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 مقدمة  
إىل  2012 أعددددددددددد هددددددددددذا التقريددددددددددر عددددددددددن ال دددددددددد ة املمتدددددددددددة مددددددددددن تشددددددددددرين الثدددددددددداين/نوفمرب -1

 يلي: عماًل مبا 2017 متوز/يوليه
  2006 آذار/مددار  15 املددخر  60/251 لألمددم املتحدددةقددرار اعمعيددة العامددة ،

 واملتعلق إبنشاء جملس حقوق اإلنسان؛
   ْ واملتعلقددد  2007 حزيدددران/ يونيددده 18 قدددراري جملدددس حقدددوق اإلنسدددان املدددخر ،

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

 وأداء اجمللس؛
 2011 حزيران/يونيدددددده 17 املددددددخر  17/119 حقددددددوق اإلنسددددددان مقددددددرر جملددددددس ،

واملتعلددددددق  ملبددددددادا التو يهيددددددة العامددددددة إلعددددددداد املعلومددددددات الدددددد  تددددددد    ددددددمن 
 االستعرام الدوري الشام .

 املنهجية والعملية التشاورية -أوالً  
ر وفقدداً للمبددادا التو يهيددة العامددة الدد  و ددعها جملددس حقددوق اإلنسددان، أ عددد هددذا التقريدد -2

اسددتناداً إىل عمليددة تشدداورية وانيددة هدداملة أسددهمت ك إاارهددا هياكدد  حةوميددة و هددات فاعلددة ك 
اجملتمع املدين ك مجع املعلومدات بددعمم مدن الوكداالت املتخاادة التابعدة لألمدم املتحددة، وبتنسديق 

 من مديرية إدارة السجون ومحاية حقوق اإلنسان التابعة لوزارة العدل والتشريع.
التقريددر قبدد  أن تقددره اللجنددة الوانيددة لرلددد تن يددذ الاددةو  حبدد  تولددت عنددة  ددرباء وقددد  -3

الدوليدددة ك جمدددال حقدددوق اإلنسدددان، الددد  توسدددعت  نسدددما  أعسددداء اجمللدددس االستشددداري الدددوا  
 حلقوق اإلنسان.

واست يد ك هذه العملية من املساعدة التقنية واملاليدة املقدمدة مدن م و دية األمدم املتحددة  -4
ومددن بددراما األمددم املتحدددة اإل ددا ي مددن  لل رانة ونيددةسددامية حلقددوق اإلنسددان واملندمددة الدوليددة ال

  الل تن يذ مشروع حتس  إمةانية الولول إىل العدالة وسب  املساءلة.
اسدتجد مدن تردورات علدت مسدتوا اإلادار املعيداري واملخسسدي لتعزيدز  ويعرم التقريدر مدا -5

اخلردددوات املتخدددذة مدددن أ ددد  تن يدددذ التولددديات املقدمدددة ك إادددار  ومحايدددة حقدددوق اإلنسدددان. ويبددد 
االسددتعرام السددابق وكددذلز اإلاددازات الدد  حتققددت واملمارسددات ال سددلت والتحددد ت واملبددادرات 

 ال  من هأهنا أن تخدي إىل حتس  حالة حقوق اإلنسان علت أرم الواقع.

 تطور اإلطار املعياري واملؤسسي -اثنياً  
الادددةو  الدوليدددة الددد  لددددقت عليهدددا مجهوريدددة بدددنن  دددالل ال ددد ة املشدددمولة إ دددافة إىل  -6

  لتقرير، تتيح ناوص تشريعية وتنديمية عدة توفري محاية أفس  ملختلف ال ئات السةانية.



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

3 GE.17-13458 

 اإلطار املعياري -ألف 
 الدستور -1 

. وحددال عددد  اكتمددال 1990 كددانون األول/ديسددمرب  11 ق دددر   مشددروعان لتنقدديح دسددتور -7
يددد  إىل الربملدددان، ك آذار/مدددار ا ، 2017 لنادددال القدددانوين دون إقدددرار املشدددروع األ دددري الدددذي أ ح 

ليندددددر فيدددده ويقددددره. وهددددو مشددددروع تسددددمن، ك مجلددددة أحةددددا  أ ددددرا، حةمدددداً بشددددأن إل دددداء عقوبددددة 
 اإلعدا .

 التدابري التشريعية األخرى -2 
ينتدددددر اعتمدددداد أ ددددرا،   ددددالل ال دددد ة املشددددمولة  لتقريددددر، اعتمدددددت قددددوان  عدددددة فيمددددا -8

 يلي بياهنا: وفيما
 واملتعلددددق 2016 تشددددرين األول/أكتددددوبر 11 املددددخر  24-2016 القددددانون رقددددم ،

  إلاار القانوين للشراكة ب  القراع  العا  واخلاص ك مجهورية بنن؛
 املعددددددددل  2016 تشدددددددرين األول/أكتدددددددوبر 4 املدددددددخر  16-2016 القدددددددانون رقدددددددم

، واملتعلدددق 2011 هدددبارب/فرباير 28 املدددخر  07-2008 واملةمددد  للقدددانون رقدددم
بقانون اإل راءات املدنيدة والتجاريدة واال تماعيدة واإلداريدة واياسدبية ك مجهوريدة 

 بنن؛
 املعددددددددل  2016 تشدددددددرين األول/أكتدددددددوبر 4 املدددددددخر  15-2016 القدددددددانون رقدددددددم

، واملتعلدددق 2002 حزيران/يونيددده 10 املدددخر  37-2001 واملةمددد  للقدددانون رقدددم
 لقساء ك مجهورية بنن؛بتنديم ا

 واملتعلددددق  خلدمددددة 2016 حزيران/يونيدددده 16 املددددخر  12-2016 القددددانون رقددددم ،
 اجملتمعية ك مجهورية بنن؛

 واملتعلدددددق 2015 كدددددانون األول/ديسدددددمرب  8 املدددددخر  08-2015 القدددددانون رقدددددم ،
 بقانون الر   ك مجهورية بنن؛

 واملتعلددددددق  لندددددددا  ، 2015 نيسددددددان/أبري  2 املددددددخر  18-2015 القددددددانون رقددددددم
 األساسي العا  للوظي ة العمومية؛

 املعددددددددل واملةمددددددد   2015 نيسدددددددان/أبري  2 املدددددددخر  19-2015 القدددددددانون رقدددددددم
، واملتعلدددددق بقدددددانون 1986 أيلول/سدددددبتمرب 26 املدددددخر  014-86 للقدددددانون رقدددددم

 املعاهات التقاعدية املدنية والعسةرية؛
 واملتعلددددددق بقددددددانون 2015 آذار/مددددددار  20 املددددددخر  07-2015 القددددددانون رقددددددم ،

 اإلعال  واالتاال ك مجهورية بنن؛
 واملتعلددددق  لبدددد  2014 أيلول/سددددبتمرب 30 املددددخر  22-2014 القددددانون رقددددم ،

 اإلذاعي الرقمي ك مجهورية بنن؛
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 واملتعلددددق  التادددداالت 2014 متوز/يوليدددده 9 املددددخر  14-2014 القددددانون رقددددم ،
 ؛اإللة ونية واخلدمات الربيدية ك مجهورية بنن

 واملتعلدددددق 2013 تشدددددرين الثددددداين/نوفمرب 25 املدددددخر  06-2013 القدددددانون رقدددددم ،
  لقانون االنتخايب ك مجهورية بنن؛

 واملتعلددددق بتحديددددد 2013 أيلول/سددددبتمرب 3 املددددخر  09-2013 القددددانون رقددددم ،
 اخلريرة االنتخابية ومراكز االق اع ك مجهورية بنن؛

 واملتعلدددق بقدددانون 2013 آل/أغسدددرس 14 املدددخر  01-2013 القدددانون رقدددم ،
 اخلالة واململوكة للدولة ك مجهورية بنن؛العقارات 

 واملتعلددددددق بقددددددانون 2013 آذار/مددددددار  18 املددددددخر  15-2012 القددددددانون رقددددددم ،
 اإل راءات اعنا ية ك مجهورية بنن؛

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

 واملتعلدددددق إبنشددددداء 2013 هدددددبارب/فرباير 15 املدددددخر  05-2013 القدددددانون رقدددددم ،
الوحدددات اإلداريددة ايليددة ك مجهوريددة بددنن ونيةلهددا التنديمددي ولددالحيا ا وسددري 

 عملها.
وي نتددددر سدددن بعدددا النادددوص القانونيدددة الددد  اعتمددددت، وهدددي القدددوان  املتعلقدددة بتحديدددد  -9

التقنيددات الرقميددة ك مجهوريددة بددنن، واملنددااق االقتاددادية األهددخاص الربيعيدد ، وقددانون اسددتخدا  
اخلالة، وتعزيز ومحاية حقوق األهخاص ذوي اإلعاقة. وهنا  نادوص أ درا ك ادور االعتمداد 

