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  مقدمة    
 / آذار ١٥ املـؤرخ    ٦٠/٢٥١ هذا التقرير عمـالً بقـرار اجلمعيـة العامـة            أعد  -١

 واملتعلـق   ٢٠٠٧يونيـه   / حزيران ١٨، وقرار جملس حقوق اإلنسان املؤرخ       ٢٠٠٦ مارس
استعراض واملتعلق بنتيجة  ٢٠١١مارس  / آذار ٢٥ املؤرخ   ١٦/٢١، والقرار   مؤسساتبإنشاء  
 املتعلـق   ٢٠١١يونيـه   / حزيران ١٧ املؤرخ   ١٧/١١٩واملقرر  ،  وسري عمله لس  اجملأنشطة  

وفقاً للتوجيهات العامة املتعلقة    وضع  ؛ وقد   الثاينالشامل  الدوري  الستعراض  ترتيب الدول ل  ب
  .بإعداد املعلومات املقدمة يف إطار عملية االستعراض

  التشاورعملية املنهجية و    
  .٢٠١٢أكتوبر /من املقرر تقدمي التقرير الثاين لبنن خالل شهر تشرين األول  -٢
هياكل الدولـة   شاملة أسهمت فيها     عملية تشاور وطين  لهذا التقرير   وقد مت إعداد      -٣

واجلهات الفاعلة يف اجملتمع املدين بدعم من وكاالت األمم املتحدة املتخصـصة، يف مجـع               
وزارة العـدل والتـشريعات وحقـوق       التابعة ل حقوق اإلنسان   إدارة  املعلومات بتنسيق من    

  :يلي ماوتضمنت هذه العملية . اإلنسان
  االستعراض السابق؛تقييم تنفيذ التوصيات املقدمة يف  •
لالستعراض الوطين الثاين   تقرير  اللبدء يف إعداد    لتنظيم اجتماع جلميع اجلهات املعنية       •

  ؛الدوري الشامل
  إجراء مشاورات قطاعية على مستوى الوزارات لتحديد الوقائع اجلديدة؛ •
  .التقريروصياغة مشروع تعيني مستشار جلمع البيانات  •
املكلفة اللجنة الوطنية   إقراره من جانب    هذا التقرير قبل    ض  باستعراجلنة اخلرباء   وقامت    -٤

  .اليت تضم أعضاء اجمللس االستشاري الوطين حلقوق اإلنسانوالصكوك الدولية بتطبيق 
مضمون هذا التقرير تقييم الوقائع اجلديدة اليت حـدثت علـى مـستوى             وسيتيح    -٥

ن، واإلشارة إىل نتائج االستعراض     اإلطارين املعياري واملؤسسي، وتعزيز ومحاية حقوق اإلنسا      
التقدم احملرز وأفضل املمارسات والتحديات واملبادرات اليت من شـأهنا أن           واإلفادة ب  ،السابق

  .حتسن حالة حقوق اإلنسان على أرض الواقع
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  الوقائع اجلديدة    

  اإلطار املعياري واملؤسسي لتعزيز محاية حقوق اإلنسان  -أوالً  

  ١٩٩٠ديسمرب /ألولا كانون ١١دستور   -ألف  
القانون رفيعي املستوى من    فقهاء  وقام فريق من    . الدستورإعادة النظر يف    من املزمع     -٦

 املعينني من جانب رئيس     ،يف القانون الدستوري وحقوق اإلنسان    املشهود هلم هبا    ذوي اخلربة   
 ٢٠٠٨ اخلـرباء يف عـام    هؤالء  ه  األويل؛ ويتضمن التقرير الذي قدم    الدولة، مبراجعة النص    

أحكاماً تتمشى واملعايري الدولية وتوصيات هيئات معاهدات األمم املتحدة واالحتاد األفريقي           
وتوجيهات املنظمات اإلقليمية مثل االحتاد االقتصادي والنقدي لغرب أفريقيا؛ ويتعلق األمـر       

وأرجـئ النظـر يف     . بصفة خاصة بإلغاء عقوبة اإلعدام وإنشاء حمكمة ملراجعة احلـسابات         
 ١٩ املدرج يف جدول أعمال الدورة االستثنائية األوىل للجمعية الوطنيـة يف             ،روع النص مش
  .٢٠١٢مارس /آذار

  التشريعات الداخلية  -باء  
 / آب٢٥ يف ١١-٢٠١١اعتمـاد القـانون رقـم    بنتها القانونية   ادعمت بنن ترس    -٧

 بالعهد الـدويل    االنضمام إىل الربوتوكول االختياري الثاين امللحق     ب املتعلق   ٢٠١١أغسطس  
  اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية واهلادف إىل إلغاء عقوبة اإلعدام؛

 واملتعلـق بقـانون     ٢٠١١فربايـر   / شـباط  ٢٨ املؤرخ   ٠٧-٢٠٠٨القانون رقم    •
اإلجراءات املدنية والتجارية واالجتماعية واإلدارية واحلسابات الذي أصبح سـارياً          

  ؛٢٠١٢مارس / آذار١ يف
 واملتعلق مبكافحة ٢٠١١أكتوبر / تشرين األول١٠ املؤرخ ٢٠-٢٠١١القانون رقم   •

  الفساد وتبييض األموال واإلثراء غري املشروع؛
 واملتعلق مبنع وقمـع     ٢٠١٢ يناير/ كانون الثاين  ٩ املؤرخ   ٢٦-٢٠١١القانون رقم    •

  العنف ضد املرأة؛
 واملتعلـق بقـانون     ٢٠١٢مـارس   / آذار ٣٠ املـؤرخ    ١٥-٢٠١٢القانون رقم    •

  ءات اجلنائية يف مجهورية بنن؛اإلجرا
التصديق على  ب واملتعلق   ٢٠١١أغسطس  / آب ٢٣  املؤرخ ١٥-٢٠١١القانون رقم    •

  اتفاقية الوحدة األفريقية بشأن محاية ومساعدة األشخاص املشردين يف أفريقيا؛
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التصديق على اتفاقية   بأغسطس واملتعلق   / آب ٢٣ املؤرخ   ١٧-٢٠١١القانون رقم    •
  عاقة وبروتوكوهلا االختياري؛حقوق األشخاص ذوي اإل

 واملتعلق بالتصديق على    ٢٠١١أغسطس  / آب ٢٥  املؤرخ ١٨-٢٠١١القانون رقم    •
  .امليثاق األفريقي بشأن دميقراطية االنتخابات واإلدارة الرشيدة

 ٠٤-٢٠٠٦لقانون رقم    التنظيمية، فقد مت اعتماد مراسيم تطبيق ا       يتعلق باللوائح  ماوفي  -٨
 واملتعلق بشروط تنقل القصر وقمع االجتـار باألطفـال يف           ٢٠٠٦ريل  أب/ نيسان ١٠املؤرخ  

  :مجهورية بنن؛ ويتعلق األمر بصفة خاصة بالنصوص التالية
 واملتعلـق   ٢٠٠٩ديـسمرب   / كانون األول  ٣١ املؤرخ   ٦٩٤-٢٠٠٩املرسوم رقم    •

  بالشروط اخلاصة بدخول األطفال األجانب إىل إقليم مجهورية بنن؛
 واملتعلـق   ٢٠٠٩ديـسمرب   / كانون األول  ٣١ املؤرخ   ٦٩٥-٢٠٠٩املرسوم رقم    •

  إصدار الترخيص اإلداري لتنقل األطفال داخل إقليم بنن؛بطرائق 
 واملتعلـق   ٢٠٠٩ديـسمرب   /األول كانون   ٣١ املؤرخ   ٦٩٦-٢٠٠٩املرسوم رقم    •

