان وغيرها من مؤس ت ت تس ت ت تتات الجمهورية ،والخدمات الحكومية الالمركزية والمجتمعات المحلية،
والمشت ت ت تتيخات التقليدية ،ومنظمات المجتمع المدني ،والنقابات العمالية ،والقطاع الخاص ،ووست ت ت تتائط اإلعالم

من خالل حوالي عشر حلقات عم إقليمية ووطنية.

2

GE.21-15467

A/HRC/WG.6/40/TGO/1

ثانيا -تنفيذ التوصيات المقبولة
ألف -التعاون مع اآلليات الدولية واإلقليمية لحقوق اإلنسان ()37-128
-1

التقارير المعروضة
-8

ُقدَّمت التقارير التالية:
•

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

•

التقرير التتدوري الثتتالت

•

التقارير الدورية الستتادس والستتابع والثامن عن الميثاق األفريقي لحقوق اإلنستتان والشتتعوب

•

التقريران الثامن عش تتر والتاس تتع عش تتر بشت ت ن االتفاةية الدولية للقض تتاء على جميع أش تتكال

عن اتفتتاةيتتة منتتاهض ت ت ت ت ت ت تتة التعتتذيتتب وغيره من ضت ت ت ت ت ت تتروب المعتتاملتتة

أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو المهينة ()2019؛
()2018؛

التمييز العنصري (تشرين الثاني/نوفمبر .)2016

-2

التقارير المقدمة
-9

ُقدَّمت التقارير التالية:
•

التقريران الدوريان الخامس والسادس عن اتفاةية حقوق الطف (:)2019

•

التقرير األولي عن روتوكول اتفاةية حقوق الطف بشت ت ن اش تتت ار األطفال في المنازعات
المسلحة (.)2019

-3

زيارات المكلفين بواليات في إطار اإلجراءات الخاصة
-10

(.)2019

زيارة مقررة األمم المتحدة الخاصتة المعنية ب شتكال الرق المعاصترة ،بما في ذلك أستبا ها وعواقبها

باء -قبول المعدايير الدوليدة ( 1-128و 15-128و 16-128و 9-128و 10-128و11-128
و 12-128و 13-128و 2-128و 3-128و 4-128و 5-128و 6-128و7-128
و 8-128و)14-128
-11

جمهورية توغو طرف في الص تتكو الدولية األس تتاس تتية التس تتعة ( )9لألمم المتحدة المتعلقة تعزيز

حقوق اإلنسان وحمايتها.

جيم -اإلطار العام لحماية حقوق اإلنسان على المستوى الوطني
-1

اإلطار المعياري

التطور الدستوري ()10-130
-12

نص القانون رقم  003-2019المؤرخ  15أيار/مايو  2019المعدل لدست تتتور  14تش ت ترين األول/

أكتوبر  ،1992في جملة أمور ،على إضتفاء الطابع الدستتوري على إلغاء عقوبتي اإلعدام والستجن المؤبد؛
GE.21-15467
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وتعدي فترة والية النواب وأعضت ت ت تتاء مجلس الشت ت ت تتيوخ وتحديدها؛ وتجديد شت ت ت تترعية رؤست ت ت تتاء ومكاتب الجمعية

الوطنية ومجلس الش ت تتيوخ بش ت تتك دوري؛ وتمديد مدة الدورات البرلمانية؛ وتحديد فترة والية رئيس الجمهورية؛
وانتخاب رئيس الجمهورية بالتص ت ت ت ت تتويت الفردي لألغلبية في جولتين؛ وتحس ت ت ت ت تتين مركز رؤس ت ت ت ت تتاء الجمهورية
الست ت تتابقين؛ وإعادة تشت ت تتكي والية أعضت ت تتاء المحكمة الدست ت تتتورية وتحديد فترتها؛ وت كيد مبدأ مواجهة الشت ت تتهود
واست ت ت تتتجوا هم أمام المحكمة الدست ت ت تتتورية؛ وتنظيم عم محكمة تدقي الحست ت ت تتابات وإنشت ت ت تتاء فروع إقليمية لها؛

وتوضتي مستؤوليات رئيس الجمهورية كضتامن الستتقاللية القضتاء؛ وتنظيم تركيبة المجلس األعلى للقضتاء
واختص تتاص تتاته وطريقة عمله؛ واختص تتاصت تات محكمة العدل العليا فيما يتعل

رؤس تتاء الجمهورية الس تتابقين

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

اإلصالحات التشريعية ( 87-128و)36-128
•

القانون رقم  021-2021المؤرخ  11تشت ت ت ترين األول/أكتوبر  2021المعدل للقانون الذي

•

الق تتانون رقم  020-2021المؤرخ  11تشت ت ت ت ت ت ترين األول/أكتوبر  2021المع تتدل للق تتانون

•

الق تتانون رقم  019-2021المؤرخ  11تشت ت ت ت ت ت ترين األول/أكتوبر  2021المع تتدل للق تتانون

•

القانون األس ت ت ت تتاس ت ت ت تتي رقم  015-2021المؤرخ  3آب/أغس ت ت ت تتطس  2021المعدل للقانون

يحدد شروط ممارسة حرية التجمع والتظاهر السلمي؛

رقم  011-207المؤرخ  13آذار/مارس  2007بش ن الالمركزية والحريات المحلية؛
رقم  002-2012المؤرخ  29أيار/مايو  2021بش ن قانون االنتخابات؛

األست ت ت ت تتاست ت ت ت تتي رقم  006-2018المؤرخ  20حزيران/يونيه  2018بش ت ت ت ت ت ن اللجنة الوطنية

لحقوق اإلنسان؛
•

القانون رقم  012-2021المؤرخ  18حزيران/يونيه  2021بش ن قانون العم ؛

•

المعدل بالقانون
القانون األساسي رقم  003-2020المؤرخ  24كانون الثاني/يناير  2020و َّ

رقم  013-2021المؤرخ  1حزيران/يونيه  2021والذي يحدد شتتروط تصتري الشتتخصتتيات

البارزة وكبار المسؤولين وغيرهم من الموظفين الحكوميين بممتلكاتهم وأصولهم؛
•

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

•

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

•

القانون األست تتاست تتي رقم  006-2021المؤرخ  1نيست تتان/أ ري  2021الذي يحدد تشت تتكيلة

•

القانون رقم  007-2020المؤرخ  26حزيران/يونيه  2020بش ن التغذية المدرسية؛

•

القانون رقم  006- 2020المؤرخ  10حزيران/يونيه  2020بش ت ت ت ت ت ت ن االست ت ت ت ت تتتخدام اآلمن

•

القتتانون رقم  001-2020المؤرخ  7كتتانون الثتتاني/ينتتاير  2020بش ت ت ت ت ت ت ت ن قتتانون الص ت ت ت ت ت تحتتافتتة

•

الق تتانون رقم  002-2020المؤرخ  7ك تتانون الث تتاني/ين تتاير  2020المع تتدل للق تتانون رقم

وسيط الجمهورية وتنظيمه وطريقة عمله؛

والم مون والسلمي للطاقة النووية؛
واالتصال؛

 028-2018المؤرخ  10كانون األول/ديسمبر  2018بش ن إنشاء المحاكم التجارية؛
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•

القانون األس ت ت تتاس ت ت تتي رقم  023-2019المؤرخ  26كانون األول/ديس ت ت تتمبر  2019بشت ت ت ت ن

•

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

•

القانون رقم  016-2019المؤرخ  30تش ترين األول/أكتوبر  2019بش ت ن النظام القانوني

•

القانون رقم  014-2019المؤرخ  29تش ترين األول/أكتوبر  2019بش ت ن حماية البيانات

•

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

•

القانون رقم  010-2019المؤرخ  12آب/أغستتطس  2019المعدل للقانون رقم 010-2011

المحكمة الدستورية؛

المطب على االتصاالت السمعية والبصرية؛
الشخصية؛

المؤرخ  16أيار/مايو  2011الذي يحدد ش ت ت ت ت تتروط ممارس ت ت ت ت تتة حرية التجمع الس ت ت ت ت تتلمي وتنظيم
المظاهرات السلمية؛

•

القتانون رقم  006-2019المؤرخ  26حزيران/يونيته  2019المعتدل للقتانون رقم 011-2007

المؤرخ  13آذار/م تتارس  2007بشت ت ت ت ت ت ت ت ن الالمركزي تتة والحري تتات المحلي تتة ،المع تَّتدل ب تتالق تتانون
رقم  003-2018المؤرخ  31كانون الثاني/يناير 2018؛

•

القانون رقم  005-2019المؤرخ  17حزيران/يونيه  2019بش ن قانون االستثمار؛

•

القانون األس ت ت تتاس ت ت تتي رقم  029-2018المؤرخ  10كانون األول/ديس ت ت تتمبر  2018المعدل
للقانون األساسي رقم  021-2004المؤرخ  15كانون األول/ديسمبر  2004بش ن الهيئة
العليا للقطاع السمعي البصري واالتصاالت؛

•

القانون رقم  026-2018المؤرخ  7كانون األول/ديستتمبر  2018بش ت ن األمن الستتيبراني

•

القانون رقم  024-2018المؤرخ  9تشرين الثاني/نوفمبر  2018بش ن قانون الضرائب؛

•

القانون رقم  010-2018المؤرخ  8آب/أغس ت ت ت تتطس  2018بشت ت ت ت ت ن تعزيز إنتاج الكهرباء

•

القانون رقم  005-2018المؤرخ 14حزيران/يونيه  2018بش ن القانون العقاري وأراضي

•

القانون الموحد رقم  004-2018المؤرخ  4أيار/مايو  2018بشت ت ت ت ن مكافحة غست ت ت ت األموال

ومكافحة الجرائم اإللكترونية؛

اعتمادا على مصادر الطاقة المتجددة في توغو؛
الدولة؛

وتموي اإلرهاب في الدول األعضاء في االتحاد االقتصادي والنقدي لغرب أفريقيا.

