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  األرض والسكان-أوالً 

 كيلومتر  ٦٠٠ كيلومتر مربع ومتتد طوالً إىل       ٥٦ ٦٠٠تـبلغ مسـاحة توغو الواقعة يف أفريقيا الغربية           -١
وحتدها من .  كيلومترا٥٠ًطلسي  كيلو متراً وتبلغ واجهتها على الساحل األ١٥٠ و٤٥وعرضاً إىل ما يتراوح بني 

 .الشمال بوركينا فاصو ومن اجلنوب خليج غينيا ومن الشرق مجهورية بنن ومن الغرب غانا

منطقة السافانا ومنطقة كارا واملنطقة الوسطى ومنطقة       :  مناطق اقتصادية وهي   ٥وتنقسـم توغـو إىل       -٢
 ٤ حمافظة و  ٣٠وتوجد يف توغو    . حمافظات ومراكز وتنقسم كل منطقة اقتصادية إىل      . اهلضاب واملنطقة الساحلية  

 .وعاصمتها هي لومي. مراكز

 شخصاً  ٨٢ نسمة أي مبتوسط كثافة قدره       ٤ ٥٠٦ ٠٠٠ بزهاء   ١٩٩٩وقُدر عدد سكان توغو يف عام        -٣
 يف املائة من    ٦٠ عاماً نسبة    ٢٠وميثل الذين تقل أعمارهم عن      ). دوائر اإلحصاءات (للكيلومـتر املـربع الواحد      

 يف املائة تقريباً وفقاً لإلحصاء الدميغرايف       ٤٥,٨ عاماً نسبة    ١٥سـكان بيـنما ميـثل الذين تقل أعمارهم عن           ال
 ).١٩٩٨وحدة البحوث الدميغرافية، (والصحي الثاين يف توغو 

 إثنية، تصنف بصورة عامة يف ست    ٣٦وميكن إحصاء ما يزيد على      : وتضم توغو جمموعات إثنية متعددة     -٤
  كابيه - ايفي وجمموعة تام     - أكيبو وجمموعة آنا     - إيوي وجمموعة أكبوسو     -ى هي جمموعات أدجا     جمموعـات كـرب   
وتتوافق مع هذه اإلثنيات املختلفة اللغة أو اللهجة احمللية اليت          .  بيلس - غورما وجمموعة هاوسا     -وجمموعـة بارا    

 . تستخدمها اجملموعات السكانية املعنية

وهي لغة بني ولغة كايب     :  لغات للتعليم  ٤، اعتمدت   ١٩٦٧ويف عام   . لفرنسيةولغـة البلد الرمسية هي ا      -٥
، أصبحت لغتا إيوي وكايب اللغتني الوطنيتني اللتني يتم تعليمهما يف           ١٩٨٠ومنذ عام   . ولغـة تـام ولغة إيوي     

 . مجيع أحناء البالد هلجة يف احملافل العامة واخلاصة يف٢٠ومنذ نصف عقد، والناس يتحدثون قرابة . املؤسسات التعليمية

ومع ذلك، نشهد يف السنوات األخرية زيادة كبرية . والديانات الرئيسية هي اإلحيائية واملسيحية واإلسالم -٦
 واليت ال يسهل دائماً تصنيفها يف هذه        ١٩٩٠يف الطوائف اليت ظهرت بفضل االعتراف باحلريات الدينية منذ عام           

 . اجملموعة أو تلك

ووفقاً لإلحصاء الدميغرايف والصحي الثاين الذي مت يف عام         . زواج على الزواج اُألحادي واملتعدد    ويقـوم نظام ال    -٧
وتبني نفس  .  شخص يف الوسط الريفي    ٥,٦ شخص يف الوسط احلضري و     ٤,٩، يـبلغ متوسـط حجم األسرة        ١٩٩٨

 . يف املائة يف الوسط الريفي٢٣ري و يف املائة يف الوسط احلض٢٩: اإلحصاءات أن املرأة هي ربة األسرة يف كثري من األسر
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  الصحة-ثانياً 

