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  اللجنة املعنية بالقضاء على التمييز ضد املرأة
  الدورة الثالثة والثالثون

  ليه  2005يو /متوز 5-22
  بنن: تعليقات ختامية    

ــة نظــرت   - 1 ــرين الــدوريني اجملمعــني الثــاين والثالــث لبــنن يف اللجن التقري
)CEDAW/C/BEN/1-3 ( 2005يوليه /متوز 7 املعقودتني يف 688 و 687يف جلستيها.  

  
  مقدمة أعدهتا الدولة الطرف    

 األسرة واحلماية االجتماعية والتضامن، ورئيسة الوفد، عند عرضـها          ةأشارت وزير   - 2
أن  جلمهورية بنن يويل اهتماما خاصا حبقوق اإلنسـان و         1990أن دستور عام    إىل  للتقرير  

  ).26 و 6ن ااملادتمبا يف ذلك (عدد من مواده راسخ يف مبدأ املساواة بني اجلنسني 
نشئت مبوجب قانون أو مرسـوم تعزيـز        أُتكفل عدة إدارات وهيئات وجلان تقنية       و  - 3

 تشـرين نشـئت يف    الوطنية للنهوض بـاملرأة الـيت أُ      اللجنة  وتضطلع  . ومحاية حقوق املرأة  
  .اإلنسان بدور حاسم يف هذا اجملالواللجنة البننية حلقوق ، 2002أكتوبر /األول

من  من الرابطات واملنظمات غري احلكومية تساهم        ا كبري ا عدد شارت املمثلة إىل أن   وأ  - 4
وتشارك هذه املنظمات يف أعمـال اهليئـات        . ومحاية حقوق املرأة  تعزيز  أنشطتها يف   خالل  

  .احلكومية اليت تعمل يف جمال حقوق اإلنسان
ـ       التنظيمية  تشريعية و الدستورية و الحكام  تتيح األ و  - 5 اة للمرأة البننيـة التمثيـل يف احلي

  .السياسية واالقتصادية واالجتماعية للبلد
قضائية لكفالة تطبيق أحكـام     الدارية و اإلتشريعية و التدابري  قد اعتمد العديد من ال    و  - 6

 الذي ينص على قواعـد حمـددة        2001، وقانون عام    1998العمل لعام   قانون  : االتفاقية
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صـول علـى معـاش       املتعلق بشروط احل   2001النتخاب رئيس اجلمهورية، ومرسوم عام      
، والقـانون املتعلـق     2001يناير  / الثاين كانوناألرمل، وسياسة النهوض باملرأة املعتمدة يف       

 املتعلق بالصحة اجلنسية    2003، وقانون عام     لألنثى بقمع ممارسات تشويه األعضاء التناسلية    
 أعمال العنـف    ، والقرار الوزاري املشترك املتعلق باجلزاءات اليت توقع على مرتكيب         اإلجنابيةو

  .اجلنسية
واألسرة الذي يلغي   األحوال الشخصية   ويتعلق أهم تدبري اختذ مؤخرا باعتماد قانون          - 7

ويرسخ مؤسسـة    عاما،   18لفة، ويرفع سن الزواج بالنسبة للفتيات واألوالد إىل         زواج السِّ 
 النظـر عـن     بغض األحادي، والسلطة األبوية، واحلقوق املتساوية يف املرياث لألوالد          جالزوا

  .نوع اجلنس
 وجرى االضطالع بأنشطة يف أحناء اإلقلـيم        2004هذا القانون يف عام     وقد صدر     - 8

  .لإلعالن عنه والتوعية به
ع من برنامج عمل احلكومة     ـــــالسابالفـــرع  ة أن   ــاملمثلكرت  ذو  - 9

ة وهو يشمل مواضـيع حمـدد     . “النهوض بالبعد اجلنساين  ”عنوانه   2006-2001للفترة  
  .تتعلق بالنهوض باملرأة

أشار بنن يف إطار تنفيذ االتفاقية،      اضطلعت هبا   والتدابري اليت   نشطة  أليف ما يتعلق با   و  - 10
  .التدابري اليت اختذتالتقرير إىل 