 يلي: تشم  مشاريع قوان  بشأن ما
 القانون اعنا ي؛ 
 االجتار  ألهخاص؛ 
 ندا  السجون؛ 
 .إنشاء هيئات متخااة ك إدارة السجن 

يزاً ملختلف التددابري التشدريعية املتخدذة، ا دذت إ دراءات تنديميدة عددة  دالل ال د ة وتعز  -10
 يلي: املشمولة  لتقرير. وهي تشم  ما

 واملتعلدددق إبنشددداء 2015 نيسدددان/أبري  13 املدددخر  161-2015 املرسدددو  رقدددم ،
 املعهد الوا  للنهوم  ملرأة ولالحياته وهيةله التنديمي وسري عمله؛

 واملتعلدددق برريقدددة تن يدددذ  2014 أ ر/مدددايو 6 املدددخر  315-2014 املرسدددو  رقدددم
واملتعلددق إبنشدداء عنددة  2013 هددبارب/فرباير 15 املددخر  36-2012 القددانون رقددم

 بنن حلقوق اإلنسان؛
 يالددذي يرسدد 2012 تشددرين الثدداين/نوفمرب 6 املددخر  416-2012 املرسددو  رقددم 

 الر  . القواعد واملعايري املربقة علت مراكز إيواء ومحاية
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 تدابري السياسة العامة -ابء 
اعتمددددت تددددابري عددددة ك جمدددال السياسدددة العامدددة وو دددعت مو دددع التن يدددذ. وهدددي تشدددم   -11
 يلي: ما

  فسدداًل عدددن تسدددمية  2016 لمقااعددات اعديددددة ك عدددا لاملراكدددز اإلداريدددة حتديددد
 028-97 رقددددممددددن القددددانون  8 ايددددافد  اسددددتناداً إىل املعددددايري الددددواردة ك املددددادة

واملتعلددق بتنددديم إدارة األقدداليم ك مجهوريددة  1999 كددانون الثاين/يندداير  15 املددخر 
 بنن؛

  ؛13/25 القرارمن أ   تن يذ  2015ك عا  و ع  رة العم  الوانية 
 سددددددددددديما بشدددددددددددأن اجتاهدددددددددددات ال قدددددددددددر ك بدددددددددددنن ك ال ،إاددددددددددداز دراسدددددددددددات عددددددددددددة 

د   األسر املعيشدية؛  ؛ وانعدا  املساواة واالستقرال ك2015-2007 ال  ة
 والقراعات الر يسية ك اقتااد بنن؛

  بشدددددأن ، 2016للتقيددددديم للمدددددرة الرابعدددددة ك أيلول/سدددددبتمرب تندددددديم األ   الوانيدددددة
 مو وع "استخدا  نتا ا التقييمات لت يري ظروف معيشة السةان"؛

 ك كددددددددددددانون 2021-2016 اعتمدددددددددددداد بددددددددددددراما العمدددددددددددد  احلةددددددددددددومي لل دددددددددددد ة ،
مشدددروعاً  95مشدددروعاً ر يسدددياً و 45 ويتدددألف الدددرباما مدددن .2017 الثاين/ينددداير
إ دددراء مدددن إ دددراءات إلدددالي املخسسدددات. ويرمدددي بدددراما العمددد   19قراعيددداً و

احلةددددومي إىل تعزيددددز الدوقراايددددة واإلدارة الرهدددديدة، وحتقيددددق التحددددول ا يةلددددي ك 
 االقتااد وحتس  ظروف معيشة السةان؛

 ميثددداق واددد  للحدددوار اال تمددداعي ، علدددت 2016 آل/أغسدددرس 3 التوقيدددع، ك
 ب  احلةومة والنقا ت؛

  إعددداد  رددة العمدد  الوانيددة للقسدداء علددت أسددوأ أهددةال عمدد  األا ددال ك بددنن
 (؛2015 -2012)

  ملةافحة التمييز العناري؛2014 إعداد  رة عم  وانية ك عا ، 
 ( ؛2018 -2009إعداد اخلرة الوانية للتنمية الاحية) 
 ؛ واعتمداد 2014 اعتماد السياسة الوانية حلماية الر د ، ك تشدرين األول/أكتدوبر

 . 2014 السياسة الوانية لتروير قراع العدالة، ك تشرين األول/أكتوبر

 الصكوك الدولية اليت ُصدق عليها -جيم 
 ل در ق علت لةو  إقليمية ودولية عدة فيما يلي بياهنا: -12

 ؛2017 نيسان/أبري  26 معاهدة جتارة األسلحة ك 
 ؛2017 نيسان/أبري  25 ات اقية الذ ا ر العنقودية ك 
 ؛(6)34 اإلعالن املناوص عليه ك املادة 
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  املتعلددق إبنشدداء و الربوتوكددول امللحددق  مليثدداق األفريقددي حلقددوق اإلنسددان والشددعول
 ؛2014 ايةمة األفريقية حلقوق اإلنسان والشعول، ك أيلول/سبتمرب

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

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

 ؛تعدي  ندا  روما األساسي املعتمد ك كمباال 
   الربوتوكدددددول اال تيددددداري الثالددددد  الت اقيدددددة حقدددددوق الر ددددد  املتعلدددددق إب دددددراء تقدددددد

 البالغات؛
  الربوتوكدددول اال تيددداري للعهدددد الددددويل اخلددداص  حلقدددوق االقتادددادية واال تماعيدددة

 والثقافية الذي أرست إ راء تقد  البالغات؛
  أسرهم.االت اقية الدولية حلماية حقوق مجيع العمال املها رين وأفراد 

 املؤسسات املكلفة بتعزيز ومحاية حقوق اإلنسان -دال 
ع دددزز اإلادددار املخسسدددي عدددن اريدددق إنشددداء هياكددد  ومخسسدددات معنيدددة حبقدددوق اإلنسدددان،  -14
 يلي بياهنا: فيما

  عمدددددداًل  لقددددددانون 2013 إنشدددددداء "ا يئددددددة الوانيددددددة ملةافحددددددة ال سدددددداد" ك عددددددا ،
، واملتعلدددق مبةافحدددة 2011 تشدددرين األول/أكتدددوبر 12 املدددخر  20-2011 رقدددم

 ال ساد واعرا م األ را ذات الالة ك مجهورية بنن؛
  ،تنادددديض أعسدددداء ا يئددددة الوانيددددة املةل ددددة بشددددخون التبدددد  علددددت الاددددعيد الدددددويل

 ؛2017 عا 
  لمقااعات السابقة.ل املراكز اإلداريةإنشاء فروع ملةتض أم  املدامل ك 

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

 تعزيز ومحاية حقوق اإلنسان على أرض الوااع وتنفيذ االلتزامات الدولية -اثلثاً  
 مااً للتمتع ال علي حبقوق اإلنسان، ا ذت بنن إ دراءات عددة ترمدي، مدن  هدة، إىل  -16

اللتزامدددات الددد  تعهددددت اواعيدددة التقيدددد  إىل  ،تعزيدددز ومحايدددة حقدددوق اإلنسدددان، ومدددن  هدددة أ دددرا
 . 2012 بتن يذها لدا عرم التقرير املقد  ك إاار عملية االستعرام الدوري الشام  لعا 
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 ومحاية حقوق اإلنسان على أرض الوااع تعزيز -ألف 
 احلقوق املدنية والسياسية -1 

 احلق ك احلياة والسالمة البدنية  
تقيددداً  اللتددزا  الناهددل عددن التاددديق علددت الربوتوكددول اال تيدداري الثدداين امللحددق  لعهددد  -17

توالددددد  بدددددنن ا دددددادف إىل إل ددددداء عقوبدددددة اإلعددددددا ، و  الددددددويل اخلددددداص  حلقدددددوق املدنيدددددة والسياسدددددية
مشاورا ا من أ   إااز واعتماد القانون اعنا ي اعديد، الذي تدن  أحةامده علدت إل داء عقوبدة 

 اإلعدا .
، قدددررت ايةمدددة 2016 كدددانون الثاين/ينددداير  21 ، املدددخر DCC 16-020ومبو دددض القدددرار  -18

اخلددداص  حلقدددوق الدسدددتورية أن "بددددء ن ددداذ الربوتوكدددول اال تيددداري الثددداين امللحدددق  لعهدددد الددددويل 
ا ددادف إىل إل دداء عقوبددة اإلعدددا ، بعددد التاددديق عليدده يبردد  مجيددع األحةددا  و  املدنيددة والسياسددية

 القانونية ال  تن  علت اإلعدا  عقوبًة".

