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  مقدمة    
عقد الفريق العامل املعين باالستعراض الدوري الشامل، املنشأ مبوجب قـرار جملـس               -١

 ٢٢، دورته الرابعة عشرة يف الفترة من        ٢٠٠٧يونيه  / حزيران ١٨ املؤرخ   ٥/١حقوق اإلنسان   
سُتعرضت احلالة يف بنن يف اجللسة      وا. ٢٠١٢نوفمرب  / تشرين الثاين  ٥أكتوبر إىل   /تشرين األول 

إيليـز   - مـاري . وترأس وفد بـنن أ    . ٢٠١٢أكتوبر  / تشرين األول  ٢٥السابعة املعقودة يف    
بيدو، وزيرة العدل والشؤون القانونية وحقوق اإلنسان وحافظـة األختـام والناطقـة             غ .س

      / تشرين األول  ٣١يف  واعتمد الفريق العامل، يف جلسته الثالثة عشرة، املعقودة         . احلكومة باسم
  .، التقرير املتعلق ببنن٢٠١٢أكتوبر 

اجملموعة (، اختار جملس حقوق اإلنسان فريق املقررين التايل         ٢٠١٢مايو  / أيار ٣ويف    -٢
  . بوتسوانا ورومانيا والكويت: لتيسري استعراض احلالة يف بنن) الثالثية

 من  ٥ والفقرة   ٥/١ اإلنسان    من مرفق قرار جملس حقوق     ١٥وعمالً بأحكام الفقرة      -٣
  : ، صدرت الوثائق التالية لغرض استعراض احلالة يف بنن١٦/٢١مرفق قراره 

ــدم   )أ(   ــي مق ــرض خط ــين وع ــر وط ــرة اتقري ــاً للفق ) أ(١٥ن وفق
)A/HRC/WG.6/14/BEN/1(؛  

جتميع للمعلومات أعدته مفوضية األمم املتحدة السامية حلقوق اإلنـسان            )ب(  
  ؛)A/HRC/WG.6/14/BEN/2 ()ب(١٥وفقاً للفقرة 

) ج(١٥موجز أعدته املفوضية السامية حلقوق اإلنـسان وفقـاً للفقـرة              )ج(  
)A/HRC/WG.6/14/BEN/3 .(  
وأحيلت إىل بنن، عن طريق اجملموعة الثالثية، قائمة أسئلة أعدت سلفاً من قبل إسـبانيا،         -٤

ة لربيطانيا العظمى وآيرلندا الـشمالية،      وأملانيا، والدامنرك، وسلوفينيا، واملكسيك، واململكة املتحد     
  .وهذه األسئلة متاحة على املوقع الشبكي اخلارجي لالستعراض الدوري الشامل. وهولندا

  موجز مداوالت عملية االستعراض  -أوالً  

  عرض احلالة من جانب الدولة موضوع االستعراض  -ألف  
البنينية لعمليـة االسـتعراض   شدد وفد بنن على األمهية اخلاصة اليت توليها احلكومة       -٥

الدوري الشامل اليت تتيح فرصة استثنائية للدخول مع جملس حقوق اإلنسان يف حوار بناء من               
شأنه مساعدة الدولة قيد االستعراض على مواجهة التحديات العديدة املطروحـة يف جمـال              

  .حقوق اإلنسان
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 شاملة سـامهت فيهـا      وأوضح الوفد أن التقرير الوطين حصيلة عملية تشاور وطين          -٦
جبمع املعلومات هيئات الدولة واجلهات الفاعلة يف اجملتمع املدين، وذلك بدعم من وكـاالت         

  .األمم املتحدة املتخصصة
 إىل ،يتعلق بتعزيز اإلطار القانوين املؤسـسي حلقـوق اإلنـسان     فيما،وأشار الوفد   -٧
توصيات عمليـة االسـتعراض     يندرج يف سياق التقدم الذي أحرزته بنن ليس يف تنفيذ            أنه

ومتابعـةً  . بل كذلك توصيات هيئات املعاهدات     ،فحسب ٢٠٠٨الدوري الشامل يف عام     
 إىل  ،٢٠١٢يوليه  / متوز ٥ يف   ،لعملية التصديق على معاهدات حقوق اإلنسان، انضمت بنن       

ي إىل  لعهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية، الذي يرم       لالربوتوكول االختياري الثاين    
  .إلغاء عقوبة اإلعدام، وعززت كذلك أحكام القانون احمللي اليت تكرس احلق يف احلياة

وفيما يتعلق بالتعاون مع هيئات املعاهدات وآليات جملس حقوق اإلنسان، شدد الوفد              -٨
على أن تقارير بنن الدورية بشأن تنفيذ اتفاقية حقوق الطفل واتفاقية القضاء على مجيع أشكال               

يز ضد املرأة واتفاقية مناهضة التعذيب وغريه من ضروب املعاملـة أو العقوبـة القاسـية                التمي
  .الالإنسانية أو املهينة والعهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية توجد يف طور التقدمي أو
وعالوة على ذلك، أفاد الوفد بأن بنن استقبلت اللجنةَ الفرعية ملنـع التعـذيب يف                 -٩
، وأشار إىل أن التدابري     ٢٠٠٩ واملقرر اخلاص املعين باحلق يف الغذاء يف عام          ٢٠٠٨ايو  م/أيار

املعتمدة يف إطار متابعة هاتني الزيارتني تندرج ضمن سياق التقدم الذي أحرزته بنن يف جمال               
  .الوفاء بالتزاماهتا الدولية

اإلجـراءات املدنيـة    وعلى الصعيد احمللي، أشار الوفد إىل أن عملية إصالح قانوين             -١٠
 املتعلـق   ٢٠١٢فربايـر   / شباط ٢٨واإلجراءات اجلنائية أفضت إىل اعتماد القانون املؤرخ        

إجراءات القضايا املدنية والتجارية واالجتماعية واإلدارية واملتعلقة باحملاسبة والقـانون    بقانون
لوفد أن القانون   وأضاف ا .  املتعلق بقانون اإلجراءات اجلنائية    ٢٠١٢مارس  / آذار ٣٠املؤرخ  
 ينص على نظام للزيارات اليت جتريها اهليئات الدولية والوطنية          ٢٠١٢مارس  / آذار ٣٠املؤرخ  

 ١إىل أماكن وجود األشخاص احملرومني من حريتهم، على النحو املنصوص عليه يف املادتني              
رسوم وعالوة على ذلك، سينشئ م. تفاقية مناهضة التعذيبال من الربوتوكول االختياري ٣و

  .تنفيذي اآللية الوطنية ملنع التعذيب وسيحدد اختصاصاهتا وتشكيلتها وطريقة عملها
وفيما يتعلق مبواصلة اإلصالحات الرامية إىل توطيد سيادة القانون وتعزيـز احلكـم             -١١

. الرشيد، أشار الوفد إىل أن احلكومة البنينية قد اختذت عدة تدابري يف جمال السياسة العامـة               
، بصفة خاصة،   ٢٠١٤-٢٠١١علق باحلد من الفقر، تنص الورقة اليت تشمل الفترة          ففيما يت 

على تدابري متعلقة ببقاء األطفال وتعليمهم ومحايتهم وباحلد من وفيات األمهات واملواليـد             
كما اتُِّخذت تدابري لتعزيز املساواة     . اجلدد ومبعاجلة مياه الصرف الصحي يف املناطق احلضرية       

كني املرأة وملكافحة الفساد واالغتناء غري املشروع بوسائل وقائية وزجريـة           بني اجلنسني ومت  
  .ولتشجيع التحاق البنات باملدارس وضمان جمانية التعليم يف مجيع املدارس العامة
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وفيما يتعلق باهلياكل األساسية حلقوق اإلنسان، شدد الوفد على أن مؤسسة وسيط              -١٢
وباإلضافة إىل ذلك، أشار إىل     . لقانون واحلوكمة اإلدارية  اجلمهورية تساهم يف تعزيز سيادة ا     

أن اإلصالحات اليت باشرهتا بنن وكذلك املبادرات اليت أطلقتها يف جمـال تعزيـز حقـوق                
اإلنسان ومحايتها من أجل حتقيق األهداف اإلمنائية لأللفيـة تتماشـى ومتابعـة توصـيات         

  .االستعراض الدوري السابق
ت العدالة، أشار الوفد إىل أنه بوشرت إصالحات كـثرية،          وخبصوص إتاحة خدما    -١٣
مبعـدات  قد ُزوِّدت هذه احملـاكم      و. قبيل تشييد سجون جديدة وإنشاء حماكم جديدة       من

وباإلضافة إىل ذلك، شدد على أن عدد القضاة الذين يعملـون يف            . وهياكل أساسية حديثة  
وأن الدولـة واصـلت   قاضياً  ١٣٣ إىل ٧٣ من   ٢٠١١-٢٠٠٨احملاكم قد ارتفع يف الفترة      

 ٣٠ كاتب ضبط و   ٤٠ بتعيني   ٢٠١١فقد قامت يف عام     . سياسة تعيني املساعدين القضائيني   
  .شرطي ٢ ٠٠٠القضائية واإلدارة  موظف يف ٤٠٠واً قضائياً موظف
 ظروف االحتجاز السيئة، أشار الوفـد إىل أنـه          إزاءوخبصوص قلق احلكومة البنينية       -١٤

سني احلياة اليومية للمحتجزين ولتيسري حصوهلم على املياه الصاحلة للشرب          اتُِّخذت تدابري لتح  
وأضاف أن احلكومة أنشأت جلنة للتفكري يف حلول مناسـبة          . وخدمات الرعاية الصحية اجليدة   

وشدد الوفد علـى أن     . لتقليص عدد نزالء السجون، وذلك بغرض معاجلة مشكل اكتظاظها        
ت من ختفيف حدة اكتظاظ أماكن االحتجاز بشكل ملحوظ،         نتائج أعمال هذه اللجنة قد مكَّن     

 ٧ ٢٤٧ إىل   ٢٠١٢يناير  /يف كانون الثاين  حمتجز   ٨ ٠٠٠حيث انتقل عدد نزالء السجون من       
وباإلضافة إىل ذلك، كثفت بنن جهودهـا       .  امرأة، يف الوقت الراهن    ٣٦٠ من بينهم    اً،حمتجز

  .دُعلفساد على مجيع الُص انتشار اوكبحللقضاء على آفة االبتزاز يف السجون 
وفيما يتعلق بقضاء األحداث، أشار الوفد إىل أن تنفيذ التدابري البديلة ملالحقة وحبس               -١٥

اً  قاصر ١٦٢وهكذا، كان رهن االحتجاز     . القاصرين املخالفني للقانون حققت نتائج ملموسة     
  .٢٠٠٩ يف عام ٣٦٢، و٢٠١٠ يف عام ٢٧٥ مقابل ٢٠١٢يوليه / متوز٣١يف 
وهكـذا،  . كما أشار الوفد إىل أن محاية حقوق الطفل تشكل إحدى أولويات بنن             -١٦

بالتايل مكانةً متميزة " مصلحة الطفل الفضلى"توفر احملاكم البنينية للطفل محاية خاصة وتعطى     
  .يف اإلجراءات القضائية

ُيسّمون ذين  احلالة اخلاصة املتمثلة يف املساس بالسالمة البدنية لألطفال ال         أّما خبصوص   -١٧
. ، فقد أشار الوفد إىل أنه جيري التفكري يف إجراءات ملموسة للقضاء على هذه الظاهرة     "سحرة"

 بشأن طقوس قتـل     ٢٠١٢مارس  / آذار ٢٩ و ٢٨أعمال املؤمتر الذي ُعِقد يومي      أسفرت  وقد  
، والذي أُشرِك فيه منتخبون حمليون وممثلو منظمات غري حكوميـة وزعمـاء              يف بنن  األطفال

، ضمن مجلة أمور، أوصى املؤمترهكذا و.  عن اقتراحات ملكافحة هذه الظاهرة   وتقليديون نيوندي
آليـات   يف عمليـة الـتفكري يف     فعلياً  شراك ُحماة التقاليد    إنشاء قواعد بيانات موثوق هبا وب     بإ

  .انوينالق وباحلوار وتغيري السلوك؛ وبالدعوة إىل تعبئة اجلهات الفاعلة وبالوقاية والزجر التوعية؛
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وفيما يتعلق بالتمتع باحلق يف التعليم، أشار الوفد إىل أن زيادة االعتمادات املخصصة               -١٨
لقطاع التعليم وتشييد قاعات الدراسة وتعزيز قدرات املدرسني واقتناء املواد التعليمية من بني             