. لحقوق الفردية والسـالمة اجلسـدية للمـرأة       لانتهاكات  وقوع   استمرومع ذلك     - 11
  .الساريةللقوانني  وفقا ذه االنتهاكاتجرت املالحقة القضائية هلو

. وأكدت املمثلة أن إحدى أولويات حكومة بنن تتمثل يف املساواة بني املرأة والرجل              - 12
 متابعة هـذا املوضـوع ويضـم    السكان ونوع اجلنس والتنميةختصصي معين بفريق  يكفل  و

  .منظمات غري حكوميةاحلكومة ومن ووزراء  املتحدة األمممن منظومة شركاء 
سـيادة  من أجـل تعزيـز       اجهودأن احلكومة تبذل    تتمت املمثلة بالتأكيد على     واخ  - 13

تراعـي  الترويج لثقافـة حقيقيـة      أهنا مصممة على    املساواة بني اجلنسني و   ضمان  القانون، و 
  .سيما حقوق املرأة حقوق اإلنسان وال
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  تامية للجنةاخلتعليقات ال    
  مقدمة    

ديق على االتفاقية دون حتفظات وتعرب عـن        تثين اللجنة على الدولة الطرف للتص       - 14
 الدوريني الثـاين    نتقديرها للدولة الطرف لتقريرها اجملمع الذي يضم التقرير األوىل والتقريري         

وتعرب اللجنـة عـن     .  منذ مدة طويلة   مع ذلك موعد تقدميها   فات  والثالث واليت كان قد     
يع واألسئلة اليت أثارهـا الفريـق       تقديرها للدولة الطرف لردودها الكتابية على قائمة املواض       

رحتـها  طالعامل ملا قبل الدورة، وللعرض الشفوي واإليضاحات يف الرد على األسئلة الـيت              
  .اللجنة شفويا

األسـرة  وتثين اللجنة على الدولة الطرف لوفدها الرفيع املستوى، الذي رأسته وزيرة      - 15
. والشؤون التشريعية وحقوق اإلنسان    احلماية االجتماعية والتضامن والذي ضم وزير العدل      و

  .وتعرب اللجنة عن تقديرها للحوار الصريح والبناء بني الوفد وأعضاء اللجنة
  جيابيةإلاجلوانب ا    

تثين اللجنة على الدولة الطرف لعملية إعداد التقرير وال سيما االستعانة هبيئة تنسيقية               - 16
على مدخالت من املنظمات غري احلكوميـة       لكفالة التعاون املشترك بني الوزارات واحلصول       

  .عند إعداد التقرير
وهتنئ اللجنة الدولة الطرف على اإلصالحات التشريعية األخرية للقضاء على التمييز             - 17

ـ   2003 لعام   3لقانون رقم   ضد املرأة، مبا يف ذلك اعتماد ا       ر ممارسـة تشـويه      الذي حيظ
  .2004 واألسرة يف عام يةشخصحوال الألنثى، وقانون األلاألعضاء التناسلية 

لدولة الطرف على الربوتوكول االختياري التفاقية القضاء       ا تصديقوترحب اللجنة ب    - 18
  .2004ديسمرب / األولكانونعلى مجيع أشكال التمييز ضد املرأة يف 

  اجملاالت الرئيسية اليت تثري القلق والتوصيات     
علـى  تكون هلـا الغلبـة      عاهدات الدولية   رتياح أن امل  مع اال يف حني تالحظ اللجنة       - 19

. القوانني الوطنية عقب التصديق عليها، فال يزال يساورها القلق بشأن حالة تنفيذ االتفاقيـة             
حكام أل الوطنية   السياسات و القوانني القلق بصفة خاصة بشأن االمتثال احملدود يف         هاويساور

ر اللجنة القلق بصفة خاصة بشأن التركيز       اوويس. 1 التمييز الوارد يف املادة      االتفاقية وتعريف 
الضيق للدولة الطرف أساسا على املساواة القانونية بدال من حتقيق املساواة الفعلية أيضـا، أو               

وتشعر اللجنة بـالقلق إزاء     . االتفاقيةعلى النحو املنصوص عليه يف      املساواة املوضوعية للمرأة    
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لسياسات على مساواة املرأة يف قطاعات مثل اختـاذ         قلة اجلهود املبذولة لتقييم أثر القوانني وا      
  .القرارات، والتعليم، والعمل والصحة