  ق إصدار الترخيص اإلداري خلروج األطفال من إقليم مجهورية بنن؛ائبطر
 الذي حيدد قائمة    ٢٠١١ يناير/ كانون الثاين  ٣١ؤرخ   امل ٠٢٩-٢٠١١املرسوم رقم    •

  األعمال اخلطرة لألطفال يف مجهورية بنن؛
 واملتعلـق   ٢٠١١أكتـوبر   / تشرين األول  ٢١ املؤرخ   ٧١٠-٢٠١١املرسوم رقم    •

باالنضمام إىل الربوتوكول االختياري الثاين امللحق بالعهد الدويل اخلاص بـاحلقوق           
  . إلغاء عقوبة اإلعداماملدنية والسياسية واهلادف إىل

، اواة بني اجلنسني ومشاركة املـرأة     قانون الطفل والقانون املتعلق باملس    مشاريع   ماأ  -٩
  . على اجلمعية الوطنيةةمعروضفإهنا 

  قرارات احملاكم الوطنية  -جيم  
. يف تعزيز ومحاية حقوق اإلنسانبكافة درجاهتا تسهم القرارات الصادرة عن احملاكم   -١٠

  .الصكوك القانونية الدوليةأيضاً ه احملاكم وتنفذ هذ
زنا من حيث املبدأ للتصريح بأن       قراراً   ٢٠٠٩وأصدرت احملكمة الدستورية يف عام        -١١

  .املرأة تالحق الرتكاهبا هذه اجلرميةتعد  مل ، ومنذ ذلك احلني.متييزيفعل املرأة 

  تدابري السياسة العامة  -دال  
 من الفقر، وإىل احلكم الرشيد وتعزيز ومحاية مجيع حقوق ترمي هذه التدابري إىل احلد    -١٢

وقد وقع رئيس الدولة    . يف ذلك احلق يف التنمية، وتنظيم انتخابات حرة وشفافة         ا مب ،اإلنسان
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، على ميثاق احلكم الرشيد لتعزيز زمام احلكم يف بنن؛ وقد           ٢٠١٢فرباير  /خالل شهر شباط  
  .ستند إىل قوائم انتخابية دائمة حموسبة انتخابات رئاسية ت٢٠١١نظمت بنن يف عام 

بنن بتنفيذ استراتيجيات ملكافحة الفقر من خالل وثيقة اسـتراتيجيات          وقد التزمت     -١٣
احلد من الفقر واستراتيجية النمو للحد من الفقر القابلتني للتجديد كـل ثـالث سـنوات؛            

دعم جممـل الـشركاء     وتشكل هاتان الوثيقتان املرجع الوحيد لتمركز السياسات الوطنية و        
  :يلي ماالتقنيني واملاليني بغية حتقيق 

  احلد من الفقر؛ •
  حتسني الوصول إىل البىن التحتية واخلدمات االجتماعية األساسية؛ •
  حتسني النمو االقتصادي؛ •
  تعزيز املساواة بني اجلنسني ومتكني املرأة وضمان التنمية البشرية املستدامة؛ •
  .لأللفيةاإلمنائية هداف األبلوغ بية هلاتني الوثيقتني وتسمح احملاور االستراتيج  -١٤
 ٢٠١٤-٢٠١١ستراتيجية النمو للحد من الفقر للفتـرة        الوقد نص اجليل الثالث       -١٥

على تدابري للبقاء، والتعليم ومحاية األطفال والوصول بشكل متساوٍ إىل اخلدمات االجتماعية            
وتغذيـة الرضـع    املواليد املبكـرة    فيات  وواألمهات  ذات النوعية اجليدة واحلد من وفيات       

اإليدز؛ ومن املزمع تنفيذ استراتيجية     /واألطفال الصغار يف سياق فريوس نقص املناعة البشري       
  .وطنية ملعاجلة املياه املستعملة يف املناطق احلضرية وبرنامج وطين إلدارة البيئة

 /األول مـن نيـسان  وقد أعلنت الدولة عن جمانية اجلراحة القيصرية ابتـداء مـن            -١٦
  . وزودت الوحدات الصحية بأطقم صحية مناسبة٢٠٠٩ أبريل
ومشل تدبري جمانية التعليم العام يف مرحلة احلضانة واملرحلة االبتدائية تعليم الفتيـات               -١٧

  .حىت الصف اخلامس يف املرحلة الثانوية
أكثر فئات اجملتمع   وقد واصلت الدولة تطبيق برنامج االئتمانات الصغرية املقدمة إىل            -١٨

  . للدخلنشاط مدرملزاولة فقراً من النساء األقل حظاً 
االخـتالل  وتطبق بنن سياسة وطنية لتعزيز املساواة بني اجلنسني بغية تصحيح أوجه              -١٩

  . بتحقيق املساواة بني الرجل واملرأة٢٠٢٥بني اجلنسني والقيام من اآلن وحىت عام 
  . سة الوطنية حلماية وإدماج األشخاص ذوي اإلعاقةضعت الدولة وثيقة للسياووقد   -٢٠
وشرعت احلكومة من خالل وزارة األسرة بتنفيذ برنامج ملساعدة األشخاص ذوي             -٢١

وتنفـذ هـذه الـوزارة      . على حتمل مسؤوليتهم داخل اجملتمع ومن جانب اجملتمـع        اإلعاقة  
 االجتماعية األساسية   إىل اخلدمات  استراتيجية وطنية تتعلق بوصول األشخاص ذوي اإلعاقة      

  .٢٠١٦حبلول عام 
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  اهلياكل األساسية حلقوق اإلنسان  -هاء  
  .إنشاء هياكل ومؤسسات حلقوق اإلنسانبتعزز اإلطار املؤسسي   -٢٢
 والذي  ٢٠٠٩أغسطس  / آب ١١ املؤرخ   ٢٢-٢٠٠٩واعتمدت بنن القانون رقم       -٢٣

يتلقـى  " منه علـى أن      ٨ادة  حيث تنص امل  ظامل للجمهورية   املأمني  مت مبوجبه إنشاء مؤسسة     
يتعلق بسري عمل اإلدارات املركزية للدولة، واجملتمعات الالمركزيـة          ماشكاوى املواطنني في  

واملؤسسات العامة ويقوم بدراستها بغية تقدمي احللول العادلة بشأهنا؛ ويقدم إىل رئيس الدولة             
ة عامـة يف حتـسني      ويسهم بصف . وكفاءهتاهذه اخلدمات العامة    سري عمل   بشأن  اقتراحات  

  ".اإلداريواحلكم القانون سيادة 
رئيس  أوطلب من رئيس اجلمهورية بناًء على  "٩مبوجب املادة  ،ألمني املظاملوجيوز   -٢٤

يف مجيع أنشطة   املشاركة  أعضاء أي مؤسسة أخرى من مؤسسات اجلمهورية،         احلكومة، أو 
املهنية؛ وميكن لرئيس اجلمهوريـة أن       أو/والقوى االجتماعية و  العامة  دارات  اإلاملصاحلة بني   

يطلب منه أيضاً القيام مبهام خاصة تتعلق مبسائل املصاحلة والسلم علـى املـستوى الـوطين          
  ".الدويل أواإلقليمي  أو
  .وأنشئت أيضاً املفوضية السامية لإلدارة التشاركية واملفوضية السامية للتضامن الوطين  -٢٥
املساواة بني اجلنسني بإشراف رئـيس الدولـة        الة و العدوأنشئ جملس وطين لتعزيز       -٢٦

  .لتعزيز الطابع املؤسسي للمساواة بني اجلنسني على مجيع املستويات
  . املعهد الوطين للنهوض باملرأة،٢٠٠٩مارس / آذار٩وأنشأ رئيس الدولة يف   -٢٧
مت  الـذي    ،١٩٨٩مـايو   / أيار ١٢ املؤرخ   ٠٠٤-٨٩القانون رقم   وأعيد النظر يف      -٢٨
صياغة مشروع قانون جديد وفقـاً ملبـادئ        وجتري  جلنة بنن حلقوق اإلنسان،     جبه إنشاء   مبو

