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  قدمةم    
 من اتفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييز ضـد املـرأة،            ١٨وفقاً ألحكام املادة      -١

 اللجنة املعنية بالقـضاء علـى   على ٢٠٠٦يناير / كانون الثاين١٨عرضت حكومة توغو يف    
التمييز ضد املرأة تقريرها األويل وكذلك التقارير الدورية الثاين والثالث والرابع واخلـامس             

  .اجملمعة يف وثيقة واحدة
وكان يتعني على توغو، مبوجب املادة نفسها، تقدمي تقريريها الدوريني السادس والسابع              -٢

يل، ولكنها تـأخرت يف   على التوا  ٢٠٠٨أكتوبر  / وتشرين األول  ٢٠٠٤أكتوبر  /يف تشرين األول  
ومن ). ٢٠٠٦يناير  / كانون الثاين  ١٨(إرساهلما بسبب التباطؤ املسجل يف تقدمي التقارير السابقة         

 أن تقدم تقريريها الـسادس والـسابع يف         على توغو، وفقاً لتوصيات اللجنة،    مث، فقد كان يتعني     
ـ . ٢٠٠٨أكتوبر /وثيقة واحدة يف تشرين األول     صعوبات املتـصلة جبمـع   غري أنه وبالنظر إىل ال

  . االلتزام يف اآلجال املطلوبةالبيانات، فإن توغو مل تتمكن من الوفاء هبذا
ذا التقرير اجملّمع التدابري التشريعية والقضائية واإلدارية، والتدابري األخرى         ويعرض ه   -٤

ة، وكذلك  اليت اعتمدهتا توغو إلنفاذ أحكام اتفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييز ضد املرأ            
  :اثنني مهاجزأين ويتضمن التقرير . الصعوبات اليت اعترضتها

 اجلزء األول، وقد ُخصص لتقدمي معلومات عامة عن توغو؛ •

اجلزء الثاين، وُيقّدم معلومات عن اجلهود املبذولة وفقاً للمواد اإلجرائية الـست عـشرة       •
  .املدرجة يف االتفاقية) ١٦(

فضل الدعم املايل الذي قدمه برنامج األمم املتحـدة         صياغة هذا التقرير ب   تسىن  قد  و  -٥
ويف هذا الصدد، تعرب حكومة توغو عن امتناهنا العميق هلذه املؤسسة التابعة لألمم             . اإلمنائي
  . املتحدة

  اجلزء األول    
   بيانات عامة عن توغو    

  اإلطار اجلغرايف  -١  
 هذا التقرير األويل    من ١٢ و ١١ و ١٠ و ٩الصفحات  ال تزال املعلومات الواردة يف        -٦

اجملمع واملتعلقة باملناخ واهليدروغرافيا والنباتات والـتعمري واجملموعـات اإلثنيـة واللغـات           
وفيما يتعلق باملناخ، فقد لوحظ أن كميات األمطـار         . والديانات معلومات صاحلة إىل اآلن    

ىل حدوث   قد شهدت ارتفاعاً شديداً، وأدت إ      ٢٠٠٨ و ٢٠٠٧ و ٢٠٠٦املتهاطلة يف أعوام    
  .فيضانات وأضرار مادية وبشرية كبرية
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   السكان واملؤشرات الدميغرافية  -٢  

  السكان  ١-٢  
 نسمة، مع تـسجيل     ٥ ٥٩٦ ٠٠٠ بزهاء   )١(٢٠٠٨قُّدر عدد سكان توغو يف عام         -٧

اسـتبيان  "ووفقاً الستقصاء .  نسمة يف الكيلومتر املربع الواحد    ٩٨كثافة سكانية وصلت إىل     
    ، فإن اهليكـل العمـري للـسكان        ٢٠٠٦الذي أُجري يف عام     " ية للرفاه املؤشرات األساس 

 سنة؛ ١٥ من أفراد هذه الفئة عن     يف املائة  ٤٣,٧يتميز بالنسبة العالية للشباب، إذ تقل أعمار        
     يف املائـة   ٣,٩ سنة؛ وتبلغ أعمـار      ٦٤ و ١٥منهم ما بني    يف املائة    ٥٢,٤وتتراوح أعمار   

  . سنة فما فوق٦٥منهم 
 يف املائة  ٥٠,٤وتصل نسبة اإلناث، عند تصنيف السكان حبسب نوع اجلنس، إىل             -٨

؛ وهو ما يعين حدوث اخنفاض طفيف يف نسبة النـساء           يف املائة  ٤٩,٦وتبلغ نسبة الذكور    
  ).١٢الصفحة (مقارنة بالنسبة املسجلة يف التقرير السابق 

كرب حجماً يف املناطق الريفيـة؛      وتشكل نسبة الشباب الفئة السكانية املُعالة، وهي أ         -٩
  .يف املناطق احلضريةيف املائة  ٣٦,٩ مقابل يف املائة ٤٧,٢وتصل يف هذه املناطق إىل 

حبسب مكان  )  سنة ٦٤-١٥(ويتفاوت معدل توزيع السكان القادرين على العمل          -١٠
 يف املناطق   ائةيف امل  ٤٨,٢ يف املناطق احلضرية مقابل      يف املائة  ٦٠,٦فهم ميثلون نسبة    . اإلقامة
    سـنة   ٦٥وال تشكل الفئة العمرية الثالثة، أي فئة األشخاص الذين تبلغ أعمـارهم             . الريفية

يف  ٤,٧ و يف املائة  ٢,٤وهي تتراوح ما بني     . فما فوق، سوى نسبة ضئيلة من هؤالء السكان       
  . يف املناطق احلضرية والريفية على التوايلاملائة
) ١٢، الـصفحة    ٣-١(ملتساوي الذي سجله التقرير السابق      ال يزال التوزيع غري ا    و  -١١

  .قائماً إىل اآلن

  معدل زيادة السكان  ٢-٢  
  .، وهو معدل زيادة السكان الوارد يف التقرير السابقيف املائة ٢,٤مل يتغري معدل   -١٢

  حجم وتكوين األسر املعيشية  ٣-٢  
غري أن احلجم   . ت صاحلة إىل اآلن   ال تزال املعلومات الواردة يف التقرير السابق معلوما         -١٣

.  أشـخاص ٤,٦ أشـخاص إىل    ٥,٤ من   ٢٠٠٦املتوسط لألسر املعيشية قد اخنفض منذ عام        
 يف املنـاطق احلـضرية   يف املائة ٤,٢ وخيتلف هذا احلجم أيضاً حبسب الوسط، حيث يصل إىل   

  ). ٢٠٠٦ استبيان املؤشرات األساسية للرفاه،( يف املناطق الريفية يف املائة ٤,٩وإىل 
__________ 

  .تقديرات اإلدارة العامة لإلحصاء واحلسابات الوطنية  )١(
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  الوالدات واخلصوبة  ٤-٢  
  ١اجلدول 

  توغوالجتماعية الدميغرافية يف املؤشرات ا  
 مستوى املؤشر 

 نوع املؤشر
الدراسة االستقصائية الدميغرافية والصحية 

 ١٩٩٨الثانية يف توغو لعام 
تقديرات عام 

٢٠٠٦ 

 -- ٤١ )٪(معدل وفيات املواليد 

 -- ٣٩ )٪(ر معدل وفيات املواليد املتقدمي العم

 ٧٧ ٨٠ )٪(معدل وفيات الرّضع 

 -- ٧٢,٣ )٪(معدل وفيات األطفال 

 ١٢٣ ١٤٦,٣ )٪( األطفال -معدل وفيات الرّضع 

  سنة٥٤,٩  سنة٥٦,٥ )للرجال(العمر املتوقع عند الوالدة 

  سنة٦٠,٥  سنة٥٨,٥ )للنساء(العمر املتوقع عند الوالدة 

  سنة٥٧,٦  سنة٥٧,٥ )سني معاًللجن(العمر املتوقع عند الوالدة 

 ١٢ ١٣ )٪(معدل الوفيات اإلمجايل 

 ٣٧ ٣٧ )٪(معدل الوالدات اإلمجايل 

 ٢,٤٠ ٢,٤٠  )٪(معدل التزايد الطبيعي 

 ٥,٤ ٥,٤ )متوسط عدد األطفال لكل امرأة(معدل اخلصوبة اإلمجايل 

 -- ٤٧٨ ) من املواليد األحياء١٠٠ ٠٠٠لكل (معدل وفيات األمهات 

  .اإلدارة العامة لإلحصاء واحلسابات الوطنية : صدرامل

اخنفض معدل وفيات الرّضع    ( حدوث تقدم يف بعض القطاعات       ١ويتبّين من اجلدول      -١٤
      ، واخنفـض معـدل وفيـات   ٢٠٠٦ يف عام يف املائة ٧٧ إىل ١٩٩٨ يف عام   يف املائة  ٨٠من  

، يف  )٢٠٠٦ يف عام    يف املائة  ١٢٣  إىل ١٩٩٨ يف عام    يف املائة  ١٤٦,٣األطفال من    - الرّضع
وكمثال علـى   . حني بقيت بعض القطاعات ثابتة على حاهلا أو شهدت تراجعاً يف هذا الصدد            

وسـُتجرى دراسـات    .  عاماً ٥٤ عاماً إىل    ٥٦,٥ذلك العمر املتوقع للرجال الذي تراجع من        
  . لتحديد أسباب ذلك

وقع عند الوالدة للجنسني معاً، وعلـى       ويف املقابل، مل يطرأ أي تغري على العمر املت          -١٥
  .بيعي، ومعدل اخلصوبة اإلمجايلمعدل الوالدات اإلمجايل، ومعدل التزايد الط
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. ومع ذلك، فقد اعتمدت احلكومة خططاً استراتيجية من أجل حتـسني األوضـاع        -١٦
  .)٢(٢٠٠٦-٢٠٠٢ووضعت تبعاً لذلك اخلطة الوطنية للتنمية الصحية للفترة 

   االقتصاديةالتنمية   -٣  

  والصيداإلنتاج احليواين الزراعة و  ١-٣  
 من التقرير األويل والتقارير     ١٨ و ١٧ و ١٦ال تزال املعلومات الواردة يف الصفحات         -١٧

  .الدورية الثاين والثالث والرابع واخلامس معلومات صاحلة إىل اآلن
ي بشكل طبيعي   ومع ذلك، جتدر اإلشارة إىل أنه ومع استئناف التعاون الذي سيؤد            -١٨
نتعاش االقتصاد الوطين، فإن وزارة الزراعة واإلنتاج احليواين والصيد أصبحت تـشكل            اإىل  

ويف هذا الصدد، فقد وضعت هذه الوزارة استراتيجية إنعـاش      . قطاعاً ذا أولية حلكومة توغو    
وقد تضمنت هذه   . ٢٠٠٨أغسطس  / آب ١١اإلنتاج الزراعي، واعتمدها جملس الوزراء يف       

راتيجية خطة عمل طارئة ترمي إىل حتسني اإلنتاجية الزراعية وزيادة دخـل املنـتجني              االست
، وضمان األمن الغذائي، وتعزيز الزراعة      ةوهي تساهم يف دخول العمالت األجنبي     . واملُنِتجات
وتتواءم هذه املبادرة مع األهداف اإلمنائية لأللفية ومع استراتيجية احلد من الفقـر             . املستدامة

  . تظل فيها الزراعة هي القطب األول للنمو الذي حيد من الفقراليت 
وباإلضافة إىل ذلك، فقد تسىن إجراء إصالح مؤسسي هلذه الوزارة بغيـة تعزيـز                -١٩

كما أصبح معهد تقدمي املشورة والدعم التقين ومعهد البحوث الزراعية يف           . جانبها التشغيلي 
اكل الصاحل العام اليت يغلب عليهـا الطـابع         توغو، ومها شركتان خمتلطتان، هيكلني من هي      

وجتدر اإلشارة أيضاً إىل أن وزارة الزراعة واإلنتاج احليواين والصيد قـد            . الزراعي والعلمي 
وضعت، بدعم من منظمة األمم املتحدة لألغذية والزراعة، برناجماً وطنياً لألمن الغذائي، وقُدم 

ذ هذا املشروع يف االعتبار شواغل الفئـات        ويأخ. ٢٠٠٨سبتمرب  /مشروعه النهائي يف أيلول   
  .ألشد احتياجاً، وال سيما النساءا

  املناجم والطاقة واملوارد املائية والصناعات  ٢-٣  
من أجل حتسني مستوى إدارة املؤسسات يف خمتلف القطاعات، أجـرت الدولـة               -٢٠

ومن . ؤسساتعمليات إعادة هيكلة من خالل إدخال تغيريات على النظام األساسي هلذه امل           
مث، فإن مكتب توغو للفوسفات، وهو املؤسسة اليت عرفت بعد خصخصتها باسم اجملموعـة              

وحتولت هيئـة   .  الشركة اجلديدة للفوسفات يف توغو     ولية لألمسدة، قد أصبح يشكل اآلن     الد

__________ 

جه التقدم احملرزة عقب اعتماد هذه اخلطة الوطنية املتعلقة بالتنميـة الـصحية، ُيرجـى               لإلطالع على أو    )٢(
  .١٢الرجوع إىل التطورات املتعلقة بإمكانية احلصول على اخلدمات الطبية يف إطار املادة 
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الكهرباء يف توغو لتصبح شركة الطاقة الكهربائية يف توغو؛ وحتولت سلطة املياه يف توغـو               
  .هيئة املياه يف توغولتصبح 

وقد تركت هذه التغيريات املختلفة اليت طالت النظام األساسي آثاراً على الـصعيد               -٢١
  .االجتماعي، وال سيما يف جمال تقليص أعداد املوظفني

  املؤسسات املالية وشركات التأمني  ٣-٣  
 ٢٣ إىل   ١٩ن  ال تزال املؤسسات املالية وشركات التأمني املشار إليها يف الصفحات م            -٢٢

       اجلهـود  ومع ذلك، فال بد من اإلشـارة إىل       . من التقرير السابق متارس نشاطها إىل حد اليوم       
        اليت بذلتها الدولة من أجل تعزيز مشاركة املرأة يف التنميـة االقتـصادية ومـن مث تعزيـز                 

  .أسباب متكينها
 ضرورياً من أجـل حتقيـق       دو مطلباً وكذلك فإن متويل هذه األنشطة االقتصادية يب        -٢٣

ومن هذا املنظور فقد اعُتمدت بشكل متتابع االستراتيجيتان الوطنيتـان          . هدف متكني املرأة  
، واللتان أكـدتا تأكيـداً      ٢٠١٢-٢٠٠٨ و ٢٠٠٨-٢٠٠٤للتمويل البالغ الصغر للفترتني     

إتاحـة  ن  وتستهدف هاتان االستراتيجيتا  . خاصاً على األنشطة اليت متارسها املرأة يف الغالب       
أو األسر املعيشية اليت ال تستطيع احلصول على اخلدمات املالية التقليدية           /والفرصة أمام املرأة    

  .خدمات التمويل البالغ الصغر لتستفيد من
ومن مث فقد أدت هذه الرؤية اليت تبنتها الدولة كما أدت توقعات استئناف التعاون                -٢٤

، إىل جتدد االهتمـام     ٢٠٠٤أبريل  / نيسان ٢٤ يف    التزاماً ٢٢ لمع توغو، عقب التوقيع على ا     
  .هبذا القطاع لدى اجلهات املالية الفاعلة، واملصارف وشركات التأمني يف هذه احلالة

  املصارف ونظام التمويل الالمركزي   ١-٣-٣  
باإلضافة إىل املؤسسات املصرفية املشار إليها يف التقرير الـسابق، فقـد أُنـشئت                -٢٥

 :يتعلق األمر مبا يليو. مؤسسات جديدة

ومراسـلوه يف أوروبـا هـم       . مصرف الساحل والصحراء لالستثمار والتجارة     •
 واحتاد املصارف العربية والفرنسية يف فرنسا؛ ) BIA(مصرف 

املصرف األطلسي لتوغو ومراسلوه هم مـصرف يب إن يب باريبـا، ومـصرف               •
  فرنسا؛ ومـصرف   فورتيس، واحتاد املصارف العربية والفرنسية، وتقع مجيعها يف       

، وسييت بنك يف بريطانيا العظمي؛ ومصرف برلينـر هانـدلز           ستاندرد تشارترد 
 انيا؛ ومصرف إي إن جي يف بلجيكا؛وفرنكفورت يف أمل

  ومراسله هو احتاد املصارف العربية والفرنسية؛للتضامناملصرف اإلقليمي  •

  ).اًصندوق االدخار يف توغو سابق(املصرف الشعيب لالدخار واالئتمان  •
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  .بنك املصرف الوطين لالستثمار ليصبح اليوم فاينانشلوعالوة على ذلك، فقد حتول   -٢٦
 ويالحظ على مستوى نظم التمويل الالمركزية ظهور عدد معني من املؤسـسات،             -٢٧

  :وهي على النحو التايل
  االستثمار يف اإلنسان؛مؤسسة •

  االدخار واالئتمان يف توغو؛شركاتاحتاد  •

 ؛م لالحتادات التعاونية لالدخار واالئتمان يف توغواالحتاد العا •

 .مؤسسة املرأة ومجعيات الكسب على الصعيدين االقتصادي واالجتماعي •

احتـاد   وهو ما ينطبـق علـى     . وقد أولت بعض هذه اهلياكل اهتماماً خاصاً باملرأة         -٢٨
علـى  ومؤسسة املرأة ومجعيات حتقيـق املكاسـب         شركات االدخار واالئتمان يف توغو،    

ويعرض اجلدول أدناه باألرقام نسبة النساء املـستفيدات        . الصعيدين االقتصادي واالجتماعي  
  .كات االدخار واالئتمان يف توغومن قروض احتاد شر

  ٢اجلدول 
   احتاد شركات االدخار واالئتمان يف توغوقروضنسبة النساء املستفيدات من 

 وع املستفيدينجمم الرجال املستفيدون النساء املستفيدات السنة
النسبة املئوية للنساء 

 القروض املستحقة املستفيدات

١ ٠٩٩ ٧٦٤ ٢٠٧ ٪ ٨٢,٨٢ ١ ٨٨١ ٣٢٣ ١ ٥٥٨ ٢٠٠٤ 

١ ١٦٠ ٥٤٦ ٠٢٦ ٪ ٧٣,٧٢ ٣ ٤٢٢ ٨٩٩ ٢ ٥٢٣ ٢٠٠٥ 

١ ٠٧١ ٧١١ ٩٤١ ٪ ٨١,٧٥ ٥ ٧٢٦ ١ ٠٤٧ ٤ ٦٧٩ ٢٠٠٦ 

١ ٢٢٨ ٠٣١ ٠٣٦ ٪ ٧٠,٢٢ ٩ ٢٧٩ ٢ ٧٩٣ ٦ ٥٨٦ ٢٠٠٧ 

١ ٥٧٨ ٨٤٧ ٢٢٦ ٪ ٥٣,٨٧ ١٠ ٣٧٦ ٤ ٧٨٦ ٥ ٥٩٠ ٢٠٠٨ 

  . الحتاد شركات االدخار واالئتمان يف توغوالتقارير السنوية : املصدر

ُيبّين اجلدول أعاله أن النساء ال يزلن يشكلن املستفيدات الرئيسيات من القـروض،             و  -٢٩
  . ٢٠٠٨حىت وإن كان االجتاه قد راعى على ما يبدو حتقيق شيء من التوازن يف عام 

 أن عدد النساء املستفيدات من قروض مؤسسة املرأة ومجعيات          ٣وُيالحظ يف اجلدول      -٣٠
 ٢٠٠٨ و ٢٠٠١الكسب على الصعيدين االقتصادي واالجتماعي قد ارتفع يف الفترة ما بـني             

 مستفيدة على الرغم من أن هذه الزيادة مل تكـن زيـادة             ١١ ٥٤٥ مستفيدة إىل    ٢ ٩٣٠من  
  .٢٠٠١ة أن القروض املمنوحة ما فتئت تتزايد منذ عام وميكن أيضاً مالحظ. خطية
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  ٣اجلدول 
املبالغ اليت منحتها مؤسسة املرأة ومجعيـات الكـسب علـى الـصعيدين االقتـصادي          

  واالجتماعي وعدد النساء املستفيدات يف كل سنة
 عدد النساء املستفيدات ) االحتاد املايل األفريقيفرنك(املبالغ املمنوحة  السنة

٢ ٩٣٠ ٥٥٠ ٣٧١ ١٥٨ ٢٠٠١ 
٣ ٧٣٤ ١ ٢٠١ ٠٧٦ ٩٤٥ ٢٠٠٢ 
٦ ٥٦٢ ٢ ٢٧٩ ٣١٤ ٩٥٠ ٢٠٠٣ 
٩٠٧٢ ٣ ١٢٢ ٧١٤ ٢٧٥ ٢٠٠٤ 
٥٠١٢ ٣ ٤٧٣ ٩٣٤ ٦١٥ ٢٠٠٥ 
٧ ٢٣٧ ٤ ٤٧٢ ٥٢٧ ٠٢٥ ٢٠٠٦ 
٩ ٧٣٦ ٦ ٠٢٠ ٤٠٥ ٦٠٠ ٢٠٠٧ 
١١ ٥٤٥ ٦ ٩٣٥ ٣٦٦ ٤٠٠ ٢٠٠٨ 

  .الصعيدين االقتصادي واالجتماعيمؤسسة املرأة ومجعيات الكسب على بيانات مقدمة من  : املصدر

حتاد العام لالحتادات التعاونية لالدخار واالئتمان يف توغو، فقد ارتفع فيما يتعلق باال و  -٣١
 يف كـانون    ٢٥٠ ٥٣٤ إىل   ١٩٩٩سـبتمرب   / يف أيلـول   ١٠٧ ٦٣٤عدد املستفيدين من    

  شخصاً من األشخاص الطبيعـيني الـذين       ٢٢٦ ٩٩٩، ومن بينهم    ٢٠٠٧ديسمرب  /األول
 يف املائة  ٣٧,٧٦، أي   )٣( امرأة ٨٥ ٧٢٤ رجالً مقابل    ١٤١ ٢٧٥: توزعوا على النحو التايل   

  . ١٩٩٩سبتمرب / يف أيلوليف املائة ٢٥,٧مقابل 
ال تتوفر مؤسسة االستثمار يف اإلنسان على بيانات مصنفة تتيح احلـصول علـى              و  -٣٢

  .النسبة املئوية للقروض املمنوحة للنساء فقط
القـروض  " تفيد بـأن     )٤(املرحلية للحد من الفقر    فإن ورقة االستراتيجية  عموماً،  و  -٣٣

 ٢٠٠٠قد تراوحت يف الفترة مـا بـني عـامي           "  التمويل البالغ الصغر   قطاعاملستحقة يف   
 فرنك مـن    ٨٠ ١٠٠  إىل  األفريقي فرنكات االحتاد املايل   فرنك من    ٦٢ ٣٠٠ من   ٢٠٠٤و

ويشكل سكان توغو األشد فقراً     .  لكل زبون  كمعدل سنوي   األفريقي فرنكات االحتاد املايل  
  .أكثر الفئات استفادة من قطاع التمويل البالغ الصغر

ويف . وقد شهد هذا القطاع على مدى السنوات القليلة املاضية منواً نسبياً مؤكـداً              -٣٤
يف  ١٧ بنسبة ٢٠٠٤ و٢٠٠٠الواقع، فقد ارتفع عدد الزبائن النشطني يف الفترة ما بني عامي 

؛ يف املائـة   ٥٠؛ وارتفعت الديون املستحقة بنسبة      يف املائة  ٧٦؛ وجمموع الودائع بنسبة     ئةاملا
علـى   وعالوة على ذلك، فقد هيمنت    . يف املائة  ٥٠ومتوسط الودائع عن كل زبون بنسبة       

__________ 

  .٢٠٠٨سبتمرب /وحدة دعم ومراقبة املؤسسات التشاركية أو تعاونيات االدخار واالئتمان، أيلول )٣(
  .٣٤ و٣٣، الصفحتان Document de stratégie de réduction de la pauvreté intérimaire: انظر )٤(
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قطاع التمويل البالغ الصغر املؤسسات التشاركية وتعاونيات االدخار واالئتمان اليت تعمل يف            
 ٨٧  حوايل ٢٠٠٤مؤسسات كانت متثل يف هناية عام       ) ٦( وتوجد منها ست     .هيئة شبكات 

 ٧٠ من الودائع، و   يف املائة  ٨١ من الزبائن، و   يف املائة  ٧٧ من املؤسسات املعتمدة، و    يف املائة 
  .  من القروض املستحقةيف املائة

ين من  مع ذلك، فإنه من األمهية مبكان مالحظة أن قطاع التمويل البالغ الصغر يعا            و  -٣٥
وباإلضافة إىل ذلك، فإنـه مل  . عدة ثغرات من بينها نقص املوارد البشرية واملشاكل التنظيمية      

يتسن تقييم اآلثار السلبية املترتبة عن أسعار الفائدة العالية اليت تطبقها مؤسـسات التمويـل               
  .غ الصغر يف جمال احلد من الفقرالبال

  شركات التأمني   ٢-٣-٣  
بيانات الواردة يف التقرير السابق، فإنه من اجلدير مالحظـة توقـف            باملقارنة مع ال    -٣٦

ويف املقابل، فقد ظهـرت شـركات   .  عن النشاطPrévoyance وAigle vieشركيت التأمني 
 ؛ وشـركة Beneficial Life Insuranceشـركة  : أخرى على مستوى السوق يف توغو، وهي

Fidelia Assurances ؛ وشركةNSIA-Togo ؛ وشركةFEDAS-Togo .  
  :من ناحية أخرى، ظهرت شركات مسسرة أخرى، وهي على النحو التايلو  -٣٧

 ؛CAREAS International شركة •

  االستشارات اإلدارية؛مكتب •

 ؛Afrique envergure شركة •

  توغو للسمسرة؛شركة •

 أمايف؛. مكتب السيد آيي أ •

 الشركة العامة الدولية للسمسرة؛ •

 تأمني الدويل؛ التأمينات وإعادة المسسرةشركة  •

  لسمسرة التأمينات وإعادة التأمني؛الدويلاملركز  •

  للتأمني وإعادة التأمني؛الوسيطةالشركة  •

 ؛Assur-Conseil شركة •

 شركة مراجعة احلسابات والدراسات واالستشارات يف جمال التأمني؛ •

  .Inter Assurancesمكتب  •
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    السلكية والالسلكيةالنقل واالتصاالت  ٤-٣  

  قلنال  ١-٤-٣  
معلومات صاحلة  ) ٢٤ و ٢٣الصفحتان  (ال تزال املعلومات املقدمة يف التقرير السابق          -٣٨

ومع ذلك، فقد تعرضت شبكة الطرق ألضرار بالغة عقب األمطار الطوفانية الـيت             . إىل اآلن 
وعلى سبيل املثال، فقـد     .  بوجه خاص  ٢٠٠٨ ويف عام    ٢٠٠٧ و ٢٠٠٦هتاطلت يف عامي    

 يف إحداث   ٢٠٠٨أغسطس  /يوليه وآب /اليت سقطت يف شهري متوز    تسببت األمطار الغزيرة    
  :اآلثار اخلطرية التالية

جسور يف كامل أرجاء اإلقليم الوطين، وهو مـا أدى إىل تعطـل             ) ٩(تدمري تسعة    •
 حركة املرور من مناطق اإلنتاج حنو مناطق االستهالك وارتفاع أسعار املواد الغذائية؛

وانئ والسكك احلديدية مما أدى إىل حدوث عجز تعطل حركة النقل على مستوى امل      •
  .على املستوى االقتصادي

بالنقل اجلوي، فقد ُعّينت توغو الستضافة مقر شركة جديدة للمالحة          وفيما يتعلق     -٣٩
      فريقيـة، األشركة اخلطـوط اجلويـة      ومن ناحية أخرى، فإن     . ASKYاجلوية، وهي شركة    

ع خبدمة توغو يف هذا اجملال، تشهد حالة إفـالس          وهي إحدى الشركات الرئيسية اليت تضطل     
  .٢٠٠٢منذ عام 

    السلكية والالسلكيةاالتصاالت  ٢-٣-٣  
    . صـاحلة إىل اآلن   ) ٢٤الـصفحة   ( ال تزال املعلومات املقدمة يف التقرير السابق املوحد         -٤٠

 مـن الـسكان   ائـة يف امل ٩٥,٢وال تتاح لنسبة . يف املائة  ٤,٨وال تتجاوز التغطية اهلاتفية نسبة      
  .)٥( منهم إمكانية الوصول إىل شبكة اإلنترنتيف املائة ٩٦,٣وال ميتلك . إمكانية استخدام اهلاتف

 عن رخصتها لتشغيل اتصاالت اهلاتف احملمول     Télécelوكذلك، فقد تنازلت شركة       -٤١
  . موف، وهي تشغل هذه اخلدمة حتت االسم التجاري Groupe Atlantiqueلشركة 

  سياحة واهلياكل األساسية الفندقيةال  ٥-٣  
) ٢٥ و ٢٤الـصفحتان   (ال تزال هنا أيضاً املعلومات الواردة يف التقريـر الـسابق              -٤٢

ومع ذلك، فقد شهد جمال اهلياكل األساسية الفندقية توقف فندق          . معلومات صاحلة إىل اآلن   
مساءها، عقب ختلي    فرباير، وإيكول لوبنن، وساراكاوا أ     ٢وغّيرت فنادق   . الباي عن النشاط  

وهو مغلق بشكل مؤقت بسبب     (الدولة عنها، وأصبح يطلق عليها على التوايل فندق كورنثيا          
وعالوة على ذلك، فهناك شبكة     . مريكري ساراكوا ، وفندق إيبيس، وفندق     )أشغال التجديد 
  .عة للقطاع اخلاصفندقية هامة تاب

__________ 

  .Document de stratégie de réduction de la pauvreté intérimaire: انظر )٥(
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ف إىل املواقع املـذكورة يف التقريـر        ويف جمال املواقع السياحية، فإنه يتعني أن ُيضا         -٤٣
  .السابق موقع كوتاماكو الذي صنفته اليونسكو تراثاً عاملياً

  التجارة  ٦-٣  

  تجارة الداخليةال  ١-٦-٣  
 من التقـارير    ٢٥ال تزال املعلومات املتعلقة بالتجارة الداخلية والواردة يف الصفحة            -٤٤

وبالرغم من ذلك، فإن البائعـات  . ىل اآلن السابقة املوحدة يف تقرير واحد معلومات صاحلة إ       
واملشهورات يف جمال جتارة املنسوجات يالقني يف الوقت احلـايل          " نانا برت "املعروفات باسم   

ومتتد هذه املنافسة لتـشمل     . منافسة شديدة من التجار اآلسيويني وال سيما الصينيون منهم        
  . أيضاً منتجات أخرى

  التجارة اخلارجية   ٢-٦-٣  
  ٤اجلدول 

  ٢٠٠٧-٢٠٠٠اخلارج خالل الفترة التبادالت التجارية لتوغو مع 
  )باألطنان: باملاليني من فرنكات االحتاد املايل األفريقي؛ والوزن الصايف: القيم(

 القيم الوزن الصايف

 الواردات الصادرات السنة
  الصادرات

 )تسليم ظهر السفينة(
  داتالوار

 امليزان التجاري )الثمن والتأمني والشحن(
معدل تغطية 

 )٪(الواردات 

٥٩,٤ ٩٣ ٤٨٥,٥٠- ٢٣٠ ٤٣٩,٢٠ ١٣٧ ٠٠٧,٧٠ ١ ٤٠٩ ٩١٣,٨ ٢ ٠١٥ ٤٧٣,٥٠ ٢٠٠٠ 

٦٢,١ ٩٨ ٥٢٨,٧٠- ٢٦٠١١٧,٧٠ ١٦١٥٨٩,٠٠ ١ ٨٧١ ٤٨٤,٧٠ ٢ ٦٥٠ ١٣٠,٦٠ ٢٠٠١ 

٦١,٨ ٩٨ ٥٢٨,٧٠- ٢٨٠ ٨٧١,٩٠ ١٧٣ ٦٢٢,٢٠ ١ ٩٥٧ ٨٦٩,٩٠ ٢ ٥١٨ ١١٧,١٠ ٢٠٠٢ 

٧٣,٤ ٨٧ ٩٠٩,٦٠- ٣٣٠ ٢٧٤,٨٠ ٢٤٢ ٣٦٥,٢٠ ٢ ٣١٠ ٧٠٧,١٠ ٣ ٨٦٢ ٧٣٨,٩٠ ٢٠٠٣ 

٧٣,٣ ٧٨ ٣٠٤,١٠- ٢٩٣ ٨٢١,٧  ٢١٥ ٥١٧,٦٠ ٢ ١٤٣ ٥٢٠,٨٠ ٣ ٢٣٣ ٥٤٤,٦٠ ٢٠٠٤ 

٦١,١ ١٢٢ ٢٩٠,٤٠- ٣١٤ ٣٥٢,٤٠ ١٩٢ ٠٦٢,٠٠ ١ ٩٤٥ ٩٦٨,٩٠ ٢ ٩٤٥ ٩٢٩,٣٠ ٢٠٠٥ 

٥٣,٢ ١٧٨ ٦٦٠,٩٠- ٣٨١ ٤٣٢,٩٠ ٢٠٢ ٧٦٦,٠٠ ٢ ٢٧٦ ٦٥٠,٤٠ ٣ ٥٠٥ ٥٥٠,١٠ ٢٠٠٦ 

٣٥,٧ ٢٤٢ ٠٩٤,٤٠- ٣٧٦ ٣١٠,٤٠ ١٣٤ ٢١٦,٠٠ ٢ ٢١٠ ٩٨٦,٣٠ ٢ ٦٢٧ ٨٧٩,٢٠ ٢٠٠٧ 

  .٢٠٠٧حولية اإلحصاءات التجارية اخلارجية، اإلدارة العامة لإلحصاءات، : املصدر

تضح من هذا اجلدول أن التبادالت التجارية لتوغو مع اخلـارج خـالل الفتـرة               ي  -٤٥
فرنكـات  مباليني  (والقيمة  ) باألطنان( قد ازدادت من حيث الوزن الصايف        ٢٠٠٧-٢٠٠٠

وفيما يتعلق بالوزن الصايف، فقد ارتفعت الصادرات       . واءعلى حد س  ) االحتاد املايل األفريقي  
  .٢٠٠٧ طناً يف عام ٢ ٦٢٧ ٨٧٩,٢٠ إىل ٢٠٠٠ طناً يف عام ٢ ٠١٥ ٤٧٣,٥من 
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       ٢٠٠٠ طنـاً يف عـام       ١ ٤٠٩ ٩١٣,٨٠وفيما يتعلق باالسترياد، فقد ارتفع من         -٤٦
  .٢٠٠٧ طناً يف عام ٢ ٢١٠ ٩٨٦,٣إىل 
، )تسليم ظهر الـسفينة   (دالت، وحتديداً من حيث الصادرات      بالنسبة إىل قيم التبا   و  -٤٧

  .٢٠٠٧ يف عام ١٣٤ ٢١٦,٠٠ إىل ٢٠٠٠ يف عام ١٣٧ ٠٠٧,٧٠فقد ارتفعت من 
 ٢٣٠ ٤٩٣,٢٠، فقد ارتفعت مـن   )الثمن والتأمني والشحن  (وبالنسبة إىل الواردات      -٤٨

 حتقيق ميـزان    وهو ما أدى إىل   . ٢٠٠٧ طناً يف عام     ٣١٦ ٣١٠,٤٠ إىل   ٢٠٠٠طناً يف عام    
  .٢٠٠٧ يف عام ٢٤٢ ٠٩٤,٤٠ إىل ٢٠٠٠ يف عام ٩٣ ٤٨٥,٥٠جتاري تطوري ارتفع من 

  التمويالت العامة ودين الدولة  ٧-٣  
مراعاة من توغو للصعوبات املسجلة يف جمال املالية العامة واملشار إليهـا يف التقريـر                 -٤٩

 إىل اليـوم، فقـد وضـعت يف         ، وللديون اليت ال تزال مرتفعة     )٢٩ و ٢٨الصفحتان  (السابق  
، وهي الوثيقـة الـيت تلتـزم    )٦( ورقة االستراتيجية املرحلية للحد من الفقر   ٢٠٠٨مارس  /آذار

ويف الواقع، فقد قُّدر الدين اخلارجي املستحق       . مبقتضاها بتعزيز تدابري املالية العامة وسداد ديوهنا      
 يف  فرنكات االحتاد املايل األفريقي     مليار فرنك من   ٧٨١على الدولة، مبوجب هذه الورقة، مببلغ       

           مليـاراً يف   ٧٨٣ ليـستقر عنـد      ٢٠٠٥ ملياراً يف عـام      ٨٢٠؛ وقد وصل إىل     ٢٠٠٤عام  
       وفيما يتعلق بالدين الداخلي، فقد تزايدت مبالغه املـستحقة حبيـث ارتفعـت             . ٢٠٠٦عام  
. ٢٠٠٦ ملياراً يف عام     ٣١١ و ٢٠٠٥ ملياراً يف عام     ٢٧٨ إىل   ٢٠٠٤ ملياراً يف عام     ٢٧٦من  

  .  ويشكل التراكم املسجل يف املتأخرات حوايل ثلث الدين اخلارجي املستحق
مواصلة اجلهود الرامية إىل إصالح     "وهلذا السبب، فقد حددت الدولة هدفاً يتمثل يف           -٥٠

ج احمللـي    من النـات   يف املائة  ١٧,٨أوضاع املالية العامة بغية زيادة إيرادات امليزانية لتتجاوز         
يف  ١,٥، وحتقيق فائض يف رصيد امليزانية األولية مبا ال يقل عـن            ٢٠١٠اإلمجايل حبلول عام    

ويف هـذا الـسياق، سـوف تنفـذ         .  من الناتج احمللي اإلمجايل يف املدى الزمين نفسه        املائة
اإلصالحات الضرورية من أجل ضمان حتقيق تعبئة أفضل للموارد وإدارة أحـسن للماليـة              

 ومبوازاة ذلك، سوف ُيعّزز التخصيص األمثل للموارد العامة املؤطرة علـى املـدى              .العامة
. املتوسط، وسوف توجه هذه املوارد إىل القطاعات ذات األولوية يف جمال مكافحـة الفقـر           

  .)٧("ومة تنفيذ العديد من أوجه التدخلوتتوخى احلك

__________ 

وتتمثل القطاعات  . جيري حالياً إعداد النسخة الكاملة من ورقة استراتيجية احلد من الفقر من أجل اعتمادها              )٦(
يف اجملـاالت الـسياسي، واملؤسـسي، واإلداري،        ( تعزيـز احلكـم الرشـيد        :ية فيما يلي  ذات األولو 
، وتوطيد األسس اليت يقوم عليها النمو القوي واملستدام، وتنمية رأس املال البشري، واحلد              )واالقتصادي

  .من أوجه اخللل يف التوازن اإلقليمي والتنمية على املستوى الشعيب
  .Document de stratégie de réduction de la pauvreté: انظر )٧(
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  مؤشرات التنمية  ٨-٣  
) ٣٠ و ٢٩الـصفحتان   (وارد يف التقرير السابق      التحليل ال  ٢٠٠٨اسُتعرض يف عام      -٥١

، حسبما أفاد به الربنامج اإلطـاري       ٢٠٠٥ومن مث، فقد سجل عام      . بشأن مؤشرات التنمية  
من السكان يعيشون حتت خـط      ) يف املائة  ٧٢,٢( ثالثة أرباع    حوايل: "ملكافحة الفقر، أن  

 يف السنة، ويعـاين     فريقيفرنكات االحتاد املايل األ    فرنك من    ٩٠ ٠٠٠الفقر بدخل يقل عن     
من الفقر املدقع حيث يقل الدخل ) يف املائة ٥٧,٤(أكثر من نصف هذه الشرحية من السكان  

   .)٨("فرنكات االحتاد املايل األفريقي فرنك من ٧٠ ٠٠٠السنوي للفرد الواحد منهم عن 
ملت املعلومات  ووفقاً ملا جاء يف ورقة االستراتيجية املرحلية للحد من الفقر، فقد استك             -٥٢

 على أساس تطور الرقم القياسـي ألسـعار         ١٩٩٥املتعلقة بالعتبات اليت تسىن حساهبا يف عام        
 ١٩٩٥ ما بـني عـامي       يف املائة  ١١,٢٢ومع ارتفاع هذا الرقم القياسي بنسبة       . االستهالك

 فرنـك مـن    ١٠٠ ٨٠٠مبقـدار   ، فقد قُّدر اخلطان اجلديدان للفقر والفقر املدقع         ١٩٩٩و
فرنك من فرنكات االحتاد املايل األفريقي علـى         ٧٨ ٤٠٠ت االحتاد املايل األفريقي و    فرنكا
وأدى هذا  . ، فقد ُسّجل ارتفاع يف مستوى العتبات احملددة       ١٩٩٥وفيما يتعلق بعام    . التوايل

     التغري احلاصل يف خط الفقر إىل اعتبار الشخص الذي مل يكن مصنفاً يف قائمـة الفقـراء يف                 
 فرنك مـن فرنكـات االحتـاد املـايل       ٩٠ ٠٠٠بسبب دخله الذي يزيد عن       ١٩٩٥عام  

  .)٩(األفريقي، شخصاً فقرياً يف الوقت احلاضر يف حالة ما إذا مل يطرأ حتسن على دخله

  اخلدمات االجتماعية  -٤  

  التعليم والتدريب  ١-٤  
       ولـة منـذ   لدالـيت تبنتـها ا  رؤية اإلشارة إىل أن الجتدر يف جمال التعليم األساسي،     -٥٣
، تتمثل يف جعل الدراسة االبتدائية علـى        إصالح التعليم   الذي شهد  ، وهو العام  ١٩٧٥عام  

ونتيجة لذلك، فإن اهلدف املنشود يكمـن يف حتـسني          . حنو تدرجيي دراسة إلزامية وجمانية    
ومع ذلك، فال بد من اإلشارة إىل مـا شـهده           . املعدلني اإلمجايل والصايف للتعليم األساسي    

ومن مث، فقد أفاد التقرير السنوي لإلحـصاءات     . ٢٠٠٠هذان املعدالن من تقلبات منذ عام       
  .والصايف قد مّرا بأوضاع خمتلفة بأن املعدلني اإلمجايل ٢٠٠٦-٢٠٠٥املدرسية للفترة 

__________ 

  .MPD/DGPD, Programme-cadre de lutte contre la pauvreté, vol. III, 1999, p. 4: انظر )٨(
  .٢٠٠٤ديسمرب /، كانون األولProjet de politique nationale de population: انظر )٩(



CEDAW/C/TGO/6-7 

GE.11-42150 16 

  ٥اجلدول 
  بعض البيانات عن عدد التالميذ واملعدل اإلمجايل لاللتحاق باملدارس

 دل اإلمجايل لاللتحاق باملدارساملع عدد التالميذ ةالسن

٩٧ ٩٩٦ ٧٠٧ ٢٠٠٥-٢٠٠٤ ٪ 
٩٤ ١ ٠٥١ ٨٧٢ ٢٠٠٦-٢٠٠٥ ٪ 
٨٩ ١ ٠٢١ ٦١٧ ٢٠٠٧-٢٠٠٦ ٪ 

  .٢٠٠٧-٢٠٠٦ و٢٠٠٥-٢٠٠٤حوليات اإلحصاءات املدرسية للفترتني  : املصدر

 أن عـدد تالميـذ      يبني )١٠(٢٠٠٥/٢٠٠٦ بالفترة   ومن مث فإن هذا التقرير املتعلق       -٥٤
إالّ  ع مل يرتف  )١١(٢٠٠٥/٢٠٠٦ تلميذاً خالل السنة     ١ ٠٥١ ٨٧٢االبتدائي والذي بلغ    التعليم  
وال تعّد هذه الزيادة كافية للحفاظ علـى        . ٢٠٠٤/٢٠٠٥مقارنة بالسنة    يف املائة  ٥,٥بنسبة  