وتوصي اللجنة بأن تستعرض الدولة الطرف مجيع قوانينها وسياساهتا وبراجمهـا             - 20
 مـن   هـا التفاقية واختاذ مجيع التدابري التشريعية املناسبة وغري      ا وامتثاهلا ل  همطابقتلكفالة  

ة متتع املرأة باملساواة الفعلية مع الرجل يف مجيع القطاعات، مبـا يف ذلـك               التدابري لكفال 
توقيع اجلزاءات املناسبة حلظر التمييز املباشر وغري املباشر ضد املرأة على النحو الوارد يف              

وتوصي بتنفيذ  . اختاذ التدابري العالجية النتهاك احلقوق    عالوة على    من االتفاقية،    1املادة  
بشأن االتفاقية والتزامات الدولة الطرف مبوجب االتفاقية، مبا يف ذلك معىن           محالت توعية   

عامـة  ي أن توجه هذه اجلهـود إىل        وينبغ. وضوعية بني املرأة والرجل   ونطاق املساواة امل  
وتدعو اللجنة . ، واهليئة القضائية واملهن القانونية العموميونن  واجلمهور وال سيما املسؤول   

حتقيق املساواة الفعلية للمـرأة يف مجيـع        يف جمال   يم التقدم احملرز    الدولة الطرف إىل تقي   
  .تلك املعلومات يف التقرير املقبلالقطاعات وتقدمي 

 الـذي   2004 واألسرة يف عـام      يةشخصحوال ال وبينما ترحب باعتماد قانون األ      - 21
نون العـريف   لقـا يف ا يرمي إىل القضاء على التمييز ضد املرأة وإلغاء أحكام متييزية عديـدة             

لفة، والتمييز يف حقـوق املـرياث وسـن         يف ذلك تعدد الزوجات، وزواج السِّ      لداهومي مبا 
ويسـاورها  . وعواقبهااملمارسات العرفية تطبيق تزال تشعر بالقلق إزاء  الزواج، فإن اللجنة ال 

ليت ميكن أن   سيادة املواقف األبوية اهليكلية والقوالب النمطية العميقة اجلذور ا        القلق أيضا إزاء    
فعاليـة  إزاء  وتعرب اللجنة عن قلقها كذلك      . تقوض فعالية القانون ومتنع االمتثال ألحكامه     

وتشــعر اللجنة بالقلــــق بشـأن       . األعضاء التناسلية لألنثى   القانون املتعلق بتشويه  
  .وضع الزجيـــات املعقودة قبل دخول القانون حيز النفاذ

وتنفيذ تدابري تثقيفية شاملة ومحالت للتوعية      إعداد  رف  وتناشد اللجنة الدولة الط     - 22
القوانني األخرى اليت ترمـي إىل      بشأن   واألسرة و  يةصحوال الشخ بشأن أحكام قانون األ   

كما حتث الدولـة    . القضاء على التمييز ضد املرأة بغية حتقيق االمتثال التام هلذه األحكام          
تعدد الزوجات واليت متت قبل سـريان        اليت تتسم ب   ،الطرف على أن تكفل متتع الزجيات     

وتوصي اللجنة ببذل    .القانون اجلديد، بنفس احلقوق املنصوص عليها يف القانون اجلديد        
 اجلهود باالقتران مع برامج تثقيفية ترمي إىل التوعية وحتدي العـادات والتقاليـد              تلك

ية فيما يتعلق بأدوار    واملواقف اليت تستند إىل القوالب النمط     الضارة  التمييزية  واملمارسات  
من ) أ (5و  )و( 2املادتني يف ليات املرأة يف األسرة واجملتمع، على النحو املطلوب وومسؤ
وتشجع اللجنة الدولة الطرف على بذل هذه اجلهود بالتعاون مع اجملتمع املدين            . االتفاقية
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يع فئـات   واملنظمات النسائية ومنظمات حقوق اإلنسان، وخماطبة النساء والرجال يف مج         
ن على مجيع مستويات احلكومة واجملتمع احمللـي        ون العمومي واجملتمع، مبا يف ذلك املسؤول    

