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  اللجنة املعنية بالقضاء على التمييز ضد املرأة

  الفريق العامل ملا قبل الدورة الثالثة والثالثني

         2005يوليه / متوز5-22
   التقارير الدوريةاملتعلقة بالنظر يفبالقضايا واألسئلة قائمة     

  نــبن    

  مقدمة    

 والثاين والثالث   ـيعة األول التقارير الدورية ام  يف  الدورة  نظر الفريق العامل ملا قبل        
  .(CEDAW/C/BEN/1-3) بنن املقدمة من

  2 و 1املادتان     

تعريف للتمييز ضد املرأة يف الدستور أو يف التشـريعات    شري التقرير إىل عدم إدراج      ي  - 1
ومة تعديل الدستور أو اعتماد تشـريعات  فهل تنوي احلك. *)12 و  11الصفحتان  (الوطنية  

تاالتفاقية؟من  1يف املادة على النحو املعرف ف التمييز ضد املرأة وحترمه صراحة عر  
عل التشـريعات الوطنيـة     ج”التقرير أنه مت تفويض جملس حقوق اإلنسان        الحظ  وي  - 2

ـ   بيان  يرجى  ). 12الصفحة   (“أكثر مطابقة ألحكام الصكوك الدولية     ان الـس   ما إذا ك
  .يستهدف فعالً القوانني التمييزية ضد املرأة غري املمتثلة لالتفاقية

قانون مشروع  اعتمدت وأصدرت   قد  ويرجى إيضاح ما إذا كانت اجلمعية الوطنية          - 3
 وجـه    ويرجـى علـى    ؛واألسرة، وتوفري املزيد من املعلومات بشأن حمتوى القانون       فراد  األ

  .أي صراعات مع القانون العريف لداهومياخلصوص إيضاح كيف حيل القانون 
  
  

 .أرقام الصفحات حسب النسخة االنكليزية من التقرير  *  
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دور اآلليات الوطنيـة للنـهوض      بيان  خاصة  وويرجى وصف عملية إعداد التقرير،        - 4
يرجـى   و .مشاورة املنظمات غري احلكومية خالل إعداده     كان قد جرى    ما إذا   ، وبيان   باملرأة

  .باب هذا التأخريسأيضا بيان ما إذا كان التقرير قد قدم إىل اجلمعية الوطنية مع ذكر أ
 أي   الصكوك الدولية حلقوق اإلنسـان     تنفيذبرصد  للجنة الوطنية املعنية    هل بذلت ا    - 5

  جهود إلجراء تقييم منتظم لتطبيق االتفاقية؟
أحكام االتفاقات واملعاهـدات الـيت      سبقية   من الدستور على أ    147وتنص املادة     - 6

أن يتذرع ا أمام كافة اهليئات الوطنيـة،        ن  ميك” أنهصدقت عليها بنن على القوانني احمللية و      
يشري التقرير  عالوة على ذلك    و). 11 الصفحة (“ قضائية و تشريعية أ  وسواء كانت إدارية أ   

ـ (يف حالة انتهاك حقوقها     االنتصاف متاحة للمرأة    سبل  إىل أن عدداً من       9 و   8فحات  الص
 يف القانون الداخلي متكـن مـن        ال توجد أية أحكام    التقرير يفيد أيضا بأنه       غري أن  .)12 و

فر واستعمال  ا تو  مدى يرجى إيضاح ). 12 الصفحة(اختاذ إجراءات يف حالة انتهاك االتفاقية       
 ووصف اخلطوات اليت اختذا احلكومة      ،وسائل االنتصاف لالنتهاكات املزعومة حلقوق املرأة     

  .لتوعية املرأة حبقها يف تقدمي شكاوى متعلقة بالتمييز اجلنسي
  3ادة امل    

لآلليـات الوطنيـة املسـخرة    يرجى توفري املزيد من املعلومات بشأن الوالية احلالية    - 7
مبا يف ذلك بالنسبة إىل     املتاحة هلا،   ومستوى السلطة واملوارد البشرية واملالية،      للنهوض باملرأة   
  .تنفيذ االتفاقية

