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  اللجنة املعنية باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية
  الدورة األربعون

  ٢٠٠٨مايو / أيار١٦ - أبريل / نيسان٢٨

   الدول األطراف النظر يف التقارير املقدمة من
   من العهد١٧ و١٦املادتني  مبوجب

  املالحظات اخلتامية للجنة املعنية باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية

  بنن
نظرت اللجنة املعنية باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية يف التقرير الدوري الثاين املقدم من بـنن                 - ١

 ١٠يف جلستيها   ) E/C.12/BEN/2(ص باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية      بشأن تنفيذ العهد الدويل اخلا    
 ١٦ املعقودة يف    ٢٥واعتمدت يف جلستها    ) E/C.12/2008/SR.10-11 (٢٠٠٨مايو  / أيار ٥ املعقودتني يف    ١١و

  . املالحظات اخلتامية التالية٢٠٠٨مايو /أيار

   مقدمة- ألف 

ي الثاين الذي قدمته بنن يف املوعد احملدد والذي يبّين بصراحة املشاكل            حتيط اللجنة علماً بالتقرير الدور      - ٢
ومع ذلك، تالحظ اللجنة أن أغلبية الردود اخلطية املقدمة على قائمة  . اليت تواجهها الدولة الطرف يف تنفيذ العهد      

  .  كافعلى حنومفصلة مل تكن ) Add.1 وE/C.12/Q/BEN/2(املسائل اليت ستنظر فيها اللجنة 

 مع  حوار بناء حقاً  وتالحظ اللجنة مع األسف أن تأخر وصول وفد الدولة الطرف قد حال دون إجراء                 - ٣
  . لعدم كفاية الوقت الالزم للنظر يف مجيع املسائل اليت كانت اللجنة ترغب يف تناوهلاالوفد نظراً

   اجلوانب اإلجيابية- باء 

الدولة الطرف من أجل تعزيز املساواة بني اجلنسني والقضاء ترحب اللجنة بالتدابري التشريعية اليت اعتمدهتا   - ٤
  :على استغالل النساء واألطفال والعنف اجلنسي الذي يتعرضون له، وترحب على وجه اخلصوص مبا يلي
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 املتعلق مبدونة قانون األشخاص   ٢٠٠٤أغسطس  / آب ٢٤ املؤرخ   ٢٠٠٢/٧اعتماد القانون رقم      )أ(  
   للرجـال والنـساء، ويـنص يف        جات وحيدد سن الزواج بثمانية عـشر عامـاً        واألسرة والذي حيظر تعدد الزو    

  ؛ "أن األعراف مل تُعد هلا قوة القانون فيما يتعلق جبميع املسائل اليت تنظمها هذه املدونة" على ١٠٣٠املادة 

 املتعلق بالقضاء على تشويه األعضاء ٢٠٠٣مارس / آذار٣ املؤرخ ٢٠٠٣/٣اعتماد القانون رقم   )ب(  
 املتعلق بالصحة اجلنسية واإلجنابية الذي      ٢٠٠٣مارس  / آذار ٣ املؤرخ   ٢٠٠٣/٤التناسلية لإلناث، والقانون رقم     

   منه مجيع أشكال العنف واإليذاء اجلنسيني لألشخاص؛٩حيظر يف املادة 

، الذي حيدد شروط ترحيل القّصر ٢٠٠٦أبريل / نيسان٥ املؤرخ   ٢٠٠٦/٤القانون رقم   اعتماد    )ج(  
  . وينص على وضع خطة عمل وطنية ملكافحة االجتار باألطفال بغرض استغالل عملهم االجتار باألطفالوحظر

مـن   املتعلق بالوقاية    ٢٠٠٦أبريل  / نيسان ١٠ املؤرخ   ٢٠٠٥/٣١وترحب اللجنة باعتماد القانون رقم        - ٥
ية للمصابني، والوثائق اإلطارية املتعـددة   وتوفري الرعا)اإليدز(متالزمة نقص املناعة املكتسب /فريوس نقص املناعة البشرية   

