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مقدمة
 -1أع د د د ددد ه د د د ددذا التقري د د د ددر ع د د د ددن ال د د د د د ة املمت د د د دددة م د د د ددن تشد د د د درين الث د د د دداين/نوفمرب  2012إىل
متوز/يوليه  2017عمالً مبا يلي:
ق درار اعمعيددة العامددة لألمددم املتحدددة  251/60املددخر  15آذار/مددار ،2006

واملتعلق إبنشاء جملس حقوق اإلنسان؛


ق دراري جملددس حقددوق اإلنسددان املددخر ْ  18حزي دران /يونيدده  ،2007واملتعلق د
ببناء املخسسات؛



القرار  21/16املدخر  25آذار/مدار  ،2011واملتعلدق بنتدا ا اسدتعرام عمد
وأداء اجمللس؛



مق د ددرر جمل د ددس حق د ددوق اإلنس د ددان  119/17امل د ددخر  17حزيران/يوني د دده ،2011
د ددمن
واملتعل د ددق ملب د ددادا التو يهي د ددة العام د ددة إلع د ددداد املعلوم د ددات الد د د ت د ددد
االستعرام الدوري الشام .

أوالً -املنهجية والعملية التشاورية
 -2وفق داً للمبددادا التو يهيددة العامددة ال د و ددعها جملددس حقددوق اإلنسددان ،أعددد هددذا التقري در
اسددتناداً إىل عمليددة تشدداورية وانيددة هدداملة أسددهمت ك إاارهددا هياكد حةوميددة و هددات فاعلددة ك
اجملتمع املدين ك مجع املعلومدات بددعم مدن الوكداالت املتخاادة التابعدة لألمدم املتحددة ،وبتنسديق
من مديرية إدارة السجون ومحاية حقوق اإلنسان التابعة لوزارة العدل والتشريع.
 -3وقددد تولددت عنددة درباء حبد التقريددر قبد أن تقددره اللجنددة الوانيددة لرلددد تن يددذ الاددةو
الدولي ددة ك جم ددال حق ددوق اإلنس ددان ،الد د توس ددعت نس ددما أعس دداء اجملل ددس االستش دداري ال ددوا
حلقوق اإلنسان.
 -4واست يد ك هذه العملية من املساعدة التقنية واملاليدة املقدمدة مدن م و دية األمدم املتحددة
السددامية حلقددوق اإلنسددان واملندمددة الدوليددة لل رانة ونيددة ومددن بددراما األمددم املتحدددة اإل ددا ي مددن
الل تن يذ مشروع حتس إمةانية الولول إىل العدالة وسب املساءلة.
 -5ويعرم التقريدر مدا اسدتجد مدن تردورات علدت مسدتوا اإلادار املعيداري واملخسسدي لتعزيدز
ومحايددة حقددوق اإلنسددان .ويب د اخلر دوات املتخددذة مددن أ د تن يددذ التولدديات املقدمددة ك إاددار
االسددتعرام السددابق وكددذلز اإلاددازات الد حتققددت واملمارسددات ال سددلت والتحددد ت واملبددادرات
ال من هأهنا أن تخدي إىل حتس حالة حقوق اإلنسان علت أرم الواقع.

اثنياً -تطور اإلطار املعياري واملؤسسي
 -6إ ددافة إىل الا ددةو الدولي ددة ال د ل دددقت عليه ددا مجهوري ددة بددنن ددالل ال د ة املشددمولة
لتقرير ،تتيح ناوص تشريعية وتنديمية عدة توفري محاية أفس ملختلف ال ئات السةانية.
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ألف -اإلطار املعياري
 -1الدستور
 -7قد رد مشددروعان لتنقدديح دسددتور  11كددانون األول/ديسددمرب  .1990وحددال عددد اكتمددال
الناددال القددانوين دون إق درار املشددروع األ ددري الددذي أحي د إىل الربملددان ،ك آذار/مددار ،2017
ليند ددر في دده ويق ددره .وه ددو مش ددروع تس ددمن ،ك مجل ددة أحة ددا أ ددرا ،حةمد داً بش ددأن إل دداء عقوب ددة
اإلعدا .
 -2التدابري التشريعية األخرى
ددالل ال د د ة املش ددمولة لتقريد ددر ،اعتم دددت ق د دوان ع دددة فيمد ددا ينتد ددر اعتم دداد أ د ددرا،
-8
وفيما يلي بياهنا:
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الق ددانون رق ددم  24-2016امل ددخر  11تش د درين األول/أكت ددوبر  ،2016واملتعل ددق
إلاار القانوين للشراكة ب القراع العا واخلاص ك مجهورية بنن؛



الق د د ددانون رق د د ددم  16-2016امل د د ددخر  4تش د د درين األول/أكت د د ددوبر  2016املع د د دددل
واملةمد د للق ددانون رق ددم  07-2008امل ددخر  28ه ددبارب/فرباير  ،2011واملتعل ددق
بقانون اإل راءات املدنيدة والتجاريدة واال تماعيدة واإلداريدة واياسدبية ك مجهوريدة
بنن؛



الق د د ددانون رق د د ددم  15-2016امل د د ددخر  4تش د د درين األول/أكت د د ددوبر  2016املع د د دددل
واملةم د للق ددانون رقددم  37-2001امل ددخر  10حزيران/يوني دده  ،2002واملتعل ددق
بتنديم القساء ك مجهورية بنن؛



الق ددانون رق ددم  12-2016امل ددخر  16حزيران/يوني دده  ،2016واملتعل ددق خلدم ددة
اجملتمعية ك مجهورية بنن؛



الق د ددانون رق د ددم  08-2015امل د ددخر  8ك د ددانون األول/ديس د ددمرب  ،2015واملتعل د ددق
بقانون الر ك مجهورية بنن؛



الق د ددانون رق د ددم  18-2015امل د ددخر  2نيس د ددان/أبري  ،2015واملتعل د ددق لند د ددا
األساسي العا للوظي ة العمومية؛



القد د ددانون رقد د ددم  19-2015املد د ددخر  2نيسد د ددان/أبري  2015املعد د دددل واملةم د د د
للق د ددانون رق د ددم  014-86امل د ددخر  26أيلول/س د ددبتمرب  ،1986واملتعل د ددق بق د ددانون
املعاهات التقاعدية املدنية والعسةرية؛



الق د ددانون رق د ددم  07-2015امل د ددخر  20آذار/م د ددار  ،2015واملتعل د ددق بق د ددانون
اإلعال واالتاال ك مجهورية بنن؛



الق ددانون رق ددم  22-2014امل ددخر  30أيلول/س ددبتمرب  ،2014واملتعل ددق لب د د
اإلذاعي الرقمي ك مجهورية بنن؛

3

A/HRC/WG.6/28/BEN/1



الق ددانون رق ددم  14-2014امل ددخر  9متوز/يولي دده  ،2014واملتعل ددق التا دداالت
اإللة ونية واخلدمات الربيدية ك مجهورية بنن؛



القد ددانون رقد ددم  06-2013املد ددخر  25تش د درين الثد دداين/نوفمرب  ،2013واملتعلد ددق
لقانون االنتخايب ك مجهورية بنن؛



القد ددانون رق ددم  09-2013امل ددخر  3أيلول/سد ددبتمرب  ،2013واملتعل ددق بتحدي ددد
اخلريرة االنتخابية ومراكز االق اع ك مجهورية بنن؛



الق ددانون رق ددم  01-2013امل ددخر  14آل/أغس ددرس  ،2013واملتعل ددق بق ددانون
العقارات اخلالة واململوكة للدولة ك مجهورية بنن؛



الق د ددانون رق د ددم  15-2012امل د ددخر  18آذار/م د ددار  ،2013واملتعل د ددق بق د ددانون
اإل راءات اعنا ية ك مجهورية بنن؛



القانون رقم  36-2012املخر  15هبارب/فرباير  ،2013واملتعلق إبنشداء عندة
بنن حلقوق اإلنسان؛



القد ددانون رقد ددم  05-2013املد ددخر  15هد ددبارب/فرباير  ،2013واملتعلد ددق إبنشد دداء
الوحدددات اإلداريددة ايليددة ك مجهوريددة بددنن ونيةلهددا التنديمددي ولددالحيا ا وسددري
عملها.

 -9وينتدددر سددن بعددا الناددوص القانونيددة ال د اعتمدددت ،وهددي الق دوان املتعلقددة بتحديددد
األهددخاص الربيعي د  ،وقددانون اسددتخدا التقنيددات الرقميددة ك مجهوريددة بددنن ،واملنددااق االقتاددادية
اخلالة ،وتعزيز ومحاية حقوق األهخاص ذوي اإلعاقة .وهنا نادوص أ درا ك ادور االعتمداد
تشم مشاريع قوان بشأن ما يلي:


القانون اعنا ي؛



االجتار ألهخاص؛



ندا السجون؛



إنشاء هيئات متخااة ك إدارة السجن.

