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 اإلنسان حقوق مجلس
 الشامل الدوري باالستعراض المعني لامالع فريقال

 عشرونالو  السادسة الدورة
 2016 الثاين/نوفمرب تشرين 11 - األول/أكتوبر تشرين 31

 وفقوووا   اإلنسوووان لحقووووق السوووام ة المتحووودة األمووو  مفوضووو ة أعدتووو  موووو    
 5 والفقوورة 5/1 اإلنسووان حقوووق مجلووس قوورار مرفووق موو  (ج)15 للفقوورة

 16/21 المجلس قرار مرفق م 

  *توغو  
 عمليو  إىل (1)مصولة  صوابة   زهو 20 مون املقدمو  للمعلوموا  مووز  هوو التقرير هذا  

 بقوووو  جملووو  اعتمووودها الوووي العامووو  التوزيهيووو  املةوووا   يتةووو  وهوووو .الشوووام  الووودو   االسوووتعرا 
 موووون اقرتابووووا  أو نظوووور وزهووووا  أو آ اء أ  يتضوووومن ال كنوووو ل .17/119 مقوووور   يف اإلنسووووا 
 بشون  قورا  أو بكوم أ  وال كانت، ا  أي اإلنسا ، حلقو  السامي  املتةدة األمم مفوضي  زانب

 الوووا  ة املعلومووا  مرازو  الوون  هنايوو  بواشو  يف منهجيوو  بصووو ة أ  زوت وقوود .بعينهووا ا عواءا 
 ،16/21 اجمللو  بقورا  وعمو    .املسوتاا  قود  باهلوا علو  األصولي  النصوو  وتُركت التقرير، يف

 اإلنسوووا  حلقوووو  الوطنيووو  املؤسسووو  إلسوووهاما  مسوووتق  فووور  احلوووال، مقتضووو  بسوووب ُُيصووو ،
 يف وتتووا  .بووا ي  مبةووا   الكاموو  التقيوود علوو  بنوواء   واملعتموودة االسووتعرا  موضووو  للدولوو  التابعوو 
 املعلوما  مجي  تتضمن الي الكامل  النصو  اإلنسا  حلقو  السامي  للمفوضي  الشةك  املوق 
 تلووو  يف طووورأ  الوووي والتاوووو ا  االسوووتعرا   و يووو  التقريووور هوووذا إعووودا  يف  وعووو  وقووود .املقدمووو 
 .الفرتة

__________ 

 .املتةدة األمم يف التةريري  الرتمج   وائر إىل إ ساهلا قة  الوثيق  هذ  حترَّ  مل *
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 التابعووووة اإلنسووووان لحقوووووق الوطن ووووة المؤسسووووة موووو  المقدمووووة المعلومووووا  -أوال   
 مبواد ب الكامول التق ود علو  بنوا    والمعتمودة االسوتعراض موضوع للدولة
  باريس

 احملليو  القانونيو  املنظومو  شوهداا الي التاو ا  اإلنسا  حلقو  الوطني  اللجن  البظت -1
  ،قانونيوووال سووواعدةامل قوووانو  اعتموووا  ذلووو  يف مبوووا لتوغوووو، األول الشوووام  الووودو   االسوووتعرا  منوووذ

 موون األشووخا  مجيوو  محايوو  اتفاقيوو  علوو  التصوودي و  ،واألسوورة الشخصووي  األبوووال قووانو  وتنقووي 
 .(2)اجلديد عقوبا ال قانو  اعتما و  ،القسر  االختفاء

 ومواءموووو  اإلنسووووا  حلقووووو  الدوليوووو  الصووووكو  علوووو  التصوووودي  واصوووول مب اللجنوووو  وأوصووووت -2
 الدولي . لت امات ا م  للةلد احمللي  تشريعا ال
 ،القضوواء بتنظوويم املتعلوو  األساسوو  القووانو  اعتمووا  بوو ء إزاء قلقهووا عوون اللجنوو  وأعربووت -3
 ،اإلعاقوووو  ذو  لألشوووخا  االزتماعيووو  باحلمايووو  املتعلوووو  والقوووانو  ،اجلنائيووو  اإلزوووراءا  قوووانو و 

 القانوني . املساعدة قانو  تنفيذب املتعل  واملرسوم
 تعواو  عودم قةيو  من ملهمتها، أ ائها  و  حتول الي العقةا  بعض إىل اللجن  وأشا   -4

 كةوةة ب يوا ة وأوصوت هلوا. املتابو  واللوزسوتي  واملا يو  املالي  املوا   كفاي  وعدم العام ، اإل ا ا 
 التشغيلي . قد ااا تع ي  من امتكينه بغي  هلا املخصص  للمنة 

 باعتموا  وأوصوت القورا . صون  هيئا  يف املرأة متثي  لضعف أسفها عن اللجن  وأعربت -5
 اجلنسني. بني املساواة بشن  قانو 
 الشعيب. القصا  ظاهرة انتشا  إزاء قلقها عن اللجن  وأعربت -6
 والي املعامل  وسوء التعذيب مكافة  جمال يف توغو تةذهلا الي اجلهو  اللجن  والبظت -7

 تعريوف أل  أسفها عن أعربت لكنها .السجو  وبراس القضائي  الشرط  أفرا  تد يب يف تتجل 
 يناووو  وال التعووذيب مناهضوو  اتفاقيوو  موو  وافوو يت ال اجلديوود العقوبووا  قووانو  يف الوووا   التعووذيب

 التقا م. عدم طاب  عل 
 2005 عووام منووذ حتسوونت قوود توغووو يف السووجو  سياسوو  فوو   اللجنوو ، ذكرتوو  ملووا ا  ووفقوو -8

 87.5 بلغوت بنسة   السجو  إ ا ة مي اني  زيا ةو  ،السجو  لقاا  العاز  الدعم مشرو  بفض 
 .(3)القضووائي  للشوورط  يو تد ية  و ا  تقوودمو  ،اجلنسوني موون األمون أفوورا  ونشور وتوظيووف ،املائو  يف
 يف وابودة وزةو  يف الغذائيو  احلص  وتتمث  .(4)قلي    إال االبتجاز ظروف تتةسن مل ذل ، وم 
 علوو  وعوو وة السووجو . معظووم يف ا  معاشوو ا  واقعوو الصووةي  غووة والظووروف االكتظووا  يوو ال وال اليوووم
 ظووووروف مبواءموووو  اللجنوووو  وأوصووووت .(5)مناسووووة  صووووةي  تغايوووو  موووون  و احملتجوووو   يسووووتفيد ال ،ذلوووو 

 .الصل  ذا  الدنيا املعاية م  االبتجاز
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 بودء عودم منهوا ،قصوو  أوزو  إىل أشوا   لكنهوا ،لألطفوال قضاة بتعيني اللجن  ت بةو  -9
 عوون فضوو    ،2007 لعووام الافوو  قووانو  يف عليهووا نصووو امل الافوو  حلقووو  الوطنيوو  اللجنوو  عموو 

 محايوو  نظووام كفايوو  وعوودم األطفووال، إزاء العنووف أشووكال موون ذلوو  وغووة القسوور  الوو وا  اسووتمرا 
 الرتبويوو  للرعايوو  هياكوو  وإنشوواء ،األطفووال لقضوواة تد يةيوو   و ا  بتنظوويم اللجنوو  وأوصووت الافوو .
 اللجنوو  إنشوواء عمليو  تسووري ب أوصووت كموا خاوور  يف أو صووعة   بالو يف يعيشووو  الووذين لألطفوال
 .(6)الاف  حلقو  الوطني 
 التجموو  بريوو  مما سوو  شوورو  حيوود  الووذ  2011 عووام قووانو  باعتمووا  اللجنوو   بةووتو  -10

