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  جملس حقوق اإلنسان
  الفريق العامل املعين باالستعراض الدوري الشامل

  الدورة األوىل
  ٢٠٠٨مايو /أيار ١٦- ٥جنيف، 

  )ب(١٥فوضية السامية حلقوق اإلنسان، وفقاً للفقرة جتميع للمعلومات أعدته امل
  ٥/١من مرفق قرار جملس حقوق اإلنسان 

  ∗بنن

هذا التقرير هو جتميع للمعلومات الواردة يف تقارير هيئات املعاهدات، واإلجراءات اخلاصة، مبـا يف ذلـك      
 الرمسية ذات الصلة الصادرة عـن األمـم   املالحظات والتعليقات املقدمة من الدولة املعنية، ويف غري ذلك من الوثائق          

وال يتضمن التقرير أية آراء أو وجهات نظر أو اقتراحات من جانب املفوضية السامية حلقوق اإلنسان خبالف . املتحدة
وهو يّتبع هيكل املبادئ التوجيهية العامة اليت اعتمدها جملـس          . ما يرد منها يف التقارير العلنية الصادرة عن املفوضية        

وبالنظر إىل . وقد ذُكرت بصورة منهجية يف حواشي هناية النص مراجع املعلومات الواردة يف التقرير           . ق اإلنسان حقو
 ١كون وترية االستعراض يف اجلولة األوىل هي أربع سنوات، فإن معظم الوثائق املستخدمة كمراجع حتمل تارخياً يلي                  

 حديثة، أُخذت يف االعتبار آخر التقارير والوثائق املتاحة إن ويف حال عدم وجود معلومات. ٢٠٠٤يناير /كانون الثاين
وملا كان هذا التقرير ال جيمع سوى املعلومات الواردة يف الوثائق الرمسية لألمم املتحدة، فـإن     . كانت ال تزال صاحلة   

ديق على معاهدة ما    قد ُيعزى إىل عدم التص    على هذه املسائل    أو إىل التركيز    عن مسائل حمددة    االفتقار إىل معلومات    
  .أو إىل املستوى املنخفض للتفاعل أو التعاون مع اآلليات الدولية حلقوق اإلنسان/و

                                                      

 صـحة املعلومـات   مل يقم حمررو األمم املتحدة، قبل تقدمي هذه الوثيقة إىل الترمجة التحريرية، بالتحقق مـن      ∗
  . واملراجع الواردة فيها
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   املعلومات األساسية واإلطار- أوالً 
  )١( نطاق االلتزامات الدولية- ألف 

  )٢(املعاهدات العاملية األساسية حلقوق اإلنسان
تاريخ التصديق أو 
  االنضمام أو اخلالفة

/ تاإلعالنا
  التحفظات

االعتراف باالختصاصات احملددة هليئات 
  املعاهدات

 االتفاقية الدولية للقـضاء علـى مجيـع أشـكال         
 التمييز العنصري

  / تشرين الثانـي٣
  ٢٠٠١نوفمرب 

  ال): ١٤املادة (شكاوى األفراد   ال يوجد

العهــد الــدويل اخلــاص بــاحلقوق االقتــصادية 
 واالجتماعية والثقافية 

  رسمــا/ آذار١٢
١٩٩٢  

  -  ال يوجد

  مــارس/ آذار١٢  العهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية
١٩٩٢  

  ال: الشكاوى املتبادلة بني الدول  ال يوجد

الربوتوكول االختياري األول للعهد الدويل اخلـاص       
  باحلقوق املدنية والسياسية

  مــارس/ آذار١٢
١٩٩٢  

  -  ال يوجد

 ل التمييـز  اتفاقية القـضاء علـى مجيـع أشـكا        
  ضد املرأة

  مــارس/ آذار١٢
١٩٩٢  

    ال يوجد

اتفاقية مناهضة التعذيب وغريه من ضروب املعاملة أو 
  العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة

  مــارس/ آذار١٢
١٩٩٢  

املـادة  (الشكاوى املتبادلة بني الـدول        
  ال): ٢١

  ال): ٢٢املادة (شكاوى األفراد 
  ال): ٢٠ادة امل(إجراءات التحقيق 

الربوتوكول االختياري التفاقية مناهضة التعـذيب      
وغريه من ضروب املعاملة أو العقوبـة القاسـية أو          

  الالإنسانية أو املهينة

  سبتمرب/ أيلـول٢٠
٢٠٠٦  

  -  ال يوجد

  يناير/ كانون الثاين٣  اتفاقية حقوق الطفل
١٩٩٠  

  -  ال يوجد

املتعلق الربوتوكول االختياري التفاقية حقوق الطفل      
  باشتراك األطفال يف الرتاعات املسلحة

  يناير/ كانون الثاين٣١
٢٠٠٥  

  -  )٣(نعم

الربوتوكول االختياري التفاقية حقوق الطفل املتعلق      
ببيع األطفال وبغاء األطفال واستغالل األطفـال يف        

  املواد اإلباحية

  يناير/ كانون الثاين٣١
٢٠٠٥  

  -  ال يوجد

الثاين للعهد الدويل اخلاص بـاحلقوق املدنيـة والـسياسية، الربوتوكـول        الربوتوكول االختياري   (: طرفاً فيها بنن  يست  املعاهدات األساسية اليت ل   
 العمال املهاجرين وأفراد أسرهم     الدولية حلماية مجيع  ، االتفاقية   )٢٠٠٠توقيع فقط،   (االختياري التفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييز ضد املرأة          

، الربوتوكول االختياري التفاقية محاية األشخاص ذوي اإلعاقة        )٢٠٠٨توقيع فقط،   (، اتفاقية محاية األشخاص ذوي اإلعاقة       )٢٠٠٥توقيع فقط،   (
 .، االتفاقية الدولية حلماية مجيع األشخاص من االختفاء القسري)٢٠٠٨توقيع فقط، (

  التصديق أو االنضمام أو اخلالفة   صكوك دولية رئيسية أخرى ذات صلة
  ال  اتفاقية منع جرمية اإلبادة اجلماعية واملعاقبة عليها
  نعم  نظام روما األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية

  نعم  )٤(بروتوكول بالريمو
  نعم  )٥(الالجئون وعدميو اجلنسية
 وتوكول الثالثنعم، باستثناء الرب  )٦( والربوتوكوالت اإلضافية امللحقة هبا١٩٤٩أغسطس / آب١٢اتفاقيات جنيف املؤرخة 

  نعم  )٧(االتفاقيات األساسية ملنظمة العمل الدولية
  نعم  ملكافحة التمييز يف جمال التعليم) منظمة األمم املتحدة للتربية والعلم والثقافة(اتفاقية اليونسكو 
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ة ، وجلن ٢٠٠٦، وجلنة حقوق الطفل يف عام       ٢٠٠٥ورحبت جلنة القضاء على التمييز ضد املرأة يف عام            - ١
الربوتوكـوالن  : ، بتصديق بنن على املعاهدات التاليـة أو بانـضمامها إليهـا           ٢٠٠٧مناهضة التعذيب يف عام     

االختياريان التفاقية حقوق الطفل، والربوتوكول االختياري التفاقية مناهضة التعذيب وغريه من ضروب املعاملة             
االختياري التفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييز ضد أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة، والربوتوكول 

، ١٨٢ و ١٣٨املرأة، ونظام روما األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية، واتفاقيتا منظمة العمـل الدوليـة رقـم                
وبروتوكول بالريمو، وبروتوكول مكافحة هتريب املهاجرين عن طريق الرب والبحر واجلو، وبروتوكول مكافحـة              

وشجعت جلنة القضاء على التمييز ضد املرأة       . )٨( النارية وأجزائها ومكوناهتا والذخرية واالجتار هبا      صنع األسلحة 
  .)٩(بنن على التصديق على االتفاقية الدولية حلماية حقوق مجيع العمال املهاجرين وأفراد أسرهم

   اإلطار الدستوري والتشريعي- باء 

، باحتواء الدستور الذي    ٢٠٠٢ واالجتماعية والثقافية، يف عام      رحبت اللجنة املعنية باحلقوق االقتصادية      - ٢
 جزءاً خمصصاً حلقوق اإلنسان، مبا يف ذلك بعض احلقوق االقتـصادية واالجتماعيـة         ١٩٩٠اعتمدته بنن يف عام     