وقـد  . ٢٠٠٦ذ عام   مني اتُّخذ   ذالجمانية التعليم العام االبتدائي     ملواكبة قرار   التدابري املتخذة   
 ليشمل تلميـذات    ٢٠١٠-٢٠٠٩هذا التدبري يف بداية املوسم الدراسي       توسيع نطاق   مكَّن  

وذكَّر الوفد بـأن املعـدل      . الصف اخلامس من التعليم الثانوي من إبقاء البنات يف املدارس         
  .٢٠١٠ يف املائة يف عام ٩٠,٢٨الصايف لاللتحاق باملدارس بلغ 

ى أن متكني املرأة ومكافحة مجيع أشكال العنف القائم على          وشدد الوفد كذلك عل     -١٩
ويف هذا الـسياق،    . أساس نوع اجلنس مسألتان تشكالن مصدر قلق دائم للحكومة البنينية         

اعتمدت بنن سياسة وطنية لتعزيز املساواة بني اجلنسني هدفها حتقيق املساواة والتكافؤ بـني              
لة مجلة مسائل منها متكني املرأة ومراعاة املنظور ، وذلك بكفا٢٠٢٥الرجل واملرأة حبلول عام 

  .اجلنساين على حنو أفضل يف برامج التنمية
          / يف آب  ،وفيما يتعلق حبالة كبار السن، أشـار الوفـد إىل أن احلكومـة نظمـت                -٢٠

تلـك  أفضت و. احتياجاهتم اخلاصةبشأن أوضاعهم املدنية وحتديد      منتديات   ،٢٠١٢أغسطس  
  .السياسة املدنية اخلاصة باملسنني وحياهتم اليومية إىل توصيات ستساهم يف حتسني االجتماعات

حصول اجلميع على خدمات الرعاية تضمن وذكر الوفد أن بنن قد كثفت جهودها ل         -٢١
الصحية اجليدة وذلك، على وجه اخلصوص، بفضل برامج موسعة للتلقيح والرعاية الـصحية            

ورصـد  ومعاجلة أمراض األطفـال     مات الصحة اإلجنابية    وتعزيز صحة األسرة وخد   األولية  
لتحقيـق  املرصـودة   وخبصوص اعتمادات امليزانيـة     .  والتكفل بالفقراء واحملتاجني   متغذيته

  .دت يف جمال صحة األم والطفلا لأللفية، أشار الوفد إىل أهنا زاألهداف اإلمنائية
القروض الصغرى ألشد فئات    وأشار الوفد إىل أن احلكومة واصلت برناجمها لتقدمي           -٢٢

غري أن احلـد مـن الفقـر       . بغرض تأمني مستوى معيشي الئق جلميع البنينيني      اً  السكان فقر 
والتوزيع العادل للموارد واألمن الغذائي وتوفري التعليم للجميع وتقليص معدل األمية ومتكني            

  .تزال تشكل حتديات ينبغي مواجهتها  الاملرأة مسائل
الوفد على أنه توجد يف بنن إرادة سياسية إلعمال حقوق اإلنـسان            ، شدد   وختاماً  -٢٣
 البلد يلتزم مبواصلة اإلصالحات الكربى اليت بدأها يف جمال تعزيـز حقـوق اإلنـسان               وأن

  .ومحايتها

   وردود الدولة موضوع االستعراضجلسة التحاور  -باء  
ليت قدمت أثناء هذا    وترد التوصيات ا  . جلسة التحاور  وفداً ببيانات خالل     ٦٢أدىل    -٢٤

  .احلوار يف اجلزء ثانياً من هذا التقرير
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رحبت بوتسوانا باعتماد ميثاق احلكم الرشيد والتدابري الرامية إىل معاجلة مـسأليت            و  -٢٥
والحظت أن بنن كثفت اجلهود لتعزيز فرص احلصول        . احلد من الفقر واملساواة بني اجلنسني     

بري حاالت اإلصابة بفريوس شلل األطفـال احلـاد   على الرعاية الصحية، ما قلص إىل حد ك       
وأشارت بوتسوانا إىل قانون مكافحة الفساد واالغتنـاء غـري          . وقضى على كزاز األمهات   
  .اًاملشروع الذي اعُتِمد مؤخر

وأشادت الربازيل بإجراءات بنن ملكافحة الفقر وبورقة استراتيجيتها للحد من الفقر             -٢٦
الفقر وبربناجمها لتقدمي القـروض الـصغرى       احلد من   و من أجل    وباستراتيجيتها لتحقيق النم  

اإليدز، /والحظت أوجه التحسن يف ميدان فريوس نقص املناعة البشرية        . ألشد السكان فقراً  
وال سيما االخنفاض احلاصل يف معدل انتشاره وتوفري العقاقري املضادة للفريوسات العكوسـة             

  .وقدمت توصيات. باجملان
يتعلق مبسأليت األشـخاص ذوي    فيماينا فاسو االنتباه إىل سياسات بنن ولفتت بورك   -٢٧

بنن على مواصلة جهودها املتعلقة بالتصديق على الصكوك   وشجعت  . اإلعاقة ووفيات املواليد  
ورحبت بالتدابري املعتمدة يف خطة العمـل العـشرية الـسنوات      . الدولية ومكافحتها لألمية  

  .٢٠١٥ة إىل حتسني جودة نظام التعليم حبلول عام للتدريس والتدريب املهين الرامي
. توفري التعلـيم للجميـع    الرامية إىل   لسياستها  اً  وأثنت بوروندي على احلكومة نظر      -٢٨

وأشارت إىل  . وحثت بنن على تيسري سبل احلصول على الرعاية الصحية للفئات املستضعفة          
لتمكني املرأة من خالل برنـامج      قانون منع العنف ضد املرأة وهنَّأت احلكومة على جهودها          

  .القروض الصغرى وإنشاء معهد شؤون املرأة ومكتب أمني املظامل
. ٢٠١٢مـارس   /والحظت كندا اعتماد قانون جديد لإلجراءات اجلنائيـة يف آذار           -٢٩

واستفسرت بنَن عن وضع اجلهود الرامية إىل إدماج تعريف التعذيب يف القـوانني الوطنيـة               
  .وقدمت توصيات. الزمين احملدد لتنفيذ هذا االلتزامالبنينية واجلدول 

والحظ الرأس األخضر أن بنن تنضم على حنو متزايد إىل عدد كبري من الـصكوك                 -٣٠
. الدولية حلقوق اإلنسان وانضمت إىل الربوتوكول االختياري املتعلق بإلغاء عقوبة اإلعـدام           

تعلقة حبماية الطفل وأن تركز على      وحث بنَن على أن تواصل تنفيذ التوصيات ذات الصلة امل         
مسألة االجتار باألشخاص البالغني، وال سيما النساء، على حنو ما أوصت به جلنة احلقـوق                

  .االقتصادية واالجتماعية والثقافية
القانوين لتعزيـز   املؤسسي  وأشادت توغو بالتقدم الذي أحرزته بنن بتوطيد إطارها           -٣١

غري أهنا شـددت    . يم أحكام االتفاقيات املصدق عليها    ومحاية حقوق اإلنسان من خالل تعم     
على األفعال الضارة اليت تستهدف األطفال، من قبيل طقوس قتل األطفال، وحثت بنَن على              

  .اًأن توفر آلية شاملة ملنع هذه األفعال ومالحقة مرتكبيها قضائي
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لعهد الـدويل   ل  توكول االختياري الثاين  ولفتت شيلي االنتباه إىل التصديق على الربو        -٣٢
إىل إلغاء عقوبة اإلعدام ووضع سياسـة وطنيـة         اهلادف  اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية     

. قانون منع العنف ضـد املـرأة      إصدار  االنتباه إىل   لفتت  كما  . متكني املرأة ومساواهتا   لتعزيز
  .وقدمت توصيات

 املساواة بـني  والحظت الصني جهود بنن من أجل حتسني مستويات املعيشة وتعزيز        -٣٣
اجلنسني والقضاء على العنف ضد املرأة ومحاية حقوق الطفل وتعزيز الوقاية من فريوس نقص              

  .وقدمت توصية. املناعة البشرية
والحظت الكونغو أن بنن انضمت إىل الربوتوكول االختياري للعهد الدويل اخلاص             -٣٤

وأشارت إىل برنـامج التلقـيح      . امإىل إلغاء عقوبة اإلعد   اهلادف  باحلقوق املدنية والسياسية    
 وعالج املالريـا    ٢٠٠٩أبريل  /الواسع واالستفادة باجملان من العمليات القيصرية منذ نيسان       

  .املقدم باجملان لألمهات واألطفال والتوزيع اجملاين للناموسيات املعاجلة
كـول  وهنَّأت كوستاريكا بنن على إلغائها لعقوبة اإلعدام وتصديقها علـى الربوتو      -٣٥

واستفسرت عـن وضـع     . االختياري الثاين للعهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية       
مشروع القانون الرامي إىل مطاَبقة املؤسسة الوطنية حلقوق اإلنسان ملبادئ باريس وعن وضع         

  .وقدمت توصيات. التعذيبملنع املرصد الوطين 
ـ          -٣٦  املتعلقـة بوضـع     ١٩٥٤ام  وأشارت كوت ديفوار إىل التصديق على اتفاقية ع

 املتعلقة خبفض حاالت انعدام اجلنسية وكذلك  ١٩٦١عدميي اجلنسية واتفاقية عام     األشخاص  
إىل التعديالت املُدَخلة على اإلطار املعياري واملؤسسي اليت أفضت إىل اعتماد قوانني بـشأن              

  .مت توصياتوقد. منع وقمع العنف ضد املرأة وتشريد القاصرين وقمع االجتار باألطفال
والحظت كوبا أن بنن قد عززت إطارها القانوين، وسلطت الضوء على محلتـها                -٣٧

 للقضاء على هـاتني     ٢٠١١ملكافحة الفساد واالغتناء غري املشروع اليت تعززت بقانون عام          
املساواة بـني اجلنـسني ومتكـني املـرأة       حتقيق  وأشادت جبهود بنن الرامية إىل      . املمارستني

  .وقدمت توصيات.  والتعليم اجملاين، الرعاية الطبيةواحلصول على
إطارهـا  لتوطيد وهنَّأت جيبويت بنن على اجلهود اليت بذلتها منذ االستعراض السابق    -٣٨

من خـالل القـوانني الوطنيـة        تهاومحايتعزيز حقوق اإلنسان    من أجل   املؤسسي القانوين   
  . توصياتوقدمت. والصكوك القانونية الدولية اليت انضمت إليها

. ورحبت مصر خبطة بنن إلجراء مراجعـة للدسـتور وبتعزيـز قوانينـها احملليـة                -٣٩
  .توصيات وقدمت

والحظت إثيوبيا بتقدير التقدم الذي أحرزته احلكومة يف جمال املساواة بني اجلنسني              -٤٠
وشددت على مبـادرة احلكومـة      . وتعزيز وضع املرأة ومتكينها، وخباصة يف املناطق الريفية       
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لتعديل دستور البلد بغرض مواءمته مع التزاماته الدولية املتعلقة حبقوق اإلنسان، مبا يف ذلـك               
  .توصيات هيئات معاهدات األمم املتحدة واالحتاد األفريقي

لعهد الـدويل   لوأثنت فرنسا على بنن لتصديقها على الربوتوكول االختياري الثاين            -٤١
إلغاء عقوبة اإلعدام ولتوقيعها على االتفاقيـة       دف إىل   اهلااخلاص باحلقوق املدنية والسياسية     

الدولية حلماية مجيع األشخاص من االختفاء القسري واتفاقيـة حقـوق األشـخاص ذوي              
لتوعية بتشويه األعـضاء التناسـلية      جارية ل محالت  مثة   تواستفسرت عما إذا كان   . اإلعاقة

  .وقدمت توصيات. حة السخرةلإلناث وطلبت معلومات بشأن اإلجراءات الرامية إىل مكاف
وأثنت أملانيا على بنن إللغائها عقوبة اإلعدام ولتصديقها على الربوتوكول االختياري   -٤٢

الثاين للعهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية واتفاقيـة حقـوق األشـخاص ذوي              
ويه األعضاء  ورحبت جبهود احلكومة وبالتقدم الذي أحرزته يف مكافحة ممارسة تش         . اإلعاقة

