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  جملس حقوق اإلنسان
  الفريق العامل املعين باالستعراض الدوري الشامل

   عشرةالثانيةالدورة 
  ٢٠١١ أكتوبر/تشرين األول ١٤-٣جنيف، 

ه املفوضية السامية حلقـوق اإلنـسان، وفقـاً         جتميع للمعلومات أعدت      
  ٥/١من مرفق قرار جملس حقوق اإلنسان ) ب(١٥ للفقرة

  توغو    

هذا التقرير جتميع للمعلومات الواردة يف تقارير هيئـات املعاهـدات، واإلجـراءات               
تحـدة  اخلاصة، مبا يف ذلك مالحظات الدولة املعنية وتعليقاهتا، ويف غري ذلك من وثائق األمم امل   

يتضمن التقرير أية آراء أو وجهات نظر أو اقتراحـات مـن جانـب      وال .الرمسية ذات الصلة  
. يرد منها يف التقارير العلنية الصادرة عن املفوضية         ما املفوضية السامية حلقوق اإلنسان خبالف    

وقـد ذُكـرت    . وهو يتبع هيكل املبادئ التوجيهية العامة اليت اعتمدها جملس حقوق اإلنسان          
وقد روعي يف إعداد . صورة منهجية يف حواشي هناية النص مراجع املعلومات الواردة يف التقريرب

وعند عدم وجود معلومـات     . التقرير أن دورية االستعراض يف اجلولة األوىل هي أربع سنوات         
ا وملا كان هذ. تزال صاحلة  الحديثة، أُخذت يف االعتبار آخر التقارير والوثائق املتاحة إن كانت

جيمع سوى املعلومات الواردة يف وثائق األمم املتحدة الرمسيـة، فـإن االفتقـار إىل                 ال التقرير
معلومات عن مسائل حمددة أو إىل التركيز على هذه املسائل قد ُيعزى إىل عدم التصديق علـى                 

  .إىل تدين مستوى التفاعل أو التعاون مع اآلليات الدولية حلقوق اإلنسان أو/و  مامعاهدة
  

 
 A/HRC/WG.6/12/TGO/2  األمم املتحدة

 
 Distr.: General اجلمعية العامة

25 July 2011 
Arabic 
Original: English/French 



A/HRC/WG.6/12/TGO/2 

GE.11-15265 2 

  املعلومات األساسية واإلطار  -أوالً   

  نطاق االلتزامات الدولية  -ألف   

  )١(املعاهدات العاملية حلقوق اإلنسان
تاريخ التصديق أو االنضمام 

  اخلالفة أو
 /اإلعالنات
  التحفظات

االعتراف باالختصاصات احملددة هليئات 
  املعاهدات

 االتفاقية الدولية للقضاء على مجيع أشكال التمييز      
  العنصري

  ال): ١٤املادة (شكاوى األفراد   ال يوجد  ١٩٧٢ سبتمرب/أيلول ١

العهد الـدويل اخلـاص بـاحلقوق االقتـصادية         
  واالجتماعية والثقافية 

  -  ال يوجد  ١٩٨٤مايو / أيار٢٤

   ال): ٤١املادة  (الشكاوى املتبادلة بني الدول  ال يوجد  ١٩٨٤مايو / أيار٢٤  العهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية
الربوتوكول االختياري األول امللحـق بالعهـد       

  الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية
  -  ال يوجد  ١٩٨٠مارس / آذار٣٠

  -  ال يوجد  ١٩٨٣ سبتمرب/أيلول ٢٦  اتفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييز ضد املرأة
اتفاقية مناهضة التعذيب وغريه مـن ضـروب        

  املهينة الالإنسانية أو  العقوبة القاسية أواملعاملة أو
نـوفمرب  / تشرين الثـاين   ١٨

١٩٨٧  
  نعم ): ٢١املادة (الشكاوى املتبادلة بني الدول   ال يوجد

  نعم): ٢٢املادة (شكاوى األفراد 
  نعم): ٢٠املادة (إجراءات التحقيق 

الربوتوكول االختياري التفاقية مناهضة التعذيب     
ة أو العقوبة القاسـية أو  وغريه من ضروب املعامل  

  الالإنسانية أو املهينة،

  -  ال يوجد  ٢٠١٠يوليه / متوز٢٠

  -  ال يوجد  ١٩٩٠أغسطس / آب١  اتفاقية حقوق الطفل
الربوتوكول االختياري التفاقية حقوق الطفـل      

  املتعلق بإشراك األطفال يف الرتاعات املسلحة
نـوفمرب  / تشرين الثـاين   ٢٨

٢٠٠٥  
إعالن ملـزم   

ادة مبوجب امل 
   سنة١٨: ٣

-  

الربوتوكول االختياري التفاقية حقوق الطفل املتعلق      
ببيع األطفال وبغاء األطفال واستغالل األطفـال يف        

  املواد اإلباحية

  -  ال يوجد  ٢٠٠٤يوليه / متوز٢

  -  ال يوجد  ٢٠١١مارس / آذار١  اتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة
 الربوتوكول االختيـاري التفاقيــة حقــوق      

  األشخاص ذوي اإلعاقة
  نعم): ٧ و٦املادتان (إجراءات التحقيق   ال يوجد   ٢٠١١مارس / آذار١

توقيع فقط،  (الربوتوكول االختياري امللحق بالعهد الدويل اخلاص باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية،           :  طرفاً فيها  توغو ليست    أساسية معاهدات
الربوتوكول االختياري التفاقية القضاء على مجيـع       و،  اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية   لعهد الدويل   ين امللحق با  الثا، والربوتوكول االختياري    )٢٠٠٩

االتفاقية الدولية حلماية مجيع     ، و )٢٠٠١توقيع فقط،    (االتفاقية الدولية حلماية حقوق مجيع العمال املهاجرين وأفراد أسرهم         و أشكال التمييز ضد املرأة،   
   ).٢٠١٠توقيع فقط، ( االختفاء القسري األشخاص من
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  التصديق أو االنضمام أو اخلالفة  صكوك دولية رئيسية أخرى ذات صلة
  نعم  اتفاقية منع جرمية اإلبادة اجلماعية واملعاقبة عليها
  ال  نظام روما األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية

  نعم  )٢(بروتوكول بالريمو
   بشأن وضع األشخاص عدميي اجلنسيةتنياالتفاقينعم، باستثناء   )٣(الالجئون وعدميو اجلنسية
 والربوتوكـوالت   ١٩٤٩أغـسطس   / آب ١٢اتفاقيات جنيف املؤرخة    

  )٤(اإلضافية امللحقة هبا
   الربوتوكول اإلضايف الثالثنعم، باستثناء

  نعم  )٥(االتفاقيات األساسية ملنظمة العمل الدولية
  ال  يز يف جمال التعليماتفاقية اليونسكو ملكافحة التمي

إمكانية توغو على أن تنظر يف       اللجنة املعنية بالقضاء على التمييز ضد املرأة      شجعت    -١
  .)٦(االتفاقية الدولية حلماية حقوق مجيع العمال املهاجرين وأفراد أسرهم التصديق على

ىل بأن تنضم توغو إ    توغويف   القطريمكتب األمم املتحدة    ، أوصى   ٢٠١١يف عام   و  -٢
العهـد   وإىل الربوتوكول االختياري امللحق ب     نظام روما األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية     

  .)٧(الدويل اخلاص باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية
          اتفاقيـة اليونـسكو    سكو بأن تصدق توغو علـى       يأوصت اليون ،  ٢٠١١ويف عام     -٣

  .)٨( جمال التعليماخلاصة مبكافحة التمييز يف ١٩٦٠لعام 

  اإلطار املؤسسي والتشريعي  -باء   
بقلـق أن اإلصـالحات     الحظت اللجنة املعنية حبقوق اإلنـسان       ،  ٢٠١١يف عام     -٤

سيما اعتماد قانون     احلقوق بني الرجل واملرأة، وال     اليت متكِّن من ضمان املساواة يف     التشريعية  
يف مشاريع القوانني   أن  و.  بعد تكتملعقوبات جديد وقانون األحوال الشخصية واألسرة، مل        