  .وجيري حالياً اعتماد هذا القانون اجلديد. املعايري الدوليةبهذه املؤسسة لكي تفي باريس 

  نطاق االلتزامات الدولية  -واو  
سان اليت هـي    واصلت بنن إدماج أحكام املعاهدات الدولية واإلقليمية حلقوق اإلن          -٢٩

  .طرف فيها، يف قوانينها الوطنية
دات وأحكـام الـصكوك     وأدرجت معظم توصيات اهليئات املنشأة مبوجب معاه        -٣٠

  :يلي ا يف مشروع القانون اجلنائي وقانون اإلجراءات اجلنائية؛ ويتعلق األمر مبالواردة أدناه
  اتفاقية مناهضة التعذيب؛ •
  اتفاقية حقوق الطفل؛ •
   على مجيع أشكال التمييز ضد املرأة؛اتفاقية القضاء •
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  لمحكمة اجلنائية الدولية؛األساسي لنظام ال •
  .اتفاقية األمم املتحدة واتفاقية االحتاد األفريقي بشأن منع الفساد ومكافحته •
تقدم بنن بشكل منتظم تقارير عن تنفيذ التزاماهتا إىل اهليئـات املنـشأة مبوجـب       و  -٣١

وريني الثالث بشأن تطبيق أحكام اتفاقية األمـم املتحـدة          معاهدات؛ وقدمت التقريرين الد   
يتم و ،للقضاء على مجيع أشكال التمييز ضد املرأة، وبشأن اتفاقية األمم املتحدة حلقوق الطفل         

  .النظر فيهما حالياً

  احترام االلتزامات الدولية: تعزيز ومحاية حقوق اإلنسان على أرض الواقع  -ثانياً  

  يز ومساواة اجلميع أمام القانونمبدأ عدم التمي  -ألف  
تعمل وزارة األسرة وغريها من هياكل الدولة املعنية، بالشراكة مع املنظمات غـري               -٣٢

احلكومية يف هذا اجملال، على تعميم القوانني املعتمدة لتنفيذ هذا املبدأ املكرس يف الدسـتور               
لتوعية بالتدابري القمعيـة يف     وقد كثفت بنن عمليات ا    . والصكوك الدولية اليت بنن طرفاً فيها     

  .جمال املمارسات التمييزية

نح بعـض   ملأن املرسوم الصادر عن احلكومة      ب،  ٢٠١٠احملكمة الدستورية يف عام     وصرحت      
  .، هو مرسوم متييزيمزايا عماليةالدائمني موظفي الدولة 

   وسالمته اجلسديةحق الفرد يف احلياة واحلرية واألمان على شخصه  -باء  
اصلت بنن عملية إلغاء عقوبة اإلعدام؛ حيث صوتت اجلمعية الوطنية على القانون            و  -٣٣
االنـضمام إىل الربوتوكـول   بواملتعلق ، ٢٠١١أغسطس / آب٢٥ املؤرخ  ١١-٢٠١١ رقم

لغـاء عقوبـة    إلاالختياري الثاين امللحق بالعهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والـسياسية           
وسـيدخل  . ٢٠١٢يوليـه   / متـوز  ٥ا الربوتوكـول يف     وقد انضمت بنن إىل هذ    . اإلعدام

  .٢٠١٢أكتوبر / تشرين األول٥الربوتوكول حيز النفاذ بالنسبة لبنن يف 
خـالل   هذه احلقوق يف تعزيز اإلطار القانوين الداخلي من       لكفالة  وينعكس التقدم احملرز      -٣٤

  .حمددة تماد قواننيالقانون اجلنائي وقانون اإلجراءات اجلنائية واعاليت تشمل اإلصالحات 

  احلق يف حماكمة عادلة  -جيم  
جديـدة  لضمان املساواة يف وصول اجلميع إىل العدالة، يتم تدرجيياً إنشاء حمـاكم               -٣٥

 بتنظيم النظـام     واملتعلق ٢٠٠٢أغسطس  / آب ٢٧  املؤرخ ٣٧-٢٠٠١مبوجب القانون رقم    
  .املعايريملناسبة اليت تتمشى مع  باهلياكل األساسية اهاالقضائي، وتزويد
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حماكم الدرجـة الثانيـة يف       ما أ ،٢٠١١الدرجة األوىل يف عام     حماكم  وقد أنشئت     -٣٦
بويب يف اهلضبة وسافالو يف التالل ودجوغو       يف جهة احمليط األطلسي و     كااليف وأالدا    -أبومي  

وتواصل الدولة توظيف وتدريب    . ٢٠١٢يف دونغا ودابالهو يف كوفو، فقد أنشئت يف عام          
توظيـف   ٢٠١٢ و٢٠٠٨وبذلك مت يف الفتـرة بـني عـامي          . يف اجملال القضائي  العاملني  
ومنـذ  .  من العاملني يف جمال القـضاء      موظفمائة   كاتب عدل و   ٤٠ قاضياً و  ٦٦ وتدريب

، لتعزيز   شرطي ١ ٠٠٠ا من   م تتألف كل منه   نيدورت، مت تعيني     وحىت يومنا هذا   ٢٠٠٦ عام
  .دوحدات الشرطة القضائية يف مجيع أحناء البال

 ،٢٠١١فربايـر   / شـباط  ٢٨املؤرخ  ،  ٠٧-٢٠٠٨ أدى اعتماد القانون رقم      وقد  -٣٧
واملتعلق بقانون اإلجراءات املدنية واإلدارية والتجارية واالجتماعية ومراجعـة احلـسابات،           

  .، إىل تعزيز جمموعة القوانني الداخلية٢٠١٢مارس /والذي أصبح سارياً منذ األول من آذار

الالإنـسانية   أوالقاسـية   املعاملة   أو وغريه من ضروب العقوبة      حظر التعذيب   -دال  
  املهينة أو
صدر حبكم القـضاء     من الدستور، الذي     ١٩ و ١٨أدمج هذا املبدأ املكرس يف املادتني         -٣٨
  .تعديل مشروع القانون اجلنائي وقانون اإلجراءات اجلنائيةيف إطار أشري إليه يف التقرير السابق، و

التعذيب وجلنـة  مناهضة   وفقاً لتوصيات جلنة     نيالنصوتصحيح هذين    مراجعةومتت    -٣٩
  .األمم املتحدة الفرعية ملنع التعذيب

وقد نص القانونان املشار إليهما أعاله على تعريف التعذيب وفقاً ألحكـام املـادة                -٤٠
الة لكفأخرى  إجرائية  األوىل من االتفاقية، وعلى اعتبار التعذيب جرمية منفصلة وعلى قواعد           

  .حق الدفاع
  .تزال عملية إنشاء مرصد وطين ملنع التعذيب جارية الو  -٤١
فـرص  واختذت تدابري وبذلت جهود كبرية لتحسني احلياة اليومية للسجناء وتيسري             -٤٢
وإىل جعل أماكن االحتجاز متمشية مع      الرعاية الصحية   لى املاء الصاحل للشرب و    عصوهلم  ح

  .الدوليةالقواعد 

  وتكوين مجعيات حرية الصحافة والتعبري احلق يف  -هاء  
 تكثف الدولة التدابري املتخذة لتطوير تكنولوجيات       ،بغية تعزيز حرية التعبري والصحافة      -٤٣

  . عن تكنولوجيات املعلومات واالتصاالتةمسؤولدائرة  توقد أنشئ. املعلومات واالتصاالت
 وهي هيئة مسؤولة عـن      ،صاالتالعليا للوسائل السمعية البصرية واالت    اهليئة  تكفل  و  -٤٤

