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الردود على الشواغل اليت أثارهتا اللجنة املعنية بالقضاء على التمييـز           
  ضد املرأة

  حملة عامة    

  )CEDAW/C/TGO/Q/6-7(قائمة القضايا املطروحة  من ١الرد على الفقرة     
  :من أجل مجع البيانات وحتليلهاالتالية تدابري الاختذت   -١

لتطـوير  نظـام   إعـداد    مع   ٢٠٠٩إعادة تنظيم نظام اإلحصاء الوطين منذ عام         •
  اإلحصاء؛

  ؛٢٠١١مايو /اعتماد قانون اإلحصاء يف أيار •
  غرافيني؛الدميواإلحصائيني واألخصائيني وتعيني تدريب  •
معين بإحصاءات القضايا اجلنسانية يف      ٢٠١١سبتمرب  /تنسيق يف أيلول  مركز  تعيني   •

  لإلحصاء واحلسابات الوطنية؛اإلدارة العامة 
  .إقامة وحدات تنسيق معنية بالقضايا اجلنسانية يف مجيع الوزارات •

ويوجد لدى اإلدارة العامة لإلحصاء واحلسابات الوطنية بيانات مـصنفة حـسب              -٢
اجلنس يف اجملاالت االجتماعية االقتصادية، وقد أعدت تلك البيانات من خالل الدراسـات             

 االستبيانات املوحدة الدراسات االستقصائية ذات    االستقصائية العنقودية املتعددة املؤشرات، و    
 والتعـداد   ، والدراسات االستقصائية الدميغرافية والصحية    ،املتعلقة مبؤشرات الرفاه األساسية   

  .ام الرابع للسكان واملساكنالع
وإضافة إىل اإلدارة العامة لإلحصاء واحلسابات الوطنية، تقوم مؤسسات وهياكـل             -٣

تعد اليت  (اإلحصاء التابعة للوزارات القطاعية     دوائر  أخرى بإعداد اإلحصاءات املصنفة، مثل      
تعلقة بالنظام   وأدوات قياس املؤشرات امل    ،حوليات إحصاءات الصحة والتعداد الوطين الزراعي     

 ،       الدراسي يف مرحلة التعليم ما قبل االبتدائي وحىت التعليم الثانوي يف قطاع التعلـيم العـام               
 ومركـز   ،وحدة البحوث الدميغرافية  (، ومراكز البحوث ومكاتب الدراسات      )وما إىل ذلك  

  ). لوميتوغو، وجامعة -  واملنظمة الدولية للخدمات السكانية،دراسات الواقع األفريقي
وعلى مستوى وحدات التنسيق اجلنسانية التابعة ملختلف الوزارات، جيري إعـداد             -٤

وجيري حتديث هـذه    . لعاملنيملفات تتضمن بيانات مصنفة حبسب اجلنس ملختلف فئات ا        
النقـل  امللفات كل عام، وميكن لإلدارات أن تطلع عليها عندما حتتاج إىل ذلـك يف إطـار      

  .تمل على مجيع املستوياتوالتعيني والتوظيف احمل
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وحتتفظ مراكز اإلصغاء لضحايا العنف اجلنساين وتقدمي املشورة إلـيهم ورعايتـهم         -٥
  .مبلفات وسجالت للحاالت اليت وردهتا مصنفة حبسب اجلنس والفئة العمرية

 ،وفيما يتعلق باستخدام هذه البيانات يف إعداد السياسات والربامج، فإهنـا تـشكل      -٦
، أساساً يوفر املعلومات الكافية لتحديد جماالت التدخل املـستهدفة،         كالية التنمية إلشبالنسبة  

مع إيالء اهتمام خاص للقضايا اجلنسانية يف وثائق االستراتيجيات والسياسات والربامج، مثل            
 واخلطة  ، الوطنية لإلنصاف واملساواة بني اجلنسني     ةوالسياس،  وثيقة استراتيجية احلد من الفقر    

 ،تيجية القطاعية ملكافحة اإليدز واألمراض اليت تنتقل باالتصال اجلنسي لدى النـساء           االسترا
  . القطاعية للتعليمة والسياس، الوطنية للصحةةوالسياس

  اإلطار الدستوري والتشريعي واملؤسسي    

  قائمة القضايا واملسائل املطروحة  من٢الرد على الفقرة     
ماية املرأة قد أدرجت يف قانون توغو احمللي مـن          نظراً إىل أن األحكام األساسية حل       -٧

. خالل التصديق على االتفاقية، فإن االحتجاج بأحكام االتفاقية ليس سوى مـسألة فرعيـة          
يتعني اإلشارة إىل أنه على الرغم من أن االتفاقية تنص على فرض عقوبات على جـرم                رمبا  و

االتفاقية ألن درجات شـدة     هذه  عكسها  معيَّن، فإنه ال ميكن تطبيقها إال على املبادئ اليت ت         
، نقلت مشاريع النصوص اجلديدة     إلزالة هذه العقبات  و. العقوبات الواجبة التطبيق غري حمددة    

هذه األحكام ذات الصلة وكرست فيها عقوبات رادعة من أجل تثبيط أية حماولـة لعـدم                
الوعي ملنع ارتكاب األفعال ومن املتوقع أيضاً أن تتخذ احلكومة تدابري معززة إلذكاء . تطبيقها
  .مةاجملرَّ
. ومع ذلك، يشار يف بعض األحيان إىل أحكام االتفاقية أمام احملاكم الوطنية املدنيـة      -٨

لكن من الصعب تقدمي معلومات مفصلة فيما يتعلق بذلك نظراً إىل عدم إجراء أية دراسة يف                
  .هذا اخلصوص

  ة القضايا واملسائل املطروحةمن قائم) اجلملة األوىل (٣الرد على الفقرة     
 ،نظمت حلقات عمل للتدريب والتوعية يف جمال قضايا اجلنسني وحقـوق املـرأة              -٩

 واإلدارة القائمة على النتائج الـيت  ، ومراعاة القضايا اجلنسانية يف امليزنة    ،وحتسني صورة املرأة  
 ،صـنع القـرار    ومشاركة املرأة يف عمليـة       ، وحصول املرأة على األراضي    ،تراعي اجلنسني 

 واملساواة بني اجلنـسني واحلـوار االجتمـاعي،      ، وتكنولوجيا االتصاالت  ،والقيادة النسائية 
  :وتستهدف هذه احللقات الفئات التالية

ـ املوظفني املسؤولني عن قضايا اجلنسني يف الـوزارات و         •  ن اإلدارات الوزاريـة   ع
  ؛األخرى
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  أعضاء الربملان؛ •
  اجلنسانية؛ؤون املعنية بالشأعضاء وحدات التنسيق  •
  الصحفيني العاملني يف وسائط اإلعالم العامة واخلاصة؛ •
  املساعدين القانونيني واجلهات الفاعلة من داخل القضاء وخارجه؛ •
احملافظون والزعماء التقليـديون    (ممثلي السلطة املركزية والسلطات احمللية واإلدارية        •

جلهات الفاعلة الرئيـسية يف  وغريهم من ا ) واملرشدون التربويون والزعماء الدينيون   
  ؛)تجمعات والرابطاتمالك األراضي، وجلان التنمية الشعبية وال(اجملتمعات احمللية 

  .لنساء العامالت يف القوات املسلحة وقوات األمن يف توغوا •
ويف نفس سياق تعميم االتفاقية واملالحظات اخلتامية السابقة للجنة، ميكن اإلشـارة           -١٠

  :أيضاً إىل ما يلي
للتحدث واملناقـشة والتثقيـف وبـرامج إذاعيـة         ندوات  تنظيم محالت توعية و    •

 ٨(وتلفزيونية يف مجيع أحناء اإلقليم أثناء االحتفال مبختلف األيام املكرسة للمـرأة             
  ؛...) أكتوبر/ تشرين األول١٥يوليه و/ متوز٣١مارس و/آذار

علـى  وموقع  " التنميةبالقضايا اجلنسانية و  "حيز إلكتروين للبحوث املتعلقة     إنشاء   •
  .شبكة الويب لنشر مجيع أنشطة محاية حقوق املرأة وتعزيزها

وقد جرى تبسيط نصوص وثيقة اتفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييز ضد املرأة               -١١
، فضالً عن وثيقة بروتوكول امليثاق األفريقي حلقوق اإلنسان والشعوب املتعلق حبقوق املـرأة        

نسية سهلة، وترمجت هذه النصوص فيما بعـد إىل لغـات القـراءة        باستخدام لغة فر  وذلك  
وهذه الوثائق متاحة للجمهور كما     ). وهي الكابيه، واإليوي، والتيم والبني    (والكتابة يف البلد    

  .التوعية والتدريبجلسات توزع أيضاً على خمتلف الفئات املستهدفة املعنية يف البلد أثناء 
 وهـو يـشكل مكانـاً    ،لمرأة التوغولية ُيعقَد كل سنتنيوأُنشئ أيضاً حمفل وطين ل   -١٢

للتشاور وتبادل اآلراء واألفكار حول مجيع املسائل اليت تتعلق حبقـوق املـرأة الـواردة يف                
  . االتفاقية

  من قائمة القضايا واملسائل املطروحة) اجلملة الثانية (٣الرد على الفقرة     
للمهنيني العاملني يف القـضاء الـيت تتعلـق         إضافة إىل احللقات التدريبية املخصصة        -١٣

يف القضاء الذي   لعاملني  مركز تدريب ا  وقام  مبضمون االتفاقية وغريها من الصكوك القانونية،       
  .٢٠١١إدراج حقوق املرأة يف براجمه التدريبية اجلارية لعام بيعىن حالياً بتدريب القضاة 
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  إمكانية اللجوء إىل القضاء    

   من قائمة القضايا واملسائل املطروحة٤الرد على الفقرة     
إىل القضاء يف إطـار إصـالح   االهتمام مبسألة متكني النساء من اللجوء      تعتزم توغو     -١٤

العقوبات اجلاري   فإن املشروع األويل لقانون      ،ويف الواقع .  ومشاريع التوعية  لعقوباتقانون ا 
  .ى العنف اجلنساينيفرض عقوبات على مجيع أشكال التمييز ضد املرأة وعلتنقيحه 

مشروع "وشرعت إدارة الوصول إىل القانون وإقامة العدل التابعة لوزارة العدل يف              -١٥
، وطلبت إىل برنامج    "لفئات الضعيفة ليتمثل يف االستعانة مبتطوعني لتوفري املساعدة القانونية        

  .األمم املتحدة اإلمنائي تقدمي دعمه يف هذا اخلصوص
هو اإلسهام يف احترام احلقوق األساسية للفئات األشد ضعفاً         من املشروع   واهلدف    -١٦

من خالل تسريع عملية تنفيذ نظام للمساعدة القانونية والقضائية لصاحل الفئـات الـضعيفة              
مساعدة القانونية لتقدمي   وضع خمطط منوذجي لل   وينطوي هذا املشروع على     . واألشد حرماناً 

  . سيما النساء والشباباملساعدة إىل احملتجزين واملوقوفني، وال
جلمع املعلومات  إنشاء جهاز مؤسسي منوذجي     ومن املقرر أيضاً إجراء دراسة بشأن         -١٧

وميكن للنساء أن يستفدن من     . والتوجيه فيما يتعلق بالعدالة يف احملاكم االبتدائية بلومي وكارا        
قضائية خالل فتـرة   وأن حيصلن على إمكانية أفضل للجوء إىل احملاكم واهليئات ال      جلهازهذا ا 

لزيادة التمـاس املـرأة     وسُتجرى عملية توعية يف هذا اإلطار       ). ٢٠١٣-٢٠١٢(املشروع  
  . على احملاكم واهليئات القضائية القانونية يف مجيع القضايا املعروضةللمساعدة 

  القوانني التمييزية    

  ملسائل املطروحةمن قائمة القضايا وا) اجلملتان األوىل والثانية (٥الرد على الفقرة     
تندرج مراجعة القوانني اليت تقوم هبا احلكومة يف سياق أعم من جمرد مواءمة القوانني                -١٨

هي تستجيب لشاغل احلكم الرشـيد      ف. مع النصوص الدولية اليت توفر احلماية حلقوق املرأة       
جيـري  ويعين ذلك أنـه    . ومها عنصران ال غىن عنهما للتنمية املستدامة      وحسن إقامة العدل،    

  .إنشاء آلية لتحديث القوانني ومواءمتها
أن ُيعتمد املشروع األويل لقانون العقوبات وقـانون األحـوال الشخـصية          وميكن    -١٩