  )التدابري اخلاصة املؤقتة (4املادة     

جوة دف ختفيض الف  ”د من املبادرات اليت جرى االضطالع ا        يشري التقرير إىل عد     - 8
، مثل استعمال تدابري العمل اإلجيايب يف تقدمي املـنح الدراسـية            “ تدرجييا بني املرأة والرجل  

هـل  ف). 66 و   38 الصفحتان، و 21-19الصفحات  (األجنبية ويف بعض املشاريع اإلمنائية      
، مثل إنشاء حصص أو حوافز للتعجيل بتحقيـق  جرى النظر يف استعمال تدابري خاصة مؤقتة   

العامـة،  احلياة  املساواة يف جماالت أخرى، خاصة يف جمال مشاركة املرأة يف احلياة السياسية و            
 والتوصـية   ، من االتفاقيـة   4 من املادة    1 للجنة بشأن الفقرة     25مع مراعاة التوصية العامة     

  املرأة يف احلياة العامة؟مشاركة  بشأن 23العامة 
  5املادة     

ـ إل “النساءب ضوهـلنلطء النسيب   ـالب”  التقرير وزـيع  - 9 دورهـن األويل   ”ى  ــ
 الـذي يعيقـه كـذلك       “كأمهات وأشخاص مسؤولني أساساً عن محل األطفال وتربيتهم       
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وعالوة علـى إلغـاء     ). 19 الصفحة (“العرف والقولبة واملمارسات التقليدية واحملرمات    ”
، ما هي اخلطـوات     )44 و   23الصفحتان  ( النصوص املدرسية    القوالب النمطية اجلنسية يف   

ـ بشكل م العملية اليت اختذت الستعمال النظام التعليمي وإشراك وسائل اإلعالم           يف هجي  نـ
  انية؟مكافحة القولبة اجلنس

تتخـذ  واألسرة وإصداره، ما هي بالذات التدابري اليت    فراد   اعتماد قانون األ   ةويف حال   - 10
سـاواة  كفالة امل وجه  اليت تقف ب  تخطي العوائق الثقافية والتقليدية املترسخة      للضمان تنفيذه و  

  لمرأة، مثل الزواج املبكر وزواج اإلكراه والزواج باملقايضة وتعدد الزوجات؟ل
  العنف ضد املرأة    

استراتيجية شاملة ومتعددة التخصصات ملكافحة     بيان ما إذا كان يعمل حاليا ب      يرجى    - 11
  .عنف ضد املرأة، وإن كان األمر كذلك، يرجى وصف هذه االستراتيجيةمجيع أشكال ال

تشويه األعضـاء التناسـلية     مثل  الضارة  ويناقش التقرير شيوع املمارسات التقليدية        - 12
جلنة اجلـرائم املتصـلة     أعمال   و ،سوء معاملة العامالت يف اخلدمة املرتلية      وتشغيل و  ،لألنثى

 85 و   65 و   28 و   23 و   22 و   17ت  الصـفحا (التسـليف   زجيات  بزجيات اإلكراه و  
عنف ضد املرأة بأن بعـض البنـات   املقرر اخلاص املعين باليفيد وعالوة على ذلك،    ). 87 و
يرجى توفري املعلومات املتعلقـة بالتـدابري        .)1(زلن يستعبدن يف بنن حتت نظام تروكوسي       ما

  . تارخيهاملتخذة للقضاء على هذه املمارسات ووصف أثرها حىت
  6املادة     

 لألشـخاص   املقصديذكر التقرير صراحة أن بنن ما زال بلد املصدر واملرور العابر و             - 13
فهل تنوي احلكومة اعتمـاد تشـريعات       ). 24 الصفحة(ألطفال  ام دولياً، وخباصة    املتجر  