 : ال تزال املؤشرات مثرية للقلق يف جمال الصحة -٨

 ؛١٩٩٨ حالة لكل مائة ألف مولود حي، يف عام ٤٧٨قُدر معدل وفيات األمهات ب    )أ( 

 ؛١٩٩٨ طفل رضيع، يف عام ١ ٠٠٠ طفالً لكل ٨٠بلغ معدل وفيات األطفال الرضع )ب( 

 ؛١٩٩٨ طفل صغري، يف عام ١ ٠٠٠ طفالً لكل ١٤٦بلغ معدل وفيات صغار األطفال  )ج( 

 يف املائة   ٣١بلغ معدل حتصني السكان باللقاحات الستة يف إطار الربنامج املوسع للتلقيح، نسبة              )د( 
 ؛١٩٩٨يف عام 

 .١٩٩٨ يف املائة، يف عام ٢٥بلغت نسبة سوء تغذية األطفال   )ه( 

ووفقاً لإلحصاءات الدميغرافية الثانية، فإن . ام الطـرق احلديثة ملنع احلمل غري كاف وال يـزال اسـتخد    -٩
 يف املائة يف    ٦ يف املائة مقابل     ١٠اسـتخدام وسائل منع احلمل أكثر انتشاراً يف الوسط احلضري حيث يصل إىل              

 .الوسط الريفي

 ٥,٩ بنسبة   ١٩٩٩صابات يف عام    وازدادت اإلصابة بفريوس نقص املناعة البشري حيث تقدر معدل اإل          -١٠
 .يف املائة وفقاً للربنامج الوطين ملكافحة اإليدز

  التعليم -ثالثاً 

وتؤكد املعطيات . تعـترف الدولـة حبق التعليم اإللزامي واجملاين للبنني والبنات حىت سن اخلامسة عشرة       -١١
  ١٩٨٨السكان يف الفترة بني عامي      الـواردة يف االستقصـاء الدميغـرايف الثاين حدوث حتسن يف مستوى تعليم              

 يف املائة ٨٠ أي بنسبة ١٩٩٩ يف املائة يف عام ٧٧,١ومع ذلك، فقد بلغ صايف معدل االلتحاق بالتعليم . ١٩٩٨و
وفيما يتعلق بالتحاق البنات باملدارس، فقد اختذت تدابري تشجيعية للحد من االختالل .  يف املائة للبنات٧٣للبنني و

 يف املائة لدى    ٣٨,٣(أما عن حمو األمية، فال يزال املستوى منخفضاً حىت اآلن           . سني باملدارس بـني التحاق اجلن   
 ).١٩٩٨ يف املائة لدى الرجال، يف عام ٦٧النساء مقابل 

  احلالة االقتصادية-رابعاً 

: تـندرج توغـو، مـن الناحية االقتصادية، يف صفوف البلدان ذات مؤشرات التنمية البشرية املنخفضة         -١٢
وبلغ .  بلدا١٧٥ً من بني جمموع أفقر البلدان البالغ عددها ١٤٣، حيث تندرج يف املرتبة  ١٩٩٩ يف عام ٠,٤٦٨

 .١٩٩٨ دوالراً يف عام ٣٧٥إمجايل الناتج الوطين للفرد الواحد فيها 

اد املايل  وعلى ختفيض قيمة فرنك االحت١٩٩٣أدت اآلثار املترتبة على توقف اإلعانات اخلارجية منذ عام    -١٣
فقد بلغ معدل منو الناتج .  إىل تفاقم احلالة االقتصادية واالجتماعية يف البلد      ١٩٩٤يناير  /األفريقي يف كانون الثاين   
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وظل دخل الفرد الواحد    . ١٩٩٩ يف املائة يف عام      ٤,٧ ونسبة   ١٩٩٧ يف املائة يف عام      ٤,٣احمللي اإلمجايل نسبة    
  فرنك من فرنكات االحتاد املايل األفريقي       ٥٥ ٢٠٠، بلغ   ١٩٩٥يف عام   و. دون تغيري يذكر خالل العقد املاضي     