تنظيم وسائل اإلعالم، حرية ومحاية الصحافة وكذلك مجيع وسائل االتـصال اجلمـاهريي             
واألخالقيات من جانب   تسهر على احترام قواعد السلوك      وبشكل يقوم على احترام القانون؛      

  .لعاملني يف وسائل اإلعالما
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 يف احلفاظ على القيم األخالقية داخـل        وسائل اإلعالم أيضاً  لوتسهم الرابطات املهنية      -٤٥
 يات يف إطـار   ويصدق ذلك بصفة خاصة على مرصد قواعد السلوك واألخالق        . هذه املؤسسة 

حرية الصحافة ومحاية حق اجلمهور يف اإلعالم       بالدفاع عن   املكلف  ) ODEM(وسائل اإلعالم   
  .م مبهامهمسهر على أمن الصحفيني عند اضطالعهوالاحلر والكامل والصادق والدقيق 

  احلق يف مستوى معيشي الئق  -واو  
احلد من الفقر، واستقالل املرأة، ووصول اجلميع إىل        من أولويات السلطات يف بنن        -٤٦

خلفض حاالت اختالل املالية العامة     تنفيذ سلسلة من التدابري     باحلكومة  وعليه، قامت   . املوارد
  .تيسري وصول اجلميع إىل املواردو

  :يلي ا بصفة خاصة مبويتعلق األمر  -٤٧
 نن علـى  بيف  تركز الرؤية   : ٢٠٢٥ عام   ة األجل لبنن يف آفاق    دراسة مستقبلية طويل   •

رائد يتمتع حبكـم جيـد      بلد    ك" ٢٠٢٥عام  بنن يف آفاق    الرفاه االجتماعي وتقدم    
  ؛"ينعم بالوحدة وباقتصاد مزدهر وتنافسي وباإلشعاع الثقايف والرفاه االجتماعيو

ار اإلنفاق يف األجل املتوسط، وميزانية برناجمية وخطـة لتنميـة           إط: وسائل للربجمة  •
  احملافظات؛

إجراء مراجعات حسابية هلياكل الدولة وتعزيز السلطات املالية ومتركز موارد الدولة            •
  .يف البنك املركزي لدول غرب أفريقيا

نـامج  ويف إطار االزدهار املشترك، تواصل الدولة تعزيز قدرات املرأة من خالل بر             -٤٨
تزويدهن باملواد  باالئتمانات الصغرية املقدمة إىل أكثر النساء فقراً ومساعدة النساء الريفيات           

  .الزراعية
األسرة بتزويد النساء يف ناتيتنيغو     املعنية بشؤون   وزارة  القامت احلكومة من خالل     و  -٤٩

ميامـا يف   جتاورو وكيكا يف بورغـو وكار       بيهونكو ودي كريو يف أتاكورا ونساء      -وأواسا  
العامالت يف بيـع    آفا   - سوأليبوري، باملواد الزراعية؛ واستفادت أيضاً من هذا الدعم نساء          

  .و وبوبا يف مونبههويوغو ويف سيواألطلنطي  كبوماس يف احمليط ونساءاألمساك 

  احلق يف العمل ويف الضمان االجتماعي واحلريات النقابية  -زاي  
أحياناً يسفر   امميف القطاع العام    إىل تكرر اإلضرابات    ة  ممارسة احلريات النقابي  تؤدي    -٥٠
حصل بصفة خاصة يف قطاعات العدل والصحة والتعليم         ماشلل بعض اإلدارات؛ وهذا     عن  

  .وتتعلق املطالبات بتحسني ظروف احلياة والعمل. واملالية
  .  نظاماً للتأمني الصحي الشامل أنشأت بننالضمان االجتماعيوعلى صعيد   -٥١
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  احلق يف التعليم والثقافة  -اءح  
اإلمنائيـة  ألهـداف   ل وفقاً   ٢٠١٥بغية ضمان التعليم للجميع من اآلن وحىت عام           -٥٢

 .قطاع التعلـيم لاملخصصة االعتمادات زيادة تطبق تدرجيياً جمانية التعليم عالوة على       لأللفية،  
ـ  واملرحلة   مستوى احلضانة جمانية التعليم العام على     شأن  واختذت تدابري مصاحبة ب     ة؛االبتدائي

قطاع التعليم وبناء صفوف دراسية     لاملخصصة  االعتمادات  زيادة  ببصفة خاصة   ويتعلق األمر   
واملـاليني  الشركاء التقنيني   وأتاحت تربعات   .  وشراء املواد التعليمية   ؛وتعزيز قدرات املعلمني  

 من املعلمني ١٠ ٠٠٠ ابةبتدريب قرالذين قاموا بتعبئة أموال املسار السريع وصندوق امليزانية     
 يف املائة واملعدالت ١١٠,٥٨ اإلمجاليةااللتحاق  ، بلغت معدالت    ٢٠١٠ ويف عام    .اجملتمعيني
  ).٢٠١٠لعام نن باليونيسيف، تقرير : املصدر( يف املائة ٩٠,٢٨الصافية 

جانية مرسوماً يقضي مب  ،  ٢٠١١-٢٠١٠أصدرت احلكومة يف بداية العام الدراسي       و  -٥٣
  .اإلعدادية والثانوية لبنات حىت الصف اخلامس يف املدارسالتعليم ل

مرحلة  من اليونيسيف، متكنت احلكومة من تعزيز استراتيجية اإلعداد يف        املقدم  دعم  بفضل ال     
لألطفـال  املخصصة الطفولة املبكرة على املستوى الالمركزي من خالل زيادة عدد األماكن           

؛ وشرع يف تطبيق بديل لتعليم األطفـال        ٢٠١٠ يف عام    ٢٦٦   إىل ٢٠٠٩ يف عام    ٢٠٩من  
 ولـد   ٧٠٠ ٠٠٠الذين تركوا املدارس يف مرحلة مبكرة، لصاحل         أواملدارس  بغري امللتحقني   

وبنت؛ ويف إطار دعم االنتقال من الصف االبتدائي إىل الصف الثانوي بالنـسبة للفتيـات               
مت  فتاة   ٣٤١ائي، استفادت من هذا التدبري      املستضعفات احلاصالت على شهادة التعليم االبتد     

. ٢٠٠٩  مقاطعات على أهنن يعانني من مستوى دراسي ضعيف، يف عـام           يف مثاين تعيينهن  
مت  أووتلقني الرعاية النفسية وزودن باملواد املدرسية وحصلن علـى مـصاريف املدرسـة              

  ).، بنن٢٠١٠اليونيسيف، التقرير السنوي لعام : املصدر(تسجيلهن بشكل إلزامي 
مكافحة األمية يف صفوف السكان،     عملية  وتواصل الدولة من خالل وزارة الثقافة         -٥٤
  . سيما يف صفوف النساء الريفيات الو

  احلق يف الصحة  -اءط  
  :يلي ماالدولة جهودها لتيسري وصول اجلميع إىل الرعاية الصحية من خالل تكثف   -٥٥

، وتعزيز صحة األسرة، والصحة     األوليةالربنامج املوسع للتحصني والرعاية الصحية       •
 تسجيل أي حالـة     ٢٠٠٩أبريل  /يتم منذ نيسان   ملاإلجنابية؛ وبفضل هذا الربنامج،     

من حاالت اإلصابة بفريوس شلل األطفال احلاد ومت إصدار شهادة بالقضاء علـى             
 ضد اخلناق   يف املائة  ٩٧نسبة  : وتبني محلة التحصني املعدالت التالية    . كزاز األمهات 

