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  مقدمة    
 باالستعراض الدوري الشامل، املنشأ مبوجب قرار جملـس         عقد الفريق العامل املعين     -١

 ٣، دورته الثانية عشرة يف الفترة من        ٢٠٠٧يونيه  /حزيران ١٨ املؤرخ   ٥/١حقوق اإلنسان   
ق بتوغو يف اجللسة الثامنـة      وجرى االستعراض املتعل  . ٢٠١١أكتوبر  / تشرين األول  ١٤إىل  

وترأست وفد توغو السيدة ليوناردينـا ريتـا        . ٢٠١١أكتوبر  / تشرين األول  ٦املعقودة يف   
.  دي سوزا، وزيرة حقوق اإلنسان وتعزيز الدميقراطية والتربيـة املدنيـة           - دوريس ويلسون 

، ٢٠١١كتوبر  أ/ تشرين األول  ١٠واعتمد الفريق العامل، يف جلسته الثانية عشرة املعقودة يف          
  .التقرير املتعلق بتوغو

، اختار جملس حقوق اإلنسان فريق املقررين التـايل         ٢٠١١يونيه  / حزيران ٢٠ويف    -٢
  .بوتسوانا وبولندا والكويت: لتيسري االستعراض املتعلق بتوغو) اجملموعة الثالثية(
، صـدرت الوثـائق التاليـة ألغـراض         ٥/١ من مرفق القرار     ١٥وعمالً بالفقرة     -٣

  :االستعراض املتعلق بتوغو
ــرة     )أ(   ــاً للفق ــدم وفق ــي مق ــرض خط ــين وع ــر وط ) أ(١٥تقري

)A/HRC/WG.6/12/TGO/1(؛  
جتميع للمعلومات أعدته مفوضية األمم املتحدة السامية حلقوق اإلنـسان            )ب(  

  ؛)A/HRC/WG.6/12/TGO /2) (ب(١٥وفقاً للفقرة 
  ).A/HRC/WG.6/12/TGO /3) (ج(١٥موجز أعدته املفوضية وفقاً للفقرة   )ج(  

توغو، عن طريق اجملموعة الثالثية، قائمة أسئلة أعدهتا سلفاً سـلوفينيا           وأُحيلت إىل     -٤
وهذه األسئلة متاحـة علـى      . واململكة املتحدة لربيطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية وهولندا      

  .الشبكة اخلارجية آللية االستعراض الدوري الشامل

  عملية االستعراضموجز مداوالت   -أوالً  

  عرض احلالة من جانب الدولة موضوع االستعراض  -ألف  
 دي سوزا، وزيرة حقوق اإلنسان وتعزيـز الدميقراطيـة          -أفادت السيدة ويلسون      -٥

والتربية املدنية، بأن عملية االستعراض الدوري الشامل أتاحت لتوغو فرصة لتأكيد التزامهـا             
هود اليت ما انفكت تبذهلا لتعزيز حقـوق اإلنـسان          جمدداً حبقوق اإلنسان والوقوف على اجل     

  .ومحايتها
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وأعّدت توغو التقرير الوطين بصورة تشاركية وشاملة؛ إىل جانب خمتلف عمليـات              -٦
التوعية واإلعالم مبشاركة خمتلف منظمات اجملتمع املدين مستفيدة يف ذلك من دعم الشركاء             

  . الدوليني املتعدد األطراف
وبادئ . التركيز على ثالث من النقاط الثماين املفّصلة يف التقرير الوطين واختار الوفد     -٧

ذي بدء، ميثل تعزيز حقوق اإلنسان ومحايتها على أرض الواقع أولوية بالنسبة إىل احلكومة،              
ودعمـت  . اليت أقامت سياساهتا االستراتيجية كافة ومجيع براجمها لتطوير حقوق اإلنـسان          

  .نظماُت اجملتمع املدين والشركاُء يف جمال التنميةاحلكومةَ يف هذا املسعى م
وصّدقت توغو على أغلبية الصكوك الدولية املتعلقة حبقوق اإلنـسان وأدجمتـها يف               -٨

إذ صّدقت مؤخراً على الربوتوكول االختياري التفاقية مناهضة التعـذيب          . قانوهنا األساسي 
إنسانية أو املهينة، وألغت عقوبة اإلعدام      وغريه من ضروب املعاملة أو العقوبة القاسية أو الال        

ومن املنطلق نفسه، تستعد توغو للتصديق على الربوتوكول االختياري الثاين          . ٢٠٠٩يف عام   
امللحق بالعهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية، واالتفاقية الدولية حلمايـة حقـوق             

  . للدميقراطية واالنتخابات واحلوكمةمجيع األشخاص من االختفاء القسري وامليثاق األفريقي
  .وبادرت توغو إىل مواءمة تشريعها مع أحكام الصكوك الدولية اليت تعد فيها طرفاً  -٩

ويكفل دستور توغو احلق يف احلياة واألمن والسالمة البدنية واحترام احلياة اخلاصـة               -١٠
كمـا  . لالإنسانية أو املهينة  وحيظر التعذيب وغريه من ضروب املعاملة أو العقوبة القاسية أو ا          

  .ُتفَرد ملختلف هذه احلقوق تشريعات حمددة
 جلنة وطنية حلقوق اإلنسان؛ وأصـبحت هيئـة         ١٩٨٧وقد أنشأت توغو يف عام        -١١

وينبع استقالل هذه اللجنة من عملية      ". ألف"، حتظى حاليا باملركز     ١٩٩٢دستورية يف عام    
وتصوت اجلمعية الوطنية   . اصات واستقالهلا املايل  تعيني أعضائها، وعضويتها املتعددة االختص    

  .سنوياً على ميزانية أداء اللجنة
وفيما يتعلق مبكافحة اإلفالت من العقاب، اختتمت جلنة احلقيقة والعدالة واملصاحلة             -١٢

وسـتقدم  . وهي يف مرحلة اجللـسات العلنيـة      . عملية تلقي الشكاوى وإجراء التحقيقات    
ويسهم إنشاء ديوان احملاسبة كذلك إسهاماً هامـاً يف         . لة األخرية توصياهتا عقب هذه املرح   

  .التصدي لإلفالت من العقاب على سوء احلوكمة
ويكفل الدستور أيضاً حرية املعتقد والدين وحرية الرأي والتعبري وحريـة تكـوين               -١٣

ة، سيما قـانون الـصحاف     وتنظم التشريعات واللوائح ممارسة هذه احلريات، وال      . اجلمعيات
 واملرسوم الذي حيدد شروط التعاون بني احلكومـة واملنظمـات غـري             ١٩٠١وقانون عام   
  .احلكومية

وفـضالً عـن    . ويعترف الدستور حبرية الوصول إىل العدالة وبضمان حماكمة عادلة          -١٤
ذلك، سعت احلكومة، عن طريق برناجمها الوطين لتحديث جهاز العدالة، لتعزيز اسـتقالل             
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ويشمل هذا الربنامج أيـضاً     . بالتعاون مع شركائها يف جمال التنمية      وقدراهتاالسلطة القضائية   
  .بناء احملاكم ومراكز االحتجاز وفقاً للمعايري الدولية

ويف هذا الصدد، اعُتمدت    . وال تزال محاية البيئة تشكل أيضاً شغل احلكومة الشاغل          -١٥
واعتمدت توغو أيـضاً قانونـاً يف       . يةعدة قوانني عديدة للوقاية من املخاطر التقنية البيولوج       

وفضالً عن ذلك، مكنت بعض اإلجراءات من حتـسني وصـول           .  يتعلق باملياه  ٢٠١٠ عام
  .السكان إىل ماء الشرب يف املناطق الريفية وشبه احلضرية واحلضرية

واعتمدت استراتيجية وطنية لتوفري السكن الالئق للجميـع، إىل جانـب برنـامج               -١٦
  .٢٠١٣-٢٠٠٩يشمل الربنامج الوطين للسكن للفترة استثمار قطاعي 

، استراتيجية إلنعـاش اإلنتـاج      ٢٠٠٨وفضالً عن ذلك، وضعت توغو، منذ عام          -١٧
وأُنشئت وكالة وطنيـة    . ٢٠١٠ مكنت من حتقيق فائض هام يف احلبوب يف عام           -الزراعي  

  .لألمن الغذائي تسهر على تنظيم أسعار املواد األساسية
 اتفاقية من اتفاقيات منظمة العمل الدوليـة، منـها مثـاين    ١٨غو على  وصّدقت تو   -١٨

واعتمدت مؤخراً مشاريع قوانني عديدة للتـصديق علـى االتفاقيـات           . اتفاقيات أساسية 
  .١٥٠ و١٢٩ و٨١ و١٢٢ و١٨٧ و١٠٢ رقم
واخنرط البلد بعزم على درب مكافحة الفقر عن طريق النهوض بالعمالـة ومحايـة                -١٩

واعتمد قانوناً جديداً للعمل    . لصعيد االجتماعي وتعزيز مؤسسات إدارة العمل     العمال على ا  
 قـوانني  ٢٠١١واعتمد يف عـام   . وهو ُينفذ برناجماً لتحديث اخلدمة العامة     . ٢٠٠٦يف عام   

تتعلق بالضمان االجتماعي تضمنت خطة للتأمني اإللزامي ضد املـرض لـصاحل املـوظفني              
  .احلكوميني

رة تسهر على زيادة تعزيز آليات اإلدماج االجتماعي واملهـين،          وأنشأت توغو وزا    -٢٠
وفضالً عن ذلك، اختذت العديد مـن       . سيما إدماج الشباب، وتقليص الفوارق اإلقليمية      وال

واألنشطة " دعم االندماج وتطوير التوظيف   "املبادرات، مثل برنامج التطوع الوطين وبرنامج       
  .سيما النساء من الدعم، الاملولدة لدخل بعض الفئات اليت تستفيد 

ويشهد على ضمان احلرية النقابية أيضاً وجود ست نقابـات مركزيـة ومنظمـة                -٢١
  .أصحاب العمل

.  عامـاً  ١٥ويكفل الدستور مبدأ التعليم االبتدائي اجملاين واإللزامي حىت بلوغ سن             -٢٢
ـ ٢٠٠٨ومكنت املرحلة األوىل من جمانية التعليم، اليت انطلقت يف عام         ن زيـادة نـسبة   ، م

وملواجهة حتدي تعميم التعليم االبتدائي على مجيـع األطفـال حبلـول            . االلتحاق باملدارس 
.  وامليزانية املخصصة هلـا    ٢٠٢٠-٢٠١٠، اعتمدت توغو خطة قطاعية للفترة       ٢٠١٥ عام

وبالرغم من مجيع هذه اجلهود، تصطدم فعالية احلق يف التعليم ببعض املعوقات االجتماعيـة              
  .ية وبعدم كفاية املوارد املالية واهلياكل األساسية ونقص املدرسني األكفاءوالثقاف
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واعتمدت توغو أيضاً قانوناً يتعلق بالصحة وهي ملتزمة باألهداف اإلمنائية لأللفيـة              -٢٣
. ٢٠١٣-٢٠٠٩ويف هذا الصدد، اعتمدت خطة إمنائية صـحية للفتـرة           . املتعلقة بالصحة 

اإليـدز  /األمراض املنقولـة جنـسّياً    ددة مثل املالريا أو     ونفذت استراتيجيات مواضيعية حم   
 وللحد من نسبة وفيات األمومة والرضع واألطفال، بادرت توغـو إىل            .والعدوى بفريوسه 