 رحبت جلنة القضاء على التمييز ضد املرأة باإلصالحات التشريعية اليت أجريـت             ٢٠٠٥ويف عام   . )١٠(والثقافية
 الـذي حيظـر   ٢٠٠٣ لعام ٣خراً واهلادفة إىل القضاء على التمييز ضد املرأة، مبا يف ذلك اعتماد القانون رقم    مؤ

وقد أبدت اللجنة املعنية حبقوق اإلنسان يف عام        . )١١(٢٠٠٤تشويه األعضاء التناسلية لألنثى وقانون األسرة لعام        
 رحبت جلنة حقوق الطفل     ٢٠٠٦ويف عام   . اً مماثالً  ترحيب ٢٠٠٧ يف عام    )١٣( وجلنة مناهضة التعذيب   )١٢(٢٠٠٤

 وأوصت بأن تواصل بنن تعزيز جهودهـا        )١٤(باعتماد عدة قوانني وأنظمة هتدف إىل محاية وتعزيز حقوق الطفل         
كما أوصـت بـنن     . توافقاً كامالً مع أحكام االتفاقية    للطفل وجلعل قوانينها تتوافق     لتوفري محاية قانونية أفضل     

  .)١٥(تماد مدونة الطفل وتنقيح قانون العقوبات وقانون اإلجراءات اجلزائيةبالتعجيل باع

   اهليكل املؤسسي وهيكل حقوق اإلنسان- جيم 

إىل رفـع قـضايا      أحاطت اللجنة املعنية حبقوق اإلنسان مع االرتياح بتمكني األفراد من            ٢٠٠٤يف عام     - ٣
إال أهنا  . )١٦( بتلك احملكمة يف جمال محاية احلقوق األساسية       احملكمة الدستورية وفقاً إلجراء مبسَّط وبالدور املنوط      

  الحظت بقلق أن إجراء تقدمي األفراد شكاوى إىل احملكمة الدستورية ال يعلم به النـاس وأن قـرارات احملكمـة                    
إىل احملكمة الدستورية وبـضمان     رفع قضايا   وأوصت بنن بتعريف األفراد بإمكانيات      . ال ختضع إلجراءات متابعة   

كما الحظت اللجنـة املعنيـة حبقـوق        . )١٧(إنفاذ قرارات احملكمة والتفكري يف إنشاء هيئة ملتابعة هذه القرارات         
 ُتتخذ تدابري لتمكينها من العمل على ، بقلق، أن جلنة حقوق اإلنسان يف بنن مل تعد جلنة فعالة وأنه مل        )١٨(اإلنسان
، قدَّمت جلنة مناهضة ٢٠٠٧ويف عام . ، وفقاً ملبادئ باريسوأوصت بإنشاء هيئة وطنية حلقوق اإلنسان. حنو فعال

حقوق الطفل لعدم وجود هيكل مستقل ومناسب للطفل جلنة ، أسفت ٢٠٠٦ويف عام . )١٩(التعذيب توصية مماثلة
  .)٢٠(تتضمن واليته سلطة تلقي الشكاوى الفردية املتعلقة بانتهاك حقوق الطفل ومعاجلتها
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  ية التدابري السياسات- دال 

 عن قلقها ألن بنن مل تعتمد حىت اآلن خطة عمل وطنية خاصة          ٢٠٠٦أعربت جلنة حقوق الطفل يف عام         - ٤
كما أوصت جلنة حقوق الطفل بأن تقوم . )٢١(وأوصت باعتماد سياسة واستراتيجية وطنيتني حلماية الطفلالطفل ب

ألنشطة املتعلقة بتنفيذ االتفاقية حبيث يتـسىن  مبواصلة وتعزيز جهودها الرامية إىل حتسني ترابط وتنسيق مجيع ابنن  
حتقيق التنسيق الفعال بني السلطات املركزية واحمللية، فضالً عن التعاون مع األطفال والشباب وأوليـاء األمـور                 

 علماً مبا تبذله بنن من      )٢٣(، أحاطت اللجنة املعنية حبقوق اإلنسان     ٢٠٠٤ويف عام   . )٢٢(واملنظمات غري احلكومية  
وأوصت بأن تقوم . لزيادة الوعي العام حبقوق اإلنسان، لكنها أعربت عن القلق لكون هذه اجلهود حمدودة        جهود  

 من الدستور، بإدماج التثقيف املتعلق حبقوق اإلنسان يف منـاهج           ٤٠ املادة   ، وفقاً ملا تنص عليه ذلك صراحةً      بنن
  . مراحل التعليم االبتدائي والثانوي والعايل واملهين

   تعزيز ومحاية حقوق اإلنسان على أرض الواقع- ثانياً 
   التعاون مع آليات حقوق اإلنسان- ألف 

   التعاون مع هيئات املعاهدات- ١

  )٢٤(هيئة املعاهدة
آخر تقرير قُدم 

  حالة اإلبالغ  رد املتابعة  آخر مالحظات ختامية  وُنظر فيه
االتفاقية الدولية للقضاء على مجيع     

  أشكال التمييز العنصري
أخر تقدمي التقارير من األويل إىل      ت      

ــذ  ــث من  ٢٠٠٤ و٢٠٠٢الثال
   على التوايل٢٠٠٦و

العهد الدويل اخلـاص بـاحلقوق      
  االقتصادية واالجتماعية

حيل موعد تقدمي التقرير الثـاين يف           ٢٠٠٢يونيه /حزيران  ٢٠٠١
٢٠٠٧  

 منـذ   تأخذ تقدميه   ٢٠٠٤ ديسمرب/األولكانون   ٢٠٠٤  اللجنة املعنية حبقوق اإلنسان
٢٠٠٥  

حيل موعد تقدمي التقرير الثـاين يف       
٢٠٠٨  

اتفاقية القضاء على مجيع أشـكال    
  التمييز ضد املرأة

تأخر موعد تقدمي التقرير الرابع منذ          ٢٠٠٥يوليه /متوز  ٢٠٠٢
٢٠٠٥  

اتفاقية مناهضة التعذيب وغريه من     
ضروب املعاملة أو العقوبة القاسية     

  أو الالإنسانية أو املهينة

  /تشريــن الثاين  ٢٠٠٧نوفمرب /تشرين الثاين  ٢٠٠٥
  ٢٠٠٨نوفمرب 

حيل موعد تقدمي التقرير الثالث يف      
٢٠١١  

حيل موعد تقدمي التقارير من الثالث          ٢٠٠٦سبتمرب /أيلول  ٢٠٠٥  اتفاقية حقوق الطفل
  ٢٠١١إىل اخلامس يف 

الربوتوكول االختياري التفاقيـة    
حقوق الطفل املتعلـق باشـتراك      

   الرتاعات املسلحةاألطفال يف

حيل موعد تقدمي التقرير األويل يف            
٢٠٠٧  

الربوتوكول االختياري التفاقيـة    
حقوق الطفل املتعلق ببيع األطفال     
وبغاء األطفال واستغالل األطفال    

  يف املواد اإلباحية

حيل موعد تقدمي التقرير األويل يف            
٢٠٠٧  

  .٢٠٠٨مايو /ذيب ببعثة إىل بنن يف أياروستقوم اللجنة الفرعية املعنية مبنع التع  - ٥



A/HRC/WG.6/2/BEN/2 
Page 5 

   التعاون مع اإلجراءات اخلاصة- ٢

  كال  دعوة دائمةُوّجهت 
 آخر الزيـارات أو التقـارير املتعلقـة       

  بآخر البعثات
  ال يوجد

  ال يوجد  الزيارات املوافق عليها من حيث املبدأ
الزيارات اليت طُلب إجراؤها ومل يوافـق    

