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تجميع بشأن توغو
تقرير مفوضية األمم المتحدة السامية لحقوق اإلنسان

أوالا -معلومات أساسية
ُعد هذا التقرير عمالً بقراري مجلس حقوق اإلنسان  1/5و ،21/16مع مراعاة دورية االستعراض
-1
أ ّ
الددوري الاد د د د د د ددامد والتقرير تجميع للمعلومدا الواردة في تقدارير هاتدا المعداهددا واإلترالا ال دا د د د د د د ددة
وغارها من وثائق األمم المتحدة ذا

مقدم في شك موتز تقاداً بالحد األقصى لعدد الكلما
الصلة ،وهو ّ

ثانيا -نطاااق االلتمامااات الاادوليااة والتعاااون مع ايليااات والة لااات الاادوليااة لحقوق
()2()1
اإلنسان
-2

أو دى المقرر ال ا

المعني بششدكاا الرق المعا درة ،بما في ذلس أسدباوعا وعواقبعا ،توغو بشن

تنظر في التصديق على اتفاقية العماا المنزلاان( 2011 ،رقم  )189لمنظمة العم الدولية

-3

وأو د

مفويدية األمم المتحدة السدامية لاداون الالتتان (المفويدية) توغو بشن تدفع إلى األمام

بعملية االنض ددمام إلى االتفاقية المتعلقة ووي ددع األشد د ا

ب فض حاال

انعدام الجنسية لعام  1961وتودع

ثالث ا -اإلطار الوطني لحقوق اإلنسان
-4

أعرب

()3

عديمي الجنس ددية لعام  1954واالتفاقية المتعلقة

س االنضمام إلاعما

()4

()5

اللجنة المعنية بحقوق اإلنس د د د د ددان عن قلقعا إ ال كون بعض القوانان المعتمدة ال تزاا غار
بالحقوق المدنية والسددياسددية و أر أن على توغو أن تدرن وتنق ،

متطابقة تماماً مع الععد الدولي ال ا
عند االقتضد ددال ،األحكام القضد ددائية المحلية لجعلعا أقثر تطابقاً مع الحقوق التي يضد ددمنعا الععد وأن تسد ددعر

على تفسد ددار القانون المحلي وتطبيقق وفقاً اللتزاماتعا بموتع الععد وينبهي لعا أيض د داً أن تنفذ أحكام الععد
تنفاذاً كامالً في قانونعا المحلي وأن تض دداع تعودها لتقترح فعالً دو ار تدريبية مت صد دص ددة با ددشن الععد
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على الموظفان والمدعان العامان والقض دداة وأعض ددال الجموية الوونية ،وتنظم أعماالً تحس دديس ددية لفائدة عامة

الجمعور

()6

-5
وأو د د د د اللجنة المعنية بحقوق اإلنس د د ددان توغو بشن تعج وتنقي قانون اإلترالا الجنائية وفقاً
للععد الدولي للحقوق المدنية والسد د د ددياسد د د ددية ولمالحظتعا العامة رقم  )2014(35للسد د د ددماح لك فرد ُيعتق أو
ُيحتجز ورفع دعوى أمام محكمة لكي تب هذه األخارة دون تشخار في ماد د د د د د ددروأية احتجا ه وتشمر باإلف ار

عنق إن كان االحتجا غار قانوني
-6

()7

اللجنة المعنية بحقوق اإلنسددان توغو بشن تدر في القانون الجنائي األحكام الال مة لكي

وأو د

تنص د دراحة على التواوا في ارتكام أعماا التعذيع ومحاوال ممارسد ددة التعذيع ،وفقاً للمادة  )1(4من
االتفداقيدة ،وأن تضد د د د د د ددمن إلقدال المسد د د د د د دداوليدة الجندائيدة على الموظفان الكبدار عنددمدا تُرتكدع أعمداا التعدذيدع
وتحريض منعم أو بموافقتعم الصد د دريحة أو الضد د ددمنيةا وتت ذ التداوار الال مة لضد د ددمان اإلعالن عن القانون

الجنائي على نطاق واس د د د ددع ونا د د د دره وان عامة الجمعور وإوالع القض د د د دداة والمدعان العامان على محتوياتق
لضد ددمان تجريم أعماا التعذيع ومعاقبة مرتكباعا في الممارسد ددة العمليةا وتعتمد على الفور مسد ددودة ماد ددروع

قانون اإلترالا
-7

الجنائية

()8

اللجنة نفسد د د د د ددعا توغو بشن تعتمد على الفور ماد د د د د ددروع القانون المتعلق وتنظيم الجعا

وأو د د د د د د

القضد د د د ددائي ومسد د د د ددودة ماد د د د ددروع قانون اإلترالا
الضددمانا

األسدداسددية المنطبقة في حاال

الجنائية وأن تسد د د د ددعر على احتوال هذا األخار على تميع

االعتقاا واالحتجا ا وأن تضددمن ،في القانون والممارسددة ،إخبار

المحتجزين ،دون تشخار ،بمجرد سد د د د د د ددلع حريتعم ،بالتعم الموتعة إلاعم ،وتمكانعم من إوال أحد أقاربعم أو

أي ش د د د ص تخر ي تارونق باحتجا هم أو اعتقالعم ،وقدرتعم على االسد د ددتعانة بمحام للدفاع عنعم من لحظة
اعتقالعم ،وتسد د د ددجا التفا د د د ددا المتعلقة بجميع مراح احتجا هم في سد د د ددج م صد د د ددص لعذا الهرضا وأن

تضددمن تمتع األشد ا

المحتجزين بحقعم في فحص وبي مسددتق بشلهال شددرط الحصددوا على إذن مسددبق

من النيددابددة العددامددةا وأن تضد د د د د د ددمن حق المحتجزين في المثوا أمددام قدداض عنددد انتعددال فترة احتجددا هم لدددى
الاروة وفي الطعن في ماروأية احتجا هم في أي مرحلة من مراح اإلترالا

-8

وحث

()9

اللجنة نفسددعا توغو بضددمان االسددتقالا التام ألعضددال اللجنة الوونية لحقوق اإلنسددان ،من

منطلق شد د ص ددي وماسد دس دداتي على السد دوال ،وتزويد اللجنة بموارد مالية وباد درية ومادية كا ية ويمكن التنبا