  .تنفيذ تدخالت ذات أثر أكرب
أمـا مـضادات    . وتنفّذ توغو برنامج تطعيم واسع النطاق يغطّي مجيع أحناء البلـد            -٢٤

، مما أدى إىل زيادة عدد األشخاص       ٢٠٠٨متاحة باجملان منذ عام     الفريوسات القهقرية فهي    
واُتخذت إجراءات، مثل مضاعفة عدد مرافق الرعاية، ترمي إىل الوقاية من           . املستفيدين منها 

  .انتقال اإليدز والعدوى بفريوسه من األم إىل الطفل
دة الدولية طـوال  وبالرغم من الصعوبات االقتصادية واملالية النامجة عن وقف املساع    -٢٥

  .مخسة عشر عاماً، اختذت توغو مبادرات عديدة إلعمال حقوق حمددة لدى بعض الفئات
وعليه، وفيما يتعلق بالنساء، وباإلضافة إىل إنشاء وزارة خمصصة لشؤون املـرأة يف               -٢٦
 ، اعتمدت، توغو فيما اعتمدت، القانون املتعلق بتشويه األعضاء التناسلية األنثوية          ٢٠١٠ عام

 والسياسة الوطنية لتكافؤ الفرص واملساواة بني اجلنسني مشفوعة خبطة عمـل      ١٩٩٨يف عام   
 يعـّدل قـانون األحـوال       ٢٠١١وهي تزمع اعتماد مشروع قانون يف عام        . ٢٠١١لعام  

، وثيقة االسـتراتيجية    ٢٠٠٦وفضالً عن ذلك، صاغت توغو منذ عام        . الشخصية واألسرة 
  .نساين يف السياسات والربامجالوطنية لتعميم منظور البعد اجل

 فيما اعتمدت، قانوناً يتعلق بتنظيم      ٢٠٠٩وخبصوص األطفال اعتمدت توغو، عام        -٢٧
وأدرج القانون املتعلـق بالطفـل      . احلالة املدنية ووضعت رقماً هاتفياً جمانياً حلماية األطفال       

  . مجيع أحكام الصكوك الدولية اليت ُتعّد توغو طرفاً فيها٢٠٠٧ لعام
 على اتفاقيـة حقـوق   ،٢٠١١مارس /وبالنسبة إىل املعوقني، صّدقت توغو يف آذار       -٢٨

 ٢٠٠٤وتسهر على تعديل قانون عام      . األشخاص ذوي اإلعاقة وعلى بروتوكوهلا االختياري     
  .املتعلق باحلماية االجتماعية لألشخاص املعوقني كيما يتسق مع هذه االتفاقية

 يتعلق بوضع الالجئني ،٢٠٠٠ يف عام ،دت توغو قانوناًوفيما يتعلق بالالجئني، اعتم   -٢٩
.  هيئة لتنسيق املساعدة املقدمة إىل الالجئني على الصعيد الـوطين          ،١٩٩٤ يف عام    ،وأنشأت

.  اإلقليميـة   دون وتستقبل توغو الالجئني بسبب األوضاع السياسية السائدة يف شبه املنطقة         
  .وتستوجب رعايتهم مساعدة اجملتمع الدويل

وفيما يتعلق بالتقدم احملرز وأفضل املمارسات والصعوبات واملعوقات، اختذت توغو            -٣٠
إجراءات عديدة يف اجملاالت السياسية واالقتصادية واالجتماعية تكفل حتسني ظروف عـيش            

ومع ذلك، يتوقف أثر هذه اإلجراءات يف كثري من األحيان على مـوارد الدولـة               . مواطنيها
  .احملدودة
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 وفيما يتعلق بتوقعات توغو، وهي عديدة، اختار الوفد الوقوف على بعضها            وأخرياً،  -٣١
وهي باخلصوص تعزيز القدرات يف جمال الوصول املتكافئ إىل العدالة؛ ودعـم            . دون غريها 

استحداث هيكل يتابع توصيات جلنة احلقيقة والعدالة واملصاحلة وبرنـامج جديـد مـشابه              
؛ ودعم اللجنة الوزارية املكلفة بصياغة التقارير األولية        لربنامج الدعم الطارئ لقطاع السجون    

والدورية؛ ودعم مواءمة التشريع الوطين مع الصكوك الدولية ودعم تعميم منظـور حقـوق           
  .اإلنسان يف املناهج الدراسية

وشكرت توغو مجيع الشركاء الثنائيني ومتعددي األطراف على دعمهـم الثابـت              -٣٢
وتدرك توغو ضخامة املـشاكل     . اية حقوق اإلنسان وتعزيزها   للجهود اليت تبذهلا صوب مح    

اليت تواجهها؛ والتزاماهتا أيضا بتعهداهتا يف جمال حقوق اإلنسان، وكذلك التوقعات من هذه             
وفضالً عن ذلك، عقدت توغو العزم على بذل قصارى         . التعهدات والوفاء هبا بصورة فعالة    

ـ   . َه احلكومة اجلديد  وَتَوّججهدها جلعل حقوق اإلنسان دعامةَ منظورها        دعو لذلك، فهي ت
  .اجملتمع الدويل جمدداً إىل مؤازرهتا يف الوفاء بالتزاماهتا ويف هتيئة ظروف مصاحلة وطنية حقيقية

  احلوار التفاعلي وردود الدولة موضوع االستعراض  -باء  
 أثناء احلـوار    وترد التوصيات املقدمة  .  وفداً ببيانات  ٤٣أثناء احلوار التفاعلي، أدىل       -٣٣

  .التفاعلي يف اجلزء الثاين من هذا التقرير
وركزت كوبا على األولوية اليت توليها توغو حلماية حقوق اإلنـسان وتعزيزهـا،               -٣٤

بأن احلق يف بيئة صحية حق يكفله الدسـتور؛  وسلمت . ن الصعوبات اليت تعترضها   بالرغم م 
 الغذاء؛ والتطورات اإلجيابية بشأن التعلـيم؛       وباملبادرات العديدة اليت اختذهتا يف جمال احلق يف       
ووفيات األطفال  .  اإليدز والعدوى بفريوسه   واخلطة املعنية باإلصحاح؛ واستراتيجية احلد من     

  .وقدمت كوبا توصيات. ومةواألم
وأشارت اجلزائر بارتياح إىل اعتماد توغو سياسات تتعلق بالوصول إىل ماء الشرب              -٣٥
سكان والتعليم والصحة وإصالح النظام القضائي، فضالً عن توجيه عناية ، واألغذية واإلالنقّي

وأشارت أيضاً إىل التحديات املستمرة، مثـل       . خاصة إىل الفئات املستضعفة يف هذا الصدد      
العنف ضد النساء واكتظاظ السجون والفقر واألمية ونقص متثيل املرأة يف هيئـات صـنع               

  .وقدمت اجلزائر توصيات. دمي الدعم الالزم إىل توغووحثت اجملتمع الدويل على تق. القرار
قـدمت أي   قد  وسألت فرنسا توغو عما إذا كانت اللجنة الوطنية حلقوق اإلنسان             -٣٦

وأعربت كذلك عن قلقها إزاء عدم اسـتقاللية        . توصيات تتعلق بالنظر يف دعاوى التعذيب     
مع التزامات الدولة على الصعيد     اجلهاز القضائي وعدم احترام قواعد االحتجاز، اليت تتعارض         

وأعربت فرنسا أيضاً عـن القلـق إزاء رداءة ظـروف االحتجـاز             . الدويل ومع دستورها  
  .وقدمت فرنسا توصيات. واالحتجاز التعسفي واالحتجاز املطول دون حماكمة
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 مجهورية فرتويال البوليفارية باجلهود اليت تبذهلا توغو إلعمـال احلقـوق            ورّحبت  -٣٧
وسلمت بزيـادة   . ية واالجتماعية والثقافية، رغم ما تواجهه من صعوبات اقتصادية        االقتصاد

وأشارت إىل وجوب تقدمي . توغو نسبة التسجيل املدرسي، وكذلك امليزانية املخصصة للتعليم
اجملتمع الدويل املساعدة إىل توغو والتعاون معها على مواجهة احتياجات اهلياكل األساسـية             

  .وقدمت مجهورية فرتويال البوليفارية توصية. لتعليماحلالية يف جمال ا
 كندا بإسقاط صفة اجلرمية عن جرائم الصحافة، وبإلغاء عقوبة اإلعـدام،            ورّحبت  -٣٨

وبالقانون املتعلق باالغتصاب، وبتخفيض رسوم التعليم، وبالتوعية بالصحة اجلنسية واإلجنابية          
.  كُلِّفت مؤخراً بالتحقيق يف مزاعم التعـذيب       وبإنشاء جلنة احلقيقة والعدالة واملصاحلة، اليت     

وأعربت عن القلق إزاء العنف املرتيل، وجترمي العالقات اجلنسية بالتراضي بني البـالغني مـن               
نفس اجلنس، واحلد من متثيل األقليات يف اجملتمع املدين، وسلوك املوظفني املكلفـني بإنفـاذ               

  . كندا توصياتوقدمت. القانون، والعنف ضد األطفال وإيذائهم
وسلّمت إسبانيا باخلطوات القانونية اليت اختذهتا توغو لزيادة حتقيق املساواة بفـضل              -٣٩

وأعربت عن اعتقادها يف أن الدعوة الدائمة املوجهة .  املتعلق بتكافؤ املعاملة٢٠٠٥قانون عام 
 محايـة   املكلفني بواليات يف إطار اإلجراءات اخلاصة ستساعد توغو على حتـسني           مجيع   إىل

واستفسرت عن التدابري اليت اختذهتا توغو ملكافحة ارتفاع مستويات االجتار          . حقوق اإلنسان 
  .وقدمت إسبانيا توصيات. بالنساء
وأثنت مجهورية مولدوفا على اعتماد خطة وبرنامج عمل وطنيني حلقوق اإلنـسان              -٤٠

وغو إىل عدة صـكوك     وعلى إنشاء اللجنة الوطنية حلقوق اإلنسان، وكذلك على انضمام ت         
 أعربت عن القلق إزاء التمييز والعنف اللذين         فإهنا ومع ذلك، . هامة يف جمال حقوق اإلنسان    

تتعرض هلما املرأة بسبب العادات الثقافية أو التقليدية، وحثت توغو أيضاً على تعزيز تـدابري               
  .وقدمت مجهورية مولدوفا توصيات. مكافحة االجتار

يف أكثرية صكوك حقوق اإلنـسان      طرف  رتياح إىل أن توغو     وأشارت تشاد مع اال     -٤١
وشكرت توغو علـى    . الصكوك يف تشريعها الوطين   لية واإلقليمية وإىل أهنا أدجمت تلك       الدو

  .وقدمت تشاد توصية. دعمها لتجاوز التوترات الداخلية يف تشاد
تقرار واألمن  وسلمت فييت نام باجلهود امللحوظة اليت تبذهلا توغو للحفاظ على االس            -٤٢

والحظت مع االرتياح التطورات يف جماالت احلد من الفقر، والتعليم والرعاية           . االجتماعيني
 فييت نام باجلهود اليت تبذهلا توغو لتعزيز بناء الدولة القـائم            ورّحبت. الصحية ومحاية البيئة  
ان وأعربت عن تقديرها اللتزامات الدولة بـصكوك حقـوق اإلنـس          . على سيادة القانون  