، ٢٠٠٤/٢٠٠٥خـالل الـسنة     عند املستوى الذي بلغه     املعدل اإلمجايل لاللتحاق باملدارس     
وقد اخنفـض هـذا   . يف املائة ٣منو السكان الذي هم يف سن الدراسة تبلغ        بالنظر إىل أن نسبة     
ميـذاً   تل ١ ٠٢١ ٦١٧ تلميذاً ليصل إىل     ٣٠ ٢٢٥ مبقدار   ٢٠٠٦/٢٠٠٧العدد خالل السنة    

  ). بنتا٤٧٣ً ٩٩٥ ولداً مقابل ٥٤٧ ٦٢٢(
خالل  يف املائة  ٩٤وباإلضافة إىل ذلك، فقد بلغ املعدل اإلمجايل لاللتحاق باملدارس            -٥٥

 يف املائـة   ١١٠,٤ و ٢٠٠٤/٢٠٠٥ خالل السنة    يف املائة  ٩٧ مقابل   ٢٠٠٥/٢٠٠٦السنة  
  .٢٠٠٠/٢٠٠١خالل السنة 

وإذا كان املعدالن اإلمجايل والصايف قد تعرضا، بشكل عام، لالخنفاض، فقد حدث مع               -٥٦
ـ    . ذلك حتسن يف فرص حصول الفتيات على التعليم         ٩١دارس وبلغ املعدل اإلمجايل لاللتحاق بامل

 يف املائـة  ٩٠ و٢٠٠٣/٢٠٠٤يف الفترة    يف املائة  ٨٤ مقابل   ٢٠٠٥/٢٠٠٦ يف الفترة    يف املائة 
وكانت الزيادة أكثر وضوحاً لدى الفتيات فيما يتعلق بااللتحـاق          . ٢٠٠٤/٢٠٠٥يف الفترة   

 ٢٠٠٥/٢٠٠٦الفترة  يف   يف املائة  ٩٤بالصف التحضريي للسنة األوىل، وبلغت نسبة االلتحاق        
  .٢٠٠٤/٢٠٠٥يف الفترة  يف املائة ٩٢ بلمقا
. ٢٠١٥ويشكل هذا الوضع جانباً إجيابياً يف مسار تعميم التعليم للجميع حبلول عام               -٥٧

وُتبذل اجلهود يف الوقت احلـايل مـن   . ومع ذلك، فإن هذه املعدالت ختفي تفاوتات إقليمية   
ليم األساسي جماناً وبـشكل     ومن مث فإن توفري التع    . أجل حتقيق هدف توفري التعليم للجميع     

، يهدف إىل ٢٠٠٩-٢٠٠٨تدرجيي، وهو اخلطوة اليت طُّبقت اعتباراً من بدء السنة الدراسية           
  . زيادة معدالت االلتحاق باملدارس

__________ 

الـسنة احلاديـة   : ٢٠٠٦-٢٠٠٥درسية،  وزارة التعليم االبتدائي والثانوي، احلولية الوطنية لإلحصاءات امل        ) ١٠(
  .٨واألربعون، وزارة التعليم االبتدائي والثانوي، الصفحة 

  . بنت٤٨٦ ٥٠٠ ولداً مقابل ٥٦٥ ٣٦١منهم  ) ١١(
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يف  ٧ووفقاً ملا أفاد به هذا التقرير أيضاً، فقد ارتفع عدد تالميذ التعليم الثانوي بنـسبة        -٥٨
وقد انعكس هذا الوضع أيضاً     . ٢٠٠٥-٢٠٠٤ مقارنة بالفترة    ٢٠٠٦-٢٠٠٥ يف الفترة    املائة

يف الفتـرة    يف املائـة   ٥٦يف ارتفاع املعدل اإلمجايل لاللتحاق هبذا املستوى التعليمي حيث بلغ           
 بالنسبة إىل التعليم اإلعـدادي      ٢٠٠٦-٢٠٠٥يف الفترة    يف املائة  ٥٨ مقابل   ٢٠٠٥-٢٠٠٤

 بالنـسبة  ٢٠٠٥,٢٠٠٦يف الفترة  يف املائة ٢٢بل  مقا٢٠٠٥-٢٠٠٤يف الفترة   يف املائة  ٢٠و
 ، ليس فقط بني املناطق ولكن أيضاً      فإن التفاوتات ال تزال قائمة    ومع ذلك،   . إىل التعليم الثانوي  

   .أدناهالوارد  ٢٠٠٥/٢٠٠٦ ة الدراسيجدول السنة بيانات من  ذلك كما يتضح،بني اجلنسني
  ٦اجلدول 

الـسنة الدراسـية    (م اإلعـدادي والتعلـيم الثـانوي        املعدل اإلمجايل لاللتحاق بـالتعلي    
٢٠٠٥/٢٠٠٦(  

املعدل اإلمجايل لاللتحاق بالطور 
 )٪(اإلعدادي 

املعدل اإلمجايل لاللتحاق بالطور 
 )٪(الثانوي 

  املعدل اإلمجايل لاللتحاق 
 )٪(بالطورين معاً 

 اجملموع  بنات أوالد اجملموع بنات أوالد اجملموع بنات أوالد املناطق

 ٧١ ٥٧ ٨٨ ٣٦ ٢٠ ٦٢ ٩٣ ٨٥ ١٠٠ منطقة اخلليج
 ٣١ ٢٢ ٣٨ ١١ ٥ ١٥ ٤٦ ٣٤ ٥٥ املنطقة الساحلية
 ٤٤ ٣١ ٥٥ ٢٣ ١٠ ٣٤ ٥٦ ٤٤ ٦٥ منطقة اهلضاب
 ٤٢ ٣١ ٥١ ٢٥ ١١ ٣٧ ٥١ ٤١ ٥٨ املنطقة الوسطى

 ٤٣ ٣١ ٥٢ ٢٣ ١٠ ٣٥ ٥٤ ٤٤ ٦١ منطقة كارا
 ٢٦ ١٥ ٣٦ ١١ ٤ ١٦ ٣٣ ٢٠ ٤٦ منطقة السافانا

 ٤٤ ٣٤ ٥٤ ٢٢ ١١ ٣٢ ٥٨ ٤٨ ٦٦ توغو

  .٩، الصفحة ٢٠٠٦-٢٠٠٥احلولية الوطنية لإلحصاءات املدرسية،  : املصدر

  العمالة  ٢-٤  
ُبذلت اجلهود يف هذا اجملال بغية التمكن من توفري الوظائف جلميـع أفـراد القـوة                  -٥٩

ر أن البطالة ال تزال     ويف الواقع، فقد بّينت ورقة االستراتيجية املرحلية للحد من الفق         . العاملة
ويف إطار التشخيص الذي تعرضه هذه الوثيقة، فإن معـدالت          . متس عدداً كبرياً من السكان    

      البطالة والعمالة الناقصة قد اتسمت نوعاً ما باالرتفاع يف أوساط القوة العاملـة بتوغـو يف               
هـذه  )  املائـة  يف ٨٣(أفراد القوة العاملـة     ) يف املائة  ٣٢,٩( حيث واجه ثلث     ٢٠٠٦عام  

ومع ذلك، فإن البطالة والعمالة الناقصة تؤثران إىل حد ما وبشكل تفاضلي علـى              . املشكلة
 من الرجال يواجهون مـشكلة البطالـة أو   يف املائة ٣٤,٩ويف الواقع، فإن  . الرجال والنساء 

  .يف املائة ٣١,٢لدى النساء إىل  العمالة الناقصة يف حني أن هذه النسبة تصل
يف جمال اخلدمـة     ٢٠٠٨توظيف العام اجلاري يف عام      ذلك، فسوف يساهم ال   ومع    -٦٠

    .العامة، والوظائف القطاعية اليت استفادت منها بعض الوزارات يف خفض هـذه املعـدالت     
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غري أنه من املؤكد أنه على الرغم من هذه اجلهود املبذولة، فإن نسبة أفراد القوة العاملة الذين                 
  .ن يوىل هلا املزيد من االهتمام تزال نسبة كبرية وهي حباجة إىل أيعانون من البطالة ال

ويكشف توزيع السكان العاطلني عن العمل عن وجود بعض التفاوت حبسب مكان              -٦١
 من أفراد القـوة العاملـة يف        يف املائة  ٢٧,٤ومن مث، فإنه يف الوقت الذي يعاين فيه         . اإلقامة

 لـدى الـسكان   يف املائـة  ٣٦,٦هذه النسبة ترتفع إىل املناطق الريفية من حالة بطالة، فإن      
  .املقيمني يف املناطق احلضرية

وفيما يتعلق بدخل األسر املعيشية، جتدر اإلشارة إن هذا الدخل يتأتى مـن عـدة                 -٦٢
 من هذه األسر حتصل علـى الـدخل مـن           يف املائة  ٣٦,٨ومن مث، فإن    : مصادر تراكمية 

 مـن   يف املائـة   ٢٩,٢ من الزراعة، و   يف املائة  ٦١,٨ة  الرواتب، وحتصل على إيرادات بنسب    
 ٤٢,٢ من املعاش التقاعدي، و    يف املائة  ٧٨,٩ من الصيد، و   يف املائة  ١,٦اإلنتاج احليواين، و  

 من  يف املائة  ٤٠,١ منها من القطاع العام و     يف املائة  ٤,١ من التحويالت حبيث تتأتى      يف املائة 
ففي حـني   . لدخل تبايناً شديداً حبسب مكان اإلقامة     ويتباين توزيع مصادر ا   . القطاع اخلاص 

يف املناطق الريفية على الدخل مـن       ) يف املائة  ٢٥,٩(حتصل كل أسرة معيشية من أربع أسر        
وحتصل معظم األسـر  .  يف املناطق احلضريةيف املائة ٥٥,٩الراتب، فإن هذه النسبة تصل إىل      

عند مقارنتها باألسر املعيـشية      )١٢() املائة يف ٨٤,٤(املعيشية الريفية على الدخل من الزراعة       
  ). يف املائة ١٩,٩(احلضرية 

  االتصاالت  ٣-٤  
      مـن التقريـر    ٣٢يف جمال االتصاالت، ال تزال املعلومات الـواردة يف الـصفحة              -٦٣

ومع ذلك، فإنه ُيالحظ تزايد عدد اإلذاعات والقنـوات         . ناآلالسابق معلومات صاحلة إىل     
البصرية واالتصاالت، فقد أمكـن  - العليا لألنشطة السمعية  ووفقاً للهيئة . صحفالتلفزيونية وال 

  : إحصاء ما يلي٢٠٠٨يف عام 
 إذاعات ٣ إذاعة تابعة للقطاع اخلاص، و٧٣ إذاعة، اثنتان منها تابعتان للدولة، و   ٨١ •

   إذاعات دولية؛٣حملية، و
  ولة؛ قناة خاصة وقناة واحدة تابعة للد١١ قناة تلفزيونية منها ١٢ •
  ؛) صحيفة تصدر بصورة منتظمة كل أسبوع٤٠ إىل ٣٠( صحيفة خاصة ٨٤ •
  .توغو برسصحيفة يومية رمسية هي جريدة  •

__________ 

  .٢١، الصفحة Document de stratégie de réduction de la pauvreté intérimaire: انظر ) ١٢(
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   تطور اهليكل السياسي واإلداري  -٥  

  التطور السياسي  ١-٥  
ـ / يف حزيـران    اليت جرت  يف أعقاب االنتخابات الرئاسية     -٦٤ انطلقـت  ،  ٢٠٠٣ هيوني

 مـن اتفـاق     ٩٦ ألورويب وحكومة توغو على أساس املادة     مفتوحة بني االحتاد ا   مشاورات  
االحتـاد األورويب،  مع  دول أفريقيا ومنطقة الكارييب واحمليط اهلادئ  تعاون  كوتونو اليت حتكم    

  . التزاما٢٢ً لهو ما أدى إىل اختاذ حكومة توغو و
دولـة،  وقد حققت عملية تنفيذ هذه االلتزامات تقدماً كبرياً، غري أن وفاة رئيس ال              -٦٥

  . أدت إىل توقف احملادثات بني توغو واالحتاد األورويبيادمياإغناسينغيب السيد 
 ٢٤وقد تعهدت السلطات اجلديدة بعد االنتخابـات الرئاسـية الـيت جـرت يف               -٦٦

 التزاماً من االلتزامات املتخـذة مـع االحتـاد          ٢٢ ل باستكمال تنفيذ ا   ٢٠٠٥أبريل  /نيسان
 يف إجراء حوار سياسي ضم مجيع احلساسيات الوطنية، وأسفر          ومن مث، فقد ُشرع   . األورويب

، وتشكيل حكومـة    ٢٠٠٦أغسطس  / آب ٢٠عن التوقيع على االتفاق السياسي الشامل يف        
وحدة وطنية متثلت مهمتها الرئيسية يف تنظيم انتخابات تشريعية شفافة ومقبولة بالنـسبة إىل              

  .مجيع سكان توغو
، ُنظّمت انتخابات تشريعية مبكـرة متيـزت        ٢٠٠٧ أكتوبر/ تشرين األول  ١٤ويف    -٦٧

وهكذا، فقد أصبح لثالثة أحـزاب      . مبشاركة أحزاب سياسية معارضة ومرشحني مستقلني     
ويتعلق األمر هنا بتجمع الـشعب      . سياسية، بعد هذه االنتخابات، متثيل يف اجلمعية الوطنية       

 مقعـداً،   ٢٧حصل علـى     مقعداً، واحتاد قوى التغيري الذي       ٥٠التوغوي الذي حصل على     
  .  مقاعد٤وجلنة العمل من أجل التجديد اليت حازت على 

، ُشكّلت حكومة وحدة وطنية ضمت اهليئـات        ٢٠٠٧ديسمرب  /ويف كانون األول    -٦٨
السياسية املختلفة اليت ُوسع مداها لتشمل منظمات اجملتمع املـدين، ممـا أدى إىل تـشجيع                

  .استئناف التعاون مع االحتاد األورويب

  التنظيم اإلداري  ٢-٥  
       مـن التقريـر     ٣٦ و ٣٥تطور التنظيم اإلداري مقارنة مبـا ورد يف الـصفحتني             -٦٩

 ١٣ املـؤرخ    ٠١١-٢٠٠٧وينص أحد القوانني اجلديدة، وهـو القـانون رقـم           . السابق
 واملتعلق بالالمركزية وحرية اإلدارة على الصعيد احمللي، علـى إنـشاء            ٢٠٠٧مارس  /آذار

  .  البلديات الريفيةمقاطعات يف
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  اإلطار القانوين العام حلماية حقوق اإلنسان  -٦  
ما يتعلق باالتفاقيات، تعد توغو طرفاً يف االتفاقيات التالية، باإلضـافة إىل تلـك              في  -٧٠

  ):٣٥الصفحة (املشار إليها يف التقرير السابق 
ـ  ، املتحدة ملكافحة اجلرمية املنظمة عرب الوطنيـة       األمماتفاقية   • صدق عليهـا يف     وامل

 ؛٢٠٠٤يوليه /متوز

 صـكاً  ١٣ صكوك مـن بـني     ٩صّدقت توغو على     (اتفاقيات مكافحة اإلرهاب   •
 ؛٢٠٠٤يوليه / متوز٢، يف )معتمداً

 املنازعـات    يف الربوتوكول االختياري التفاقية حقوق الطفل بشأن اشتراك األطفال        •
 ؛٢٠٠٤يونيه / حزيران٢٢، واملصدق عليه يف املسلحة

 األطفال واستغالل  االختياري التفاقية حقوق الطفل بشأن بيع األطفال       الربوتوكول •
  .يونيه/ حزيران٢٢، واملصدق عليه يف اإلباحيةاملواد  ويف البغاء يف

 ٣٤وباإلضافة إىل ذلك، فقد ُنقّحت بعض السياسات الوطنية الواردة يف الـصفحة               -٧١
     بني السياسات املنقحـة، ميكـن      ومن  . من التقرير السابق، واعُتمدت استراتيجيات جديدة     

  :إيراد ما يلي
، واملنقحة يف   ١٩٩٨أكتوبر  / تشرين األول  ١٤السياسة الوطنية للسكان املعتمدة يف       •

 ؛٢٠٠٤عام 

 ؛٢٠٠٧-٢٠٠٦، واملنقحة يف الفترة ١٩٩٨السياسة الوطنية للبيئة املعتمدة يف عام  •

، واملنقحة يف   ١٩٩٦كتوبر  أ/ تشرين األول  ١٤السياسة الوطنية للصحة املعتمدة يف       •
 .٢٠٠٧عام 

  :وفيما يتعلق بالسياسات املعتمدة، فإنه ميكن اإلشارة إىل ما يلي  -٧٢
 ؛٢٠٠٥اعتمد يف عام والربنامج الوطين لتحديث القضاء،  •

 ؛٢٠٠٥اعتمدت يف عام واخلطة الوطنية للتعليم للجميع،  •

ات والـربامج املعتمـدة يف      االستراتيجية الوطنية لتعميم املنظور اجلنساين يف السياس       •
 تتضمن برناجماً من الربامج ذات األولوية؛و، ٢٠٠٦أغسطس /آب

الربنامج الوطين لتعزيز ومحاية حقوق اإلنسان، واستراتيجية توطيـد الدميقراطيـة            •
 ؛٢٠٠٨والسالم، واملعتمدان يف عام 

  . ٢٠٠٧اعتمدت يف عام واالستراتيجية املرحلية للحد من الفقر،  •
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  يات القضائيةاآلل  ١-٦  
ومـع  .  من التقرير السابق صـاحلة إىل اآلن  ٣٧ال تزال التفاصيل الواردة يف الصفحة         -٧٣

من أجل معاجلة املشكلة املـذكورة       )١٣(ذلك، فال بّد من اإلشارة أيضاً إىل ارتفاع عدد احملاكم         
  .حة العدالةول املتقاضني إىل ساواملتمثلة يف عدم إمكانية وص) ٣٨الصفحة (يف التقرير السابق 

يف إطار هذا التوجه، وبغية جعل العدالة أكثر فعالية وأكثر قرباً من املتقاضني، تسىن و  -٧٤
قُّسم هذا الربنـامج  و.  اعتماد برنامج وطين لتحديث القضاء٢٠٠٥أكتوبر /يف تشرين األول  

 املتعلق بتعزيز ١أتـاح الربنامج : إىل ستة برامج فرعية، وأدى تنفيذها إىل حتقيق النتائج التالية
القدرات يف جمال إقامة العدل إنشاء عدة إدارات مركزية من بينها إدارة الوصول إىل خدمات         

وتعمل هذه اإلدارة على إتاحة فرص الوصول إىل العدالة، وال سيما لصاحل            . القانون والعدالة 
 ٦الفرعـي   وتواصل هذه اإلدارة تنفيذ الربنامج      . الفئات اهلشة والنساء على وجه اخلصوص     

املتعلق بتحسني فرص الوصول إىل خدمات القانون، وهو يتيح تقدمي املـساعدة القانونيـة،              
وتوفري احملاكم املتنقلة، وحتسني العالقات مع جهات فاعلة أخرى من بينها موظفو احملـاكم              

  .ومنظمات اجملتمع املدين
املتحدة اإلمنائي واالحتاد    هذا الربنامج بدعم تقين من برنامج األمم          تنفيذ  اآلن وجيري  -٧٥

 فقد تسىن تنفيذ محلة التوعية والتدريب بـشأن حمتـوى هـذا             وهكذا،. األورويب وفرنسا 
راجعة وصياغة النصوص التشريعية، ووضع قاعدة البيانـات        مب  املعنية لجنةالالربنامج، وإنشاء   

  .التشريعية، وما إىل ذلك

  طرق الطعن  ٢-٦  
 من التقريـر    ٣٨ تزال مجيع املعلومات الواردة يف الصفحة        الفيما يتعلق هبذا اجملال،       -٧٦

  .السابق معلومات صاحلة إىل اآلن

  اآلليات غري القضائية  ١-٢-٦  
  .تتوفر توغو على آليات غري قضائية حلماية وتعزيز حقوق اإلنسان  -٧٧

  اللجنة الوطنية حلقوق اإلنسان وأمني املظامل  ١-١-٢-٦ 
 من التقرير السابق معلومات     ٣٩ و ٣٨لواردة يف الصفحتني    ال تزال مجيع املعلومات ا      -٧٨

غري أنه بالنسبة إىل اللجنة الوطنية حلقوق اإلنسان، فإن القانون األساسـي            . صاحلة إىل اآلن  
 واملتعلق بتكوين هـذه املؤسـسة       ١٩٩٦ديسمرب  / كانون األول  ١١ املؤرخ   ١٢-٩٦رقم  

__________ 

.  كوكا -توهون، وبافيلو، وماندوري، وكيفي، وغريين      ُيضاف إىل احملاكم املذكورة يف التقرير السابق حماكم          ) ١٣(
وعالوة علـى ذلـك، تـؤدي حمكمـة     . ومع ذلك، فإن حمكميت بليتا وتوهون مل تباشرا العمل إىل حد اآلن   

  .االستئناف يف كارا مهامها حالياً
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     / شـباط ٩ املـؤرخ  ٠٠٤-٢٠٠٥قـم  وتنظيمها وسري عملها قد ُعّدل وأُكمل بالقانون ر    
 اليت تعهدت هبا    ٢٢ لوقد أدى هذا التعديل الذي يندرج يف إطار االلتزامات ا         . ٢٠٠٥فرباير  

وهكذا فقد أمكن مالحظة مجلة أمـور       . وفعاليتها توغو إىل زيادة تعزيز استقالل هذه اللجنة      
، ومن بينها عـدم     ٢٠٠٥م  مبوجب األحكام اجلديدة اليت أدخلها هذا القانون الصادر يف عا         

جواز إلغاء والية األعضاء إالّ يف حالة انتهاك األحكام القانونية اليت حتكم املؤسسة، وإمكانية              
جلوء املؤسسة إىل احملاكم يف إطار إجراءات معاجلة الشكاوى املعروضة عليها، واملبادرة الذاتية 

  .م انتهاكات حقوق اإلنسانمبزاعباختاذ إجراءات إلزامية يف حالة القضايا املتعلقة 
 تـشرين   ١٤ من دستور توغـو الـصادر يف         ١٥٤باإلضافة إىل ذلك، فإن املادة      و  -٧٩

 تنص على إنشاء منصب أمني املظامل يف اجلمهوريـة، والـذي يـأيت              ١٩٩٢أكتوبر  /األول
  .الستكمال املهام اليت تضطلع هبا اللجنة الوطنية حلقوق اإلنسان

. مبسؤولية تسوية الرتاعات غري القضائية بني اإلدارة واملواطنني       يضطلع أمني املظامل    و  -٨٠
  .غري أن هذه املؤسسة ال متارس وظائفها يف الوقت احلايل بسبب شغور منصب أمني املظامل

  اإلدارة العامة حلقوق اإلنسان  ٢-١-٢-٦ 
إلشارة إىل  ، فإنه من اجلدير ا    )٣٩الصفحة  (مقارنة بالبيانات الواردة يف التقرير السابق         -٨١

وقد أُنشئت حالياً وزارة مستقلة تضطلع      . فصل اإلدارة العامة حلقوق اإلنسان عن وزارة العدل       
وقد أصبحت اإلدارة العامة حلقوق اإلنسان تابعة هلذه الوزارة         . مبسؤولية قضايا حقوق اإلنسان   

  . املديند الدميقراطية والتثقيفاليت يطلق عليها اليوم اسم وزارة حقوق اإلنسان وتوطي
 برنامج  ٢٠٠٧ويف إطار تعزيز ومحاية حقوق اإلنسان يف توغو، فقد اعتمد يف عام               -٨٢

  .وطين يف هذا الصدد، وجيري حالياً تنفيذ اجلزء املرحلي منه

  تعزيز ومحاية حقوق اإلنسانمجعيات املنظمات غري احلكومية و  ٣-١-٢-٦ 
من التقرير السابق معلومات صاحلة      ٣٩ال تزال مجيع املعلومات الواردة يف الصفحة          -٨٣

  .إىل اآلن

  مكانة الصكوك الدولية يف اإلجراءات القانونية يف توغو  ٣-٦  
 من التقرير السابق معلومات صاحلة      ٣٩ال تزال مجيع املعلومات الواردة يف الصفحة          -٨٤

  .إىل اآلن

  اإلعالم والدعاية  -٧  

:  يف التقرير السابق على النحو التايل      يف هذا الصدد، قد ُتستكمل املعلومات الواردة        -٨٥
من أجل ضمان تعميم االتفاقية على نطاق واسع، فإنه جيري اآلن نشرها باللغـات األربـع                

  ).لغة إيوي، ولغة كايب ولغة تام، ولغة بن(املستخدمة حملو األمية 
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  اجلزء الثاين    
   من االتفاقية١٦ إىل ١  مناملعلومات املتعلقة باملواد    

  ١ املادة    
  مركز اتفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييز ضد املرأةتعريف التمييز و

من اجلدير النظر يف املادة األوىل من اتفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييز ضـد                 -٨٦
؛ ١٩٩٢أكتوبر  / تشرين األول  ١٤ من الدستور الصادر يف      ١٤٠ و ٥٠املرأة مقارنة باملادتني    

 من الدستور نفسه بغية معاجلة مشكلة تعريف التمييـز          ١١ و ٢  وذلك بغرض تكملة املادتني   
  .ومشكلة مركز االتفاقية

احلقوق والواجبات املنصوص  " من القانون األساسي يف توغو، فإن     ٥٠ووفقاً للمادة     -٨٧
الـيت  ، و اإلنسانقوق  الصكوك الدولية املتعلقة حب   عليها يف اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان و      

  ."، هي جزء ال يتجزأ من هذا الدستورغوصدقت عليها تو
    تؤكد توغو اليت انضمت إىل اتفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييز ضد املـرأة              و  -٨٨
 على إدراج املادة األوىل، مبا يف ذلك مجيع األحكام األخـرى            ١٩٨٣سبتمرب  / أيلول ٢٦يف  

  . منه٥٠هلذه االتفاقية، يف الدستور من خالل املادة 
 ،١٩٩٢أكتوبر  / تشرين األول  ١٤ من هذا الدستور الصادر يف       ١٤٠ما يتعلق باملادة    وفي  -٨٩

متتلك املعاهدات أو االتفاقات املصّدق أو املوافق عليها على الوجه          : "فإهنا تنص على ما يلي    
، فور إصدارها، سلطة أعلى من سلطة القوانني، بشرط تنفيذ الطرف اآلخر هلـذا              الصحيح

ونتيجة لذلك، فإن القوانني الصادرة قبل انضمام توغو إىل االتفاقية          ". هدةاتفاق أو تلك املعا   
  . أو يف أعقابه ال ميكن هلا أن تتعارض مع أحكام هذه االتفاقية

سواء أتعلق األمر بالتشريعات املدنية أو اجلنائية أو االجتماعية، فإن املشكلة برمتها            و  -٩٠
ني االحتجاج بشكل مباشر باحلقوق املنـصوص       تكمن يف معرفة ما إذا كان بإمكان املواطن       

عليها يف اتفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييز ضد املرأة أمام اهليئات القضائية واحملـاكم،               
وال ميكن أن حيدث ذلك إال إذا حتقق اإلدماج الذي أقـره            . وكذلك أمام السلطات اإلدارية   

  .التشريعية واللوائح األخرىصوص  منه على مستوى الن٥٠الدستور من خالل املادة 
ويف حالة الرجوع إىل جمموعة املعايري اجلنائية وإجراء موازنة بينها وبني معايري حقوق               -٩١

 ١٩٨٠أغـسطس  / آب١٣اإلنسان، فإنه ال بد من اإلشارة إىل أن قانون العقوبات الصادر يف  
ولة توغو، سعياً منـها إىل      ولذلك، فقد شرعت د   . ال ُيعّرف التمييز ضد املرأة وال يعتربه جرمية       

معاجلة الثغرات وأوجه القصور الكامنة يف قانون العقوبات وغـريه مـن النـصوص التـشريعية       
األخرى، يف إصالح نظامها القضائي من خالل وضع برنامج وطين لتحديث القضاء ميتد علـى               

  .٢٠٠٦توبر أك/ تشرين األول١٩وقد اعتمد جملس الوزراء هذا الربنامج يف . فترة مخس سنوات
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ويهدف هذا الربنامج إىل توطيد الدميقراطية وسيادة القانون، وتعزيز فعالية حقـوق              -٩٢
  .اإلنسان والسلم االجتماعي، وكذلك هتيئة بيئة قانونية تسمح بتحقيق تنمية مستدامة

ويتوزع هذا الربنامج على ستة برامج فرعية، وقد كُّرس الربنامج الفرعي الثاين منها               -٩٣
وباشرت اللجنة الوطنية املعنية بتحديث التشريعات، وهي اللجنة الـيت       . يث التشريعات لتحد

  . ٢٠٠٨يناير /أنشئت يف هذا اإلطار، أعماهلا بصورة فعلية يف كانون الثاين
 املتعلق بتحديث التشريعات حتقيق توافق بـني القـانون          ٢وتوقع الربنامج الفرعي      -٩٤

ما فيما يتعلق بتوافق القانون اجلنائي مع االتفاقيات الدولية         الداخلي والقانون الدويل، وال سي    
جرائم اإلبادة اجلماعية؛ وجرائم احلرب؛ واجلرائم ضـد اإلنـسانية؛          (ذات احملتوى اجلنائي    

 ؛ واإلرهـاب ؛واجلرميـة املنظمـة عـرب الوطنيـة     ؛  حقوق املرأة وحقوق الطفل   و التمييز؛و
   ).والتعذيب

قانون العقوبات ل املعّدلمشروع القانون فإن  املرأة والطفل، وفيما يتعلق بالتمييز ضد     -٩٥
االتفاقيـة  أحكام  منه   ٢٩٦ من املادة     الفقرة األوىل  يدرج يف  ١٩٨٠ أغسطس   ١٣ املؤرخو

أي تفرقة أو اسـتبعاد أو      يشكل التمييز ضد املرأة     : " على النحو التايل   املتعلقة بتعريف التمييز  
 االعتراف للمرأة   من آثاره أو أغراضه، توهني أو إحباط      تقييد يتم على أساس اجلنس ويكون       

حبقوق اإلنسان واحلريات األساسية يف امليادين السياسية واالقتصادية واالجتماعية والثقافيـة           
واملدنية أو يف أي ميدان آخر، أو توهني أو إحباط متتعها هبذه احلقـوق أو ممارسـتها هلـا،           

  ".ساس املساواة بينها وبني الرجلبصرف النظر عن حالتها الزوجية وعلى أ
، ٥٠، و ١١، و ٢املـواد   (وستتيح هذه اخلطوة امتثال قانون العقوبات للدسـتور           -٩٦
  .واتفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييز ضد املرأة) ١٤٠و

  ٢املادة     
  االلتزام بالقضاء على التمييز

  على صعيد القانون املدّون  -١  
  :ريعية على النحو التايلاختذت الدولة تدابري تش  -٩٧

وقد .  واملتعلق مبدونة الطفل   ٢٠٠٧يوليه  / متوز ٦ املؤرخ   ٠١٧-٢٠٠٧القانون رقم    •
 :تضمنت هذه املدونة العديد من االبتكارات، ومنها على اخلصوص ما يلي

    ،  عامـاً  ١٨  حالياً يف سن    احملدد املساواة بني اجلنسني فيما يتعلق بسن الزواج       •
     لألطفـال مـن     إعفاءات االبتدائية على منح  رئيس احملكمة     موافقة مع إمكانية 

  لـذلك  يـة يام أسباب حقيق  عاماً عند ق   ١٦ أعمارهم   ممن بلغت كال اجلنسني   
 ؛)٢٧٦املادة (
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 ؛محاية األطفال من العنف واالستغالل والتحرش واالعتداء •

        يف امللكية املتعلقة مبسائل اإلرث بـصرف النظـر عـن اجلـنس              الطفلحق   •
 ؛)١١٤املادة (

 واملتعلـق   ٢٠٠٦ديـسمرب   / كانون األول  ١٣ املؤرخ   ٠١٠-٢٠٠٦القانون رقم    •
 بقانون العمل؛

 املساواة يف احلقوق بني      حتقيق من أجل  أدخل ابتكارات قانون العمل اجلديد، الذي      •
 : على النحو التايلاملرأة والرجل، وهي

 ؛)٣املادة ( التمييز يف جمال العمالة تعريف •

 ؛)٣٩املادة (يف جمال التوظيف  املساواة •

بيد أنه يالحظ   ). ٤٠املادة  ( املرأة ضد التحرش اجلنسي يف أماكن العمل         محاية •
حاالت عن    على مستوى احملاكم    اإلبالغ يندراحلكم األخري أنه    هبذا   فيما يتعلق 

حمكمة  على مستوى    ومن مث، فإنه مل ُيسّجل    . التحرش اجلنسي يف مكان العمل    
 . مرحلة ما قبل املصاحلة خالل٢٠٠٨ عام  اثنتنيسوى حالتني العمل يف لومي

 والصادر  ٢٠٠٧نوفمرب  / تشرين الثاين  ١٢ املؤرخ   MTEFP/DGTLS/1464األمر رقم    •
 مـن   ٤ للفقـرة     احملظورة على األطفال وفقاً    وظائفحيدد ال وهو  عن وزارة العمل،    

يف الفتيات الاليت    من هذا األمر توظ    ١١وحتظر املادة   .  من قانون العمل   ١٥١املادة  
  الواجهات اخلارجية للدكاكني واحملالت؛للعمل أمام سنة ١٦تقل أعمارهن عن 

 واملتعلـق   ٢٠٠٥ديـسمرب   / كانون األول  ١٤ املؤرخ   ٠١٢-٢٠٠٥القانون رقم    •
اإليدز، وقد ُنقـح    / فريوس نقص املناعة البشري    مكافحةحبماية األشخاص يف إطار     

وينص هذا  . نظور اجلنساين وحقوق اإلنسان    هبدف مراعاة تعميم امل    ٢٠٠٨يف عام   
القانون على وضع برامج للنساء يف جمال الوقايـة مـن فـريوس نقـص املناعـة                 

 من القانون نفسه على حق ٤٦كما تنص املادة . اإليدز ورعاية املصابات به/البشري
حىت ولو كان ذلك ضـمن اإلطـار         املأمونة غري   العالقات اجلنسية رفض  يف  النساء  
  املرتبطني بشكل قانوين؛جيمع األزواجالذي 

 واملتعلق بالـصحة    ٢٠٠٧يناير  / كانون الثاين  ١٠ املؤرخ   ٠٠٥-٢٠٠٧القانون رقم    •
  تتعرض أالّ" منه على وجوب     ١١ من املادة    ٢وينص هذا القانون يف الفقرة      . اإلجنابية

مـال  أو أع /، للتعذيب، والقيود و   اجلنس واإلجناب أغراض   امرأة، ألسباب تتعلق ب    ةأي
        الـزواج القـسري    ،  تشويه األعضاء التناسـلية لإلنـاث     والعنف مثل االغتصاب،    

، املتقـارب أو  /و،  أو املبكر، واحلمل املبكر، وحاالت احلمل غري املرغـوب فيـه          /و
 ؛" وغريه من أشكال العنف، والتحرش، اجلنسييذاءواالستغالل اجلنسي واإل

 واملتعلـق باحلمايـة     ٢٠٠٤أبريل  / نيسان ٢٣ املؤرخ   ٠٠٥-٢٠٠٤القانون رقم    •
وقد كُّرس الفرع الرابع من هـذا القـانون حلالـة النـساء             . االجتماعية للمعوقني 
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تؤمن الدولة للمرأة املعوقة محاية خاصة مـن أجـل       : "ونص على ما يلي   . املعوقات
يويل موظفو املرافق الصحية أمهيـة خاصـة        "؛ و )٣٩املادة  " (احلفاظ على كرامتها  

؛ )٤٠املادة " (خالل مرحلة الوضعاإلعاقة الواحدة أو املتعددة اإلعاقات   للمرأة ذات   
تستفيد املرأة املعوقة من املساعدة اإلدارية والقانونية والقضائية يف إطـار تـسوية          "و

  ).٤١املادة " (مجيع املسائل املرتبطة باحلياة الزوجية
. ص ذوي اإلعاقـة    على اتفاقية حقوق األشخا    ٢٠٠٤ووقعت توغو أيضاً يف عام        -٩٨

  .وتعكف اجلمعية الوطنية حالياً على النظر يف هذه االتفاقية بغية اعتماد قانون التصديق عليها
 العمل االجتماعي والنهوض باملرأة ومحاية       يف وزارة  توجدعلى الصعيد املؤسسي،    و  -٩٩

اسة العامـة   الـسي وتضطلع هذه اإلدارة مبهمة ترمجة       . باملعوقني تعىنإدارة   األطفال واملسنني 
  . إىل واقع ملموس محاية املعوقنييف جمالللحكومة 

يف االعتبار حالـة     وكذلك، فقد أخذت ورقة االستراتيجية املرحلية للحد من الفقر          -١٠٠
  .الصحة والتعليم والتوظيفاملعوقني يف جمال 

 املنظمـة الدوليـة     تتوفر توغو على مشروع رائد وضـعته      يف املمارسة العملية،    و  -١٠١
، وهو   واملساواة واملواطنة والتضامن وإدماج املعوقني     احلقوق ويتعلق األمر مبشروع  . معوقنيلل

 ، والـسنغال  ، والنيجـر  ، وبوركينا فاسـو   ،مايل (املنطقة دون اإلقليمية  يف   ستة بلدان    يغطي
ىل تعزيز قدرات إ ويهدف هذا املشروع. ٢٠٠٦ منذ عام جيري تنفيذه و،) وتوغو،وسرياليون
  .إجيابيةو حياة جديدة بدءفرصة ن خالل منحهم املعوقني م

  :  اإلشارة إىل ما يليسيكون من الضروريوفيما يتعلق باملشاريع،   -١٠٢
مشروع قانون األحوال الشخصية واألسرة، وهو النص الذي جرى تنقيحه وإقـراره             •

 خمتلف مكونات اجملتمع    عليه  لتصّدق هذا املشروع  عرض    وقد .٢٠٠٧يوليه  /يف متوز 
وهو يكرس  .  الضامنني لتطبيق العادات واألعراف     الزعماء التقليديني  هامبا في و،  وغتيف  

 واريث؛ الزواج األحادي واملساواة بني الرجل واملرأة يف مسائل املمبادئ من بينها

مـن  ) ب ود الفقرتـان   ( ٢املادة  وتكرس  . قانون العقوبات ل املعّدلمشروع القانون    •
  اليت تصدر   مبدأ مشروعية اإلدانات   التمييز ضد املرأة  تفاقية القضاء على مجيع أشكال      ا

  باإلدانة تتـرك   أغراض احلكم وتوضح أن   ضد أي عمل أو ممارسة متييزية ضد املرأة،         
 من  ٢٩٦ املادة    من ٢فإن الفقرة   وهلذه الغاية،   . ، أي لدولة توغو   لتقدير الدولة الطرف  

هلذه  الرئيسي   رتكباملاقبة  مع  تنص على  التمييزوهي اليت تتعلق ب    القانون    هذا مشروع
    تتـراوح   غرامةدفع  ثالث سنوات و  واحدة و  سنة    ملدة تتراوح ما بني    بالسجناجلرمية  
 مـن   فرنـك ) ٥ ٠٠٠ ٠٠٠ (ومخسة ماليني ) ٥٠٠ ٠٠٠ (مخسمائة ألف  ما بني 

 الـيت  ٢٩٧ املادة   ذلك يضاف إىل و.  أو بإحدى هاتني العقوبتني    فرنكات االحتاد املايل  
 : على أفعال التمييز اليت ترتكب ضد النساء يف اجملاالت التالية نفسها العقوباتتسلط
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 يعاقبحيث ،  الوطين والدويلينياملساواة يف احلياة السياسية والعامة على املستو •
دفـع  و،  أشهر) ٦(ستة  و) ٣( ثالثة   تراوح ما بني   ت بالسجن ملدة  خمالفتها على

 فرنك) ١ ٠٠٠ ٠٠٠ (نومليو) ١٠٠ ٠٠٠ (ألف مائة ما بني تتراوح  غرامة  
  فقط؛ أو بإحدى هاتني العقوبتني فرنكات االحتاد املايل األفريقيمن

تتراوح   بغرامة ، حيث ُيعاقب على انتهاكها    اجلنسيةب  املتعلقة قواننيالاملساواة يف    •
فرنـك مـن    ) ٥٠٠ ٠٠٠(مخسمائة ألف   و) ١٠٠ ٠٠٠( مائة ألف    ا بني م

 ؛ فرنكات االحتاد املايل األفريقي

انتهاكها بالسجن ملدة تتراوح ما بني شهر        حيث يعاقب على   واة يف التعليم،  املسا •
) ١٠٠ ٠٠٠(ئة ألف   ا م تتراوح ما بني  غرامة  دفع  وسنوات،  ) ٣(واحد وثالث   

 ؛ فرنكات االحتاد املايل األفريقي منفرنك) ١ ٠٠٠ ٠٠٠(ومليون 

دة تتراوح  تها بالسجن مل  املساواة يف حقوق العمالة والعمل، ويعاقب على خمالف        •
 ألف   مائة ا بني  تتراوح م  غرامةدفع  و،   سنوات ثالث) ٣(و واحدة    سنة ما بني 

 فرنكات االحتـاد املـايل       من فرنك) ١ ٠٠٠ ٠٠٠(مليون  و) ١٠٠ ٠٠٠(
 ؛ األفريقي

 ؛)السجن والغرامة( احلصول على اخلدمات الصحية  فرصاملساواة يف •

 مائة ألف   ا بني غرامة تتراوح م  دفع   ( القانونية واملدنية  شؤون ال  جمال املساواة يف  •
       ١٠٠ ٠٠٠) ( فرنكات االحتـاد املـايل األفريقـي       مخسمائة ألف فرنك من   و

 ؛) فرنكات االحتاد املايل األفريقي من فرنك٥٠٠ ٠٠٠إىل 

ـ     (املساواة يف احلقوق داخل األسرة     •  مائـة ألـف     ا بـني  دفع غرامة تتراوح م
 ؛) األفريقي فرنكات االحتاد املايل ألف فرنك منومخسمائة

 والضمان االجتمـاعي،    قروضاحلصول على ال  يف فرص    يف احلقوق و   املساواة •
سـنة  وأشـهر   ) ٣ ( ثالثة ا بني ويعاقب على انتهاكها بالسجن ملدة تتراوح م      

مخسمائة ألـف   و) ١٠٠ ٠٠٠( مائة ألف    ا بني تتراوح م غرامة  دفع   و واحدة،
  فرنكات االحتاد املايل األفريقي؛فرنك من) ٥٠٠ ٠٠٠(

 السجن ملدة تتـراوح  ( التنمية النساء الريفيات يف جمال    يف احلقوق بني     املساواة •
 مائـة ألـف   ، ودفع غرامة تتراوح مـا بـني       سنة واحدة وشهر  أثالثة   ا بني م
  ). فرنكات االحتاد املايل األفريقيمخسمائة ألف فرنك منو

  على الصعيد العملي  -٢  
اختذت لصاحل املرأة، فإن الـصعوبات املتعلقـة        يف إطار تنفيذ النصوص املختلفة اليت         -١٠٣

 مـن التقريـر األويل والتقـارير        ٢ املدرجة حتت املادة     ٤٤بالتطبيق واملشار إليها يف الصفحة      
ضعف متثيل املرأة   فإن   ومن مث، . الدورية الثاين والثالث والرابع واخلامس ال تزال قائمة إىل اآلن         
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 .٧ املادة   املدرج حتت دول التطورات   جكما هو مبني يف     يزال قائماً إىل اليوم     يف املؤسسات ال    
  . اجليش والشرطة والدرك واملياه والغاباتيف قطاعات إحراز تقدم سىنومع ذلك، ت

 بـشأن دراسة  لاملرأة  بالنهوض   وزارة   إجراء ذلك، جتدر اإلشارة إىل      وباإلضافة إىل   -١٠٤
 برنامج احلكومة يف إطار ليت تندرج ا هذه الدراسة أظهرت  و .تشويه األعضاء التناسلية لإلناث   

تـشويه  يف عمليات   حدوث تراجع  أساس جنساين  على    القائم العنفأوجه   مكافحة    جمال يف
      يف  يف املائـة   ١٢ مقابـل    ٢٠٠٧ يف عام    يف املائة  ٦,٩ ( يف البلد  األعضاء التناسلية لإلناث  

  .٢٠٠٨يوليه / هذه الدراسة يف متوزأُقرتوقد ). ١٩٩٦عام 
 برنامج األمم املتحدة    بدعم من  حالياًاجلهود   ُتبذل،  فيما يتعلق بالبيانات اإلحصائية   و  -١٠٥

 املصنفة حسب نوع اجلـنس يف خمتلـف         وضع نظام شامل جلمع البيانات    من أجل   اإلمنائي  
  .اتفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييز ضد املرأة تلك اليت تغطيها ها، مبا فياجملاالت
 أو القطاع اخلـاص    الدولة   على مستوى   هياكل خمتلفة  أن هناك رة إىل   وجتدر اإلشا   -١٠٦

  .ة حقوق املرأ إىل تعزيزيت ترميالتوعية ال يف جمال ميدانياًتتدخل 

  هياكل الدولة  ١-٢  
 ٤٩ و٤٨ و٤٧ و٤٦ و٤٥ الصفحات  املذكورة يفاهلياكل احلكوميةخمتلف  ال تزال  -١٠٧

الثاين والثالث والرابـع  التقارير الدورية  و األويلقرير من الت٢ من املادة ٣البند  املدرجة حتت   
  . إىل اآلنقائمةواخلامس 

 ٢٠٠٧ ديسمرب/ كانون األول  ١٣ املؤرخ   PR/132-2007  املرسوم رقم  أدخلومع ذلك،     -١٠٨
 اسم وزارة الشؤون االجتماعية والنهوض باملرأة ورعاية        اً على تشكيل احلكومة تغيري  ب واملتعلق
      وزارة العمل االجتمـاعي والنـهوض بـاملرأة          تسمى اآلن  هذه الوزارة  وأصبحت .الطفولة

 املرسوم رقـم  بسلطات هذه الوزارة    تعّززت  ،   ذلك وعالوة على . ومحاية األطفال واملسنني  
2008-050/PR   واملتعلق باختصاصات وزراء الدولـة والـوزراء      ٢٠٠٨ مايو/ أيار ٧ املؤرخ .