 . ١٩٩٩ فرنك من فرنكات االحتاد املايل األفريقي، يف عام ٥٥ ٦٠٠و

 يف املائة من عدد     ٢٥، بلغت نسبة البطالة الوطنية مستوى مرتفعاً للغاية حيث سجلت           ١٩٩٩ويف عام    -١٤
 . السكان النشيطني

 اخلاص يف مرحلة التكوين وأداؤه ضعيف؛ وتعمل معظم الشركات اليت مت تأسيسها بطاقة وما زال القطاع -١٥
 .  يف املائة من قدرهتا٣٥تقل عن 

  النظام السياسي العام-خامساً 

. متر توغو يف الوقت احلايل مبرحلة هدوء اجتماعي بعد األزمة االجتماعية السياسية اليت شهدهتا التسعينات -١٦
، مما مسح ١٩٩٩يوليه /حلوار بني األحزاب السياسية بفضل إبرام االتفاق اإلطاري للومي يف متوز  والـيوم، بـدأ ا    

 .باعتماد قانون جديد لالنتخابات وإنشاء جلنة انتخابات وطنية مستقلة

ية وقد بدأ اجملتمع املدين ينظم نفسه شيئاً فشيئاً، وتوجد يف امليدان كثري من املنظمات غري احلكومية املعن                 -١٧
 .  هلاولكن ال تزال آثارها حمدودة بسبب عدم كفاية املوارد املتاحةبالتنمية ورابطات تعزيز الدميقراطية وسيادة القانون 

فهو مؤلف من برملان، وسلطة تنفيذية يترأسها رئيس الوزراء الذي . والنظام السياسي يف توغو شبه برملاين -١٨
وفيما يتعلق بالسلطة التشريعية، يضم الربملان      . ن، وسلطة قضائية مستقلة   يتم تعيينه بأغلبية أصوات أعضاء الربملا     

 . مقعداً وينتخب النواب باقتراع دميقراطي فردي على جولتني٨١

 :وتتألف السلطة القضائية من مستويني -١٩

 ستورية؛وعلى نفس املستوى توجد احملكمة الد. احملكمة العليا اليت تفصل يف القانون؛ ومقرها يف لومي )أ( 

 .حمكمتان لالستئناف، واحدة يف مدينة لومي واألخرى يف مدينة كارا )ب( 

 .وتتألف احملكمة العليا وحمكمتا االستئناف من دوائر مهمتها الفصل يف الطعون املتعلقة بتجاوزات السلطة اإلدارية

وحمكمة لومي هي الوحيدة    . وهناك، على مستويات احملافظات، حماكم من الدرجة األوىل والثانية والثالثة          -٢٠
ويعمل رؤساء حماكم الدرجتني الثانية     . وليست هناك حمكمة معنية باألطفال إال يف لومي       . مـن الدرجـة األوىل    

ومت، منذ عهد قريب، الفصل بني مهام الرئيس واملدعي العام للجمهورية           . والثالثة كقضاة معنيني بشؤون الطفل    
 .م اآلن قضاة يتم تعيينهم يف إطار قضاء الدولةوقاضي التحقيق حيث يقوم هبذه املها
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  اإلطار القانوين العام حلماية حقوق اإلنسان�سادساً 

ومع إنشاء اللجنة الوطنية حلقوق اإلنسان، . تربز النصوص الوطنية والدولية ضرورة محاية حقوق اإلنسان -٢١
 .متبذل اجلهود من أجل أن تتوافر للمواطنني ضمانات حقوقهم وحرياهت

  املؤسسات العامة املكلفة بشؤون حقوق اإلنسان-ألف 

. يضطلع القضاء التوغويل، منذ أن منحه القانون الدستوري استقالله، بدور األمني على احلقوق واحلريات -٢٢
لكن املؤسستني اللتني تضطلعان يف هذه السنوات األخرية بدور مهم يف محاية حقوق اإلنسان والدفاع عنها، مها                 