  .٢٠١٢النصف الثاين من عام واألسرة اجلاري تنقيحهما وأن يصدرا يف 
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  من قائمة القضايا واملسائل املطروحة) اجلملة الثالثة (٥الرد على الفقرة 
حيح أن اجمللس العام لإلدارة العامة قد أوصى بإنشاء آليات ضريبية تتيح استفادة             ص  -٢٠

بيـد أن   . النساء املوظفات من خفض الضرائب املفروضة على دخل األشخاص الطبيعـيني          
  .مراعاة هذه التوصيةة مراجعة تتيح القانون الضرييب مل خيضع ألي

   القضايا واملسائل املطروحةمن قائمة) اجلملة الرابعة (٥الرد على الفقرة     
يف عملية اإلصالحات القانونية الـيت      هذه  تشرك الدولة دوماً مجيع اجلهات الفاعلة         -٢١

من اإلصالح إىل مجع آرائها بشأن النصوص اليت جيري         خمتلفة  فهي تعمد يف مراحل     . تقوم هبا 
  .تقترح إدخاله من تعديالت عليهاإعدادها وما 

  ارسات الضارةالقوالب النمطية واملم    

  من قائمة القضايا واملسائل املطروحة) اجلملة األوىل (٦الرد على الفقرة     
اختذت احلكومة عدداً من التدابري واإلجراءات الرامية إىل تغـيري عقليـة الـسكان                -٢٢

  .وسلوكهم فيما يتعلق بالعالقة بني الرجل واملرأة
  .رأة تعىن حتديداً بقضايا املرأة، أُنشئت وزارة للنهوض بامل٢٠١٠مايو /ويف أيار  -٢٣
وحدات التنسيق اجلنسانية تشمل مجيع اإلدارات الوزارية من أجل ضمان          أصبحت  و  -٢٤

  . مراعاة املسائل اجلنسانية يف خمتلف سياساهتا
جملـس  إىل تأسيس احملفل الوطين للمرأة التوغوليـة واعتمـاد          أيضاً  وجتدر اإلشارة     -٢٥

 ،٢٠١١ينـاير   /إلنصاف واملساواة بني اجلنسني يف كانون الثـاين       لسياسة الوطنية ل  الوزراء ل 
  .فضالً عن خطة العمل املتعلقة هبا

الوثيقة الكاملة الستراتيجية احلد من الفقر مسألة تعزيز اإلنصاف واملـساواة     ؤكد  وت  -٢٦
  . املتعلقة بتنمية رأس املال البشري٣بني اجلنسني يف إطار ركيزهتا 

  :يز اإلنصاف واملساواة بني اجلنسني يف جمال التعليم فيما يليوتتمثل عملية تعز  -٢٧
إنشاء آلية للمساواة يف فرص الدراسة واملواظبة عليهـا وإكماهلـا علـى مجيـع                •

 مستويات نظام التعليم؛

مراعاة االحتياجات املختلفة للفتيات والفتيان والرجال والنساء يف قطاع التعلـيم            •
لك يف توفري التعليم اجملاين جلميـع األطفـال يف          ويتجلى ذ . والتدريب وحمو األمية  

 مرحليت ما قبل الدراسة واملرحلة االبتدائية من التعليم العام؛
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خفض الرسوم الدراسـية    (التشجيع على التعليم الذي يراعي املساواة بني اجلنسني          •
  ).لإلناث يف مدارس التعليم الثانوي واإلعدادي

ملرأة على فرص العمل وعلى وظائف على مستوى        يضاً يف حصول ا   العملية أ تمثل  وت  -٢٨
صنع القرار من خالل التمتع حبقوق اإلنسان على قدم املساواة مع غريها وتعزيـز اإلطـار                

  . الوطنية لتحقيق اإلنصاف واملساواة بني اجلنسنيةاملؤسسي لتنفيذ السياس
  : التاليةوفيما يتعلق بإجراءات التوعية املتخذة، جتدر اإلشارة إىل األنشطة  -٢٩
توفري التدريب والتوعية للصحفيني وأخصائيي اإلعـالم يف القطـاعني احلكـومي              -٣٠

 ؛حتسني صورة املرأة يف التعامل مع املعلوماتحول واخلاص 

 ،وحقوق املرأة الواردة يف االتفاقية    القضايا اجلنسانية   تدريب املرشدين التربويني يف      •
ب النمطية اجلنسانية الواردة يف الكتـب       مع التركيز، بصفة خاصة على إزالة القوال      

 املدرسية؛

توفري التدريب والتوعية يف مجيع حمافظات البلد للمحافظني والزعماء التقليـديني            •
والزعماء الدينيني ومالك األراضي وغريهم من اجلهـات الفاعلـة الرئيـسية يف             

ل املرأة علـى  بني اجلنسني وإمكانية حصوالقضايا اجلنسانية  اجملتمعات احمللية بشأن    
  .األراضي

  من قائمة القضايا واملسائل املطروحة) اجلملة الثانية (٦الرد على الفقرة     
إضافة إىل التدابري املشار إليها أعاله، ُتنظم بشكل دوري أنـشطة تتعلـق بالتعبئـة       -٣١

ـ         ن االجتماعية مبشاركة منظمات اجملتمع املدين املعنية بتعزيز حقوق الطفل واملرأة وبـدعم م
متتع  وبعض املمثليات الدبلوماسية للقضاء على مجيع املمارسات اليت تعوق           الشركاء اإلمنائيني 
  .حبقوقهنمتتعاً كامالً الفتيات والنساء 

هذه املمارسات يـديرها مـساعدون   ملكافحة وعالوة على ذلك، أُنشئت وحدات       -٣٢
يف املناطق املتأثرة من أجل     حلماية الطفل، ونواد مدرسية لألطفال      متخصصة  قانونيون، وجلان   

  .توعية اجملتمعات احمللية باألخطار املرتبطة هبذه املمارسات
 ٢٠١٢أبريـل   /يف نيسان العقوبات اجلاري تنقيحه    وقد أقر املشروع األويل لقانون        -٣٣

  .وهو قيد االعتماد
مشروع قانون األحوال الشخـصية واألسـرة   يف وأدرجت توغو يف قانون الطفل و    -٣٤
أحكاماً ترمي إىل قمع مجيع املمارسات      العقوبات اجلاري تنقيحهما    قانون  لروع األويل   واملش

  .الضارة والقضاء عليها
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ـ ف. ويف جمال الزواج املبكر، أُحرز تقـدم        -٣٥              يف املـواد    ،تـشريعات توغـو   ر  تحظ
 الذي   كالً من زواج األطفال والوعد بتزويج األطفال       ،الطفلقانون  من   ٢٧٤ إىل   ٢٦٧من  

  .يقطعه اآلباء واألوصياء
وينص مشروع قانون األحوال الشخصية واألسرة على أنه يف حال عـدم وجـود                -٣٦

اخليار أمام األزواج بني العرف وأحكام القانون، فإهنم يعتربون تلقائياً أهنم قد اختاروا تطبيق              
زوجتـه  يار وينص حكم آخر من مشروع القانون على أن للرجل حرية اخت       . أحكام القانون 

ميكن أن يعقدا قراهنمـا إال مبـلء حريتـهما          وللمرأة حرية اختيار زوجها، وعلى أهنما ال        
  .وال ميكنهما القيام بذلك قبل بلوغهما سن الثامنة عشرة. وبرضامها الكامل

لقـانون   بيد أن املـشروع األويل    . وفيما يتعلق بالسحر، ال يوجد أي حكم قانوين         -٣٧
  .اجلنائي جيرِّم أفعال السحر ويعاقب عليهاحه العقوبات اجلاري تنقي

وعالوة على ذلك، من املزمع وضع خالصة وافية للقوانني العرفية من أجل إجـراء                -٣٨
  .دراسات معمقة عن املسألة وحتديد أفضل السبل ملعاجلتها

  االجتار باألشخاص واستغالهلم يف البغاء    

  ئل املطروحة من قائمة القضايا واملسا٧الرد على الفقرة     
ال توجد بيانات وطنية شاملة تتعلق بعدد النساء والفتيات ضحايا االجتار ألغـراض               -٣٩

  .االستغالل اجلنسي واالقتصادي
ومع ذلك، فقد أُعدت برامج حمددة ملنع هذه الظاهرة ولـضمان إعـادة إدمـاج                 -٤٠

لطفل، واللجنة الوطنية  سجلت أقسام الشرطة والوزارة املعنية حبماية ا،وهلذا الغرض . الضحايا
 ٢٠٠٨ يف الفترة ما بني عامي       ،الستقبال األطفال ضحايا االجتار وإعادة إدماجهم اجتماعياً      

           أطفـال يف    ٥٠٣ار، من بينـهم     ـ طفالً من ضحايا االجت    ١ ٢٦٤ه  ـ ما جمموع  ،٢٠١٠و
  .٢٠١٠ طفالً يف عام ٣٥٧ و٢٠٠٩ أطفال يف عام ٤٠٤ و٢٠٠٨عام 
        ومت  ، صـبياً  ٨٧ فتـاة و   ١٩٤ طفالً، من بينـهم      ٢٨١أحصي  ،  ٢٠١١ويف عام     -٤١

  . طفالً من بنن ونيجرييا وغابون٥٣ طفالً قبل وصوهلم إىل وجهتهم وترحيل ٢٢٥اعتراض 
طفالً على الرعاية بدعم مـن مكتـب         ١ ١٩٣ حصل   ٢٠١٢-٢٠١١ويف الفترة     -٤٢

 وجرى تعزيز القدرات االقتصادية ملا من ضحايا االجتار،    طفالً ٥٨٦العمل الدويل، من بينهم     
 أسرة من األسر األكثر تعرضاً لالجتار عن طريق األنـشطة املـدّرة للـدخل               ٨١٥جمموعه  

  . لتمكينها من محاية أطفاهلا من هذه الظاهرة
االستغالل اجلنسي وأسوأ أشكال عمل األطفال، جتدر اإلشارة        مكافحة  وفيما خيص     -٤٣

 طفل مـن األطفـال   ٤ ٠٠٠ جرى سحب  ٢٠٠٩ و ٢٠٠٥عامي  إىل أنه يف الفترة ما بني       
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و املعرضني للوقوع ضحايا لالستغالل اجلنسي من أماكن البغـاء وأحيطـوا           االجتار أ ضحايا  
  .بالرعاية النفسية وأعيدوا إىل أسرهم

من القوانني الـيت تتعلـق      كبرية  يوجد لدى توغو جمموعة     اجلزائي،  صعيد  الوعلى    -٤٤
  : اض البغاء وهي كالتايلباستغالل املرأة ألغر

ر علـى الـسلوك     الذي يعاقب على القوادة وعلى حض القـصَّ       العقوبات  قانون   •
  :وتدخل الفئات التالية يف نطاق القوادة. الالأخالقي

  ر ويستغلوهنم جنسياً؛لبالغون الذين يتاجرون بالنساء والفتيات والقّصا •
بغـاء وال ميكنـهم   ألشخاص الذين يعيشون على علم مع شخص يتعاطى عادة ال   ا •

  تربير وجود موارد مالية تقابل منط حياهتم؛
  ألشخاص الذين يضعون أماكن حتت تصرف ممارسي البغاء؛ا •
العاملون يف املؤسسات الفندقية الذين يتقبلون عادة داخـل فنـادقهم            وأاملديرون   •

  .شخصاً يتعاطى البغاء
القوادة لعقوبة بالـسجن    بملدانون  ويتعرض األشخاص الذين تشملهم هذه الفئات وا        -٤٥

         ١٠٠ ٠٠٠ عن دفع غرامـة مقـدارها        ملدة تتراوح بني سنة واحدة ومخس سنوات، فضالً       
على أن تـصحب    ) ٩٢املادة   ( فرنك من فرنكات االحتاد املايل األفريقي      ١ ٠٠٠ ٠٠٠إىل  

ـ         وق ذلك جزاءات إضافية تتعلق حبرماهنم لفترة مؤقتة من حقوقهم املدنيـة واملواطنـة وحق
  .وعندما يتعلق األمر باستغالل القصر فإن العقوبة تصل إىل عشر سنوات سجن. العمل

يوسع املشروع األويل لقانون العقوبات اجلاري تنقيحه نطاق التجـرمي ويـشدد           و •
  .العقوبة املفروضة يف حالة اإلغواء ألغراض البغاء والقوادة

وُيقصد باالسـتغالل  . ستغالهلموجيرم هذا النص أيضاً االجتار باألشخاص ألغراض ا         -٤٦
والعقوبـات  . على وجه التحديد استغالل بغاء الغري وأشكال االستغالل اجلنسي األخـرى          