 -10وتعزيزاً ملختلف التددابري التشدريعية املتخدذة ،ا دذت إ دراءات تنديميدة عددة دالل ال د ة
املشمولة لتقرير .وهي تشم ما يلي:
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املرس ددو رق ددم  161-2015امل ددخر  13نيس ددان/أبري  ،2015واملتعل ددق إبنش دداء
املعهد الوا للنهوم ملرأة ولالحياته وهيةله التنديمي وسري عمله؛



املرسددو رقددم  315-2014املددخر  6أ ر/م ددايو  2014واملتعلددق برريقددة تن ي ددذ
القددانون رقددم  36-2012املددخر  15هددبارب/فرباير  2013واملتعلددق إبنشدداء عنددة
بنن حلقوق اإلنسان؛



املرسددو رقددم  416-2012املددخر  6تشدرين الثدداين/نوفمرب  2012الددذي يرس دي
القواعد واملعايري املربقة علت مراكز إيواء ومحاية الر .
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ابء -تدابري السياسة العامة
 -11اعتمدددت تدددابري عدددة ك جمددال السياسددة العامددة وو ددعت مو ددع التن يددذ .وهددي تشددم
ما يلي:


حتديددد املراكددز اإلداريددة للمقااعددات اعديدددة ك عددا  2016فس دالً عددن تسددمية
اي ددافد اس ددتناداً إىل املع ددايري الد دواردة ك امل ددادة  8م ددن الق ددانون رق ددم 028-97
املددخر  15كددانون الثاين/يندداير  1999واملتعلددق بتنددديم إدارة األقدداليم ك مجهوريددة
بنن؛
تن يذ القرار 25/13؛



و ع رة العم الوانية ك عا  2015من أ



إا د د د د دداز دراس د د د د ددات ع د د د د دددة ،ال س د د د د دديما بش د د د د ددأن اجتاه د د د د ددات ال ق د د د د ددر ك ب د د د د ددنن ك
ال ة 2015-2007؛ وانعدا املساواة واالستقرال ك د األسر املعيشدية؛
والقراعات الر يسية ك اقتااد بنن؛



تند د دديم األ الواني د ددة للتقي د دديم للم د ددرة الرابع د ددة ك أيلول/س د ددبتمرب  ،2016بش د ددأن
مو وع "استخدا نتا ا التقييمات لت يري ظروف معيشة السةان"؛



اعتم د د د د دداد ب د د د د ددراما العمد د د د د د احلة د د د د ددومي لل د د د د د د ة  ،2021-2016ك ك د د د د ددانون
الثاين/يندداير  .2017ويتددألف الددرباما مددن  45مشددروعاً ر يسددياً و 95مش ددروعاً
قراعي داً و 19إ دراء م ددن إ دراءات إل ددالي املخسس ددات .ويرم ددي ب ددراما العم د
احلة ددومي إىل تعزي ددز الدوقرااي ددة واإلدارة الره دديدة ،وحتقي ددق التح ددول ا يةل ددي ك
االقتااد وحتس ظروف معيشة السةان؛



التوقي ددع ،ك  3آل/أغس ددرس  ،2016عل ددت ميث دداق وا د للح دوار اال تم دداعي
ب احلةومة والنقا ت؛



إعددداد رددة العم د الوانيددة للقسدداء علددت أس دوأ أهددةال عم د األا ددال ك بددنن
()2015-2012؛



إعداد رة عم وانية ك عا  ،2014ملةافحة التمييز العناري؛



إعداد اخلرة الوانية للتنمية الاحية ()2018-2009؛



اعتماد السياسة الوانية حلماية الر د  ،ك تشدرين األول/أكتدوبر 2014؛ واعتمداد
السياسة الوانية لتروير قراع العدالة ،ك تشرين األول/أكتوبر .2014

صدق عليها
جيم -الصكوك الدولية اليت ُ
 -12ل ردق علت لةو إقليمية ودولية عدة فيما يلي بياهنا:
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معاهدة جتارة األسلحة ك  26نيسان/أبري 2017؛



ات اقية الذ ا ر العنقودية ك  25نيسان/أبري 2017؛



اإلعالن املناوص عليه ك املادة )6(34؛
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الربوتوكددول امللحددق مليثدداق األفريقددي حلقددوق اإلنسددان والشددعول واملتعلددق إبنشدداء
ايةمة األفريقية حلقوق اإلنسان والشعول ،ك أيلول/سبتمرب 2014؛



ات اقية الهاي بشأن توفري التعاون واحلماية ك ميدان تب األا ال علت الاعيد
الدويل ،ك  25هبارب/فرباير .2014

 -13وبوهرت عمليدة التادديق علدت لدةو دوليدة أ درا قددمت تولديات بشدأهنا ،وال تدزال
هذه العملية مستمرة ،وتشم بو ه اص ما يلي:


تعدي ندا روما األساسي املعتمد ك كمباال؛



الربوتوكد ددول اال تيد دداري الثال د د الت اقيد ددة حقد ددوق الر د د املتعلد ددق إب د دراء تقد ددد
البالغات؛



الربوتوكددول اال تيدداري للعهددد الدددويل اخلدداص حلقددوق االقتاددادية واال تماعيددة
والثقافية الذي أرست إ راء تقد البالغات؛



االت اقية الدولية حلماية حقوق مجيع العمال املها رين وأفراد أسرهم.

دال -املؤسسات املكلفة بتعزيز ومحاية حقوق اإلنسان
 -14ع ددزز اإلا ددار املخسس ددي ع ددن اري ددق إنش دداء هياكد د ومخسس ددات معني ددة حبق ددوق اإلنس ددان،
فيما يلي بياهنا:


إنش د دداء "ا يئ د ددة الواني د ددة ملةافح د ددة ال س د دداد" ك ع د ددا  ،2013عم د د دالً لق د ددانون
رقددم  20-2011امل ددخر  12تش درين األول/أكت ددوبر  ،2011واملتعل ددق مبةافح ددة
ال ساد واعرا م األ را ذات الالة ك مجهورية بنن؛



تنا دديض أعس دداء ا يئ ددة الواني ددة املةل ددة بش ددخون التب د د عل ددت الا ددعيد ال دددويل،
عا 2017؛



إنشاء فروع ملةتض أم املدامل ك املراكز اإلدارية للمقااعات السابقة.

 -15ومبو ض القانون رقم  36-2012املخر  15هبارب/فرباير  2013واملتعلق إبنشاء عنة
بددنن حلقددوق اإلنسددان ومرسددو تربيقدده رقددم  315-2014املددخر  6أ ر/مددايو  ،2014فددتح ل
ال هح لتسمية أعساء هذه املخسسة ،وال تزال هذه العملية متواللة.

اثلثاً -تعزيز ومحاية حقوق اإلنسان على أرض الوااع وتنفيذ االلتزامات الدولية
 -16مااً للتمتع ال علي حبقوق اإلنسان ،ا ذت بنن إ دراءات عددة ترمدي ،مدن هدة ،إىل
تعزيددز ومحايددة حقددوق اإلنسددان ،ومددن هددة أ ددرا ،إىل التقيددد اللتزامددات ال د تعهدددت اواعيددة
بتن يذها لدا عرم التقرير املقد ك إاار عملية االستعرام الدوري الشام لعا .2012
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ألف -تعزيز ومحاية حقوق اإلنسان على أرض الوااع
 -1احلقوق املدنية والسياسية

احلق ك احلياة والسالمة البدنية
 -17تقيددداً
الد دددويل اخلد دداص
مشاورا ا من أ
اإلعدا .

اللت دزا الناهددل عددن التاددديق علددت الربوتوكددول اال تيدداري الثدداين امللحددق لعهددد
حلقد ددوق املدنيد ددة والسياسد ددية وا د ددادف إىل إل د دداء عقوبد ددة اإلعد دددا  ،توال د د بد ددنن
إااز واعتماد القانون اعنا ي اعديد ،الذي تدن أحةامده علدت إل داء عقوبدة

 -18ومبو ددض الق درار  ،DCC 16-020املددخر  21كددانون الثاين/يندداير  ،2016قددررت ايةمددة
الدس ددتورية أن "ب دددء ن دداذ الربوتوك ددول اال تي دداري الث دداين امللح ددق لعه ددد ال دددويل اخل دداص حلق ددوق
املدنيددة والسياسددية وا ددادف إىل إل دداء عقوبددة اإلعدددا  ،بعددد التاددديق عليدده يبر د مجيددع األحةددا
القانونية ال تن علت اإلعدا عقوبةً".

