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  مقدمة    
 مبدأ املساواة بني املـواطنني دون       ١٩٩٠ديسمرب  / كانون األول  ١١كّرس دستور     -١

ياسي أو املركـز االجتمـاعي،      العرق أو اجلنس أو الدين أو الرأي الس        متييز بسبب املنشأ أو   
ولذلك صّدقت بنن، وفاء ملبادئها     .  أساسياً للدميقراطية واحترام حقوق اإلنسان     باعتباره مبدأً 

الدستورية، على عدد من الصكوك الدولية ذات الصلة حبقوق اإلنسان، ومنها اتفاقية القضاء             
 ١٢ُصـدق عليهـا يف     وتكرس هذه االتفاقيـة الـيت       . على مجيع أشكال التمييز ضد املرأة     

وتلتزم الدولة من مث باحترام حقـوق املـرأة         .  املساواة بني الرجل واملرأة    ١٩٩٢مارس  /آذار
  .الواردة يف االتفاقية ومحاية تلك احلقوق وإعماهلا

واختذت دولة بنن العديد من التدابري الكفيلة بالقضاء على السلوكات واملمارسات              -٢
ه التدابري أيضاً حتقيق حتسن ملموس يف وضعية املرأة، بأن متـنح     وتتيح هذ . اليت متيز ضد املرأة   

كال اجلنسني فرصاً متكافئة على النحو الوارد يف شىت الوثـائق واالسـتراتيجيات املتعلقـة               
 ٢٠٠٦سيما أحدثها، أال وهي املبادئ التوجيهية الستراتيجية التنمية للفترة مـن      ال بالتنمية،

ز حقوق املرأة، ترمي هذه املبادئ التوجيهية عملياً إىل النهوض           يتعلق بتعزي  فيماو. ٢٠١١إىل  
تفتـق   بتعليم املرأة وتدريبها، واالعتراف بقيمة عملها وبالثقافات أو التقاليد اليت تشجع على     

  .قدراهتا، وتعزيز املساواة بني اجلنسني ومتكني املرأة اقتصادياً
 والقيود األخالقية والعرفية اليت ما زالت       يواكبها اجملتمع   ال بيد أن املبادئ الدستورية     -٣

وهذه حقيقة سوسيولوجية تفسر تأخر     . حتكمه وغالباً ما تشكل عراقيل أمام احترام القانون       
الرجال عن قبول هذه القواعد الدستورية وتطبيقها، بل إهنا ُتتخذ مـربراً ملـوقفهم املقـاوم      

 اختاذها تدابري رامية إىل تقليص التفاوتات       وهلذا بالرغم مما بذلته الدولة من جهود يف       . للتغيري
بني الرجل واملرأة، بل والقضاء عليها، ظل التمييز ضد املرأة أحد العراقيل الرئيسية اليت حتول               

  .دون مشاركة املرأة يف تنمية البلد
فالثقافة اليت نشأن فيها    . وحىت النساء أنفسهن يقاومن التغيري الذي يفرضه الوقت احلاضر          -٤
ربية اليت تلقينها، إضافة إىل الدين، كلها قيود تبقيهن حبيسات وضـع الفتـاة، والزوجـة،                والت
وهذا ما يفسر استمرار العديد من      . فال متلك املرأة إدراكاً واضحاً لوضعها كامرأة وإنسان        .واألم

  . أةوغالباً ما تكون هذه التفاوتات على حساب املر. التفاوتات يف العالقات بني الرجل واملرأة
وبالرغم من ذلك كله، جيدر التنويه إىل أن مثة تطوراً ملموساً قد حدث منذ عهـد                  -٥

التجديد الدميقراطي يف جمال مكافحة أشكال امليز ضد املرأة، وإن كان ما يزال يتعني بـذل                
  .ففي األوساط الريفية، ما زالت الصور النمطية واألعراف متيز ضد املرأة. الكثري

تقرير الدوري الذي تقدمه بنن بشأن تنفيذ اتفاقية القضاء على مجيـع            ويتيح هذا ال    -٦
استعراض حصيلة الوضـع      للبلد ٢٠٠٨ و ٢٠٠٥أشكال التمييز ضد املرأة يف الفترة ما بني         

يزال يتعني بـذهلا للوفـاء        ال القانوين للمرأة، وتقييم مدى التقدم احملرز، وحتديد اجلهود اليت        
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 عمـالً   ٢٠٠٩أبريـل   /ي هذا التقرير، الذي سيقدم يف نيـسان       ويراع. بااللتزامات الدولية 
املالحظات اخلتامية للجنة املعنية بالقضاء على التمييز ضد املـرأة، بعـض حقـائق               بأحدث

  .لعرض الوضع احلايل يف بنن  اليت ميكن أن يستعان هبا٢٠٠٩وبيانات عام 
ـ    ويشمل اجلزء األول من التقرير وصفاً موجزاً عن         -٧ صر علـى تنـاول     البلـد يقت

أما اجلزء الثاين فيتناول مواد اتفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييـز            . املستجدات األخرية 
وباإلضافة إىل ذلك، ينبغي التنويه إىل أن جل املعلومات الواردة يف هذا التقريـر              . ضد املرأة 

  . الوثيقةدون إيراد حواش يف يشار إليها مباشرة يف منت النص مستقاة من مصادر حكومية

  اجلزء األول    
  وصف بنن

وقد استعرض التقريـر  . ٢٠٠٨ و٢٠٠٥يغطي هذا التقرير الفترة املمتدة بني عامي          -٨
ومع هذا جيدر تقدمي نبذة موجزة عمـا شـهدته          . األويل احلالة اجلغرافية والسياسية يف بنن     

باشر علـى تنفيـذ   األعوام األربعة األخرية من أحداث بارزة قد تؤثر بشكل مباشر أو غري م 
  . اتفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييز ضد املرأة

  من الناحية الدميغرافية    
، ٢٠٠٦يونيـه   /يالحظ اعتماد إعالن السياسة السكانية جبمهورية بنن يف حزيران          -٩

هتيئة الظروف املالئمة لتمكّن النساء من املشاركة       "الذي يرمي، من خالل هدفه التاسع، إىل        
  ." كامل يف عملية التنمية والتمتع بالثمار اليت تترتب عنهاعلى حنو

       وباإلضافة إىل ذلك، قّدر معهد اإلحصاء والتحليل االقتـصادي تعـداد الـسكان               -١٠
 ٤ ٢٠٣ ٥٤٨    ب، وقُدر عدد السكان مـن النـساء         ٢٠٠٨ نسمة يف عام     ٨ ٢٢٤ ٦٤٢    ب

؛  يف املائـة   ٤٨,٩ نـسمة أي     ٤ ٠٢١ ٠٩٤  ب ومن الرجال    ) يف املائة  ٥١,١٠أي  ( نسمة
؛ )يف املائة  ٣,٢أي   (٢٠٠٧  إىل عام  ٢٠٠٢نسبة النمو السنوي للسكان من عام        تتغري ومل

، وهو مرتفع بشكل طفيف لـدى  ٢٠٠٧ يف عام سنة ٦٠,٨وبلغ العمر املتوقع عند الوالدة    
  ). سنة٥٨,٦(مقارنة بالرجال ) سنة ٦٢,٩(النساء 

  من الناحية السياسة    
اجلولـة  (مـارس   / آذار ٥ت بنن تنظيم رابع انتخابات رئاسية دميقراطية، يف         شهد  -١١

، أسفرت عن انتخاب رئيس جديـد،       )اجلولة الثانية  (٢٠٠٦مارس  / آذار ١٩مث يف   ) األوىل
 واالنتقـال   ٢٠٠٧ مـارس / آذار ٣١الدكتور بوين يايي؛ وتنظيم انتخابات تشريعية يف         هو
        / نيـسان  ٢٠اء ثاين انتخابـات بلديـة ومجاعيـة يف          الوالية التشريعية اخلامسة؛ وإجر    إىل

              حلقها تنصيب اهليئات احمللية املنتخبة؛ وجتديد وتشكيل احملكمـة الدسـتورية            ٢٠٠٨أبريل  
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 ؛٢٠٠٩يونيه  / حزيران ١٠؛ وجتديد وتشكيل حمكمة العدل العليا يف        ٢٠٠٨يونيه  / حزيران ٧يف  
؛ وجتديد وتشكيل   ٢٠٠٩يوليه  / متوز ١٧ي واالجتماعي يف    وجتديد وتشكيل اجمللس االقتصاد   

  .٢٠٠٩يوليه / متوز٢٠ البصرية واالتصاالت يف -اهليئة العليا للوسائل السمعية 

  من الناحية االجتماعية واالقتصادية    
 ٢٠٠٦للفترة مـن    ( املبادئ التوجيهية الستراتيجية التنمية      ٢٠٠٦اعتمدت بنن يف عام       -١٢
، "تعزيز الرأمسال البشري لتحسني إنتاجية االقتصاد الـوطين " يهدف أحدها إىل    ، اليت )٢٠١١إىل  

  ."تعزيز املساواة بني اجلنسني ومتكني املرأة"وتفعيله يتم بأمور منها 
             ات ملكافحة الفقـر، وغالبـاً مـا اسـتندت يف           يواخنرطت بنن يف تنفيذ استراتيج      -١٣

 )٢٠٠٤-٢٠٠٢(ن الفقـر األوىل والثانيـة للفتـرتني         ورقيت استراتيجية احلد م    ذلك إىل 
، )٢٠٠٩-٢٠٠٧(للفترة   استراتيجية النمو من أجل احلد من الفقر        أو )٢٠٠٦-٢٠٠٨(و

تعزيز املساواة  "، عرب طرق منها     "تعزيز احلماية االجتماعية  "اليت ترمي إىل حتقيق هدفني منهما       
  ."املرأة بني اجلنسني ومتكني

 خالل شىت استراتيجيات احلد من الفقر تنفيذ األهداف اإلمنائية          وتواصل الدولة من    -١٤
تعزيز املـساواة بـني     " واليت ينص ثالثها على      ٢٠٠٠لأللفية، اليت انضمت بنن إليها يف عام        

  . "اجلنسني ومتكني املرأة
 إىل أن مؤشر التنمية البـشرية يف        ٢٠٠٧خالصة اإلحصاءات السكانية لعام      وتشري  -١٥

 ٠,٥٠٢، ليصل إىل    ٢٠٠٦ يف عام    ٠,٤٧١ إىل   ٢٠٠٥ يف عام    ٠,٤٦٨من  بنن قد تطور    
 بلداً يف سلم مؤشر التنمية البشرية،       ١٧٧ من أصل    ١٦٢وتشغل بنن املرتبة    . ٢٠٠٧يف عام   

، حصل تباطؤ يف النـشاط    ٢٠٠٥ويف عام   . حيث يعيش زهاء ثلث سكاهنا حتت خط الفقر       
البلـد انتعـاش يف     يف املائة، مث ُسجل يف٢,٩ االقتصادي إذ وصلت نسبة النمو احلقيقي إىل  

. ٢٠٠٧يف املائة يف عام      ٤,٦، و ٢٠٠٦يف املائة يف عام      ٣,٨بنسبة منو حقيقي بلغت      النمو
  .٢٠٠٧ يف املائة يف عام ١,٣ إىل ٢٠٠٦يف املائة يف عام  ٣,٨واخنفضت نسبة التضخم من 

  اجلزء الثاين    
  نية بالنسبة لالتفاقيةيوضع املرأة البن

بالرغم من اجلهود املتواصلة اليت تبذهلا دولة بنن من الناحية القانونيـة واملؤسـسية                -١٦
يعرقـل اإلرادة    لتحسني وضع املرأة، ما زال تأثري التقاليد واملمارسات االجتماعية والثقافية         

  .السياسية الرامية إىل تقليص التفاوتات املستمرة اليت ميتد عمرها قروناً، على حساب املرأة
بيد أن الدولة تظل متشبثة بإرادهتا تصحيح هذا الوضع الذي مييز ضد املرأة وال خيدم                 -١٧

  .مسار التنمية الذي اخنرط فيه البلد
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  ١املادة     
  تعريف التمييز ضد املرأة

  اعتراف الدستور مببدأ املساواة  )أ(    
ج يف دستورها يف    تدين بنن، بانضمامها إىل االتفاقية، امليز وتلتزم بأن تدرج أو تدم            -١٨

أي نص مالئم آخر، تشريعي أو تنظيمي، مسألة املساواة بني اجلنسني، وبأن تعتمد معـايري               
تشريعية أو أية تدابري أخرى مالئمة، بل وحىت عقوبات، هبدف القضاء على كل شكل مـن               

  .أشكال امليز ضد املرأة أو حظره
 فقد حرصت على أن يكرَّس      ١٩٩٢مارس  / آذار ١٢وإذ صدقت بنن على االتفاقية يف         -١٩

 ١٩٩٠ديـسمرب  / كـانون األول ١١ املـؤرخ  ٠٣٢-٩٠مبدأ املساواة أمام القانون يف القانون      
الدولـة تكفـل   " منه علـى أن  ٢٦وينص هذا القانون يف املادة  . واملتضمن دستور مجهورية بنن   

ملرأة سواسية أمـام    والرجل وا ..  .على أساس اجلنس   ... املساواة للجميع أمام القانون دون متييز     
تكفـل ملواطنيهـا الوصـول    ... " منه أن الدولة ٨ويوضح القانون أيضاً يف املادة    . "... القانون
  ."قدم املساواة إىل الصحة والتعليم والثقافة واإلعالم والتدريب املهين والعمالة على

  التقدم احملرز )ب(    
 ٠٧-٢٠٠٢تضمن القانون رقـم     يف املسائل املتصلة باألحوال الشخصية واألسرة، ي        -٢٠

 واملتضمن قانون األفراد واألسرة، مبـادئ املـساواة وفقـاً    ٢٠٠٤أغسطس  / آب ٢٤املؤرخ  
، )١٢٢املادة  (ويلغي أيضاً زواج السِّلفة     . للدستور، ويقلص بذلك من التمييز بصورة ملموسة      

، وينص  )١٢٣ملادة  ا(ويرفع احلد األدىن لسن الزواج لدى الرجل واملرأة إىل سن الثامنة عشرة             
، والسلطة األبوية واملساواة يف حقوق اإلرث بني األبنـاء          )١٤٣املادة  (على الزواج األحادي    

) ١٤٢املـادة   (وينص على أن املهر يتسم بطابع رمزي        ). ٦٠٤ و ٥٩٤املادتان  (ذكوراً وإناثاً   
  ).١٧٣املادة (وعلى أن كال الزوجني يتمتعان بكامل األهلية القانونية 

  استمرار أشكال التمييز يف املمارسات االجتماعية والثقافية   )ج(    
بالرغم مما أحرز من تقدم نسيب يف املساواة القانونية، تظل املساواة الفعليـة بعيـدة                 -٢١

ميكـن بلوغهـا إال بـشق         ال املنال، وتندرج ضمن دينامية التغيري االجتماعي، وهي عملية       
 ٢٠٠٧يف عـامي    (نون األفـراد واألسـرة      وقد أشارت دراسات صدرت قبل قا     . األنفس

ففي بنن ما زالت األعراف والتقاليد      . إىل استمرار ظاهرة أعمال العنف ضد املرأة      ) ٢٠٠٨و
واألديان هتيمن على احلياة االجتماعية، وحتظى بنفوذ يساهم يف توليد واستدامة ممارسات متيز             

لعنف خشية أن حيـل هبـا عقـاب         فُتسلِّم املرأة أمرها وتتعرض جلميع أعمال ا      . ضد املرأة 
  .األسالف أو اآلهلة الذي تنذر به الشعائر الدينية أو التقليدية
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ويتعلق األمر  . ٢٠٠٨ و ٢٠٠٧وتستند إىل ثالث دراسات بشأن بنن أجريت يف عامي            -٢٢
 حكومة بنن وصـندوق     ٢٠٠٨بالتقرير حول حالة سكان بنن ومستقبلهم الذي أصدرته يف عام           

 الذي صدر يف    Empower((وتقرير الدراسة األساسية ملشروع إمباور       سكان،األمم املتحدة لل  
 ٧٧ مجاعة من أصل     ١٣وتعتمد هذه الدراسة على عينة من       . ٢٠٠٨ديسمرب  /كانون األول 
) Care International(إمباور مشروٌع نفذته منظمة كـري الدوليـة          ومشروع. مجاعة يف بنن  

رة والتضامن الوطين، وبتمويل من وكالـة التنميـة         احلكومية بالشراكة مع وزارة األس     غري
التابعة للواليات املتحدة، وذلك لدعم تنفيذ السياسات والقوانني الرامية إىل احتـرام             الدولية
وتدعم نتائَج هذه الدراسة االستقصائية دراسة أخرى أجراها مرصد األسـرة           . املرأة حقوق
 حالياً قيد النشر تقرير هذه الدراسة األخـرية،         ويوجد. والطفل، التابع لوزارة األسرة    واملرأة

اليت أجريت بدعم تقين ومايل من صندوق األمم املتحدة للسكان، واهليئة التعاونية اهلولندية،             
وسفارة الدامنرك، واهليئة التعاونية السويسرية، واليونيسيف، ووكالة التنمية الدولية التابعـة           

ويتعلق األمر أخرياً باملـسح الـسكاين       . كري الدولية للواليات املتحدة، وخطة بنن، ومنظمة      
  .٢٠٠٧نوفمرب /والصحي األخري الذي نشر يف تشرين الثاين