  .وقدمت توصيات. التناسلية لإلناث وتعزيز حقوق املرأة
وهنَّأ الكرسي الرسويل بنن على إجنازاهتا يف جماالت التعليم ومنع الفـساد وإلغـاء                -٤٣

تـزال    ال وأشار إىل بعض أشكال العنف الـيت      . عقوبة اإلعدام ومنع العنف واحلد من الفقر      
  . توصياتوقدم. ة والسجون والبيئة األسرية الشرطقائمة يف منظومة التعليم ويف جهاز

وهنَّأت هنغاريا بنن على تصديقها على عدة معاهدات حلقـوق اإلنـسان وعلـى                -٤٤
واستفـسرت  ". األطفال الـسحرة "اخلطوات اليت اختذهتا للقضاء على عادة قتل من يسمون    

اجلنائية ينصان علـى    إذا كان القانون اجلنائي الذي خضع لإلصالح وقانون اإلجراءات           عما
توقيف مشتبه به بطلب من احملكمة اجلنائية الدولية وعن إجراءات حفـظ األدلـة ومحايـة                

  .وقدمت توصيات. الشهود
وأشادت إندونيسيا بسن بنن لقوانني من قبيل قانون مكافحة الفساد وغسل األموال              -٤٥

عليه وبإنشائها للمجلس الوطين    واالغتناء غري املشروع وقانون منع العنف ضد املرأة واملعاقبة          
  .وقدمت توصيات. املساواة بني اجلنسني واملعهد الوطين للنهوض باملرأةاإلنصاف ولتعزيز 
منع العنف ضد املـرأة      ملكافحة الفساد وغسل األموال و     وأشاد العراق بسن قوانني     -٤٦

شاد بالتصديق علـى    كما أ . واملعاقبة عليه وبسن القانون اجلنائي وقانون اإلجراءات اجلنائية       
ونـوه باعتمـاد    . اتفاقية محاية األشخاص املشردين واتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة        
  .وقدم توصيات. قواعد بشأن نقل األطفال وباإلجراءات املتخذة ملكافحة االجتار باألطفال

ص ورحبت إيطاليا بتصديق بنن على الربوتوكول االختياري الثاين للعهد الدويل اخلا            -٤٧
األطفـال  "طقوس قتل مـن يـسمون       إزاء  وأعربت عن قلقها    . باحلقوق املدنية والسياسية  

بيوت، والحظت استمرار   يف ال االعتداء على القاصرين الذين يعملون كخدم       إزاء  و" السحرة
كما شددت على ضعف املعايري املعتمدة يف مرافق        . ممارسة تشويه األعضاء التناسلية لإلناث    

  .إيطاليا توصياتوقدمت . االعتقال
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لحد من  لستراتيجية  الورقة ا الوالحظت الكويت التزام بنن بالقضاء على الفقر وأن           -٤٨
 لحد من الفقر قد ضمتا تدابري على صـعيد الـسياسات الوطنيـة            لالفقر واستراتيجية النمو    

ترمي إىل مكافحة الفقر فحسب بل كذلك إىل حتسني مستوى االستفادة مـن املرافـق                ال
ة واخلدمات االجتماعية، وهو ما يعزز النمو االقتصادي واملساواة بـني اجلنـسني              األساسي

  .وقدمت الكويت توصيات. ومتكني املرأة
والحظت التفيا أن بنن قد عززت تعاوهنا مع اإلجراءات اخلاصة جمللـس حقـوق                -٤٩

األطفـال  بيـع   باإلنسان وأجنزت األعمال التحضريية لزيارة سيقوم هبا املقرر اخلاص املعين           
  .وقدمت التفيا توصية. اإلباحيةواستغالهلم يف البغاء ويف املواد 

للتقدم الذي أحرزته يف سبيل حتسني نظام التعليم وتنفيـذ          اً  وأشادت ليبيا ببنن نظر     -٥٠
كما أشادت بالتدابري التشريعية الرامية إىل تعزيز املساواة        . بالتدريج التعليم اجملاين للجميع  مبدأ  

 ومتكني املرأة وباستراتيجية احلد من الفقر وبسن قانون مكافحة االجتار باألطفال            بني اجلنسني 
  .وقدمت ليبيا توصيات. وبإنشاء مكتب أمني املظامل

ورحبت ليختنشتاين جبهود بنن من أجل تزويد قطاع التعليم العام بـاملوارد املاليـة             -٥١
 القوانني املتعلقة مبكافحـة االجتـار       والحظت بتقدير اعتماد احلكومة ملراسيم تنفيذ     . الالزمة

  .وقدمت توصيات. وأشادت ليختنشتاين بالتزام بنن بالعدالة الدولية. باألطفال
عدم وجود احلماية القانونية للطفل من العنـف        إزاء  وأعربت لكسمربغ عن قلقها       -٥٢

املـرتيل  العنف  إزاء  كما أبدت قلقها    ". السحر"البدين واستمرار طقوس قتل األطفال بتهمة       
يـزال    الوالحظت كذلك أن األمن الغـذائي  . ضد املرأة وتشويه األعضاء التناسلية لإلناث     

  .وقدمت لكسمربغ توصيات. يشكل مصدر قلق كبري بالنسبة ملعظم السكان
وأشادت ماليزيا بنشاط احلكومة يف تعزيز إطارها الوطين املعياري واملؤسسي لتعزيز             -٥٣

. خباصة يف جماالت احلد من الفقر ومتكني املرأة وحقوق الطفـل          ، و  ومحايتها حقوق اإلنسان 
وأثنت على بنن لتوفريها التعليم اجملاين للبنات إىل حدود الصف الثاين من مرحلـة التعلـيم                

  .وقدمت توصيات. الثانوي
توليه مـن   ما  وأشادت موريتانيا ببنن ملا تبذله من جهود من أجل مكافحة الفقر و             -٥٤

 وحثت بنَن على حتسني ظروف احملتجزين وتعزيز        .اً فئات السكان حرمان   عناية قصوى ألشد  
نطـاق  وسـيع   واستفسرت عن الكيفية اليت ختطط هبا بنن لت       . حقوق املرأة والطفل واملعوقني   

التعليم اجملاين ليشمل مرحلة التعليم الثانوي وملواصلة تقليص معدل األمية بغية التخلص مـن              
  .بعض الصور النمطية

حظت املكسيك تعزيز الوسائل القانونية الرامية إىل منع العنف ضد املرأة واملعاقبة            وال  -٥٥
اً وأشادت بانضمام بنن مؤخر   . عليه وكذلك السياسات الوطنية لتعزيز املساواة بني اجلنسني       

إىل الربوتوكول االختياري الثاين للعهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية الذي يرمي            
  .وقدمت توصيات. ء عقوبة اإلعدامإىل إلغا
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 وشدد وفد بنن على أنه، عقب اعتماد القانون املتعلق مبكافحـة االجتـار باألطفـال                -٥٦
، اعُتِمدت مراسيم تنفيذية لتفعيل عملية مكافحة االجتار باألطفال وأن وزارة شـؤون             وهتريبهم

. يكة قامت حبمـالت توعيـة     األسرة واملنظمات غري احلكومية والكيانات التقنية واملالية الشر       
اسـتفادوا   طفالً ٥ ٤٣٠ وأفاد الوفد بأن  . هذه اآلفة بقوة  قمع  ُتجرت توعية القضاة حىت      كما

  أيضاً توجدو. بناتمن ال  يف املائة منهم     ٨٠ ٢٠١٠ يف عام    من احلماية الفعلية والدعم النفسي    
  .قبة يف البلدات احلدوديةجلان حملية ملكافحة االجتار باألطفال وأنشئت لنفس الغرض كتائب مرا

يتمثل يف تـسجيل    اً  وأشار الوفد إىل أن التدبري اآلخر ملكافحة االجتار باألطفال حملي           -٥٧
 إىل يومنا هذا تسليم أكثر من مليوين شهادة ميالد          ٢٠٠٨وهلذا الغرض، مت منذ عام      . املواليد

وباإلضـافة إىل   . دنيةيف إطار مشروع واسع للتعداد اإلداري للسكان لوضع سجل احلالة امل          
  .حلوسبة نظام احلالة املدنيةاً ذلك، ودرءاً للتزوير، تبذل احلكومة البنينية جهود

، يف إطـار خطـة عملـها         تعتزم وعالوة على ذلك، أشار الوفد إىل أن احلكومة         -٥٨
جهودها من أجل مالحقـة مـرتكيب جرميـة االجتـار           مضاعفة  ،  ٢٠١٣-٢٠١٢ للفترة

يف صيغته  القانون الذي جيرِّم مجيع أشكال االجتار باألشخاص        وضع  وإدانتهم، و باألشخاص  
بالبشر، قانون مكافحة االجتار    بتطبيق  عملية مجع البيانات املتعلقة     النهائية وإصداره، وحتسني    

هـود  ومضاعفة اجل  ،موظفي الشرطة على حتديد ضحايا االجتار يف أوساط السكان        وتدريب  
  .بالبشرائل املتصلة باالجتار توعية السكان باملسالرامية إىل 

قانونية حتظر ممارسـته داخـل    اً  وفيما يتعلق بالعقاب البدين، ذكَّر الوفد بأن أحكام         -٥٩
  .اًاملدارس واألسر وبأن من ميارسونه يالَحقون قضائي

الـدرك، ذكَّـر الوفـد    ألوية وخبصوص أفعال التعذيب املالحظة يف مراكز الشرطة و       -٦٠
 .اإلجـراءات ية السارية املفعول يف بنن حتظر اللجوء إىل التعذيب يف مجيع            األحكام القانون  بأن

من ثبت ارتكاهبم ألفعال التعذيب وغريه من ضـروب املعاملـة الـسيئة              ويالَحق دون هوادة  
وقد أصدرت احملكمة الدستورية    . حتقيق قضائي وُيحكَم عليهم بعقوبات جنائية وتأديبية       خالل
. ال تعذيب منسوبة ملوظفني تابعني جلهـازي الـشرطة والـدرك          أفعثبات  قرارات إل اً  مؤخر

تفتيش أماكن احلبس االحتياطي    من املتوقع أن يكتسي     وباإلضافة إىل ذلك، أشار الوفد إىل أن        
بإنشاء اآللية الوطنية ملنع التعذيب الـيت يـنص عليهـا الربوتوكـول             طابعاً رمسياً   عما قريب   
يـزال    ال  وقد اعُتِمد القانون املؤسس هلذه اآللية، ولكن       .تفاقية مناهضة التعذيب  الاالختياري  

القانون اجلديد لإلجـراءات اجلنائيـة      إصدار  ، وخباصة   تشغيلهاينبغي تسوية بعض التفاصيل ل    
  .واعتماد مراسيمه التطبيقية

سمَّون وفيما يتعلق باحلالة اخلاصة املتمثلة يف املساس بالسالمة البدنية لألطفال الذين ُي  -٦١
يف بعض مناطق البلد، ذكَّر الوفد بعقد املنتدى الوطين املتعلق هبذه املـسألة الـذي               " رةسح"

كما أشار إىل أنه جرى تنظـيم       . أفضى إىل اقتراحات ملموسة ملكافحة هذه الظاهرة بفعالية       
  .محالت توعية يف املناطق املعنية لتوفري مستوى أفضل من احلماية للحق يف احلياة
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ري املتخذة ملواصلة مكافحة ممارسة تشويه األعضاء التناسلية لإلناث،         وخبصوص التداب   -٦٢
أشار الوفد إىل أن القانون الساري املفعول يف بنن حيظر مجيع أشكال تشويه األعضاء التناسلية 

تزال توجد يف بعض مناطق   الغري أنه، من أجل املكافحة الفعالة جليوب املقاومة اليت. لإلناث
لإلعالم والتوعية  جلسات  ئات التابعة للدولة ومنظمات اجملتمع املدين بانتظام        البلد، تنظم اهلي  

  .لتعزيز محاية صحة الفتيات
 ٢٠١٢يناير  / كانون الثاين  ٩وفيما يتعلق حبماية املرأة، أشار الوفد إىل القانون املؤرخ            -٦٣

 اً،ة العـدل أيـض    وقبل صدور هذا القانون، نفَّذت وزار     . واملتعلق مبنع وقمع العنف ضد املرأة     
يرمي إىل  " مبادرات حترير املرأة بإقامة العدل    "يسمى  اً  بالشراكة مع احلكومة األمريكية، مشروع    

وبفضل هذا املشروع، مت تدريب كثري من الفاعلني يف املـضمار           . محاية النساء ضحايا العنف   
.  اجلـنس  اجلنائي على اإلجراءات املختلفة للتكفل بضحايا العنف القائم على أسـاس نـوع            