وعا لتمكانعا من االي ددطالع بطريقة مس ددتقلة ومحايدة وفعالة بمعامعا كاملة وو ددفعا ماسد دس ددة وونية وتلية

وقائية وونية
-9

()10

وأو د

اللجنة المعنية بحقوق اإلنس ددان توغو بشن تعتمد في أس ددرع وق

المتعلق بشنا ددال اللجنة الوونية لمكافحة االتجار باألشد د ا

خطة العم الوونية لمكافحة االتجار باألش ا

2

()11

ممكن ما ددروع المرس ددوم

و ددالحياتعا وتنظيمعا وس ددار عملعا ،وتجديد
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رابع ا -تنف ذ االلتمامات الدولية المتعلقة بحقوق اإلنسان ،مع مراعاة القانون الدولي
اإلنساني الساري
ألف -المسائل الشاملة لعدة قطاعات
-1

المساواة وعدم التم م
-10

الحظ

()12

المفويدية أن قوانان الجنسدية في توغو تحرم المرأة من حق من تنسداتعا ألوفالعا على
العامة التي أ إل
ُتري

قدم المسدداواة مع الرت على الرغم من اإل ددالحا

إلنعال التمااز القانوني يددد المرأة

والحظ أيضد د داً أن قوانان الجنس د ددية التي تماز على أس د ددان النوع االتتماعي تتناقض في توهرها مع مبدأ
المسداواة وان تميع المواونان وأن هذه القوانان تعكس موقفاً مفاده أن حقوق المواونة ومسداولياتعا ال تسدتند
إلى مركز المواون ،و إلى نوعق االتتماعي وأو د د د

المجتمع المدني ووكاال

األمم المتحدة والجعا

األخرى

المفويد د ددية توغو بشن تلتمس ماد د دداركة ومسد د دداهمة

د د د د د دداحبة المصد د د د د ددلحة في التنقي المزمع لقانون

الجنسددية التوغولية ،كما أو ددتعا بشن تعدا قوانان تنسدداتعا لضددمان تمكن المرأة من من تنسدداتعا ألوفالعا

على قدم المساواة مع الرت
-11

وأعرب

()13

اللجنة المعنية بحقوق اإلنسان عن قلقعا إ ال عدم وتود تعريف وتجريم وايحان للتمااز

المباشر وغار المباشر يهطيان تميع األسبام المنصو

علاعا في الععد الدولي ال ا

بالحقوق المدنية

والس د د ددياس د د ددية ويا د د ددمالن الما الجنس د د ددي والعوية الجنس د د ددانية وترى اللجنة أن على توغو أن تقوم بما يلي

(أ) تنقي تاد د د د د دريعاتعا الوونية لمطابقتعا تماماً مع الععد من خالا إد ار تعريف للتمااز ،المباش د د د د ددر وغار
المباشدر ،بما في ذلس في الحياة ال ا دة ،يهطي تميع األسدبام المنصدو علاعا في الععد ويادم الما
الجنسددي والعوية الجنسددانيةا (م) تعدي قانون العقوبا

وعدف نزع الصددفة الجرمية عن العالقا

الجنسددية

الدفاع عن هاالل األشد د د ا

من أي

بالت اري د د د ددي وان البالهان من نفس الجنسا ( ) ات اذ تميع التداوار الال مة لض د د د ددمان حماية األشد د د د د ا
المس د ددتعدفان بس د ددبع مالعم الجنس د ددي أو هويتعم الجنس د ددانية ومنظما

شك من أشكاا المضايقة والتمااز والعن
-2

تجاهعم

()14

التنمية والب لة واألعمال التجارية وحقوق اإلنسان
-12

أو دى المقرر ال ا

تتعام مع الا ددركا

وغاره من انتعاقا

()15

المعني بششدكاا الرق المعا درة ،بما في ذلس أسدباوعا وعواقبعا ،توغو بشن

ال ا ددة والا ددركا

المملوكة للدولة لض ددمان ات اذها تداوار فعالة لمنع عم األوفاا

حقوق اإلنسد د ددان في أعمالعا التجارية والتصد د دددي لق ومعالجتق ،على النحو المنصد د ددو

عليق في المبادئ التوتاعية المتعلقة باألعماا التجارية وحقوق اإلنس د د ددان وأو د د ددى المقرر ال ا أيضد د د داً
توغو ووي د د د د د ددع تليا ملموس د د د د د ددة لض د د د د د ددمان معالجة تلس الجعا الفاعلة م اور عم األوفاا بفعالية في
عملياتعا أو في المنتجا
االيطالع بعمليا

أو ال دما

العناية الواتبة

()16

أو العمليا

التي قد تكون لعا

د د ددلة مباش د د درة وعا ،وذلس عن وريق

وأو د د د د

اللجنة المعنية بحقوق اإلنس د د د ددان توغو بالقيام بما يلي (أ) تعزيز الس د د د ددلطة العليا لمنع

النيابة العامة وقوا

حفظ النظام وسد د د ددائ متزايدة لمكافحة الفسد د د دداد ،خا د د د ددة وتوفار ورام تدريع مسد د د ددتمر

-13

ومكافحة الفسد د دداد والجرائم ذا

الصد د ددلة ،واعتماد اسد د ددتراتيجية وونية لمكافحة الفسد د ددادا (م) إعطال أعضد د ددال

وت صد د دديص موارد كا ية لعما ( ) السد د ددعر على خضد د ددوع تميع أعماا الفسد د دداد لتحقيقا

مسد د ددتقلة ومحايدة

وتقديم المسد د د دداولان ،بما فاعم المسد د د دداولون في أعلى هرم السد د د ددلطة وغارهم من الا د د د د صد د د دديا  ،إلى العدالة
ومعاقبتعم كما ينبهي في حاا ثبو إدانتعم
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باء -الحقوق المدنية والسياسية
-1

الحرية واألمان على شخصه
حق الفرد في الحياة و ّ

()18

أحدداط فريق األمم المتحدددة القطري علم داً بددالجعود األخارة التي وددذلتعددا توغو لمراقبددة المظدداه ار
-14
العامة والسدعر على حسدن سدارها ولكنق الحظ انتعاقا للحق في الحياة والسدالمة البدنية في عامي 2017
و ،2018ال سد دديما خالا مظاه ار اتتماأية  -سد ددياسد ددية وأثنال حظر التجوا في عام  2020الذي ُف إلرض