  تعدد الزوجات    
 ٤٥يقـع علـى    تصنف دراسة مشروع إمباور تعدد الزوجات باعتباره عنفاً نفسياً    -٢٣
زلـة    املرأة أدىن مـن   املائة من النساء املستجوبات، ومن أبشع مظاهر االعتقاد السائد بأن            يف
  . الرجل من
والزواج باإلكراه يتخذ . وتعد زجيات اإلكراه أيضاً شكالً من أشكال العنف النفسي        -٢٤

  : أحد األشكال التالية
ُتستشار زوجة املستقبل إطالقاً يف اختيار زوجها؛   ال:الزواج باإلكراه باملعىن البسيط •

متلك حىت  وال. رط من أبيها أو أسرهتا بل إن هذا األخري ُيفرض عليها بال قيد وال ش         
  .إعطاء املوافقة

وهي ممارسة سائدة يف بعض املناطق يف مشال بنن، وخاصة يف كوبلي            : زواج التبادل  •
أسرة األوىل ابنتها    فتعطي. ويربم هذا الزواج بني أسرتني تتبادالن أبناءمها      . ونواحيها

اء ابنة هلا لألسرة األوىل مـن أجـل   للزواج لألسرة الثانية اليت تلتزم يف املقابل بإعط    
إىل إدامة   وهكذا ينشأ دين موضوعه الفتاة الصغرية وتؤدي ضرورة تسديده        . الزواج
  .زواج التبادل مؤسسة

باتفاق مـع بعـض ذوي     تقوم أسرة زوج املستقبل،   : الزواج عن طريق االختطاف    •
زال هذا الشكل من    وال ي . الفتاة الصغرية، باختطاف الفتاة قصد البناء هبا يف الزواج        

  .الزواج دون املوافقة سائداً يف غرب بنن
إىل املعتقدات السائدة، على قدر أكـرب       اً   استناد ،الزواج هذه  وتبعث خمتلف أشكال    -٢٥

  .الفتيات الالئي وهنب للزواج أمن يعتقد أهنا تكفل من االطمئنان لدى األسر وتشكل تدابري
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  زواج السِّلفة    
يتجـزأ    ال وباعتبارها جزءاً .  يف القانون العريف متاعاً ميلكه زوجها      كانت املرأة تعترب    -٢٦

وعنـدما تتـوىف    . من املرياث، فقد كانت ترغم عند وفاة زوجها على الزواج من قريب له            
وهذا . املرأة، فإنه ميكن لزوجها، باسم التضامن األسري، أن يتزوج من أخت زوجته املتوفاة            

وُتالَحظ أشكال القران هذه خصوصاً يف املناطق الـيت         . ما يعرف بالزواج من أخت األرملة     
  .يكون فيها تقدمي املهر ضرورياً قبل الزواج

  طقوس الترمُّل    
تشكل طقوس الترمل اليت متارس على املرأة يف حال وفاة زوجها أمثلة صارخة على                -٢٧

 من امرأة   ففي الوقت الذي حيظى فيه األرمل بصحبٍة وعناية خاصة        . العنف الذي تتعرض له   
وُتحظر . أخرى تستخدم بغرض طرد روح املتوفاة، فإن األرملة تظل حبيسة بيتها ألشهر عدة   

عليها أيضاً أمور منها أال تتزين، وأال تستحم، وأال تتعطر، أو خترج من بيت الراحل خـالل      
وجيب عليها باإلضافة إىل ذلك أن تتحمل شىت أشكال         . عدة أيام، بل أشهر حسب احلاالت     

 وفاءها له قيد حياته، وتثبت بوجه خاص أهنا ليـست           املتويفدمات لتثبت ألسرة الزوج     الص
مسؤولة عن وفاته، بأن تقبل على سبيل املثال بأن تنام قرب جثمانه، وبأن تبكيه كل صباح،                

  .إخل دليالً على مودهتا له، وبأن تشرب من املاء الذي غُسلت به جثة اهلالك،

  قوس التطهريرأة لزوجها وطخيانة امل    
ال يعاقب أبداً علـى     " من القانون العريف بصورة قطعية أنه        ١٣٧بينما تصرح املادة      -٢٨

 يف املقابل صراحة خيانـة الزوجـة        ١٣٥حتظر املادة    ،"اخليانة الزوجية اليت يرتكبها الزوج    
ـ          وقد يصل األمر عند مجاعة الباريبا      .لزوجها ا إىل حد جلد املرأة على املأل وينطـق بطالقه

ويف مقاطعايت أتالنتيك وأوميه، يكتفي الـزوج بتعـويض         ).  من القانون العريف   ١٤٥املادة  (
وغالباً ما تكون طقوس غسل العار مهينة وحاطة بالكرامة وتفضي          .  املرأة "لعار  غسالً"ُيدفع  

  . للمرأة الزانية"املوت االجتماعي"عموماً إىل نوع من 
ـ  ٢٠٠٩ومبوجب قرار اختذ يف عام        -٢٩ عت احملكمـة الدسـتورية حـداً هلـذا       ، وض

ومنذ وقتئذ، مل تعـد     . عندما صرحت بأن قمع زنا املرأة يتسم بالتمييز ضد املرأة          اإلجحاف
  .املرأة تتابع من أجل هذه املخالفة

  نف اللفظي والنفسيالع    
 ٢٠٠٨ديسمرب  /تسترشد الدراسة األساسية ملشروع إمباور اليت نشرت يف كانون األول           -٣٠

يف ، أعـدهتا منظمـة دور املـرأة         "إعمال حقوق املرأة يف منطقة غرب أفريقيا      " عنواهنا   بإصدارة
 ١٩٩٩يونيـه  / حزيـران ١٨والتنمية يف أفريقيا، وهي منظمة غري حكومية أنـشئت يف    القانون
بالنهوض حبقوق املرأة، هبدف تعريف أعمال العنف النفسي باعتبارها أشكاالً من العنـف              وتعىن

  . رفاه املرأة النفسي والعقليعلىاليت تؤثر 
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وذكرت النساء الالئي استجوبن خالل الدراسة أن أعمال العنف اللفظي والنفـسي          -٣١
، والتهديدات  ) يف املائة من املستجوبات أقررن هبا      ٧٦(لدرجة أمهيتها يف الشتائم     اً  تتمثل تبع 

 ٤٥( وتعدد الزوجات ،) يف املائة٤٨(، والضغوطات ) يف املائة٥٤(، واخلوف   ) يف املائة  ٥٧(
، والتطليـق   ) يف املائة  ٢٤(مربر هلا     ال ، واالنتقادات اليت  ) يف املائة  ٣٩(، والترهيب   )يف املائة 

 يف ٢٠(، والعزلـة  ) يف املائة٢٢(، واهلمز واللمز    ) يف املائة  ٢٢(، واالبتزازات   ) يف املائة  ٢٣(
، وأعمال السحر والـشعوذة     )ملائة يف ا  ١٩(والنبز باأللقاب    ،) يف املائة  ١٩(، والتملك   )املائة

والقـذف  /، واالهتامات املغرضة) يف املائة١٨(، واألفعال املقللة من شأن املرأة ) يف املائة  ١٨(
  ). يف املائة١٣(، والتضليل ) يف املائة١٤(واألكاذيب 

  العنف البدين    
ممـن  للعنف البدين النساء الالئي يعشن يف إطار صلة زواج رمسي وغريهن             تتعرض  -٣٢

املستجوبات يف إطـار دراسـة       وذكرت النساء  .يعشن خارج إطار الزواج على حد سواء      
 ٦٦(ويتمثل يف الصفعات     ميارس على النساء واألطفال،    أن العنف اجلسدي   مشروع إمباور 

 يف  ٥٣(،  )خلإحزام، عصا، فانوس، ساطور، قنينـة،       (، والضرب باستعمال شيء     )يف املائة 
، ) يف املائـة   ١٣(، والـوخز    ) يف املائـة   ٣٧(، والركالت   ) املائة  يف ٤٧(، واللكمات   )املائة

 يف  ١٠وقد أشار ما يقل عن      ).  يف املائة  ١٨(وتورمات   ) يف املائة  ٣٧(إىل كدمات    ويؤدي
املستجوبات أيضاً إىل مظاهر أخرى للعنف، ومنها نتف شعر املرأة، والعض،            املائة من النساء  

ويضاف .  إخل رائم القتل، واخلنق، ومحامات الكربيت،    واحلروق، ويل الذراع أو كسرها، وج     
  . إخلإىل كل هذه املظاهر الضرب بالعصا، والتشوهات البدنية،

، الذي أجـراه معهـد   ٢٠٠٦وجتدر اإلشارة إىل أن املسح السكاين والصحي لعام      -٣٣
تقر ) ئة يف املا  ٤٧(اإلحصاء والتحليل االقتصادي، بّين أن زهاء امرأة واحدة من كل امرأتني            

 يف  ٥٠(ويف نصف احلاالت    . بأن يضرب الزوج زوجته ألحد األسباب املذكورة على األقل        
، صرحت النساء أهنن يعتربن أمراً عادياً أن ترفض املرأة معاشرة زوجهـا ألي سـبب                )املائة

  .كيفما كان
إمباور أن التحرش اجلنسي يـأيت يف        اليت أجريت يف إطار مشروع     وبينت الدراسة   -٣٤
). املـستجوبات   يف املائة من النـساء     ٣٧وهذا أمر أقرت به     (مة مظاهر العنف اجلنسي     مقد
 أقررن بوجـود التحـرش اجلنـسي يف األمـاكن الـيت             ١٩٩٥ امرأة من أصل     ٧٣٧ فـ

  يف املائة من النـساء     ٢٠أقرت هبا   (وتتبع التحرَش اجلنسي أعمالُ عنف      . الدراسة استهدفتها
  ). يف املائة١٠(، وزنا احملارم )املستجوبات

ويالحظ أن ختان البنات من أكثر ممارسات تشويه األعضاء التناسلية لألنثى الـيت               -٣٥
 الـذي نـشره معهـد       ٢٠٠٦وأورد املسح السكاين والصحي الثالث لعام        .تسود يف بنن  

 أن ما يزيد قليالً عن امـرأة        ٢٠٠٧نوفمرب  /اإلحصاء والتحليل االقتصادي يف تشرين األول     
وتتفـاوت ممارسـة    . صرحت بأهنا تعرضـت للختـان     )  يف املائة  ١٣(اء   نس ١٠أصل   من



CEDAW/C/BEN/4 

GE.12-41494 10 

وتسجَّل يف مقاطعات بورغـو     . ثينالبنات تفاوتاً كبرياً حبسب املقاطعات واالنتماء اإل       ختان
 يف املائة يف مقاطعة بورغو،      ٥٩(ودونغا وأليبوري أكرب نسب النساء الالئي يتعرضن للختان         

 يف املائة من النساء     ١وتتعرض نسبة تقل عن     ). عتني األخريني املائة يف كل من املقاط      يف ٤٨و
وختان البنات ممارسة شائعة    . إىل اخلتان يف مقاطعات مونو، وكوفو، وزو، وأتلنتيك، وأوميه        

           ،) يف املائـة   ٧٢(، ومجاعـة بيلـه      ) يف املائة من النساء    ٧٤حيث ختنت   (مجاعة الباريبا    عند
يالحظ أن انتشار ختان البنات حمدود جـداً         وخالفاً لذلك، ). ائة يف امل  ٥٣( أيوكبا   -ويو  

  .واجلماعات القريبة منهما ومجاعة فون لدى مجاعتني اثنتني مها، مجاعة أدجا
وقد . وُيستشف من خالل هذه الدراسة أن هناك تنامياً يف الوعي بشأن هذه الظاهرة         -٣٦

. يعتزمن أن يعرضن بناهتن للختـان      ال أهنن)  يف املائة  ٦٤(صرحت نسبة مرتفعة من النساء      
أهنم يؤيدون  )  يف املائة على التوايل    ٩٥ يف املائة و   ٩٣(وصرح جمموع الرجال والنساء تقريباً      

 عامـاً،   ٤٩ و ١٥ومن بني النساء الالئي تتراوح أعمارهن بني        . القضاء على هذه املمارسة   
. دع ممارسة ختـان البنـات      يف املائة منهن أهنن يعلمن بوجود قانون يف بنن ير          ٤٤صرحت  

 يف  ٧٠(من غريهن يف سائر املدن      )  يف املائة  ٧٩(والنساء يف كوتونو أكثر اطالعاً على األمر        
  ). يف املائة٦٠(ويف املناطق الريفية ) املائة
             يف ( امرأة استجوبن خالل املسح الـسكاين والـصحي الثـاين            ٦ ٢١٩ومن بني     -٣٧
ومن مث يبدو أن ممارسة ختان  . املائة منهن أهنن تعرضن للختان يف١٧، صرحت )٢٠٠١عام 

 يف املائـة  ١٣إىل ) ٢٠٠١يف عام ( يف املائة ١٧ إذ انتقلت من  اً،البنات تشهد تناقصاً تدرجيي   
ويالحظ بذلك تطور إجيايب يف الوضع بفضل تعدد اجلهود املتضافرة بـني            ). ٢٠٠٦يف عام   (

اليني واملنظمات غري احلكومية الوطنية والدولية من أجل ردع        احلكومة، والشركاء التقنيني وامل   
  .هذه الظاهرة

  ٣ و٢املادتان     
  مالئمة التزام الدول األطراف باختاذ تدابري

  التدابري التشريعية والتنظيمية ملكافحة العنف على أساس اجلنس  -أوالً  
مال العنف اليت ترتكب    استعرضت التقارير السالفةُ األحكاَم الدستورية اليت حتظر أع         -٣٨

ال جيوز إخـضاع  " منها على أنه ١ من الدستور يف الفقرة   ١٨وتنص املادة   . ضد كل إنسان  
، وتنص  "أي شخص للتعذيب وكافة اجلزاءات أو املعامالت القاسية أو الالإنسانية أو املهينة           

  ."لكل فرد احلق يف احلياة واحلرية ويف األمان على شخصه" منه على أن ١٥املادة 
ُصّوت على قانونني خاصني يتوافقان مع األحكام الدسـتورية          وباإلضافة إىل ذلك،    -٣٩
 بشأن الـصحة    ٢٠٠٣مارس  / آذار ٣ املؤرخ   ٠٤-٢٠٠٣ويتعلق األمر بالقانون رقم     . تلك

 املتصل مبنـع    ٢٠٠٣مارس  / آذار ٣ املؤرخ   ٠٣-٢٠٠٣اجلنسية واإلجنابية، وبالقانون رقم     
  .لألنثى يف مجهورية بننتشويه األعضاء التناسلية 
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 املتصل مبنع   ٢٠٠٦سبتمرب  / أيلول ٥ املؤرخ   ١٩-٢٠٠٦وُصّوت على القانون رقم       -٤٠
ُيَعـّد حترشـاً    "ومبوجب هذا القـانون،     . التحرش اجلنسي ومحاية ضحاياه يف مجهورية بنن      

كل فعل يقوم به شخص يصدر أوامر، أو رسالة، أو يوجه، بـصورة متكـررة،         ... جنسياً
ات، أو يفرض إكراهات، أو ميارس ضغوطاً، أو يستخدم أي وسيلة أخرى من أجـل               هتديد

احلصول من شخص آخر يف وضع مستضعف أو حتت إشرافه، على مزايا ذات طبيعية جنسية        
وقد ُنص على عقوبات جنائية ضد      . "لفائدته أو لفائدة الغري ضد إرادة الشخص املتحرش به        

، وضد من كان هلم علم بذاك التحرش        )٢١املادة  (ه  مرتكيب التحرش اجلنسي وشركائهم في    
وينبغـي أن يـشار أيـضاً إىل        ). ٢٣املادة  ( .. .اجلنسي ومل يبلغوا السلطات العمومية عنه     

 بشأن الوقاية من فريوس نقـص       ٢٠٠٦أبريل  / نيسان ١٠ املؤرخ   ٣١-٢٠٠٥رقم   القانون
    / نيـسان  ١٠ املؤرخ   ٠٤-٢٠٠٦ وعالجه ومكافحته، والقانون رقم      اإليدز/البشرياملناعة  
وينبغي كـذلك أن    .  بشأن نقل القّصر وقمع االجتار باألطفال يف مجهورية بنن         ٢٠٠٦أبريل  

 ١ املـؤرخ    MEPS/METFP/CAB/DG/SGM/SA/١٦يشار إىل القرار الوزاري املشترك رقم       
 املتصل بالعقوبات املطبقة ضد مرتكيب أعمال العنف اجلنسي يف         ٢٠٠٣أكتوبر  /تشرين األول 

  .املدارس ومؤسسات التعليم الثانوي العام والتقين واملهين، احلكومية واخلاصة منها

  التدابري العملية من أجل حتقيق املساواة بني اجلنسني  -ثانياً  
اخنرطت وزارة األسرة والتضامن الوطين، وهي الوزارة املعنيـة بالنـهوض بـاملرأة               -٤١

جملتمع املدين، يف أنشطة للتعريف هبـذه القـوانني         واملساواة بني اجلنسني، إىل جانب أعضاء ا      
وينبغي تنفيـذ أنـشطة     . وتوعية السكان بوجودها وبالعقوبات املطبقة عند انتهاك أحكامها       

.  يتعلق مبا هو قائم أصالً من القوانني اليت تردع ارتكاب أعمال عنف ضد املـرأة               فيمامماثلة  
والتقنيني العاملني يف اجملـال االجتمـاعي،       وجيب على املواطنني، ومنظمات اجملتمع املدين،       