 إىل  ةاملتوخاة هي السجن ملدة تتراوح ما بني مخس وعشر سنوات ودفع غرامة مقدارها مخس             
  .االحتاد املايل األفريقي ماليني فرنك من فرنكات ةعشر
ألقـي  هكذا  و. الذين يرتكبون جرائم االجتار باألطفال بالسجن     األشخاص  يعاقب  و  -٤٧

  . شخصاً أدينوا باالجتار وكان مصريهم السجن٣١ على ٢٠١١القبض يف عام 
وإضافة إىل ذلك، ويف إطار القضاء على االجتار باألشخاص، وال سـيما النـساء                -٤٨

خـاطر  ة الـسكان مب   واألطفال ألغراض االستغالل اجلنسي التجاري اختذت إجراءات لتوعي       
وقد أتاحت الدراسات اليت أُجريت إمكانية الكشف عن تعقد هـذه           . هذه الظاهرة وأخطار  

 يف عملية من أجل إجراء دراسة حمددة عن االستغالل          ٢٠١١الظاهرة، ولذلك ُشرع يف عام      
  . بدعم من مكتب العمل الدويل،اجلنسي التجاري لألطفال يف توغو
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 ،وطنية ملكافحة االجتار باألشخاص، وال سيما النساء واألطفال       وفيما يتعلق باخلطة ال     -٤٩
  .تندرج املعلومات الواردة أعاله يف إطار تنفيذها

  .وسيتيح تقييم اخلطة الوطنية قياس تأثريها الفعلي  -٥٠

  العنف ضد املرأة    

   من قائمة القضايا واملسائل املطروحة٨الرد على الفقرة     
أفعـال  العقوبات اجلاري تنقيحه على املعاقبة علـى        نون  ينص املشروع األويل لقا     -٥١

 وحيدد العقوبات الـيت     ،التحرش اجلنسي والعنف املرتيل واالغتصاب بوصفها أفعاالً منفصلة       
  .تتناسب معها

  . وجيري اعتماده٢٠١٢أبريل /يف نيسانالعقوبات وقد أقر املشروع األويل لقانون   -٥٢
 ٢٠٠٧طفل الذي دخل حيز النفـاذ منـذ عـام           وإضافة إىل ذلك، حيظر قانون ال       -٥٣

ممارسات تشويه األعضاء التناسلية األنثوية وسفاح القرىب وامليـل اجلنـسي إىل األطفـال              
  .واالغتصاب والتحرش اجلنسي ويعاقب عليها

اجلـاري  وفيما خيص االغتصاب الزوجي، ينص قانون األحوال الشخصية واألسرة            -٥٤
وإضافة إىل  . ية بني الزوجني هي عالقات حرة وتتم بالتراضي       على أن العالقات اجلنس   تنقيحه  
 من القانون الساري اليت تعاقب على       ٨٧ألحكام العامة للمادة    لعقوبات ا  نقل قانون ا   ،ذلك

  .االغتصاب الزوجي

   من قائمة القضايا واملسائل املطروحة٩الرد على الفقرة     
إعداد مشروع قـانون يتعلـق      نظمت منسقة الربملانيات مشاورات شعبية أتاحت         -٥٥

ويعكف الربملان على دراسة مشروع القانون ذاك من أجـل          . بالعنف ضد الفتيات والنساء   
  .اعتماده

واختُذت أيضاً تدابري من أجل إدراج أحكام جترمي جديدة يف املشروع األويل لقانون               -٥٦
  .ن أجل املعاقبة على هذه األشكال من العنفالعقوبات اجلاري تنقيحه م

ويوجد لدى الدولة استراتيجية وطنية ملكافحة مجيع أشكال العنف ضد املرأة، وهي              -٥٧
 وإىل اليوم ال تزال هذه الوثيقة يف مرحلة التحديث .٢٠٠٨استراتيجية أعدت وأقرت يف عام      

من أجل تكييفها مع املعطيات اجلديدة، مثل مراعاة التوصيات الـصادرة يف إطـار بعـض                
 ،٢٠٠٨ملتعلقة بتشويه األعضاء التناسلية األنثوية اليت أجريت يف عـام           الدراسة ا (الدراسات  

 والتقيـيم املتعلـق بتـشويه       ،٢٠١٠والدراسة املتعلقة بالعنف القائم على نوع اجلنس لعام         
ويتعلق األمر، بصفة خاصة بـإدراج املـسائل        ). ٢٠١٢األعضاء التناسلية األنثوية يف عام      
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لنساء يف الربامج التعليمية واملناهج التدريبية وبإعـداد خطـة         املرتبطة بالعنف ضد الفتيات وا    
  .متابعةعمل وطنية متعددة القطاعات وتنفيذها من أجل الوقاية ووضع إطار لل

 إىل  ، فضالً عن خمتلف الربامج القطاعيـة      ،وهتدف هذه الوثيقة اخلاصة باالستراتيجية      -٥٨
مرتكيب هذه احلاالت إىل العدالة ومحاية      تشجيع املرأة على اإلبالغ عن حاالت العنف وتقدمي         

الضحايا وتوفري سبل االنتصاف القانونية وإعادة اإلدماج واختاذ إجراءات لتعزيز القـدرات            
قوات األمن واحملامني والعاملني يف اجملال الـصحي واألخـصائيني          اخلاصة ب وبرامج التوعية   

  .االجتماعيني وموظفي العدالة واجلمهور عامة

   من قائمة القضايا واملسائل املطروحة١٠الفقرة الرد على     
أظهرت الدراسات املتعلقة بظاهرة تشويه األعضاء التناسلية األنثوية أن معدل انتشار             -٥٩

، وأظهرت ١٩٩٨ يف املائة يف عام ٦,٩ وأصبح ١٩٩٦ يف املائة يف عام ١٢هذه الظاهرة بلغ 
 ا أن هذ  ٢٠١٠املؤشرات اليت أجريت يف عام      الدراسة االستقصائية العنقودية الرابعة املتعددة      

 يف املائة وفقاً للتقييم الذي أجري يف ٢ يف املائة، وقد قارب هذا املعدل ٣,٩املعدل وصل إىل 
ويدل ذلك على أن هذه الظاهرة تتجه إىل االخنفاض بفـضل آثـار القـانون               . ٢٠١٢عام  

ومية ومنظمات اجملتمـع املـدين      وجمموعة النصوص القانونية اليت تقدم للجهات الفاعلة احلك       
  .ممارسات من هذا النوعملكافحة السالح الضروري 

وفيما خيص املالحقات القضائية اليت يتعرض هلا مرتكبو أفعال تـشويه األعـضاء               -٦٠
 يف هـذا الـشأن أن       ٢٠٠٨، تظهر الدراسة اليت أجريت يف عام         وإدانتهم التناسلية األنثوية 

األعضاء التناسلية األنثوية تنتشر بدرجة أكرب بني أطفال اجملتمعات         احلاالت املبلغ عنها لتشويه     
وإضافة إىل ذلك، أصـبح     . احمللية األجنبية اليت تقيم يف توغو أو أسر البدو من مجاعة البوهل           

اخلتان ظاهرة عابرة للحدود، فاألسر تغادر توغو متوجهة إىل بلدان حدودية من أجل ختان              
ولذلك فإنـه يف الفتـرة      . تعرض الرضيعات أيضاً هلذه املمارسة     ويف بعض األحيان ت    ،بناهتا

اإلبالغ واملالحقة القضائية تكون هذه األسر قد اختفت بدون أن تترك عنواهنـا       الفاصلة بني   
  .وتسقط امللفات اخلاصة هبا

وللقضاء على ممارسة تشويه األعضاء التناسلية األنثوية، اختذت إجـراءات عديـدة              -٦١
  :أيضاً كالتايل

إتاحة خط هاتف أخضر حلماية الطفل، وهو هاتف يستخدمه الطفل مـن أجـل               •
اإلبالغ بصورة مغفلة عن حاالت إساءة معاملته، مبا يف ذلك تـشويه األعـضاء              

  التناسلية األنثوية؛
األعراف والتقاليد لدراسة اآلثار    جلسات من أجل تبادل اآلراء مع ممارسي        تنظيم   •

  املرتبطة هبذه املمارسات؛
  يم محالت توعية وطنية؛تنظ •
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  ؛ وتوزيع ملصقات عن هذه الظاهرةدإعدا •
  تدريب اجلهات الفاعلة؛ •
باخلتان إىل أعمال أخرى من خـالل مـنحهم         لنساء اللوايت يقمن    إعادة توجيه ا   •

  األموال الالزمة لالضطالع بأنشطة مدرة للدخل؛
 مجموعات الرصد واإلنذار وأفـراد اجلمـارك والـشرطة        ك(أمين  جهاز  إنشاء   •

  .من أجل ضمان التصدي هلذه الظاهرة) والسلطات احمللية

  وصنع القراريف احلياة العامة املشاركة     

   من قائمة القضايا واملسائل املطروحة١١الرد على الفقرة     
، ٢٠٠٧إضافة إىل التدابري احلافزة املشار إليها يف تقرير الدولة الطرف واملتخذة يف عام                -٦٢

قانونياً ومؤسسياً واختذت إجراءات يف اجملاالت التالية من أجل إجيـاد           وضعت احلكومة إطاراً    
  :حل ملسألة التمييز ضد املرأة

 تعىن خصيصاً بقضايا املـرأة واملـساواة بـني          ٢٠١٠مايو  /إنشاء وزارة يف أيار    •
  اجلنسني؛

 ٢٠١١يناير / وطنية لإلنصاف واملساواة بني اجلنسني يف كانون الثاينةاعتماد سياس •
 اليت تشكل أداة مرجعيـة      ة،وترمي هذه السياس  . عن خطة العمل املتعلقة هبا    فضالً  
 إىل تعزيز اإلنصاف واملساواة بني اجلنسني على املديني القصري والطويـل            ،حقيقية

األجل وإىل متكني املرأة وحتقيق مشاركتها الفعالة يف صنع القـرار علـى مجيـع               
  ؛مستويات العملية اإلمنائية يف توغو

  موعة ملشاركة املرأة يف احلياة السياسية على مستوى اجلمعية الوطنية؛تشكيل جم •
  نشاء وحدات تنسيق جنسانية يف مجيع اإلدارات الوزارية وتعزيز قدراهتا؛إ •
 يتعلق بتعزيز املساواة بني اجلنسني يف إمكانية        ٢٠١١إعداد مشروع قانون يف عام       •

التعيينـات يف املؤسـسات     حصول املرأة على الواليات واملناصب االنتخابيـة و       
 وهو قيد الدراسة يف جملـس       ،)قانون بشأن احلصص  (احلكومية ويف اإلدارة العامة     

  الوزراء؛
  ؛٢٠٠٩ديسمرب /تنظيم حمفل وطين للمرأة التوغولية يف كانون األول •
توعية األحزاب الـسياسية    (ا  وتعزيز قدراهت األطراف الفاعلة   اختاذ إجراءات لتوعية     •

شاركة املرأة يف عملية صنع القرار وتدريب املرشـحات         مبنسني و باملساواة بني اجل  
  ).احملتمالت لالنتخابات يف جمايل مهارات القيادة وتكنولوجيا االتصاالت
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  .وقد اُتخذت مجيع هذه اإلجراءات بالتعاون مع منظمات اجملتمع املدين  -٦٣
  :وبذلك أُحرز بعض التقدم كاآليت  -٦٤

 ؛٢٠١٠باً سياسياً يف االنتخابات الرئاسية يف عام للمرة األوىل متثل امرأة حز •

 بعـد أن كانـت يف   ٢٠١٠مايو /أصبحت حكومة توغو تضم سبع نساء يف أيار       •
 ؛ تضم أربع نساء٢٠٠٨سبتمرب /أيلول

تشغل عدة نساء مناصب دبلوماسية عالية، واملثال على ذلك مها سفريتا توغو لدى           •
 ؛االحتاد األفريقي واألمم املتحدة يف جنيف

 هناك امرأة تعمل نائبة رئيس ثانية للجمعية العامة؛ •

 عضواً يف جلنة تقـصي      ١١ من بني    ٢٠٠٩فرباير  / شباط ٢٥تعيني أربع نساء يف      •
 احلقائق والعدالة واملصاحلة؛

 توظيف نساء يف اجلهاز القضائي وغريه من مهن القضاء؛ •

 هناك امرأتان من بني تسعة أعضاء يف اجمللس األعلى للقضاء؛ •

  .ركة املرأة يف تدريب القضاة واملساعدين القضائينيمشا •

  اجلنسية    

   من قائمة القضايا واملسائل املطروحة١٢الرد على الفقرة     
فيما يتعلق حبق نساء توغو يف اكتساب اجلنسية أو تغيريها أو االحتفاظ هبا أو نقلها،                 -٦٥