مةافحة التعذيض وغريه من رول املعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة
 -19يتس ددمن مش ددروع الق ددانون اعن ددا ي ،ال ددذي ددري اعتم دداده ،تعري داً للتع ددذيض و ددر ه ددذه
املمارسة.
 -20ومتث بعدا أحةدا القدانون رقدم  15-2012املدخر  18آذار/مدار  ،2013واملتعلدق
بقددانون اإل دراءات اعنا يددة ك مجهوريددة بددنن ،رددوة ملموسددة علددت لددعيد اح د ا املبددادا العامددة
لإل د د دراءات اعنا ي د ددة ك جم د ددال مةافح د ددة التع د ددذيض .ووة د ددن اإله د ددارة ،عل د ددت س د ددبي املث د ددال ،إىل
امل د دواد  ،59و ،147و ،808إخل .ومل ي د ددت الدول د ددة ومندم د ددات اجملتم د ددع امل د دددين تعم د دديم الق د ددانون
املذكور لتعزيز استيعابه ب املواان .

أو اع االحتجاز
 -21بددذلت هددود مددن أ د حتسد ظددروف العدديت ك السددجون والتخ يددف مددن اكتداظهددا،
ويش ددم ذل ددز إ د دراء دراس ددات لتحسد د األو دداع ك الس ددجون القدو ددة وبن دداء س ددجون ديد ددة
وجتهيزها.
 -22وتتاي لألهخاص مسلويب احلرية ماات قسا ية عدة منذ أن و دع قدانون اإل دراءات
اعنا ي ددة ،ويش ددم ذل ددز إنش دداء دا ددرة احل ددر ت واالحتج دداز ،وتعيد د قس دداة احل ددر ت واالحتج دداز
وإنشاء اللجنة الوانية للتعويا عن االحتجاز غري القانوين.
 -23وب سد د مجي ددع ه ددذه الت دددابري ،الد د تقا ددر م ددع ذل ددز ،ع ددن حد د مش ددةلة رداءة أو دداع
االحتج دداز حد دالً هنا يد داً ،تس ددك التخ ي ددف م ددن اكتد ددا الس ددجون إىل ح ددد كب ددري و ي ددف مع ددااة
السجناء إىل حد ما.

االجتار لبشر والرق واملمارسات الشبيهة لرق
 -24و عت بنن قانواً بشأن الر
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 -25وين هذا القانون علت اعرا م ال يقع األا ال حية ا ويعاقدض عليهدا ،ومدن ذلدز
التحرش اعنسي ،و روة قت املواليد امل ردة أو الرقسدية ،واالجتدار ألا دال ،والتسدول ،والتخلدي
عن األا ال ،والقت  ،والزواج املبةر ،واستخدا األا ال ك االجتار ملخدرات وغريها مدن املدواد
املخدددرة وتعاايهددا ،وتشددويه األعسدداء التناسددلية األنثويددة ،واسددت الل األا ددال ك امل دواد اإل حيددة،
واملي اعنسي إىل األا ال ،ووربء البهيمة ،واستخدا األا ال ك النزاعات املسلحة.
عمم ك مجيع أحناء اإلقليم الوا .
 -26وهذا القانون م َّ
 -27وقددد سددع أهددخاص عدددة مددن املتج درين ألا ددال للمالحقددة القسددا ية ،أمددا السددحا
فتتعهدهم لرعاية دور استقبال اتبعة للدولة و/أو القراع اخلاص.
 -28وبدددع م مددن الشددركاء التقنيد واملددالي  ،هددرعت بددنن ك اعتمدداد قددانون و رددة عمد بشددأن
االجتار لبشر من أ منع هذه املمارسة ومحاية السحا ومالحقة اعناة.

حرية الرأي والاحافة والتعبري
 -29تعد َّدززت حريددة ال درأي والاددحافة والتعبددري ددالل ال د ة املشددمولة لتقريددر عتمدداد قددانون
لإلعال واالتاال.
 -30وين

هذا القانون ك مجلة أمور علت ما يلي:



إل اء جتر املخال ات الاح ية؛



حاول مجيع املواان علت املعلومات اإلدارية؛



محاية الر واملراهق واح ا هخاية اإلنسان؛



محاية اخلاولية واف ام الرباءة؛



احلق احلاري للشخ

ك لورته وحتديد أو ه استخدامها.

 -31وبناء علت ذلز ،مل يعد هنا ك بنن اليو أي لح ي حمتجز أو سج رأي.
 -32ويعزز اال تهاد القسا ي حريدة الادحافة والدرأي والتعبدري ك بدنن .فقدد حةمدت ايةمدة
االبتدا يد د ددة ك كوتوند د ددو (الدر د د ددة األوىل) ،ك احلةد د ددم رقد د ددم  ،019/17-CH1.Civ.Modاملد د ددخر 22
أ ر/مايو  ،2017علت ر يس ا يئة العليا لوسا ط اإلعال السمعية البارية واالتاال ،آد بدوين
تيسي ،بدفع مبلغ مخس ( )50مليون فرنز من فرنةات اعماعة املالية األفريقية لشدركة إيدد ل
بروديةسدديون ايدددودة املسددخولية كتعددويا ك إاددار القسددية املتعلقددة دداذ تدددابري حت ديددة ك حددق
قناة "سيةا  -يت ك" التل زيونية.

عد التمييز
 -33تعزز مبدأ عد التمييز ،املةر ك الدستور ،عتماد قوان عدة ،مبا ك ذلز ما يلي:
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الق د ددانون رق د ددم  08-2015امل د ددخر  8ك د ددانون األول/ديس د ددمرب  ،2015واملتعل د ددق
بقانون الر .

 -34وهنددا كددذلز مشددروع ك اددور االعتمدداد ملواءمددة القددانون رقددم  07-2002املددخر 24
آل/أغس ددرس  2004واملتعل ددق بق ددانون األح د دوال الشخا ددية واألس ددرة ،يرم ددي إىل القس دداء عل ددت
الت ريق ب األا ال الشرعي واألا ال غري الشرعي ك املعاملة.
 -35ومبو د د ددض الق د د درار  ،DCC 14-172امل د د ددخر  16أيلول/س د د ددبتمرب  ،2014بتَّد د ددت ايةم د د ددة
الدس د ددتورية ك دس د ددتورية املد د دواد  8و 2-12و 13و 18م د ددن الق د ددانون رق د ددم  17-65امل د ددخر 23
حزيران/يونيد دده  ،1965واملتعلد ددق بقد ددانون اعنسد ددية السد دداري ك مجهوريد ددة بد ددنن .ورأت هد ددذه ا يئد ددة
القسددا ية العليددا أن هددذه امل دواد "تسددع ف دوارق ،مددن دون أن تربرهددا ،فيمددا يتعلددق مبددنح نسددية بددنن
أو اكتسددانا لددوالدة أو النسددض أو الددزواج" .وعليدده ،تعتددرب متييزيددة ألهنددا تنتهددز مبدددأ املسدداواة ب د
الر واملرأة.
 -2احلقوق االاتصادية واالجتماعية والثقافية

احلق ك العم وك التمتع بشرورب عم عادلة ومواتية
 -36ي ددنقَّح حاليد داً الق ددانون رق ددم  004-98امل ددخر  27ك ددانون الثاين/ين دداير  ،1998واملتعل ددق
بقددانون العم د  .وتشددم التجديدددات املزمددع إ را هددا االت اقيددات املتعلقددة لعم د وهددرورب العم د
وتسوية منازعات العم .
 -37ا خ ددذت تدددابري حمددددة مددن أ د تشددجيع عمالددة الشددبال .ويددذكر مددن بد هددذه التدددابري،
الرباما ال تن ذها الدولة عن اريق الوكالة الوانية للنهوم لعمالة ،وتسدهيالت احلادول علدت
قددروم ،وبددراما مددنح القددروم البال ددة الا د ر لل ئددات األهددد فق دراً ،والاددندوق الددوا للنهددوم
بعمالة الشبال ،وإنشاء هيئة وانية للشبال املتروع من أ التنمية ك مجهورية بنن.
 -38وب س د د تن ي ددذ تل ددف ه ددذه الت دددابري ،متةن ددت الوكال ددة الواني ددة للنه ددوم لعمال ددة ،ك
عا  ،2016من حتقيق ما يلي:


متديد عقود العم لد  6 494متدر ً من دفعة عا 2015؛



توظيف قرابة  2 000متدرل است ادوا من براجمها؛



تش د ي تس ددعة م ددن مراك ددز تش ددجيع األعم ددال التجاري ددة الد د متثد د مراك ددز للمد دوارد
مةرسة للعمالة؛



حتويد ثالثددة مراكددز لتشددجيع األعمددال التجاريددة إىل مراكددز احتسددان ستستسدديف
حوايل  200هركة جتارية ملدة عام .