وموظفي الصحة، وقوات األمن العام، والسلطات اإلدارية واألخالقية، أن يعملوا على إعالم            
السكان على نطاق واسع وتوعيتهم بوجود تلك القوانني ومبا لتطبيقها من أثر على النواحي              

  .االقتصادية واالجتماعية والثقافية والقانونية
اإلضافة إىل ذلك، جيب أن تواصل السلطات العموميـة بـذل جهـود لوضـع      وب  -٤٢

لفة، وطقوس الترمل، وااللتزام بإعـادة      زواج السِّ : تشريعات بشأن مواضيع أخرى من قبيل     
املهر، والوشم واالحتجاز، وزنا احملارم، واخليانة الزوجية، واالغتصاب الزوجي، والعراقيـل           

ب واإلياب بناء على املعتقدات التقليدية، وسائر أشكال سـوء          اليت تقيد حرية املرأة يف الذها     
  .املعاملة اجلسدية والنفسية الواردة أعاله

   يتعلق باألفعال املعادلة للعنف وردعهافيماالثغرات املوجودة يف التشريعات     
، شاركت منظمات غري حكومية     ٢٠٠٩نوفمرب  / تشرين الثاين  ٢٦يف يوم اخلميس      -٤٣

يف أشغال اجلمعية الوطنية، واقترحت على النواب قائمة من أعمـال العنـف         مناصرة للمرأة   
ويف حـال قبـول هـذه املبـادرة،         . املوجه ضد املرأة ميكن أن يصدر قانون بشأن جترميها        
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النواب مشروع قانون لقمع االغتصاب، واالعتداء اجلنسي علـى األطفـال، وزنـا          سيقدم
مال القوادة، وحتريض القّصر علـى الـدعارة،        احملارم، والتحرش اجلنسي، واإلجهاض، وأع    

  . إخلوتشويه األعضاء التناسلية لألنثى، والعنف النفسي،

  أنشطة الدعوة املوجهة حنو النواب    
روعيت يف جزء من مشروع قانون العقوبات الذي ُينتظر أن تصوت اجلمعية الوطنية               -٤٤
ل على ذلك، يرد يف مشروع القرار       وكمثا. الشواغل ذات الصلة بأعمال العنف ضد املرأة       عليه

عقوبته إىل السجن املؤبد عندما يكون متبوعاً بالتعـذيب      هذا تعريف صريح لالغتصاب وتصل    
  .بيد أن مسائل أخرى تتعلق بالعنف ضد املرأة مل تؤخذ بعني االعتبار. وأعمال وحشية

ر الـوارد   تدارك النقص احلاصل يف اإلطار القانوين، فإن مشروع إمبـاو          ومن أجل   -٤٥
ذكره أعاله، الذي تنفذه منظمة كري الدولية بالشراكة مع وزارة املرأة واألسرة، ومـشروع              
مبادرة حتقيق العدل والتحرر للمرأة، املنفذ بالشراكة مع وزارة العدل والتشريعات وحقـوق             

ريب اإلنسان، بتمويل من وكالة التنمية الدولية التابعة للواليات املتحدة، يكرسان شقاً لتـد            
ضباط الشرطة والقضاة على التعامل مع مسائل العنف القائم على نوع اجلنس، وتقدمي الدعم              

  .سيما النساء منهم  اللضحايا هذه األعمال،

  القضاء على التمييز ضد املرأة التدابري املؤسسية الرامية إىل  -ثالثاً  
ملساواة بـني    سياسة وطنية لتعزيز ا    ٢٠٠٩مارس  / آذار ١٨اختذت حكومة بنن يف       -٤٦

انظـر   ("...٢٠٢٥يف أفق عـام     ..."بلوغ اهلدف العام املتوخى حتقيقه       إىل اجلنسني تسعى 
وستتيح هذه السياسة القضاء على السلوكات واملمارسات اليت متيـز ضـد            ). ١٢الصفحة  

املرأة، وحتقيق حتسن ملموس يف وضعية املرأة، بأن متنح كال اجلنسني فرصاً متكافئـة علـى                
 .٢٠١١ إىل   ٢٠٠٦لوارد يف املبادئ التوجيهية الستراتيجية التنميـة للفتـرة مـن            النحو ا 
وقد ُصدق  . عن وثيقة السياسة الوطنية لتعزيز املساواة بني اجلنسني برامج ومشاريع          وستنبثق
  . على خطة عمل لتنفيذ هذه السياسة٢٠١٠يف عام 

نف ذكره على هياكل فرعيـة،    ويتوفر اجمللس الوطين لتعزيز املساواة بني اجلنسني اآل         -٤٧
اللجنة التوجيهية، وهي هيئة مشتركة بني الوزارات وتتبع لوزير التنمية؛ واللجنة التقنية،            : هي

وهي هيئة تعىن بتنفيذ السياسة ويترأسها وزير شؤون األسرة؛ ومرصد األسرة واملرأة والطفل،       
نـب الـشركاء يف التنفيـذ أي        وهو هيئة للمراقبة واإلنذار يف جمال تنفيذ السياسة؛ إىل جا         

الوزارات القطاعية، ومنظمات اجملتمع املدين، والسلطات الالمركزية؛ وشركاء الدعم، مـن           
برملانيني، وشركاء تقنيني وماليني، ومعاهد أحباث، وتدريب، وجامعات، ووسائل إعـالم،           

  .ونقابات وأحزاب سياسية
 يف إطـار  ٢٠٠٩مـارس  / آذار٩معهَد املرأة يف    ويندرج تأسيس رئيس اجلمهورية     -٤٨

  .التدابري العملية املتخذة للقضاء على التمييز
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  ٤املادة     
  التدابري اخلاصة املتخذة للقضاء على التمييز ضد املرأة

وتشمل هذه . تواصل احلكومة اختاذ تدابري خاصة من أجل النهوض بالنساء والفتيات    -٤٩
  .التدابري قوانني، وسياسات، ومشاريع

فذت احلكومة، بشراكة مع املنظمات غري احلكومية الوطنية وبـدعم تقـين            وقد ن   -٥٠
ويتعلـق  . من شركاء التنمية، عدة برامج ومشاريع موجهة حتديداً للنساء دون الرجال           ومايل

األمر هنا على سبيل املثال مبشاريع أو برامج ملكافحة الزجيات باإلكراه، ولإلعالم والتوعيـة              
اسلية لألنثى، ولبناء قدرات املرشحات أو املنتخبـات ودعمهـن،          األعضاء التن  بشأن تشويه 

تعزيز األنشطة الرامية إىل زيادة متثيل املرأة يف احلياة السياسية، والتعريف بقانون قمـع               بغية
تشويه األعضاء التناسلية لألنثى، وتعزيز التحاق الفتيات باملدارس، وتعزيز الوضع القـانوين            

عية واالقتصادية، وتعزيز قدرات اهلياكل احمللية املعنية مبكافحة أعمال         للمرأة وقدراهتا االجتما  
والنهوض بقدرات القابالت يف بنن، ومن أجل صحة األمهات والـصحة            العنف ضد املرأة،  

  . إخلاإلجنابية،
وقد أصدر رئيس الدولة مرسوماً يقضي مبجانية متدرس الفتيات يف الصفني السادس              -٥١

  .٢٠١١-٢٠١٠الدراسي واخلامس، منذ العام 
صندوق (ويدعم احلكومةَ يف تنفيذ هذه املشاريع والربامج شركاُء متعددو األطراف             -٥٢

األمم املتحدة للسكان، وبرنامج األمم املتحدة اإلمنائي، واليونيسيف، ومنظمة الصحة العاملية،           
، ) إخل كو،والبنك الدويل، ومنظمة األغذية والزراعة، ومنظمة العمـل الدوليـة، واليونـس           

، وسفارة الواليات املتحدة، واهليئة التعاونية السويـسرية،        الدامنركسفارة  (وشركاء ثنائيون   
ووكالة التنمية الدولية التابعة للواليات املتحدة، وسفارة هولندا، واهليئة التعاونية األملانيـة،            

  وخطة، كري الدولية  منظمة(، ومنظمات غري حكومية دولية      )واهليئة التعاونية الكندية، وغريها   
، ومنظمات  ) إخل ،Word Education، ومنظمة   CRSكيبيك، ومنظمة    بنن، ومنظمة أوكسفام  

رابطة النساء العامالت يف جمال القانون ببنن، وشبكة املنظمـات غـري            (غري حكومية وطنية    
 والتنمية يف   القانون  ومنظمة دور املرأة يف    ،املعنية بإدماج املرأة   احلكومية واجلمعيات األفريقية  

بنن، ومؤسسة القروض الصغرى لفائدة النساء يف دونغا، وشبكة النساء املنتخبـات            /أفريقيا
واملرصد االجتماعي، ومركز بنن لتطوير املبادرات من القاعدة، واملنظمة غـري            املستشارات،

، ومنظمـة  MJCD، ومنظمة CIAF Bénin، ومنظمة ASSOVIE، ورابطة GRAPSاحلكومية 
GAJESمنظمة ، وCERIAM ومنظمة ،Amazone du Golfe ،والراهبات املتِحدات يف العمل ،

ومعهد حقوق اإلنسان وتشجيع الدميقراطية، ورابطة بنن ملساعدة الطفل واألسرة، ومؤسسة           
 وجلنة بـنن حلقـوق      ، فرع بنن  -احملبة، ورابطة بنن لتشجيع األسرة، ومنظمة العفو الدولية         

  ). إخلاإلنسان،
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  ٥املادة     
  تغيري األمناط االجتماعية والثقافية للسلوك

 على الربوتوكول اإلضـايف للميثـاق األفريقـي         ٢٠٠٣صدقت دولة بنن يف عام        -٥٣
ويدعو هذا الصك إىل القضاء علـى       . اإلنسان والشعوب، الذي يتعلق حبقوق املرأة      حلقوق

  .التمييز ضد املرأة
ليصها مما حتتويه حالياً من صور      وتواصل احلكومة مراجعة الكتب املدرسية قصد خت        -٥٤

سيما يف التعليم يف مرحلة احلضانة والتعليم         ال منطية للرجل واملرأة، تشكل شخصية املتعلمني،     
  .االبتدائي

  ٦املادة     
  قمع استغالل املرأة

  ار يف النساء والفتيات الصغرياتاالجت    
 األساسـية ملـشروع     ُيمكن أن يستشف من البيانات اليت ُجمعت يف إطار الدراسة           -٥٥

إمباور أن االجتار يف النساء والفتيات الصغريات يف اجلماعات اليت استهدفتها الدراسة يتجلى             
  ). يف املائة١٢(، ويف االستغالل اجلنسي ) يف املائة٤٤(يف االستغالل البدين للنساء والفتيات 

علق بشروط   املت ٢٠٠٦أبريل  / نيسان ١٠ املؤرخ   ٠٤-٢٠٠٦واعُتمد القانون رقم      -٥٦
ومل يعرض  . بنن، هبدف مكافحة هذه الظاهرة     نقل القّصر وقمع االجتار باألطفال يف مجهورية      

  .يف الوقت احلاضر أي قانون يتعلق باملرأة للتصويت عليه
 ١٨ومن أوجه التقدم احملرز اعتماُد السياسة الوطنية لتعزيز املساواة بني اجلنسني يف               -٥٧
حتقيق املساواة بـني اجلنـسني، والعدالـة        "ل هدفها العام يف     ، اليت يتمث  ٢٠٠٩مارس  /آذار

واسـتحداث   ،"٢٠٢٥واملساواة بني الرجل واملرأة يف التنمية البشرية املستدامة، يف أفق عام            
إطار مؤسسي لتعزيز املساواة بني اجلنسني، أال وهو اجمللس الوطين لتعزيز العدالة واملساواة بني 

  .لدولةاجلنسني، حتت إشراف رئيس ا

  ٧املادة     
  املساواة يف احلياة السياسية واحلياة العامة على املستوى الوطين

  املرأة البننية واحلق يف التصويت    
على عدم متييز القـوانني      ١٩٩٠ديسمرب  / كانون األول  ١١الدستور املؤرخ    ينص  -٥٨

رسته، وحبق الترشح    يتعلق بشروط التمتع حبق التصويت ومما      فيمااالنتخابية بني الرجل واملرأة     
  .يف مجيع االنتخابات الوطنية واحمللية
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ُتمنح املـرأة     ال يف صفوف النساء،   وبسبب استمرار القوالب النمطية وتفشي األمية       -٥٩
 وهبـذا . جماالً للمشاركة يف هيئات اختاذ القرار يف األحزاب السياسية وال يف قوائم مرشحيها            

  .لية سوى عدد قليل من النساءُينتخب يف االنتخابات الوطنية واحمل ال
، ٢٠٠١وقد ترشحت لالنتخابات الرئاسية األخرية امرأتان مقابل امرأة واحدة يف عام               -٦٠

 ٩ ٧٨٢وحصلت أوىل املرشحتني، سيليستني زانـو، علـى         . منهمااً  بيد أن الفوز مل حيالف أي     
 يف املائة منـها،     ٠,٣٢ ، أو ما يعادل   ٣ ٢٠٨ ٥٥٨من جمموع األصوات املعرب عنها، أي        صوتاً
 ٠,٣١  صـوتاً، أي مـا يعـادل       ٩ ٦٨٧ حصلت املرشحة الثانية، ماري إليز غبيدو، على       فيما
  .املائة من األصوات املعرب عنها يف
، ظلت النـسبة املئويـة      ٢٠١١ و ٢٠٠٣ويف االنتخابات التشريعية للفترة ما بني عامي          -٦١

  يف ٧,٢٢ بـني    ٢٠١١-٢٠٠٣ل الفتـرة    وتراوحت هذه النسبة خال   . للنساء املنتخبات متدنية  
 نائبـاً يف    ٨٣ نـساء مـن أصـل        ٩ يف املائة، أي     ١٠ نائباً، و  ٨٣ نساء من أصل     ٦املائة، أي   

  . ٢٠١١-٢٠٠٧ الفترة
، كما ترد يف اجلدول     ٢٠٠٨ووفقاً لبيانات دراسة نشرهتا مؤسسة فريدريش إيربت عام           -٦٢

 ٠,٤٣اجلماعية والبلدية شهدت زيادة طفيفة نسبتها       أدناه، يالحظ أن نسبة متثيل املرأة يف اجملالس         
وتعزى هذه الزيادة جزئياً إىل اجلهـود التوعويـة الـيت تبـذهلا        ). ١انظر اجلدول رقم    (يف املائة   

وقد تولت شـبكة املنظمـات غـري احلكوميـة          . املنظمات غري احلكومية املناصرة حلقوق املرأة     
ة، تنفيذ مشروع جتـرييب لبنـاء قـدرات املرشـحات           واجلمعيات األفريقية املعنية بإدماج املرأ    

وأتاح هذا املشروع إنشاء منظمـة      . املنتخبات ودعمهن، وذلك بتمويل من السفارة الدامنركية       أو
  .غري حكومية أخرى تضم مستشارات منتخبات، هي شبكة النساء املستشارات املنتخبات

  ١اجلدول 
 راتمقارنة األرقام اخلاصة بتمثيل النساء املستشا

 ٢٠٠٨ عام ٢٠٠٢عام  

 املقاطعة
  عدد

 املستشارين
  عدد
 النساء

النسبة املئوية 
 للنساء

  عدد
 املستشارين

  عدد
 النساء

النسبة املئوية
 للنساء

  زيادة
 عدد النساء

 ٧١,٠  ٧٧,١ ٢ ١١٣ ٠٦,١ ١ ٩٤ أليبوري

 ١١,٠- ٤٥,٢ ٤ ١٦٣ ٥٦,٢ ٣ ١١٧ أتاكورا

 ٣٠,٢- ١٦,٥ ٨ ١٥٥ ٤٦,٧ ١٠ ١٣٤ أتالنتيك

 ٤٧,٥ ٤٣,٩ ١٥ ١٥٩ ٩٧,٣ ٥ ١٢٦ بورغو

 ٣٦,٠ ٥٩,٢ ٣ ١١٦ ٢٢,٢ ٢ ٩٠ كوالينيس

 ٠٩,٢- ٨٥,٠ ١ ١١٧ ٩٤,٢ ٣ ١٠٢ كوفو

 ٠٤,١ ٧٠,٢ ٢ ٧٤ ٦٧,١ ١ ٦٠ دونغا
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 ٢٠٠٨ عام ٢٠٠٢عام  

 املقاطعة
  عدد

 املستشارين
  عدد
 النساء

النسبة املئوية 
 للنساء

  عدد
 املستشارين

  عدد
 النساء

النسبة املئوية
 للنساء

  زيادة
 عدد النساء

 ٩٨,٨ ٢٠,١٠ ٥ ٤٩ ٢٢,١ ١ ٨٢ ليتورال

 ٢٣,١٢- ١٠,١ ١ ٩١ ٣٣,١٣ ٦ ٤٥ مونو

 ١٢,٢ ٠٠,٥ ٨ ١٦٠ ٨٨,٢ ٤ ١٣٩ أوميي

 ١٢,١- ٢٢,٧ ٧ ٩٧ ١٠,٦ ٥ ٨٢ بليتيو

 ٢٦,٠- ٨٤,٢ ٤ ١٤١ ١٠,٣ ٤ ١٢٩ زو

 ٤٣,٠ ١٨,٤ ٦٠ ١ ٤٣٥ ٧٥,٣ ٤٥ ١ ٢٠٠ اجملموع  

  . ٢٠٠٨مؤسسة فريدريش إيربت، النساء يف بنن يف صلب دينامية التغيري االجتماعي،   :املصدر