 املهينة الالإنسانية أو العقوبة القاسية أو مةافحة التعذيض وغريه من  رول املعاملة أو  
، الدددذي  دددري اعتمددداده، تعري ددداً للتعدددذيض و دددر  هدددذه يتسدددمن مشدددروع القدددانون اعندددا ي -19

 املمارسة.
، واملتعلدق 2013 آذار/مدار  18 املدخر  15-2012 ومتث  بعدا أحةدا  القدانون رقدم -20

بقددانون اإل ددراءات اعنا يددة ك مجهوريددة بددنن،  رددوة ملموسددة علددت لددعيد احدد ا  املبددادا العامددة 
لإل ددددددراءات اعنا يددددددة ك جمددددددال مةافحددددددة التعددددددذيض. ووةددددددن اإلهددددددارة، علددددددت سددددددبي  املثددددددال، إىل 

ي  دددددت الدولدددددة ومندمدددددات اجملتمدددددع املددددددين تعمددددديم القدددددانون  خل. وملإ، 808، و147، و59 املدددددواد
 املذكور لتعزيز استيعابه ب  املواان .

 االحتجاز أو اع  
بددذلت  هددود مددن أ دد  حتسدد  ظددروف العدديت ك السددجون والتخ يددف مددن اكتداظهددا،  -21

دة ويشددددم  ذلددددز إ ددددراء دراسددددات لتحسدددد  األو دددداع ك السددددجون القدوددددة وبندددداء سددددجون  ديدددد
 وجتهيزها.

وتتاي لألهخاص مسلويب احلرية  ماات قسا ية عدة منذ أن و دع قدانون اإل دراءات  -22
اعنا يددددة، ويشددددم  ذلددددز إنشدددداء دا ددددرة احلددددر ت واالحتجدددداز، وتعيدددد  قسدددداة احلددددر ت واالحتجدددداز 

 وإنشاء اللجنة الوانية للتعويا عن االحتجاز غري القانوين.
أو دددداع الدددد  تقا ددددر مددددع ذلددددز، عددددن حدددد  مشددددةلة رداءة وب سدددد  مجيددددع هددددذه التدددددابري،  -23

االحتجددداز حدددداًل هنا يددداً، تسددددك التخ يدددف مددددن اكتددددا  السددددجون إىل حدددد كبددددري و  يدددف معددددااة 
 السجناء إىل حد ما.

 االجتار  لبشر والرق واملمارسات الشبيهة  لرق  
 قوق الر  .و عت بنن قانواً بشأن الر     مر ن األحةا  الواردة ك ات اقية ح -24
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وين  هذا القانون علت اعرا م ال  يقع األا ال  حية  ا ويعاقدض عليهدا، ومدن ذلدز  -25
الرقسدية، واالجتدار  ألا دال، والتسدول، والتخلدي  و روة قت  املواليد امل ردة أو ،التحرش اعنسي

وغريها مدن املدواد  واستخدا  األا ال ك االجتار  ملخدرات ،عن األا ال، والقت ، والزواج املبةر
 ،واسدددت الل األا دددال ك املدددواد اإل حيدددة ،وتشدددويه األعسددداء التناسدددلية األنثويدددة ،املخددددرة وتعاايهدددا

 واستخدا  األا ال ك النزاعات املسلحة. ،ووربء البهيمة ،واملي  اعنسي إىل األا ال
 وهذا القانون م عمَّم  ك مجيع أحناء اإلقليم الوا . -26
السدددحا   أمدددا ،هدددخاص عددددة مدددن املتجدددرين  ألا دددال للمالحقدددة القسدددا يةوقدددد  سدددع أ -27

 فتتعهدهم  لرعاية دور استقبال اتبعة للدولة و/أو القراع اخلاص.
وبدددعمم مددن الشددركاء التقنيدد  واملددالي ، هددرعت بددنن ك اعتمدداد قددانون و رددة عمدد  بشددأن  -28

  ومالحقة اعناة.االجتار  لبشر من أ   منع هذه املمارسة ومحاية السحا 

 حرية الرأي والاحافة والتعبري  
تعدددزَّزت حريدددة الدددرأي والادددحافة والتعبدددري  دددالل ال ددد ة املشدددمولة  لتقريدددر  عتمددداد قدددانون  -29

 لإلعال  واالتاال.
 يلي: وين  هذا القانون ك مجلة أمور علت ما -30

 إل اء جتر  املخال ات الاح ية؛ 
 علومات اإلدارية؛حاول مجيع املواان  علت امل 
 محاية الر   واملراهق واح ا  هخاية اإلنسان؛ 
 محاية اخلاولية واف ام الرباءة؛ 
 .احلق احلاري للشخ  ك لورته وحتديد أو ه استخدامها 

 سج  رأي. يعد هنا  ك بنن اليو  أي لح ي حمتجز أو وبناء علت ذلز، مل -31
والدرأي والتعبدري ك بدنن. فقدد حةمدت ايةمدة ويعزز اال تهاد القسا ي حريدة الادحافة  -32

 22 ، املدددددددخر CH1.Civ.Mod-019/17 االبتدا يدددددددة ك كوتوندددددددو )الدر دددددددة األوىل(، ك احلةدددددددم رقدددددددم
، علت ر يس ا يئة العليا لوسا ط اإلعال  السمعية البارية واالتاال، آد  بدوين 2017 أ ر/مايو

ات اعماعة املالية األفريقية لشدركة إيدد ل ( مليون فرنز من فرنة50تيسي، بدفع مبلغ مخس  )
بروديةسدديون ايدددودة املسددخولية كتعددويا ك إاددار القسددية املتعلقددة   دداذ تدددابري حت ديددة ك حددق 

 يت ك" التل زيونية. - قناة "سيةا

 عد  التمييز  
 يلي: ك ذلز ما تعزز مبدأ عد  التمييز، املةر  ك الدستور،  عتماد قوان  عدة، مبا -33

 واملتعلدددددق بتعزيدددددز 2017 نيسدددددان/أبري  13 املدددددخر  06-2017 القدددددانون رقدددددم ،
 ومحاية حقوق األهخاص ذوي اإلعاقة؛
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 واملتعلدددددق 2015 كدددددانون األول/ديسدددددمرب  8 املدددددخر  08-2015 القدددددانون رقدددددم ،
 بقانون الر  .

 24 املدددخر  07-2002 القدددانون رقدددمملواءمدددة وهندددا  كدددذلز مشدددروع  ك ادددور االعتمددداد  -34
واملتعلددددق بقددددانون األحددددوال الشخاددددية واألسددددرة، يرمددددي إىل القسدددداء علددددت  2004 آل/أغسددددرس

 الت ريق ب  األا ال الشرعي  واألا ال غري الشرعي  ك املعاملة.
، بتَّدددددددت ايةمدددددددة 2014 أيلول/سدددددددبتمرب 16 ، املدددددددخر DCC 14-172ومبو دددددددض القدددددددرار  -35

 23 املددددددخر  17-65 مدددددن القدددددانون رقدددددم 18و 13و 2-12و 8 الدسدددددتورية ك دسدددددتورية املدددددواد
، واملتعلدددددق بقدددددانون اعنسدددددية السددددداري ك مجهوريدددددة بدددددنن. ورأت هدددددذه ا يئدددددة 1965 حزيران/يونيددددده

يتعلددق مبددنح  نسددية بددنن  القسددا ية العليددا أن هددذه املددواد "تسددع فددوارق، مددن دون أن تربرهددا، فيمددا
ييزيددة ألهنددا تنتهددز مبدددأ املسدداواة بدد  الددزواج". وعليدده، تعتددرب مت النسددض أو اكتسددانا  لددوالدة أو أو

 الر   واملرأة.

 احلقوق االاتصادية واالجتماعية والثقافية -2 

 ومواتيةالتمتع بشرورب عم  عادلة  احلق ك العم  وك  
، واملتعلددددق 1998 كددددانون الثاين/يندددداير  27 املددددخر  004-98 ي ددددنقَّح حاليدددداً القددددانون رقددددم -36

االت اقيدددات املتعلقددة  لعمددد  وهدددرورب العمددد   املزمدددع إ را هدددات بقددانون العمددد . وتشدددم  التجديدددا
 وتسوية منازعات العم .