   يف املائـة    ٤,١ بتراجع معدالت انتشار هذا املرض مـن         وترحب أيضاً . املتعلقة بتوفري الرعاية لألطفال واأليتام الضعفاء     
  . ، وبالتوزيع اجملاين ملضادات فريوسات النسخ العكسي للمرضى٢٠٠٥ يف املائة يف عام ٢ إىل ٢٠٠١عام 

 واالبتدائي يوفر باجملان يف مؤسسات التعليم العـام يف           احلضانة يتيف مرحل لجنة بكون التعليم    وترحب ال   - ٦
  .الدولة الطرف

   العوامل والصعوبات اليت تعوق تنفيذ العهد- جيم 

  .أو صعوبات ذات بال حتُول دون تنفيذ العهد يف الدولة الطرف عوامل ةأيأن ليست هناك تالحظ اللجنة   - ٧

  لقلق الرئيسية دواعي ا- دال 

تالحظ اللجنة مع القلق أن جلنة حقوق اإلنسان يف بنن تتمتع مبركز منظمة غري حكومية وأن اسـتقالهلا              - ٨
  . ومتويلها غري مكفولني بشكل تام

وتأسف اللجنة لعدم توفر معلومات عن التطبيق أو عدم التطبيق املباشر للعهد، وعن قرارات أصـدرهتا                  - ٩
  .  إىل أحكام العهدطرف استناداًاحملاكم يف الدولة ال

وتالحظ اللجنة مع األسف أن االفتقار إىل بيانات إحصائية كافية وحمّدثة عن مدى التمتـع بـاحلقوق                   - ١٠
  . الواردة يف العهد حيول دون التقييم الدقيق ملدى تطبيق الدولة الطرف ألحكام العهد

ودين خارج إطار الزوجية باحلقوق والواجبات اليت يتمتع وتشعر اللجنة بالقلق إزاء عدم متتع األطفال املول  - ١١
انظر (، ما مل يعترف هبم اآلباء، مع وجود بعض التحفظات اليت متس حقوقهم يف املرياث                "األطفال الشرعيون "هبا  

  ). E/C.12/BEN/2 من الوثيقة ٣٨الفقرة 
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 من املواليد يف بـنن مل ُيـسجلوا عنـد            يف املائة  ٢٥ بأن    اليت تفيد  املعلوماتوتشعر اللجنة بالقلق إزاء       - ١٢
  .والدهتم، وهو ما حيرمهم من الوصول إىل اخلدمات الصحية والتعليم وغريمها من اخلدمات

وتالحظ اللجنة مع القلق عدم وجود قانون حمدد حيظر التمييز ضد املعوقني وينص على التزامات قانونية                  - ١٣
  . لكفالة وصوهلم إىل البنايات

 على متتع املـرأة علـى قـدم    جنة بالقلق إزاء استمرار التقاليد والتصورات املقولبة اللذين يؤثران سلباً وتشعر الل   -١٤
  . املساواة باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية، على الرغم من اعتماد القوانني املذكورة يف الفقرة أعاله أدناه

كما تشعر بـالقلق    . سبة البطالة يف سوق العمل الرمسي     وتالحظ اللجنة مع القلق االرتفاع الشديد يف ن         - ١٥
  .  يف املائة من القوة العاملة وتشكل نسبة النساء أكثر من النصف فيه٩٥لكون القطاع غري الرمسي يشكل 

وتشعر اللجنة بالقلق إزاء حمدودية عدد العمال الذين يشملهم النظام العام للضمان االجتماعي، الـذي                 - ١٦
 املتعلق بقانون الضمان االجتماعي، وإزاء عدم ٢٠٠٣مارس / آذار٢١ املؤرخ ٩٨/١٩نون رقم وضع مبوجب القا