 يف املائة ضـد     ٩١والكزاز وشلل األطفال من خالل تقدمي ثالث جرعات، ونسبة          
 طفـالً   ٣ ٠٧٨ ٢٤٢للتحصني، تلقيح   املخصصة  ومت أثناء األيام الوطنية     . احلصبة
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؛ ومت تقـدمي جـرعتني مـن    ) يف املائة١٠١(دون سن اخلامسة ضد شلل األطفال   
بني سـتة أشـهر ومخـس     طفالً تتراوح أعمارهم ٢ ٨٧٩ ٦٣١فيتامني ألف إىل    

 ٢ ٣٨٨ ١٥٩   يف املائة ومت إعطاء مضاد الديدان مـرتني ل         ٩٧ أي نسبة    ،سنوات
: املـصدر ( يف املائـة     ٩٧ شهراً أي نـسبة      ٥٩ و ١٢طفالً يف أعمار تتراوح بني      

  ؛)، بنن٢٠١٠اليونيسيف، التقرير السنوي لعام 
ـ     ألمراض األطفال، ومتابعة تغذية األطفال الـيت       املتكاملالدعم   • صول  مسحـت حب

لى الرعاية الـصحية واسـتعادة صـحة عـدد          ع طفالً   ٦٤٧ ٣٥٦ يتجاوز عدد
  طفل بعد معاناهتم من سوء التغذية احلاد؛ ٢ ٥٠٠ يتجاوز

تقدمي الرعاية إىل السكان الفقراء واملعوزين من خالل صندوق الصحة للمعـوزين             •
  يعادل ملياراً يف السنة؛ امب

لأللفية يف جمال الصحة؛ فقد ازدادت      اإلمنائية  هداف  األق  امليزانية لتحقي تقديرات  ازدادت   •
 يف  ٩ ٤٩٠ ٠٠٠ ٠٠٠  إىل ٧ ٧٧٣ ٠٠٠ ٠٠٠من  املالريا  امليزانية املخصصة ملكافحة    

وبلغـت امليزانيـة    . ١٤ ٤٧٥ ٠٠٠ ٠٠٠  إىل ٢٠٠٥؛ وستصل يف عام     ٢٠١١ عام
 يف  ٦ ٨٦٧ ٠٠٠ ٠٠٠ و ٢٠٠٧ يف عام    ٥ ٢٤٢ ٠٠٠ ٠٠٠ األمصحة  لاملخصصة  

وبلغت امليزانية املخصصة لـصحة     . ٢٠١٥ يف عام    ٨ ٢٩٨ ٠٠٠ ٠٠٠ و ٢٠١١ عام
 ٢٠١١  يف عام  ٣٩ ٤٦٢ ٠٠٠ ٠٠٠ و ٢٠٠٧ يف عام    ٢٠ ٧٥٩ ٠٠٠ ٠٠٠ الرضع

  .٢٠١٥ يف عام ٦٣ ٥٥١ ٠٠٠ ٠٠٠و
؛ ومن جهـة    ٢٠٠٩أبريل  /وأصبحت اجلراحة القيصرية جمانية منذ األول من نيسان         -٥٦

ذ شكل تقدمي الرعاية اجملانية للمرأة احلامل واألطفال حـىت          أخرى، فإن مكافحة املالريا تتخ    
  .سن اخلامسة، والتوزيع اجملاين للناموسيات املعاجلة مببيد احلشرات على األسر

  احلق يف السكن ويف بيئة صحية  -اءي  
تواصل الدولة تنفيذ التدابري املعتمدة يف هذا اجملال حيث متخضت السياسة الوطنيـة               -٥٧

إنشاء احلساب املصريف ملواجهة    البلد ب  وضع خطة لألراضي الريفية يف مجيع أحناء         عنالعقارية  
ووضعت احلكومة، يف إطار الربنامج الوطين      . حتديات األلفية؛ ومت بناء هياكل أساسية للمياه      

ويـتم  . احلضريةاملناطق  إلدارة البيئة، استراتيجية وطنية إلدارة شبكات الصرف الصحي يف          
  .مسكن اجتماعي ١٠ ٠٠٠رنامج لبناء حالياً تنفيذ ب

  واألشخاص ذوي اإلعاقةواملسنني حقوق املرأة والطفل ومحاية األسر   -كاف  
لتوعية للحصول على املوافقة الفعلية على النصوص املعتمدة يف         اتكثف سلطات بنن      -٥٨

  .هذا اجملال
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مـيم قـانون   األسرة بترمجة وتعاملعنية بشؤون وزارة الوشرعت احلكومة من خالل      -٥٩
  . وغريه من النصوص الرامية إىل تعزيز حقوق املرأة والطفلةواألسراألحوال الشخصية 

يف قـادة   وتدريب  بتعيني  وقامت احلكومة من خالل وزارة العدل وحقوق اإلنسان           -٦٠
أليبـوري  البلديات التابعة ملقـاطعيت     جمال حقوق اإلنسان يف بعض املدارس الثانوية ومجيع         

سنوات متعددة للتوعيـة يف املـدارس        بتنظيم أنشطة على مدى   القادة   هؤالء   وقام. ونغابو
ومن املزمع توسيع نطاق هذا النشاط ليـشمل        . واملراكز الوسيطة الثانوية والنوادي املدرسية    

  .وجمموعات مستهدفة أخرىمقاطعات 
وعززت احلكومة أيضاً، من خالل وزارة العدل وحقوق اإلنسان، قدرات اجلهات             -٦١
يتعلق بإجراءات تقدمي الرعاية إىل ضحايا       ماستوى الوطين، في  امللفاعلة يف جمال القضاء على      ا

  .أعمال العنف القائمة على نوع اجلنس والناجني منها

لمالحقة القضائية وحبس ليتعلق بقضاء األحداث، أدى التنفيذ الفعال لإلجراءات البديلة    مافي    
  طفالً منهم سـبع ٢٧٥ (٢٠١٠يف عام إىل نتائج إجيابية   القصَّر اخلارجني عن نطاق القانون      

  ؛)٢٠٠٩ يف عام ٣٦٢فتيات يف احلبس مقابل 
  .ُعيِّن تسعة قضاة لألطفال ومت تعزيز قدراهتم بدعم من اليونيسيف    

 ٢٦-٢٠١١ القانون رقم بتعميم   ٢٠١٢مارس  / آذار ٨ يف   اًرئيس اجلمهورية رمسي  وقام    -٦٢
املتعلق مبنع وقمـع أعمـال      يف مجيع أحناء البلد وهو القانون        ٢٠١٢ير  ينا/ كانون الثاين  ٩ؤرخ  امل

  .العنف ضد املرأة
املعنية حبقوق اإلنسان، استجابت بنن للشواغل الـيت        اآلليات  ويف إطار التعاون مع       -٦٣

  :أعرب عنها املكلفون باإلجراءات اخلاصة
  ؛)٢٠١٢يناير /لثاينكانون ا( باستقالل القضاة واحملامني ة املعنية اخلاصةاملقرر •
 /كانون الثاين (سيما النساء واألطفال     الاملقرر اخلاص املعين باالجتار باألشخاص، و      •

  ؛)٢٠١٢يناير 
 /شباط(الفريق العامل التابع ملفوضية األمم املتحدة السامية واملعين بالتمييز ضد املرأة             •

  ؛)٢٠١٢فرباير 
 ).٢٠٠٩(املقرر اخلاص املعين باحلق يف التغذية  •

 /ورحبت بنن أيضاً بزيارة جلنة األمم املتحدة الفرعيـة ملنـع التعـذيب، يف أيـار                 -٦٤
للجنة األفريقية حلقـوق اإلنـسان املعنيـة        واملكلف بإجراءات خاصة التابع     ،  ٢٠٠٨ مايو