ددذت تدددابري حمددددة مددن أ دد  تشددجيع عمالددة الشددبال. ويددذكر مددن بدد  هددذه التدددابري،  -37 ا خ
الرباما ال  تن ذها الدولة عن اريق الوكالة الوانية للنهوم  لعمالة، وتسدهيالت احلادول علدت 

ما مددنح القددروم البال ددة الادد ر لل ئددات األهددد فقددراً، والاددندوق الددوا  للنهددوم قددروم، وبددرا
 بنن.مجهورية بعمالة الشبال، وإنشاء هيئة وانية للشبال املتروع  من أ   التنمية ك 

وب سدددد  تن يددددذ  تلددددف هددددذه التدددددابري، متةنددددت الوكالددددة الوانيددددة للنهددددوم  لعمالددددة، ك  -38
 يلي: ، من حتقيق ما2016 عا 

 ؛2015 متدر ً من دفعة عا  494 6 متديد عقود العم  لد 
 متدرل است ادوا من براجمها؛ 000 2 توظيف قرابة 
  تشددد ي  تسدددعة مدددن مراكدددز تشدددجيع األعمدددال التجاريدددة الددد  متثددد  مراكدددز للمدددوارد

 مةرسة للعمالة؛
  حتويدد  ثالثددة مراكددز لتشددجيع األعمددال التجاريددة إىل مراكددز احتسددان ستستسدديف

 هركة جتارية ملدة عام . 200 حوايل
 000 40 إىل 625 31 ، ارت ع احلد األدىن لأل ور من2014 نيسان/أبري  17 وك -39

 ك املا ة. 26.48 وث  ز دة قدرها فرنز من فرنةات اعماعة املالية األفريقية، ما
وجتددددرا ا تبددددارات تنافسددددية لتعيدددد  مددددوظ   حةددددومي  ك  تلددددف قراعددددات األنشددددرة  -40
 نية.امله
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 احلقوق النقابية  
ار  احلقوق النقابية حبرية وفقاً للندم السارية. -41  مت 
، 2016 آل/أغسرس 3 وو  ع إاار وا  للحوار اال تماعي من  الل التوقيع، ك -42

علدددت ميثددداق واددد  للحدددوار اال تمددداعي بددد  احلةومدددة واجمللدددس الدددوا  ألر ل العمددد  والنقدددا ت 
 العمالية.

ويرمددي هددذا امليثدداق، ك مجلددة أمددور، إىل منددع وإدارة النزاعددات اال تماعيددة وفقدداً للقددوان   -43
واللدددوا ح واالت اقدددات اعماعيدددة، وإىل تعزيدددز العمليدددة الدوقراايدددة فسددداًل عدددن تعزيدددز اإلدارة الرهددديدة 

 اإلدارات العامة واخلالة.دا   
 اعية للحوار اال تماعي.و إل افة إىل ذلز، أ نشئت ك ك  وزارة، عنة  قر -44
 والت اوم اعماعي ب  احلةومة واملندمات النقابية. للتشاوروهنا  أيساً عنة وانية  -45

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

 األساسية.

 احلق ك املياه  
، ميداه الشدرلبذل اعهود لتحس  فرص السدةان ك احلادول علدت ال تة  الدولة عن  -47

بدعم من الشركاء التقني  واملالي . وحتقيقاً  ذه ال اية، حت  ر آ ر عدة ك عدد من البلدات الد  
 فيها احلاول علت املياه. ياعضيزال  ال

لشدركة الوانيدة عن اريق ا مياه الشرلويتزايد سنو ً، عدد السةان الذين حيالون علت  -48
للميدداه. وتشددري إحادداءات حديثددة علددت و دده الدقددة إىل أن عدددد املشدد ك  ك هددبةة توزيددع امليدداه 

 . 2015 ك عا  146 720 2 إىل 2014 ك عا  903 637 2 الوانية ارت ع من
 و إل افة إىل ذلز، ت س  بعا األسر ح ر اآل ر كمادر للحاول علت املياه. -49
 هوداً كثدرية ت بدذل. غدري أن احلادول علدت امليداه دون انقرداع ونوعيدة  أنالقول و اللة  -50

 حتد ً ينب ي الت لض عليه.يزاالن وثالن  هذه املياه ال

 احلق ك ال ذاء  
 دديم مددن األهددداف اإل ا يددة لألل يددة الدد  ترمددي -1 ، حققددت بددنن ال ايددة2014 ك عددا  -51

 1990 بددددد  وع إىل النادددددف ك ال ددددد ة مددددداإىل   ددددديا نسدددددبة السدددددةان الدددددذين يعدددددانون مدددددن اعددددد
يعةددس  ك املا ددة،  ددا 11.2 قدددرت نسددبة السددةان الددذين يعددانون مددن اعددوع حبددوايلإذ ، 2015و

 تسجي  قدر من النمو االقتاادي.
ك املا دددة ك املتوسدددط(  دددالل السدددنوات  5ويعدددود معددددم ال سددد  ك حتقيدددق هدددذا النمدددو ) -52

 األ رية إىل األداء الزراعي.
 تزال حالة األمن ال ذا ي تدعو للقلق. وعلت الرغم من هذه اإلاازات، ال -53
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فبددددنن تاددددنف حددددم اآلن  ددددمن أمددددم العددددامل الدددد  تشددددهد انتشددددار اعددددوع بنسددددبة عاليددددة.  -54
، أظهددرت الدراسددة االستقاددا ية الوانيددة بشددأن التحليدد  الشددام  ملددواان السددعف 2013 عددا  وك

ال تسددتهلز مددن ال ددذاء مددا ية ددي ملا ددة مددن األسددر املعيشددية ك ا 23 وحالددة األمددن ال ددذا ي أن لددد
 حبياة لحية وم عمة  لنشارب.لتنعم 
و إل ددافة إىل ذلددز، تتةبددد بددنن " سددا ر" ك جمددال التنميددة البشددرية تنددال مددن إمةاا ددا  -55

ك ذلز فرص احلاول علت ال دذاء،  ك املا ة بسبض انعدا  املساواة بشم و وهه، مبا 35 بنسبة
  علها تعجز عن حتقيق االكت اء الذايت ال ذا ي. و ماوه

 احلق ك السةن وإدارة ال بة  
ت وق احلا ة إىل السةن حجم املعروم ك بدنن بةثدري. فسدةان بدنن، سدواء ك املندااق  -56

 احلسرية، يوا هون حم اآلن مشاك  ك احلاول علت السةن. الري ية أو
ذت احلةومة مبادرات  -57  تةن كلها موفقة. لتشجيع السةن اال تماعي لةنها ملوقد ا َّ
وملوا هدددة مسدددار ت ألدددحال املسددداكن املدددخ رة، قدددد  ندددوال ك الربملدددان مشددداريع قدددوان   -58

هدددددددددددذا اإلادددددددددددار، هدددددددددددرعت اللجندددددددددددة القانونيدددددددددددة، مندددددددددددذ تشدددددددددددرين  لتندددددددددددديم هدددددددددددذا القرددددددددددداع. وك
 ك بنن.، ك دراسة مشروعْي قانون  لتنديم اإل ارات 2015 األول/أكتوبر

اخلالدة واململوكدة للدولدة اعديدد ت يدريات حقيقيدة نددف  مد  العقدارات وتسمن قانون  -59
 .العقاراتاحليازة عن اريق إنشاء هيئات  ديدة إلدارة 

دددنت قواعدددد تندددديم املنازعدددات بشدددأن ال -60 اململوكدددة للدولدددة مدددن  دددالل إرسددداء  عقددداراتوح سر 
، وو ددع إاددار  ديددد عقدداراتمرحلددة متهيديددة تسددبق لدددور احلةددم وندددا   ديددد لتقدداد  دعدداوا ال

 اململوكة للدولة. عقاراتلتن يذ األحةا  املتعلقة  ل
و إل ددافة إىل ذلددز، اسددت حدثت وسددا    ديدددة إلثبددات امللةيددة، وهددي هددهادة ملةيددة  -61

 رات الري ية.وههادة العقاالعقار 

 احلق ك الاحة  
تعمدد  احلةومددة علددت إن دداذ احلددق ك الاددحة مددن  ددالل تربيددق سياسددة  دددف إىل تعزيددز  -62

القدددددرات ا يةليددددة ك املنددددااق احلسددددرية واملنددددااق الري يددددة، وإىل حتسدددد  فددددرص مجيددددع السددددةان ك 
 احلاول علت الرعاية الاحية و ودة اخلدمات الاحية.

ة الادددحية الوانيدددة علدددت مسدددتو ت ا دددر  اإلداري الثالثدددة وهدددي املسدددتوا وت ربَّدددق السياسددد -63
 املركزي ومستوا املقااعات ومستوا الةياات املعنية بتن يذ الرباما الاحية )املنرقة الاحية(.