  املرأة البننية يف الوظيفة العمومية وهيئات اختاذ القرار     
 يتعلق باملشاركة يف عملية اختاذ القـرار،        فيما التفاوتات بني اجلنسني     تستمر يف بنن    -٦٣

  .وتتسم هذه التفاوتات بضعف متثيل املرأة يف الوظيفة العمومية ويف مؤسسات اجلمهورية
بيـد  . وتنص النصوص القانونية على املساواة يف احلصول على الوظيفة العموميـة            -٦٤
). ٢انظر اجلـدول    ( العمومية يظهر فروقاً شاسعة جداً       توزيع أعداد العاملني يف الوظيفة     أن

  أن الوظيفة العمومية يهيمن عليها الرجـال       ٢٠٠٧ويتبني من التوزيع حسب اجلنس يف عام        
  . يف املائة للنساء٢٦,٧٧  يف املائة مقابل٧٣,٢٣ بنسبة

  ٢اجلدول 
  )٢٠٠٧عام (توزيع موظفي الدولة الدائمني حسب الفئات وحسب اجلنس 

 النساء الرجال اجملموع الفئة
النسبة املئوية 

 للنساء

 ٨١,١٨ ١ ٥١٧ ٦ ٦٦٤ ٨ ١٨١ ألف
 ٦٩,٢٩ ٤ ٢٦٢ ١٠ ٠٩٣ ١٤ ٣٥٥ باء
 ٦٧,٣٠ ١ ٤٩٨ ٣ ٣٨٦ ٤ ٨٨٤ جيم
 ٩٧,٣٥  ١ ٠٥٧ ١ ٨٨١ ٢ ٩٣٨ دال
 ٤٥,١٣  ١١٦ ٧٤٦ ٨٦٢ هاء

 ٢٣,١٦ ١٤٢ ٧٣٣ ٨٧٥ غري حمددة
 ٧٧,٢٦  ٨ ٥٩٢ ٢٣ ٥٠٣ ٣٢ ٠٩٥ اجملموع  
)٪( ٧٧,٢٦ ٢٣,٧٣ ١٠٠  

  .٢٠٠٧يناير / كانون األول- ١٩٩٩أجنز هذا اجلدول استناداً إىل النظام املركزي للبيانات لعام   :املصدر
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وعلى مستوى مؤسسات اجلمهورية، جتد النساء صعوبة يف االلتحاق هبيئات اختـاذ              -٦٥
 أجل زيادة متثيلـهن  القرار بالرغم مما ُبذل يف السنوات األخرية من جهود متميزة للضغط من        

   .يف هيئات اختاذ القرار
تراوحت النسبة املئوية للنـساء يف احلكومـة منـذ           وعلى صعيد السلطة التنفيذية،     -٦٦

) ١٩٩٨-١٩٩٦( يف املائة    ٥,٥ ، بني ٢٠٠٧ إىل عام    ١٩٩١التجديد الدميقراطي، من عام     
 يف املائـة    ٢٢,٧٢ن  وانتقلت هذه النسبة املئوية م    ). ٢٠٠٦-٢٠٠٥( يف املائة    ٢٣,٨١إىل  
؛ وتفاوتت هذه النسبة من حكومـة إىل       ٢٠٠٧يف املائة يف عام      ٢٣,٠٨ إىل   ٢٠٠٦عام   يف

، مث تراجعت ٢٠٠٧ يف املائة يف عام ٢٣,٠٨ إىل ٢٠٠٦ يف املائة يف عام ٢٢,٧٢أخرى من 
هـا   يف املائة اليت أقر٣٣ومل تصل هذه النسبة إىل عتبة       . ٢٠٠٨يف املائة يف عام      ١٣,٣٣إىل  

وزارة (فهن يشغلن مناصب تبدو أهنا خصـصت هلـن           وعندما ُتمثل النساء،  . مؤمتر بيجني 
  ). إخلالتعليم، ووزارة التجارة، ووزارة األسرة والطفل، الصحة، ووزارة

  .ات املتعلقة بالسلطة التشريعيةوترد أعاله املعلوم  -٦٧
 ٢٠٠٦الل الفترة من عام     وعلى صعيد احملكمة الدستورية، ظل متثيل النساء ثابتاً خ          -٦٨

بيد أنه خالل ثالث واليات، تناوبت امرأتان على رئاسة املؤسسة وأسهمتا           . ٢٠٠٨إىل عام   
  .أما الوالية احلالية فريأسها رجل. إسهاماً متميزاً يف ترسيخ الدميقراطية

أي امرأة واحدة مـن      ويف حمكمة العدل العليا، يالحظ أن متثيل النساء متدن جداً،           -٦٩
وخالفاً لذلك،  . يف املائة يف كل من الواليتني األوليني       ٧,٦٩ عضواً، وهو ما ميثل      ١٣ل  أص

 ١٣متثيل النساء يف الوالية الثالثة، إذ وصل إىل امرأتني مـن أصـل               لوحظ حتسن طفيف يف   
  . يف املائة٢٣,٠٨عضواً، أي ما نسبته 

ألدىن مقارنـة جبميـع     ويف اجمللس االقتصادي واالجتماعي، كان متثيل النساء هو ا          -٧٠
 يف املائـة يف الواليـة       ٣,٣٣وهو ما ميثل      عضواً ٣٠املؤسسات، أي امرأة واحدة من أصل       

يف املائـة يف الواليـات الثانيـة         ٦,٦٦ عضواً وهو ما ميثل      ٣٠وامرأتان من أصل     األوىل،
  .والرابعة والثالثة
 لوحظ وجود امرأتني من      البصرية واالتصاالت،  -ويف اهليئة العليا للوسائل السمعية        -٧١

 يف املائة،   ٢٢، أي ما نسبته     ٢٠٠٩ و ٢٠٠٤ مستشارين يف الوالية املمتدة بني عامي        ٩أصل  
  .٢٠٠٩يوليه / متوز٢٠بينما خلت من النساء الوالية اليت بدأت يف 

 يف املائة،   ٢٥,٩٢ مستشاراً، أي ما نسبته      ٢٧ نساء مستشارات من أصل      ٧وهناك    -٧٢
).  يف املائة٩,٧ويف املائة    ٦,٥(مقارنة باألرقام الواردة يف التقرير السابق        اًوهذا ما ميثل تطور   

، ضمت احملكمة العليـا امـرأة واحـدة،         ٢٠٠٣ و ٢٠٠٢وخالل الفترة املمتدة بني عامي      
غـري أنـه ابتـداًء مـن        .  يف املائة  ٣٣,٣٣ غرف، أي ما نسبته      ٣لغرفة من أصل     رئيسة
  .لغرفة، إذ أحيلت آخر رئيسة هلا على التقاعد، مل تعد هناك أي رئيسة ٢٠٠٨ عام
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  املرأة البننية والروح النضالية    
وقد سبقت  (هناك نقص يف متثيل النساء يف هيئات اختاذ القرار باألحزاب السياسية              -٧٣

  ).اإلشارة إىل ذلك أعاله
وعلى النقيض من ذلك، فللنساء البننيات حضور وازن يف احلركات اجلمعوية مـن               -٧٤
فقد أحصت مديرية النهوض باملرأة واملساواة بني اجلنسني، التابعـة          . ل أعدادهن الكبرية  خال

 جتمعاً نسوياً تدعمه املديرية من خالل مراكز النهوض باألوضـاع           ١ ٢١٧لوزارة األسرة،   
وتنشط هذه التجمعات واملنظمات النسوية يف ميـادين        . االجتماعية املنتشرة عرب املقاطعات   

حة السكان، والتثقيف االجتماعي، والتمـويالت الـصغرى، والثقافـة،          شىت من قبيل ص   
والالمركزية، والزراعة والثروة احليوانية، واملياه والصرف الصحي، ومحاية البيئة، وحمو األمية،           

  .اإليدز/البشريومناصرة حقوق املرأة واألطفال، ومكافحة فريوس نقص املناعة 
ويف االحتاد العام لعمـال     . للنساء  حضوراً متزايداً  وتشهد مكاتب املركزيات النقابية     -٧٥

الواليـة   (٢١,٠٥ عضواً، أي ما نـسبته       ١٩ نساء من أصل     ٤بنن، تضم األمانة التنفيذية     
؛ ويف احتاد املنظمات النقابية املستقلة ببنن، يضم املكتب         )٢٠٠٨ و ٢٠٠١املمتدة بني عامي    

الوالية املمتدة بـني    ( يف املائة    ٢٦,٠٨ عضواً، أي ما نسبته      ٢٣ نساء من أصل     ٦التنفيذي  
؛ ويف احتاد النقابات املستقلة ببنن، يضم املكتب الوطين امرأتني من           )٢٠١٠ و ٢٠٠٥عامي  
، )٢٠١٠ و ٢٠٠٦الوالية املمتدة بني عامي     ( يف املائة    ٢٢,٢٢ أعضاء، أي ما نسبته      ٩أصل  

 ١٨ نساء من أصل     ٣ين  ويف مركزية نقابات القطاع اخلاص غري الرمسي، يضم املكتب الوط         
  ).٢٠١١ و٢٠٠٧الوالية املمتدة بني عامي ( يف املائة ١٦,١٦عضواً، أي ما نسبته 

  ٨املادة     
  ى الصعيد الدويللاملساواة يف احلياة السياسية واحلياة العامة ع

  املرأة البننية يف املؤسسات الدولية    
تعلق باختصاص وتنظـيم     امل ١٧٧-٢٠٠٩ من املرسوم رقم     ٣٢وفقاً ألحكام املادة      -٧٦

وأداء وزارة الشؤون اخلارجية والتكامل األفريقي والفرنكوفونية وأبناء بـنن يف الـشتات،             
 من هذا املرسوم على     ٥أنشئت خلية للتحليل االستراتيجي وتوظيف الكوادر؛ وتنص الفقرة         

ننيـة  أن تساهم من خالل مقترحات وتوصيات يف توظيف الكـوادر الب          "    بأن اخللية مكلفة    
وتعزيز حضورهم يف املنظمات الدولية، ومتابعة امللفات املتصلة هبم، مبـا يف ذلـك إعـداد                

وعلى سبيل املثال، انتخبـت يف تـشرين      . "استراتيجية لدعم ترشح البننيني ملناصب انتخابية     
 امرأة بننية رئيسةً للجنة األفريقية حلقوق اإلنسان والشعوب، وهي هيئة           ٢٠٠٩نوفمرب  /الثاين
 بيد أنه ينبغي أن يـشار إىل أن املرسـوم         . اقبة امليثاق األفريقي حلقوق اإلنسان والشعوب     مر
  . ينص على معاملة كوادر الرجال والنساء على قدم املساواة ال
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  املرأة البننية واالجتماعات الدولية    
 تتناول تشارك املرأة البننية، على قدم املساواة مع الرجل، يف االجتماعات الدولية اليت  -٧٧

وتتألف وفود بنن اليت تقدم تقارير بنن عن تنفيذ اتفاقيات حقوق اإلنسان            . كافة القطاعات 
واألمر كذلك يف االجتماعات الدوليـة املعنيـة        . أمام هيئات املعاهدات، من رجال ونساء     

، َمثّلت بـنن يف املـؤمتر       ٢٠٠٩نوفمرب  /ففي تشرين الثاين  .  إخل بالصحة، والبيئة، والسياحة،  
خري الذي انعقد يف باجنول بشأن تقييم تنفيذ الدول األفريقية ملنهاج عمل بيجني امرأةٌ هي               األ

  .مديرة مديرية املرأة واملساواة بني اجلنسني، التابعة لوزارة األسرة

  ٩املادة     
  املساواة يف قانون اجلنسية

  .ما من جديد ميكن أن يضاف إىل ما ورد يف التقارير السابقة  -٧٨

  ١٤ إىل ١٠د من املوا    
، صدقت دولة   )١٤ إىل   ١٠املواد من   (من أجل الوفاء بالتزاماهتا املتصلة هبذه املواد          -٧٩

بنن على العهد الدويل اخلاص باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية؛ ومن مث فهي تلتزم             
ة والثقافية، مع   بأن تكفل للرجال والنساء حقوقاً متساوية يف اجملاالت االقتصادية واالجتماعي         

احلرص خصوصاً على حصول مواطنيها على الضمان االجتمـاعي، والـصحة، والتعلـيم،             
ومن هذا املنطلق، فقد استحدثت يف كـل وزارة مـن وزارات            . وكفالة متتعهم الكامل هبا   

وتلقى أعضاء هذه اخلاليا املعنيـة      . احلكومة جهة تنسيق معنية باملساواة بني اجلنسني والتنمية       
ساواة بني اجلنسني تدريباً مناسباً، بيد أن أثر فعاليتهم يف امليدان ليس ظاهراً، وذلك بسبب               بامل

انظر امليزانيات املخصصة للخاليا املعنية باملـساواة بـني         . ضعف إمكانيات تنفيذ سياستهم   
  .٣ و٢اجلنسني والتنمية، الواردة يف املادتني 

  ١٠املادة     
  املساواة يف التعليم

  ية القانونيةمن الناح    
وتـنص  ). ٨املادة  (يكفل دستور مجهورية بنن احلق يف التعليم للجميع بدون متييز             -٨٠

والسلطات العمومية تعليم األطفـال، وهتيئـة        تكفل الدولة " من الدستور على أن      ١٢املادة  
توفر الدولـة التعلـيم     " منه على أن     ١٣وتنص املادة   . "الظروف املواتية لتحقيق هذا الغرض    

وتضمن الدولة تدرجيياً جمانيـة     . والتعليم االبتدائي إلزامي  . شباب عن طريق املدارس العامة    لل
تتمتع كل اجلماعات اليت تؤلف األمة البننيـة        " منه على أن     ١١وتنص املادة   . "التعليم العام 
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باحلرية يف استخدام لغاهتا الشفهية واملكتوبة وتطور ثقافتها اخلاصة هبا مع احتـرام ثقافـات              
  ."وجيب على الدولة أن تشجع تطوير لغات التواصل الوطنية. اآلخرين

  من الناحية القانونية    
إذ تتوفر معظم بلدات بنن علـى مدرسـة         . ُتفرد مجهورية بنن مكانة خاصة للتعليم       -٨١

ومتلك الدولـة  . وتغطي إعداديات التعليم العام والثانويات جمموع اإلقليم الوطين تقريباً  . ابتدائية
ظم هذه املؤسسات التعليمية، بيد أن املؤسسات اخلاصة بدأت تدرجيياً هتتم بالتعليم يف بنن،              مع
ويتسم التعليم العايل من جهته بوجود جامعتني حكوميتني مهـا، جامعـة            . جانب الدولة  إىل

وتتألف منظومـة   . كااليف وجامعة باراكو، وبعض مؤسسات التعليم العايل اخلاصة        - أبوميي
ويتعلـق األمـر   . تشرف عليها ثالث دوائر وزارية  نظم٥نظامي يف مجهورية بنن من    التعليم ال 

بوزارة التعليم يف مرحلة احلضانة والتعليم االبتدائي، ووزارة التعليم الثانوي والتـدريب الـتقين    
وتكفل هذه الوزارات تطبيق بـرامج التعلـيم        . واملهين، ووزارة التعليم العايل والبحث العلمي     

  . النسبة األكرب من موظفي الوظيفة العمومية  وتأطري هيئة التدريس، اليت يشكل أعضاؤهاالرمسية

  البنني /سياسة قطاع التعليم والتفاوتات بني البنات    
ولذلك . تظهر مؤشرات تكافؤ اجلنسني يف التعليم فوارق شاسعة بني البنات والبنني            -٨٢

وتـشدد ورقتـا    .  املساواة بني اجلنـسني    تعطي حكومة بنن األولوية يف هذا القطاع ملسائل       
، ٢٠٠٨-٢٠٠٦ و ٢٠٠٤-٢٠٠٢استراتيجية احلد من الفقـر األوىل والثانيـة للفتـرتني           

، والنسخة الوطنيـة مـن      ٢٠٠٩-٢٠٠٧واستراتيجية النمو من أجل احلد من الفقر للفترة         
  .فاوتاتاألهداف اإلمنائية لأللفية، على احلاجة إىل تعليم البنات من أجل احلد من الت

 يتعلق بالسياسات واالستراتيجيات، ُيسترشد بتدابري ذات طابع مؤسـسي يف           فيماو  -٨٣
 إعداد استراتيجيات لتشجيع التحاق البنات باملدارس، ويشمل ذلك مثالً إعداد وثائق شـىت            

وميكن أن يشار يف هذا اإلطار إىل اعتمـاد         . عن اعتماد القوانني    وإعالنات، فضالً اً  وخطط
ء مبقـدار   نسبة األمية بني النـسا      تنص على ختفيض   ٢٠٠١و أمية الكبار يف عام      سياسة حمل 

، واعتماد خطة استراتيجية لتطـوير      ٢٠١٠ إىل   ٢٠٠٠النصف يف الفترة املمتدة بني عامي       
، وخطـة   )٢٠٠٧رؤية استشرافية حىت عام      (٢٠٠٢التعليم العايل والبحث العلمي يف عام       

، واعتمـاد قـانون     ٢٠٠٣العمل الوطنية للتعليم من أجل اجلميع، اليت ُصدق عليها يف عام            
املدرسـات يف   ، ووثيقة السياسة الوطنية لتوظيف النساء٢٠٠٣ التعليم يف عام التوجيه بشأن 

