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 مجلس حقوق اإلنسان 

 الفريق العامل المعني باالستعراض الدوري الشامل

 الدورة األربعون 

 2022شباط/فبراير  4 -كانون الثاني/يناير  24

 *موجز ورقات المعلومات المقدمة من الجهات صاحبة المصلحة بشأن توغو  

 نتقرير مفوضية األمم المتحدة السامية لحقوق اإلنسا  

 معلومات أساسية -أوالا  

، مع مراعاة دورية االستعراض  16/21و  5/1أُعّد هذا التقرير عماًل بقراري مجلس حقوق اإلنسان   -1
 (1)زهة 27الدوري الشاام.  والتقرير موز  لوراا  المعلوما  المقدمة لل  االساتعراض الدوري الشاام. م  

لما   ويتضااااام   م  الجها  صااااااحبة الموااااالمة وهو مقدو في شاااااب. موز  ققىدًا بالمد ا اوااااا  لعدد ال 
 فرعًا مستقاًل لمساهمة المؤسسة الوطنية لمقوق اإلنسان المعتمدة بناًء عل  التقىد ال ام. بمبادئ باريس 

مة من المؤسسسسسسسسسسة الوونية لحقوق اإلنسسسسسان المعتمدة  نا ا   -ثانياا   المعلومات المقدَّ
 على التقيد الكامل بمبادئ باريس

ن بالجهود التي قبذلها المبومة في ساااااااابى. قهى ة  رو   أشاااااااااد  اللجنة الوطنية لمقوق اإلنسااااااااا -2
أفضااااااا. الحتجاص ا شااااااارات المسااااااالورة حريتهل وأعررر ع  ارقياحها للتدابىر المترذة اساااااااتجابة لل  وراء  

غىر أنها قشاااااااااااااعر بالقل  لصاء نق     2020في عاو   ممتج اً  1  048، بما في ذلك اإلفراج ع  19-كوفىد
الطبي في السااااااااااااااجون م  أزا. قوفىر الرعااةاة الطبياة ال اا ياة للممتج ي     المراف  الطبياة ومو يي اإلطاار 

وراإلضاااااافة لل  ذلك، ةسااااااور اللجنة الوطنية القل  لصاء اكت،اا الساااااجون، الذي ي يد م  قياام  ب ء وقىرة 
معالجة القضاااااةا  وحثر المبومةى عل  بذ  ك. زهد ممب  للترمي  م  اكت،اا السااااجون، وذلك بوسااااا .  

ى  قدابىر بديلة لالحتجاص واعتماد اسااااااااتراقيجية إلعادة اإلدماج  ودعر الساااااااالطا   القضااااااااا ية لل   منها قطب
لصاء عدو وزود صن انا  الحتجاص النسااااء في   أةضااااً اإلساااراي في التمقى  في القضااااةا  ويسااااور اللجنة القل   

  (2)مع،ل وحدا  التمقيقا  ا ولية

  

 قودر هذه الوثيقة م  دون قمرير رسمي  *
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بااحلماااق ا ليااة الوطنيااة لمنع   2018ورحباار اللجنااة الوطنيااة لمقوق اإلنساااااااااااااااان بااالقياااو في عاااو   -3
بىد أنها شاااااااااادد  عل  ضاااااااااارورة    2019التعذيب )ا لية الواا ية الوطنية( باللجنة ورتيعىلها ابتداء م  عاو  

يعالية  وأعررر ع  القها  ق ويد ا لية الواا ية الوطنية بمى انىتها الراصة لتمبىنها م  االضطالي بمهمتها ب
لصاء ب ء وقىرة التمقيقا  في ادعاءا  التعذيب أو لساااااااااااااااءة المعاملة، بما في ذلك قلك التي ادمتها اللجنة  

  (3)لل  السلطا   وحثر المبومة عل  فتح واست ما  التمقيقا  في هذه االدعاءا 

، قعاااني زميع  2020ار/مااار  والح،اار اللجنااة الوطنيااة أناا  منااذ  هور أو  حااالااة في قوغو في  ذ  -4
ورمجرد لعالن حالة الطوارئ     19- زوانب المياة االزتماعية واالاتوااادةة والمؤسااسااية ا ثار الساالبية لوراء كوفىد 

يتول  قجميع ك. االدعاءا  المتعلقة بانتهاكا  حقوق اإلنساان المتوالة    الوامية، أنشا   اللجنة الوطنية مرصاداً 
بهد  ققدةل قوصايا  لل  المبومة م  أز. قمساى  حماةة حقوق اإلنساان في هذه  بحدارة حالة الطوارئ الوامية  

اليترة االسااااااتثنا ية  واد واص المرصااااااد، ،ال  قمقيقاق ، عل  عشاااااار حاال  انتهاكا  م عومة لمقوق اإلنسااااااان  
اء عل   وقشام. هذه االنتهاكا  االغتوااو واالعتد     19- ُنسابر لل  القوة الراصاة المشاتركة لمبافمة وراء كوفىد 

الغىر بالضاااااارو والتعني  والعنص المتعمد و،سااااااا ر في ا رواق البشاااااارية  واد أحالر اللجنة الوطنية االدعاءا   
   ( 4) لل  السلطا  المرتوة، وال قتوفر حت  ا ن أي معلوما  ع  نتا ج التمقيقا  

 المعلومات المقدمة من الجهات األخرى صاحبة المصلحة -ثالثاا  

(6)والتعاون مع اآلليات والهيئات الدولية لحقوق اإلنسان (5)االلتزامات الدوليةنطاق  -ألف 
 

بالتواااااااااادي  عل  البروقوكو  اال،تياري الملم  بالعهد    9و  4و 3أوصاااااااااار الوراا  المشااااااااااتركة   -5
  (7)الدولي الرات بالمقوق االاتوادةة واالزتماعية والثقا ية

عل  البروقوكو  اال،تياري القياقية القضاااء عل  زميع  وأوصاار من،مة العيو الدولية بالتواادي    -6
أشااااااااابا  التمىى  ضاااااااااد المرأة، والبروقوكو  اال،تياري الملم  بالعهد الدولي الرات بالمقوق االاتواااااااااادةة  

، واقيااقياة عادو  (189رال )  2011واالزتمااعياة والثقاا ياة، واقيااقياة من،ماة العما. الادولياة للعماا  المن لىى ،  
  (8)زرا ل المرو والجرا ل المرق بة ضد اإلنسانية، ون،او روما ا ساسيققادو 