 وقد حتققت اإلاازات التالية  الل ال  ة املشمولة  لتقرير: -64
  لدددعيد املقااعدددات )أوميددده وبورغدددو تعزيدددز وحتسددد  مخسدددة مراكدددز استشددد ا ية علدددت

 وأاتكورا وزو ومونو(؛



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

GE.17-13458 12 

 ونتيجددددة لددددذلز، يزمددددع  .إنشدددداء سددددت مدددددير ت  ديدددددة للاددددحة ك املقااعددددات
ومستشددددد ت  دددددامعي ك ك املقااعددددات سدددددتة مراكددددز استشددددد ا ية  ديددددددة  إنشدددداء
 كاالك؛  - أبومي

  حتسدددد   دددددمات الرعايددددة وال حدددد  املقدمددددة للمادددداب  ب ددددريو  نقدددد  املناعددددة
 رية/اإليدز؛البش

  توفري العالج اجملاين ملندع انتقدال فدريو  نقد  املناعدة البشدرية/اإليدز مدن األ  إىل
 الر  ؛

  ؛الاحية الوظي يةز دة عدد املنااق 
 االستمرار ك إ راء العمليات القيارية جمااً؛ 
  للنسدددداء اجملانيددددة تددددوفري  دددددمات الرعايددددة الن سددددية اال تماعيددددة والرعايددددة الاددددحية

 بناسور الوالدة؛ املاا ت
 ا تةاليف الرعاية التوليدية ورعاية املواليد ك احلاالت الرار ة؛   
   تن يددذ  رددة سددريعة ملةافحددة املددالر  ندددف تقلددي  الوفيددات النامجددة عددن املددالر

 ؛2025 ك املا ة حبلول عا  25 بنسبة
 لنسدددداء تددددوفري الرعايددددة اجملانيددددة لألا ددددال املادددداب   ملددددالر  حددددم سددددن اخلامسددددة ول

 احلوام ؛
 االستمرار ك تعهد مر ت الس   لعالج جمااً؛ 
 ز دة ميزانية الاندوق الاحي اخلاص  يتا  ؛ 
 إنشاء الوكالة الوانية للحماية اال تماعية؛ 
  التوزيدددع السدددنوي للناموسددديات املعاعدددة مببيددددات احلشدددرات املديددددة امل عدددول علدددت

 مجيع األسر املعيشية؛
 ة ك بعا املنااق ال  تتوان فيها املالر ؛رش األماكن امل لق 
 توسيع نراق التلقيح حسض نوع اللقاحات؛ 
 .اعتماد التعاقد/اإلدارة القا مة علت النتا ا 

وترمدددي  تلدددف هدددذه التددددابري الددد  ا دددذ ا احلةومدددة إىل حتسددد  فدددرص مجيدددع السدددةان ك  -65
 معااة من احلرمان.سيما ال ئات األهد  احلاول علت الرعاية الاحية، وال

 احلق ك التعليم  
وفت بنن علت حنو تدر ي علت مدا السنوات العشر املا ية  لتزامها فأاتحت التعليم  -66

للجميددددع. و إل ددددافة إىل  تلددددف املدددددار  واملخسسددددات الدددد  أنشددددأ ا الدولددددة، يعمدددد  عدددددد مددددن 
 يم.املخسسات اخلالة إىل  انض الدولة من أ   إعمال احلق ك التعل

 وال تزال سياسة التعليم اجملاين مستمرة وهي تشم  التعليم العايل. -67
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وب س  براما النها القا م علت الة اءة، املربقة ك الندا  التعليمي، يسدتريع الردالل  -68
املشدداركة بدددور فعددال ك العمليددة التعليميددة مددن أ دد  اسددتيعال امل دداهيم علددت حنددو أفسدد . و لتددايل، 

 هذه الرباما هو أن يةتسض التلميذ معارف وك اءات يربقها ك احلياة اليومية.فإن ا دف من 
وتلتددز  بددنن بتن يددذ الددرباما وتنددديم اعامعددات وفقدداً للنمددوذج األكددادوي القددا م علددت نيدد   -69

هددددهادة اإل ددددازة فاملا سددددتري   الدددددكتوراه. وقددددد  ت ندددددا  الليسانس/املا سددددتري/الدكتوراه وثدددد  
 ي الدويل املوحد لرباما التةوين ال  تعر ها مخسسات التعليم العايل كافة.اإلاار املر ع

وأد دد  تعدددي  علددت  ريرددة املخسسددات اعامعيددة. وقد لر دد  عدددد اعامعددات احلةوميددة مددن  -70
بسدددبض  2017-2016 إىل أربدددع ك املوسدددم الدراسدددي 2016-2015 سدددبع  امعدددات ك عدددا 

 تاحة و ودة براما التةوين املعرو ة.اإلدارة العقالنية وال عالة للموارد امل
وعلددت املسددتوا األكددادوي، أاتحددت بعددا اإللددالحات إقددرار عدددد مددن بددراما التةددوين  -71

 ال  ن ذ ا مخسسات التعليم العايل اخلالة.
ويسهر اجمللس الوا  للتعليم علت التقيد  ملعدايري ك جمدال التعلديم. ومبو دض قدرار جملدس  -72

، قدددررت احلةومدددة إنشددداء عندددة تقنيدددة مةل دددة بتن يدددذ ورلدددد 2016 أ ر/مدددايو 11 الدددوزراء، املدددخر 
 .إدارة ندا  التعليمإ راءات إلالي 

 احرتام االلتزامات الدولية -ابء 
متسدددي بدددنن ك عمليدددة مواءمدددة تشدددريعا ا الوانيدددة مدددع املعدددايري الدوليدددة مدددن  دددالل اعتمددداد  -73

  تلف القوان  املذكورة أعاله.
 بنن  الل ال  ة املر عية، التقارير التالية املو هة إىل هيئات املعاهدات:وقدمت  -74

  التقريدددر اعدددامع )للتقدددارير الدوريدددة الثالددد  والرابدددع واخلدددامس( بشدددأن تن يدددذ ات اقيدددة
 حقوق الر  ؛

  التقريدددددر الددددددوري الثددددداين بشدددددأن تن يدددددذ العهدددددد الددددددويل اخلددددداص  حلقدددددوق املدنيدددددة
 والسياسية.

 اً التقارير التالية:وقدمت بنن أيس -75
  التقرير األويل والتقريدر اعدامع للتقدارير الدوريدة بشدأن تن يدذ الربوتوكدول اال تيداري

امللحدق  ت اقيددة حقددوق الر دد  بشددأن بيدع األا ددال واسددت الل األا ددال ك الب دداء 
 املواد اإل حية؛ وك

  وتوكدول اال تيداري التقرير األويل والتقريدر اعدامع للتقدارير الدوريدة بشدأن تن يدذ الرب
 املسلحة؛ النزاعاتالت اقية حقوق الر   بشأن اه ا  األا ال ك 

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

ومتلز بنن حالياً إااراً للتعاون مع ايةمدة اعنا يدة الدوليدة مدن  دالل اعتمداد  ل رابدع  -76
 ك قانون اإل راءات اعنا ية. ا عشر مةر  
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 التعاون مع اآلليات الدولية حلقوق اإلنسان -رابعاً  
  الل ال  ة املشمولة  لتقرير، استقبلت بنن اآلليات التالية: -77

  ايةمتددددد   مسدددددج  آليدددددة األمدددددم املتحددددددة آليدددددة لتادددددريف أعمدددددالز رة قدددددا  ندددددا
. وتندددرج هددذه الددز رة ك إاددار مرا عددة 2017 ك أ ر/مددايو اعنددا يت  الدددوليت 

 االت اق اإلااري املتعلق  لسجناء الرواندي  الذين استقبلتهم بنن؛
 ال د ة تنديم نددوة أفريقيدة عدن املددافع  عدن حقدوق اإلنسدان، مبديندة كوتوندو، ك 

،  لشدددراكة مدددع مقدددررة االحتددداد 2017 نيسدددان/أبري  1 آذار/مدددار  إىل 27 مدددن
 األفريقي اخلالة املعنية  ملدافع  عن حقوق اإلنسان؛

  كدددانون   11 إىل 8 اللجندددة ال رعيدددة ملندددع التعدددذيض ك ال ددد ة مدددنز رة قامدددت ندددا
حتسددد   . وقددددمت ك إادددار هدددذه الدددز رة تولددديات مدددن أ ددد 2016 الثاين/ينددداير

 ظروف العيت ك السجون والتخ يف من اكتداظها؛
  املقددررة اخلالددة املعنيددة مبسددألة بيددع األا ددال واسددت ال م ك الب دداء ز رة قامددت نددا

تشدددددددددرين  8إىل  تشدددددددددرين األول/أكتدددددددددوبر 28 واملدددددددددواد اإل حيدددددددددة ك ال ددددددددد ة مدددددددددن
تها وو عت  رة عم  وانية لتن يذ التوليات ال  قددم، 2013الثاين/نوفمرب 
 املقررة اخلالة.

وجتددددد بدددنن التزامهدددا أيسددداً مبوالدددلة وتعزيدددز تعاوهندددا مدددع هيئدددات املعاهددددات واإل دددراءات  -78
وةدن، أي الدض ز رة يقدد  إليهدا مدن هيئدات  مدرة أ درا  ن تددر ،  سدرع مدا وتتعهداخلالة، 

 األمم املتحدة املعنية حبقوق اإلنسان.