 أن الطالق ال يؤثر على     علىاجلاري تنقيحه   ينص مشروع قانون األحوال الشخصية واألسرة       
وال يؤدي الطالق يف حد     . احلقوق اليت يتمتع هبا الرجل أو املرأة من حيث اجلنسية التوغولية          

املرأة األجنبية اليت حصلت على جنسية توغو عـن طريـق           و. ذاته إىل احلرمان من اجلنسية    
  .الزواج ال تفقدها يف حالة الطالق

 ييّسر  ١٩٩٢أكتوبر  / تشرين األول  ١٤الصادر يف   وإضافة إىل ذلك، فإن دستور توغو         -٦٦
         مـن   ٢الفقـرة   (للطفل املولود من أم توغولية احلصول على جنسية توغو بدون شروط معينة             

  .وحيصل األطفال الذين يولدون من أب أو أم توغولية تلقائياً على جنسية توغو). ٣٢املادة 
             اصة مبركـز األشـخاص عـدميي اجلنـسية         وفيما يتعلق باالنضمام إىل االتفاقية اخل       -٦٧

أما اتفاقية خفض حاالت انعدام اجلنـسية       . ، فإن النص هو قيد الدراسة يف الربملان       ١٩٥٤لعام  
 قيد االعتماد حاليـاً يف جملـس        يها فإن مشروع القانون الذي جييز االنضمام إل       ،١٩٦١لعام  

  .الوزراء
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  التعليم    

  من قائمة القضايا واملسائل املطروحة) ملتان األوىل والثانيةاجل (١٣الرد على الفقرة     
اُتخذت تدابري متعددة من أجل إزالة العقبات اليت تقف أمام تعليم الفتيات والنـساء      -٦٨

  :الشابات على النحو التايل
اخلطة القطاعية  : املصدر(على صعيد نقص اهلياكل األساسية التعليمية ورداءهتا         •

 ):٢٠٢٠-٢٠١٠للتعليم للفترة 

 يف  ٢٠٢٠ و ٢٠١٠ قاعة دراسة وسطياً يف العام يف الفترة ما بني عامي            ٩٩٦بناء   •
 قاعة للمرحلـة األوىل مـن       ٥١٥مرحلة التعليم قبل املدرسي والتعليم االبتدائي و      

، ٢٠١٠ويف عام   .  قاعة للمرحلة الثانية من التعليم الثانوي      ١٠٠التعليم الثانوي و  
 مرحلة التعليم ما قبل املدرسي ويف املرحلة االبتدائيـة           قاعة دراسية يف   ١٢٠ُبنيت  

 قاعـة دراسـية يف      ١٨ قاعة دراسية يف املرحلة األوىل من التعليم الثانوي و         ٢٨و
 قاعـة يف مرحلـة      ٤٢ ُبنيت   ٢٠١١ويف عام   . املرحلة الثانية من التعليم الثانوي    

األوىل مـن التعلـيم      قاعة يف املرحلة     ٤٤التعليم قبل املدرسي والتعليم االبتدائي و     
  قاعة يف املرحلة الثانية من التعليم الثانوي؛٣٠الثانوي و

ومراحيض منفصلة للفتيـات والـصبيان      املياه  توفري مرافق   (حتسني البيئة املدرسية     •
 ؛)ومرافق رياضية وما إىل ذلك

من أجل حتسني عملية التخطيط إلنـشاء مرافـق         املدرسية  رسم خريطة للمناطق     •
 ريبة من التالميذ؛مدرسية تكون ق

 إىل مرافق عامة؛املنشأة مببادرة حملية حتويل املرافق املدرسية  •

 : صعيد نقص املدرسني املؤهلنيعلى •

توحيد التدريب األويل املتاح للمدرسني يف مرحلة التعلـيم قبـل املدرسـي          •
 والتعليم االبتدائي؛

 توفري التدريب املستمر للمدرسني؛ •

د املعلمني بدعم من الوكالة الفرنسية للتنمية       إنشاء مخس مدارس جديدة إلعدا     •
والشراكة العاملية للتعليم حبيث يصبح عدد املدرسني الذين جيري تأهيلهم كل           

 ؛ مدرس١ ٨٠٠عام 

استئناف التدريب األويل ملعلمي املرحلة الثانوية يف املدرسة العليـا إلعـداد             •
 املعلمني بآتاك بامي؛
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 ٢٠١٠ مدرس يف عامي     ١١ ٠٠٠مات  إتاحة التدريب األويل لتجديد معلو     •
  بدعم من الوكالة الفرنسية للتنمية؛٢٠١١و

 ٢٠١١ مدرساً متطوعاً يف الفترة مـا بـني عـامي            ٤ ٩٩٤إعادة تدريب    •
  بدعم من اليونيسيف؛٢٠١٢و

املفتشون واملرشدون (للعاملني يف اإلشراف والتوجيه استئناف التدريب األويل     •
وقد ضمت الدفعـة األخـرية      ) نية للمعلمني التربويون وأساتذة املدارس الوط   
 : الفئات التالية٢٠٠٩ إىل ٢٠٠٧للمتخرجني يف الفترة املمتدة من 

 ؛ مفتشاً ملرحلة التعليم الثانوي٧٠ •

 ٦ مفتشاً ملرحلة التعليم قبل املدرسي والتعليم االبتـدائي، مـن بينـهم              ٣٠ •
 ؛مفتشني من املدارس الدينية

 ؛ مرشداً تربويا٦٢ً •

 .من املدارس الوطنية إلعداد املعلمني مدرساً ٣٤ •

  :انتشار ظاهرة التحرش اجلنسي واالغتصاب يف املدرسة    
سيما العنف ضد الفتيات عن      مكافحة العنف يف الوسط املدرسي واملؤسسي، وال       •

، وهو قانون ينص على توفري احلمايـة        ٢٠٠٧طريق اعتماد قانون الطفل يف عام       
 والنفسي، مبا يف ذلـك التحـرش اجلنـسي          لألطفال من العنف البدين واجلنسي    

 واالغتصاب؛

القضاء على ظاهرة احلمل املبكر وغري املرغوب فيه يف الوسط املدرسي يف إطـار               •
مشاريع تعليمية تتعلق بالسكان والتنمية والصحة اإلجنابية بدعم من صندوق األمم           

 املتحدة للسكان؛

فـريوس نقـص املناعـة      الوقاية من األمراض اليت تنتقل باالتـصال اجلنـسي و          •
اإليدز يف الوسط املدرسي من خالل تعليم أساليب الوقاية بصورة منهجية           /البشري

ودعم األطفـال   ) إنشاء نواد ملكافحة اإليدز   (واتباع هنج تربوي عن طريق األقران       
 املصابني هبذه األمراض؛ 

 علـى  الذي يعاقب أيـضاً  العقوبات اجلاري تنقيحه    تقدمي املشروع األويل لقانون      •
  .التحرش اجلنسي

  زيادة امليزانية    
          القطاعية للتعليم، أعـدت خطـة قطاعيـة للتعلـيم           ةيف إطار تنفيذ إعالن السياس      -٦٩

والتزمـت  ). ٢٠١٢-٢٠١٠(وإطار لإلنفاق املتوسط األجـل      ) ٢٠٢٠-٢٠١٠للفترة  (
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          يف املائـة يف     ٢٣,٥ احلكومة برفع النسبة املئوية املخصصة للتعليم يف امليزانية الوطنيـة مـن           
لناتج احمللـي   ل على أساس معدل منو سنوي       ٢٠٢٠ يف املائة حبلول عام      ٢٦ إىل   ٢٠٠٧عام  

وقد بلغت احلصة املخصصة للتعليم يف امليزانيـة فيمـا يتعلـق    .  يف املائة٤,٦اإلمجايل قدره  
           يف املائـة يف     ٢١ و ٢٠١٠ يف املائـة يف عـام        ٢٤باإلنفاق الكلي للموارد الداخلية للدولة      

  .٢٠١١عام 
 يف شراكة مع شـركائها التقنـيني        ٢٠١٠ دخلت توغو يف عام      ،وإضافة إىل ذلك    -٧٠

  .زيادة ميزانية قطاع التعليمبغية واملاليني ترمي إىل التشجيع على تعبئة أفضل للموارد 
ي الرتفاع معدل  والتدابري املتخذة للتصد،زيادة عدد الفتيات على مجيع مستويات التعليم

  االنقطاع عن الدراسة الذي يعزى إىل حاالت احلمل والزواج املبكر والقسري
      إلغاء الرسوم املدرسية يف مرحلة التعليم قبل املدرسي والتعليم االبتدائي العـام يف              •

  ؛٢٠٠٨عام 
 للتمييز اإلجيايب لصاحل الفتيات يف تسديد الرسوم املدرسية مبوجـب           ةحتديد سياس  •

، ١٩٩٨أغـسطس   / آب ١١ الصادر يف    MENR/MTP/123 رسوم الوزاري رقم  امل
 يف املائة من املبالغ اليت يـسددها        ٧٠ويقضي هذا املرسوم بأن تسدد الفتيات حنو        

  :الصبيان على النحو املشار إليه يف اجلدول الوارد أدناه
  العامةدارس الرسوم املدرسية لكل مرحلة دراسية ومنطقة يف امل: اجلدول

  املرحلة الثانوية الثانية  رحلة الثانوية األوىلامل  
  الفتيات  الصبيان  الفتيات  الصبيان  املنطقة التعليمية

  ٥ ٥٠٠  ٨ ٠٠٠  ٣ ٠٠٠  ٤ ٠٠٠  لومي منطقة اخلليج
  ٤ ٥٠٠  ٧ ٠٠٠  ٢ ٨٠٠  ٣ ٦٠٠  املنطقة الساحلية
  ٤ ٥٠٠  ٧ ٠٠٠  ٢ ٨٠٠  ٣ ٦٠٠  منطقة اهلضاب
  ٤ ٠٠٠  ٦ ٠٠٠  ٢ ٥٠٠  ٣ ٦٠٠  املنطقة الوسطى

  ٤ ٠٠٠  ٦ ٠٠٠  ٢ ٥٠٠  ٣ ٦٠٠  منطقة كارا
  ٣ ٥٠٠  ٥ ٠٠٠  ٢ ٠٠٠  ٣ ٠٠٠  منطقة السافانا

 لصاحل أفـضل الـشابات يف       ٢٠١٠-٢٠٠٩تنظيم معسكرات امتياز منذ عامي       •
االمتحانات الوطنية لنيل شهادة الدراسة االبتدائية وشهادة الدراسـة اإلعداديـة           

الوريا يف اجلزء الثاين بتمويل من الدولـة        وشهادة البكالوريا يف اجلزء األول والبك     
  وبدعم من مؤسسة باتفايندر للشيخ موديبو ديارا؛

تقدمي منح ألفضل ثالث فتيات يف السلسلة العلمية يف امتحان البكالوريا القـسم              •
   بدعم من مؤسسة باتفايندر للشيخ موديبو ديارا؛٢٠٠٠الثاين منذ عام 
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ية من أجل تنشيط الشراكة بني األفرقة التربوية        إنشاء جلان إلدارة املدارس االبتدائ     •
تضم ممثلني للطالب قادرين على التعبري عن شواغل        على أن    ،واجلماعات التعليمية 

  رفاقهم واإلبالغ عن املمارسات اليت تتعارض مع حقوقهم؛
داخل املؤسسات يف مرحلة التعليم قبـل املدرسـي         " التعلم بال خوف  "تعزيز هنج    •

  ائي؛والتعليم االبتد
القضاء على ظاهرة التمييـز ضـد الفتيـات يف          يف جمال   تعزيز قدرات املدرسني     •

  املدرسة؛
جلنة آباء الطالب واللجان القروية للتنمية وما إىل        (تعزيز قدرات اهلياكل اجملتمعية      •

  التحاق الفتيات باملدارس؛يف جمال إدارة املدارس ومتابعة  )ذلك
تمعات احمللية ومجعيـات آبـاء الطـالب        تنظيم محلة لتغيري السلوك تستهدف اجمل      •

  وجمموعات أخرى منظمة على مستوى اجملتمع احمللي؛
حشد دعم األئمة ومعلمي حفظ القرآن يف األوساط اإلسالمية والزعماء التقليديني            •

  الفتيات باملدارس؛اللتحاق وزعماء القبائل وقادة الرأي 
  اق باملدرسة واألمهات؛رعاية الطفولة من أجل حترير الفتيات يف سن االلتح •
  مكافحة العنف يف الوسط املدرسي، وال سيما العنف ضد الفتيات؛ •
  إنشاء نواد للفتيات ولألمهات من أجل تعزيز مناذج يقتدى هبا؛ •
 مع تقدمي منح ألفضل الفتيات بالشراكة مع برنـامج كتيبـة            ،إنشاء نوادي امتياز   •