 واملرئيووو  السووومعي  اإلعووو م لوسوووائ  العليوووا اهليئووو ب املتعلووو  األساسووو  القوووانو  تعووودي وب ،والتظووواهر
 يف العاموووو  والوثووووائ  املعلومووووا  إىل الوصووووول بريوووو  قووووانو  اعتمووووا بو  ،2013 عووووام يف واالتصووووال

 السووولمي  املظووواهرا  لقوووانو  االمتثوووال عووودم إزاء قلقهوووا عووون أعربوووت اللجنووو  أ  بيووود .2016 عوووام
 بضوما  اللجنو  وأوصوت املنظم . اجلها  زانب من أو اإل ا ي  السلا  زانب من سواء العام 

 القانو . هلذا االمتثال
 البظووت العمالوو ، وتع يوو  املتسووا   النمووو اسوورتاتيجي  باعتمووا  اللجنوو   بةووت بووني ويف -11
 .(7)األغذي  عل  احلصول يف مشاك  وزو 
 التقيوود عوودم البظووت لكنهووا التوظيووف، وتاوووير االنوودما   عووم بربنووام  اللجنوو  و بةووت -12
 جلعوو  توودابة باختوواذ اللجنوو  وأوصووت احلوورة. التجووا ة مناقوو  يف الشووركا  معظووم يف العموو  قواعوودب

 .اإلنسا  بقو  جمال يف للشركا  االزتماعي  املسؤولي ب تلت م احلرة التجا ة مناق  شركا 
 مؤسسووو  إنشووواء مثووو  ،الصوووة  يف احلووو  لتةسوووني املتخوووذة التووودابة إىل اللجنووو  شوووا  وأ -13

 ي ،القيصوور  لعمليووا ا إلزووراء املوواي دعمالوو وتوووفة ،العاموو  اإل ا ة مبوووظف  اخلووا  الصووة  التوونمني
 تووووافر ُيووو  فيموووا املاروبووو  التةوووديا  إىل أشوووا   لكنهوووا صوووةي . ومراكووو  مستشوووفيا  نووواءوب

  عليها. احلصول وإمكاني  اخلدما 
 االبتدائيوو  املوودا س معلموو  عوود  زيووا ة  اللجنوو البظووت ،التعلوويم يف بوواحل  يتعلوو  وفيمووا -14

 والثانوي .
 اهلياكوووو  إىل اإلعاقوووو  ذو  ألشووووخا ا وصووووول لتسووووية توووودابة باختوووواذ اللجنوووو  وأوصووووت -15

 .إليهم امل ئمني والتعليم التد يب تقدمو  األساسي 

 المصلحة صاحبة األخرى الجها  م  المقدمة المعلوما  -ثان ا   
 واإلطار األساس ة المعلوما  -ألف 

 (8)الدول ة وااللت اما  النطاق -1 
 االختيووا   الربوتوكووول علوو  صوودي تبال ""Femme Plus-Togo النسووائي  اجلمعيوو  أوصووت -16

 .(9)املرأة ضد التميي  أشكال مجي  عل  القضاء التفاقي 
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 والتشريعي الدستوري اإلطار -2 
 ،(10)اجلديوووود عقوبووووا ال قووووانو  باعتمووووا  املصوووولة  صووووابة  اجلهووووا  موووون العديوووود  بووووب -17
  .(12)ي القانون املساعدة وقانو  ،(11)واألسرة الشخصي  األبوال قانو و 

 جيوورم ال اجلديوود العقوبووا  قووانو  أ  "Femme Plus-Togo" النسووائي  اجلمعيوو  والبظووت -18
 العنوف بشون  حمود  قوانو  باعتموا  11 املشورتك  والو قو  اجلمعيو  هذ  وأوصت .(13)املن ي العنف
 .(14)االعتةا  نيبع لضةاياا و عاي  الوقاي  أخذ م  املرأة ضد

 العامة الس اسة وتداب ر اإلنسان لحقوق األساس ة والبن ة المؤسسي اإلطار -3 
 الوطنيو  اللجنو  تع يو  إىل الراميو  التوصويا  قةلوت توغو ن ب الدولي  العفو منظم  ذكَّر  -19

 هوذ  ءأعضوا تعيوني من توغو  ئي  ميكِّن قانو  مداعتُ  2016 عام يف لكن .(15)اإلنسا  حلقو 
 2012 عوووام يف اديووودا  اللجنوو   ئوووي  تلقوو  ذلووو ، إىل وباإلضووواف  برملانيوو .  قابووو   و  اللجنوو 
 3 املشوورتك  الو قوو و  الدوليوو  العفووو منظموو  وأوصووت .(16)موو و  أنوو  يوودع  تقريوور تنييوود  فووض مابعوود
 عمليوو  شووفافي  وبكفالوو  تووام، حنووو علوو  ون اهتهووا اللجنوو  ي اسووتق ل لضووما  توودابة باعتمووا  توغووو
 اللجنوووووو  اسووووووتنتازا  إتابوووووو و  ،(17)املسووووووتقل  للرقابوووووو  العمليوووووو  هووووووذ  وخضووووووو  ئهاأعضووووووا تعيووووووني
 .(18) للجمهو 
 اإلنسوووا  حلقوووو  الوطنيووو  للجنووو  األساسووو  القوووانو  بتعووودي  3 املشووورتك  الو قووو   بةوووتو  -20
 العفوو منظم  تعربوأ .(19)التعذيب من للوقاي   الوطني اآللي  تضم بن  اللجن  هلذ  يسم  الذ 
  .(20) الوطني الوقائي  اآللي  ي استق ل بشن  قلقها عن الدولي 
 لفورو  املخصصو  وا  املو كفايو  عودم "Femme Plus-Togo" النسوائي  اجلمعيو  البظوتو  -21

  .(21)امليدا  يف أنشا  تنفيذ أز  من اإلنسا  حلقو  الوطني  اللجن 
 .(22)الاف  حلقو  وطني  جلن  ب نشاء 12و 11و 9 املشرتك  الو قا  وأوصت -22

  اإلنسان حقوق آل ا  مع التعاون -با  
 المعاهدا  ه ئا  مع التعاون -1 

 التقوووا ير إعووودا  مووون الووووزا ا  بوووني املشووورتك  اللجنووو  بتمكوووني 9 املشووورتك  الو قووو  أوصوووت -23
  .(23)بواليتها للوفاء ال زم  باملوا   وت ويدها

  الخاصة اإل را ا  مع التعاون -2 
 .(24)اخلاص  اإلزراءا  إىل  ائم   عوة توزي ب توغو 5 املشرتك  الو ق  أوصت -24
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 الوودولي القووانون مراعوواة مووع اإلنسووان بحقوووق المتعلقووة الدول ووة االلت امووا  تنف وو  -    
 التطب ق الوا ب اإلنساني

 التم    وعدم المساواة -1 
 لرزووالل امتيووازا  ميوون  الووذكو   النظووام بوون  "Femme Plus-Togo" النسووائي  اجلمعيوو  أفووا   -25
 الو ثو  مون اإلنوا. حتصو  وال بواملةا.. األمور يتعلو  عنودما سويما ال ،األ اضو  عل  احلصول جمال يف

