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اتفاقية القضاء على مجيع أشكال 
 التمييز ضد املرأة

 اللجنة املعنية بالقضاء على التمييز ضد املرأة
  اخلمسونالثالثة والدورة 

 ٢٠١٢أكتوبر / تشرين األول١٩-١

  يف التقارير الدوريةيف سياق النظرقائمة القضايا واألسئلة     

 وتوغ    

الـسادس   ين الـدوريني  لتقريرالتقرير اجلامع ل  نظر الفريق العامل ملا قبل الدورة يف          
  . الذي قدمته الدولة الطرف)CEDAW/C/TGO/6-7(والسابع لتوغو 

  مالحظات عامة    
يرجي اإلشارة إىل اخلطوات املتخذة جلمع بيانات مصنفة حسب اجلـنس وتتـصل             -١

ورة منتظمة، على النحو الذي أوصت بـه اللجنـة يف           بص جبميع جماالت االتفاقية وحتليلها   
، واإلشارة إىل كيفية استعمال هـذه       (CEDAW/C/TGO/CO/5)مالحظاهتا اخلتامية السابقة    

  .البيانات يف إعداد السياسات والربامج

  اإلطار الدستوري والتشريعي واملؤسسي    
كام االتفاقية أمـام  ويرجى اإلشارة إىل ما إذا كانت هناك أي قضية تذرع فيها بأح             -٢

  .احملاكم احمللية، وإن حدث ذلك، يرجى توفري معلومات تفصيلية عنها
ويرجى تقدمي معلومات عن املبادرات اليت اختذهتا الدولة الطرف لنـشر االتفاقيـة               -٣

واملالحظات اخلتامية السابقة للجنة، بوسائل منها ترمجة هذه الوثائق إىل اللغـات الرئيـسية              
ويرجى كذلك توفري معلومات عن اخلطوات املتخـذة إلدراج معـاين           .  البلد املستعملة يف 

األحكام املنصوص عليها يف االتفاقية وجمال تطبيقها يف املناهج التدريبية للقـضاة واملـدعني              
  . الشرطة وغريهم من موظفي إنفاذ القانونوأفرادالعامني واحملامني 
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   إمكانية اللجوء إىل القضاء
ة إىل ما إذا كانت الدولة الطرف تنظر يف وضع سياسة للجوء النـساء  يرجى اإلشار   -٤

إىل احملاكم واهليئات القضائية، مبا يف ذلك يف حاالت العنف القائم على اجلنس وغريه مـن                
  . أشكال التمييز ضد املرأة

  القوانني التمييزية    
ـ             -٥ انون األحـوال   يشري تقرير الدولة الطرف إىل أنه جيري تنقيح القانون اجلنائي وق

ويرجى اإلشارة إىل ما إذا كان إصالح القانون سيجعل مجيع أحكـام            . الشخصية واألسرة 
كما يرجى اإلشارة إىل    . التشريع احمللي متسقة مع االتفاقية وما هو اإلطار الزمين لالنتهاء منه          

ما إذا كانت الدولة الطرف تتوخى سحب األحكام التمييزية بشأن الـضرائب واإلعانـات              
ويرجى اإلشارة أيضاً إىل اجلهود ). CEDAW/C/TGO/6-7 من ٢٢٨ و٢٢٧الفقرتان (العائلية 

املبذولة لتعزيز إصالح القانون من خالل الشراكة مع رجال الدين وقادة اجملتمعات واحملامني             
  .  ومنظمات اجملتمع املدين واملنظمات غري احلكومية النسائية والتعاون معهاوالنقاباتوالقضاة 

  القوالب النمطية واملمارسات الضارة     
يرجى اإلشارة إىل التدابري املتخذة مؤخراً، مبا فيها أنشطة التوعية، لتغـيري األمنـاط                -٦

ويرجى أيضاً توفري معلومات . االجتماعية والثقافية وإزالة القوالب النمطية القائمة على اجلنس  
" املخالطـة قبـل الـزواج     "السلبية مثل   حديثة عن التدابري املتخذة للقضاء على املمارسات        

والزواج القسري واملبكر واملمارسات التعسفية املرتبطة بالترمل وزواج األرملة مـن شـقيق         
زوجها والزواج بالشقيقة الصغرى للزوجة املتوفاة واالسترقاق وتشويه األعـضاء التناسـلية           

ويف . عتقد أهنن سـاحرات   لإلناث وحرمان النساء من حقوق املرياث ووصم النساء اللوايت ي         
هذا الصدد، يرجى اإلشارة إىل اخلطوات املتخذة العتماد مشروع أحكام القانون اجلنـائي             
املنقح اليت حتظر الزواج القسري والزواج بالشقيقة الصغرى للزوجة املتوفاة وتشويه األعضاء            