  السالم؛
وحضورهم وزيادة فـرص    باملدارس  إنشاء مطاعم مدرسية لدعم التحاق الطالب        •

  جناحهم يف الدراسة؛
مكافحة حاالت احلمل املبكر وغري املرغوب فيه يف الوسط املدرسـي يف إطـار               •

 بـدعم مـن     ،مشاريع برنامج التعليم املتعلق بالسكان والبيئة والصحة اإلجنابيـة        
  صندوق األمم املتحدة للسكان؛

  قائمة القضايا واملسائل املطروحةمن ) اجلملة الثالثة (١٣الرد على الفقرة     
 ، الصادر عن وزارة التعليم الوطين والبحث العلمي       MEN-RS/8478إن التعميم رقم      -٧١

ونظراً . تلميذات احلوامل احلضور إىل املدرسة أصبح متقادماً ومل يعد مطبقاً         الالذي حيظر على    
  .ملية إللغائهإىل اإلجراء القانوين احلايل فليس من الضروري الشروع يف أية ع
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  من قائمة القضايا واملسائل املطروحة) اجلملة الرابعة (١٣الرد على الفقرة     
  .٢٠١٢ستوضع الصيغة النهائية للسياسة الوطنية حملو األمية يف هناية عام   -٧٢

   للتعليم على تعليم الفتياتة القطاعية للتعليم واخلطة القطاعيةتأثري إعالن السياس    
 أما اخلطة القطاعية املنبثقـة      ،٢٠٠٩ القطاعية للتعليم يف عام      ةن السياس اعتمد إعال   -٧٣
. ألوانه قياس تأثرياته على تعليم الفتيات  جداً  ومن السابق   . ٢٠١٠ فقد اعتمدت يف عام      ،عنه

بيد أن اخلطة القطاعية للتعليم تتضمن تدابري واستراتيجيات لصاحل تعليم الفتيـات وميكـن              
  :تدابري إىل ما يلياإلشارة من بني هذه ال

توعية اآلباء واجملتمعات احمللية بضرورة التحاق األطفـال باملـدارس، وال سـيما              •
  الفتيات؛

  تنظيم التعليم االبتدائي يف مستويات فرعية خلفض معدالت تواتر الرسوب؛ •
  تعزيز إمكانية التحاق الفتيات باملدارس باختاذ تدابري حمددة كالتعبئة االجتماعية؛ •
املناطق اليت تتصف مبعاداهتا ملـسألة التحـاق الفتيـات          نفس  سات من   تعيني مدر  •

  للعمل فيها؛دارس، بامل
 يف املائة من الوظائف املفتوحة يف املدارس الوطنيـة إلعـداد            ٥٠ختصيص نسبة    •

  .املعلمني للمرشحات اإلناث

  العمالة    

   من قائمة القضايا واملسائل املطروحة١٤الرد على الفقرة     
ن النصوص القانونية الوطنية أية أحكام متييزية جبميع أشـكاهلا يف جمـايل             ال تتضم   -٧٤

  .العمالة واملهنة
وإحدى هذه الوسائل هي تفتيش العمل      . وتوجد عدة وسائل للتصدي هلذه الظاهرة       -٧٥

  :يلي الذي يرمي إىل ما
 مراقبة تطبيق التشريع تطبيقاً فعاالً يف الشركات وضمان احترامه؛ •

 . إىل العاملني وأرباب العملتقدمي إرشادات •

 ٦٠وهلذه الغاية، جرى تعزيز قدرات مديريات تفتيش العمل من خـالل تـدريب             -٧٦
وتـنظَّم دورات   . ٢٠١١ و ٢٠٠٨ امرأة يف الفترة ما بني عامي        ١٥مفتش عمل، من بينهم     

ـ وإضافة إىل ذلـك،  . إلعادة تدريب املفتشني بشكل دوري من أجل حتسني مهاراهتم      نظم ت
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 العمل بصفة مستمرة و مبساعدة مكتب العمل الدويل حلقات تدريب وتوعية بـشأن              إدارة
  .مواضيع حمددة، مثل عدم التمييز واملساواة بني اجلنسني وما إىل ذلك

 صدقت توغو على االتفاقيات األساسية ملنظمة العمل الدولية، مـن بينـها             ،وباملثل  -٧٧
 بشأن التمييز يف االستخدام ١١١ واالتفاقية رقم بشأن املساواة يف األجور ١٠٠ االتفاقية رقم

  .واملهنة
  .واستناداً إىل هذه االتفاقيات وضعت مبادئ قانون العمل  -٧٨
وظيف معينة لـسد الثغـرات   حاالت تويطبق أحياناً التمييز اإلجيايب لصاحل املرأة يف    -٧٩

  .امللحوظة يف هذا امليدان بني الرجل واملرأة
معينة لصاحل املرأة أثناء مسابقة التعـيني مـن   تتخذ ترتيبات د ويف هذا اخلصوص، ق   -٨٠

 علـى   ، على سبيل املثال   ،وينطبق ذلك . خالل حتديد احلصص أو اختاذ تدابري التمييز اإلجيايب       
        تتعلق بالطول، حيث تقبل فيها املرشحات حىت وإن كـن          قيود  وظائف معينة تتطلب فرض     

  .)راجة واجليش وغريها من الوحدات شبه العسكريةالشرطة واحل(ال يلبني شرط الطول 
وتوجد مدارس ومراكز للتدريب املهين خمصصة للفتيات دون غريهن يف حني أنـه               -٨١
 واملراكز  ،املدرسة الوطنية للقابالت القانونيات   (توجد مثل هذه املدارس واملراكز للصبيان        ال

  ). وما إىل ذلك،الدينية للتدريب احلريف
ص الفصل يف جمال املهن، جتدر اإلشارة إىل أن النساء يشغلن أيضاً اليـوم              وفيما خي   -٨٢

فوجود النساء يف قوات حفظ األمن هـو        . وظائف كانت يف السابق مقصورة على الرجال      
  .مثال على ذلك

. وعالوة على ذلك، فإن أجور العاملني يف توغو حتدد بدون متييز بـني اجلنـسني                -٨٣
  .ة بتحديد األجور وفقاً للمعايري نفسها فيما خيص الرجل واملرأةوتوضع خمتلف العناصر اخلاص

وفيما يتعلق بالتحرش اجلنسي، ُيبلغ بوجه عام عن هذه احلاالت من خالل مديريات               -٨٤
وتفضل النساء والفتيات السرية يف     . ُتعاجل يف إطار تسوية ودية     تفتيش العمل، لكنها كثرياً ما    

يزال حمدوداً، يضاف إىل ذلـك أن        نوين اخلاص بذلك ال   فالوعي بالنص القا  . هذه الظروف 
 ،عاطف كبري مع حتسني صورة املرأة     نم عن ت  ت تزال شديدة وال   القيود االجتماعية والثقافية ال   

وهذا هو السبب الذي يكمـن      . أخالقي ينظر إليها سريعاً على أهنا امرأة تتسم بسلوك ال        إذ  
  .تيجية ملكافحة التمييز يف جمايل العمالة واملهنة إلعداد استرا٢٠١٢ وراء بدء عملية يف عام

  .قانون العمل أحكاماً تتعلق بإجازة األمومة  من١٤٨وتتضمن املادة   -٨٥
  :ووفقاً ألحكام هذه املادة  -٨٦

جيوز للمرأة احلامل اليت يؤكد الطبيب حالتها أن تترك العمل بدون إخطار وبدون              •
 سداد التعويض الناجم عن فسخ العقد؛
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 أسبوعاً متتاليـة،    ١٤يق عملها ملدة    لبتع،   مبناسبة والدهتا  ، ألية امرأة أن تقوم    حيق •
 أسابيع الحقة للوالدة، وذلك من دون اعتبار انقطاعها عن العمل مبثابـة             ٦منها  

 سبب لفسخ عقد عملها؛

 أسابيع يف حالة إصابتها مبرض مؤكد على النحو         ٣ميكن أن ميدد هذا التوقف ملدة        •
 عن احلمل أو الوالدة أو عن أسباب تتعلق بصحة الطفل؛الواجب وناتج 

، على نفقة   ىأن تتقاض  حيق للمرأة أثناء فترة تعليق عقد العمل         ،ويف مجيع احلاالت   •
الصندوق الوطين للضمان االجتماعي، تعويضاً يعادل نصف األجر الذي كانـت           

  .تتقاضاه قبل توقفها عن العمل
 شهراً اليت تلـي والدة      ١٥ل ا على أنه أثناء فترة       من القانون نفسه   ٤٩وتنص املادة     -٨٧

ميكن لفترات الراحة هـذه أن       وال. للمرأة أن حتصل على فترات راحة للرضاعة      الطفل، حيق   
  .عملكل يوم تتجاوز مدة ساعة يف 

وميكن للمرأة خالل هذه الفترة أن تترك عملها بدون إخطار وبـدون أن تـسدد                 -٨٨
  . عن العملالتعويض الناجم عن االنقطاع

 وطنية تتعلق بتنظـيم هـذا       ة جتري دراسة سياس   ،وفيما يتعلق بالقطاع غري النظامي      -٨٩
وجيري تعميم النصوص القانونية املتعلقة بالـضمان االجتمـاعي         . القطاع من أجل اعتمادها   

  .وأنظمة التأمني الصحي التعاونية
 فإن منظمات اجملتمع املـدين      وفيما خيص محاية الفتيات العامالت يف اخلدمة املرتلية،         -٩٠

متابعة حالتـهن يف أمـاكن      الفتيات وتدريبهن وإجياد أماكن عمل هلن و      تقوم بتعيني هؤالء    
الفتيات اللوايت يستخدمن هذه القنوات احتراماً أكرب ويتعرضن بدرجة أقـل           وتلقى  . عملهن

  .ايستخدمن القنوات نفسه لإلساءة يف العمل عن غريهن من الفتيات اللوايت ال
هيكل (تعكف الوكالة الوطنية للتوظيف     وإصالحه،  وحرصاً على تنظيم هذا القطاع        -٩١

حالياً على دراسة برنامج يرمي إىل وضع إطار قـانوين ومـنظم            ) حكومي معين بالتوظيف  
ملمارسة اخلدمة املرتلية، وهو إطار حيترم املبادئ واحلقوق األساسية يف العمـل الـواردة يف               

للعمل الالئق املوقع بني احلكومة ومكتـب العمـل الـدويل يف كـانون              الربنامج القطري   
  .٢٠١٠ديسمرب /األول

  الصحة    

   من قائمة القضايا واملسائل املطروحة١٥الرد على الفقرة     
لتحسني إمكانية حصول املرأة على اخلدمات الصحية، اختذت حكومة توغو أو من              -٩٢

  :املزمع أن تتخذ عدداً من التدابري كاآليت
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التدابري الرامية إىل إزالة العقبات املرتبطة بعدم استفادة املرأة من خـدمات              )أ(  
  :الرعاية الصحية بالقدر الكايف

 إنشاء أنظمة التأمني الصحي التعاونية؛ •

تدريب املوظفني الصحيني يف اجملتمع احمللي من أجل توعية النساء بـاألعراض     •
 والدة؛اخلطرية أثناء احلمل والوالدة وما بعد ال

 إنشاء نواد لألمهات تعمل على إذكاء وعي املرأة جبميع املشاكل الصحية؛ •

تنظيم األسرة واالستشارة (بث رسائل باللغات احمللية يف جمال الصحة اإلجنابية       •
) اإليدز وما إىل ذلـك    /ما قبل الوالدة وبعدها وفريوس نقص املناعة البشري       

 على احملطات اإلذاعية احمللية؛

  .ج إذاعية وتلفزيونيةتنظيم برام •
التدابري املوجهة إىل حتسني إمكانية حصول املرأة على خـدمات الرعايـة              )ب(  

  :الصحية املناسبة، مبا يف ذلك الرعاية قبل الوالدة وبعدها
 ،توفري االستشارة املركـزة قبـل الـوالدة    (تعزيز مهارات مقدمي اخلدمات      •

 ،والدات يف حاالت الطـوارئ     والرعاية يف جمايل التوليد وال     ،وختطيط األسرة 
  ؛)ومعاجلة ناسور الوالدة

 واالستشارة مـا قبـل      ،تنظيم األسرة (تنظيم استراتيجيات متطورة ومتنقلة      •
  ؛) والتحصني، واالستشارة بعد الوالدة،الوالدة

  وحدات الرعاية اخلارجية يف املناطق النائية؛عادة تأهيل إ •
  تقدمي إعانات للعمليات القيصرية؛ •
  ت ملعاجلة ناسور التوليد؛تنظيم محال •
  جتهيز وحدات الرعاية الصحية باملعدات الطبية الالزمة؛ •
إمداد وحدات الرعاية الصحية باملنتجات اخلاصة بالصحة اإلجنابيـة ولـوازم            •