على إثر إعالن حالة الطوارئ الصد د د ددحية المتصد د د ددلة بجائحة مرض فارون كورونا (قوفاد )19-وأو د د د ددى
الفريق الحكومة بالسد ددعر على إترال تحقيقا

عنصر من قوا

ورحددع في الوق د

محايدة بصد ددورة منعجية باد ددشن أي ادعالا

تتعلق باسد ددت دام

الدفاع واألمن القوة است داماً مفرواً أدى إلى وفاة أي ش ص أو تعذيبق أو سول معاملتق،
نفسد د د د د د د ددق بددالتحقيقددا

المفتوحددة يمددا يتعلق بمظدداه ار

عام  ،2020وحثعا على تسريع مسارها واإلوال عن نتائجعا

()19

عددام  2017وحظر التجوا في

وأو د د لجنة مناهض د ددة التعذيع توغو بان تاكد مجدداً ووي د ددوح الحظر المطلق للتعذيع بشدانة
-15
ممارس ددتق علناً والتوأية بمحتوى القانون الجنائي ونا درها وبشن تص دددر تعليما واي ددحة إلى مس دداولي قوا
األمن (الاد د د د د د ددروددة والدددرة والدددائرة المركزيددة للتحقيقددا والبحو الجنددائيددة) تفاددد بددشن حظر التعددذيددع حظر

مطلق ،وأن التعدذيدع تريمدة تندائيدة ،وأن مرتكبي أعمداا التعدذيدع سد د د د د د د ُداالحقون قضد د د د د د ددائيداًا وبدشن تكفد فت
السد ددلطا الم تصد ددة باد ددك روتاني تحقيقا كلما ُوتد أسد ددبام معقولة تدعو إلى االعتقاد بشن عمالً من
أعماا التعذيع قد ارتُ إلكع ،واالعتماد على دعم المجتمع المدني لتوثاق هذه األعماا وباإلي ددافة إلى ذلس،
أو د د اللجنة أيض د داً توغو بض د ددمان محاقمة الما د ددتبق فاعم على النحو الواتع ،وفي حاا إدانتعم ،الحكم
()20
علاعم بعقوبا تتناسع وخطورة أعمالعم

وأو د اللجنة نفس ددعا توغو بشغالق س ددجن لومي نعائياً ودون تشخار ،ووي ددع خطة عامة با ددشن
-16
أحواا السدجون في توغوا وتحسدان الظروف المادية في تميع أماقن سدلع الحرية األخرى بضدمان حصدوا
السد ددجنال على كمية كا ية من الهذال المناسد ددع ،وتمتععم بظروف

د ددحية الئقة ،وتعوية كا ية في نزانا

مناسددبة للظروف المناخية السددائدةا والحد من اقتظاس السددجون باللجول أقثر إلى اسددت دام ودائ االحتجا ،

مث اإلقامة الجبرية واإلشدراف القضدائي ،والتعجا  ،تحقيقاً لعذا الهرض ،باعتماد قانون اإلترالا
وماروع القانون المتعلق وتنظيم الجعا القضائي بغية تيسار تعاان قاض إلنفاذ العقوبا ا وتزويد السجون
الجنائية

بعدد كاف من الموظفان الماهلان والمدربان ،بما فاعم موظفو القطاع الطبي ،وي ددمان اعتماد نظام داخلي
في تميع أمد دداقن االحتجد ددا  ،والتحقاق في تميع حد دداال

مساولاتعم
-2

()21

الفسد د د د د د د د دداد واالمتيد ددا ا  ،ومعد دداقبد ددة من ثبت د د

إقامة العدل ،بما في ذلك مسألة اإلفالت من العقاب ،وسيادة القانون

()22

أو د د د اللجنة المعنية بحقوق اإلنسد د ددان توغو بشن تقوم بما يلي (أ) أن تسد د ددعر على أن ُيالحق
-17
بطريقة محايدة تميع من ُيزعم أنعم ارتكبوا انتعاقا تسد د د د دديمة لحقوق اإلنسد د د د ددان ،وفي حاا ثبو إدانتعم،
الحكم علاعم بعقوبا متناسد د ددبة مع خطورة أفعالعم ،وأن تف إل
صد د د من معامق الرسد د ددمية أي شد د د ص ثب أنق
متورط في انتعاقا

تس د دديمة لحقوق اإلنس د ددانا (م) أن تنفذ تو د دديا

لجنة الحقيقة والعدالة والمص د ددالحةا

( ) أن توا د د تعودها في مجاا التعويض ،وال سد دديما عن وريق المفويد ددية السد ددامية للمصد ددالحة وتعزيز

الوحدة الوونية
-18
حاال

4

()23

وتعرم لجنددة مندداهضد د د د د د د ددة التعددذيددع عن قلقعددا البددالع إ ال تقددارير عن اإلفال

تعذيع وسد ددول معاملة سد ددابقة وأشد ددار اللجنة ،على وتق ال صد ددو

من العقددام عن

 ،إلى عدم إترال أي تحقيقا
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التي وقعد

وان عدامي  2009و ،2012حاد

أُولإلع عن العدديدد من أعمداا التعدذيدع التي

باد د د د د د ددشن األحددا
ارتُ إلكب  ،بما في ذلس ،حس د د د د د ددع االدعالا  ،على يد عمالل وكالة االس د د د د د ددت با ار الوونية ،على الرغم من

التو دديا التي أ دددرتعا في هذا الصدددد اللجنة الوونية لحقوق اإلنسددان في عام  ،2012والتي ظل حب اًر
على ورق وبدالمثد  ،لم تُبداشد د د د د د در أي تحقيقدا في األحددا المرتبطدة بدالعن الدذي وقع بعدد االنت دابدا في
د د د د د دددور المالحظا

عام  2005وفي وق

التحقاق في أي من االدعالا

مساوا عن تلس الجرائم
-19

وحث

-20

وأو د د

()24

ال تامية السد د د د د ددابقة للجنة ،لم تكن المحاقم الوونية قد أتر

الد د د د د د د  72التي قدمعا يحايا التعذيع وسول المعاملة ولم يكن قد عوقع أي

اللجنة نفس ددعا توغو على فت تحقاق في إترالا

وكالة االس ددت با ار الوونية ووي ددع حد

ويعاقع وفقاً ل طورة أفعالق أي شد د د د د د د ص
لإلفال من العقام بالس د د د د د ددعر على أن ُيقدىم بانتظام إلى العدالة ُ
()25
مارن أعماا التعذيع
اللجنة نفس د ددعا توغو بشن تكف س د ددب الو د ددوا الفعاا إلى العدالة لجميع المدعى علاعم