  .ُمنِحت إعادة تأهيلهن وإعادة إدماجهن األولوية يف مجيع هذه اإلجراءات كما
وأشار الوفد كذلك إىل أن بنن وضعت سياسة وطنية لتعزيز وضع املرأة واملـساواة                -٦٤

املساواة بـني   اإلنصاف و بني اجلنسني ترمي إىل تصحيح اختالالت عالقات اجلنسني وحتقيق          
املساواة بني اجلنسني   اإلنصاف و وأنشئ جملس وطين لتعزيز     . ٢٠٢٥ عام   الرجل واملرأة حبلول  

وتتمثل مهمته يف احلرص على مراعاة املنظـور اجلنـساين يف           . وأُخِضع لسلطة رئيس الدولة   
ويف السياق ذاته، أنشأ رئيس الدولة املعهد الوطين لتعزيز وضع املرأة     . برامج التنمية وسياساهتا  

  .٢٠٠٩مارس /ار آذ٩وعيَّن أعضاءه يف 
اً ورحب املغرب بالتقدم الذي أحرزته بنن يف مسار إلغاء عقوبة اإلعدام وطلب مزيد              -٦٥

ورحـب  . من املعلومات بشأن مشروع القانون املؤسس آللية وطنية مستقلة ملنع التعـذيب           
الظروف يف السجون للمعـايري الدوليـة       مطابقة  خبطط بنن الرامية إىل اعتماد تدابري لضمان        

واستفسر عما إذا كانت حقوق اإلنسان تشكل جزءاً من برنامج          . صالح النظام القضائي  وإل
  .تدريب القضاة وعما إذا كان سُيرفَع عدد موظفي اجلهاز القضائي

ورحبت ناميبيا بقرار احلكومة القاضي بإلغاء عقوبـة اإلعـدام وشـددت علـى                -٦٦
كل الفوارق االجتماعية واالقتصادية،    السياسات واآلليات القوية اليت تضعها بنن ملعاجلة مش       

وطلبـت مـن    .  باملياه واإلمدادواليت أحدثت بالفعل حتسينات يف قطاعات الصحة والتعليم         
مفوضية األمم املتحدة السامية حلقوق اإلنسان أن تواصل تقدمي املساعدة إىل بنن يف جمـال                

  .وقدمت ناميبيا توصيات. حقوق اإلنسان
ن لتصديقها على الربوتوكول االختياري الثاين للعهد الـدويل         وأثنت هولندا على بن     -٦٧

والحظت أن بنن واصلت    . إىل إلغاء عقوبة اإلعدام   ادف  اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية اهل    
بعض املشاكل،  أن  العمل من أجل توفري احلماية للفئات املستضعفة على أرض الواقع، ولكن            

شويه األعضاء التناسلية لإلناث والتحـرش اجلنـسي،        من قبيل االجتار بالنساء واألطفال وت     
  .وقدمت هولندا توصيات. مستمرةزالت  ما
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وأشادت نيجرييا باستراتيجية بنن ملكافحة الفقر وبالربامج والسياسات القائمة لتعزيز            -٦٨
والحظت بارتياح إنشاء مؤسسات حقوق اإلنسان ورحبت بإنشاء        . مستوى رفاه املواطنني  

وحثت احلكومةَ علـى اعتمـاد      . ملساواة بني اجلنسني والنهوض باملرأة    عنية با مهيئات وطنية   
  .وقدمت نيجرييا توصية. تدابري لضمان فعاليتها

وقالت النرويج إن تصديق بنن على الربوتوكول االختياري الثاين للعهـد الـدويل               -٦٩
 نزعتـها اإلجيابيـة   إىل إلغاء عقوبة اإلعدام يعكس اهلادف  اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية     

ورغم أن بـنن    .  به لبلدان أخرى يف املنطقة     ىيقتداً  محاية حقوق اإلنسان ويرسي منوذج     إىل
 .اًخطـري   يـزال مـشكالً     ال بالبشراعتمدت قوانني ملكافحة االجتار باألطفال، فإن االجتار        

  .وقدمت النرويج توصيات
 ة لتعزيـز حقـوق اإلنـسان      وأشادت باكستان باألطر القانونية واملؤسسية املوطد       -٧٠
، ما ساعد يف متكني املرأة وضمان حتسني فرص احلصول علـى الرعايـة الـصحية      تهاومحاي

وطلبـت  . حتسني مستويات املعيشة  ة الفساد و  ورحبت مبساعي بنن ملكافح   . والتعليم اجملاين 
دمت وق. من املعلومات بشأن دور وزارة شؤون األسرة يف تعزيز حقوق املرأة والطفل           اً  مزيد

  .باكستان توصيات
تقلـيص  ذهتا بنن لتحسني مستوى املعيـشة و      وأشادت الفلبني باإلجراءات اليت اخت      -٧١
ورحبت باجلهود الرامية إىل حتسني فـرص       . متكني املرأة ختالل احلاصل يف توزيع املوارد و     اال

ما سي احلصول على الرعاية الصحية وزيادة املخصصات من امليزانية للخدمات الصحية، وال          
وسلَّمت بأن تعزيز احلق يف التعليم مسألة ضرورية للتنمية والتغيري          . بالنسبة للفقراء واملعوزين  

  .وقدمت الفلبني توصيات. االجتماعي
وأعربت رومانيا عن سرورها الستعداد بنن لتحسني وضـعها يف جمـال حقـوق                -٧٢

ري الثاين للعهـد    ورحبت على وجه اخلصوص بالتصديق على الربوتوكول االختيا       . اإلنسان
إىل إلغاء عقوبة اإلعـدام وباإلصـالحات       اهلادف  الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية      

لتحديث اإلطار الالزم لتمكني املواطنني من التمتع الكامل        املضطلع هبا   التشريعية واملؤسسية   
  .وقدمت رومانيا توصيات.  اإلنسانيةحبقوقهم

 دها بالتزاماهتا الدولية املتعلقة بتعزيز حقـوق اإلنـسان        وهنَّأت رواندا بنن على تقي      -٧٣
كما رحبت باعتماد سياسـة     . ورحبت على وجه اخلصوص بإلغاء عقوبة اإلعدام      . تهاومحاي

  .وقدمت رواندا توصيات. وطنية وخطة عمل لتعزيز املساواة بني اجلنسني
جمال حقوق اإلنسان،   وأبرزت السنغال التدابري اليت اعتمدهتا بنن لتحسني وضعها يف            -٧٤

مبا يف ذلك إلغاء عقوبة اإلعدام وإنشاء مكتب أمني املظامل واإلصالحات الرامية إىل ضـمان               
توافق جلنتها الوطنية حلقوق اإلنسان مع مبادئ باريس وكذلك استراتيجيات احلد من الفقر             

  .ال توصياتوقدمت السنغ. وحتقيق األهداف اإلمنائية لأللفية وتعزيز حقوق املرأة والطفل
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وشددت سنغافورة على جهود بنن املتواصلة لتنفيذ القوانني الرامية إىل تعزيز إطارها              -٧٥
والحظت اجلهود الرامية إىل حتقيق األهداف اإلمنائية لأللفية،        . القانوين احمللي رغم التحديات   

لرامية إىل كما الحظت اجلهود ا. ٢٠١٥وال سيما بضمان تعميم التعليم االبتدائي حبلول عام   
من الوفايات وحيـسِّن    اً  تعزيز فرص احلصول على الرعاية الصحية، ما من شأنه أن حيد أيض           

  .وقدمت سنغافورة توصيات. مستوى صحة األشخاص ورفاههم
وأشادت سلوفاكيا بالتزام بنن بتحسني سجلها يف جمال حقوق اإلنـسان وخباصـة           -٧٦

إىل الربوتوكول االختياري   اً  م بانضمامها مؤخر  اخلطوات املتخذة من أجل إلغاء عقوبة اإلعدا      
كما الحظت تصديقها على اتفاقيـة      . الثاين للعهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية      

 املتعلقة خبفض حاالت انعدام     ١٩٦١ املتعلقة بوضع عدميي اجلنسية واتفاقية عام        ١٩٥٤عام  
  .وقدمت سلوفاكيا توصيات. اجلنسية
نيا بالتطورات اإلجيابية اليت حصلت منذ االستعراض الدوري الشامل         ورحبت سلوفي   -٧٧

األول للحالة يف بنن، وال سيما تصديقها على الربوتوكول االختياري الثاين للعهد الـدويل              
اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية واتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقـة وبروتوكوهلـا            

لتمييز والعنف ضد املرأة ورحبت بسن قوانني جديـدة          ا إزاءوأعربت عن قلقها    . االختياري
وقدمت سلوفينيا . تقارير بشأن انتهاكات حقوق الطفلإزاء كما أبدت قلقها . يف ذلك اجملال

  .توصيات
وأشادت جنوب أفريقيا بالتزام بنن مبكافحة الفقر ومببادراهتا الطويلة األجل ملعاجلـة              -٧٨

تعاون مع بنن يف معاجلة حتديات الوفـاء بالتزاماهتـا          وحثت اجملتمع الدويل على ال    . املشكل
مبوجب القانون الدويل حلقوق اإلنسان ويف الدفع قدماً بعملية تعزيز ومحاية مجيـع حقـوق               

  .وقدمت توصيات. وأشادت بدور بنن الريادي يف االحتاد األفريقي. اإلنسان
االختياري الثاين للعهـد    على الربوتوكول   اً  وهنَّأت إسبانيا بنن على تصديقها مؤخر       -٧٩

وقدمت إسـبانيا   . إىل إلغاء عقوبة اإلعدام   اهلادف  الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية      
  .توصيات

يتعلق باحلد من الفقر واحلكم       فيما بننوأشادت سري النكا بالتدابري اليت اعتمدهتا         -٨٠
يتها لتحقيق النمو من أجل     ، وخباصة إطالق استراتيج   تهاومحاي تعزيز حقوق اإلنسان  الرشيد و 

احلد من الفقر وجهودها الشاملة للقطاعات من أجل تعزيز ومحاية حقوق الطفـل وزيـادة               
املخصصات من امليزانية جملاالت صحة األم والطفل والتعليم وحقوق املرأة واملـساواة بـني              

  .وقدمت سري النكا توصية. اجلنسني
 وضعه يف جمال حقوق اإلنـسان رغـم         وأشاد السودان جبهود بنن من أجل حتسني        -٨١

وشدد على مسألة إنشاء مكتب أمني املظامل، الذي ساعد يف تعزيز احلوكمـة             . العوائق املالية 
  .وقدم السودان توصيات. يف البلد
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ورحبت سويسرا بإلغاء عقوبة اإلعدام وبالتصديق على الربوتوكول االختياري الثاين            -٨٢
وبينما أثنت على بـنن     . إىل إلغائها اهلادف  دنية والسياسية   للعهد الدويل اخلاص باحلقوق امل    

أعربت عن قلقهـا    فإهنا  لسنها قوانني للحد من التمييز ضد من يعانون من الضعف الشديد،            
. وأقرت باجلهود الرامية إىل ضمان التعليم اجملاين للجميـع        .  مل ُتنفَّذ بعد    هذه القوانني  لكون

  .وقدمت سويسرا توصيات
ايلند على اتفاقات بنن مع الشركاء الدوليني بشأن احلد من الفقر وحثت            وشددت ت   -٨٣

. على االستجابة لندائها من أجل توفري التمويل لتنفيذ توصيات اللجنة الفرعية ملنع التعـذيب             
. وأعربت تايلند عن استعدادها للتعاون مع بنن يف اجملاالت اليت حتظى باالهتمـام املـشترك              

  .وقدمت تايلند توصيات. ة إىل ضمان احلق يف التعليم والصحةوأشادت باجلهود الرامي
وأشادت تشاد جبهود بنن من أجل تنفيذ التزاماهتا الوطنية والدولية املتعلقة حبقـوق               -٨٤

اإلنسان وبالتدابري اليت اعتمدهتا للحد من الفقر ولتعزيز احلوكمة وتنظيم انتخابـات حـرة              
اهلياكل األساسية واخلدمات االجتماعية األساسية وزيادة      وشفافة وتعزيز فرص االستفادة من      

ودعـت اجملتمـع الـدويل إىل       . النمو االقتصادي وتعزيز املساواة بني اجلنسني ومتكني املرأة       
  .مساعدة بنن يف مواجهة حتدياهتا يف جمال حقوق اإلنسان