  .وقدمت فييت نام توصيات. وبتعاوهنا مع آليات األمم املتحدة
 تركيا بانضمام توغو إىل العديد من الصكوك الدولية حلقـوق اإلنـسان؛             ورّحبت  -٤٣

وبدور اللجنة الوطنية حلقوق اإلنسان؛ وبإنشاء جلنة احلقيقة والعدالة واملصاحلة؛ وباجلهود اليت 
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؛ وبالتدابري املتخذة لزيادة نسبة     ٢٠٠٧ة؛ وبقانون الطفل لعام     تبذهلا الدولة لتعزيز حقوق املرأ    
وشجعت تركيا توغو على مواصـلة مكافحـة االجتـار          . التسجيل؛ وبإلغاء عقوبة اإلعدام   

  .وقدمت تركيا توصيات. باألطفال وحتسني تكافؤ فرص األطفال يف االلتحاق بالتعليم
 قلقهـا وأعربت مع ذلك عن     . رئيسيةوأثنت النرويج على التقدم احملرز يف جماالت          -٤٤

 ومـة إزاء التمييز الذي تواجهه املرأة يف نظام التعليم، وإزاء معدالت وفيات الرضـع واألم             
وأثنت النرويج على توغو لتنفيذها قـانون الطفـل     . واألوضاع السائدة يف مراكز االحتجاز    

ا لتلقي تقارير عن اخنفاض     وأعربت عن ارتياحه  .  ولتوفري التعليم االبتدائي اجملاين    ٢٠٠٧ لعام
حاالت التعذيب، بيد أن القلق ال يزال يساورها إزاء عدم إجراء حتقيقات مـستقلة يف                عدد

وقـدمت النـرويج    . ٢٠٠٥حاالت التعذيب والعنف املزعومة ذات الصلة بانتخابات عام         
  .توصيات

ارت مـع   وأش. وأعربت الصني عن تقديرها ملوقف توغو اإلجيايب أثناء االستعراض          -٤٥
وأثنت على إيـالء    . االرتياح إىل انضمام توغو إىل معظم اتفاقيات حقوق اإلنسان الرئيسية         

وأشارت مع االرتياح إىل اإلجنازات اليت حققتـها يف         . توغو األولوية للنهوض حبقوق املرأة    
وسلّمت الصني بالتحديات العديدة اليت تواجهها توغـو يف         . جمال التخفيف من وطأة الفقر    

 .ت اجملتمع الدويل على تقدمي الدعم هلا محاية حقوق اإلنسان وتعزيزها وحثّجمال

مؤسسة احلوكمة السياسية   إىل زيادة بذل توغو جهوداً لتعزيز        وأشارت غانا بارتياح    -٤٦
وتنفيذ اإلطار الدائم للحوار والتشاور؛ واعتمـاد اللجنـة         واالقتصادية واإلدارية املؤسسية؛    

، والتدابري اخلاصة اليت اعتمدهتا يف جمـايل التعلـيم          "ألف"ن يف املركز    الوطنية حلقوق اإلنسا  
  .وقدمت غانا توصيات. يف الفترة األخريةوهنأت توغو على تنظيمها انتخابات . والعمالة

 النهوض حبقوق املرأة ودعت توغـو إىل         جمال وأشارت أستراليا إىل التقدم احملرز يف       -٤٧
وأعربت عن قلقها إزاء القيـود      . نسني يف مجيع جماالت اجملتمع    مواصلة حتقيق املساواة بني اجل    

املُبلغ عنها املفروضة على حرية التعبري وحرية الرأي، مبا يف ذلك علـى وسـائط اإلعـالم                 
 باملبادرات اليت اختذهتا مؤخراً هبدف محاية حقوق الطفل، بيـد أهنـا             ورّحبت. والصحفيني

وحثت أسـتراليا   . ير عن اإليذاء اجلنسي واالجتار    أعربت عن القلق إزاء استمرار ورود تقار      
  .وقدمت أستراليا توصيات.  اجلنسيةتوغو على إسقاط صفة اجلرمية عن املثلية

وأثنت الواليات املتحدة األمريكية على توغو إلنـشاء جلنـة احلقيقـة والعدالـة                -٤٨
زاء إهـواجس   وأعربـت عـن     .  الجئ ١٣ ٠٠٠واملصاحلة، وكذلك على قبوهلا أكثر من       

ادعاءات بالتعذيب واستفسرت عما إذا كانت أدرجت جرمية التعذيب يف القانون اجلنـائي             
 وأعربت عن شواغل كـذلك إزاء انتـشار         .الًوما إذا كانت قد أنشأت نظام رصد مستق       

  .وقدمت الواليات املتحدة توصيات. االجتار باألشخاص
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 اعُتمدت ضـمن فئـة   إلنسانوأثنت سلوفينيا على إنشاء توغو جلنة وطنية حلقوق ا     -٤٩
، وعلى التصديق على اتفاقية األشخاص ذوي اإلعاقة والربوتوكول "ألف" املركز البلدان ذات

ومع ذلك، أشارت إىل استمرار مواجهة األطفال ذوي اإلعاقة االستبعاد واستفادة      . امللحق هبا 
استفسرت عن كيفيـة    و.  سلوفينيا بإلغاء عقوبة اإلعدام    ورّحبت. عدد قليل منهم من التعليم    

  .وقدمت سلوفينيا توصيات. معاجلة توغو مشكلة تدين نسب تسجيل الوالدات
 من األهـداف اإلمنائيـة      ٧وأثنت أوروغواي على التدابري املُتخذة لتحقيق اهلدف          -٥٠

لأللفية املتعلق مبياه الشرب املأمونة واإلصحاح، وال سيما االعتراف باحلصول علـى امليـاه              
ن حقوق اإلنسان، وكذلك تعزيز املساواة بني اجلنسني ومحاية حقوق الطفل،           بصفته حقاً م  

وسـلّمت  . وخباصة إنشاء جلنة وطنية لرعاية األطفال ضحايا االجتار وإدماجهم اجتماعيـاً          
وقـدمت  . أوروغواي بأن توغو طرف يف عدد كبري من الصكوك الدولية حلقوق اإلنـسان            

  .أوروغواي توصيات
يف لتحديات اليت تواجهها توغو وبانعدام االسـتقرار الـسياسي          وسلّمت شيلي با    -٥١

 باالتفاق السياسي العام ورّحبت. ، وهي عوامل أثّرت سلباً يف حقوق اإلنساناملرحلة السابقة
.  مـن تقريرهـا الـوطين      ١١٠ وهنأت توغو على التزاماهتا الواردة يف الفقرة         ٢٠٠٦لعام  

احلكـم  مية والفقر ونسبة البطالة، وتعزيـز       وشجعت شيلي توغو على مواصلة التصدي لأل      
  .وقدمت شيلي توصيات. الرشيد
وأشادت األرجنتني بإلغاء عقوبة اإلعدام وباعتماد خطة عمـل وطنيـة حلقـوق               -٥٢

  .وقدمت توصيات. اإلنسان
وأثنت هنغاريا على إلغاء عقوبة اإلعدام وعلى اعتماد اللجنة الوطنية حلقوق اإلنسان              -٥٣

وفيمـا  . التنسيق الدولية للمؤسسات الوطنية لتعزيز ومحاية حقوق اإلنسان       من جانب جلنة    
يتعلق بالتمييز ضد الفتيات، أشارت هنغاريا إىل أن توغو مل ُتصّدق بعد على اتفاقية منظمـة                

وبينمـا  . التمييز يف جمال التعلـيم     ملكافحة) اليونسكو(األمم املتحدة للتربية والعلم والثقافة      
، أشارت إىل أن اللجنة الوطنية املعنية حبقوق الطفل         ٢٠٠٧نون الطفل لعام    رحبت باعتماد قا  

  .وقدمت هنغاريا توصيات. مل ُتنشأ بعد
وحثت اململكة املتحدة توغو على اختاذ مجيع اخلطوات الالزمة لتنفيـذ التوصـيات           -٥٤

عاهدات  والتوصيات الصادرة عن هيئات امل     ٢٠٠٥الواردة يف تقرير بعثة تقصي احلقائق لعام        
يف أسرع وقت ممكن، وكذلك لتعزيز املؤسسات الدميقراطيـة،          بشأن االتفاق العام للسالم   

بصورة تكفل اتساق حقوق اإلنسان مع االلتزامات الدولية املقابلة، وال سيما فيمـا يتعلـق              
  .وقدمت اململكة املتحدة توصيات. باحلق يف حرية التعبري واحلق يف حرية التجمع

. فيا على توغو للنهج الشامل الذي اعتمدته أثناء إعداد تقريرها الـوطين           وأثنت الت   -٥٥
 بتعاون توغو مؤخراً مع املكلفني بواليات يف إطار اإلجـراءات اخلاصـة وذلـك               ورّحبت
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زيارة املقرر اخلاص املعين مبسألة التعذيب وغريه من ضروب املعاملة أو العقوبة القاسية              بتلقي
 وزيارة املقرر اخلاص املعين حبالة املدافعني عن حقوق         ٢٠٠٧ة يف عام    الالإنسانية أو املهين   أو

  .وقدمت التفيا توصيات. ٢٠٠٨اإلنسان يف عام 
بادر إىل حتديث نظامه القضائي، وال سيما تعزيز قدرات         أن بلده   توغو   وأوضح وفد   -٥٦

ف أفضل ومن   العاملني فيه وإعداد تشريع حديث، ميكّن العاملني يف إطاره من العمل يف ظرو            
  .حتسني أدائهم

. القانون هبدف تيسري إجراءات تقدمي الشكاوى     االستفادة من   وأنشأت توغو مديرية      -٥٧
وفضالً عن ذلك، ُيزمع عرض مشروع قانون على جملس الوزراء مستقبالً يتناول املـساعدة              

 تدريبيـة   كما بادرت توغو إىل حتسني استقاللية القضاة، وال سيما بتنظيم دورات          . القضائية
وتوضع اللمسات األخرية حالياً على مشروع قانون ميكنهم من         . لصاحلهم تتعلق بآداب املهنة   
  . ظروف عمل مادية أفضل

وصّدقت توغو على اتفاقية مناهضة التعذيب وغريه من ضروب املعاملة أو العقوبـة               -٥٨
. نائي لتجرمي التعذيب  تعكف على إصالح القانون اجل    هي  القاسية أو الالإنسانية أو املهينة، و     

 قلة عدد بيد أنه ال ِعلم للوفد بوجود ممارسة منهجية للتعذيب يف توغو والدليل على ذلك هو          
ومع ذلك، وبسبب االدعاءات املقدمـة إىل احملكمـة         . الشكاوى املتعلقة بادعاءات التعذيب   

اسـتمعت  و. كالعليا، طلبت احلكومة من اللجنة الوطنية حلقوق اإلنسان إجراء حتقيق يف ذل           
وستتخذ توغو مجيع اإلجراءات الالزمـة النابعـة مـن          . يع األشخاص اللجنة إىل أقوال مج   

  .توصيات اللجنة ودعت اجلميع إىل شجب ممارسة التعذيب
وعليه، وحاملا يعترف   . وبذلت توغو جهوداً للحد من فترة االحتجاز رهن احملاكمة          -٥٩

. قه بصورة تكفل ختفيف اكتظاظ الـسجون      الشخص باألفعال املنسوبة إليه، يصدر حكم حب      
مشروع يهدف إىل حتسني الظروف السائدة يف السجون وبرنامج         وهناك مشروع قيد التنفيذ     