عن وريق تفعا نظام المسداعدة القانونية ،ويدمان إمكانية الو دوا إلى محام ،وتعاان مزيد من الموظفان

القض ددائاان ،وأن تكف أيض داً تعاان القض دداة والمدعان العامان على أس ددان معايار موي ددوأية وش ددفافة ،وأن
()26
تحمي عم السلطة القضائية من أي تدخ
-21

وحث

اللجنة نفسعا توغو على ات اذ التداوار التاريوية واإلدارية الال مة لضمان إمكانية و وا

يد د ددحايا أعماا التعذيع وسد د ددول المعاملة إلى سد د ددب انتصد د دداف فعالة وحصد د ددولعم على تبر ما لحق وعم من
أيدرار ،بما في ذلس في الحاال

مت ص د دصد ددة إلعادة التشها على الفورا وتزويد اللجنة ،في تقريرها الدوري المقب ،

ويد ددمان إتاحة خدما
بمعلوما

التي لم تحدىد فاعا هوية الجانيا وإترال تقايم شدام الحتياتا

مفصدلة عن الحاال

التي اسدتفاد فاعا يدحايا أعماا التعذيع وسدول المعاملة من سدب انتصداف

فعالة وحصلوا على تبر للضرر
-3

()27

الحريات األساسية والحق في المشاركة في الحياة العامة والحياة السياسية
ّ
-22

الضدحايا

()28

اللجنة المعنية بحقوق اإلنسد ددان توغو بضد ددمان حرية الدين وتكوين الجمويا  ،واالمتناع

أو د د

عن أي عم من ش د د ددشنق أن يحد من ممارس د د ددة هذه الحريا

و 22من الععد الدولي ال ا

يما عدا القاود المس د د ددموح وعا بموتع المادتان 18

بالحقوق المدنية والسدياسدية وقال

إن على توغو أن تعج باعتماد مادروع

القدانون الجدديدد المتعلق بحريدة الوتددان والددين وكدذلدس ماد د د د د د ددروع القدانون المتعلق بحريدة تكوين الجمويدا ،
بمااركة فعالة من المجتمع المدني ،في امتثاا تام للععد

-23

()29

اللجنة المعنية بحقوق اإلنس د ددان توغو بالقيام بما يلي (أ) تنقي القانون المتعلق باألمن

وأو د د

الداخلي ،والقانون المتعلق بالجريمة السد ددابرانية ،وقانون الصد ددحافة واالتصد دداال

من الععد الدولي ال ا

لجعلعا متطابقة مع المادة 19

بالحقوق المدنية والسد د ددياسد د دديةا (م) االمتناع عن ت ويف الصد د ددحفاان والمدافعان

عن حقوق اإلنسدان الذين يمارسدون حقعم في حرية التعبار وعن مضدايقتعم واعتقالعم واحتجا هم ومالحقتعم
عن ترائم معرفة بوبا ار مبعمةا ( ) الس د ددعر على أن ت ض د ددع ك االنتعاقا

والمدافعان عن حقوق اإلنس د د د ددان لتحقيقا

المرتكبة ي د ددد الص د ددحفاان

معمقة ومحايدة في أقرم ا تاا ،وأن ُيحاقم المس د د د دداولون عنعا

ويدانون بعقوبا
ُ
الال مة ،بما فاعا التداوار التاد د دريوية ،لض د ددمان االس د ددتقاللية التامة للس د ددلطة العليا لوس د ددائ اإلعالم الس د ددمية
تتناس د د د ددع مع خطورة أفعالعم ،وأن يناا الض د د د ددحايا تعويض د د د ددا ا (د) ات اذ تميع التداوار

البصرية واالتصاال
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لجندة منداهضد د د د د د ددة التعدذيدع عن قلقعدا البدالع إ ال تقدارير تفادد ووقوع اعتددالا

متكررة على

-24

وأعربد

الجمويا

أو حرية التعبار ،والذين تفاد التقارير بشنعم تعريدوا بانتظام للتعذيع أو سدول المعاملة في أماقن

المعاريد ددان السد ددياسد دداان والمدافعان عن حقوق اإلنسد ددان الذين يسد ددعون إلى ممارسد ددة حقعم في حرية تكوين

الحبس أو االحتجا لدى الا ددروة على إثر عمليا اعتقاا واحتجا تعس دد.ية وتحيل اللجنة علماً بالجعود
التي وذلعا البلد ماخ اًر لمراقبة المظاه ار العامة وكفالة مرورها بسد د د ددالم ،لكنعا تشس د د د د لالسد د د ددت دام المفرط
وغار المتناسد ددع للقوة على أيدي موظفي إنفاذ القانون أثنال المظاه ار العامة السد ددلمية ،وهو أمر يتعارض

مع اإلوار التا دريعي الذي ينظم ممارسددة حرية التجمع واالحتجا السددلماان وأشددار اللجنة مع القلق إلى
تقدارير تفادد بدشن موظفان مكلفان بدشنفداذ القدانون أولقوا في  28شد د د د د د دبداط/فبراير  2018الدذخارة الحيدة لتفريق

محتجان كدانوا قدد تجمعوا تلقدائيداً في لومي للتندديدد بدارتفداع سد د د د د د ددعر المنتجدا
()31
ش ص واحد وإ ابة العديد من األش ا بجروح

البتروليدة ،ممدا أدى إلى وفداة

وأو د د د د د اللجنة المعنية بحقوق اإلنسد د د د ددان توغو بالقيام بما يلي (أ) تنقي القانون رقم 010-2019
-25
المارخ  12تم/أغسد د د د د د ددطس  2019والمع ّإلددا للقدانون رقم  010-2011المارخ  16أيدار/مدايو  2011وعددف
التشقد من أنق مطاوق للمادة  21من الععد الدولي ال ا بالحقوق المدنية والس د ددياس د دديةا (م) الس د ددعر على
إترال النيدابدة العدامدة تحقيقدا
اإلعداما

محدايددة ومعمقدة دون تدشخار في أي ادعدالا

بداالسد د د د د د ددت ددام المفرط للقوة أو

خار نطاق القض ددال على أيدي أعوان الدولة أثنال المظاه ار  ،والعم على مالحقة المس دداولان