 يف القانون اجلنائي    التناسلية لإلناث واإلشارة إىل ما إذا كانت الدولة الطرف تعتزم أن تدرج           
املنقح حظراً على الزواج املبكر واملمارسات املرتبطة بالترمل واالسترقاق واحلرمان من حقوق       

  .اإلرث والعنف ضد النساء املعتقد أهنن ساحرات

   االجتار بالنساء واستغالهلن يف البغاء    
 االستغالل  يرجى تقدمي معلومات عن عدد النساء والفتيات ضحايا االجتار ألغراض           -٧

اجلنسي واالقتصادي، ويرجى تقدمي تفاصيل عن التشريع اجلنائي القائم بشأن استغالل النساء            
 ٢٠٠٧وبشأن اخلطـة الوطنيـة لعـام        ) CEDAW/C/TGO/6-7 من   ١٥٥الفقرة  (يف البغاء   

 مــن ٢٦٠الفقــرة (ملكافحـة االجتــار باألشـخاص، وال ســيما النــساء واألطفـال    
CEDAW/C/TGO/6-7.(  
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  نف ضد النساء الع    
تشري املعلومات املعروضة أمام اللجنة إىل أن مشروع القانون اجلنائي املنقح حيظـر               -٨

تشويه األعضاء التناسلية لإلناث وسفاح احملارم وامليل اجلنسي إىل األطفـال واالغتـصاب             
عن ويرجى اإلشارة إىل اإلطار الزمين العتماد التعديالت وتوفري معلومات . والتحرش اجلنسي

اخلطوات املتخذة أو املخططة إلدماج العنف املرتيل واالغتصاب بني الزوجني يف املـشروع             
  .املنقح للقانون اجلنائي بوصفها جرائم مستقلة وإدراج جزاءات مناسبة

يرجى تقدمي معلومات عن اخلطوات املتخذة أو املخططة لسن قانون شامل بـشأن               -٩
ما إذا كانت الدولة الطرف تعتزم وضع اسـتراتيجية      ويرجى اإلشارة إىل    . العنف ضد النساء  

شاملة ملكافحة مجيع أشكال العنف ضد النساء؛ وتشجيع النساء على اإلبالغ عن أعمـال              
لـضحايا؛  االعنف؛ وضمان مقاضاة اجلناة؛ وتوفري احلماية وسبل االنتصاف وإعادة تأهيـل            

امني والعاملني يف القطاع الـصحي      وتنفيذ برامج لبناء القدرات والتوعية ألفراد الشرطة واحمل       
  .واملرشدين االجتماعيني والعاملني يف جمال القضاء وعامة اجلمهور

 من تقرير الدولة الطرف إىل أن ممارسة تشويه األعضاء التناسـلية   ١٦٤تشري الفقرة     -١٠
       ويرجى تقدمي معلومـات عـن إنفـاذ القـانون          . لإلناث ال تزال مستمرة يف مناطق معينة      

    ١٦٤الفقـرة   ( الذي حيظر تشويه األعضاء التناسلية لإلنـاث         ١٩٩٨ لعام   ١٠٦-٩٨رقم  
وينص على التحقيق مع مرتكيب هـذه املمارسـة ومقاضـاهتم           ) CEDAW/C/TGO/6-7من  

 ويرجى أيضاً تقدمي معلومات تفصيلية بشأن اجلهود األخرى املبذولة للقضاء على          . وإدانتهم
  .هذه املمارسة

  لسياسية وصنع القراراملشاركة ا    
يرجى تقدمي معلومات عن التدابري امللموسة املخططة ملشاركة النساء بصورة كاملة             -١١

ومتساوية ومتثيلها على مجيع مستويات احلكومة والربملان والسلطة القضائية، فـضالً عـن             
رار معلومات عن مشروع القانون الذي يعني حد أدىن حلصة متثيل النساء يف هيئات صنع الق              

ويرجى أيضاً تقدمي معلومات عن التدابري املتخذة       ). CEDAW/C/TGO/6-7 من   ١٧٧الفقرة  (
لتحسني حصول النساء على فرص عمل ووظائف صنع القرار يف القطاع العام واملؤسـسات   

  .العامة والقطاع اخلاص

  اجلنسية    
نـصوص  يرجى تقدمي معلومات عن اجلهود املخططة لسحب األحكام التمييزيـة امل     -١٢

 بشأن اجلنسية التوغولية املتعلقة حبق النساء يف اكتساب اجلنسية          ١٩٧٨عليها يف قانون عام     
النضمام ويرجى تقدمي معلومات عن اخلطوات املتخذة ل      . هانقلأو تغيريها أو االحتفاظ هبا أو       