وتنفيذ استراتيجية شاملة لكشف االجتار يف النساء واألطفال ومنعه ومكافحته سواء داخـل             
وخباصـة النسـاء    ،  ربوتوكول منع وقمع ومعاقبة االجتار باألشخاص     و خارجه، وفقاً ل   أبنن  

  ؟2004أغسطس / آب30يف بنن  عليه ت، الذي صدقواألطفال
  8 و 7املادتان     

ومع .  يف احلياة العامة يف بنن      املشاركات عدد النساء عن    قليلة يوفر التقرير معلومات    - 14
ية، يرجى توفري معلومات بشأن مشاركة املرأة علـى مجيـع         من االتفاق ) ب (7مراعاة املادة   

__________ 

  .2002يناير /كانون الثاين E/CN.4/2002/83 ،31، 42الفقرة     )1(  
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املعمـول  وما هي التدابري املخطط هلا أو       . مستويات وفروع اإلدارة والربملان واهليئة القضائية     
  لزيادة هذه املشاركة؟ا 

  9املادة     

من أن تعتـرض،    اليت متكنها    من قانون اجلنسية     20هل تنوي احلكومة تعديل املادة        - 15
، على حصول امرأة أجنبية على جنسية بنن من خالل الزواج مبواطن من بنن              “ند احلاجة ع”
نفس حق الرجل يف نقل جنسـيتها إىل        اليت حتمل جنسية بنن     ؟ وهل للمرأة    )35 الصفحة(

  أبنائها عندما يكون الزوج مواطناً أجنبياً؟
  10املادة     

 و  43الصـفحتان   ( التعلـيم    على ضوء العوائق اليت حتول دون وصول البنات إىل          - 16
، يذكر التقرير أن عدداً من املبادرات اختذ لتعزيز حقوق النساء والبنات يف التعليم، مبـا        )44

). 37 و   36 و   22 و   20 و   17الصفحات  (يف ذلك ما يتعلق بالوصول إليه وااللتحاق به         
حمتوياا واملسـتفيدون   يرجى توفري املزيد من املعلومات فيما يتعلق ذه الربامج، مبا يف ذلك             

  .والعوائق اليت تواجهها وأثرها حىت يومنا هذاا املستهدفون 
التقرير أن احلكومة اختذت مبادرة سياسة تعاونية لتشجيع البنـات علـى            الحظ  وي  - 17

بيان ما إذا   يرجى وصف أثر اخلطوات املتخذة و     ). 37 الصفحة(اختيار وظائف غري تقليدية     
  .مت حتقيق األهداف املتوخاةكان قد 

عـدالت  املويرجى توفري بيانات إحصائية حديثة مفصلة حسب نوع اجلنس تـبني              - 18
فيها على مجيع مسـتويات     بقائهن   والكتابة والتحاقهن باملدارس و    ةملام البنات بالقراء  العامة إل 
تمعـات احملليـة    مع مرور الوقت واالختالفات يف ا     املرصودة   فضالً عن االجتاهات     ،التعليم

  .احلضرية والريفية
  11املادة     

يالحظ التقرير أن للمرأة احلق يف املساواة يف األجر عن األعمال املتسـاوية القيمـة                 - 19
 1974مـايو   / أيـار  17مبوجب قانون العمل واالتفاق اجلماعي العام للعمـل املـؤرخ           

ى العمـل يف القطـاعني    هل تنطبق هذه األحكام بقدر متساٍو عل      ف). 49 و   48الصفحتان  (
ملعمـول  احلكومي واخلاص، وإن كان األمر كذلك، يرجى وصف التدابري اليت خطط هلا أو ا             

  .لضمان إنفاذها وتنفيذها الفعالا 
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ومبينـة  ويرجى توفري معلومات إحصائية حديثة، مفصلة حسـب نـوع اجلـنس               - 20
اإلمجاليـة للمـرأة يف القـوة       املشاركة  يشار فيها إىل    مع مرور الوقت،    لالجتاهات احلاصلة   