النصوص التنظيمية
•

المرسوم رقم  PR/ 032-2021المؤرخ  24آذار/مارس  2021بش ن تحوي مدرسة الشرطة

•

المرست تتوم رقم  PR/ 044-2021المؤرخ  29نيست تتان/أ ري  2021بش ت ت ن تحديد ش ت تروط

الوطنية إلى مدرسة عليا لقوات األمن وتحديد اختصاصاتها وتنظيمها وطريقة عملها؛
تطبي قانون السجالت الجنائية؛
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•

المرس ت تتوم رقم  PR/ 038-2021المؤرخ  14نيس ت تتان/أ ري  2021بشت ت ت ن تنظيم وس ت تتيط

•

المرست ت ت تتوم رقم  PR/111-2020المؤرخ  9كانون األول/ديست ت ت تتمبر  2020بشت ت ت ت ن تنظيم

•

المرست تتوم رقم  PR/125-2019المؤرخ  18أيلول/ست تتبتمبر  2019بشت ت ن اختصت تتاصت تتات

•

المرس تتوم رقم  PR-076-2019المؤرخ  15أيار/مايو  2019بشت ت ن تنظيم وس تتير عم

•

المرست تتوم رقم  PR/026-2019المؤرخ  20شت تتباط/فبراير  2019بشت ت ن تنظيم المفتشت تتية

•

المرستتوم رقم  PR/097-2019المؤرخ  8تموز/يوليه  2019بشت ن مدونة قواعد الستتلو

•

المرس ت ت تتوم رقم  PR/128-2018المؤرخ  3آب/أغس ت ت تتطس  2018بشت ت ت ت ن إنش ت ت تتاء اللجنة

الجمهورية وطريقة عمله؛

هيئة حماية البيانات الشخصية وسير عملها؛

المفتشية العامة للدولة وتنظيمها وطريقة عملها؛

اللجنة المشتركة ين الو ازرات لمنع التطرف العنيف ومكافحته؛

العامة للمالية وسير عملها؛

واألخالةيات المتعلقة بالصفقات العمومية؛

الوطنية لتنس ت ت تتي أنش ت ت تتطة مكافحة غست ت ت ت األموال وتموي اإلرهاب وتحديد ص ت ت تتالحياتها
وتركيبتها وسير عملها؛

•

المرسوم رقم  PR/034-2018المؤرخ  27شباط/فبراير  2018بش ن إنشاء دور العدالة؛

•

المرس تتوم رقم  PR/130-2018المؤرخ  28آب/أغس تتطس  2018بش ت ن المركز الخاص

لموظفي التعليم.
-2

اإلطار المؤسسي ()95-128
-13

أسهم التقدم المحرز في مجال الحكم الديمقراطي في إنشاء المؤسسات الدستورية وتعزيزها:
•

استكمال عملية تفعي المجلس االقتصادي واالجتماعي التي دأت عام 2019؛

•

تجديد الجمعية الوطنية ( ،)2018والمحكمة الدستورية ( ،)2019واللجنة الوطنية لحقوق

•

انتخاب رؤساء البلديات وأعضاء المجالس البلدية ()2019؛

•

إعادة انتخاب رئيس الجمهورية ()2020؛

•

تعزيز است تتتقاللية جميع المؤس ت تست تتات بموجب القانون رقم  003-2019المؤرخ  15أيار/

اإلنسان ()2019؛

مايو  2019المعدل لدستور عام .1992

ورقيت أمانة الدولة المكلفة بحقوق اإلنست ت تتان مجددا إلى و ازرة منذ عام  ،2019وأُنيطت ها مهمة
-14
ُ
اإلشراف على العالقات مع مؤسسات الجمهورية والتدريب على المواطنة.
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االسددددددددتراتيجيات والنهج القائمة على حقوق اإلنسددددددددان ( 30-128و 31-128و 32-128و34-128
و 35-128و 99-128و)104-128
-15

تعتمد توغو س ت تتياس ت تتة عامة في مجال حقوق اإلنس ت تتان وتوطيد الديمقراطية تمث اإلطار المرجعي

للحكومة في مجال حقوق اإلنستتان ،والذي يشتتك البرنامج " 2تعزيز تدا ير إعمال حقوق اإلنستتان وحمايتها
في توغو" أحد توجهاته االستراتيجية.

-16

وهذا البرنامج مضت ت تتمن في المحور االست ت تتتراتيجي الثال للبرنامج الوطني للتنمية للفترة 2022-2018

المعنون "توطيد التنمية االجتماعية وتعزيز آليات اإلدماج".

دال -التدابير السياسية
-1

التصددددديق على الصددددكو الدولية لحقوق اإلنسددددان ( 1-128و 2-128و 3-128و 4-128و5-128
و 6-128و 7-128و 8-128و 9-128و 10-128و 11-128و 12-128و 13-128و14-128
و 15-128و 16-128و 1-129و 2-129و 3-129و)4-129
-17

صدقت جمهورية توغو على الصكو التالية:
•

االتفاةية المتعلقة وضع األشخاص عديمي الجنسية لعام )2021( 1954؛

•

اتفاةية خفض حاالت انعدام الجنسية لعام )2021( 1961؛

•

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

•

روتوكول الميثاق األفريقي لحقوق اإلنس ت ت تتان والش ت ت تتعوب المتعل بحقوق كبار الس ت ت تتن في

•

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

أفريقيا ()2021؛

-2

مواءمة التشدددريعات الوطنية مع الصدددكو المصددددق عليها ( 18-128و 22-128و 5-129و6-129
و)11-129
-18

شت تترعت توغو في عملية إص ت تتالحات تش ت تريعية لتحس ت تتين إدماج المعايير الدولية لحقوق اإلنس ت تتان،

مثلما ُذكر آنفا (اإلطاران المعياري والمؤسسي).
-3

تعزيز المؤسسات الوطنية لحقوق اإلنسان ( 7-129و 8-129و 9-129و)10-129
-19

اللجنة الوطنية لحقوق اإلنستان مؤستستة دستتورية مستتقلة (المادة  153من الدستتور) تعنى تعزيز

-20

واللجنة ينظم عملها القانون األس تتاس تتي رقم  015-2021المؤرخ  3آب/أغس تتطس  2021والمعدل

حقوق اإلنسان وحمايتها .وهي ال تخضع إال لسلطة الدستور والقانون (المادة  152من الدستور).

للقانون األساسي رقم  006-2018المؤرخ  20حزيران/يونيه  .2018وتنص المادة  7من هذا القانون على

أن الترشيحات تكون حرة وفردية.
-21

ويعزز هذا القانون اس ت تتتقاللية اللجنة ،مما يس ت تتم لها باالحتفاظ بمركزها ض ت تتمن الفئة "ألف" وفقا

لمبادئ باريس المتعلقة بالمؤسسات الوطنية لحقوق اإلنسان.
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-4

بناء قدرات الموظفين القضائيين ()94-128
-22

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

في عامي  2017و ،2018استفاد  95موظفا من موظفي السجون من دورتين تدريبيتين

•

في تش ت ترين الثاني/نوفمبر  2020وآذار/مارس ُ ،2021عقدت دورتان تدريبيتان جديدتان
بش ت ت ت ت تراكة مع ائتالف جمعيات مناهضت ت ت ت تتة اإلفالت من العقاب في توغو من أج تمكين

•

ُنظم تت دورتتان تتتدريبيتتان لبنتتاء قتتدرات قوات التتدفتتاع واألمن في مجتتال منع العنف أثنتتاء

•

ُنظمت دورات تدريبية مختلفة لبناء قدرات كتبة المحاكم وأمناء النيابات وضتتباط الشتترطة
القضائية.

مستمرتين في مجال احترام حقوق اإلنسان في السجون.

موظفي إدارة السجون من الوسائ الالزمة لتحسين احترام حقوق السجناء.
إنفاذ القانون.

-23

وقد تعززت الموارد البشت ت ت ترية والمادية تدريجيا منذ إنشت ت ت تتاء مركز التدريب على المهن القضت ت ت تتائية،

الت تتذي ارتفعت تتت ميزانيتت تته من  202 255 550فرنكت تتا من فرنكت تتات الجمت تتاعت تتة األفريقيت تتة في عت تتام 2017

إلى  241 172 297فرنكتا من فرنكتات الجمتاعتة األفريقيتة في عتام  2020بفضت ت ت ت ت ت ت اإلعتانتات المقتدمتة من
الدولة والشركاء.

-5

تعزيز التعاون مع آليات حقوق اإلنسان
-24

توغو عض ت ت تتو في مجلس حقوق اإلنس ت ت تتان منذ عام  ،2016وترد بانتظام على االس ت ت تتتبيانات التي

يرسلها المكلفون واليات إلعداد تقاريرهم.

-6

التدريب والتثقيف في مجال حقوق اإلنسددان ( 23-128و 24-128و 36-128و 68-128و113-128
و 116-128و)124-128
-25

أُدمجت مادة حقوق اإلنست ت تتان في رامج التدريب الجديدة الخاصت ت تتة بالتربية المدنية واألخالةية في

مستويات التعليم اال تدائي والثانوي والتقني والتدريب المهني.

وأُدرجت مادة حقوق اإلنستتان ،التي كانت تُدرَّس أصتتال في كليات الحقوق والعلوم الستتياستتية ،في
-26
مناهج كليات أخرى.
-27

وتشك حقوق اإلنسان جزءا من التدريب األولي والمستمر لقوات الدفاع واألمن .وقد قامت الو ازرة

المكلفة بحقوق اإلنس تتان تدريب مدربين (مدرس تتين) في مجال حقوق اإلنس تتان في عام  2019ومفتش تتين في
مجتال تتدريس التربيتة المتدنيتة واألخالةيتة في عتام  .2018وفي إطتار مشت ت ت ت ت ت تتروع " نتاء قتدرات المتدافعين عن
حقوق اإلنس ت ت ت تتان فيما يتعل بمتابعة توص ت ت ت تتيات االس ت ت ت تتتع ار

الدوري الش ت ت ت تتام والهيئات المنش ت ت ت ت ة بموجب

معاهدات" ،نظمت الرابطة التوغولية لحقوق اإلنست ت ت تتان ،في عامي  ،2019-2018خمس ( )5حلقات عم
لتدريب المدافعين عن حقوق اإلنسان وتوعيتهم وتثقيفهم باألدوار الموكلة إليهم.

-28

وفي عام  ،2017قام االتحاد الدولي للعم المست ت ت تتيحي من أج إلغاء التعذيب تدريب المدافعين

عن حقوق اإلنسان في مجال منع التعذيب.
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-29

وفي عتتام  ،2018نظمتت اللجنتتة الوطنيتة لحقوق اإلنس ت ت ت ت ت ت تتان في المنطقتتة البحريتتة جولتتة للتوعيتتة

بحقوق الطفت في المتدارس واجتمتاعتا لتبتادل اآلراء بش ت ت ت ت ت ت ت ن ممتارست ت ت ت ت ت تتة حريتة التجمع والتظتاهر العتام لفتائتدة

منظمات المجتمع المدني والنقابات ولجان تنمية القرى ولجان تنمية األحياء.
-30

وفي الفترة ما ين عامي  2017و ،2019قام مركز التوثي والتدريب في مجال حقوق اإلنست ت ت تتان

تدريب  180شت تتخصت تتا من المدافعين عن حقوق اإلنست تتان و 17صت تتحفيا في إطار مشت تتروع "إضت تتفاء الطابع

المهني على نشاط المدافعين عن حقوق اإلنسان".
-7

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

(أ)

التدا ير المتخذة لض تتمان المس تتاواة ين الجنس تتين ( 20-128و 38-128و 40-128و 44-128و47-128

و 51-128و 81-128و 16-129و)3-130

-31

تشتتك الستتياستتة الوطنية لإلنصتتاف والمستتاواة ين الجنستتين وخطة عملها لعام  ،2011التي جرى

-32

وتكف المادتان  2و 11من الدستتور المستاواة ين الجنستين .وتنفذ الحكومة العديد من اإلجراءات

ووضتعت لها استتراتيجية تنفيذية ،اإلطار المرجعي لجميع اإلجراءات الرامية
تحديثها في تموز/يوليه ُ 2019
إلى النهو بالمرأة في توغو.

الرامية إلى تعزيز المساواة ين الجنسين ،وذلك بالتعاون مع العديد من الشركاء:
•

تنفيذ مشت ت تتروع تدريب وإنشت ت تتاء نوادي للتثقيف ين األقران في مجاالت القيادة الست ت تتياست ت تتية

•

وض ت تتع وتنفيذ رنامج وطني للقيادة الس ت تتياس ت تتية للمرأة وبرنامج وطني للقيادة المهنية للمرأة

والسالم والتنمية ،وهو المشروع الذي مكن من تدريب  591امرأة منذ عام 2016؛

هدف تعزيز فرص وصتول النستاء العامالت في القطاعين العام والخاص إلى المناصتب

القيادية وبالتالي تحسين أداء المؤسسات.
•

النهو

بالمرأة في مؤسسات الجمهورية واإلدارات العامة وغيرها.