لسياسات ملعاجلة على صعيد القوانني وا شامالًاً وأثنت أوغندا على بنن إلنشائها إطار  -٨٥
مشاكل حقوق اإلنسان وجلهودها يف جمال الصحة وحقوق املرأة والطفل ومحايـة األسـرة              

وجتدر اإلشارة بشكل خاص إىل تعـيني تـسعة       . واألشخاص ذوي اإلعاقة  والعناية باملسنني   
  .وقدمت أوغندا توصية. قضاة لألحداث جرى تدريبهم بدعم من اليونيسيف

حدة لربيطانيا العظمى وآيرلندا الـشمالية بانـضمام بـنن إىل           ورحبت اململكة املت    -٨٦
إىل إلغاء اهلادف الربوتوكول االختياري الثاين للعهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية          

عقوبة اإلعدام، وحثت على اإلسراع باعتماد القانون اجلنائي اجلديد الذي ينبغي أن يتضمن             
وحثت بـنَن علـى ختفيـف       .  من اتفاقية مناهضة التعذيب    ١ة  باملاد  للتعذيب عمالً اً  تعريف

  .وقدمت توصيات. عقوبات احملتجزين احملكوم عليهم باإلعدام
وأشادت الواليات املتحدة األمريكية جبهود بنن التـشريعية املتعلقـة بـالعنف املـرتيل          -٨٧

العنف الذي  إزاء  ة  تزال قلق   ال وقالت إهنا . والتعذيب وبإنشاء مؤسسات حقوق اإلنسان     والفساد
املفروضـة   ظروف السجون القاسية وطول مدة احلبس االحتياطي والقيود       ومتارسه الدوائر األمنية    

واستفسرت بنَن عـن    . على حق اإلضراب والبطء يف معاجلة مسألة أسوأ أشكال عمل األطفال          
جنـسياً  يات واملثليني   اخلدمات أو الربامج التثقيفية املتاحة لضمان سالمة ورفاه املواطنني من املثل          

  .وقدمت توصيات. ومزدوجي امليل اجلنسي ومغايري اهلوية اجلنسانية
وأثنت أوروغواي على بنن للتقدم الذي أحرزته يف مواءمة قوانينها احمللية مع املعايري               -٨٨

. وترسيخ القوانني الدولية حلقوق اإلنسان واجلهود اليت تبذهلا ملكافحة الفقر وتعزيز احلوكمة           
. أعربت عن قلقها إزاء عدم التحقيق يف طقوس قتل األطفـال وعـدم القـضاء عليهـا                و
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بالتصديق على الربوتوكول االختياري الثاين للعهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنيـة            ورحبت
  .وقدمت أوروغواي توصيات. إىل إلغاء عقوبة اإلعداماهلادف والسياسية 

املعززة من القوانني احمللية، مبـا يف ذلـك يف          والحظت اجلزائر بارتياح ترسانة بنن        -٨٩
جماالت حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة واالنتخابات احلرة والـشفافة واحلكـم الرشـيد             

. بنَن على مواصلة جهودها الرامية إىل مكافحة الفقـر    شجعت  و. ومكافحة االجتار باألطفال  
ها من تنفيذ براجمهـا     وأيدت نداء بنن من أجل احلصول على املساعدة من شركائها لتمكين          

  .وقدمت اجلزائر توصيات. املتعلقة حبقوق اإلنسان
األوىل لالستعراض الدوري الشامل    اجلولة  واعترفت أنغوال بالتقدم اهلائل احملرز منذ         -٩٠

وباجلهود الرامية إىل حتسني مستوى الرعاية الصحية       تها  ومحاييف جمال تعزيز حقوق اإلنسان      
حات الدستورية اليت أفضت إىل إلغاء عقوبة اإلعـدام وبإنـشاء           ورحبت باإلصال . والتعليم

وأثنت على بنن لتصديقها على عـدة      . املؤسسات الوطنية ذات الصلة لتعزيز حقوق اإلنسان      
  .صكوك دولية حلقوق اإلنسان

وهنَّأت األرجنتني بنن على التصديق على الربوتوكول االختياري الثاين للعهد الدويل             -٩١
إىل إلغاء عقوبة اإلعدام وعلـى قـرار احملكمـة          اهلادف  ق املدنية والسياسية    اخلاص باحلقو 

وقدمت . متييزية على اإلناث مسألة تنطوي على       الدستورية القاضي بأن حصر اخليانة الزوج     
  .األرجنتني توصيات

تزال تشعر بالقلق إزاء مشكل اكتظاظ السجون ووحـشية           ال وقالت أستراليا إهنا    -٩٢
بنَن على تكثيف اجلهود الرامية إىل ضمان شجعت  ؛ و  سريعة جاز دون حماكمة  الشرطة واالحت 

لالنتخابات الرئاسية  اً  ورحبت بالطابع السلمي نسبي   . صحيحتنفيذ القوانني وإنفاذها بشكل     
بنَن على دعم املشاركة السلمية يف العملية الـسياسية،         وشجعت   ٢٠١٠اليت جرت يف عام     

  .وقدمت أستراليا توصيات.  ووسائط اإلعالمجمموعات املعارضةبوسائل منها 
والحظت بنغالديش أوجه التحسن املهمة يف سجل بنن حلقوق اإلنسان، وخباصـة              -٩٣

من خالل اعتماد تدابري على صعيد القوانني والسياسات بشأن منع العنف ضد املرأة ووضع              
ق يف التنميـة    شروط خاصة لدخول األطفال األجانب واحلد من الفقر واحلكم الرشيد واحل          

وشددت على أن اجملتمع الدويل ينبغي أن   . واالنتخابات احلرة والشفافة واملساواة بني اجلنسني     
  .يقدم الدعم املايل جلهود بنن من أجل مكافحة الفقر

اإليدز ورحبت  /وأشادت بيالروس جبهود بنن ملكافحة فريوس نقص املناعة البشرية          -٩٤
تزال تشعر بالقلق إزاء النسبة املئوية        ال وقالت إهنا . ق يف الغذاء  بزيارة املقرر اخلاص املعين باحل    

الكبرية للفقر املدقع وسوء التغذية وإزاء عدم محاية حقوق الطفل وارتفاع حاالت الـزواج              
وقدمت بـيالروس   . وعدم تسجيل املواليد وارتفاع معدل وفيات األمهات والرضع       القسري  
  .توصيات
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تدابري اليت اعتمدهتا بنن إلدراج إلغاء عقوبة اإلعـدام يف          واستفسرت بلجيكا عن ال     -٩٥
اً واستفسرت أيـض  . قوانينها احمللية وعما إذا كان إلغاء عقوبة اإلعدام سُيكرَّس يف الدستور          

ومزدوجي امليل اجلنسي ومغايري اهلويـة      جنسياً  إذا كان املواطنون من املثليات واملثليني        عما
 الـيت   الطريقةلقانونية على أساس هويتهم وميلهم اجلنسيني وعن        اجلنسانية يتمتعون باحلماية ا   

وقـدمت  . ستتصرف هبا السلطات لو حصل أي اضطهاد على أساس االنتماء إىل فئة املثليني            
  .بلجيكا توصيات

 على اتفاقية حقوق ٢٠١٢يوليه / متوز٥وأشار وفد بنن إىل أن الدولة قد صدقت يف   -٩٦
  .وتوكوهلا االختيارياألشخاص ذوي اإلعاقة وعلى بر

 من الدستور تقرها وتـضمنها      ٢٤وفيما يتعلق حبرية الصحافة، شدد على أن املادة           -٩٧
وعلى صعيد املمارسة، مل ُيفَرض أي قيد على        . وأهنا متاَرس وفق الشروط اليت حيددها القانون      

دة قنوات إذاعية عاً ممارسة هذا احلق؛ فباإلضافة إىل حنو ثالثني صحيفة يومية مكتوبة، مثة أيض
  .وتلفزية خاصة تبث براجمها يف بنن يف ظل االحترام الصارم ألخالقيات املهنة

وفيما يتعلق باللجنة الوطنية حلقوق اإلنسان، أشار الوفد إىل أنه جرت صياغة مسودة               -٩٨
 وأوضـح . مشروع قانون بشأن تعديل القانون السابق وأحيلت إىل احملكمة العليا التماساً لرأيها    

الوفد أن بنن استفادت من الدعم التقين ملفوضية األمم املتحدة السامية حلقوق اإلنسان والرابطة              
كمـا  . الفرنكوفونية للجان الوطنية حلقوق اإلنسان يف هذه العملية الرامية إىل إعادة التأسيس           

بنن أن  بإمكان   وأن   ٢٠١٢القانون قبل هناية عام     من املتوقع التصويت على     شدد الوفد على أن     
  . مؤسسة وطنية حلقوق اإلنسان وفقاً ملبادئ باريس٢٠١٣متلك ابتداًء من عام 

وذكَّر الوفد بأن دستور بنن يكرس حرية الدين والعبادة يف ظل االحترام الـصارم                -٩٩
  .وأضاف أن املذاهب الدينية متارس أنشطتها حبرية. للنظام العام واحلريات الفردية

اد يف قطاعات اإلدارة والعدل والشرطة، أشار الوفـد إىل          وخبصوص مكافحة الفس    -١٠٠
. إنشاء خلية ختليق احلياة العامة ومرصد مكافحة الفساد وهيئة التفتيش العام التابعة للدولـة             

. ضد أشخاص متهمني بارتكاب أفعـال فـساد       اجلارية  قضائية  الالحقات  املكما تكلم عن    
هيئة رئاسة اجلمهورية مـن مناصـبهم       بعض مديري الشركات وأطر     اً  وهكذا، أقيل مؤخر  

وعلى صعيد اإلدارة، أنشأت احلكومة يف الوزارات       . وجتري مالحقتهم أمام احملاكم املختصة    
  .والشركات التابعة للدولة هيئات ملراقبة إدارة املوارد العامة

وفيما يتعلق باحلق يف الصحة، أشار الوفد إىل أن مبدأ جمانية العمليـات القيـصرية                 -١٠١
 وأن الدولة جهزت املنشآت الصحية بـاألدوات        ٢٠٠٩أبريل  / نيسان ١سري مفعوله منذ    ي

وتتجلى إجراءات مكافحة املالريا يف توفري الرعاية اجملانية للحوامل واألطفال الذين           . املناسبة
.  سنوات ويف محالت التوزيع اجملاين للناموسـيات املعاجلـة         ٥ و صفرتتراوح أعمارهم بني    

رعاية صحة احملتجزين مـن خـالل       حتسناً يف   مراكز االحتجاز   عرفت   ذلك،   وباإلضافة إىل 
  . مجيع السجون باألدوية األساسية وباملواد الطبيةمن مث ُزوِّدت. توزيع األدوية
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وأشار الوفد إىل أن استقاللية املدافعني عن حقوق اإلنسان والشخـصية القانونيـة               -١٠٢
  .تضى النصوص القانونية املعمول هباللرابطات واستقالهلا املايل مضمونة مبق

اتُِّخذت  عدة مبادرات    أنوفيما يتعلق حبقوق اإلنسان يف السجون، شدد الوفد على            -١٠٣
وقد أنشئت جلنة خمصصة إلحصاء مجيع احملتجزين الذين        . ملواجهة مشكل اكتظاظ السجون   

مية الـيت لوحقـوا     قاربت مدة حبسهم االحتياطي املدة القصوى للعقوبة القانونية على اجلر         
حمتجـز مـن     ٨٠٠مكَّنت أعمال هذه اللجنة من إطالق سراح أكثر من          هكذا  و. بسببها
 كـل   ظلت قائمة لتستطيع  وأوضح الوفد أن اللجنة     .  كانت تضمهم السجون   ٨ ٠٠٠ أصل
  .تفادي جتاوزات احلبس االحتياطيوهذه املهمة إجناز سنة 
ـ اورويب إجراء دراسة بشأن وضع بر     وأضاف الوفد أنه مت بدعم من االحتاد األ         -١٠٤ ات جمي

وباإلضافة إىل ذلك، شيدت احلكومة البنينية، بدعم من الواليات املتحـدة،           . إلدارة احملتجزين 
سيساهم تنفيذ أحكام القانون اجلديد لإلجراءات اجلنائية       هكذا،  و. ست حماكم ابتدائية جديدة   

حلبس االحتياطي يف تقليص حجـم اكتظـاظ        املتعلقة باختاذ قرار التسريح أو االحتجاز ومبدة ا       
 على ذلك، وفيما يتعلق بظروف االحتجاز، أشار الوفـد إىل أن احلكومـة              وعالوةً. السجون