  عليها بعد
  ال يوجد

  ال ينطبق  التعاون أثناء البعثات/التيسري
  ال ينطبق  متابعة الزيارات 

الردود على رسائل االدعاء والنـداءات      
  العاجلة

، أرسل  ٢٠٠٧ديسمرب  / كانون األول  ٣١إىل   ٢٠٠٤يناير  /يف الفترة املمتدة من كانون الثاين     
معينـة،  وباإلضافة إىل الرسائل املرسلة خبصوص جمموعـات        .  رسائل ٣إىل بنن ما جمموعه     

ومل ترد بنن يف الفترة نفسها على أية        . كانت هذه الرسائل تتعلق بفردين، كالمها من الذكور       
  .رسائل

الردود على االستبيانات املتعلقة مبسائل     
  )٢٥(مواضيعية

 استبياناً أرسلها أصحاب واليـات اإلجـراءات    ١٢ن على استبيان واحد من أصل       نردت ب 
، وذلـك   ٢٠٠٧ديسمرب  / كانون األول  ٣١ و   ٢٠٠٤يناير  / كانون الثاين  ١ بني   )٢٦(اخلاصة

  .)٢٧(ضمن األجل احملدد

   تنفيذ االلتزامات الدولية املتعلقة حبقوق اإلنسان- باء 

   املساواة وعدم التمييز- ١

 بكون املعاهدات الدولية قد أصبحت هلا،       )٢٨(، رحبت جلنة القضاء على التمييز ضد املرأة       ٢٠٠٥يف عام     - ٦
وأوصت بأن .  عليها، أسبقية على القوانني الوطنية ولكنها أعربت عن قلقها إزاء حال تنفيذ االتفاقيةبعد التصديق

تراجع بنن مجيع قوانينها وسياساهتا وبراجمها لضمان توافقها مع االتفاقية وأن تتخذ مجيع التدابري التشريعية وغريها 
  . نفس احلقوق اليت يتمتع هبا الرجل يف القطاعات كافةمن التدابري املناسبة لضمان متتع املرأة، يف الواقع، ب

 أن بعض التقاليد والعادات     )٢٩( الحظت اللجنة املعنية باحلقوق االقتصادية واالجتماعية      ٢٠٠٢ويف عام     - ٧
، ُتفضي إىل ممارسة قدر     ١٩٣١واملمارسات الثقافية السائدة، مبا فيها تلك الواردة يف قانون داهومي العريف لعام             

. العهدنص عليها  من التمييز ضد النساء والبنات وتتسبب يف منعهن من التمتع على أكمل وجه حبقوقهن اليت كبري
إالّ أهنا  باعتماد قانون األحوال الشخصية واألسرة      )٣٠(على التمييز ضد املرأة   جلنة القضاء    رحبت   ٢٠٠٥ويف عام   

د مواقف هيكلية ناشئة عن النظام األبوي وصور منطية أعربت عن قلقها إزاء تطبيق املمارسات العرفية وإزاء وجو
وأثريت شواغل مماثلة فيما يتعلق بفعالية القانون املتعلق بتـشويه          . عميقة اجلذور ميكن أن تقوض فعالية القانون      

 أعربت اللجنـة  ٢٠٠٤ويف عام . األعضاء التناسلية للمرأة وبشأن وضع الزجيات اليت عقدت قبل سريان القانون          
أيضاً عن قلقها إزاء العواقب املمكنة حلاالت تعدد الزوجات اليت ما زالت حتدث رغم               )٣١(ية حبقوق اإلنسان  املعن
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وأوصت بأن حتظر بنن صراحةً إبرام عقود زواج جديدة متعددة الزوجات وبأن توفر             . ذلك وفقاً للقانون العريف   
ديد لألحوال الشخصية واألسرة حيـز التنفيـذ،   محاية أكرب للنساء الاليت ال زلن خيضعن، بعد دخول القانون اجل   

القـضاء  وطلبت جلنة   . واحتراماً للتقاليد، لزواج تعدد الزوجات، رغم أنه لن يكون لذلك الزواج أي أثر قانوين             
شاملة بشأن أحكام قانون األحوال الشخـصية       التثقيفية  التدابري  الأيضاً من بنن تنفيذ      )٣٢(التمييز ضد املرأة  على  

  .وبشأن سائر القوانني املراد منها القضاء على التمييز ضد املرأةواألسرة 

علماً بالتدابري اليت اختذهتا بنن، وخباصة تنفيذ برنـامج          )٣٣( أحاطت جلنة حقوق الطفل    ٢٠٠٦ويف عام     - ٨
، إال أهنا أعربت عن قلقها إزاء استمرار التمييز يف الواقع وعدم وجـود بيانـات                ٢٠٠٦- ٢٠٠١العمل للفترة   

 وأوصت بنن بأن تنظر .صائية عن عدد األطفال ذوي اإلعاقات وعدم توفر فرص تعليمية كافية هلؤالء األطفالإح
يف وضع واعتماد سياسة أو استراتيجية وطنية بشأن املعوقني وأن توفر جلميع األطفال املعوقني إمكانية احلـصول                 

  .على اخلدمات الصحية واالجتماعية املناسبة

  حلياة واحلرية واألمان على شخصهالفرد يف ا حق - ٢

، بعدم تنفيذ أي حكم باإلعدام يف بنن منذ ٢٠٠٤، يف عام )٣٤(فيما رحبت اللجنة املعنية حبقوق اإلنسان  - ٩
 عاماً، أعربت عن قلقها ألن عقوبة اإلعدام ال تقتصر على أكثر اجلرائم خطورة وألن بعـض األفـراد                   ١٨زهاء  

أيضاً  )٣٥( أعربت جلنة مناهضة التعذيب    ٢٠٠٧ويف عام   . هم منذ سنوات عديدة   ينتظرون تنفيذ عقوبة اإلعدام في    
وأوصت بنن باعتماد تـدابري     . عن بالغ قلقها إزاء أوضاع االحتجاز اليت ترقى إىل املعاملة القاسية والالإنسانية واملهينة            

  .م وبوجوب تعليق عقوبة اإلعدامعاجلة لتحسني احلقوق األساسية لألفراد الذين ينتظرون تنفيذ عقوبة اإلعدام فيه

 أحاطت جلنة مناهضة التعذيب علماً بأحكام الدستور اليت حتظر التعذيب لكنها أسفت             ٢٠٠٧ويف عام     - ١٠
على جرمية التعذيب، وأوصت لكون هذا القانون ال ينص حتديداً لعدم وجود تعريف للتعذيب يف القانون اجلنائي و

كما أوصت باعتماد تشريع مناسب لتنفيذ املبدأ القاضـي حبظـر           . )٣٦(بيل يف سّن تشريع من هذا الق      باإلسراع
بأوامر صادرة  التعذيب حظراً مطلقاً وحظر احلصول على أي إقرار حتت التعذيب والنص على عدم جواز التذرع                

 أهنم   أيضاً ألن األشخاص الذين يشتبه يف      )٣٨(وأسفت جلنة مناهضة التعذيب   . )٣٧(أعلى لتربير التعذيب  عن رئيس   
   الصادر ٠٢٨/٩٠ من قانون العفو     ، على ما ذكر يف التقارير الواردة،        ارتكبوا أعمال تعذيب وقتل قد استفادوا     

إساءة املعاملة، مبا   ب، وأوصت بالتحقيق يف مجيع االدعاءات املتعلقة بالتعذيب و        ١٩٩٠أكتوبر  / تشرين األول  ٩يف  
، أعربت ٢٠٠٤ويف عام . ١٩٩٠بإلغاء قانون العفو لعام ؛ و١٩٩٠ و١٩٧٢فيها األعمال اليت ارتكبت بني عامي 

دعاءات القائلة بشيوع اللجوء املفرط إىل نظام احلجـز         ال أيضاً عن قلقها إزاء ا     )٣٩(اللجنة املعنية حبقوق اإلنسان   
عن إنفاذ يتمتع به على ما يبدو املسؤولون انزعاجها مما كما أعربت عن . والتعذيب واملعاملة الالإنسانية أو املهينة

 أعربت جلنة مناهـضة     ٢٠٠٧ويف عام   . واسع النطاق من العقاب   من إفالت   ،  مرتكبو تلك االنتهاكات  ،  القانون
وأوصت اللجنة املعنية حبقوق اإلنسان بنن بإبداء قدر أكرب من الصرامة ملنـع  . )٤٠(قلق مماثلةمشاعر التعذيب عن   