  .اجلمهورعامة ن، وكذلك أرباب األعمال وووالزعماء التقليدي
, وتشعر اللجنة بالقلق إزاء عدم وجود سياسات وبرامج، مبا يف ذلـك التشـريعات               - 23

باخلدمة يف   االقتصادي وسوء معاملة الفتيات العامالت       ملواجهة العنف ضد املرأة واالستغالل    
إزاء املفهوم السائد يف الدولة الطرف بأن العنـف ضـد           خاص  وتشعر اللجنة بقلق    . املنازل

اإلبـالغ عـن    عـن   النساء  كذلك عزوف   املرأة، ال سيما العنف املرتيل، هو مسألة خاصة         
لقهـا إزاء قلـة املعلومـات       وتعرب اللجنة أيضا عـن ق     . حوادث العنف املرتكبة ضدهن   
  . بالعنف ضد املرأةةواإلحصائيات يف التقرير املتعلق

الختاذ تدابري  ولوية  على سبيل األ  وحتث اللجنة الدولة الطرف على إيالء اهتمام          - 24
 بشأن العنف ضـد  19ف ضد النساء والفتيات وفقا لتوصيتها العامة العنملكافحة  شاملة  
تشريع بشأن العنف املرتيل، مبـا يف ذلـك         سن  ة الطرف إىل    وتدعو اللجنة الدول  . املرأة

 وكفالـة   ،االغتصاب يف إطار الزواج، وتشريع متعلق جبميع أشكال االعتداء اجلنسـي          
وسائل االنتصـاف    من ضحايا العنف إىل   اخلادمات مبا يف ذلك     وصول النساء والفتيات    

اللجنة بتدريب مسؤويل اهليئة    وتوصي  . واحلماية املباشرة وكفالة حماكمة ومعاقبة مرتكبيه     
 نفاذ القـوانني، ومقـدمو     إ ون العامون على  وظفاملسؤولني العامني، ال سيما     القضائية وامل 

 ومتكينـهم مـن     اخلدمات الصحية بغية كفالة توعيتهم جبميع أشكال العنف ضد املرأة         
وسـائط  مـن خـالل     تنفيذ محالت التوعية    بوتوصي أيضا   . مواجهتها على حنو مناسب   

سياسة عدم التسامح إزاء مجيـع      العمل على اتباع     و ةعالم وبرامج التثقيف اجلماهريي   اإل
وتطلب اللجنة إىل الدولة الطرف تقدمي معلومات يف تقريرهـا          . أشكال العنف ضد املرأة   

التايل بشأن القوانني والسياسات القائمة اليت تتعامل مع العنف ضد املرأة وأثـر هـذه               
  .التدابري

 تشـعر   اباعتماد تدابري ملنع االجتار باألطفال ومكافحته، فإهن      اللجنة  ويف حني ترحب      - 25
  . تدابري مماثلة يف ما يتعلق باالجتار بالنساءذبالقلق ألنه مل يتم اختا

وحتث اللجنة الدولة الطرف على اختاذ تدابري ملكافحة االجتار بالنساء عن طريق              - 26
، تشمل قوانني وطنية ومبادرات دون إقليميـة عـابرة          اعتماد وتنفيذ استراتيجية شاملة   

  .للحدود، ملنع االجتار ومعاقبة اجملرمني ومحاية وتأهيل الضحايا
مستوى متثيل املرأة يف احلياة العامة والسياسية ويف        اخنفاض  وتشعر اللجنة بالقلق إزاء       - 27

القلق عـدم وجـود   وتالحظ مع . مناصب صنع القرارات، مبا يف ذلك على املستوى الدويل      
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وتعرب اللجنة كذلك عن قلقها     . تدابري فعالة لزيادة مشاركة املرأة يف احلياة السياسية والعامة        
أن استخدام تدابري خاصة مؤقتة مثل نظام احلصص قـد          املتمثل يف   إزاء موقف الدولة الطرف     

  .يعترب انتهاكا ملبدأ املساواة بني املرأة والرجل مبوجب دستور البلد
 بشأن مشاركة املـرأة     23وتوجه اللجنة انتباه الدولة الطرف إىل التوصية العامة           - 28
وحتث . تدابري املوصى هبا يف تلك التوصية تنفيذا تاما       تنفيذ ال حتثها على   حلياة العامة و  يف ا 