(ب) مكافحة الممارسات الثقافية الضارة ( 56-128و 59-128و 60-128و 79-128و 14-129و)17-129
-33

تتوفر توغو على إطتار قتانوني (التدست ت ت ت ت ت تتتور وقتانون اإلجراءات الجنتائيتة الجتديتد ومتدونتة األحوال

الشتتخصتتية واألسترة وقانون الطف ) يحمي من الممارستتات الثقافية الضتتارة (زواج األطفال وتشتتويه األعضتتاء

التناسلية لإلناث ،وزواج األرملة من شقي زوجها ،وزواج األرم من شقيقة زوجته ،إلخ).
-8

حق الفرد في الحياة والمان على شخصه

(أ) االتجار باألشخاص ( 20-128و 58-128و 61-128و 20-129و 2-130و)6-130
ُيعرف قتانون اإلجراءات الجنتائيتة الجتديتد ،في مواده من  317إلى  ،334االتجتار بتاألشت ت ت ت ت ت تختاص
-34
ويعاقب عليه بموجب البروتوكول اإلض ت ت ت تتافي المكم التفاةية األمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر
الوطنية الخاص بمنع وقمع ومعاةبة االتجار باألشخاص ،وال سيما النساء واألطفال.

واعتُمد المرستوم رقم  PR/104-2021بشت ن إنشتاء اللجنة الوطنية لمكافحة االتجار باألشتخاص
-35
في توغو وتحديد اختصاصاتها وتنظيمها وطريقة عملها في  29أيلول/سبتمبر .2021
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(ب) التعذيب وغيره من ضت تتروب المعاملة أو العقوبة القاست تتية أو الالإنست تتانية أو المهينة ( 21-128و67-128
و 69-128و 71-128و)19-129

-36

يعرف قتتانون اإلجراءات الجنتتائيتة الجتتديتتد (المتتادة  )191التعتتذيتتب ويعتتاقتتب عليتته بتتاعتبتتاره جريمتتة

-37

وينص المشت تتروع األولي لقانون اإلجراءات الجنائية على أنه يح لك متهم أن يست تتتعين بمحاميه

ال تسقط بالتقادم وفقا للمادة األولى من اتفاةية مناهضة التعذيب.

في جميع مراح اإلجراءات وأن يفحصت ت ت ت تته طبيب من اختياره وأن يتواصت ت ت ت ت مع أحد أقاربه وفقا للمادة 16

من الدستور.

و ُعهد بآلية منع التعذيب إلى اللجنة الوطنية لحقوق اإلنست ت ت تتان التي تتضت ت ت تتمن است ت ت تتتراتيجيتها للفترة
-38
 ،2025-2021المعتمدة في حزيران/يونيه  ،2021خطة عم وطنية لمنع التعذيب.
-9

احترام حقوق اإلنسان في إدارة القضاء وإدارة السجون

(أ) إص ت ت تتال إدارة القض ت ت تتاء ( 77-128و 82-128و 83-128و 88-128و 89-128و 90-128و-128
 91و 92-128و 93-128و)96-128
-39

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

-40

وفيما يتعل باستتتقاللية العدالة ومنع تستتييستتها ،كرس الدستتتور مبدأ استتتقالل القضتتاء عن الستتلطتين

عين القض ت تتاة عن طري االختبارات التنافس ت تتية ،ويتولى المجلس األعلى
وي َّ
التش ت تريعية والتنفيذية (المادة ُ .)113
للقضاء ،الذي يشك القضاة  75في المائة من أعضائه ،إدارة حياتهم المهنية والمسائ الت ديبية المتعلقة هم.
وثمة عدة أحكام تحمي اس ت تتتقاللية قض ت تتاة المحاكم ،إذ يتعين عليهم أن يص ت تتدروا أحكامهم وفقا للقانون وبما
يمليه عليهم ضميرهم .كما أنهم يستفيدون من مبدأ عدم جواز عزلهم.

-41

ويتولى المجلس الت ديبي التابع للمجلس األعلى للقض تتاء محاس تتبة القض تتاة على الفس تتاد وغيره من

الس تتلوكيات المش تتينة .وخالل الفترة من عام  2017إلى عام  ،2021ص تتدر  18حكما عقا يا على القض تتاة،
تراوحت ين اإلنذار والشطب.

-42

دار للعدالة
وس تتعيا إلى إرس تتاء أس تتس عدالة محلية فعالة ومجانية ،أنش ت رئيس الدولة أربعة عش تتر ا

تشتك إطا ار للمصتالحة والوستاطة باعتبارهما أستلوبين ديلين لتستوية المنازعات .ويتواصت إنشتاء المزيد من

دور العدالة في جميع أنحاء البالد.
-43

ووفقا للنص تتوص الجاري ها العم (المادة  1من القانون المتعل بالنظام األس تتاس تتي العام لألفراد

العستتكريين والمادة  47من النظام األستتاستتي الخاص للشتترطة الوطنية) ،فإن قوات الدفاع واألمن هي قوات
جمهورية غير سياسية.

-44

وفي إطار مكافحة الفست تتادُ ،وضت تتع رقم هاتف مجاني ( )1014تحت تصت تترف الست تتكان لإل الغ عن

أي تجتاوزات محتملتة لعنتاص ت ت ت ت ت تتر قوات الدفاع واألمن .وخالل الفترة من  2016إلى ُ ،2021قدم  33من أفراد
قوات الدفاع إلى العدالة الرتكا هم جرائم مختلفة .ويعقد وزير األمن والحماية المدنية ،ك سنة ،مؤتم ار صحفيا
يعلن خالله عن اإلجراءات الت ديبية المتخذة بح عناصر قوات األمن المتهمين بارتكاب تجاوزات مختلفة.
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(ب) إصال إدارة السجون ()77-128
-45

يوجد في توغو اآلن  13ست تتجنا ومرك از واحدا لقضت تتاء األحداث ،تم ناؤه في لومي دعم من االتحاد

-46

ويسم لألقارب واألصدقاء والمدافعين عن حقوق اإلنسان زيارة السجناء ،وفقا لألنظمة السارية.
ُ

األوروبي واليونيسف .ويراعى الفص

ين السجناء البالغين واألحداث وبين النساء والرجال في السجون.

وُيستتم للستتجناء باالتصتتال بالعالم الخارجي عن طري أكشتتا الهاتف الموجودة في كافة الستتجون.
-47
وتحي إدارة الستتجن ،بشتتك منتظم ،جميع الم ارستتالت الخاصتتة بالستتجناء إلى القضتتاة المستتؤولين عن ملفاتهم.
كما أُنشئت نواد قانونية في جميع السجون لمساعدة السجناء في إعداد الطلبات التي يتقدمون ها.
-48

وفي حزيران/يونيه  ،2021لغ المعدل الوطني إلشت ت ت تتغال الست ت ت تتجون 171في المائة ،تمث حاالت

-49

ولمواجهتتة اكتظتتاظ الست ت ت ت ت ت تتجون وتقليص المختتاطر المرتبطتتة بجتتائحتتة كوفيتتد ،19-است ت ت ت ت ت تتتفتتاد أكثر

الحبس االحتياطي  58,79في المائة منها ،مقارنة نحو  70في المائة في عام .2007

من  1 048معتقال من العفو الرئاستتي .كما مكنت إجراءات أخرى ،مث تنظيم جلستتات استتتماع استتتثنائية،
من اإلفراج عن أكثر من  360معتقال ين عامي  2017و ،2018مما خفض معدل الحبس االحتياطي.
-50

وفيما يتعل بالغذاء والرعاية الصحية ،تجدر اإلشارة إلى أنه منذ ظهور جائحة كوفيد ،19-ارتفع

عدد الوجبات المقدمة وتحست تتنت نوعيتها .وباإلضت تتافة إلى ذلك ،أُنشت تئ مست تتتشت تتفى ست تتجني للحد من مخاطر
انتقال العدوى للسجناء.

-51

وفي إطتار تس ت ت ت ت ت تتهيت إعتادة االنتدمتاج االجتمتاعي ،أةيمتت في بعض الس ت ت ت ت ت تتجون ورش للتتدريتب المهني

(الخياطة ،تصتفيف الشتعر ،صتناعة الستالل ،النحت ،صتناعة األحذية ،النجارة ،إلخ) .وفي عام  ،2019وبفضت
الشراكة مع غرفة الصناعة التقليدية في لومي ،نج  23نزيال في اجتياز اختبار نهاية التدريب المهني.
-52

ووفقا للقواعد الدنيا الخاصتة بمعاملة الستجناء ،يستتفيد موظفو الستجون من دورات تدريبية منتظمة

بش ن حقوق السجناء وصحتهم وتغذيتهم ورفاههم.

-10

الحقوق المدنية والسياسية

(أ) حرية التعبير والرأي ( 98-128و 22-129و 23-129و)25-129
-53

يكف القانون رقم  001-2020المؤرخ  7كانون الثاني/يناير  2020بشت ت ت ت ت ت ت ن مدونة الصت ت ت ت ت ت تتحافة

واالتصال ممارسة حرية التعبير .وتعترف المادة  10من هذا القانون لك شخص بالح في الحصول على

المعلومات ،وتحظر المادتان  11و 24منع أي إعالمي من الوصت ت ت ت تتول إلى مصت ت ت ت تتادر المعلومات أو حظر
وصتوله إليها .والهيئة العليا لالتصتاالت الستمعية والبصترية ،وهي مؤستستة دستتورية مستتقلة ،مكلفة بضتمان

حرية الصحافة وغيرها من وسائ االتصال الجماهيري وحمايتها.
-54

ويوفر اإلطتار القتانوني للهيئتة العليتا لالتصت ت ت ت ت ت تتاالت الست ت ت ت ت ت تتمعيتة والبصت ت ت ت ت ت تريتة التذي تم تجتديتده في

عام  ،2018وقانون الصتتحافة واالتصتتال في صتتيغته المنقحة ،والقانون المتعل باألمن الستتيبراني ومكافحة
الجرائم اإللكترونية حماية الص ت ت ت ت تتحفيين في ش ت ت ت ت تتبكة اإلنترنت وكافة مرتادي المواقع اإللكترونية من عمليات

المراةبة غبر القانونية والعشوائية وقرصنة البيانات الشخصية.
-55

وباإلضتتافة إلى ذلك ،أُنشتتئ مرصتتد مشتتتر للمظاهرات العامة منذ تش ترين الثاني/نوفمبر ،2017

ويتكون من مس ت ت ت تتؤولين من األمن واللجنة الوطنية لحقوق اإلنس ت ت ت تتان ومنظمات الدفاع عن حقوق اإلنس ت ت ت تتان
ومنظمي المظاهرات.
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-56

وتتمث مهمة هذه اآللية المس ت ت ت تتتقلة في التش ت ت ت تتاور والمراةبة والوقاية واإلنذار المبكر والمراةبة أثناء

المظاهرات العامة .ويكق المرصتتد أيضتتا حماية رجال اإلعالم والمدافعين عن حقوق اإلنستتان الذين يقعون

ضحية االعتداءات والتهديدات والترهيب والمضايقات والعنف ،ويسه عملهم.
-57

وقد ُنظمت عدة دورات تدريبية ،دعم من الشركاء ،هدف إضفاء الطابع المهني على العم الصحفي.