ـ  نة الوطنـية حلقـوق اإلنسـان، ووزارة العدل املسؤولة عن الدميقراطية وسيادة القانون، ووزارة الشؤون       اللج
االجتماعية وتعزيز مكانة املرأة ومحاية الطفل، واللجنة الوطنية املعنية حبماية وتعزيز مكانة الطفل واملنظمات غري               

 .احلكومية املعنية حبقوق اإلنسان

 ق اإلنسان اللجنة الوطنية حلقو-١

 ١٩٨٧يونيه / حزيران٩ الصادر يف ٠٩-٨٧أنشئت اللجنة الوطنية حلقوق اإلنسان، مبوجب القانون رقم  -٢٣
 :وهتدف هذه اللجنة بصورة أساسية إىل. وهي تتمتع بالشخصية االعتبارية. ١٩٩٢واكتسبت وضعاً دستورياً يف عام 

 ضمان محاية حقوق املواطنني؛ )أ( 

  والتوصية به لدى السلطات العامة بغية اعتماده؛اإلنسان قوققترح يتصل حبدراسة أي نص م )ب( 

 ؛اإلنسان قوقتنظيم احللقات الدراسية والندوات فيما يتعلق حب )ج( 

 .اإلنسان حقوقإبداء الرأي يف ميدان  )د( 

يما حق  وفـيما يتعلق بالطعون، جيوز لكل شخص يعترب أنه وقع ضحية انتهاك حلق من احلقوق، وال س                 -٢٤
وجيوز أن يكون هذا    . مـدين أو سياسي، أو وقع ضحية فعل أو إمهال من اإلدارة، أن يوجه التماساً إىل اللجنة                

 .االلتماس صادراً عن الغري أو عن منظمة غري حكومية

  وزارة حقوق اإلنسان-٢

رة حقوق  ، ويف أعقاب إعادة هيكلة احلكومة التوغولية، أصبحت وزا        ١٩٩٩يونـيه   / حزيـران  ٢٢يف   -٢٥
ومت يف عام   . ، وزارة معنية بتعزيز الدميقراطية وسيادة القانون،      ١٩٩٢يناير  /اإلنسـان، املنشـأة يف كانون الثاين      

 .، إحلاقها بوزارة العدل اليت أصبحت تسمى وزارة العدل املسؤولة عن تعزيز الدميقراطية وسيادة القانون٢٠٠٠

 :سيماوتقع على عاتق هذه الوزارة مسؤوليات وال  -٢٦

 تعزيز ومحاية حقوق اإلنسان؛ )أ( 
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 تثقيف املواطنني فيما يتعلق حبقوقهم وواجباهتم؛ )ب( 

ضمان حتسني متابعة أحكام الصكوك الدولية حلقوق اإلنسان اليت تصادق عليه توغو وإدراجها              )ج( 
 يف التشريع الداخلي، بشكل فعال؛

 .ولية املتعلقة حبقوق اإلنسان والعمل على اعتمادهااقتراح نصوص جديدة تراعي احترام املعايري الد )د( 

  املنظمات غري احلكومية املعنية بالدفاع عن حقوق اإلنسان-باء 

 :إن املنظمات غري احلكومية املعنية بالدفاع عن حقوق اإلنسان متعددة يف توغو وندرج بوجه اخلصوص -٢٧

 الرابطة التوغولية حلقوق اإلنسان؛ 

  حلقوق اإلنسان واحلريات العامة؛الرابطة التوغولية 

 الرابطة التوغولية للدفاع عن حقوق اإلنسان؛ 

 الرابطة التوغولية حلقوق املرأة؛ 

 الرابطة التوغولية حلقوق ورفاه الطفل؛ 

 مجعية تعزيز سيادة القانون؛ 

 اجلمعية التوغولية للقضاء على التعذيب؛ 

 اجلمعية التوغولية ملكافحة التضليل؛ 

  الدويل للدفاع عن حقوق الطفل، فرع توغو؛احملفل 

 .جمموعة التفكري والعمل املعنية باملرأة والدميقراطية والتنمية 

 .كما تستضيف توغو مرصد الدميقراطية للبلدان األفريقية

 تعزيز ومحاية حقوق    `١`: وأمجعت هذه املنظمات غري احلكومية والرابطات كلها على األهداف التالية          -٢٨
  توعية السكان حبقوق اإلنسان؛     `٣` نشـر الصكوك الوطنية والدولية املتعلقة حبقوق اإلنسان؛          `٢`؛  اإلنسـان 