اعتماد القانون الذي ينبغي أن حيدد تنظيم وعمل النظام اخلاص املتعلق بالعمال الزراعيني املستقلني وبالقطاع غري                
 وعـدم   "جتماعي للقطاع غري الرمسـي    تعاونية الضمان اال  "الرمسي، وإزاء عدم كفاية االستحقاقات اليت تدفعها        

  .مة عدد املشاركني فيهاءمال

ال سيما يف إطار  ، مبا يف ذلك االغتصاب الزوجي، العنف األسرياستمرارقلق إزاء بالغ الوتشعر اللجنة ب  - ١٧
تشعر كما . حاالت اإلكراه على الزواج، وإزاء عدم وجود حكم يف القانون اجلنائي جيرِّم العنف األسري بالتحديد

مع القلق شديد إزاء امتناع الضحايا عن تقدمي الشكاوى، وامتناع القضاء واملدعني العامني ورجال الشرطة عن                
  .التدخل مبوجب أحكام القانون اجلنائي املوجودة

ويساور اللجنة القلق إزاء ارتفاع عدد ضحايا االجتار انطالقاً من الدولة الطـرف وداخلـها، بغـرض                   - ١٨
وتشعر بالقلق لعـدم   .  ضحايا االجتار من األشخاص العابرين ألراضيها      اجلنس والسخرة، وخصوصاً  استغالهلم يف   

  . وجود أي أحكام حمددة يف القانون اجلنائي حتظر االجتار باألشخاص البالغني

ملعوقني ، كالُرّضع ا"سحرة"وتشعر اللجنة بقلق بالغ إزاء املعلومات املتعلقة بقتل األطفال الذين ُيزعم أهنم   - ١٩
أو املواليد الذين تتوىف أمهاهتم عند الوالدة، وتستند هذه املمارسة إىل معتقدات تقليدية ال تزال موجودة لـدى                  

  . السكان يف األجزاء الشمالية من الدولة الطرف

ويساور اللجنة قلق بالغ إزاء انتشار عمالة األطفال، ال سيما عن طريق االستغالل االقتصادي لألطفال                 - ٢٠
  . وإساءة معاملتهم بشكل متكرر"استخدام األطفال كخدم لدى األسر"لعاملني كخدم منازل أو ا

وتكرر اللجنة اإلعراب عن قلقها إزاء نسبة السكان الذين يعيشون حتت خط الفقر الوطين، وتشعر بالقلق   - ٢١
  .  يف املائة من السكان يف بنن يعيشون على أقل من دوالرين يف اليوم٧٣لكون 

  .  يف املائة من السكان يعانون من سوء التغذية املزمن٤٣وتالحظ اللجنة مع القلق أن   - ٢٢
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وتشعر اللجنة بقلق بالغ إزاء املعلومات املتعلقة بالظروف املزرية يف السجون، وال سيما اكتظاظ السجون   - ٢٣
  .اوحصول السجناء على وجبة واحدة فقط يف اليوم غري كافية من حيث نوعيتها ومقداره

وتالحظ اللجنة مع القلق عدم كفاية املساكن االجتماعية املخصصة لألشخاص واألسر احملرومة واملهّمشة،   - ٢٤
  . وختصيص معظم هذه املساكن للعاملني يف القطاع العام

ويساور اللجنة قلق بالغ إزاء االرتفاع الشديد يف نسبة الوفيات النفاسية ووفيات األطفال، وال سيما يف                  - ٢٥
ناطق اليت تفتقر إىل اهلياكل األساسية الصحية، وإزاء حمدودية وصول النساء والفتيات يف املنـاطق الريفيـة إىل        امل

  .االستشارات الطبية السابقة للوالدةخدمات الرعاية اإلجنابية وإىل 

يف بعـض منـاطق     ) اناخلت(وال تزال اللجنة تشعر بالقلق إزاء استمرار ممارسة تشويه األعضاء التناسلية لإلناث               -٢٦
الدولة الطرف، على الرغم مما بذلته من جهود ملكافحة هذه املمارسة اليت متس حقوق املرأة وسالمتها اجلـسدية، وإزاء                   