عنعا ،وفي حاا ثبو مسد د د دداولاتعم ،معاقبتعم وتعويض الضد د د ددحاياا ( ) التشقد من أن األحكام التا د د د دريوية
والتنظيمية التي تنظم اسد ددت دام القوة مطابقة للمعايار الدولية ،والسد ددعر على تطباق قوا

عنيفة قب است دام القوة أثنال مراقبة المظاه ار
-26

وأو د

()32

األمن تداوار غار

لجنة مناهضدة التعذيع توغو باإلف ار على وتق االسدتعجاا عن تميع األشد ا

الذين

ما الوا محتجزين ألنعم دافعوا عن ترائعم أو ش د د د دداركوا في مظاه ار س د د د ددلمية ،وي د د د ددمان تقديم تعويض د د د ددا

لضدحايا االحتجا التعسدفيا ويدمان حماية المعاريدان السدياسداان والمدافعان عن حقوق اإلنسدان وغارهم

من ممثلي المجتمع المدني من أعماا الت ويف والعن
وي ددمان إترال تحقيقا

التي يمكن أن يتعريد د د د دوا لعا بس د د د ددبع أنا د د د ددطتعما

فورية ومحايدة وفعالة في ادعالا

االس ددت دام المفرط للقوة ،أو التعذيع ،أو س ددول

المعاملة ،أو اإلعدام خار نطاق القضددال في حق المعاريددان السددياسدداان ،والمدافعان عن حقوق اإلنسددان،

وأعضال منظما
-4

المجتمع المدني ،وبدل المالحقا

حظر جميع أشكال الرق
-27

القضائية المناسبة

()33

()34

أو دى المقرر ال ا

المعني بششدكاا الرق المعا درة ،بما في ذلس أسدباوعا وعواقبعا ،توغو بشن

تعال  ،على س ددبا األولوية ،القبوا االتتماعي المتش د د لعم األوفاا ،بما في ذلس من خالا ممارس ددا
مث االسددتتمان ،والعادا

بما في ذلس في حاال

والمعتقدا

التقلادية والدينية التي يمكن أن تادي إلى إيذال األوفاا واسددتهاللعم،

شد ددباعة بالرق وأور المقرر ال ا

الدور الحاسد ددم لحمال

الووني باد د ددشن تجريم عم األوفاا و وا األوفاا وغار ذلس من الممارسد د ددا

التوأية على الصد ددعاد

الضد د ددارة ويمكن أن يسد د ددعم

الت ارسد د العام القوي باد ددشن حظر عم األوفاا و وا األوفاا وغار ذلس من الممارسد ددا

هاماً في تعزيز ثقافة احترام حقوق الطف ومساواة النسال والفتيا
-28

()35

الضد ددارة إسد ددعاماً

وأش د د د ددار فريق األمم المتحدة القطري إلى أن المعايار الدنيا للقض د د د ددال على االتجار باألشد د د د د ا
عدم وتود إترالا

ال تُحترم احتراماً تاماً ،فالحظ على ال صد د ددو
والتوتق نحو خدما مناسددبة ،فضدالً عن التطباق الضددويف للسددياسددا

رسد د ددمية للتعرف على هوية الضد د ددحايا
المتعلقة بمالحقة الجناة وشددركائعم

وفي هذا الصد دددد ،أو د ددى الفريق توغو بالتعجا في إناد ددال اللجنة الوونية لمكافحة االتجار باألش د د ا

6
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وإقدامدة تليدا

للتعرف على هويدة يد د د د د د دحدايدا االتجدار وتطباق القوانان لمعداقبدة مرتكبيدق ،وتطباق االتفداقدا

الثنائية والمتعددة األوراف في مجاا مكافحة االتجار
-29

المعني بششكاا الرق المعا رة ،بما في ذلس أسباوعا وعواقبعا ،توغو بشن

وأو ى المقرر ال ا

توسدع والية مفتاديا

()36

العم لتادم المنا ا ال ا دة بغية يادة عدد عمليا

التفتيل والهراما

المفرويدة

على أربام العم بسد ددبع اسد ددتهالا عم األوفاا ،وال سد دديما في القطاع المنزلي وأو د ددى المقرر ال ا

أيضد ددا توغو بشن تنظم باد ددك منعجي ورام تدريع وتحسد دديس وتوأية تركز على القوانان واللوائ التنظيمية
القائمة المتعلقة بعم األوفاا ،للقضد د د د د د دداة وغارهم من العاملان في المعن القانونية وموظفي ال دمة المدنية

وإنفاذ القانون على مستوى المقاوعا

()37

جيم -الحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية
-1

الحق في العمل وفي ظروف عمل عادلة ومواتية
-30

()38

المعني بشش د ددكاا الرق المعا د درة ،بما في ذلس أس د ددباوعا وعواقبعا ،عن قلقق

أعرم المقرر ال ا

ألن مفتا د د د ددي العم ال تتوافر لديعم القدرة والموارد الكا ية إلترال ر د د د ددد فعاا ومنعجي في تميع األماقن

التي قد ينتاد د د ددر فاعا عم األوفاا وتحديد الحاال الفردية وعالوة على ذلس ،ال ُيسد د د ددم لمفتاد د د ددي العم
بالو ددوا إلى المنا ا ال ا ددة ،مما يعني أن العبودية المنزلية ال تزاا مس ددشلة خ.ية وغار معالجة إلى حد

قبار ،مما يادي إلى اس ددتمرار اإلفال من العقام وباإلي ددافة إلى ذلس ،ناد اًر ما تُقدىم ش ددكاوى ي ددد أربام
عم خدم المنا ا ألنعم غالباً ما يكونون من أفراد األسد د درة وُذ إلقر الفسد د دداد كعام يعوق في بعض الحاال

مقايد د دداة مرتكبي عم األوفاا ألنق عام يحوا دون المالحقة القضد د ددائية في القضد د ددايا الجنائية المتصد د ددلة
باالتجار باألوفاا

-2

()39

الحق في الضمان االجتماعي
-31

()40

الحظ فريق األمم المتحدة القطري أن توغو باش د ددر ووي د ددع س د ددياس د ددة وونية للحماية االتتماأية

للفترة  2029-2020تعددف إلى تعميم الحمدايدة االتتمداأيدة وش د د د د د د دددد على الجعود المبدذولدة إلدمدا النع
القائم على حقوق اإلنسد ددان ومراعاة تميع مظاهر الضد ددع