وُيزمع مستقبالً فتح سجن    . وُيفصل الرجال عن النساء وعن األحداث     . إعادة تأهيل السجون  
  .خاص باألشخاص احملتجزين رهن احملاكمة

نوفمرب /فقد دعت توغو، يف تشرين الثاين     . احلبس االحتياطي  وُتحتَرم نسبياً ظروف    -٦٠
وتوغـو  . املاضي، مجيع هيئات إدارة العدالة إىل االلتزام أمام الشعب بتحسني نوعية العدالة           

  .مستعدة لتلقي أي بالغ عن وقائع مل ُتبلغ هبا السلطات من أجل حتسني الوضع
 توغو جاهدة من اآلن فـصاعداً       وفيما يتعلق بالتصديق على صكوك جديدة، تعمل        -٦١

فّسر بطء  ُيّمماىت قبل التصديق على هذه الصكوك، على إدماج أحكامها يف قانوهنا الداخلي ح  
أصـبحت   عند إلغاء عقوبة اإلعدام، اليت     ٢٠٠٩ما حدث يف عام     ذلك  و. عمليات التصديق 

  . نسياً منسّياً
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وبالتايل فإن هـذه  . حلق يف التعبري  وانطلقت العملية الدميقراطية يف توغو من ممارسة ا         -٦٢
وستـستمر يف ذلـك     وفضالً عن ذلك، تدعم الدولة وسائط اإلعالم اخلاصة         . احلرية حمتَرمة 

فيما يتعلق حبرية املشاركة يف املظاهرات فقـد اعُتمـد قـانون            أّما  . احتراماً لتلك احلريات  
 .حلمايتها

. فد بأهنا ال تشكل مركز احتجاز     وفيما خيص وكالة االستخبارات الوطنية، ذكَّر الو        -٦٣
وفيما يتعلـق بادعـاءات التعـذيب يف        . وال ُيحتجز فيها أشخاص إال يف حاالت استثنائية       

  .الوكالة، فقد بادرت احلكومة إىل بذل قصارى جهدها إلماطة اللثام عن هذه االدعاءات
ثلـيني  ، خاصـة أن امل     اجلنـسية  وتوغو غري مستعدة العتماد قانون يتعلق باملثليـة         -٦٤
  .السكانعقلية وقد يؤدي اعتماد تشريع إىل نتائج عكسية بسبب . يواجهون أي متييز ال

وبالتايل . اختذت احلكومة تدابري عديدة يف هذا اجملال      وفيما يتعلق بااللتحاق باجليش،       -٦٥
  . من اآلن فصاعداً قد أصبح أمراً متروكاً للشخص املعينفإن االلتحاق باجليش 

  .لق بالتصدي لإلفالت من العقاب من املهم تعزيز التشريعات الوطنيةوفيما يتع  -٦٦
 وفضالً عن ذلك، يعاقب .ثويةألناسة عن تشويه األعضاء التناسلية اوأعدت توغو در  -٦٧

ونظمت احلكومة أنشطة للتوعية، .  مرتكيب عمليات التشويه هذه١٩٩٨قانون اعُتمد يف عام   
  .ل اخلاتنات بفضل االعتمادات املمنوحةوأعادت تأهي. فقلّ انتشار املمارسة

وفضالً عن ذلك، مكّنـت     . اجلنساينوجيري تعديل قانون يرمي إىل مكافحة العنف          -٦٨
االستراتيجية الوطنية من إعداد دراسة وطنية تتعلق بنوع اجلنس وإنشاء مركز رعاية نفـسية              

. شرطة واملدرسـني  ونظمت دورات تدريبية لصاحل القضاة وموظفي ال      . واجتماعية وقضائية 
  .مع اجملتمع املدين يف هذا اجملالبأن هناك تعاوناً وجتدر اإلشارة كذلك 

وفيما يتعلق حبماية األطفال املعوقني، حيمي قانون الطفل مجيع األطفال، مبن فـيهم               -٦٩
تعكف و.  قيد التعديل، أحكام االتفاقية     وهو ،٢٠٠٤وسرياعي قانون عام    . األطفال املعوقون 

وتدعو .  على حتسني رعاية هذه الفئة من األطفال     ، بدعم من منظمات اجملتمع املدين     ،احلكومة
  .توغو اجملتمع الدويل إىل مساعدهتا يف هذا اجملال

. وحتّسن توغو حالياً مشروع القانون األّويل املتعلق باحلصص املخصـصة للنـساء             -٧٠
  .اآلراءوفضالً عن ذلك، حيظى عرض الوثيقة على جملس الوزراء بتوافق 

.  السويد بإلغاء عقوبة اإلعدام وبالتزام احلكومة باحلد من زواج األطفـال           ورّحبت  -٧١
وأعربت عن القلق إزاء عمليات التوقيف واالحتجاز التعسفيني، وفترات االحتجاز املطولـة            
دون حماكمة، واملزاعم املوثوقة بشأن املعاملة الالإنسانية واملهينة داخل الـسجون، وعـدم             

  .وقدمت السويد توصية. لية اجلهاز القضائياستقال
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وأعرب املغرب عن ارتياحه لعملية العدالة االنتقالية املستمرة وللتصدي لإلفالت من             -٧٢
.  مواردها  محاية حقوق الالجئني بالرغم من ُشحّ      العقاب، وأثىن على جهود توغو الرامية إىل      

ما آلت إليه أعمال جلنـة احلقيقـة        وأعرب املغرب عن رغبته يف تلقي مزيد من املعلومات ع         
والعدالة واملصاحلة وعما إذا كان اجمللس االقتصادي واالجتماعي اجلديد سيكرر عمل جلنـة             

  .وقدم املغرب توصيات. التنمية الوطنية
وهنأت املكسيك توغو على جهودها وإجنازاهتا، مثل سن قانون إلغاء عقوبة اإلعدام              -٧٣

بالضمان االجتماعي؛ وعلـى الرعايـة والعنايـة املقـدمتني إىل           وغريه من القوانني املتعلقة     
، وكذلك إنـشاء    ٢٠٢٠-٢٠١٠ الجئ؛ وإقرار خطة قطاع التعليم للفترة        ٢٠ ٠٠٠ حنو

بـشؤون  مؤسسات مثل اللجنة الوطنية املعنية بالتنمية املستدامة واللجنـة الوطنيـة املعنيـة       
  .وقدمت املكسيك توصيات. الالجئني

رية إيران اإلسالمية إىل أن توغو قطعت خطوات ملموسة على درب           وأشارت مجهو   -٧٤
  .وقدمت توصيات. تعزيز حقوق اإلنسان ومحايتها

وحّيت مجهورية الكونغو الدميقراطية التدابري اليت اختذهتا توغو فزادت زيادة كبرية يف              -٧٥
ال السياسات الزراعية   ختذهتا يف جم  انسبة التسجيل يف املدارس االبتدائية، وكذلك التدابري اليت         

وجيدر التنويه باجلهود املبذولـة لـصاحل       . اليت أدت إىل زيادة االستفادة من الغذاء األساسي       
واعتربت مجهورية الكونغـو الدميقراطيـة أن بعـض         . اإليدز والعدوى بفريوسه  املصابني ب 
ونغـو  وقدمت مجهوريـة الك   . عجز يف املوارد بسبب اجلزاءات االقتصادية     مدّدها   النواقص

  .الدميقراطية توصية
وأشارت مـع االرتيـاح إىل      . وأثنت سلوفاكيا على توغو إللغائها عقوبة اإلعدام        -٧٦

وسلّمت باعتماد  " ألف"ملركز  ضمن فئة اهليئات ذات ا    اعتماد اللجنة الوطنية حلقوق اإلنسان      
ـ          . قانون الطفل بصفته خطوة هامة     ة واعترفت سلوفاكيا أيضاً بأن توغـو طـرف يف أكثري
  .وقدمت سلوفاكيا توصيات. الصكوك الدولية حلقوق اإلنسان

االستعراض الـدوري    حيال   وأشارت البحرين إىل النهج اإلجيايب الذي تتبعه توغو         -٧٧
وأثنت بصفة خاصة على تعزيز الدولة حقوق      . الشامل وإىل تعاوهنا مع آليات حقوق اإلنسان      
 أشكال التمييز ضد املرأة، وكذلك على اجلهود      املرأة وانضمامها إىل اتفاقية القضاء على مجيع      

والحظت اجلهود اليت تبذهلا توغو لنشر ثقافة حقوق اإلنـسان،          . اليت تبذهلا ملكافحة االجتار   
  .وقدمت توصية. واستفسرت عن اجلهود األخرى املبذولة لتحسني التوعية حبقوق اإلنسان

يد من الصكوك الدوليـة حلقـوق       وأثنت الربازيل على توغو اليت تعد طرفاً يف العد          -٧٨
أعربت عـن القلـق إزاء       غري أهنا،    اإلنسان وعلى اإلجراءات اإلجيابية املتخذة لصاحل النساء      

 بإلغاء عقوبة اإلعدام؛ وباعتمـاد تـشريع        ورّحبت. استمرار العادات واملمارسات التمييزية   
 لزوم بذل جهود إضافية     وأشارت إىل . يتعلق بالطفل وبالتطورات اليت شهدهتا الدوائر األمنية      
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وشجعت توغو على تكثيف جهودهـا لتنفيـذ        . ملواجهة الفقر والتحديات يف جمال الصحة     
  .وقدمت الربازيل توصيات. محالت توعية شاملة

وأشارت أوغندا مع االرتياح إىل اعتماد االتفاق السياسي الـشامل، وإىل إنـشاء               -٧٩
قة والعدالة واملصاحلة، وكذلك التطورات علـى       اإلطار الدائم للحوار والتشاور، وجلنة احلقي     

وأثنت على اإلصالحات التشريعية اليت أدخلتها توغـو،        . درب العودة إىل النظام الدميقراطي    
وشجعتها على مواصلة بذل جهودها حلماية حقوق الطفل، مبا فيها متويل اللجنـة الوطنيـة               

  .وقدمت أوغندا توصية. لرعاية األطفال ضحايا االجتار وإعادة إدماجهم اجتماعياً
وأشار الكونغو مع االرتياح إىل التدابري املعتمدة واملبادرات املتخذة يف جماالت إدارة              -٨٠

وشجع توغو على مواصلة جهودهـا      . القضاء وإدارة السجون والصحة وتعزيز حقوق املرأة      
ة واالجتماعيـة   الرامية إىل متكني سكاهنا من ممارسة حقوقهم السياسية واملدنية واالقتـصادي          

  . وقدم الكونغو توصية. على النحو الكاملوالثقافية والتمتع هبا 
وأشارت بنغالديش إىل اإلجنازات اليت حققتها توغو يف جماالت احلصول على املياه؛              -٨١

. واحلماية االجتماعية والقطاع الصحي، وكذلك إنشاء اللجنة الوطنيـة حلقـوق اإلنـسان     
أشارت كما  و. عتماد تدابري خاصة باملرأة يف جمايل التعليم والعمالة       وأشارت مع االرتياح إىل ا    

إىل أن التعاون واملساعدة الدوليني حيويان بالنسبة إىل توغو فيما يتعلق بالتحـديات الـيت               
  .يفرضها الفقر والعجز يف املوارد املناسبة