 .املتعلقة بتعدد الزوجات مثل األحكام مجيع األحكام التمييزية ضد املرأة  بعد   تلغمل  هذا اجملال   
 أعمال العنف املرتكبة ضد املرأة،      جعلو وترية إصالحاهتا التشريعية     تسريعودعت توغو إىل    

 .)٩(قـانون العقوبـات   يعاقب عليها   م  مثل العنف املرتيل واالغتصاب يف إطار الزواج، جرائ       
بـني  الالمساواة  من أحكام قانون األحوال الشخصية واألسرة ُيبقي على         وتعديل أي حكم    

  .)١٠("رئيس األسرة"الرجل واملرأة، مثل األحكام اليت تعترب الرجل 
وأشارت منظمة اليونيسيف إىل أن مواءمة التشريعات الوطنية مع اتفاقيـة حقـوق               -٥

ملعايري الدولية األخرى املتصلة حبماية الطفل من خالل اعتماد قانون الطفل، ميثـل             الطفل وا 
 بأن تـنقح    حقوق الطفل  جلنة وأوصت   .)١١(خطوة هامة حنو إعمال حقوق الطفل يف توغو       

من خالل عملية مبنية على املشاركة من أجـل ضـمان التقيـد التـام               توغو قانون الطفل    
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ض شامل للتشريعات القائمة بغية الوقوف على اجملاالت اليت         واالضطالع باستعرا  باالتفاقية؛
  .)١٢(يكون فيها إصالح القوانني ضرورياً

  اإلطار املؤسسي والبنية األساسية حلقوق اإلنسان  -جيم   
 التنسيق الدولية للمؤسسات الوطنية لتعزيز حقـوق        جلنةُاعتمدت  ،  ١٩٩٩يف عام     -٦

، وأكدت ذلك من جديد يف      "ألف "يف الفئة  قوق اإلنسان  اللجنةَ الوطنيةَ حل   اإلنسان ومحايتها 
  .)١٣(٢٠٠٧ وعام ٢٠٠٠عام 
        أن امليزانية احملدودة املخصصة هلذه اللجنـة       ت اللجنة املعنية حبقوق اإلنسان    الحظو  -٧
دم متابعة التوصـيات  لععن قلقها اللجنة أعربت  و.  ُتمكِّنها من الوفاء بواليتها وفاًء كامالً      ال

  على ختصيص مزيد من املـوارد      توغو تشجع، و ها اللجنة الوطنية حلقوق اإلنسان    دمتاليت ق 
 تفي بواليتها على حنو فعال، وتتمكن من رفع دعـاوى           يللجنة الوطنية حلقوق اإلنسان لك    

  .)١٤(أمام احملاكم عند اللزوم
التدابري املالئمة لـضمان اسـتقالل   توغو تتخذ أوصت جلنة مناهضة التعذيب بأن    و  -٨

 والتحقيـق يف     الشكاوى مِونزاهة اللجنة الوطنية حلقوق اإلنسان، وضمان متتعها بأهلية تسلُّ        
  .)١٥(انتهاكات االتفاقية

وتكليفهـا  ،  ٢٠٠٥يف عـام      اللجنة بإنشاء املفتشية العامة خلدمات األمن      ترحبو  -٩
  .)١٦(االحتجاز قيد التحقيق ومدتهظروف بالسهر على مراعاة 

يف ظرف  وسيط اجلمهورية   يبدأ  طري يف توغو بأن     مم املتحدة القُ  وأوصى مكتب األ    -١٠
  .)١٧( ألحكام الدستور طبقاًفترة معقولة، عمله فعلياً

، أشارت منظمة اليونيسيف إىل أن إنشاء اللجنة الوطنية حلقـوق           ٢٠١١ويف عام     -١١
  .)١٨( مل يتحقق بعد من قانون الطفل٤٥٣الطفل املنصوص عليها يف املادة 

  تدابري السياسة العامة  -دال   
ـ خطةواً وطنياً  بأن برناجممفوضية األمم املتحدة حلقوق اإلنسان فادت  أ  -١٢  ة عمل وطني

أن هنجاً قائماً على حقوق اإلنسان ، و٢٠٠٧مايو /يف أيار قد اعتمدا   يف جمال حقوق اإلنسان     
  .)١٩(٢٠١٢-٢٠٠٨للفترة إطار عمل األمم املتحدة للمساعدة اإلمنائية يف قد أُدرج 

 منظمة اليونيسيف أن وثيقة السياسة الوطنية حلماية الطفل         ذكرت،  ٢٠١١ويف عام     -١٣
 من قبـل    ٢٠٠٨عام    يفأُقرتا   اللتني   ،٢٠١٣-٢٠٠٩اخلمسية  واخلطة الوطنية االستراتيجية    

  .)٢٠(، مل حتظيا بعد بإقرار احلكومةمجيع اجلهات الفاعلة املعنية حبماية الطفل
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  قوق اإلنسان ومحايتها على أرض الواقعتعزيز ح  -ثانياً   

  التعاون مع آليات حقوق اإلنسان  -ألف   

  التعاون مع هيئات املعاهدات  -١  

  )٢١(هيئة املعاهدة
تقرير قدم   آخر

 حالة اإلبالغ رد املتابعة آخر مالحظات ختامية وُنظر فيه

الثـامن عـشر     ريرال موعد تقدمي التق   حي ٢٠٠٩قُدم يف  ٢٠٠٨ أغسطس/بآ ٢٠٠٧ جلنة القضاء على التمييز العنصري
  ٢٠١١ يف عام العشرينوالتاسع عشر و

اللجنة املعنية باحلقوق االقتـصادية     
 واالجتماعية والثقافية

وكـان   ٢٠١٠ األويل يف عام   التقرير   ورد - ٢٠٠١ مايو/أيار -
 ١٩٨٦ قد حل موعده يف عام

 موعد تقدمي الـرد     حيل ٢٠١١ مارس/آذار ٢٠٠٩ اللجنة املعنية حبقوق اإلنسان
 ٢٠١٢يف عام 

 يف  اخلـامس حيل موعد تقـدمي التقريـر       
 ٢٠١٥ عام

اللجنة املعنية بالقضاء على التمييز     
 ضد املرأة

ورد التقرير اجلامع للتقريرين الـسادس       - ٢٠٠٦ يناير/الثاين كانون ٢٠٠٤
 ٢٠١٠  يف عاموالسابع

 منذ عـام    تأخر تقدميه  ٢٠٠٦ مايو/أيار ٢٠٠٤ جلنة مناهضة التعذيب
٢٠٠٧ 

 ٢٠١١  يف عامورد التقرير الثاين

ورد التقرير اجلامع للتقريـرين الثالـث        – ٢٠٠٥ يناير/كانون الثاين ٢٠٠٣ جلنة حقوق الطفل 
 ٢٠١١ يف عاموالرابع 

الربوتوكول االختيـاري للجنـة     
حقوق الطفل املتعلـق بإشـراك      

 األطفال يف الرتاعات املسلحة

 ٢٠٠٧ األويل منذ عام تأخر تقدمي التقرير – - -

الربوتوكول االختياري للجنة حقوق    
الطفل املتعلق ببيع األطفـال وبغـاء     
األطفال واستغالل األطفال يف املواد     

 اإلباحية

  ٢٠٠٩ورد التقرير األويل يف عام  - - -

اللجنة املعنية حبقوق األشـخاص     
 ذوي اإلعاقة 

حيل موعد تقدمي التقرير األويل يف عـام         – - -
٢٠١٣ 

باستئناف احلوار مـع      جلنة القضاء على التمييز العنصري     ترحب،  ٢٠٠٨ويف عام     -١٤
  .)٢٢(ها إىل تقدمي تقاريرها يف املستقبل بصورة منتظمةت بعد طول انقطاع، ودعتوغو
على تقدمي املساعدة للحكومة عـرب مكتبـها        حقوق اإلنسان   دأبت مفوضية   لقد    -١٥