  .إىل االتفاقية املتعلقة مبركز األشخاص عدميي اجلنسية واتفاقية خفض حاالت انعدام اجلنسية
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  التعليم    
يرجى تقدمي معلومات عن التدابري املتخذة للتغلب على العوائق اليت تعترض تعلـيم               -١٣

ـ           رداءةالفتيات والشابات، مثل     دارس  اهلياكل األساسية التعليمية وعـدم كفايـة عـدد امل
 واالغتـصاب يف    )CRC/C/TGO/CO/3-4انظر  (واملدرسني املؤهلني وانتشار التحرش اجلنسي      

ويرجى أيضاً تقدمي معلومات عن التدابري املتخذة أو املخططـة لزيـادة امليزانيـة              . املدارس
املخصصة للتعليم وعدد الطالبات على مجيع مستويات التعليم، وخاصة يف املناطق الريفيـة،             

ويف هـذا  . ارتفاع معدل ترك النساء للدراسة نتيجة احلمل والزواج املبكر والقسري ومعاجلة  
الصدد، يرجى اإلشارة إىل ما إذا كانت الدولة الطرف تعتـزم إلغـاء الرسـالة املعممـة                 

8478/MEN-RS   ويرجـى أيـضاً    . احلوامل إىل املرافق املدرسية    التلميذات    اليت حتظر دخول
 لالنتهاء من وضع السياسة الوطنية حملو األمية واإلشـارة إىل أثـر             اإلشارة إىل اإلطار الزمين   

علـى  ) ٢٠١٠(واخلطة القطاعية للتعليم    ) ٢٠٠٩(السياسة القطاعية واإلعالن بشأن التعليم      
  .تعليم البنات

  العمالة     
 من تقرير الدولة الطرف إىل أن قانون العمل اجلديد يتضمن تعريفاً            ٩٧تشري الفقرة     -١٤

ويرجى .  يف مكان العمل وينص على املساواة يف التعيني واحلماية من التحرش اجلنسي            للتمييز
تقدمي معلومات عن إنفاذ هذه األحكام وعن التدابري األخرى املتخـذة لـضمان املـساواة               

. احلقيقية للنساء يف العمالة والقضاء على التمييز املهين والفجوة يف األجور بـني اجلنـسني              
ة وما إذا كانت اختـذت      م ما إذا كان قانون العمل ينص على إجازة أمو         ويرجى اإلشارة إىل  

ويرجى تقدمي معلومات عن محاية اخلدمات القانونيـة واالجتماعيـة          . تدابري حلماية األمومة  
األخرى وأنواعها املتاحة أو املتوخاة للنساء يف القطاع غري الرمسي وعن اإلجراءات اخلدمات و

    اية الفتيات الصغريات العامالت يف املنازل لـساعات طويلـة جـداً         املتخذة أو املتوخاة حلم   
وال حتصلن على أيام راحة وال حتصلن على أي أجر أو أجر قليل جداً وختـضعن بـصورة                  

  ).CRC/C/TGO/CO/3-4انظر (منتظمة لعنف لفظي وجسدي وجنسي 

  الصحة    
اخلدمات الصحية غري كافية     إىل أن استفادة النساء من       ٢٧٠يشري التقرير يف الفقرة       -١٥

بسبب عوامل ثقافية واجتماعية واقتصادية مثل الفقر واألمية ونقص املعلومات وعدم القدرة            
: ويرجى اإلشارة إىل التدابري املتوخاة    . عل اختاذ القرار بشأن حالة الرعاية الصحية اخلاصة هبن        

خدمات رعايـة صـحية     حتسني إمكانية حصول النساء على      ) ب(إزالة هذه العوائق؛ و   ) أ(
زيادة امليزانية املخصصة للـصحة؛     ) ج(مناسبة، مبا يف ذلك رعاية ما قبل وما بعد الوالدة؛ و          

 مـن   ٢٧٧انظـر الفقـرة     (زيادة عدد العاملني املدربني يف جمال الرعايـة الـصحية           ) د(و
CEDAW/C/TGO/6-7( ؛ و)ل توعية النساء والفتيات بالصحة اجلنسية واإلجنابية واملـسائ       ) ه
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 من املرجع   ٢٨١الفقرة  (زيادة استعمال وسائل منع احلمل وتوافرها       ) و(املتعلقة باحلقوق؛ و  
ويرجى أيضاً اإلشـارة إىل     . ومعلومات عن تنظيم األسرة، وخاصة يف املناطق الريفية       ) نفسه