 موون حُتووذف بوون  اجلمعيوو  وأوصووت .(25)امللكيوو  أسوواس علوو  فيهووا لتتصوورف أ ضووي  قاوو  أ  علوو 
 إىل أشوا  و  مماثلو  شوواغ  عون اجلمعيو  أعربتو  .(26)التميي ي  األبكام كاف  األسرة محاي  قانو 
 بتيسة اجلمعي  وأوصت .(27)العدال  إىل الوصول يف كربى صعوبا  يوازهن الضةايا النساء أ 

 بقوو  يراعو  أل اضو ل قانو  واعتما  القانوني  املساعدة توفة طري  عن العدال  إىل املرأة وصول
   .(28)املرأة
 تكووافؤ  لضووما ال زموو  والتنظيميوو  التشووريعي  التوودابة باختوواذ 2 املشوورتك  الو قوو  أوصووتو  -26
  .(29)باملةا. يتعل  فيما النساء، فيهم مبن ،اإلعاق  ذو  ألشخا ا لصاحل فر ال

 السياس  عم  خا  تنفيذ يف باإلسرا  "Femme Plus-Togo" النسائي  اجلمعي  تأوصو  -27
 القوائم العنوف بشون  املعلوموا  جلمو  وطوي نظوام  نشواءبو  ،اجلنسوني بني واملساواة للعدل الوطني 
   .(30)اجلن  نو  عل 
 ال اجلنسووي  قوانو  أل  القلوو  عون 10 املشورتك  الو قوو  أعربوت ،املورأة حبقووو  يتعلو  وفيموا -28

 الو ق  أوصتو  .(31)الرز  م  املساواة قدم عل  األزنيب زوزها إىل زنسيتها بنق  للمرأة يسم 
 شوووك ب التمتووو  لمووورأةل يتسوووى لكووو  اجلنسوووي  قوووانو  مووون التميي يووو  األبكوووام ذفحبووو 10 املشووورتك 
 إهنوواء عنوود ا  تلقائيوو  نسووياجل تُفقوود ال لكوو و  وزوزهووا اأطفاهلوو إىل اجلنسووي  نقوو  يف املسوواواةب كاموو 
 .(32)ال وا 
 ومنهووا د،املواليوو تسووجي  ُيوو  فيمووا توغووو تةووذهلا الووي هو اجلبوو 9 املشوورتك  الو قوو  وأقوور  -29

 بلقوووا  مجيووو  عووورب الفاعلووو  اجلهوووا  قووود ا  وبنووواء 2017-2013 للفووورتة االسووورتاتيجي  اخلاووو 
 بصو  و فرضوي القضواة بعوض أل  أسوفها عون الو قو  أعربت ذل  وم  .(33)املدني  احلال  سلسل 
 الوووال ة عنوود ألطفووالل نظووام ال للتسووجي  سياسوو  بوضوو  9 املشوورتك  الو قوو  وأوصووت .(34)حموود ة
 بتةسووي  12 املشوورتك  الو قوو  وأوصووت .(35)سووواء بوود علوو  الريفيوو و  احلضووري  املنوواط  يف هاوتنفيووذ

 محو   بتنظويم الودوي أوسيلياتريتشو  ما يوا معهود وأوص  .(36)ومجعها املدين التسجي  إزراءا 
   .(37)املواليد تسجي  أمهي  بشن  للتوعي 
 ضووود التمييووو  أشوووكال مجيووو  علووو  بالقضووواء الووودوي أوسيلياتريتشووو  ما يوووا معهووود وأوصووو  -30

 .(38)الةشري /اإليدز املناع  نق  بفةوس املصابو  فيهم مبن األطفال،
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 ذو  ألشووخا ل األقوو  علوو  املائوو  يف 10 نسووة  خصووي بت 2 املشوورتك  الو قوو  وأوصوت -31
 .(39) العم عرو  مجي  يف اإلعاق 
 علووو  العقوبوووا  مووون ي يووود املووونق  اجلنوووائ  القوووانو  أ  الدوليووو  العفوووو منظمووو  والبظوووت -32

 ومغواير  اجلنسو  امليو  وم  وزو  واملثليوني املثليوا  أ و  (40)الرتاضو  عل  القائم  املثلي  الع قا 
 أيوود  علوو  التعسووف  واالبتجوواز للمضووايق  يتعرضووو  اجلنسووني صووفا  وبووامل  اجلنسووي  اهلويوو 
 Femme" النسوائي  اجلمعيو و  1 املشورتك  الو ق  والبظت .(41)اجلنس  ميلهم بسةب األمن قوا 

Plus-Togo"  بتعووودي  1 املشووورتك  الو قوو  وأوصوووت .(42)للتمييوو  األشوووخا  هووؤالء تعووور  كووذل 
 والنظور احملظوو ة، التمييو   وافو  قائمو  يف اجلنسواني  واهلوي  اجلنس  املي  إ  ا  لضما  التشريعا 

 .(43)اجلون  نف  من بالغني شخصني بني الرتاض  عل  القائم  اجلنسي  الع قا  جترم وقف يف
 .(44)مماثل  توصيا  1 املشرتك  والو ق  "Femme Plus-Togo" النسائي  اجلمعي  قدمتو 

 الشخصي وأمن  والحرية الح اة في الفرد حق -2 
 إىل توغووو انضوومام بشوون  2015 عوام يف ا  قانونوو أقوور الربملوا  أ  العووامل  التةووالف البو  -33

 وأوصوووو  .(45)والسياسووووي  املدنيوووو  بوووواحلقو  اخلووووا  الوووودوي للعهوووود الثوووواين االختيووووا   الربوتوكووووول
 .(46)الربوتوكول هذا إىل توغو بانضمام املشرتك  والو ق  العامل  التةالف

 يتضووومن يعوود مل اجلديوود العقوبووا  قووانو  أل  ا تيابهووا عوون 7 املشوورتك  الو قوو  وأعربووت -34
 اجلديود اجلنائيو  اإلزوراءا  قوانو  باعتموا  الو قو  هوذ  وأوصوت اإلعدام. بعقوب  املتعلق  األبكام

 .اجلديد عقوبا ال قانو  م  ملواءمت  السرع  وز  عل 
 اختاذ عدم وإزاء الشعيب القصا  ظاهرة وزو  إزاء القل  عن 7 املشرتك  الو ق  وأعربت -35
 أنشووا  بوودعم 7 املشوورتك  الو قوو  وأوصووت .(47)سووكاهنا أموون لضووما  التوودابة موون يكفوو  مووا توغووو

 وباختووواذ الشوووعيب، القصوووا  مما سووو  مكافةووو  إىل الراميووو  اإلنسوووا  بقوووو  عووون الووودفا  منظموووا 
  .(48)فيها الضالعني األشخا  مل بق  ال زم  التدابة
 جيوووووورم ا  منقةوووووو يووووووا  زنائ ا  قانونوووووو اعتموووووود  توغووووووو أ  الدوليوووووو  العفووووووو منظموووووو  والبظووووووت -36