  . عدم االلتزام بقانون منع تشويه األعضاء التناسلية لإلناث والقانون املتعلق بالصحة اجلنسية واإلجنابية

علومات اليت تفيد بتدين نسبة االلتحاق باملدارس االبتدائية يف املناطق الريفية           وتشعر اللجنة بالقلق إزاء امل      - ٢٧
  . وباملدارس الثانوية، وال سيما بالنسبة للفتيات

وتالحظ اللجنة مع األسف عدم كفاية املعلومات املقدمة عن التدابري اليت اختذهتا الدولة الطرف من أجل                  - ٢٨
  .  سيما محاية خمتلف اللغات واللهجات احملليةمحاية تراثها اللغوي والثقايف، وال

   االقتراحات والتوصيات- هاء 

توصي اللجنة الدولة الطرف بتعزيز الوضع القانوين للجنة حقوق اإلنسان يف بـنن وكفالـة اسـتقالهلا       - ٢٩
  ).٤٨/١٣قرار اجلمعية العامة ( مببادئ باريس ومتويلها على حنو مالئم، وذلك عمالً

ضمان تطبيق مجيع احلقوق املنصوص عليها يف العهد يف احملـاكم احملليـة،             نة الدولة الطرف ب   توصي اللج   - ٣٠
وباحلرص على أن تكون الدورات التدريبية يف اجلوانب القانونية والقضائية مراعية ملسألة أهلية احملاكم للنظـر يف     

، وبأن تضع بصورة منهجية وانني احملليةالقضايا املتعلقة هبذه احلقوق، وبالتشجيع على استخدام العهد كمصدر للق
 إىل أن تضّمن تقريرهـا       اللجنة الدولة الطرف   وتدعو. الفقه القضائي املتعلق بتطبيق احملاكم احمللية ألحكام العهد       

  .الدوري القادم معلومات عن قرارات احملاكم اليت تقضي بإعمال احلقوق املنصوص عليها يف العهد

بيانات إحصائية حمّدثة عـن التمتـع       أن تضّمن تقريرها الدوري القادم      ب لطرفوصي اللجنة الدولة ا   وت  - ٣١
باحلقوق املنصوص عليها يف العهد، على أن تكون مفصلة حبسب نوع اجلنس والفئة العمرية واملنـاطق الريفيـة                  

  . وينبغي إيالء اهتمام خاص للمجموعات احملرومة واملهّمشة. واحلضرية واجملموعات اإلثنية

تنظر يف تعديل قانون األشخاص واألسرة من أجل كفالة املـساواة            إىل أن     اللجنة الدولة الطرف   وتدعو  - ٣٢
التامة بني األطفال املولودين يف إطار الزوجية واألطفال املولودين خارج هذا اإلطار، وأن تلغي من اللغة القضائية            

  . "األطفال غري الشرعيني"تعبري 
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طرف بتعزيز التدابري الرامية إىل كفالة تسجيل مجيع األطفال عند والدهتم عـن             وتوصي اللجنة الدولة ال     - ٣٣
طريق قيام السلطات احمللية واخلدمات الصحية واجلهات التعليمية بفرض التزام بتسجيل املواليد، وإصدار شهادات 

  .ميالد لألطفال غري املسجلني وإلغاء الرسوم اإلدارية

إىل النظر يف وضع قانون حمدد يكفل حقوق املعوقني ومينع أي شكل من أشـكال               وتدعو اللجنة الدولة الطرف       - ٣٤
 ٢٠٠٦ديـسمرب   / كـانون األول   ١٣التمييز ضدهم، والتصديق على اتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة املؤرخـة            