وصول املـاء   ، وال سيما    ونفذت معظم التوصيات املقدمة إليها    . ٢٠٠٩باالحتجاز، يف عام    
  .جبات الغذائية املقدمة إىل السجناءالصاحل للشرب وحتسني الو
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  متابعة االستعراض السابق  -ثالثاً  

  )٢٠ و١التوصيتان (التعاون مع اإلجراءات اخلاصة للمجلس   -فأل  
اري وج. ٥٩تعاونت بنن مع املكلفني بواليات اجمللس املشار إليهم أعاله حتت البند              -٦٥

 مبسألة بيع األطفال وبغاء األطفال ة املعنيةاص اخلة رمسية إىل املقرراختاذ الترتيبات لتوجيه دعوة   
  .واستغالل األطفال يف املواد اإلباحية

  )٢التوصية (اسية حلقوق اإلنسان اهلياكل األس  -باء  
أعادت سلطات بنن النظر يف القانون الذي ينظم جلنة حقوق اإلنسان يف بنن ليتمشى                -٦٦

ات غري احلكومية املعنية بالدفاع عن حقـوق        كما أهنا تدعم اهليئات واملنظم    . مع مبادئ باريس  
  .إليها وجيري االضطالع بالعملية لتقدمي الدعم املايل. اإلنسان بتزويدها باملواد واخلربات

ن أيضاً بدعم قـدرات اللجنـة الوطنيـة         وتقوم الدولة والشركاء التقنيون واملاليو      -٦٧
  .الطفل حلقوق

  )٢١ و١٨ و٥ و٤ و٣ التوصيات(تعزيز ومحاية حقوق املرأة   -جيم  
 االستعراض يف إطار اجمللس االستشاري الوطين حلقوق اإلنسان واللجنة          متت متابعة   -٦٨

من خربة مجيع اجلهات دون متييـز قـائم علـى           واستفادت  الوطنية ملتابعة تنفيذ الصكوك،     
  .اجلنس نوع
الشركاء وطنية، وبدعم من    الكومية  احلنظمات غري   امل احلكومة بالشراكة مع     وقامت  -٦٩

ملكافحة ممارسات الزواج القسري، وإعالم وتوعية      برامج ومشاريع   بتنفيذ  التقنيني واملاليني،   
اجلمهور بشأن ممارسات تشويه األعضاء التناسلية لإلناث، وتعميم القوانني املتعلقة مبكافحة           

ايـة  تشويه األعضاء التناسلية لإلناث، وقمع االجتار باألطفال، واملـضايقة اجلنـسية، ومح           
  .الضحايا، وقانون األحوال الشخصية وقانون األسرة وغريها من النصوص ذات الصلة

 ٢٠١٢ينـاير   / كانون الثـاين   ٩، املؤرخ   ٢٦-٢٠١١واعتمدت بنن القانون رقم       -٧٠
وأصدر رئيس الدولة تعميماً رمسياً هبذا القـانون،        . املتعلق مبنع وقمع أعمال العنف ضد املرأة      

  .٢٠١٢مارس / آذار٨ يف
وبغية تعزيز اإلجراءات اليت تتخذها وزارة األسرة على أرض الواقع، تقـوم وزارة               -٧١

 والنوادي املدرسـية    املراكز احمللية الوسيطة   حقوق اإلنسان، بتدريب     إدارةالعدل، من خالل    
 الـسكان   وجيري إشراكها لتوعيـة   والدولية؛  الوطنية  على تنفيذ الصكوك القانونية     بانتظام  

  .ن املمارسات التقليدية الضارةوالطالب بشأ
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  )١٩ و١١التوصيتان (محاية حقوق الطفل   -دال  
تعمل احلكومة بالتعاون مع املنظمات غري احلكومية يف هذا اجملال علـى تكثيـف                -٧٢

يف " األطفال الـسحرة    "  بسمون   باألطفال الذين ي   وفيما يتعلق بوجه خاص   عمليات التوعية،   
ة اءات لوضع استراتيجيات جديدة ترمي إىل استئصال شـأف إجرجيري اختاذ مشال بنن، حيث   

، برعاية أمني املظامل يف اجلمهورية،      ٢٠١٢مارس  / آذار ٢٩ و ٢٨ومت يف يومي    . هذه الظاهرة 
وقد مسح هذا املؤمتر    . تنظيم مؤمتر وطين يف باراكو بشأن طقوس وأد األطفال الرضع يف بنن           

شاركة اليونيسيف، بالتوصـل إىل أن هـذه        الذي قامت بتنظيمه منظمة فرانسيسكان بنن مب      
الظاهرة يف تراجع على الرغم من وجود جيوب تقاوم استئصاهلا؛ ومع ذلك فإن عدم تـوفر                

 من هياكـل    مت إشراك ممثلني  وبذلك،   .اإلحصاءات ال يسمح بقياس أثر اإلجراءات املتخذة      
ت الدينية والتقليديـة يف      ورؤساء اجملموعا  مات غري احلكومية والنواب احملليني    الدولة، واملنظ 

التفكري يف وضع استراتيجيات جديدة للقضاء على ظاهرة وأد األطفال الرضع الذين يسمون             
لتوعية واحلوار وتغيري السلوك والدعوة     آليات ا  وال سيما من خالل      ،يف مشال بنن  " السحرة  "  ب

لية للمحافظني على   الفعشاركة  املإىل حشد اجلهات الفاعلة، واملنع والقمع مبوجب القضاء، و        
  .اإليذاء هذهأعمال التقاليد ومرتكيب 

 القوانني بشان قمع االجتار باألطفال ودخلـت حيـز          لتطبيقوقد صدرت مراسيم      -٧٣
 يف املائة من    ٨٠ومنهم   طفالً   ٥ ٤٣٠النفاذ؛ ومت تعزيز آليات منع االجتار باألطفال واستفاد         

  .م النفسي من احلماية اجلسدية والدع٢٠١٠ يف عام اإلناث

  )٨ و٧التوصيتان (إلغاء عقوبة اإلعدام   -هاء  
 املتعلـق   ١١-٢٠١١، القانون رقـم     ٢٠١١أغسطس  / آب ٢٥اعتمدت بنن، يف      -٧٤
االنضمام إىل الربوتوكول االختياري الثاين امللحق بالعهد الدويل اخلاص بـاحلقوق املدنيـة             ب

بـنن إىل هـذا الربوتوكـول       والسياسية واهلادف إىل إلغاء عقوبة اإلعدام؛ وقد انـضمت          
 ٥؛ وسيدخل الربوتوكول حيز النفاذ بالنـسبة لبـنن يف           ٢٠١٢يوليه  / متوز ٥االختياري يف   
  .٢٠١٢أكتوبر /تشرين األول

  )١٧ و١٦ و١٥ و١٤ و١٣ و١٢ و١٠ و٩التوصيات (منع وحظر التعذيب   -واو  
تعلق بإنشاء املرصـد    وأعد النص امل   اإلطار القانوين لآللية الوطنية ملنع التعذيب        حدد  -٧٥

 ملالحظـات التعذيب، ووفقـاً    مناهضة  ملنع التعذيب يف بنن وفقاً لتوصيات جلنة منع         الوطين  
  .نشاء هذه اآلليةإلوتتواصل العملية اللجنة الفرعية ملنع التعذيب؛ 

، ٢٠١٠أكتـوبر   /وشرعت جلنة القوانني التابعة للجمعية الوطنية، يف تشرين األول          -٧٦
وكـوادر  ) القضاة واحملامون ( اجلهات الفاعلة يف النظام القضائي       ضمتاسية  بتنظيم حلقة در  
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ومـشاريع القـانون    العدل لكي تتمشى    إدارة التشريعات وإدارة حقوق اإلنسان يف وزارة        
ومت للتـو   .  مع املعايري الدولية   اجلنائي وقانون اإلجراءات اجلنائية اجلاري اعتمادها يف الربملان       