 مون الورغم وعلو  .التعوذيب مناهضو  اتفاقيو  مو  وافو يت ال في  املد   التعريف لكن .(49)التعذيب
 ضومانا  لوضو  اجلنائي  اإلزراءا  قانو  توغو تنق  مل ،(50)الةلد بتنييد بظيت يال التوصيا 
 بووريتهم سوولب بعوود ةوواممب احملتجوو ين اسووتعان  إمكانيوو  ضووما  ذلوو  يف مبووا التعووذيب ضوود قانونيوو 
 .(51)الفو  عل 
 عقوبوووا ال قوووانو  بتنقوووي  14و 3 تا املشووورتك توووا والو ق الدوليووو  العفوووو منظمووو  وأوصوووت -37

 علو  يون  بكموا   حتديودا   ولتضمين  التعذيب مناهض  اتفاقي  م  التعذيب تعريف واءم مل اجلديد
   .(52)التعذيب زرمي  تقا م عدم
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 بظيووت يالوو التوصوويا  موون الوورغم علوو  توغووو، أ  إىل الدوليوو  العفووو منظموو  وأشووا   -38
 إىل املشورو  غوة القتو  أو التعوذيب جلورائم ا تكوامم يف املشوتة  األشوخا  تقودم مل ،(53)بتنييدها
   .(54)العدال 
 أعموووووال ا تكوووووا  ا عووووواءا  يف للتةقيووووو  تووووودابة ذباختوووووا 14 املشووووورتك  الو قووووو  أوصووووتو  -39

 .(55) العدال إىل اجلناة وتقدم املعامل  وسوء التعذيب
 أعموال ا تكةووا أهنوم املودع  األشوخا  العدال  إىل يقدَّم بن  3 املشرتك  الو ق  وأوصت -40

 ن بوو  2012 عوامل اإلنسوا  حلقوو  الوطنيو  اللجنو  يورر تق يف إليهوا شوا امل املعاملو  وسووء التعذيب
  .(56)االضةاي تنهي  عا ةإل تدابة تتخذ
 املعاملوو  وسوووء التعووذيب عووا ة تسووتخدم األمون قوووا  بوون  الدوليوو  العفووو منظموو  وأفوا   -41
 وأوصوووت .(57)االعرتافوووا  انتووو ا  أزووو  مووون لمةاكمووو ل السووواب  االبتجووواز وأثنووواء توقيوووفال عنووود
 عون ،األول الشوام  الودو   استعراضها خ ل بتنييدها بظيت الي توصي ال تنفيذب توغو نظم امل

 الشوخ  سولبي باملوا مبةام االستعان  يف احل  مث  التعذيب ضد قانوني  ضمانا  وض  طري 
 ضورو ة االبتجواز يكن مل ما ابتجازي  غة تدابةب للمةاكم  الساب  االبتجاز واستةدال بريت 
 .(58)منها بد ال
 ال السووجو  ظووروف أ و  مكتظوو  توو ال ال السووجو  أ  الدوليوو  العفووو منظموو  والبظووت -42
 وتفيووود .(59)توغوووو قةلتهوووا الوووي التوصووويا  مووون الووورغم علووو  اإلنسوووا  حلقوووو  الدوليووو  باملعووواية تفووو 
 2012 عوووام  بووني مووا الفووورتة يف االبتجوواز أثنوواء املنيوو  وافوووتهم ا  شخصوو 157 بوون  إلبصوواءا ا
 ُتوكو  وال ع زهوا. أو منهوا الوقايو  ميكون أمورا  بسوةب احلاال  تل  معظم وكانت ،2015و

  اءأ مووووون الووووورغم علووووو  ، و السوووووج ا ُ موظفووووو إىل األوقوووووا  مجيووووو  يف احملتجووووو ا  النسووووواء براسووووو 
 .(60)اجلسد  التفتيش مث  معين ، وظائف ا سا احل
 سوجو  تشوهد ،توغوو تةوذهلا الوي اجلهو  من الرغم عل  أن  3 املشرتك  الو ق  والبظت -43
 عل  السجناء ونوم والغذاء الصةي  بالنظاف  متعلق  مشاك  ا  أيض ا  سجن 12 عد ها الةالغ توغو
 زالوت موا املودين لووم  سوجن يف الغذائيو  احلصو  أ  إىل 7 املشورتك  الو ق  أشا  و  .(61)األ  
   .(62)سيئ 
 يف مهينو  تكوو  للمةاكمو  الساب  االبتجاز ظروف أ  إىل 3 املشرتك  الو ق  أشا  و  -44
 حمتجوو ة كانووت صوغةة فتوواة اضووار  ،2015 متوز/يوليو  يف املثووال، سووةي  وعلو  األبيووا . بعوض
 قضووواء إىل الرزوووال، فيهوووا حُيتجووو  الوووي هانفسووو ال ن انووو   اخووو   زيووودوي يف الشووورط  مركووو  مقووور يف

   .(63)اجلمي  من مرأى عل  زرة يف بازتها
 بظيوت الوي التوصوي  توغوو تنفذ بن  14 املشرتك  والو ق  الدولي  العفو منظم  وأوصت -45

 موووون لةوووودل اسوووورتاتيجي  وضوووو  إىل توووودعو والووووي األول، الشووووام  الوووودو   استعراضووووها يف بتنييوووودها
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 ا  وفقو إنسواني  ظوروف يف احلري  مسلويب األشخا  مجي  ابتجاز وضما  السجو  يف االكتظا 
  .(64)السجناء ملعامل  األساسي  املتةدة األمم ملةا  
   ميغرافيو استقصوائي    اسو  نتوائ  بون  ""Femme Plus-Togo النسوائي  اجلمعيو  وأفوا   -46
 املؤسسووا  وأ  (65)اجلنسوو  العنووف عمووالأل يتعرضوون توغووو يف النسوواء موون املائوو  يف 11 أ  تةووني
 باعتما  اجلمعي  وأوصت .(66)احلاال  هذ  عليها تعر  عندما الفعالي  إىل تفتقر ت ال ال املعني 
 نظوام  نشواءبو  االعتةوا ، بعوني لضوةاياا و عايو  الوقايو  ينخوذ املورأة ضود العنوف بشن  حمد  قانو 
  .(67)اجلن  نو  عل  القائم العنف بشن  املعلوما  جلم  وطي
 هااستعراضوو أثنوواء قةلتهووا يالوو التوصوويا ب عموو    توغووو، أ  9 املشوورتك  الو قوو  وأوضووةت -47

 .(69)األطفال بت وي  والوعد لاألطفا زوا  األطفال قانو  يف بظر  ،(68)األول الشام  الدو  
 كوووا ا مناقووو  يف سووويما وال التقاليووود باسوووم مسوووتمرة الظووواهرتني هووواتني مما سووو  تووو ال ال ذلووو ، ومووو 

 متعوووود ة شووووراك  إقاموووو  منهووووا أمووووو  جبملوووو  9 املشوووورتك  الو قوووو  وأوصووووت .(70) انكةووووني ومقاطعوووو 
 األطفوووال زوا  علووو  القضووواء أزووو  مووون  لوووواحمل الووووطي الصوووعيدين علووو  املووووا   تعةئووو ل القااعوووا 

 .(71)سن  18 وهو ال وا  لسن األ ىن احلد عل  ن ت الي تشريعا ال تنفيذو 
 قةلتهوا الوي التوصويا  تنفيوذ أزو  من توغو تةذهلا الي باجلهو  9 املشرتك  الو ق  وأقر  -48
 ب نشوواء املتعلقوو  تلوو  فيهووا مبووا باألطفووال، االجتووا  بشوون  األول الشووام  الوودو   هااستعراضوو أثنوواء