  . والربوتوكول االختياري امللحق هبا

لتغلب على التقاليد والتصورات املقولبة إزاء حقوق املرأة        وتدعو اللجنة الدولة الطرف إىل اختاذ تدابري هتدف إىل ا           - ٣٥
  . املزيد من املعلومات عن التدابري املتخذة وفعاليتهاأن تضّمن تقريرها الدوري القادم ودورها يف اجملتمع، و

بيانات إحصائية حمّدثة عن معدالت     أن تضّمن تقريرها الدوري القادم      وتدعو اللجنة الدولة الطرف إىل        - ٣٦
وُيطلب إىل الدولة . لبطالة ُمفّصلة حبسب نوع اجلنس والفئة العمرية واملناطق احلضرية والريفية واجملموعات اإلثنيةا

 تقدمي معلومات عن نتائج التدابري املتخذة لزيادة فرص التوظيف يف القطاع الرمسي، واختاذ تـدابري                الطرف أيضاً 
  .هتدف إىل تقليص القطاع غري الرمسي

اللجنة الدولة الطرف بأن تكفل جلميع األشخاص، بصرف النظر عن القطاع الذي يعملون فيه، التغطية               وتوصي    - ٣٧
ويف هذا السياق، ُتدعى . بأنظمة ضمان اجتماعي متنحهم استحقاقات مالئمة للتأمني ضد املخاطر الرئيسية اليت هتدد احلياة       

بشأن قواعـد احلـد األدىن      ) ١٩٥٢ (١٠٢عمل الدولية رقم    الدولة الطرف إىل النظر يف التصديق على اتفاقية منظمة ال         
  .للضمان االجتماعي

 أحكام يف قانون العقوبات تشري صراحة إىل جترمي العنف          على اعتماد بشدة  وحتث اللجنة الدولة الطرف       - ٣٨
العـامني  األسري واالغتصاب الزوجي وتنص على اختاذ تدابري للحماية؛ وكفالة توفري التدريب للقضاة واملدعني              

وتوصـي  . ورجال الشرطة على التطبيق الصارم لألحكام العقابية ذات الصلة؛ ووضع برامج ملساعدة الـضحايا             
 بأن تضاعف الدولة الطرف جهودها الرامية إىل توعية السكان من أجل القضاء على النظرة التقليدية                اللجنة أيضاً 

 وتطلب اللجنة كذلك إىل الدولة الطرف أن ُتـضّمن          .اليت ترى أن هذه الظاهرة هي مسألة داخلية ختص األسرة         
تقريرها الدوري القادم بيانات حمّدثة عن عدد وطبيعة حاالت العنف األسري املبلّـغ عنـها، وعـن اإلدانـات            

  . والعقوبات اجلنائية اليت صدرت حبق اجلناة

وذلـك  جتار باألشخاص   وتوصي اللجنة الدولة الطرف مبواصلة وتكثيف ما تبذله من جهود ملكافحة اال             - ٣٩
بضمان وصول الضحايا بشكل مناسب إىل برامج املساعدة وبرامج محاية الشهود، وتوفري التدريب ألفراد الشرطة 

وتوصـي  . واملدعني العامني والقضاة على التطبيق الصارم ألحكام قانون العقوبات اليت تعاقب على جرمية االجتار    
 اعتماد قانون لقمع االجتار باألشخاص البالغني، وختصيص موارد مالية كافية  بالنظر يفاللجنة الدولة الطرف أيضاً

لتطبيق خطة العمل الوطنية ملكافحة االجتار باألطفال، وللجان الوطنية اليت تعمل من أجل محاية األطفال، وتوصيها 
  . بتكثيف تعاوهنا مع دول اجلوار
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، عن  "سحرة" ووقف قتل األطفال الذين ُيزعم أهنم        وتوصي اللجنة الدولة الطرف بتكثيف جهودها ملنع        - ٤٠
طريق اعتماد أحكام يف القانون اجلنائي تقمع هذه املمارسة، وتنظيم محالت لتوعية السلطات احملليـة واألطبـاء                 