بش ن السالمة    176بالتودي  عل  اقياقية من،مة العم. الدولية رال    3وأوصر الوراة المشتركة   -7
2023والومة في المنازل، بنهاةة عاو 

(9)  

قوغو عل  معاهدة ح،ر ا سااالمة    وأوصااار المملة الدولية للقضااااء عل  ا سااالمة النووية ب ن قوااادق  -8
   ( 10) النووية باعتبار ذلك مس لة دولية ملمة، ور ن قشجع الدو  ا ،رى عل  االنضماو لل  المعاهدة 

م    6-34ققدةل اإلعالن المنواوت علي  في المادة   '1'وأوصار من،مة العيو الدولية بما يلي    -9
بروقوكو  المىثاق ا فريقي لمقوق اإلنساااااااان والشاااااااعوو بشااااااا ن لنشااااااااء الممبمة ا فريقية لمقوق اإلنساااااااان  

قوزي  دعوة    '2'والشااااااعوو للسااااااماق لمفراد والمن،ما  غىر المبومية بالوصااااااو  المباشاااااار لل  الممبمة  و
معني باالحتجاص التعساااااااااااااايي  دا مة لل  اإلزراءا  الراصااااااااااااااة لممل المتمدة وابو  صيارا  اليري  العام. ال

والمقرر الرات المعني بالم  في حرية التجمع الساالمي وق وي  الجمايا  والمقرر الرات المعني بالم   
متابعة رساالة المقرري  الراصاى  بشا ن القىود المدرزة في اانون التجمع   '3'في المياه والوار  الوامي  و

2019والت،اهر السلمىى  في عاو 
(11)  

للجنة ا فريقية لمقوق اإلنسااااااان والشااااااعوو بالتواااااادي  عل  الواااااابو  التالية لمقوق  وأوصاااااار ا -10
بروقوكو  المىثاق   '2'بروقوكو  الن،او ا سااساي للممبمة ا فريقية للعدالة وحقوق اإلنساان  و '1  'اإلنساان
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م    (6)34ا فريقي لمقوق اإلنسااان والشااعوو الرات بالمساانى   كما أوصاار بتقدةل لعالن بموزب المادة  
  (12)البروقوكو  المنشئ للممبمة ا فريقية لمقوق اإلنسان والشعوو

(13)اإلوار الووني لحقوق اإلنسان -با  
 

بحلغاء القوانى  التي ققىد المريا  المدنية، ال ساااايما القانون الجديد   12أوصاااار الوراة المشااااتركة   -11
المتعل  بمرية التجمع والمشاااااااااااركة في ال،اهرا  العامة بطريقة ساااااااااالمية، وراعتماد مشااااااااااروي اانون لتع ي   

، ورمراعاة الروااااااااااا   المتعلقة  2021وحماةة حقوق المدافعى  ومرسااااااااااوو قنيىذي لهذا القانون بنهاةة عاو  
ة المدافعا  ع  حقوق اإلنساااااااااااان، ومنشااااااااااااء  لية مؤساااااااااااساااااااااااية لتوفىر حماةة فعلية للمدافعى  بملو   بمماة
  (14)، ورضمان بى ة عم.  منة للمدافعى 2023 عاو

باستعراض اانون العقورا  واانون الومافة واالقوا  واانون ا م     6وأوصر الوراة المشتركة   -12
فضاااااااا. الممارسااااااااا  والمعايىر الدولية في مجا  حرية التعبىر   السااااااااىبراني ل ي قتماشاااااااا  هذه القوانى  مع أ

الذي   2019 و/أغساطس   12الواادر في    010-2019بتعدي. القانون    أةضااً  6وأوصار الوراة المشاتركة  
لل  زانب اانون العقورا  م  أز. ضاااامان    2011أةار/مايو    16الوااااادر في   010-2011ةعد  القانون  

م  العهد الدولي    19الم  ال ام. في حرية التجمع السااااااالمي، ورحصاااااااالق قشاااااااريعا  التشاااااااهىر وفقا للمادة  
الرات بالمقوق المدنية والسياسية، وراعتماد لطار لمماةة الوميىى  م  االضطهاد والترهىب والمضاةقة،  

اإلنترنر المعايىر الدولية، وراالمتناي ع  اعتماد أي اوانى  وروضااااااااااااع ،طة عم. لضاااااااااااامان امتثا  اوانى  
  (15)قن  عل  الراابة أو التمبل غىر المبرر في ممتوى وسا   اإلعالو االزتماعية والتقلىدةة

قعدي. اانون العقورا  بمىث ة ،ذ في االعتبار م    '1  '8وأوصاااااااااار الوراة المشااااااااااتركة  بما يلي -13
التعجىااا. باااعتمااااد اااانون زااديااد ليزراءا  الجناااا يااة    '2' يس وميهوو التواطؤ  والنااااحياااة الجناااا ياااة دور الر 

والمرت عل  أن ين  عل  عاادو ققااادو أعمااا  التعااذيااب، وعاادو مقبوليااة االعترافااا  والبيااانااا  المنت عااة  
ية  اعتماد مرسااوو قنيىذ اانون المساااعدة القانون   '3'بواسااطة التعذيب، وحذ  أي لشااارة لل  عقورة اإلعداو  و

  (16)وضمان قعميل هذا القانون عل  أصماو المه  القانونية وعامة النا 

بتعدي. القوانى  التي قن،ل اسااااااااتعما  القوة، ال ساااااااايما المرسااااااااوو    14وأوصاااااااار الوراة المشااااااااتركة   -14
بشااااا ن حيظ الن،او العاو واساااااتعادق ، لجعلها متماشاااااية مع المعايىر الدولية، مث. المبادئ    013-2013 رال

ا سااااساااية بشااا ن اساااترداو القوة وا سااالمة النارية م  زانب المو يى  المبليى  بحنياذ القوانى ، وذلك، عل   
ساتعما  القوة م  وز  الرواوت، باساتعراض ا ساس القانونية الساتعما  القوة وروضاع اواعد دقيقة بشا ن ا
باعتماد    أةضاااااً   14زانب اوا  ا م  في سااااياق حيظ الن،او أثناء الم،اهرا   وأوصاااار الوراة المشااااتركة  