  .أخرى
  .التدابري املوجهة إىل زيادة امليزانية املخصصة للصحة  )ج(  
        وطنيـة للتنميـة الـصحية       يف إطار تنفيذ السياسات الوطنية للصحة، أُعدت خطة         

ولذلك ). ٢٠١٤-٢٠١٢للفترة  (وإطار لإلنفاق املتوسط األجل     ) ٢٠١٥-٢٠١٢للفترة  (
 مع شركائها التقنيني واملاليني، وهو      ٢٠١٢مايو  /وقعت دولة توغو على اتفاق وطين يف أيار       

  .لتنبؤ هبااتفاق يرمي إىل التشجيع على زيادة املوارد يف قطاع الصحة وحتسني إمكانية ا
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  :التدابري املوجهة إىل زيادة عدد املوظفني الصحيني املدربني  )د(  
  ؛اخلاصة بإعداد املوظفني الصحيني وإنشاء مدارس جديدةإعادة فتح املدارس  •
      جـرى   ٢٠٠٨يف عـام     (العمل بانتظام على تعيني عاملني يف جمال الصحة        •

        ٢٠٠٩ ويف عـام     ،ارياً موظفاً إد  ١٦٩ منهم   ، موظفاً صحياً  ١ ١٢٧تعيني  
  ؛) موظفاً إداريا٣١١ً موظفاً صحياً، من بينهم ٨٦٧ُعّين 

إضافيني يف إطار برنامج تعزيز العمل التطوعي الوطين        صحيني  تعيني موظفني    •
  .يف توغو

التدابري املوجهة إىل توعية النساء والفتيات بالصحة اجلنـسية واإلجنابيـة             )ه(  
  :والقضايا القانونية

 القانون املتعلق بالصحة اإلجنابية على املستوى الوطين واإلقليمـي وعلـى            نشر •
مستوى املقاطعات من خالل برامج إذاعية وتلفزيونيـة وحمافـل للتحـدث            

  والنقاش؛
نشر السياسات واملعايري والربوتوكوالت يف جماالت الصحة اإلجنابية وتنظـيم     •

  األسرة واألمراض اليت تنتقل باالتصال اجلنسي؛
اد كتيبات خمصصة للنساء والفتيات واملراهقات ملا بعد حمو األمية باللغات           إعد •

احمللية وبالفرنسية البسيطة فيما يتعلق بتنظيم األسرة ومكافحة فريوس نقـص           
املناعة البشري وتشويه األعضاء التناسلية األنثوية واحلد من أخطار األمومـة           

  و األمية ويف مكتبات القرى؛وُتتاح هذه الكتيبات يف مراكز حم. وحقوق املرأة
تنفيذ برنامج للتعليم والسكان والتنمية يف جمال الصحة اإلجنابية من قبل وزارة             •

  .التعليم
التدابري املوجهة إىل حتسني توافر وسائل منع احلمل واملعلومات املتاحة عن             )و(  

  :تنظيم األسرة واستخدامها، والسيما يف املناطق الريفية
  :د تنظيم األسرة يف توغوإعداد خطة لتجدي •
  تدريب مقدمي اخلدمات يف مستوصفات تنظيم األسرة؛ •
  اإلشراف على مقدمي خدمات الرعاية الصحية املدربني؛/ملتابعةا •
  توفري مواد لتنظيم األسرة؛ •
  جتهيز الوحدات الصحية بوسائل منع احلمل؛ •
  تنظيم برامج إذاعية وتلفزيونية تتعلق بفوائد تنظيم األسرة؛ •
قانون املتعلق بالصحة اإلجنابية الذي جييز تقدمي خدمات تنظيم األسرة          نشر ال  •

  .يف توغو
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  :وقد اُتخذت التدابري التالية يف املناطق الريفية  -٩٣
تقـدمي  (تدريب العاملني يف جمال الصحة اجملتمعية من أجل تعزيز تنظيم األسـرة              •

  ؛)تستخدم باحلقن ملنع احلملالعاملني وسائل 
رفـاالت للـذكور    ( منع احلمل على مستوى اجملتمع احمللـي         توزيع بعض وسائل   •

وهناك برنامج منوذجي لتقدمي وسائل منـع       ). واإلناث وحبوب منع احلمل للنساء    
احلمل عن طريق احلقن يضطلع به العاملون يف جمال الصحة اجملتمعيـة يف منطقـة               

  هاهو الطبية؛
وسائل منـع   (راتيجية متنقلة   يف إطار است  احملصورة،  إتاحة تنظيم األسرة يف املناطق       •

  ).وسائل عن طريق احلقن والفم(ومتطورة ) احلمل بالغرس واجلهاز الرمحي
ل منع احلمل احلديثـة     ـدل انتشار وسائ  ـع هذه التدابري رفع مع    ـوقد أتاحت مجي    -٩٤
 )١( )٢٠٠٦الدراسة االستقصائية العنقودية الثالثة املتعددة املؤشرات لعام   ( يف املائة    ١١,١من  
  .)٢٠١٠الدراسة االستقصائية العنقودية الرابعة املتعددة املؤشرات لعام ( يف املائة ١٣,١إىل 
وفيما يتعلق باملشاكل املتعلقة باحلمل املبكر وإجهاض الشابات واملراهقات اختـذت           -٩٥

  :التدابري التالية
  ؛)الصحة املدرسية(تعىن بصفة أساسية بصحة الشابات واملراهقات صحية هياكل  •
برنامج ملكافحة حاالت احلمل املبكر وغري املرغوب فيه يف الوسط املدرسـي يف              •

 بدعم مـن    ،بالسكان والتنمية والصحة اإلجنابية    إطار املشاريع التعليمية اليت تتعلق    
  صندوق األمم املتحدة للسكان؛

فـريوس نقـص املناعـة      /الوقاية من األمراض اليت تنتقل باالتـصال اجلنـسي         •
يف الوسط املدرسي لتوفري التعليم بصورة منتظمة يف جمال وسـائل           اإليدز  /البشري

ودعـم  ) إنشاء نواد ملكافحة اإليدز   (منع احلمل وطرائق التعليم عن طريق األقران        
  األطفال املصابني؛

 واالغتـصاب وبعـض   ويف توغو ال ُيسمح باإلجهاض إال يف حالة سفاح القـرىب            -٩٦
  .صارمعلى رأي طيب بناء  ويتم ذلك ،األمراض

وجيري التركيز باألحرى على الوقاية من احلمل غري املرغوب فيه عن طريق التوعية               -٩٧
  .وتعزيز استخدام أساليب منع احلمل

__________ 

 مبوجـب    يف املائة املُشار إليها سابقاً يف التقريرين الدوريني السادس والسابع املقدمني           ١٦,٨بدالً من نسبة     )١(
 .٤٩ اليت ختص مجيع وسائل منع احلمل، الصفحة ٢٨١االتفاقية يف الفقرة 
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ومع ذلك، فقد اُتخذت التدابري التالية لتقدمي الرعاية يف حاالت اإلجهاض احملالة إىل               -٩٨
  :وحدات الرعاية الصحية

 ٢٠١٠ و ٢٠٠٨ يف الفترة ما بني عامي        شخصاً من مقدمي اخلدمات    ٩٦تدريب   •
  من أجل توفري الرعاية بعد اإلجهاض؛

نشر القانون املتعلق بالصحة اإلجنابية الذي يتضمن طرائـق العمـل يف حـاالت               •
  .اإلجهاض

 حالة إجهاض   ٦ ٥٢٤ و ٦ ٧٣٦، ُسجلت   ٢٠١٠ و ٢٠٠٩ويف الفترة ما بني عامي        -٩٩
 حالة إجهاض   ١ ٦٦١ و ١ ٧٣٢ يف توغو، من بينها      على التوايل يف مجيع املرافق الصحية العامة      

 يف  ٦ ٧٣٦ل حـاالت اإلجهـاض ا     حالة من    ٣ ٦١٩سجلت   ٢٠٠٩ويف عام   . بالتحريض
 يف  ٦ ٥٢٤ل حاالت اإلجهـاض ا    حالة من    ٣ ٠٣١ ُسجلت   ٢٠١٠املناطق الريفية، ويف عام     

املائـة مـن     يف   ٦٢,٣تعيش نسبة    ،٢٠١٠ووفقاً آلخر تعداد أُجري يف عام       . الوسط الريفي 
  .  يف املائة يف املناطق احلضرية٣٧,٧السكان يف املناطق الريفية ونسبة 

 ٢٠٠٧ينـاير  / كانون الثـاين ١٠ الصادر يف   2007-005ويتجلى تنفيذ القانون رقم       -١٠٠
لألشخاص الذين يقومـون بإسـقاط      اجلزائية  املتعلق بالصحة اإلجنابية أساساً يف املالحقات       

لة إسقاط احلمل أو بانتهاك أحكام هذا القانون وللمشاركني يف هـذا            احلمل عمداً أو مبحاو   
  .اجلُرم أو املتواطئني معهم

نيابـة   على سبيل املثال، سّجل مكتـب        ٢٠١١ و ٢٠١٠ويف الفترة ما بني عامي        -١٠١
مرتكبو وقد قدم   .  تقارير لقضايا تتعلق بإسقاط احلمل عمداً      ٤ و ٣على التوايل   حمكمة لومي   
  .إىل احملاكمةهذه األفعال 

ظروف الوال ينص القانون على أية مهلة حمددة لإلجهاض وال جييز اإلجهاض إال يف                -١٠٢
  .وقد ُتركت مسألة املهلة لتقدير أخصائيي الصحة. ستثنائية املشار إليها أعالهالا

وإن ضرورة ممارسة عمليات اإلجهاض يف املستشفى قد مينع بعض النساء اللـوايت               -١٠٣
  .تهن هذه املعايري من إجراء عملية إجهاض عالجي ألسباب اقتصادية ولوجستيةتستويف حال

زيادة عـدد   (ومع ذلك، اختذت تدابري يف إطار تنفيذ اخلطة الوطنية للتنمية الصحية              -١٠٤
من أجل حتسني القـدرات التقنيـة       ) سيارات اإلسعاف وطاقم اإلسعاف واهلياكل األساسية     

  .درجييللعاملني ومهاراهتم على حنو ت
وُتنفّذ أنشطة التوعية والوقاية من فريوس نقص املناعة البشري لدى املراهقني يف إطار   -١٠٥

الوسط املدرسـي وخـارج     برامج للوقاية من فريوس نقص املناعة البشري لدى الشباب يف           
  .الوسط املدرسي
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 ُتتاح عملية تثقيف منفصلة للوقاية من فريوس نقص املناعة        ففي الوسط املدرسي،     •
البشري واإليدز واألمراض اليت تنتقل باالتصال اجلنسي وذلك يف املدارس االبتدائية     

أغسطس / آب ١٣ الصادر يف    MEPSA/CAB/SG/107والثانوية العامة باملرسوم رقم     
         الـصادر   METFP/CAB/SG/2010 ويف املعاهد التقنية واملهنية بالقرار رقم        ٢٠٠٩

  .٢٠١٠مايو / أيار١٠يف 
د أُدرجت مواضيع اإليدز والقضايا اجلنسية والصحة اإلجنابية يف مناهج التعلـيم            وق  -١٠٦
 وقد أعدت جمموعة مـواد  ،وعلى صعيد التعليم التقين، يتبع هنج قائم على املشاركة  . الثانوي

 ،تعليمية تتعلق باألمراض اليت تنتقل باالتصال اجلنسي وفريوس نقص املناعة البشري واإليدز           
  . للمرافق الصحيةا متاحتان م والتعليم واالتصال، ومهوجمموعة اإلعال

، ٢٠٠٩الذي ُينفذ منذ عام     "  يف املائة  ١٠٠شباب  "وُيشار أيضاً إىل املشروع املسّمى        -١٠٧
وهو مشروع يرمي إىل زيادة توعية طالب املدارس الشباب من خالل محالت وسائط اإلعالم              

لشابات واألنشطة التثقيفية املُعدة خصيصاً هلـذه       والتثقيف عن طريق األقران ونوادي الفتيات ا      
  . الفئة املستهدفة

اختذت إجراءات توعية من أجل شرائح معينة ضعيفة، ويف خارج الوسط املدرسي،      •
 ؛ومساتمثل الفتيات العامالت يف جمال العتالة واملتدربات وامل

ي تستقبل  للشباب يف املناطق احلضرية وه    ضيافة   مراكز   ، إضافة إىل ذلك   ،أُنشئت •
الشباب واملراهقني والفتيات والصبيان بدون حتديد يف إطار جلسات لإلصغاء إليهم 