لجنة القضاء على   ن تقارير مبا يف ذلك التقارير املستحقة ل       القطري، من أجل تقدمي ما تأخر م      
اللجنـة املعنيـة     ، و )٢٠٠٩( واللجنة املعنية حبقوق اإلنـسان       ،)٢٠٠٨ (التمييز العنصري 

وجلنـة  ) ٢٠١٠(، وجلنة حقوق الطفل     )٢٠٠٩ (باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية   
  . )٢٣()٢٠١١(مناهضة التعذيب 
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   اإلجراءات اخلاصةالتعاون مع  -٢  
 ال ُوجهت دعوة دائمة

املقـرر  ؛  )٢٠٠٨ (املقررة اخلاصة املعنية حبالة املدافعني عن حقوق اإلنسان        آخر الزيارات أو التقارير املتعلقة بآخر البعثات 
أو العقوبة القاسية أو     اخلاص املعين مبسألة التعذيب وغريه من ضروب املعاملة       

 ).٢٠٠٧ (الالإنسانية أو املهينة

 .املقرر اخلاص املعين حباالت اإلعدام خارج القضاء زيارات اتفق عليها من حيث املبدأ 

  يتفق عليها بعد زيارات طُلب إجراؤها ومل

  التعاون أثناء البعثات/التيسري

  متابعة الزيارات

 .رسل أي بالغأثناء الفترة قيد االستعراض، مل ُي دعاءات والنداءات العاجلةاالالردود على رسائل 

 استبياناً أرسـلها مكلفـون      ٢٣ استبيانات من أصل     ٤ على   توغوردت   الردود على االستبيانات املتعلقة مبسائل مواضيعية
 .، ضمن املهل احملددة)٢٤(بواليات يف إطار اإلجراءات اخلاصة

  التعاون مع املفوضية السامية حلقوق اإلنسان  -٣  
ق اإلنسان بتيسري التعاون من خالل مكتبها القطري يف         تقوم املفوضية السامية حلقو     -١٦

قـوق  النهوض حب القدرات الوطنية يف جمال     تعزيز   هبدف   ٢٠٠٦توغو، الذي أُنشئ يف عام      
هبا مـع االحتـاد     املتعهد   ٢٢ لا االلتزاماتاإلنسان ومحايتها، ويشمل ذلك ما يتعلق بتنفيذ        

ية وحقوق اإلنسان، وتوصـيات بعثـة       الدميقراط بشأن،  ٢٠٠٥أبريل  /، يف نيسان  األورويب
وغري ، وتوصيات هيئات األمم املتحدة املنشأة مبعاهدات ٢٠٠٥املفوضية لتقصي احلقائق لعام  
  .)٢٥(ذلك من آليات حقوق اإلنسان

مع مراعاة القانون اإلنـساين     ،  تنفيذ االلتزامات الدولية املتعلقة حبقوق اإلنسان       -باء   
  الدويل املنطبق

   وعدم التمييزاملساواة  -١  
تدابري لتعديل أو إلغاء    على اختاذ    اللجنة املعنية بالقضاء على التمييز ضد املرأة       حثت  -١٧

وبصفة خاصة، الـزواج القـسري      ،  تنطوي على متييز ضد املرأة    العادات واملمارسات اليت    
ـ   وكـذلك   املرتبطة بالترمل   مارسات التمييزية   املوالزواج يف سن مبكرة و     ة زواج األخ بأرمل

، زيادة جهودها من أجل تنفيذ برامج التوعيـة       ودعتها إىل   . وختان البنات أخيه واالسترقاق   
ع املدين، واملنظمات النسائية غـري احلكوميـة، وزعمـاء          ـبالتعـاون مع منظمات اجملتم   

  .)٢٦(اجملتمعات احمللية
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لتمييز ضد  اختاذ التدابري املالئمة للقضاء على مجيع أشكال ا       على  توغو  اللجنة   حثتو  -١٨
إىل التركيز على حقـوق اإلنـسان       ودعت توغو   . املرأة فيما يتعلق مبلكية األرض ووراثتها     
  .)٢٧(للمرأة يف مجيع برامج التعاون اإلمنائية

عدد النساء يف مناصب صنع القرار يف       إزاء استمرار تدين     اللجنة عن القلق     تعربأو  -١٩
، ٢٠١١ويف عام  .)٢٨(ملان واخلدمة املدنية والقضاءاحلياة السياسية والعامة، مبا يف ذلك يف الرب       

ومثـة  .  يف املائة  ١١طري يف توغو أن نسبة الربملانيات بلغت        الحظ مكتب األمم املتحدة القُ    
 ينتظر   يف املائة لتمثيل املرأة يف هيئات صنع القرار        ٣٠مشروع قانون لتخصيص حصة بنسبة      

  .)٢٩(إقراره
يف جمايل التعليم والعمالة، من قبيـل       حمددة  ختاذ تدابري   مع التقدير ا  والحظت اللجنة     -٢٠

ختفيض الرسوم املدرسية للفتيات وحتديد حصص تكفل دخول املرأة يف القطاعات املقصورة            
  .)٣٠(واجليش قليدياً على الرجال، مثل الشرطةت

ال تزال تشعر بالقلق ألن قانون اجلنسية مينع احتفـاظ الزوجـة            قالت اللجنة إهنا    و  -٢١
وأعربت جلنة حقوق الطفل عـن القلـق ألن         . )٣١(ألجنبية باجلنسية التوغولية بعد الطالق    ا

 املولودين من آباء أجانب حيرمون أحياناً مـن   األطفال الذين يولدون خارج نطاق الزواج أو      
  .)٣٢(اجلنسية التوغولية

إدخـال تعريـف للتمييـز    توغو على القضاء على التمييز العنصري جلنة وشجعت    -٢٢
بأن تراعي األنشطة اليت تضطلع هبـا  ، وأوصت   )٣٣(يتطابق مع االتفاقية  يف تشريعها   العنصري  
وال سيما أنشطة املفوضية العليا للمصاحلة وتعزيز الوحدة الوطنيـة، مبـدأ عـدم      احلكومة،
  .)٣٤(التمييز
اختالل من حيث التوازن العرقي يف تقلد الوظـائف         قلق وجود   بلجنة  الوالحظت    -٢٣

كابيي تـام لوسـو     ، ومها اجملاالن اللذان هتيمن عليهما جمموعة        ، ويف مؤسسة اجليش   العامة
يف احلكومـة والربملـان والقـضاء    فهي ممثلة متثيالً ناقصاً     ثنيةاإلموعات  باقي اجمل أما  . اإلثنية

على مواصلة جهودها الرامية إىل تنفيذ توصـيات  توغو  اللجنة   تشجعو. واملؤسسات العامة 
، وذلك باختاذ تدابري عاجلة وكافية إلحداث حتول جـذري         ٢٠٠٥قائق لعام   بعثة تقصي احل  

يف عملية التعيني يف اجليش ويف الوظائف العامة، حبيث تعكس التنـوع الثقـايف والعرقـي                
  .)٣٥(للمجتمع التوغويل

جلنة القضاء على التمييز العنـصري عـن         وأعربت اللجنة املعنية حبقوق اإلنسان و       -٢٤
اختاذ توغو أي إجراء ملعاقبة الزعماء السياسيني والصحفيني الذين حرضوا على           لعدم  قلقهما  

يف ، وهو مـا تـسبب       ٢٠٠٥انتخابات عام   إجراء  أثناء   الكراهية العرقية وإىل الرتعة القبلية    
ن ألالقلـق   أعربت جلنة القضاء على التمييز العنـصري عـن          و. )٣٦(جمازر وتشريد للسكان  

ودعت توغو إىل   . تعوق عملية املصاحلة  ت العرقية قد تستمر؛ وقد      التوترات بني خمتلف الفئا   
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جهودها الرامية إىل تعزيز االنسجام يف العالقات بـني خمتلـف الفئـات العرقيـة               تكثيف  
  .)٣٧(والثقافية

أن التمييز اجملتمعي ما يـزال قائمـاً ضـد          والحظت جلنة حقوق الطفل مع القلق         -٢٥
بشأن  وأعربت عن القلق     .ما البنات واألطفال املعوقون   مجاعات مستضعفة من األطفال ال سي     