 -39وك  17نيسان/أبري  ،2014ارت ع احلد األدىن لأل ور من  31 625إىل 40 000
فرنز من فرنةات اعماعة املالية األفريقية ،ما وث ز دة قدرها  26.48ك املا ة.
 -40وجتد ددرا ا تبد ددارات تنافسد ددية لتعي د د مد ددوظ
املهنية.
GE.17-13458
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احلقوق النقابية
 -41متار احلقوق النقابية حبرية وفقاً للندم السارية.
 -42وو ع إاار وا للحوار اال تماعي من الل التوقيع ،ك  3آل/أغسرس ،2016
علددت ميثدداق وا د للح دوار اال تمدداعي ب د احلةومددة واجمللددس الددوا ألر ل العم د والنقددا ت
العمالية.
 -43ويرمددي هددذا امليثدداق ،ك مجلددة أمددور ،إىل منددع وإدارة النزاعددات اال تماعيددة وفق داً للق دوان
والل دوا ح واالت اقددات اعماعيددة ،وإىل تعزيددز العمليددة الدوقراايددة فس دالً عددن تعزيددز اإلدارة الرهدديدة
دا اإلدارات العامة واخلالة.
 -44و إل افة إىل ذلز ،أنشئت ك ك وزارة ،عنة قراعية للحوار اال تماعي.
 -45وهنا أيساً عنة وانية للتشاور والت اوم اعماعي ب احلةومة واملندمات النقابية.

احلق ك مستوا معيشي مناسض
 -46أالقددت مبددادرات عدددة لتحسد فددرص السددةان ك احلاددول علددت اخلدددمات اال تماعيددة
األساسية.

احلق ك املياه
 -47ال تة الدولة عن بذل اعهود لتحس فرص السدةان ك احلادول علدت ميداه الشدرل،
بدعم من الشركاء التقني واملالي  .وحتقيقاً ذه ال اية ،حت ر آ ر عدة ك عدد من البلدات الد
ال يزال ياعض فيها احلاول علت املياه.
 -48ويتزايد سنو ً ،عدد السةان الذين حيالون علت مياه الشرل عن اريق الشدركة الوانيدة
للميدداه .وتشددري إحادداءات حديثددة علددت و دده الدقددة إىل أن عدددد املش د ك ك هددبةة توزيددع امليدداه
الوانية ارت ع من  2 637 903ك عا  2014إىل  2 720 146ك عا .2015
 -49و إل افة إىل ذلز ،ت س بعا األسر ح ر اآل ر كمادر للحاول علت املياه.
 -50و اللة القول أن هوداً كثدرية تبدذل .غدري أن احلادول علدت امليداه دون انقرداع ونوعيدة
هذه املياه ال يزاالن وثالن حتد ً ينب ي الت لض عليه.

احلق ك ال ذاء
 -51ك عددا  ،2014حققددت بددنن ال ايددة  -1دديم مددن األهددداف اإل ا يددة لألل يددة الد ترمددي
إىل د دديا نسد ددبة السد ددةان الد ددذين يعد ددانون مد ددن اع د دوع إىل الناد ددف ك ال د د ة مد ددا ب د د 1990
و ،2015إذ قدددرت نسددبة السددةان الددذين يعددانون مددن اعددوع حبدوايل  11.2ك املا ددة ،ددا يعةددس
تسجي قدر من النمو االقتاادي.
 -52ويعددود معدددم ال س د ك حتقيددق هددذا النمددو ( 5ك املا ددة ك املتوسددط) ددالل السددنوات
األ رية إىل األداء الزراعي.
 -53وعلت الرغم من هذه اإلاازات ،ال تزال حالة األمن ال ذا ي تدعو للقلق.
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 -54فب ددنن تاد ددنف حد ددم اآلن د ددمن أمد ددم العد ددامل ال د د تشد ددهد انتشد ددار اعد ددوع بنسد ددبة عاليد ددة.
وك عددا  ،2013أظهددرت الدراسددة االستقاددا ية الوانيددة بشددأن التحليد الشددام ملدواان السددعف
وحالددة األمددن ال ددذا ي أن لد د  23ك املا ددة مددن األسددر املعيشددية ال تسددتهلز مددن ال ددذاء مددا ية ددي
لتنعم حبياة لحية وم عمة لنشارب.
 -55و إل ددافة إىل ذلددز ،تتةبددد بددنن " سددا ر" ك جمددال التنميددة البشدرية تنددال مددن إمةاا ددا
بنسبة  35ك املا ة بسبض انعدا املساواة بشم و وهه ،مبا ك ذلز فرص احلاول علت ال دذاء،
وهو ما علها تعجز عن حتقيق االكت اء الذايت ال ذا ي.

احلق ك السةن وإدارة ال بة
 -56ت وق احلا ة إىل السةن حجم املعروم ك بدنن بةثدري .فسدةان بدنن ،سدواء ك املندااق
الري ية أو احلسرية ،يوا هون حم اآلن مشاك ك احلاول علت السةن.
 -57وقد ا َّ ذت احلةومة مبادرات لتشجيع السةن اال تماعي لةنها مل تةن كلها موفقة.
 -58وملوا هددة مسددار ت ألددحال املسدداكن املددخ رة ،قددد ن دوال ك الربملددان مشدداريع ق دوان
لتند د د د د دديم ه د د د د ددذا القر د د د د دداع .وك ه د د د د ددذا اإلا د د د د ددار ،ه د د د د ددرعت اللجن د د د د ددة القانوني د د د د ددة ،من د د د د ددذ تش د د د د درين
مشروعي قانون لتنديم اإل ارات ك بنن.
األول/أكتوبر  ،2015ك دراسة
ْ
 -59وتسمن قانون العقدارات اخلالدة واململوكدة للدولدة اعديدد ت يدريات حقيقيدة نددف مد
احليازة عن اريق إنشاء هيئات ديدة إلدارة العقارات.

 -60وح رس ددنت قواع ددد تند دديم املنازع ددات بش ددأن العق ددارات اململوك ددة للدول ددة م ددن ددالل إرس دداء
مرحلددة متهيديددة تسددبق لدددور احلةددم وندددا ديددد لتقدداد دعدداوا العقددارات ،وو ددع إاددار ديددد
لتن يذ األحةا املتعلقة لعقارات اململوكة للدولة.
 -61و إل ددافة إىل ذلددز ،اسددتحدثت وسددا
العقار وههادة العقارات الري ية.

ديدددة إلثبددات امللةيددة ،وهددي هددهادة ملةيددة

احلق ك الاحة
 -62تعمد احلةومددة علددت إن دداذ احلددق ك الاددحة مددن ددالل تربيددق سياسددة دددف إىل تعزيددز
الق دددرات ا يةلي ددة ك املن ددااق احلسد درية واملن ددااق الري ي ددة ،وإىل حتسد د ف ددرص مجي ددع الس ددةان ك
احلاول علت الرعاية الاحية و ودة اخلدمات الاحية.
 -63وتربَّددق السياس دة الاددحية الوانيددة علددت مسددتو ت ا ددر اإلداري الثالثددة وهددي املسددتوا
املركزي ومستوا املقااعات ومستوا الةياات املعنية بتن يذ الرباما الاحية (املنرقة الاحية).
 -64وقد حتققت اإلاازات التالية الل ال ة املشمولة لتقرير:


GE.17-13458

تعزيددز وحتس د مخسددة مراكددز استش د ا ية علددت لددعيد املقااعددات (أوميدده وبورغددو
وأاتكورا وزو ومونو)؛

11

A/HRC/WG.6/28/BEN/1



إنش دداء س ددت م دددير ت دي دددة للا ددحة ك املقااع ددات .ونتيج ددة ل ددذلز ،يزم ددع
إنشد دداء سد ددتة مراكد ددز استش د د ا ية ديد دددة ك املقااعد ددات ومستش د د ت د ددامعي ك
أبومي  -كاالك؛



حتسد د دددمات الرعاي ددة وال حد د
البشرية/اإليدز؛

املناع ددة



توفري العالج اجملاين ملندع انتقدال فدريو نقد
الر ؛



ز دة عدد املنااق الاحية الوظي ية؛



االستمرار ك إ راء العمليات القيارية جمااً؛
ت ددوفري دددمات الرعاي ددة الن س ددية اال تماعي ددة والرعاي ددة الا ددحية اجملاني ددة للنس دداء
املاا ت بناسور الوالدة؛








املقدم ددة للما دداب ب ددريو نق د د

املناعدة البشدرية/اإليدز مدن األ إىل

ا تةاليف الرعاية التوليدية ورعاية املواليد ك احلاالت الرار ة؛
تن يددذ رددة سدريعة ملةافحددة املددالر ندددف تقلددي
بنسبة  25ك املا ة حبلول عا 2025؛
ت ددوفري الرعاي ددة اجملاني ددة لألا ددال املا دداب
احلوام ؛

الوفيددات النامجددة عددن املددالر

مل ددالر ح ددم س ددن اخلامس ددة وللنس دداء

لعالج جمااً؛



االستمرار ك تعهد مر ت الس



ز دة ميزانية الاندوق الاحي اخلاص يتا



إنشاء الوكالة الوانية للحماية اال تماعية؛



التوزي ددع الس ددنوي للناموس دديات املعاع ددة مببي دددات احلش درات املدي دددة امل ع ددول عل ددت
مجيع األسر املعيشية؛



رش األماكن امل لقة ك بعا املنااق ال تتوان فيها املالر ؛



توسيع نراق التلقيح حسض نوع اللقاحات؛



اعتماد التعاقد/اإلدارة القا مة علت النتا ا.