في إوار ويد ددع هذه االسد ددتراتيجية ،وأشد ددار إلى

ي د د د ددرورة اس د د د ددتمرار هذه الجعود ومن ثم كفالة أن إعماا الحق في الض د د د ددمان االتتماعي لم يعد حقاً تزئياً
لألشد د د د د ا الذين يعملون في القطاع غار الرس د د د ددمي ومن تانع تخر ،دعا الفريق توغو إلى مض د د د دداعفة
الجعود ،وال س د دديما من خالا المس د دداعدة الدولية ،الس د ددتكماا وي د ددع الس د ددياس د دة الوونية لحماية الطفولة التي

أشار منظمة األمم المتحدة للطفولة إلى أنعا قاد التحضار
-3

الحق في مستوى معيشي الئق
-32

أعرم المقرر ال ا

()41

()42

المعني بشش د ددكاا الرق المعا د درة ،بما في ذلس أس د ددباوعا وعواقبعا ،عن قلقق

من أن ورام التنمية واالسد د ددتثمار في توغو ال تسد د ددتند بما يق الكفاية إلى نع قائم على حقوق اإلنسد د ددان -

مما يادي إلى اسد د ددتجابا للحد من الفقر تعو ها الفعالية وماد د دداركة أ د د ددحام الحقوق وتفتقر إلى الاد د ددموا
والا د د د ددفا ية والحظ المقرر ال ا ووتق عام أن اس د د د ددتراتيجيا الحد من الفقر و إل
يد د د د دع مع التركاز على
ُ
الفر والموارد االقتصددادية ،ولكنعا أخفق في إد ار أهداف ترمي إلى تيسددار تعاتة واتة يتمتع فاعا األفراد

األقثر يدعفاً بمسدتوى مويادي مالئم ويحظون فعالً بالحقوق األسداسدية ،وهو أمر أسداسدي لمنع أشدكاا الرق
()43
المعا رة
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-4

الحق في الصحة
-33

()44

أشد د دداد فريق األمم المتحدة القطري وتوغو لتعجالعا وويد د ددع خطة اسد د ددتجابة اتتماأية-اقتصد د ددادية

لأل مة المتصد ددلة بجائحة كوفاد 19-ولويد ددععا خطة إنعات اقتصد ددادي لما بعد الجائحة غار أنق شد ددجععا

على مض د دداعفة الجعود ،من خالا التعاون المتعدد األوراف ،وال س د دديما عن وريق ما يلي (أ) ت ص د دديص
مزيدد من الموارد لتعزيز قدد ار موظفي القطداع الطبي وللرعدايدة النفسد د د د د د ديدة-االتتمداأيدة والصد د د د د د دحدة العقليدةا

(م) تنفاذ خطة فعالة للحد من معدال

و يا

األمعا

والري د ددعا ( ) ي د ددمان تس د ددجا فعاا عند الوالدة

لجميع األوفاا ،وكذلس فر د د ددة متسد د دداوية للو د د ددوا إلى التعليم ،والرعاية الصد د ددحية ،وال دما

االتتماأية

األخرى ،بما في ذلس لألوفاا غار المسد دجىلان أو الذين ال يملكون ش ددعادة ماالدا (د) تحس ددان نظام الرعاية
الصددحية ،ال سدديما من خالا ات اذ تداوار إيددا ية باددشن العياق األسدداسددية والموارد المكرسددة لصددحة األم،
بما في ذلس تدريع القاوال  ،ومن خالا التركاز على الرعاية الص د د د د د ددحية المقدمة إلى األمعا

والري د د د د د ددع

خالا الحم والوالدةا (ه) تعزيز القطاع الص د د د د د ددادالني من أت المكافحة بفعالية ي د د د د د ددد أمراض من قبا

المالريا وغارها من األمراض السارية وغار السارية
-34
و يا

اللجنة المعنية بحقوق اإلنس ددان توغو بما يلي (أ) مض دداعفة تعودها من أت الحد من

وأو د د

األمعا

واإلتعاض بحا

()45

الناتجة عن حاال

اإلتعاض الس د درية من خالا تكايف لوائحعا التنظيمية المتعلقة بالحم

يمكن للنسدال الو دوا بفعالية إلى إتعاض مادروع وتمنا (م) تنقي تادريعاتعا الجنائية
الجنائية النس د ددال والفتيا

اللواتي كن يلجشن إلى األوبال وغارهم من موظفي

لض د ددمان أال تتعرض للعقوبا

وإلى تثقيف تنس د د د د د ددي كام للرتاا والنس د د د د د ددال والفتيا

والفتيان في مجموع البلد ،بما في ذلس في المناوق

القطاع الطبي الذين يسد دداعدونعنا ( ) يد ددمان الو د ددوا الكام إلى خدما

الري.ية والنائية
-5

()46

الحق في التعليم
-35

الصد ددحة الجنسد ددية واإلنجاوية

()47

أو د د د د د

الاونسد د د د ددكو توغو بشن تنفذ بالكام أحكام اتفاقية مكافحة التمااز في مجاا التعليم التي

د دددق علاعا في عام 2011ا وتكرن مبدأ عدم التمااز في المرس د ددوم رقم  016-75المارخ  6أيار/مايو ،1975

وتنق المرسد د د د ددوم لتكف تدريجياً  12سد د د د ددنة من التعليم االوتدائي والثانوي المجاني المموا من القطاع العام
وأو د د د د د الاونسد د د د ددكو أيضد د د د داً توغو بشن تكف التنفاذ الكام للتعليم اإللزامي قب االوتدائيا وتعز التداوار
الرامية إلى يدمان تودة التعليم من أت يدمان اقتسدام الطالم المعا ار

المناسدبة وأو د

كذلس توغو

بددات دداذ تددداوار لمكددافحددة عمد األوفدداا في العمد المنزلي وتنقي المرسد د د د د د ددوم رقم 1556/MPFTRAPS

المارخ  22أيدار/مدايو  2020بغيدة تحدديدد العمد ال طار المحظور على األوفداا في توغو لضد د د د د د دمدان عددم
حالولة العم دون تعليم األوفاا في المدارن