البنينية قد زادت حصة احملتجزين الغذائية من الوجبات الساخنة من وجبة إىل وجبتني يف اليـوم               
  .٢٠١٠ يناير/ كانون الثاين١منذ 
 اعتمادات كثرية مـن قبـل احلكومـة         تعبئةم، أشار الوفد إىل     وفيما يتعلق بالتعلي    -١٠٥

ـ  ٢٠١٥والشركاء على حد سواء لضمان توفري التعليم جلميع السكان حبلول عـام              اً ، وفق
وجيري كل عام إعداد برامج لتعيني املدرسني وبناء قاعات الدراسة         . لألهداف اإلمنائية لأللفية  

  .ةوتعزيز القدرات واقتناء املواد التعليمي
وختم الوفد بتأكيده أن السلطات البنينية ستدرس بكل العنايـة الالزمـة مجيـع اآلراء                 -١٠٦

  . ملا ستقدمه من حلول لتعزيز الدميقراطية وحقوق اإلنسان يف بننواملالحظات والتوصيات توخياً

  **أو التوصيات/االستنتاجات و  -ثانياً  
 ردودها يف الوقت املناسـب علـى        ستنظر بنن يف التوصية الواردة أدناه وستقدم        -١٠٧
/       يتعدى ذلك موعد عقد الدورة الثانية والعشرين جمللـس حقـوق اإلنـسان يف آذار               أال

  :وسُتدَرج الردود يف التقرير اخلتامي الذي سيعتمده اجمللس يف نفس اجللسة. ٢٠١٣مارس 
التصديق على تعـديالت كامبـاال لنظـام رومـا األساسـي              -١-١٠٧

  ).ليختنشتاين(

__________ 

  .مل ُتحرر هذه االستنتاجات والتوصيات  **  
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  : حتظى بتأييدها، اليتنظرت بنن يف التوصيات الواردة أدناهو  -١٠٨
نظر يف مسألة التصديق بسرعة على الربوتوكول االختيـاري         ال  -١-١٠٨

  ؛)سلوفاكيا(الثالث التفاقية حقوق الطفل املتعلق بإجراء تقدمي البالغات 
 اجلريدة  نشر مجيع املعاهدات الدولية واإلقليمية حلقوق اإلنسان يف         -٢-١٠٨

  ؛)أوروغواي(الرمسية فور تصديقها عليها أو انضمامها إليها، وذلك بغرض تعميمها 
 جهودها اإلجيابية يف عملية املراجعة اجلاريـة لقوانينـها          مواصلة  -٣-١٠٨

  ؛)مصر(الوطنية بغرض مواءمتها مع التزاماهتا الدولية يف جمال حقوق اإلنسان 
ي ومشروع قـانون اإلجـراءات       مشروع القانون اجلنائ   تعديل  -٤-١٠٨

اجلنائية ملواءمتهما مع الربوتوكول االختياري الثاين للعهد الدويل اخلاص باحلقوق          
 يف أقـرب وقـت   واعتمادها عقوبة اإلعدام  واهلادف إىل إلغاء  املدنية والسياسية   

اململكـة  ( محلة توعية لتدرك اجلماهري يف بنن أثر هـذه التعـديالت             وبدءممكن  
  ؛)يطانيا العظمى وآيرلندا الشماليةاملتحدة لرب

 مجيع أحكام القانون اجلنائي وقـانون       حتديد أو مراجعة أو إلغاء      -٥-١٠٨
اإلجراءات اجلنائية اليت تتعارض مع الربوتوكول االختياري للعهد الدويل اخلاص          

  ؛)أوروغواي(إلغاء عقوبة اإلعدام واهلادف إىل باحلقوق املدنية والسياسية 
 أحكام الربوتوكول االختياري الثاين للعهد الدويل اخلاص        إدماج  -٦-١٠٨

  ؛)أستراليا(باحلقوق املدنية والسياسية يف القانون احمللي يف أقرب وقت ممكن 
 كل اإلشارات إىل عقوبة اإلعـدام يف قـانون العقوبـات            إزالة  -٧-١٠٨
  ؛)فرنسا(ل مجيع األحكام باإلعدام إىل عقوبات بديلة يوحتو
  ؛)إيطاليا (عقوبة اإلعدام من قوانينها كلياً إلغاء  -٨-١٠٨
 مواءمة القانون اجلنائي مع الربوتوكول االختياري الثـاين         كفالة  -٩-١٠٨

إلغـاء عقوبـة   واهلـادف إىل  للعهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والـسياسية   
  ؛)إسبانيا( اإلعدام
قانون اجلنائي   التدابري الالزمة لتعريف وجترمي التعذيب يف ال       اختاذ  -١٠-١٠٨

  ؛)فرنسا(الوشيك 
 التعـذيب   ملناهـضة الوطنيـة   الوقائية   إطار قانوين لآللية     إنشاء  -١١-١٠٨
 مشروع القانون الرامي إىل إنشاء مرصد وطـين ملنـع           إقرار من أجل    السعيو

  ؛)الواليات املتحدة األمريكية(التعذيب 
حـسني   اجلهود على الصعيدين القانوين واإلجرائـي لت       مواصلة  -١٢-١٠٨

  ؛)مصر(ظروف االحتجاز ولتسريع وترية اعتماد مشروع القانون اجلنائي 
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بذل كافة اجلهود من أجل تسريع عملية اعتماد مشروعي قانون            -١٣-١٠٨
  ؛)اجلزائر(حقوق الطفل والقانون املتعلق باملساواة بني اجلنسني ومشاركة املرأة 

ني أداء اللجنـة   عملية تعديل القانون الرامـي إىل حتـس     تسريع  -١٤-١٠٨
  ؛)رواندا(الوطنية حلقوق اإلنسان وفقاً ملبادئ باريس 

 عملية تكييف ومواءمة اللجنة البنينية حلقوق اإلنسان        استكمال  -١٥-١٠٨
  ؛)اجلزائر(مع املعايري الدولية 

  ؛)السنغال( عملية إنشاء اآللية الوطنية ملنع التعذيب مواصلة  -١٦-١٠٨
  ؛)النكا سري(اللجنة الوطنية حلقوق الطفل  تعزيز قدرات مواصلة  -١٧-١٠٨
 الظروف املثالية لعمل أمني املظـامل واملفوَضـني الـساميني        هتيئة  -١٨-١٠٨

  ؛)نيجرييا(للحوكمة التشاورية والتضامن الوطين 
 نتائج هذا االستعراض الدوري الشامل يف خطط عملـها          إدماج  -١٩-١٠٨

 وتقـدمي مقترحات اجملتمع املـدين     لتعزيز ومحاية مجيع حقوق اإلنسان مع مراعاة        
 بشأن تنفيذ توصيات هذه الدورة إىل جملس حقـوق          املدةنتصف  ملتقرير تقييمي   

  ؛)هنغاريا(اإلنسان 
 عمليتها التشاورية الشاملة لدى تنفيذ التوصيات املقبولة    مواصلة  -٢٠-١٠٨
  ؛)جنوب أفريقيا( االستعراض الثانية جلولة
يات الدولية حلقوق اإلنـسان وهيئـات        التعاون مع اآلل   تعزيز  -٢١-١٠٨

  ؛)كوت ديفوار(املعاهدات واإلجراءات اخلاصة 
  ؛)إسبانيا( دعوة مفتوحة ودائمة إىل مجيع اإلجراءات اخلاصة توجيه  -٢٢-١٠٨
جمللـس  التابعـة   دعوة دائمة إىل مجيع اإلجراءات اخلاصة   توجيه  -٢٣-١٠٨

  ؛)هنغاريا(حقوق اإلنسان 
 دعوة دائمة إىل مجيع املكلفني بواليات يف        توجيه  يف مسألة  النظر  -٢٤-١٠٨

  ؛)الربازيل(إطار اإلجراءات اخلاصة 
نظر الحقـاً يف مـسألة      ال تعاوهنا مع اإلجراءات اخلاصة و     تعزيز  -٢٥-١٠٨

التابعة توجيه دعوة دائمة إىل مجيع املكلفني بواليات يف إطار اإلجراءات اخلاصة            
  ؛)التفيا(جمللس حقوق اإلنسان 

 الدعوة  وتوجيه تدابري شاملة ملكافحة االجتار باألشخاص       اعتماد  -٢٦-١٠٨
جتار باألشخاص، ال سيما النساء واألطفال، وإىل املقرر االبإىل املقرر اخلاص املعين 

  ؛)بيالروس (اإلباحيةبيع األطفال واستغالهلم يف البغاء ويف املواد باخلاص املعين 
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ص املعين مبسألة التعذيب وغريه من       الدعوة إىل املقرر اخلا    توجيه  -٢٧-١٠٨
ضروب املعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة وإىل املقـرر اخلـاص      
املعين باستقالل القضاة واحملامني واملقرر اخلاص املعين حبق كل إنسان يف التمتـع             

ـ بأعلى مستوى ممكن من الصحة البدنية والعقلية واملقرر اخلاص املعـين             ر الفقب
  ؛)بيالروس(حقوق اإلنسان واملدقع 
 إىل احلصول على املساعدة من اجملتمع الدويل، وال سيما          السعي  -٢٨-١٠٨

من مفوضية األمم املتحدة السامية حلقوق اإلنسان، بغية تنفيذ التوصيات الـيت            
  ؛)كوت ديفوار(قبلتها 
لك،  القانون الذي ينص على التسجيل اجملاين للمواليد، وذ        تفعيل  -٢٩-١٠٨

  ؛)املكسيك(على سبيل املثال، من خالل محالت للتوعية اجلماعية 
 التدابري الالزمة لضمان التنفيذ الفعال للقوانني اليت تكفـل         اختاذ  -٣٠-١٠٨

التسجيل اجملاين للمواليد على النطاق الوطين، وذلك بوسائل منها توعية األسـر            
 يف حتقيق مجلة من األهـداف       بأمهية تسجيل املواليد للمسامهة   احمللية  واجملتمعات  

منها القضاء على ممارسة الزواج املبكر والقسري وتعزيز فرص احلصول علـى            
  ؛)كندا(التعليم والرعاية الصحية وغري ذلك من اخلدمات العامة 

 التدابري الالزمة للتسجيل اجملـاين واإللزامـي جلميـع          اعتماد  -٣١-١٠٨
 حبمالت جديدة أكثر اسـتهدافاً      قياموالاألطفال، مبا يف ذلك التسجيل املتأخر،       

 األخصائيني االجتماعيني ومهنيي قطاع الصحة  وتدريبلزيادة الوعي لدى األسر     
 املـوارد   وتوفريواملوظفني العموميني املكلفني بالتسجيل وإصدار شهادات امليالد        

  ؛)أوروغواي(الالزمة إلنشاء مكاتب التسجيل يف مجيع أرجاء البلد 
  ؛)سويسرا( باإلعدام وبات احملكوم عليهمختفيف عق  -٣٢-١٠٨
 علـى أن    واحلرص إىل احلبس االحتياطي التعسفي      عدم اللجوء   -٣٣-١٠٨

ُيقدَّم املوقوفون أو احملتجزون فوراً للمحاكمة وفقاً للضمانات الواردة يف العهـد            
  ؛)فرنسا(الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية 

كنة لتحسني الظـروف الـسائدة يف        كل الوسائل املم   استخدام  -٣٤-١٠٨
 القوانني الرامية إىل تقليص مـدة       وتنفيذالسجون، وال سيما بالنسبة للقاصرين،      

  ؛)النرويج(إىل أدىن حد احلبس االحتياطي 
 كفالـة  تنفيذ قوانني حمددة لتحسني ظروف احملتجزين و       مواصلة  -٣٥-١٠٨

  ؛)نياإسبا( فيما يتعلق هبم القانونيةاالحترام التام لألصول 
 أحوال السجون بالنظر يف مسألة تنفيذ املالحظات اخلتامية         حتسني  -٣٦-١٠٨

  ؛)إيطاليا(ذات الصلة اليت قدمتها بالفعل هيئات املعاهدات يف هذا الصدد 
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  ؛)العراق( أحوال السجون وحل مشكل االكتظاظ حتسني  -٣٧-١٠٨
ن أل  استراتيجية منسَّقة لتقليص عدد نـزالء الـسجون،       اعتماد  -٣٨-١٠٨