 هووذ  توو ال ال ذلوو ، وموو  .(72)اجملوواو ة الةلوودا  موو  توغووو وتعوواو  الشووام  للتمويوو  وطووي صووندو 
 أُوقووووف ،2016 شووووةا /فرباير - الثاين/ينوووواير كووووانو  ويف الواقوووو ، أ   علوووو  مسووووتمرة املما سوووو 
 باإلسورا  9 املشورتك  الو ق  وأوصت .(73)ومشاهلا توغو وس  يف االجتا  ضةايا من طف    مخسو 

  .(74)باألشخا  االجتا  ملكافة  الوطني  اللجن   نشاءب املتعل  املرسوم اعتما  عملي  يف
 الةيوو و  األسووا  يف  سوتغ لل ضوةايا يقعوو  األطفال ن ب 3 املشرتك  الو ق  وأفا   -49

 االجتووووا  ملكافةووو  وإ ا يووو  تنظيميووو و  تشوووريعي  تووودابة باختووواذ الو قووو  هوووذ  وأوصوووت .(75)والشووووا  
 .(76)األطفال وعم  باألطفال

 ال "سوةرة"، أهنوم يُو عم الوذين األطفوال ظواهرة إزاء القل  عن 9 املشرتك  الو ق  وأعربت -50
 سوةري  قووى لوديهم أ  حبجو  أبيوائهم مون األطفوال مون العديد طُر  بيث لوسو إقليم يف سيما
 الظوواهرة هووذ  تنخووذ مل التشووريعا  أ  9 املشوورتك  الو قوو  والبظووت .(77)األخوورين إيووذاء شوونهنا موون
 الوطنيوو  السياسوو  يف وإ  ازهووا الظوواهرة هووذ  بتوثيوو  الو قوو  وأوصووت .(78)اآل  بووى االعتةووا  بعووني
  .(79)األطفال حلماي 
 الشووام  الوودو   االسووتعرا  أثنوواء املقةولوو  التوصوويا  بتنفيووذ 9 املشوورتك  الو قوو  وأوصووت -51

 بعووووني واختاووووافهم األطفووووال بيوووو  ظوووواهري أخووووذ إىل الداعيوووو  التوصوووويا  بوووواألخ  ومنهووووا األول،
  .(80)توغو يف األطفال حبال  املتعلق  الةيانا  مج  عند االعتةا 
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 القانون وس ادة العقاب، م  اإلفال  مسألة ذلك في بما العدل، إقامة -3 
 الوي التوصويا  من الرغم عل  يتةسن مل القضائ  النظام بن  7 املشرتك  الو ق  أفا   -52

 وزووو  إىل 7 املشوورتك  الو قوو  وأشووا   .(81)األول الشووام  الوودو   استعراضووها أثنوواء توغووو قةلتهووا
 ومووووظف  واحملوووامني للقضووواة واملسوووتمر املناسوووب التووود يب وانعووودام القضووواة، مووون كووواف غوووة عووود 

 .(82)القضايا معاجل  ب ء ا  ز ئي يفسر مما القضاء،
 يف اسووتثنائي  مرازعووا  تنظوويم يف املتمثوو  احملوورز التقوودم إىل 14 املشوورتك  الو قوو  وأشووا   -53
  .(83)حمتج ا 198 عن اإلفرا  إىل وأفضت قضايا 407 معاجل  من مكنت 2013 عام
 سوة  بتوفة يسم  مل والفو ي  الن يه  التةقيقا  غيا  أ  3 املشرتك  الو ق  والبظت -54
 .(84)توغو يف التعذيب لضةايا األمث  التنهي  وإعا ة اجلرب
 انتهاكووا  علوو  العقووا  موون اإلفوو   منووا  اسووتمرا  إىل الدوليوو  العفووو منظموو  وأشوا   -55

 حلقوووو  انتهاكوووا  املسووولة  والقووووا  والووود   الشووورط  أفووورا  يرتكوووب موووا ا  فغالةووو . اإلنسوووا بقوووو 
 بسوورع  بوالتةقي  الدوليوو  العفوو منظمو  وأوصووت .(85)توداعيا  أ  عليهوا ترتتووب بالكوا  اإلنسوا 
 إىل هلوووا ا تكوووامم يف املشوووتة  األشوووخا  وتقووودم اإلنسوووا  بقوووو  انتهاكوووا  ا عووواءا  يف ون اهووو 
 األساسووي  املتةوودة األمووم ملةووا   ا  وفقوو القضووائي  السوولا  ي اسووتق ل لضووما  توودابة واختوواذ العدالوو  
 الصل . ذا 
 وما ي االستق ل إىل تفتقر التوغولي  العدال  زالت ما ،3 املشرتك  الو ق  يف زاء وبسةما -56
 حمكمووو  أصووود ت  قووورا  اعتموووا  مووون الووورغم علووو و  .(86)ا  صوووعة ا  أمووور  العدالووو  إىل الفقوووراء وصوووول زال
 الوي العنوف أعموال ضوةايا قضوي  بشون  2013 عوام يف أفريقيوا غور  لودول االقتصا ي  جلماع ا

 القووورا  هوووذا ينفوووذ مل ، ائمووو  إعاقووو  ذوو أشوووخا  بيووونهم مووونو  ،2005 عوووام انتخابوووا  أعقةوووت
 .(87)ق 
 املسواعدة قوانو  تنفيوذ شون ب مرسووم وزوو  لعودم سفاأل عن 7 املشرتك  الو ق  وأعربت -57

 الو قتووا  وأوصووت .(88)القانونيوو  املسوواعدة إىل املتقاضووني موون قليلوو  قلوو  إال جلوووء لعوودمو  القانونيوو ،
  .(89)القانوني  املساعدة فعالي  لضما  ال زم  التدابة اختاذب 12و 7 املشرتكتا 

 أعربت لكنها ،(90)ألطفالا لقضاة زديدا   منصةا   22  نشاءب 3 املشرتك  الو ق  ت بةو  -58
 قةو  بتجواز ل مركو ك يعم  لوم ، يف باألطفال معي وابد لواء سوى وزو  لعدم األسف عن

 هذا يف األطفال ابتجاز أ  9 املشرتك  الو ق  تالبظو  .(91)نهائ ال  بتجازل كمرك و  احملاكم 
 الوذ  احملاكمو  قةو  ل بتجواز الناوا  الواسو  االسوتخدام بسةب طوي    ا  وقت يدوم ما ا  غالة املرك 
 ألطفووالل ألويوو  ب نشوواء 3و 9 املشوورتكتا  الو قتووا  تأوصووو  .(92)الفضوول  الافوو  مصوواحل ُيوودم ال
   .(93)اخلم  توغو مناط  يف
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 العاموة الح واة فوي المشوارةة فوي والحوق السولمي والتجموع الجمع وا  وتكووي  التعب ر حرية -4 
 الس اس ة والح اة
 قةلتهوا الوي التوصويا  من الرغم عل  توغو، أل  القل  عن الدولي  العفو منظم  أعربت -59

 بريو و  التعةوة بريو  يف احلو  تقيود قووانني اعتمود  ،(94)األول الشوام  الودو   هااستعراضو خ ل
 مما سوتهم بسوةب انتقاميو  عمليوا  يوازهوو  اإلنسوا  بقوو  عن  و املدافع ي ال وال الصةفيني،