-36

()48

وأشداد فريق األمم المتحدة القطري وتوغو للجعود المبذولة في تنفاذ التو ديا

المتعلقة بالحق في

التعليم ،وال س دديما التقدم المحر يما يتعلق بمعدا االلتحاق بمدارن التعليم االوتدائي ،الذي قارم نس ددبة 100
والفتيدان في المددرسد د د د د د ددة االوتددائيدة ،في إودار ورندام الطوارئ للتنميدة

في المدائدة والتكدافا تقريبداً وان الفتيدا
المجتموية ،مع ونال هياق أسد دداسد ددية للتعليم تتي ألقثر من  600 000تلماذ ظروفاً د ارسد ددية مح ىسد دنة غار

اوتدال من المس د ددتوى الثانوي حتى التعليم العالي وأو د ددى
أنق أش د ددار إلى تزايد الفوارق وان الفتيا والفتيان
ً
()49
الفريق الحكومة وتسريع التداوار الرامية إلى إبقال الفتيا في المدرسة
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دال -حقوق أشخاص محددين أو فلات محددة
-1

النساء

()50

أشدار اللجنة المعنية بحقوق اإلنسدان إلى أن على توغو أن تقوم على وتق االسدتعجاا بما يلي

-37

(أ) تنقي القوانان الوونيدة ،ومنعدا القوانان العر يدة ،المتعلقدة وويد د د د د د ددع المرأة ،وإلهدال وتعدديد تميع األحكدام
بالحقوق المدنية والس د د د ددياس د د د ددية ،وال س د د د دديما تلس

التماازية تجاهعن التي ال تتطاوق مع الععد الدولي ال ا

المتعلقة بالزوا  ،بما في ذلس تعدد الزوتا  ،وباإلر والملكيةا (م) تكثيف إترالاتعا يد د د ددد الممارسد د د ددا

العر ية التماازية ،بما في وذلس الزوا القس د د ددري ،مع الس د د ددعر ،في تملة أمور ،على اإلدارة العادلة للتركا

والتحسديس في المناوق الري.ية با ثار الضدارة لعذه الممارسدا ا ( ) تعزيز أنادطة تثقيف وتحسديس عامة

الجمعور من أت القض د ددال على القوالع النمطية الجنس د ددانية ،ومكافحة تبوية المرأة وتا د ددجيع احترام األدوار
والمساوليا

-38
العن

الماتركة وان المرأة والرت في األسرة والمجتمع

وأو د د د

()51

اللجنة المعنية بحقوق اإلنس د ددان توغو بمض د دداعفة تعودها لمنع ومكافحة تميع أش د ددكاا

ي د ددد المرأة ،وال س د دديما عن وريق ما يلي (أ) تنقي القانون الجنائي لتعريف وتجريم العن

علاعا لالغتصد د د د ددام الزوتي مع تلس المنصد د د د ددو

المنزلي

تحديداً ،من تعة ،وموالمة العقوبة المنصد د د د ددو
للعن با د ددك عام ،من تعة أخرىا (م) النظر في اعتماد قانون متكام  ،بالتا د دداور مع المجتمع المدني،
من أت منع ومكافحة ومعاقبة تميع أشد د د ددكاا العن

علاعا

يد د د ددد النسد د د ددال والفتيا  ،بما في ذلس أشد د د ددكاا العن

المنزلي ،سد دوال في الحياة العامة أو الحياة ال ا ددةا ( ) تكثيف تعودها لتحس دديس قض دداة المحاقم والنيابة

العددامددة وأفراد قوا

المنزلي ،وات دداذ تميع التددداوار

حفظ النظددام وعددامددة الجمعور بددا ثددار الض د د د د د د ددارة للعن

الال مة ،بما فاعا تداوار الحماية ،للسدماح لضدحايا االغتصدام بالو دوا إلى العدالة ،وال سديما أثنال تائحة

قوفاد19-ا (د) موا ددلة تعودها في مجاا التحس دديس ووي ددع اس ددتراتيجيا

تائحة كوفاد ،19-من أت القضال على تاويق األعضال التناسلية األنثوية

-39

تديدة للتدخ  ،ال س دديما أثنال

()52

وتو د د د ددي اللجنة المعنية بحقوق اإلنس د د د ددان توغو بشن تكف التنفاذ الفعلي ألحكام القانون الجنائي

التي تجرم العن

الجنسد د دداني وأن تجري تحقيقا

وا ية في تميع حاال

هذا العن

بغية يد د ددمان محاقمة

الجناة ومعاقبتعم على النحو الواتع وحص د ددوا الض د ددحايا على الجبرا وأو د د توغو أيض د داً وتوفار تدريع
إلزامي باد د ددشن مقايد د دداة مرتكبي أعماا العن الجنسد د ددي والجنسد د دداني لجميع موظفي إنفاذ القانون والموظفان
القض ددائاان وموا ددلة حمال

التوأية القائمةا وأو د

توغو كذلس بض ددمان حص ددوا تميع ي ددحايا العن

الجنساني على المشوى ،وعلى الرعاية الطبية ،والدعم النفسي ،والمعونة القضائية الال مةا وموا لة الجعود

الرامية إلى القضال على تاويق األعضال التناسلية األنثوية
-40

والحظ المقرر ال ا

النس د ددال والا د ددبام في

()53

المعني بششكاا الرق المعا رة ،بما في ذلس أسباوعا وعواقبعا ،أن مااركة
يعانان من

د ددنع القرار ال تزاا محدودة وعالوة على ذلس ،ال تزاا النس د ددال والفتيا

عدم المسد د دداواة والتمااز في الجوانع االقتصد د ددادية والقانونية واالتتماأية والسد د ددياسد د ددية من حياتعن وتتعرض

الجنسي والجنساني وال يزاا وا األوفاا ماكلة مثارة للقلق تاثر

العديد من النسال والفتيا أيضاً للعن
باك غار متناسع على الفتيا رغم الجعود التي تبذلعا الحكومة والزعمال التقلاديون والديناون
-41

وأور فريق األمم المتحدة القطري اس د د د د ددتمرار الممارس د د د د ددا

اإلر  ،وكددذلددس مظدداهر التمااز والعن

التماازية ،ال س د د د د دديما في مجاا حقوق

القددائمددة على نوع الجنس وقدداا إن هددذه المعدداينددة تاكددد اسد د د د د د ددتنتددا

المقررة ال ا ددة المعنية بشش ددكاا الرق المعا د درة ،بما في ذلس أس ددباوعا وعواقبعا ،التي أقد
النسد د ددال والفتيا