؛

 -65وترمددي تلددف هددذه التدددابري ال د ا ددذ ا احلةومددة إىل حتس د فددرص مجيددع السددةان ك
احلاول علت الرعاية الاحية ،وال سيما ال ئات األهد معااة من احلرمان.

احلق ك التعليم
 -66وفت بنن علت حنو تدر ي علت مدا السنوات العشر املا ية لتزامها فأاتحت التعليم
للجمي ددع .و إل د ددافة إىل تلد ددف املد دددار واملخسسد ددات ال د د أنشد ددأ ا الدولد ددة ،يعم د د عد دددد مد ددن
املخسسات اخلالة إىل انض الدولة من أ إعمال احلق ك التعليم.
 -67وال تزال سياسة التعليم اجملاين مستمرة وهي تشم التعليم العايل.
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 -68وب س براما النها القا م علت الة اءة ،املربقة ك الندا التعليمي ،يسدتريع الردالل
املشدداركة بدددور فعددال ك العمليددة التعليميددة مددن أ د اسددتيعال امل دداهيم علددت حنددو أفسد  .و لتددايل،
فإن ا دف من هذه الرباما هو أن يةتسض التلميذ معارف وك اءات يربقها ك احلياة اليومية.
 -69وتلتددز بددنن بتن يددذ ال درباما وتنددديم اعامعددات وفق داً للنمددوذج األكددادوي القددا م علددت ني د
ه ددهادة اإل د ددازة فاملا سد ددتري الد دددكتوراه .وق ددد ت ندد ددا الليسانس/املا سد ددتري/الدكتوراه وث د د
اإلاار املر عي الدويل املوحد لرباما التةوين ال تعر ها مخسسات التعليم العايل كافة.
 -70وأد د تعدددي علددت ريرددة املخسسددات اعامعيددة .وقدلرد عدددد اعامعددات احلةوميددة مددن
سددبع امعددات ك عددا  2016-2015إىل أربددع ك املوسددم الدراسددي  2017-2016بسددبض
اإلدارة العقالنية وال عالة للموارد املتاحة و ودة براما التةوين املعرو ة.
 -71وعلددت املسددتوا األكددادوي ،أاتحددت بعددا اإللددالحات إقدرار عدددد مددن بدراما التةددوين
ال ن ذ ا مخسسات التعليم العايل اخلالة.
 -72ويسهر اجمللس الوا للتعليم علت التقيد ملعدايري ك جمدال التعلديم .ومبو دض قدرار جملدس
الددوزراء ،املددخر  11أ ر/مددايو  ،2016قددررت احلةومددة إنشدداء عنددة تقنيددة مةل ددة بتن يددذ ورلددد
إ راءات إلالي إدارة ندا التعليم.

ابء -احرتام االلتزامات الدولية
 -73متسددي بددنن ك عمليددة مواءمددة تش دريعا ا الوانيددة مددع املعددايري الدوليددة مددن ددالل اعتمدداد
تلف القوان املذكورة أعاله.
 -74وقدمت بنن الل ال ة املر عية ،التقارير التالية املو هة إىل هيئات املعاهدات:


التقريددر اعددامع (للتقددارير الدوريددة الثال د والرابددع واخلددامس) بشددأن تن يددذ ات اقيددة
حقوق الر ؛



التقري د ددر ال د دددوري الث د دداين بش د ددأن تن ي د ددذ العه د ددد ال د دددويل اخل د دداص حلق د ددوق املدني د ددة
والسياسية.

 -75وقدمت بنن أيساً التقارير التالية:


التقرير األويل والتقريدر اعدامع للتقدارير الدوريدة بشدأن تن يدذ الربوتوكدول اال تيداري
امللحدق ت اقيددة حقددوق الر د بشددأن بيدع األا ددال واسددت الل األا ددال ك الب دداء
وك املواد اإل حية؛



التقرير األويل والتقريدر اعدامع للتقدارير الدوريدة بشدأن تن يدذ الربوتوكدول اال تيداري
الت اقية حقوق الر بشأن اه ا األا ال ك النزاعات املسلحة؛



التقرير األويل والتقرير اعامع للتقارير الدورية بشأن تن يدذ امليثداق األفريقدي بشدأن
حقوق الر ورفاهه.

 -76ومتلز بنن حالياً إااراً للتعاون مع ايةمدة اعنا يدة الدوليدة مدن دالل اعتمداد ل رابدع
عشر مةر ا ك قانون اإل راءات اعنا ية.
GE.17-13458
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رابعاً -التعاون مع اآلليات الدولية حلقوق اإلنسان
الل ال ة املشمولة لتقرير ،استقبلت بنن اآلليات التالية:

-77


ز رة ق د ددا ن د ددا مس د ددج آليد ددة األم د ددم املتحد دددة آليد ددة لتا د دريف أعمد ددال ايةمت د د
اعنددا يت الدددوليت ك أ ر/مددايو  .2017وتندددرج هددذه الددز رة ك إاددار مرا عددة
االت اق اإلااري املتعلق لسجناء الرواندي الذين استقبلتهم بنن؛



تنديم نددوة أفريقيدة عدن املددافع عدن حقدوق اإلنسدان ،مبديندة كوتوندو ،ك ال د ة
م ددن  27آذار/م ددار إىل  1نيس ددان/أبري  ،2017لش دراكة م ددع مق ددررة االحت دداد
األفريقي اخلالة املعنية ملدافع عن حقوق اإلنسان؛



ز رة قام ددت ن ددا اللجن ددة ال رعي ددة ملن ددع التع ددذيض ك ال د ة م ددن  8إىل  11ك ددانون
الثاين/يندداير  .2016وقدددمت ك إاددار هددذه الددز رة تولدديات مددن أ د حتس د
ظروف العيت ك السجون والتخ يف من اكتداظها؛



ز رة قامددت نددا املقددررة اخلالددة املعنيددة مبسددألة بيددع األا ددال واسددت ال م ك الب دداء
وامل د د د دواد اإل حيد د د ددة ك ال د د د د ة مد د د ددن  28تش د د د درين األول/أكتد د د ددوبر إىل  8تش د د د درين
الثاين/نوفمرب  ،2013وو عت رة عم وانية لتن يذ التوليات ال قددمتها
املقررة اخلالة.

 -78وجت دددد ب ددنن التزامه ددا أيس داً مبوال ددلة وتعزي ددز تعاوهن ددا م ددع هيئ ددات املعاه دددات واإل دراءات
اخلالة ،وتتعهد مدرة أ درا ن تددر  ،سدرع مدا وةدن ،أي الدض ز رة يقدد إليهدا مدن هيئدات
األمم املتحدة املعنية حبقوق اإلنسان.

خامساً -متابع ررة وتنفي ررذ التوص رريات وااللتزام ررات املنةثق ررة عر ر اجلول ررة الثاني ررة مر ر
االستعراض الدوري الشامل
 -79يقتسي تن يذ التوليات املنبثقة عن اعولة الثانية مدن االسدتعرام الددوري الشدام ا داذ
إ راءات ميدانية من أ حتس أو اع السدةان كافدة ك مجيدع جمداالت حقدوق اإلنسدان .وهدذا
يستتبع إعداد براما وميزانيات ت ي الحتيا ات ا ا لة.