اللجنة أيضا الدولة الطرف على تنفيذ تدابري خاصة مؤقتة، مبا يف ذلك نظام احلصـص،               
 وحتديـد أهـداف     25وتوصية اللجنة العامـة     من االتفاقية    4ملادة   من ا  1وفقا للفقرة   

ووضع جداول زمنية لزيادة عدد النساء يف احلياة السياسية والعامة ويف مناصب            ملموسة  
وتشجع اللجنة الدولة الطرف على تنفيذ وتعزيـز بـرامج التـدريب            . اختاذ القرارات 

ة املؤقتة وحتقيق املساواة املوضوعية بـني       والتوعية إلبراز الصلة بني تطبيق التدابري اخلاص      
يف  لقرار على مجيع املستويات، مبا    املرأة والرجل، وكذلك أمهية مشاركة املرأة يف صنع ا        

  .ذلك على املستوى الدويل، وهتيئة أحوال متكينية ومشجعة وداعمة هلذه املشاركة
مـن  ة والعدد غري الكـايف      وتشعر اللجنة بالقلق إزاء البنية التحتية التعليمية الضحل         - 29

وُتعـرب  . املدارس واملدرسني، والذي ُيشكل عقبات خاصة أمام تعليم الفتيات والشـابات          
اللجنة عن قلقها إزاء املعدل املنخفض لقيد الفتيات يف املدارس، وتفضـيل تعلـيم الصـبية                

 النقطاع عن الدراسة بالنسبة للفتيات بسـبب احلمـل والـزواج املبكـر            امعدل  ارتفاع  و
معدل األمية بـني صـفوف      االرتفاع الشديد يف    وتشعر اللجنة بقلق خاص إزاء      . والقسري

 يف املائة بالنسبة للنساء والفتيات يف فئات العمر الـيت           81النساء والفتيات، الذي يبلغ حاليا      
  . عاما49 و 15تتراوح بني 

تعليم والتوعيـة   الجمال  استثماراهتا يف   أن تزيد من    وهتيب اللجنة بالدولة الطرف       - 30
 وذلك بوسائل  لتمكني املرأةابأمهية التعليم بوصفه حقا أساسيا من حقوق اإلنسان وأساس       

وتشجع أيضا الدولة الطرف على اختاذ      . منها املساعدة املقدمة من اجلهات املاحنة الدولية      
 وتوصي.  أمام تعليم الفتيات   واقف التقليدية اليت ُتشكل عقبات    خطوات للتغلب على امل   

بأن تتخذ الدولة الطرف خطوات لكفالة الوصول املتكافئ للفتيات والشابات إىل مجيـع             
مستويات التعليم، واستبقاء الفتيات يف املدارس وتعزيز تنفيذ سياسات معاودة االلتحاق           

وتوصي اللجنة بـأن تبـذل الدولـة        . اليت تتيح للفتيات العودة إىل املدارس بعد احلمل       
حسني معدل حمو أمية الفتيات والنساء عن طريق اعتماد برامج          الطرف كل جهد ممكن لت    

شاملة، بالتعاون مع اجملتمع املدين، على املستويني الرمسي وغري الرمسي ومن خالل تعليم             
وتشجع اللجنة الدولة الطرف على اختاذ تدابري خاصة مؤقتـة وفقـا            . وتدريب الكبار 

6 05-45052 
 



CEDAW/C/BEN/CO/1-3  
 

، باإلسراع بتحسني احلالة     للجنة 25العامة   من االتفاقية والتوصية     4 من املادة    1للفقرة  
  .التعليمية للنساء والفتيات

ويف حني تالحظ اللجنة اجلهود اليت بذلتها الدولة الطرف لتحسني الرعاية الصـحية               - 31
علـى الرعايـة    النساء والفتيات    حصول   عدمتشعر بالقلق إزاء    تزال  اإلجنابية للمرأة، فإهنا ال     

ل  وهي تشـعر بـالقلق إزاء أسـباب االعـتال          . املناطق الريفية   خصوصا يف  الصحية الكافية 
سيما عدد الوفيات بسـبب عمليـات اإلجهـاض غـري            والوفيات يف صفوف النساء، وال    