 العقوبوووا  مووون لاملعووودَّ  العقوبوووا  قوووانو  زا  ذلووو ، إىل وباإلضووواف  .(95)التعةوووة بريووو  يف حلقهوووم
 نسوو  أو ،بووث أو نشوور،ب تتعلوو  واضو  بشووك  حموود ة غووة زديودة اموو  وضوو و  التشووهةب املتعلقو 
 .(97)مماثل  شواغ  عن 1و 5 املشرتكتا  الو قتا  توأعرب .(96)كاذب " "أخةا 
 هوور  اإلنسووا  حلقووو  الوطنيوو  اللجنوو   ئووي   أل القلوو  عوون 5 املشوورتك  الو قوو  وأعربووت -60
 وسووووء التعوووذيب بنعموووال املتعلقووو  اال عووواءا  وثوو ي 2012 عوووام يف تقريووور نشووور عقوووب دالةلووو موون

 يف زووووووور  الوووووووي نقووووووو  اال حماولووووووو  سووووووويا  يف الووووووووطي األمووووووون وكالووووووو  ا تكةتهوووووووا الوووووووي املعاملووووووو 
 .(99)مماثل  شواغ  عن 8 املشرتك  الو ق  توأعرب .(98)2009 عام
 حلقووو  الدوليو  املعوواية مو  احملليوو  تشوريعااا مبواءموو  توغوو الدوليوو  العفوو منظموو  وأوصوت -61

 .(100)الكاذب  باألخةا  املتعلق  والتهم  التشهة جترم إلغاء يشم  مبا اإلنسا ،
 علو  اجلسودي  االعتوداءا  إىلو  اإلذاعي  احملاا  إغ   إىل 1 املشرتك  الو ق  وأشا   -62

 يف زوواء ملووا ا  فقووو و  .السياسووي  السوولاا  موون الصووةفيني ضوود املقدموو  الشووكاوى إىلو  الصووةفيني،
 نتوووووووووائ  إعووووووووو   قةووووووووو  2015 موووووووووايوأيا / 3 يف ا  شوووووووووةكي ا  وقعوووووووووم 13 ُبجوووووووووب الو قووووووووو ، هوووووووووذ 

   .(101)االنتخابا 
 بقوووو  عووون للمووودافعني وآمنووو  سوووليم  بيئووو  بتووووفة 8و 5 املشووورتكتا  الو قتوووا  وأوصوووت -63

 املودافعني ضد املرتكة  العنف أعمال يف تةقي بالو  ،املشروع  أنشاتهم أ اء من متكنهم اإلنسا 
 8 املشوووورتك  الو قوووو  صووووتأو و  .(102)العدالوووو  إىل اجلنوووواة وتقوووودم والصووووةفيني اإلنسووووا  بقووووو  عوووون
 .(103)اإلنسووووا  بقووووو  عوووون باملوووودافعني اخلووووا  املتةوووودة األمووووم إلعوووو   التووووام متثووووالاال ضووووما ب

  .(104)مماثل  توصي  1و 5 املشرتكتا  الو قتا  وقدمت
 ةوووووثلل العليوووووا اهليئووووو  ن اهووووو و  اسوووووتق لي  ضوووووما ب 8و 5 املشووووورتكتا  الو قتوووووا  وأوصوووووت -64

 يف التعةووووة بريوووو  كفالوووو  يف املتمثوووو  بوووودو ها االضووووا   ب مكاهنووووا أ  موووون والتنكوووود واالتصوووواال 
  .(106)ؤسس امل ذ هل واملالي  التقني  القد ا  ع ي تب ا  أيض 1 املشرتك  الو ق  تأوصو  .(105)توغو
 املووودين اجملتمووو  يف الفاعلووو  اجلهوووا  بوووني التعووواو  حتسووون إىل 8 املشووورتك  الو قووو  وأشوووا   -65

 لجهوا ل تسوم   مسيو  قنووا  إنشواء نتيجو  2012 عام منذ كةة بشك  احلكومي  واملؤسسا 
 املةوووا  ة إىل بووواألخ  ذلووو  يف الفضووو  ويرزووو  احلكومووو ، مووو  بالعمووو  املووودين اجملتمووو  يف الفاعلووو 
 خمتلوووووف تنفيوووووذ عووووون املسوووووؤول  اللجوووووا  يف املووووودين اجملتمووووو  يف الفاعلووووو  اجلهوووووا  متثيووووو  إىل الراميووووو 

   .(107)القااعي  احلكومي  السياسا 
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 بتنييود بظيوت الوي التوصويا  مون الورغم عل  ألن  القل  عن 8 املشرتك  الو ق  وأعربت -66
 بريوو  علوو  مفروضوو  قيووو  هنووا  زالووت مووا ،(108)األول الشووام  الوودو   هااستعراضوو خوو ل توغووو
 اتةووا   و  بتجووا الا بظوور  قوود السوولاا  أ  إىل نفسووها الو قوو  وأشووا  .(109)والتجموو  التعةووة
 .(110)األصووول بسووب مووا ُأخاوور  ابتجازووا  فرقووتو  القووانو  يف عليهووا املنصووو  ا اإلزووراء
  .(111)مماثل  شواغ  عن 1و 3 املشرتكتا  الو قتا  وأعر 
 يفووور  (2015 لعوووام) املووونق  اجلنوووائ  القوووانو  أ  إىل الدوليووو  العفوووو منظمووو  وأشوووا   -67
وو املثووال، سووةي  علوو و  .السوولم  التجموو  بريوو  يف احلوو  علوو  القيووو  موون ا  م يوود  القووانو  هووذا  حيمِّ

 أوصووتو  .(112)املتظوواهرين بعووض عوون الصووا   العنيووف السوولو  عوون  يسووؤولامل التجمعووا  منظموو 
 مبووا ،الدوليوو  املعوواية موو  التجموو  بريوو  يف احلو  تنتهوو  الووي القوووانني مبواءموو  الدوليوو  العفووو منظمو 
 املووظفني زانوب مون النا يو  واألسولة  القوة استخدام بشن  األساسي  املتةدة األمم مةا   فيها

 يف األمون قووا  زانوب مون القووة استخدام بشن  واضة  قواعد ووض  ،القوانني ب نفاذ املكلفني
 للقووة املفور  االسوتخدام ا عاءا  مجي  يف ن اه و  سرع ب التةقي و  املظاهرا ، أمن بف  سيا 
 عووون 5و (114)1 املشووورتكتا  الو قتوووا  توأعربووو .(113)العدالووو  إىل ذلووو  ا تكووواممب املشوووتة  وتقووودم
   .(115)مماثل  شواغ 
 اعتوورب  إذا مووا جلمعيوو  القووانوين التسووجي   فووض املمكوون موون ،5 املشوورتك  لو قوو ل ا  وفقووو  -68

 بتكووووووين املتعلووووو  1901 عوووووام قوووووانو  مووووون 3 باملوووووا ة عمووووو    ""األخووووو   مووووو  متنافيووووو  أهووووودافها
 أو تكوووين ميكوون وال .التقديريوو  السوولا  يف باملغوواالة الفضووفا  كووماحل اهووذ ويسووم  .اجلمعيووا 
 اجلنسووواني  اهلويووو  ومغووواير  اجلنسووو  امليووو  وم  وزووو  واملثليوووني باملثليوووا  خاصووو  منظموووا  وزوووو 