، وسياسة إعفاء فتيات األوساط الريفية مـن مـصروفات االلتحـاق         ٢٠٠٤يونيه  /حزيران
، والـسياسة  ٢٠٠١البلـد يف عـام    ، اليت ُعممت على مجيع أحناء١٩٩٨باملدارس يف عام    

  . ٢٠٠٧م الوطنية لتعليم وتدريب الفتيات يف عا
وبالرغم من هذه اإلرادة السياسية، فما تزال مثة عراقيل عدة ذات طابع اجتمـاعي                -٨٤

  .وثقايف واقتصادي ومؤسسي تبقي على استمرار التفاوتات
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 ويسبُق التعليُم يف مرحلة احلضانة الذي ميتد لسنتني التحـاَق األطفـال باملدرسـة               -٨٥
، ٢٠٠٧-٢٠٠٦ويف العـام الدراسـي      . وات سن ٥ إىل   ٣ويشمل أطفال الفئة العمرية من      

تزايد اإلقبال الناتج عن اإلجراء احلكومي القاضي مبجانيـة املدرسـة، إىل ارتفـاع يف              أدى
السكانية اليت   وتشري بيانات خالصة اإلحصاءات   . امللتحقني بالتعليم يف مرحلة احلضانة     أعداد

  إىل ٢٠٠٨ديـسمرب   /ن األول نشرها املعهد الوطين لإلحصاء والتحليل االقتصادي يف كانو       
 ٢٧ ٦٧٣ مقابـل    ٢٠٠٧ طفالً يف عام     ٣٩ ١٣٦يف مرحلة احلضانة مشل زهاء       التعليم أن

.  تلميـذاً يف غـضون عـامني       ١١ ٤٦٣وهو ما مثل زيادة مقدارها       ،٢٠٠٥طفل يف عام    
 اليت تظل متدنية   النسبة اإلمجالية لاللتحاق بالتعليم ما قبل املدرسي،       ، وصلت ٢٠٠٧ عام ويف
 ٤,٤٤ يف املائة على الصعيد الوطين، مع نـسبة  ٤,٤٧ خيص هذا النظام من التعليم، إىل    فيما

 وبالرغم مـن هـذا    ). ٣اجلدول  (يف املائة لدى الفتيات      ٤,٥٠يف املائة لدى الفتيان مقابل      
ميـل الفـارق    (النسبة اإلمجالية اللتحاق الفتيات بالتعليم ما قبل املدرسي          التفوق النسيب يف  

، تشري األرقام إىل أن فارق التعلـيم بـني          )ايل يف التعليم بشكل طفيف لصاحل الفتيات      اإلمج
ويتبني بذلك وجود تفاوت يف احلـصول علـى         . يف املائة  ١٠,٩الفتيات والفتيان يصل إىل     

  .التعليم ما قبل املدرسي على حساب الفتيات
  .ياللتحاق بالتعليم ما قبل املدرسويظهر اجلدول أدناه نسب ا  -٨٦

  ٣اجلدول 
  نسبة االلتحاق بالتعليم ما قبل املدرسي حسب اجلنس يف كل مقاطعة

  اإلمجاليةالنسبة نسبة الفتيات  نسبة الفتيان املقاطعة

 ٨١,٢ ٩٣,٢ ٦٩,٢ أتاكورا

 ٥٩,٣ ٧٨,٣ ٤٣,٣ دونغا

 ٥٥,٤ ٥٣,٤ ٥٦,٤ أتالنتيك

 ٢١,١٣ ١٨,١٣ ٢٤,١٣ ليتورال

 ٨٩,٣ ١٥,٤ ٦٥,٣ بورغو

 ١٨,٢ ٢١,٢ ١٥,٢ أليبوري 

 ٣٩,٥ ٦٦,٥ ١٤,٥ مونو

 ٨٧,١ ٨٢,١ ٩٣,١ كوفو

 ٦٧,٥ ٦١,٥ ٧٢,٥ أوميي

 ٢٢,٤ ١٠,٤ ٣٣,٤ بليتيو

 ١٨,٣ ٠٦,٣ ٣١,٣   زو

 ١٦,٣ ١٠,٣ ٢١,٣ كوالينيس

 ٤٧,٤ ٥٠,٤ ٤٤,٤ بنن

  .٢٠٠٧-٢٠٠٦ احلولية اإلحصائية لوزارة التعليم الوطين والبحث العلمي، :املصدر
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 يدوم التعليم الثـانوي     اً،السكانية املشار إليها آنف    ىل خالصة اإلحصاءات  إاً  واستناد  -٨٧
النسبة اإلمجالية لاللتحاق باملدارس     ، وصلت ٢٠٠٥ويف عام   .  أعوام ويشمل مرحلتني   ٧فترة  

 يف املائة لـدى     ٣٩,٨ويصل هذا املؤشر إىل     .  يف املائة  ٣١,٢٣يف التعليم الثانوي العام إىل      
 يف  ٣١,٧٦، وصل هذا املؤشر إىل      ٢٠٠٦ويف عام   . ائة لدى الفتيات   يف امل  ٢٢,٠٧والفتيان  
ولـئن لـوحظ    . يف املائة لدى الفتيات    ٢٤,٩٨يف املائة لدى الفتيان مقابل       ٤٦,٥٩املائة،  
 خيص الفتيات، فإن الفارق اإلمجايل      فيما ٢٠٠٦ و ٢٠٠٥حتسن يف احلالة بني عامي      اً  عموم

أما العدد اإلمجايل عند التسجيل فلم يكن قط        . لفتيانلكفة ا اً  لاللتحاق باملدارس يظل مرجح   
 يف املائة من العدد اإلمجايل      ٣٤ قد مثلن    ٢٠٠٤وإذا كانت الفتيات يف عام      . لصاحل الفتيات 

 يف املائة   ٣٩ نسبة   ٢٠٠٨ يف املائة يف املرحلة الثانية، فقد مثلن يف عام           ٢٥يف املرحلة األوىل و   
ولئن لوحظـت زيـادة يف   .  يف املائة يف املرحلة الثانية٣٢ومن ذلك العدد يف املرحلة األوىل      

  .أعداد الفتيات، فإن الفوارق عند التسجيل ما زالت يف غري صاحلهن
وحسب الدراسة اليت أعدهتا وزارة التعليم الثانوي، والتدريب الـتقين واملهـين، يف               -٨٨
 الثانوي والتـدريب    يف التعليم   ، ليست حالة تعليم الفتيات أفضل حاالً      ٢٠٠٩أغسطس  /آب

 بالرغم من إعالن هذه القطاعات أولوية ثانوية للدولة بعد التعليم االبتـدائي             ،التقين واملهين 
 يف املائة من أعـداد      ٤٢، مثلت الفتيات    ٢٠٠٤ويف عام   . خالل املؤمتر الوطين املعين بالتعليم    

 يف املائـة    ٢٥، و ٢٠٠٦ و ٢٠٠٥ يف املائة يف عامي      ٤١امللتحقني بنظام التعليم هذا، مقابل      
وبالتايل فقد بقي الوضع مستقراً تقريباً خالل السنوات األربع األخرية          . ٢٠٠٨فقط يف عام    

  .٢٠٠٨وتفاقم يف عام 
 ٢٧ ٦١٤ إىل   ٢٠٠٢ويف التعليم العايل، وصلت أعـداد امللـتحقني بـه يف عـام                -٨٩
ىل آخر، حيـث وصـلت      وعرفت هذه األعداد تزايداً من عام إ      . اجلامعات احلكومية  يف طالباً
ووصلت أعـداد املـسجلني     . ٢٠٠٧ يف عام    ٤٩ ١٧٨ وإىل   ٢٠٠٦ يف عام    ٤٢ ٠٥٤ إىل
                       وضــمت جامعــة. ٢٠٠٧مــن الطــالب يف عــام  ١٢ ٦٠٢ اخلــاص إىلالقطــاع  يف

نفـس العـام،     يف.  طالباً يف جامعة باراكو    ٦ ٤٣٧ طالباً مقابل    ٤٢ ٧٤١كااليف   - أبوميي
 فتيـات   ٣، أي زهـاء     ٠,٣٢بة الفتيات إىل الفتيان يف التعليم العايل احلكومي إىل          وصلت نس 
ويف قطـاع   .  يف التعليم العايل اخلـاص     ٠,٦٧النسبة إىل     فتيان، ووصلت هذه   ١٠مقابل كل   

 ١٨,٩التعليم احلكومي، سجلت النسبة املئوية للفتيات تقلبات حادة، حيـث انتقلـت مـن               
بيد أن هذه النسبة تظـل متدنيـة        . ٢٠٠٥ يف املائة يف عام      ٢٢,٧  إىل ١٩٩٧املائة يف عام     يف

وفضالً عن ذلك، يالحظ غياب نـسيب متزايـد يف أعـداد الفتيـات     . بغض النظر عن السنة   
  .املسجالت يف الشعب العلمية والتقنية يف مؤسسات التعليم العايل

 تشكل األميـة    وحسب الدراسة اآلنفة الذكر اليت أعدهتا مؤسسة فريدريش إيربت،          -٩٠
يف املائـة مـن جممـوع     ٦٧,٤وتبلغ نسبة األميني  .أحد األسباب املسامهة يف الفقر يف بنن      

 يف املائة مـن     ٤٤ يف املائة من النساء األميات مقابل        ٧٨,١ السكان، ومن بني هؤالء يوجد    
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) أكثر سنوات ف٦(اإلملام بالقراءة والكتابة  سنوات، ارتفعت نسبة ومنذ بضع. الرجال األميني
. ٢٠٠٢ يف عـام     ٣٧,٧  إىل ١٩٧٩ يف املائة يف عام      ٢٣,٣ على الصعيد الوطين وانتقل من    

، وصلت نسبة امللمات    ١٩٧٩ويف عام   . بيد أن الفارق بني الرجال والنساء يظل مصدر قلق        
 امـرأة   ٥٨    ب رجل أملوا بالقراءة والكتابة، مقارنة       ١٠٠ امرأة لكل    ٤٦بالقراءة والكتابة إىل    

وعلى املستوى . ٢٠٠٢ رجل أملوا بالقراءة والكتابة يف عام        ١٠٠لقراءة والكتابة لكل    ملمة با 
 يف املائـة    ٣٨,٧  يف املائة من الذين أملوا بالقراءة والكتابة مقابل        ٦١,٣ الوطين، مثّل الرجال  

 يتصل فيما يف املائة يرجح كفة الرجال على النساء         ٢٢,٦للنساء، وهذا يشكل فارقاً مبقدار      
ويشري التعداد العام الثالث للسكان واإلسكان إىل أن الفارق          . اإلملام بالقراءة والكتابة   بنسبة

 ٣١يف أعداد امللمني بالقراءة والكتابة من النساء والرجال الذي كان يف صاحل الرجال بزهاء               
، وهـذا يـشكل     ٢٠٠٢ نقطة مئوية يف عام      ٢٢,٦ ، تقلص إىل  ١٩٧٩نقطة مئوية يف عام     

  .لفوارق يف الفقر القائمة على نوع اجلنسفرصة لتقليص ا
أن الفوارق بني الرجال والنساء رغم استمرارها تشهد         إىلاً  وتشري اإلحصائيات أيض    -٩١

  من خالل عدة سياسات وبـرامج،      اً،وما انفكت احلكومة تبذل جهود    . تقلصاً مبرور السنني  
  .من أجل مواصلة التصدي للفوارق قصد تقليصها

  ١١املادة     
  اواة يف العمالة والشغلاملس

  من الناحية القانونية    
  .ما من جديد ميكن أن يضاف إىل ما ورد يف التقرير السابق  -٩٢
وتـنص  . البننية، شأهنا شأن الرجل، أن متارس أي نشاط مهين ختتـاره           حيق للمرأة   -٩٣
لتدريب ا ...تكفل جلميع ملواطنيها حصوهلم على       ..." من الدستور على أن الدولة       ٨ املادة

ويؤكد الدستور على احلق يف العمالة دون متييـز علـى           . "املهين والعمالة، على قدم املساواة    
تقر الدولة جلميع املواطنني بـاحلق يف       " منه على أن     ٣٠أساس اجلنس، حيث ينص يف املادة       

كفـل  العمل، وهي تسعى إىل هتيئة الظروف اليت جتعل من التمتع هبذا احلق أمراً فعلياً، واليت ت       
  ."للعامل أجراً عادالً إزاء خدماته وإنتاجه

 ٠٠٤-٩٨وقد اعُتمد قانون العمل الساري مفعوله حالياً مبوجـب القـانون رقـم                -٩٤
 فيمـا أي متييز على أساس اجلنس   يقيم هذا القانون   وال. ١٩٩٨يناير  / كانون الثاين  ٢٧ املؤرخ

حيمي هذا القانون املرأة، إذ حيظر      ومبوجب املبادئ الدستورية ذات الصلة،      . خيص صفة العامل  
على كل رب عمل أن يأخذ يف اعتباره اجلنس أو العمر أو العرق عند اختاذ قرار التوظيـف أو                   

وباملثـل تـنص    ). ٤املادة  (توزيع العمل أو الترقية أو منح مزايا اجتماعية أو فسخ عقد العمل             
وطبقاً لقواعـد   . "...نفس العمل   لقاء   يدفع جلميع العاملني نفس األجر    " على أن    ٢٠٨املادة  
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 منه محاية خاصة للمرأة احلامل عنـد        ١٧١منظمة العمل الدولية، يكفل قانون العمل يف املادة         
 على أنه جيوز ملفتش العمل، بطلب من املعنيني، أن يطلب           ١٦٩وتنص املادة   . فصلها من العمل  

يفـوق    ال  العمل املمـارس   فحص النساء وصغار العاملني فحصاً طبياً من أجل التحقق من أن          
ويف هذا السياق، من أجل استكمال قانون العمل، فقد اسـتعني بـالقرار الـوزاري               . طاقاهتم
، ٢٠٠٠نـوفمرب  / تـشرين الثـاين   ٧ املؤرخ   MFPTRA/MSP/DC/SGM/DT/SST/١٣٢ رقم
أصدرته وزارة الوظيفة العمومية بالتشارك مع وزارة الصحة، والذي حيدد طبيعة أعمـال              الذي
ئات املقاوالت املمنوعة على النساء احلوامل والشباب، واحلد األدىن للسن الذي يطبق عليـه              وف

  .هذا املنع
 ٢٠٠٥ديـسمرب   / كانون األول  ٣٠وتتسق االتفاقية اجلماعية العامة للعمل املؤرخة         -٩٥

وتنطبق هذه االتفاقية على املؤسسات التابعـة للقطـاع         . مع أحكام الدستور وقانون العمل    
تنظيم العالقات بني أرباب العمل والعمال يف مؤسسات وشركات         "ص، وهي ترمي إىل     اخلا

عنـد  ": اليت تنص على ما يلي     ٣١ومبدأ دفع األجور للعمال وارد يف املادة        . "القطاع اخلاص 
تساوي الشروط واألقدمية واملؤهالت املهنية، ُيدفع أجر متساو للعمال بصرف النظر عـن             

  ."…زهم عمرهم أو جنسهم أو مراك
، الـذي يتـضمن     ١٩٨٦فرباير  / شباط ٢٦ املؤرخ   ٠١٣-٨٦ويتسق القانون رقم      -٩٦

النظام العام ملوظفي الدولة الدائمني، مع املبادئ الدستورية ويؤكد دون لبس مبدأ املـساواة              
  .بني الرجل واملرأة يف الوصول إىل الوظائف احلكومية

  التاحلالة الراهنة للنساء العام    
من مجيع قواعد املساواة املضمنة يف النصوص، مل تتطور إطالقاً وضعية املرأة            بالرغم    -٩٧

وال تتوفر بيانات   .  وُيظهر واقع األمر تفاوتاً يف جمال العمل واملشاركة يف االقتصاد          .يف العمل 
يشري إىل أن   ) ٢٠٠٢(بيد أن التعداد العام الثالث للسكان واإلسكان        . حديثة عن هذا الوضع   

 يف املائـة مـن الرجـال،        ١,١  يف املائة من النساء مقابـل      ٠,٤ ومي يوظف القطاع احلك 
وختفي .  يف املائة من الرجال    ١,٢ يف املائة من النساء مقابل       ٠,٥ يوظف القطاع اخلاص   فيما
ويظهر هذا الفـارق    . الرجال فارقاً واضحاً يرجح كفة   )  يف املائة  ٦٣,٨(النشاط العام    نسبة

ونـسبة   ) يف املائـة   ٦٨,٣(نسبة النشاط لدى الرجال      فجوة بني   يف املائة  ٩الذي يصل إىل    
  ). يف املائة٥٩,٧(النشاط لدى النساء 

 أن الوظيفة العمومية يهـيمن عليهـا        ٢٠٠٧وُيظهر التوزيع حسب اجلنس يف عام         -٩٨
 مـن   ٧انظر أعاله، املـادة     ( يف املائة للنساء     ٢٦,٧٧  يف املائة مقابل   ٧٣,٢٣ بنسبة الرجال
 ، ومن هنا يظهر اخنفاض طفيف يف عدد       )لقضاء على مجيع أشكال التمييز ضد املرأة      اتفاقية ا 

  ).  يف املائة٢٦,٩١( ٢٠٠٢موظفات القطاع احلكومي مقارنة بعام 
وقد أكدت هذه الصورةَ القامتة خالصاُت التقييم الذي أجرتـه اآلليـة األفريقيـة                -٩٩