وُتحث الدولة الطرف على أن ُتضّمن تقريرها الدوري        . والقابالت وعامة اجلمهور بالطابع اجلنائي هلذه املمارسة      
 بيانات إحصائية ُمحّدثة عن عدد الشكاوى املقدمة إىل الشرطة بشأن قتل األطفال، وعدد اجلنـاة الـذين        القادم

  . أُحيلوا إىل العدالة والعقوبات اليت فُرِضت

 تضمني تقريرها الدوري القادم التدابري املتخذة، وما ترتب عليها          علىبشدة  وحتث اللجنة الدولة الطرف       - ٤١
افحة عمالة األطفال ووضع حد ملمارسة استخدام األطفال كخدم لدى األسر، وتقـدمي             من نتائج، من أجل مك    

  . معلومات عن املساعدة املقدمة إىل ضحايا هذه املمارسات وأفراد أسرهم

ستراتيجيتها للحد من الفقـر، وتـضمني       اوتوصي اللجنة الدولة الطرف بتخصيص أموال كافية لتنفيذ           - ٤٢
ستراتيجية، واحلرص علـى إدمـاج      اللومات عن نتائج التدابري املتخذة يف إطار هذه ا        تقريرها الدوري القادم مع   

ستراتيجية، والعمل علـى تلبيـة احتياجـات        الاحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية بشكل كامل يف تلك ا        
الفقـر  "جنة املعنـون    ويف هذا الصدد، حتيل اللجنة الدولة الطرف إىل إعالن الل         . األشخاص احملرومني واملهمَّشني  

  ). E/C.12/2001/10 ("والعهد الدويل اخلاص باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية

وتوصي اللجنة الدولة الطرف بتكثيف جهودها من أجل معاجلة اآلثار السلبية الناجتة عن زيادة أسـعار                  - ٤٣
خاص واألسر احملرومة واملهّمشة، من أجل مكافحة       املواد الغذائية على ميزانية األسر، وال سيما فيما يتعلق باألش         

  . سوء التغذية واجلوع

توصي اللجنة الدولة الطرف بتكثيف جهودها من أجل معاجلة اكتظاظ السجون، وال سيما عن طريق استبدال                  - ٤٤
غذاء بزيادة  سجن األشخاص بتدابري بديلة، وكفالة أن حيصل كل شخص ُحرِم من حريته على احلد األدىن املطلوب من ال                 

  .امليزانية املخصص للغذاء ومراقبة جودة الغذاء يف السجون ومراكز االحتجاز املؤقت

وتوصي اللجنة الدولة الطرف بأن ُتضّمن تقريرها الدوري القادم معلومات عن نتائج تطبيق سياسـتها                 - ٤٥
يما األشخاص واألسـرة احملرومـة      املتعلقة بالضمان العقاري اليت هتدف إىل توفري املسكن الالئق للجميع، وال س           

   عن تقدمي بيانات مفّصلة وحمّدثة عن احلصول على الـسكن االجتمـاعي، وعـن املـشردين                 واملهّمشة، فضالً 
  . واإلخالء القسري

وتوصي اللجنة الدولة الطرف بتكثيف جهودها من أجل كفالة حصول النساء والفتيات احلوامل علـى                 - ٤٦
ناء احلمل وأثناء وبعد الوالدة، وكفالة وصوهلن إىل خدمات الصحة اإلجنابية واالستشارات الرعاية الطبية املالئمة أث

. الطبية السابقة للوالدة، مبا يف ذلك يف املناطق الريفية، واحلرص على توعيتهن بأمهية الصحة اجلنسية واإلجنابيـة                
  .  باملتابعة املنتظمة للحالة الصحية للمواليدوتوصي اللجنة أيضاً

وتوصي اللجنة الدولة الطرف بتوفري التدريب للقضاة واملدعني العامني ورجال الشرطة على التطبيـق الـصارم                  - ٤٧
وتنظيم محالت توعيـة    للقانون املتعلق مبنع تشويه األعضاء التناسلية لإلناث والقانون املتعلق بالصحة اجلنسية واإلجنابية؛             