  .العاملة، حسب املهنة، يف قطاعي العمل احلكومي واخلاص
ويرجى توفري معلومات عن مشاركة املرأة يف القطاع غري الرمسي، مبا يف ذلك عـدد                 - 21

  .مات يف االقتصاد الرمسيالنساء يف االقتصاد غري الرمسي باملقارنة مع املستخِد
  12املادة     

السجن ملدة  ، وأنه يفضي إىل عقوبة      تقرير أن اإلجهاض حمرم مبوجب القانون     يفيد ال   - 22
 فرنـك ألي  720 000 و 36 000تتراوح بني ستة أشهر وسنتني وغرامة تتراوح بـني   

وليس واضحاً من التقرير كـم امـرأة        ). 29 الصفحة(مبحاولة إجهاض نفسها    تدان  امرأة  
 64الصفحتان  (ري الشرعية   يات اإلجهاض غ  تقضي سنوياً بسبب املضاعفات الناجتة عن عمل      

 الذي  1920يوليه  / متوز 31حالة مشروع القانون املتعلق بإلغاء قانون       بيان  يرجى  ). 65 و
  ).20 و 17 و 13الصفحات (مينع احلث على اإلجهاض والدعاية لوسائل منع احلمل 

 بعـد   “شجعةالنتائج ليست جد م   ”ويالحظ التقرير أنه، رغم أنشطة التوعية، فإن          - 23
وعلى ضـوء زيـادة     ). 63 الصفحة(اإليدز  كافحة  مرور عشر سنوات على بداية برنامج مل      

عـن  اإليدز وإحجام كل من النساء والرجال       /فريوس نقص املناعة البشرية   اإلصابة ب حاالت  
، يرجى توفري معلومات أكثر دقة فيمـا يتعلـق          )63-61الصفحات  (استعمال الرفاالت   

 للصحة اإلجنابية واجلنسية لكل من النساء والرجال والشباب، فضـالً           بوجود برامج تعليمية  
  .تيسرها وحمتواها املوضوعي وأثرهامدى عن 
ويالحظ التقرير أن عدداً من املشاريع اليت تستفيد منها النساء والبنات توجد قيـد                - 24

أجل شـباب   الصحة اإلجنابية من    ” و   “أمومة أكثر أمناً  ”التخطيط أو التنفيذ مثل مشروعي      
يرجى وصف الوضع احلايل هلذه الربامج وكـذا طبيعتـها   ). 60 و  20الصفحتان   (“سعيد

  .ونطاق تطبيقها وأثرها
بني املناطق الريفيـة  القائمة الفوارق بيان ويرجى توفري معلومات حديثة، مبا يف ذلك          - 25

النفاسـية،  ات مع مرور الوقت، بشأن معدالت وأسباب الوفياحلاصلة  واحلضرية واالجتاهات   
 وسـائل منـع احلمـل     ب وسوء التغذية واملعرفة     ، والعمر املتوقع  ، واالعتالل ،ووفيات الرضع 

  .واستعمال هذه الوسائل
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  13املادة     

حسبما يشري التقرير، حيظى الرجال يف بنن باألولوية علـى النسـاء فيمـا يتعلـق              - 26
أيضاً أن املوظفات املدنيات    رير  التقويالحظ  ). 67الصفحة  (باحلصول على البدالت العائلية     

 أو معالني يعتربن بدون     ألن على املعاشات واملرتبات  للضريبة التصاعدية   يدفعن مبلغاً أعلى    
على املوظفات املدنيات اللـوايت     يتعني  ومن غري الواضح ما إذا كان       . )21 الصفحة (أطفال

بلغاً أكرب فيما خيص الضـريبة      بدالت عائلية أن يدفعن م    حيق هلن تلقي    يرأسن أسراً معيشية و   
يرجى تفسري ما إذا كانت احلكومة تنوي اعتماد تدابري         . على املعاشات واملرتبات  التصاعدية  