اانون اإلزراءا  الجنا ية والمرت عل  قضاااااااامىن  عدو زواص ابو  االعترافا  وا اوا  المنت عة بواسااااااااطة  
ذلك الموااااو  عل  مساااااعدة مماو في مرحلة التعذيب، والضاااامانا  القانونية للوااةة م  التعذيب، بما في  

  (17)االحتجاص لدى الشرطة

تنفيذ االلتزامات الدولية المتعلقة بحقوق اإلنسسسسسان مع مراعاة القانون الدولي اإلنسسسسساني  -جيم 
 الواجب التطبيق

 المسائل الشاملة لعدة قطاعات -1 

(18)المساواة وعدو التمىى    
 

بسا  لصاالحا  إلصالة التمىى  بى  الجنساى  م  اانون الجنساية ع    13أوصار اللجنة المشاتركة   -15
 منح المرأة  ' 2' منح المرأة التوغولية الم  في نق. زنساااااىتها لل  أبنا ها عل  ادو المسااااااواة مع الرز.  و   ' 1  ' طري  
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ومنع فقدان النسااااااااااااااء   '3'والتوغولية الم  في نق. زنسااااااااااااااىتها لل  صوزها عل  ادو المساااااااااااااااواة مع الرز.   
  (19)التوغوليا  المجنسا  زنسىته  عند لنهاء ال واج  ومصالة أي قمىى   ،ر عل  أسا  الجنس

بحلغاء التجريل عل  ا فعا  الجنسااااية المثلية الرضااااا ية بى  البالغى    5وأوصاااار الوراة المشااااتركة   -16
با  التمريض عل  التمىى  أو ال راهية أو  في اانون العقورا   والتجريل والمعاقبة عل  أي شااااااااب. م  أشاااااااا

العنص التي قسااتهد  نساااء مجتمع الميل  وضاامان المساااواة بى  الجميع أماو القانون بحدراج المى. الجنسااي 
والهوية الجنسااااااانية ضاااااام  أسااااااس التمىى  المم،ورة المنوااااااوت علىها في الدسااااااتور التوغولي  وقشااااااجيع 

المملية إلصالة الممرما  والوصاال والتمى  الذي ةسااتهد  نساااء التثقي  الجنسااي دا،. ا ساار والمجتمعا   
بوضاااع لطار ممدد للمماةة م  التمىى  القا ل عل  المى.    أةضااااً   5مجتمع الميل  وأوصااار الوراة المشاااتركة  

  (20)الجنسي والهوية الجنسانية ليتيا  مجتمع الميل في مجا  العمالة والومة والتعليل

أن بعض القوالب النمطية والمعتقدا  قؤدي لل  ساالو  قمىى ي أو   10والح،ر الوراة المشااتركة   -17
، ا،تطص طي. موااو بالمه  وات. عل   2017حت  لل  ارق او زرا ل ضاد المواابى  بالمه   فيي عاو  

طقوساية   أيدي مرتطمي   ورعد أن ألقر الشارطة القبض علىهل، أكدوا أنهل ا،تطيوا الطي. الرق او زريمة 
   2019في قشاري  الثاني/نوفمبر  رًا  في الممبمة الجنا ية ببا  عاماً   45وُح ل عل  ،مساة أشارات بالساج   

بحنشاااااااء  ليا  رساااااامية فعالة لمماةة وقع ي  حقوق ا شاااااارات الموااااااابى     10وأوصاااااار الوراة المشااااااتركة  
  (21)بالمه  في قوغو

(22)اإلنسانالتنمية والبى ة وا عما  التجارية وحقوق   
 

لتوغو بساااابب  ،طىراً   أن قغىر المناخ ةشااااب. قهديداً   Just Atonement Inc (JAI)ذكر  من،مة  -18
ارقياي درزا  المرارة والتغىرا  في أنماط هطو  ا مطار وقدهور الساااااااااواح.  وأوصااااااااار اللجنة ب ن قعم. 

في المناط  الريمية والمضارية    قوغو عل  وز  السارعة عل  قع ي  التنمية المساتدامة والقادرة عل  الوامود
واالسااااتعداد لالنهيار الممتم. والوشاااايك للن،او المنا،ي  وينبغي أن ق ون قوغو مسااااتعدة السااااتيعاو ال يادة  
في قنق. ا فراد دا،. حدودها والت ي  مع هذه ال يادة،  ن قغىر المناخ يؤثر في اساااااتدامة ال راعة وغىرها  

  (23)م  أسالىب الايش

أن حاال  انتها  حقوق اإلنساان المتوالة ب نشاطة الشاركا  القا مة   3والح،ر الوراة المشاتركة   -19
موثقة في قوغو  وعل  الرغل م  وزود لطار اانوني، فحن بعض الشركا  قتجاوص المعايىر الميروضة، بما  

من،مة العم.   في ذلك ل،ال  الشاااااااااركا  االساااااااااتررازية بالتقىيما  البى ية  ولل قوااااااااادق قوغو عل  اقياقية
في الما ة م  الو ا ص المسااااتمدثة   60بشاااا ن السااااالمة والواااامة في المنازل  وأكثر م    176الدولية رال  

و ا ص هشااااة ويشااااغلها عما  مؤاتون مبليون بمهمة أو مرقبطون بمؤسااااسااااا  قو ي  بواااار  الن،ر ع  
عما  اليسااد وغىرها م  بحنشااء ممبمة ،اصاة لقمع أ   3طبيعة ا نشاطة ومدقها  وأوصار الوراة المشاتركة  

  (24)الجرا ل المماثلة

أن  اهرة مواااااادرة أراضاااااي السااااابان قتياال في قوغو  واد واف  البلد    9وأكد  الوراة المشاااااتركة   -20
عل  لشااااارا  ضاااااماةا ن ي المل ية المتوااااا. ب نشاااااطة صاااااناعة قعدي  اليوسااااايا  في المياوضاااااا  المتعلقة  

ة  وعل  الرغل م  االلت اما  التي اطعتها الدولة، ال قجري بتعويضااااهل ع  طري  حياصة أراض صراعية بديل
في الوار الماضااااار حياصة أةة أراض بغرض الساااااماق للمجتمعا  المملية بمواصااااالة ممارساااااة ال راعة  ولل  

أن المجتمعا  التي قايش    9قوضاع بعد الوايغة النها ية لقانون التعدي  الجديد  والح،ر الوراة المشاتركة  
لوااناعا  االسااتررازية ال قشااار  في عملية لعداد ققىيل ا ثر البى ي واالزتماعي، وهو  في مناط  نشاااط ا