 . وتنفيـذها  قرارات أو توصيات املؤمترات الدولية    عة  متاب وهكذا، أصبح من بني صالحياهتا    
  .جمال اختصاصها االتفاقيات واملعاهدات املعتمدة يف  تنفيذتتوىل اكما أهن
 ٢٩  املـؤرخ  PR/090-2008ومن اجلدير أيضاً مالحظة أنه مبوجب املرسوم رقـم            -١٠٩
العامة للنـهوض   ارة  الوزارية، فقد أصبحت اإلد   تنظيم اإلدارات   ب واملتعلق ٢٠٠٨ يوليه/متوز

  . والنهوض باملرأةللشؤون اجلنسانية اإلدارة العامة اآلن تسمىباملرأة 
إىل تعزيز الدميقراطية وسـيادة القـانون       و وزارة العدل     انشطار جتد اإلشارة أيضاً  و  -١١٠

، العالقات مع مؤسسات اجلمهوريـة     املكلفة ب  وزارة العدل فمن جهة، هناك    وزارتني اثنتني،   
  .والتثقيف املدينوزارة حقوق اإلنسان وتوطيد الدميقراطية هناك  ،خرى أجهةمن و
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اللجنة الوطنية حلقوق اإلنسان، وهـي مؤسـسة        فقد أنشأت    ذلك،   وباإلضافة إىل   -١١١
بالنـساء   معنية داخل أمانتها اإلدارية شعبة   تعزيز ومحاية حقوق اإلنسان،     ب اجلمهورية املكلفة 

، وتضم هذه اللجنة على مستوى أعضائها املنتخبني جلنـة         ى األخر ددةواألطفال والفئات احمل  
  .تعزيز حقوق املرأةفرعية حتمل االسم نفسه، وتضطلع كال اهليئتان مبسؤوليات من بينها 

  املنظمات غري احلكومية واجلمعيات  ٢-٢  
هتتم أساساً حبقوق بلغ عدد املنظمات غري احلكومية واجلمعيات اليت        ،  ٢٠٠٨يف عام     -١١٢
نـسق  ت معياتهذه املنظمات غري احلكومية واجل    ال تزال   و. مجعية منظمة و  ٢٠٠  حوايل ةاملرأ

 تهامع هياكل الدولة يف جمال تعزيز حقوق املرأة ومحاي        كما كانت تفعل يف املاضي،       عملها،
  .هاوالدفاع عن

  التمييز والعدالة  -٣  
) ٥٠ الـصفحة  (ت بـشأن احملاكمـا    املعلومات الواردة يف التقرير السابق    ال تزال     -١١٣

  بغية  موضع التنفيذ   سياسة وطنية للتوعية   وضعتفقد   ومع ذلك،    . إىل اآلن  صاحلةمعلومات  
أخذت هذه السياسة يف االعتبار بعض جوانب الربنامج        وقد  . مكافحة التمييز يف جمال العدالة    

ول حتسني إمكانية الوص   "الربنامج الفرعي السادس بشأن   ، وال سيما    قضاءالوطين لتحديث ال  
  :التاليةعناصر والذي يتضمن ال، "القانونخدمات إىل 

 ؛السوابق القضائيةاللوائح و والقواننينشر  •

 التوعية بأحكام القانون؛ •

 التجارب الرائدة يف جمال املساعدة القانونية؛  •

  .التجارب الرائدة يف جمال احملاكم املتنقلة اليت تستهدف خدمة سكان املناطق الريفية •
 والتوعية بأحكام القـانون،    والسوابق القضائية،    القوانني واللوائح شر  لق بن وفيما يتع   -١١٤

 هـذا الربنـامج   وضع تدابري ترمي إىل تطبيق      إن العمل جار اآلن على قدم وساق من أجل          ف
 مشتركة بني وزارة العـدل       حلقة دراسية  ٢٠٠٨ومن مث، فقد عقدت يف عام       .  فعال بشكل

تتعلق   وطنية وضع خطة عمل  هذه احللقة الدراسية    خالل  وقد تسىن   . ومنظمات اجملتمع املدين  
 اخلطة حقوق اإلنسان    وتراعي هذه . ٢٠١٠-٢٠٠٩ وتغطي الفترة القانونية  املعلومات  شر  بن

 ٢٠٠٨فقد أطلق يف عام وباملثل، .  النساء على وجه اخلصوصكما تراعي حقوقبصفة عامة 
   .موقع شبكي تابع لوزارة العدل

  ٣املادة     
  أة وتقدمهاتطور املر

، )٥١الصفحة  (يف جمال تطور املرأة وتقدمها، فإنه يالحظ، مقارنة بالتقرير السابق             -١١٥
  :حدوث التطورات التالية فيما يتعلق باإلطار القانوين



CEDAW/C/TGO/6-7 

GE.11-42150 30 

كلفـة   وامل املشتركة بني الوزارات  قدمت اللجنة   .  األحوال الشخصية واألسرة   قانون •
 ،١٩٨٠ينـاير   /كانون الثاين  ٣١ املؤرخ قانون األحوال الشخصية واألسرة      راجعةمب

 نة تقنية مبراجعة هذا التقرير وإقـراره      اضطلعت جل و. ٢٠٠٣ مارس/آذارتقريرها يف   
 خمتلف مكونات    وشارك فيها  ٢٠٠٧يوليه  / ُعقدت يف متوز    عمل وطنية  حلقةخالل  
. يه القانون املعدل واملصّدق عل    غري أن جملس الوزراء مل يعتمد إىل اليوم هذا        . اجملتمع

املعنيـة  ، واملنظمات غري احلكوميـة      ، ووزارة العدل  لنهوض باملرأة اوزارة  وتواصل  
 إزالة هذه العقبات؛بالدفاع عن حقوق املرأة نشاطها الدعوي الرامي إىل 

 واملتعلـق باالجتـار     ٢٠٠٥أغـسطس   / آب ٣ املؤرخ   ٠٠٩-٢٠٠٥ رقم   القانون •
 األطفال  وظفون الذين ي  صاألشخا  فقط  ويعاقب وال يالحق هذا القانون   . باألطفال

 .األشخاص الذين يتولون نقلهم وإيواءهم واسـتقباهلم        أيضاً ه يالحق ويعاقب  ولكن
يف حالة ما إذا تصرفوا عن       ويعتربهم شركاء اآلباء أو أولياء األمور     كذلك  عاقب  وي

 ؛ منهموعي

 واملتعلـق   ٢٠٠٥ديـسمرب   /كانون األول  ١٤ املؤرخ   ٠١٢-٢٠٠٥ رقم   القانون •
 ؛)١٤(اإليدز/ فريوس نقص املناعة البشريمكافحةشخاص يف إطار األحبماية 

الصحة  واملتعلق ب  ٢٠٠٧يناير  / كانون الثاين  ١٠ املؤرخ   ٠٠٥-٢٠٠٧ رقم   القانون •
        األمومـة،   الراميـة إىل محايـة     من األحكام القانونية     على مجلة  وقد نص    ية،اإلجناب

 ومنع ،ات يف جمال الصحة اإلجنابية    املبادئ واحلقوق واملسؤولي  ب ما تعلق منها  ال سيما   
 ، وغريها؛واإلهناء الطوعي للحملاحلمل، واملساعدة الطبية على اإلجناب، 

 امللحق بامليثاق األفريقي حلقوق اإلنسان والشعوب واملتعلـق حبقـوق           الربوتوكول •
    ، وقد صّدقت عليـه توغـو يف        ٢٠٠٣ يوليه/متوز يف مابوتو يف      عليه املوقعو،  املرأة
 مـن   املـرأة األفريقيـة    ذا الربوتوكول على وجه التحديد    وحيمي ه . ٢٠٠٥عام  

  .اليت تتعرض هلاالعنف أعمال املمارسات الضارة و
فإنه مـن الـضروري     ،  ضمن اإلطار القانوين    املسجلة  هذه التطورات  وعالوة على   -١١٦

  :التكميلية املتخذة، واليت تتضمن ما يليتدابري ال اإلشارة إىل
بدعم من برنامج األمم املتحدة اإلمنائي      و ٢٠٠٦ يف عام    هوض باملرأة  وزارة الن  وضع •

 ليس فقط    يف هناية املطاف   نظام مؤشرات بشأن القضايا اجلنسانية من أجل التوصل       ل
 بل االت، بني الرجال والنساء يف بعض اجمل      االحنرافات واالختالالت القائمة   إىل فهم 
 مـن أجـل اقتـراح       الفـروق  حجم هذه    تقديروبوجه خاص إىل      أيضاً التوصل

  تعريف أفضل لربامج التنمية؛بغية وضع  يتعني تنفيذهااستراتيجيات مناسبة 

__________ 

  . وما يليها ٢٥، الصفحة ٢انظر التفاصيل الواردة يف إطار املادة  ) ١٤(
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 الفتـرة  يف   املرتبطة بنـوع اجلـنس     تفاوتات ال بشأنة تشخيصية   ـ دراس إجراء •
 ؛٢٠٠٦- ٢٠٠٥

 يف السياسات والـربامج يف      القضايا اجلنسانية استراتيجية وطنية إلدماج    خطة  ضع  و •
 وتـسعى هـذه     .٢٠٠٦أغـسطس   / آب دها جملس الـوزراء يف    اعتم قدوتوغو،  

 :االستراتيجية إىل حتقيق األهداف التالية

عدم املساواة يف العالقات االجتماعية بـني  أوجه زيز قدرات املرأة ومكافحة    تع •
 الفـردي واجلمـاعي     يات، على املـستو   مجيع هذه املناسبات  اجلنسني خالل   

 ؛واملؤسسي

ية، ومنظمات اجملتمع املـدين، والقطـاع       اضطالع مجيع مؤسسات اجلمهور    •
 املنظور اجلنساين على حنو شـامل يف        اعاةبتعميم مر من اجلهات    اخلاص وغريه 

  مجيع القطاعات؛ 
 نظم التعليم يف    داخل بني اجلنسني    نصاف يف جمال اإل   تفوق مراكز    إلنشاء التخطيط •

ني اجلنـسني  بنصاف  يف هناية املطاف حتسني اإل     هو اإلجراء الذي يستهدف   توغو، و 
  .التعليمميدان يف 

  ٤املادة     
  تعزيز املساواة بني الرجل واملرأة

يـضاف  و.  املساواة بني الرجل واملرأة    تدابري تشريعية وإدارية من أجل تعزيز     اختذت    -١١٧
  .ص إىل هذه التدابرينظام احلص

  التدابري التشريعية واإلدارية  -١  
، دون القانون امل  بشأن ٢ باملادة   علقة املت طوراتلتىل ا إ ار، يش ذه املسألة فيما يتعلق هب    -١١٨

وينبغي أن تضاف تدابري إدارية أخرى إىل هذه التدابري، ومن بينها على وجه             . )١٥(٣ املادةبو
  :اخلصوص ما يلي

 االستفادة  جمموعة نسائية من  ) ٢٠(أتاح لعشرين   نامج التمكني االقتصادي الذي     بر •
 ؛٢٠٠٨  التقين واملادي يف عامالدعممن 

    /السياسة الوطنية لإلنصاف واملساواة بني اجلنسني واليت ُصّدق عليهـا يف أيلـول             •
 ؛٢٠٠٨سبتمرب 

 ؛لتعليم العايلمن أجل متابعة ا الدراسية جلميع الطالب من كال اجلنسني املنحدمي تق •

__________ 

  .٢٥ و٢٢انظر الصفحتني  ) ١٥(
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" ساسةاحل"وزارات  ال، وتعيني أعضاء هذه اخلاليا يف       "اتصال جنسانية خاليا  "شاء  إن •
لتعمـيم مراعـاة    تنفيذ استراتيجية وطنية إطار يف   املتصلة باجلانب اجلنساين   للقضايا

  .الربامج والسياسات التنموية يف املنظور اجلنساين
اج املـساواة بـني اجلنـسني يف       ر العمل من أجل إد    مبسؤوليةذه اخلاليا   وتضطلع ه   -١١٩
  .ني تنفيذهاوالربامج اليت يتع يتعني اختاذها التدابري اليت من خالل هتااوزار
 يف جمـال توعيـة       اليت تنفذ  باألنشطة العديدة ستكمل اجلهود اليت تبذهلا احلكومة      ُتو  -١٢٠

هي األنـشطة  النساء اللوايت يعانني من الصعوبات وتدريبهن وتقدمي املساعدة القانونية هلن، و        
مـن   تناضل    اليت  واملنظمات ، باملرأة امللتزمة بالنهوض  منظمات اجملتمع املدين     اليت تضطلع هبا  

  .قوق املرأة يف التعليمإعمال ح أجل
جمموعة التفكري والعمل املعنية     نفذهتااملشاريع اليت   جتدر اإلشارة إىل     هذا النحو،    وعلى  -١٢١

، وإىل غاية اليـوم    ١٩٩٤عام  وقد اضطلعت هذه اجملموعة، منذ      . باملرأة والدميقراطية والتنمية  
 مقدمي الربامج يف   و للصحفيني ظيم حلقات دراسية  وتن مساعد قانوين،  ٦٠٠ أكثر من    بتدريب
: يف توغو الكتاب األبيض للمرأة     الطبعة الثانية من     ٢٠٠٧ يف عام    ، وأصدرت  الريفية اتاإلذاع
عرض الوضع احلايل للمـرأة يف مجيـع اجملـاالت          ت اليت   و الوثيقة ، وه اليوم وغداً التوغوية  املرأة  

  نفـسه  مرينطبق األ و. يف توغو ...)  اسية، والتعليم الصحة، والقانون، والعلوم، والسلطة السي    (
  .املرأة يف القانون والتنمية يف أفريقيا  املعروفة باسم منظمة غري احلكوميةاملنظمة على
 حمفـل  لتعـاون بـني  ا بروتوكـول  فال بد من اإلشـارة إىل ذلك، باإلضافة إىل  و  -١٢٢

. عليم االبتدائي والثانوي وحمو األميـة     زارة التربية والت   وو االختصاصيات يف التعليم يف أفريقيا    
  : هي على النحو التايل جوانبحول أربعةهذا الربوتوكول ويتمحور 

 يف بعـض    تفـوق مراكـز   ويترجم هذا اجلانب عن طريق إنـشاء        . اديم جانب •
املراكز االحتياجات اخلاصة للفتيات    وتراعي هذه   . مؤسسات التعليم الثانوي والعايل   

 مثاالً  املنطقة الساحلية تعد  و. احات اللعب على سبيل املثال    ساملراحيض و كوالفتيان  
 ؛ هذا اجلانبتطبيقعلى 

القـضايا   " جمـال   الذي يركز على تدريب املعلمـني يف       ربوي، وهو اجلانب  جانب ت  •
من أجل تدريبـهم     واملعلمنيالتدريب   يئةصاحل ه تدرييب ل  وضع منهج  وقد". اجلنسانية

وكمثال على  . املدرسية وشبه املدرسية  يع األنشطة    يف مج  على مراعاة اجلانب اجلنساين   
 أشـكال   املتعلقة مبختلف  املواضيع   ن ع وضع مشاهد مسرحية  لتدريب يف جمال    ا ذلك

محـالت  وجتدر اإلشارة أيـضاً إىل      . العنف ضد الفتيات والنساء يف املدارس والقرى      
 ؛ التعليم يف جمالدورها القياديصورة املرأة ومن أجل حتسني   اليت تنظمالتوعية
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جانب الشراكة بني املدرسة وجلان آباء التالميذ من خالل التكفل مبعاجلة املـشاكل           •
وقد طُّور هـذا    . املرتبطة بالقضايا اجلنسانية، مثل تشويه األعضاء التناسلية لإلناث       

  يف املنطقة الوسطى؛اجلانب

عية اخلاصة  ويهتم بتعميم مراعاة املنظور اجلنساين يف السياسة القطا       .  مؤسسي جانب •
  .يف جمال التعليم

إىل هذه األنشطة التعاون القائم بـني االحتـاد األورويب ووزارة التعلـيم             ُيضاف  و  -١٢٣
االبتدائي والثانوي وحمو األمية والذي يرمي إىل تنظيم مسابقات للرسم يف جمـال القـضايا               

  . سنوات فما دون١٠اجلنسانية لصاحل األطفال الذين تبلغ أعمارهم 

  )، أنشطة مؤسسات الدولة٧انظر التفاصيل الواردة يف إطار املادة  (م احلصصاظن  -٢  

  ٥املادة     
   القائمة على أساس نوع اجلنسقوالب النمطيةاألدوار وال

 ٥ واملدرجة يف إطار املادة      ٦٢ إىل   ٥٤ال تزال املعلومات املتاحة يف الصفحات من          -١٢٤
 والثالث والرابع واخلامس معلومات صاحلة إىل حد        من التقرير األويل والتقارير الدورية الثاين     

قـانون  مـشروع   فـإن    اليت حتول دون النهوض باملرأة،       عوائق ال بيد أنه على مستوى    .اآلن
 منه على إعادة صياغة     ٤٢٤املنقح واملصّدق عليه ينص يف املادة        األحوال الشخصية واألسرة  

وتـنص  . العرف املتبع يف جمال املواريث    عائقاً يرتبط ب   اليت تشكل    ٣٩١ذف املادة   حب احملتوى
 إال على ) املواريث (ال تنطبق األحكام املنصوص عليها يف هذا الباب       : " ما يلي  علىهذه املادة   

  ." املواريث تسويةجمالعن الوضع العريف يف  أعلنوا ختليهم  الذين املتعلق باألشخاصاإلرث
كرس  ي القانون نفسه مشروع  فإن  ل،   يف تعليم األطفا   وفيما يتعلق مبشاركة الوالدين     -١٢٥

 املسؤولية املاديـة واملعنويـة    يتقاسم الزوجان معاً    على أن  وينص ،املساواة بني الرجل واملرأة   
  ).ديداجلشروع امل من ٩٢انظر املادة ( لألسرة 
يتعني على الزوج والزوجة أن يقدم كل منهما لآلخـر أشـكال الرعايـة       باملثل،  و  -١٢٦

ـ  من   ٩١املادة   (طفالاية املصاحل املعنوية واملادية لألسرة واأل     مح واملساعدة من أجل    شروعامل
  ).قانون األحوال الشخصية واألسرة املنقحل اجلديد
 فإن اجلهود املبذولـة    الدراسية،   ربامج يف ال  بني األوالد والبنات  املساواة  فيما خيص   و  -١٢٧

 والبحـث عـن   وسة عن الفتاة، املغر صورةبال فيما يتعلق  الكتب املدرسية    مراجعةهتدف إىل   
  .اليت جتري مراجعتهاالكتب املدرسية بغية إصدار تمويل للمصادر 
قانون نقح ل القانون امل مشروع  فإن  ،  ة اجلنسي ات واالعتداء رتيل فيما يتعلق بالعنف امل    و  -١٢٨

  ).٣-٢٠٢ إىل ١٩٧املواد من ( العنف ضد املرأة ملسألة واد من املالعقوبات يكرس عدداً
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 التحرش اجلنسي بالـسجن      القانون ينص على معاقبة     مشروع فإنعلى هذا النحو،    و  -١٢٩
ئة ألف  ام تتراوح ما بني     غرامةدفع  سنوات سجنا و   )٥(مخس  و ملدة تتراوح ما بني سنة واحدة     

 أو   فرنكات االحتاد املايل األفريقـي      من فرنك) ٥ ٠٠٠ ٠٠٠(ومخسة ماليني   ) ١٠٠ ٠٠٠(
 واملواد اليت تليها من مـشروع قـانون         ١٨٦تنص املادة    ،قابل امل ويف. بإحدى هاتني العقوبتني  

  .، واملصاغ من جديد على منع العنف بني الزوجني١٩٨٠أغسطس / آب١٣العقوبات املؤرخ 
  واألسرة املنقح ينص يف    األحوال الشخصية مشروع قانون   فإن   ،املدين لى الصعيد عو  -١٣٠

 اجلنسية بني الزوجني هي عالقات حرة وتـتم         العالقاتأن  منه على    ٩٣ املادة    من ١الفقرة  
  .بالتراضي
 عـدد اجلـرائم     فقد ارتفع الغتصاب،  ضد ا املرفوعة   اجلنائية   دعاوىالفيما يتعلق ب  و  -١٣١

 ١,٤ أي،   جرمية ١٦٥ إىل   ٢٠٠٥ و ٢٠٠٣املدنية يف توغو بني عامي      املسجلة يف السجون    
  . )١٦( من اجلرائم املسجلةيف املائة
ـ  ٤٠ يف املادة     نفسه يكرس  مشروع القانون فإن  دد الزوجات،    تع صيما خي فو  -١٣٢  ه من

ال جيوز  و. إالّ بالزواج األحادي   القانونعترف  يال  : " على النحو التايل   بزوجة واحدة الزواج  
  ".األولألحد عقد زواج ثان قبل فسخ 

درجة ُيرجى الرجوع إىل التفاصيل امل    ،  اثن إىل تشويه األعضاء التناسلية لإل     بالنسبةو  -١٣٣
  . )١٧(٦ املادة من ٢-١-٢ البند حتت
فإنه ميكن أيضاً اإلشارة إىل أنـه قـد         ،  العنف ضد املرأة  ففيما يتعلق ب  ،   عام على حنو و  -١٣٤

 يف مجيع مناطق    تلقي الشكاوى راكز  ، جتديد م  صندوق األمم املتحدة للسكان    من   بدعمتسىن،  
املركز االستشفائي اجلامعي يف    ف يف    لضحايا العن  ة والطبي ية النفس رعايةمركز ال كذلك  البالد و 
  .واملشورة لضحايا العنف من النساءات القانونية املراكز التوجيهوتقدم هذه . توكوان
 اإلعالم الرمسية وحمطات    الربامج اليت تقدمها وسائط   الضرورة اإلشارة أيضاً إىل     ومن    -١٣٥
  . صورة املرأةسنيحت هبدفذاعة احمللية اإل

  ٦املادة     
  الل املرأةمنع استغ

ضد ممارسة املرأة للبغـاء حمـل        و  املرأة ااستغالهلو  االجتار باملرأة   الكفاح ضد  احتل  -١٣٦
  . من احلكومة واملنظمات غري احلكوميةالصدارة يف الصراع الذي ختوضه كل

__________ 

 Suzanne Soukoude, Étude sur les conditions de réinsertion des anciens détenus dans leur:ظـر ان ) ١٦(

communauté et les causes de la délinquance, PAUSEP, 2006.  
  .٣٦انظر الصفحة  ) ١٧(
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 الربوتوكول امللحق    إىل التصديق على    اإلشارة جتدرالتشريعات،  فيما يتعلق بتطور    و  -١٣٧
فاقية األمـم املتحـدة      وات ،يقي حلقوق اإلنسان والشعوب واملتعلق حبقوق املرأة      بامليثاق األفر 

  .ملكافحة اجلرمية املنظمة عرب الوطنية
الهاي بشأن محاية الطفل والتعاون يف جمال التبين علـى الـصعيد             بالنسبة التفاقية و  -١٣٨
  . ٢٠٠٨ يف عام التصديق عليها تسىنفقد ، ١٩٩٣مايو /أيار ٢٩ ، واليت اعتمدت يفالدويل
 التـصديق علـى   فقد صدرت موافقة اجلمعية الوطنية علـى        ضافة إىل ذلك،    باإلو  -١٣٩

وبروتوكول منع وقمع ومعاقبة االجتار باألشخاص، وخباصة النساء واألطفال، املكمِّل التفاقية 
  .٢٠٠٨نوفمرب /تشرين الثاين ١١ األمم املتحدة ملكافحة اجلرمية املنظَّمة العابـرة للحدود يف

احملددة نصوص  اإلشارة إىل اعتماد عدد من الجتدر التشريعات الداخلية، على صعيدو  -١٤٠
  : ما يليومن بينهاأعاله، 

  واملتعلق مبدونة الطفل؛٢٠٠٧يوليه / متوز٦ املؤرخ ٠١٧-٢٠٠٧القانون رقم  •

 واملتعلـق باالجتـار     ٢٠٠٥أغـسطس   / آب ٣ املؤرخ   ٠٠٩-٢٠٠٥القانون رقم    •
 غو؛ باألطفال يف تو

 واملتعلـق   ٢٠٠٥ديـسمرب   / كانون األول  ١٤ املؤرخ   ٠١٢-٢٠٠٥القانون رقم    •
 اإليدز؛ /حبماية األشخاص يف إطار مكافحة فريوس نقص املناعة البشري

للمرأة وممارستها  النساء والفتيات، واالستغالل اجلنسي     بقضايا االجتار   بما يتعلق   فيو  -١٤١
  .هريد أدناس ما فمن اجلدير مالحظة، للبغاء

  االجتار بالنساء والفتيات  -١  
ومن أجل  . يشكل االجتار بالنساء واقعاً ملموساً، وهو يطال الفتيات على وجه التحديد            -١٤٢

أغسطس التصويت على قـانون يتعلـق باالجتـار    / آب ٣مكافحة هذه املمارسة، فقد جرى يف       
نه يضع  إلظاهرة، حيث   ويشكل هذا القانون خطوة إىل األمام يف مسار مكافحة هذه ا          . باألطفال

        ، وشـركاءهم  من أحكام هذا القـانون أن اجلنـاة،          ظهريو. االجتار باألطفال يف عداد اجلرائم    
 الـسجن   يواجهون عقوبة  االجتار باألطفال    عن قصد  الوالدين أو األوصياء الذين سهلوا       بل وحىت 

 مـدان  أي مواطن أجـنيب   علىحظرُت وعالوة على ذلك،). ١٤ إىل   ١٠املواد من    (غرامةالأو  /و
   ).١٤املادة (سنوات ) ٥( ال تقل عن مخس دةاألطفال اإلقامة يف توغو ملببتهمة االجتار 

العملية الـيت    "وتعتربهاالجتار باألطفال    من هذا القانون بوضوح      ٢الفقرة  ف  عّروُت  -١٤٣
خطفهم أو نقلـهم أو     األطفال أو   توظيف  من أجل    ينفذها شخص واحد أو عدة أشخاص     

  ".استغالهلم اإلقليم الوطين أو خارجه بغرض داخل همأو إيواؤحتويلهم 
 جملس الوزراء   يصدرهرسوم  وجب م  مب أن ُتنشأ  القانون ينص على      هذا ذلك، فإن وك  -١٤٤

  .ضحايا االجتار من الفتياتجلنة وطنية ملكافحة االجتار باألطفال، مبن فيهم 
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املنظمات غري احلكومية العاملـة يف      معيات و اجلووتضطلع اإلدارة العامة حلماية الطفل        -١٤٥
منتدى املنظمات  فرع أفريقيا، و   -رابطة اليتامى العاملية    (ل   تعزيز ومحاية حقوق املرأة والطف     جمال

فرع توغـو،    - املشروع الدويل لكفالة األطفال   املعنية بالدفاع عن حقوق الطفل يف توغو، و       
 املهربني إىل دول مثل بنن، وكوت        من األطفال  بأنشطة التوعية ورصد ضحايا االجتار     )وغريها
  : هذا املوضوعبشأندول التايل إحصاءات ويعرض اجل.  ونيجرييا وغابون،ديفوار

  ٧اجلدول 
   حسب نوع اجلنس٢٠٠٨ االجتار باألطفال يف توغو يف عام  عن)١٨(اإلحصاءاتبعض 
 اتعدد الفتي عدد األوالد العدد اإلمجايل للضحايا من األطفال الفترة

 ٨٩ ٨٩ ١٧٨ مارس/آذار - يناير/كانون الثاين
 ١٠٩ ١٧٤ ٢٨٣ يونيه/حزيران - أبريل/نيسان

 ١١ ٣٧ ٤٨ ديسمرب/كانون األول - أكتوبر/تشرين األول

 ٢٠٩ ٣٠٠ ٥٠٩ اجملموع  

  .اللجنة الوطنية الستقبال ضحايا االجتار من األطفال وإدماجهم اجتماعياً : املصدر

، تسىن التعرف علـيهم    الذين   ضحايا االجتار من األطفال   من  ة  ضحي ٥٠٩ ومن بني   -١٤٦
 . على التـوايل   يف املائة  ٤١,٠٧ مقابل   يف املائة  ٥٨,٩٣ أي،  فتاة ٢٠٩و طفل ٣٠٠هناك  
  .، بعض البيانات عن االجتار باألطفال، يف شكل رسم بياين أدناهوترد

  ١الرسم البياين 
  ٢٠٠٨-٢٠٠٢رة من  يف الفت)١٩(بعض البيانات عن االجتار باألطفال

  
  
  
  
  
  
  

__________ 

باإلضافة إىل  و. سبتمرب/يوليه إىل أيلول  /ال تأخذ هذه اإلحصاءات يف االعتبار البيانات اخلاصة بالشهور من متوز           ) ١٨(
ديسمرب ال تتعلـق إالّ باملنطقـة       /أكتوبر إىل كانون األول   /ذلك، فالبيانات اخلاصة بالشهور من تشرين األول      

  .الوسطى، ومنطقة اهلضاب، ومنطقة كارا
  .يتعلق األمر باألطفال املوقوفني، أو العائدين، أو الذين جرى استقباهلم وأُعيد إدماجهم ) ١٩(

 
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 

عام 

عدد حاالت االجتار باألطفال
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 ٢٠٠٨ذه الظـاهرة يف عـام       هل كبري تراجع حدوثمن الرسم البياين أعاله     يظهر    -١٤٧
     بيانـات   كانت   وإن حىت   املعدالت أعلى   و العام الذي سجلت فيه    ، وه ٢٠٠٧مقارنة بعام   

عية وال يعود السبب يف حدوث هذا التراجع إىل أنشطة التو          . جزئية تشكل بيانات  ٢٠٠٨عام  
 من البيانـات     ذلك  كما يتضح  املضطلع هبا فقط، بل يعود أيضاً إىل اإلنفاذ الفعال هلذا القانون          

   . اللجنة الوطنية الستقبال ضحايا االجتار من األطفال وإدماجهم اجتماعياً اليت سجلتهاالتالية

  ٢٠٠٨ عام الذين أوقفوا وحوكموا يفجرين  املّتوجز بشأنم    
 ؛ مثانية أشهر مع وقف التنفيذمنهاسنة واحدة لبالسجن ينوا أُد و مّتجرين٦ حوكم •

 ٣٠٠ ٠٠٠ ملدة ستة أشهر ودفع غرامة مقدارها بالسجنأُدين  و جر واحد ّت م حوكم •
  األفريقي؛ املايلفرنك من فرنكات االحتاد

 ؛ ملدة ستة أشهر نافذة بالسجنوأُدين  مّتجر واحدحوكم •

 ؛تني نافذتنيسن ملدة بالسجن واأُدينو ينجرّتم ٣ حوكم •

سنتني نافذتني مع منعه من اإلقامـة   ملدة  بالسجنوأُدين  من بنن مّتجر واحد  حوكم •
 . يف توغو ملدة مخس سنوات بعد إهنائه لفترة عقوبته

   مّتجراً من بينهم مواطن من بنن١٢حوكم وأدين : اجملموع    
. يهـا قـضاء عل   احلكومة يف قمع هذه الظاهرة وال      إرادة  على اإلجراءاتذه  وتدل ه   -١٤٨

مجيـع   مـرتكيب  يتيح اإلبالغ عـن الذي " ١١١ ألو"اخلط األخضر  إقامة    إىل هذا  ضافُيو
  .العنف ضد األطفالأشكال 
لكونه   النطاق احملدود للقانون املتعلق باالجتار باألطفال      ومع ذلك، جتدر اإلشارة إىل      -١٤٩

  .سنة ١٨ارهم عن الذين تقل أعم ، على األطفال، مبن فيهم الفتياتال ينطبق إالّ
 قـد أُخـذت بعـني    خاصمسألة االجتار بالبشر بشكل عام واملرأة بشكل         غري أن   -١٥٠

األمـم   اتفاقية   الذي أعيدت صياغته ليكون متوافقاً مع      مشروع قانون العقوبات     االعتبار يف 
اجلـرائم  " املعنـون    ١٠إضافة الفصل    من خالل     عرب الوطنية  املتحدة ملكافحة اجلرمية املنظمة   

  ".املتعلقة باجلرمية املنظمة عرب الوطنية

  االستغالل اجلنسي وبغاء املرأة  -٢  

  حالة الفتيات  ١-٢  
فيما يتعلق بالفتيات، فإن اعتماد مدونة الطفل يشكل خطوة كبرية يف مسار مكافحة   -١٥١

  .االستغالل اجلنسي وبغاء األطفال
 احملارم،   سفاح فإن ،املذكورةاملدونة  ا من   م وما يليه  ٣٨٨ و ٣٦٦مبوجب املادتني   و  -١٥٢
 األطفال واستغالهلم يف املواد اإلباحية، وامليل اجلنسي إىل األطفال، والسياحة بـدافع             وبغاء
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 نفـسه   وضعينطبق ال و. قانون العقوبات ل  تشكل انتهاكات   جرائم والتحرش اجلنسي اجلنس،  
تعّد و).  اجلنسي االستعراضالتحريض على الفجور و    (وإفساد الشباب  االعتداء اجلنسي    على
  . العرض االغتصاب وهتك  جرمييتجديدة تضاف إىل جنايات هذه اجلرائم مجيع
لدى الفتيـات    سن الزواج    ورفعت الزواج املبكر،    قد عاجلت مدونة الطفل مسألة    و  -١٥٣
 حيظـر زواج األطفـال      ومن مث، فإنه  ). مدونة الطفل  من   ٢٦٧املادة  ( سنة   ١٨ إىل   ١٧ من
  . مبوجب هذه املادة عاما١٨ً نلذين تقل أعمارهم عا

 يف الوقت احلايل من أجـل القـضاء علـى          احلكومة   الصراع الذي ختوضه  ويدور    -١٥٤
التوعية، وقمع مـرتكيب هـذه      : حول ثالثة حماور أساسية هي    االستغالل اجلنسي لألطفال    

  .  التدابري االجتماعية واملهنيةإعادة التنمية من خاللاجلرمية، و

  حالة النساء  ٢-٢  
وال سـيما اسـتدراج     ،  املرأة يف البغاء  ستغالل  ال املناهضةزائية  اجلحكام  ال تزال األ    -١٥٥

 سـارية   أحكاماً والقوادة   الزبائن على الطريق من أجل ممارسة البغاء، والتحريض على البغاء         
منه على محاية كل     ٤٠ يف املادة     ينص قانون العمل وعالوة على ذلك، فإن     . ل إىل اآلن  املفعو

  .صاحب العمل أو من ميثلهالتحرش الصادر عن   أو موظفة منموظف
 على  تنص قانون العقوبات املنقح  مشروع   من   ١٩٨فإن املادة   إلضافة إىل ذلك،    باو  -١٥٦

لـسلطة أو   عد حترشاً جنسياً استخدام ا    ي" ، فإنه ومبوجب هذه املادة  . معاقبة التحرش اجلنسي  
طي أو غريه من الوسائل الرامية إىل       اخلطاب  اخل تصرف أو الكالم أو   الكراه أو   اإلتهديد أو   ال

ويعاقب كل شخص ُيدان بالتحرش     .  دون رغبة منها   دمات جنسية على خ  امرأة    من احلصول
       تتـراوح   غرامةدفع   و ، سنوات )٥(مخس  و  واحدة  سنة ما بني  ملدة تتراوح    بالسجناجلنسي  

فرنكات االحتـاد   من   نكفر) ٥ ٠٠٠ ٠٠٠ (مخسة ماليني و) ١٠٠ ٠٠٠ (مائة ألف  ا بني م
  .."..  فقط أو بإحدى هاتني العقوبتنياملايل
 املعنية تبذل جهوداً ترمي إىل تقـدمي        معياتفإن احلكومة واجل   املمارسة العملية،    يفو  -١٥٧

  .اجلنسب الرعاية الطبية والنفسية والقانونية للمشتغالت
شجعت يوليه،  / متوز ٣١ية يف    ومتهيداً لالحتفال بيوم املرأة األفريق     ،٢٠٠٥يف عام   و  -١٥٨

  .عاملني يف جمال اجلنسلل لإلدماج االجتماعي برامج وضعاحلكومة على 
 ومحاية األطفال واملـسنني يف  العمل االجتماعي والنهوض باملرأةقد وضعت وزارة   و  -١٥٩
والـيت  ،   االستراتيجية القطاعية ملكافحة اإليدز واألمراض املنقولة جنسياً       خطتها ٢٠٠٧عام  
 العاملني والعامالت يف جمـال      مشكلةبشكل رئيسي ملعاجلة     ٢ األولوية   ي اجملال ذ  س فيها كُّر

ألنشطة املدرة للدخل   لوتطوير  وقاية ورعاية   إجراءات  اختاذ    هذا اجملال  تقرر يف قد  و .اجلنس
  .يف اجملتمعدماجهم إإعادة  وإىل مهن أخرى أفراد هذه الفئة حتويلمن أجل 
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الـيت  " بروفيـدنس  "مجعية  إىل أنشطة  تنبغي اإلشارة مع املدين،   لى مستوى اجملت  عو  -١٦٠
على ضـرورة أن     اإليدز يف أفريقيا الغربية،      ، يف إطار مكافحة   ٢٠٠٨ يوليه/متوز شددت يف 

فريوس نقص  /األمراض املنقولة جنسياً  من  اية أنفسهم   حيرص العاملون يف جمال اجلنس على مح      
  .حتوهلم إىل مهن أخرىإمكانية بقوقهم و حبأو يكونوا واعني، اإليدز/املناعة البشري

  صـندوق  موله ذيال، و "دعم النهوض باملرأة   "اإلشارة إىل تنفيذ مشروع     أيضاً جتدرو  -١٦١
ويركز .  والنهوض باملرأة  للشؤون اجلنسانية  أشرفت عليه اإلدارة العامة    و األمم املتحدة للسكان  

، ومـوظفي   للعاملني يف جمال القانون   ة   دورات تدريبية ومحالت توعي     تنظيم ذا املشروع على  ه
  .جنساين  أساس العنف القائم علىبشأن عن السلطات التقليدية والدينية ، فضالًاكماحمل

وخارج نطاق االجتار بالنساء واستغالهلن يف البغاء، ختوض احلكومة واملنظمات غري             -١٦٢
 االغتـصاب،   بشكل عام صراعاً ضد بعض أشكال العنف اجلنـسي، وال سـيما            احلكومية

  .تشويه األعضاء التناسلية لإلناثو ،، والتحرش اجلنسي، والزواج املبكروسفاح احملارم

  التحرش اجلنسي يف الوسط املدرسي ويف مواقع التدريب  ١-٢-٢  
تتـوىل  اجلهات الفاعلة   فإن  ،  الوسط املدرسي حتديداً  ما يتعلق بقضية التحرش يف      في  -١٦٣

ومن مث فقد اضطلعت مجعيـات خمتلفـة        . ى هذه الظاهرة  ل إىل القضاء ع   تنفيذ أنشطة ترمي  
       يف هـذا الـشأن، وخـصوصاً يف        بتنفيذ أنشطة  بالتعاون مع احلكومة     )٢٠(حلقوق اإلنسان 

 هذه  دتأوقد  . ، على مستوى املدارس واجلامعات ومواقع التدريب      ٢٠٠٢ و ٢٠٠١عامي  
وقد تسىن يف   .  إعدادية وثانوية  مدرسة ومدرسة  ٩٠يف  إنقاذ الفتيات    إنشاء جلان    إىل األنشطة

وتتـألف هـذه    . هذا اإلطار وضع دليل لرعاية الضحايا وجعله يف متناول اللجان املذكورة          
  .التالميذ، واملعلمني وأولياء تالميذ، فتيات وفتياناًاللجان من ال

  تشويه األعضاء التناسلية لإلناث  ٢-٢-٢  
 ،١٩٩٨نوفمرب  /تشرين الثاين  ١٧ملؤرخ   ا ٠١٦-٩٨لى الرغم من اعتماد القانون رقم       ع  -١٦٤