 يف املائة من املوظفني يف القطاع       ٢٦,٦" اليت أظهرت أن     ٢٠٠٨الستعراض األقران يف عام     
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 يف املائة منهم يف القطاع اخلاص هم من النساء، وأن الترقيـة إىل مناصـب                ٤١احلكومي و 
وتستفيد النساء احلاصالت على دبلوم من متييز إجيايب يف التوظيف،      . "اإلدارة تقل لدى النساء   

والحـظ فريـق    . م يف املسار املهين   بيد أن هذا التمييز ينقلب سلبياً عندما يتعلق األمر بالتقد         
اآللية األفريقية الستعراض األقران أن تشغيل النساء يقتصر على الوظائف اليت ُتتقاضى فيهـا              
رواتب أدىن بكثري، ويقدر أن العامل الرئيسي الذي يعوق تشغيل النساء وترقيتهم يكمن يف               

ل، واألمومـة، ورفـاه     عن احلم (يضاف إىل ذلك أن التعويضات      . تدين مستواهن التعليمي  
واملعتقدات والتصورات تعوق وحتد من وصول املـرأة إىل  ) إخل األسرة، واالبتعاد عن الزوج،  

  .مراكز املسؤولية خالل مسارها املهين وإىل ما يترتب عن ذلك من دخل مرتفع مستدام

  ١٩٨٦سبتمرب / أيلول٢٦ املؤرخ ٠١٤-٨٦املرأة البننية والقانون رقم     
بـشأن املعاشـات التقاعديـة املدنيـة      يتعلق هبذا القانون   فيماديد يذكر   ما من ج    -١٠٠

  .والعسكرية

  ١٢املادة     
  املساواة يف احلصول على اخلدمات الطبية

  من الناحية القانونية واملؤسسية    
تضع السياسات الصحية يف اعتبارها حقوق النساء والفتيات واحتياجاهتن يف جمـال              -١٠١
. طلق، تستند هذه السياسات إىل العديد من القوانني الدولية والوطنيـة          ومن هذا املن  . الصحة

، الذي ينص على خفض معـدل       ٢٠٠١ويتعلق األمر حتديداً بإعالن باماكو الصادر يف عام         
وفيات األمهات مبقدار النصف، ووثيقة السياسة واالستراتيجيات الوطنية للتنمية يف القطـاع   

؛ والقانون  )٢٠١٨-٢٠٠٩(نية للنهوض بالصحة    ، واخلطة الوط  )٢٠٠٦-٢٠٠٢(الصحي  
 بشأن قمع ممارسة تشويه األعضاء التناسلية       ٢٠٠٣مارس  / آذار ٣ املؤرخ   ٠٣-٢٠٠٣رقم  

 بـشأن   ٢٠٠٣مـارس   / آذار ٣ املؤرخ   ٠٤-٢٠٠٣لألنثى يف مجهورية بنن؛ والقانون رقم       
 بشأن ٢٠٠٦ل أبري/ نيسان١٠ املؤرخ  ٣١-٢٠٠٥الصحة اجلنسية واإلجنابية؛ والقانون رقم      

بنن، املعتمـد     وعالجه ومكافحته يف مجهورية    اإليدز/البشريالوقاية من فريوس نقص املناعة      
 بـشأن الـصحة     ٦ و ٥اهلدفان  (؛ واألهداف اإلمنائية لأللفية     ٢٠٠٥أغسطس  / آب ١٨ يف

. وقد أيدت بنن مجيع التوصيات والقرارات األفريقية اليت تنظم قطـاع الـصحة            ). اإلجنابية
  .حلكومةَ يف هذا االجتاه العديُد من الشركاء التقنيني واملالينيويدعم ا
وتشهد ميزانية  . ويواجه قطاع الصحة نقصاً يف املوارد وسوء تدبري ملا هو قائم منها             -١٠٢

وهكذا بلغت نسبة ميزانية قطاع الصحة من امليزانية        . قطاع الصحة وترية تطور غري منتظمة     
 يف املائة،   ٥٢,١ ملائة، ممولة أساساً من األسر املعيشية مبقدار       يف ا  ١٥,١٥ العامة للدولة بلغت  

 يف املائـة، والـسلطات      ١٦,٥  يف املائة، وجهات ماحنة أخرى مبقدار      ٣٠,٨ والدولة مبقدار 
.  يف املائـة   ٠,٦ احمللية وتأمينات وتعاضديات الصحة والشركات اخلاصة واحلكومية مبقدار       
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عدد العاملني يف اهلياكل الطبية احلكوميـة واخلاصـة يف           وصل  يتعلق باملوارد البشرية،   فيماو
 نـسمة يف كـل      ٧ ٠٠٦وبلغ عدد السكان لكل طبيب       .اً موظف ٦ ٢٧٥ إىل   ٢٠٠٦ عام

 بيد أن هذا  . أرجاء بنن، وهذا ما ميثل نسبة ُمرضية نسبياً حسب قواعد منظمة الصحة العاملية            
أن توزيع املوظفني الطبـيني لـيس       ويعين ذلك    .مينع من تسجيل تفاوتات بني املقاطعات      ال

ذلك، فقد حدث حتسن يف توفري البىن األساسية الطبية، ولكن التفـاوت يظـل               ومع. عادالً
 يف املائة من هذه البىن      ٤٠يالحظ أن حال     وفضالً عن هذه التفاوتات،   . قائماً بني املقاطعات  

ح أيضاً مشاكل مماثلـة     وُتطر. يتناسب مع القواعد ذات الصلة      ال متردية ومعظمها  األساسية
وجود هذا اإلطار املؤسسي والقانوين، يالحظ أن        فعلى الرغم من  . أيضاً على صعيد املعدات   

  .وضعية املرأة ليست أكثر إشراقاً يف جماالت شىت من القطاع الصحي

  وضعية املرأة يف جمال الصحة    

  الصحة اإلجنابية    
 يتعلق بالرعاية الـسابقة     فيما ٢٠٠٦ام  وفقاً لبيانات املسح السكاين والصحي يف ع        -١٠٣

قـد تلقـني    )  يف املائـة   ٨٨أي  (للوالدة، يالحظ أن زهاء تسع نساء من كل عشر نساء           
استشارات خاصة بالرعاية السابقة للوالدة من موظفني طبيني، معظمهم مـن املمرضـات             

. ٢٠٠١عـام   وارتفعت هذه النسبة ارتفاعاً طفيفـاً مقارنـة ب        ).  يف املائة  ٨٠(القابالت   أو
 يف املائة من النساء على الرعايـة  ٨٧حتصل  وحسب املسح السكاين والصحي الثاين يف بنن،    

وال يتلقى ما يزيد قليالً عن امرأة       . السابقة للوالدة قبل الوالدة اليت يوفرها املوظفون الطبيون       
 ٥٩يالحظ أن  و. أي رعاية سابقة للوالدة أثناء فترة احلمل      )  يف املائة  ١١(من بني عشر نساء     

. يف املائة من النساء تلقني عدد احلقن الالزمة حلماية مولودهن األخري مـن كـزاز املواليـد       
 ٢٢بني حاالت الوالدة اليت شهدهتا السنوات اخلمس السابقة للمسح، جرت الوالدة يف         ومن

ي  منها يف مؤسسات طبية، معظمها تابع للقطـاع احلكـوم  ٧٨يف املائة منها يف املنازل ويف   
 يف ٢٣ (٢٠٠١ومل تشهد هذه النسب أي تطور جوهري يذكر مقارنة بعام         ).  يف املائة  ٦٥(

مبـساعدة  )  يف املائـة   ٧٨(وأجري ما يزيد عن ثالثة أرباع الوالدات        ).  يف املائة  ٧٦املائة و 
  ). يف املائة٦٩(موظفني طبيني، معظمهم من ممرضات قابالت 

  وفيات األمَّهات    
املستقاة مباشرة من املسح السكاين والصحي الثالث يف بنن للفتـرة           تشري التقديرات     -١٠٤

 حالـة وفـاة     ٣٩٧ إىل أن الوفيات النفاسـية بلغـت         ٢٠٠٦ و ١٩٩٩املمتدة بني عامي    
ويقل معـدل وفيـات     . ويالحظ أن تطوراً إجيابياً قد حصل     .  مولود حي  ١٠٠ ٠٠٠ لكل

ي األول يف بنن للفترة املمتدة بني       األمهات هذا عن املعدل الذي قّدره املسح السكاين والصح        
 مولود حي، كما يقل     ١٠٠ ٠٠٠ حالة وفاة لكل     ٤٩٨ الذي كان    ١٩٩٦ و ١٩٨٩عامي  

عن املعدل الذي قّدره التعداد العام الثالث للسكان واإلسكان، حيث إن معـدل وفيـات               
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ويعزى ارتفاع  .  مولود حي  ١٠٠ ٠٠٠ حالة وفاة لكل     ٤٧٤ كان   ٢٠٠٢األمهات يف عام    
البلد إىل اإلجناب املبكر أو املتأخر، وتعـدد حـاالت احلمـل             وى الوفيات النفاسية يف   مست

وال ختلو التـدابري  . وتقارهبا، وتعاقب عمليات اإلجهاض السرية عند احلمل غري املرغوب فيه        
  .اليت اختذهتا احلكومة وخمتلف الفاعلني يف القطاع الصحي من فائدة يف هذا الصدد

  ألسرةاخلصوبة وتنظيم ا    
 أن مؤشر اخلصوبة يظل مرتفعاً يف بنن،        ٢٠٠٦ُيظهر املسح السكاين والصحي لعام        -١٠٥

 يف املائـة مـن      ٢١وهذه اخلصوبة مبكرة أيضاً، ألن      . أطفال لكل امرأة   ٥,٧ إذ بلغ معدله  
وباإلضافة إىل ذلك، ظل مستوى . الفتيات دون سن العشرين قد أجننب مولوداً حياً على األقل  

، حيث انتقل معـدل     ٢٠٠١هذا مستقراً تقريباً منذ املسح السكاين والصحي لعام         اخلصوبة  
 ومقارنـة . ٢٠٠٦ يف عـام     ٥,٧  إىل ٢٠٠١ يف عـام     ٥,٦ عدد األطفال لكل امرأة من    

 طفل ٠,٦ ، تاريخ املسح السكاين والصحي األول، تقلص معدل اخلصوبة مبقدار   ١٩٩٦ بعام
ويتباين هذا العدد   .  ُسجلت خالل املسحني السابقني    وُتالحظ نفس التباينات اليت   . لكل امرأة 

 ٦,٤ إذ يصل يف أقـصاه إىل     : حتديداً باختالف مستوى تعليم اإلناث ومستوى رفاه األسرة       
 لدى النساء الالئي    ٥,٢ أطفال لكل امرأة من النساء الالئي مل حيظني بأي تعليم، وينتقل إىل           

يقل عن املرحلة الثانية من التعلـيم         ال غن مستوى  لدى من بل   ٣,٤ تلقني تعليماً ابتدائياً، وإىل   
 ١٤ يف املائة من احلاالت، مل خيطط للوالدة ختطيطاً صحيحاً، إذ مل حتصل              ١٨ويف  . الثانوي

  . يف املائة مل يكن مرغوباً فيها٤يف الوقت احملبذ و يف املائة منها
لعازل الذكري واحلقن   وا. ويعرف مجيع الرجال والنساء تقريباً وسائل تنظيم األسرة         -١٠٦

وقد صرح ما يزيد عن امرأتني من مخس        . وحبوب منع احلمل هي من أكثر الوسائل شيوعاً       
. أهنن استخدمن وسيلة من وسائل منع احلمل خالل حيـاهتن         )  يف املائة  ٤٥(نساء مقترنات   

 يف املائة من النساء وسيلة من وسـائل منـع           ١٧أنه يف وقت املسح، مل تستخدم سوى         بيد
 يف املائة منهن اسـتخدمن وسـيلة        ١١ يف املائة استخدمن وسيلة عصرية و      ٦مل، منهن   احل

. ٢٠٠١وقد اخنفض معدل انتشار وسائل منع احلمل اخنفاضاً طفيفـاً منـذ عـام               . تقليدية
 يف املائة من النساء املقترنات يستخدمن وسيلة عصرية مـن           ٧وحبلول ذلك التاريخ، كانت     

ويقترن مستوى استخدام وسائل    . ٢٠٠٦يف املائة منهن يف عام       ٦وسائل منع احلمل مقابل     
 يف املائة من النساء الالئي بلغن املرحلة        ١٩منع احلمل بصورة إجيابية مبستوى التعليم، إذ أن         

الثانية من التعليم الثانوي كن يستخدمن، وقت إجراء املسح، وسيلة عصرية من وسائل منع              
  . يف املائة ممن مل يتلقني أي تعليم٤احلمل، مقابل استخدامها من قبل 

  صحة الطفل حسب اجلنس    
، تلقى ما يقل عن     ٢٠٠٦وفقاً لنتائج املسح السكاين والصحي الذي أجري يف عام            -١٠٧

مجيـع  )  يف املائـة   ٤٧( شـهراً    ٢٣و ١٢طفل واحد من كل طفلني تتراوح أعمارمها بني         
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) يب سي جي(أي جرعة واحدة من لقاح اللقاحات املقدمة يف إطار برنامج التحصني املوسع، 
ضد السل، وثالثة جرعات من اللقاح الثالثي املضاد للخناق والشهاق والكـزاز، وثـالث              

وهناك . جرعات من اللقاح املضاد لشلل األطفال، وجرعة واحدة من اللقاح املضاد للحصبة           
ملناطق الريفيـة   تفاوتات واسعة حسب البيئة السكنية تدل على ضعف التغطية بالتحصني يف ا           

 يتعلق بالتحصني الكامل،    فيماو).  يف املائة  ٥٥ يف املائة مقابل     ٤٣(مقارنة باملناطق احلضرية    
ومع ).  يف املائة٤٦ يف املائة مقابل ٤٨(يكاد يذكر     ال يالحظ أن الفرق بني الفتيات والفتيان     

تفع بارتفاع مـستوى    ذلك، ينبغي أن يشار إىل أن نسبة األطفال احملصنني حتصيناً كامالً تر           
 يف املائة لـدى مـن       ٨٠ يف املائة لدى األطفال من أمهات غري متعلمات، و         ٤٣(تعليم األم   

، وحبسب املستوى االقتصادي ألسرة الطفل،      )بلغت أمهاهتم مستوى التعليم الثانوي أو يزيد      
 يف  ٦٥  يف املائة لدى أشد األسر فقـراً وإىل        ٣٤إذ تصل نسبة هؤالء األطفال احملصنني إىل        

ويف يتعلق باألمراض اليت تصيب األطفال، يشري املسح الـسكاين  . املائة لدى أكثر األسر غىن    
.  خصوصاً إىل التهابات اجلهاز التنفسي احلـادة واحلمـى واإلسـهال           ٢٠٠٦والصحي لعام   

فقد كان معدل إصـابة     . يوجد فرق واسع بني اجلنسني من حيث اإلصابة هبذه األمراض          وال
 ٢٩  يف املائة، وباحلمى   ٩ يف املائة مقابل     ١٠فتيات بالتهابات اجلهاز التنفسي احلادة      الفتيان وال 

ويـؤثر  .  يف املائة، على التوايل    ٩ يف املائة مقابل     ١٠ يف املائة، وباإلسهال     ٢٨يف املائة مقابل    
  .مستوى العيش يف األرياف ومستوى تعليم األمهات بصورة سلبية على هذه املؤشرات

   األحداث-طفال واألحداث واألطفال وفيات األ    
، بلغت نسبة وفيات األطفال     ٢٠٠٦ و ٢٠٠١خالل الفترة األخرية املمتدة بني عامي         -١٠٨

 منهم يف الفتـرة  ٣٢ طفالً من كل ألف مولود حي، إذ ميوت       ٦٧ممن مل يكملوا عامهم األول      
وميوت . التحديد شهراً على وجه     ١٢ منهم بني شهر واحد و     ٣٥ميالدهم وشهر واحد، و    بني

 ١٢٥ طفالً من كل ألف طفل أكملوا عامهم األول، وميـوت عمومـاً              ٦٢قبل سن اخلامسة    
وعموماً فقد شهد معدل الوفيات، بـني املـيالد         . طفالً من كل ألف مولود قبل سن اخلامسة       

 ١٥١انتقـل مـن       املاضـية، إذ   ١٥    لوسن اخلامسة، اخنفاضاً ملموساً على مدى السنوات ا       
 يف األلف يف الفترة املمتدة بني       ١٢٥ إىل   ١٩٩٦ و ١٩٩١ يف الفترة املمتدة بني عامي       األلف يف

  . نقطة مئوية٢٦، أي ما ميثل اخنفاضاً عاماً مقداره ٢٠٠٦ و٢٠٠١عامي 
 يف األلـف    ٤١(وتكون وفيات الذكور أعلى من وفيات اإلناث يف الـشهر األول              -١٠٩
فإن الفوارق بني اجلنسني من حيث الوفيـات        وعلى النقيض من ذلك،     ).  يف األلف  ٣٤ مقابل

ويالحظ عموماً خالل السنة األوىل أن الوفيات بني        . تذكر  ال خالل فترة ما بعد الوالدة تكاد     
 وخالفـاً لـذلك،   ).  يف األلـف   ٧٢ يف األلف مقابل     ٨٠(الذكور تفوق مثيالهتا بني اإلناث      