  (25)ما يتعارض مع قوصيا  مبادرة الشيا ية في الوناعة االستررازية
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 الحقوق المدنية والسياسية -2 

(26)ح  اليرد في المياة والمرّية وا مان عل  شرو   
 

م  دساااااتور قوغو ق ي. ح  ك. شااااار  ةايش في  13أن المادة   16الح،ر اللجنة المشاااااتركة   -21
اإلاليل الوطني في السااااااااااااالمة البدنية والعقلية وفي المياة وا مان  ومع ذلك، واعر في الساااااااااااانوا  ا ،ىرة  

ا  مرق بو  زرا ل ات. كان ضااااااااماةاها م  ال بار والشااااااااباو وا طيا   ولل ق   التمقيقا  بنتيجة ا ، وال ي  
ال،رو    الن،ااااااو ال  اسااااااااااااااتراااااداو القوة في عملياااااا  حيظ  معروفى   وال قراع  في  ا فعاااااا  غىر  هاااااذه 

  2017اإلزراءا ، وال قمدد المسااااؤوليا  في حاال  أ،طاء الشاااارطة  وفي اليترة ما بى   و/أغسااااطس   وال
وزود ا سلمة  ، ات. عدة أشرات برصات اوا  ا م  في  رو  ال قبرر 2020وكانون ا و /دةسمبر  

النارية وال اساااااتردامها  وقعرض  ،رون للضااااارو حت  المو  عل  أيدي اوا  ا م  ،ال  عمليا  ح،ر 
19-التجو  في بداةة ا صمة الومية النازمة ع  وراء كوفىد

(27)  

حالة م  حاال  االعتداء الم عوو عل  المياة وعل    19قسااااااااجى.    7والح،ر الوراة المشااااااااتركة   -22
حالة موثقة م  بىنها حالتا وفاة، في سااااياق ا صمة الواااامية النازمة ع    12دنية، بما في ذلك  السااااالمة الب
وأعلناار المبومااة في الغاالاب     2020أةااار/مااايو   20و،ال  فترة ح،ر التجو  لل  غاااةااة  19-وراااء كوفىااد

ويقا  لن    ع  فتح قمقيقا  في هذه القضااااااااااةا المرتلية، ل   السااااااااالطا  لل قعل  حت  ا ن ع  أةة نتا ج 
  (28)بعض الماال  المتعلقة بالم  في المياة نازمة ع  اعتداءا  بدنية وأعما  قعذيب ومساءة معاملة

أن حاال  عديدة قتعل  بم اعل قعذيب ومسااااااااءة معاملة اد ساااااااجلر  7والح،ر الوراة المشاااااااتركة   -23
ووثقار مناذ االسااااااااااااااتعراض ا ،ىر  وقرقب  مع،ل هاذه المااال  بتا طىر الم،ااهرا  المتواااااااااااااالاة باالمطاالاب  
السااياسااية  وأثىر  كذلك ادعاءا  كثىرة قتعل  بالتعذيب و،اصااة بحساااءة المعاملة في أماك  االحتجاص لدى  

، شهد   2018و  2017مي وفي المناط  الدا،لية م  البلد  وفي اليترة ما بى  عامي  الشرطة في مدينة لو 
  معارضااااً  ساااياساااياً   ح راً  14قوغو أصمة ازتماعية وساااياساااية ،رزر فىها م،اهرا  كثىرة ن،مها ا تال  م   

للمطالبة بحصااااالحا  دسااااتورية ومؤسااااسااااية وسااااياسااااية  وأسااااير  مع،ل هذه الم،اهرا ، التي امعتها اوا   
  5مدنيا، بىنهل   20، ع  مقت. ما ال ةق. ع  م  والدفاي بعنص وشااااااااااااااار  في امعها أفراد الجيش أحياناً ا 

أشاااارات    9ويالحظ أن     2019نيسااااان/أبري.   13لل     2017 و/أغسااااطس   19ااصااااري ، في اليترة م  
رة القاسااية  نتيجة للتعذيب وغىره م  ضااروو المعاملة أو العقو   شاارواااً   11لقوا حتيهل زراء لطالق النار، و

  (29)أو الاللنسانية أو المهىنة، لل  زانب عدد كبىر م  الجرح  واالعتقاال  وفقا لعدة موادر 

بقل  أن عدة و يا  قسااااااج. ك. عاو أثناء االحتجاص  وعل  ساااااابى.   8والح،ر الوراة المشااااااتركة   -24
و ياا  في كاابااناانون في   9المثاا ، سااااااااااااااجلار الجمااعاة المساااااااااااااايمياة للعما. عل  للغااء التعاذياب في قوغو 

  34وراإلضااافة لل  ذلك، سااجلر     2016، وحالة وفاة واحدة في عاو  2015و يا  في عاو    8، و2014 عاو
   2020حاال  في سااااج  أقاكامبي المدني في عاو    3و 2018مدني في عاو  حالة وفاة في سااااج  لومي ال

وأسااااباو هذه الو يا  متنوعة وقتعل  بمشاااااك. صاااامية مث. نورا  الوااااري والتهابا  الر ة واليشاااا. ال لوي،  
وهي حاال  قنجل بوااااورة مباشاااارة أحيانا ع  مشاااااك. الن،افة الواااامية واالكت،اا في السااااجون  وأوصاااار  

المد م  اكت،اا الساجون بوساا . منها قيضاى. العقورا  البديلة لالحتجاص    '1  '8بما يليالوراة المشاتركة 
اقراذ قدابىر لتمسااااااااى  لمبانية حوااااااااو  ا شاااااااارات المساااااااالورة حريتهل عل  المياه والغذاء والرعاةة    '2'و
الصمة   اعتماد سااااااااياسااااااااة وطنية للسااااااااجون ق ،ذ في االعتبار لعادة اإلدماج وقرواااااااا  لها المى انية ال '3'و
  (30)لزراء قمقيقا  في زميع حاال  الوفاة أثناء االحتجاص  '4'و

بوضااع ومنياذ ن،او دا،لي للسااجون ةمدد طريقة عم. المؤسااسااا    14وأوصاار الوراة المشااتركة   -25
اإلصاااااااالحية ويبر  حقوق ووازبا  الساااااااجناء والمو يى  المبليى  بمراساااااااتهل، وقرضاااااااع ل  زميع أماك   
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بحنشاااااء هياك. أساااااسااااية صاااامية قضاااال مو يى  دا مى     14االحتجاص في البلد  وأوصاااار الوراة المشااااتركة  
سااااااااج ، ورحعادة الن،ر عل  ساااااااابى. االسااااااااتعجا  في قدابىر منع ال يارا   لتقدةل الرعاةة الواااااااامية في ك.  