 .  صياغة الشكاوى املتعلقة حبقوق اإلنسان`٤`

  إدراج األحكام الدولية املتعلقة حبقوق اإلنسان يف التشريعات احمللية�جيم 

 . الدميقراطية أحكام حقوق اإلنسان وتفرد هلا مركزاً هاماًحتترم النصوص اجلديدة املعتمدة منذ االنفتاح على -٢٩
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وتنص ديباجة الدستور التوغويل على أن دولة توغو تتمسك حبماية حقوق اإلنسان وفقا لتعريفها مبوجب  -٣٠
، والعهدين الدوليني اخلاصني    ١٩٤٨، واإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان لعام       ١٩٤٥ميـثاق األمـم املتحدة لعام       

اإلنسان  وامليثاق األفريقي حلقوق ١٩٦٦وق املدنية والسياسية واحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية لعام باحلق
 .ويضاف إىل ذلك أن الباب األول من الدستور خمصص حصراً للحقوق واحلريات. ١٩٨١والشعوب لعام 

من جهته أحكاماً تنص ) ١٩٩٢ليه يو/ متوز٨ املؤرخ يف ٣-٩٢القانون رقم (ويتضمن قانون االنتخابات  -٣١
وينظم ميثاق األحزاب السياسية عمليات املنافسة السياسية       . على تنظيم احلمالت االنتخابية وعمليات التصويت     

 .بني خمتلف األحزاب السياسية اليت جيوز هلا العمل يف اإلطار السياسي التعددي اجلديد

وباملثل، متارس .  حرية الصحافة١٩٩٠نوفمرب /ن الثاين تشري٣٠ املؤرخ يف ٢٥-٩٠ويكفل القانون رقم  -٣٢
 .ولكن ال تزال مجيع هذه احلريات العامة غري مكرسة يف النصوص الوطنية األخرى. اجلمعيات أنشطتها حبرية

: وفقـاً هلذا املنظور، مت الشروع يف تكييف النصوص السابقة مع صكوك خمتلفة، يف خمتلف القوانني مثل                 -٣٣
 .ائي وقانون اإلجراءات اجلنائية وقانون اجلنسية وقانون األسرة واألحوال الشخصيةالقانون اجلن

 من جديد على متسك الدستور      ١٩٩٢أكتوبر  / تشرين األول  ١٤وتؤكـد ديـباجة الدستور املؤرخ يف         -٣٤
ستور حيمي  مبختلف احلقوق املنصوص عليها يف خمتلف الصكوك الدولية املتعلقة حبقوق اإلنسان، وبالتايل فإن الد             

 على أن للمعاهدات واالتفاقيات اليت يتم ١٩٩٢ من دستور عام ١٤٠وفضالً عن ذلك، تنص املادة . هذه احلقوق
 .بصورة منتظمة التصديق عليها، قوة القانون مبجرد صدورها

  اإلعالم والترويج�سابعاً 

وال سيما فيما يتعلق حبقوق     ُبذلـت جهود إعالمية على مستويات خمتلفة تتناول جمال حقوق اإلنسان،             -٣٥
 اجلمهور ومت استنساخ نصوص ونشرها على      . املـرأة وحقوق الطفل وحقوق وواجبات املواطن واحلريات العامة        

 .ال سيما نصي قانون األحوال الشخصية واألسرة واتفاقية حقوق الطفل؛ وقد ترمجت هذه األخرية إىل اللغات الوطنية

 اإلنسان منذ إنشائها بتنظيم محالت دورية للتوعية والتثقيف يف جمال احلقوق وتقوم اللجنة الوطنية حلقوق -٣٦
وهي تنظم حلقات تدريبية وندوات وزيارات إىل السجون ومواقع احلجز . األساسية، يف مجيع أحناء اإلقليم الوطين