استمرار التمييز ضد البنات فيما خيص إمكانية التحاقهن باملدارس أو حصوهلن على عمل أو              
إجراء استعراض معمَّق جململ تشريعاهتا مبا فيها قـانون      وحثت توغو على    . فيما خيص اإلرث  

 كي تضمن متاماً تنفيـذ  ١٩٩٨صادر يف عام وقانون اجلنسية ال ، واألحوال الشخصية    األسرة
وأياً كانت  واعتماد استراتيجية شاملة للقضاء على التمييز أياً كانت أسبابه           ،مبدأ عدم التمييز  

على  توقيعال، أشارت اليونيسيف إىل أنه رغم   ٢٠١١ويف عام    .)٣٨(الفئة املستضعفة املستهدفة  
ال يزال األطفال ذوي اإلعاقة يف توغو       ،  ٢٠٠٨ عام   اتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة    

وأعربت جلنة حقـوق    . )٣٩(من االستبعاد، سواء من األسرة أو من اجملتمع       قدراً كبرياً   يعانون  
قني ميكنها احلصول على خدمات التعليم      والطفل عن قلقها ألن قلة قليلة فقط من األطفال املع         

  .)٤٠(والعمالة

   الشخصيحق الفرد يف احلياة واحلرية وأمنه  -٢  
، أعربت اللجنة املعنية حبقوق اإلنسان عـن االرتيـاح ألن توغـو             ٢٠١١يف عام     -٢٦

  .)٤١()٢٠٠٩(اعتمدت القانون املتعلق بإلغاء عقوبة اإلعدام 
تعـذيب  ممارسة ال إزاء ادعاءات   وال تزال اللجنة املعنية حبقوق اإلنسان تشعر بالقلق           -٢٧

اصة يف مقار وكالة االسـتعالمات الوطنيـة، وإزاء         ، وخ يف مرافق االحتجاز  عاملة  املوإساءة  
  وأوصت بأن تتخذ توغـو     .حاالت الوفاة اليت يدعى أهنا نامجة عن التجاوزات يف السجون         

تدابري للتحقيق يف مجيع ادعاءات التعذيب وإساءة املعاملة، وكذلك يف كـل وفـاة أثنـاء                
فريق وأبدى  . )٤٢(للضحايات فعلية   قدمي تعويضا إحالة اجلناة إىل العدالة وت     من أجل    االحتجاز

  .)٤٣( مالحظات مماثلةاألمم املتحدة القطري
يف االدعاءات اليت راجت، وخباصة،     عن قلقها إزاء    وأعربت جلنة مناهضة التعذيب       -٢٨

ممارسة التعـذيب وعمليـات االختفـاء       بأن  ،  ٢٠٠٥أبريل  /أعقاب انتخابات شهر نيسان   
منتشرة، وكذلك حاالت اغتصاب النـساء      النفرادي  القسري واالحتجاز التعسفي واحلبس ا    

وأوصت بأن . مرتكيب تلك األفعال من العقاب على ما يبدو     من طرف أفراد اجليش، وإفالت      
احتجـاز  يف توقيف أو    حتت أي ظرف من الظروف،      اجليش  د  ا عدم تورط أفر   تضمن توغو 

لـسلطتها  حتجـاز   تدابري عاجلة لُتخضع مجيع أمـاكن اال       تتخذوينبغي لتوغو أن    . مدنيني
ودعت توغو إىل ضرورة إجراء حتقيقـات       . أن متنع االعتقال التعسفي والتعذيب    القضائية و 

أعمال التعـذيب   األشخاص الذين ارتكبوا     ومقاضاة،  يف هذا الصدد  سريعة ونزيهة وشاملة    
  . )٤٤(وسوء املعاملة، ومعاقبتهم يف حال إدانتهم بعقوبات تتناسب وخطورة األفعال املرتكبة
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رغم إشارته إىل أن احلكومة أخذت على       ،  التعذيبسألة   املعين مب  املقرر اخلاص ذكر  و  -٢٩
يف ميلك أدلة على ممارسة التعذيب وسوء املعاملـة         ، أنه   مبكافحة التعذيب نفسها التزاماً عاماً    

 ادعاءات وأدلـة    أيضاً، وبلغته   ٢٠٠٧يف عام   معظم أقسام الشرطة وخمافر الدرك اليت زارها        
 أن  املقرر اخلاص الحظ  و. ممارسة حراس السجون الضرب كوسيلة من وسائل العقاب       بشأن  

نص صريح حبظر  وعدم وجود اإلفالت شبه الكامل من العقاب، أسباب هذه احلالة تكمن يف    
 أوجه القصور يف نظام العدالة اجلنائية، ومشاركة باإلضافة إىل    رصد مستقلة،    ةآلي وأالتعذيب  

   .)٤٥(نقص املواردووالفساد  القانون، اجليش يف أنشطة إنفاذ
وأوصت جلنة مناهضة التعذيب واللجنة املعنية حبقوق اإلنسان بأن ُتـَضمِّن توغـو               -٣٠

  .)٤٦( يستند إىل املعايري والتشريعات الدوليةقانوهنا اجلنائي تعريفاً للتعذيب
 من األشـخاص    الكبريالقلق إزاء العدد    أعربت اللجنة املعنية حبقوق اإلنسان عن       و  -٣١

احملتجزين بصورة تعسفية وإزاء عدم إتاحة سبل تظلم فوريـة لالعتـراض علـى شـرعية                
إزاء عدم تدريب القضاة، الذين ُيقّرون على ما يبـدو ممارسـة    كما أبدت قلقها   .االحتجاز

ويتعني على توغو وضع حد جلميع أشكال االحتجاز القسري،       . االحتجاز لعدم الوفاء بالدين   
، أشار مكتب األمم    ٢٠١١ويف عام   . )٤٧(ك احتجاز األشخاص لعدم الوفاء بالدين     مبا يف ذل  
حـبس املعـسر    يف اللجـوء إىل      نواستيفاء الدي جلنة   يف توغو إىل استمرار      طريالقُاملتحدة  

PR (2001)/11–2001 باملرسوم رقم عمالًإلكراهه على سداد دينه املدين 
)٤٨(.  

املثرية للقلـق يف توغـو      ظروف االحتجاز   ماً ب علوأحاطت جلنة مناهضة التعذيب       -٣٢
اكتظـاظ  اشارت إىل أن أكثر املشاكل شـيوعاً هـي           و .وخباصة يف سجون لومي وكارا    

عاملة السجناء  ما زالت مسألة م    و .السجون، وعدم كفاية الغذاء، والظروف الصحية الرديئة      
األحداث عن  اً ما ال ُيفصل     كثريأشارت إىل أنه    و.  قلق اللجنة  ، تثري بدنيةة ال عقوبمبا يف ذلك ال   

للقواعـد  توغو امتثال ودعت إىل ضرورة . البالغني والنساء عن الرجال واملتهمني عن املدانني  
وأعربت اللجنة املعنية حبقوق اإلنسان كذلك عن قلقها        . )٤٩(لدنيا النموذجية ملعاملة السجناء   ا

  .)٥٠(تجاز التعسفي املستمرةعود جزئياً إىل ظاهرة االحت يتاكتظاظ السجون المسألة إزاء 
الفريق العامل املعين حبـاالت االختفـاء القسري أو غـري         ، أشار   ٢٠١١ويف عام     -٣٣

رد مـن احلكومـة     وإىل عدم تلقي أي      حاالت اختفاء مل يبت فيها       ١٠ إىل وجود    الطوعي
  .)٥١(بشأهنا
 بعض املنـاطق    اليت تفيد بأن  قلق بالغ إزاء التقارير     وأعربت جلنة حقوق الطفل عن        -٣٤

) املُهق(املصابني بإعاقات أو عاهات خلقية أو بتبدل لون البشرة          تشهد عمليات قتل األطفال     
ـ و .الوضعوكذلك األطفال الذين يولدون بأسنان أو من أمهات يقضني حنبهن أثناء             ت حث