ألف -التوصيات املنفذة ابلكامل
عملية االستعراض الدوري الشامل (التوصيتان  20-108و)28-108
 -80تنددديم حلق ددات عم د ع دددة بش ددأن نشددر وتن ي ددذ تولدديات االسددتعرام ال دددوري الشددام
لع ددا  .2012وق ددد أاتح ددت حلق ددات العمد د ه ددذه و ددع ر ددة واني ددة لتن ي ددذ التول دديات ترك ددز
عل ددت  14أولوي ددة .وأدا تن ي ددذ ه ددذه التول ددية إىل فه ددم ه ددذه اآللي ددة فهمد داً أفسد د وإهد درا مجي ددع
ألحال املالحة ك العملية.
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ابء -التوصيات املنفذة جزئياً
 -81عممددت مجيددع التولدديات علددت نردداق واسددع و ددري تن يددذها بشددة تدددر ي اسددتناداً إىل
هنا تشاركي هام و امع.
الصكوك الدوليرة ومواءمرة التشرريعات (التوصريات  1-108إىل )9-108؛ 14-108؛
15-108؛ 21-108؛ 33-108؛ 61-108؛ 71-108؛ 74-108؛
79-108؛ )82-108
-82
الاةو .

ددري اس ددتةمال اإل دراءات الالزم ددة بش ددأن الرلب ددات الداعي ددة إىل التا ددديق عل ددت ه ددذه

 -83إن عمليددة مواءمددة القددانون ايلددي مددع املعددايري الدوليددة ،الد بدددأت منددذ تقددد التولدديات،
قد تعززت ابتداءً من عا  ،2013وأاتحت اعتماد قوان هم فيما يلي بياهنا:


قانون اإل راءات اعنا ية؛



قانون اإل راءات املدنية والتجارية واال تماعية واإلدارية واياسبية؛



قانون العقارات اخلالة واململوكة للدولة؛



قانون االنتخا ت؛



قانون اإلعال واالتاال؛



قانون الر .

العدال ر ر ر ررة (التوص ر ر ر رريات 9-108؛ 73-108؛ 78-108؛ 79-108؛ 80-108؛
81-108؛ )114-108
 -84تس ددتند اإلل ددالحات الر يس ددية ك جم ددال العدالد ددة إىل قد ددانون اإل د دراءات املدنيد ددة وقد ددانون
اإل دراءات اعنا يددة املعتمددديْن حددديثاً ،وكددذلز إىل القددانون املعدددل املتعلددق بتنددديم القسدداء وإنشدداء
اياكم التجارية.
 -85و إل ددافة إىل ذلددز ،سددع قددانون العقددو ت ،الددذي ددري اعتمدداده ،للمرا عددة م درات
ع دددة ن دددف مواءمت دده م ددع أحة ددا الربوتوك ددول اال تي دداري الث دداين امللح ددق لعه ددد ال دددويل اخل دداص
حلقوق املدنية والسياسية وا ادف إىل إل اء عقوبة اإلعدا .
 -86وترافقت التددابري التشدريعية مدع إعدداد وس دق سياسدة عامدة تتسدمن بدراما ومشداريع تن دذ
تدر ياً .فو دعت مشداريع عددة ك إادار تن يدذ السياسدة الوانيدة املتعلقدة بقرداع العدالدة ،املعتمددة
ك تشدرين األول/أكتددوبر  .2014ومدن مجلددة هددذه املشداريع ،مشددروع حتسد إمةانيددة الولددول إىل
العدالة وسب املساءلة ومشروع "حتدي السجون".
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حقرروق الطفررل (التوصرريات 3-108؛ 13-108؛ 17-108؛ 29-108؛ 30-108؛
31-108؛ 34-108؛ 40-108؛ 41-108؛ م ر ر ر ر ر ر ر ر  44-108إىل 49-108؛
51-108؛ 59-108؛ م  60-108إىل 77-108؛ 105-101-108؛ -108
108؛ 110-108؛ 111-108؛ 114-108؛ )115-108
 -87و عت بنن قانواً بشأن الر د وسياسدة وانيدة حلمايدة الر د و ردة عمد لتن يدذ هدذه
السياسة.
 -88وأنشددئت إدارة عامددة لألح دوال املدنيددة ك عددا  2012ك وزارة الدا ليددة واألمددن العددا .
وب س اإل راءات ال ا ذ ا مع هركا ها ،سج  ،منذ عا  25 231 ،2014ا دالً ك سدن
الدراسددة ال ولةددون هددهادة مدديالد .وحاد  1 406تالميددذ مددن تالميددذ الاددف اخلددامس ابتدددا ي
علت ههادات ميالد.
 -89و إل افة إىل ذلز ،تتوىل هات حةومية وغري حةومية تن يذ أنشرة التوعية لسمان
إلدار ههادات امليالد جمااً لألا ال.
 -90وا ددذت تدددابري أ ددرا لتحس د هددرورب إيددداع األحددداا املخددال
وتعهدهم لرعاية .ومن أهم هذه التدابري ما يلي:

للقددانون املخسسددات



حدر سجن األحداا دون سن الثالثة عشرة (املادة  236من قانون الر )؛



الوسااة اعنا ية (املادة  240من قانون الر )؛



توفري التدريض أثناء اخلدمة للمعلم ك مدار اإللالحيات.

عقوبة اإلعدام (التوصيات  4-108إىل 9-108؛ )32-108
 -91مع بدء ن اذ الربوتوكول اال تيداري الثداين امللحدق لعهدد الددويل اخلداص حلقدوق املدنيدة
والسياسية ،ا ادف إىل إل اء عقوبة اإلعدا  ،ألدر وزير العدل تعميماً ،نشر علت نرداق واسدع،
يدددعو ايدداكم إىل مراعدداة االلتزامددات الدوليددة الواقعددة علددت بددنن بشددأن عقوبددة اإلعدددا ريثمددا يعتمددد
القانون اعنا ي.
 -92وأعد مشدروع مرسدو يقسدي بتخ يدف عقوبدة اإلعددا الادادرة ك حدق  14هخاداً إىل
عقوبة السجن املخبد ،وهو ك اور االعتماد.
التع ر ر ر ر ر ر ررذي (التوص ر ر ر ر ر ر رريات 10-108؛ 11-108؛ 16-108؛ مر ر ر ر ر ر ر ر 26-108
إىل 27-108؛ مر ر ر ر ر ر  37-108إىل 39-108؛ مر ر ر ر ر ر  45-108إىل 47-108؛
مر ر ر ر ر ر ر ر ر  48-108إىل 53-108؛ 55-108؛ مر ر ر ر ر ر ر ر ر  58-108إىل 62-108؛
م  65-108إىل 68-108؛ 70-108؛ )77-108
تعزز اإلاار التشريعي عتماد قوان
َّ -93

ديدة ملنع أعمال التعذيض واملعاقبة عليها.

 -94وندرمت دورات تدريبيدة هدم ندذا الشدأن سدع دا دبارب ك الشدراة القسدا ية وقسداة
وأاباء وأ اا يون ا تماعيون.
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 -95ويالحددق قانوني داً األهددخاص الددذين وارسددون أعمددال تعددذيض أو غددريه مددن ددرول سددوء
املعاملة أثناء إ راء التحقيدق القسدا ي وتتخدذ ك حقهدم عقدو ت نا يدة و ديبيدة .وت درم دوا در
اال ا ك حماكم االستئناف عقو ت ت اوي ب تو يده حتدذير إىل دابط الشدراة القسدا ية ووق ده
عددن العمد  .وك كثددري مددن األحيددان ،تادددر ايةمددة الدسددتورية قدرارات تقسددي إبدانددة مددوظ ك
هاز األمن العا رتةال أعمال التعذيض واملعاملة القاسية والالإنسانية واملهينة.
أوضاع االحتجاز (التوصيات 12-108؛ م  32-108إىل 39-108؛ )79-108
 -96وثد د و ددع ق ددانون اإل د دراءات اعنا ي ددة ر ددوة الفت ددة ك جم ددال محاي ددة احلق ددوق واحل ددر ت
ال ردية با ة عامة وحقوق وحر ت األهخاص ايتجزين با ة الة.
 -97وب ددذلت احلةوم ددة ه ددوداً فأع ددادت هيد د الس ددجون القدو ددة وه دديدت أ ددرا دي دددة،
وأنشأت حماكم ديدة ،وا ذت تدابري ترمي إىل حتس ظروف احلياة اليومية للسجناء.
حقرروق املررأة (التوصرريات أراررام 13-108؛ 40-108؛ مر  42-108إىل 49-108؛
مر ر ر ر ر ر ر  50-108إىل 54-108؛ 70-108؛ 86-108؛ 87-108؛ 92-108؛
104-108؛ 106-108؛ 108-108؛ )114-108
 -98ا ذت بنن التدابري التالية:


اعتمدت وثيقة حتم عنوان "وثيقة اإل راءات التن يذية املوحدة ملةافحة العنف
د املرأة" ك عا 2014؛