  ؛)هولندا(اكتظاظ السجون ال يزال مشكالً يف بنن 
د مـن   احل أحوال السجون وغريها من أماكن االحتجاز و       حتسني  -٣٩-١٠٨

الواليـات  (اكتظاظها ببناء مزيد من السجون أو تقليص مدة احلبس االحتياطي           
  ؛)املتحدة األمريكية

قدمـة  امل احلمايـة القانونيـة      لتحسني تكثيف جهودها    مواصلة  -٤٠-١٠٨
  ؛)هولندا(سيما النساء  للفئات املستضعفة، وال

 برامج توعية السكان لضمان اإلعمال الفعال حلقـوق         مواصلة  -٤١-١٠٨
  ؛)كوستاريكا (األشخاص ذوي اإلعاقةاملرأة والطفل ومحاية األسرة واملسنني و

 التدابري املناسبة لتعزيز مكافحة املمارسات التمييزية والعنف  اختاذ  -٤٢-١٠٨
  ؛)لكسمربغ(د املرأة ض

 قانون مكافحة لتطبيقمجيع التدابري الالزمة   باعتماد   بسرعة   القيام  -٤٣-١٠٨
  ؛)إسبانيا(العنف ضد املرأة 

تطبيقاً  القانون املتعلق مبنع العنف ضد املرأة واملعاقبة عليه          تطبيق  -٤٤-١٠٨
  ؛)فرنسا(صارماً 
ون املتعلق مبنع العنف ضد      مجيع التدابري الالزمة لتنفيذ القان     اختاذ  -٤٥-١٠٨

املرأة واملعاقبة عليه بغية القضاء بفعالية على مجيع أشكال العنف ضد املرأة، مبا يف              
  ؛)سلوفينيا(ذلك تشويه األعضاء التناسلية لإلناث والزواج القسري 

 مكافحة التمييز ضد املرأة جبملة إجراءات منها التنفيذ          مواصلة  -٤٦-١٠٨
ملرأة من العنف املرتيل واإلنفاذ الصارم حلظر تشويه األعضاء         الفعال لقانون محاية ا   

  ؛)أملانيا(زيادة الوعي لدى النساء هبذا احلظر ، بوسائل منها التناسلية لإلناث
 التنفيذ الواجب للتدابري الرامية إىل معاجلة مشكل استمرار         كفالة  -٤٧-١٠٨

  ؛)سلوفاكيا(العنف املرتيل، مبا يف ذلك االغتصاب الزوجي 
 تعزيز التدابري الرامية إىل مكافحة العنف القـائم علـى           مواصلة  -٤٨-١٠٨

  ؛)الربازيل(أساس نوع اجلنس، وال سيما العنف املرتيل 
 تنظيم محالت التوعية بالتعاون مـع اجلهـات املعنيـة           مواصلة  -٤٩-١٠٨

  ؛)ليبيا(ملكافحة املمارسات التقليدية الضارة اليت متس حبقوق املرأة والطفل 
 كذلك من خـالل     ، اجلهود الرامية إىل حتسني حالة املرأة      تكثيف  -٥٠-١٠٨

  ؛)إيطاليا(التعليم ومحالت حمددة للتوعية بأخطار تشويه األعضاء التناسلية لإلناث 
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 القانون الذي حيظر تشويه األعضاء التناسـلية لإلنـاث          تنفيذ  -٥١-١٠٨
  ؛)إسبانيا(بفعالية 
 الوعي حبظر املمارسـات التقليديـة        تدابري ملموسة لزيادة   اختاذ  -٥٢-١٠٨

الضارة واملؤذية من قبيل تشويه األعضاء التناسلية لإلنـاث أو قتـل األطفـال              
  ؛)سويسرا(املعوقني، وذلك من خالل التنفيذ املنهجي للقوانني القائمة 

 القانون الذي جيرِّم تشويه األعضاء التناسلية       تنفيذرص على   احل  -٥٣-١٠٨
  ؛)بلجيكا( اجلناة قضائياً قةومالحلإلناث بفعالية 

 وجود ما يكفي من الدعاية والتوعية فيما يتعلق حبـاالت           كفالة  -٥٤-١٠٨
 يفاإلدانة يف قضايا تشويه األعضاء التناسلية لإلناث بغية إحداث أثـر ردعـي              

  ؛)بلجيكا(اجملتمعات املعنية 
القضاء لطفل ب اإلنسان ل  تدابري لضمان احلماية الكاملة حلقوق       اختاذ  -٥٥-١٠٨

على آفات االجتار باألطفال والعنف ضدهم واالعتداء اجلنسي عليهم واسـتغالهلم           
وبتحسني عملية تـسجيل املواليـد      واحلد منها   االقتصادي وطقوس قتلهم وعملهم     

  ؛)الرسويل الكرسي(لتشمل مجيع األطفال، وال سيما يف املناطق الريفية 
ر العنف ضـد األطفـال       يف مسألة سن قوانني حمددة حتظ      النظر  -٥٦-١٠٨

  ؛)ناميبيا(وتعاقب عليه 
 جهودها حلمايـة الطفـل، وال سـيما بتعزيـز محايتـه             مضاعفة  -٥٧-١٠٨

  ؛)لكسمربغ( القانونية
 مجيع التدابري الالزمة ملكافحة املمارسات التقليدية الضارة        اعتماد  -٥٨-١٠٨

  ؛)إيطاليا(اليت تنتهك حقوق الطفل 
 الوقائية والقانونية للقضاء على طقوس قتل  تنفيذ التدابريمواصلة  -٥٩-١٠٨

  ؛)رومانيا(األطفال 
 التدابري املناسبة للقـضاء هنائيـاً علـى طقـوس قتـل             اختاذ  -٦٠-١٠٨

  ؛)رواندا( األطفال
 توصيات هيئات املعاهدات ذات الصلة، وخباصة توصـية         تنفيذ  -٦١-١٠٨
د من أجـل منـع      احلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية بتكثيف اجلهو     جلنة  
بإدراج أحكـام يف القـانون   " سحرةالطفال األ "ُيسّمون حاالت قتل من  ووقف

اجلنائي لقمع هذه املمارسة وبتنظيم محالت لزيادة الوعي بطابعها اإلجرامي لدى           
  ؛)سلوفينيا(السلطات احمللية واألطباء والقابالت والسكان بشكل عام 
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 ضد األطفال، مبا يف ذلك       مكافحة مجيع أشكال العنف    مواصلة  -٦٢-١٠٨
  ؛)تايلند" (أطفال سحرة"االجتار باألطفال والعنف ضد من يدعى أهنم 

 من يثبت ارتكاهبم هلذه    معاقبة على طقوس قتل األطفال و     القضاء  -٦٣-١٠٨
اململكـة  ( آلية لتقدمي الدعم والتوجيه الفعالني لألسر املتـضررة          إنشاءاجلرائم و 

  ؛)رلندا الشماليةاملتحدة لربيطانيا العظمى وآي
 مجيع أنواع التدابري لضمان تصدٍّ شامل لطقوس قتل األطفال          تعزيز  -٦٤-١٠٨

 تـدابري   اعتماد على وجه اخلصوص بأنشطة للوقاية وتدابري للحماية و        واالضطالع
  ؛)أوروغواي(قانونية وقضائية تصنف طقوس قتل األطفال يف خانة اجلرائم 

 أشكال التمييز ضد األطفال، وخباصة       قوانينها حلظر مجيع   مواءمة  -٦٥-١٠٨
 استفادة القاصرين من محاية قانونيـة    وكفالةأي متييز يلصق هبم وصمة السحرة،       

  ؛)املكسيك(واجتماعية ملموسة من الطقوس اليت تعرِّض حياهتم للخطر 
ُيـسّمون األطفـال     اختاذ تدابري ملنع طقوس قتل مـن         مواصلة  -٦٦-١٠٨

  ؛)شيلي (السحرة
يف كـل  حظراً صرحياً  مجيع أشكال العقاب البدين لألطفال       حظر  -٦٧-١٠٨

، لألطفـال يف ذلك البيت واملدرسة، يف سياق اعتماد قانون جديد           ، مبا األماكن
  ؛)ليختنشتاين( أشكال بديلة للتأديب وتشجيع
 قوانينها حلظر العقاب البدين لألطفال يف البيت واملدرسة         مراجعة  -٦٨-١٠٨

جهودها املتعلقة بزيادة الوعي باآلثار السلبية هلذه املمارسة  واملعاقبة عليه وتكثيف
  ؛)املكسيك(

 تدابري إضافية، ومنها التشريعية، للقضاء علـى ممارسـة          اعتماد  -٦٩-١٠٨
  ؛)بيالروس(االستغالل املتعمد لألطفال واستخدام العقاب البدين ضدهم 

  االجتـار  ملكافحـة  خطة شاملة بشأن حقـوق الطفـل         اعتماد  -٧٠-١٠٨
  ؛)إسبانيا(واالستغالل يف العمالة واالعتداء اجلنسي والعنف البدين 

 تدابري لضمان تنفيذ املعايري الوطنيـة والدوليـة املتعلقـة           اختاذ  -٧١-١٠٨
 إنـشاء سـجل وطـين    بوسائل منـها باألشخاص، وال سيما األطفال،   باالجتار
  ؛)كوستاريكا( للمواليد
بالبـشر  مجيع أشكال االجتار     مشاريع قوانني حتظر     صياغة وسن   -٧٢-١٠٨

 عنـها  ني املـسؤول مالحقةبفعالية يف حاالت االجتار باألطفال و    وضمان التحقيق   
وهلذه الغاية، نوصي بأن يتلقى مجيع موظفي إنفاذ القـوانني والقـضاة            . قضائياً

 وبأن ُتـوفَّر خـدمات وقائيـة      بالبشرالتدريب الكايف فيما يتعلق مبسألة االجتار       
  ؛)النرويج(الجتار وضحاياها لشهود جرمية ا
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 آليـات دعـم     تعزيـز  مكافحة االجتار باألشـخاص و     مواصلة  -٧٣-١٠٨
  ؛)رومانيا( ضحاياه
 جهودها لتنفيذ القوانني القائمة ملكافحة االجتار باألطفـال،         تكثيف  -٧٤-١٠٨
 املتعلق بظروف تشرد القاصرين ومكافحـة       ٠٤-٢٠٠٦يف ذلك القانون رقم      مبا

يف بنن، وذلك بتوعية السكان املعرضني للخطر واختاذ اخلطـوات          االجتار باألطفال   
  ؛)كندا(الالزمة لضمان مالحقة املسؤولني عن االجتار باألطفال وفقاً للمعايري الدولية 

 االجتار باألطفال بتوفري التـدريب ملـوظفي الـشرطة          مكافحة  -٧٥-١٠٨
 االجتار باألطفال فوراً واملدعني العامني والقضاة وكفالة تقدمي املسؤولني عن جرمية

  ؛)ليختنشتاين(إىل العدالة وتقدمي املساعدة الكافية إىل الضحايا 
عاجلة ظاهرة االسـتغالل االقتـصادي      مل املبذولة اجلهود   تكثيف  -٧٦-١٠٨

 وكذلك  واملتمثلة يف االجتار باألطفال أو عمل األطفال      لألطفال الواسعة االنتشار    
  ؛)لوفاكياس(االعتداء اجلنسي على األطفال 

 التدابري التنفيذية والتشريعية الالزمة ملكافحة عمل األطفال        اختاذ  -٧٧-١٠٨
  ؛)السودان(واالعتداء اجلنسي عليهم واالجتار هبم 

 النظام القضائي من خالل الدعم املايل والتـدابري الفعالـة      تعزيز  -٧٨-١٠٨
  ؛)أملانيا(ملكافحة الفساد 

نظم القضاء والشرطة والـسجون      تسريع وترية حتسني     مواصلة  -٧٩-١٠٨
  ؛)الكرسي الرسويل(متاشياً مع املعايري الدولية حلقوق اإلنسان 

ص التمويـل   ي جهودها يف جمال مكافحة الفساد وختـص       مواصلة  -٨٠-١٠٨
  ؛)ماليزيا(كافحة الفساد الذي سنته حديثاً مالكايف لتنفيذ قانون 

 وحريـة وسـائط      اخلطوات الالزمة لترسيخ حرية التعبري     اختاذ  -٨١-١٠٨
  ؛)أستراليا(اإلعالم ممارسةً وقانوناً 

، بفعالية ووفقاً لدستور بنن والـصكوك الدوليـة الـيت           القيام  -٨٢-١٠٨
حقوق العمال، مبا يف ذلك حق اإلضراب وحرية تشكيل         بكفالة  انضمت إليها،   