مررر   لتزامرررات املنةثقرررة عررر  اجلولرررة الثانيرررةمتابعرررة وتنفيرررذ التوصررريات واال -خامساً  
 االستعراض الدوري الشامل

يقتسي تن يذ التوليات املنبثقة عن اعولة الثانية مدن االسدتعرام الددوري الشدام  ا داذ  -79
إ راءات ميدانية من أ   حتس  أو اع السدةان كافدة ك مجيدع جمداالت حقدوق اإلنسدان. وهدذا 

 ت ت ي  الحتيا ات ا ا لة.يستتبع إعداد براما وميزانيا

 التوصيات املنفذة ابلكامل -ألف 
 (28-108و 20-108 عملية االستعراض الدوري الشامل )التوصيتان  

تندددديم حلقدددات عمددد  عددددة بشدددأن نشدددر وتن يدددذ تولددديات االسدددتعرام الددددوري الشدددام   -80
ركددددز . وقددددد أاتحددددت حلقددددات العمدددد  هددددذه و ددددع  رددددة وانيددددة لتن يددددذ التولدددديات ت2012 لعددددا 
أولويددددة. وأدا تن يددددذ هددددذه التولددددية إىل فهددددم هددددذه اآلليددددة فهمدددداً أفسدددد  وإهددددرا  مجيددددع  14 علددددت

 ألحال املالحة ك العملية.
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 التوصيات املنفذة جزئياً  -ابء 
عممددت مجيددع التولدديات علددت نردداق واسددع و ددري تن يددذها بشددة  تدددر ي اسددتناداً إىل  -81

 هنا تشاركي هام  و امع.

؛ 14-108(؛ 9-108 إىل 1-108 ومواءمرة التشرريعات )التوصرياتالصكوك الدوليرة   
؛ 74-108؛ 71-108؛ 61-108؛ 33-108؛ 21-108؛ 108-15
 (82-108؛ 108-79
 دددري اسدددتةمال اإل دددراءات الالزمدددة بشدددأن الرلبدددات الداعيدددة إىل التادددديق علدددت هدددذه  -82

 الاةو .
 ، الدد  بدددأت منددذ تقددد  التولدديات،عمليددة مواءمددة القددانون ايلددي مددع املعددايري الدوليددةإن  -83

 وأاتحت اعتماد قوان  هم فيما يلي بياهنا: ،2013قد تعززت ابتداًء من عا  
 قانون اإل راءات اعنا ية؛ 
 قانون اإل راءات املدنية والتجارية واال تماعية واإلدارية واياسبية؛ 
  اخلالة واململوكة للدولة؛ العقاراتقانون 
 قانون االنتخا ت؛ 
 قانون اإلعال  واالتاال؛ 
 .  قانون الر 

؛ 80-108؛ 79-108؛ 78-108؛ 73-108؛ 9-108 العدالرررررررررة )التوصررررررررريات  
 (114-108؛ 108-81
تسددددتند اإللددددالحات الر يسددددية ك جمددددال العدالددددة إىل قددددانون اإل ددددراءات املدنيددددة وقددددانون  -84

املتعلددق بتنددديم القسدداء وإنشدداء اإل ددراءات اعنا يددة املعتمدددْين حددديثاً، وكددذلز إىل القددانون املعدددل 
 اياكم التجارية.

و إل دددافة إىل ذلدددز،  سدددع قدددانون العقدددو ت، الدددذي  دددري اعتمددداده، للمرا عدددة مدددرات  -85
عدددددة ندددددف مواءمتدددده مددددع أحةددددا  الربوتوكددددول اال تيدددداري الثدددداين امللحددددق  لعهددددد الدددددويل اخلدددداص 

 عدا .ا ادف إىل إل اء عقوبة اإلو   حلقوق املدنية والسياسية
وترافقت التددابري التشدريعية مدع إعدداد وس دق سياسدة عامدة تتسدمن بدراما ومشداريع تن دذ  -86

تدر ياً. فو دعت مشداريع عددة ك إادار تن يدذ السياسدة الوانيدة املتعلقدة بقرداع العدالدة، املعتمددة 
إىل  . ومدن مجلددة هددذه املشداريع، مشددروع حتسد  إمةانيددة الولددول2014 ك تشدرين األول/أكتددوبر

 العدالة وسب  املساءلة ومشروع "حتدي  السجون".
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؛ 30-108؛ 29-108؛ 17-108؛ 13-108؛ 3-108 حقرروق الطفررل )التوصرريات  
؛ 49-108إىل  44-108مرررررررررررررررر  ؛ 41-108؛ 40-108؛ 34-108؛ 108-31
-108؛ 105-101-108؛ 77-108إىل  60-108م   ؛59-108؛ 108-51
 (115-108؛ 114-108؛ 111-108؛ 110-108؛ 108
و عت بنن قانواً بشأن الر د  وسياسدة وانيدة حلمايدة الر د  و ردة عمد  لتن يدذ هدذه  -87

 السياسة.
ك وزارة الدا ليدددة واألمدددن العدددا .  2012 وأ نشدددئت إدارة عامدددة لألحدددوال املدنيدددة ك عدددا  -88

ا داًل ك سدن  231 25 ،2014 وب س  اإل راءات ال  ا ذ ا مع هركا ها، سج ، منذ عا 
تالميددذ مددن تالميددذ الاددف اخلددامس ابتدددا ي  406 1 ولةددون هددهادة مدديالد. وحادد  لدراسددة الا

 علت ههادات ميالد.
و إل افة إىل ذلز، تتوىل  هات حةومية وغري حةومية تن يذ أنشرة التوعية لسمان  -89

 إلدار ههادات امليالد جمااً لألا ال.
حددداا املخددال   للقددانون املخسسددات وا ددذت تدددابري أ ددرا لتحسدد  هددرورب إيددداع األ -90

 يلي: وتعهدهم  لرعاية. ومن أهم هذه التدابري ما
 من قانون الر  (؛ 236 حدر سجن األحداا دون سن الثالثة عشرة )املادة 
 من قانون الر  (؛ 240 الوسااة اعنا ية )املادة 
 .توفري التدريض أثناء اخلدمة للمعلم  ك مدار  اإللالحيات 

 (32-108؛ 9-108 إىل 4-108 إلعدام )التوصياتعقوبة ا  
مع بدء ن اذ الربوتوكول اال تيداري الثداين امللحدق  لعهدد الددويل اخلداص  حلقدوق املدنيدة  -91

والسياسية، ا ادف إىل إل اء عقوبة اإلعدا ، ألدر وزير العدل تعميماً، نشر علت نرداق واسدع، 
يددة الواقعددة علددت بددنن بشددأن عقوبددة اإلعدددا  ريثمددا يعتمددد ايدداكم إىل مراعدداة االلتزامددات الدوليدددعو 

 القانون اعنا ي.
هخاداً إىل  14 وأعد مشدروع مرسدو  يقسدي بتخ يدف عقوبدة اإلعددا  الادادرة ك حدق -92

 عقوبة السجن املخبد، وهو ك اور االعتماد.

 26-108مررررررررررررررر  ؛ 16-108؛ 11-108؛ 10-108 التعرررررررررررررررذي  )التوصررررررررررررررريات  
؛ 47-108إىل  45-108مررررررررررر  ؛ 39-108إىل  37-108 مررررررررررر  ؛27-108 إىل

 ؛62-108إىل  58-108 مرررررررررررررررررر ؛ 55-108؛ 53-108إىل  48-108 مرررررررررررررررررر 
 (77-108 ؛70-108؛ 68-108إىل  65-108 م 
 تعزَّز اإلاار التشريعي  عتماد قوان   ديدة ملنع أعمال التعذيض واملعاقبة عليها. -93
 سدع  دا  دبارب ك الشدراة القسدا ية وقسداة  ون در مت دورات تدريبيدة هدم ندذا الشدأن -94

 وأاباء وأ اا يون ا تماعيون.
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غدددريه مدددن  دددرول سدددوء  ويالحدددق قانونيددداً األهدددخاص الدددذين وارسدددون أعمدددال تعدددذيض أو -95
املعاملة أثناء إ راء التحقيدق القسدا ي وتتخدذ ك حقهدم عقدو ت  نا يدة و ديبيدة. وت درم دوا در 

قو ت ت اوي ب  تو يده حتدذير إىل  دابط الشدراة القسدا ية ووق ده االستئناف ع حماكماال ا  ك 
كثددري مددن األحيددان، تادددر ايةمددة الدسددتورية قددرارات تقسددي إبدانددة مددوظ   ك  عددن العمدد . وك

  هاز األمن العا   رتةال أعمال التعذيض واملعاملة القاسية والالإنسانية واملهينة.