  .)٤١(اذ إجراءات تأديبية وجزائية ضد مرتكيب االنتهاكاتملعاملة وباختافرط اللجوء إىل احلجز والتعذيب وسوء 

 )٤٢(وعلى الرغم من اجلهود اليت تبذهلا بنن لتحسني مرافق االحتجاز، فقد أعربت جلنة مناهضة التعذيب                - ١١
وتقدمي احملتجزين الرشاوى للمسؤولني عـن مرافـق        ،  واكتظاظ السجون ،  عن بالغ القلق إزاء أوضاع االحتجاز     
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 كما  .قصور الرعاية الصحية  وعدم توفر أغذية كافية، وانتشار األمراض، و      ،  وسوء األوضاع الصحية   ،االحتجاز
فصلون دائماً عن البالغني يف أماكن االحتجـاز وألن         أعربت جلنة مناهضة التعذيب عن القلق ألن األحداث ال يُ         

، أعربت اللجنة املعنية ٢٠٠٤م ويف عا. احملتجزين ال يفصلون عن األشخاص الذين صدرت حبقهم أحكام بالسجن
  .)٤٣(حبقوق اإلنسان عن شواغل مماثلة

،  أحاطت جلنة مناهضة التعذيب علماً باجلهود اليت تبذهلا بنن، وخباصة يف اجملال التشريعي٢٠٠٧ويف عام   - ١٢
قارير اليت تتحدث من أجل القضاء على املعاملة السيئة اليت يتعرض هلا األطفال، إالّ أهنا أعربت عن جزعها إزاء الت

جتار باألطفال واستغالهلم ودفعهم إىل ممارسة البغاء وعن تشويه األعضاء التناسلية واالغتصاب، وقتل املواليد العن ا
وأوصت بأن تتخذ بنن ما يلزم من تدابري حلظر تعذيب األطفال وغري ذلك من ضروب املعاملـة أو                  . )٤٤ (اجلدد

إىل لتحقيق يف هذه األفعال وإحالة مقترفيها ا املهينة، والقضاء على هذه الظاهرة، والعقوبة القاسية أو الالإنسانية أو
سم ال املواليد ممن يطلق عليهم ت عن قلقها إزاء استمرار ق)٤٥(، أعربت جلنة حقوق الطفل٢٠٠٦ويف عام . العدالة

وإزاء قتل املواليد املعوقني، وأوصت ، يف سياق ممارسة املعتقدات التقليدية يف جمتمعات حملية معينة" سحرةأطفال ال"
، أعربت اللجنة املعنيـة     ٢٠٠٤ويف عام   . بنن باختاذ تدابري، منها تدابري تشريعية، ملنع ممارسة قتل املواليد ووقفها          

  .)٤٦(حبقوق اإلنسان عن شواغل مماثلة

ن ملنع ممارسة ختان اإلناث، باجلهود اليت تبذهلا بن،  مع التقدير،)٤٧(، نوهت جلنة حقوق الطفل٢٠٠٦ويف عام   - ١٣
بعض ممارسي الطب التقليدي قد أقلعوا بالفعل عـن هـذه           وبأن  ،  ٢٠٠٣مبا يف ذلك قانون حظر ختان اإلناث لعام         

إالّ أهنا كررت التعبري عن قلقها إزاء االستمرار الفعلي للممارسات الضارة جتاه البنات، ومن بينـها ختـان            . املمارسة
االقتصادية واالجتماعية والثقافية   اللجنة املعنية باحلقوق     و ٢٠٠٤املعنية حبقوق اإلنسان يف عام      وأعربت اللجنة   . اإلناث
 بأن تقوم بنن بتعزيز وتسريع جهودها اجلارية )٤٩(وأوصت جلنة حقوق الطفل. )٤٨(مماثلةمشاعر قلق  عن ٢٠٠٢يف عام 

 علماً باجلهود اليت تبذهلا   )٥٠(طت جلنة حقوق الطفل   ، أحا ٢٠٠٧ويف عام   . ملنع ظاهرة تشويه األعضاء التناسلية لإلناث     
بنن لتعزيز اإلطار التشريعي املتعلق مبمارسة العنف ضد املرأة إالّ أهنا أسفت ألن مشروع قانون العقوبات ال يتـضمن                   

ر اليت تشري إىل    وأحاطت جلنة حقوق الطفل بقلق علماً بالتقاري      . نصاً حمدداً يتناول جرمية العنف املرتيل واالجتار بالنساء       
وأوصت بأن تدرج يف مشروع قـانون       . االنتشار العام للعنف ضد املرأة، وال سيما االجتار واالغتصاب والعنف املرتيل          

 أوصت اللجنة املعنية حبقوق اإلنسان بنن بتوعية اجملتمع بأكمله          ٢٠٠٤ويف عام   . العقوبات جرائم حمددة يف هذا الشأن     
  .)٥١(مرتكيب أعمال العنف هذه جنائياً، وتوفري املساعدة واحلماية للضحاياهبذه املسألة، وضمان مقاضاة 

أيضاً نوَّهت به  علماً باجلهود اليت تبذهلا بنن، )٥٢(، أحاطت اللجنة املعنية حبقوق اإلنسان٢٠٠٤ويف عام   - ١٤
املتمثلـة يف وضـع      للجزع   املثرية، إالّ أهنا أعربت عن قلقها إزاء املمارسة         )٥٣(املفوضية السامية حلقوق اإلنسان   

وهـي  ،  (vidomégons)األطفال يف عهدة طرف ثالث يف إطار املساعدة املتبادلة أو التضامن العائلي أو اجملتمعي               
كما أعربت عن القلق ألن بنن أصبحت . ممارسة أصبحت مصدراً لالجتار باألطفال واستغالهلم اقتصادياً داخل بنن

 باجلهود )٥٤(، رحبت جلنة حقوق الطفل٢٠٠٦ويف عام . ل وبلد منشأ ومقصد لهبلد عبور لالجتار الدويل باألطفا
اجلارية ملكافحة االجتار باألطفال، إالّ أهنا أعربت عن قلقها إزاء املعلومات اليت تفيد باستمرار االجتار بعدد كبري                 

غالل اجلنسي والعمل تالس سنة، وال سيما البنات املراهقات، وذلك بغرض ا١٨من األطفال الذين يقل عمرهم عن 
االقتصادية واالجتماعية والثقافيـة عـن   اللجنة املعنية باحلقوق   ، أعربت   ٢٠٠٢ويف عام   . املرتيل يف بلدان أخرى   
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وأحاطت منظمة اليونيسيف علماً بأنه مت تقدمي سياسة واستراتيجية وطنية بشأن محاية الطفل مع . )٥٥(شواغل مماثلة
 احلكومة إلقرارها، كما مت وضع استراتيجية بشأن إدماج األشخاص املصابني           خطة عمل لفترة مخس سنوات إىل     

، وجه املقرر اخلاص املعين ببيع األطفال وبغاء األطفال واستغالل ٢٠٠٦مارس / آذار١٦ويف . )٥٦(بعجز يف اجملتمع
  اإلجتـار باألشـخاص،    جبوانب حقوق اإلنسان اخلاصة بضحايا      املعين  األطفال يف املواد اإلباحية واملقرر اخلاص       

جتـار  ال أنه يتم ا   اوذكر. كتاباً إىل احلكومة بشأن قضايا اإلجتار باألطفال واستغالهلم       ،  وال سيما النساء واألطفال   
 إىل أنه مل يتم إلقاء القـبض،        اوأشار. )٥٧( ست سنوات  ممبئات األطفال من بنن، وبعض هؤالء ال يتجاوز عمره        

 ٢٠٠٤جتار وإىل أنه مت إطالق سراح هؤالء يف آخر عام           الوجهت إليهم هتمة ا   حسبما أفيد، إالّ على سبعة أفراد       
حلمل تتخذ أية تدابري مل كما أشارا إىل أنه . بعد أن صدرت حبقهم أحكام بالسجن تتراوح بني بضعة أشهر وسنة       