 ؛وإرشادهم يف جمال اإليدز واحلياة اجلنسية والصحة اإلجنابية

أنشئت يف املناطق الريفية واملناطق احمليطة باملدن مراكز للمبادرات املهنية ومراكـز             •
وتضطلع هـذه   .  من أجل الشباب واملراهقني    ريفية لألنشطة االجتماعية والتربوية   

املراكز أيضاً بأنشطة لإلعالم والتوعية يف جماالت األمراض اليت تنتقل باالتـصال            
  .اجلنسي وفريوس نقص املناعة البشري واإليدز واحلياة اجلنسية والصحة اإلجنابية

بشرية واإليدز  وتشكّل القرارات الناظمة لعملية تدريس مادة فريوس نقص املناعة ال           -١٠٨
يف معاهد التعليم وتعزيز املعارف والقدرات لدى املدرسني والشباب والتعليم عـن طريـق              
األقران وإذكاء وعي اجلمهور العام واأللعاب واألغاين واملسرحيات القصرية أساسـاً متينـاً             

  .لتعزيز معارف الشابات واملراهقات إلذكاء وعيهن هبذه املسألة

  النساء الريفيات    

   من قائمة القضايا واملسائل املطروحة١٦الرد على الفقرة     
. اختذت عدة إجراءات لتحسني إمكانية حصول النساء الريفيات على مياه الـشرب          -١٠٩

  :ويتعلق األمر على وجه اخلصوص مبا يلي
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إنشاء وزارة للمياه وخدمات الصرف الصحي وشبكات املياه الريفيـة يف عـام              •
. مياه الشرب ومعاجلة امليـاه    توفري  ديداً بإدارة قضايا     وهي وزارة تعىن حت    ،٢٠١٠

وشرعت احلكومة عن طريق هذه الوزارة يف إصالح للقطاع بإعـداد واعتمـاد             
 ة وطنية للمياه فضالً عن قانون يتعلق باملياه من أجل تنفيذ هـذه الـسياس              ةسياس

طاع امليـاه   وإعداد خطة وطنية لإلدارة املتكاملة ملوارد املياه وخطة عمل وطنية لق          
 والصرف الصحي؛

إنشاء هياكل أساسية لإلمداد مبياه الشرب هتدف بصفة أساسية إىل إقامة مراكـز              •
     ولذلك أنشئت يف الفتـرة     . لتوزيع املياه يف أقرب مكان ممكن إىل مستخدمي املياه        

 هياكل على امتداد إقليم البلد      ٢ ٥٠٤،  ٢٠١٢أبريل  / ونيسان ٢٠٠٧ما بني عام    
 ٤٧,٣٣ إىل   ٣٠معدل توفري اخلدمات الوطنية يف هذا اخلصوص من         حيث ارتفع   

  .يف املائة
 ٢٠١٠وجتدر اإلشارة إىل أن أعمال شبكات املياه الريفية قد تضاعفت يف الفتـرة                -١١٠

 ٨١٥ مـضخة و   ٧٧٠بلغ عدد املضخات اليت تعمل بقوة حمركة بـشرية          حيث  ،  ٢٠١١و
  .٢٠٠٩ يف عام ٦٥٠ و٢٠٠٨ يف عام ٢١٢مضخة على التوايل مقابل 

ولتقليص اجلهد الذي تبذله النساء يف ضخ املياه، تشجع وزارة امليـاه وخـدمات                -١١١
الصرف الصحي وشبكات املياه الريفية اليوم على إنشاء مـضخات يدويـة عوضـاً عـن                

  .املضخات اليت تعمل باألرجل
اسية لإلمداد باملياه   وإضافة إىل املياه الالزمة لالستهالك البشري، ُتجهز اهلياكل األس          -١١٢

  .الصاحلة للشرب حبوض للماشية وُجب رملي لتوفري املياه للبناء والبساتني املرتلية الصغرية
وتسهم هذه التدابري يف التخفيف من أعباء املرأة يف احلصول على املياه وتتـيح هلـا                -١١٣

  . اقتصادية-الوقت لكي تكرِّس نفسها على النحو املناسب ألنشطة اجتماعية 
 ُيطبق مبدأ احلصص لدى إقامة هياكـل إلدارة مراكـز امليـاه             ،وإضافة إىل ذلك    -١١٤

وصيانتها، ويقضي هذا املبدأ بأن تشكل النساء نصف أعضاء اللجان املعنية باملياه على األقل              
السياسات الوطنية لإلمداد باملياه الصاحلة للشرب يف األوساط الريفية وشـبه احلـضرية يف              (

  .بالنظر إىل ما تتحلى به من دقة يف اإلدارةصندوق ة ما تشغل املرأة وظيفة أمني وعاد). توغو
ويتيح هذا التنظيم الذي ُوضع الستغالل هذه اهلياكل وصيانتها إشراك املرأة يف إدارة               -١١٥

اخلدمة وإدارة األموال من جهة، ويـضمن     مثن  يف جمال أساليب تسديد     خاصة  مراكز املياه، و  
احتياجات عادات و تناسب مع   تلمياه الصاحلة للشرب    لصول على خدمة    من جهة أخرى احل   

  .من بينهم النساء يف املقام األولوخمتلف أمناط املستخِدمني 
املرأة الريفية على الرعاية الصحية، فإن الردود املقدمـة         مبسألة حصول   وفيما يتعلق     -١١٦

  .تنطبق عليها أيضاً ١٥على املسألة 
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  :ليم النساء الريفيات اُتخذت اإلجراءات التاليةوفيما يتعلق بتع  -١١٧
جمعات النسائية اليت تعمل يف أنشطة اإلنتاج الزراعي        تتاحة دورات حمو األمية لل    إ •

  واإلنتاج الزراعي الرعوي واألعمال احلرفية؛
تعليم امرأة القراءة والكتابة يعين التحاق ثالث فتيـات         "وضع استراتيجية بعنوان     •

حمو األمية للمرأة وزيادة عدد الفتيات امللتحقـات        " مشروع   عن طريق " باملدرسة
أن النساء املتعلمات يكن أكثـر      حقيقة  وتستند هذه االستراتيجية إىل     . "باملدرسة

استعداداً إلرسال بناهتن إىل املدرسة وحيرصن على مواظبتـهن علـى املدرسـة             
  وجناحهن فيها؛

األمية بـشأن إدراج قـضايا      وضع كتيبات لتدريب املشرفني والعاملني على حمو         •
  اجلنسني يف برامج حمو األمية؛

 مشرفاً وعامالً على حمو األمية يف جمال إدراج قضايا اجلنسني يف            ١٥٠تدريب حنو    •
  برامج حمو األمية؛

إعداد وثائق ملا بعد حمو األمية لصاحل النساء والفتيات اللـوايت تعلمـن القـراءة                •
  والكتابة؛

 حمددة بشأن احملاسبة املبسطة وإدارة األنـشطة املـدرَّة     تنظيم دورات تدريبية تقنية    •
ـ      للدخل لصاحل النساء امللمات بالقراءة والكتابة        ات اجلـدد األعـضاء يف التجمع

  .اإلنتاجية
وقد أتاحت اجلهود اليت بذلتها احلكومة بدعم تقين ومايل مـن شـركائها علـى                 -١١٨

                 / مشاريع كـبرية احلجـم حـىت أيـار         املستويات الوطين والثنائي واملتعدد األطراف تنفيذ     
  :، وقد أسفرت هذه املشاريع عن نتائج مرضية٢٠١٢مايو 

   مركز؛١٧ ٠٠٠فتح أكثر من  •
   متطوع يعمل على حمو األمية ممن تلقوا التدريب؛٣٥ ٠٠٠ •
  يف جمال تقنيات حمو األمية وما بعد حمو األمية وطرائقها؛زهاء مئة شخص تدريب  •
 مكتبة يف القرى جمهزة أساساً مبؤلفات كُتبت باللغات املـستخدمة يف        ٢٥٠إنشاء   •

  .  وعقد نواٍد للكتاب داخل هذه املكتبات،حمو األمية
  .وجتدر اإلشارة إىل أنه ال يزال يلزم بذل املزيد من اجلهود  -١١٩
 ولذلك، ُيعتزم اختاذ إجراءات، مثل تدريب املدربني يف جمال املساواة بني اجلنـسني              -١٢٠

وحمو األمية فضالً عن إنشاء حمفل وطين حملو األمية والتعليم غري الرمسي أيضاً، ويرمي هـذا                
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              احملفل إىل التفكري يف تنويع العروض التربوية لصاحل النـساء والفتيـات الـشابات اللـوايت                
  .مل يلتحقن باملدرسة أو التحقن هبا واستبعدن من نظام التعليم الرمسي

 أيضاً زيادة معدالت حمو     ان الوطنية حملو األمية وتنفيذها سيتيح     ةإن اعتماد السياس  و  -١٢١
  . زيادة قدراهتن على املشاركة يف التنمية،األمية بني النساء وبالتايل

  : ميكن اإلشارة إىل ما يلي،وفيما يتعلق بإتاحة فرص العمل  -١٢٢
 إطار برنـامج جتهيـز      مشروع إدماج الفتيات الشابات املتخلفات عن املدرسة يف        •

بـدعم مـن    " الفتيات يف الزراعة  "الطماطم يف منطقة السافانا عن طريق مشروع        
وقد ". Fondazione Milano per Expo 2015"املؤسسة اإليطالية فونداتسيوين ميالنو 

 ،وعالوة على ذلك.  فتاة يف الوسط الريفي من هذا املشروع٣٩استفاد ما جمموعه 
ويل مركز لالبتكار وتدريب النساء يف مدينة داباونغ وسـبع          ُيسهم املشروع يف مت   

  وحدات جتهيز يف املنطقة الريفية؛
ديـسمرب  /جمعات املنفذ يف كـانون األول     تمشروع دعم األنشطة االقتصادية لل     •

ة للدخل اليت تـضطلع      الذي يركز بصفة خاصة على متويل األنشطة املدرِّ        ،٢٠٠٨
  .مبعدالت فائدة خمفضةهبا النساء 

كما أتـاح،     فرنكاً ٣ ٦٨٤ ١٨٤ ٠٢١ حشد   ٢٠١١هذا املشروع يف عام     أتاح  و  -١٢٣
 ٢٦ ٤٧٧ أي   ،جتمعـاً  ٢ ٥٦٢إىل  منح قـروض     ،٢٠١١ديسمرب  / كانون األول  ٣١حىت  

 يف املائة من النساء يف املناطق الريفية بالشراكة مع االحتـاد العـام              ٧٢ من بينهم    ،مستفيداً
سة املرأة ومجعيات حتقيق املكاسـب علـى الـصعيدين          للتعاونيات اخلاصة باالدخار ومؤس   

  .االقتصادي واالجتماعي واملصرف الشعيب لالدخار واالئتمان واملصرف اإلقليمي للتضامن
 عضواً مـن أعـضاء      ٤٩٠، خضع   املشروعبعنصر التدريب اخلاص ب   وفيما يتعلق     -١٢٤

 العمل التعاونية واألنشطة  للتدريب يف جمال آليات، وأغلبيتهم من النساء الريفيات    ،التجمعات
ة للدخل واملشاركة يف التعاونيات والقيادة وإدارة القروض وتعبئة املـدخرات وتنفيـذ             املدرِّ

  الربط الشبكي بني املنظمات وتسويق املنتجات وإعداد خطط لألعمال التجارية؛
 وهـو   ، النسائية تجمعات وضعته ال  ، الذي برنامج إعداد منصات متعددة الوظائف     •

           /جمعات اسـُتهل يف نيـسان     تطور ملشروع دعم األنشطة االقتصادية لل     شكل م 
وقد اختريت للدراسـة يف     .  بدعم من برنامج األمم املتحدة اإلمنائي      ٢٠٠٩أبريل  

   حمافظة؛١٢ قرية تقع يف ٢٥املرحلة التجريبية 
 الـذي   ،يبرنامج تقدمي الدعم إىل املشاريع الصغرية املنفذة على صعيد اجملتمع احملل           •

 من بينها ستة    ، سبعة عشر مشروعاً صغرياً للهياكل األساسية      ٢٠١١حقق يف عام    
مستودعا ختزين  عقود على مستوى احملافظة وثالثة عقود على مستوى املقاطعات و         
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حل النساء الريفيات حتديداً يف املناطق اليت وضعت فيهـا املنـصات املتعـددة              لصا
  الوظائف؛