(ب) حماية حقوق المدافعين عن حقوق اإلنسان ()85-128
-58

يستتند القانون األستتاستتي للجنة الوطنية لحقوق اإلنستتان إلى هذه المؤس تستتة مهمة حماية المدافعين

عن حقوق اإلنستتان (مادة جديدة رقم  .)4ويجري حاليا اعتماد قانون بش ت ن االعتراف بالمدافعين عن حقوق
اإلنسان وحمايتهم.

(ج) الحرية الديمقراطية ( 97-128و)24-129
-59

تتوفر في توغو يئة قانونية مواتية للتمتع بالحريات العامة.

-60

ويتم ت طير المظاهرات السلمية وفقا للقانون والمعايير الدولية لحفظ النظام العام واستعادته.

واعتُمد في  11تشترين األول/أكتوبر  2021قانون معدل للقانون الذي يحدد شتروط ممارستة حرية
-61
التجمع والتظاهر الس ت تتلمي العام ،والذي كان قد ُعدل في عام  ،2019وذلك بغية تفعي األحكام الدس ت تتتورية
التي تكفت حريتة التجمع والتعبير تفعيال كتامال ،مع األختذ في االعتبتار مخرجتات المشت ت ت ت ت ت تتاورات الوطنيتة ين
الفاعلين الستياستيين وبواع

القل التي جرى التعبير عنها في إطار آليات حقوق اإلنستان الدولية واإلقليمية

ومن قب مختلف الشركاء اآلخرين بش ن التغييرات التي أدخلت على القانون المذكور في عام .2019

-62

وعالوة على ذل تتك ،يج تتدر التت ت كي تتد على أن حكوم تتة توغو ق تتد كفل تتت التمتع ب تتالحقوق والحري تتات

األس ت ت ت ت ت تتاس ت ت ت ت ت تتية على الرغم من القيود المرتبطة بجائحة كوفيد .19-وبالتالي ،فإن القيود المرتبطة على وجه

الخصت ت ت ت ت ت تتوص بحريتة التنقت والتجمع ظلتت محتددة جغرافيتا ومتنتاست ت ت ت ت ت تبتة ،وتمثلتت في فر

اإلغالق وحظر

التجوال في أوقات محدودة وفقط في المناط التي كانت فيها معدالت اإلصت تتابة مرتفعة بشت تتك دوري .وقد
ُنفذت هذه التدا ير وف نهج قوامه التشاور الدائم مع جميع أصحاب المصلحة ومشاركتهم.

(د) مكافحة الفساد ()96-128
-63

يؤدي تحس تتين اإلطار التشت تريعي والتنظيمي والمؤست تس تتي (انظر اإلطار المعياري) إلى تعزيز منع

-64

ووض ت ت تتعت الهيئة العليا لمنع ومكافحة الفس ت ت تتاد والجرائم ذات الص ت ت تتلة رقما هاتفيا مجانيا ( )8277يتي

-65

وعززت الحكومة دور ديوان المحاس ت تبة والمفتشت تتية العامة للدولة والمفتشت تتية العامة للمالية وأناطت

الفساد ومكافحته ،فضال عن ترسيخ الحوكمة الرشيدة.

ألي شخص اإل الغ عن أعمال الفساد .ويجري إعداد استراتيجية وطنية لمنع ومكافحة الفساد والجرائم المماثلة.

ها مهمة عامة ودائمة تتمث في ممارسة الرقابة اإلدارية وتدقي الحسابات وإجراء عمليات التحقي والتقييم

وتعزيز الحوكمة الرشيدة.

(ه)

تست ت ت ت تتجي المواليد ووقائع األحوال المدنية وخدماتها ( 25-128و 26-128و 27-128و 28-128و12-129

و)13-129
-66

مركز لألحوال المتتدنيتتة يعم ت
ا
تتوفر توغو على 1 139

هتتا  1 408موظفين .وتوجتتد الغتتالبيتتة

العظمى من هتذه المراكز في البلتدات والقرى وكتذلتك في المراكز الصت ت ت ت ت ت تتحيتة بغيتة تقريتب ختدمتات األحوال
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المدنية من الست ت ت تتكان .ولتمكين ك توغولي من شت ت ت تتهادة ميالد ،أنشت ت ت ت ت الحكومة لجنة فنية معنية باألحوال

المتدنيتة بموجتب المرست ت ت ت ت ت تتوم رقم  PR/132-2018المؤرخ  28آب/أغست ت ت ت ت ت تتطس  ،2018وأنتاطتت هتا مهمتة
إصال األحوال المدنية.

-67

ولتفعي عملية اس ت ت ت تتتخراج وثائ األحوال المدنية وتعميم مجانيتها ،أص ت ت ت تتدرت الحكومة تعليماتها،

خالل اجتمتاع مجلس الوز ارء المعقود في  15أيلول/ست ت ت ت ت ت تتبتمبر  ،2021إلى الوزير المست ت ت ت ت ت تتؤول عن اإلدارة

اإلقليمية بمواصلة عمليات التقييم من أج اقت ار آلية التنفيذ واإلجراءات العملية ذات الصلة.
-68

وتقوم الدولة وشركاؤها بحمالت منتظمة للتوعية ب همية تسجي المواليد.

هاء -الحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية
-1

الحق في الصحة ( 109-128و 110-128و 111-128و 112-128و)117-128
-69

لتحستين صتحة الستكان ،اعتمدت توغو خطة وطنية للتنمية الصتحية للفترة  ،2022-2017تمشتيا

مع أهداف التنمية المستتتدامة ،بما في ذلك ضتتمان التغطية الصتتحية الشتتاملة .وتضتتم هذه الخطة  5محاور
استراتيجية تهدف إلى مكافحة األم ار

-70

وتسريع الحد من وفيات األمهات والمواليد واألطفال والنشء.

وتش ت تتم اإلجراءات المنفذة لتحس ت تتين ص ت تتحة األمهات واألطفال ،توفير الرعاية المتكاملة لألمهات

وحديثي الوالدة على مس ت ت ت ت ت تتتوى المجتمع المحلي ،والوقاية من س ت ت ت ت ت تتوء التغذية لدى األطفال ،وتعزيز الرعاية

التوليدية الطارئة لحديثي الوالدة ،وتعزيز أنشت ت ت تتطة تنظيم األس ت ت ت ترة ،والوقاية من المالريا الحادة لدى النست ت ت تتاء

الحوامت واألطفتال وتوفير العالج منهتا مجتانتا ،وتوفير األدويتة المضت ت ت ت ت ت تتادة للفيروست ت ت ت ت ت تتات الرجعيتة واللقتاحتات
والناموس تتيات المعالجة بمبيدات الحش ترات للنس تتاء واألطفال مجانا ،ونش تتر العيادات المتنقلة منذ عام 2018

في المناط المحرومة من الخدمات.
-71

وانخفض معدل الوفيات النفاس ت ت ت ت ت تتية ووفيات األطفال في توغو من  39في المائة في عام 2010

إلى  27في المائة من المواليد األحياء في عام ( 2014الد ارست ت ت تتة االست ت ت تتتقصت ت ت تتائية عن الست ت ت تتكان والصت ت ت تتحة

لعام  ،)2014وذلك بفض تنفيذ العديد من الخطط والبرامج ،بما في ذلك:
•

مش ت ت ت تتروع تعزيز نظام الص ت ت ت تتحة اإلنجا ية والحقوق الجنس ت ت ت تتية ،دعم من الوكالة األلمانية

•

مشروع تحسين صحة األم والوليد ،تموي من موسكوكا؛

للتعاون الدولي؛

-72

وبفض ت ت ت هذه الجهود ،تراجع معدل وفيات األمهات والمواليد الناجمة عن أست ت تتباب مباش ت ت ترة تتعل

بالتوليد في مؤس ت ت تس ت ت تتات الرعاية الص ت ت تتحية ،إذ انخفض من  1,74في المائة في عام  2019إلى  1,30في

المائة في عام  ،2020علما أن المعدل المس ت ت ت ت ت تتتهدف في الخطة الوطنية للتنمية الص ت ت ت ت ت تتحية هو  1,72في
المائة( .تقرير األداء  -و ازرة الصحة والنظافة الصحية العامة والرعاية الشاملة لعام .)2020
-73

-74

وعالوة على ذلك ،أطلقت الحكومة للتو البرامج والمشاريع التالية:
•

رنامج دعم الحوام والمواليد ( )WEZOUفي عام .2021

•

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

وتبلغ الميزانية المخصتصتة لو ازرة الصتحة لتنفيذ األنشتطة في عام  2020ما ةيمته  124,235مليار

فرنك من فرنكات الجماعة األفريقية ( 9,51في المائة من الميزانية العامة للدولة) مقا
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من فرنكتتات الجمتتاعتتة األفريقيتتة في عتتام  6,78( 2019في المتتائتتة من الميزانيتتة العتتامتتة للتتدولتتة) ،أي زيتتادة
قدرها  40,55مليار فرنك من فرنكات الجماعة األفريقية ( 48,45في المائة) مقارنة بعام .2019

-75

وباإلضت ت ت ت تتافة إلى ذلك ،اعتمدت و ازرة الصت ت ت ت تتحة خططا لتنمية الموارد البشت ت ت ت ترية العاملة في قطاع

الص تتحة للفترة ( )2020-2016وخططا للتدريب ( .)2022-2019وخالل الفترة قيد االست تتع ار

كذلك ثماني مدارس تدريب إضافية.
-76

 ،أنش تتئت

وفي س تتياق مكافحة فيروس نقص المناعة البش ترية (اإليدز) ،انص تتبت الجهود بش تتك خاص على

اإلجراءات التالية:
•

توفير الرعاية الشاملة والمجانية لألشخاص المصا ين بفيروس نقص المناعة البشرية (اإليدز)؛

•

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

•

تفويض العالج باألدوية المض تتادة للفيروس تتات القهقرية للمص تتا ين بفيروس نقص المناعة

البشرية إلى مقدمي الخدمات (القا الت والممرضات) في المراكز التي توفر خدمات منع
انتقال الفيروس من األم إلى الطف .

•

الوقاية من فيروس نقص المناعة البش ت ت ت ت ت ترية عن طري التوعية وتقديم المش ت ت ت ت ت تتورة وإجراء

•

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

الفحص الطبي للنساء في سن اإلنجاب والحوام وشركائهن وأطفالهن؛

-77

وقد مكنت هذه اإلنجازات من خفض متوستتط معدل انتشتتار فيروس نقص المناعة البشترية/اإليدز

لدى الفئة العمرية من  15إلى  49عاما من  2,50في المائة في عام ( 2014الد ارستة االستتقصتائية الثالثة

عن السكان والصحة) إلى  2,0في المائة في عام .)2020 ،Spectrum( 2020
-78

وواص ت ت ت ت تتلت توغو في عام  2020المعركة التي دأتها منذ عقود ض ت ت ت ت تتد المالريا ،وذلك من خالل

إجراءات عديدة شملت جميع أنحاء البلد:
•

الوقاية عن طري مكافحة ناقالت األم ار

باست ت ت ت ت تتتخدام الناموست ت ت ت ت تتيات المشت ت ت ت ت تتبعة بمبيد

للحشرات ذي مفعول طوي األج  ،والمعالجة الوقائية المتقطعة للنساء الحوام  ،والوقاية
الكيميائية من المالريا الموسمية لألطفال دون سن الخامسة؛

•

توفير الرعاية للمصتا ين بالمالريا ،بما في ذلك تشتخيص الحاالت وعالجها وفقا للمبادئ

•

رصد مقاومة العقاقير واليقظة الدوائية ومراةبة جودة المدخالت المضادة للمالريا.