عيت عند إجراء هذه التعديالت معظم التوصيات اليت        ورو. ءات اجلنائية اد قانون اإلجرا  اعتم
  . قدمتها اهليئات املنشأة مبوجب معاهدات

 حتظران اللجوء    من الدستور اللتني   ١٩ و ١٨املادتني  وتعزز القوانني الداخلية أحكام       -٧٧
مـىت  ياع  أي فرد أو أي مواطن من واجب االنص        "وتعفيانإىل التعذيب يف مجيع اإلجراءات      

  ".حترام حقوق اإلنسان واحلريات العامةالصادر مساساً خطرياً وواضحاً باشكل األمر 
يتم بشكل منتظم مالحقة ومعاقبة مرتكيب أفعال التعذيب وغريها مـن ضـروب             و  -٧٨

 االهتـام يف    دوائروتصدر  . املعاملة القاسية أثناء التحقيق القضائي، بعقوبات جنائية وتأديبية       
ئناف أحكاماً بفرض عقوبات تتراوح بني توجيه اإلنذار وسحب أذن العمل من            حماكم االست 

الشرطة القضائية؛ وتصدر احملكمة الدستورية بشكل منتظم قرارات بشأن أفعـال التعـذيب          
؛ ويتعلق األمـر    والدرك الشرطة   أفرادواملعاملة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة اليت تعزى إىل          

 ٢٠١٢مـايو  / أيار١٠ الصادرين يف DCC 12-112 وDCC 095-12ن بصفة خاصة بالقراري
  .٢٠١٢مايو / أيار٢٢ الصادر يف DCC 115-12والقرار 

ومتنع الزيارات الدورية ألماكن االحتجاز واحلبس االحتياطي من جانب اآلليـات             -٧٩
تعسفية املتمثلة املناسبة والتوعية املقدمة أثناء تعزيز قدرات ضباط الشرطة القضائية، املمارسة ال         

  .يف احلبس االحتياطي
وحيصل السجناء على وجبتني طعام ساخنتني يوميـاً، منـذ األول مـن كـانون                 -٨٠
  .٢٠١٠يناير /الثاين
 قام أمني املظامل يف اجلمهورية بزيارة أماكن االحتجـاز يف بـنن             ،ومن جهة أخرى    -٨١

  . ملختصةلالطالع على ظروف االحتجاز وتقدمي اقتراحات إىل السلطات ا
، أجـرى رئـيس     ٢٠١١أمني املظامل يف عـام      وإثر التقرير السنوي الذي وضعه        -٨٢

 بالسجناء يف بنن    اجلمهورية زيارة إىل السجن املدين يف كوتونو، وهو أكثر السجون املكتظة          
وإثر هذه الزيارة، وجـه تعليمـات مناسـبة         .  أوجه القصور املشار إليها    لكي يشهد بنفسه  

وجيـري  .  والعالج الطيب  والكهرباء املاء الصاحل للشرب     على السجناء   صولسبل ح لتحسني  
  . املعايري الدوليةومتشياً معاختاذ إجراءات أخرى جلعل أماكن االحتجاز أكثر إنسانية 

من الواجب إنشاء سجون جديدة تتمـشى مـع         ومع إنشاء حماكم جديدة، أصبح        -٨٣
  .ن واحملاكملتقريب املسافة بني احملتجزياملعايري الدولية 
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  )٢٥ و٢٤ و٢٢التوصيات (احلق يف التعليم   -زاي  
احلكومية يف هذا اجملال وبدعم من      غري  وصلت هياكل الدولة بالتعاون مع املنظمات         -٨٤

وبرنامج " مجيع البنات يف املدارس   "الشركاء الفنيني محالت التوعية؛ ومسح برنامج اليونيسيف        
  .ائجبتحقيق أفضل النت" فتاة من أجل فتاة"

جمانية تعليم الفتيـات يف  ، ٢٠١١-٢٠١٠وأعلنت احلكومة يف بداية العام الدراسي    -٨٥
وجاري اختاذ اإلجراءات لتوسيع نطاق هذا التدابري     . التعليم الثانوي العام حىت الصف اخلامس     

  .ليشمل مجيع الصفوف

  )٢٣التوصية (الوصول إىل القضاء   -حاء  
 ٢٧ املؤرخ   ٢٠٠١/٣٧اعتماد القانون رقم    بضائي   النظام الق  إصالحيف  شرعت بنن     -٨٦
  .  واملتعلق بتنظيم القضاء٢٠٠٢أغسطس /آب
ومت مبوجب هذا القانون إنشاء حمكميت استئناف جديدتني تضطلعان بالفعل بعملهما             -٨٧

  . حمكمة ابتدائية جديدة٢٠ويتم بصورة تدرجيية إنشاء 

  )٣٠ و٢٩ و٢٨ و٢٧ و٢٦التوصيات ( معيشي كاف مستوى  -طاء  
واصلت احلكومة تنفيذ برنامج االئتمانات الصغرية املقدمة إىل أكثر شرائح السكان             -٨٨

 مبلغ  ارتفع؛ وقد   تفيدين منها من حتقيق االستقالل االقتصادي     فقراً واليت تسهم يف متكني املس     
 فرنك  ٥٠ ٠٠٠ فرنك من فرنكات االحتاد املايل األفريقي إىل         ٣٠ ٠٠٠االئتمان املقدم من    

  . الفرنكات االحتاد املايل األفريقيمن
تحقيق املساواة  ل بنن أيضاً سياسة وطنية للنهوض باملساواة بني اجلنسني          وقد وضعت   -٨٩

 تنفذ بـنن أربعـة      وبغية حتقيق هذا اهلدف،   . ٢٠٢٥والعدالة بني الرجل واملرأة حبلول عام       
  :استراتيجيات هي

أة يف الوصول إىل التعليم وحمو األميـة       املساواة بني الرجل واملر    لتحقيقتنفيذ تدابري    •
  اختاذ القرارات؛وهياكل

تعزيز إضفاء الطابع املؤسسي على مجيع املستويات فيما يتعلـق باملـساواة بـني               •
 اجلنسني وكذلك التنفيذ الفعال للصكوك القضائية الوطنية والدولية؛

 التنمية اجملتمعة؛ضمان متكني املرأة وحتسني مراعاة املساواة بني اجلنسني يف برامج  •

 .فيها بشكل عادللنساء وضمان وصوهلن إىل املوارد والتحكم افقر  احلد من •
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  )٣٢ و٣١التوصيتان (حقوق األشخاص املستضعفني واألشخاص ذوي اإلعاقة   -ياء  
  .لألشخاص املستضعفنيبذل اجلهود لتوفري محاية قضائية أفضل تواصل ي  -٩٠
نون املتعلق بالتصديق على اتفاقية األمم املتحـدة       ، القا ٢٠١١واعتمدت بنن يف عام       -٩١

. وعملية التصديق يف طـور التنفيـذ      . حلقوق األشخاص ذوي اإلعاقة وبروتوكوهلا اإلضايف     
وهناك مـدخل خـاص يف      . وتؤمن تدرجيياً سبل وصول األشخاص ذوي اإلعاقة إىل املباين        

  . اإلعاقة احلركية، إىل املباينوصول األشخاص ذوي احملاكم اجلديدة اليت مت إنشاؤها لتيسري 

  )٦التوصية (حقوق اإلنسان وامليول اجلنسية واهلوية اجلنسية   -كاف  
  .مل توافق بنن على هذه التوصية  -٩٢

  )٣٤ و٣٣التوصيتان (التعاون الدويل واملساعدة التقنية   -الم  
ات ترمـي    بنن اتفاقات للتعاون مع خمتلف الشركاء يف إطار تنفيذ استراتيجي          أبرمت  -٩٣