يف ال تزال مستمرة  هذه املمارسة  فإن،   يف توغو  تشويه األعضاء التناسلية لإلناث   الذي حيظر   و
يف املناطق وهي تنتشر بشكل أكرب  . السائدةبعض املناطق بسبب املفاهيم االجتماعية والثقافية     

يف  ٣٢,٤و،  يف املائة  ٥٥املناطق الوسطى   ، وتبلغ يف    عدالتامل أعلى    اليت ُسجلت هبا   الشمالية
  .)٢١( يف منطقة كارايف املائة ٢٥,٨، وايف منطقة السافان املائة
 التابعة لوزارة   الدوائر التقنية  (ةنيلتق ا دوائرها، من خالل     دون هوادة  كومةاحلوتقود    -١٦٥

 محالت توعية ومحالت إعالمية    )والنهوض باملرأة ومحاية األطفال واملسنني     العمل االجتماعي 

__________ 

  ".الكونسيانس" ومنظمة جمال القانون والتنمية يف أفريقيامنظمة املرأة يف يشمل ذلك  ) ٢٠(
  .٢٠٠٨ارة العامة للنهوض باملرأة، اإلد ) ٢١(
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ن واملخالفاليت يتعرض هلا     هذه املمارسة والعقوبات     مساوئ بشأنميع السكان   وجل للخاتنات
  ). ونشر القانونتوعيةال(

  ممارسـة  حتويل اخلاتنات إىل مهن أخـرى وإىل       مشاريع   وُيمكن أيضاً اإلشارة إىل     -١٦٦
تقـدمي  و ،ض املستردة ومنح القرو ،   املوجه التدريببرامج  ن خالل   ماألنشطة املدرة للدخل    

  .  الطبية واالجتماعيةالرعاية املنتظمة للضحايا من طرف الدوائر
الـيت  األنشطة  من إضافة ، فال بداحلكومة األنشطة اليت تضطلع هبا  وإىل جانب هذه      -١٦٧

 جمال التوعية ونـشر      اجملتمعات احمللية يف    إىل جانب  اجلمعيات/ املنظمات غري احلكومية   نفذهات
 اللغات املستخدمة يف حمو األميـة     إىل   ترمجة القانون    قد بادر البعض منها حىت إىل     و .القانون
  .من خالل امللصقاتونشره 
 علـى   املختلفة  اجملتمعات محل يف  املختلفة األنشطة هذه   اهلدف املنشود من  يكمن  و  -١٦٨

  .جلنسلقوالب النمطية القائمة على أساس نوع ا االجتماعية والثقافية واالقيودلتخلص من ا
على إلناث ل يف معدل تشويه األعضاء التناسلية قد شهد هذا اجملال حدوث اخنفاض  و  -١٦٩

يف  ٦  إىل حوايل  ١٩٩٨ يف عام    يف املائة  ١٢ من   هانتشار معدل   الصعيد الوطين حبيث تراجع   
  .)٢٢(٢٠٠٧  يف عاماملائة

  ٧املادة     
   مشاركة املرأة يف احلياة السياسية واحلياة العامة

 كبري يف مشاركة املـرأة يف       تطورأي  السابق،  مل يطرأ، مقارنة بالتقرير     كل عام،   بش  -١٧٠
  .اجلدول أدناه على النحو املبّين يف احلياة السياسية والعامة

  ٨اجلدول 
   العامة والسياسيةيئاتمشاركة املرأة يف اهل

 )٪(النسبة املئوية للنساء   نساء رجال اجملموع  املؤسسات

 ١٤,٢٨ ٤ ٢٤ ٢٨ احلكومة
 ١١,١١ ٩ ٧٢ ٨١ اجلمعية الوطنية

 ١١,١١ ١ ٨ ٩ احملكمة الدستورية
 ٠ ٠ ١٠ ١٠ املدعي العام للجمهورية
 ١١,١١ ١ ٨ ٩ اجمللس األعلى للقضاء

 ١١,٧٦ ٢ ١٥ ١٧ اللجنة الوطنية حلقوق اإلنسان
 ١١,١١ ١ ٨ ٩  البصرية واالتصاالت - اهليئة العليا لألنشطة السمعية

__________ 

 يف  تـه  آخر أجر   حمدد مسحوأكده   ٢٠٠٦عام  يف  اليونيسيف  املسح الثالث املتعدد املؤشرات الذي أجرته        ) ٢٢(
  . صندوق األمم املتحدة للسكان للنهوض باملرأة بدعم مناإلدارة العامة  ٢٠٠٧
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 )٪(النسبة املئوية للنساء  إناث ذكور اجملموع  القرارمنصب اختاذ

 ١٠,٢٨ ١٨ ١٥٧ ١٧٥ قضاة
 ٠ ٠ ١٣ ١٣ )٦(وقائمون باألعمال ) ٧(سفراء 
 ٠ ٠ ٣٠ ٣٠ والة

 ٠ ٠ ٤ ٤ نواب والة
 ٠ ٠ ٥١ ٥١ رؤساء البعثات اخلاصة

 ٣,٥٧ ١ ٢٧ ٢٨ مديرو ديوان
 ١,٢١ ٤ ٣٢٤ ٣٢٨ رؤساء مقاطعات

 ٠,٠٦ ٣ ٤ ٩٩٧ ٥ ٠٠٠ رؤساء قرى
 ٢١,٠٥ ٤ ١٩ ٢٣ احملكمة العليا

  .٢٠٠٨ بيانات مجعت من املؤسسات املعنية يف عام :املصدر

 ومنظمات اجملتمـع    سلطات العمومية  ال اختذت أيضاً ، فقد   تفاوتاتالحجم  قليل  ولت  -١٧١
  .يف هذا الشأنجراءات  إ على حد سواءاملدين

  عمل احلكومة ومؤسسات الدولة  -١  
يف الـسياسات   ُتبذل حالياً من أجل تعميم مراعاة املنظور اجلنـساين           جهود   اكهن  -١٧٢

للقضايا اجلنسانية، وأدت إىل اعتماد  دراسة تشخيصية فقد ُشرع يف إجراء، من مثو .والربامج
 اعتماد هذه اخلطة صدور    تالو. ٢٠٠٦أغسطس  / آب ٢جملس الوزراء خلطة استراتيجية يف      

 ينص على إنشاء خاليا اتصال      ٢٠٠٨ يونيه/حزيران ١٣ يف  رئيس جملس الوزراء    عن مرسوم
  . جنسانية يف مجيع الوزارات

مستـشار القـضايا    نـصب   فقد ُعهد مب   مكتب رئيس الوزراء نفسه،      وعلى مستوى   -١٧٣
، ٢٠٠٧ن عام   واعتباراً م . امرأةإىل   ٢٠٠٦-٢٠٠٥ يف الفترة    واملساواة بني اجلنسني  اجلنسانية  

  .ة مكلفة بالتعليم مستشار منصبإحدى النساء يف تعيني جرى
، وإن مل   ٢٠٠٦أغسطس  /آب ٢٠ يف   شامل املعتمد باملثل، فإن االتفاق السياسي ال    و  -١٧٤

على فرض  شجع األحزاب السياسية    للمرشحات من النساء، فإنه      حصة   ختصيصينص على   
خـالل  و ويف هـذا اإلطـار    .  االنتخابـات  خلوض من املرشحات    نفسها بتقدمي حد أدىن   

 ٨ املـؤرخ    PR/073-2007وافق املرسـوم رقـم      ،  ٢٠٠٧عام  ل  املبكرة خابات الربملانية االنت
 والقاضي بتحديد مبلغ الضمان على ختفيض مقداره مخسة وعشرون يف ٢٠٠٧يونيه  /حزيران

 وباإلضافة إىل  .على املبلغ املودع عن كل مرشحة يف كل قائمة انتخابية         ) يف املائة  ٢٥(املائة  
، احلياة السياسية شاركة املرأة يف    مبع األحزاب السياسية على االهتمام      تشجيفمن أجل   ذلك،  
 علـى تقـدمي   املتعلق بالتمويل العمومي لألحزاب السياسية      ٠١٨-٢٠٠٧القانون رقم   نص  
 يف   تتناسب مع عدد املنتخبـات      مكافأة مالية  ومن مث، فسوف ُتمنح   .  للنهوض باملرأة  عالوة

  ).٩ املادة(هؤالء املنتخبات  للحزب السياسي الذي تنتمي إليهاالنتخابات الربملانية أو احمللية
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 اليت تعهدت هبا    ٢٢ ل ا  تنفيذ االلتزامات  الرامي إىل  احلوار الوطين    في إطار باملثل، ف و  -١٧٥
 احلكومـة   أشركت مع االحتاد األورويب،     ٢٠٠٤ أبريل/ نيسان ١٤ بروكسل يف     يف كومةاحل

 ،توغـو /شبكة الوزيرات والربملانيـات األفريقيـات      مها،  مجعيتني نسائيتني  من خالل    املرأة
اجملتمع املدين يف هـذا      اوقد مثلت وجمموعة التفكري والعمل املعنية باملرأة والدميقراطية والتنمية،        

  .أسفر عن إبرام االتفاق السياسي الشاملاحلوار الذي 
      ألحيـاء ميـة ا  تن انجل (الشعبية جلان التنمية    أي على مستوى  لى الصعيد احمللي،    وع  -١٧٦

     يف هيئـات    يف املائـة   ٣٠  املرأة بنسبة ال تقل عن     ، اختذت إجراءات لتعزيز متثيل    )ىأو القر 
  . القرارصنع 
أدىن  حد   عينيتيهدف إىل   اعتماد قانون   التدابري اإلجراء الرامي إىل      هذه   وُيضاف إىل   -١٧٧

 ٣١ املـؤرخ    ١١-٢٠٠٧قـم   لقانون ر وسيعزز ا .  صنع القرار   هيئات حلصة متثيل املرأة يف   
متثيل املرأة يف    من   على الصعيد احمللي   حرية اإلدارة واملتعلق بالالمركزية و   ٢٠٠٧مارس  /آذار

  . القرار على املستوى احمللي اختاذجماالت

  بالتعاون مع احلكومة)٢٣(عمل اجلمعيات واملنظمات غري احلكومية  -٢  
 مبجـرد صنع القرار   هيئات  لنساء يف    التمثيل الناقص ل    القضاء على مشكلة    ميكن ال  -١٧٨

وعلى سبيل . بل إن األمر حيتاج إىل إحداث تغيري يف الذهنيات، يف هذا الشأناعتماد نصوص   
مل املذكور أعـاله    و ٢٠٠٧ هونيي/ حزيران ٦املؤرخ   PR/073-2007 املرسوم رقم    ، فإن املثال
االنتخابـات  عقـب   نية   اجلمعية الوط  على مستوى  التمثيل الناقص     اجتاه هذا  قلب يف يساهم

مشاركة املرأة  قد كانت   يف الواقع، ف  و. ٢٠٠٧ أكتوبر/ تشرين األول  يفاليت جرت   التشريعية  
  :اختاذ القرار حمدودة ألسباب من بينها ما يلييف 

  النساء؛لدى التدريب وحمو األمية ت معدالخنفاضا •

 ة؛هلوي صعوبات يف احلصول على وثائق اوما جنم عنه من الوالدات تسجيلعدم  •

 القيود السوسيولوجية اليت تعوق حترر املرأة؛ •

  .العوامل الدينية •
 اعتماد  إطار، خارج   اجلهود اليت تبذهلا كل من احلكومة واجملتمع املدين       فإن  ذلك،  ول  -١٧٩

  :وفيما يلي بعض األمثلة على ذلك.  على التوعية والتدريب أيضاً تركزالنصوص القانونية،

__________ 

العديد من املنظمات غـري احلكوميـة الوطنيـة والدوليـة،                 زيد من التفاصيل عن أنشطة      حصول على امل  لل ) ٢٣(
مركز اسـترجاع املعلومـات     / جمموعة التفكري والعمل املعنية باملرأة والدميقراطية والتنمية       ميكن الرجوع إىل  

، تـشرين  Femmes togolaises, aujourd’hui et demain, Livre blanc 2e édوتوفري التـدريب للمـرأة،   
  .٢٠٠٧نوفمرب /الثاين



CEDAW/C/TGO/6-7 

43 GE.11-42150 

مل املعنية باملرأة والدميقراطية والتنمية على مستوى القرى        تنظم جمموعة التفكري والع    •
 صنع القـرار، وإعـادة       جمال  يف  من النساء   جلان تنمية القرى   ألعضاء تدريباً منظماً 

  بشكل دوري؛ املدربنيتدريب 

تثقيف القادة التقليـديني  ب  فوافظةيف حم "ال كولومب" غري احلكومية   ةاملنظمتضطلع   •
هي هتدف من وراء ذلـك إىل        احلقوق السياسية للمرأة، و    ماليف جمال إع   هموتدريب
 هذا اجملال؛  ملفهوم حقوق املرأة يف تأييدهمحشد زيادة 

يف  أربع حمافظـات  قرى موزعة داخل توعية يف أنشطة نظمت مجعية أضواء النسائية    •
فقد أرشدت هذه اجلمعية، على     ،  وباملثل. البلد من أجل إبالغ السكان حبقوق املرأة      

 توغو، جمموعة التفكري والعمل املعنية باملرأة       - الدويل لكفالة األطفال   املشروع ارغر
 على  ، بعض املواطنني إىل غاية متكنهم من احلصول       والدميقراطية والتنمية واليونيسيف  

احلـصول علـى   ب همستفيدين منلل ويسمح شهادة امليالد  حيل حمل  )٢٤(حكم قضائي 
 بطاقة اهلوية ؛

ن جانبـها بتنفيـذ      توغو م  - أة يف القانون والتنمية يف أفريقيا     املر اضطلعت منظمة  •
 تعزيـز مـشاركة   يف، وقد متثل أحد أهدافه  "املرأة واحلكم الرشيد   "بعنوانع  مشرو

وقد انطلق هذا املشروع    . وضع امليزانية و  الصعيد السياسي   القرار على  اختاذاملرأة يف   
ويف . ٢٠٠٨يف ديـسمرب    يذه  ، وتسىن االنتهاء من تنف    ٢٠٠٦فرباير  /شباط ١٦ يف

 توغو النساء - املرأة يف القانون والتنمية يف أفريقيا      منظمة مجعت،   هذا املشروع  إطار
 من البلد، وهي املنطقـة الـساحلية، واملنطقـة           يف ثالث مناطق   نسويائتالف  يف  

، هـذه التحالفـات   يف  عضاء  وقد اضطلعت النساء األ   . الوسطى، ومنطقة اهلضاب  
مبختلـف  نظرياهتـن    توعية    ترمي إىل   أنشطة تنفيذ، ب  حبقوقهن نيوقد وع  بدورهن،

 إثـارة  كمـا ترمـي إىل  ، نصوص الوطنية والدولية املتعلقة حبقوق اإلنسان واملرأة ال
 ؛اهتمامهن باحلياة السياسية واملشاركة فيها بشكل فعال

استخدام القانون كـأداة    " بعنوان    مشروع ٢٠٠٩سينطلق يف عام     السياق ذاته،    يف •
مسة بلدان يف املنطقة دون اإلقليميـة،  يعىن خب، وهو  "املناطق الريفية مكني املرأة يف    لت

وسـتعمل   . كل بلـد    من  مساعدة قانونية  ٥٠ويتضمن تدريب   ،  )٢٥(مبا فيها توغو  
مشاركة هؤالء املساعدات القانونيات اللوايت سيجري تدريبهن يف جماالت من بينها           

 ؛ املناطق الريفيةاملقيمات يفظرياهتن  مع ن إىل جنباملرأة يف صنع القرار جنباً

، املرأة يف القانون والتنميـة يف أفريقيـا   من بني األنشطة األخرى اليت تنفذها منظمة  •
 ستة عشر يوماً من كـل عـام يف   لى مدى عحلملة  جتدر أيضاً اإلشارة إىل تنظيمها      

__________ 

كما أهنا أرشـدت النـساء يف       . ثالثة آالف ومخسمائة حالة، حيث تتعلق ثالثة أرباع هذه احلاالت باملرأة           ) ٢٤(
  .خطواهتن الرامية إىل إنشاء شهادة اجلنسية

  .البلدان األخرى هي بنن، وبوركينا فاسو، وكوت ديفوار، وغانا ) ٢٥(
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 الفترة اليت   ديسمرب، وهي / كانون األول  ١٠نوفمرب إىل   / تشرين الثاين  ٢٥الفترة من   
 ؛تضطلع خالهلا بتوعية السكان حبقوق املرأة

يف  ٢٠٠٤ يف عام    والذي جرى إنشاؤه    التوغوية  للمرأة اجمللس االستشاري  يعملكما   •
 عدم املساواة بني    ، وإىل احلد من أوجه     السياسية للمرأة  إىل جتسيد احلقوق   الدعوة   جمال

س، يف إطار األنشطة اليت يـضطلع       وقد أصدر هذا اجملل    .رالرجل واملرأة يف صنع القرا    
التقـدم املـستمر لعمليـة      "حتقيق الالمركزية يف توغو، وثيقة بعنوان       هبا ويف سياق    

إىل مناصب صنع   فرص وصول املرأة     التركيز على    وجرى فيها  ،"الالمركزية يف توغو  
  .قوق املرأةمحلة الستة عشر يوماً اخلاصة حب يف أيضاً  اجمللسشاركوسي. القرار

  ٨ادة امل    
  متثيل املرأة يف السلك الدبلوماسي واهليئات الدولية

  اإلطار القانوين  -١  
 يف ميثاق األمم املتحدة، والعهد الدويل اخلاص        اًطرف  تعد  اإلشارة إىل أن توغو    تنبغي  -١٨٠

  .اتفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييز ضد املرأةباحلقوق املدنية والسياسية و

   السلك الدبلوماسيثيل املرأة يفمت  -٢  
تالحظ  وزارة الشؤون اخلارجية،     مبمارسة الوظائف التنفيذية على مستوى    ما يتعلق   في  -١٨١

 فريـق  وُيالحظ تبعاً لذلك وجود امرأة واحدة ضـمن       . النساء يف املناصب العليا   قلة مشاركة   
     مـن  ة واحدة مرأاو،  يف الوزارة   مديرين ٧؛ وامرأتان اثنتان من بني      وزيرلل ن التقنيني ستشاريامل
 عدد موظفي وزارة الشؤون اخلارجيـة     فإن  شكل عام،   وب. عبالشُّرؤساء   من    رئيساً ١٦ بني

وبالنـسبة إىل    ".ألف"إىل الفئة     منهن ١٠، تنتمي    امرأة ٤١ بينهم   من  شخصاً ١٤٥ يصل إىل 
  . اخلارجيف سفارات توغو يف النساء الدبلوماسيات، فهناك أربع موظفات تنفيذيات يعملن 

تجديد التعيينات  بعلى الصعيد الوطين     اليت ُسجلت    لصعوبات االقتصادية ومل تسمح ا    -١٨٢
  . السفاراتداخل اخنفاض متثيل النساء إىل حد ما السفارات، وهو ما يفسر على مستوى

النـساء  اليت أدت إىل قلـة اهتمـام        السوسيولوجية  إىل هذا الوضع القيود     وُتضاف    -١٨٣
املـرأة  أن  ب  إىل االعتقاد   أيضاً فإن التصورات املسبقة أدت   يف الواقع،   و. ةبالوظائف الدبلوماسي 

هنا ُتـدعى   إالعاملة يف السلك الدبلوماسي ال تكون مرتبطة بأسرهتا إالّ يف القليل النادر، حيث              
دارس مب اخنفاض نسبة النساء     وهذا هو ما يفسر إىل حد ما      . بشكل متكرر إىل السفر يف بعثات     

 ٢٠٠٧-٢٠٠٥دفعة الفترة   مل تشمل   على سبيل املثال،    ف. دبلوماسي باجملال ال  اخلاصةالتدريب  
امرأة واحـدة   سوى  ) اخليار الدبلوماسي (لومي  يف   الوطنية لإلدارة    للمدرسة من الدورة الثالثة  

 واحدة، يف   امرأة ٢٠٠٩-٢٠٠٧كما ضمت الدفعة    . طالباً) ١٥(فقط من أصل مخسة عشر      
  .ت من النساءقد خل ٢٠١٠-٢٠٠٨دفعة  حني أن
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   الدوليةافلمتثيل املرأة يف احمل    
أن توغـو    اإلشارة إىل    جتدر الدولية،   يئاتيف اهل التوغوية  فيما يتعلق مبشاركة املرأة       -١٨٤

ُتبذل اجلهـود يف     وملعاجلة هذا القصور،   .شأنذا ال هب املتعلقة اإلحصاءات    جمال تعاين نقصاً يف  
  . يف احملافل الدوليةتوغوات لنساء  إنشاء قاعدة بيانالوقت احلايل من أجل

  القيود  -١  
 إىل   صـاحلة  معلومات التقرير السابق     من ٧٤ الصفحة   ملعلومات الواردة يف  ال تزال ا    -١٨٥

  .حد اآلن

  ٩املادة     
  جنسية املرأة

     اتفاقية القضاء على مجيع أشـكال التمييـز ضـد           من   ٩ لمادة ل االمتثالمن أجل     -١٨٦
 القـانون املـدين  صياغة  يف إطار  جبنسيتهااملطلقة املرأة األجنبية     أن حتتفظ  فمن املتوقع ،  املرأة
 ١٦ املـؤرخ  ٣٤-٧٨ من املرسـوم رقـم       ٣-٢٣تصحيح املادة    من أجل     يف توغو  القادم
  .يةقانون اجلنسية التوغوب واملتعلق ١٩٧٨سبتمرب /أيلول
مـن  ن يتزوجان   اللذي فإن املرأة أو الرجل التوغويني     سياق اإلصالح القضائي،     ويف  -١٨٧

  .عن طريق الزواجأخرى نسية جا يف حالة اكتساب م جبنسيتهحيتفظانأجنبية أو أجنيب 
تتراوح  غرامة    على فرض  جلاري تنقيحه ا قانون العقوبات  إىل ذلك، ينص     ةضافوباإل  -١٨٨

 فرنك من فرنكات االحتاد املايل األفريقي على كل متييـز           ٥٠٠ ٠٠٠و ١٠٠ ٠٠٠ ا بني م
  .جلنسيةاب يتعلق
ـ  فإن   مجيع اجلوانب األخرى من جنسية الزوجة،        وبالنسبة إىل   -١٨٩   يف واردةاملعلومات ال

التقرير األويل والتقارير الدورية الثـاين والثالـث والرابـع            من ٧٩ إىل   ٧٤الصفحات من   
  . دون تغيري كما هيواخلامس تظل

  ١٠املادة     
  التعليم
     ٢ألطفال الفئة العمرية مـن        جملانية التعليم   بشكل تدرجيي   أجل التنفيذ الكامل   من  -١٩٠
الرسـوم   ، إلغـاء  ٢٠٠٨/٢٠٠٩ السنة الدراسية  من   اعتباراً،  قررت احلكومة   سنة، ١٥إىل  

  . املؤسسات العامةالتعليم قبل االبتدائي والتعليم االبتدائي يفيف املدرسية 
 توغو  وضعتة لأللفية،   واألهداف اإلمنائي  ٢٠٠٠عام  ل نتائج مؤمتر داكار     ويف إطار   -١٩١

 لتغطي تنفيذها   واليت بدأ  ، وهي اخلطة  اخلطة الوطنية لتوفري التعليم للجميع    استراتيجية تطوير   
  .٢٠١٥ إىل ٢٠٠٥ الفترة من
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  هيكل النظام التعليمي  -١  
يف التقرير األويل والتقارير الدورية الثاين والثالث والرابع        علومات الواردة   ال تزال امل    -١٩٢

  .معلومات صاحلة إىل اآلنالتعليم واملتعلقة مبراحل ) ٧٩الصفحة  (واخلامس

  لتعليم قبل االبتدائي واالبتدائيا  ١-١  
 من مرحلة رياض األطفـال      يبدأ ذياألساسي وال  التعليم   يشملهو املستوى الذي    و  -١٩٣
  .  السنة الثانيةإىل

  التعليم قبل االبتدائي  ١-١-١  
وقد ازدادت  .  سنوات ٥ إىل   ٣ من   أطفال الفئة العمرية   ئيبتداتعليم قبل اال  يستقبل ال   -١٩٤

 كما هـو موضـح يف   ٢٠٠٧-٢٠٠٦  الفترة إىل ٢٠٠١-٢٠٠٠  الفترة  من أعداد التالميذ 
  .اجلدول أدناه

  ٩اجلدول 
ل االبتدائي حسب املناطق يف الفترة مـا بـني عـامي            ـذ التعليم قب  ـتطور أعداد تالمي  

  ٢٠٠٧ و٢٠٠٠
 أحناء توغومجيع  منطقة السافانا منطقة كارا املنطقة الوسطى منطقة اهلضاب املنطقة الساحلية يجاخلل - منطقة لومي

 بنات أوالد بنات أوالد بنات أوالد بنات أوالد بنات أوالد بنات أوالد بنات أوالد السنة

٢٢٠ ٥ ٢٦٤ ٥ ٣٨٥ ٣٦٥ ٧٨٥ ٧٤٢ ٢٣١ ٢٥٣ ٠٥٥ ١ ٠٠٥ ١ ٨٠١ ٨٣٧ ٩٦٣ ١ ٠٦٢ ٢ ٢٠٠٠/٢٠٠١ 

١١٥ ٦ ٩٧٩ ٥ ٥٠٣ ٤٨٦ ٩٠٩ ٨٢٩ ٤١٨ ٣٧٦ ٢٨١ ١ ٢٢١ ١ ٩٤٠ ٩٣٥ ٠٦٤ ٢ ١٣٢ ٢ ٢٠٠١/٢٠٠٢ 

٣٣٠ ٦ ٤٤٣ ٦ ٥٠٦ ٤٩٥ ٩٥٦ ٩٤١ ٤٢٨ ٤٠٨ ٣١٣ ١ ٣٢٨ ١ ٥١٧ ٤٩٩ ٦١٠ ٢ ٧٧٢ ٢ ٢٠٠٢/٢٠٠٣ 

٣٣٤ ١١ ٢٢٥ ١١ ٢٨٧ ١ ٠٩٥ ١ ١٢٧ ١ ٠٧٨ ١ ٨١٨ ٨١٦ ٠٥٢ ٢ ٩٧٣ ١ ٦٢٤ ١ ٥٦٥ ١ ٤٢٦ ٤ ٦٩٨ ٤ ٢٠٠٦/٢٠٠٧ 

٢٠٨ ١٣ ٨٤٥ ١٢ ٧٠٧ ١ ٥٥٦ ١ ٣٣٥ ١ ٣١٠ ١ ٨٧٥ ٧٦٥ ٦٧٢ ٢ ٤٧٣ ٢ ٦٢٤ ١ ٥٦٨ ١ ٩٩٥ ٤ ١٧٣ ٥ ٢٠٠٧/٢٠٠٨ 

  .٢٠٠٧-٢٠٠٦ إىل الفترة ٢٠٠١-٢٠٠٠احلولية الوطنية لإلحصاءات املدرسية من الفترة  : املصدر

 ٢٠٠٠ عـامي    د تالميذ التعليم ما قبل االبتدائي يف الفترة ما بني         قد تضاعف عد  و  -١٩٥
 بني عـدد   كبرية  فجوة وال توجد، بوجه عام،   .  على حد سواء    واألوالد بناتمن ال  ٢٠٠٧و

وقد ظهـر   ،  عدد األوالد يف بعض األحيان     بنات يتجاوز بل إن عدد ال   ،  بناتاألوالد وعدد ال  
من  تبذل حالياً هناك جهود   فمع ذلك،   و ).٧٩الصفحة  ( بالفعل يف التقرير السابق      هذا االجتاه 

 علـى حجـم     يدل  عدد التالميذ   كان وإن بني املناطق حىت     ائمة الق تفاوتاتال عاجلةأجل م 
 اإلجراء املتعلق بـال مركزيـة اإلدارة      مجلة من التدابري من بينها      اإلشارة إىل  جتدرو. السكان
وكذلك زيـادة   ،  املدرسني واملدربني ملناطق، وبناء قدرات    إىل ا  املستوى املركزي     من وحتوهلا

  .تعزيزهاحجم البنية األساسية و
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  التعليم االبتدائي  ٢-١-١  
يف التقرير األويل والتقارير الدورية الثاين والثالث والرابع        علومات الواردة   امل ال تزال   -١٩٦

واملتعلقة بالفئات العمرية والشهادات وأصـناف املـدارس     ) ٨٠ و ٧٩الصفحتان  (واخلامس  
   .معلومات صاحلة إىل اآلن

        الـسنة  بدايـة منـذ   م االبتدائي قد شهد      عدد تالميذ التعلي    أن وُيالحظ مع ذلك    -١٩٧
      حـىت مستويات منـو     ٢٠٠٧-٢٠٠٦ السنة الدراسية   إىل غاية بداية   ٢٠٠١-٢٠٠٠ ةالدراسي

 ٢٠٠٣-٢٠٠٢ فقد شهدت السنوات الدراسية مـن      الواقع،   ويف.  خطية وإن مل تكن مستويات   
     ومع ذلـك،   . سبقتها مباشرة أعداداً أقل من التالميذ مقارنة بالسنوات اليت         ٢٠٠٧-٢٠٠٦ إىل

جملانية التعلـيم   تطبيق التدرجيي   ال بسبب   عداد من تزايد   هذه األ  ما ستشهده  اإلشارة إىل    فال بد من  
        وترد أدناه أعـداد التالميـذ يف الفتـرة مـا بـني      . ٢٠٠٩-٢٠٠٨السنة الدراسية  من   اعتباراً
  .٢٠٠٧ و٢٠٠٠عامي 

  ١٠اجلدول 
  ٢٠٠٧ و٢٠٠٠ اجلنس يف اخلطة الوطنية للفترة ما بني عامي عدد املسجلني حسب نوع

 نسبة النمو عدد البنات نسبة النمو عدد األوالد نسبة النمو العدد اإلمجايل  السنة

٤١٨ ٥١٩ --- ٥٢٦ ٥٨٤ --- ٩٤٥ ١٠٣ ٢٠٠٠/٢٠٠١ --- 
٤,٩٠ ٤٣٨ ٨٥٢ ٢,٣٠ ٥٣٨ ٦٨٢ ٣,٤٠ ٩٧٧ ٥٣٤ ٢٠٠١/٢٠٠٢ 
٠,٥٠ ٤٤١ ١٤٣ ٠,٩٠- ٥٣٣ ٩٢٠ ٠,٣٠- ٩٧٥ ٠٦٣ ٢٠٠٢/٢٠٠٣ 
١,٩٠ ٤٤٩ ٣٠٥ ٠,٣٠ ٥٣٥ ٥٤١ ١,٠٠ ٩٨٤ ٨٤٦ ٢٠٠٣/٢٠٠٤ 
١,٢٠ ٩٩٦ ٧٠٧ ٢٠٠٤/٢٠٠٥ --- --- --- --- 
٤٨٦ ٥١١ --- ٥٦٥ ٣٦١ ٥,٥٠ ١ ٠٥١ ٨٧٢ ٢٠٠٥/٢٠٠٦ --- 
٢,٦٠- ٤٧٣ ٩٩٥ ٣,١٠- ٥٤٧ ٦٢٢ ٢,٩٠- ١ ٠٢١ ٦١٧ ٢٠٠٦/٢٠٠٧ 

  .٢٠٠٧-٢٠٠٠ءات املدرسية للفترة حوليات وطنية خمتلفة لإلحصا : املصدر

  ١١اجلدول 
  ٢٠٠٧ و٢٠٠٠ يف اخلطة الوطنية للفترة ما بني عامي املناطقعدد املسجلني حسب 

 منطقة السافانا منطقة كارا املنطقة الوسطى منطقة اهلضاب املنطقة الساحليةاخلليج - منطقة لومي
 بنات أوالد بنات أوالد بنات أوالد بنات أوالد بنات أوالد بنات أوالد السنة

٣١ ٤٥٧ ٥١ ٣٤٨ ٤٩ ٧٨١ ٦٠ ٦٥٧ ٤٥ ٧٧٦ ٥٧ ١٠٤٦٦٥ ٢٥٦١٣٠ ١٣٢ ٨٩ ١٢٦٦٩٤ ٠٥٣ ٩٧ ٦٨١ ٩٨ ٦٠٥ ٢٠٠٠/٢٠٠١ 
٣٤ ٤٢٩ ٥٤ ٩١٩ ٥١ ٧٤٥ ٦٢ ٠٤٩ ٤٧ ٣٩٤ ٥٨ ١٠٧٥٤١ ١٣٢١٩٢ ٤٤٥ ٩٤ ١٢٧٦٨٢ ١٠٣٤٤٥ ١٠٣٤٠٩ ٤٧٩ ٢٠٠١/٢٠٠٢ 
٣٥ ٢٨٦ ٥٥ ٤٢٩ ٥١ ٨١٤ ٦٢ ٧٦٨ ٥٠ ٠٨٥ ٦١ ١٠٩٧٠٥ ١٣٣٩٤٩ ١٦٣ ٩٠ ١١٨٤٦٨ ١٠٣٤٠٠ ١٠٣٥٤١ ٤٥٥ ٢٠٠٢/٢٠٠٣ 
٣٨ ٠٣٩ ٥٨ ٣٤٦ ٥٢ ٥٤٢ ٦٣ ٣٠٧ ٥١ ٦٠٩ ٦٢ ١٠٩٣٤٥ ١٣٠١٥٣ ٦٧٦ ٩٠ ١١٥١٩٧ ١٠٧٢٧٧ ١٠٥٧٦٥ ٥٩٠ ٢٠٠٣/٢٠٠٤ 
٣٩ ١٤٥ ٥٩ ٢٦٥ ٥٤ ٢٨٦ ٦٤ ٦١١ ٥١ ٩٩٠ ٦٢ ١٠٦٢٠٣ ١٢٧٦٢٠ ٣٢١ ٩٠ ١١٣٥٧٧ ١١٥٥٧٥ ١١١٢٩٧ ٨١٧ ٢٠٠٤/٢٠٠٥ 
٤٢ ٢٨٣ ٦٢ ٧٢٦ ٥٦ ٨٣٧ ٦٦ ٤٣١ ٥٣ ٢٣٦ ٦٢ ١١٥٨٣٨ ١٣٥٧٠٢ ٨١٦ ٩٨ ١٢٢٧٥٢ ١١٩٤٢٠ ١١٥٦٩٩ ١٣٠ ٢٠٠٥/٢٠٠٦ 
٤٦ ٩٩٥ ٦٧ ١٣٧ ٥٨ ٥٨٠ ٦٨ ٣٦٢ ٥٥ ٦٨٢ ٦٤ ١١١٦٠٩ ١٣٠٣٣٤ ٣٣٦ ٩٥ ١١٥٣٣٩ ١٠٦٥٥٥ ١٠١٠٩٨ ٦٢٣ ٢٠٠٦/٢٠٠٧ 
  .٢٠٠٧-٢٠٠٠حوليات وطنية خمتلفة لإلحصاءات املدرسية للفترة  : املصدر
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فإن ،  بشكل عام عدد األوالد    بنات عدد ال  اليت يتجاوز فيها  باستثناء منطقة اخلليج    و  -١٩٨
وميكـن تفـسري هـذا الوضـع       .  البنات يف مجيع املناطق     عدد يفوق سجلنيعدد األوالد امل  

ومع ذلك  . وربطه بأسباب اجتماعية وثقافية   تسجيل الفتيات   بالصعوبات اليت ُتواجه اآلباء يف      
  .  هذا االجتاهصحيح أن ُيساهم تطبيق جمانية التعليم تدرجيياً يف تُيؤملفإنه 
 ببيانات الفتـرة   ٢٠٠١-٢٠٠٠ رةـبيانات الفت  مقارنة   فإن إىل ذلك،    وباإلضافة  -١٩٩

 ويف . باملـدارس   تدل على حدوث اخنفاض يف معدل االلتحاق اإلمجـايل         ٢٠٠٧-٢٠٠٦
 قد ٢٠٠١-٢٠٠٠ يف الفترة يف املائة ١١٠,٤ بلغالذي  معدل االلتحاق اإلمجايلفإن الواقع، 
معـدالت االلتحـاق    ومع ذلك، فـإن     . ٢٠٠٧-٢٠٠٦ يف الفترة    يف املائة  ٨٩إىل  تراجع  

هو مـا   ، و األوالد يف مجيع املناطق تقريباً    ب  اخلاصة عدالتاملتقل عن     بالبنات املتعلقةاإلمجايل  
  .ه أدنا١٢اجلدول يوضحه 
  ١٢اجلدول 

  املعدالت اإلمجالية لاللتحاق باملدارس حسب نوع اجلنس واملناطق
 ٢٠٠٧-٢٠٠٦ ٢٠٠١-٢٠٠٠ السنة

 اجملموع بنات أوالد اجملموع بنات أوالد املناطق

 ١٠٤ ١٠٠ ١٠٩ ١٢٢,٦ ١٢٦,٠ ١١٩,٣ اخلليج - منطقة لومي
 ٧٩ ٨٠ ٧٨ ١٢٩,٤ ١١١,٢ ١٤٦,٦ املنطقة الساحلية
 ٨٥ ٨٣ ٨٧ ٩٢,٣ ٨٥,٦ ٩٨,٤ منطقة اهلضاب
 ١٠٠ ٩٦ ١٠٤ ١٠٢,٢ ٩٣,٦ ١١٠,٢ املنطقة الوسطى

 ٩١ ٨٥ ٩٦ ٨٧,٨ ٨٠,٢ ٩٥,٣ منطقة كارا
 ٨٣ ٧١ ٩٠ ٧٤,٠ ٥٨,٢ ٨٨,٧ منطقة السافانا

 ٨٩ ٨٥ ٩٢ ١٠٢,٥ ٩٤,١ ١١٠,٤ مجيع أحناء توغو  

  .٢٠٠٧-٢٠٠٦ إىل الفترة ٢٠٠١-٢٠٠٠من الفترة ية احلولية الوطنية لإلحصاءات املدرس : املصدر

      )٢٦(املسجل يف معدل االلتحاق اإلمجـايل      تنازيل هذا االجتاه ال    مالحظة أيضاًوميكن    -٢٠٠
       ٢٠٠١-٢٠٠٠ الفتـرتني نـد مقارنـة معـدالت       يف مستوى صايف معدل االلتحـاق ع      

وهو مـا يعـين     ،   املائة يف ٧٣,٧ إىل   يف املائة  ٧٦,٢ من   تراجعت، واليت   ٢٠٠٦-٢٠٠٥و
 األوالد  سوى على عدد   مل يؤثر  هذا االخنفاض    غري أن . يف املائة  ٢,٥  قدره حدوث اخنفاض 

      ٢٠٠١-٢٠٠٠ يف الفتـرة     يف املائـة   ٨١,١ من   الذين تراجع صايف معدل االلتحاق لديهم     
يف  ٥ قـدره    وهو ما يعين حدوث اخنفـاض     ،  ٢٠٠٦-٢٠٠٥ يف الفترة    يف املائة  ٧٦,١إىل  
نـه  إمل يشهد سوى زيادة طفيفة، حيث        ويف املقابل، فإن صايف معدل التحاق البنات      . ملائةا

__________ 

 يف مجيع أحناء البلد يف الفترة  يف املائة  ٨٩، ووصل إىل    ٢٠٠٦-٢٠٠٥ يف الفترة    يف املائة  ٩٤بلغ هذا املعدل     ) ٢٦(
  . غري أنه يبدو بشكل عام أنه أشد وضوحاً لدى األوالد منه لدى البنات. ٢٠٠٧-٢٠٠٦
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 يف الفترة نفسها، وهو ما يعين حدوث زيـادة          يف املائة  ٧١,٢ إىل   يف املائة  ٧١,٠ارتفع من   
، فإن صايف معـدل      األوالد املسجل يف عدد  لى الرغم من االخنفاض     وع. يف املائة  ٠,٢مبقدار  

صايف معدل االلتحاق لدى البنـات مل        ذلك، فإن    ومع. ديهم ال يزال هو األعلى    االلتحاق ل 
  .ملحوظةتطورات  أية )٢٧(١٩٩٨-١٩٩٧ بالسنة الدراسية عند مقارنته يشهد
  أيضاً ها ترجع  ولكن ، فحسب  الفقر إىل هذا الوضع بشكل أساسي   سباب  أ عودوال ت   -٢٠١
 يف أغلب    يف املرتل  والد، البقاء عكس األ ت، ب تفرض على البنا   القيود االجتماعية والثقافية     إىل

  .األحيان
هـي  االبتدائية، ف  وإمتام الدراسة واالنقطاع  والرسوب  نجاح  فيما يتعلق مبعدالت ال   و  -٢٠٢

  :٢٠٠٧-٢٠٠٦ الفترة خالل تتوزع على النحو التايل
  ١٣اجلدول 

ـ           نس يف  معدالت النجاح والرسوب واالنقطاع وإمتام الدراسة االبتدائية حسب نوع اجل
  ٢٠٠٧-٢٠٠٦الفترة 

 اجملموع بنات أوالد 

 ٪ ٦٥ ٪ ٦٤  ٪ ٦٧ معدل النجاح

 ٪ ٢٣ ٪ ٢٣ ٪ ٢٣ معدل الرسوب

 ٪ ١١ ٪ ١٣ ٪ ١٠ معدل االنقطاع

 ٪ ٦١ ٪ ٥٤ ٪ ٦٨ معدل إمتام الدراسة االبتدائية

 لدىا  مثيالهتاملسجلة لدى البنات تقل عن       املعدالت   فإن،   البيانات وفيما يتعلق هبذه    -٢٠٣
وهو املعدل الذي ال يزال مرتفعاً إىل       ،  وإن تساوى معدل الرسوب فيما بينهما     األوالد، حىت   

مل يتجـاوز     لدى البنـات   معدل إمتام الدراسة االبتدائية   ، فإن   اإلضافة إىل ذلك  وب. حد اآلن 
 بقـاء من أجل   وتبذل اجلهود   . لذكوردى ا  ل يف املائة  ٧٠  حوايل النصف إالّ بقليل يف أنه بلغ     

 يف   اهلـدف  تجلى هذا وت .داخل املدارس  ،بشكل خاص منهن  والفتيات   ،بشكل عام  تالميذال
املنقطعني عن الدراسة أو الذين     املراهقني  وتتيح هذه االستراتيجية استعادة     . نافذاستراتيجية امل 

     خـاهلم  وإد، القراءة والكتابـة همتعليمو بشكل خاص،   منهم  والفتيات مل يلتحقوا هبا أصالً،   
 وهـو  .على شهادة التعليم اإلعدادي على األقلمتكينهم من احلصول  بغية   التعليمي    النظام يف

  .التوجه حنو احلرفة اليت خيتاروهنا يف هناية املطاف على ما سيساعدهم

  التعليم الثانوي   ٢-١  
 تعلـيم  ال بالنسبة إىل   أيضاً  صاحلة ي التعليم االبتدائ  بشأنملالحظات اليت أبديت    تعد ا   -٢٠٤
فإن عدد الفتيات يظل أقل من عدد الفتيان سواء يف املستوى اإلعدادي            يف الواقع،   و. الثانوي
__________ 