أنشد ددأت ،علد ددت أسد ددا جت د دريت ،ثالثد ددة مراكد ددز متةاملد ددة لرعايد ددة د ددحا العند ددف
اعنس دداين .وتس ددم ه ددذه املراك ددز أاب دداء وأ ا ددا ي ك عل ددم ال ددن س وأ ا ددا ي
ا تماعي و باااً ك الشراة القسا ية مدرب علدت مسدا العندف دد املدرأة.
وك ال د ة مددن  2014إىل  ،2016اسددتقبلت املراكددز املتةاملددة الثالثددة 1 673
د ددحية عاعد ددت الشد ددراة منهد ددا حالد ددة  585د ددحية وأحيلد ددت  267حالد ددة إىل
ايةمة؛



ندم ددت دورات تدريبي ددة وأنش ددرة توعي ددة ع دددة ل ا دددة اعه ددات ال اعل ددة الر يس ددية
بشددأن اإل دراءات املوحدددة والتقيددد نددا .وأسد رت تلددف هددذه الدددورات التدريبيددة
ع د د ددن اس د د ددتيعال ه د د ددذه املع د د ددايري وازد د ع د د دددد الرع د د ددون املقدم د د ددة ال د د ددذي ارت د د ددع
م د د د ددن  5 000اع د د د ددن ك ع د د د ددا  2011إىل أكث د د د ددر م د د د ددن  13 000اع د د د ددن ك
عا .2014

 -99ووالددلت احلةومددة براجمهددا لتقددد القددروم البال ددة الا د ر لل ئددات األهددد فقددراً .وارت ددع
املع د د د د دددل األساس د د د د ددي م د د د د ددن  30 000فرن د د د د ددز م د د د د ددن فرنة د د د د ددات اعماع د د د د ددة املالي د د د د ددة األفريقي د د د د ددة
إىل  50 000فرنز .وتشة النسداء ال البيدة بد املسدت يدين .وقدد أدت هدذه اآلليدة إىل يدف
حالة فقر الد  ،ال سيما ب النساء ،وإىل تنامي أنشرتهن املدرة للد .
 -100وم د ددن املزمد ددع أيس د داً أن ين د ددذ ،ك إا د ددار ب د ددراما العم د د احلة د ددومي (،)2021-2016
مشروع يرمي إىل متة املرأة اقتااد ً.
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اإلج ر ر رراءات اياصر ر ررة و يار ر ررات املعا ر ر رردات (التوصر ر رريات 21-108؛ م ر ر ر 22-108
إىل 27-108؛ 36-108؛ )61-108
 -101هدداركت بددنن علددت الاددعيد الدددويل ،أثندداء عسددويتها ك جملددس حقددوق اإلنسددان ك ال د ة
مددن آذار/مددار  2011إىل كددانون األول/ديسددمرب  ،2014ك ا دداذ ق درارات هامددة تتعلددق بتعزيددز
ومحاية حقوق اإلنسان.
ردت بددنن دا مداً علددت البددات الددز رة املقدمددة مددن اإل دراءات اخلالددة ،وهددي تعددرل
 -102وقددد َّ
عن استعدادها لز دة مستوا التعاون مع اآلليات األ را.
احلر ر ر ر ررق الص ر ر ر ر ر ة (التوصر ر ر ر رريات 27-108؛ 30-108؛ 31-108؛ 85-108؛
96-108؛ م  98-108إىل 100-108؛ )101-108
 -103أالقددت بددنن ،الهد ا مددع بلجيةددا براجمداً لدددعم قردداع الاددحة (،)PASS-SOUROU
ك آذار/مار  ،2015يهدف إىل حتس فرص احلاول علت الرعاية الاحية .وقدد حشدد 14
مليددار فرنددز مددن فرنةددات اعماعددة املاليددة األفريقيددة ك هددذا اإلاددار .وال ددرم مددن هددذا املددال هددو
حتس مستوا استقبال املر دت ك املراكدز الادحية ،و دمان تدوفر الرعايدة واملسدتلزمات واألدويدة،
وجتديددد املعدددات مددع ددمان رعايددة املر ددت ايتددا وتددوفري التدددريض املسددتمر للعددامل ك اجملددال
الرت.
 -104وك إاار مةافحة املالر ك أفريقيا نول الادحراء الةدربا ،استسدافت بدنن ك ال د ة
مد ددن  12إىل  14آذار/مد ددار  ،2015ند دددوة دوليد ددة بشد ددأن مو د ددوع "توحيد ددد هد ددود مةافحد ددة
األمدرام الر يليددة ك أفريقيددا نددول الاددحراء الةددربا" .وا دددف مددن هددذا اللقدداء الرفيددع املسددتوا
هددو جتميددع الراقددات مددن أ د حتقيددق أثددر أكددرب ك محلددة مةافحددة املددالر وغريهددا مددن األم درام
الر يلية ك أفريقيا.
 -105ومتلددز بددنن أيسداً إادداراً مخسسددياً متعدددد القراعددات للتشدداور والشدراكة فيمددا بد اعهددات
احلةومية وغري احلةومية من أ مةافحة فريو نق املناعة البشرية/اإليدز والس واملالر .

جيم -توصيات ايد النظر (التوصية )1-107
 -106ددري ا دداذ اإل دراءات الالزمددة علددت مسددتوا وزارة الشددخون اخلار يددة والتعدداون مددن أ د
التاديق ،ك أقرل اآل ال ،علت تعدي ندا روما األساسي املعتمد ك كمباال.

دال -التوصيات اليت أحيط هبا علماً
حقوق اإلنسان وامليل اجلنسي واهلوية اجلنسانية (التوصيات م  1-110إىل )5-110
 -107مل يت ري موقف بنن فيما يتعلق لتوليات ال أحاات نا علماً.
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سادساً -مسر ر ررامة التمر ر ررع الر ر رردو واإلاليمر ر رري متابعر ر ررة وتنفير ر ررذ التوصر ر رريات
وااللتزامات املنةثقة ع اجلولة الثانية م االستعراض الدوري.
 -108حالت بنن علت الدعم من م و دية األمدم املتحددة السدامية حلقدوق اإلنسدان ،واملندمدة
الدوليد ددة لل رنةوفوني ددة ،واللجن ددة األفريقي ددة حلق ددوق اإلنسد ددان والش ددعول ،وبد ددراما األمد ددم املتح دددة
اإل ا ي ،واالحتاد األورويب ،واليونيسيف ،وغريها من اعهات الد تقديم معهدا بدنن هدراكات ثنا يدة
ومتع ددددة األا دراف ،م ددن أ د تن ي ددذ التول دديات ال د ق دددمت ددا ،وال س دديما التول دديات املتا ددلة
بتوايد املخسسات املناوص عليها ك الدستور ،وإلالي ندا إقامة العدل والتخ يف من حالدة
االكتدددا ك السددجون ومةافحددة العنددف ددد النسدداء واألا ددال ومحايددة األا ددال دداذ تدددابري
ذات اابع ا تماعي واقتاادي وثقاك.