الكافية لتنظيم األسرة واملعدالت املنخفضة الستخدام موانـع         اخلدمات غري إزاء  القانونية، و 
ىل إذن من أزواجهن للحصـول علـى        وتعرب اللجنة عن قلقها ألن النساء حيتجن إ       . احلمل

  .موانع احلمل وخدمات تنظيم األسرة
 بشـأن  24وتوصي اللجنة بأن تتخذ الدولة الطرف تدابري، وفقا للتوصية العامة     - 32

حصول املرأة علـى الرعايـة الصـحية        وزيادة فرص   املرأة والصحة، من أجل حتسني      
وتدعو الدولة الطرف . اطق الريفية خصوصا يف املنواخلدمات واملعلومات املتصلة بالصحة

األسـرة،  تنظيم خدمات إىل حتسني توافر خدمات الصحة اجلنسية واإلجنابية، مبا يف ذلك  
اليت ترمي أيضا إىل منع عمليات اإلجهاض السرية، وأن تعمل على توفري خدمات منـع               

وتوصي كـذلك بالنـهوض     . احلمل للنساء والفتيات، دون احلصول على إذن الزوج       
لتثقيف اجلنسي على نطاق واسع وتوجيهه إىل الفتيات والصبية، مع إيالء اهتمام خاص             با
  .نع حاالت احلمل املبكر واألمراض املنقولة عن طريق االتصال اجلنسيمل

وتشعر اللجنة بالقلق إزاء حالة املرأة الريفية وتأسف ألن التقرير مل يقدم معلومـات                - 33
التعلـيم والصـحة، والعمالـة،       القطاعات، مبا يف ذلك      كافية عن وضعها الفعلي يف مجيع     

  . للزراعة ومياه الشربصاحلةيتعلق مبدى حصوهلن على االئتمان، واألراضي ال وفيما
ن تقريرها املقبل بيانات ومعلومـات      وتطلب اللجنة إىل الدولة الطرف أن تضمِّ        - 34

مجيع القطاعات، وبشأن موزعة حسب نوع اجلنس بشأن الوضع الفعلي للمرأة الريفية يف 
  . من االتفاقية14التدابري املتخذة لتنفيذ املادة 

 يقدم بيانات إحصائية مستكملة كافية وموزعة حسب        وتأسف اللجنة ألن التقرير مل      - 35
املرأة يف مجيع اجملاالت اليت تغطيها االتفاقية، ومعلومات عـن أثـر            وضع  نوع اجلنس بشأن    

  .ليت حققتهاالتدابري املتخذة والنتائج ا
ملؤشـرات  ا جلمع البيانات و    شامال اضع نظام أن ت وتناشد اللجنة الدولة الطرف       - 36
الة املرأة والتقدم احملرز على طريق املساواة       ما يتعلق حب  قابلة للقياس لتقييم االجتاهات يف      ال

وتدعو الدولة الطرف إىل أن تسعى، عند اللزوم، إىل احلصـول علـى             . الفعلية للمرأة 
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وتطلب اللجنة أيضـا إىل الدولـة       . دة دولية لتطوير جهود مجع البيانات وحتليلها      مساع
الطرف أن تدرج يف تقريرها املقبل بيانات وحتليالت إحصائية، موزعة حسب نوع اجلنس 

  .إىل أثر التدابري والنتائج اليت حتققتتشري وحسب املناطق الريفية واحلضرية، 
من املقدمة  الية  املتقنية و الساعدة  من امل ولة الطرف   الدتستفيد  وتوصي اللجنة بأن      - 37

اجملتمع الدويل على النحو املشار إليه يف إعالن ومنهاج عمل بيجني والوثيقـة اخلتاميـة               
  .للدورة االستثنائية الثالثة والعشرين للجمعية العامة، هبدف تيسري تنفيذ االتفاقية

تعـديل  على   أقرب وقت ممكن     يفتوافق  وتشجع اللجنة الدولة الطرف على أن         - 38
  .اجتماع اللجنةوقت  من االتفاقية بشأن 20 من املادة 1 الفقرة