 (79-108؛ 39-108إىل  32-108م  ؛ 12-108 االحتجاز )التوصيات أوضاع  
وثددد  و دددع قدددانون اإل دددراءات اعنا يدددة  رددددوة الفتدددة ك جمدددال محايدددة احلقدددوق واحلددددر ت  -96

 .با ة  الةال ردية با ة عامة وحقوق وحر ت األهخاص ايتجزين 
وبدددذلت احلةومدددة  هدددوداً فأعدددادت  هيدددد  السدددجون القدودددة وهددديدت أ دددرا  ديدددددة،  -97

 ديدة، وا ذت تدابري ترمي إىل حتس  ظروف احلياة اليومية للسجناء.وأنشأت حماكم  

؛ 49-108إىل  42-108 مرر  ؛40-108؛ 13-108 حقرروق املرررأة )التوصرريات أراررام  
؛ 92-108؛ 87-108؛ 86-108؛ 70-108؛ 54-108إىل  50-108مرررررررررررررر  
 (114-108؛ 108-108؛ 106-108؛ 108-104
 ا ذت بنن التدابري التالية: -98

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

 علدددددت أسدددددا  جتدددددريت، ثالثدددددة مراكدددددز متةاملدددددة لرعايدددددة  دددددحا  العندددددف أنشدددددأت ،
اعنسدددداين. وتسددددم هددددذه املراكددددز أابدددداء وأ اددددا ي  ك علددددم الددددن س وأ اددددا ي  

القسا ية مدرب  علدت مسدا   العندف  دد املدرأة. ا تماعي  و باااً ك الشراة 
 673 1 ، اسددتقبلت املراكددز املتةاملددة الثالثددة2016 إىل 2014 ال دد ة مددن وك

حالدددددة إىل  267  دددددحية وأحيلدددددت 585  دددددحية عاعدددددت الشدددددراة منهدددددا حالدددددة
 ايةمة؛

 دورات تدريبيددددة وأنشددددرة توعيددددة عدددددة ل ا دددددة اعهددددات ال اعلددددة الر يسددددية  ندمددددت
ءات املوحدددة والتقيددد نددا. وأسدد رت  تلددف هددذه الدددورات التدريبيددة بشددأن اإل ددرا

عدددددددن اسدددددددتيعال هدددددددذه املعدددددددايري وازد د عددددددددد الرعدددددددون املقدمدددددددة الدددددددذي ارت ددددددددع 
اعددددددددددن ك  000 13 إىل أكثددددددددددر مددددددددددن 2011 ك عددددددددددا اعددددددددددن  000 5 مددددددددددن
 . 2014 عا 

اً. وارت ددع ووالددلت احلةومددة براجمهددا لتقددد  القددروم البال ددة الادد ر لل ئددات األهددد فقددر  -99
فرنددددددددددددز مددددددددددددن فرنةددددددددددددات اعماعددددددددددددة املاليددددددددددددة األفريقيددددددددددددة  000 30 املعدددددددددددددل األساسددددددددددددي مددددددددددددن

فرنز. وتشة  النسداء ال البيدة بد  املسدت يدين. وقدد أدت هدذه اآلليدة إىل   يدف  000 50 إىل
 سيما ب  النساء، وإىل تنامي أنشرتهن املدرة للد  . حالة فقر الد  ، ال

(، 2021 -2016ك إادددددار بدددددراما العمددددد  احلةدددددومي )ن دددددذ، أن يومدددددن املزمدددددع أيسددددداً  -100
 يرمي إىل متة  املرأة اقتااد ً.مشروع 



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

GE.17-13458 18 

 22-108مررررررر  ؛ 21-108 اإلجرررررررراءات اياصرررررررة و يارررررررات املعا ررررررردات )التوصررررررريات  
 (61-108؛ 36-108؛ 27-108 إىل

ة أثندداء عسددويتها ك جملددس حقددوق اإلنسددان ك ال دد  هدداركت بددنن علددت الاددعيد الدددويل،  -101
، ك ا دداذ قددرارات هامددة تتعلددق بتعزيددز 2014 إىل كددانون األول/ديسددمرب 2011 مددن آذار/مددار 

 ومحاية حقوق اإلنسان.
وقددد ردَّت بددنن دا مدداً علددت البددات الددز رة املقدمددة مددن اإل ددراءات اخلالددة، وهددي تعددرل  -102

 عن استعدادها لز دة مستوا التعاون مع اآلليات األ را.

؛ 85-108؛ 31-108؛ 30-108؛ 27-108 التوصررررررررررياتاحلررررررررررق   الصرررررررررر ة )  
 (101-108؛ 100-108إىل  98-108م  ؛ 108-96
(، PASS-SOUROUأالقددت بددنن،  الهدد ا  مددع بلجيةددا براجمدداً لدددعم قردداع الاددحة ) -103

 14 ، يهدف إىل حتس  فرص احلاول علت الرعاية الاحية. وقدد حشدد2015 ك آذار/مار 
هدددو  املدددالماعدددة املاليدددة األفريقيدددة ك هددذا اإلادددار. وال دددرم مدددن هدددذا مدددن فرنةدددات اع مليددار فرندددز

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.
وك إاار مةافحة املالر  ك أفريقيا  نول الادحراء الةدربا، استسدافت بدنن ك ال د ة  -104
، نددددددوة دوليدددددة بشدددددأن مو دددددوع "توحيدددددد  هدددددود مةافحدددددة 2015 آذار/مدددددار  14 إىل 12 مدددددن

الرفيددع املسددتوا  اللقدداءاألمددرام الر يليددة ك أفريقيددا  نددول الاددحراء الةددربا". وا دددف مددن هددذا 
هدددو جتميدددع الراقدددات مدددن أ ددد  حتقيدددق أثدددر أكدددرب ك محلدددة مةافحدددة املدددالر  وغريهدددا مدددن األمدددرام 

 الر يلية ك أفريقيا.
ومتلددز بددنن أيسدداً إادداراً مخسسددياً متعدددد القراعددات للتشدداور والشددراكة فيمددا بدد  اعهددات  -105

 البشرية/اإليدز والس  واملالر . احلةومية وغري احلةومية من أ   مةافحة فريو  نق  املناعة

 (1-107 توصيات ايد النظر )التوصية -جيم 
 ددري ا دداذ اإل ددراءات الالزمددة علددت مسددتوا وزارة الشددخون اخلار يددة والتعدداون مددن أ دد   -106

 التاديق، ك أقرل اآل ال، علت تعدي  ندا  روما األساسي املعتمد ك كمباال.

 لماً التوصيات اليت أحيط هبا ع -دال 
 (5-110 إىل 1-110 حقوق اإلنسان وامليل اجلنسي واهلوية اجلنسانية )التوصيات م   

 يتعلق  لتوليات ال  أحاات نا علماً. مل يت ري موقف بنن فيما -107
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مسررررررامة التمررررررع الررررررردو  واإلاليمرررررري   متابعرررررررة وتنفيررررررذ التوصررررررريات  -سادساً  
 االستعراض الدوري. وااللتزامات املنةثقة ع  اجلولة الثانية م 

حالت بنن علت الدعم من م و دية األمدم املتحددة السدامية حلقدوق اإلنسدان، واملندمدة  -108
الدوليددددة لل رنةوفونيددددة، واللجنددددة األفريقيددددة حلقددددوق اإلنسددددان والشددددعول، وبددددراما األمددددم املتحدددددة 

بدنن هدراكات ثنا يدة  اإل ا ي، واالحتاد األورويب، واليونيسيف، وغريها من اعهات الد  تقديم معهدا
سددديما التولددديات املتادددلة  ومتعدددددة األادددراف، مدددن أ ددد  تن يدددذ التولددديات الددد  قددددمت  دددا، وال

بتوايد املخسسات املناوص عليها ك الدستور، وإلالي ندا  إقامة العدل والتخ يف من حالدة 
تددددابري االكتددددا  ك السدددجون ومةافحدددة العندددف  دددد النسددداء واألا دددال ومحايدددة األا دددال   ددداذ 

 ذات اابع ا تماعي واقتاادي وثقاك.

 اإلجنازات واملمارسات الفضلى والصعوابت والعقةات -سابعاً  
حتددددد   بسدددددبض  ثدددددري بعدددددا  علدددددت الدددددرغم مدددددن اعهدددددود املبذولدددددة، فدددددإن بعدددددا احلقدددددوق ال -109

 املمارسات الثقافية الذي  ع  ذلز أمراً لعباً.
إعداد عدد كبري مدن القدوان  واخلردط االسد اتيجية وقد ههدت ال  ة املشمولة  لتقرير  -110

واعتمادهدددددا ك بعدددددا احلددددداالت، وتقدددددد  تقدددددارير إىل هيئدددددات املعاهددددددات. وسدددددج  العديدددددد مدددددن 
يددذكر منهددا بو دده  دداص، اعتمدداد القددانون املتعلددق بتعزيددز ومحايددة و  ،اإلاددازات واملمارسددات اعيدددة

الوقايددة مددن اإلعاقددة  تبدداع سياسددة لددحية األهددخاص ذوي اإلعاقددة. وية دد  هددذا القددانون اعديددد 
وانيدددة مال مدددة تقدددو  علدددت إ دددراء الةشدددف املبةدددر والرعايدددة مدددن  دددالل التلقددديح والت ذيدددة وتقدددد  

  دمات املشورة وإعادة التأهي  والعالج.
وين  القانون أيسداً علدت مدنح براقدة "تةدافخ ال درص" الد  تتديح حلاملهدا التمتدع حبقدوق  -111

اإلع دداء منهددا( ك جمددال احلاددول علددت الرعايددة الاددحية وإعددادة التأهيدد   رسددو  أوومددزا  )  دديا ال
وعةددازات اإلبددط  البيسدداءوعلددت املسدداعدة املاليددة والتقنيددة )الدددرا ات الثالثيددة العجددالت والعاددي 

والةراسي املتحركة(. وين  علت اإلع اء من السرا ض امل رو ة علت معددات حمدددة يسدتخدمها 
اقددددددة. وكددددددذلز علددددددت التددددددربع للجمعيددددددات العاملددددددة ك جمددددددال تعزيددددددز حقددددددوق األهددددددخاص ذوو اإلع

األهددخاص ذوي اإلعاقددة. وعددالوة علددت ذلددز، فددإن انتهددا  أحةددا  هددذا القددانون يعددرم لدداحبه 
 لعقو ت ت اوي ب  ال رامة والسجن.