إلعـدام،   بنن بإسقاط صفة اجلرمية عن جرائم الصحافة، وبإلغاء عقوبـة ا           ورّحبت  -٨٢
وبالتصديق على الربوتوكول االختياري التفاقية مناهضة التعذيب وغريه من ضروب املعاملة           

وأشارت بارتياح إىل إنشاء املديرية العامة لدوائر       . أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة      
 القـرار ذات    باجلهود املبذولة حنو متثيل املرأة يف هيئات صنع       بت  ورّح. ٢٠٠٥األمن يف عام    
وشـجعت اجملتمـع    . ورّحبت أيضاً بإعادة النظر يف قانون األسرة      . اجلنساينالصلة بالعنف   

  . وقدمت بنن توصيات. الدويل على مساعدة توغو
وأشارت أنغوال إىل اجلهود اليت تبذهلا توغو لتحسني حالة حقوق اإلنسان، وال سيما   -٨٣

اإليدز والعدوى بفريوسه،   ة، وال سيما مكافحة     فيما يتعلق حبقوق الطفل؛ واملعوقني؛ والصح     
والحظت أنغوال مع االرتياح أن توغو ألغت       . جمانية مضادة للفريوس  أدوية  مبا يف ذلك تقدمي     

. له آثـار حـىت اآلن     وأضافت أن وقف املساعدة الدولية إىل توغو ال تزال          . عقوبة اإلعدام 
  .وقدمت أنغوال توصية

املمارسات اجليدة يف توغو اليت تتعلق حبقوق اإلنـسان         وأشارت بوركينا فاسو إىل       -٨٤
واإلطار املعياري شبه الكامل حلقوق اإلنسان عقب انضمام توغو إىل الـصكوك الدوليـة              

وحّيت الطريقة الفعالة اليت ُتنفَّذ هبا التدابري التشريعية، مبا   . األساسية واعتماد التشريعات احمللية   
والحظت أن سـبب عـدم   . م والصحة ومحاية الفئات املستضعفةفيها التدابري املتعلقة بالتعلي  
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واستفسرت بوركينا فاسو عن كيفيـة      . املواردقلة  اختاذ تدابري بشأن املسائل املتبقية يعود إىل        
  .وقدمت بوركينا فاسو توصية. اإلنسانيف جمال حقوق تنفيذ توغو عملية التثقيف 

والقطـاعني االقتـصادي    مة العدل   إقا إصالح   عت جيبويت توغو على مواصلة    وشّج  -٨٥
وطلبت كذلك إىل اجملتمع الدويل مساعدة توغو على تنفيذ التوصيات النابعـة            . واالجتماعي

  . وقدمت جيبويت توصيات. من االستعراض الدوري الشامل
يف أكثرية الـصكوك الدوليـة      لسنغال مع االرتياح إىل أن توغو طرف        وأشارت ا   -٨٦

، وإىل أهنا أنشأت جلنة وطنية حلقوق اإلنسان ووظيفة أمني املظامل،           واإلقليمية حلقوق اإلنسان  
والحظت الـسنغال   . وأهنا اختذت مبادرات خمتلفة تفيد الفئات املستضعفة، ال سيما النساء         

املوارد، واستفسرت عمـا    ُشّح  استمرار وجود حتديات بسبب فترة عدم االستقرار الطويلة و        
  .وقدمت السنغال توصيات. وطنية ملقاومة االجتارإذا كانت توغو تزمع وضع تشريعات 

يا مبختلف مشاريع القوانني الرامية إىل حتديث اإلطـار القـانوين يف            ري نيج ورّحبت  -٨٧
أشارت إىل إنـشاء    لئن  و. توغو، بغية تعزيز الضمانات اليت يتمتع هبا املواطنون أمام احملاكم         

ركزت إهنا  ها باحلصانة عند أداء مهامهم، ف     اللجنة الوطنية حلقوق اإلنسان، اليت يتمتع أعضاؤ      
وهنأت نيجرييا توغو بالتدابري املتخذة يف جمال احلق يف الغذاء وشجعتها على    . على قلة متويلها  

  . وقدمت نيجرييا توصيات. مواصلة تعزيز حقوق اإلنسان ومحايتها
يدية تعوق  وأشارت جنوب أفريقيا إىل اعتراف توغو بأن العادات واملمارسات التقل           -٨٨

لوائح اخلدمة املدنية العامـة     الستعراض  اإلطار الزمين   املساواة بني اجلنسني، واستفسرت عن      
واستفسرت أيضاً عن التدابري املتخذة لزيادة محايـة        . إلسهام يف حتسني محاية النساء    هبدف ا 

ا علـى   األطفال، والتدابري الكفيلة مبساءلة السياسيني والصحافيني الذين ُيزعم أهنم حرضـو          
ودعت جنوب أفريقيا اجملتمع الـدويل إىل تقـدمي         . ٢٠٠٥الكراهية اإلثنية والقبلية يف عام      

  .وقدمت توصيات. املساعدة التقنية إىل توغو وبناء قدراهتا
الدميقراطية توطيد دعائم   وأعرب النيجر عن ارتياحه للجهود اليت تبذهلا توغو صوب            -٨٩

شار إىل أن توغو طرف يف أكثرية الـصكوك الدوليـة           وأ. وسيادة القانون ومكافحة الفساد   
السلطة على إدماج هذه املعايري     م  ريف قمة ه  واإلقليمية حلقوق اإلنسان وإىل أهنا عاقدة العزم        

وأثىن النيجر على إلغاء عقوبة اإلعدام وعلى تعزيز اللجنة الوطنية حلقـوق            . يف التشريع احمللي  
  . وقدم توصيات. اإلنسان

يف العديـد مـن     طـرف   رأس األخضر بالتغريات اإلجيابية يف توغو، وبأهنا        وسلّم ال   -٩٠
عمال حقوق اإلنسان، مثـل     جمال إ وأشار إىل التطورات اهلامة يف      . صكوك حقوق اإلنسان  

إلغاء عقوبة اإلعدام؛ وتعزيز قدرة النظام القضائي، واجلهود اليت تبذهلا توغـو يف جمـاالت               
  .وقدم الرأس األخضر توصيات. لدينالصحة والتعليم وحرية التعبري وا
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. وهنأت أملانيا توغو على مشاركة اجملتمع املدين النشطة يف إعداد تقريرها الـوطين              -٩١
واستفسرت عن اخلطوات املتخذة لتعزيز استقاللية نظام القضاء وحياده من أجـل تفـادي              

مت وقـد . إصدار أحكام تعسفية يف ضوء توصيات اللجنـة املعنيـة حبقـوق اإلنـسان             
  .توصيات أملانيا
 وذكّر وفد توغو بتغطية املناهج املدرسية التربية املدنية وبتعديل هذه املناهج مستقبالً             -٩٢

  .لكي تتضمن حقوق اإلنسان
 طلب وستقدم توصيتها    ٢٠ ٠٠٠وتلقت جلنة احلقيقة والعدالة واملصاحلة أكثر من          -٩٣

لجنة أعمال العنف اليت حـدثت يف       وتغطي والية ال  . ٢٠١١أكتوبر  /تشرين األول قبل هناية   
  .٢٠٠٥عام 
وأدخلت توغو إصالحات واسعة النطاق على تشريعها الوطين تدمج مجيع أحكـام              -٩٤

وفضالً عن ذلك، تلقى القضاة والعاملون يف اجلهاز القضائي         . االتفاقيات اليت صدقت عليها   
  . تدريباً على الصكوك الدولية

 ال تـزال     فإهنا ومع ذلك . اإلنسان باالستقالل الكامل  وتتمتع اللجنة الوطنية حلقوق       -٩٥
لذلك، سُتعزَّز مواردها عند تعيينها بصفتها اآللية . تعاين منذ وقت طويل من نقص يف التمويل

  .الوطنية ملنع التعذيب
وشددت توغو على أن والية اجمللس االقتصادي واالجتماعي أوسع نطاقاً من والية              -٩٦

  .ة، وبالتايل فال خوف من تداخل األنشطةاللجنة الوطنية للتنمي
وذكّر وفد توغو بأن احلماية االجتماعية مكفولة يف القطاع اخلاص قبل استحداثها              -٩٧

  . وأضاف أن املشكلة قائمة يف القطاع غري النظامي. يف القطاع العام
  .وأشار الوفد إىل الربنامج اإلمنائي املتعلق باإلصحاح  -٩٨
  .ت رئيسة الوفد مجيع املشاركني يف احلوار التفاعليويف اخلتام، شكر  -٩٩

   **أو التوصيات/االستنتاجات و  -ثانياً  
  :أثناء احلوار التفاعلي بتأييد توغوقدمت حتظى التوصيات التالية اليت   -١٠٠

التصديق على االتفاقية الدولية حلماية مجيع األشخاص من االختفاء           -١-١٠٠
  ؛)إسبانيا(القسري 

__________ 

  .مل ُتحّرر االستنتاجات والتوصيات  **  
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صديق على االتفاقية الدولية حلماية مجيع األشخاص من االختفاء         الت  -٢-١٠٠
  ؛)أوروغواي(القسري أو االنضمام إليها حسب االقتضاء 

النظر يف إمكانية التصديق على االتفاقية الدوليـة حلمايـة مجيـع              -٣-١٠٠
  ؛ )األرجنتني(األشخاص من االختفاء القسري 

اية مجيع األشخاص من االختفاء     التصديق على االتفاقية الدولية حلم      -٤-١٠٠
 يف  القسري والعمل على إدماج االتفاقيات الدولية اليت ُتعّد توغو طرفاً فيها فعالً           

  ؛)فرنسا(تشريعها الوطين 
النظر يف مواءمة قوانينها الوطنية، مبا فيها القوانني العرفيـة مـع              -٥-١٠٠

ـ          جنـوب  (اً فيهـا    أحكام الصكوك الدولية حلقوق اإلنسان اليت ُتعّد توغو طرف
  ؛ )أفريقيا
التوقيع والتصديق على الربوتوكول االختياري الثاين امللحق بالعهد          -٦-١٠٠

  ؛)إسبانيا(الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية 
لتزاماهتا بتعزيز حقـوق اإلنـسان   ال املكملةمواصلة بذل جهودها      -٧-١٠٠
الصلة وخباصة الربوتوكول    وذلك بالتصديق على الصكوك الدولية ذات        اومحايته

مجهورية (االختياري الثاين امللحق بالعهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية 
  ؛)مولدوفا
التصديق على الربوتوكول االختياري الثاين امللحق بالعهد الـدويل           -٨-١٠٠

اخلاص باحلقوق املدنية والـسياسية أو االنـضمام إليـه، حـسب االقتـضاء              
  ؛)أوروغواي(

النظر يف إمكانية التصديق على الربوتوكول االختياري الثاين امللحق   -٩-١٠٠
  ؛)األرجنتني(بالعهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية 

تكثيف جهودها للوفاء بالتزاماهتا مبوجب اتفاقية حقـوق الطفـل            -١٠-١٠٠
  ؛)أستراليا(

لراميـة إىل حتـديث     تسريع إجراءات مشاريع القوانني قيد النظر ا        -١١-١٠٠
إطارها القانوين بغية تعزيز الضمانات املكفولة للمواطنني أمام احملـاكم، وإلغـاء            
األحكام اليت تتعارض مع االلتزامات الدولية، وإعادة تنظيم اجلهـاز القـضائي            
بصورة تزيد من تقريبه من املواطنني وإعادة تعريف صالحيات احملاكم وتعزيـز            