، لضمان املساواة بني املرأة والرجل يف فرض الضرائب وتوزيع االسـتحقاقات االجتماعيـة            
  .ومىت ستقوم بذلك

ري احلكومية اضطلعت بسلسلة مـن     ويالحظ التقرير أن كال من الدولة واملنظمات غ         - 27
ملنح االئتمانات املتناهية الصغر، مما يشكل ابتكارات مهمة يف زيادة وصول املرأة إىل             املشاريع  
وليس واضحاً من التقرير أي نوع مـن الـدعم العملـي            ). 69-67الصفحات  (االئتمان  

ئمـة لـدعمهن يف     والربناجمي جرى توفريه ملنظمات األعمال احلرة، وما هي التـدابري القا          
  القطاعات املتنوعة وغري التقليدية؟

  14املادة     

ا اللجنـة   تضطلع  يرجى توفري املزيد من املعلومات بشأن الواليات واألنشطة اليت            - 28
املرأة يف إدارة التنمية الزراعيـة والريفيـة        املعنية ب وحدة  ال و ،الوطنية إلدماج املرأة يف التنمية    

  ).19 و 17الصفحتان (  الريفيةوزارة التنميةلتابعة ال
 وما إذا كانـت     ،سياسة وطنية للتنمية الريفية   بيان ما إذا كان يعمل حاليا ب      يرجى  و  - 29

 وعلى تركيز خاص على املرأة الريفيـة لتعزيـز          ،حتتوي على منظور جنساين   هذه السياسة   
 واملياه النظيفة   الصحيةالرعاية   إىل التعليم وخدمات     ا من خالل زيادة وصوهلا    مستوى معيشته 

 فضالً عن املشاركة يف عمليات صنع       ،واملرافق الصحية والفرص االقتصادية وملكية األراضي     
  .القرار املتعلقة بتخطيط التنمية

  16 و 15املادتان     

يذكر التقرير أن السن األدىن للزواج خيتلف مبوجب القانون العريف من الفتيـات إىل                - 30
فهـل  . حالً هلذا التفاوتال يقدم  ) 86الصفحة  (فراد واألسرة   األالفتيان وأن مشروع قانون     

  ملساواة يف سن الزواج للمرأة والرجل؟تقضي باتنوي احلكومة اعتماد تدابري 
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ويالحظ التقرير أن قانون بنن يتضمن تعاريف خمتلفة ويضع متييزات تأديبيـة للزنـا            - 31
فهل تنـوي احلكومـة إدخـال       ). 28 الصفحة(الزوج أو الزوجة    مرتكبه  حسبما إذا كان    

  تعديالت تشريعية إللغاء هذه االختالفات التمييزية ضد املرأة؟
رغم أن القانون يعترف مبساواة املرأة يف حقوق اإلرث وامللكية، فإن املقرر اخلاص             و  - 32

يف بعـض   املـرأة   مينع العرف احمللي    ”العنف ضد املرأة يالحظ أنه من الناحية العملية         املعين ب 
ويذكر التقرير أن القوانني     .“)E/CN.4/2003/75/Add.1( ناطق من وراثة املمتلكات العقارية    امل

 اللوايت تشـكلن  “وترفض مجيع احلقوق يف اخلالفة أو اإلرث للبنات ”العرفية تورث الذكور    
فمـا هـي     ).78 و   13 و   17الصفحات   (“من ممتلكات الرجل وإرثه   جزءا  ”كزوجات  

  مان املساواة بني املرأة والرجل يف مسائل اخلالفة واإلرث؟التدابري اليت اختذت لض
  الربوتوكول االختياري    

الربوتوكول االختياري التفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييـز ضـد   وقعت بنن    - 33
أي تقدم حنـو التصـديق   بيان ما إذا كان قد حدث    يرجى  . 2000مايو  / أيار 25 يف   املرأة
  .عليه
  