  . ٨١انظر التقرير األويل والتقارير الثاين والثالث والرابع واخلامس، الصفحة . يف املائة ٦٩,٥ ) ٢٧(
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بطريقة  كان ال يظهر     حىت وإن  على مجيع املناطق،   التفاوت   وينطبق هذا . أو املستوى الثانوي  
 منه يف    يف املستوى الثانوي   أشد  يبدو ومع ذلك، فإن التفاوت   .  من منطقة إىل أخرى    متماثلة
  .أدناه ١٥و ١٤يف اجلدولني توى اإلعدادي، وهو ما يتبني املس

  ١٤اجلدول 
 ٢٠٠١-٢٠٠٠عدد الطلبة املسجلني حسب الدرجة واملنطقة ونوع اجلنس خالل السنتني           

  ٢٠٠٧-٢٠٠٦و
 )لثانوياملرحلة الثانية من التعليم ا(املدرسة الثانوية  )األوىل من التعليم الثانوياملرحلة (املدرسة اإلعدادية 

٢٠٠٧- ٢٠٠٦ ٢٠٠١- ٢٠٠٠ ٢٠٠٧- ٢٠٠٦ ٢٠٠١- ٢٠٠٠ 
 اجملموع فتيات فتيان اجملموع فتيات فتيان اجملموع فتيات فتيان اجملموع فتيات فتيان املناطق

٢٤ ٣٢٣ ٨ ٤٠٨ ١٥ ١٣٩١٥ ٨١٣ ٤ ٠٧٢ ٩ ٧٨٧٤١ ١٤٣ ٣٦ ٠٧٦ ٣٦ ٦٧٠٦٧ ٨٩٣ ٢٩ ٣٢٥ ٣٨ ٥٦٠ اخلليج - منطقة لومي
١٠ ٧٣٧ ٢ ٠٤٤ ٨ ٦٩٣ ٥ ٩١٢ ٨٧٤ ٥ ٥٤٠٣٨ ٥٣٧ ١٧ ١٤٩ ٣٧ ٣٨٣٨٨ ٥٤٣ ٩ ٩٦١ ٢٨ ٥٨٢ املنطقة الساحلية
٢٠ ٥٣٠ ٤ ٥٧٤ ١٥ ١٠٩٥٦ ٤٩٢ ١ ٨٧٥ ٨ ٦٣٦١٧ ٨٨٢ ٢١ ٧٣٩ ٤٢ ٥٢١٤٣ ٠٧٩ ١٥ ٦٨١ ٣٦ ٣٩٨ منطقة اهلضاب
 ٩ ٣٤٧ ١ ٨٦٩ ٧ ٤٧٨ ٤ ٨٨١ ٨٧٣ ٤ ٣٣٠٠٨ ٤٩٢ ١١ ٤٠٠ ٢٢ ٢٤٠٩٢ ٤٦٩ ٧ ٤٥٥ ١٧ ٠١٤ املنطقة الوسطى

١١ ٨١٠ ٢ ٦٣٤ ٩ ١٧٦ ٧ ٠٧٩ ١ ٢٩٩ ٥ ٤٠٧٨٠ ٦٩٣ ١٤ ٦٠٩ ٢٦ ٢٩٠٨٤ ٥٣١ ٩ ٥٥٢ ١٩ ٩٧٩ منطقة كارا
 ٤ ٢٩٨ ٧٢١ ٣ ٣٦٤ ١ ٨٤١ ٢٦٣ ١ ٢٥٥٧٨ ٣٢٦ ٧ ٩٩٤ ١٧ ١٣٣٣٢ ٢٤٣ ٢ ١٤٨ ٥ ٢٠٤ منطقة السافانا

٨١ ٢٠٠٤٥ ٦٠٢٥٠ ٤٤٥٨٢ ٠١٨ ٩ ٣٤٢٥٦ ٢٩٦٧٦٢ ١٠٨٠٧٦ ١٨٧٩٦٧ ٢٢٥١٠٦ ٧٥٧٥٨ ١٥٠٣٨٩ ٣٦٩ مجيع أحناء توغو

  .٢٠٠٧-٢٠٠٦ و٢٠٠١-٢٠٠٠احلوليتان الوطنيتان لإلحصاءات املدرسية للفترتني : املصدر

  ١٥اجلدول 
 ٢٠٠١-٢٠٠٠عدد الطلبة املسجلني ومعدل الرسوب حسب نوع اجلنس خالل السنتني           

   ونتائج االمتحانات٢٠٠٧-٢٠٠٦و
٢٠٠٧- ٢٠٠٦ ٢٠٠١- ٢٠٠٠ 

 ل الرسوب  عدد الطلبة ومعد-١
 ) املرحلة األوىل من التعليم الثانوي(املدرسة اإلعدادية 

 )٪ (معدل الرسوب عدد الراسبني جمموع املسجلني )٪ (معدل الرسوب عدد الراسبني جمموع املسجلني
 فتيات فتيان فتيات فتيان فتيات فتيان فتيات فتيان فتيات فتيان فتيات فتيان
٢٤,٣٣ ٢٣,٥٦ ٢٦ ٥١٥ ٤٤ ١٠٨٠٩٨ ١٨٧٩٦٧ ١٠٦ ١٧,٥٩ ١٧,٥٧ ١٣ ٩٥٥ ٢٦ ٤٥٠ ٧٩ ١٥٠٣٨٩ ٣٦٩ 

 )املرحلة الثانية من التعليم الثانوي(املدرسة الثانوية 
٢٩,٣٧ ٣١,٠٦ ٥ ٩٤٩ ١٨ ٨٢٢ ٢٠ ٢٥٠ ٦٠ ٥٨٢ ٢٧,٤٧ ٢٨,٨١ ٢ ٥٤٣ ١٠ ٠١٥ ٩ ٢٥٦ ٣٤ ٧٦٢ 

 نتائج االمتحانات  -٢
 امتحان الشهادة األساسية للتعليم اإلعدادي

 ٢٠٠٦يونيه /حزيران ٢٠٠٠يونيه /رانحزي
  )٪ (معدل النجاح الناجحون املسجلون  )٪ (معدل النجاح الناجحون املسجلون

 فتيات فتيان فتيات فتيان فتيات فتيان فتيات فتيان فتيات فتيان فتيات فتيان
٤٣,٨٩ ٥٦,٧٠ ٨ ٥٢٧ ٢١ ٣٧١ ١٩ ٤٢٨ ٣٧ ٦٨٥ ٥٧,٢٤ ٦٩,٧٩ ٦ ٠٦٦ ١٦ ٥٧٠ ١٠ ٥٩٧ ٢٣ ٧٤١ 

 امتحان البكالوريا، اجلزء الثاين
 ٢٠٠٦يونيه /حزيران ٢٠٠٠يونيه /حزيران

٣٤,٤٦ ٣٦,٠٩ ٢ ٧٨٥ ١٠ ٢٠٩ ٨ ١٥٦ ٢٨ ٢٨٢ ٢١,٧٧ ٢٦,١٠ ٥١٧ ١ ٩٦٨ ٢ ٣٧٤ ٩ ٣٢٦ 

  .٢٠٠٧-٢٠٠٦ و٢٠٠١-٢٠٠٠احلوليتان الوطنيتان لإلحصاءات املدرسية للفترتني : املصدر
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     مستويات التعليم الثـانوي، سـواء      يف مجيع   لطلبة  على تزايد عدد ا    البيانات   دلتو  -٢٠٥
        غري أن عدد الفتيات ال يـزال إىل حـد اآلن أقـل مـن             . ما تعلق منه بالفتيان أو بالفتيات     

      خـالل   باملـدارس اإلعداديـة     االلتحاق اإلمجايل  فقد وصل معدل  ،  وكذلك. عدد الفتيان 
وبلغ هذا املعدل    للبنات،   يف املائة  ٤١ مقابل    للذكور يف املائة  ٥٨ إىل   ٢٠٠٧-٢٠٠٦الفترة  

ـ .  فقط بالنسبة للفتيات   يف املائة  ١٢ للذكور مقابل    يف املائة  ٣٤ يف املدارس الثانوية   ذل وُتب
     أنخاصـة و   الفتيـات يف املـدارس        على بقاءاإل و وضاعحتسني األ من أجل    اجلهود حالياً 

وحىت يف احلالـة    .  األوالد أعدادألحيان  يف بعض ا  تفوق   يف مرحلة ما قبل املدرسة       نأعداده
لن تكون على هذا    يف مرحلة ما قبل املدرسة، فإن الفجوة        أكثر عدداً    اليت يكون فيها األوالد   

  .من األمهيةالقدر 

  التعليم العايل  ٣-١  
 إىل صـاحلة معلومـات  ) ٨٢ الصفحة( يف التقرير السابق قدمةعلومات املال تزال امل   -٢٠٦
  ظهور جامعات ومدارس أخرى أنـشئت حـديثاً         إىل ال بد من اإلشارة    ف ومع ذلك، . اآلن

وهكذا، فقد تسىن علـى  . املذكورة يف هذا التقرير  اجلامعات ومدارس التدريب    إىل   باإلضافة
. وهي جامعة كـارا    جامعة جديدة يف اجلزء الشمايل من البالد،         قامة إ مستوى القطاع العام  

     اجلامعـة الكاثوليكيـة    كـذلك    و دريب جديدة، تيف القطاع اخلاص إنشاء مدارس      وتسىن  
  .غرب أفريقيال

مراحل تعليم تتراوح مدهتا     حسب احلاالت،  ،يع هذه اجلامعات واملدارس   تضم مج و  -٢٠٧
اليت  وتتعلق هذه املراحل جبميع أنواع التدريب وبنوع الدراسة.  سنواتما بني سنتني إىل سبع

  .الشهادة اجلامعية األوىلالقسم الثاين من البكالوريا و بعد تقدم
 والقطـاع    القطاعني العام واخلـاص     كل من   يف  ُبذلت  اليت هوداجلوعلى الرغم من      -٢٠٨
 احلصول  فتيات اللوايت بإمكاهنن   النسبة املئوية لل   ، فإن إنشاء جامعات جديدة  من أجل    الديين

كان عدد الفتيات   حىت وإن   ،  لدى مقارنتها بنسبة الفتيان    ال تزال منخفضة  على التعليم العايل    
 .املسجالت ومعدهلن يشهد، بوجه عام، تزايداً طفيفاً كل سنة مقارنة بالسنة الـيت سـبقتها       

 .النقطةاجلدول أدناه هذه ويوضح 
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  ١٦اجلدول 
العدد اإلمجايل حسب اجلنس للطالب املسجلني يف جامعة لومي يف الفترة ما بني عـامي               

  )٢٨(٢٠٠٨ و٢٠٠٠

  للفتيات٪ اجملموع فتيات فتيان السنة

١٨,٢٤ ١٤ ٧١١ ٢ ٦٨٤ ١٢ ٠٢٧ ٢٠٠١-٢٠٠٠ 
١٧,٧٤ ١٠ ٠٦٨ ١ ٧٨٧ ٨ ٢٨١ ٢٠٠٢-٢٠٠١ 
١٧,٩٣ ١٤ ٢٢٩ ٢ ٥٥٢ ١١ ٦٧٧ ٢٠٠٣-٢٠٠٢ 
١٩,٠١ ١٣ ٨٥٦ ٢ ٦٣٥ ١١ ٢٢١ ٢٠٠٤-٢٠٠٣ 
١٩,٨١ ١٤ ٤٥٣ ٢ ٨٦٤ ١١ ٥٨٩ ٢٠٠٥-٢٠٠٤ 
٢٠,٦٤ ٢٠ ٩٧١ ٤ ٣٢٩ ١٦ ٦٤٢ ٢٠٠٦-٢٠٠٥ 
٢٢,٠٥ ٢٤ ٣٨٢ ٥ ٣٧٨ ١٩ ٠٠٤ ٢٠٠٧-٢٠٠٦ 
٢٢,٧٩ ٣١ ٢٠٨ ٧ ١١٤ ٢٤ ٠٩٤ ٢٠٠٨-٢٠٠٧ 

  .كادميية والدراسية يف جامعة لوميإدارة الشؤون األ : راملصد

عرف حالة من املـد      جامعة لومي قد     يفتضح من هذا اجلدول أن عدد الطالب        يو  -٢٠٩
اً طالب ١٠ ٠٦٨ إىل   ٢٠٠١-٢٠٠٠ يف الفترة     طالباً ١٤ ٧١١من  انتقل  نه  إواجلزر، حيث   

 ٣١ ٢٠٨ إىل   ليصل ٢٠٠٣-٢٠٠٢ يف الفترة     طالباً ١٤ ٢٢٩ و ٢٠٠٢-٢٠٠١يف الفترة   
الفتيات وانتقل عدد  . يف املائة  ١٠٠ تتجاوز نسبة ، أي بزيادة    ٢٠٠٨-٢٠٠٧يف الفترة   طالباً  

     ٢ ٥٥٢ طالبة، مث ارتفع عـددهن مـن   ١ ٧٨٧ طالبة إىل ٢ ٦٤٨ من  خالل الفترة نفسها  
لدى  اً منخفض مع ذلك ، ولكنه يظل    كل حالة من التحول اجلذري    ، وهو ما يش   ٧ ١١٤إىل  

       ١١ ٦٧٧  مـن   ارتفـع  مث ٨ ٢٨١  إىل ١٢ ٠٢٧ مـن    عدد الفتيان الذي اخنفض   مقارنته ب 
  .)٢٩(٢٤ ٠٩٤إىل 
يف  ٥٠ نسبة تقل عن   ا وصلت إىل   اإلشارة إىل أهن   جتدر النجاح،   وخبصوص معدالت   -٢١٠
، فإن الفجـوة    غري أنه خبالف عدد الطالب    . ٢٠٠٢-٢٠٠١ السنة الدراسية  مع استثناء    املائة

 نـسبة   نإليست كبرية باحلجم نفـسه، إذ        والفتيات   بني الفتيان  معدل النجاح    املسجلة يف 
 منها من النـسبة املـسجلة لـدى        أعلى   تكون يف بعض األحيان    األخرية   الفئة  لدى نجاحال
  .اجلدول أدناهفتيان، وهو ما يبينه ال

__________ 

خذ البيانات التالية يف االعتبار عدد األشخاص املسجلني يف جامعة كارا أو يف غريها مـن وحـدات                  ال تأ  ) ٢٨(
  . التدريب التابعة للقطاعني اخلاص والديين

  .  فتاة٢ ٤٠٧ مقابل ١١ ٥٢٢، بلغ عدد الفتيان ٢٠٠٠-١٩٩٩يف الفترة  ) ٢٩(
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  ١٧اجلدول 
 يف الفترة ما بني عـامي       جاح حسب نوع اجلنس يف جامعة لومي      لطالب ومعدل الن  عدد ا 
  ٢٠٠٨ و٢٠٠٠

  )٪ (معدل النجاح عدد الطالب
 جملموع الناجحني) ٪( فتيات فتيان فتيات فتيان السنة

١٠,٠٨ ١١,٢٢ ٠٩,٨٣ ٢ ٧٩٩ ١٢ ٧٨٤ ٢٠٠١-٢٠٠٠ 
٥٦,٠١ ٥٣,٧٥ ٥٦,٥٠ ١ ٨٠١ ٨ ٣٧٧ ٢٠٠٢-٢٠٠١ 
٤٤,٨٥ ٤١,٧٢ ٤٣,٨٦ ٢ ٦٠٨ ١٢ ٠١٠ ٢٠٠٣-٢٠٠٢ 
٤٨,٣٦ ٤٨,٨٠ ٤٨,٢٦ ٢ ٥٤٣ ١١ ٥٧٢ ٢٠٠٤-٢٠٠٣ 
٤٩,٨٨ ٥٠,٥١ ٤٩,٧٠ ٣ ٠٤٠ ١٢ ٣٨٤ ٢٠٠٥-٢٠٠٤ 
٤٢,٩٨ ٤٤,٠٨ ٤٢,٦٩ ٤ ٤٠١ ١٦ ٩٤٦ ٢٠٠٦-٢٠٠٥ 
٤٥,١٠ ٤٤,٢٤ ٤٥,٣٤ ٥ ٤٤٩ ١٩٩ ٢٦٥ ٢٠٠٧-٢٠٠٦ 
٣٣,٩٤ ٣٠,٩٦ ٣٤,٨١ ٧ ٢٠٣ ٢٤ ٤٩٧ ٢٠٠٨-٢٠٠٧ 

  .كادميية والدراسية يف جامعة لومي الشؤون األإدارة : املصدر

  ١٨اجلدول 
 يف الفتـرة    املؤسسة التعليمية يف جامعة لومي    معدل جناح املسجلني حسب نوع اجلنس و      

  ٢٠٠٨ و٢٠٠٠مابني عامي 
 ٢٠٠٤- ٢٠٠٣ ٢٠٠٣- ٢٠٠٢ ٢٠٠٢- ٢٠٠١ ٢٠٠١- ٢٠٠٠ السنة

 فتيات يانفت فتيات فتيان فتيات فتيان فتيات فتيان نوع اجلنس املؤسسة
 ٥١,٤٢ ٥٢,٨٢ ٤٢,٢٦ ٥٠,٩٧ ٥٤,١٧ ٦٥,٣٧ ٠,١٥ ٠,٠٤ كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية

 ٣٦,١١ ٢٩,٥٧ ٣٠,٠٦ ٣١,٣٢ ٤٢,٧٩ ٣٦,٧٩ ٢٦,٣٢ ٢٦,٨٢ كلية احلقوق
 ٥٠ ٥٦,١٣ ٣٥,٩٧ ٤٣,٨٧ ٤٦,١٧ ٥٣,٤٦ صفر صفر كلية العلوم االقتصادية واإلدارة

 ٢٦,٤٣ ٢٩,٥٢ ٢١,٢١ ١٣,٣٤ ٤٨ ٤٤,٣٣ صفر صفر كلية العلوم
 ١٦,٦٧ ٥٦,٣٨ ٥٠ ٤٨,٧٢ ٧٦,٩٢ ٥٢,٦٩ ٧٥ ٦١,١٩ املدرسة العليا للزراعة

 ٣١,٤١ ١٤,٩٦ ٤١,٤٦ ٣٤,٢٩ ٥٨,٤٤ ٤١,٩٥ ١٨,٢٤ ٨,٢٩ املعهد الوطين للعلوم التربوية
 ٦٣,٠٣ ٦٠,٢٥ ٥١,٣١ ٥٠,١٤ ٥٤,٠٩ ٥٢,٣٨ ٤٣,٣ ٤٨,٢٩ الكلية املشتركة للطب والصيدلة 

 ٤٦,٨ ٧٦,٣٢ ٥٢,١٧ ٦٩,٣٣ ٩٠,٦٩ ٩١,٦٧ ٦١,١١ ٨٩,٤٧  السكرتارية واإلداريةاملهاراتمدرسة تعليم 
 -- -- ٣٥ ٣٦,٢ -- ٣,٤٨ -- -- املعهد اجلامعي للتكنولوجيا واإلدارة

 ٧٩,٥٧ ٨٣,١٨ ٧٢,٧٢ ٦٧,٨٢ ٨٠,٢٥ ٨٤,٠٣ ٧٦,٣١ ٧٦,٨٩ مدرسة املساعدين الطبيني
 ٧٦,١٩ ٧٦,٦٧ ٦٩,٢٣ ٧٤,٦٢ ٨٣,٣٣ ٧٧,٠٥ ٥٠ ٥٧,١٤ يةاملدرسة العليا للتقنيات الزراعية والغذائ

 ٨٨,٨٩ ٦٨,٥٥ ٨٨,٨٩ ٦٦,٤٣ ٥٥,٥٥ ٦٥,٣٩ ٥٠ ٧١,٨٨ املدرسة الوطنية العليا للمهندسني
 مركز التدريب على -مركز املعلوماتية واحلساب اآليل  

 صيانة احلواسيب
-- -- -- --  ٢٨,٠٦ -- -- -- 
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 ٢٠٠٨-٢٠٠٧ ٢٠٠٧-٢٠٠٦ ٢٠٠٦-٢٠٠٥ ٢٠٠٥-٢٠٠٤ السنة
 فتيات فتيان فتيات فتيان فتيات فتيان فتيات فتيان نوع اجلنس املؤسسة

 ٢٥,٧١ ٣٢,٦٨ ١٢,٦٣ ٣٧,٧٣ ٤٨,٣٥ ٤٣,٣٤ ٥٧,٤١ ٥٨,٠٤ كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية
 ٢٩,٣٢ ٣٠,٣٢ ٥,٨٩ ١٦,٠٦ ٢٠,٥٧ ٢٠,٨٩ ٣٩,٥٧ ٣٦,٧٤ كلية احلقوق

 ٧,٥٧ ٤٢,٣٣ ٨,٠٥ ٣٧,٤٤ ٤٦,٦٦ ٤٨,١٧ ٤٨,١٣ ٥٥,٨١ كلية العلوم االقتصادية واإلدارة
 ٢١,٦٣ ٢٤,٩٧ ٢,٩١ ٣٤,٩٨ ٢٦,٥٧ ٢٧,٨٨ ٣٧,٥ ٤١,٠٧ كلية العلوم

 ٥٥,٥٥ ٣٦,٨٦ ١,٤٩ ٤٧,٧٦ ٦٠ ٤٣,٥ ٥٠ ٦٣,٧٣ املدرسة العليا للزراعة
 ٢٢,٥٦ ١١,٦ ٨,٩٩ ١٧,٠١ ٥٨,٢٢ ٥٥,١٤ ٢٤,٨٩ ١٢,٥٣ املعهد الوطين للعلوم التربوية

 ٣٦,٧٩ ٤٢,٨٥ ١٠,٩٤ ٣٩,٥٤ ٥٠,٥٤ ٥١,٦٣ ٢٨,٣٢ ١٥,٥٢ كة للطب والصيدلة الكلية املشتر
 ٤٠,١٨ ٤٠ ٣٦,٣٦ صفر ٤٤,٨٣ ٤٤,٤٤ ٦٥,٧٥ ٧٣,٠٧  السكرتارية واإلداريةمدرسة تعليم املهارات

 ٣٢,٠٧ ٣٢,٣٨ ١٣,٣٣ ٢٠,٧٤ ٥٤,٢٩ ٦١,٨ ٦٩,٢٣ ٧٣,٩ املعهد اجلامعي للتكنولوجيا واإلدارة
   ٤٣,٤٨ ٢١,٧٤ ١٠,٣٤ ٢٦,٩٢ ١٠٠ ٩٦,١٥  والتنميةمركز التدريب اإلداري

 ٢٦,١٥ ٢٢,٦٤ ٢٢,٤٣ ٥٦,٧٧ ٧١,٥٧ ٧٣,٢٦ ٨٨,٠٩ ٧٤,٦٧ مدرسة املساعدين الطبيني
 ٦٠,٢٩ ٥١,٣٨ ٨,١١ ٥٠ ٤٤,٤٤ ٥٠,٩٢ ٧٢ ٧٦,٥١ املدرسة العليا للتقنيات الزراعية والغذائية

 ٧٥ ٦٨,٢٣ ١,٢٢ ٦٧,٨٩ ٤٤,٤٤ ٧١,٤٣ ٧٢,٧٢ ٦٤,٨٦ املدرسة الوطنية العليا للمهندسني
 مركز التدريب على -مركز املعلوماتية واحلساب اآليل  

 صيانة احلواسيب
 ٦٦,٦٧ ٣٠,٨٦ صفر صفر ٥٠ ٤١,٠٣ ٢٠ ٣٠,٨٨

  .كادميية والدراسية يف جامعة لوميإدارة الشؤون األ : املصدر

وق بكثري عـدد     أن عدد الفتيان يف    ن هذه اجلداول  م وفيما يتعلق باملسجلني، يتبّين     -٢١١
 أن الفجوة تـضيق عنـدما       مالحظة ،حلسن احلظ و ،فإنه ميكن ،  ومن ناحية أخرى  . الفتيات

لدى الفتيات أعلـى    معدل النجاح   ، يكون   يف بعض األحيان  و. عدالت النجاح مبيتعلق األمر   
  العايل ن تعليمه  إمتام  على  الفتيات قدرةعلى   ، تبعاً لذلك  ،وهو ما يدل   ،الفتيانمن مثيله لدى    

 على بـذل اجلهـود      جلهات الفاعلة  مجيع ا   هذا الوضع  شجعي و .مثلهن يف ذلك مثل الفتيان    
من  سيزيد   وهو ما .  مجيع مستويات املناهج الدراسية    على الفتيات يف املدارس     الكفيلة بإبقاء 

  . يف التعليم العايلطالبعدد ال

  التدريب يف جمال املعلوماتية   -٢  
 يف مجيع املناطق االقتصادية اخلمس حواسيب نسائية   راكز   هذا اجملال إنشاء م    تسىن يف   -٢١٢
) ملنطقة الساحلية  وا ،اهلضابومنطقة  ،  واملنطقة الوسطى كارا،  منطقة  السافانا، و منطقة   (للبلد

 هـذه املراكـز منـذ       أتاحـت قد  و.  العامة فائدة النساء العامالت يف اإلدارات    ل ويف لومي 
 اسـتخدام احلواسـيب      جمـال  يف امـرأة    ١ ٠٠٠ تـدريب حـوايل    ٢٠٠٧مارس  /آذار

  .والتكنولوجيات اجلديدة للمعلومات واالتصاالت
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  النظام التعليمي غري الرمسي  -٣  
 ٤٣,١وفقاً لالستبيان املوحد بشأن املؤشرات الرئيسية للرفاه، بلغ معدل حمو األمية              -٢١٣

 خيفـي أيـضاً     وال خيفي هذا املعدل التفاوتات القائمة بني املناطق فقط، ولكنـه          . يف املائة 
 يف املائـة   ٧٠ فإن،  بالنوع األخري من التفاوتات   وفيما يتعلق   . بني اجلنسني التفاوتات القائمة   

املناطق الريفية  فإن األمية متس نساء     اإلضافة إىل ذلك،    وب. من السكان األميني هم من النساء     
  ).يف املائة ٤٠(ة املناطق احلضريأكثر مما متس نساء ) يف املائة ٧٥(

وبغية التصدي هلذا الوضع، فإن احلكومة تتوخى، يف إطـار ورقـة االسـتراتيجية                -٢١٤
راجعة حمتـوى   ومسريع عملية تطوير السياسة الوطنية حملو األمية،        ت املرحلية للحد من الفقر،   

احلـصول  فرص  ،   منهم ، وال سيما النساء    البالغني ألمينيتتيح ل  بيئة   وهتيئةبرامج حمو األمية،    
   . أنشطة مدرة للدخل ممارسة يفإمكانية الشروع، وحميطهم يف إدماجهم على تعليم يعزز

 والشعيب والدائم شكالً آخـر مـن         التعليم غري الرمسي   يشكلاإلضافة إىل ذلك،    وب  -٢١٥
 الراميـة إىل    التعليميـة  النماذجهذا الشكل إىل    ويستند  . تكريسهاأشكال التعليم اليت تسىن     

 أساسـاً يـرتبط   و.  الشباب ودور مراكز   تدريب الذايت يف  يتعلق بال وهو ما   . السكان تطوير
املركز اإلقليمي لألنشطة   ( ونوادي الشباب    حركاتالثقافية من خالل    واالجتماعية  باألنشطة  

  ).،وغريمها توغو يفكشافةالمجعية الرياضية والتثقيفية، و
يـل  تستحق مجيع هذه األنشطة أسباب النهوض هبا؛ وهو ما يتطلب تـوفر التمو            و  -٢١٦

  . الشركاءاحلكومي كما يتطلب أيضاً مساعدة

  ١١املادة     
  العمالة

  ملساواة يف احلصول على فرص العملا  -١  
املرشحني واملرشحات  ، ليس هناك أي متييز بني       فرص العمل  احلصول على    يف جمال   -٢١٧

     / اليت جـرت يف متـوز      امتحانات التوظيف التنافسية الوطنية   فقد خلت   ،  وهكذا. للوظائف
      االمتحانـات  أو   يف مجيع وحـدات اإلدارة العامـة       ٢٠٠٨أغسطس  /آب و ٢٠٠٣ يوليه

فقد بلغ عـدد    مع ذلك،   و. من التمييز القائم على نوع اجلنس      القطاعية املسابقات التنافسية  
 مرشح تقدموا إلجراء امتحان التوظيف     ٤٢ ٠٠٠ عدد يزيد عن     ضمن ١١ ٠٠٠املرشحات  

  . اخنفاض نسبة املرشحات هذا الرقميعكسو .٢٠٠٨التنافسي الوطين يف عام 
 ٢٢٦ الغابات، بلغ عدد املوظفني يف قطاع       ٢٠٠٦ و ٢٠٠٣ عامي   ويف الفترة ما بني     -٢١٨
 يف املائـة   ٢٩,٤٦  رجـالً، أي   ١٥٩ امـرأة و   ٦٧ هناك   وضمن هذا العدد كانت   . شخصاً
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بلغ ،  ٢٠٠٦عام  يف    شرطياً جرى توظيفهم   ٥٠٢بني  من  و. على التوايل . يف املائة  ٧٠,٣٥و
 . رجال٤٤١ً مقابل امرأة ٦١عدد النساء 

دد رجالً ضمن ع   ٨٢٥  مقابل امرأة ٩٨هناك  كانت  ،  وعلى مستوى جهاز الدرك     -٢١٩
يف  ٨٩,٣٨ و يف املائة  ١٠,٦١ أي ،)٣٠(٢٠٠٦يف عام    موظفاً   ٩٢٣ بلغ   إمجايل من املوظفني  

 يف اخلدمة العامة مقارنة     املوظفات  عدد النساء  تقدير، ميكن   وبصورة عامة .  على التوايل  املائة
  . اجلدول أدناه إطارالرجال يفعدد ب

  ١٩اجلدول 
   حسب نوع اجلنسموظفي اخلدمة املدنيةتطور عدد 

 معدل النساء اجملموع نساء رجال السنة

٢٧,٥٩ ٢٣ ٧٠٩ ٦ ٥٤٣ ١٧ ١٦٦ ٢٠٠٥ ٪ 
٢١,٢٤ ٢٠ ٥٧٩ ٤ ٣٧١ ١٦ ٢٠٨ ٢٠٠٦٪ 
١٨,٧٩ ٢٦ ٧٨٣ ٥ ٠٣٤ ٢١ ٧٤٩ ٢٠٠٧٪ 
١٧,٩٨ ٣٢ ٦٦٩ ٥ ٨٧٧ ٢٦ ٧٩٢ ٢٠٠٨٪ 

  .مديرية إدارة املعلومات املتعلقة باملوظفني والعمالة/خلدمة املدنية واإلصالح اإلداريوزارة ا : املصدر

 لنساء يف اخلدمة العامة باملقارنة مع     ل النسبة املئوية  اخنفاض فقد لوحظ صفة عامة،   وب  -٢٢٠
 قد حـدثت   تكانوإن  حىت  ،  ٢٠٠٨و ٢٠٠٥  عامي  يف الفترة ما بني    لرجالل النسبة املئوية 

    يف  ٥ ٨٧٧ إىل   ٢٠٠٥  عـام   يف ٥ ١٠٠ مـن    عدد املوظفات الذي ارتفع   زيادة طفيفة يف    
  ).انظر اجلدول أدناه (٢٠٠٨عام 

  ٢٠اجلدول 
عدد موظفي اخلدمة العامة يف توغو حسب السنة والفئة ونوع اجلنس يف الفترة ما بـني                

  ٢٠٠٨ و٢٠٠٥عامي 
خدمة عمومية ألف دال جيم باء ٢ألف  ١ألف  الفئة
 نساء رجالنساء رجال نساء رجال نساء رجال نساء رجال نساء رجال السنة
٩٧٤ ٢ ١٧٠ ١٦٥٦ ٧٠٨ ٢٧٣١ ١٠٩٠ ٥٥٢٠ ١٢٩ ٤٣٥ ٢ ٧٦٤ ٢٢٩ ١ ٧٠٣ ٢٠٠٥ 
٦٤٦ ١ ٦٦٣ ١٥٢٨ ٥٢١ ١٥٤٩ ١٥١٣ ٤٤٢٦ ٥٢٩ ٤٤٥ ٢ ٦٧٤ ٢١٨ ١ ٦٥٨ ٢٠٠٦ 
٥٥٠ ١ ٦٩١ ٢٦٢٩ ٣١٣ ٣٦٢٢ ١٥٢٥ ٤٤٦٠ ٩٤٧ ٥٦٥ ٣ ٤٧١ ٢٩٠ ٢ ٣٤٣ ٢٠٠٧ 
٥١٥ ١ ٥٤٧ ٣٧١٩ ١٢٣٧ ٥٣٣٥ ١٧٩٩ ٥٦٤٩ ٧٨١ ٧٠٠ ٤ ٢١٦ ٣٢٨ ٢ ٦٩٦ ٢٠٠٨  

__________ 

مركز استرجاع املعلومات وتوفري التدريب     /ةجمموعة التفكري والعمل املعنية باملرأة والدميقراطية والتنمي      : انظر ) ٣٠(
، ٢٠٠٧نوفمرب /، تشرين الثاينFemmes togolaises, aujourd’hui et demain, Livre blanc 2e édللمرأة، 

  .٣٧ و٣٦الصفحتان 
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مرة أخرى إىل   ) ١ألف  (الفئة اهلرمية األعلى      تناول يؤدي اجلدول أعاله،     إطار يفو  -٢٢١
     عـدد   مـن    يف املائـة   ١١,٨٥ شـكلت  قـد    ٢٠٠٥خالص أن نسبه النساء يف عام       است

يف  ١١,٦٢ بلغت هذه النـسبة      ٢٠٠٦ويف عام    للرجال،   يف املائة  ٨٨,١٥مقابل   املوظفني
      يف املائـة   ١١,٠١ إىل   ٢٠٠٧وصـلت يف عـام       و للرجال، يف املائة  ٨٨,٣٨ مقابل   املائة

ـ   ١٠,٨٤ بلغت نسبة املوظفات   ٢٠٠٨ عام   ويف. للرجال يف املائة  ٨٨,٩٩مقابل    ةيف املائ
يف :  املعدالت التالية  )دال(ومتثل الفئة األدىن    .  للموظفني من الرجال   يف املائة  ٨٩,١٦مقابل  

يف  ٢٥,٧٦ و  من الرجال،  يف املائة  ٧٢,٢٥ مقابل    من النساء  يف املائة  ٢٧,٧٥،  ٢٠٠٥عام  
 يف  يف املائة  ٧٨،٦٢ مقابل   يف املائة  ٢١,٣٨ و ،٢٠٠٦ يف عام    يف املائة  ٧٤,٢٤ مقابل   املائة
ليل هـذه   ويبني حت . ٢٠٠٨يف عام    يف املائة  ٨١,٨٢ مقابل يف املائة  ١٨,١٧و ،٢٠٠٧ عام

 من  ويبني،الرجال،  تمثيل  ناقصا مقارنة ب    متثيالً اخلدمة العامة يعد   النساء يف     متثيل البيانات أن 
 على أن املرأة     هذا الوضع  يدلو. ص التمثيل نقُ التسلسل اهلرمي  زداده كلما ا  أن ،أخرىجهة  

  . بأداء الوظائف الدنياعلى حنو متزايدتضطلع 
 التحاق  دعمالرامية إىل   اجلهود    مواصلة على احلاجة إىل  ، من جهة،    هذا التقييم  دليو  -٢٢٢

 أخـرى علـى     جهـة ويدل من   ،  للنساء الرفيع املستوى    وتوفري التدريب  الفتيات باملدارس، 
  حجم حلد من د الرامية إىل ا   و املزيد من اجله   بذلو ،ملشاركة على ا  املرأة تشجيع   ضرورة زيادة 

  .التفاوتات املستمرة

  ظروف العمل  -٢  
معلومات صـاحلة إىل    ) ١١٠الصفحة  (ال تزال املعلومات الواردة يف التقرير السابق          -٢٢٣
خالل  حموراً للمناقشات اليت دارت   ،  بشكل عام  هذه الظروف،    فقد كانت ومع ذلك،   . اآلن
.  يف لـومي   ٢٠٠٦ديـسمرب   /كانون األول يف   ة العامة اجمللس العام لإلدار   ه الذي عقد  املؤمتر

ـ ، وهي اخلطوة     يف مجهورية توغو   النظام األساسي للموظفني  إعادة صياغة    سوف تتيح و  يتال
 ،إصـالح اإلدارة العامـة    جرى إدراجها يف برنامج      العام لإلدارة العامة و    لس اجمل ا هب ىأوص

فتـرة  دره هذا اجمللس فيما يتعلـق ب      املرسوم التنفيذي الذي أص    من   ١٧ أحكام املادة    مراجعة
  .هن محايتهبدف مخسة أشهر ملدة تزيدواحلوامل  املوظفات املبتدئات اختبار

  املضايقات يف أماكن العمل  -٣  
 على أنه لتحرش اجلنسي يف أماكن العمل       طويلة مل يكن ينظر إىل ا      على مدى فترات    -٢٢٤
 العام لإلدارة العامة املذكورة     لسجمل أعمال ا   هذا الوضع، فقد أوصت    قوميومن أجل ت  . جرمية

  .الشأنأعاله بوضع تشريعات يف هذا 
 كـانون   ١٣ املؤرخ   ٠١٠-٢٠٠٦ رقم   القانون غري أنه ويف إطار هذا التوجه، فإن        -٢٢٥
 ٤٠مواده  يف   هذه الظاهرة قد أشار بالفعل إىل     قانون العمل   واملتعلق ب  ٢٠٠٦ ديسمرب/األول

اد، فإنه ال جيوز معاقبة أو تسريح أي موظف بـسبب      ومبوجب هذه املو  . ٣٠١ و ٤٢ و ٤١و
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 وباملثل، يتعرض كل موظف ميارس التحـرش اجلنـسي        . تعرضه أو رفضه ملضايقات جنسية    
دفع  فعل من أفعال التحرش اجلنسي       كليترتب على   اإلضافة إىل ذلك،    وب. جراءات تأديبية إل

مشروع تنقيح قـانون    فإن   ذلك،   وعالوة على . نائيةج عقوبات   تعويضات إىل جانب فرض   
  . منها٣٩٥ نفسه يف املادةعلى احلكم  وتنص مدونة الطفل.  هذا الفعلالعقوبات جيرم

  املساواة يف األجور وعدم املساواة يف الضرائب  -٤  

  املساواة يف األجور  ١-٤  
 النظام األساسي للموظفني على املساواة يف األجر بني املـوظفني   من ٣٧ملادة  تنص ا   -٢٢٦

 من القانون ١١٨ املعاملة يف املادة  املساواة يف هذهوأعيد التأكيد على .ز بني اجلنسنيدون متيي
، وهـو   قانون العمل واملتعلق ب  ٢٠٠٦ديسمرب  /كانون األول  ١٣  املؤرخ ٠١٠-٢٠٠٦رقم  

    .يف املمارسة العمليةالقانون الذي ترسخت أحكامه 

  عدم املساواة يف الضرائب  ٢-٤  
 عدم املساواة بني الرجل     يف جمال احلماية أو احلد من أوجه      ري جديدة   تدابُتتخذ أية     مل  -٢٢٧

 العـام لـإلدارة     لسالتوصيات الصادرة عن أعمال اجمل    فإن  مع ذلك،   و .واملرأة يف هذا اجملال   
 ضريبية تتـيح   آليات   وضع ١٦ رقم   تقترح يف بندها   ٢٠٠٦ ديسمرب/العامة يف كانون األول   

  .دخل األشخاص الطبيعيني على  املفروضةالضرائبفض خمن  استفادة النساء املوظفات
طلـب  إلغاء إذن الزوج الذي يُ      ترمي إىل  يف املمارسة العملية تدابري   وسُتتخذ كذلك     -٢٢٨

  . احلصول على اإلعانات العائليةهبدف اإلعالن عن األطفال املعالني من املرأة يف حالة

  احلق يف حرية اختيار املهنة أو العمل  -٥  
سـوف  ،  حل الرجل  لصا املكرسة إىل حد اآلن   عدم املساواة   ل تصحيح حالة    من أج   -٢٢٩

  . تعزيز حق املرأة يف حرية اختيار العملُتتخذ تدابري ترمي إىل
  من قانون األحوال الشخصية واألسرة     ١٠٩فإن إعادة صياغة املادة     ويف هذا االجتاه،      -٢٣٠

 ويبدو اآلن . لرجلمن التبعية ل   املرأة   إعفاء من خالل    حالة الالمساواة هذه  حلد من   ا ستؤدي إىل 
مشروع هذا القانون أنه بإمكان الزوجة من اآلن فصاعداً رفض خيار املهنة، شأهنا يف              يف إطار   

  ). األويل من املشروع١٠١املادة  ( مهددةمصاحل األسرةتكون عندما ذلك شأن الزوج، 
يف ضـوء    شطة كال الزوجني  نأل مالئماًيعد   الزوج مل    إذن فإنوباإلضافة إىل ذلك،      -٢٣١

 القضاء وال ُيلجأ إىل  . نون األعمال التجارية يف أفريقيا    منظمة تنسيق قا  النصوص الصادرة عن    
  . الرفض تربير سببإالّ يف حالة عدم القدرة على
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  احلق يف الترقية يف ميدان العمل  -٦  
) ١١٢الصفحة  (األخري   من التقرير    ١١ من املادة    ٦ تزال املعلومات الواردة يف البند       ال  -٢٣٢

 مجهورية  معلومات صاحلة إىل اآلن، بالنظر إىل عدم إعادة صياغة النظام األساسي للموظفني يف            
، لسياسة العمالة ومكافحة الفقـر يف توغـو       قد ركزت الورقة اإلطارية     ومع ذلك، ف  . توغو

 ، على  هبا  اليت تضطلع   األعمال ذات األولوية    إطار ، يف ٢٠٠٤ سبتمرب/يف أيلول واليت وضعت   
  . وبأعداد كبرية الوظائف أفضل علىاملرأة حصول  مسألة
 حـساب    علـى  األسـبقية بجتماعية  االفسيولوجية و العتبارات  الغالباً ما حتظى ا   و  -٢٣٣

متيل بشكل تفـضيلي    السلطة اليت متتلك القدرة على التعيني       عل  املهارات املتكافئة، وهو ما جي    
  . الرجلإىل اختيار

 فسوف يؤدي اإلدراج املنهجي ملفهوم البعـد اجلنـساين ونظرتـه            ،سن احلظ حلو  -٢٣٤
  .)٣١(ة تدرجييصورة بتالشى هذا التمييزإىل عملية التنمية واستراتيجياته يف 

  استقرار العمل  -٧  
 يف  مدرساً مساعدا٨ً ٢١٢بإدماج  جملس الوزراء  املتخذة يفقراراتال عدد من أتاح  -٢٣٥

دماج كل سنة جلميـع     وسوف يستمر هذا اإل   . ٢٠٠٦يناير  /كانون الثاين اخلدمة العامة يف    
 ٣١٧استفاد  فقد  باإلضافة إىل ذلك،    و.  سنوات من اخلدمة الفعلية    املدرسني الذين أمتوا مخس   

 وعـالوة علـى   . ٢٠٠٦  يف عام  تدابري اإلدماج هذه   والتدريب من    العمل موظفاً يف برنامج  
 الذين يشكلون املوظفني  ت من  موظف مؤق  ١ ٣٠٥ تسجيل   ٢٠٠٨فقد تسىن يف عام     ذلك،  
  .يتعني أخذمها بعني االعتباردفعتني  الدفعة األوىل من أفراد
 اخلدمـة   يفثالثني سـنة     استيفاءجديدة تلغي شرط    تدابري تشريعية   فهناك  ،  خرياًوأ  -٢٣٦