وذكرت بنن يف . )٥٨(ونتيجة لذلك، فإن االجتار مستمر كما قيل ،  هؤالء على اإلقالع عن أنشطتهم غري املشروعة      
ردها أهنا كانت الدولة األوىل اليت اعترفت بوجود هذه املسألة وأهنا اختذت عدداً من التدابري لوضع حد هلا، مبا يف 

وذكرت أيضاً أنه على الرغم من عدم ورود أية شكاوى رمسية            .)٥٩(ذلك توقيع اتفاقات متعددة األطراف وثنائية     
  .)٦٠(راد املتهمني باإلجتار واعتقاهلم وإحالتهم إىل القضاءمت حتديد هوية األففقد من الضحايا، 

 عن القلق إزاء تزايد عدد األطفـال الـذين يعيـشون            )٦١(، أعربت جلنة حقوق الطفل    ٢٠٠٦ويف عام     - ١٥
الذين يقعون أيضاً ضحايا و، وخباصة يف املناطق احلضرية، )talibésباسم يعرفون (ويعملون ويتسولون يف الشوارع 

كما أعربت عن القلق إزاء عدم وجود       . ل االقتصادي واجلنسي ويتعرضون لإلصابة باإليدز أو بفريوسه       لالستغال
 باألمر الوزاري الذي ينص على      )٦٢(ورحبت جلنة حقوق الطفل   . برامج لسد احتياجات هؤالء األطفال ومحايتهم     

أفيد عن االعتداء اجلنسي على األطفال      املعاقبة على العنف اجلنسي يف املدارس، ولكنها أعربت عن قلقها إزاء ما             
وبينما رحبت جلنة حقوق الطفل باعتماد قانون األشخاص واألسرة الذي حيدد سن الـزواج              . واستغالهلم جنسياً 

   سنة، أسفت لعدم وضوح احلد األدىن القانوين لـسن الرضـا اجلنـسي، إذ               ١٨سن  بالقانونية لألوالد والبنات    
وحثت جلنة حقوق الطفل بنن على أن تقوم بأمور منـها           . أي حكم يف هذا الشأن    ال تتضمن القوانني الداخلية     

ملنع االستغالل اجلنسي واالعتداء اجلنسي وحماربتهما وضمان تسجيل شهادات األطفال بالشكل اعتماد خطة عمل 
نف املمارسة ضد  باجلهود املبذولة ملكافحة مجيع أشكال اإلساءة والع)٦٣(وفيما رحبت جلنة حقوق الطفل. املناسب

األطفال، أعربت عن القلق إزاء املشكلة احلادة املتمثلة يف ممارسة العنف ضد األطفال واالعتداء عليهم داخل اُألسر 
وإزاء التدابري احملدودة املتخذة ملنع إساءة املعاملة ومكافحتها، وأوصت بنن بأن تقوم، يف مجلة أمـور، بوضـع                  

يا ووضع إجراءات فعالة وآليات مناسبة لألطفال مـن أجـل التحقيـق يف              سياسات وبرامج ملعاجلة هذه القضا    
، بالتشريع الذي حيظر العقاب البدين يف املدارس، ٢٠٠٧وفيما أحاطت جلنة مناهضة التعذيب، يف عام . الشكاوى

، )٦٤(أعربت عن القلق إزاء عدم وجود تشريع من هذا القبيل فيما يتعلق باإلصالحيات واملؤسسات غري املدارس               
، أعربت جلنة حقوق الطفل، عن القلق إزاء شيوع العقاب البدين على نطاق واسع يف اجملتمـع                 ٢٠٠٦ويف عام   

  .)٦٥(كطريقة للتأديب، وذلك بسبب موقف التسامح بوحه عام جتاه هذه املمارسة

   إقامة العدل وسيادة القانون- ٣

، ٢٠٠٤ يف عـام     )٦٧(املعنية حبقوق اإلنسان  ، واللجنة   ٢٠٠٧، يف عام    )٦٦(أخذت جلنة مناهضة التعذيب     - ١٦
علماً باجلهود اليت تبذهلا بنن جلعل نظام العدالة أكثر قرباً من الناس ولكنهما ظلتا تشعران بالقلق إزاء التقارير اليت 
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 تفيد بوجود اختالالت وظيفية خطرية يف إقامة العدل، وذلك، أساساً، بسبب نقص املوارد البشرية واملادية، وكثرة
. الدعاوى اليت ستنظر فيها احملاكم، وبطء وترية اإلجراءات القانونية، والفساد، وتدخل السلطة التنفيذية يف القضاء

وأوصت اللجنة املعنية حبقوق اإلنسان بأن تويل بنن أولوية أكرب للجهود اهلادفة إىل معاجلة هذه املشكالت وبأن                 
ن تعزز استقالل النظام القضائي وتضمن عدم طرد األفراد إال استناداً تكفل زيادة عدد احملاكم واهليئات القضائية وأ

 أعربت جلنة ٢٠٠٧ويف عام . إىل قرار يتخذ وفقاً للقانون ومنح هؤالء األفراد فرصة لالعتراض على قرار طردهم  
ار تشريعي  ، عن القلق إزاء عدم وجود إط      )٦٩(، على غرار املفوضية السامية حلقوق اإلنسان      )٦٨(مناهضة التعذيب 

لعمليات الطرد والترحيل وتسليم اجملرمني وإزاء اإلجراءات واملمارسات الراهنة اليت قد يكون من شأهنا تعـرض                
كما أعربت جلنة مناهضة التعذيب، عن قلقها إزاء أحكام قانون اإلجراءات اجلنائية املتعلقة             . األشخاص للتعذيب 

  .)٧٠(مبسألة االختصاص الشامل بشأن أفعال التعذيب

، الحظت اللجنة املعنية حبقوق اإلنسان بقلق أن أبسط احلقوق األساسية للمعتقلني غري             ٢٠٠٤ويف عام     - ١٧
وأوصت بنن بأن تكفل حق املعتقلني يف االتصال مبحام خالل الساعات األوىل . )٧١(مكفولة مبوجب القانون يف بنن

اء فحص طيب يف بداية فترة االعتقـال وهنايتـها؛          من االعتقال؛ ويف إطالعهم على حقوقهم؛ وبأن تتيح هلم إجر         
وأسفت جلنة مناهضة   . ووسائل انتصاف سريعة وفعالة متكنهم من الطعن يف شرعية احتجازهم وتأكيد حقوقهم           

 سنة ميكن، حسب قانون العقوبات، أن تصدر يف حقه عقوبة ١٣التعذيب أيضاً لكون القاصر الذي يتجاوز عمره 
. صت بأن تتخذ بنن التدابري الالزمة لرفع سن املسؤولية اجلنائية إىل مستوى مقبول دوليـاً     ، وأو )٧٢(سالبة للحرية 

 ) ٧٤(وأعربت اللجنة املعنية حبقـوق اإلنـسان      . )٧٣(، أعربت جلنة حقوق الطفل عن شاغل مماثل       ٢٠٠٦ويف عام   
سـتعانة مبحـام خـالل      كذلك عن قلقها ألنه ال ُيسمح إال لعدد قليل من األشخاص، مبن فيهم األحداث، باال              

  .احملاكمات اجلنائية وألن هذه املساعدة ليست إلزامية إال يف حمكمة اجلنائيات

حرية الدين أو املعتقد وحرية التعبري وتكوين اجلمعيـات والتجمـع        - ٤
  السلمي، واحلق يف املشاركة يف احلياة العامة واحلياة السياسية

، رسالتني تتعلقان مبدير صـحيفة  ٢٠٠٤ التعبري والرأي، يف عام   وجه املقرر اخلاص املعين باحلق يف حرية        - ١٨
"Le Nouvel Essor " الذي قيل إنه حكم عليه بالسجن ملدة ستة أشهر بتهمة التشهري لكونه نشر مقاالً عن امرأة

 يف  وقد أطلق سراحه وقت إرسال الرسالة األوىل ولكن أفيد بأنه ميكن أن يسجن من جديد              . قيل إهنا متارس الزىن   
، أعربت اللجنة املعنية حبقوق اإلنسان عن قلقها لكون اجلرائم الصحفية ٢٠٠٤ويف عام . )٧٥(حالة تقدمي استئناف