 لـصاحل   ٢٠٠٩ الذي بدء بـه منـذ عـام          "والدرنيةالنباتات اجلذرية   "مشروع   •
زيو وهاهو وبليتـا    (النسائية إلنتاج املنيهوت يف أربع حمافظات جتريبية        تجمعات  ال

  ؛)وأَسويل
 ٢٦ ٠٠٠جتربة إنشاء رابطة تعاونية لالدخار واالئتمان تضم حنو         وازه  كجتري يف    •

  امرأة بدعم من االحتاد العام الحتادات التجمعات النسائية؛
إصدار ونشر دليل يتضمن فرص العمل املتاحة للفتيات والنـساء يف احملافظـات              •

وميثل هذا الدليل أداة للمساعدة على صنع القـرار للفتيـات           . واحملافظات الفرعية 
  ع على العمل احلر يف هذه األوساط؛يشجبغية التوالنساء 

امل للقضاء علـى    ويتعلق األمر بربنامج متك   . الربنامج املشترك بني بلديات األلفية     •
 يف  ٢٠٠٨الفقر وحتقيق األهداف اإلمنائية لأللفية، وهو برنامج استهل منذ عـام            

املرحلة التجريبية اليت تشمل بلدييت كونتواري و ناكي إست يف منطقة الـسافانا             
واهلدف من الربنامج هو اإلسهام يف      ). وهي بلديات تعترب أفقر البلديات يف توغو      (

           قيق األهداف اإلمنائية لأللفيـة بتحـسني دخـل الفقـراء           القضاء على الفقر وحت   
  . مع مراعاة جانب املساواة بني اجلنسني،٢٠١٢ يف املائة حبلول عام ٢٥بنسبة 

         الـذي سـيعدل    اجلاري تنقيحه،   وإن مشروع قانون األحوال الشخصية واألسرة         -١٢٥
  .٢٠١٢لوطنية وميكن اعتماده قبل هناية عام  هو حالياً قيد النظر يف اجلمعية ا،٣٩١املادة 
بيد أنه جيري اختاذ تـدابري      .  وطنية تتعلق بالعقارات   ةوجد بعد يف توغو سياس    توال    -١٢٦

  : ويتعلق األمر مبا يلي. وإجراءات من أجل تشجيع حصول املرأة على األراضي
 مراجعة   معنية بدراسة  ٢٠١٠سبتمرب  /إنشاء جلنة مشتركة بني الوزارات يف أيلول       •

 خمتلف النصوص القانونية املتعلقة بالعقارات وحتديثها؛ 

 جيري اعتماد دراسة تشخيصية إلعداد قانون يتعلق بالعقارات؛  •

 مـن أجـل تـسليمها       ٢٠١١حتديد مناطق منظمة لالستغالل الزراعي منذ عام         •
طق  يف املائة مـن املنـا      ٦٠( مع إيالء األولوية للنساء يف عملية التوزيع         ،للمنتجني

، ٢٠١٢مـايو   / وأيـار  ٢٠١١ويف الفترة ما بني عـام       ). املخصصة هلذا الغرض  
 ُخّصصت عشرة مواقع هلذا الغرض؛ 

مشروع دعم للتنمية الزراعية يف توغو يتيح للمرأة والرجل احلصول على وسـائل              •
اإلنتاج بشكل منصف وعادل يف إطار تنفيذ الربنامج الوطين لالستثمار الزراعـي            

 ؛ واألمن الغذائي
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 بتدريب وتوعية احملافظني والزعماء التقليـديني والزعمـاء         ٢٠١١القيام منذ عام     •
الدينيني وُمالك األراضي واألطراف الفاعلة الرئيسية األخرى يف اجملتمعات احملليـة           

واهلدف من تدريب هـذه     . بقضايا اجلنسني وإمكانية حصول املرأة على األراضي      
ية أفضل الستيعاب نصوص قانونية حديثـة       اجلماعات املستهدفة هو إتاحة إمكان    

وسيـسهم ذلـك يف إزالـة       . وتطبيقها لصاحل اجملتمعات احمللية، وال سيما النساء      
ة والثقافية بالعمل بفعالية على القضاء على مجيـع أشـكال           ـالعقبات االجتماعي 

مت ولـذلك،   . ا يف احلصول على األراضي    ـالتمييز ضد املرأة، وبصفة خاصة حقه     
 ٣٥وى اإلقليمي، منها    ـة على املست  ـ شخصية حملي  ١٧٥تدريب   ٢٠١١يف عام   
              إتاحـة التـدريب     ٢٠١٢ومن املتوقـع يف عـام       .  زعيماً تقليدياً  ١٤٠حمافظاً و 

احملافظون والزعماء التقليـديون والزعمـاء      ( جهة فاعلة حملية     ١ ٤٠٠ملا جمموعه   
) لشعبية واجملموعات والرابطـات الدينيون ومالك األراضي ومسؤولو جلان التنمية ا  

 جهة فاعلة حملية بالفعل للتدريب ٤٨٠وخضع ما جمموعه  . يف مجيع حمافظات البلد   
 .٢٠١٢مايو /أبريل وأيار/يف الفترة ما بني نيسان

  النساء احملتجزات    

   من قائمة القضايا واملسائل املطروحة١٧الرد على الفقرة     
 من النـساء يف مجيـع       ١٠٢هناك ما جمموعه    ، كان   ٢٠١٢أبريل  / نيسان ٣٠يف    -١٢٧

  . مدانة١٧ متهمة و٢٨حمتجزة وامرأة  ٥٧ من بينهن ،سجون البلد
  . وحتتجز النساء يف جناح منفصل عن الرجال يف قسم غري مكتظ بالسجينات  -١٢٨
ال توفر للسيجنات خدمات صحية خمتلفة عن       و. وال توجد سجون خمصصة للنساء      -١٢٩

ومع ذلـك،   .  اخلاصة حيصلن على رعاية طبية معينة لتلبية احتياجاهتن      السجناء وال   خدمات  
. قبل الـوالدة   عندما تكون السجينة حامالً ُيسَمح هلا بالذهاب مبعية احلراس لالستشارة ما          

فإهنا ُتنقَل على الفور    املخاض  ولذلك عندما تبدأ    . وُيمَنع ترك املرأة لتضع مولودها يف السجن      
  .كإىل مركز صحي لتلد هنا

،  حارس سجن  ٤٧٦مت تعيني   بيد أنه   . وحالياً ال تشرف حارسات على السجينات       -١٣٠
وسـتكلَّف  . حالياً للتدريب ، وهم خيضعون     يف املائة  ٢٢,٦ نساء، أي ما نسبته      ١٠٥منهم  
  . لنساء حبراسة السجيناتهؤالء ا
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  الزواج واحلياة األسرية    

  ئل املطروحة من قائمة القضايا واملسا١٨الرد على الفقرة     
وهـذا  . اعتمدت احلكومة بالفعل مشروع قانون األحوال الشخصية واألسرة املنقح          -١٣١

  . ٢٠١٢املشروع هو حالياً قيد الدراسة يف اجلمعية الوطنية وميكن اعتماده قبل هناية عام 
وتندرج مراجعة قانون األحوال الشخصية واألسرة اليت تقوم هبا احلكومة يف سياق              -١٣٢
فهذا القانون يستجيب لـشاغل     . ن جمرد مواءمته مع االتفاقية اليت حتمي حقوق املرأة        أعم م 

ويعـين  .  ومها عنصران ال غىن عنهما للتنمية املستدامة       ،احلكم الرشيد واإلدارة اجليدة للعدالة    
  .ذلك أنه جيري إنشاء آلية لتحديث القوانني ومواءمتها

 من أجل سحب بعـض األحكـام    ،زمع اختاذها  أومن امل  ،وقد اختذت التدابري التالية     -١٣٣
  . التمييزية من قانون األحوال الشخصية واألسرة

وحيتفظ مشروع قانون األحوال الشخصية واألسرة دوماً مبكانـة الـزوج كـرب               -١٣٤
  . بيد أن املرأة تضطلع مع زوجها باملسؤولية املشتركة املعنوية واملادية عن األسرة. لألسرة
 باختيار مسكن األسرة من قبل الزوج يف غياب اتفاق متبادل، ُعـدِّلت             وفيما يتعلق   -١٣٥
ويف حال عدم االتفاق بني الزوجني، ميكن ألحـدمها أن يعـرض            .  من القانون  ١٠٤املادة  

  .ليفصل فيها وفقاً للمصلحة العليا لألسرةالقضية على القاضي 
ويـنص  . ات أطفاهلن قائمـة   وال تزال العقبات اليت تواجهها األرامل يف إدارة ممتلك          -١٣٦

على عقوبة بالسجن تتراوح ما بـني سـنة   العقوبات اجلاري تنقيحه    املشروع األويل لقانون    
 فرنك على كـل شـخص       ٥ ٠٠٠ ٠٠٠ إىل   ٥٠٠ ٠٠٠وثالث سنوات ودفع غرامة من      

  .يثبت أنه مذنب بارتكاب ممارسة التمييز ضد النساء على النحو الوارد يف االتفاقية
ان من الصحيح أن التشريع املتعلق باملرياث ال ينطبق بشكل تلقـائي، فـإن              وإذا ك   -١٣٧

 ويـنص   ٣٩١يعدل املادة   اجلاري تنقيحه   مشروع تعديل قانون األحوال الشخصية واألسرة       
على أنه يف حال عدم وجود اخليار أمام األزواج بني العرف وأحكام القانون فإهنم يعتـربون                

  .ق أحكام القانونتلقائياً أهنم قد اختاروا تطبي
بتعدد الزوجات املذكور يعترف مشروع قانون األحوال الشخصية واألسرة     ما زال   و  -١٣٨

  . ومع ذلك فإن الزواج األحادي هو شكل الزواج الوارد يف القانون العام. والزواج األحادي
  .نيلن مينع مشروع قانون العقوبات تعدد الزوجات لكنه سيجّرم اقتران املرأة برجلو  -١٣٩
            على الـزواج املبكـر لكـن       العقوبات اجلاري تنقيحه    وال يعاقب مشروع قانون       -١٤٠
 من قانون الطفل يعاقب اآلباء واألوصياء القانونيني على الطفـل أو الـسلطات              ٢٧٣املادة  
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املسؤولة عن قبول موافقة الطفل وتسجيل الزواج بالسجن ملدة تتراوح ما بني سنة وثـالث               
  . فرنك١ ٠٠٠ ٠٠٠ إىل ١٠٠ ٠٠٠بدفع غرامة من سنوات و

 ،أ من القانون نفسه مجيع أشكال العبودية أو املمارسات املماثلـة        ٢٦٤وحتظر املادة     -١٤١
 من القـانون علـى      ٤١٤وتنص املادة   . ن والرق والعمل القسري واإلجباري    كعبودية الديَ 

 ١٠ و ٥ ملدة تتراوح ما بني      معاقبة كل شخص تثبت إدانته بالقيام هبذه املمارسات بالسجن        
  . فرنك١٠ ٠٠٠ ٠٠٠ إىل ٥ ٠٠٠ ٠٠٠سنوات وبدفع غرامة من 

على فرض عقوبة علـى     العقوبات املذكور   وإضافة إىل ذلك، ينص مشروع قانون         -١٤٢
 االستعباد اجلنسي واالسترقاق يف إطار اجلرائم املرتكبة ضد اإلنسانية تتراوح مابني الـسجن            

  .اجلرمية والظروف اخلاصة للجاينتبعاً خلطورة  عاماً ٣٠ملدة املؤبد والسجن 
. زواج األرملة من شقيق زوجها املتوىف وتطليق الزوجـة لن حيظر قانون العقوبات    و  -١٤٣

بيد أن هذا النص سيعاقب على حاالت العنف املرتبطة بأي شكل مـن أشـكال الـزواج                 
  .القسري
اهتمام السكان إىل مزايا عقد القران ويضطلع بأنشطة توعية وإعالم وتدريب لتوجيه        -١٤٤

ستخضع تدرجيياً ألحكام قانون    الزجيات  ذلك، فإن مجيع    بو. أمام موظف األحوال الشخصية   
  .األحول الشخصية واألسرة

  التصديق على الربوتوكول االختياري لالتفاقية    

   من قائمة القضايا واملسائل املطروحة١٩الرد على الفقرة     
وأرسل مشروع  .  التصديق على الربوتوكول االختياري لالتفاقية     اتشرع يف إجراء    -١٤٥

 إىل األمانة العامـة     ٢٠١٢أبريل  / نيسان ١٦القانون الذي جييز التصديق على هذا النص يف         
  .للحكومة من أجل دراسته واعتماده يف جملس الوزراء

 مـن   ٢٠ من املـادة     ١وتدور مناقشات حول النظر يف قبول التعديل على الفقرة            -١٤٦
  .االتفاقية

        