 االستفادة من الواليات االنتخابية، والوظائف اليت ُتشغل        املساواة بني اجلنسني يف   
  ؛)نيجرييا(باالنتخابات والتعيينات يف مؤسسات الدولة والدوائر احلكومية 
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تعديل تشريعها الوطين املتعلق حبقوق النساء واألطفال واألشخاص          -١٢-١٠٠
يطانيا العظمـى   اململكة املتحدة لرب  (ذوي اإلعاقة، مبا يتسق مع التزاماهتا الدولية        

  ؛)وآيرلندا الشمالية
التماس املساعدة التقنية هبدف مواءمـة تـشريعها الـوطين مـع              -١٣-١٠٠

  ؛)اجلزائر(قت عليها الصكوك الدولية حلقوق اإلنسان اليت صّد
تعزيز اللجنة الوطنية حلقوق اإلنسان عن طريق زيـادة ختـصيص             -١٤-١٠٠
بادئ باريس  فل استقالهلا وحيادها وفقاً مل    كا واعتماد تدابري ت    هل وظفنياملوارد و امل
  ؛)إسبانيا(

دعم اللجنة الوطنية حلقوق اإلنسان بصورة متكنها من أداء واليتها            -١٥-١٠٠
  ؛)مجهورية مولدوفا(

اعتماد التدابري املناسبة لضمان استقالل اللجنة الوطنيـة حلقـوق            -١٦-١٠٠
ى والتحقيق يف االنتهاكات    اإلنسان وحيادها، وكفالة قدرهتا على معاجلة الشكاو      

  ؛)غانا(
ختصيص اعتمادات إضافية إىل اللجنة الوطنية حلقـوق اإلنـسان            -١٧-١٠٠

  ؛)سلوفينيا(متكنها من أداء واليتها بصورة فعالة 
ختصيص موارد إضافية إىل اللجنة الوطنية حلقوق اإلنسان متكنـها            -١٨-١٠٠

  ؛)هنغاريا(من أداء واليتها بصورة فعالة 
املوارد املالية املناسبة للجنة الوطنية حلقـوق       لضمان  اعتماد تدابري     -١٩-١٠٠

اإلنسان وللجنة احلقيقة والعدالة واملصاحلة واسـتقالهلما وحيادمهـا الكـاملني           
بصورة تكفل قدرهتما على معاجلة الشكاوى وإجراء حتقيقـات ذات مـصداقية            

 ؛)الواليات املتحدة األمريكية(وشفافة 

 أساليب حتسني متويل اللجنة الوطنية حلقوق اإلنسان بغية         النظر يف   -٢٠-١٠٠
  ؛ )نيجرييا(على النحو الكامل متكينها من أداء واليتها 

إنشاء آلية وقائية وطنية مستقلة وفقاً للربوتوكـول االختيـاري            -٢١-١٠٠
التفاقية مناهضة التعذيب وغريه من ضروب املعاملـة أو العقوبـة القاسـية أو              

  ؛)فرنسا (٢٠١٠يوليه /متوز املهينة، اليت تعد توغو طرفاً فيه منذ الالإنسانية أو
تعزيز جلنة احلقيقة والعدالة واملصاحلة، وكذلك املؤسسات األخرى          -٢٢-١٠٠

  ؛)جنوب أفريقيا (ةالدميقراطيكمة والداعمة للح
  ؛)بنن(استكمال عملية إنشاء آلية وقائية وطنية من التعذيب   -٢٣-١٠٠
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يع التدابري الالزمة إلنشاء جلنة وطنية حلقـوق الطفـل يف           اختاذ مج   -٢٤-١٠٠
  ؛)هنغاريا(أقرب وقت ممكن 

املثابرة على بذل جهود تكفل إعمال السكان حقـوقهم املدنيـة             -٢٥-١٠٠
مجهورية (والسياسية واالقتصادية واالجتماعية والثقافية والتمتع هبا بصورة كاملة         

  ؛)الكونغو
سيادة القانون واحلكم الرشيد    استناداً إىل   ولة  تعزيز عملية بناء الد     -٢٦-١٠٠

صوب تيسري االستقرار السياسي والتنمية االقتصادية واالجتماعيـة املـستدامة          
  ؛)فييت نام(

وضع استراتيجية وبرنامج عمل وطنيني حلقوق اإلنسان، إىل جانب           -٢٧-١٠٠
 املعنيـة   تكثيف محالت التوعية العامة يف أوساط عامة الناس وغريهم من اجلهات          

  ؛)جنوب أفريقيا(
اعتماد النص املتعلق بالسياسة الوطنية حلمايـة الطفـل، الـذي             -٢٨-١٠٠

الـرأس  (، وتكثيف مقاومة االجتار باألطفال وعمالتهم       ٢٠٠٨اسُتكمل يف عام    
  ؛)األخضر
استحداث خطة عمل وطنية إلعمال حقوق الطفل واعتماد هنـج            -٢٩-١٠٠

  ؛) إيران اإلسالميةمجهورية(احلقوق مشويل حيال هذه 
  ؛)البحرين(اعتماد التدابري املناسبة حلماية املرأة   -٣٠-١٠٠
إدراج حقوق اإلنسان وحقوق املواطن يف املناهج الدراسـية ويف            -٣١-١٠٠

مجهوريـة إيـران    (الدورات التدريبية لصاحل املوظفني املكلفني بإنفاذ القـانون         
  ؛)اإلسالمية

مع اآلليات الدولية حلماية وتعزيـز حقـوق        مواصلة تعاوهنا املثمر      -٣٢-١٠٠
  ؛)بوركينا فاسو(اإلنسان صوب حتسني حالة حقوق اإلنسان باستمرار يف إقليمها 

صياغة استراتيجية ملموسة متكن من تقدمي مجيع التقارير املتـأخرة            -٣٣-١٠٠
  ؛)السنغال(إىل هيئات املعاهدات 

ات بـصورة منتظمـة     حتسني تقدمي تقاريرها إىل هيئات املعاهـد        -٣٤-١٠٠
  ؛)النيجر(

مجهورية الكونغـو   (تسريع برنامج القضاء على التمييز ضد املرأة          -٣٥-١٠٠
  ؛)الدميقراطية

اعتماد سياسات وتدابري قانونية تضمن املـساواة بـني الرجـال             -٣٦-١٠٠
  ؛)الربازيل(والنساء 
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أة، مبا  اعتماد وتنفيذ تدابري فعالة تكفل القضاء على التمييز ضد املر           -٣٧-١٠٠
يف ذلك تنظيم احلمالت املناسبة لتوعية عامة الناس بالقوالب النمطية االجتماعية           

  ؛)سلوفاكيا(املعتادة 
لتوصيات اليت قدمتها اللجنة املعنية حبقوق اإلنسان يف        لإيالء العناية     -٣٨-١٠٠
، بشأن اعتماد إصالحات تشريعية تكفل املساواة القانونيـة بـني           ٢٠١١ عام

نساء، وخباصة يف القانون اجلنائي اجلديد، وقانون األحوال الشخصية         الرجال وال 
  ؛)شيلي(واألسرة 

زيادة اجلهود الرامية إىل إدماج املعايري القانونية الدولية يف تشريعها            -٣٩-١٠٠
الوطين هبدف القضاء على التمييز الثقايف أو التقليدي القائم على نوع اجلـنس،             

  ؛)النيجر(وطين وفقاً ملا ورد يف التقرير ال
اختاذ تدابري تكفل تغيري العادات أو املمارسات الثقافية أو التقليدية            -٤٠-١٠٠

  ؛)مجهورية مولدوفا(اليت متيِّز ضد املرأة أو إلغاء هذه العادات أو املمارسات 
تكثيف جهودها للوفاء بالتزاماهتا مبوجب اتفاقية القضاء على مجيع           -٤١-١٠٠

ماد وتنفيذ تـشريعات حتظـر تـشويه    ومن ذلك اعتأة، أشكال التمييز ضد املر   
  ؛)أستراليا(األنثوية األعضاء التناسلية 

وضع سياسات وإجراءات ترمي إىل تغيري العادات واملمارسات اليت   -٤٢-١٠٠
أو التمييز ضد املرأة، واليت تغطي جماالت األسرة والزواج واحلياة          /تعزز العنف و  

  ؛)املكسيك(ه العادات واملمارسات االجتماعية والعمل أو إلغاء هذ
اعتماد مجيع التدابري الالزمة للتخلّص من املمارسات والعادات اليت           -٤٣-١٠٠

ـ تمييـز   سيما الزواج القسري واملبكـر، وال      متيِّز ضد املرأة وإلغائها، وال     د ض
، وزواج األرملة من شقيق زوجها، والرِّق وتشويه األعضاء التناسـلية           األرامل
ويف الوقت نفسه، إذكاء الوعي ووضع برامج تثقيفية باآلثار الـضارة           . األنثوية

  ؛)أوروغواي(هلذه املمارسات 
تكثيف اجلهود الرامية إىل القضاء على مجيع املمارسات اليت تنتهك            -٤٤-١٠٠

حقوق املرأة، مبا يف ذلك عن طريق التعاون الدويل، مع التشديد بصفة خاصـة              
 وعلى أي شكل مـن أشـكال العنـف        األنثوية  على تشويه األعضاء التناسلية     

، ومواصلة تنفيذ التدابري الرامية إىل االعتراف القانوين باحلقوق املدنيـة           اجلنساين
  ؛)األرجنتني(والسياسية واالقتصادية واالجتماعية يف أوساط النساء والرجال 

معاجلة استبعاد األشخاص ذوي اإلعاقة من األسرة واجملتمع احمللي           -٤٥-١٠٠
بالتشاور مـع  وحمددة اهلدف ن طريق تثقيف عامة الناس واختاذ تدابري ملموسة     ع

  ؛)سلوفينيا(منظمات األشخاص ذوي اإلعاقة 
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هتيئة الظروف املناسبة لتيسري استفادة األشخاص ذوي اإلعاقة من           -٤٦-١٠٠
  ؛)جيبويت(التعليم والعمالة 

املستضعفة مثل املسنني   اختاذ التدابري املناسبة لتحسني محاية الفئات         -٤٧-١٠٠
  ؛)جيبويت(والنساء واألطفال 

مواصلة بذل جهودها الرامية إىل تنفيذ اتفاقية مناهضة التعـذيب            -٤٨-١٠٠
وغريه من ضروب املعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة، وكـذلك             

  ؛)املغرب(بروتوكوهلا االختياري 
 لكفالة عدم ارتكاب التعذيب وغـريه       اختاذ مجيع اخلطوات الالزمة     -٤٩-١٠٠

  ؛)السويد(من ضروب املعاملة الالإنسانية واملهينة حبق املدنيني 
وضع خطة عمل ملناهضة التعـذيب وإسـاءة املعاملـة هبـدف              -٥٠-١٠٠

 ؛)سلوفينيا(ارتكاهبم هذه األفعال إىل العدالة يف استئصاهلما، وإحالة مجيع املشتبه 

بري مناسبة وفعالة ملنع التعذيب وغريه من ضروب       اعتماد وتنفيذ تدا    -٥١-١٠٠
املعاملة السيئة لكفالة إجراء حتقيقات فورية وموثوقة يف مجيع ادعاءات التعذيب           

، وإتاحـة سـبل     احلبس االحتياطي وإساءة املعاملة، وخباصة حاالت الوفاة أثناء       
  ؛)سلوفاكيا(التظلم وإعادة االعتبار للضحايا 