 على منع حدوث عمليات القتل هذه ومالحقة املسؤولني عن تلك اجلـرائم وتوعيـة               توغو
  .)٥٢(بضرورة اجتثاث تلك املمارساتالسكان 
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األولويـة  عطـاء   إوحثت اللجنة املعنية بالقضاء على التمييز ضد املرأة توغو على             -٣٥
 تشريعات بشأن العنف العائلي، مبـا يف ذلـك          نَِّسو ،ملواجهة العنف ضد النساء والفتيات    

ني أن تضمن هذه    يتعو .التحرش اجلنسي  و وعن االنتهاك اجلنسي  غتصاب يف إطار الزواج،     اال
 ومقاضاة اجلنـاة    ،وسائل اإلنصاف واحلماية  للضحايا إمكانية احلصول فوراً على      التشريعات  
  .)٥٣(ومعاقبتهم

استمرار والحظت اللجنة املعنية حبقوق اإلنسان وجلنة مناهضة التعذيب مع األسف             -٣٦
األمم املتحدة  وكشفت دراسة أجراها مكتب     . )٥٤( على نطاق واسع    اإلناث ختاناللجوء إىل   

 يف املائة من النساء والفتيات يف       ٦,٩، أن   ٢٠٠٨ اإلناث يف عام     ختانطري يف توغو عن     القُ
مـع  وأوصت جلنة حقوق الطفل بأن تتعاون توغو        . )٥٥(املمارسةالبالد ما زلن يتعرضن هلذه      

 ؛ والتوعية الزعماء التقليديني والدينيني لضمان حظر املمارسات التقليدية الضارة حظراً فعلياً         
  .)٥٦(الطفلةباألثر الضار خلتان اإلناث وغريه من املمارسات التقليدية الضارة على 

       وأشارت جلنة مناهضة التعذيب إىل اعتماد التشريع املتعلق باالجتـار باألطفـال يف               -٣٧
ئمـة  تفيد بأن املشكلة ما زالت قا     اليت   املعلومات   إزاءأعربت عن القلق    إال أهنا   ،  ٢٠٠٥عام  

مثرية  وذكرت اليونيسيف أن االجتار باألطفال بلغ أبعاداً   . )٥٧(وال سيما يف مشال البلد ووسطه     
بطريقة مشولية  بسبب عدم وجود نظام وطين للرعاية االجتماعية قادر على التصدي            )٥٨(للقلق

 مكتب األمم املتحدة املعين باملخـدرات وأشار  . ملشكلة الفقر ووقوع األطفال عرضة للتأذي     
باالجتار باألشخاص ولكن حكـم علـيهم    ٢٠٠٧أُدينوا يف عام    ستة رجال     إىل أن  واجلرمية

جلنة اخلرباء التابعـة ملنظمـة      ، طلبت   ٢٠١١ويف عام   . )٥٩(بالسجن ملدة تقل عن عام واحد     
 ومالحقة األشخاص املتورطني يف      إجراء حتقيقات مستفيضة   من توغو أن تكفل   العمل الدولية   

، مالحقة صارمة، وفرض عقوبات رادعة مبـا فيـه          االجتار هبم و عاماً   ١٨بيع األطفال دون    
تنفيذ برامج فعالة ترمـي إىل محايـة        وأوصت جلنة حقوق الطفل توغو بضمان       . )٦٠(الكفاية

 وتعزيز تنفيذ القانون وتكثيف جهـود       ؛األطفال وإعادة الضحايا إىل وطنهم وإعادة تأهيلهم      
  .)٦١(مالحقة اجلناةولتوعية ا

لعنـف  لن األطفال   تعرض أعداد كبرية م   إزاء   أعربت جلنة حقوق الطفل عن القلق       -٣٨
واإليذاء واإلمهال مبا يف ذلك االعتداء اجلنسي يف املدارس ويف مراكز االحتجاز ويف األماكن              

أعمـال العنـف    أن  ، أشارت اليونيـسيف إىل      ٢٠١١ويف عام   . )٦٢(العامة وداخل األسرة  
  . )٦٣(بشكل يثري القلقنسي اليت يتعرض هلا األطفال تزداد ات واالستغالل اجلواالعتداء

 من توغو اختاذ تدابري     جلنة اخلرباء التابعة ملنظمة العمل الدولية     ، طلبت   ٢٠١٠ويف عام     -٣٩
عاجلة لوضع حد لالستغالل الذي يتعرض له بعض األطفال أثناء خدمتهم يف املنازل والتلمذة              

 ويف  .)٦٤()٢٩( العمل اجلـربي  باملفهوم الوارد يف اتفاقية     ي  العمل اجلرب احلرفية، وهو ما يشبه     
جعل احلد األدىن   أن قانون الطفل    يف توغو   طري  ، الحظ مكتب األمم املتحدة القُ     ٢٠١١عام  

 ١٤ و٥ يف املائة من األطفال الذين تتراوح أعمارهم بـني          ٢٩، إال أن     عاماً ١٥لسن العمل   
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 وأوصت جلنة حقوق الطفل   . )٦٥( على منوهم  طراًيف أعمال تشكل خ   كانوا مستخدمني    عاماً
 األطفال عرب اجتثاث الفقر     الستخدامجهودها على معاجلة األسباب اجلذرية      توغو بأن تركز    

وتوفري فرص احلصول على تعليم جيد إىل جانب إنشاء نظام رصد شامل الستخدام األطفال              
حمللي والعاملني على تنفيذ القانون     بالتعاون مع املنظمات غري احلكومية ومع منظمات اجملتمع ا        

   .)٦٦(للقضاء على استخدام األطفالالربنامج الدويل ملنظمة العمل الدولية ومفتشي العمل و
طري يف توغو إىل أن قانون الطفل       ، أشار مكتب األمم املتحدة القُ     ٢٠١١ويف عام     -٤٠

ل داخل األسـرة ويف     نص على حظر العقوبة البدنية وأعمال العنف اليت ُتمارس ضد األطفا          
 املدرسة تشكل يف كثري من احلاالت، املكان الذي مازالتلكن يف املمارسة العملية، . املدرسة

وأوصت جلنة حقوق الطفل توغو باعتمـاد قـانون     . )٦٧(يتعرض فيه التالميذ ألعمال العنف    
ـ شن محالت توعية عامة     وحيظر بالفعل مجيع أشكال العقوبة البدنية لألطفال         لتـأثري  شأن ا ب

عنيفة الغري  التأديب  السليب للعقوبة البدنية على األطفال وتدريب املعلمني واآلباء على أشكال           
  .)٦٨(كبديل عن العقوبة البدنية

األطفال الـذين يعيـشون     ارتفاع عدد   وأعربت جلنة حقوق الطفل عن القلق إزاء          -٤١
كال العنف مبا يف ذلـك      لشىت أش عرضة  ؤالء األطفال   وقوع ه  وإزاء   ،ويعملون يف الشوارع  

 وإزاء غياب استراتيجية منهجية وشاملة ملعاجلة هذه        ،االعتداء اجلنسي واالستغالل االقتصادي   
عدم اختاذ الشرطة كل ما يلزم لتـسجيل حـاالت           وإزاء   ،األوضاع ومحاية هؤالء األطفال   
  .)٦٩(اختفاء األطفال والبحث عنهم

   وسيادة القانون،ت من العقاباإلفالمسألة إقامة العدل، مبا يف ذلك   -٣  
بأن مشاورات وطنية   ، أفادت مفوضية األمم املتحدة حلقوق اإلنسان        ٢٠٠٨يف عام     -٤٢

  . )٧٠(قبل اعتماد املرسوم الرئاسي املتعلق بإنشاء جلنة احلقيقة والعدالة واملصاحلةقد جرت 
االنتهاكات ، الحظت اللجنة املعنية حبقوق اإلنسان مع األسف أن          ٢٠١١ويف عام     -٤٣

 ٢٤اخلطرية حلقوق اإلنسان اليت ارُتكبت أثناء وبعد االنتخابـات الرئاسـية املعقـودة يف               
مل يالَحقـوا وأنـه مل ُتـدفع         ، وأن املسؤولني عنها   ُيحقق فيها بعد   مل   ٢٠٠٥أبريل  /نيسان