  .)٣٢( التقاعدعلى صول سن احلتحديداإلجراء القاضي بالفعلية لصاحل 

  سن التقاعد  -٨  
دون متييـز بـني      ،ديدة ميكن تطبيقها  جسن التقاعد، اختذت ترتيبات     ب فيما يتعلق   -٢٣٧

  .كومي على حد سواء على موظفي الدولة وعمال القطاعني اخلاص وشبه احل،اجلنسني
 ٢٦ املـؤرخ  ٠٠٢-٢٠٠٨القـانون رقـم   ، فإن  ملوظفني العموميني ا وبالنسبة إىل   -٢٣٨
اعـد، وبالنـسبة إىل املـوظفني يف       هو الذي حيدد شروط احلصول على التق       ٢٠٠٨مايو  /أيار

__________ 

مركز استرجاع املعلومات وتوفري التدريب     /جمموعة التفكري والعمل املعنية باملرأة والدميقراطية والتنمية      : انظر ) ٣١(
، ٢٠٠٧نوفمرب /، تشرين الثاينFemmes togolaises, aujourd’hui et demain, Livre blanc 2e édللمرأة، 
  .٤٣الصفحة 

  . أدناه٢٢انظر اجلدول  ) ٣٢(



CEDAW/C/TGO/6-7 

GE.11-42150 60 

 ٢٠٠٨مايو /أيار ٢٦ املؤرخ ٠٠٣-٢٠٠٨القانون رقم القطاعني اخلاص وشبه احلكومي، فإن  
فإن ومن مث،   . هو الذي حيدد النظام العام لسن التقاعد يف القطاعني اخلاص وشبه العام يف توغو             

  .اه أدنةبينيف القطاع العام يتلخص اآلن يف الصورة املسن التقاعد 
  ٢١اجلدول 

  السن القانونية للتقاعد يف اخلدمة العامة
 املوظفون املعنيون السن القانونية الفئة
 مجيع املوظفني  سنة٦٠ ٢ وألف ١ألف 

 العاملون يف اجملال الصحي واملدرسون  سنة٥٨ باء وجيم
 اجلمارك  سنة٥٣ باء
 اجلمارك  سنة٥٢ جيم
 اجلمارك  سنة٥٠ دال

مجيع املوظفني التابعني ألطر أخرى واملوظفون الدائمون  سنة٥٥ باء، جيم، دال

ومع .  عاما٦٠ً ُحّدد السن القانوين للتقاعد عند القطاع اخلاص وشبه احلكومي، ويف  -٢٣٩
  .تطبيق ترتيبات تتعلق بالتقاعد املبكر أو املتأخر فإنه باإلمكانذلك، 

  احلق يف التدريب املهين  -٩  
 مـدارس التـدريب املهـين     وطنية للدخول إىل    ال  التنافسية ابقاتس امل فتح أبواب ُت  -٢٤٠

املدرسة الوطنية  و،  ومدرسة الصحة العسكرية  التمريض،  ومدرسة  املدرسة الوطنية لإلدارة،    (
املعهـد الـوطين للتـدريب      و،  ني، واملدرسة الوطنية للتدريب االجتماعي    للمساعدين الطبي 

بشكل دوري للمرشحني من كـال      )  وما إىل ذلك   ، الثقايف للعملالزراعي، واملركز اإلقليمي    
  .فقطاليت ُخصصت للفتيات اجلنسني، باستثناء مدرسة القابالت 

  املزايا االجتماعية والضمان االجتماعي واستحقاقات التقاعد  -١٠  
 عـن أعمـال احلـوار       ذي انبثق  ال أدى صدور بروتوكول التفاهم   ،  ٢٠٠٦ عام   يف  -٢٤١

إىل التعهـد    ٢٠٠٦مايو  /أيار ١١يناير إىل   /كانون الثاين  ٣١ من    يف الفترة  املنعقداالجتماعي  
 مـن هـذا     ٥ البنـد     يف  احلماية االجتماعيـة   بتوفريااللتزام  بعدد من االلتزامات، وال سيما      

 ٢٠٠٧ديسمرب  /كانون األول  يف    الوزارة املكلفة بالضمان االجتماعي    نشاءوجاء إ . الربوتوكول
  .ليعزز االلتزام املذكور آنفاً

 جملس الوزراء   خالل اجتماع   أن تتخذ،  اجلهود اليت تبذهلا   يف إطار    ررت احلكومة قو  -٢٤٢
  :التدابري االجتماعية التالية، ٢٠٠٨أغسطس /آب ١٤الذي عقد يف 

 ؛يف املائة ٧ بنسبة  على الشركاتالضرائب املفروضةختفيض  •
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بـدل  ك قي فرنك من فرنكات االحتاد املايل األفري٥ ٠٠٠  موظفي الدولة  مجيع حمن •
 ؛ سفرلل

لتحل  يف املائة  ١٠شخاص الطبيعيني بنسبة    ألا  املفروضة على  فيض ضريبة الدخل  خت •
 ؛٢٠٠٩يناير /كانون الثاين من  اعتباراً بدل النقلحمل

 لألجور واحلد األدىن املضمون لألجور يف قطاع الزراعـة          املضمون رفع احلد األدىن   •
 األفريقي؛ فرنك من فرنكات االحتاد املايل ٢٨ ٠٠٠إىل 

، تغطية املوظفني أثناء أدائهم ملهامهم    ( الدولة    اليت يصاب فيها موظفو    احلوادثإدارة   •
حمل اإلقامة إىل مكان العمل ومن مكان العمـل          منيف الطريق   و العمل،   يف أماكن و

  ).إىل حمل اإلقامة

  معاشات الشيخوخة يف القطاعني العام واخلاص  ١-١٠  
زيادة  يف هذا اجملال من      م، فقد استفادت معاشات الشيخوخة    بالنسبة إىل القطاع العا     -٢٤٣
  . ٢٠٠٧ وطُّبقت على الرواتب واألجور داخل القطاع العام يف عام يف املائة ٥بلغت 
 ٠٠٤-٢٠٠٨القـانون رقـم     فإن  ،  كوميوشبه احل   اخلاص وفيما يتعلق بالقطاعني    -٢٤٤

 ٣٩/٧٣ن األمـر رقـم       م ٣٠ و ٢٨ و ٢٧ و ٢٦ واد يعدل امل  ٢٠٠٨ مايو/ أيار ٣٠املؤرخ  
القانون بقانون الضمان االجتماعي، املعدل     ل واملنشئ ١٩٧٣نوفمرب  /تشرين الثاين  ١٢ املؤرخ
ـ ذه التعديالت   وتتعلق ه  .٢٠٠١نوفمرب  / تشرين الثاين  ٢٩ املؤرخ   ٢٠٠١/٠١٢رقم   سن ب

  .واإلعاقة الشيخوخة  معاشاتمنستفادة التقاعد وشروط اال

  املوظفنيمعاش أرامل وأرمالت   ١-١-١٠  
 من التقرير   ١١٦ و ١١٥ال تزال املعلومات الواردة حتت هذا العنوان يف الصفحتني            -٢٤٥

  . األويل والتقارير الدورية الثاين والثالث والرابع واخلامس معلومات صاحلة إىل اآلن

  معاش أرامل وأرمالت العمال  ٢-١-١٠  
معاش أرامل : "٢-١-١٠لبند ينبغي إدخال تصويب على التفاصيل املقدمة يف إطار ا      -٢٤٦

 من التقرير األويل والتقارير الدورية الثاين والثالث        ١١٧الوارد يف الصفحة    " وأرمالت العمال 
، أو  اإلعاقة الشيخوخة أو    مستحق معاش حالة وفاة   يف  : والرابع واخلامس، على النحو التايل    

سـتفادة مـن معـاش       استوىف الشروط املطلوبة لال    الذي يف التأمني و   سهماملوفاة الشخص   
لألحيـاء   يف التأمني ملدة مائة ومثانني شهراً، فإنه حيـق           إسهامهالشيخوخة أو لديه ما يثبت      

  .معاش الباقني على قيد احلياةاحلصول على 
كانـت  ، واإلعاقةاحلصول على معاش للشخص املسهم يف التأمني ذا كان ال حيق   وإ  -٢٤٧

فإن األرملة أو األرمـل      ل عن مائة ومثانني شهراً،    مدة اشتراكه يف التأمني إىل حني وفاته تق       
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منحة الباقني على قيد احلياة واليت تصرف        م، يف حالة غياهبما، يستفيدون من     أو األيتا ،  املعوق
واأليتام الذي  األرملة واألرمل   ويعد ضمن الباقني على قيد احلياة كل من          .على دفعة واحدة  

  .كان يتكفل هبم الشخص املتوىف

  ية صحة املوظف والعاملمحا  -١١  

  يف اإلدارة احلكومية  ١-١١  

صاحلة إىل   من التقرير السابق معلومات      ١١٨ال تزال املعلومات املقدمة يف الصفحة         -٢٤٨
 بإدارة احلـوادث الـيت      املتعلقة  اجلديدة الة اإلشارة إىل هذه احل    ومع ذلك، فال بد من    . اآلن

يف و العمل،   يف أماكن ، و أثناء أدائهم ملهامهم  تغطية املوظفني   ، أي    الدولة يصاب فيها موظفو  
  .حمل اإلقامة إىل مكان العمل ومن مكان العمل إىل حمل اإلقامة منالطريق 
 اعتمد  ،اإليدز/ فريوس نقص املناعة البشري    جمال مكافحة  وباإلضافة إىل ذلك، ففي     -٢٤٩

مايـة  واملتعلـق حب   ٢٠٠٥ديـسمرب   /كانون األول  ١٤  املؤرخ ٠١٢-٢٠٠٥القانون رقم   
وقد تسىن يف وقت سابق، . اإليدز/ فريوس نقص املناعة البشرييف إطار الوقاية مناألشخاص 

     ، إنشاء اللجنة الوطنية ملكافحة اإليدز واألمـراض املنقولـة جنـسيا يف            ٢٠٠٤ يف عام    أي
  . العملأماكن
ـ  واملوظف( الفئات املستهدفة    فائدة بعض  دورات توعية ل   ُنظمتوقد    -٢٥٠ ن، ون العمومي

  . املختلفة الوزارية اإلداراتداخل وأنشئت مراكز تنسيق) وغريهموالقضاة، 
أنشئت على مستوى وزارة العمل والـضمان االجتمـاعي إدارة          ،  ٢٠٠٧ عام   ويف  -٢٥١

 يهدف هذا اإلجـراء إىل و.  أطباء العملأحد، وأُسندت إدارهتا إىل     املهنيتنيالصحة والسالمة   
  . وتدابري التعايف الطبية الدوريةالفحوصل وظفي الدولة من خالرصد صحة م

  يف اإلدارة اخلاصة  ٢-١١  
اللجنة الوطنيـة   ها   جلسات العمل اليت نظمت    وفضالً عن ،  املذكور آنفاً  للقانون   فقاًو  -٢٥٢

فقد ،  داخل املؤسسات والشركات   العمل   أماكنملكافحة اإليدز واألمراض املنقولة جنسيا يف       
نظمها الربنامج   حلقة عمل رئيسية٢٠٠٦مارس / آذار٩ إىل ٧  يف الفترة من لوميُعقدت يف
ن وكـا . ومراقيب العمـل لفائدة مفتشي   اإليدز  /كافحة فريوس نقص املناعة البشري    مل الوطين

معاجلـة  يكون مبقدورهم   حىت   حلقة العمل هذه هو تأهيل أفراد هذه الفئة         تنظيم اهلدف من 
خالل التدخالت اليت يـضطلعون هبـا       اإليدز  /املسائل املتصلة بفريوس نقص املناعة البشري     

  . وهي تعمل اآلن بنشاط،وقد أنشئت أيضاً مراكز تنسيق. الشركاتداخل 
منه  ١٦٨املادة  يف   ٢٠٠٦ قانون العمل اجلديد لسنة      فقد أنشأ إلضافة إىل ذلك،    وبا  -٢٥٣

 ة استـشارية للـسالمة والـصح      تقنية جلنة   على مستوى وزارة العمل والضمان االجتماعي     
تقـدمي  وتتضمن والية هذه اللجنة مهاماً مـن بينـها    .أمانة دائمةتكون هلا  املهنيتني، حبيث 
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أو اآلالت  أو   األجهزةاية  مح معدات تراخيص استخدام املشورة بشأن طلبات احلصول على      
وكذلك بـشأن طلبـات     ،  املؤسسات وأماكن العمل  يف  وضعها   قبل اآلالت اخلطرة    عناصر

  . تكون سامةُيحتمل أناليت  املنتجات ماملوافقة على استخدا
 نفسه على إنشاء جلنة للسالمة والـصحة املهنيـتني          من القانون  ١٧٤وتنص املادة     -٢٥٤
  . مجيع املؤسسات أو الشركاتداخل
فقد نصت على إلزام صاحب العمل بتهيئة الظروف املالئمة اليت          ،  ١٧٦ وأما املادة   -٢٥٥

   .امهم على أفضل وجهمتكن العاملني الصحيني من أداء مه

  خدمات رعاية األطفال  -١٢  
 من التقرير األويل والتقـارير      ١٢١ و ١٢٠الصفحتني   تزال املعلومات الواردة يف      ال  -٢٥٦

  . معلومات صاحلة إىل اآلنالدورية الثاين والثالث والرابع واخلامس

  حالة املشتغالت باخلدمة املرتلية والنساء املهاجرات  -١٣  
بالنظر إىل  ومع ذلك، و  . صاحلة إىل اآلن  املعلومات الواردة يف التقرير السابق       تزال   ال  -٢٥٧

 فقد سـّنت  ،  يات الفت مبن فيهم استغالل األطفال،    منع   وهبدففتاة اليوم هي امرأة الغد،      أن  
  .واملتعلق مبدونة الطفل ٢٠٠٧ يوليه/متوز ٦ املؤرخ ٠١٧-٢٠٠٧احلكومة القانون رقم 

 تستضيف اإلدارة العامة للعمل والقوانني االجتماعية مـشروعاً         وباإلضافة إىل ذلك،    -٢٥٨
  .كافحة عمالة األطفالمل الربنامج الدويل  يعرف باسمكتب العمل الدويلمل

ـ   بدعم مـايل مـن اليونيـسيف       فقد وضعت احلكومة ونفذت   باملثل،  و  -٢٥٩ رناجماً ـ ب
، فمن   ذلك وة على وعال .تعليم الفتيات وتسجيلهن يف املدارس    يرمي إىل    )٢٠٠٦-٢٠٠٠(

 ١٢ املؤرخ MTEFP/DGTLS/1464  رقم مر، صدر األ  اجلهود املبذولة يف هذا اجملال    أجل دعم   
         مـن  ٤ بنـد  لل احملظورة على األطفال وفقـاً    واحملدد لألعمال    ٢٠٠٧نوفمرب  /تشرين الثاين 

   . من قانون العمل١٥١املادة 
 ملكافحة االجتـار باألشـخاص،      وضع خطة عمل وطنية   اإلشارة إىل   جتدر أيضاً   و  -٢٦٠

  .٢٠٠٧ يف عامها وخباصة النساء واألطفال، وإقرار
قـد  ، و اليت توضح ظاهرة االجتـار يف توغـو       بعض البيانات    أدناه  اجلدول ترد يف و  -٢٦١

 اإلدارة العامة حلماية األطفال، واإلدارة املركزية للـشرطة القـضائية،         البيانات  سجلت هذه   
  .)٣٣ (ل ضحايا االجتار من األطفال وإدماجهم اجتماعياًاللجنة الوطنية الستقباو

__________ 

  .مل تأخذ هذه البيانات يف االعتبار األرقام الصادرة عن املنظمات غري احلكومية العاملة يف هذا اجملال ) ٣٣(
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  ٢٢ اجلدول
  بعض البيانات بشأن االجتار بالضحايا البالغني

  عدد الضحايا البالغني
 ) سنة فما أكثر١٨ (

  للفتيات٪ اجملموع فتيان فتيات السنة

٥٩,٦٤ ١٧١ ٦٩ ١٠٢ ٢٠٠٥ 
٧١,٥١ ١٦٥ ٤٧ ١١٨ ٢٠٠٦ 
٥٥,٣٢ ١٩٧ ٨٨ ١٠٩ ٢٠٠٧ 
 ٦١,٧٢ ٥٣٣ ٢٠٤ ٣٢٩ موعاجمل

  املشاكل اليت تعترضهنالنساء يف القطاعات غري النظامية و  -١٤  
  املقابـل، تتواجـد    يف،   فهي ،يف القطاع الرمسي    املرأة ممثلة متثيال ضعيفاً     كانت ذاإ  -٢٦٢

هنا تواجـه العديـد مـن       أ ومع ذلك، فقد لوحظ   . أعداد كبرية يف القطاعات غري الرمسية     ب
ما  في املشجعة وعدم االستقالل   ظروف العمل غري     أسباب من بينها  إىل   ترجع   اليتالصعوبات  

 هـذه   لتغلب علـى  تسمح با البحث عن حلول    جيري  و.  واختاذ القرار  ةنشطاألتنظيم  ب يتعلق
  :من مث، فإن اجلهود ُتبذل من أجل حتقيق ما يليو. كلااملش

ـ             • وال الشخـصية   إلغاء اللجوء إىل العرف يف جمال حقوق اإلرث من قـانون األح
 يغطي على وجه التحديـد     برنامج توعية    فقد ُشرع يف تنفيذ    ومع ذلك،    .واألسرة

 تكون فيها املمارسات العرفية أكثر رسوخاً؛املناطق اليت 

أو تربيـة    أو تربية األرانب،  ،  )تربية النحل  (إنتاج جديدة  النساء إىل جماالت     توجيه •
 ات العطرية؛نبات أو إنتاج الزهور وال،)احللزون(القواقع 

  التعليم األساسي للفتاة وحمو أمية الكبار؛تشجيع •

 اليت تعوق املرأة؛القيود االجتماعية والثقافية ب توعية السكان •

 تكنولوجيات املعلومات واالتصاالت اجلديدة من أجل مـساعدهتا يف        تعريف املرأة ب   •
  . ويف البحث عن فرص العمل،اإدارة أعماهل

  ريعاضطالع النساء باملشا  -١٥  
نه غري أ . اإلنتاج والتجارة قطاعي   يف   الكبري ها ونشاط ثيفكال هاحبضورملرأة  تتميز ا   -٢٦٣

وانعدام  والتدريب األساسي،    ، التعليم بغياب ترتبط لوحظ على وجه العموم وجود مشاكل     
بيد أنـه يف جمـال   . التدريب الكايف وعدم وجود ،التمويل املتاح لألنشطة اليت متارسها املرأة  

تساهم إىل حد مـا يف حـل هـذه           ميكن أن    يل، فإن مؤسسات التمويل البالغ الصغر     التمو
 محالت إرشاد وتوعية ودورات تدريب على معـايري اإلدارة املاليـة            جيري تنظيم و. املشكلة

   .بصورة جيدةالسليمة هبدف مساعدة النساء على إدارة أنشطتهن 



CEDAW/C/TGO/6-7 

65 GE.11-42150 

رجالً  ٢ ٠٩٣ منهم،  ٣ ٨٠٥ ، بلغ جمموع عدد التجار املسجلني     ٢٠٠٥ عام   يفو  -٢٦٤
احلصول  ٢٠٠٦يف عام   وتسىن  .  على التوايل  يف املائة  ٤٥ و يف املائة  ٥٥  امرأة، أي  ١ ٧١٢و

 للرجال  يف املائة  ٨٠ ، أي امرأة ٤٢و  رجالً ١٦٨ منهاة استفاد    جديد تسجيالت ٢١٠ على
  . )٣٤( للنساءيف املائة ٢٠و

  طلع هبا املرأةأمهية األعمال املرتلية والزراعية اليت تض  -١٦  
 من التقرير األويل والتقـارير      ١٢٤ و ١٢٣ال تزال املعلومات الواردة يف الصفحتني         -٢٦٥

  .الدورية الثاين والثالث والرابع واخلامس معلومات صاحلة إىل اآلن

  اشتراك اليد العاملة النسائية يف النقابات  -١٧  
 يف بعـض     املرأة وقد تصل . شعبيةنقابات العمال ال   يف   النساء يتزايد  اشتراك   ما فتئ   -٢٦٦

 النقابات احلرفية اليت تدير أساساًلكنها .  النقابات داخل مناصب صنع القرار      تقلد األحيان إىل 
 بنـاء   الرامية إىل تدريبية  العمل  ال حلقات   وقد تزايد تنظيم   .معظمهم من النساء  أعضاء  تضم  

 يف  فإن مراعاة املنظـور اجلنـساين      باإلضافة إىل ذلك،  و.  يف جمال العمل النقايب    قدرات املرأة 
  . املفعولةنافذ قد أصبحت تقسيم العمل داخل النقابات

  ١٢املادة     
  املساواة يف الوصول إىل اخلدمات الطبية

 ).ر مـن الدسـتو  ٣٤املادة (احلق يف الصحة ب توغو يف مواطننيلل يعترف الدستور  -٢٦٧

  .حلصول على الرعاية الصحيةارسات متييزية متنع املرأة من امم، ال توجد وباملثل
 ٢٠٠٦ديسمرب  /كانون األول  ٢٢ يف الدستوري، اعتمد    كم احل ومن أجل إنفاذ هذا     -٢٦٨

يركـز هـذا    و. ٢٠٠٧يناير  /كانون الثاين  يف   رى سّنه جالقانون املتعلق بالصحة اإلجنابية، و    
  :القانون على ما يلي

 جنابية؛احلقوق واملسؤوليات يف جمال الصحة اإلب  املتعلقةادئاملب •

  خدمات الصحة اإلجنابية؛أداءنظيم وت •

  .واألحكام اخلتامية، واإلهناء الطوعي للحملنع احلمل، واإلجناب مبساعدة طبية، م •
 يف   وضعه هو اآلن قيـد النظـر       تسىنفإن قانون الصحة الذي     اإلضافة إىل ذلك،    و  -٢٦٩

  .من أجل اعتمادهاجلمعية الوطنية 
__________ 

مركز استرجاع املعلومات وتوفري التدريب     /عنية باملرأة والدميقراطية والتنمية   جمموعة التفكري والعمل امل   : انظر ) ٣٤(
، ٢٠٠٧نوفمرب /، تشرين الثاينFemmes togolaises, aujourd’hui et demain, Livre blanc 2e édللمرأة، 

  .٤٢ و٤١الصفحتان 
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 بـسبب  غري كافٍ  من اخلدمات الصحية      املرأة ستفادةامستوى  ال يزال   مع ذلك،   و  -٢٧٠
 العوامل الثقافية واالجتماعية واالقتصادية مثل الفقر، واألميـة، ونقـص املعلومـات،           بعض

  .قراراتال اختاذ القدرة علىعدم خباصة و

  احلالة الصحية  -١  
يتعلـق   السنوات األخرية فيما     خالل حتسناً ملحوظاً  احلالة الصحية يف توغو      شهدت  -٢٧١
 التوجهـات االسـتراتيجية     فـإن  ،يف الواقع و . اهلياكل األساسية، واملعدات، واملوظفني    بعدد

استجابة فعالة لالحتياجات  تقدمي   يف املقام األول إىل       هتدف  يف جمال الصحة   تخذةواإلجراءات امل 
توجيهية يف  ترد مجيع هذه املبادئ ال    و . النساء واألطفال  يف ذلك ، مبا   اهلشةذات األولوية للفئات    

   .عملية تشاركيةل وفقاً اللتني ُوضعتا ٢٠١٣-٢٠٠٩و ٢٠٠٦-٢٠٠٢ تني اخلمسيتنياخلط

  هيكل النظام الصحي يف توغو  ١-١  

ومع .  إىل اآلن  صاحلة) ١٢٦الصفحة  (علومات الواردة يف التقرير السابق      ال تزال امل    -٢٧٢
بون " حتويل مستشفى ز بعدمراك ٦ إىل ٥من   املستوى املتوسط    فقد ارتفع عدد مراكز   ذلك،  
  .القدمي إىل مركز استشفائي إقليمي" سوكور

  اهلياكل األساسية الصحية  ٢-١  
        يف  ٨٩١ إىل ١٩٩٩  عـام   يف ٨٣٠ الـصحية مـن      ياكل األساسية هلارتفع عدد ا    -٢٧٣
  . أدناهولني البيانات الواردة يف اجلدتوضحهعلى النحو الذي  ٢٠٠٦عام 

  ٢٣اجلدول 
  كل الصحية يف القطاع العامموجز باهليا

 نوع الوحدة الصحية
منطقة 
 السافانا

منطقة 
 كارا

املنطقة 
 الوسطى

منطقة 
 اهلضاب

املنطقة 
 الساحلية

 لومي
  اجملموع ومنطقتها

 ٣ ٢    ١  مركز استشفائي جامعي
 ٦ ١ ١ ١ ١ ١ ١ مركز استشفائي إقليمي

 ١  ١     مستشفى متخصص
 ٢٥ ١ ٤ ٧ ٤ ٦ ٣ مستشفى مقاطعة

 ٤٨٥ ١٩ ١١١ ١٤٠ ٥٩ ١٠١ ٥٦ وحدة الرعاية اجلوارية
 ١٥  ١ ٩  ٥  رعاية األم والطفل

 ٥٣٥ ٢٣ ١١٨ ١٥٧ ٦٤ ١١٤ ٥٩ جمموع الوحدات الصحية
 ٥ ١٥٩ ٦٤٥ ١ ١١٨ ١ ٢٦٦ ٧١٤ ١ ٠١٠ ٤٠٦ أسّرة املستشفيات

 ٥٣ ٣ ١٣ ١٦ ٦ ١٢ ٣ مستودع الصيدليات العامة
مركز الكشف عـن اإلصـابة      

 قص املناعة البشريبفريوس ن
٤١ ٣٢ ٣ ١ ٢ ٢ ٢ 

شعبة املعلومات واإلحـصاء والدراسـات      /رسم خرائط توريد اخلدمات الصحية، وزارة الصحة        :املصدر
  .٢٠١٣-٢٠٠٩، اخلطة الوطنية للتنمية الصحية، الفترة ٢٠٠٦أكتوبر /والبحوث، تشرين األول
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  ٢٤اجلدول 
  موجز باهلياكل الصحية يف القطاع اخلاص

 وحدة الصحيةنوع ال
منطقة 
 منطقة كارا السافانا

املنطقة 
 الوسطى

منطقة 
 اهلضاب

املنطقة 
 الساحلية

 لومي
  اجملموع ومنطقتها

 ٨  ٢ ٤ ١  ١ مستشفى خاص ديين
 ٦٤ ٤ ٤ ٢٣ ١٣ ٩ ١ عيادة خاصة/مركز اجتماعي طيب

 ٢٨٤ ٢٤٧ ٣٢   ٤ ١ عيادات خاصة/مستوصفات
 ٣٥٦ ٢٥٢ ٣٨ ٢٧ ١٤ ١٣ ١٢ جمموع وحدات القطاع اخلاص

 ١٨٧ ١٢٨ ٤٦ ٥ ٢ ٤ ٢ صيدليات

شعبة املعلومات واإلحـصاء والدراسـات      /رسم خرائط توريد اخلدمات الصحية، وزارة الصحة        :املصدر
  .٢٠١٣-٢٠٠٩، اخلطة الوطنية للتنمية الصحية، الفترة ٢٠٠٦أكتوبر /والبحوث، تشرين األول

 بذلت من أجل تزويد النظام الـصحي        اجلهود اليت  مقدار أعاله   ولنيتضح من اجلد  وي  -٢٧٤
 يف املائة  ٨٨ قد بّين أن   ٢٠٠٣ يف عام    الذي أُجري إذا كان حتليل احلالة     و. باهلياكل األساسية 

 نتـائج فإن  ،  كيلومتراً عن أحد املرافق الصحية     ٢,٥يقيمون على بعد ال يقل عن       من السكان   
 السكان   نسبة  أن  أظهرت ٢٠٠٦عام  ل تتعددة املؤشرا امل  الثالثة عنقوديةالستقصائية  االدراسة  ال

 إمكانية الوصول   ولكن. يف املائة  ٦٢,٥ كيلومتراً تبلغ  ٢,٥الذي يقيمون على بعد ال يقل عن        
يف  ٢٦ و ٢٥ بـني     وهو يتأرجح  منخفضاً  ال يزال  الذي اجلغرايف تتباين مع معدل التردد الفعلي     

وندرة املـوظفني،    واملعدات،   ساسيةاهلياكل األ دهور  وقد ُتعزى أسباب هذا الوضع إىل ت       .املائة
  .)٣٥(للخدمات املقدمة والتكلفة املرتفعة وسوء نوعية الرعاية املتاحة،، وعدم حتفزهم

  املوارد البشرية  ٣-١  
 يف  ٨ ٠٦٤ إىل   ١٩٩٩ يف عـام     ٧ ٦٧٣ عدد املوظفني من مجيع الفئات من        ارتفع  -٢٧٥
     ةنـسب الرئيـسي   ال وترد.  نسمة ٥ ٥٩٦ ٠٠٠ ، لسكان ُيقّدر عددهم حبوايل    ٢٠٠٨عام  

، وفقا ملعايري منظمة الصحة العاملية، علـى        )٢٠٠٧العاملني الصحيني يف عام     /عدد السكان (
  :التايلالنحو 
  نسمة؛١٠ ٠٠٠طبيب واحد لكل  •

  نسمة؛ ٤ ٠٠٠ممرض رمسي واحد لكل  •

   نسمة؛٤ ٠٠٠قابلة لكل  •
 النتائج املبينة يف    ٢٠٠٧  املؤشرات الصحية يف توغو يف عام      فقد أعطت ومع ذلك،     -٢٧٦

  .اجلدول أدناه

__________ 

  . ٤٣، الصفحة Plan national de développement sanitaire 2009-2013: انظر ) ٣٥(
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  ٢٥اجلدول 
  ٢٠٠٧ و٢٠٠٣جدول النسب الرئيسية يف الفترة ما بني عامي 

 ٢٠٠٧ ٢٠٠٦ ٢٠٠٥ ٢٠٠٤ ٢٠٠٣ املؤشرات

 ١١ ١٧١ ١٥ ٤٢٥ ١٥ ٠٦٤ ١٤ ٧١١ ١٦ ٧٩١ عدد السكان للطبيب الواحد

 ٦ ١٣٥ ٧ ٣٨٢ ٧ ٢٠٩ ٧ ٠٤٠ ٦ ٢٢٠ عدد السكان للممرض الرمسي الواحد

 ١٣ ٧١٠ ١٥ ٨٨٤ ١٥ ٥١٢ ١٥ ١٤٩ ١٤ ٢٨٢ عدد السكان للقابلة الواحدة

  .٢٠٠٨ديسمرب /، وزارة الصحة، كانون األول٢٠٠٧املؤشرات الصحية الرئيسية، عام  : املصدر

 وقد تفاقم هذا النقص    العاملني الصحيني،     عدد  نقص يف  قد ُسجل عامة، ف صورة  وب  -٢٧٧
 األشخاص احملـالني    استبدال وعدم   ،، وهجرة األدمغة  )٣٦(ظفنيوللم التوزيع غري املالئم  بفعل  

علـى التقاعـد يف      شخصاً ٧٠٠أكثر من   فقد حصل    وعلى سبيل اإليضاح،  . على التقاعد 
 عمليات التوظيف اليت نفذهتا     حتفقد مس ،  ومع ذلك  .٢٠٠٦ و ٢٠٠٤بني عامي   الفترة ما   

 الفـراغ بسد  ه اخلصوص،   على وج  ٢٠٠٨ يف عام و،  ٢٠٠٣يف عام   الدولة يف هذا القطاع     
  . إىل حد ما احلاصل

  متويل الصحة  ٤-١  
  . احمللي والشركاء واجملتمعمن طرف الدولةول نظام الرعاية الصحية يف توغو مي  -٢٧٨
 زيادة مطردة يف امليزانية     فقد حدثت ،  تحديدتمويل الدولة على وجه ال    بيما يتعلق   وف  -٢٧٩

، ٢٠٠٤ من جمموع امليزانيـة يف عـام         ائةيف امل  ٤,١٠ (٢٠٠٤املخصصة للصحة منذ عام     
            يف يف املائـة   ٨,٨، و ٢٠٠٦ يف عـام   يف املائـة   ٧,٦ و ،٢٠٠٥ يف عـام     يف املائة  ٦,٤و

 يف امليزانيـة    اً كـبري  اً اخنفاض قد شهد  ٢٠٠٤ عام   أندر اإلشارة إىل    وجت. )٣٧()٢٠٠٧عام  
  . أدناه١ رسم البياين كما هو مبني يف ال٢٠٠١مقارنة بعام 

__________ 

ويستوعب املستوى املركزي، بفعل وظيفته اإلداريـة،       . ن نصف املوظفني املؤهلني يف لومي     تركّز أكثر م  ي ) ٣٦(
  ".الطبيني" من كبار املسؤولني التنفيذيني غري يف املائة ٤٣ من األطباء ويف املائة ٩حوايل 

  .٢٠٠٨ديسمرب /، وزارة الصحة، كانون األول٢٠٠٧املؤشرات الرئيسية للصحة، سنة  ) ٣٧(
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  ٢الرسم البياين 
  )٢٠٠٦-٢٠٠١(احلصة املخصصة من ميزانية الدولة للصحة 

  
  
  
  
  
  
  
  
 

  ٣الرسم البياين 
بفرنكـات   (٢٠٠٦ إىل   ٢٠٠١ الصحة للفرد الواحد يف الفترة من        اإلنفاق على تطور  

  )االحتاد املايل األفريقي
  
  
  
  
  
  
  
 

 

 

 ٢٠٠١ ترة ما بني عـامي    يف الف تراجع  تعرض إىل   ذا كان مقدار هذه النفقات قد       إو  -٢٨٠
تزايداً مستمراً ليـصل إىل      ٢٠٠٧ عام   إىل غاية  هذا العام    ، فإنه شهد يف املقابل منذ     ٢٠٠٤و

 .٢٠٠٧ من فرنكات االحتاد املايل األفريقي يف عام ٢ ٩٠٧مبلغ 
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  تغطية خدمات تنظيم األسرة  -٢  
  :إىل ما يلي ٢٠٠٣  والذي أجري يف عام،أوضاع الصحة اإلجنابية يف توغو يشري حتليل  -٢٨١
يف  ١١,٣ معدل انتشار هذه الوسـائل     بلغوسائل منع احلمل احلديثة،     فيما يتعلق ب   •

  وهي النسبة الواردة يف الدراسة     يف املائة  ٨  مقابل جناب لدى النساء يف سن اإل     املائة
 معـدل   بلـغ ،  ٢٠٠٦يف عام   و .االستقصائية الدميغرافية والصحية الثانية يف توغو     

تعـددة  امل  الثالثـة  عنقوديـة الستقصائية  االدراسة  للوفقاً   يف املائة  ١٦,٨نتشار  اال
 . انتشار هذه الوسائل معدل، وهو ما يشري إىل تزايداملؤشرات

 يف عام   يف املائة  ٢٤  من نتشاراال معدل   ارتفعاألساليب األخرى جمتمعة،    بالنسبة إىل    •
 يف  يف املائـة   ٢٥,٧ىل   إ )الدراسة االستقصائية الدميغرافية والصحية الثانية     (١٩٩٨

  .ةالصحة اإلجنابي أوضاع  لتحليل، وفقا٢٠٠٣ًعام 
      ٢٠٠٥ عـام    شـهد  ملنـع احلمـل،      بالوسائل احلديثة  ففيما يتعلق ،  وعلى العموم   -٢٨٢

، وهو  ٢٠٠٤ حالة يف عام     ١٩٢ ٧١٩ل   حالة من األزواج احملميني مقاب     ٧٤ ٥٤٩تسجيل  
وعلى مستوى معـدالت    . ني األزواج احملمي   عدد يف يف املائة  ٦قدرها  زيادة  ما يعين حدوث    

 تنظـيم   إطـار  يف   ت من النساء املسجال   يف املائة  ٢٦توقفت  فقد   ،تخلي عن هذه الوسائل   ال
 .٢٠٠٥  عامخالل منع احلمل وسائلاستخدام عن األسرة 

  عوامل من قبيلوال بد من اإلشارة إىل. وتعود دوافع هذا التخلي إىل أسباب متعددة       -٢٨٣
االضطرابات االجتماعية والسياسية ات، والرحيل إىل اخلارج بسبب    ملستفيدأماكن إقامة ا   تغري

 نظـيم تمراكـز    إىلرافقة زوجاهتم   يف م  األزواج   تردد، و ٢٠٠٥اليت واجهتها يف توغو عام      
 .منع احلملبعض وسائل  النامجة عن واآلثار اجلانبية، األسرة

  أحكام أخرى  -٣  

  باإلهناء الطوعي للحملالتشريعات املتعلقة   ١-٣  
 واملتعلـق  ٢٠٠٧يناير  /كانون الثاين  ١٠ املؤرخ   ٠٠٥-٢٠٠٧لقانون رقم   ا ُينظم  -٢٨٤

اإلهناء الطوعي للحمل، الـذي يعتـرب    ب سمحال يُ و. اإلهناء الطوعي للحمل   الصحة اإلجنابية ب
  :يف احلاالت التاليةبأمر طيب، و إال نع احلمل،غري مؤدية إىل موسيلة 
 ؛تهاصحعلى  استمرار احلمل خطرا على حياة املرأة احلامل أو عندما يشكل •

  مع أحد   احلمل نتيجة اغتصاب أو عالقة سفاح      ما حيدث  عند ، على طلب املرأة   اًءبن •
 احملارم؛

سـيولد   الطفل الذي    على إصابة التشخيص،  بعد   قوي يؤكد،  احتمال    وجود دعن •
  . مبرض بالغ اخلطورة
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 يعود إليهما قـرار   إبالغ الزوجني اللذين    طبيب املعاجل    ال على، جيب    هذه احلالة  ويف  -٢٨٥
، فإنه ميكـن للـزوجني       كهذا ومن أجل التوصل إىل اختاذ قرار     . إهناء احلمل أو اإلبقاء عليه    

 التدخل  ميكنال  ، فإنه   يف مجيع احلاالت  و .الرجوع إىل جلنة من األطباء والتماس املشورة منها       
ركز استشفائي عام أو خاص يكون مزوداً باخلـدمات          إالّ يف م   هذا النوع من احلمل   إلهناء  

  .اللوجستية املناسبة
الـيت   من ذوي املهارات      موظفني أكفاء  من طرف  إالّ   وال ميكن إجراء هذا التدخل      -٢٨٦

  .تارسة هذا النوع من التدخالمم تعترف الدولة رمسياً ألصحاهبا حبق

  اخلصوبة واحلمل لدى املراهقات  ٢-٣  
وقـد أوضـحت    .  قلق مستمر   مصدر تشكل إىل اليوم   اتة املراهق وبخصال تزال     -٢٨٧

أن هناك فتاة واحدة ، بشكل عام، ٢٠٠٣ الصحة اإلجنابية اليت أجريت يف عام أوضاعدراسة 
  مـن  يف املائة  ٤ أن بالفعل و   أم هي) يف املائة  ٢٥ (سنة ٢٥ عن    فتيات تقل أعمارهن   ٤من  

. حلظة إجراء هذه الدراسـة االستقـصائية      حوامل بطفلهن األول     فتيات هذه الفئة قد كنّ    
العالقـات   إىل) ١٣١الصفحة ( التقرير السابق    مقارنة مبا ورد يف   أسباب هذه الزيادة    وترجع  

  .ريات الفتيات الصغاليت تقيمها اجلنسية املبكرة
 عنقوديـة الستقصائية  االدراسة  الهي  ، و ٢٠٠٦ أجريت عام     أخرى راسةأعطت د و  -٢٨٨
  :، النتائج التاليةؤشراتتعددة املامل الثالثة
 ؛ من املراهقنييف املائة ٥,٣:  عاما١٥ًالزواج عند سن  •

 ؛يف املائة ٢٨,٨:  عاما١٨ًالزواج قبل سن  •

 ١٥املرتبطات بعالقة معاشرة واللوايت تتراوح أعمارهن ما بـني        /املتزوجات الفتيات •
  . املائةيف ١٦,٨:  سنة١٩إىل 

  وفيات الرضع واألطفال  ٣-٣  
ستقـصائية  االدراسة لل وفقاًو. بارتفاع مستواهاألطفال و  الرضع دل وفيات  مع يتسم  -٢٨٩

  :فقد كانت النتائج على النحو التايل، ٢٠٠٦عام  لتعددة املؤشراتامل  الثالثةعنقوديةال
  يف املائة؛١٢٥:  سنوات٥فيات بني األطفال دون سن عدل الوم •

 .يف املائة ٧٩,٢: عمعدل وفيات الرض •

لرعاية عند  وحدة صحية خاصة با    ١٤١ لا  على ٢٠٠٧ عام    أجريت راسة لد فقاًوو  -٢٩٠
 فقـط    وحدة صحية  ١١، فإن   واملمكن تقييمها الوالدة ورعاية املواليد يف حاالت الطوارئ،       

 وحدات للرعاية الطارئة الشاملة عند الوالدة، ووحدتان للرعاية الطارئة األساسية عنـد             ٩(
  .الرعايةتوفر بالفعل هذا النوع من ) الوالدة
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مـن   يف املائـة   ٣٧ يف    البارتوغرامات لتسجيل البيانات املتعلقة بالوالدة     تستخدمو  -٢٩١
 اسـتخدام خمططـات سـري       الصحيةوحدات   من ال  يف املائة  ٦٧الوحدات الصحية، وتتيح    

غري أن   ،للعاملني الصحيني وجه  املكذلك الدليل العالجي     و العمليات اليت جترى على املرضى    
تقيـيم اسـتخدام     (ة ال يستخدمون هذه الوسـائل إالّ يف القليـل النـادر           مقدمي الرعاي 

 ).٢٠٠٢البارتوغرامات يف عام 

  الوفيات النفاسية  ٤-٣  
 جرُت، مل   ١٩٩٨الدراسة االستقصائية الدميغرافية والصحية الثانية يف عام         صدورمنذ    -٢٩٢
 يف جمال رعاية     ملحوظ فقد ُسجل تقدم  ومع ذلك،   .  الوفيات النفاسية  بشأن  أخرى  دراسة أية

  : من بينها ما يليو ، مجلة من احلقائقمن خالل، وهو ما ميكن تفسريه النساء احلوامل
اللوايت تلقني االستشارات الطبية األربع املوصى هبا قبل الـوالدة  النساء احلوامل   متثل   •

 ؛يف املائة ٧٣نسبة 

 ؛يف املائة ٥٩تشكل الوالدات اليت جيريها موظف مؤهل نسبة  •

دراسـة  ال (يف املائـة   ٦٠تشكل الوالدات اليت ُتجرى يف مؤسـسة متخصـصة           •
 ؛ )٢٠٠٦عام ل تعددة املؤشراتامل  الثالثةعنقوديةالستقصائية اال

حتليـل   (يف املائـة   ٦٩تعزيز النمو حوايل    رصد و /متثل االستشارة الالحقة للوالدة    •
 ؛)الوضع يف جمال الصحة اإلجنابية

انتشار  ٢٠٠٦عام  ل تعددة املؤشرات امل  الثالثة عنقوديةالستقصائية  االدراسة  الأظهرت   •
 يف املائة  ٧٠، على الرغم من أن      لنساءامن   يف املائة  ١٦,٨ لدىوسائل منع احلمل    