التوجيهية الوطنية على المستوى المجتمعي االستشفائي.

-79

وفيما يتعل باألم ار

غير الس تتارية ،فقد مكنت الخطة االس تتتراتيجية المتكاملة ()2022-2018

من تحسين المؤشرين الرئيسيين التاليين:
•

النست ت ت تتبة المئوية لألشت ت ت تتخاص المعاقين الذين يست ت ت تتتفيدون من إعادة الت هي البدني ،والتي

•

النستتبة المئوية لهياك الصتتحة األولية التي تقدم الحزمة األستتاستتية من التدخالت الوقائية

انتقلت من  2في المائة في عام  2017إلى  70,61في المائة في عام 2020؛
في إطار اإلدارة المتكاملة لألم ار

غير الست ت تتارية ،والتي ارتفعت من  10,29في المائة

إلى  36,01في المتائتة خالل نفس الفترة( .تقدارير الداء السدددددددددنويدة  -وزارة الصددددددد دحدة
والنظافة الصحية العامة والرعاية الشاملة )2020-2017
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-80

وفي قطاع المست تتتحض ت ترات الصت تتيدالنية ،يجري تنفيذ االست تتتراتيجية الوطنية لالست تتتفادة المثلى من

-81

كم تتا يجري تعزيز البيولوجي تتا الطبي تتة من تتذ ع تتام  2018من خالل التفعي ت الت تتدريجي لنظ تتام إدارة

-82

وتم تفعي خدمات التطعيم والرعاية المتعلقة بجائحة كوفيد ،19-مع توفير التشخيص والعالج مجانا.

سلسلة توريد المنتجات الصحية في توغو .2022-2019

الجودة وتعزيز قدرات المختبرات في مجال التشخيص.

-2

الدحدق فدي الدتدعدلديدم ( 114-128و 115-128و 117-128و 118-128و 119-128و120-128
و 121-128و 122-128و 123-128و 125-128و 126-128و 127-128و)134-128

تخفيض معدالت التسرب من التعليم اال تدائي
-83

اتخذت الدولة وش ت تتركاؤها إجراءات هامة مكنت من زيادة فرص الحص ت تتول على التعليم وتحس ت تتين

-84

نست ت ت تتبة الفتيات

نوعية التدريس والتدريب

()1

وتعزيز مؤشرات أداء النظام التعليمي.

وتتصت ت ت تتدر توغو قائمة لدان االتحاد االقتصت ت ت تتادي والنقدي لغرب أفريقيا من حي

الملتحقات بالمدرست ت ت تتة ،والتي تبلغ  121,5في المائة .أما معدالت الحضت ت ت تتور (الرست ت ت تتوب واالنتهاء) لتحقي
تعميم التعليم اال تدائي وتخفيض معدالت التسرب فهي كاآلتي:
•

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

•

االنته ت تتاء 87 :في الم ت تتائ ت تتة (اال ت ت تتدائي) و 51,7في الم ت تتائ ت تتة (اإلع ت تتدادي) من 2019

•

االلتحاق بالمدارس 37,2 :في المائة في  2017و 43,7في المائة من  2019إلى 2020

إلى 2020؛

(التعليم ما قب اال تدائي) و 94,3في المائة من  2019إلى ( 2020ا تدائي).

المص ت تتادر :الحولية الوطنية لإلحص ت تتاءات المدرس ت تتية ،الحولية اإلحص ت تتائية للتعليم التقني
والتدريب والمهني .2020

-85

ولهذه الغاية ،اتخذت اإلجراءات التالية:
•

التثقيف اإلذاعي؛

•

مراجعة المناهج الخاصة بمرحلة ما قب المدرسة والمرحلة اال تدائية؛

•

توزيع حقائب مدرسية؛

•

إلغاء الرسوم الدراسية الخاصة بمرحلة ما قب المدرسة والمرحلة اال تدائية؛

•

تحم الدولة لما ةيمته ملياران من رس ت ت ت تتوم التس ت ت ت تتجي عن  484 755مرش ت ت ت تتحا لمختلف

•

لفائدة  97 000متعلم ،ال ستيما في أفقر المقاطعات

االختبارات المدرسية والمهنية؛

مواصتلة رامج المقاصتف المدرستية

()2

في جميع أنحت تتاء البلت تتد .وخالل الفترة من  2018إلى  ،2020أُنف 5 270 196 192

فرنكتا من فرنكتات الجمتاعتة األفريقيتة على هتذه البرامج (تقرير الوكتالتة الوطنيتة لتدعم التنميتة

على المستوى الشعبي )2020؛
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•

تحم تكاليف رنامج الت مين الصت ت ت ت ت ت تتحي " "School assurلفائدة  2 546 131طالب

•

خفض الرسوم المدرسية إلى النصف لفائدة الفتيات؛

•

توزيع المستتتلزمات المدرستتية والرستتوم المدرستتية على الطالب األيتام واألستتر المعوزة من

وطالبة إلى غاية عام 2020؛

قبت وكتالتة التضت ت ت ت ت ت تتامن الوطني في  39محتافظتة و 5مقتاطعتات في لومي لفتائتدة 6 000

طالب ،من ضمنهم  3 000فتاة؛
•

إقرار مجانية الرسوم الدراسية لطالب المدارس اإلعدادية والثانوية الحكومية.

جودة التعليم والتدريب
-86

تم توظيف  8 121معلما في مؤست ت ت تست ت ت تتات التعليم اال تدائي والثانوي والتقني من عام  2016إلى

عام :2021
•

توظيف  300طالب مفتش ومستشار تربوي في عام 2021؛

•

إنشتتاء مجموعة مواضتتيعية تستتمى "التعليم الشتتام " هدف إضتتفاء الطابع المؤستستتي على

•

وض ت تتع نظام للمدرس ت تتين المتنقلين المتخصت ت تص ت تتين لتحس ت تتين اإلشت ت تراف على التالميذ ذوي

هذا النموذج وتعميمه؛

اإلعتاقتة في نظتام التعليم الشت ت ت ت ت ت تتامت في كتافتة المنتاط تقريبتا ،وذلتك تدعم من المنظمتات

غير الحكومية؛
•

تقديم الدولة منحة سنوية للمدارس المتخصصة في البلد؛

•

ناء وإعادة ت هي  5 300فصت ت د ارس تتي ين عامي  2017و ،2020من ض تتمنها 300

•

تجهيز العديد من المؤس تس تتات التعليمية بمختبرات حديثة ومكتبات وإمدادات مياه الش تترب

•

ناء  15مدرستتة إعدادية في المنطقة البحرية ومنطقة الهضتتاب وتجهيزها باألثاث والمواد

فص مجهز تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت؛

والصرف الصحي في إطار رنامج الطوارئ للتنمية المجتمعية؛

التعليمية ،وتجهيز  30مدرس ت ت ت تتة إعدادية باآلبار وإمدادات المياه في إطار مش ت ت ت تتروع دعم

إصال المدارس اإلعدادية الذي تموله الوكالة الفرنسية للتنمية؛
•

تش ت تتييد  240فص ت تتال د ارس ت تتيا و 160دورة مياه و 20ئ ار في  18محافظة فقيرة ،في إطار

مشروع التعليم والتعزيز المؤسسي.
-87

وتتواص الجهود لتحسين نوعية تعليم الفتيات من خالل اإلجراءات التالية:
•

تحدي

•

إنشاء مراكز تدريب مهني جديدة متاحة للجميع؛

•

تنفيذ مشروع التميز األكاديمي والريادي للفتاة منذ عام 2017؛

•

خطة قطاع التعليم من خالل إدماج قضايا النوع االجتماعي فيها؛

تنفيذ مش ت تروع دعم النهو

خالل تقديم من التميز؛
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•

النهو

تعليم الفتيات من خالل حمالت التواصت والتوعية ،وتوزيع الزي الرستتمي على

جميع الفتيتتات المست ت ت ت ت ت تتجالت في المتتدارس اال تتتدائيتتة ،وتوزيع مجموعتتات أدوات النظتتافتتة
الصت ت تتحية أثناء فترة الطم

على جميع الفتيات (إجمالي  )12 489في الفصت ت تتلين الرابع

والختامس ا تتدائي في  4محتافظتات مختتارة (آنيي وكبيلي ودانكبين وكبينجتال) حيت

يقت

معدل إنهاء المرحلة اال تدائية عن  40في المائة (المعدل الوطني هو  72في المائة)؛
•

تم توظيف  49متخص تص تتا في مجال التوعية المجتمعية للقيام بحمالت توعية في 520
متدرس ت ت ت ت ت ت تتة على متدى  4أشت ت ت ت ت ت تتهر هتدف تثقيف الفتيتات واست ت ت ت ت ت تتتبقتائهن في المتدارس في

المحتافظتات األربع األكثر حرمتانتا في تدايتة التدخول المتدرست ت ت ت ت ت تتي لعتامي  2017و.2018

وبلغ مجموع عدد المستتفيدات  155 576شتخصتا في عام  ،2018-2017و163 355
في عام .2019-2018

-88

وست ت ت ت تتج معدل التحاق الفتيات بالمدرست ت ت ت تتة ارتفاعا ملحوظا ين عامي  2015و .2018ونست ت ت ت تتبة

الفتيات في المرحلة اال تدائية مست ت تتاوية تقريبا لنست ت تتبة الفتيان ( 125,4في المائة للفتيان و 128,2في المائة
للفتيات في عام .)2018/2017

المصت تتادر :الحولية الوطنية لإلحصت تتاءات المدرست تية ،الحولية اإلحصت تتائية للتعليم التقني والتدريب
والمهني .2018-2017

وأُجريت في عام  2016د ارس ت ت ت ت تتة اس ت ت ت ت تتتطالعية ُقطرية بش ت ت ت ت ت ن العنف القائم على نوع الجنس في
-89
المدارس .ومكنت هذه الد ارس ت ت تتة من اتخاذ تدا ير لمكافحة العنف القائم على نوع الجنس وغيره من أش ت ت تتكال
العنف في المدارس.
-90

وباإلضت تتافة إلى ذلك ،فإن المفتشت تتين ملزمون ،في إطار االضت تتطالع دورهم القيادي في الميدان،

-91

وخص تصتتت استتتثمارات كبيرة في الحماية القانونية للطفولة المبكرة ولصتتال التعليم قب المدرستتي.
ُ

باإل الغ عن أي أعمال لوحظت والتشكيك في قواعد األخالق والسلو المهني.

وخالل الفترة  ،2021-2018خص ت ت ت ت تصت ت ت ت تتت الحكومة ما يقرب من  20في المائة من الميزانية (باست ت ت ت تتتثناء

الديون) لقطاع التعليم ،بما في ذلك  8في المائة لمرحلة ما قب المدرسة واال تدائي.
-92

ويجري تنفيذ عدة إجراءات في مجاالت التدريب التقني والمهني وتشت ت ت تتغي الشت ت ت تتباب ،بما في ذلك

في القطاع الزراعي.