   ( 31) والسماق ب يارا  الممتج ي  مع اقراذ التدابىر الومية المناسبة   19- المترذة في سياق مبافمة وراء كوفىد 

(32)لاامة العد ، بما في ذلك اإلفال  م  العقاو، وسيادة القانون   
 

لزراء قمقيقا  ساريعة وشااملة ون يهة في زميع   '1  'التوصايا  التالية  2ادمر الوراة المشاتركة  -26
لزراء قمقيقا  دقيقة   '2'حاال  القت. بالرصات وم،ضاي أي شر  ةشتب  في قورط  لمماكمة عادلة  و

قماشااااااااااااي ون يهة في زميع ادعاءا  التوقي  واالحتجاص التعساااااااااااايىى  والمماكما  غىر العادلة وضاااااااااااامان  
ضاااااااامان احتراو ا زا  ال منية لالحتجاص الساااااااااب  للمماكمة، واقراذ    '3'اإلزراءا  مع ا حباو القانونية  و

اقراذ قدابىر لضاامان احتراو اإلزراءا  وحقوق اإلنسااان أثناء   '4'قرقىبا  لعقد مماكما  عادلة ومنوااية  و
  (33)عمليا  التوقي 

التمقى  في أفعا  التعذيب ومساءة المعاملة التي ارق بها   '1'  بما يلي  1وأوصر الوراة المشتركة   -27
أعوان الاادولااة أثناااء الم،اااهرا  التي ن،مهااا الم و الوطني ا فريقي وديناااميبيااة القس كبوصدرو ومماااكمااة  

لنشااء واساترداو  لية مساتقلة للتمقى  في الشاباوى المتعلقة بالتعذيب أو لسااءة المعاملة عل    '2'مرق بىها  و
قدريب القضااااة والممامى  والمدعى  العامى  عل  المعايىر الدولية  '  3'ي أفراد الشااارطة أو اوا  ا م   وأيد

  (34)المتعلقة بالتعذيب ومساءة المعاملة

باقراذ زميع التدابىر الالصمة للتمقى  في ادعاءا  التعذيب ومساءة   14وأوصر الوراة المشتركة   -28
راال   الاقارار  الاعااااااادالاااااااة وماتااااااااباعاااااااة  للا   الاما عاوماىا   االناتاهااااااااكاااااااا   هاااااااذه  مارقا اباي  وقاقااااااادةال  الاماعاااااااامالاااااااة 

ECW/CCJ/JUD/06/13    الوااااااادر ع  ممبمة العد  التابعة للجماعة االاتوااااااادةة لدو  غرو أفريقيا
  أةضااً   14ققرير اللجنة الوطنية لمقوق اإلنساان  وأوصار الوراة المشاتركة  بشا ن أعما  التعذيب الواردة في

باإلسااراي بحزراء قمقيقا  دقيقة ون يهة في زميع ادعاءا  لفراط اوا  ا م  في اسااتعما  القوة ورتقدةل ك. 
  (35)م  ةشتب  في قورط  في هذه ا عما  لل  مماكمة عادلة

(36)ة في المياة العامة والسياسيةالمريا  ا ساسية والم  في المشارك  
 

بااسااااااااااااااتثنااء ال ااثوليك   -الحظ قماالص القوى الادةمقراطياة أن قوغو قطاالاب زميع الطوا ص الادينياة   -29
بالتسااااجى. بوااااية زماية دينية لدى مديرية الشااااؤون الدينية في وصارة الشااااؤون   -والبروقسااااتانر والمساااالمى   

لمواااو  عل  م اةا  اإلاليمية  وفي حى  ةسااامح للجماعا  الدينية غىر المساااجلة بالعم.، فحنها ال قساااتطيع ا
معىنة دون قساجى.  وقشام. هذه الم اةا إلاإلعياء م  رساوو االساتىراد للمشااريع اإلنساانية واإلنما يةإل و إلق ي. 
المبومة بتوفىر مدرسااااااااى  للمدار  الراصااااااااة ورتقدةل المساااااااااعدة الراصااااااااة في حاال  ال وار  الطبيايةإل   

لتي ةم،  بها ال اثوليك والبروقسااتانر والمساالمون   وقمنح الطوا ص الدينية بمجرد قسااجىلها المقوق نيسااها ا
  (37)وأوص  التمالص بمعالجة طلبا  قسجى. الجماعا  الدينية وابو  زميع الطلبا  المست ملة

حماةة وقع ي  حرية المواطنى  في التعبىر والرأي    '1  'بما يلي  2وأوصااااااااااااار الوراة المشاااااااااااااتركة   -30
ساااااااالمىى  دون عوا  ، وقجنب االحتجاص التعساااااااايي واإلفراط في ضاااااااامان الم  في التجمع والت،اهر ال '2'و

للغااء زميع القوانى  التي قتعاارض أحباامهاا مع المعاايىر   '3'اسااااااااااااااتعماا  القوة في قا طىر هاذه التجمعاا   و
قعدي. أحباو اانون ا م  الدا،لي التي قن  عل  لصالة الممتويا  المنشاااااااااااورة عل  اإلنترنر   '4'الدولية  و

  للىها ومغالق زميع االقواااال  اإلل ترونية لضاامان سااالمة الوااميىى  وحمايتهل في أداء  أو منع الوصااو 
   ( 38) اقراذ قدابىر اانونية لمماةة المدافعى  ع  حقوق اإلنسان والوميىى  والمدونى  وقسهى. عملهل  ' 5' عملهل  و 
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وأشاااار المجلس الدولي لمقوق اإلنساااان لل  أن وضاااع حقوق اإلنساااان في قوغو  ،ذ في التدهور   -31
في زميع أنمااء البلاد  ونتيجاة  2017مناذ انادالي االحتجاازاا  المطاالباة باالادةمقراطياة في  و/أغسااااااااااااااطس  