وتطلب اللجنة إىل الدولة الطرف أن تكفل مشاركة مجيع الوزارات واهليئـات              - 39
العامة على نطاق واسع يف إعداد تقريرها املقبل، وأن تتشاور مع املنظمات غري احلكومية              

وتشجع الدولة الطرف على إشراك الربملان يف مناقشة التقرير         . لتقريرخالل إعداد هذا ا   
  .قبل تقدميه إىل اللجنة

حتث اللجنة الدولة الطرف على أن تستعني بالكامل لدى تنفيـذها التزاماهتـا                - 40
مبوجب املعاهدة، بإعالن ومنهاج عمل بيجني، األمر الذي من شأنه أن يعـزز أحكـام               

الدولة الطرف أن تدرج يف تقريرها الدوري املقبل معلومات يف هذا االتفاقية، وتطلب إىل 
  .الشأن

كما تؤكد اللجنة أن التنفيذ الكامل والفعال لالتفاقية ال غـىن عنـه لتحقيـق                 - 41
األهداف اإلمنائية لأللفية، وتدعو إىل إدراج منظور جنساين وانعكاس واضـح ألحكـام    

ـ       االتفاقية يف مجيع اجلهود الرامية إىل         ةحتقيق األهداف اإلمنائية لأللفية وتطلب من الدول
  .ن تقريرها الدوري املقبل معلومات هبذا الشأنالطرف أن تضمِّ

وتالحظ اللجنة أن التزام الدول بالصكوك الدولية الرئيسية السـبعة حلقـوق              - 42
. يـاة  يعزز متتع املرأة حبقوق اإلنسان واحلريات األساسية يف مجيع جوانب احل           )1(اإلنسان

ولذلك، فإن اللجنة تشجع حكومة بنـن على النظر يف التصديق على املعاهـدة الـيت               
تصبح بعد طرفا فيها، وهي االتفاقية الدولية حلماية حقوق مجيع العمـال املهـاجرين               مل

  . وأفراد أسرهم
__________ 

العهد الدويل اخلاص باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية، والعهد الدويل اخلاص بـاحلقوق املدنيـة                )1(  
 على التمييز العنصري، واتفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييز ضد           والسياسية، واالتفاقية الدولية للقضاء   

املرأة، واتفاقية مناهضة التعذيب وغريه من ضروب املعاملة والعقوبة القاسية أو الالإنسانية واملهينة، واتفاقية              
  .حقوق الطفل، واالتفاقية الدولية حلماية حقوق مجيع العمال املهاجرين وأفراد أسرهم
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توعية بغية على نطاق واسع وتطلب اللجنة بأن يتم تعميم هذه التعليقات اخلتامية   - 43
ن، واملنظمـات   و، والربملـاني  الساسةن، و ون احلكومي وبنـن، مبا يف ذلك املسؤول    شعب  

النسائية ومنظمات حقوق اإلنسان، باخلطوات اليت اختذت لكفالة املسـاواة القانونيـة            
وتطلب اللجنة إىل   . والفعلية للمرأة، وكذلك اخلطوات األخرى املطلوبة يف هذا الصدد        

لتوصيات العامـة   اتفاقية وبروتوكوهلا االختياري، و   التعميم ا الدولة الطرف أن تواصل     
للجنة، وإعالن ومنهاج عمل بيجني، ونتائج الدورة االستثنائية الثالثة والعشرين للجمعية           

املساواة بني اجلنسني والتنمية والسـالم يف القـرن         : 2000املرأة عام   ”العامة، املعنونة   
ت النسائية ومنظمات حقوق    ملنظماا علىعلى نطاق واسع، ال سيما       “احلادي والعشرين 

  .اإلنسان
وتطلب اللجنة إىل الدولة الطرف أن ترد على الشواغل املعرب عنها يف هـذه                - 44

وتـدعو  .  من االتفاقيـة   18التعليقات اخلتامية يف تقريرها الدوري املقبل مبوجب املادة         
 موعـده يف    اللجنة الدولة الطرف إىل أن تقدم تقريرها الدوري الرابـع، الـذي حـل             

أبريـل  /نيسـان ، وتقريرها الدوري اخلامس، الذي حيل موعده يف         2005أبريل  /نيسان
  .2009، يف تقرير جممع يف عام 2009

  
  