-3

حماية حقوق العمال
-93

يعزز القتتانون رقم  012-2021المؤرخ  18حزيران/يونيتته  2021بشت ت ت ت ت ت ت ت ن قتتانون العم ت حمتتايتتة

العمال ومساواتهم في العم ومحاربة التمييز ضد المرأة واألشخاص ذوي اإلعاقة.
-4

مكافحة أسوأ أشكال عمل الطفال ()66-128
-94

ولمكتتافحتتة عم ت األطفتتال بشت ت ت ت ت ت تك ت فعتتال ،وال ست ت ت ت ت ت تتيمتتا أست ت ت ت ت ت توأ أشت ت ت ت ت ت تكتتالتته ،تم إلغتتاء القرار رقم

 1464/MTEFP/DGTLSالمؤرخ  12تشت ت ت ت ت ت ترين الثتاني/نوفمبر  ،2012والتذي يحتدد األعمتال المحظورة

على األطفال .وصدر القرار الجديد رقم  1556/MFPTRAPSالمؤرخ  22أيار/مايو  ،2020الذي يحدد
األعمال الخطرة المحظورة على األطفال ،وي خذ في االعتبار أشت ت ت ت ت تتكال العم الجديدة بما في ذلك غست ت ت ت ت ت

الدراجات النارية ،وجمع الخردة المعدنية والبالستيكية ،واستخالص المعادن من األشياء عن طري حرقها.
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-95

كما ُنقحت خطة العم الوطنية لمكافحة أسوأ أشكال عم األطفال .2024-2020

-96

ونظمت حملة للتعريف والتوعية بمخاطر االتجار باألطفال وعم األطفال وهمت نحو 10 000
ُ

شخص.

-97

وتم تعزيز قدرات  128مفتش عم لتمكينهم من مراةبة مدى احترام التشريعات الخاصة بمكافحة

عم األطفال على نحو أفض .
-5

مكافحة الفقر ( 100-128و 103-128و 108-128و)26-129
-98

تش ت ت ت ت تتك خطة التنمية الوطنية ( )2022-2018األداة الرئيس ت ت ت ت تتية في مكافحة الفقر ،وتعتمد على

-99

وتشم البرامج والمشاريع المذكورة ما يلي:

المجتمعات المحلية والبلديات التي يتم فيها تنفيذ عدد من المشاريع والبرامج الرامية إلى مكافحة الفقر.

•

الص ت ت تتندوق الوطني للتموي الش ت ت تتام  ،وتتمث مهمته في وض ت ت تتع آليات مالية لدعم جهود
الش ت ت تتمول المالي لص ت ت تتال الفئات المعوزة .وخالل الفترة من عام  2017إلى  30حزيران/

يونيه  ،2021استتفاد من أنشتطة الصتندوق  282 867شتخصتا ،من ضتمنهم 132 370

امرأة ()www.fnfi.tg؛
•

صت تتندوق دعم المبادرات االقتصت تتادية للشت تتباب .وخالل الفترة من  2018إلى  ،2020قام

•

مشت ت ت ت ت ت تتروع دعم قا ليتة الشت ت ت ت ت ت تبتاب للتوظيف واإلدماج في القطتاعات الواعدة .وخالل الفترة

هذا الصندوق تموي  7889من رواد األعمال الشباب ،من ضمنهم  1 499امرأة؛

من  2017إلى  ،2020قدم هذا المشروع الدعم ل ت ت ت ت ت ت  88منش ة صغيرة ومتوسطة الحجم
بما في ذلك تموي  52منش ت ة ،ودعم  1389من ُفرادى رواد األعمال الجدد بما في ذلك
تمويت  771منهم ،وتمويت  2037مجموعتة ،وتمويت  237من مجموعتات رواد األعمتال

الجت تتدد (تقرير مشت ت ت ت ت ت تتروع دعم قت تتا ليت تتة الشت ت ت ت ت ت تبت تتاب للتوظيف واإلدمت تتاج في القطت تتاعت تتات

الواعدة)2020 ،؛
•

مشت تتروع شت تتبكات األمان االجتماعي والخدمات األست تتاست تتية ،الذي يوفر ألشت تتد المجتمعات

المحليتة فق ار في جميع أنحتاء البلتد الحتد األدنى من الختدمتات االجتمتاعيتة واالقتصت ت ت ت ت ت تتاديتة
األستاستية ،مث التعليم اال تدائي ،والرعاية الصتحية ،وإمدادات المياه ،والصترف الصتحي،
والحماية االجتماعية؛

•

البرنتامج الوطني لالست ت ت ت ت ت تتتثمتار الزراعي واألمن الغتذائي والتغتذوي ( )2026-2017التذي

•

رنامج األمن الغذائي ،الذي تشرف عليه الوكالة األلمانية للتعاون الدولي وتنفذه المنظمة

•

آلية حوافز التموي الزراعي على أست ت ت تتاس تقاست ت ت تتم المخاطر في  ،2018والتي مكنت في

•

اإلعالن عن شهر تشرين األول/أكتوبر شه ار لالستهال المحلي؛

يركز على قضايا التغذية ،والبيئة ،والمرونة ،واإلدماج االجتماعي ،والحماية االجتماعية؛

غير الحكومية " رنامج المساعدة من أج التنمية االقتصادية واالجتماعية" في كارا؛
مرحلتها التجريبية من هيكلة ودعم وتموي  120 000جهة فاعلة؛

-100

وفي إطار الجهود الرامية إلى التخفيف من وط ة اآلثار االجتماعية واالقتصتتادية الستتلبية لجائحة

كوفيد 19-على الضعفاء ،اتخذت الحكومة التدا ير التالية:
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•

إطالق رنامج التحوي النقدي اإللكتروني "نوفيست تتي" (التضت تتامن) ،والذي تشت تتك النست تتاء

•

تحم تكاليف الشرائ االجتماعية للماء والكهرباء وخفض تكاليف الربط بالشبكة.

غالبية المستفيدين منه.

-101

وفيمتا يتعل بتالتنميتة الشت ت ت ت ت ت تتعبيتة ،من عتام  2017إلى عتام  ،2020تم تعزيز القتدرات التنظيميتة

والتشت تتغيلية ل  1 717مجموعة ،و 1 351لجنة للتنمية الشت تتعبية ،و 1 017حرفيا ،كما تم ناء  277هيكال

أساسيا وإنشاء  77منصة متعددة الوظائف.

هدف لورة وثيقة تخطيط محلية.

-102

وُوضعت  219خطة عم

-103

وباإلضت تتافة إلى ذلك ،تشت تتك خارطة طري الحكومة 3للفترة  2025-2020امتدادا لخطة التنمية

الوطنيتة وتركز تركي از ختاص ت ت ت ت ت ت تتا على تعزيز اإلدمتاج والوئتام االجتمتاعيين (المحور  )1وإيجتاد فرص عمت
للشباب (المحور  ،)2مع مراعاة اآلثار االجتماعية واالقتصادية لجائحة كوفيد.19-

-6

الحق في الغذاء والحصدول على مياه الشدر والصدر الصدحي ( 101-128و 102-128و105-128
و)107-128
-104

تشتتك الستتياستتة الزراعية ( )2030-2016إطار تدخ القطاع الزراعي من أج إعمال الح في

الغذاء المناس تتب .وفي هذا الس تتياق ،يتم تنفيذ البرنامج الوطني لالس تتتثمار الزراعي واألمن الغذائي والتغذوي

( )2026-2017من خالل العديد من المش ت ت ت ت تتاريع بما في ذلك مش ت ت ت ت تتروع دعم القطاع الزراعي ،ومش ت ت ت ت تتروع
اإلنتاجية الزراعية في غرب أفريقيا ،ومشروع دعم التنمية الزراعية في توغو.

-105

واتخذت اإلجراءات األساسية التالية:
•

على المستوى المؤسسي:
•

إنشت ت ت تاء وكالة تعزيز وتنمية األقطاب الزراعية وآلية حوافز التموي الزراعي على

•

إحداث  12مهنة زراعية مختلفة؛

•

إطالق الس تتوق في إطار عملية إنش تتاء ورص تتة الزراعة والغذاء في حزيران/يونيه

أساس تقاسم المخاطر في عام 2018؛

2020؛
•

تنظيم الفضاءات والقطاعات الزراعية:
•

تطوير  1 500هكتار من األ ارض ت ت تتي المس ت ت تتقية و 2 500هكتار من األ ارض ت ت تتي

•

إنش ت تتاء  21منطقة للتنمية الزراعية المخطط لها تزيد مس ت تتاحتها عن  100هكتار

•

تقتديم قرو

بقيمتة  8 116مليتار فرنتك من فرنكتات الجمتاعتة األفريقيتة لمختلف

•

هيكلة  804تعاونيات تض ت تتم أكثر من  20 874عض ت توا في عام  ،2020مقا

الضحلة في إطار مشروع تجهيز المنتجات الزراعية في توغو؛
في المتوسط لفائدة النساء والشباب؛
الجهات الفاعلة في سالس القيمة؛

 545تعاونية تضم  11 000عضو استفادت من الدعم في عام 2019؛
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•

التوةيع مع  3مؤست ت ت ت ت ت تست ت ت ت ت ت ت تتات متتاليتتة ( UTBو DEKAWOWOو NSIA

 ،)BANQUEوبذلك لغ عدد المؤس تستتات التي منحت قرضتتا بقيمة 13 409
مليار فرنك من فرنكات الجماعة األفريقية ألكثر من  87 000جهة فاعلة15 ،
مؤسسة.

-106

تحسين اإلنتاجية واإلنتاج:
•

اقتناء  172ج ار ار ومعدات أخرى في إطار رنامج التنمية الريفية والزراعة واستغاللها في

•

ناء  3مخازن لصال  3اتحادات لمنتجي الكاجو؛

•

زيتادة إنتتاج البن والكتاكتاو إلى  14 155طنتا من الكتاكتاو و 21 023طنتا من القهوة في

•

زيادة نحو  120في المائة في إنتاج مزارع األس ت تتما ( 132طنا في  2017و 290طنا

الموسم الزراعي لعام 2018؛

عام  ،2020مقا

 13 863طنا و 18 486طنا ،على التوالي ،في عام 2017؛

في .)2018

-107

المرونة والتغذية واإلدماج االجتماعي:
•

وضت ت ت ت تتع خطة است ت ت ت تتتجابة لجائحة كوفيد 19-التي أثرت على  256 000أس ت ت ت ت ترة زراعية،

وتفعي الخطة من خالل تنفيذ مشت تتروع منصت تتة القرو

عام 2020؛

الرقمية "يوليم" ( )YOLIMفي

•

تفعي الت مين ضت ت تتد الجفاف والفيضت ت تتانات بش ت ت تراكة مع صت ت تتندوق الوكالة األفريقية لتنمية

•

مواصت ت تتلة دعم األست ت تتمدة من خالل عملية "المحفظة اإللكترونية" التي است ت تتتفاد منها 832

القدرة على مواجهة المخاطر؛

 159مزارعا ض تتعيفا في عام  ،2020أي  65,35في المائة من الفئة المس تتتهدفة ،مقا
 66 186في عام .2017
•

إيجاد وتعزيز حوالي  222 698منصت ت ت ت تتب عم  ،منها  178 626للشت ت ت ت تتباب و44 072