   لذلك، ةجري اسااااتهدا  زميع ا شاااارات الذي يروزون للدةمقراطية وين،مون احتجازا  ساااالمية بالتوقي 
واالحتجاص ورتليى  التهل  وققمع الم،اهرا  بالعنص، ويعتق. الممتجون ويمتج ون بساااابب ممارسااااة حريتهل  
في التعبىر والت،اهر  واد منعر السالطا  التوغولية زميع االحتجازا  في الشاواري ،ال  اليترة االنترابية 

  حرية التعبىر واالعتداء عل   وقواص. السلطا  امع المعارضة بالمد م   2019في كانون ا و /دةسمبر  
الوااميىى  والمدافعى  ع  حقوق اإلنسااان والناشااطى  السااياسااىى ، ال ساايما الذي  ةعتبرون مناو ى  لموااالح  
أعضااااااء المبومة أو لقوا  ا م   وفي بعض الماال ، امتنعر السااااالطا  التوغولية ع  قساااااليل شاااااهادا   

  (39)لسياسة المبوميةالتسجى. لل  المن،ما  التي ُةعتبر أنها قنتقد ا

، في ،ضل المرو  2020لل  أن المبومة اعتمد  في  ذار/مار     17وأشار  الوراة المشتركة   -32
لتمبى  المبومة م    2020 ذار/مار     30الواااااااادر في   005-2020، القانون رال  19-عل  وراء كوفىد

اقراذ قدابىر بموزب مراسااايل في مجاال  قرضاااع للقانون  وال ةسااامح هذا القانون بممارساااة المريا  العامة  
وقن  الماااادة ا ول  م  هاااذا القاااانون عل  أنااا  ةجوص للمبوماااة أن قتراااذ،     19-،ال  فترة ورااااء كوفىاااد

، أي قدبىر في مجا  ةرضااااااع 2020 ذار/مار    16م  رًا  أشااااااهر اعتبا  6بموزب مرسااااااوو، في غضااااااون 
وحماةة الساااااااابان م  ،طر العدوى  واد ُمدد العم. بهذا    19-للقانون م  أز. مبافمة انتشااااااااار وراء كوفىد

الترقىب ثال  مرا  ،ال  هذه اليترة م  ا صمة الوااااامية حىث أعلنر السااااالطا  حالة الطوارئ الوااااامية   
  (40)ة وكذلك المقوق المدنية ،ال  فترة الوراء هذهوقم،ر هذه التدابىر ممارسة المقوق والمريا  العام

أن المن،ماا  التي قادافع ع  حقوق نساااااااااااااااء مجتمع الميل قواز    5والح،ار الورااة المشااااااااااااااتركاة   -33
باساااتمرار صاااعورا  في ق وي  الجمايا   وفي الوااع، يرفض المساااؤولون لصااادار شاااهادا  قساااجى. ليا دة  

لمثليا  والمثلىى  وم دوزي المى. الجنسااااااااااااي ومغايري الهوية  الجمايا  التي قهد  صااااااااااااراحة لل  حماةة ا
الجنساااانية وحاملي صااايا  الجنساااى  والمثلىى  وم دوزي المى. الجنساااي ومغايري الهوية الجنساااانية وأحرار  

عادو قواف  المهماة مع المعاايىر والثقاافاا  االزتمااعياة،    الهوياة الجنساااااااااااااااانياة  وق ون ذريعاة الرفض عمومااً 
  (41)جمايا  مساهمة في قشجيع المثلية الجنسيةقعتبر هذه ال لذ

(42)ح،ر زميع أشبا  الرق   
 

أشااااار  وكالة حقوق اإلنسااااان لل  شااااواغ. بشاااا ن أشاااابا  الرق المديثة التي قتساااابب في غموض   -34
حو  موىر ا طيا  التوغولىى  الراضعى  للعم. الجبري أو ضماةا العبودةة المن لية أو أشبا  أ،رى م  

  )43)الرق المديث

 الحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية -3 

(44) رو  عم. عادلة ومواقيةالم  في العم. وفي   
 

قدني  رو  عم. ومايشاااة العاملى  في بعض القطاعا ، ال سااايما   9الح،ر الوراة المشاااتركة  -35
اطاعا  المنطقة المرة  وعل  سااااااااابى. المثا ، ال قساااااااااتيىد العامال  م  لزاصة ا مومة  وقتعرض النسااااااااااء  

طويلة وفي حرارة ،انقة وقترقب عل  ذلك  الموام. لرطر فقدان و ا يه   ويعم. العما  واايى  لساااااااااعا   
  (45)عوااب و،يمة عل  صمتهل

مع اقيااىتي من،مة العم.   بتنقيح اانون العم. الجديد لجعل  متماشااااااااياً   3وأوصاااااااار الوراة المشااااااااتركة   -36
، ورت ثي  أنشاااااااااااااطاة التوعياة  2023بشااااااااااااا ن المرياة النقاابياة بملو  كاانون الثااني/ينااير   98ورال   87الادولياة رال  

 ستمرار بغية لصالة القوالب النمطية والمواز  االزتماعية الثقا ية المرقبطة بعم. المدافعا  ع  حقوق اإلنسان  با 
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(46)الم  في الضمان االزتماعي  
 

أدى لل  قباطؤ ااتوااااادي    19-لل  أن  هور وراء كوفىد  Femme Plus Togoأشااااار  من،مة  -37
كبىر وكان ل  أثر ازتماعي ملمو  عل  زميع ساااابان قوغو ققريبا  وال ةعد قباطؤ ا نشااااطة المدرة للد،.،  
وحاال  اإلفال ، ومنهاء الردمة، ومضاعا  القوة الشارا ية للسابان، واإلعياءا  المطبقة عل  أساعار المواد  

ن حالة الطوارئ المعلنة وكذلك البرامج الوطنية لمبافمة الوراء  الغذا ية لال العوااب البارصة  وم  المؤساااص أ
ةبيي للترمي  م  حدة الواااعورا  التي يوازهها زميع السااابان  ولل قتمب  بعض    طويالً   لل قساااتغرق واتاً 

  (47)الي ا  الممرومة م  االنتياي بالبرامج التي وضعتها المبومة

(48)الم  في مستوى مايشي ال    
 

لل  أن المبومة اقرذ  ،طوا  هامة لمبافمة اليقر وقع ي  اإلنتاج   3راة المشااااتركة  أشااااار  الو  -38
ال راعي لضااااااااامان ا م  الغذا ي و،ل  الثروة  ومع ذلك، ةجدر باإلشاااااااااارة أن أساااااااااعار ا غذةة وغىرها م  