سابعاً -اإلجنازات واملمارسات الفضلى والصعوابت والعقةات
 -109علد ددت الد ددرغم مد ددن اعهد ددود املبذولد ددة ،فد ددإن بعد ددا احلقد ددوق ال حت د د بسد ددبض ثد ددري بعد ددا
املمارسات الثقافية الذي ع ذلز أمراً لعباً.
 -110وقد ههدت ال ة املشمولة لتقرير إعداد عدد كبري مدن القدوان واخلردط االسد اتيجية
واعتماده د ددا ك بع د ددا احل د دداالت ،وتق د ددد تق د ددارير إىل هيئ د ددات املعاه د دددات .وس د ددج العدي د ددد م د ددن
اإلاددازات واملمارسددات اعيدددة ،ويددذكر منهددا بو دده دداص ،اعتمدداد القددانون املتعلددق بتعزيددز ومحايددة
األهددخاص ذوي اإلعاقددة .وية د هددذا القددانون اعديددد الوقايددة مددن اإلعاقددة تبدداع سياسددة لددحية
واني ددة مال م ددة تق ددو عل ددت إ دراء الةش ددف املبة ددر والرعاي ددة م ددن ددالل التلق دديح والت ذي ددة وتق ددد
دمات املشورة وإعادة التأهي والعالج.
 -111وين القانون أيسداً علدت مدنح براقدة "تةدافخ ال درص" الد تتديح حلاملهدا التمتدع حبقدوق
ومدزا ( دديا الرسددو أو اإلع دداء منهددا) ك جمددال احلاددول علددت الرعايددة الاددحية وإعددادة التأهيد
وعلددت املسدداعدة املاليددة والتقنيددة (الدددرا ات الثالثيددة العجددالت والعاددي البيسدداء وعةددازات اإلبددط
والةراسي املتحركة) .وين علت اإلع اء من السرا ض امل رو ة علت معددات حمدددة يسدتخدمها
األه د ددخاص ذوو اإلعاق د ددة .وك د ددذلز عل د ددت الت د ددربع للجمعي د ددات العامل د ددة ك جم د ددال تعزي د ددز حق د ددوق
األهددخاص ذوي اإلعاقددة .وعددالوة علددت ذلددز ،فددإن انتهددا أحةددا هددذا القددانون يعددرم لدداحبه
لعقو ت ت اوي ب ال رامة والسجن.
 -112ويدعم هذا القانون أيساً احلق ك العم  ،وية حدق األا دال ذوي اإلعاقدة ك احليداة،
ويتدديح إمةانيددة الولددول إىل املبدداين والررقددات واألرل د ة ،وإىل األمدداكن امل توحددة ووسددا النق د ،
ووةن األهخاص ذوي اإلعاقة من التمتع حبقوقهم كمدواان مدن دالل تيسدري إمةانيدة ولدو م
إىل مةاتض االق اع.
 -113وبددنن ما ددية ك براجمهددا الرامددي إىل تعي د كيدداات حمليددة وسدديرة وتدددريبها واسددتحداا
ن دوادي مدرسددية ندددف إنشدداء وحدددات تنسدديق معنيددة حبقددوق اإلنسددان .وك إاددار هددذا الددرباما،
سع عدد مدن اعهدات ال اعلدة للتددريض بشدأن حقدوق اإلنسدان علدت مسدتوا اجملتمعدات ايليدة
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ومدددار التعلدديم العددا  .وتتددوىل هددذه اعهددات تددرويا هددود منالددرة حقددوق اإلنسددان علددت مسددتوا
اجملتمع ايلي.
 -114وأاتي هذا الرباما تدريض  112هخااً ك  58مجاعة من اعماعات ايلية ك بنن.
 -115وتددندم دورات عدددة لتدددريض قسدداة األحددداا ومددوظ ي إن دداذ القددانون و ثلددي مندمددات
اجملتمع املدين بشأن أساليض االستماع إىل األا ال املخال للقانون.
 -116و ددالل ال د ة املشددمولة لتقريددر ،وا هددت مجهوريددة بددنن لددعو ت وعقبددات مو ددوعية
ر بسببها تن يدذ بعدا التولديات .ويدذكر مدن مجلدة هدذه الادعو ت ،نقد املدوارد املخاادة
لتن يذ مشاريع وبراما حمددة.
 -117و إل ددافة إىل ذلددز ،تعددد األميددة ونق د املعلومددات ،وال سدديما ك املنددااق الري يددة ،مددن
العوام ال ال تساعد علت اكتسال معايري حقوق اإلنسان ك أوسارب املواان كافدة .و اللدة
القددول أن حدداالت العنددف اعنسدداين وف د ات االحتجدداز لدددا الشددراة ال د ترددول باددورة ال ددة
للقانون تع خد من مجلة التحد ت ال حتول دون محاية حقوق اإلنسان علت حنو أفس .

اثمناً -األولوايت واملةادرات وااللتزامات
 -118يركددز الددركن الثالد ك بددراما العمد احلةددومي ( )2021-2016علددت حتسد ظددروف
معيشة السةان.
 -119وك هذا السياق ،التزمت حةومة بنن بو دع سياسدة ديددة لتدوفري احلمايدة اال تماعيدة
وف ددرص احلا ددول عل ددت اخل دددمات اال تماعي ددة األساس ددية عمي ددع امل دواان  ،بو دده ع ددا  ،ولل ئ ددات
دخر ملاددلحة السدةان ،مددن أ د دعددم إ دداد
األهدد فقدراً ،بو دده دداص .وهدي ستسددع سياسددة ،تسد َّ
األنش ددرة امل دددرة لل ددد م ددن ددالل الت دددريض املس ددتمر وإنش دداء املش دداريع وم ددنح الق ددروم لتموي د
مشاريع حمددة.
 -120و ددري أيس داً ا دداذ تدددابري مددن أ د
السةان ك بنن حبلول عا .2021

ددمان إمةانيددة احلاددول علددت ميدداه الشددرل عميددع

 -121ويتسمن براما العم احلةومي الذي ين ذ حاليداً 45 ،مشدروعاً ر يسدياً تن دذه وكداالت
سع إلهراف رائسة اعمهورية مباهرة ،و 95مشدروعاً قراعيداً يرمدي إىل دعدم األنشدرة الر يسدية
الد تندددرج ك إاددار الشدراكات بد القردداع العددا واخلدداص ،و 19إ دراء مددن إ دراءات إلددالي
املخسسات ندف تعزيز سيادة القانون واإلدارة الرهيدة.
 -122ويذكر من مجلة املشاريع الر يسية ما يلي:
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إعادة هي منتزه ال بند اري؛



التحول إىل ندا الب التل زي الرقمي األر ي؛



تشييد املنتجعات السياحية؛



تروير وادي أووي األدىن واألوسط؛
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حتدي وتوسيع امليناء؛



جتهيز حبرية كوتونو؛



توسيع هبةة الررق علت امتداد  1 362كيلوم اً؛



بناء اريق الت اك مشال كوتونو؛



براما اإلسةان اال تماعي؛



إنشاء مدينة دولية لالبتةار واملعرفة؛

توفري احلماية اال تماعية لل ئات األهد فقراً.

 -123ويتد دديح تن ي د ددذ مجيد ددع هد ددذه ال د درباما املختل د ددة حتقيد ددق تنميد ددة ه د دداملة للبلد ددد برمت د دده حبلد ددول
عا .2021

اتسعاً -التواعات

جمال بناء القدرات واملساعدة التقنية

 -124وةد ددن أن جتم د د التحد ددد ت ال د د توا ههد ددا ب ددنن ك اإل د دراءات الر يس ددية ال د د تترلد ددض
مسدداعدة تقنيددة تتدديح رددي الاددعو ت والعقبددات ندددف تن يددذ التدددابري الراميددة إىل تعزيددز ومحايددة
مجيع حقوق اإلنسان ك البلد علت حنو أفس  .ومن ذلز ما يلي:


االحتيا ددات ك جمددال بندداء القدددرات (حتريددر التقددارير ،ومنددع االجتددار ألهددخاص
ورعاية السحا  ،ومحاية األا ال والنساء)؛



إلددالي ندددا السددجون (تشددييد وجتهيددز سددجون ديدددة ،واقتندداء مركبددات لنق د
السجناء ،وتركيض ألواي الراقة الشمسية ،وح ر اآل ر)؛



إنشاء قاعدة بياات بشأن حقوق اإلنسان؛



إنشاء سج مركزي للحالة املدنية؛



توسيع نراق الرباما اخلاص املعنون "حمةمة مال مة لألا ال".

 -125وك وء التحدد ت الد توا ههدا بدنن ،يعتدرب دعدم اجملتمدع الددويل درور ً لةدي تدتمةن
مددن الوفدداء اللتزامددات الد قرعتهددا فيمددا يتعلددق يليددة االسددتعرام الدددوري الشددام و ملالحدددات
والتوليات الاادرة عن هيئات معاهدات حقوق اإلنسان.

ايالصة
 -126كث ددت بددنن هودهددا ،منددذ الندددر ك تقريرهددا األ ددري ك تش درين األول/أكتددوبر ،2012
وهددي هددود تناددض عموم داً علددت حتس د حالددة حقددوق اإلنسددان .وحتقيق داً ددذه ال ايددة ،ا ددذت
تدددابري ملةافحددة ال قددر ،وتعزيددز الندددا القسددا ي ،والتخ يددف مددن اكتد ددا السددجون ،ومةافح ددة
العنف د النساء واألا ال وتعزيز حقوقهم االقتاادية واال تماعية والثقافية.
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 -127وك ح دددود امل دوارد املاليددة املتاح ددة ،ا ددذت ب ددنن مجي ددع التدددابري الالزم ددة ملواءم ددة تش دريعا ا
الوانيد ددة ب د د درت فس د دالً عد ددن ذلد ددز ،إىل و د ددع سياسد ددات وانيد ددة وقراعيد ددة ك جمد ددال حقد ددوق
اإلنسان.
 -128و ددا ال هددز فيدده أن بددنن حققددت تقدددماً هددا الً ددالل ال د ة املشددمولة لتقريددر .ولةددن
ال تزال هنا عوا ق تترلض موارد إ افية للت لض عليها.
 -129لذا ،تدعو بنن إىل التسامن الدويل معها ملساعد ا ك إااز املشاريع الر يسية ال
تن يذها ندف تعزيز قدرا ا علت تلبية الترلعات ك هذه اجملاالت مبا حيقق رفاه هعبها.
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