للنساء.
-108

ووضتعت الحكومة ونقحت ،في جملة أمور ،الستياستة الوطنية للنظافة الصتحية والصترف الصتحي

في توغو ( ،)2022-2018والسياسة الوطنية للمياه والصرف الصحي ،وخطة العم الوطنية لقطاع المياه

والصرف الصحي.
-109

ويجري تنفيذ عدة مشاريع وبرامج لضمان إمدادات المياه:
•

مشروع الصرف الصحي في توغو ،الذي يتوخى دعم البلديات في تنفيذ مشروع الصرف

•

حفر  574ئ ار في عام  2016من خالل مشت ت ت ت ت ت تتاريع ( ،)BID3وال ست ت ت ت ت ت تتيما المشت ت ت ت ت ت تتروع

•

حالة نقاط التزويد بالمياه

الصحي وإمدادات المياه؛

النموذجي لمجلس الوفاق والمشروع المتكام لسه مو؛

تفعي نظام رصت تتد اآلبار ومؤش ت ترات المياه ،والذي يتي تحدي

في الوقت الحقيقي وتقليص الوقت الالزم إلصت تتال اآلبار .وخالل المرحلة التجريبية ،تم

اختبار النظت تتام على  1 000ئر وتم تدريب  250مستخدما؛
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•

إنشاء منصة للتشاور بش ن المياه والصرف الصحي األساسي في توغو في عام ،2017
والتي تتولى تدريب الجهات الفاعلة في المجتمع المدني العاملة في مجال المياه والنظافة

والصرف الصحي؛
•

إعتتادة ت ت هي ت  2 491ئ ار مجهزة بمضت ت ت ت ت ت تختتات يتتدويتتة وحفر  906آبتتار جتتديتتدة مجهزة
بمضخات يدوية لتلبية احتياجات السكان ،وال سيما أشدهم حرمانا.

-110

-7

وفيما يتعل بالمحافظة على موارد المياه ،فقد تحق عدد من اإلنجازات ،من أهمها:
•

تركيب أجهزة ةياس في إطار نظام اإلدارة المتكاملة لموارد المياه؛

•

إنشاء نظام متكام للمعلومات المتعلقة بالمياه.

القضايا البيئية ( 106-128و)136-128
 -111تُجري المديرية العامة للمناجم والجيولوجيا ،في إطار سياستها المتعلقة بمكافحة التلوث الصناعي
ومراةبة الصت تتناعات المنجمية ،عمليات تفتيش دورية على المزارع الصت تتغيرة والمؤس ت تست تتات المصت تتنفة (انظر
قانون التعدين في توغو).

 -112وتُؤخذ تنمية المجتمعات المحلية المتاخمة للمناجم في االعتبار عن طري تحديد نست تتبة مست تتاهمة
شت ت ت ت ت ت تتركتتات التعتتدين في تنميتتة المجتمعتتات المحليتتة واإلقليميتتة (القتتانون رقم  008-2011المؤرخ  5أيتتار/

مايو  2011والمرسوم رقم  023-2017المؤرخ  25شباط/فبراير .)2017

 -113و ُش تكلت لجان إدارية تتولى إعادة توطين القرى المتضتتررة من أنشتتطة التعدين وإدارة النزاعات في
مناط التعدين.
-114

وباإلضت تتافة إلى ذلك ،يتم توعية الست تتكان الذين يعيشت تتون بالقرب من مناط التعدين بحقوقهم من

خالل توزيع التقارير الصادرة عن "مبادرة الشفافية في مجال الصناعات االستخراجية".

واو -حقوق فئات محددة
-1

الطددددددفددددددال ( 19-128و 29-128و 33-128و 63-128و 64-128و 65-128و128-128
و 135-128و)18-129
-115

ُيعتبر قانون الطف اإلطار المرجعي لحماية األطفال.

-116

ووض ت تتعت توغو س ت تتياس ت تتة وطنية لرعاية الطف حظيت بموافقة كافة أص ت تتحاب المص ت تتلحة في 30

إطار مرجعيا وتوجيهيا في كافة
ا
و 31تموز/يوليو  .2019وتوفر هذه الست تتياست تتة للجهات الفاعلة في القطاع

المسائ ذات الصلة بحماية الطف  .وت سست اللجنة الوطنية لحقوق الطف في عام .2019
-117

وفي إطتار مكتافحتة زواج األطفتال ،انتهى في عتام  2019البرنتامج الوطني لمكتافحتة حمت وزواج

-118

وتشت ت تتار القيادات التقليدية والدينية في مكافحة الممارست ت تتات الضت ت تتارة باألطفال بغية تحقي نتائج

المراهقات داخ المدارس وخارج نطاقها في توغو ،الذي كان قد دأ تنفيذه منذ عام .2015
مستدامة.

-119

وفيما يتعل

تشت ت تتويه األعضت ت تتاء التناست ت تتلية لإلناث ،فإن هذه الممارست ت تتة في طريقها إلى االندثار.

ووفقا للد ارست تتة االست تتتقصت تتائية عن الست تتكان والصت تتحة ( )2014-2013والمس ت ت العنقودي متعدد المؤش ت ترات

( ،)2017فقد تراجع معدل تش تتويه األعض تتاء التناس تتلية لإلناث ين عامي  2014و 2017من  5في المائة
GE.21-15467
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إلى  3,1في المتائتة لتدى النست ت ت ت ت ت تتاء الالئي تتراو أعمتارهن ين  15و 49عتامتا ،ومن  1إلى  0,3في المتائتة
لدى األطفال الذين تتراو أعمارهم ين  0و 14عاما.

-120

وفيما يتعل باالتجار باألطفال ،فقد اتخذت اإلجراءات التالية لمكافحة هذه الظاهرة:
•

تعزيز اإلطتتار القتتانوني الوطني بص ت ت ت ت ت ت تتدور قتتانون اإلجراءات الجنتتائي تة الجتتديتتد في عتتام

 ،2015والتذي يعزز أحكتام قتانون الطفت من خالل تجريم االتجتار بتاألشت ت ت ت ت ت تختاص ،مع
تشديد العقوبة عندما يكون الطف هو الضحية؛

•

تنظيم حمالت للتوعيتة منتذ عتام  2018في مختلف منتاط البلتد ،والتي همتت متا يقرب

•

توةيع اتفتتاةيتتة ثنتتائيتتة ين توغو والغتتا ون في  25أيلول/ست ت ت ت ت ت تتبتمبر  2018هتتدف تعزيز

•

توةيع اتفاةية تعاون ثالثية في  23كانون األول/ديس ت ت تتمبر  2019بشت ت ت ت ن حماية األطفال

من  60 000شخص؛

التعاون ين البلدين في مجال مكافحة االتجار باألطفال؛

الذين يتنقلون عبر الحدود ين توغو وبنن وبوركينا فاسو.
-121

وعمال ب حكام قانون اإلجراءات الجنائية الجديد ،صت تتدرت عدة أحكام إدانة تهمة ممارست تتة العنف

الجنستي ضتد النستاء والفتيات .فقد أدين  228شتخصتا في الفترة ما ين  2016وحزيران/يونيه  .2019وفي
حزيران/يونيه  ،2021أصت ت ت تتدر القضت ت ت تتاء أحكام إدانة في  18حالة است ت ت تتتغالل جنست ت ت تتي لألطفال ،و 16حالة

اغتصاب ،وحالة سفا محارم واحدة.

 -122و ُحدد س ت ت تتن الزواج في  18س ت ت تتنة كاملة (المادة  267من قانون الطف ) .وتحظر المادة  268من
قانون األحوال الشخصية واألسرة على الوالدين واألوصياء أن يقدموا وعودا زواج األطفال.
-123

وأضحى تسجي المواليد أم ار ملزما بموجب المادة  39من قانون األحوال المدنية.

-124

وال ُيشت ت ت ت تتترط حيازة شت ت ت ت تتهادة ميالد للحصت ت ت ت تتول على الرعاية الصت ت ت ت تتحية والتعليم .ولذلك فإن جميع

-125

ووفقا للنظام القض ت تتائي الس ت تتاري ،فإن محكمة لومي هي الهيئة القض ت تتائية الوحيدة التي تتوفر فيها

-126

وفي إطار تحسين فرص األطفال في الوصول إلى العدالة في توغو ،اتُخذت التدا ير التالية:

األطفال ،دون تمييز ،يحصلون على هذه الخدمات.

محكمة خاصة باألحداث .وفي المحاكم األخرى ،يوجد قضاة لألطفال.

•

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

•

تحستتين اإلطار القانوني واالستتتراتيجي لقضتتاء األحداث (يجري حاليا تنقي قانون الطف

•

تنمية قدرات الجهات الفاعلة في مجال قضت ت ت تتاء األحداث (القضت ت ت تتاة ،والمحامون ،وعلماء

وبلورة االستراتيجية الوطنية لعدالة األطفال في توغو).

االجتماع ،وعلماء النفس ،واألخص ت ت تتائيون االجتماعيون ،والمدرس ت ت تتون المتخصت ت ت تص ت ت تتون،
والعاملون الصحيون).
•

ناء مركز لقضاء األحداث في لومي.

•

إنش ت ت ت ت ت تتاء نظام تنس ت ت ت ت ت تتيقي للجهات الفاعلة المعنية بالرعاية القانونية واالجتماعية لألطفال

المخالفين للقانون.
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•

تدريب  162مس ت ت ت ت تتاعدا قانونيا ،من ض ت ت ت ت تتمنهم  98امرأة ،في مجال حقوق الطف وحماية

•

تقديم الرعاية لت  3 178طفال ،من ضمنهم  2 372فتاة من ضحايا العنف.

•

تقديم المساعدة لت  1 301طف مخالف للقانون.

•

إطالق س ار  14طفال بعد قضائهم فترة الحبس االحتياطي.

•

ت هي مركز توجيه وإعادة إدماج الشتتباب الذين يواجهون صتتعوبات في كاكافيلي (لومي)

األطفال ،نسبة إنجاز لغت  115في المائة.

ودون
-2

وسكو (كارا).