وارتفاع عـدد الوفيـات نتيجـة       املثري للجزع   التدابري املتخذة ملعاجلة معدل محل املراهقات       
ويرجى اإلشارة إىل حاالت    . اض املستحث وعدم وجود خدمات الرعاية عند الوالدة       اإلجه

 كل سنة يف املناطق الريفية واحلضرية وتقدمي معلومات عن تنفيذ القانون            اليت تقع اإلجهاض  
ويرجى اإلشارة إىل الفترة اليت يسمح فيها للمرأة باإلجهـاض          . ٢٠٠٧ لعام   ٠٥-٢٠٠٧رقم  

إجراء عمليات اإلجهاض يف املستشفيات مينع النساء اللوايت يستوفني معـايري       وما إذا كان اإللزام ب    
ويرجى تقدمي معلومات عـن املبـادرات       . أخرى لإلجهاض من احلصول على إجهاض عالجي      

  .اإليدز والوقاية منه فيما بني املراهقات/لعدوى بفريوس نقص املناعة البشرياملتخذة للتوعية با

  النساء الريفيات     
 من تقرير الدولة الطرف إىل عدم إمكانية حصول النساء الريفيات           ٣٤٥تشري الفقرة     -١٦

ويرجى اإلشارة إىل اجلهود احملددة     . على مياه صاحلة للشرب وخدمات صحية وتعليم وعمل       
ويرجى أيضاً اإلشارة إىل اإلطار     . املبذولة هبدف حتسني حالة النساء الريفيات يف هذا الصدد        

 من قانون األحوال الشخصية واألسرة، الذي ُيمكّن        ٣٩١لتعديل على املادة    الزمين العتماد ا  
 مـن   ٣٥١الفقـرة   (النساء من إرث األراضـي علـى قـدم املـساواة مـع الرجـال                

CEDAW/C/TGO/6-7 .(          ويرجى أيضاً تقدمي تفاصيل عن حمتوى مشروع سياسة األراضـي
  .فيما يتعلق باحلصول على األراضي

   النساء احملتجزات    
يرجى تقدمي معلومات عن حالة النساء احملتجزات واإلشارة إىل ما إذا كن حتتجـزن      -١٧

بعيداً عن الرجال احملتجزين، وما إذا كانت تلىب احتياجاهتن الطبية اخلاصة هبن، وما إذا كانت         
  .حارسات تتوىل اإلشراف عليهن

   الزواج واحلياة األسرية    
العتماد القانون املنقح لألحوال الشخصية واألسرة      يرجى اإلشارة إىل اإلطار الزمين        -١٨

وما إذا كان اإلصالح جيعل مجيع أحكام قانون األحوال الشخصية واألسـرة متـسقاً مـع            
ويرجى اإلشارة إىل اإلجراءات املتخذة أو املخططة لسحب األحكام التمييزية التالية . االتفاقية

واختيار الزوج  ) ١٠١املادة  (ب األسرة   الزوج هو ر  : من قانون األحوال الشخصية واألسرة    
والعوائق اليت تواجه األرامل ) ١٠٤املادة (حملل إقامة األسرة يف حالة عدم وجود اتفاق متبادل    

). ٣٩١املـادة   (وعدم تنفيذ تشريع اإلرث تلقائياً      ) ٢٤٢املادة  (يف إدارة ممتلكات األطفال     
 التعديل على قانون األحوال الشخصية      ويرجى اإلشارة إىل اجلهود املبذولة العتماد مشروع      

 مـن   ١٣٢الفقـرة   (واألسرة الذي ال ُيعترف مبوجبـه قانونـاً إال بـالزواج األحـادي              
CEDAW/C/TGO/6-7 .(            ويرجى أيضاً اإلشارة إىل ما إذا كان القانون اجلنائي املنقح حيظـر



CEDAW/C/TGO/Q/6-7 

GE.12-41510 6 

تنصل من دفـع    تعدد الزوجات والزواج املبكر واالسترقاق وزواج الرجل بأرملة شقيقه وال         
ويرجى أيضاً اإلشارة إىل التـدابري      . الدين واملمارسات املسموح هبا اليت ستكون مدرجة فيه       

  .املخططة لكي تكون مجيع حاالت الزواج هذه خاضعة لقانون األسرة

  التصديق على الربوتوكول االختياري لالتفاقية     
لى الربوتوكول االختياري   يرجى تقدمي معلومات عن التقدم احملرز بشأن التصديق ع          -١٩

التفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييز ضد املرأة أو االنضمام إليه، أو بشأن التقدم احملـرز      
  .  من االتفاقية٢٠ من املادة ١حنو قبول تعديل الفقرة 

        