ث يف الفتـرة بـني العـام األول         يالحظ فرق يذكر بني معدل الوفيات بني الذكور واإلنا         ال
وُيالحظ عموماً أن معـدل     ).  يف األلف على التوايل    ٦٥ يف األلف مقابل     ٦٤(اخلامسة   وسن

 يف  ١٤٥(يفوق نفس املعدل يف املناطق احلـضرية         يف املناطق الريفية   الوفيات قبل سن اخلامسة   
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 األطفال من أمهات  يف األلف لدى١٤٣ويصل هذا املعدل إىل    ).  يف األلف  ١١٦األلف مقابل   
.  يف األلف لدى من بلغت أمهاهتم مستوى التعلـيم الثـانوي أو يزيـد              ٨٤غري متعلمات، و  

  .النتائج أيضاً أن ظروف عيش األسر تؤثر تأثرياً بالغاً على خماطر الوفاة لدى األطفال وتظهر

  حصول النساء على اخلدمات الطبية    
 ٥يف مناطق تبعـد بأقـل مـن         )  يف املائة  ٧٦(يعيش أكثر من ثالثة أرباع النساء         -١١٠

 ٥ يف املائة من النساء لقطع مسافة        ٢٠ومع ذلك، تضطر    . كيلومترات عن املؤسسات الطبية   
 يف  ٧٠ويف املناطق الريفية، تتـوفر      . كيلومترات أو تزيد للوصول إىل تلك املؤسسات الطبية       

 يف املائـة يف     ٨٦ مقابـل     كيلومترات، ٥املائة من النساء على مؤسسة طبية تبعد بأقل من          
 دقيقة على األقـل لقطـع       ٣١ يف املائة من النساء عموماً إىل        ٨٥وحتتاج  . املناطق احلضرية 

ويالحظ أن سهولة الوصول إىل شـىت اخلـدمات         . املسافة املوصلة إىل أقرب مؤسسة طبية     
ا ال سـيم  (أفضل بكثري يف املنـاطق احلـضرية         - من حيث املسافة وزمن الرحلة       - الطبية
فاملرأة الريفية تقطع مسافات أطول نـسبياً مـن أجـل           . منه يف املناطق الريفية   ) كوتونو يف

وقد ذكرت النساء عند سؤاهلن عما يواجهن من مـشاكل يف           . الوصول إىل اخلدمات الطبية   
 ُبعد املؤسسات الطبية، وارتفاع كلفة األدوية، وعدم كفاية أعداد          -  بترتيب تنازيل  - العالج

الطبيني، واملعدات يف املراكز الطبية، وارتفاع كلفة االستشارات، وسوء اسـتقبال           املوظفني  
  .الفقراء من املوظفني، وعدم كفاية األدوية األساسية

  املالريا والنساء    
، تظل املالريا الداء    ٢٠٠٦وفقاً لنتائج املسح السكاين والصحي الذي أجري يف عام            -١١١

الوفيات بني الفئات املعرضة للخطر، أي األطفـال دون         الرئيسي والسبب األول لالعتالل و    
وبالرغم من التقدم احملرز يف جمال الوقاية والعـالج، تظهـر           . سن اخلامسة والنساء احلوامل   

 يف املائـة    ٣٦تزال يف صدارة اإلصـابات ومتثـل          ال اإلحصاءات الطبية الوطنية أن املالريا    
 يف املائـة بـني      ٤١بية بني عموم السكان و    دواعي اللجوء إىل العالج يف املؤسسات الط       من

وتشكل املالريا أيضاً السبب الرئيسي لدخول املستشفى سـواء         . األطفال دون سن اخلامسة   
 يف ٢٩ يف املائـة و ١٨بني عموم السكان، وبني األطفال دون سن اخلامسة، بنسبة تصل إىل      

 بذلك مشكلة رئيسية تواجه     ومتثل املالريا . املائة، على التوايل، من أسباب دخول املستشفى      
ومن أجـل   . الصحة العامة يف بنن، وأكثر املتضررين منها هم من األطفال والنساء احلوامل           

يف ( يف املائـة   ٣٢محاية األطفال من املالريا، فقد زادت نسبة استخدام الناموسـيات مـن             
 ناموا حتت ويالحظ أن نسبة الذكور الذين). ٢٠٠٦يف عام   ( يف املائة    ٤٧، إىل   )٢٠٠١ عام

وتدل ).  يف املائة  ٤٦ يف املائة مقابل     ٤٧( منن حتتها  الالئي ناموسية مماثلة تقريباً لنسبة الفتيات    
 على زيادة يف استخدام النساء للناموسيات، حيث انتقلت هـذه           ٢٠٠١بيانات املسح لعام    

  . ٢٠٠٦ يف املائة يف عام ٤٥ إىل ٢٠٠١ يف املائة يف عام ٣٣النسبة من 
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   حسب اجلنساإليدز/البشري اإلصابة بفريوس نقص املناعة حالة    
 إىل جانب دراسة استقصائية عن اإلصابة ٢٠٠٦مكّن املسح السكاين والصحي لعام   -١١٢

 يف  ١,٢ بفريوس نقص املناعة البشرية بني عموم السكان، من تقدير نسبة اإلصابة يف حدود            
 سـنة   ٤٩ و ١٥تـراوح أعمـارهن بـني       ويقدر معدل اإلصابة بني النساء الالئي ت      . املائة
 يف املائة، وهي نسبة تناهز ضعف اإلصابة لدى الرجال من نفس الفئة العمريـة               ١,٥ بزهاء

وبذلك تصل نسبة اإلصابة لدى النساء إىل نفس النـسبة لـدى الرجـال              ).  يف املائة  ٠,٨(
ويالحظ .  رجل مصاب١٠٠مقابل كل   امرأة مصابة١٨٨ يف املائة، أي أن هناك ١,٨٨ إىل

لدى النساء تفاوتات كبرية حبسب البيئة السكانية، واملستوى التعليمي ووضـعية التـشغيل،      
 يف  ٢,٢(ذلك أن معدل اإلصابة يف املناطق الريفية يعادل مرتني نظريه يف املناطق احلـضرية               

وقد سجلت يف كوتونو، على وجه اخلصوص، أعلى معـدالت          ).  يف املائة  ١,٠ املائة مقابل 
  ). يف املائة يف املدن األخرى٢,٠  يف املائة مقابل٢,٨( بفريوس نقص املناعة البشرية اإلصابة

  تشويه األعضاء التناسلية لألنثى    
  ).املادتان الثانية والثالثة من االتفاقية(سبقت اإلشارة إىل ذلك   -١١٣
الربامج اتُّخذ العديد من التدابري والسياسات و      ومن أجل كفالة تطوير قطاع الصحة،       -١١٤

ومكّن تنفيذها من حتقيق حتسن ملمـوس يف        . واالستراتيجيات الرامية إىل تطوير هذا القطاع     
وهذا ما أفضى إىل حتقيـق      . احلالة الصحية للسكان بشكل عام، وللمرأة البننية بوجه خاص        

ذ ومع ذلك، ملاّ يزل يتعني بذل الكثري من أجل بلوغ نتائج تكفل إنقا            . النتائج املعروضة أعاله  
  .أرواح مزيد من النساء

  ١٣املادة     
  التمويل والضمان االجتماعي

  وصول املرأة إىل االئتمانات    
 يف املائة   ٢٦، حصلت النساء على     ٢٠٠٣السكانية لعام    خلالصة اإلحصاءات  وفقاً  -١١٥

 يف املائة منها؛ وخالفاً لـذلك فقـد         ٧٤من القروض املصرفية مقابل حصول الرجال على        
  . يف املائة منها٤٠استفاد الرجال من  فيما يف املائة من القروض الصغرية ٦٠استفدن من 

، أُنشئت شعبة وزارية تعىن أساساً بالتمويالت الصغرية وتـشغيل          ٢٠٠٦ومنذ عام     -١١٦
، ُخصصت ميزانيـة  ٢٠٠٨ويف عام . الفتيات والنساء تضم مديرية عامة للتمويالت الصغرية  

 ١٧ ٥٤٦ ٤٦٣  للتخفيف من معاناة النساء، مقـدارها      هامة لصندوق التمويالت الصغرية   
                     مـن أصـل ميزانيـة إمجاليـة        ) فرنـك (فرنكاً من فرنكات اجلماعة املاليـة األفريقيـة         

وقد اختذت دولة بنن منـذ عـدة        .  فرنكاً ُرصدت للوزارة برمتها    ٤١ ٥٥٣ ٢٦٤مقدارها  
توسطة لفائدة النساء، اللـوايت ميـثلن غالبيـة         سنوات تدابري لتمويل املقاوالت الصغرى وامل     
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، )FINADEV(وأنشئت شركة للتمويالت الصغرية     . العاملني يف التجارة والقطاع غري الرمسي     
على التـوايل يف  ) CONSORTIUM ALAFIA(ورابطة للفاعلني يف جمال التمويالت الصغرية 

ـ         ٢٠٠٠ و ١٩٩٨عامي    ،PAPMEسات  ، تعمالن مع مؤسسات مالية أخرى من قبيل مؤس
 وبعض املنظمات غري احلكومية، من أجل تعزيـز مـنح           CLCAM، و PASDA، و PADMEو

إىل جانب مديرية عامة للتمويالت الـصغرية مكلفـة بتنظـيم القطـاع              القروض للنساء، 
  .به والنهوض

 ٢٠٠٧فرباير  / شباط ٢٧وينبغي أن يشار أيضاً إىل أن رئيس مجهورية بنن أطلق يف              -١١٧
سيما   ال وض الصغرى لفائدة أشد الناس فقراً، من أجل متكني أشد السكان فقراً،           برناجماً للقر 

 يف ٢بفائـدة     فرنكاً ٣٠ ٠٠٠ويتلقى املستفيدون   . النساء، من أن يصبحوا نشطني اقتصادياً     
ويتبني من ذلك أن احلكومـة      .  يف املائة يتخذ شكل مسامهة     ٣املائة يف السنة وختفيض بنسبة      

 من أجل متكني النساء من احلصول على قروض التمويالت الـصغرية            بذلت جهداً ملحوظاً  
  . يتعلق باملرأة الريفيةفيمايزال يتعني بذل الكثري، خصوصاً   المقارنة بالرجال بالرغم من أنه

  نظام الضمان االجتماعي    
 املتصل بقانون الـضمان     ٢٠٠٣مارس  / آذار ٢١ املؤرخ   ٠٢٩-٩٨مينح القانون رقم      -١١٨

 يتعلـق   فيمـا  يف مجهورية بنن ضمانات غري متييزية للنـساء، بوجـه خـاص،              االجتماعي
سيما اإلعانات السابقة للوالدة، واإلعانات العائليـة، والتعويـضات           ال األسرة، باستحقاقات

اليومية للنساء املوظفات املقبالت على الوالدة، واملخصصات العينية املتعلقة بالرعاية الـصحية            
 ٢٦ املؤرخ ٠٢-٢٠٠٧ويف اآلونة األخرية، جاء القانون رقم ). ٣٨املادة  (والرعاية االجتماعية

 من أجـل    ٢٠٠٣مارس  / آذار ٢١  املؤرخ ٠٢٩-٩٨ ليعدل القانون رقم     ٢٠٠٧مارس  /آذار
  .حتسني اإلعانات، دون أي متييز ضد املرأة

  ١٤املادة     
  املرأة الريفية

  من الناحية القانونية واملؤسسية     
سات اليت أجريت بشأن ظروف عيش األسر يف بنن أن معدل الفقر أكثر             بينت الدرا   -١١٩

: ويعزى هذا األمر إىل عدة عوامـل منـها        . حدة يف الوسط الريفي منه يف الوسط احلضري       
ضعف احلصول على االئتمانات يف الوسط الريفي؛ وضعف تنوع صادرات املواد الزراعيـة             

 الطـرق وامليـاه والكهربـاء     (لوسط الريفي   األساسية، وضعف التنمية يف البىن األساسية ل      
وقـد اعُتمـد القـانون      . ، وضعف القدرة على تدبري املوارد احلكومية واستيعاهبا       )واهلاتف

 املتصل حبيازة األراضي يف الوسط ٢٠٠٧أكتوبر / تشرين األول  ١٦ املؤرخ   ٠٣-٢٠٠٧ رقم
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اعي، حيث يكفل للنساء    الريفي يف مجهورية بنن من أجل حتسني وضعية املرأة يف القطاع الزر           
  .بصورة صرحية احلق يف إرث أقارهبن وأزواجهن يف األراضي الريفية

وقبل اعتماد هذا القانون، اختذت وزارة الزراعة والثروة احليوانية وصـيد األمسـاك               -١٢٠
تدابري لتشجيع املرأة الريفية، منها سياسة النهوض باملرأة يف القطاع الزراعي والريفـي الـيت               

املسامهة "، وتسعى إىل حتقيق اهلدف العام الذي ينص على          ٢٠٠١سبتمرب  / يف أيلول  اعتمدت
يف حتسني ظروف عيش سكان األرياف مع منح النساء والرجال إمكانيات متساوية لكـي              

، إىل جانب شىت الـربامج واملـشاريع        "يشاركوا على قدم املساواة يف عملية التنمية يف بنن        
ماليون مثل الصندوق الدويل للتنمية الزراعية والوكالة الدامنركيـة         ميوهلا شركاء تقنيون و    اليت

وأهدافها، تؤثر تأثرياً بالغاً على حتسني ظـروف عـيش           للتنمية الدولية، واليت حبكم طبيعتها    
وامليزانية املرصودة للنهوض باملرأة واملساواة بني اجلنسني يف القطاع الزراعـي هـي             . املرأة
فقـد خصـصت ميزانيـة    : ثيالهتا املخصصة للقطاعـات األخـرى  عند مقارنتها مب  األكرب

 فرنكاً خللية املرأة يف التنمية الزراعية والريفية، التابعـة لـوزارة            ١٣٣ ٥٨٥ ٧٦٠ مقدارها
وهذا يبدو  .  فرنكاً للقطاع برمته   ٦١ ٩١١ ٦٦٧ ٠٠٠الزراعة، مقابل ميزانية إمجالية قدرها      

 ٨ ٠٠٠ ٠٠٠خيصص مبلـغ    (يف وزارة الشبيبة مثالً      ا عند مقارنة هذه امليزانية بنظريهت     مهماً
). فرنكاً فقط خللية املساواة بني اجلنسني التابعة لوزارة الشبيبة والرياضات واألنشطة الترفيهية           

  .ومع ذلك فإن وضعية املرأة ظلت هشة

  ضعية املرأة الريفيةو    
لتحليل االقتصادي، يقدر   وفقاً لإلحصائيات الدميغرافية اليت أجراها معهد اإلحصاء وا         -١٢١

 يف املائـة مـن      ٥١,٣ ، منهم ١٩٩٩ عام    ماليني نسمة  ٣,٨    بعدد سكان األرياف يف بنن      
وحـسب  . وتزاول غالبية النساء البننيات أنشطة يف جمال اإلنتاج الزراعي والريفـي          . النساء

ميـثلن  "النساء وثيقة سياسة النهوض باملرأة يف القطاع الزراعي اليت أعدهتا وزارة الزراعة فإن           
وتتعاطى املرأة يف هذا    . " يف املائة من اليد العاملة يف جمال الزراعة        ٦٠ و ٥٠نسبة تتراوح بني    

، وهتيئة األراضـي للزراعـة،      )حسب املنطقة (احلرث  : من األعمال من قبيل    القطاع لكثري 
  .والبذر، والعزق، ورش املبيدات، واحلصاد، والنقل

 يتعلـق بتربيـة الـدواجن       فيماين، تأيت النساء يف املقدمة      ويف جمال اإلنتاج احليوا     - ١٢٢
ويسري األمر ذاته على إنتاج األمساك حيـث يقتـصر دور           . واخلنازير واجملترات الصغرية  
ويتبني بذلك أن النساء أكثر حضوراً من الرجـال يف اجملـال            . الرجال على صيد األمساك   

 يف ٧٠املنظمات النسوية الزراعية متثل : وميثلن حجر الزاوية يف منظمات املزارعني. الزراعي
غري أن هـذه    . املائة من جمموع منظمات املزارعني الرئيسية من حيث عدد املشاركني فيها          

الدينامية اليت ُتبوؤهن ليكّن حماورات مباشرات للشركاء التقنيني واملاليني، للحصول علـى            
صول على حيازة األراضـي     الدعم الالزم لتنمية أنشطهن الزراعية، تصطدم بصعوبات احل       

  .وعلى االئتمانات
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وبالتايل فهـن   . قلة األراضي إحدى الصعوبات الرئيسية اليت تواجهها النساء        ومتثل  -١٢٣
ويشكل املرياث أحد الوسائل الرئيسية للحصول على موارد األراضي         . مزارعات بدون أرض  

. و الوريث الوحيد لألرضوالرجل بصورة تقليدية ه البلد ووسطه سيما يف جنوب  اليف بنن،
زعة التقليدية إىل توجيه الرجل ليكون قائماً علـى العمـل يف احلقـول                وهذا يعزى إىل الن   

وتظهر اإلحصائيات الزراعية املتباينة حـسب نـوع اجلـنس أن النـساء             ). البلد مشال يف(
 الزراعية  واملساحات.  يف املائة من جمموع األراضي احملوزة حسب الطريقة املأمونة         ١٣ ميلكن

 ١,٢٦  هكتار للنساء مقابل   ٠,٩٠ :اليت متلكها النساء هي عموماً أقل مما ميلكه الرجال منها         
 ٢٠٠٨ووفقاً لتقرير أعدته اآللية األفريقية الستعراض األقران ونشرته يف عام       . هكتار للرجال 