يف سبيل اختتـام     جهودها   إىل مواصلة  ودعت توغو . تعويضات إىل ضحايا هذه االنتهاكات    
ضع عدالة  ورأت أن و  . القريب العاجل  من عملها يف     جلنة احلقيقة والعدالة واملصاحلة   أعمال  

. )٧١(انتقالية ال ميكن أن يعفي من املالحقة اجلنائية لالنتهاكات اجلسيمة حلقـوق اإلنـسان             
طري يف توغو باإلسراع يف عملية إرساء العدالة االنتقاليـة          وأوصى مكتب األمم املتحدة القُ    

   .)٧٢(جلنة احلقيقة والعدالة واملصاحلةأعمال كومة للتوصيات املنبثقة عن وبتنفيذ احل
طري يف توغـو إىل أن الربنـامج        ، أشار مكتب األمم املتحدة القُ     ٢٠١١ويف عام     -٤٤

، كان لـه دور رائـد يف        ٢٠١٠ و ٢٠٠٥الوطين لتحديث العدالة الذي ُنفذ يف الفترة من         
 مشروع قانون ونظـام يتعلـق بـالتنظيم         ٢٣ضع  إصالح القوانني القضائية، وأفضى إىل و     
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القضائي، ومركز القضاة وغريهم من العاملني يف جمال القضاء، وإىل مواءمة القانون اجلنـائي     
اعتمدت وما زالت مشاريع القوانني هذه اليت . مع االتفاقيات الدولية اليت صدقت عليها توغو  

  .)٧٣(ىل الربملانإنتظر إحالتها ، ت٢٠٠٨نوفمرب /تشرين الثاينيف حلقة عمل فنية يف 
مع القلق أن قانون اإلجراءات اجلزائية املعمول بـه        جلنة مناهضة التعذيب     تالحظو  -٤٥

علـى  االحتياطي ال ينص على إبالغ احملتجز مبا له من حقـوق وال             فيما يتصل باالحتجاز    
ـ   ساعة   ٤٨وهي  االحتياطي  املدة احملددة لالحتجاز    ، وأن   حضور حمام  ـ ا  نادراً م  يف  ىتراع

سنوات عديـدة  ينتظرون أو توجيه هتم إليهم     حيتجزون دون    ن بعض األشخاص  أ و ،املمارسة
  .)٧٤(قبل حماكمتهم

طري يف توغو إىل أن تدخل السلطة التنفيذية يف عمل    وأشار مكتب األمم املتحدة القُ      -٤٦
ـ          )٧٥( كبرياً السلطة القضائية ال يزال يثري قلقاً                  دو مقارنـة    وإن كان قد خف علـى مـا يب

  . )٧٦( القضاءيةوأوصت جلنة مناهضة التعذيب باختاذ تدابري فعالة لضمان استقالل. ٢٠٠٦بعام 
تتخـذ  والحظ مكتب األمم املتحدة يف توغو أنه يندر يف املمارسـة الفعليـة، أن                 -٤٧

ات قـو أفـراد   يعاقب عليها القانون، وخاصة من     فعالأبعض مرتكيب   إجراءات قضائية ضد    
  .)٧٧( من العقاب"احلصانة"ا يشبه مب إذ يبدو أن هؤالء يتمتعون أحياناً. الدفاع واألمن

بـدأ افتـراض   مل القُضاة انتهاكلق إزاء  املعنية حبقوق اإلنسان عن الق   جنةوأعربت الل   -٤٨
كما أبدت . نتظار حماكمتهم أصبحت هي القاعدةن ممارسة احتجاز أشخاص يف ا    أل و ،الرباءة
التأخري يف اعتماد تشريع بشأن املساعدة      انية اتصال احملتجزين مبحاميهم و    ء عدم إمك   إزا هاقلق

             ويف . )٧٨(إال يف املرحلة األخـرية مـن اإلجـراءات اجلزائيـة          ال ُيعني احملامون    و. القضائية
لـسامية   يف تنفيذ برنامج بدعم من املفوضـية ا        نقابة احملامني التوغولية  ، شرعت   ٢٠٠٩عام  

الوصول إىل القضاء من خـالل تـوفري         الناس على    رقفحلقوق اإلنسان، يرمي إىل مساعدة أ     
  . )٧٩(املشورة القانونية هلم جماناً

ـ    توغو  تقدم  وأوصت اللجنة املعنية حبقوق اإلنسان بأن         -٤٩ ضاة املزيد من التدريب للق
الـسلطات  ذه مـن قبـل      إنفـا  بغية ضمان    االتفاقيةحمتوى  موظفي احملاكم يف    واحملامني و 
طري يف توغو إىل أن نقـص       ، أشار مكتب األمم املتحدة القُ     ٢٠١١ويف عام    .)٨٠(القضائية

  . )٨١(عدد القضاة يساهم يف بطء اإلجراءات القضائية
تدابري تشريعية وإدارية وقضائية فعالـة      اختاذ  وأوصت جلنة مناهضة التعذيب توغو ب       -٥٠

 االدعاءات الواردة بشأن ارتكاب أفعال تعذيب وغـريه         للتأكد من التحقيق بسرعة يف كافة     
 وقفودعت إىل ضرورة  . ومالحقة اجلناة  من ضروب املعاملة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة       

 وأعربـت  .)٨٢(األمرإذا لزم  األشخاص الذين ُيشتبه يف أهنم ارتكبوا أفعال تعذيب عن العمل           
جلزائية تنص على بطالن أي أقوال      نون اإلجراءات ا  عدم وجود أحكام يف قا    لاللجنة عن قلقها    

محاية كافة األشـخاص الـذين      تكفل  تدابري  وأوصت باختاذ   . )٨٣(تعذيبننتيجة لل دىل هبا   ُي
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لحـق هبـم   تقد يبلغون عن أفعال تعذيب أو إساءة معاملة، من أي فعل من أفعال التخويف  
  .)٨٤(نتيجة ذاك اإلبالغ

 الشكاوى املتصلة بأفعـال العنـف       ملعاجلةية فعالة   آلوأوصت اللجنة توغو بوضع       -٥١
دعت توغو  و.  احلماية واملساعدة للضحايا   رياجلنسي، مبا يف ذلك داخل نظام السجون، وتوف       

إىل دعتها أيضاً   و. )٨٥(احملتجزات تتوىل حراستهن نساء فقط    تأكد من أن النساء     إىل ضرورة ال  
  .)٨٦(جازحت ملراقبة أماكن االنظر يف إنشاء نظام وطينال

لعدم وجود نظام قضائي خاص باألحـداث       وأعربت جلنة حقوق الطفل عن القلق         -٥٢
من القضاة املؤهلني يف جمال     إزاء وجود عدد حمدود جداً فقط        ال سيما  و ،االتفاقيةمع  يتالءم  

عدم توفر بدائل لسجن األشخاص دون سن الثامنة عـشرة املخـالفني            ل؛ و قضاء األحداث 
بار ويف ظروف   الكشخاص دون سن الثامنة عشرة كثرياً ما يسجنون مع          كون األ ؛ ول للقانون

طـري يف   ، أشار مكتب األمم املتحدة القُ     ٢٠١١ ويف عام    .)٨٧( ولفترات طويلة  بالغة السوء 
 بات يركز على تدابري العدالة اإلصـالحية        ٢٠٠٧توغو إىل أن قانون الطفل الصادر يف عام         

د كاف من هياكل إعادة إدماج األحداث، وتعيني        عدوأضاف أن إجياد    .  عن السجن  عوضاً
استحداث خدمات اجتماعية   قضاة متخصصني يف شؤون األحداث يف كل والية قضائية، و         

  . )٨٨( أمور مل تتحقق بعديف توفري الرعاية النفسانية لألحداثمتخصصة 
ي ، اعترب مكتب األمم املتحدة القطري يف توغو أن القصور األساس          ٢٠١١ويف عام     -٥٣
  . )٨٩( وجود حمكمة للمنازعات عدمالنظام القضائي يتمثل يف يف

  الزواج واحلياة األسرية اخلصوصية واحلق يف  -٤  
عالقات اجلنسية  الإزاء جترمي   عن استمرار قلقها    اللجنة املعنية حبقوق اإلنسان     أعربت    -٥٤