وهذا    ، وهو ما يثىر اسااااااتياء الساااااابان ال بىر 19-المواد ا ساااااااسااااااية ما فت ر قت ايد منذ  هور أصمة كوفىد 
باالساتمرار في قع ي    3الوضاع ةجع. العديد م  ا سار في حالة هشااشاة شاديدة  وأوصار الوراة المشاتركة 

  (49) ليا  دعل ال راعة التوغولية، بما في ذلك لمبانية الموو  عل  اال تمان المورفي ب سعار قيضىلية

(50)الم  في الومة  
 

اد سااااااااال  الضاااااااااوء م  زديد عل  مواط     19-لل  أن وراء كوفىد  4أشاااااااااار  الوراة المشاااااااااتركة   -39
القواااااور المتعددة في ن،او الرعاةة الوااااامية  وييتقر القطاي بشااااادة لل  المعدا  ا سااااااساااااية ويواز  ن،او  
الرعااةاة العادياد م  التمادةاا   وفي بعض ا حياان ق ون  رو  اسااااااااااااااتقباا  المرضاااااااااااااا  في بعض المراك   

ية ردي ة زدا، بما في ذلك في المناط  المضااااااااارية أو المناط  المميطة بالمدن  وأوصااااااااار الوراة  الوااااااااام
بت ويد زميع البلدةا  بمراك  لحالة ق ون مجه ة بالمعدا  ال ا ية وراقراذ قدابىر ملموساااااااااااة   4المشاااااااااااتركة  

  (51)راك  الوميةالستباق ا صما  الومية، ال سيما م  حىث المعدا  والردما  والهياك. ا ساسية للم

بتدريب المهنىى  العاملى  في اطاي الوااامة والقابال  عل  حاال     9وأوصااار الوراة المشاااتركة   -40
  (52)المه  والتد،. المببر، ال سيما في حاال  اإلعااة البورية وسرطان الجلد

(53)الم  في التعليل  
 

م  حىث الت الي  المباشارة أو  بضامان مجانية التعليل االبتدا ي، ساواء    11أوصار الوراة المشاتركة   -41
غىر المباشاااااااارة، ومواصاااااااالة الجهود الرامية لل  صيادة معدال  االلتماق بالمدار  و،يض معدال  التساااااااارو،  

ساااااايما لدى البنا  وا طيا  ا كثر حرمانا، بم  فىهل المنتمون لل  ا ساااااار المنريضاااااة الد،.، ورتمساااااى    ال
  11وعية التعليل بضاامان قوافر الهياك. ا ساااسااية المال مة وقدريب المدرسااى   كما أوصاار اللجنة المشااتركة  ن

بااعتمااد زميع التادابىر الالصمة لضاااااااااااااماان لدمااج ا طياا  ذوي اإلعااااة في المادار ، م  ،ال  قهى اة المباني  
مج برامج التثقي  في مجا  حقوق  المدرساية وق ىي  المناهج الدراسية وقو ي  مهنىى  ذوي ،برة، وضامان د

  (54)اإلنسان في المناهج الدراسية

بقل  أن ح  ا طيا  والشااااباو الموااااابى  بالمه  في التعليل قعوا    9والح،ر الوراة المشااااتركة   -42
بوضااع    10الواااعورا  المتوااالة بالوصااال والتمىى  وضاااعص البوااار والة الدعل  وأوصااار الوراة المشاااتركة  

  (55)اعيان ا شرات الموابى  بالمه  في قعليمهل المدرسي وفي حياقهل االزتماعية لية ون  اانوني ير 

بتنقيح مناهج التدريب بحدراج الوحدة الدراساااية المتعلقة بتن،يل المشااااريع    15وأوصااار الوراة المشاااتركة   -43
بوصااااااايها مادة اا مة بذاقها في زميع مساااااااتويا  المرحلة الثانية م  التعليل التقني والمهني )اإلعدادةا  والمعاهد  
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م  أز.    2023- 2022الثانوية وغىرها م  مراك  أو مدار  التدريب( وضامان قدريساها منذ بداةة العاو الدراساي  
   ( 56) قيسىر اإلدماج المهني المقيقي واليعا  للشباو المدررى  عند قررزهل 

 حقوق أشخاص محددين أو فئات محددة -4 

(57)النساء  
 

لل  أن العديد م  النسااااء يتعرضااا   عما  عنص من لي   Femmes plus Togoأشاااار  من،مة   -44
في أضاااعص الي ا  مث. البنا  غىر الملتمقا     أةضااااً وزنساااي في أي وار م  حياقه   ويؤثر هذا العنص  

بالمدار ، والمو يا ، والمتدررا ، وذوا  اإلعااة  وال ق ون المؤسااااااااسااااااااا  المسااااااااؤولة ع  الوااةة والمنع  
  اللجوء للىها  وهنا  مشبلة حقيقية قتعل  بوصو  النساء الضماةا لل  العدالة  والرعاةة فعالة دوما في حا

والرعاةة ال ا ية  وفي غياو  لية رسااااامية لمماةة الضاااااماةا، وأماو ن،رة المجتمع االقهامية، قتردد الضاااااماةا  
ع  قمر في فضاح قلك ا عما  ورفع الشاباوى  ومع،ل اللواقي وزدن الشاجاعة للذهاو لل  الممبمة يتراز

ضاااغ  أساااره  وقهديد المعتدي  علىه   وفي هذه الماال ، ةمى. القضااااة لل  لساااقاط الدعوى القضاااا ية أو  
  (58)قيسىر صيقة مالية بى  الجاني والضمية، في انتها  للقانون الجنا ي الساري 

ساااااااالية  والحظ المرك  ا وروري للقانون والعدالة أن  عل  الرغل م  ح،ر قشااااااااوي  ا عضاااااااااء التنا -45
ماا ق ون هاذه  رًا    وكثىا نثوياة باالقاانون، فاحن انتشااااااااااااااار هاذه ال،ااهرة بى  المجموعاا  اإلثنياة ال ي ا  مرقيعااً 

الجماعا  م  ساااااااابان المناط  الريمية والنا ية التي ال يوزد فىها لنياذ للقانون  وراإلضااااااااافة لل  ذلك، فحن  
، وقرّزح العديد م  المجموعا  اإلثنية العر   قشااوي  ا عضاااء التناساالية ا نثوية مت صاا. في مجتمع قوغو