لقانون اجلنائي املنقح، الذي ُيعـرِّف التعـذيب        اعتماد مشروع ا    -٥٢-١٠٠
  ؛)الرأس األخضر(وُيجرِّمه 
النظر يف آراء جلنة مناهضة التعذيب، اليت تفيد بأن األحكام احلالية             -٥٣-١٠٠

يقضي بإخطـار املتـهم   باحلبس االحتياطي ال    لقانون اإلجراءات اجلنائية املتعلقة     
خاص دون حماكمـة أو يف انتظـار        حبقوقه أو حبضور حمام، وباحتجاز بعض األش      

  ؛)شيلي (ةحماكمتهم لسنوات عّد
  ؛)بنن(الغذاء مواصلة جهودها الرامية إىل تزويد احملتجزين ب  -٥٤-١٠٠
اختاذ اخلطوات الالزمة لكفالة معاملة مجيع األشخاص احملتجزين يف           -٥٥-١٠٠

  ؛)النرويج(ية السجون أو يف مراكز االحتجاز وفقاً لقوانني توغو والتزاماهتا الدول
اجلنـساين  العنـف   اد مشروع القانون اجلنائي الذي يشمل       اعتم  -٥٦-١٠٠

  ؛)اجلزائر(ويعاقب عليه 
 على تشويه   تنظيم محالت توعية مناسبة لعامة الناس هبدف القضاء         -٥٧-١٠٠

  ؛)سلوفاكيا(وغريها من املمارسات التقليدية الضارة األعضاء التناسلية األنثوية 
 قانون حيظر العنف املرتيل واعتماد التدابري الالزمة لكفالـة          اعتماد  -٥٨-١٠٠

  ؛)كندا(تنفيذه، بوسائل منها تنظيم محلة إلعالم عامة الناس وتوعيتهم 
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اختاذ التدابري الالزمة ملكافحة العنف ضد النساء والفتيات بصورة           -٥٩-١٠٠
  ؛)مجهورية مولدوفا(فعالة وسن تشريع بشأن العنف املرتيل 

استكمال اإلصالحات التشريعية الالزمة لتجرمي العنـف املـرتيل           -٦٠-١٠٠
  ؛)سلوفاكيا(

تسريع اإلصالحات التشريعية لتجرمي أعمال العنف ضد النـساء           -٦١-١٠٠
  ؛)الربازيل(مبوجب القانون اجلنائي الزوج لزوجته مثل العنف املرتيل واغتصاب 

؛ وجترمي العنـف    اعتماد قانون األحوال الشخصية واألسرة املعدل       -٦٢-١٠٠
املرتيل وتكثيف مقاومة املمارسات التقليدية اليت متيز ضد املرأة أو تلحق الـضرر         

  ؛)الرأس األخضر(هبا 
اختاذ تدابري إضافية ملنع االجتار بالنساء ومكافحته علـى النحـو             -٦٣-١٠٠

  ؛)مجهورية مولدوفا(املناسب 
 والعمـل علـى     مواصلة مكافحة االجتار باألطفال بصورة فعالـة        -٦٤-١٠٠

  ؛)تركيا(استفادة األطفال ذوي اإلعاقة وخباصة الفتيات من التعليم 
زيادة اجلهود الرامية إىل إدانة مرتكيب االجتار ومعاقبتهم، بـإنزال            -٦٥-١٠٠

 مبوجب التشريع القائم واستكمال وسن مشروع تشريع        عليهمعقوبات صارمة   
الواليات املتحـدة   (رة القسرية   السخرة والدعا استخدام البالغني يف أعمال     حيظر  

  ؛)األمريكية
اعتماد مجيع التدابري الالزمة للقضاء على إيذاء األطفال وتشغيلهم           -٦٦-١٠٠

واستغالهلم جنسياً، وارتكاب أعمال العنف ضدهم أيضاً، مع توجيه عناية خاصة           
إىل حاالت األطفال الذين ُيقتلون بسبب والدهتم بإعاقات أو بتشويه خلقـي أو             

  ؛)أوروغواي(أو بسبب وفاة األم أثناء الوضع نقص تّصبغ جلودهم بب بس
مجهوريـة  (مواصلة تنفيذ الربنامج الوطين لتحديث النظام القضائي         -٦٧-١٠٠

  ؛)إيران اإلسالمية
 يف  ٣٠تسريع عملية اعتماد مشروع القانون الذي ُيفرد حـصة            -٦٨-١٠٠

  ؛)زائراجل(املائة للنساء لتمثيلهن يف هيئات صنع القرار 
  ؛)الربازيل(تكثيف اجلهود املبذولة ملكافحة الفقر املدقع   -٦٩-١٠٠
مواصلة تنفيذ االسـتراتيجيات واخلطـط اإلمنائيـة االقتـصادية            -٧٠-١٠٠

  ؛)كوبا(واالجتماعية يف البلد، وخباصة للحد من الفقر 
مواصلة تقدمي الدعم إىل املنظمات اإلقليمية والدولية واملؤسسات          -٧١-١٠٠
 التنمية والتعاون    جمال الية يف أفريقيا ومنظومة األمم املتحدة وسائر الشركاء يف        امل
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معهم الستغالل مجيع مزايا توغو كي تصبح مركزاً اقتصادياً هاماً يف غرب أفريقيا    
  ؛)نام فييت(

حىت يزول التباين الذي ال يزال موجوداً       اختاذ مجيع التدابري الالزمة       -٧٢-١٠٠
كـي يتمتـع   كان توغو فيما يتعلق بتمتعهم باحلق يف الغذاء،    بني خمتلف فئات س   

  ؛)نيجرييا(مجيعهم هبذا احلق اهلام 
حتديد أولويات تكفل احلقوق االقتصادية واالجتماعية األساسـية،          -٧٣-١٠٠
 ينبغـي و. سيما يف جماالت العمالة واحلد من الفقر والتعليم والرعاية الصحية         وال

وتدابري حتظى باألولوية لدعم الفئات املستضعفة      وضع سياسات   يف الوقت نفسه،    
  ؛)نام فييت(اجتماعياً مثل النساء واألطفال والفقراء 

واعتماد التغـيريات  األم استعراض السياسات احلالية لرعاية صحة     -٧٤-١٠٠
  ؛)النرويج(الالزمة لكفالة استفادة احلوامل من املرافق الطبية يف مجيع أحناء البلد 

ة تنفيذ الربامج والتدابري الرامية إىل كفالة متتع مجيع السكان          مواصل  -٧٥-١٠٠
  ؛)كوبا(يف جمايل الصحة والتعليم جّيدة خبدمات 
، ومرافـق  ة تكفل احلصول على ماء الشرب النقيّ    اختاذ تدابري فعال    -٧٦-١٠٠

سيما يف املناطق النائيـة ويف املنـاطق         اإلصحاح والرعاية الصحية املناسبة، وال    
  ؛)مجهورية إيران اإلسالمية(الريفية 
حىت يـستفيد مجيـع     مواصلة العمل على اختاذ اخلطوات الالزمة         -٧٧-١٠٠

  ؛)تركيا (٢٠١٥حبلول عام األطفال من التعليم االبتدائي 
تنفيذ تدابري تكفل استفادة الفتيات والنساء من مجيع مـستويات            -٧٨-١٠٠

  ؛)النرويج(التعليم وتعزيز مشاركة املرأة يف احلياة العامة 
يف التعليم على قدم املـساواة      بأن هلم احلق    إبالغ األطفال املعوقني      -٧٩-١٠٠

األشخاص ذوي  املدافعة عن   نظمات  املمع األطفال اآلخرين، وبناء القدرات مع       
  ؛)سلوفينيا(اإلعاقة 
حتسني استفادة األشخاص ذوي اإلعاقة مـن التعلـيم والرعايـة             -٨٠-١٠٠

  ؛)سلوفاكيا(ة خاصة على األطفال الصحية، مع التركيز بصف
تنفيذ التدابري الالزمة للحد من مستويات التسرب املرتفعة نـسبياً            -٨١-١٠٠

  ؛)النرويج(من املدارس االبتدائية 
مواصلة توطيد دعائم منظومة تعليمية تتفق مع احتياجات السكان           -٨٢-١٠٠

ذات طابع إنساين ينبغي باعتبارها الوسيلة الوحيدة للمضي قُدماً حنو تنمية حقيقية 
للمجتمع الدويل أن يساعدها ويتعاون مع القائمني عليها دون قيـد أو شـرط              
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جات من البنية التحتية يف جمـال التعلـيم         االحتيوسدَّ ا للتصدي لنقص املدرسني    
  ؛)مجهورية فرتويال البوليفارية(

 االستمرار يف التوكيد اخلاص على التصدي لقضية أّميـة املـرأة            -٨٣-١٠٠
  ؛)تركيا(

  ؛)مجهورية إيران اإلسالمية(تعزيز جهودها يف جمال مكافحة األمية   -٨٤-١٠٠
السعي إىل احلصول على مساعدة تقنية ومالية من اجملتمع الـدويل             -٨٥-١٠٠

من أجل بناء قدرات العاملني يف ميدان حقوق اإلنسان لتحسني أنشطتهم لفائدة            
أو إعادة تأهيل /ن إقامة العدل، وبناء والسكان؛ وبلوغ األهداف املتوخاة يف ميدا 

السجون وفقاً للمعايري الدولية؛ وتنفيذ توصيات جلنة احلقيقة والعدالة واملصاحلة؛          
وإدراج مسألة حقوق اإلنسان ضمن مناهج التعليم؛ وحتقيـق االتـساق بـني             

  ؛)تشاد(التشريعات الوطنية والصكوك الدولية 
الدوليني وضمان ختصيص املـوارد     مواصلة التعاون مع الشركات       -٨٦-١٠٠

  ؛)تركيا(على حنو حيقق الكفاءة، يف سعيها حنو تعزيز حقوق اإلنسان 
  ؛)أوغندا(التماس املساعدة الالزمة طبقاً لألولويات الوطنية   -٨٧-١٠٠
التماس املساعدة الالزمة من اجملتمع الدويل اليت من شأهنا أن متكن             -٨٨-١٠٠

كثرية اليت تواجهها بغية حتسني ظـروف عـيش         توغو من التصدي للتحديات ال    
  ؛)أنغوال(سكاهنا 
السعي إىل احلصول على دعم مايل ومساعدة تقنية مـن اجملتمـع              -٨٩-١٠٠

الدويل هبدف تعزيز جهودها يف إطار العملية الوطنية اجلارية من أجـل حتقيـق              
  ).السنغال(داف اإلمنائية لأللفية األه

فذت بالفعل أو أهنـا قيـد       عم توغو اليت ترى أهنا نُ     وحتظى التوصيات التالية بد     -١٠١
  .التنفيذ

تغيري املمارسات املتبعة فيما خيص تعيني املوظفني العموميني وأفراد           -١-١٠١
اجليش واالحتفاظ هبم لضمان تكافؤ الفرص والطابع التمثيلي ملكونـات البلـد            

يهيمن عليها الذكور   اإلثنية والثقافية، ولتسهيل استخدام املرأة يف القطاعات اليت         
  ؛)كندا(تقليدياً 
اختاذ املزيد من التدابري لتيسري اخنراط اجملموعات اإلثنية الناقـصة            -٢-١٠١