النساء

التمكين االقتصت ت ت ت ت ت ت ت تتادي واالجتمت تتاعي للمرأة ( 39-128و 41-128و 42-128و 45-128و49-128
و)85-128

-127

لضمان مساواة المرأة مع الرج وتمكينها ،اتخذت توغو المبادرات التالية:
•

اعتماد الست تتياست تتة الزراعية للفترة  ،2030-2016مقترنة بخطة است تتتراتيجية إلى غاية عام
 2030مقستمة إلى أربعة محاور استتراتيجية ،يتضتمن المحور الثاني منها قضتية حصتول
المرأة على الموارد اإلنتتاجيتة والتدخت  ،مع التركيز على زيتادة طتاقتهتا اإلنتتاجيتة وتمكينهتا

من إدارة دخلها والتحكم فيه؛
•

تنفيذ مشروع تمكين المرأة الريفية في توغو؛

•

إنش ت تتاء هياك داعمة من القطاع الخاص لمس ت تتاعدة رائدات األعمال وغيرهن من النس ت تتاء
العامالت على تحقي االستتتفادة القصتتوى من فرص مباشترة األعمال الحرة وتوفير فرص

العم في القطاع الرسمي؛
•

تنفيذ مش تتروع " 50مليون امرأة لها ص تتوت" الذي تش تترف عليه الجماعة االقتص تتادية لدول

غرب أفريقيا في توغو ،والذي يهدف إلى تس ت تتهي تمكين المرأة من خالل إنش ت تتاء منص ت تتة
افت ارضتية للتشتبيك والمشتاركة والوصتول إلى المعلومات المالية وغير المالية ،بما يتي لها

مباشرة أعمالها الحرة وتنميتها؛
•

تخصت تتيص  20في المائة من المشت تتتريات العامة لرائدات األعمال من الشت تتابات والنست تتاء

في عام  2018هدف تعزيز ريادة األعمال لدى النست ت ت تتاء .وقد ارتفعت هذه النست ت ت تتبة إلى

 25في المائة في عام 2019؛
•

شت ت الطرق الحضت ترية والمس تتارات الريفية هدف فك العزلة عن المناط النائية وتس تتهي

•

توفير التجهيزات الميكتتانيكيتتة والكهربتتائيتتة للمجموعتتات النس ت ت ت ت ت ت تتائيتتة من أجت أنشت ت ت ت ت ت تتطتهتتا

•

إطالق مش تتروع دعم اإلدماج المالي للنس تتاء المس تتتض تتعفات (النس تتاء المص تتابات بفيروس

نق وتسوي المنتجات الزراعية ،وهي منتجات توفرها النساء في معظم األحوال؛

االقتصادية؛

نقص المناعة البش ت ت ت ت ترية ،واألرام  ،والحماالت ،والمتعافيات من ناست ت ت ت تتور الوالدة ،وذوات

اإلعاقة) في تموز/يوليو .2017
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-128

وقد استتتفاد من هذا المشتتروع  3 500امرأة في عام  ،2019و 5 655في عام  ،2020و6 609

-129

وفيما يتعل بالمعوقات تحديدا ،فقد اتخذت تدا ير مختلفة لتحس ت ت تتين ظروفهن المعيش ت ت تتية ،بما في

امرأة في حزيران/يونيه .2021

ذلك زيادة رأس المال الممنو عادة وتمديد فترة السداد في إطار الصندوق الوطني للتموي الشام .

المشاركة في الحياة السياسية ( 43-128و 46-128و)53-128
-130

اتخذت عدة تدا ير لتعزيز مشاركة المرأة في الحياة السياسية الوطنية:
•

الحملتتة الوطنيتتة "المست ت ت ت ت ت ت تتاواة للفتيتتات ( ،")2023-2019التي تهتتدف إلى تحقي تغيير

•

توعية األحزاب الستتياستتية ب همية المستتاواة ين الجنستتين ومشتتاركة المرأة في عملية صتتنع

•

تدريب المرشحات المحتمالت لالنتخابات على فن القيادة والمهارات التواصلية؛

•

إنشت تتاء نوادي للتثقيف ين األقران في مجاالت القيادة الست تتياست تتية والست تتالم والتنمية ،وهي

اجتماعي يكف المزيد من المساواة للنساء والفتيات؛

القرار؛

نوادي مخطط لهتتا في كتتافتتة مقتتاطعتتات البلتتد ومكنتتت من تتتدريتتب  591امرأة منتتذ عتتام

2016؛
•

إنشت تتاء أكاديمية ست تتياست تتية للقيادات النست تتائية لتحست تتين مشت تتاركتهن في الحياة العامة .وقد

مكنتت هتذه األكتاديميتة من تتدريتب  132أكتاديميتة في دورة عتام  ،2018ال ست ت ت ت ت ت تتيمتا في
مجاالت القيادة ،والتطوير الذاتي ،وبلورة المشاريع السياسية ،والتواص السياسي؛

•

تنفيذ مش ت ت ت تتروع "نس ت ت ت تتاء في المجالس البلدية" الذي مكن من تعزيز قدرات  219مرش ت ت ت تتحة

لالنتخابات البلدية لعام  2019في مجال التقنيات االنتخا ية.
-131

جدول مشاركة المرأة في الهيئات السياسية:

المؤسسات

المجموع

الرجال

النساء

نسبة النساء

الحكومة

35

23

12

 34,30في المائة

91

74

17

117

105

12

الجمعية الوطنية

رؤساء البلديات

نائبات رؤساء البلديات

عضوات المجالس البلدية

175

24

1527

192

 18,68في المائة

 10,25في المائة
 13,70في المائة
 12,60في المائة

مكت تتافحت تتة العنف ض ت ت ت ت ت ت ت تتد المرأة ( 17-128و 48-128و 54-128و 55-128و 57-128و62-128
و 80-128و 86-128و 15 -129و 4-130و)5-130

-132

يع تتاق تتب ق تتانون اإلجراءات الجن تتائي تتة الج تتدي تتد على العنف الق تتائم على نوع الجنس ،وال ست ت ت ت ت ت تتيم تتا

-133

ويجري العمت على تنفيتذ وثيقتة االست ت ت ت ت ت تتتراتيجيتة الوطنيتة لمكتافحتة العنف القتائم على نوع الجنس،

االغتصاب ،وختان اإلناث ،والزواج باإلكراه.

فضت ت تتال عن رامج قطاعية مختلفة ت خذ في االعتبار تشت ت تتجيع المرأة على التنديد بحاالت العنف ،ومقاضت ت تتاة

الجناة والمتواطئين ،وحماية الضحايا ،وتوفير سب االنتصاف القانونية ،وإعادة إدماج ضحايا العنف.
-134
24
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-135

وتُوفر الرعاية لضحايا العنف بطرق مختلفة:
•

الرعاية النفس ت ت تتية واالجتماعية من خالل اإلنص ت ت تتات ومتابعة الض ت ت تتحايا في منازلهن وفي

•

توجيه الضت تتحايا إلى المراكز الصت تتحية وغيرها من الهياك (الشت تترطة القضت تتائية والمحاكم

•

دعم الضحايا ماليا لمساعدتهن في استحداث أنشطة مدرة للدخ ؛

•

إنشت تتاء نظام افت ارضت تتي ،في عام  ،2019لإل الغ عن العنف الممارس ضت تتد المرأة ،وذلك

م اركز اإلنصات؛
ودور العدل)؛

بمبتتادرة من مجموعتتة التفكير والعم ت المعنيتتة بتتالمرأة والتتديمقراطيتتة والتنميتتة ،هتتدف منع

العنف القائم على نوع الجنس وتقديم الدعم القانوني للضحايا.
-3

الشخاص ذوو اإلعاقة ( 129-128و 130-128و 131-128و 132-128و)133-128
-136

األشخاص ذوو اإلعاقة مدمجون إدماجا كامال في استراتيجية التنمية والتعليم والصحة .باإلضافة

إلتى ذل ت ت تتك ،أُنش ت ت ت ت ت ت تئ ت ت تتت لتجتن ت ت تتة لتمتت ت ت تتابتع ت ت تتة دمتج األش ت ت ت ت ت ت تخ ت ت تتاص ذوي اإلع ت ت تتاق ت ت تتة بتمتوج ت ت تتب التقترار رقتم
 030/2016/MASPFA/CABالمؤرخ  4تشرين الثاني/نوفمبر .2016

ثالثا -تنفيذ التوصيات التي أحيط بها علما
 -137على الرغم من أن التوصت ت ت تتيتين  10-130و 21-131قد أحيط هما علما ،فقد ُنفذتا في ست ت ت تتياق
توطيد الديمقراطية وسيادة القانون:
تحديد فترة الوالية الرئاسية؛

•

مراجعة الدستور في  15أيار/مايو  2019فيما يتعل

•

تنظيم انتخابات محلية في  30حزيران/يونيه 2019؛

•

مراجعة قانون الصحافة واالتصال في عام 2020؛

•

مراجعة قانون حرية التجمع والتظاهر السلمي في عام .2021

رابعا -التقدم المحرز وأفضل الممارسات والصعوبات التي تعيق تنفيذ التوصيات
-138

يشم التقدم المحرز ما يلي:
•

اإلصالحات الدستورية والمؤسسية وانعكاساتها على الحياة السياسية والعامة؛

•

اعتماد النصت ت تتوص الرئيست ت تتية المتعلقة تعزيز وحماية حقوق اإلنست ت تتان ،والتي تكف التمتع

•

وضع إطار للتشاور الوطني ين الجهات الفاعلة السياسية؛

•

إنشاء مرصد مختلط للمظاهرات العامة السلمية.

بالحقوق المدنية والسياسية واالقتصادية واالجتماعية والثقافية على نحو أفض ؛

-139

وفي إطار أفض ت ت ت الممارس ت ت تتات ،أنش ت ت ت ت توغو اللجنة الو ازرية المعنية بص ت ت تتياغة التقارير األولية

والدورية ،وذلك لض ت ت تتمان التنس ت ت تتي الحكومي فيما يتعل بإعداد التقارير عن تنفيذ التوص ت ت تتيات المنبثقة عن
آليات حقوق اإلنسان ومتابعة تنفيذها.
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-140

ووض تتعت أيض تتا خطة عم لتنفيذ توص تتيات االس تتتع ار

-141

وأنش ت ت ت ت الحكومة منصت ت تتة الجهات الفاعلة المتعددة للتعاون ين الحكومة واللجنة الوطنية لحقوق

المدة.

اإلنستان وغيرها من مؤستستات الجمهورية ومنظمات المجتمع المدني ،والتي تمث إطا ار للنقاش بشت ن قضتايا
حقوق اإلنسان.

-142

وأنشت ت ت الحكومة إطا ار لرصت تتد حاالت انتها حقوق اإلنست تتان أثناء األزمة الصت تتحية الناجمة عن

كوفيتتد ،19-يتت لف من ممثلين للحكومتتة واللجنتتة الوطنيتة لحقوق اإلنس ت ت ت ت ت ت تتان ومنظمتتات التتدفتتاع عن حقوق

اإلنسان.
-143

وفيمتا يتعل بتالصت ت ت ت ت ت تتعوبتات التي تعتر

تنفيتذ التوصت ت ت ت ت ت تيتات ،من المهم التت كيتد على أن اإلرادة

الس ت تتياس ت تتية للحكومة وعزيمتها ال جدال فيهما .ومع ذلك ،فإن عدم كفاية الموارد والتحديات الجديدة األخرى

التي تواجه البلد تسببت في إبطاء وتيرة النتائج المتوقعة.

خامسا -التوقعات واالحتياجات من المساعدة
-144

حكومة جمهورية توغو ملتزمة بمبادئ الديمقراطية وحقوق اإلنس ت ت ت ت تتان والحوكمة الرش ت ت ت ت تتيدة ،وتظ

منفتحة على مختلف أش ت تتكال الدعم الذي يقدمه الش ت تتركاء التقنيون والماليون من أج تحقي النتائج المرجوة
في هذه المجاالت.

خاتمة
-145

منذ آخر مثول لتوغو أمام مجلس حقوق اإلنس تتان ،أُحرز تقدم ال يمكن إنكاره .ومع ذلك ،ال تزال

هنا تحديات ،وال ست ت تتيما ترست ت تتيخ ثقافة حقوق اإلنست ت تتان على مست ت تتتوى األفراد ،ومهنية منظمات الدفاع عن
حقوق اإلنسان.

-146

وتعرب حكومة توغو مجددا عن امتنانها للش ت ت ت ت ت تتركاء الوطنيين والدوليين وترحب بالفرص ت ت ت ت ت تتة التي

أتيحت لها للتحاور مع جميع الدول.

Notes

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