عل  القانون المديث  واد أوصااااا  المرك  ا وروري ب ن قروااااا  الموارد عل  نمو أفضااااا.، لوضاااااع حد  
في المناط  التي قنتشاار    فعاالً   لتشااوي  ا عضاااء التناساالية ا نثوية في قوغو، سااايا لل  قنيىذ القانون قنيىذاً 

  ويجاب عل  المبوماة أن قعما. عل  قثقي  المجتمعاا  المملياة وقتعااون مع  فىهاا ال،ااهرة باالقادر ا كبر 
  (59)اادة المجتمع المملي لتشجيع لنهاء هذه الممارسة الثقا ية

ب ن قضااااااااااااع قوغو وقدعل برامج قهد  لل  قمبى  النساااااااااااااء والبنا  م    JAIوأوصاااااااااااار من،مة  -46
مية واالاتوااادةة  وينبغي لتوغو أن ق ي. لنياذ  الموااو ، عل  ادو المساااواة مع الذكور، عل  اليرت التعلي

، ال سااااااااااااايما القوانى  المتعلقة ب واج  ومنت،ماً   وا ياً   القوانى  الساااااااااااااارية التي قم،ر العنص الجنسااااااااااااااني قنيىذاً 
أن ق ي. حوو     أةضاً القاصرا  والقوانى  التي قممي المرشما  السياسيا  م  المضاةقة  وينبغي لتوغو  

المرأة عل  الرعاةة الوااااامية وقىمبنها م  التمبل بدرزة أكبر في اراراقها اإلنجابية م  أز. قمساااااى  النواقج  
  (60)الومية لممها  والرضع

اعتماد اانون بشااا ن المواا ،   '1  'وأوصااار اللجنة ا فريقية لمقوق اإلنساااان والشاااعوو بما يلي -47
مواصاالة الجهود الرامية لل  قع ي  دور    '2'لضاامان صيادة مشاااركة المرأة وقمثىلها في هى ا  صاانع القرار  و

لل  قمقى  المساااااواة    المضااااي في ق ثي  الجهود الرامية  '3'المرأة في صاااانع القرار وقمقى  ق افؤ اليرت  و
  (61)وعدو التمىى  في لطار المساواة واإلنوا  بى  الرز. والمرأة 

(62)ا طيا   
 

بضااااامان فوااااا. ا طيا  الممتج ي  ع  ال بار ومراعاة احتيازاقهل   8أوصااااار الوراة المشاااااتركة   -48
الراصة في أثناء االحتجاص، وقع ي  ادرا  الجها  الياعلة في مجا  اضاء ا حدا  ومنشاء مرك  لقضاء  

  (63)ا حدا  في ك. منطقة م  مناط  البلد
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والدة زميع ا طيا ،  بتنيىذ حمال  قوعية بشاااااا ن أهمية قسااااااجى.  11وأوصاااااار الوراة المشااااااتركة   -49
دون قمىى  م  أي نوي، وفي زميع مناط  البلد، ومواصاالة الجهود المبذولة باليع. لجع. ،دما  التسااجى. 

ب يادة عدد مو يي المالة المدنية المساااؤولى  ع  قساااجى. الموالىد وق ويدهل بم يد    أةضااااً مجانية  وأوصااار  
الىد في وار مت ،ر في  رو  معىنة، مث. ُبعد مبان  م  اإلمبانا  لتنيىذ مهمتهل، ورالسماق بتسجى. المو 

اإلاامة ع  مباقب الساااااااااج. المدني وفي حا  حدو  مضااااااااااعيا  طبية بعد الوالدة، ورالتعام. مع اابال   
  (64)ققلىدةا  يدرك  فوا د قسجى. الموالىد

(65)ا شرات ذوو اإلعااة  
 

بشاااا ن المماةة االزتماعية    2005-2004م  القانون   8أن المادة    10الح،ر الوراة المشااااتركة  -50
لمشااااااااااااااراات ذوي اإلعااااة قن  عل  حقهل في التعليل لماا في المادار  العاادةاة أو في المؤسااااااااااااااسااااااااااااااا   
المتروااااوااااة، وفي الموااااو  عل  لعانا  دراسااااية ومساااابانية  والمدار  ليساااار مجه ة زميعها في الوار  

بتعدي. اانون المماةة    10وصااااااار الوراة المشاااااااتركة الماضااااااار لتساااااااهى. وصاااااااو  التالمىذ ذوي اإلعااة  وأ
لجعل  أكثر شااااااااااموال وقماشاااااااااايا مع    2005-2004االزتماعية لمشاااااااااارات ذوي اإلعااة المعتمد في اليترة  

  (66)فىها االقياقية الدولية لمقوق ا شرات ذوي اإلعااة، التي قعد قوغو طرفاً 

 لياً المهازرون والالز ون وملتمسو اللجوء والمشردون دا،  

اعتماد قدابىر اإلدماج    '1  'الح،ر اللجنة ا فريقية لمقوق اإلنسااان والشااعوو مع التقدير ما يلي -51
التواااااادي  بموزب  '2'لوضااااااع الالز ى  منذ فترا  طويلة  و المملي ومنح قواااااااريح اإلاامة بوصاااااايها حالً 

عل  بروقوكو  مبافمة قهريب المهازري  ع    2010ح يران/يوني    23الوااااادر في    009-2010القانون  
بناء   3'طري  البر والبمر والجو، المبمّ . القياقية ا مل المتمدة لمبافمة الجريمة المن،مة عبر الوطنية  و

  (67)في لومي الستقبا  المشردي  عند المازة مرك  للمشردي  دا،لياً 

 ا شرات عدةمو الجنسية  

بمماةة ح  ك. طي. في اكتسااااااو الجنساااااية والمياا علىها، دون   13أوصااااار الوراة المشاااااتركة   -52
قمىى   يما ةر  الطي. أو والدة  أو أولياء أموره، ورتوفىر ضاااااامانا  شاااااااملة للوااةة م  انعداو الجنسااااااية،  

  13بسااااب. منها اعتماد وقنيىذ ،طة عم. وطنية للقضاااااء عل  انعداو الجنسااااية  وشااااجعر الوراة المشااااتركة  
را  الجها  غىر المبومية صااااااااحبة الموااااااالمة، بما في ذلك المن،ما  غىر المبومية  المبومة عل  لشااااااا

  (68)ووكاال  ا مل المتمدة، في وضع وقنيىذ ،طة عم. وطنية شاملة للقضاء عل  انعداو الجنسية
 

 Notes 
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