  .رة تنظيم األس يف جمال تقدم خدمات الصحيةوحداتمن ال

  التغذية  ٥-٣  

  موجز عن اجلانب التغذوي  ١-٥-٣  
فإن  ،٢٠٠٦عام  ل تعددة املؤشرات امل  الثالثة عنقوديةالئية  ستقصااالدراسة  لنتائج ال وفقاً    -٢٩٣

 يف املائـة   ٢٦ بالنسبة إىل السن، يبلغ   اخنفاض الوزن   بتشار نقص الوزن، والذي يترجم      معدل ان 
ه النـسبة   ولكن هـذ  . منهم يف املائة  ٧ ويتخذ شكالً حاداً لدى    دون اخلامسة،  األطفال   لدى
يف  ٣٢ يف املناطق احلـضرية مقابـل   يف املائة ١٦لت إىل صقد و .تلف باختالف البيئة  خت املئوية
  . يف لومييف املائة ١٥سافانا مقابل ال يف منطقة يف املائة ٥٥ ؛ وهي تبلغ يف املناطق الريفيةاملائة
 الذي يـنجم  وبالعمر   مقارنة   يف صغر الطول   تتجلى أعراضه خر النمو الذي    تأويؤثر    -٢٩٤
منهم مـن    يف املائة  ١٠، ويعاين    من األطفال  يف املائة  ٢٣,٧ى   عل ، نقص التغذية املزمن   عن

  .تأخر النمو احلاد
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شدة اخنفاض الوزن مقارنة    إىل   الذي يؤدي   احلاد  أو فقدان الوزن   اهلزال، فإن   املثلوب  -٢٩٥
يف  ٣,٢ كون يف صورة هزال حاد لدى     وي من األطفال،    يف املائة  ١٤,٣ يؤثر على    مع الطول 

يف  ٣ يصل إىل  هذه الفئة العمرية      أفراد انتشار السمنة بني  فإن معدل    ،ويف املقابل . منهم املائة
يعانون من احلرمـان     يف املناطق الريفية      الذين يعيشون  األطفالفإن  ،  وعلى العموم . )٣٨(املائة

  . املناطق احلضريةباألطفال الذين يعيشون يف مقارنة

  نقص املغذيات الدقيقة  ٢-٥-٣  
أيضاً أحد املـشاكل     )ألفاحلديد واليود وفيتامني    (قة  ص املغذيات الدقي  نقيشكل    -٢٩٦
،  الربنامج املوسع للتحصني الروتيين     يف ألففيتامني  مبكمالت  تغطية  معدل ال يصل  و .الشائعة

يف  ٥٨ و ، من العمـر   أشهر ٩ الذين بلغوا ألطفال  بالنسبة إىل ا   يف املائة  ٨٠ على التوايل، إىل  
     أطفال الفئـة العمريـة    لدى   يف املائة  ١٠٠,٩ ويصل إىل  .لنساء املرضعات بالنسبة إىل ا   املائة
مرتفعاً فقر الدم  وال يزال معدل انتشار .احلمالت الواسعة النطاق خالل شهراً ٥٩ إىل ٦ من

 ٧٦ويتراوح ما بـني      ، احلوامل  النساء لدى يف املائة  ٤٠قدر بأكثر من    يهو  ، و حد اآلن إىل  
 .)٣٩( شهرا٣٦ إىل ٦ ية منأطفال الفئة العمر لدى يف املائة ٩١و

كثفـت   الرضع واألطفـال،     لدىسوء التغذية   ب ومن أجل معاجلة األوضاع املتعلقة      -٢٩٧
.  فقط رضاعة الطبيعية  ال االقتصار على  إىل   التوعية الداعية محالت  من   منذ سنوات عدة  الدولة  

  فيتامني ألـف   ، حيث يعطى  لبيندازولاأل و لتكميل التغذية بفيتامني ألف    ُتنظم سنوياً محلتان  و
، ويقدم فيتامني ألف واأللبيندازول ألطفال الفئـة         شهراً ١١ إىل   ٦الفئة العمرية من    ألطفال  

 . شهرا٥٩ً إىل ١٢العمرية من 

  املالريا  ٦-٣  
والبنـك   مبساعدة من الصندوق العاملي      ، الدولة شرعت،   محاية األم والطفل   يف إطار   -٢٩٨

  الوقائي املتقطـع   من خالل إتاحة سبل العالج    يا  كافحة املالر يف م ،  الدويل وشركاء آخرين  
 املعاجلة مببيـدات    وتوزيع الناموسيات  ،بريمييثامني سلفادوكسي  دواء  بتناول  للحوامل للنساء

  . سنوات٥وأطفال الفئة العمرية من صفر إىل  على النساء احلوامل احلشرات
         ات يف توغـو يف     توزيع الناموسيات املعاجلـة مببيـدات احلـشر         محلة يف أعقاب و  -٢٩٩
    ،  ناموسيات معاجلـة مببيـدات احلـشرات        من األسر  يف املائة  ٧٧ أصبح حبوزة ،  ٢٠٠٤عام  
 سـنوات ينـامون حتـت       ٥صـفر إىل     أطفال الفئة العمريـة مـن      من   يف املائة  ٥٨أصبح  و

ن  من األطفال دو   يف املائة  ٣٨,٤  أن ٢٠٠٦ عام    الذي أُجري يف   تقييمواتضح من ال  .الناموسيات
  .حتت ناموسيات معاجلةقد أصبحوا ينامون  من النساء احلوامل يف املائة ٥٥,٨سن اخلامسة، و

__________ 

  .٣٤، الصفحة Plan national de développement sanitaire pour la période 2009-2013 انظر ) ٣٨(
  .٣٥املرجع نفسه، الصفحة  ) ٣٩(
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  اإليدز /وباء فريوس نقص املناعة البشري  ٧-٣  
 إجراء مـسح    ه مل يكن من املمكن    فإن احلكومة،    لدى كون املت وعيالالرغم من   على    -٣٠٠
 ويعرف مدى . لوباء بسبب تكلفته   ا ظهور  بدايات السكان منذ بني   املرض    هذا  انتشار بشأن
  . الصحيةالوحدات يف جيرى ذياإلنذاري الرصد  من ال هذا املرض انطالقاًانتشار
ملعـين  برنامج األمم املتحدة املشترك ا    /فريق العامل ملنظمة الصحة العاملية    وقد قّدر ال    -٣٠١

 نشطني جنـسياً   السكان ال  أوساطيف  نتشار  اال أن معدل    اإليدز/بفريوس نقص املناعة البشري   
عـدد  قُّدر و. ٢٠٠٣ يف عام يف املائة ٥,٩ مقابل   يف املائة  ٣,٢  إىل ٢٠٠٦قد وصل يف عام     

 حبوايل سنة   ٤٩-١٥ واملنتمني إىل الفئة العمرية   اإليدز  /فريوس نقص املناعة البشري   ب املصابني
قد ُوضعت خطتـان    و. يف املائة  ٥٥ نسبةب أي   ،امرأة ٦١ ٠٠٠ منهم،   شخص ١١٠ ٠٠٠
 ٢٠٠٥-٢٠٠١ ويتعلق األمـر بـاخلطتني    . اآلفة من أجل مكافحة هذه   اتيجيتان اثنتان   استر
 .٢٠١٠-٢٠٠٧و

  :وتتضمن هاتان اخلطتان ما يلي  -٣٠٢
حد من  لل  املرحلية ستراتيجيةاال ورقة يف    فريوس نقص املناعة البشري    راج إشكالية إد •

 ؛الفقر

الـوزارات  ف  طـر ضع خطط قطاعية ملكافحة فريوس نقص املناعة البشري من          و •
 ، من اخلطة القطاعيـة    ١وقد كُّرس اجملال ذي األولوية      .  الدينية املختلفة والطوائف 

 ملعاجلة املـشاكل اخلاصـة   ،وزارة النهوض باملرأة والشؤون اجلنسانية على مستوى 
 .باملرأة يف هذا الصدد

      ٨ ٣٤٤ على عينـة مـن       ٢٠٠٦ أجري يف عام     وقد أعطى الرصد اإلنذاري الذي      -٣٠٣
  انتـشار  مقابـل  يف املناطق احلضرية     يف املائة  ٥,٥  مبقدار انتشارحدوث  : امرأة النتائج التالية  

 .يف املائة ٤,١يصل إىل  املعدل الوطين عين أن يو ماهو.  يف املناطق الريفيةيف املائة ٢,٧ مقداره

فئات بعض ال  تفاوتات يف أوساط   هذا الرقم خيفي تفاوتات إقليمية، و      ومع ذلك، فإن    -٣٠٤
  .يانتشار فريوس نقص املناعة البشروترد يف اجلدول أدناه تفاصيل عن تطور معدل . عينةامل

  ٢٦اجلدول 
تطور انتشار فريوس نقص املناعة البشري حسب املنطقة والسنوات وموقع الرصد لدى            

  النساء احلوامل 
 املنطقة

اإلقليم الوطينمنطقة السافانا منطقة كاراالوسطىاملنطقة منطقة اهلضاباملنطقة الساحلية ومنطقتهالومي السنة
٤,٧ ٪ ٢,٦ ٪ ٣,٤ ٪ ٣,٩ ٪ ٥,٣ ٪ ٦,٧  ٪ ٧,١ ٢٠٠٣ ٪ 
٤,٢ ٪ ١,٨ ٪ ٣,٤ ٪ ٤,٢ ٪ ٣,٩ ٪ ٤,٥ ٪ ٨,٣ ٢٠٠٦ ٪ 
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، سعياً منها ٢٠٠٨ نوفمرب/ فقد قررت احلكومة يف تشرين الثاين ذلك،وباإلضافة إىل  -٣٠٥
 إتاحـة مـضادات   ،  اإليـدز /ابني بفريوس نقص املناعة البشري    املصالتخفيف من معاناة     إىل
معدل انتـشار هـذا      ويبني اجلدول أدناه     .دعمها دعماً كامالً  و باجملان لفريوسات العكوسة ا

   . يف أوساط العاملني يف جمال اجلنسالفريوس
  ٢٧اجلدول 

زبائنـهم  معدل انتشار فريوس نقص املناعة البشري يف أوساط العاملني يف جمال اجلنس و            
  ملناطقحسب ا

 املنطقة
منطقة السافانا منطقة كارااملنطقة الوسطىمنطقة اهلضاباملنطقة الساحلية ومنطقتهالومي 

 ٪ ١٠,٣ ٪ ١٣,٢ ٪ ١٩,٠ ٪ ١٧,٨ ٪ ٣٩,٤  ٪ ٥٤,٤العاملون يف جمال اجلنس
 ٪ ٤,٠ ٪ ٤,٢ ٪ ١,١ ٪ ٤,٣ ٪ ٥,٣ ٪ ٨,٨ الزبائن

يزال مرتفعـاً    انتشار فريوس نقص املناعة البشري ال        فإن،  من اجلدول  يتبنيوكما    -٣٠٦
حتقيـق اخنفـاض    زيادة التعبئة من أجل  ما يتطلبهو يف جمال اجلنس، و   لدى العاملني  بشدة

  .  املسجلةملموس للمعدالت

 تلف برامج الرعاية الصحية للنساء والرجال واملراهقنيخم  ٨-٣  

صحة (األربعة   الصحة اإلجنابية    رتبطة جبوانب املخمتلف املشاكل الصحية    عاجلة  م بغية  -٣٠٧
قيق دابري من أجل حل   ت اختذت الدولة ،  )وصحة الرجال  ،صحة املرأة، وصحة الشباب   والطفل،  

هـي  و. وضع عدد من كتيبات التدريب    ب  اضطالعها إىلويشار يف املقام األول      هذا اهلدف، 
  : على النحو التايل

 اليت قد تعرف على عالمات األخطارلل تمعيةجمال الصحة اجمليل تدرييب للعاملني يف دل •
  ؛٢٠٠٦أكتوبر /تشرين األول، حتدث بعد الوالدة

رعاية والعاملني يف جمال الصحة اجملتمعية      اإلشراف على مقدمي ال   / ملتابعة دليل تدرييب  •
الرعاية عند الوالدة ورعاية املواليـد يف حـاالت         /األمومة اآلمنة فيما يتعلق مبسائل    

 ؛٢٠٠٧مارس /رالطوارئ، آذا

 ، والـسل ،اإليدز/ بفريوس نقص املناعة البشريرتبطةملدليل تدرييب يف إدارة األدوية   •
  .٢٠٠٧سبتمرب /، أيلولوالصحة اإلجنابية يف توغو

  : ومنها على وجه اخلصوص ما يلي سياسات،تسىن اعتمادفقد لى صعيد آخر، عو  -٣٠٨
 ؛٢٠٠١ يوليه/عايري الصحة اإلجنابية، متوزمسياسات و •

 ؛٢٠٠٢أكتوبر /تشرين األول، ٢واجمللد  ١، اجمللد بروتوكوالت الصحة اإلجنابية •

 ؛٢٠٠٣ديسمرب /الربنامج الوطين للصحة اإلجنابية يف كانون األول •
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 ؛٢٠٠٨ الغذاء والتغذية، بشأنالسياسة الوطنية  •

الوفيات النفاسـية ووفيـات   حلد من الرامية إىل ا خريطة الطريق   وضع وإقرار ونشر   •
  .٢٠١٢-٢٠٠٨ للفترة ٢٠٠٨مايو /اليد والرضع واألطفال يف أياراملو

  : ما يلياإلشارة إىل فمن اجلدير تنفيذها، تسىنالربامج اليت ب ما يتعلقوفي  -٣٠٩
 برنامج صحة األم والطفل؛  •

 برنامج التحصني املوسع بالنسبة إىل األطفال؛ •

 ؛ واألطفالالولداننامج التغذية وبرنامج اإلدارة املتكاملة ألمراض بر •

  .برنامج منع انتقال العدوى من األم إىل الطفل •
فقد ُنفّذت علـى املـستوى الـوطين          على قيد احلياة،    الطفل مسألة بقاء ويف إطار     -٣١٠

وتكميل التغذيـة   ،  التحصنيذات األثر الكبري على التغذية، و     جمموعة من التدخالت الوقائية     
مببيـدات   وتوزيع الناموسيات املعاجلـة      ،ود بشكل منتظم  تخلص من الد  وال،  بفيتامني ألف 

وبرنامج ، التغذيةدائرة برنامج التحصني املوسع، و  وقد ُنفّذ هذا الربنامج من طرف  .اتاحلشر
  . واألطفالالولداناإلدارة املتكاملة ألمراض 

اخلطـة  ب ويتعلق األمر هنـا   .  فيما يتعلق برعاية الشباب    ان اثنتان ضعت وثيقت قد وُ و  -٣١١
زمـع   التوجهات واإلجنازات الرئيـسية امل     رسماليت ت  ٢٠١٢-٢٠٠٨ية الوطنية   االستراتيج
 للـشباب   املقدمـة خلدمات الـصحية ، والوثيقة املعيارية املتعلقة با    الفترة خالل هذه  حتقيقها

اخلدمات  جمموعات   احلد األدىن من  و اليت يتعني تقدميها،   حتدد معايري اخلدمة     وهي. واملراهقني
  . للمراهقني والشبابتقدمي اخلدماتاليت توفرها مراكز 

 إالّ أنه   لصحة اإلجنابية، يف جمال ا  برامج حمددة     هناك وفيما يتعلق بالرجال، ال توجد      -٣١٢
 الربنامج الوطين قد تسىن تنفيذ أنشطة إعالمية، وأنشطة توعية، ورعاية لفائدة الرجال يف إطار

  .اإليدز/ناعة البشريفريوس نقص امل/أنواع العدوى املنقولة جنسياً ملكافحة
 منظمة الصحة العاملية اإلطاريـة       على اتفاقية  قت توغو صّدفقد   ذلك،   وعالوة على   -٣١٣

 ٢٤ يوم ، واعتمدت٢٠٠٣ مايو/ أيار٢١يوم اليت اعتمدت يف جنيف  و ،بشأن مكافحة التبغ  
فـريوس نقـص املناعـة      ب  القانون املتعلق حبماية األشخاص املصابني     ٢٠٠٥أغسطس  /آب

   .اإليدز/البشري

 السياسة الدوائية الوطنية  ٩-٣  

وممارسـة مهنـة    القطاع الصيدالين    قانون تنظيم    اعتماد، يالحظ أوالً    يف هذا اجملال    -٣١٤
سـوف  وباإلضافة إىل ذلـك،     . ٢٠٠١يناير  / كانون الثاين  ٢٣دوية يوم   الصيدلة وإدارة األ  

  .مادهبغية اعت مشروع قانون الصحة العامة يطرح قريباً على الربملان
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من مث، فـإن    و.  دون متييز بني اجلنسني    القطاع الصيدالين ألحكام اليت تنظم    وتنطبق ا   -٣١٥
  .لنساء هي مؤسسات مملوكة ل١٤٤ والبالغ عددها  يف البالد املنتشرة اخلاصةمعظم الصيدليات

فإن هذا النشاط تتواله هيئة مركزية       املستحضرات الصيدالنية،    دسترياوفيما يتعلق با    -٣١٦
 جتارة اجلملة وهي    متارس ومخس مؤسسات خاصة     ،لمشتريات العامة تتميز بإدارهتا املستقلة    ل

GTPHARM، و SOCOPHARM  ،وSOTOMED و ،UNIPHART و ،OCDI .ُِأيـضاً  الحظوي 
  . خاصة إلنتاج األدوية وجتهيزهاثالثة مصانعوجود 
   . الصحية العامة صيدلية لالستخدام الداخليومتتلك مجيع الوحدات  -٣١٧

 مراكز نقل الدم  ١٠-٣  

 . مرافق نقل الـدم    ٢٠٠٧أبريل  / نيسان ٥ املؤرخ   PR/047-2007املرسوم رقم   نظم  ُي  -٣١٨
راكز إقليمية  منقل الدم يف لومي و    ل  الوطين ركزامل، مبوجب هذا املرسوم،     ومن مث، فقد أُنشئ   

نني جلمع واختبـار  غري أن توغو ال تتوفر، من الناحية العملية، إالّ على مركزين اث           .لنقل الدم 
 يف لـومي   )٤٠()"C"و" B "اختبار لفريوس نقص املناعة البـشري، والتـهاب الكبـد         (الدم  

ـ  الدم   أكياسعدد  وقد شهد   . داباونغو يف كارا    الدم جلمع   كزين اثنني ومري،  وسوكود يت ال
  .اه أدن٢٨يف اجلدول  تزايداً مستمراً على النحو املبني ،٢٠٠٣نوياً، اعتباراً من عام مع سُتج

  ٢٨اجلدول 
  ٢٠٠٨ و٢٠٠٣مجعت يف الفترة ما بني عامي وحدات الدم اليت عدد 
 ٢٠٠٨ ٢٠٠٧ ٢٠٠٦ ٢٠٠٥ ٢٠٠٤ ٢٠٠٣ السنة

)٤٣(١٠ ٦٦٥ )٤٢(١٤ ٨١٦ ١٢ ٩٩٠ ١٠ ٠٩٢ ٨ ٦٦٠  )٤١(٦ ٦٨٤ عدد األكياس

  .٢٠٠٨ديسمرب /، وزارة الصحة، كانون األول٢٠٠٧املؤشرات الصحية الرئيسية، عام  : املصدر

ونتيجـة   أقل من الطلب،     دوماًالعرض  يظل    امللحوظ،  احملرز من التقدم وعلى الرغم     -٣١٩
عـدد   فـإن  على سبيل املثال، و. يف هذا اجملال  توغو تعاين إىل اآلن من عجز       ال تزال   لذلك،  

 االحتياجات يف املنطقة املمتدة      فقط من  يف املائة  ٥٥ ميثل ٢٠٠٧يف عام   األكياس اليت مجعت    
 واختبار الدم  مراكز جلمع    قامة إل فمن املزمع تنفيذ مشاريع   لك،  ولذ . أتاكبامي  إىل ي لوم من
. ، ويف أفاغنان، وكبـاليمي، وأتاكبـامي       لومي املركز االستشفائي اجلامعي توكوين يف    يف  
علـى  حث اجلمهور أنشطة التعبئة الرامية إىل  العمل يف جمال تنسيق هذه اخلطوة إىل   يضافو

  . ع الدم مراكز مجياإلقبال على
__________ 

باإلضافة إىل هذه االختبارات، ُيجري املركز الوطين لنقل الدم أيضاً اختبار تصنيف فصائل الدم واختبـار                  ) ٤٠(
  . كومبس

  . منهم من املتربعاتيف املائة ١٥ ) ٤١(
  .هم من املتربعات منيف املائة ١٨ ) ٤٢(
  .٢٠٠٨أغسطس / آب٣١عدد األكياس اجملموعة بتاريخ  ) ٤٣(
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  ١٣املادة     
  االجتماعية واالقتصاديةاملزايا 

 احلق يف املخصصات العائلية  -١  

 املخصصات العائلية للموظفني  ١-١  

ـ خمتال بد من إضافة عالوة بداية اخلدمة املقدمة للموظف مبناسبة زواجـه إىل                -٣٢٠  فل
 لتقارير الدوريـة  من التقرير األويل وا    )١٤٩الصفحة   (١-١البند   يف   ملذكورة ا املخصصات

  . الثاين والثالث والرابع واخلامس

 املخصصات العائلية للعمال  ٢-١  

التقرير األويل والتقـارير      من ١٥١ و ١٥٠واردة يف الصفحتني    علومات ال امل ال تزال   -٣٢١
  .صاحلة إىل اآلنالدورية الثاين والثالث والرابع واخلامس 

 خمصصات األمومة  ٣-١  

التقرير األويل والتقـارير الدوريـة       من ١٥١واردة يف الصفحة     ال علوماتامل ال تزال   -٣٢٢
  .معلومات صاحلة إىل اآلنالثاين والثالث والرابع واخلامس 

  األخرىأشكال االئتمانات املاليةروض املصرفية والقروض العقارية واحلق يف الق  -٢  

ما يتعلق   ومع ذلك، ففي   .قدمة يف التقرير األخري صاحلة إىل اآلن      علومات امل ال تزال امل    -٣٢٣
يبدو أن هناك بوادر تقدم حنـو        ئتمانات،صول املرأة على اال   ح  املقدمة من أجل   ضماناتبال

 ٤٢٤ة   وخباصة املاد  ،صّدق عليه  امل مع إعادة صياغة قانون األحوال الشخصية واألسرة       األمام
مجيـع   لبـاب علـى   تسري أحكام هذا ا    "فاعتباراً من اآلن سوف   : رثاملتعلقة حبقوق اإل  

 الوضع العـريف يف      االحتكام إىل   عن أعلنوا ختليهم  أولئك الذين     فقط على  وليس،  "املواريث
  .جمال املواريث

 احلق يف اللجوء إىل العدالة  -٣  

التقريـر األويل   مـن  ١٥٢ال تزال املعلومات الواردة حتت هذا العنوان يف الصفحة            -٣٢٤
   .معلومات صاحلة إىل اآلنخلامس والتقارير الدورية الثاين والثالث والرابع وا

  الترفيهية والثقافية والرياضية-املشاركة يف األنشطة االجتماعية   -٤  

ومـع  . تثقيفيـة  يف األنشطة االجتماعية وال    حبضورهااملرأة  تتميز  ،  أشري بوضوح ما  ك  -٣٢٥
  . يضاًهي املشكلة اليت تطرح نفسها هنا ويف جماالت أخرى أذلك، فإن مشكلة التمثيل الناقص 
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  ١٤املادة     
  املرأة الريفية

 املرأة الريفية واتفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييز ضد املرأة  -١  

ومع ). ١٥٤الصفحة  (قدمة يف التقرير األخري صاحلة إىل اآلن        علومات امل ال تزال امل    -٣٢٦
 مييز ضد املرأة اتفاقية القضاء على مجيع أشكال الت     ب فقد تزايد، على ما يبدو، االعتراف     ذلك،  

  . على حد سواء احلكومة واجملتمع املديناليت تضطلع هبا التوعية والتدريب بفضل أنشطة

 توغواهليكل السكاين يف   -٢  

 أن نسبة النساء يف توغو      ١٩٦٠لتعدادات واملسوحات اليت أجريت منذ عام       ُتظهر ا   -٣٢٧
  .ه الرجال كما هو مبني يف اجلدول أدنانسبةفوق ت

  ٢٩اجلدول 
  تطور هيكل السكان حسب نوع اجلنس

  ٪نساء  ٪رجال  عمليات ذات طابع دميغرايف
 ٥٢ ٤٨ ١٩٦٠ تعداد
 ٥٢ ٤٨ ١٩٧٠ تعداد
 ٥١ ٤٩ ١٩٨١ تعداد

 ٥١,٢ ٤٨,٨ ١٩٨٨ الدراسة االستقصائية الدميغرافية والصحية يف توغو
 ٥١ ٤٩ ١٩٩٨ الدراسة االستقصائية الدميغرافية والصحية يف توغو

ستقصائية االدراسة اليان املوحد بشأن املؤشرات الرئيسية للرفاه و    االستب
 تعددة املؤشراتامل  الثالثةعنقوديةال

٥٠,٤ ٤٩,٦ ٢٠٠٦ 

  .اإلدارة العامة لإلحصاء واحلسابات الوطنية : املصدر

 السكان الناشطون  ١-٢  

ستقـصائية  االدراسـة   الوفقاً لالستبيان املوحد بشأن املؤشرات الرئيسية للرفـاه، و          -٣٢٨
 مـن النـساء     يف املائة  ٤٨,٧ يتألف السكان الناشطون من   ،  تعددة املؤشرات امل  الثالثة عنقوديةال

تفاقية  ال  توغو وفقاً  اليت وضعتها الرجال، يف حني أن التقارير النهائية       من   يف املائة  ٥١,٣مقابل  
ني أن النساء قد شكلن     بت يف وثيقة واحدة،     واملقدمة القضاء على مجيع أشكال التمييز ضد املرأة      

  .من الرجال يف املائة ٥٦,٢ مقابل من السكان الناشطني يف املائة ٤٣,٨ نسبة ١٩٨١يف عام 
.  املرأة متيل إىل صاحل  بشكل جعلها   بني هاتني الفترتني    وقد تطورت الفروق املسجلة       -٣٢٩

ن جهـة،    م  كل األعمار،  منالذكور  معدل وفيات   ارتفاع  إىل   وضعهذا ال أن ُيعزى   وميكن  
  .، من جهة أخرىاهلجرةوإىل 
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 بصرف النظر    الرجال مثيله لدى يفوق  فإن معدل نشاط النساء     ذلك،  وباإلضافة إىل     -٣٣٠
. املناطق احلـضرية  مقارنة ب  يف املناطق الريفية      قليالً ومع ذلك، فإنه يزداد   . عن مكان اإلقامة  

       يـصل   نشاط النـساء    معدل نفإ،  لالستبيان املوحد بشأن املؤشرات الرئيسية للرفاه      ووفقاً
  . الرجال إىلبالنسبة يف املائة ٨١,٧ مقابل يف املائة ٨٢,٢ إىل

 احلضريون ومعدل النمو/السكان الريفيون  ٢-٢  

، )٤٤(٢٠٠٠  يف عـام    نسمة ٢ ٩٤٥ ٠٠٠ إىل حوايل الريفيني   عدد السكان    وصل  -٣٣١
، فإن  من مث و. ٢٠٠٨ يف عام     نسمة ٣ ٢٥٣ ٠٠٠، و ٢٠٠٥،  عام نسمة يف    ٣ ١٣٠ ٠٠٠و

 ٧٤,٨  ميثلون سكان الريف كان  ،  ١٩٨١يف عام   و. هم يف معظمهم من الريفيني    سكان توغو   
، كانـت  ١٩٩٨يف عام  و.دنسكان امل من   يف املائة  ٢٥,٢  جمموع السكان مقابل    من يف املائة 
غت بل ،٢٠٠٠ يف عام و.  بالنسبة إىل سكان املدن    يف املائة  ٣٢,٩ مقابل   يف املائة  ٦٧,١ نسبتهم
.  من الـسكان   يف املائة  ٦٠  حوايل ٢٠٠٥عام  ، وأصبحوا يشكلون يف     يف املائة  ٦٣,٦ نسبتهم
بالنـسبة إىل   يف املائـة  ٢,٤ إىل ١٩٨١ و١٩٧٠عامي   عدد السكان بني     زيادةمعدل  ووصل  

 ٥,٢معدل النمو احلضري مـن    وارتفع  . دنسكان امل بالنسبة إىل    يف املائة  ٤,٤سكان الريف و  
يف  ٤ إىل، و٢٠٠٥ و٢٠٠٠عامي بني ما  يف املائة ٤,٤ إىل ٢٠٠٠ و ١٩٨١ يام يف ع  يف املائة 
  .٢٠٠٨ و٢٠٠٥بني عامي ما  املائة
القطاع الزراعي واإلنتاج احليـواين   إذا كانت نسبة النساء العامالت يف       فع ذلك،   وم  -٣٣٢

 ، فإن هذه النـسبة مل     )١٥٦الصفحة  ( السابق   حبسب التقرير  يف املائة  ٥٦,٤قد وصلت إىل    
  .)٤٥(تشهد إىل اآلن أي تطور ُيذكر

 تتصل يف العـادة   اليت   و ،تواجه هذه الفئة العاملة من النساء     صعوبات اليت   وتتمثل ال   -٣٣٣
  :ما يليفي بشكل عام،  يف توغو الزراعةبالصعوبات اليت تعترض

يؤدي إىل   والتجهيز، وهو ما     احلديثة يف اإلنتاج   تتكنولوجياالصعوبة احلصول على     •
 . الشاقةروف العملاشتداد ظ

 األمية؛ •

  . االجتماعية والثقافيةالقيود •
،  األراضـي احلصول علىصعوبة  ب ترتبط مشاكل    النساء تواجهوباإلضافة إىل ذلك،      -٣٣٤

  .  ترجع أسباهبا أساساً إىل القيود العرفية املفروضةهي مشاكلو

__________ 

  .١٥٥التقرير األويل، والتقارير الدورية من الثاين إىل اخلامس، الصفحة  ) ٤٤(
مركز استرجاع املعلومات وتوفري التدريب     /جمموعة التفكري والعمل املعنية باملرأة والدميقراطية والتنمية      :  انظر ) ٤٥(

، ٢٠٠٧نوفمرب /، تشرين الثاينFemmes togolaises, aujourd’hui et demain, Livre blanc 2e édللمرأة، 
  .١٩١الصفحة 
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  بـني  املشتركالربنامج  فقد أتاح   ذه املشاكل،   هحل   يف   لشروعغري أنه ومن أجل ا      -٣٣٥
موعات النـسائية  اجمل قائدات من ١٠٠ تدريب حوايلوصندوق األمم املتحدة للسكان   توغو  

 ها، وتزويدهن مبعـدات اإلنتـاج      وضع خطة العمل وتنفيذ    على اإلنتاج والتجهيز    العاملة يف 
  .)٤٦(وجتهيز املنتجات الزراعية

ملنطقة  املتكاملة   اإلقليميةتنمية  شروع ال م  اليت نفذها  جراءاتاإل وتضاف إىل هذه التدابري     -٣٣٦
 يف منطقـة تـدخل     املقيمـات  ، بدعم من برنامج األمم املتحدة اإلمنائي، مما أتاح للنساء         السافانا

  . االقتصادين ضمان استقالهلبغية ا بأنفسهن األراضي الستغالهل منقطعاحلصول على الربنامج 

 السكان الريفيون وحمو األمية  -٣  

      صـحيحة  ) ١٥٧ و ١٥٦الـصفحتان   (ومات الواردة يف التقرير الـسابق       علال تزال امل    -٣٣٧
  .إىل حد الساعةبني النساء مرتفعاً معدل األمية يبقى  حيث قائمة إىل اآلن،املخاوف املثارة وال 
معاجلة هذا التفاوت، خاصة بعد التأكد من أنه من غـري            وقد ُبذلت اجلهود من أجل      -٣٣٨

. بدور رئيـسي  ضطلع أيضاً يف هذا اإلطارمشاركة املرأة، وأن التعليم ي دون  املمكن تنمية البلد    
 مستويات على مجيع    يات باملدارس  التحاق الفت   معدل  زيادة  العمل على  ولذلك فمن الضروري  

  .، وما إىل ذلك النساء البالغاتأميةإزالة العقبات اليت حتول دون حمو واملناهج املدرسية، 
 للمدربني  جمموعة أنشطة تدريب   جتدر اإلشارة إىل وضع   كبار،   ال أميةحمو  ويف جمال     -٣٣٩

  .تتضمن املنظور اجلنساين
ية  اجملتمع اإلقليم الوطين، املنتشرة يف مجيع أحناء      ترعى اإلذاعات    إىل ذلك، وباإلضافة    -٣٤٠
  .برامج حمو األمية، اصةاخل ومنها

  األسرةبتقسيم األسر املعيشية حسب جنس ر  -٤  

 ي تقدم يف جمال تقاسم األسر املعيشية حسب جـنس رب األسـرة يف              ُيحرز أ  مل  -٣٤١
       مـن األسـر الريفيـة    يف املائة  ٨٠ أكثر من    ُيدير الرجال و. ٢٠٠٠ منذ عام    املناطق الريفية 

  ).١٥٧الصفحة  (لنساءمن األسر اليت تديرها ا يف املائة ٢٠مقابل 

 أعمال النساء الريفيات ووقت عملهن  -٥  

  ).١٥٩الصفحة (ملعلومات املقدمة يف التقرير األخري صاحلة إىل اآلن  اال تزال  -٣٤٢

__________ 

مشروع التقرير الوطين بشأن تقييم وتنفيذ إعالن ومنهاج عمل بيجني مبناسبة االحتفال بالذكرى اخلامـسة                ) ٤٦(
  .عشرة العتماده
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 مشاركة املرأة الريفية يف احلياة اجملتمعية  -٦  

مينح املرأة حـصة      كُّرس فيها نظام   واليت *الشعبية جلان التنمية    إنشاء الرغم من    على  -٣٤٣
بوجه ة واملرأة الريفية    مشاركة املرأة بصفة عام    تشجيع   فإنه من الضروري   اللجان،   داخل هذه 

 التنفيذ  ؤدي ي  أن فمن املؤمل ،  وعالوة على ذلك  .  جلان التنمية الشعبية   يف إدارة أعمال  خاص  
 مـشاركة املـرأة يف شـؤون        تزايداملشار إليه آنفاً إىل      و الالمركزيةب  املتعلق الفعال للقانون 

   .اجلماعات اإلقليمية

 املرأة الريفية والضمان االجتماعي  -٧  

  .٢٠٠٠ عام ذمن  كبري يف هذا اجملال تطور أيحيدثمل   -٣٤٤

 وصول املرأة الريفية إىل املياه الصاحلة للشرب  -٨  

عدم  تكمن أهم املشاكل يف   ،  )١٦١الصفحة  ( يف التقرير السابق     على النحو الوارد    -٣٤٥
الوصـول  أو عدم القدرة على  والصرف الصحي  الصاحلة للشرب  املياهتوفري  لت  نشآموجود  

 بيانـات   تشري،  وبصورة عامة . ، وال سيما يف املناطق الريفية     نشآت بشكل كاف   هذه امل  إىل
مـصدر  إىل أن معدل الوصـول إىل      تعددة املؤشرات امل  الثالثة عنقوديةالستقصائية  االدراسة  ال

الصاحلة للشرب إالّ    املياه   إىل املرأة الريفية    وال تصل  .يف املائة  ٥٧,١ حمسَّن ملياه الشرب يبلغ   
، بدعم من الشركاء  احللول هلذا الوضع، فإن احلكومة تسعى،        بعض   ومن أجل إجياد  . عوبةبص

  .إىل مضاعفة عمليات حفر اآلبار اجملهزة

 ١٠انظر املادة : الريفية على التعليمحصول املرأة   -٩  

. ١٠ املقدمة يف إطـار املـادة        فاصيليف جمال تعليم الفتيات، ُيرجى الرجوع إىل الت         -٣٤٦
أمية الكبار خفض معدل من أجل  واصلةت م، فإن اجلهود ال تزال    حو أمية الكبار  مبتعلق  فيما ي و

  .)٤٧( خاصوجهاملرأة بأمية  وبصفة عامة

 املناطق الريفيةرأة إىل العمالة يف وصول امل  -١٠  

  .اً كبري تغرياً)١٦٣الصفحة  (لبيانات الواردة يف التقرير السابقمل تشهد ا  -٣٤٧

__________ 

لتنمية، وتعرف يف أحياء املدينة باسم جلنة تنمية        تعرف جلان التنمية الشعبية يف القرى باسم اللجنة القروية ل           *  
  .أدناه" السكان الريفيون وحمو األمية"انظر التفاصيل املقدمة يف إطار . احلي

  .أدناه" السكان الريفيون وحمو األمية"انظر التفاصيل املقدمة يف إطار  ) ٤٧(
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  ١٢انظر التفاصيل الواردة يف إطار املادة : إىل الرعاية الطبيةوصول املرأة   -١١  

 ة باملرأةقل الربامج املتعحّصة امليزانية الوطنية يف  -١٢  

 جتـدر ومع ذلك، . صاحلة إىل حد اآلن   علومات الواردة يف التقرير السابق      امل ال تزال   -٣٤٨
تتوىل مسؤولية   ،ئيس الوزراء رتابعة ل  وزارة   شهد إنشاء قد   ٢٠٠٨أن عام    إىلأيضاً  اإلشارة  
  .ما متارسه من أنشطة مدرة للدخل فيللمرأة وتقدم الدعم الشعبية،التنمية 

 ١٢انظر املادة : تنظيم األسرة يف املناطق الريفية  -١٣  

  .صاحلة إىل اآلن) ١٦٤الصفحة ( التفاصيل الواردة يف التقرير السابق ال تزال  -٣٤٩

 ة فيما بني النساءجمموعات املساعدة املتبادل  -١٤  

  فيما بني  ال سيما و،  بني النساء فيما   جمموعات املساعدة املتبادلة     أنواع ارتفعت نسبة   -٣٥٠
 يف يف املائـة  ٠,٥١ من) ١٦٥الصفحة ( التقرير السابق  يفأُشري إليها  واليت   النساء الريفيات، 

،  املسجلة يادة الرغم من هذه الز    وعلى. )٤٨(٢٠٠٧عام   يف   يف املائة  ١١,٤٢ إىل ٢٠٠٣ عام
ياكل التمويل  ، حىت وإن كانت ه     الصعوبات اليت تواجهها املرأة    لةفإنه مل يكن من املمكن إزا     

شكلة صعوبة  م حل تساهم، ولو بقدر بسيط، يف       جمال االئتمان   القائمة، يف  )٤٩(لبالغ الصغر ا
البالغ يل   وقد ساهم اعتماد االستراتيجية الوطنية للتمو      .ن على متويل ملشاريعه   حصول النساء 

إطار تـدخل    يف حتسني استجابة     مسامهة كبرية ) ٢٠١٢-٢٠٠٨ و ٢٠٠٨-٢٠٠٤ (الصغر
  .البالغ الصغر التمويل هياكل

 الوصول إىل امللكية العقارية  -١٥  

غري أن  . صاحلة إىل اآلن  ) ١٦٥الصفحة  (علومات الواردة يف التقرير السابق      امل ال تزال   -٣٥١
عاجلة الصعوبات اليت تواجهها    سرة قد اقترح، من أجل م     مشروع قانون األحوال الشخصية واأل    

بالتمتع، على قدم املـساواة     سماح للمرأة   بغية ال  ٣٩١إعادة صياغة املادة    ،  املرأة يف هذا الصدد   
 الـصادرة   احملاكمومن مث، فقد انتهجت العديد من قرارات . مع الرجل، حبق اإلرث يف األرض     

  .املساواة بني اجلنسنيتكريس  مع مساراً يتمشىضي  يف قطاع األرا٢٠٠٦عام اعتباراً من 

 حالة املرأة الريفية  -١٦  

 األسـر ب  واملتعلقـة   املرأة الريفية من خالل ظروف املعيشة احملددة أدناه        حالة ُتقّيم  -٣٥٢
  .الزراعيةاملعيشية 

__________ 

  .وزارة الزراعة ) ٤٨(
  ).-١-٣-٣القسم األول، (ي انظر التفاصيل املتعلقة باملصارف ونظام التمويل الالمركز ) ٤٩(
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 خصائص املوئل  ١-١٦  

فـإن  ،  )٥٠(تقريـر آخر   وهو العام الذي صدر فيه    ،  ٢٠٠٠قارنة مع بيانات عام     بامل  -٣٥٣
  ُيشجع اآلن  غري أنه  .تتغري بشكل كبري   يف املناطق الريفية مل      ئل املتعلقة باملو  الظروف املعيشية 

بـسبب   اليت حـدثت مـؤخراً       لفيضاناتل  نتيجة املباين الصلبة يف املناطق الريفية    على إقامة   
  .التغريات املناخية

 أسباب الراحة املتاحة لألسرة املعيشية  ٢-١٦  

طهـي،  ال املستخدمة ألغـراض     املياه واإلنارة، ومصادر الطاقة   ب ق التزود  طر  تشهد مل  -٣٥٤
ـ      املعيشية األسرب املرتلية اخلاصة  واملعدات   وبيوت اخلالء،           منـذ   اًكـبري رياً   الزراعية احملليـة تغ

  .٢٠٠٠ عام
 يتتعددامل  والثالثة تني الثانية عنقوديال تنيستقصائياال تنيدراسالووفقاً للبيانات الواردة يف       -٣٥٥

يف  ٥٣ اليت تستخدم املياه الصاحلة للشرب مـن          املعيشية رتفعت نسبة األسر  ، فقد ا  املؤشرات
 يف املنـاطق احلـضرية      يف املائة  ٨٨ أي،  ٢٠٠٦ يف عام    يف املائة  ٥٧ إىل   ٢٠٠٠ يف عام    املائة

  . يف املناطق الريفيةيف املائة ٤٠مقابل 
 النبايت الذي يترك    الفحمفإن   ألغراض الطهي،     املستخدمة الطاقةمبصادر   وفيما يتعلق   -٣٥٦
تـستدعي   ومن مث، فإن مواجهة هذا الوضع     . شيوعاً  هذه املصادر  أكثرهو   على البيئة    آثاراً

  .أخرى للطاقةتطوير مصادر 
 ٢٨ إالّ لنسبة    ٢٠٠٦ متاحاً يف عام     احلصول على الكهرباء  مل يكن   ،  نارة اإل ويف جمال   -٣٥٧

 أن  وُيالحـظ . املناطق الريفيـة  ال غري يف     يف املائة  ٤ تبلغ مع تغطية     املعيشية األسر من   يف املائة 
 علـى   تركت آثارها  أزمة طاقة خطرية     ٢٠٠٨و ٢٠٠٦ توغو قد واجهت يف الفترة ما بني      

  .الرزق لدى األشخاص األشد فقراًوخاصة على أنشطة كسب البلد، اقتصاد 
 فقـط مـن     يف املائة  ٤٠ فإنمن الفضالت،    يتعلق بالنظام الصحي للتخلص      وفيما  -٣٥٨
تدهوراً أدى  وقد شهد هذا املؤشر     . ٢٠٠٠ يف عام    اً مالئم اًنظاممتتلك    املعيشية كانت  األسر

 يف  يف املائة  ١٠هذا املؤشر   معدل  ويبلغ  . ٢٠٠٦ يف عام    يف املائة  ٣٢ إىل   إىل اخنفاض مستواه  
  .)٥١(املناطق الريفية