 قوانو  مون 392 املوا ة أل  املؤسس ، للتميي  معرض  املنظما  فهذ  اجلنسني، صفا  بامل و 
 موون شووخ  موو  يُرتكووب الاةيعوو  ضوود فعوو  أو الئوو  غووة فعوو  أ " رمجتوو 2015 لعووام العقوبووا 

 .(116)اجلن " نف 
 علو  املورأة مشوا ك  لتع يو  تودابة باختاذ "Femme Plus-Togo" النسائي  اجلمعي  وأوصت -69
 ال موا بتخصوي  2 املشورتك  الو قو  تأوصوو  .(117)القورا  صن  هيئا  يف الرز  م  املساواة قدم
   .(118)للمرأة العليا احلكومي  املناصب من املائ  يف 40 عن يق 

 ومؤات ة عادلة عمل بشروط التمتع وفي العمل في الحق -5 
 أزو  مون للشوةا  االقتصوا ي  ملةوا  ا ا  عوم صوندو  ب نشواء 2 املشرتك  الو ق   بةت -70
 شوووورو  لكوووون .شووووةا  عوووودة  منوووو اسووووتفا  الووووذ  الشووووركا ، أصووووةا  الشووووةا  مشووووا ي  متويوووو 

 الفئوووا  اسوووتةعا  إىل ؤ  تووو قووود ،ضووومان  إيووودا  بووواألخ  ومنهوووا الصوووندو ، هوووذا مووون االسوووتفا ة
   .(119)الشةا  من عيف الض
 لكنهوا اإلعاقو ، ذو  األشوخا   ا  موإل املةذولو  اجلهوو  إىل 2 املشرتك  الو ق  وأشا   -71

  .(120)العم  جمال يف الفر  تكافؤ لتةقي  ب  القيام يتعني مما الكثة هنا  ي ال ال بنن  أفا  
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 مبون الضوعيف ، للفئوا  املةاشر اإل ما  أز  من تدابة باختاذ 2 املشرتك  الو ق  وأوصت -72
 يف الووووطي التاووو  تشووجي  إىل الراموو  عموو ال برنووام  طريوو  عوون ،اإلعاقوو  ذوو األشووخا  فوويهم
   .(121)توغو
 وابودة عمو  حمكمو  سوى لديها ليست توغو أل  القل  عن 2 املشرتك  الو ق  وأعربت -73
 العمو  حمواكم ب نشواء نفسوها الو قو  وأوصوت احملكمو . هوذ  فعاليو  يضوعف مما قضاة، ث ث  تضم
   .(122)توغو مناط  مجي  يف العم  أماكن تفتيشو 

 الئق مع شي بمستوى التمتع وفي اال تماعي الضمان في الحق -6 
 يغاو  ال االزتمواع  الضوما  نظوام أل  القلو  عون 13و 2 املشرتكتا  الو قتا  أعربت -74
 .(123)اخلا  القاا  مؤسسا  عمال وبعض العام القاا  موظف  سوى
  و  يعيشوووو  املوووواطنني مووون ا  كةوووة  ا  عووود  أل  سوووفاأل عووون 2 املشووورتك  الو قووو  وأعربوووت  -75
 وخاص  توغو، يف اإلجيا  أسعا  غ ء بسةب ،إعاق  ذوو أشخا  فيهم مبن ثابت، إقام  مكا 
  .(124)املعيشي  األسر فقر بسةبو  لوم ، يف
 بقوو  علو  ا  قائمو ا  هنجو الفقور مون احلود بورام ُ  تعتمود بون  13 املشورتك  الو قو  وأوصت -76

  .(125)منهج  بشك  اإلنسا 
 يوو ال ال الغووذاء يف احلوو  أ  إىل الغووذاء أولويوو  بشوون  والعموو  املعلومووا  شووةك   وأشووا   -77
 التغذيو ، سووء وينتشور .الةلود يف السوا ي  التشوريعا  مون الورغم علو  ،توغو يف بعد حيق  مل هدفا

 تووووركن واياللوووو النسوووواء صووووفوف يفو  الفوسووووفا  تعوووودين مناقوووو  يف األطفووووال، صووووفوف يف خاصوووو 
 تعووووودين  مووووور ذلووووو ، علووووو  وعووووو وة .(126)لووووووم  يف األسووووووا  إىل الوصوووووول أزووووو  مووووون حموووووياهن
 شووةك  تأوصووو  .(127)الغذائيوو  احملاصووي  علوو  يقوووم الووذ  مناقوو لل  قتصووا اال النظووام الفوسوفا 
 يف احلو  إعموال تكفو  االزتماعيو  لةمايو ل آليا   نشاءب الغذاء أولوي  بشن  والعم  املعلوما 
 تعدين مشا ي  تتسةب ال لك  ال زم  التدابة مجي  اختاذوب املتنثرة  للمجتمعا  التغذي و  الغذاء

 تكفو و  االنتهاكوا  هوذ  متنو  آليا  وب نشاء ،اإلنسا  بقو  انتهاكا  يف ديدةاجل الفوسفا 
 تعوووووودين أنشووووووا  بسووووووةب املتوووووونثرةو  املهوووووود ة مجتمعووووووا لل تعويضووووووا  علوووووو  احلصووووووول إمكانيوووووو 
 .(128)الفوسفا 

 الصحة في الحق -7 
 الرزوال أخذ سيما وال الصة ، يف احل  جمال يف احملرز بالتقدم 1 املشرتك  الو ق   بةت -78
 املناعووووووو  نقووووووو  فوووووووةوسل التصووووووود  سووووووويا  يف االعتةوووووووا  بعوووووووني مثليووووووو  زنسوووووووي  ع قوووووووا  ذو 

   .(129)اإليدز/الةشري 
 املرافوووو  تقريووووب أزوووو  موووون املتخووووذة جيابيوووو اإل اوووووا اخل إىل 2 املشوووورتك  الو قوووو   وأشووووا   -79

 تتةق ، مل املتوقع  النتائ   أل األسف عن الو ق  هذ  أعربت ذل ، وم  .السكا  من الصةي 
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 املتصووول  تةوووديا ال إىل بووواألخ  ذلووو  ويعووو ى ،2012 عوووامل وطنيووو ال سياسووو ال مووون الووورغم علووو 
 صووة ال لقاوا  السوونوي  املي انيو  متثوو  مل ذلو ، إىل وباإلضوواف  .(130)الصوعة  االقتصووا ي  الظروفبو
 مجي  اختاذب 2 املشرتك  الو ق  تأوصو  اإلمجالي . املي اني  من املائ  يف 5.1 سوى 2016 عام يف

 علوو  املائوو  يف 15 ختصووي  خوو ل موون أبوزووا هلوودف الفعووال التنفيووذ أزوو  موون املناسووة  التوودابة
 املنجليو  الكريوا  مور  مكافةو  مجعيو  وأعربوت .(131)الصة  لقاا  اإلمجالي  املي اني  من األق 
 .توغوووو يف املنجلووو  الووودم فقووور مووون يعوووانو  شوووخ  250 000 بوووواي أل  القلووو  عووون الوووو اث 

  .(132)املر  هذا كافة مل زهو ها مواصل  عل  توغو اجلمعي  هذ  تشجعو 
 نظوووامل األساسوووي  ياكووو اهل تةسووونيب توغوووو احلريووو  عووون للووودفا  الووودوي التةوووالف وأوصووو  -80