 بالسجن ملدة قد تصل     ١٩٩٧أغسطس  / آب ٢٠ وقانون   ١٩٦٠يونيه  / حزيران ٣٠يعاقب عليها، مبقتضى قانون     
كما أعربت عن مـشاعر قلـق حلظـر    . )٧٦( من العهد١٩ سنوات، وهي مدة غري متناسبة يف ضوء املادة          ٥إىل  

وأوصت اللجنة  .  من العهد  ٢١املظاهرات العامة ألسباب يبدو أنه ليست هلا أية صلة بالتربيرات الواردة يف املادة              
  .)٧٧(املعنية حبقوق اإلنسان بأن تكفل بنن احلق يف التجمع السلمي

اء اخنفاض مستوى متثيل املرأة يف احلياة العامـة         وأعربت جلنة القضاء على التمييز ضد املرأة عن قلقها إز           - ١٩
واحلياة السياسية ويف مواقع اختاذ القرارات، مبا يف ذلك على املستوى الدويل، وحثت بنن على تنفيـذ التـدابري                   
اخلاصة املؤقتة، مبا يف ذلك احلصص، وعلى وضع أهداف ملموسة وجداول زمنية لزيادة عدد النساء يف احليـاة                  

  .)٧٨(حلياة العامة ويف مواقع اختاذ القراراتالسياسية وا
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   احلق يف العمل ويف ظروف عمل عادلة ومواتية- ٥

 أسفت اللجنة املعنية باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية لكون احلد األدىن لألجور            ٢٠٠٢يف عام     - ٢٠
ستمرار فرض قيود علـى احلـق يف        ، وال )٧٩(يف بنن منخفضاً جداً ال يتيح للعمال وأسرهم مستوى معيشة الئقاً          

 واملتعلق  ١٩٦٩يونيه  / حزيران ١٩ الصادر يف    ١٤- ٦٩اإلضراب، وخباصة القيود املفروضة مبوجب القانون رقم        
  .)٨٠(مبمارسة احلق يف اإلضراب

   احلق يف الضمان االجتماعي ويف مستوى معيشة مناسب- ٦

ادية واالجتماعية والثقافية احلالة االقتصادية الصعبة ، الحظت اللجنة املعنية باحلقوق االقتص٢٠٠٢يف عام   - ٢١
القائمة يف بنن واليت ترجع جزئياً إىل عدم التنوع النسيب لبنيتها االقتصادية وآلثار برامج التكييف اهليكلي الـيت                  

واجهها كما أعربت عن قلقها إزاء مشكلة الفقر اخلطرية اليت ت         . )٨١( وإىل ديوهنا اخلارجية   ١٩٨٩طبقتها منذ عام    
؛ وارتفاع معدل البطالة فيها، الذي قد يؤثر بنوع خاص على الشباب، وعمليات الفصل من الوظـائف                 )٨٢(بنن

وأوصت اللجنة بأن تعزز بنن جهودها للحد من        . )٨٣(الناجتة عن خصخصة أو تصفية عدد من املؤسسات الوطنية        
؛ وأن تتخذ )٨٤(وق االقتصادية واالجتماعية والثقافيةأثر الفقر وأن تضمن استراتيجيتها اخلاصة باحلد من الفقر احلق

؛ وأن تتخذ إجراءات خلفض نسبة السكان الذين يعملـون يف           )٨٥(املزيد من التدابري الفعالة خلفض معدل البطالة      
وأعربت جلنة حقوق الطفل أيضاً عن القلق إزاء انتشار الفقر على حنو واسـع يف بـنن                 . )٨٦(القطاع غري الرمسي  

عدم وجود معلومات عن العدد الفعلي لألطفال الذين يعيشون يف حالة من الفقر، كما أعربت عن القلق وأسفت ل
لوجود حاالت تباين على الصعيد اإلقليمي يف مستوى املعيشة وعالقة مباشرة بني الفقر واحلالة الصحية والرعاية                

 من حتسينات يف جمال اإلمداد باملياه       والحظت جلنة حقوق الطفل ما أجري     . الصحية وفرص احلصول على التعليم    
إال أهنا أعربت عن قلقها إزاء وجود فرص حمدودة للحصول على املياه النظيفة والصاحلة للشرب ومرافق اإلصحاح 

وأوصت بأن تعزز بنن جهودها لتوفري الدعم واملساعدة املادية للمحتاجني، مع التركيز بوجـه              . املناسبة يف البلد  
  .)٨٧(سر تعرضاً للتهميش واحلرمان، ولضمان حق األطفال يف مستوى معيشة مناسبخاص على أكثر اُأل

 عن قلقها لعـدم وجـود سياسـة    )٨٨(وأعربت اللجنة املعنية باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية   - ٢٢
لشوارع اجتماعية بشأن اإلسكان وعدم وجود مساكن زهيدة الكلفة وتزايد عدد األشخاص الذين يعيشون يف ا              

كمـا  . املفتقرة إىل مجيع اخلدمات األساسية    " مدن الصفيح "ويف مساكن يقل مستواها عن املستوى املطلوب يف         
 عن قلقها إزاء أوجه التباين يف مستويات املعيشة بني املناطق احلضرية والريفية، بالنظر )٨٩(أعربت اللجنة املذكورة

ية تتوفر هلم فرص أقل بكثري للحصول على مياه الشرب واملرافـق            إىل أن السكان الذين يعيشون يف املناطق الريف       
وأوصت اللجنة بنن بأن    . الصحية والكهرباء وأن خصخصة قطاع املياه والكهرباء قد أدت إىل ارتفاع التكاليف           

تضع خطة إسكان عامة متماسكة وأن تبين املزيد من املساكن املنخفضة الكلفة للفئات احملرومة واملهمـشة مـن          
شعب ذات الدخل املنخفض وأن تتخذ ترتيبات لتنظيم إجيارات املساكن العامة وأن متتنع عن القيام بأية عمليات ال

 سياسة  ٢٠٠٢نوفمرب  /والحظت جلنة املوئل التابعة لألمم املتحدة أن بنن اعتمدت يف تشرين الثاين           . )٩٠(إخالء قسري 
 ٢٠٠٥أغسطس  / على إدارة املوارد وأهنـا اعتمدت يف آب      وطنية بشأن املستوطنات تشتمل على التخطيط العمراين و       

  .)٩١(سياسة موئل وطنية تشتمل على حلول مقترحة للمشكالت املتعلقة بتوفري املساكن املناسبة للجميع
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 علماً مبا تبذله بنن من جهود لتحسني        )٩٢(، أحاطت جلنة القضاء على التمييز ضد املرأة       ٢٠٠٥ويف عام     - ٢٣
لجميع إال أهنا أعربت عن قلقها إزاء عدم حصول النساء والبنات على الرعاية الصحية املناسبة،               الرعاية الصحية ل  

كما أعربت عن قلقها إزاء ارتفاع معدل إصابة النساء باألمراض ومعدل وفيـاهتن،             . وخباصة يف املناطق الريفية   
ر خدمات تنظيم األسرة واخنفاض     وخباصة عدد الوفيات النامجة عن عمليات اإلجهاض غري املشروعة، وإزاء قصو          

كما أعربت اللجنة عن قلقها حلاجة النساء إىل إذن من أزواجهن للحصول        . معدالت استخدام وسائل منع احلمل    
وأوصت بأن تتخذ بنن تدابري لتحسني وزيادة فرص حصول املرأة . على وسائل منع احلمل وخدمات تنظيم األسرة

لومات املتصلة بالصحة، وخباصة يف املناطق الريفية، وحتسني إتاحة اخلدمات          على الرعاية الصحية واخلدمات واملع    
اجلنسية وخدمات الصحة اإلجنابية، مبا فيها تنظيم األسرة، وإتاحة خدمات منع احلمل للنساء والفتيات من دون                

واألوالد، مع  طلب إذن من الزوج؛ وتعزيز التثقيف اجلنسي على نطاق واسع وإتاحته على وجه التحديد للبنات                
وأعربت جلنة حقـوق  . نقولة جنسياًاملاالهتمام بوجه خاص باحليلولة دون حدوث حاالت محل مبكر واألمراض        