التمثيل يف اجليش واخلدمة العامة حىت تعطي صورة أفضل عن التنـوع الثقـايف              
  ؛)غانا(واإلثين الذي يسود اجملتمع التوغويل ومن أجل تعزيز عملية املصاحلة 



A/HRC/19/10 

25 GE.11-17378 

التفكري، متشياً مع توصيات اللجنة املعنية حبقوق الطفل فيما يتعلق            -٣-١٠١
سيما الفتيات واألطفال من ذوي اإلعاقة، يف        بالتمييز ضد األطفال الضعفاء وال    

  ؛)شيلي(مراجعة التشريعات هبدف ضمان تطبيق مبدأ عدم التمييز 
جترمي تقدمي مشروع قانون إلصالح القانون اجلنائي من أجل إدراج            -٤-١٠١

 من اتفاقية مناهضة التعذيب وغريه من       ١التعذيب وفقاً للتعريف املبّين يف املادة       
ضروب املعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة يف أقرب وقت ممكن             

  ؛)املكسيك(
اختاذ خطوات من أجل حماربة اإلفالت مـن العقـاب يف قـضايا               -٥-١٠١

 واحلرص علـى  ٢٠٠٥ ومة املتعلقة بانتخابات عام  التعذيب وأعمال العنف املزع   
  ؛)النرويج(ضمان احلماية القانونية 

 التحقيق بشأن كل ادعاءات التعذيب وخاصة االدعاءات املقدمـة          -٦-١٠١
  ؛)أملانيا( سياق اإلجراءات القضائية ضد كباتشا غناسينغيب وأتباعه يف

 لناظمة للحـبس  لدستورية والتشريعية وا  ضمان احترام األحكام ا     -٧-١٠١
االحتياطي؛ وتاليف النواقص اليت تشوب النصوص كلما اقتضت الضرورة ذلك؛          

 ومنح اجلهاز ؛والتأكد من احترام شروط االعتقال واحلبس االحتياطي واالحتجاز 
  ؛)فرنسا(القضائي الوسائل اليت متكنه من ضمان استقالليته 

حتجـاز وذلـك    تطبيق استراتيجية الغرض منها حتسني ظروف اال        -٨-١٠١
باحلّد من اكتظاظ السجون وضمان إمكانية قيام عامالت اإلصـالحيات علـى            

  ؛)كندا(حراسة النساء احملتجزات 
اإلسراع يف اعتماد مشروع قانون بشأن التدابري البديلة لالحتجاز           -٩-١٠١

  ؛)بنن(كحل ملشكلة اكتظاظ السجون 
ـ          -١٠-١٠١ ّجانات دون  اختاذ خطوات لضمان حراسة السجينات من قبل س

  ؛)النرويج(غريهن 
حتسني ظروف االحتجاز يف السجون وحتديث مرافـق االحتجـاز            -١١-١٠١

  ؛)أملانيا(
إدراج بيع واختطاف األطفال ضمن نظام مجع البيانات الذي تديره            -١٢-١٠١

اللجنة الوطنية املعنية برعاية األطفال ضحايا االجتار وإعادة تأهيلهم اجتماعياً بغية     
مرارية وفعالية التقيد بااللتزامات املتحملة مبوجب أحكـام اتفاقـات          استضمان  

  ؛)املكسيك(التعاون من أجل حماربة االجتار باألطفال 
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اختاذ تدابري مالئمة للتصدي للزيادة املتعلقـة يف ظـاهرة العنـف          -١٣-١٠١
املمارس على األطفال وإيذائهم واستغالهلم جنسياً، وذلك بضمان تنفيذ القوانني          

نطبقة مبا يف ذلك عن طريق برامج التوعية والتثقيف اليت تركز بشكل أخـص              امل
على اآلباء واملدرسني وضباط اإلصالحيات وغريهم من املهنـيني ذوي الـصلة            

  ؛)كندا(
سـيما نظـام     تقوية جهاز القضاء بتحسني وظائفه وقدراتـه وال         -١٤-١٠١

لية ذلك اجلهاز الكاملة    االنتخاب املعمول به يف احملاكم وعن طريق تعزيز استقال        
عن سلطات الدولة األخرى واملضي، دون إبطاء، حنو تنفيذ برنامج حتديث النظام            

  ؛)إسبانيا(القضائي بصورة شاملة 
  ؛)غانا(اختاذ خطوات لضمان التمتع حبرية التعبري وحرية التظاهر   -١٥-١٠١
لرأي متشياً  اختاذ املزيد من اخلطوات من أجل محاية حرية التعبري وا           -١٦-١٠١

  ؛)أستراليا(مع التزاماهتا مبوجب العهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية 
تأمني متتع اجلميع على النحو الكامل حبرية التعبري ومحايـة حريـة              -١٧-١٠١

  ؛)سلوفينيا(وسائط اإلعالم 
اختاذ خطوات لتهيئة بيئة مواتية لنشوء وسائط إعالم حرة ومستقلة            -١٨-١٠١
  ؛) وآيرلندا الشماليةىاململكة املتحدة لربيطانيا العظم( يسمح حبرية التعبري مبا

إدراج االعتبارات املتعلقة حبقوق اإلنسان ضمن مشاريع التخفيف          -١٩-١٠١
  ؛)مجهورية إيران اإلسالمية(من وطأة الفقر 

توّخي توسيع نطاق نظام التأمني الصحي اإللزامي لفائدة املـوظفني         -٢٠-١٠١
  ؛)املغرب(ميني، حسب االقتضاء، ليشمل العاملني يف القطاع اخلاص العمو
تأمني إدراج التثقيف بشأن فريوس نقص املناعة البشري بـشكل            -٢١-١٠١

  ؛)مجهورية إيران اإلسالمية(منهجي ضمن دورات التدريب التقين 
  ؛)الربازيل(اختاذ تدابري لضمان تعليم ابتدائي جماين وإلزامي   -٢٢-١٠١
تقنني السياسات احلالية الناظمة ملنح اللجـوء ومركـز الالجـئ             -٢٣-١٠١

  ).الواليات املتحدة األمريكية(
ستنظر توغو يف التوصـيات التاليـة وسـترد عليهـا يف الوقـت املناسـب                  -١٠٢
يتجاوز ذلك موعد انعقاد دورة جملس حقوق اإلنـسان التاسـعة عـشرة يف               أال على
  :٢٠١٢مارس /آذار

نضمام إىل الربوتوكول االختياري التفاقية القضاء على       النظر يف اال    -١-١٠٢
  ؛)الربازيل(مجيع أشكال التمييز ضد املرأة 
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التصديق على الربوتوكول االختياري التفاقية القضاء على مجيـع           -٢-١٠٢
ليـه، حيثمـا كـان ذلـك مناسـباً          إأشكال التمييز ضد املرأة أو االنضمام       

  ؛)أوروغواي(
وتوكول االختياري التفاقية القضاء على مجيـع       التصديق على الرب    -٣-١٠٢

  ؛) وآيرلندا الشماليةىاململكة املتحدة لربيطانيا العظم(أشكال التمييز ضد املرأة 
التصديق على الربوتوكول االختياري التفاقية القضاء على مجيـع           -٤-١٠٢

  ؛)هنغاريا(أشكال التمييز ضد املرأة 
لتزاماهتا بتعزيز ومحاية حقـوق     مواصلة جهودها هبدف استكمال ا      -٥-١٠٢

اإلنسان وذلك بالتصديق على الصكوك الدولية ذات الصلة وخاصـة اتفاقيـة            
  ؛)مجهورية مولدوفا( ملكافحة التمييز يف جمال التعليم ١٩٦٠ اليونسكو لعام

التصديق على اتفاقية اليونسكو ملكافحة التمييز يف جمال التعلـيم            -٦-١٠٢
  ؛)هنغاريا(

كانية التصديق على االتفاقية الدولية حلماية حقوق مجيـع         حبث إم   -٧-١٠٢
  ؛)األرجنتني(العمال املهاجرين وأفراد أسرهم 

تقدمي دعوة مفتوحة ودائمة جلميع املكلفـني بواليـات يف إطـار              -٨-١٠٢
  ؛)إسبانيا(اإلجراءات اخلاصة 

تقدمي دعوة دائمة جلميع املكلفني بواليات يف اإلجراءات اخلاصـة            -٩-١٠٢
  ؛)أوروغواي(تابعني جمللس حقوق اإلنسان ال

فـني بواليـات يف إطـار       لكر يف تقدمي دعوة دائمة جلميع امل      النظ  -١٠-١٠٢
  ).التفيا(اإلجراءات اخلاصة التابعني جمللس حقوق اإلنسان 

  :ومل حتظ التوصيات الواردة أدناه بدعم توغو  -١٠٣
ولية والتـصديق   توقيع نظام روما األساسي للمحكمة اجلنائية الد        -١-١٠٣

  ؛)فرنسا(عليه يف أقرب فرصة 
التصديق على نظام روما األساسي للمحكمة اجلنائية الدوليـة أو            -٢-١٠٣

  ؛)أوروغواي(االنضمام إليه، حيثما كان ذلك مناسباً 
التصديق على نظام روما األساسي للمحكمـة اجلنائيـة الدوليـة            -٣-١٠٣

  ؛)ندا الشمالية وآيرلىاململكة املتحدة لربيطانيا العظم(
النظر يف االنضمام إىل نظام روما األساسـي للمحكمـة اجلنائيـة        -٤-١٠٣

  ؛)زيلاالرب(الدولية 
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التصديق على نظام روما األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية مبا يف            -٥-١٠٣
  ؛)سلوفاكيا(ذلك االنضمام إىل اتفاق االمتيازات واحلصانات 

ختياري امللحق بالعهد الدويل اخلاص     التصديق على الربوتوكول اال     -٦-١٠٣
  ؛)إسبانيا(باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية 

تعديل التشريعات لكفالة تضمني امليل اجلنسي واهلوية اجلنـسانية           -٧-١٠٣
  ؛)كندا(كسببني من أسباب حظر التمييز 

ي تعزيز التدابري الرامية إىل حظر التمييز على أساس امليل اجلنـس             -٨-١٠٣
  ؛)األرجنتني(

إلغاء القوانني اليت جتّرم املثلية اجلنسية واألخذ بسياسات اهلـدف            -٩-١٠٣
  ؛)أستراليا(منها وضع حّد للتمييز ضّد املثليني 

النظر يف نزع صفة اجلرمية عن العالقات اجلنـسية القائمـة بـني               -١٠-١٠٣
  ؛)الربازيل(البالغني من نفس اجلنس عن تراضٍ 

ق بأوضاع حقوق السحاقيات واملثليني ومزدوجي امليـل        فيما يتعل   -١١-١٠٣
اجلنسي واحملولني جنسياً اعتماد تدابري سياساتية وتشريعية من أجل وضع إطـار            

ي فضالً عن إلغـاء األحكـام       حمدد للحماية من التمييز على أساس امليل اجلنس       
اجلنس عـن   ية اليت جتّرم العالقات اجلنسية اليت تقوم بني البالغني من نفس            اجلزائ

  ).إسبانيا(تراضٍ وتنظيم محالت توعية مجاهريية بشأن هذه القضية 
وتعرب كل االستنتاجات والتوصيات الواردة يف هذا التقرير عن موقف الدول             -١٠٤

ا على أهنا حتظى بتأييد الفريق      ينبغي تأويله  وال. اليت قدمتها والدولة موضوع االستعراض    
  .عامل ككلال
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