) إخل ديـدة، توسع الزراعات، وإدخال أنواع ج    (ُيسلَّم حالياً بأن سوء أداء الزراعة يف بنن         "
وجيدر التنويـه إىل أن ممارسـة   . "يرجع جزئياً إىل الصعوبات املرتبطة مبسألة حيازة األراضي   

  .إقصاء النساء هذه تظل قائمة يف بعض األسر بالرغم من إصدار قانون األفراد واملرأة
وحيل قانون األفراد واألسرة مشكلة حصول املرأة على حيازة األراضي إذ يـنص يف                -١٢٤

تلغى مجيع األحكام السابقة اليت ختالف هـذا القـانون          " منه على أن     ١٠٣٠ و ١٠٢٩ادتني  امل
أن يتوقف سريان العمل باألعراف اليت هلا قوة القانون يف مجيع األمور اليت ينظمها هذا               "وعلى  "

 ٢٠٠٧ وباإلضافة إىل ذلك، يشكل قانون حيازة األراضي الريفية الذي اعتمد يف عام      . "القانون
.  يكفل للنساء بصورة صرحية احلق يف إرث أقربائهن أو أزواجهن يف األراضـي الريفيـة               حالً

أهلية مجيع البِننيني، على حنو متساو، للحـصول علـى األراضـي     " منه على    ١١وتنص املادة   
. "حسب الشروط اليت حددهتا القـوانني واألنظمـة        ... الزراعية دون متييز على أساس اجلنس     

كومة يف سياستها الوطنية اجلديدة للنهوض باملساواة بـني اجلنـسني أن            ولذلك فقد ارتأت احل   
. تضع آليات ميكنها أن تتيح التدخل مباشرة لصاحل النساء يف أنظمة حيازة األراضـي الريفيـة               

األدوات األخرى اليت وضعت من أجل تأمني األراضي الريفية، مشروع إتاحـة حيـازة               ومن
  .املمول من احلكومة األمريكية" ي األلفيةصندوق حتد"األراضي، الذي ينفذه 

وإىل جانب املشاكل اليت تواجهها النساء يف حيازة األراضي، فإهنن جيـدن أيـضاً                -١٢٥
 وبالنظر إىل أن منح االئتمانـات الزراعيـة        .صعوبات يف احلصول على االئتمانات الزراعية     

النساء غالباً ما يهمشن يف حبيازة مساحة من األراضي الزراعية، ف مرهون، ضمن أمور أخرى،
وترمي السياسة الوطنية للنهوض باملرأة يف القطاع الزراعي والريفي اليت متثـل             .هذا القطاع 

لألجل  حالً هلذه املشكلة إىل تيسري معايري انتقاء ملفات النساء الريفيات وتشجيع منح قروض          
 واملنظمات غـري احلكوميـة   ويشارك أيضاً بعض الشركاء التقنيني واملاليني   . املتوسط والبعيد 

  .من أجل التخفيف من أعباء املرأة الريفية) إخل ،SVNخطة بنن، و(الدولية 

  املرأة البننية يف قطاع الغابات واملياه والصيد البحري     
ُيظهر اإلفراط يف استغالل األراضي وندرهتا بسبب زيادة عدد الـسكان تباينـات               -١٢٦

بيد أن معهـد اإلحـصاء      .  يتعلق بتدبري املوارد الطبيعية    مافيوتفاوتات بني الرجال والنساء     
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ومع ذلـك، فمـن     . ميلك إىل القليل من اإلحصائيات يف هذا اجملال         ال والتحليل االقتصادي 
حيث توزيع العمل يف هذا القطاع، يهتم الرجال بقطع األخشاب ومبا يرتبط بـذلك مـن                

. تدفئـة ونقلـه، وصـنع الفحـم       أما النساء فغالبيتهن يعملن يف قطع حطـب ال        . أعمال
منتجات الغابات غري اخلشبية وحتويلها واالجتار هبا هي أيضاً أنـشطة هتـيمن عليهـا         ومجُع
  .يعتد به يف اختاذ القرارات بشأن تدبري املوارد الغابوية  البيد أن رأيهن. النساء
حلضري، لكن  وجتدر اإلشارة إىل أن املياه الصاحلة للشرب عموماً متاحة يف الوسط ا             -١٢٧

وقد قُطعت أشواط هامة يف جمـال  . وصول املرأة إليها يف الوسط الريفي ميثل مشكلة عويصة      
توفري املياه الصاحلة للشرب بفضل برنامج املساعدة من أجل تنمية قطـاع التزويـد بامليـاه              
الصاحلة للشرب والصرف الصحي يف الوسط الريفي، الذي ينفذ بتمويل من خمتلف اجلهات             

، ووكالة التعاون اليابانية، والبنك الدويل، والوكالة األملانيـة         الدامنركيةوكالة التعاون   (ة  املاحن
، والوكالة الدامنركية للتنمية الدولية، واجلماعـة االقتـصادية         KFWللتعاون التقين ومصرف    

افة، لغرب أفريقيا، والبنك اإلسالمي للتنمية، ومجعية املرأة الدامنركية، وصندوق مساعدة الثق          
ومع ذلك يظل مستوى التزويد باملياه الصاحلة للـشرب يف          ). ومصرف التنمية لغرب أفريقيا   

وحسب آخر تعداد للسكان، تبلغ نسبة البيوت املعيشية اليت حتـصل           . الوسط الريفي ضعيفاً  
وقد انتقلت إىل ما يقل عـن       .  يف املائة  ٥٠,٢٠ على املياه الصاحلة للشرب يف الوسط الريفي      

 يف املائة يف    ٤٤ مقابل   ٢٠٠٧ يف املائة يف عام      ٤٦,٥(ائة خالل السنوات األخرية      يف امل  ٥٠
السكانية األخرية اليت أعدها معهد اإلحصاء والتحليل  وفقاً خلالصة اإلحصاءات  ) ٢٠٠٦ عام

 جلب امليـاه   من يتوىل مهمة   كربات بيوت، فهن   واعتباراً لدور النساء التقليدي   . االقتصادي
خالل موسم اجلفـاف    )  كيلومترات ١٠ إىل   ٥من  (قطع مسافات طوال    ويضطررن بذلك ل  

يتدخلن كما ينبغي يف تـدبري        ال ومع ذلك فهن  . للوصول إىل املياه، اليت تظل نوعيتها مريبة      
  .نقاط جلب املياه

فالرجـال  . ويالحظ أن العمل مقسم يف جمال صيد األمساك حسب نوع اجلـنس             -١٢٨
ويتعلق األمر بتحويل . ع النساء بسائر األنشطة املرتبطة بذلك  يتولون صيد األمساك بينما تضطل    

  .األمساك والربيان وتسويق منتجات الصيد يف األسواق احمللية يف حالة طرية أو حمولة

  ١٥املادة     
  املساواة يف الشؤون القانونية واملدنية 

  من الناحية القانونية واملؤسسية    
 وينص الدستور أيضاً  . ينص عليه الدستور   م القانون مبدأٌ  املساواة بني الرجل واملرأة أما      -١٢٩

تكفل الدولة للجميع املساواة أمام القانون دون متييز بسبب املنـشأ           " منه على أن     ٢٦يف املادة   
والرجل واملرأة متساويان   . العرق أو اجلنس أو الدين أو الرأي السياسي أو املركز االجتماعي           أو

وحترص على املعوقني واألشـخاص     . سيما األم والطفل    ال سرة،والدولة حتمي األ  . يف احلقوق 
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وهـذه احلريـة    . وباملثل، تقر دولة بنن للرجال والنساء نفس احلقوق يف التنقل حبرية          . "املسنني
الدولة تقر وتكفل، وفـق الـشروط       " منه، اليت تنص على أن       ٢٥واردة يف الدستور يف املادة      

واإلياب، وحرية تكوين اجلمعيات، وعقد االجتماعـات،       حيددها القانون، حرية الذهاب      اليت
. ويقر الدستور للمرأة احلق يف اختيار مكان إقامتـها أو سـكنها           . "وإقامة املسريات والتظاهر  

وال جيوز أن ُيحرم أي شخص      . لكل شخص احلق يف امللكية    " منه على أن     ٢٢وينص يف املادة    
  ." مقابل تعويض عادل يدفع مسبقاًمن ملكيته إال ألسباب تتعلق باملنفعة العامة،

 يتعلـق باألهليـة     فيمايوجد أي متييز بني الرجل واملرأة         ال ويظهر للوهلة األوىل أنه     -١٣٠
 الـساري يف بـنن، يف       ١٩٥٨وتنص مقتضيات القانون املدين الفرنـسي لعـام         . القانونية
. لألهلية يف نظر القانون   ُيعد فاقداً     ال  منه، أن بوسع أي فرد أن يتعاقد، ما دام         ١١٢٣ املادة

وتراعي هـذه   . تأخذ يف اعتبارها نوع اجلنس      ال وأسباب انتفاء األهلية اليت حددها القانون     
  .املقتضيات اتفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييز ضد املرأة

ومن الناحية املؤسسية، توجد وزارة مكلفة بالعدل هلا فروعهـا مـن املؤسـسات                -١٣١
وحتصل املرأة على مجيع اخلدمات القضائية القائمة،       . واهليئات القضائية  اكمالقضائية، أي احمل  

 دون متييـز    "ال جرمية وال عقوبة بدون نص سابق      "ويطبَّق مبدأ   . شأهنا يف ذلك شأن الرجل    
ال جيوز إلقاء القبض على أي      " منه على أنه     ١٦ويؤكد الدستور يف املادة     . على أساس اجلنس  

 واحلـال   ".. .وجب نص قانوين سابق بشأن األفعال اليت تنسب إليه        اهتامه إال مب   شخص أو 
كذلك بالنسبة الفتراض الرباءة الذي ُيكفل للجميع االستفادة منه، بدون متييز على أسـاس              

كل شخص متهم بارتكاب فعـل  " من الدستور اليت تنص على أن       ١٧اجلنس، حسب املادة    
 للقانون يف حماكمة علنيـة تتـوافر فيهـا مجيـع            جرمي يعترب بريئاً إىل أن تثبت إدانته وفقاً       

يـشكل    البامتناع عن فعل وال يدان أي شخص بفعل أو . الضمانات الضرورية للدفاع عنه   
يعاقب أي شخص بعقوبة أشد من        ال وباملثل،. جرمية مبقتضى القانون الوطين    وقت ارتكابه 

  ."تلك اليت كانت سارية املفعول وقت انتهاكه اجلرمية

  ملشاكل املتعلقة حبرية التنقل واختيار مكان اإلقامة بعض ا    
بعـض العقائـد     مبمارسة ُتقّيد حرية تنقل املرأة، كما يقرها الدستور لكل مواطن،          -١٣٢

األرواحية مثل عقيدة أورو أو زانغبيتو يف أقاليم بليتو وغريه، وهبذا املعىن تفرض على املـرأة                
رو أو زانغبيتو، جيب على النساء أن يلـزمن بيـوهتن         فخالل جولة أو  . قيود يف ذهاهبا وإياهبا   

خمافة أن حيل هبن عقاب جسدي وأن يتعرضن أحياناً للموت بسبب اهتامهن باستراق النظـر               
  يتعلق مبكان اإلقامـة أو الـسكن،       فيماوباإلضافة إىل ذلك،    . لكشف أسرار العقيدة املعنية   

 ويف معظم العقائد، تقصى املـرأة مـن         .ميكن للمرأة يف الواقع أن حتوز ممتلكات عقارية        ال
سيما يف املنـاطق      ال اً،حيثما كان ذلك ممكن   اً  ومع ذلك أصبح الوضع يتغري تدرجيي     . املرياث

  .حيث أصبح بإمكان النساء أن حيزن ممتلكات عقارية احلضرية،
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  ١٦املادة     
  املساواة يف احلق يف تكوين أسرة

  اخلطة القانونية واملؤسسية    
تعلق باألحوال الشخصية واألسرة، تطبق يف بنن العديد من القواعد التقليديـة             ي فيما  -١٣٣

وكل األعراف يف بنن    . ولطاملا شكلت بعض هذه القواعد عائقاً أمام ازدهار املرأة        . والعرفية
وباعتماد قانون األفراد واألسرة، مل تعد هلذه       . متنح الرجل الغلبة واالمتياز على حساب املرأة      

وبذلك فقد حصل تطور ملحوظ يف املساواة القانونية بـني الرجـل            .  القانون القواعد قوة 
ومن هذا املنطلق، تستمر محالت التوعيـة       . واملرأة، أما املساواة الفعلية فال تزال بعيدة املنال       

  .لتعريف العموم على مقتضيات هذا القانون
  .ملحوظجتدر اإلشارة أدناه إىل بعض املسائل اليت أحرز فيها تقدم   -١٣٤

  التقدم احملرز مقارنة بالوضع السابق للمرأة    
واملتضمن قانون   ٢٠٠٤أغسطس  / آب ٢٤ املؤرخ   ٠٧-٢٠٠٢ينص القانون رقم      -١٣٥

األفراد واألسرة على مبادئ املساواة وفقاً للدستور ويقلـص أشـكال امليـز ضـد املـرأة           
فع احلد األدىن لسن الزواج     ، وير )١٢٢املادة  (وهبذا فهو يلغي زواج السِّلفة      . ملموسة بصورة

، وينص على الزواج األحـادي      )١٢٣املادة  (لدى الرجل واملرأة إىل الثامنة عشرة من العمر         
، والسلطة األبوية واملساواة يف حقوق اإلرث بـني األبنـاء ذكـوراً وإناثـاً               )١٤٣املادة  (
 وعلى أن كال  )١٤٢املادة  (وينص على أن املهر يتسم بطابع رمزي        ). ٦٠٤ و ٥٩٤ املادتان(

ويسمح للمرأة بالتمتع حبقوق اإلرث     ). ١٧٣املادة  (الزوجني يتمتعان بكامل األهلية القانونية      
والزوج مل يعـد  ).  وما يليها٦٣٠، واملادة ٦٠٤املادة (باعتبارها زوجة باقية على قيد احلياة  

سـها األب واألم   مبفرده سيد التوجه األخالقي واملادي لألسرة، حيث إن السلطة األبوية ميار          
  ).٤١١املادة (بصورة مشتركة 

وقد أتاحت مقتضيات قانون األفراد واألسرة إحراز تقدم حنو املساواة بني الرجل              - ١٣٦
بيد أنه يتعني مواصلة محالت توعية وتثقيف السكان من أجل متكينهم من التعرف             . واملرأة

غري احلكومية الوطنيـة أن     وجيب على احلكومة واملنظمات     . على هذا القانون ومقتضياته   
  .تثابر على هذا العمل، مبساعدة الشركاء التقنيني واملاليني حيثما كان ذلك ممكناً

  خالصة    
 تدابري تشريعية ومؤسسية مـن أجـل        ٢٠٠٥اختذت احلكومات املتعاقبة منذ عام        -١٣٧

كال التمييـز   التقليص من التفاوتات بني الرجل واملرأة، وتنفيذ اتفاقية القضاء على مجيع أش           
ومن هذا املنظور، جتدر اإلشارة إىل حتقيق حتسن يف الوضع القانوين للمرأة خالل             . ضد املرأة 
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وقد ُصّوت على عدة قوانني تشجع على النـهوض بـاملرأة، وبوشـرت            . السنوات األخرية 
  .سياسات وبرامج ومشاريع تصب يف نفس االجتاه

أة يف شـىت القطاعـات االجتماعيـة        واستتبع هذه اجلهود حتسٌن يف ظروف املـر         -١٣٨
سيما يف التعليم، والصحة، وحيازة األراضي يف الوسط الريفـي، وإتاحـة              ال واالقتصادية،

احلصول على االئتمانات بفضل تنمية التمويالت الصغرية وتقليص التفاوتات بـني الرجـل             
. عنف اجلنسي ويالحظ فضالً عن ذلك تزايد يف الوعي لدى السكان بشأن أعمال ال           . واملرأة

 يف  ١٧ (٢٠٠١وقد عرف تشويه األعضاء التناسلية لألنثى تناقصاً يف الفترة ما بني عـامي              
وتواصل املنظمات غري احلكومية ضغطها من أجل تـصويت         ).  يف املائة  ١٣ (٢٠٠٦و) املائة

ويشكل مـشروع قـانون     . اجلمعية الوطنية على قانون يقمع أعمال العنف اجلنسي حتديداً        
 خطوة متقدمة يف اجتاه قمع بعض أعمال العنف املوجهـة ضـد املـرأة، مثـل                 العقوبات

  .االغتصاب، ومن املنتظر أن تصوت اجلمعية الوطنية عليه أيضاً
ويف . تزال مثة حتديات ينبغي التغلب عليها للقضاء على التمييز ضد املـرأة       ال بيد أنه   -١٣٩

ج توعية السكان بـشأن النـساء       هذا الصدد، جيب أن تراهن احلكومة على مشاريع وبرام        
والتعريف بالنصوص اجلديدة اليت ُصوت عليها، بالتعاون مع املنظمات غري احلكومية الوطنية،            

  .وبدعم تقين ومايل من شركاء التنمية
ومن شأن اعتماد قانون خاص بقمع مجيع أشكال العنف املوجه ضد املرأة أن يعزز                -١٤٠

  .على التمييز ضد املرأةاإلطار القانوين املتعلق بالقضاء 

        