فترة تتراوح بني عام    الذين ُيعاقبون بالسجن ل   اليت تقع بالتراضي بني بالغني من نفس اجلنس، و        
وقد دعـت   . عمول به حالياً   من قانون العقوبات امل    ٨٨دة  وثالثة أعوام وبغرامة مبقتضى املا    

التجرمي، واختاذ تدابري لوضـع    وذلك بإلغاء هذا    توغو إىل ضرورة مواءمة تشريعاهتا مع العهد        
  . )٩٠(حد لوصم املثلية اجلنسية اجتماعياً

مجيع التدابري الضرورية حلماية األطفال     أن تتخذ   بغو  وأوصت جلنة حقوق الطفل تو      -٥٥
املتبنني مبا يف ذلك عن طريق إنشاء نظام لإلشراف على عمليات تبين األطفـال ورصـدها                

  .)٩١(بفعالية
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حرية الدين أو املعتقد وحرية التعبري وتكوين اجلمعيات والتجمـع الـسلمي واحلـق يف              -٥  
  السياسيةاملشاركة يف احلياة العامة واحلياة 

، أفادت مفوضية األمم املتحدة حلقوق اإلنسان بـأن االنتخابـات           ٢٠٠٧يف عام     -٥٦
، شارك فيها حـزب املعارضـة       ٢٠٠٧أكتوبر  / اليت جرت يف شهر تشرين األول      ،التشريعية

  .)٩٢(حرة ونزيهةاعتربوها ، وبأن املراقبني  تقريباً عاما٢٠ًألول مرة منذ 
 املفروضـة علـى    القيود غري املربرة  بقلق إىل   قوق اإلنسان   اللجنة املعنية حب  وأشارت    -٥٧

 الرقابة املفروضة على بعض وسائط اإلعالم من جانب اهليئة العليـا            ال سيما حرية التعبري، و  
وأساليب حول استقالليتها    حتوم شكوك ، اليت   التلوسائط اإلعالم السمعية واملرئية واالتصا    

 القيود على حريـة التظـاهر الـسلمي وإزاء           إزاء فرض   كذلك القلقوأعربت عن   . عملها
دعت توغو إىل   و. التهديدات اليت يتعرض هلا بعض الصحفيني واملدافعني عن حقوق اإلنسان         

دعتـها  و.  تدابري تكفل توافق القانون اجلديد اخلاص حبرية التظاهر مع العهـد           ضرورة اختاذ 
 التالم السمعية واملرئية واالتصا النظام األساسي للهيئة العليا لوسائط اإلع      مراجعةإىل   كذلك

  .)٩٣( وحياد هذه اهليئةيةوطرائق عملها، على حنو يكفل استقالل
 تشريعاهتا القائمـة أحكامـاً       توغو نضمُِّت أوصت اليونسكو بأن     ،٢٠١١ويف عام     -٥٨

ية هيئتها  تكفل حرية التعبري وحرية اإلعالم واحلق يف الوصول إىل املعلومات وتضمن استقالل           
  .)٩٤(يم الذايت لوسائط اإلعالمللتنظ
 عقـب زيـارة     ،والحظت املقررة اخلاصة املعنية حبالة املدافعني عن حقوق اإلنسان          -٥٩

، أن املدافعني ٢٠٠٨أغسطس / آب٤يوليه إىل  / متوز ٢٨قامت هبا إىل توغو خالل الفترة من        
شروعة، مبا يف عن حقوق اإلنسان ما زالوا يواجهون حتديات حتول دون مزاولتهم أنشطتهم امل

ذلك وصم السلطات هلم واعتبارهم من املعارضة السياسية، والتأخري غري املـربر يف إصـدار    
شهادات التسجيل للمنظمات غري احلكومية، والقيود املفروضة دون وجه حق على ممارسـة             

بت ، واإلفالت من العقاب على االعتداءات السابقة اليت ارُتك        االجتماع والرأي والتعبري  حرية  
  .)٩٥(ضد املدافعني عن حقوق اإلنسان

طري يف توغو أن سلطات الشرطة      ، الحظ مكتب األمم املتحدة القُ     ٢٠١١ويف عام     -٦٠
لنشرها معلومات متطابقـة علـى       الوطنية رفعت دعاوى بتهمة القذف ضد ثالثة صحف       

  .)٩٦(قضايا أخرى معروضة على احملاكمكانت هناك و. أعمدهتا
 أن إعمال حرية التظاهر يصطدم يف بعـض األحيـان بـبعض              إىل املكتبوأشار    -٦١

الصعوبات بالنظر إىل عدم وجود أي حكم قانوين، باستثناء ما نص عليه الدسـتور، حيـدد                
هناك مشروع قانون قيد الدرس يتعلق بشروط ممارسة حرية االجتمـاع           و. نطاق هذه احلرية  

  .)٩٧(والتظاهر يف الشارع العام أو يف األماكن العامة
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  ؤاتية بظروف عمل عادلة ومالتمتعاحلق يف العمل ويف    -٦
التمييـز الـذي    أعربت اللجنة املعنية بالقضاء على التمييز ضد املرأة عن قلقها إزاء              -٦٢

تواجهه املرأة يف جمال العمل، حسبما يتجلى يف عمليات التوظيف وعدم املساواة يف األجور              
ملة للنساء والرجال   ة تكافؤ الفرص واملساواة يف املعا     كفالوحثت توغو على    . والتفرقة املهنية 
  .)٩٨( مبا يف ذلك ما يتعلق حبماية األمومة،وعلى التنفيذ الكامل لقانون العمل، يف سوق العمل

  احلق يف الضمان االجتماعي ويف التمتع مبستوى معيشي الئق  -٧  
ـ  عن قلقهـا     ،٢٠٠٥أعربت جلنة حقوق الطفل يف عام         -٦٣ اض احلـاد يف    إزاء االخنف

قلة األموال املتاحة ملساعدة األطفال الـذين  ، وإزاء النفقات العامة املخصصة للتعليم والصحة  
  .)٩٩(فقريف حالة يعيشون 

 يف املائة ٦١,٧طري يف توغو إىل أن ، أشار مكتب األمم املتحدة الق٢٠١١ُويف عام   -٦٤
             يف يف املائـة  ٣٠قابـل  م ٢٠٠٧يف عـام  يعيشون حتت خط الفقـر      كانوا  من التوغوليني   

انتشار وأعربت اللجنة املعنية بالقضاء على التمييز ضد املرأة عن القلق ألن            . )١٠٠(١٩٩٠عام  
تشعر بـالقلق بوجـه     قالت إهنا   و.  انتهاك حقوق اإلنسان للمرأة    يساهم يف الفقر بني النساء    

االفتقار إىل إمكانيـة     السيئة و  خاص إزاء حالة النساء الريفيات، بالنظر إىل ظروف معيشتهن        
الرعاية الصحية والتعليم والتسهيالت االئتمانية واخلدمات      اللجوء إىل القضاء واحلصول على      

 من عناصر خططها بارزاً جعل تعزيز املساواة بني اجلنسني عنصراًوحثت توغو على  . اجملتمعية
   .)١٠١(وسياساهتا اإلمنائية الوطنية

ية بالقضاء على التمييز ضد املرأة توغو على مواصلة جهودها من           وحثت اللجنة املعن    -٦٥
أجل حتسني البنية التحتية الصحية يف البلد وزيادة فرص املرأة يف احلـصول علـى الرعايـة                 

وأوصت جلنـة   . )١٠٢(الصحية واخلدمات الصحية واملعلومات مبا يف ذلك يف املناطق الريفية         
اإليـدز يف   /ة الوعي بفريوس نقص املناعة البشري     حقوق الطفل توغو بتعزيز جهودها لزياد     

   .)١٠٣(أوساط املراهقني
االرتفاع املتزايد يف معدل وفيـات       إزاء   أيضاًوأعربت جلنة حقوق الطفل عن قلقها         -٦٦

بـسبب احلمـل    األمهـات   وفيات  الرّضع واالرتفاع الشديد يف معدالت وفيات األطفال و       
 تغذية األطفال واخنفاض معدل الرضاعة الطبيعيـة      واخنفاض وزن األطفال عند الوالدة وسوء     