وينطبق .  طبيعة مماثلة  وباملثل، تقوم الرابطات واجلمعيات بتنظيم أنشطة ذات      ). خمافر الشركة والدرك  (االحتياطي  
ذلك على وزارة العدل املسؤولة عن الدميقراطية وسيادة القانون، ووزارة الشؤون االجتماعية وتعزيز مكانة املرأة               

 .ومحاية الطفل، واللجنة الوطنية حلماية وتعزيز مكانة الطفل

 املعلومات املتعلقة حبقوق    ، مركزاً لتوثيق  ٢٠٠٠وأنشـأت وزارة الدميقراطية وسيادة القانون، منذ عام          -٣٧
وأنشأت جمموعة التفكري والعمل فيما يتعلق باملرأة والدميقراطية والتنمية، مركزاً يف لومي للمعلومات             . اإلنسـان 

 .القانونية والعامة
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ولذلـك تشهد توغو، منذ هذه السنوات األخرية، تطوراً ملموساً وملحوظاً يف إشاعة أحكام الصكوك                -٣٨
 :ية املتصلة حبقوق اإلنسان من خالل ما يليالدولية والوطن

برامج تلفزيونية وإذاعية عامة وخاصة يتم بثها ألغراض تربوية من خالل وسائل اإلعالم العامة               )أ( 
 واخلاصة؛

 ملصقات ولقطات ومشاهد إعالمية وغريها فيما يتعلق بعمل األطفال واالجتار باألطفال؛ )ب( 

ندوات ومحالت إعالمية وتدريبية بشأن حقوق اإلنسان      حلقـات دراسـية وورشـات عمل و        )ج( 
 وحقوق الطفل يتم تنظيمها لقوات األمن والرؤساء التقليديني واملعلمني وأساتذة الورشات والطالب واملتدربني؛

 االحتفال باأليام الوطنية والدولية املختلفة املتصلة حبقوق اإلنسان وحقوق املرأة والطفل؛ )د( 

 ابع املؤسسي على تعليم حقوق اإلنسان يف املؤسسات التعليمية؛إضفاء الط  )ه( 

 إنشاء جلان خمتلفة معنية حبقوق الطفل واملرأة، واملخدرات واإليدز والبيئة؛ )و( 

 إنشاء برملان للناخبني الصغار يف السن؛ )ز( 

 احلملة الوطنية املتعلقة باالجتار باألطفال وعمل األطفال؛ )ح( 

  عاماً حلقوق اإلنسان؛١٩٩٩دولة بإعالن عام قيام رئيس ال )ط( 

 ؛٢٠٠١يونيه / حزيران٢٠الشروع يف حركة عاملية لصاحل الطفل، ابتداًء من  )ي( 

 الكتابة املصورة التفاقية حقوق الطفل اليت يقوم هبا األطفال لصاحل األطفال ورسوم تصور االتفاقية؛ )ك( 

تماعية وتعزيز مكانة املرأة ومحاية الطفل، ملراجعة قانون        الورشة اليت أنشأهتا وزارة الشؤون االج      )ل( 
 األسرة واألحوال الشخصية؛

ورشة العمل املتعلقة بالتمييز العنصري وكره األجانب وما يتصل به من تعصب، اليت أُنشئت يف              )م( 
 ؛٢٠٠١أغسطس / آب١٦

 ؛٢٠٠١أغسطس / يف آبورشة العمل لوضع الصيغة النهائية لنص مشروع قانون الطفل، املنشأة )ن( 

وفضالً عن ذلك، وقعت توغو على اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة اجلرمية املنظمة عرب الوطنية، يف  )س( 
 ؛٢٠٠٠ديسمرب /يف كانون األول) إيطاليا(باالرم 

 .، أُضيف إىل إدارة الشؤون االجتماعية قسم معين حبماية الطفل٢٠٠٠أكتوبر /ومنذ تشرين األول )ع( 

 ـ ـ ــ ـ 