  املرأة الريفية يف احلياة اجملتمعيةاهلياكل املتعلقة مبشاركة  -١٧  

). ١٦٨ و ١٦٧ الصفحتان (صاحلة إىل اآلن  لبيانات الواردة يف التقرير األخري      ال تزال ا    -٣٥٩
 ١٣املـؤرخ    ٠١١-٢٠٠٧ القـانون رقـم      إنفـاذ   يؤدي  أن أيضاًوقد ُيؤّمل يف هذا اجملال      

 احمللي إىل إتاحة الفرصـة      بالالمركزية وحرية اإلدارة على الصعيد     واملتعلق ٢٠٠٧مارس  /آذار
  . إجياد إطار جديد للمشاركة يف حياة اجملتمعيف للمرأة الريفية 

__________ 

  .١٦٦انظر التقرير األويل، والتقارير الدورية الثاين والثالث والرابع واخلامس اجملمعة، الصفحة  ) ٥٠(
  .Document de stratégie de réduction de la pauvreté intérimaire:  انظر ) ٥١(
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  ١٥املادة     
  املساواة أمام القانون ويف الشؤون املدنية

 القدرة على أداء األفعال اليت تقتضيها احلياة املدنية  -١  

 عـشر   عند الثامنة  سن الرشد  ٢٠٠٧ هيولي/متوز ٦يف   الطفل املعتمدة    حتدد مدونة   -٣٦٠
 احلياة املدنية   األفعال اليت تقتضيها   يؤدي مجيع  بلغ هذا السن أن   ي شخص   وميكن أل . )١٨(

متكنها مـن   أهلية قانونية   على قدم املساواة مع الرجل ب     املرأة  وتتمتع  . متييزتعرضه ألي   دون  
  .إبرام العقود املدنية والتجارية

 احلق يف إدارة املمتلكات  -٢  

من غري أنه هناك عدد     .  إىل اآلن  ملعلومات الواردة يف التقرير األخري صاحلة      ا ال تزال   -٣٦١
  . اثنتني اليت ميكن معاجلتها من زاويتني املتبقيةالصعوبات

حتولت ( من قانون األحوال الشخصية واألسرة       ٢٤٢املادة  تنص  ،  ففي املقام األول    -٣٦٢
يف "على أنـه    )  اعتماده دمل يتسن بع   و ُصّدق عليه الذي   من مشروع القانون     ٢٥٧املادة  إىل  
 ٢٤١املنصوص عليها يف املادة       إحدى احلاالت  يف  وجود األبناء   أو  األب أو األم،   وفاة حالة

إىل بالكامـل   حتـال    ممارسة السلطة األبوية     ، فإن ) السلطة األبوية  فقدان ةوال سيما يف حال   (
  ".الوالد اآلخر

األطفال   ممتلكات نقل احلق يف إدارة   مثل يف   تت نتيجة مباشرة    ويؤدي هذا الوضع إىل     -٣٦٣
 حتوالن دون حتقيق ذلـك يف الواقـع         عقبتني هناك   غري أن  .إىل الزوج الباقي على قيد احلياة     

 الثانيـة    العقبـة  أحادي، وتتعلق وجني املرتبطني بزواج    حبالة الز   العقبة األوىل   وتتعلق العملي،
  . الزوجاتالزواج الذي تتعدد فيه  حبالة
التطبيـق  فإن  ،   بالزوجني املرتبطني بزواج أحادي     األمر يف املقام األول     يتعلق ينماح  -٣٦٤

مـن   ، بوجه عـام، الزوجيعفي  من قانون األحوال الشخصية واألسرة      ٢٤٢الصارم للمادة   
يف وزارة  غري أن دوائر التقاعد املوجـودة       . به كوصي أي إجراء آخر لالعتراف     املرور على   

ط، يف الواقع، على املرأة اليت متارس هذا احلق احلصول علـى حكـم              تشتراالقتصاد واملالية   
 لتـويل مهمـة   هذه األخرية اختيار   والذي يؤكد على   ، حمضر جملس األسرة   املقرر يف املوافقة  
حتول بينـها وبـني      ويؤدي هذا الشرط إىل وضع عقبة غري قانونية أمام املرأة          .رثاإلإدارة  

 يف  فإن أسرة الشخص املتوىف متتنع،يف الواقع،و.  للممتلكاتنية يف اإلدارة القانو املطالبة حبقها 
 إكمـال  ملنع املرأة مـن      سرة عقد اجتماع جمللس األ    بشكل طوعي عن  وكثري من احلاالت،    

  شـائعة  وإن كانـت   احلاالت القـصوى،     ويف بعض  .اإلجراءات اإلدارية املذكورة أعاله   
 تلكات، وهو مـا يـشكل     مدير للم كم املتوىف   من أسرة الزوج  شخص آخر   ُيعني  ،  احلدوث
  ). من قانون األحوال الشخصية واألسرة٢٤٢املادة ( ألحكام القانون اًانتهاك
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 من أجل معاجلة هذا اإلجراء الـشكلي        يف الوقت احلايل  وهناك تدابري جيري تنفيذها       -٣٦٥
شكلة من   هذه امل  سوف ُتسوى فوبالتأكيد  . قانونلل خمالفاً  إجراءاً ذي يظل يف هناية املطاف    ال

الربنـامج   ، وهو الربنامج اجلاري تنفيذه يف إطـار       خالل الربنامج الوطين ملواءمة التشريعات    
  .قضاءالوطين لتحديث ال

قانون األحوال الشخـصية واألسـرة      فإن  ،  باألسر املتعددة الزوجات  ما يتعلق   فيو  -٣٦٦
املتعلقة ات القانونية    اإلجراء إزاء الصمت    ال يزال يلتزم   ١٩٨٠ يناير/ كانون الثاين  ٣١املؤرخ  

  .يف حال وفاة الزوجزوجات دارة املمتلكات بني البإ
 حبيـث ُيعتـرف    املصّدق عليه، حينما ُيعتمد القانون     حل هلذه املشكلة     إجيادكن  ومي  -٣٦٧

  . من هذا القانون٤٠س يف املادة بالزواج األحادي فقط وُيكر
 ١٩٨٠ عام   صية واألسرة الصادر يف    قانون األحوال الشخ    من ٣٩١ فإن املادة ،  وثانياً  -٣٦٨

 االسـتفادة مـن   هنا جعلتإإذ حقوق املرأة يف املرياث،  إىل   قد أُفرغت من كل مضمون يشري     
يعين بوضوح أنه   وهو ما   . باإلرث تتوقف على خيار ُيعتمد قبل الوفاة       األحكام املتعلقة    تطبيق

، فـإن   ومـع ذلـك   . رياثُيدير مسائل امل   الذي    هو  العرف يف حالة غياب هذا اخليار، فإن     
 بل ،من جمموعة عرقية إىل أخرى    و من منطقة إىل أخرى،      ، يف هذا اجملال،   ختتلفاملمارسات  

اجلهل  يف كل هذا هو     فإن القاسم املشترك   لتمييز،ا معيار   ومهما يكن  .من عائلة إىل أخرى   و
  .قانونياًالذي ُينظر إليها على أهنا أقل من أن تكون شخصاً  حبق املرأة
املشار  ٣٩١ادة  تكريس للقانون من خالل امل    هو  العرفية  ة   املمارس ومبا أن اللجوء إىل     -٣٦٩
 حتقيق املساواة بني الرجل واملرأة مـع      تدعو إىل    فقد ثبت أن هناك حاجة ملحة     أعاله،  إليها  

للقواعد نفسها، كتلك    القانون   من أجل إخضاع مجيع أشخاص      القانوين إعادة صياغة النص  
إن أحكـام هـذا   : "واليت تقتضي ما يلي  منه٤٢٤شروع القانون يف املادة  ماليت نص عليها  

  ".تركاتالباب تسري على مجيع ال
حرية اإلدارة  الالمركزية و ب املتعلق من القانون    ١١٥فإن املادة   إلضافة إىل ذلك،    وبا  -٣٧٠

لزعماء  ا ُتجرد ،لبلديات الريفية واملنشئ ل  ٢٠٠٧مارس  /آذار ١٣ واملؤرخاحمللي  على الصعيد   
ممـا يتـيح التطبيـق      فقط،   من صفة مسؤول األحوال املدنية لصاحل رئيس البلدية          التقليديني
  .اليت ال تقوم على املساواةنع استخدام القواعد العرفية مي وضعي الذي بتطبيق القانون الالصارم

 املساواة يف املعاملة أمام احملاكم  -٣  

؛ وال يوجـد أي متييـز       الرجلا يف ذلك مثل     مثله العدالة   من خدمات  املرأة   تستفيد  -٣٧١
 املدنيـة   اإلجـراءات القانون املدين وقانون العقوبات وقانون      وال يتضمن    . املرأة ضدميارس  

 ألسـباب   تتردد، يف املاضي    وإذا كانت املرأة   . متييزية أية أحكام وقانون اإلجراءات اجلنائية    
 فإن هذا احلاجز قد     املسائل الزوجية، ب علقما يت  في ال سيما ، و اللجوء إىل العدالة   يف   ،اجتماعية

 احملاكم   اللجوء إىل  صعوبة يف  بالنظر إىل أن املرأة مل تعد جتد مع مرور الوقت أية             ،بدأ يتالشى 
 ،٢٠٠٧-٢٠٠٦في إطار السنة القـضائية      ومن باب التوضيح، ف    .فيما خيص بعض اجملاالت   
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دعاوى تقـدمت هبـا     ايا الزوجية   لقض احملالة إىل حمكمة ا    دعاوىمن ال  يف املائة  ٤٧ شكلت
ومع ذلك، فإن النساء ضـحايا      . رجالمن الدعاوى املقدمة من ال     يف املائة  ٥٣ مقابل   النساء

 بـسبب   اللجوء إىل احملاكم   يف   يترددن إىل اآلن   يزلنال  ) احملارمسفاح  االغتصاب، و (العنف  
مـن  ية وتدريب للنساء    توعوقد ُنظمت أنشطة    .  املفروضة عليهن  الثقافية واالجتماعية القيود  
  .حتسني هذا الوضعأجل 
ة  حبقوق مماثلسجونةتتمتع املرأة امل  ،  بتطبيق العقوبات فيما يتعلق   فعالوة على ذلك،    و  -٣٧٢

احملـددة للمـرأة     بعض احلقوق    فقد أُقّرت ومع ذلك،   . لتلك اليت يتمتع هبا الرجل السجني     
لنساء مع الرجـال يف زنزانـة       ومن مث، فإىل جانب عدم احتجاز ا      . بسبب مركزها كامرأة  

  .أن يستفدن من اإلفراج املؤقتلنساء احلوامل ل واحدة، فإنه ميكن
تضطلع بتنفيذ   النسائية   معياتاملنظمات غري احلكومية واجل   فإن   ذلك،   وباإلضافة إىل   -٣٧٣

 .التوغوية على قدم املساواة مع الرجل أمام احملاكم        أنشطة خمتلفة من أجل ضمان معاملة املرأة      
 ٢٠٠٢ يف عـام      توغـو  - املرأة يف القانون والتنمية يف أفريقيا      منظمةنفذت  قد  ف،  وهكذا
القضائية وغـري   اجلهات الفاعلة   وعية وبناء قدرات    لتا "أطلق عليه اسم   دون إقليمي  اًمشروع

  ". املرأة يف غرب أفريقياإعمال حقوقالقضائية من أجل 

 حرية احلركة واختيار مكان اإلقامة  -٤  

حيـق  فإنه  ،  ١٩٨٠عام  ل من قانون األحوال الشخصية واألسرة       ١٠٤وجب املادة   مب  -٣٧٤
 االتفاق، تقـيم    ويف حال غياب هذا    بيت الزوجية؛  تفاق مشترك للزوجني أن خيتارا حبرية وبا    

يشكل خطـراً عليهـا   هذا املكان كان املرأة املتزوجة يف املكان الذي خيتاره زوجها، إال إذا        
ـ و.  ضد املرأة فيما يتعلق حبق اإلقامة      متييزاً هذا احلكم بوضوح     ويكرس. وعلى األطفال   نم

 ففـي ،  من مث و. بني املرأة املتزوجة وزوجها   احلقوق  يف    املساواة تكريس بغيةاملناسب تعديله   
 بوضـوح   ٩٦أكدت املادة   ،  املصّدق عليه   األحوال الشخصية واألسرة   قانونمشروع تعديل   

  ".املشتركباالتفاق لذي خيتاره الزوجان هو املكان ا الزوجية بيت"على أن 
. ي مكاناً إلقامتـها   دده القاض حي الذي   وتتخذ املرأة املنفصلة قانونياً عن زوجها من املرتل         -٣٧٥

  .بيت الزوجية كمكان إقامة قانوين معظم احلاالت ال تستخدم يف اأما بالنسبة للمرأة املطلقة، فإهن

  ١٦املادة     
 وقانون األسرةاملساواة يف إطار الزواج 

 تنظيم العالقات األسرية  -١  

أمام مكتب احلالـة     يون منهم  الريف ، وال سيما  سكانمن ال  األزواج   ال يتقدم معظم    -٣٧٦
 الدولة ومجعيات الـدفاع عـن       ، فإن من مث و. من أجل التصديق على زواجهم قانونياً      املدنية
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ضطلع هبا من أجل محـل هـذه        تعمل على تعزيز أنشطة التوعية اليت ت       حقوق املرأة ومحايتها  
احلماية الـواردة يف    تدابري  التمتع ب الشرحية االجتماعية على تسوية هذه األوضاع قانونياً بغية         

  .األسرةة وقانون األحوال الشخصي

  )يف املستقبل (حرية اختيار الزوج  -٢  
ـ  و٧٥ املادة بالفعل يف ١٩٨٠انون األحوال الشخصية واألسرة لعام  نص ق   -٣٧٧  اما يليه

موظف  أمام ذا الزواج  االحتفال هب  ، ويتعني بشكل إلزامي   دأ املوافقة احلرة على الزواج    على مب 
. رفضهغري املوافق على الزواج باإلعراب عن        اخلطيبنيحد  أليسمح  س وهو ما احلالة املدنية،   

 فما فوق عاماً   ١٧ للرجال و  عاماً فما فوق   ٢٠  هو سن الزواج   أن القانون نفسه على  وينص  
الزواج املبكر الـيت     تفادي   مرتبطاً بكيفية  املشرع    بال ويبقى اهلاجس الذي يشغل   . ياتللفت
فيمـا  بسبب الطبيعة التمييزية هلذه النصوص      غري أنه و   .فتاة املتزوجة ضر بالصحة اإلجنابية لل   ي

 مع االتفاقيات الدولية، مثل اتفاقيـة حقـوق         يف مواءمتها  توغو   فقد شرعت  يتعلق بالسن، 
 وما يليها مـن  ٢٦٧ ادة يف املعاماً فما فوق  ١٨ عند سن الزواج    قد ُحّدد ، ف مثمن  و. الطفل
وليـاء  األ اآلبـاء و    على ظرحت و ّصر زواج القُ  أحكام هذا القانون أيضاً   وتدين  .  الطفل مدونة

 نفسه من القانون ٢٦٩إلضافة إىل ذلك، تنص املادة وبا .إعطاء وعود تقضي بتزويج األطفال 
 يف السادسة عـشرة   طفل  ب تعلق األمر لو  و، حىت   طيبنيمن اخل واحد  كل  جيب على   "على أن   

وفيما عـدا   .  على الزواج  شخصياًأن يوافق   ) يف حالة احلصول على إعفاء    (من العمر ) ١٦(
هـذه املتطلبـات   وتتيح ". ي مفروض اغتصاباًنسج فعل  وُيعّد كلباطالً الزواجذلك يكون  

  . بشكل فعال القسريالزواج املبكر أومكافحة  إمكانيةالقانونية 
سن الرشد الـذي     مع   وافقيتعاماً   ١٨  احملدد عند  جتدر اإلشارة إىل أن سن الزواج       -٣٧٨

تصحيحه  احلكومة وهو ما تعتزم.  الطفلمدونة من  ٢املادة  عاماً مبوجب    ١٨ حّدد أيضاً عند  
 بغية حتديد هذا السن بطريقة ختتلف عن طريقة حتديد سن الرشد وجعله يتوافق مـع سـن                

  . سنة١٦ املعني عند االنعتاق

 الزواج يف إطار تعدد الزوجات  -٣  

 مشروع  حينما ُيعتمد  بشكل هنائي تعدد الزوجات   باملرتبطة  من املمكن حل املشاكل       -٣٧٩
     ونصت علـى أنـه      هذا اخليار    ت قد ألغ  ٤٠ن املادة   إالقانون املعدل واملصدق عليه، حيث      

  ". جيوز ألحد عقد زواج ثان قبل فسخ األولوال. حاديالزواج األب إالّ القانونعترف يال "

 أنظمة الزواج املختلفة  -٤  

 من التقرير األويل والتقارير     ١٧٢ من الصفحة    ٤ال تزال املعلومات املقدمة يف البند         -٣٨٠
 .الدورية الثاين والثالث والرابع واخلام معلومات صاحلة إىل اآلن
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 مسؤوليات الزوجني خالل الزواج  -٥  

ـ   الـساري املفعـول،     من قانون القوة الشخصية واألسرة     ١٠١وجب املادة   مب  -٣٨١  إن ف
يف حدوث   للرجل   املزيد من السلطة   الذي مينح هذا النص   وتسبب  ." الزوج هو رب األسرة   "

من أجل وضع حد هلذا التمييـز،       و.  اجلنس  نوع  أساس اليت تقوم على   عدم املساواة    حالة من 
املسؤولية املتبادلـة بـني     ، وكّرس مبدأ     هذه املادة  صّدق عليه املقانون  ال حذف مشروع    فقد

  :املواد التاليةالزوجني يف الزواج من خالل 
 كل منهما أن جيب عليو. يلتزم الزوجان بالعيش عيشة زوجية مشتركة   : "٩٠املادة   •

 ؛"ودةاملحترام واال يبادل اآلخر

حقوق ُتحمى  و. ملادية لألسرة ا و ةاملعنوي اتاملسؤولي  معاً يتوىل الزوجان : "٩٢ملادة  ا •
إدارة األسرة  ال يتوىل   و. األسرةداخل  الزواج و حيافظ عليها يف إطار      و  الزوجني كال

أحد الزوجني إال إذا كان الطرف اآلخر غري قادر على التعبري عن إرادتـه بـسبب       
 ؛"ر، أو ألي سبب آخ عن احلياة املشتركة طواعيةختليه، أو هغيابأو إعاقته، 

 البيت واألسرة مبا يتناسب مع دخل كل         حتمل أعباء   يف يساهم الزوجان : "٩٤ملادة  ا •
البيت مسامهات   حتمل أعباء سامهات الزوجني يف    أن تكون م  ميكن  و. منهما وقدراته 

 مـا يف   تعاوهن من يف املرتل أو      من األنشطة اليت يضطلعان هبا     مسامهات تأيت أو  مالية  
 ؛"إطار املهنة اليت ميارسها أحد الزوجني

 أن يطلـب     للزوج اآلخر  ميكنفإنه   أحد الزوجني بالتزاماته،     مل يف إذا  : "٩٥ملادة  ا •
اإلذن بوضع اليد أو احلجـر أو       ،  عن طريق التماس يوجه إىل احملكمة     ،  ضاءمن الق 

 مـن   من كل إيرادات الزوج اآلخر أو      احلصول على النسبة اليت تغطي احتياجاته،     
 شكل، مبوجب نظام ممتلكـات الـزوجني،     األموال اليت يرى أهنا ت    من  ، و جزء منها 

  ".أخرى من أطراف  له مبالغ أخرى مستحقةة عمله أو أيمثرات

 املرأة والطالق  -٦  

 من التقريـر    ١٧٤ يف الصفحة    ١٦ من املادة    ٧ال تزال املعلومات املقدمة يف البند         -٣٨٢
اإلضافة وب . إىل اآلناألويل والتقارير الدورية الثاين والثالث والرابع واخلامس معلومات صاحلة   

 مـن   ابتكاراًقانون األحوال الشخصية واألسرة     ب  القانون املتعلق   مشروع فقد قدم إىل ذلك،   
مـا يتعلـق    " املعنون   ٤ فصل وما يليها من ال    ١١٠ ادةخالل إدخال الطالق بالتراضي يف امل     

  . املتعلق بالزواج٤ باب الواردة يف ال"بالطالق بالتراضي

 احملظياتحقوق ومسؤوليات   -٧  

 من التقريـر    ١٧٤ يف الصفحة    ١٦ من املادة    ٦ال تزال املعلومات املقدمة يف البند         -٣٨٣
  .األويل والتقارير الدورية الثاين والثالث والرابع واخلامس معلومات صاحلة إىل اآلن
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 حضانة األطفال واالحتفاظ باسم أسرة املرأة قبل الزواج  -٨  

 من التقرير السابق معلومات     ١٧٥ من الصفحة    ٨يف البند   ال تزال املعلومات املقدمة       -٣٨٤
  .صاحلة إىل اآلن

 املرأة واإلرث  -٩  

 خيار اليت تنص على مبدأ       األحوال الشخصية واألسرة    من قانون  ٣٩١ املادة   ُعّدلت  -٣٨٥
 حنو   خطوة ويشكل هذا التعديل  .  املنقح قانون يف مشروع ال   مسائل املرياث القانون املطبق يف    

  الـشخص  غياب خيار حالةيف (العرف ليطبق عليها  تلقائياً املسائلنه ال حييل إحيث  األمام،  
      فقـد أصـبحت   ،  من مث و. س التمييز بني الرجل واملرأة يف مسائل املرياث       الذي كرّ ) املتوىف
 الشخـصية   األحـوال قـانون   ب مشروع القانون املتعلق   يف   ٤٢٤املادة  تشكل   ٣٩١املادة  

  ". املواريثأحكام هذا الباب تسري على مجيع "على أن واألسرة، واليت تنص 

  استنتاج    
فيذ اتفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييز ضد املرأة من الدول األطراف            تنيتطلب    -٣٨٦
، مع  حلقوقهاحترام  احلد األدىن من اال    على   رأةضمان حصول امل  من أجل     احلثيثة  اجلهود بذل

 وقد عملت توغو على حتقيق هـذه الغايـة        .  يف االعتبار  رأة امل متيز اليت   أخذ اجلوانب اخلاصة  
  .الفترة اليت يغطيها هذا التقريراليت متثل ) ٢٠٠٨-٢٠٠٠(خالل هذه السنوات الثماين 

.  يف بعض اجملاالت اليت تشملها االتفاقيةسجلته أن تفتخر بالتقدم الذي لتوغووميكن    -٣٨٧
يف اجلهات الفاعلة الـيت شـاركت       ر جهود مجيع     تضاف لوال  ممكناً  اإلجناز  هذا كن حتقيق ميو

والشركاء  ،واجملتمع املدين، مهوريةاجل ، ومؤسساتكومةاحل (حالة املرأةحتسني حقوق املرأة و
  ).التقنيون واملاليون

 االتفاقيـات  ها علىتوقيع توغو أو تصديقال ُيالحظ فقط في اجملال القانوين   ومن مث، ف    -٣٨٨
ولكـن  ، مبجاالت حمددة ختص املـرأة أو بصفة عامة  حبقوق اإلنسان   ما يتعلق يالدولية، سواء ف  

 لتزاماتاال يف ضوء ترمجة     وقد ُنفذت كذلك،  . نصوص تشريعية وتنظيمية   اعتماد    أيضاً ُيالحظ
فيما يتعلق بالتوعية من أجل     ، سواء    على أرض الواقع    ملموسة ، إجراءات  توغو اليت تعهدت هبا  
   . االتفاقيةتدابري املتخذة يف أحد اجملاالت اليت تغطيهابال باالتفاقية أو تعريف السكان

يف الواقع، فإن   و. املتبقية  الضخمة  املهمة حملرزيجب أال حيجب هذا التقدم ا     فمع ذلك،     -٣٨٩
 قـد   )استئنافه فيما بعد   على الرغم من  (العواقب املترتبة على تعليق التعاون مع االحتاد األورويب         

محاية حقـوق  وسياستها الرامية إىل تعزيز اليت تتضمنها الوسائل  كل منوغو أدت إىل حرمان ت  
  .على وجه التحديداإلنسان بصفة عامة، وحقوق املرأة 
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 يف االستفادة من استئناف التعـاون مـع         تأمل، من جهة،  حلكومة  ومع ذلك، فإن ا     -٣٩٠
 مـن يف االسـتفادة    من جهة أخـرى،     وتأمل،  مجيع شركاء توغو،    مع  االحتاد األورويب و  

حتسني حقوق  من أجل    الذي شهده البلد منذ عدة سنوات     االستقرار االجتماعي والسياسي    
  . السنوات القادمة على مدىإىل حد كبريحالتها املرأة و
 هذا التقريـر     اإلشارة إىل أن   جتدر هذا التقرير،    الذي ميز  وبعيداً عن طابع اإلبالغ     -٣٩١
 على مجيع األصـعدة    شاملة حلالة املرأة     ورةص للجهات الفاعلة  دم أداة إدارية مهمة تق    يشكل

  .وما إىل ذلكاالقتصادي واالجتماعي والسياسي، 
  . أداة أساسية لتحديد األولويات يف جمال التعاون الدويل يشكلا أنهكم  -٣٩٢
  اختاذ آليات مجع البيانات عن طريق    و  نظام من املفيد تعزيز  سيكون   هذا الصدد،    يفو  -٣٩٣

 ، األخرى والفئات اجملتمعية  اجملتمع املدين    نظمات مؤسسات الدولة وم   إجراءات مباشرة لصاحل  
  . ضرورة قصوى يف إعداد التقارير متثل مشاركتهااليت هي اهليئات و

      تعـاون   أهنـا تـستطيع االعتمـاد علـى     تعلم، فإن احلكومة يةاهذه الغحقيق  لتو  -٣٩٤
، ن تضافر اجلهودإ إذ لى حد سواء، على املستويني الوطين والدويل ع    مجيع الشركاء ومساعدة  

يسمح باحلصول على    هو السبيل الوحيد الذي    يف هذا اجملال ويف غريه من اجملاالت األخرى،       
 .نتائج مقنعة
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  ١املرفق 

  املراجعثبت     

  كتب، وحوليات، ودراسات  - أوالً  
١-  Document de stratégie de réduction de la pauvreté intérimaire (DSRP-I).  
٢-  Annuaire national des statistiques scolaires de 2000-2001 à 2006-2007.  
٣-  Femmes togolaises, aujourd’hui et demain, Livre blanc, 2e éd., GF2D/CRIFF, 

novembre 2007.  
٤-  La décentralisation au Togo, Conseil consultatif des femmes du Togo (CCoFT).  
٥-  Annuaire des statistiques du commerce extérieur, Direction générale de la 

statistique, 2007.  
٦-  Enquête par grappe à indicateurs multiples (MICS 3), Ministère de l’économie et 

du développement et Fonds des Nations Unies pour l’enfance, 2006.  
٧-  Questionnaire unifié sur les indicateurs de base du bien-être (QUIBB), 2006.  
٨-  Rapports annuels UMECTO 2000 à 2008.  
٩-  Plan national de développement sanitaire, 2009-2013, Ministère de la santé  

١٠-  Principaux indicateurs de santé, année 2007, Ministère de la santé, 2008.  

  قوانني  - ثانياً  
  .١٩٩٢أكتوبر / تشرين األول١٤اجلمهورية الرابعة الصادر يف  دستور  -١
قـانون اجلنـسية    ب واملتعلق ١٩٧٨سبتمرب  /أيلول ٧ املؤرخ ٣٤-٧٨ رقم   املرسوم  -٢

  .يةالتوغو
  . واملنشئ لقانون العقوبات١٩٨٠أغسطس / آب١٣ املؤرخ ١-٨٠ رقم القانون  -٣
 واملتعلـق بقـانون     ١٩٨٠ينـاير   / كانون الثاين  ٣١ملؤرخ   ا ١٦-٨٠املرسوم رقم     -٤

  .األحوال الشخصية واألسرة
  . واملتعلق مبدونة الطفل٢٠٠٧يوليه / متوز٦ املؤرخ ٠١٧-٢٠٠٧ رقمالقانون   -٥
واملتعلـق   ٢٠٠٦ ديـسمرب / كانون األول  ١٣ املؤرخ   ٠١٠-٢٠٠٦ رقم   القانون  -٦

  .قانون العملب
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 املعّدل واملكّمل للقانون    ٢٠٠٥فرباير  / شباط ٩خ   املؤر ٠٠٤-٢٠٠٥القانون رقم     -٧
 واملتعلق بتكوين   ١٩٩٦ديسمرب  / كانون األول  ١١ املؤرخ   ١٢-٩٦األساسي رقم   

  .اللجنة الوطنية حلقوق اإلنسان تنظيمها وأدائها
 واملتعلق  ٢٠٠٥ديسمرب  / كانون األول  ١٤ املؤرخ   ٠١٢-٢٠٠٥القانون املنقح رقم      -٨

  .اإليدز/ مكافحة فريوس نقص املناعة البشريحبماية األشخاص يف إطار
 واملتعلق بالصحة   ٢٠٠٧يناير  / كانون الثاين  ١٠ املؤرخ   ٠٠٥-٢٠٠٧القانون رقم     -٩

  .اإلجنابية
 واملتعلـق باحلمايـة   ٢٠٠٤أبريـل  / نيسان٢٣ املؤرخ   ٠٠٥-٢٠٠٤القانون رقم     -١٠

  .للمعوقنياالجتماعية 
ـ / آب ٣ املؤرخ   ٠٠٩-٢٠٠٥القانون رقم     -١١  واملتعلـق باالجتـار     ٢٠٠٥سطس  أغ

  .باألطفال
 واملتعلق بالالمركزيـة    ٢٠٠٧مارس  / آذار ١٣ املؤرخ   ٠١١-٢٠٠٧القانون رقم     -١٢

  .وحرية اإلدارة على الصعيد احمللي
  . األحوال الشخصية واألسرةقانونمشروع   -١٣
  .قانون العقوباتل املعّدل القانونمشروع   -١٤
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  ٢املرفق 

التقارير الدوريـة لتوغـو      التقنية املعنية بصياغة     ء اللجنة قائمة بأعضا     
 مبوجب االتفاقية

  الوزارات    

 السيدات  -١  

 أكويايف ليونتني، موظفة إدارة مدنية، واملديرة العامة املعنيـة بالـشؤون            أكاكبو •
 .اجلنسانية والنهوض باملرأة

لـشؤون   مازالو، حقوقية، وموظفة إدارة مدنية، واملديرة املعنية با         أموسو - تييب •
 .اجلنسانية وحقوق املرأة

كوسيوا كلودين، حقوقية، وموظفة إدارة مدنية، ورئيسة شـعبة محايـة          أوتيمي   •
 .حقوق املرأة

 كونون، مديرة الـديوان يف وزارة العمـل والـضمان           أسوماتني - أغبانداوو •
 .االجتماعي

ة  ياوا كيكيلي جانني زوجة السيد أغونكي، مستشارة الشؤون اجلنساني         أداندوغو •
 .يف وزارة التعليم االبتدائي والثانوي وحمو األمية

كوبوياه زوجة السيد كباتشا، قاضـية الـشؤون الزوجيـة يف وزارة            تشامدجا   •
 .العدل

 . لعام يف حمكمة االستئناف يف لومي فياوونو سوزان، نائبة املدعي اسوكوديه •

 . نابو، وزارة االقتصاد واملاليةغنوفام •

وزارة الـشؤون   والدعاوى القضائية،   ؤون القانونية    الش ةمديربيام،  .  ب هودجو •
 .اخلارجية والتكامل اإلقليمي

 .أكوسيوا زوجة السيد أميغادجي، وزارة الزراعةأميغا  •

  .أكووايف، وزارة اخلدمة العامةفيانكي  - أهولو •

  السادة  -٢  
األمني العام لوزارة   و لومي وكارا،    يتمدرس يف جامع  ،  كوكو والي ياك جونسون •

 .الجتماعي والنهوض باملرأة ومحاية األطفال واملسننيالعمل ا
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لشؤون األكادميية والتعلـيم يف جامعـة      ل نائب املدير  كومي،   تيتريكو - كوسي •
 .والبحوثوزارة التعليم العايل . لومي

دجابابو، رئيس الدائرة الوطنية لصحة الشباب واملراهقني، وزارة         بوتشي   الدكتور •
 .الصحة

 واحلالـة   اإلحصاءات االجتماعية يف شعبة   كبري اإلحصائيني    أيييت، أماه - أييفي •
وزارة للتنميـة والتعـاون   ،  اإلدارة العامة لإلحصاء واحلسابات الوطنيـة   املدنية،

 . العمراينوالتخطيط

 . كومالن فيغلو، وزارة االتصال والثقافة والتثقيف املدينمنساح •

  اجلمعيات/املنظمات غري احلكومية/مؤسسات اجلمهورية    

  السيدات  -١  
 .املرأة يف القانون والتنمية يف أفريقيا منظمة. قاضية آيف جاكلني، أتيسو •

شبكة الـوزيرات والربملانيـات     ل ، األمينة العامة  إيزا -  بالوكينا نيمون باتشاسي  •
 . األفريقيات

جمموعة الـتفكري والعمـل املعنيـة بـاملرأة         ،  قاضية بيارات،   غاييبور - غيوم •
  . مركز حبوث املعلومات وتوفري التدريب للمرأة/ميةوالدميقراطية والتن

  السيد  -٢  
 الوطنيـة   اللجنـة  لشؤون القانونيـة يف   املكلف با  اخلاص املستشار    سورو، وولو •

  . حلقوق اإلنسان

  اخلرباء املختصون    

  السيدة  -١  
تروري أميناتا، خمتصة يف العلوم السياسية، عضو اجمللـس االستـشاري            - أييفا •

ية، وعضو الشبكة التوغوية للقيادة النسائية، وعضو املعهد األفريقي         للمرأة التوغو 
  .للتنمية االقتصادية واالجتماعية والتدريب

  السادة  -٢  
، وموظف إدارة مدنية، مكلف باالتصال والنشر       حقوقي رؤوف،   -  ماما تشاغنو •

 .الربنامج الوطين لتحديث القضاء يف
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 وكارا، وعضو يف الربنـامج      معيت لومي  القانون جبا  أستاذ دوسيه، حقوقي،    دامليدا •
 . رئيس اللجنة الوطنية لتحديث التشريعات. الوطين لتحديث القضاء

فريوس نقـص   / يف إدارة برامج الصحة اإلجنابية     مستشارة كوكاو،   أموزو - غابا •
 .اإليدز/املناعة البشري

 موظفو الدعم التقين    

 .اجلنسانية وحقوق املرأة أمانة إدارة الشؤون رئيسة أيابا، سوداتونوالسيدة  •

 . إدارة الشؤون اجلنسانية وحقوق املرأة أنكوتشي، كبري احملاسبني يفإكبلالسيد  •
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  ٣املرفق 

 الوطنية للتـصديق علـى التقـارير،      حلقة العمل   قائمة املشاركني يف        
  ٢٠٠٩ديسمرب / كانون األول٥ و٤املنعقدة يومي 

 املنظمة/الوزارة االسم العائلي واالسم 

 العمل االجتماعي والنهوض باملرأة ومحاية األطفال واملسنني  ياكوالي كوكوجونسون -١

 العمل االجتماعي والنهوض باملرأة ومحاية األطفال واملسنني  أكوايف ليونتنيأكاكبوالسيدة  -٢

 العمل االجتماعي والنهوض باملرأة ومحاية األطفال واملسنني  مازالوأموسو - تييبالسيدة  -٣

 العمل االجتماعي والنهوض باملرأة ومحاية األطفال واملسنني  آيفبوكوالسيدة  -٤

 العمل االجتماعي والنهوض باملرأة ومحاية األطفال واملسنني  ياوو أنيونامكبوغوالسيد  -٥

 العمل االجتماعي والنهوض باملرأة ومحاية األطفال واملسنني  كوسيوا كلودينأوتيميالسيدة  -٦

 العمل االجتماعي والنهوض باملرأة ومحاية األطفال واملسنني إيسو - مازاما.  بيرتامالسيد  -٧

 العمل االجتماعي والنهوض باملرأة ومحاية األطفال واملسنني  كوكي بلوينيوأتيفوالسيد  -٨

 العمل االجتماعي والنهوض باملرأة ومحاية األطفال واملسنني  باساسو ماري غلوارعلي تيلوهالسيدة  -٩

 العمل االجتماعي والنهوض باملرأة ومحاية األطفال واملسنني  ألوننيغناما - أهارهالسيدة  -١٠

 العمل االجتماعي والنهوض باملرأة ومحاية األطفال واملسنني كومائي بوبوين السيد -١١

 العمل االجتماعي والنهوض باملرأة ومحاية األطفال واملسنني مارتنكومبايت السيد -١٢

 العمل االجتماعي والنهوض باملرأة ومحاية األطفال واملسنني تشاأكاتا السيد  -١٣

 العمل االجتماعي والنهوض باملرأة ومحاية األطفال واملسنني .كوسي مداهوإنيون السيد  -١٤

 العمل االجتماعي والنهوض باملرأة ومحاية األطفال واملسنني أكيسوداؤوه السيد  -١٥

 العمل االجتماعي والنهوض باملرأة ومحاية األطفال واملسنني كوسي باتشاباينالسيد  -١٦

 العمل االجتماعي والنهوض باملرأة ومحاية األطفال واملسنني ماساتاماكلوي السيدة  -١٧

 العمل االجتماعي والنهوض باملرأة ومحاية األطفال واملسنني  أنكوتشيإكبلالسيد  -١٨

 جتماعي والنهوض باملرأة ومحاية األطفال واملسننيالعمل اال  ديكيينكرميالسيد  -١٩

 العمل االجتماعي والنهوض باملرأة ومحاية األطفال واملسنني أهنوارجربيل السيد  -٢٠

 العمل االجتماعي والنهوض باملرأة ومحاية األطفال واملسنني إريك. بنامساغو السيد  -٢١

 خبري استشاري سورووولو السيد  -٢٢
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 املنظمة/الوزارة االسم العائلي واالسم 

 خبري خمتص كوكوي زوجة السيد أمازوغابا  السيدة -٢٣

 اجلمعية الوطنية يوبايتكوالين  - باكايلالسيدة  -٢٤

 العدالة، مسؤول عن العالقات مع مؤسسات اجلمهورية كواميلودونو السيد  -٢٥

 العدالة، مسؤول عن العالقات مع مؤسسات اجلمهورية أميفي ليوينغاغلو السيدة  -٢٦

 العدالة، مسؤول عن العالقات مع مؤسسات اجلمهورية رؤوف - ماما تشاغناوالسيد  -٢٧

 العدالة، مسؤول عن العالقات مع مؤسسات اجلمهورية سوزانسوكوديه السيدة  -٢٨

 حقوق اإلنسان، تعزيز الدميقراطية والتثقيف املدين  كوسي نكاباكو أوديالسيد -٢٩

 الصحة ميداميغيبأكاكبو السيدة  -٣٠

  أكواديغبيفي  السيدة -٣١

 اخلدمة املدنية واإلصالح اإلداري أكوايففيانكي  - أهولوالسيدة  -٣٢

 اخلدمة املدنية واإلصالح اإلداري دجيماباكو السيد  -٣٣

 اخلدمة املدنية واإلصالح اإلداري كومالن منساهأيونو السيد  -٣٤

 الشؤون اخلارجية والتكامل  أووكيكوانزيالسيد  -٣٥

 العمل والعمالة والضمان االجتماعي كونونأسوماتني  - أغبانداووة السيد -٣٦

 العمل والعمالة والضمان االجتماعي .البكوا دناثات السيدة  -٣٧

 العمل والعمالة والضمان االجتماعي ميسان أوجنيكلوتس السيد  -٣٨

 التعليم االبتدائي والثانوي وحمو األمية كيكيلي جاننيأغونكي السيدة  -٣٩

 التعليم االبتدائي والثانوي وحمو األمية  إيسوتاهاينبالندييهالسيدة  -٤٠

 الزراعة واإلنتاج احليواين والصيد ميسيباهو. مكرمي سيدو السيد  -٤١

 الزراعة واإلنتاج احليواين والصيد كينامكومبياغو السيدة  -٤٢

 االتصال والثقافة كلودين. أأكاكبو السيدة  -٤٣

 االتصال والثقافة غوناهيابل إيسي أالسيدة  -٤٤

 اقتصاد ومالية هودالوبيديه كباتشا السيدة  -٤٥

 اقتصاد ومالية فاووساتومصطفى السيدة  -٤٦

 رئاسة اجلمهورية جونيفييفتيلو السيدة  -٤٧

 اللجنة الوطنية لتحديث التشريعات دوسيداملايدا السيد  -٤٨
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 املنظمة/الوزارة االسم العائلي واالسم 

 ية لصياغة التقاريراللجنة الوطن كوكومينيكبور السيد  -٤٩

 اللجنة الوطنية لصياغة التقارير آها ماتوزويالسيد  -٥٠

 اجمللس االستشاري للمرأة التوغوية  أميناتاطراوري - أييفاالسيدة  -٥١

 اجمللس االستشاري للمرأة التوغوية ديديفي ميشالإيكو السيدة  -٥٢

 اإلنساناللجنة الوطنية حلقوق  أبرا إمييفادوييبو السيدة  -٥٣

 االحتاد الفيدرايل للمنظمات غري احلكومية يف توغو إيسي دوروثيغاه السيدة  -٥٤

 احتاد املنظمات غري احلكومية يف توغو  فرانسوازتوغنونالسيدة  -٥٥

 املرأة يف القانون والتنمية يف أفريقيا منظمة أنطوانأتيفون  - غبيكوالسيد  -٥٦

 توغو/شبكة الوزيرات والربملانيات األفريقيات وثيإلودجي دورمومباميب السيدة  -٥٧

 جمموعة التفكري والعمل املعنية باملرأة والدميقراطية والتنمية باييووغنون  -  أغايالسيدة  -٥٨

 الرابطة التوغوية حلقوق املرأة بوالغبيديبانكايت السيد  -٥٩
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  ٤املرفق 
  اخلرائط القضائية لتوغو    

  ئناف حمكمة االستاختصاصات    
  
  
  
  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  .املوقع الرمسي لوزارة العدل:  املصدر

 اختصاص احملكمة العليا  

 املفتاح

اختصاص حمكمة االستئناف يف لومي   
 اختصاص حمكمة االستئناف يف كارا   
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  احملاكم االبتدائية اختصاصات    
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  .املوقع الرمسي لوزارة العدل:  املصدر
 

املفتاح
)٢( االستئناف حمكمةمقر 

)١( العليا احملكمةمقر 

)١(اختصاص احملكمة االبتدائية من الدرجة األوىل 
)٦(اختصاص احملكمة االبتدائية من الدرجة الثانية 

)١٩(الثالثة اختصاص احملكمة االبتدائية من الدرجة 
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 ٥ املرفق

  خريطة املناطق يف توغو    

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
  .www.hist-geo.com  :املصدر

 

توغو
 بلدان أخرى
 احلدود الوطنية
 احلدود اإلقليمية
 عاصمة توغو

املناطق اإلدارية اخلمس يف توغو



CEDAW/C/TGO/6-7 

103 GE.11-42150 

  ٦املرفق 

 قضائي اجلديدالتنظيم ال    

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
       

 حماكم متخصصة

 حمكمة االستئناف

 احملكمة العليا

 حماكم القانون العام

   احملكمة
 العليا

   احملكمة
 االبتدائية

   احملكمة
 اإلدارية

   حمكمة
 العمل

 احملكمة 
  العسكرية

   حمكمة
 األحداث