ويدعم هذا القانون أيساً احلق ك العم ، وية   حدق األا دال ذوي اإلعاقدة ك احليداة،  -112
تدديح إمةانيددة الولددول إىل املبددداين والررقددات واألرلدد ة، وإىل األمددداكن امل توحددة ووسددا   النقددد ، وي

ووةن األهخاص ذوي اإلعاقة من التمتع حبقوقهم كمدواان  مدن  دالل تيسدري إمةانيدة ولدو م 
 إىل مةاتض االق اع.

يبها واسدددتحداا وبدددنن ما دددية ك براجمهدددا الرامدددي إىل تعيددد  كيددداات حمليدددة وسددديرة وتددددر  -113
إاددار هددذا الددرباما،  نددوادي مدرسددية ندددف إنشدداء وحدددات تنسدديق معنيددة حبقددوق اإلنسددان. وك

 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 
 جملتمع ايلي.ا

 مجاعة من اعماعات ايلية ك بنن. 58 هخااً ك 112 وأاتي هذا الرباما تدريض -114
وت ددندم دورات عدددة لتدددريض قسدداة األحددداا ومددوظ ي إن دداذ القددانون و ثلددي مندمددات  -115

 االستماع إىل األا ال املخال   للقانون.أساليض اجملتمع املدين بشأن 
املشدددمولة  لتقريدددر، وا هدددت مجهوريدددة بدددنن لدددعو ت وعقبدددات مو دددوعية  و دددالل ال ددد ة -116

  ر بسببها تن يدذ بعدا التولديات. ويدذكر مدن مجلدة هدذه الادعو ت، نقد  املدوارد املخاادة 
 لتن يذ مشاريع وبراما حمددة.

سدديما ك املنددااق الري يددة، مددن  و إل ددافة إىل ذلددز، تعددد األميددة ونقدد  املعلومددات، وال -117
تساعد علت اكتسال معايري حقوق اإلنسان ك أوسارب املواان  كافدة. و اللدة  م  ال  الالعوا

الددد  تردددول بادددورة  ال دددة االحتجددداز لددددا الشدددراة أن حددداالت العندددف اعنسددداين وفددد ات  القدددول
 للقانون تعدخ من مجلة التحد ت ال  حتول دون محاية حقوق اإلنسان علت حنو أفس .

 واملةادرات وااللتزامات األولوايت -اثمناً  
( علددت حتسدد  ظددروف 2021 -2016يركددز الددركن الثالدد  ك بددراما العمدد  احلةددومي ) -118

 معيشة السةان.
وك هذا السياق، التزمت حةومة بنن بو دع سياسدة  ديددة لتدوفري احلمايدة اال تماعيدة  -119

و ددده عدددا ، ولل ئدددات وفدددرص احلادددول علدددت اخلددددمات اال تماعيدددة األساسدددية عميدددع املدددواان ، ب
األهدد فقددراً، بو دده  دداص. وهدي ستسددع سياسددة، ت سددخَّر ملاددلحة السدةان، مددن أ دد  دعددم إ دداد 

ومدددنح القدددروم لتمويددد   وإنشددداء املشددداريعاألنشدددرة املددددرة للدددد   مدددن  دددالل التددددريض املسدددتمر 
 مشاريع حمددة.

الشددرل عميددع و ددري أيسدداً ا دداذ تدددابري مددن أ دد   ددمان إمةانيددة احلاددول علددت ميدداه  -120
 . 2021 السةان ك بنن حبلول عا 

مشدروعاً ر يسدياً تن دذه وكداالت  45 ويتسمن براما العم  احلةومي الذي ين ذ حاليداً، -121
مشدروعاً قراعيداً يرمدي إىل دعدم األنشدرة الر يسدية  95 سع إلهراف رائسة اعمهورية مباهرة، و

إ ددراء مددن إ ددراءات إلددالي  19و ،العددا  واخلدداصالدد  تندددرج ك إاددار الشددراكات بدد  القردداع  
 املخسسات ندف تعزيز سيادة القانون واإلدارة الرهيدة.

 يلي: ويذكر من مجلة املشاريع الر يسية ما -122
 بند اري؛ إعادة  هي  منتزه ال 
 التحول إىل ندا  الب  التل زي الرقمي األر ي؛ 
 تشييد املنتجعات السياحية؛ 
 ألدىن واألوسط؛تروير وادي أووي ا 
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 حتدي  وتوسيع امليناء؛ 
 جتهيز حبرية كوتونو؛ 
 كيلوم اً؛  362 1علت امتداد هبةة الررق  توسيع 
 بناء اريق الت اك مشال كوتونو؛ 
 براما اإلسةان اال تماعي؛ 
 إنشاء مدينة دولية لالبتةار واملعرفة؛ 
 .ًتوفري احلماية اال تماعية لل ئات األهد فقرا 

يتددددديح تن يدددددذ مجيدددددع هدددددذه الدددددرباما املختل دددددة حتقيدددددق تنميدددددة هددددداملة للبلدددددد برمتددددده حبلدددددول و  -123
 . 2021 عا 

 التواعات   جمال بناء القدرات واملساعدة التقنية -اتسعاً  
مدددد  التحددددد ت الدددد  توا ه -124 بددددنن ك اإل ددددراءات الر يسددددية الدددد  تترلددددض  هدددداوةددددن أن جت 

بدددات ندددف تن يدددذ التددددابري الراميدددة إىل تعزيدددز ومحايدددة مسدداعدة تقنيدددة تتددديح  ردددي الادددعو ت والعق
 يلي: مجيع حقوق اإلنسان ك البلد علت حنو أفس . ومن ذلز ما

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

   ديدددة، واقتندداء مركبددات لنقدد  إلددالي ندددا  السددجون )تشددييد وجتهيددز سددجون
 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 

اجملتمدع الددويل  درور ً لةدي تدتمةن وك  وء التحدد ت الد  توا ههدا بدنن، يعتدرب دعدم  -125
يتعلددق يليددة االسددتعرام الدددوري الشددام  و ملالحدددات  مددن الوفدداء  اللتزامددات الدد  قرعتهددا فيمددا

 والتوليات الاادرة عن هيئات معاهدات حقوق اإلنسان.

 ايالصة  
 ،2012 كث ددت بددنن  هودهددا، منددذ الندددر ك تقريرهددا األ ددري ك تشددرين األول/أكتددوبر -126

وهدددي  هدددود تنادددض عمومددداً علدددت حتسددد  حالدددة حقدددوق اإلنسدددان. وحتقيقددداً  دددذه ال ايدددة، ا دددذت 
تددددابري ملةافحدددة ال قدددر، وتعزيدددز النددددا  القسدددا ي، والتخ يدددف مدددن اكتددددا  السدددجون، ومةافحدددة 

 العنف  د النساء واألا ال وتعزيز حقوقهم االقتاادية واال تماعية والثقافية.
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اليدددة املتاحدددة، ا دددذت بدددنن مجيدددع التددددابري الالزمدددة ملواءمدددة تشدددريعا ا وك حددددود املدددوارد امل -127
الوانيدددددة بددددد   درت فسددددداًل عدددددن ذلدددددز، إىل و دددددع سياسدددددات وانيدددددة وقراعيدددددة ك جمدددددال حقدددددوق 

 اإلنسان.
هدددز فيددده أن بدددنن حققدددت تقددددماً هدددا اًل  دددالل ال ددد ة املشدددمولة  لتقريدددر. ولةدددن  و دددا ال -128

 ارد إ افية للت لض عليها.تزال هنا  عوا ق تترلض مو  ال
لذا، تدعو بنن إىل التسامن الدويل معها ملساعد ا ك إااز املشاريع الر يسية ال   ري  -129

 حيقق رفاه هعبها. تن يذها ندف تعزيز قدرا ا علت تلبية الترلعات ك هذه اجملاالت مبا
    

 