يعانان كذلس من العن

تاثر باك غار متناسع على الفتيا
GE.21-15721

()54

أن العديد من

الجنسد د ددي والجنسد د دداني وال يزاا وا األوفاا ماد د ددكلة مثارة للقلق

رغم الجعود التي تبذلعا الحكومة والزعمال التقلاديون والديناون

()55
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-42

المعني بششكاا الرق المعا رة ،بما في ذلس أسباوعا وعواقبعا ،توغو بشن

وأو ى المقرر ال ا

تض د د د ددمن إلهال تميع أش د د د ددكاا الزوا المبكر والقس د د د ددري ،بما في ذلس عن وريق يادة الس د د د دن الدنيا للزوا

إلى  18سنة بالنسبة للفتيا
-2

األطفال
-43

()56

()57

أو د د

اللجنة المعنية بحقوق اإلنسد ددان توغو باعتماد تا د دريعا

تحظر

د دراحة وبالكام تميع
الص د ددلة ،وفت

أش د ددكاا العن ي د ددد األوفاا في تميع الس د ددياقا ا وتطباق األحكام التاد د دريوية القائمة ذا
تحقيقا ومحاقما منتظمة كلما ُك إلاد د دف حاال ُياد د ددتبق في أنعا تنطوي على إيذال األوفاا ،بما في ذلس
العن الجنس د د ددي ،من أت معاقبة الجناة وتقديم تعويض د د ددا للض د د ددحايا ،بما في ذلس خدما إعادة التشها

والرعاية الصد د ددحية التي تاد د ددم الدعم النفسد د ددي وأو د د د اللجنة أيض د د داً توغو وويد د ددع حد لظاهرة العبودية
المنزلية بشناددال تليا ر ددد فعالة ويددمان تسددجا الاددكاوى والتحقيقا واإلدانا بطريقة منعجية وفعالةا
وموا لة حمال

-44

التوأية والتدريع باشن حماية الطفولة لفائدة المدرسان والقادة التقلاديان والديناان

وأُولإلع المقرر ال ا

()58

المعني بششكاا الرق المعا رة ،بما في ذلس أسباوعا وعواقبعا ،بشن األوفاا

يعملون بصد د ددورة روتانية في أس د د دوأ أشد د ددكاا عم األوفاا في م تل

االقتصد د ددادية وعالوة على

القطاعا

ذلس ،يبدو أن عم األوفاا في قطاع العم المنزلي ظاهرة منتاد د د د د د درة على نطاق واس د د د د د ددع في توغو وهو

متجذر بعمق في األنماط االتتماأية والثقا ية ،وتيسره تركة الفقر وعدم المساواة

()59

-45

والحظ المقرر ال ا

المعني بششد ددكاا الرق المعا د درة ،بما في ذلس أسد ددباوعا وعواقبعا ،أنق على

الرغم من الجعود التي تبذلعا الحكومة لض د د د د ددمان تس د د د د ددجا تميع األوفاا حس د د د د ددع األ د د د د ددوا عند الوالدة،

فشن  40,9في المائة فقل من األوفاا دون سددن ال امسددة لديعم شددعادة ماالد ويعريددعم ذلس باددك كبار
ل طر الوقوع ي د ددحايا لعم األوفاا و وا األوفاا وغار ذلس من أش د ددكاا االس د ددتهالا ألن األوفاا الذين

ال يحملون ش د ددعادا ماالد معري د ددون عموماً أقثر من غارهم النتعاقا
()60
غار متناسبة في الحصوا على حقوقعم
-3

حقوق اإلنس د ددان ويعانون من قاود

المةاجرون والالجلون وملتمسو اللجوء والمشردون داخليا
رحب المفويد ددية بكون توغو تسد ددتضد دديف بسد د ال  10 865التتاً من  19تنسد ددية م تلفة ومن
-46
وان هاالل الالتتان ،سد د ددجل المفويد د ددية الالتتان الهاناان كالتتان للوهلة األولى بموافقة الحكومة وعلى

الرغم من ذلس ،فشنعم ال ُيعترف وعم رسد د د ددمياً كالتتان بموتع أي تا د د د دريع رسد د د ددمي ومعظم الهاناان الذين
تس د د د د ددتض د د د د دديفعم توغو ،فضد د د د د دالً عن الالتتان الروانديان وغارهم ،التتون واا أمدهم وفي حان أن قانون
الجنسددية التوغولية يسددم بالتجنس ك يار القتسددام الجنسددية التوغولية ،فشن التجنس ال يزاا ممارسددة نادرة

تداً ،وال يسم القانون با دوا الجنسية ولذلس ،فشن أي التئ يرغع في الحصوا على الجنسية التوغولية
يجع أن يت لى عن تنسداتق األ دلية وأو د المفويدية توغو وتسدعا الحصدوا على الجنسدية التوغولية

لالتتان الذين واا أمدهم ويستوفون شروط قانون الجنسية التوغولية
-4

()61

عديمو الجنسية
-47
الحظ المفويية أن توغو ويع خطة عم وونية باشن القضال على انعدام الجنسية تماياً
مع اسد د د ددتنتاتا وتو د د د دديا إعالن أوادتان وخطة عم الجماعة االقتصد د د ددادية لدوا غرم أفريقيا باد د د ددشن
القضددال على انعدام الجنسددية ومن شددشن اعتماد هذه ال طة رسددمياً تحسددان التنسدداق وان السددلطتان التنفاذية
والتاد د د د د د دريوية في توغو لتحقاق نفس العدف مع تحديد وايد د د د د د د للموارد الال مةا واإلش د د د د د ددارة إلى ال طوا
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 للو د ددوا إلى هدف في،  بما في ذلس تحديد واي د د للمسد دداوليا، اإلدا ار

الملموسد ددة التي تت ذها م تل

غض د د ددون فترة منية محددةا وتحس د د ددان قدرة المجتمع الدولي على دعم تعود الدولة من خالا اإلش د د ددارة إلى
 مما يسدع ودوره تعبتة الموارد من المجتمع الدولي واألوسداط األقاديمية والقطاع،وأنادطة ملموسدة

إترالا

 من وان تعا أخرى وأو د د المفويد ددية توغو بشن تعتمد رسد ددمياً خطة عملعا الوونية للقضد ددال، ال ا
)62(
ًعلى انعدام الجنسية ويمان تنفاذها تنفاذاً كامال
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