ينقلـها  واخنفاض معدل التحصني ضد األمراض وانتشار األمراض املعدية واألمراض الـيت            
البعوض، مبا فيها املالريا، وعدم إمكانية احلصول على املاء الـصاحل للـشرب وخـدمات               

لصحية يف املناطق الريفية ويف     زاء التباين يف عدد املراكز ا     عربت عن القلق إ   كما أ . اإلصحاح
  .)١٠٤(املناطق احلضرية
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  احلق يف التعليم ويف املشاركة يف احلياة الثقافية للمجتمع  -٨  
، أشار مكتب األمم املتحدة القطري يف توغو إىل أن مثة حاجـة إىل              ٢٠١١يف عام     -٦٧

ن حدة اكتظاظ    فيما يتعلق بضمان جودة التعليم والتخفيف م       ال سيما بذل مزيد من اجلهود و    
   .)١٠٥( يف املدارس احلكومية واإلشراف على ممارسة مهنة التعليم بشكل أفضلةساقاعات الدر

ضمان جعل التعليم األساسي على األقل إلزامياً       وأوصت جلنة حقوق الطفل توغو ب       -٦٨
ضمان حصول مجيع البنات والصبيان يف املنـاطق احلـضرية          ؛ و وجمانياً كمسألة ذات أولوية   

ضمان حصول املدرسني على    ؛ و يفية على فرص متساوية يف التعليم دون أية عوائق مالية         والر
اختاذ التدابري الالزمة ملنع اعتداء املدرسني على      كما دعت إىل ضرورة     . تدريب وأجر مالئمني  

إدراج والتالميذ وملعاقبتهم على ذلك، مبا يف ذلك التحرش اجلنسي واالستغالل االقتصادي،            
  .)١٠٦(يف املناهج الدراسية انحقوق اإلنس

تدابري لضمان  وأوصت اللجنة املعنية بالقضاء على التمييز ضد املرأة توغو بأن تتخذ              -٦٩
على مجيع مستوياته واستبقاء البنات يف      فرص متساوية للبنات والنساء للحصول على التعليم        

 أو الطالبـات    تلميـذات ال الذي حيظر على     MEN-RS/٨٤٧٨إلغاء املنشور رقم    واملدارس  
  .)١٠٧(احلوامل احلضور إىل املدرسة

عنـد  يـسجلون   ليونيسيف إىل أن نسبة املواليد الذين       ا، أشارت   ٢٠١١ويف عام     -٧٠
       ال ُيـسمح ملـن      كثرياً باألطفال إذ     ةمضروهذه احلالة فيها    .  يف املائة  ٥١الوالدة ال تتعدى    

نية لالنتقال من مرحلة إىل أخـرى يف        ال ميلك منهم شهادة ميالد بدخول االمتحانات الوط       
  . )١٠٨(التعليم االبتدائي

  جئون وملتمسو اللجوءالاملهاجرون وال  -٩  
تدابري عاجلـة لـضمان عـودة       ذ  ـأوصت جلنة مناهضة التعذيب توغو بأن تتخ        -٧١

 سالمتهم البدنيـة والنفـسية      احترام انضملومن البلدان اجملاورة    بسالم  الالجئني التوغوليني   
  .)١٠٩(كامالً ماًاحترا
ملنع طرد أو رد أو تسليم أي شخص إىل دولة وأوصت اللجنة توغو بأن تتخذ تدابري   -٧٢

 تدعو إىل االعتقاد بأنه سـيكون معرضـاً فيهـا خلطـر             جوهريةأسباب  مىت قامت   أخرى  
  .)١١٠(التعذيب

  اإلجنازات وأفضل املمارسات والتحديات واملعوقات  - ثالثاً  
فئة البلدان األقل منواً وأن جزءاً كبرياً توغو تنتمي إىل أن ق الطفل الحظت جلنة حقو    -٧٣

اليت تتحدث  لقلق إزاء التقارير    عن ا اللجنة   وأعربت   .)١١١(من السكان يعيش حتت خط الفقر     
  .)١١٢(عن استشراء الفساد مما يؤثر سلباً على مستوى املوارد املتوفرة لتنفيذ االتفاقية
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بعملية املصاحلة اليت أسفرت عن توقيـع       ى التمييز العنصري    جلنة القضاء عل  ورحبت    -٧٤
، وبإجراء االنتخابات التـشريعية يف      ٢٠٠٦أغسطس  / آب ٢٠االتفاق السياسي الشامل يف     

  .)١١٣( يف أجواء سلمية٢٠٠٧أكتوبر /تشرين األول
) ١١١ألو  ( ، أشارت اليونيسيف إىل أن إنشاء خط االتصال اجملاين        ٢٠١١ويف عام     -٧٥

 وحـاالت العنـف واالعتـداء       انتهاكات حقوق الطفل عموماً   النهي عن تناول    إزالة  مسح ب 
   .)١١٤( بشكل خاصواالستغالل اخلطرية

  األولويات واملبادرات وااللتزامات الوطنية الرئيسية  - رابعاً  

  توصيات حمددة للمتابعة    
م يف غـضون    ُتقد، طلبت اللجنة املعنية حبقوق اإلنسان من توغو أن          ٢٠١١يف عام     -٧٦
االنتخابات الرئاسية  ( ١٠الفقرات   الواردة يف     املعلومات املطلوبة بشأن توصيات اللجنة     ،سنة

التعـذيب أثنـاء    ( ١٦و ،)جترمي أعمال التعذيب  ( ١٥و ،)٢٠٠٥أبريل  /املعقودة يف نيسان  
  .)١١٥()االحتجاز

ـ ، أوصت جلنة القضاء على التمييز العنصري توغو ٢٠٠٨ويف عام    -٧٧ م، يف أن تقـد ب
، معلومات عن متابعتـها للتوصـيات الـواردة يف          ٢٠٠٩أغسطس  / آب ١٥موعد أقصاه   

 ١٨و ،)حيازة األراضي والشعوب األصـلية ( ١٧و ،)التحريض على الكراهية  ( ١٣الفقرات  
  .٢٠٠٩قد ورد رد واحد يف عام  و.)١١٦()متثيل اجملموعات اإلثنية يف الوظائف العامة(

يف غـضون   من توغو أن تقدم هلا،        مناهضة التعذيب  ةجلنت  طلب،  ٢٠٠٦ويف عام     -٧٨
زيـارة  ( ٢١ معلومات عن متابعتها لتوصيات اللجنة كما وردت يف الفقـرات          ،سنة واحدة 
 تجزةحالة امرأة أُفيد بأهنا حم( ٢٩و، )املدافعون عن حقوق اإلنسان( ٢٥و ،)حتجازأماكن اال
  .أي رد حىت يومنا هذا ومل يرد .)١١٧()القضاء العسكري (٣٠و ،)١٩٩٨منذ عام 

  بناء القدرات واملساعدة التقنية  - خامساً 
اليونيـسيف  من  التعاون التقين   مزيد من   لتماس  أوصت جلنة حقوق الطفل توغو با       -٧٩

اليونيسيف ومنظمة الـصحة    ؛ ومن   )١١٨(ما يتعلق باألطفال املعوقني   فيومنظمة الصحة العاملية    
          )١١٩(اإليـدز /رك املعين بفريوس نقص املناعـة البـشري       برنامج األمم املتحدة املشت    و العاملية

اإليدز، ومن مفوضية األمم املتحدة حلقوق اإلنسان       /فيما يتعلق بفريوس نقص املناعة البشري     
  . )١٢٠(واليونيسيف فيما يتعلق بعدالة األحداث
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بـاملرأة  واصلة وتعزيز تعاوهنا مع اليونيسيف وشعبة النهوض        وأوصت اللجنة توغو مب     -٨٠
  .)١٢٠(ملكافحة ممارسة ختان اإلناث

بتعزيز تعاوهنا مع اليونسكو واليونيسيف والشركاء اآلخـرين        وأوصت اللجنة توغو      -٨١
  .)١٢١(قطاع التعليملتحسني 
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