، طلبت بنن االستفادة من الـصندوق       ٢٠١١ديسمرب  /إىل احلد من الفقر؛ ويف كانون األول      
 من الربوتوكول االختياري امللحق باتفاقية مناهضة التعذيب        ٢٦اخلاص املنشأ مبوجب املادة     

  .بغية تنفيذ بعض توصيات اللجنة الفرعية ملنع التعذيب

نفيذ التوصيات وتطور حالة حقوق اإلنسان      اجلهود والقيود املتعلقة بت     -رابعاً  
  يف بنن

  التقدم وأفضل املمارسات  -ألف  
 تعزيز اإلطار القانوين واملؤسسي لتعزيـز       على بنن منذ االستعراض السابق      عكفت  -٩٤

  .ومحاية حقوق اإلنسان
 الدولية اليت هـي طـرف فيهـا، يف          القانونيةوقد واصلت الدولة إدماج الصكوك        -٩٥

  .لتصديق على معاهدات أخرى حلقوق اإلنسانا ري تنفيذ عمليةجيو. ليةقوانينها احمل
 إىل موافقة املواطنني على النـصوص املتعلقـة باستئـصال شـأفة             وجتدر اإلشارة   -٩٦

 تـشكالت   املمارسات التقليدية الضارة اليت متس حبقوق املرأة والطفل، وتوعية السكان هبا          
  .ممارسة جيدة

 وهـو   ،لرشيد، فإن مكافحة الفساد واإلثراء غـري املـشروع        وفيما يتعلق باحلكم ا     -٩٧
 .تشكل تقدماً كـبرياً    لقمع هذه املمارسات،     ٢٠١١يعززه القانون الذي اعتمد يف عام        ما
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ويزمع اختاذ  . وشارك مجيع أفراد احلكومة يف تعميم هذا القانون يف مجيع أحناء اإلقليم الوطين            
  .كافحة الفسادإجراءات لتعيني أعضاء السلطة الوطنية مل

وينبغي اإلشارة يف معرض ما حتقق من إجنازات، إىل جهود بنن لتحقيق املساواة بني                -٩٨
اجلنسني وتعزيز ومتكني النساء وال سيما يف الوسط الريفي وإىل الوصول إىل الرعاية الصحية              

  . وجمانية التعليم بشكل تدرجيي

  الصعوبات املتعلقة بتنفيذ التوصيات  -باء  
  .قيود امليزانية عقبة أمام التنفيذ الفعال لبعض التوصياتكل تش  -٩٩

بوجه خاص ال يعززان تكيف مجيع       املعلومات وتفشي األمية يف املناطق الريفية        وقلة  -١٠٠
وتشكل أعمال العنف القائمة على نوع اجلنس أيـضاً         . معايري حقوق اإلنسان  املواطنني مع   

  .عقبات أمام ممارسة حقوق اإلنسان

 لتحـسني حالـة     الواجب التغلب عليها  التدابري املتخذة والتحديات      -اًخامس  
  حقوق اإلنسان على أرض الواقع

  التدابري املتخذة من جانب احلكومة  -ألف  

 الرعاية الصحية، قامت احلكومة من خالل وزارة الـصحة          علىصول  بغية تيسري احل    -١٠١
شرات، ووضع نظام التـأمني الـصحي        محلة الستخدام الناموسيات املعاجلة مببيد احل      بتنظيم

حـىت سـن    املصابني باملالريـا    الشامل وتقدمي الرعاية الصحية جماناً إىل األمهات واألطفال         
  . اخلامسة
 ٢٠١٢مارس  / آذار ١٣وبغية حتسن أداء قطاع الصحة، شرعت وزارة الصحة، يف            -١٠٢

نشر وتعمـيم   هو  لربنامج   ا واهلدف من هذا  . ادة تقييم نظام الصحة الوطين    بتنفيذ برنامج إلع  
دليـل املعـايري واملمارسـات      " أحدمها بعنوان    ، فون وبريبا،   باللغة الفرنسية  كتابني حمررين 

  .لصاحل املرضى" دليل املريض"لصاحل العاملني يف جمال الصحة، واآلخر بعنوان " احلميدة
 االئتمانـات   ولزيادة متكني املرأة، رفعت احلكومة املبالغ املخصصة يف إطار برنامج           -١٠٣

  .الصغرية لصاحل الفئات األكثر فقراً
 اليت وضعتها وزارة التعلـيم      يم، تنص خطة العمل للسنوات العشر     وفيما يتعلق بالتعل    -١٠٤

  .، على حتسني نوعية التعليم٢٠١٥والتدريب املهين حىت سنة 
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لوطنيـة  ة ا بوضع وتنفيذ السياس   احلكومة   قامتوبغية تعزيز املساواة بني اجلنسني،        -١٠٥
تعمـيم  وشرعت أيـضاً يف     . ٢٠١٦-٢٠٠٩ للفترة   للنهوض باملرأة واملساواة بني اجلنسني    

 ٤٩وأُنشئت مراكز لالسـتماع يف      . ٢٠٠٩وأُنشئ معهد املرأة يف عام      . النصوص القانونية 
  . يف بنن لتيسري تقدمي الرعاية إىل النساء ضحايا العنفبلدية
محـاكم االبتدائيـة    لهورية واإلنشاء التدرجيي ل   ويسمح نظام أمني املظامل يف اجلم       -١٠٦

  .املنشأة حديثاً بتحسني مستوى محاية حقوق اإلنسان على أرض الواقع

  التحديات الواجب التغلب عليها  -باء  
  :يتعلق األمر بأمور منها ما يلي  -١٠٧

 احلد من مستوى الفقرة وزيادة متكني املرأة؛ •

 ضمان التوزيع العادل للموارد؛ •

 ياكل األساسية للطرق؛تطوير اهل •

 تنمية الروح القيادية يف صفوف النساء الريفيات؛ •

 ضمان املساواة والعدل بني اجلنسني؛ •

 التربية املدنية يف مجيع مراحل التعليم؛إعادة تدريس مادة  •

 ؛ املدارس الفتيات وإبقائهن يفتعليمالسعي إىل  •

 تجاز؛االحتجاز وإضفاء طابع إنساين على مراكز االححتسني ظروف  •

 إنشاء آلية وطنية ملنع التعذيب؛ •

  التعجيل بعملية اعتماد مشروع القانون اجلنائي؛ •
 متديد جمانية التعليم لتشمل مجيع صفوف املرحلة الثانوية؛ •

القضاء على مجيع أشكال العنف القائم على نوع اجلنس ومجيع أشـكال التمييـز         •
العرق والدين ومجيـع    وي   على نوع اجلنس والسن واإلعاقة والرأي السياس       ةالقائم

 أشكال التمييز القائمة على التسامي العرقي واالنتماء اإلقليمي؛

 إنشاء مجيع حماكم الدرجة األوىل يف إطار اإلصالح القضائي؛ •

  .التشجيع على احلوار االجتماعي •
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  التطلعات  -سادساً  
ها يف إطـار     لتنفيذ خطط العمل اليت وضعت     إىل التعاون الدويل   من جهة،    تتطلع بنن،   -١٠٨

صندوق احلصول على مساعدة    من جهة أخرى،     ،تطلبتعزيز ومحاية حقوق اإلنسان، وأن      
  .للمفوضية السامية حلقوق اإلنسان بغية متابعة هذا االستعراضالتابع املساعدة 

  االستنتاجات  -سابعاً  
وضـع  م التزاماهتا الدولية    لوضعحققت بنن، منذ االستعراض السابق، تقدماً كبرياً          -١٠٩

  .التنفيذ ولكن العقبة الكبرية اليت تواجهها هي أهنا بلد ذو موارد حمدودة

        