 عن مشاعر )٩٤(٢٠٠٢، واللجنة املعنية باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية يف عام )٩٣(٢٠٠٦الطفل يف عام 
املستشفيات والعيادات الصحية وتزايد عدد العـاملني غـري         قلق مماثلة والحظت هذه األخرية كذلك نقص عدد         

  .)٩٥(وأوصت بان تضع بنن سياسة صحية شاملة. املؤهلني يف القطاع الصحي، وال سيما يف املناطق الريفية

 علماً مع التقدير مبختلف الربامج واملشاريع الصحية اليت )٩٦(، أحاطت جلنة حقوق الطفل٢٠٠٦ويف عام   - ٢٤
نن، مبا فيها مبادرة باماكو، ونتائج برنامج التطعيم الناجح، والنهج املتكامل حلماية حيـاة الطفـل،     تضطلع هبا ب  

إال أنه كان . واملستوى املرتفع للرعاية يف مرحلة ما قبل الوالدة، واملستوى املعقول خلدمات املساعدة على الوالدة
كما كان يساورها . دد واألمهات ال تزال مرتفعة جداًيساور اللجنة القلق ألن معدالت وفيات الرضع واملواليد اجل

القلق لكثرة حاالت سوء التغذية، وقد أوصت بان تواصل بنن إعطاء األولوية لتخصيص املوارد املالية والبـشرية            
 يف املائـة يف عـام       ٣٠,٧والحظت منظمة اليونيسيف أن نسبة سوء التغذية املزمن ارتفعت من           . لقطاع الصحة 

 وأنه سجلت معدالت أعلى من ذلك أيضاً بني األطفال لدى أفقر األسر ٢٠٠٦ يف املائة يف عام ٤٣,١ إىل ٢٠٠١
والحظت منظمة األمم املتحدة لألغذية والزراعة أن بنن ملتزمة بدمج احلق يف الغذاء يف              . )٩٧(يف مجيع أحناء البالد   

املبادئ التوجيهية الطوعيـة  "ي، آخذة يف االعتبار استراتيجياهتا الوطنية ملكافحة سوء التغذية وانعدام األمن الغذائ   
  .)٩٨("لدعم اإلعمال التدرجيي للحق يف الغذاء املناسب يف سياق حتقيق األمن الغذائي الوطين

 علماً مع التقدير مبختلف التدابري اليت اختذهتا بنن، ولكنها أعربت عن بـالغ              )٩٩(وأحاطت جلنة حقوق الطفل     - ٢٥
وس نقص املناعة البشرية واإليدز على نطاق واسع وألنه ال تتوفر إال لعدد حمدود مـن األطفـال    قلقها إزاء انتشار فري   

وأوصت جلنة حقوق الطفل بأن تواصل بنن       . املصابني باإليدز أو بفريوس اإليدز إمكانية احلصول على الدواء املناسب         
اإليدز وآثارمها بوسائل منها تـوفري   /ناعة البشرية القيام، يف مجلة أمور، بتعزيز جهودها ملكافحة انتشار فريوس نقص امل          

اً جلميع احلوامل، وضمان توفري األدوية املضادة لفريوسات النسخ العكـسي           اخلدمات الصحية واالجتماعية الوافية جمان    
وقد أشار تقرير ملنظمة الصحة العاملية إىل أن اإلصابات بفريوس نقص املناعة البـشرية بـني                . والرعاية الطبية لألطفال  

  .)١٠٠(السكان تزداد ببطء ولكن باطراد وأن ضغطها على نظام الصحة يزداد بصورة موازية
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   احلق يف التعليم ويف املشاركة يف حياة اجملتمع الثقافية- ٧

، أعربت اللجنة املعنية باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية عن قلقها إزاء ضخامة            ٢٠٠٢يف عام     - ٢٦
 بنن  عدد األطفال الذين يعملون والذين ال تتوافر هلم، بالتايل، فرصة احلصول على التعليم، واقترحت بأن تراقب               

وأعربت اللجنة أيضاً عن قلقها إزاء استمرار ارتفاع معدل األمية وإزاء إعطـاء          . )١٠١(عمل األطفال مراقبة فعالة   
كما أعربت عن قلقها لكون التعليم يف املرحلة االبتدائية . )١٠٢(أفضلية ثقافية يف املسائل التعليمية لألطفال الذكور

وأوصت بأن تـضاعف بـنن      . )١٠٣( رسوماً مدرسية مباشرة وغري مباشرة     غري جماين وألن أولياء التالميذ يدفعون     
جهودها لتوفري فرص متساوية للبنات والبنني يف جمال احلصول على التعليم، ولتحسني معـدل معرفـة القـراءة                  

تمييـز  ، أعربت جلنة القضاء على ال   ٢٠٠٥ويف عام   . )١٠٥( ولألخذ تدرجيياً مبجانية التعليم االبتدائي     )١٠٤(والكتابة
 عن مشاعر قلق مماثلة وشجعت بنن على اختاذ خطوات للتغلب على املواقف التقليدية وحتـسني                )١٠٦(ضد املرأة 

، أحاطـت  ٢٠٠٦ويف عام . مستوى اإلملام بالقراءة والكتابة لدى البنات والنساء من خالل اعتماد برامج شاملة    
يت تبذهلا بنن، مبا فيها اعتماد خطة عمل وطنية بعنوان           علماً مع التقدير مبختلف اجلهود ال      )١٠٧(جلنة حقوق الطفل  

وخطة العشر سنوات لتنمية قطاع التعليم، إال أهنا أعربت عن قلقها إزاء ارتفاع معدل األميـة                " التعليم للجميع "
وحاالت التخلي عن الدراسة، واكتظاظ قاعات الدروس، واخنفاض معدل االنتقال إىل املدارس الثانوية، وعـدم               

ة عدد املدرسني املدربني، وعدم كفاية املبالغ املخصصة للمدارس يف امليزانية، ورداءة نوعية التعليم، والعنف               كفاي
وأوصت بأن تواصل بنن ختصيص ما يكفي من املوارد املالية والبـشرية والتقنيـة              . والتحرش اجلنسي يف املدارس   

ميذ يف املدارس االبتدائية ازداد بأكثر من الضعف    والحظت منظمة اليونيسيف أن عدد التال     . ملعاجلة هذه الشواغل  
 وأن املعدالت اإلمجالية للتسجيل يف املدارس االبتدائية        ٢٠٠٥/٢٠٠٦ إىل   ١٩٩٦/١٩٩٧ سنوات من    ١٠خالل  

ولكن ال تزال هناك فوارق كـبرية يف معـدالت          .  يف املائة خالل الفترة نفسها     ٩٢ يف املائة إىل     ٧١ازدادت من   
  .)١٠٨(ارس بني املناطق وبني األسر املعيشية الفقرية واألسر املعيشية امليسورةالتسجيل يف املد

   طالبو اللجوء- ٨

 مع التقدير، على غرار مفوضية األمم املتحدة لشؤون الالجئني، باحترام           )١٠٩(نوهت جلنة حقوق الطفل     - ٢٧
باإلساءة إىل األطفال الالجئني وممارسة     بنن حلقوق طاليب اللجوء ولكنها أعربت عن قلقها إزاء التقارير اليت تفيد             

العنف ضدهم وأوصت بنن بأن تواصل جهودها املبذولة لصاحل األطفال الالجئني وأن تتخذ املزيد من التـدابري                 
وأشار تقرير ملفوضية األمم املتحدة لشؤون الالجئني صدر        . )١١٠(ملعاقبة من يرتكب جرائم ضد األطفال الالجئني      

، أن تتعزز قدرة بنن يف جمال احلمايـة         "لربنامج العمل من أجل احلماية    "ىل أنه ينتظر، وفقاً      إ )١١١(٢٠٠٦يف عام   
وقدرة برناجمها اخلاص باإلعادة الطوعية إىل الوطن، وأن تستمر األنشطة اليت تستهدف متكـني الالجـئني مـن                  

  . ا الشأناالعتماد على الذات وتعزيز قدرة الشركاء القائمني بالتنفيذ على التدخل يف هذ