ق املرأة وسالمتها اجلسدية؛ وتعزيز برامج مساعدة الـضحايا وبـرامج            اليت تطال حقو   ملكافحة واستئصال هذه املمارسة   
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وحتث اللجنة الدولة الطـرف     . إعادة تأهيل النساء الاليت ميارسن اخلتان وتقدمي الدعم املايل ملن يتوقفن عن هذه املمارسة             
ّدثة عن عدد حاالت اخلتان املبلّغ      على أن تضّمن تقريرها الدوري القادم معلومات عن التدابري املتخذة وبيانات مفّصلة وحم            

  . عنها، واإلدانات والعقوبات اليت صدرت حبق اجلناة

وتوصي اللجنة الدولة الطرف بأن تتخذ تدابري فعالة من أجل رفع معدالت االلتحاق باملدارس االبتدائية                 - ٤٨
ول واملعلمني ومتويـل إعـداد      والثانوية، وال سيما الفتيات يف املناطق الريفية، وذلك عن طريق زيادة عدد الفص            

الكتب املدرسية ووجبات الغداء يف املدارس، وعن طريق تنظيم محالت عامة للتوعية بأمهية التعليم، مبا يف ذلـك                  
  . أمهيته للفتيات

وحتث اللجنة الدولة الطرف على أن ُتضّمن تقريرها الدوري القادم معلومات عن التدابري املتخذة حلماية                 - ٤٩
 من املالحظات اخلتامية للجنة على التقريـر األويل         ٤٧وي والثقايف، عمالً بالتوصية الواردة يف الفقرة        تراثها اللغ 

  ).E/C.12/1/Add.78(املقدم من الدولة الطرف 

وتوصي اللجنة الدولة الطرف على أن ُتضّمن تقريرها الدوري القادم معلومات حمّدثة عن نظامي الصحة                 - ٥٠
  . ق بتغطية مجيع السكان خبدمات الرعاية الصحية األوليةالعام واخلاص فيما يتعل

بشأن ) ١٩٨٩ (١٦٩وتدعو اللجنة الدولة الطرف إىل التصديق على اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم               - ٥١
  . الشعوب األصلية والقبلية يف البلدان املستقلة

ة الدولية حلماية حقوق مجيـع العمـال        على االتفاقي التصديق  النظر يف   وتدعو اللجنة الدولة الطرف إىل        - ٥٢
  . املهاجرين وأفراد أسرهم

  نشر هذه املالحظات اخلتامية على نطـاق واسـع داخـل اجملتمـع،             وتطلب اللجنة إىل الدولة الطرف        - ٥٣
وال سيما يف صفوف املسؤولني احلكوميني والسلطات القضائية وتطلب ترمجتها ونشرها، قـدر املـستطاع، إىل                

جات املستخدمة يف بنن، وإحاطة اللجنة علماً يف تقريرها الدوري القادم بالتدابري اليت تكـون قـد                 اللغات والله 
كما تشجع الدولة الطرف على دعوة املنظمات غري احلكومية وغريها من أعضاء اجملتمع املدين إىل . اختذهتا لتنفيذها

  .وطين قبل تقدميهاملشاركة يف عملية مناقشة تقريرها الدوري القادم على الصعيد ال

إىل حتديث وثيقتها األساسية لكي تتفق مع املبادئ التوجيهية املنسَّقة بشأن           وتدعو اللجنة الدولة الطرف       - ٥٤
  ).٥٩- ٣٢ الفصل األول، الفقرات HRI/GEN/2/Rev.4(إعداد وثيقة أساسية موحدة 

 ٣٠ي الثالـث يف موعـد أقـصاه         ويف اخلتام، تطلب اللجنة إىل الدولة الطرف أن تقدم تقريرها الدور            - ٥٥
 .٢٠١٠يونيه /حزيران

 -  -  -  -  - 