  .(133)األم لصة  املوا   من امل يد وتكري  الصةي ، الرعاي 

 التعل   في الحق -8 
 استعراضوها خو ل قةلتهوا يالو التوصيا ب عم    توغو، أ  إىل 9 املشرتك  الو ق   أشا   -81

 أجنو  و  املد سوي  الرسووم من االبتدائي  العام  املدا س ط   أعفت ،(134)األول الشام  الدو  
 املي انيوووو  تةلووووغ ذلوووو ، علوووو  وعوووو وة .املؤسسووووا  بعووووض يف املد سووووي  وزةووووا لل جتريةيوووو  مشووووا ي 

 مووون بكثوووة أعلووو  قيمووو  وهووو  اجلا يووو ، النفقوووا  مووون املائووو  يف 27.6 التعلووويم لقاوووا  املخصصووو 
 مل األطفووال موون املائوو  يف 7 ا  يقوو مووا أ  إىل التةلووي   تشووة ذلوو ، وموو  .ألفريقوو ا املتوسوو 
 عن ينقاعو  ما يلتةقو  الذين األطفال من املائ  يف 23 يقا   ما وأ   املد س ب بعد يلتةقوا
 يتعلوو  وفيمووا خووا . بشووك  القلوو  ثووةت الفتيووا  بالوو  وأ  االبتوودائ   يمالتعلوو إمتووام قةوو  الد اسوو 
 التعلويم يف املائو  يف 22.0و ،االبتودائ  التعلويم يف املائو  يف 21.5 الراسوةني عد  يةلغ ،بالرسو 

 بعوض  أل القلو  عون 13 املشورتك  الو قو  توأعربو .الثوانو  التعلويم يف املائ  يف 35و عدا  ،اإل
 التودابة باختواذ الودوي أوسيلياتريتشو  ما يوا معهود وأوصو  .(135)يوا  مواز  ا  اشورتاك تالب املؤسسا 
 معوودال  وخفووض باملوودا س االلتةووا  معوودال  وزيووا ة االبتوودائ ، التعلوويم جمانيوو  لضووما  ال زموو 

   .(137()136)العام التعليم نوعي  وحتسني الد اس ، عن نقاا اال

 اإلعاقة ذوو خشخا األ -9 
 حتسوني أزو  مون ، التشوريعي التودابة هوافي مبا ،املتخذة بالتدابة 2 املشرتك  الو ق   بةت -82
 املؤسسووو  باالعتموووا  املتعلووو  املرسووووم ذلووو  أمثلووو  ومووون ،همحبقووووق اإلعاقووو  ذو  األشوووخا  متتووو 
  ابوواونغ ينيموود يف الشووام  التعلوويم وإ خووال اإلشووا ة، ولغوو  برايوو  نظووام علوو  التوود يب كتيةووا ل

 ناووا  بتوسووي  2 املشوورتك  الو قوو  تأوصووو  .(138) تخصصووامل لموودا سل ماليوو  موون  وتقوودم ،وكووا ا
  يالرياضوووو األنشووووا  لتاوووووير خووووا  صووووندو  نشوووواءب و  الةلوووود، أحنوووواء مجيوووو  ليغاوووو  الربنووووام  هووووذا

 محايووووو  قوووووانو  مشووووورو  اعتموووووا ب 11 املشووووورتك  الو قووووو  تأوصوووووو  .(139)اإلعاقووووو  ذوى لألشوووووخا 
  .(140)اإلعاق  ذو  األشخا 
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 الب ئ ة والقضايا التنم ة في حقال -10 
 وامليوا  األ   تلوو. إزاء القل  عن الغذاء أولوي  بشن  والعم  املعلوما  شةك  أعربت -83

 النةاتيو  احليواة التلوو. هوذا ويودمر .األطلسو  احملوي  سواب  علو  الةةور وميا  واألهنا  والةةةا 
 النظوووام كووذل و  النةوواي الغاوواء ُ مِّووور قوودو  لشوور ،ل ميووا  السوووكا  لوودى يوزوود وال املائيوو ، واحليوواة
  .(141)احلياة قيد عل  والةقاء عيشال كسبل الةيئ 
 تعووودين ناقوو م يف وأموونهم األشوووخا  سوو م  اوود  الوووي خوواطرامل إىل شووةك ال وأشووا   -84

 احلصو  مجو  عنود الودفن عمليوا و  والتماسوي  لفيضانا ا بسةب ،الةةري  املناق  يف الفوسفا 
 .(142)احملليووو  للمجتمعوووا  االزتمووواع  لتنظووويمل التعووودين زع عووو  بسوووةبو  أخووورى، أموووو  بوووني مووون

 الرزوووال مووون معظمهووومو  اجملووواو ة، الةلووودا  إىل الةلووود مووون املهوووازرين عووود  زا  ذلووو ، علووو  وعووو وة
 .املناقو  يف القاسوي  املعيشوي  الظوروف وزوراء املسوتمرة االقتصوا ي  األنشوا  انعودام زراء الةالغني،

 ا  توووود ية تلقووووواي مل ألهنووووم أو املد سوووو ب يلتةقوووووا مل ألهنووووم الةاالوووو  موووون والشووووةا  األطفووووال يعوووواينو 
 .الصوغةة تجوا ةال يف للعمو  لووم   اسوو أ إىل النساء تذهب ،األبيا  من كثة يفو  .(143)ً  مهنيا
 املعلوموووا  شوووةك ل ا  وفقووو  .(144)األسووووا  بافووا  علووو  ا  و الشووو يف أو املهجووو ة املنوووازل يف ويةوون
 لتةوور ل ضووةايا ا  و الشوو يف يعيشووو  الووذين النسوواءو  األطفووال يقوو  ،الغووذاء أولويوو  بشوون  والعموو 
 ل غتصوا  همتعرضو عونو  صوةي  غوة ظوروف يف عيشوهم عون نامجو  نمرا ب ويصابو  .والعنف

  .(145)الشوا   ويف األسوا  يف
 الووي الشوورك  قوور   كلمووا للسووكا  القسوور  التهجووة كنتيجوو  ا  أيضوو الشووةك  والبظووت -85

 .معني موق  يف التعدين بدء الفوسفا  تستخر 
 شوووام  هنووو  اعتموووا  خووو ل مووون التعووودين أنشوووا  إ ا ة نظوووام تةسووونيب الشوووةك  تأوصووو  -86
 خاصو  آليوا  وضو و  التعودين  بشون  أزريوت الوي الد اسوا  ونتوائ  السوكا  ابتيازوا  يراعو 

 اهلياكوووو  إنشوووواء ضووووما و   الفوسووووفا  تعوووودين آثووووا ب املهوووود ة أو املتوووونثرة املوووورأة مشووووا ك  لضووووما 
 اسوتخدام خو ل مون السوكا  املعيشوي  الظوروف لتةسني ال زم  واجملتمعي  االزتماعي  األساسي 

 املنشونة اهليئوا  توصويا  تنفيوذو   املناقو  سوكا  علو  بالفائودة تعوو  اسوتثما ا  يف التعدين مثا 
 واحلقوو  الةيئو  حلمايو  القوانوين اإلطوا  تع يو  وبواألخ  املوضوو ، ذامو متعلقو  معاهدا  مبوزب

 قوانو  تنفيوذ وضوما   النشوا  هوذا عون النامجو  اك املشو ضووء يفو  التعدين سيا  يف االزتماعي 
  .(146)واإلقليمي  احمللي  التنمي  يف التعدين شركا  مسامه  بشن  2011 عام
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