   حقوق اإلنسان والتصدي لإلرهاب- ٩

أعربت جلنة حقوق الطفل عن قلقها ألن بعض أحكام مشروع القانون اجلنائي وقانون اإلجراءات اجلنائيـة                  - ٢٨
وأوصت بأن تكفل بنن عدم إخالل . )١١٢(اهلادفة إىل مكافحة اإلرهاب قد ختل ببعض احلقوق املنصوص عليها يف العهد

احلقوق املنصوص عليها يف العهد، وال سيما حق الفرد يف احلرية ويف األمان على شخصه، واحلـق يف                  هذه األحكام ب  
  .حماكمة عادلة، واحلق يف عدم إخضاع أحد للتعذيب أو املعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة
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   اإلجنازات، وأفضل املمارسات، والتحديات، واملعوقات- ثالثاً
 اليت تواجـه    ٢٥ل ، أشار املقرر اخلاص املعين باحلق يف التعليم إىل أن بنن هي من بني البلدان ا               ٢٠٠٥عام  يف    - ٢٩

، وهي استراتيجية تعجيل بادرت     "٢٠٠٥ بلداً حبلول عام     ٢٥محلة تعليم البنات يف     "أكرب الصعوبات يف حتقيق هدف      
كمـا  . )١١٣(٢٠٠٥قيق التكافؤ بني اجلنسني حبلول عام       هبا منظمة اليونيسيف لتكملة االستراتيجيات القائمة ألجل حت       

ويف . )١١٤(أشار إىل أن بنن هي من بني البلدان اليت تفرض فيها رسوم مدرسية على التعليم العام يف املرحلة االبتدائيـة                   
سجيل يف مدارس   ، نوه املقرر اخلاص باجلهود اجلبارة اليت بذلتها بنن واليت أدت إىل ازدياد املعدل العام للت               ٢٠٠٦عام  

 يف املائة يف عام ٥٥ إىل ١٩٩٦ يف املائة يف عام ٤٤ سنة من ١٢ سنوات و٦البنات والبنني الذين تتراوح أعمارهم بني 
وأشـارت منظمـة    . )١١٥( يف املائـة   ١٧ يف املائـة إىل      ٢١، األمر الذي قلل الفجوة القائمة بني اجلنسني من          ٢٠٠١

. )١١٦(٢٠٠٧ يف املائـة يف عـام   ٣٠ يف املائـة إىل  ٢٠تعليم يف امليزانية من     اليونيسيف كذلك إىل زيادة خمصصات ال     
وأشارت أيضاً إىل أن مجيع املدرسني املتعاقد معهم على مستوى اجملتمع احمللي أصبحوا يتقاضون رواتبهم من احلكومة                 

ويف . لتدريب والتوجيه أثناء العملوأنه قد مت إقرار برنامج إعادة تدريبهم والشروع فيه، باالعتماد بصورة رئيسية على ا
 قاعة درس وُشرع يف وضع برنامج لتشييد ٣١١، مت يف إطار برنامج طوارئ تشييد ٢٠٠٧/٢٠٠٨بداية العام الدراسي 

وُشرع يف برنامج للتعلـيم االبتـدائي       .  قاعة يف برنامج طوارئ ثانٍ     ١ ٢٠٠ قاعة درس إضافية، مبا يف ذلك        ٦ ٠٠٠
 دراسة جدوى لربنامج معجل للتعليم االبتدائي مدته ثـالث سـنوات            ٢٠٠٦أجريت يف عام    اخلاص باملتدربني كما    

لألطفال الذين ختلوا عن الدراسة واألطفال الذين تزيد سنهم عن سن التعليم االبتدائي، استناداً إىل اخلربة املكتسبة من                  
  .مبادرات قامت هبا منظمات اجملتمع املدين

 حقوق الطفل مع التقدير بإنشاء مؤسسات جديدة هتدف إىل محايـة وتعزيـز              ، نوهت جلنة  ٢٠٠٦ويف عام     - ٣٠
. )١١٧(حقوق الطفل، ومنها اللجنة الوطنية املعنية حبقوق الطفل، والوحدة الوطنية ملراقبة وتنسيق أنشطة محاية الطفـل               

. )١١٨(االجتـار باألطفـال   أنه مت إنشاء جلان القرى ملكافحة      ٢٠٠٥وذكر أيضاً تقرير ملنظمة اليونيسيف صدر يف عام         
وتشمل أنشطة هذه اللجان زيادة وعي أولياء األمور واألطفال والسكان عامة بقضايا محاية الطفل، واإلبـالغ عـن                  

  .حاالت االعتداء أو االختفاء، ومراقبة إعادة إدماج األطفال املتجر هبم يف القرى عندما يعودون إليها

 لتعزيز القـضاء والنظـام      ٢٠٠٧- ٢٠٠٥لتعذيب بتنفيذ خطة    ، رحبت جلنة مناهضة ا    ٢٠٠٧ويف عام     - ٣١
  .)١١٩(القضائي وباجلهود اليت بذلتها بنن لتحسني أوضاع االحتجاز بدعم من برنامج األمم املتحدة اإلمنائي

وأشارت منظمة اليونيسيف إىل أن النسبة املئوية لألسر املعيشية اليت حتصل على املياه الصاحلة للشرب قد             - ٣٢
 يف املائة، وأن بنن قطعت شوطاً كبرياً على ٧٠,٦ يف املائة إىل ٥٦ت على مدى السنوات العشر املاضية من ازداد

  .)١٢٠(طريق بلوغ الغاية احملددة يف األهداف اإلمنائية لأللفية

   األولويات واملبادرات وااللتزامات الوطنية الرئيسية- رابعاً 
  توصيات حمددة بشأن عملية املتابعة

بت اللجنة املعنية حبقوق اإلنسان من بنن تقدمي املعلومات ذات الصلة خبصوص متابعة توصـيات اللجنـة                 طل  - ٣٣
املتعلقة باستمرار تشويه األعضاء التناسلية لألنثى، وبأوضاع االحتجاز، واللجوء املفرط إىل نظام احلجز، والتعـذيب               
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ؤولني عن إنفاذ القانون مرتكيب تلك االنتهاكات من العقاب على واملعاملة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة، وإفالت املس
وطلبت جلنة مناهضة التعذيب أيضاً معلومات عن مسألة اإلعادة القـسرية والتـسليم، وأوضـاع               . )١٢١(نطاق واسع 

  .)١٢٢(االحتجاز وعن التعديالت اليت أدخلت على مشروع قانون العقوبات وقانون اإلجراءات اجلزائية

   بناء القدرات واملساعدة التقنية- خامساً 
، بأن تفيد بنن من املساعدة التقنية واملاليـة         ٢٠٠٥أوصت جلنة القضاء على التمييز ضد املرأة، يف عام            - ٣٤

املقدمة من اجملتمع الدويل، كما يشري إىل ذلك إعالن ومنهاج عمل بيجني والوثيقة اخلتامية لدورة اجلمعية العامة                 
  .)١٢٣( والعشرين، قصد تيسري تنفيذ االتفاقيةاالستثنائية الثالثة

إطار عمـل   " يف   ٢٠٠٨- ٢٠٠٤وقد وضعت األهداف االستراتيجية الثالثة التالية ذات األولوية للفترة            - ٣٥
 استناداً إىل األولويات الوطنية، واألهداف اإلمنائية لأللفية، واستمرار طائفة )١٢٤("األمم املتحدة للمساعدة اإلمنائية

ضـمان  ‘ ٢‘مكافحة الفقر، وانعدام األمن الغذائي، وضمان محاية البيئة؛         ‘ ١‘: ت الواجب إجياد حل هلا    املشكال
احلصول بشكل منصف على اخلدمات االجتماعيـة األساسيـة ذات النوعيـة اجليدة وتعزيز حقوق اإلنـسان؛              

. راض املنقولة أو غري املنقولة بالعدوىاإليدز واملالريا والسل وسائر األم/مكافحة فريوس نقص املناعة البشرية‘ ٣‘
وعالوة على ذلك، قدمت منظمة اليونيسيف ومنظمة األمم املتحدة للموئل معلومات بشأن براجمهما وأنشطتهما              

  .)١٢٥(اخلاصة ببناء القدرات يف بنن
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Members of Their Families 
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