  ؛)إسبانيا(النقابات والتجمع السلمي 
علـى ختفيـف وطـأة       السياسات اليت تركـز      تشجيع وتعزيز   -٨٣-١٠٨
  ؛)باكستان( الفقر
  ؛)السنغال( اجلهود الرامية إىل مكافحة الفقر تعزيز  -٨٤-١٠٨
ـ  تنفيذ استراتيجيات احلد من الفقـر وتعز       مواصلة  -٨٥-١٠٨ ز التنميـة   ي

 متني يتيح لكل بنـيين      وإنشاء فضاء  مستوى معيشة السكان     سنياملستدامة وحت 
  ؛)الصني(سان إمكانية التمتع الكامل جبميع حقوق اإلن
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 تنفيذ االستراتيجيات وخطـط التنميـة االجتماعيـة         مواصلة  -٨٦-١٠٨
  ؛)كوبا(تعزيز متكني املرأة وواالقتصادية، وخباصة ما يرمي منها إىل احلد من الفقر 

  ؛)مصر( كفالة احلد من الفقر وتعزيز متكني املرأة مواصلة  -٨٧-١٠٨
ورقـة  الفقر من خـالل      اجلهود الرامية إىل مكافحة ال     مواصلة  -٨٨-١٠٨
لحد من الفقر والنسخة الثالثة من استراتيجية حتقيق النمو للحـد           لستراتيجية  اال

  ؛)إندونيسيا (٢٠١٤-٢٠١١من الفقر اليت تشمل الفترة 
  ؛)الكويت( التدابري الالزمة لتحقيق األهداف اإلمنائية لأللفية اعتماد  -٨٩-١٠٨
لتقنية باعتماد مجلة إجراءات منـها       تعزيز قدراهتا املالية وا    مواصلة  -٩٠-١٠٨

  ؛)الفلبني(التعاون املستمر والبناء مع الشركاء اإلقليميني والدوليني يف جمال التنمية 
 تعزيز برامج القروض الـصغرى ألشـد األشـخاص          مواصلة  -٩١-١٠٨
  ؛)الكويت( فقراً
 جهودها يف جمال احلد من الفقر بتوسيع نطاق براجمهـا           مواصلة  -٩٢-١٠٨
 األعمال الصغرية والـشباب والنـساء،       أصحاب القروض الصغرى إىل     لتقدمي
  ؛)تايلند(سيما يف املناطق الريفية  وال

 منح األولوية ملسألة القضاء على الفقر وللسياسات الرامية         مواصلة  -٩٣-١٠٨
  ؛)جنوب أفريقيا( باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية مواطنيهاإىل تعزيز متتع 

  ؛)شيلي( اجلهود لضمان احلق يف الغذاء يف البلد كثيفت  -٩٤-١٠٨
 التعاون مع اجملتمع الدويل إلتاحة سبل أفضل للحصول         مواصلة  -٩٥-١٠٨

على الغذاء واملياه وخدمات الصرف الصحي لسكان بنن، وذلـك بـالنظر إىل             
  ؛)الكرسي الرسويل(موارد البلد احملدودة 

 كل الدعم   ميات الوطنية وتقد  جعل األمن الغذائي إحدى األولوي      -٩٦-١٠٨
  ؛)لكسمربغ(الالزم لسياسات وبرامج مكافحة سوء التغذية يف سائر أرجاء البلد 

ف جهودها لتيسري حصول السكان على خدمات الصرف        يتكث  -٩٧-١٠٨
  ؛)بيالروس(الصحي ومياه الشرب 

 الرامية إىل زيادة مـدى تيـسر      ز اجلهود اجلارية    ي وتعز مواصلة  -٩٨-١٠٨
  ؛)كوبا(دمات الصحية والتعليم جلميع مواطنيها وجودة اخل

 حتسني مؤشرات األداء يف جمال الرعاية الـصحية مـن           مواصلة  -٩٩-١٠٨
  ؛)جيبويت(خالل حتديث النظام الصحي الوطين 
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، بدعم من منظمة الصحة العاملية وبرنامج األمم        مواصلة جهودها   -١٠٠-١٠٨
رات الرامية إىل حتـسني مـستوى       املتحدة اإلمنائي، الستحداث الربامج واملباد    

  ؛)سنغافورة(استفادة شعبها من الرعاية الصحية 
 اجلهود الرامية إىل معاجلة ظاهرة إدمان األطفال والشباب تكثيف  -١٠١-١٠٨

 بـرامج التوعيـة املتعلقـة بالـصحة يف هـذا            وتعزيـز للكحول واملخدرات   
  ؛)السودان( الصدد
ة لتحسني وضع املرأة بالعمل من  تعزيز السياسات الوطني مواصلة  -١٠٢-١٠٨

  ؛)جيبويت(أجل التحاق البنات باملدارس واستمرارهن يف الدراسة 
 اجلهود الرامية إىل كفالة احلق يف التعليم، مبا يف ذلك منح تكثيف  -١٠٣-١٠٨

الفرصة جلميع األطفال البالغني سن الدراسـة، وال سـيما البنـات، الرتيـاد              
  ؛)إندونيسيا( املدارس
 تعزيز استراتيجيات التعليم الرامية إىل حتسني جودتـه         مواصلة  -١٠٤-١٠٨

وزيادة معدالت االلتحاق باملدارس، وال سيما بالنسبة للنساء واألطفال املنتمني          
، وذلك لتفـادي اسـتغالهلم اقتـصادياً        إىل املناطق الريفية وأشد األطفال فقراً     

  ؛)ليبيا(واالجتار هبم 
لتعليم بتوفري تدريب دوري للمدرسـني،       حتسني جودة ا   مواصلة  -١٠٥-١٠٨

 وبأمهيـة   الفتيات والفتيـان  مبا يف ذلك إرشادات تتعلق باملساواة يف املعاملة بني          
  ؛)ليختنشتاين(املساواة بني اجلنسني 

، وال سـيما يف      بني السكان   جهودها لتشجيع حمو األمية    تكثيف  -١٠٦-١٠٨
  ؛)ماليزيا(أوساط النساء الريفيات 

 جهودها لزيـادة الـوعي حبقـوق اإلنـسان لـدى            لةمواص  -١٠٧-١٠٨
  ؛)باكستان( سكاهنا
 توفري التعليم اجملاين للنساء والفتيات، وال سـيما مـن           مواصلة  -١٠٨-١٠٨

  ؛)الفلبني(يعشن منهن يف املناطق الريفية 
 حتسني فرص احلصول على التعليم، مبا يف ذلك تـوفري           مواصلة  -١٠٩-١٠٨

رات للجميع، وذلك مبساعدة مـن اليونيـسيف        برامج تدريبية الكتساب املها   
  ؛)سنغافورة(وغريها من وكاالت األمم املتحدة ذات الصلة 

  ؛)سويسرا( الظروف املواتية للبنات الرتياد املدارس دون متييز هتيئة  -١١٠-١٠٨
 تدابري لزيادة معدل االلتحاق باملدارس، وال سيما يف املناطق اختاذ  -١١١-١٠٨

  ؛)سويسرا(الريفية 
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 مزيد من اخلطوات لتوسيع نطاق التعليم اجملاين ليشمل كل          اختاذ  -١١٢-١٠٨
  ؛)أوغندا(مراحل التعليم الثانوي 

 جهودها لتوسيع نطاق التعليم اجملـاين ليـشمل مجيـع           مواصلة  -١١٣-١٠٨
  ؛)األرجنتني(مستويات التعليم الثانوي 

ملستضعفني،  جهودها لتعزيز احلماية القانونية لألشخاص ا      مواصلة  -١١٤-١٠٨
  ؛)األرجنتني (األشخاص ذوو اإلعاقةوخباصة املسنون و

دعم جهود  و محالهتا لزيادة الوعي حبالة األطفال املعوقني،        تكثيف  -١١٥-١٠٨
 وإعـادة   ذوي اإلعاقـة  إعادة تأهيل األطفـال     لتحسني إجراءات   اجملتمع املدين   
  ).هنغاريا(بفعالية  القوانني القائمة املتعلقة بتسجيل املواليد فيذإدماجهم وتن

  :ًت التالية بتأييد بنن، اليت ترى أهنا قد ُنفِّذت أصالاوحتظى التوصي  -١٠٩
نظر يف مسألة التصديق على اتفاقية حقوق األشـخاص ذوي          ال  -١-١٠٩

  ؛)ناميبيا(اإلعاقة 
  ؛)رواندا(ق على اتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة يتصدال  -٢-١٠٩
قية الدولية حلماية مجيـع األشـخاص مـن          على االتفا  التصديق  -٣-١٠٩

  ؛)إسبانيا(االختفاء القسري 
 إمكانية التصديق على االتفاقية الدوليـة حلمايـة مجيـع       دراسة  -٤-١٠٩

  ؛)األرجنتني(األشخاص من االختفاء القسري 
 قوانينها الوطنية لضمان مواءمتها الكاملة مـع نظـام    استعراض  -٥-١٠٩

  ؛)ليختنشتاين(ة الدولية روما األساسي للمحكمة اجلنائي
مع مجيع  مواءمة كاملة    عملية مواءمة قوانينها الوطنية      استكمال  -٦-١٠٩

  ؛)سلوفاكيا(االلتزامات مبوجب نظام روما األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية 
نظر يف مسألة إدخال تعديل على قانون األحوال الشخـصية          ال  -٧-١٠٩

 األطفال املولودين يف إطار املؤسسة الزوجية       واألسرة لضمان املساواة الكاملة بني    
  ؛)شيلي(وخارجه 

 التدابري املناسبة لتسريع إجراءات التصديق على القـوانني         اختاذ  -٨-١٠٩
  ).العراق(املتعلقة بالطفل واملساواة بني اجلنسني ومشاركة املرأة 

  :ومل حتظ التوصيات التالية بتأييد بنن  -١١٠
 مع التزاماهتا باملساواة وعدم التمييز مبراجعة        قانوهنا متوافقاً  جعل  -١-١١٠
 من قانون العقوبات وبرتع صفة اجلرمية عن العالقـات املثليـة بـني              ٨٨ املادة

  ؛)كندا( املتراضني البالغني
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أي عقوبة على أساس امليل اجلنسي أو اهلويـة      بإلغاء   رمسياً   القيام  -٢-١١٠
  ؛)أملانيا(اجلنسانية 

عاجلة مسألة التمييز على أساس امليل اجلنـسي         اجلهود مل  تكثيف  -٣-١١٠
 يف اجلـرائم ضـد املنـتمني إىل فئـة املثليـات             والتحقيقاهلوية اجلنسانية،    أو

 مالحقـة ومزدوجي امليل اجلنسي ومغايري اهلوية اجلنـسانية و       جنسياً   واملثليني
  ؛)النرويج(مرتكبيها 

ء علـى أي     إمكانية تعزيز التدابري الراميـة إىل القـضا        دراسة  -٤-١١٠
تنطوي على التمييز القائم على أساس امليل اجلنسي أو اهلوية اجلنـسانية             معاملة

  ؛)األرجنتني(
نزع صفة اجلرمية عن العالقات اجلنسية بني األشخاص املتراضني           -٥-١١٠

ضع برامج تثقيفية وسياسات مناسـبة خاصـة بالـشرطة          ومن نفس اجلنس و   
بصرف النظر عـن امليـل اجلنـسي        األمن الشخصي جلميع مواطين بنن       تعزز

  .)املتحدة األمريكية الواليات(
أو التوصيات الواردة يف هذا التقرير تعرب عن موقف الدولة          /مجيع االستنتاجات و    -١١١

وال ينبغي أن ُيفهم أهنـا حتظـى        . أو الدولة موضوع االستعراض   /اليت قدمتها و  ) الدول(
  .بتأييد الفريق العامل ككل
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  املرفق

   الوفدتشكيلة    
[English only] 

 The delegation of Benin was headed by H.E. Ms. A. Marie-Elise C. Gbedo, Minister of 
Justice, Legislation and Human Rights, Garde des Sceaux and Government Spokesperson, 
and composed of the following members: 

• H.E. Mr. Séraphin Lissassi, Permanent Representative, Permanent Mission of Benin; 

• Mr. Patrice A. Hounyeaze, Director of Human Rights; 

• Ms. Marie-Madeleine Adjalian Domingo, Director of Prison Administration and 
Social Assistance; 

• Ms. Marie-Claire Ouorou Guiwa, Minister Counsellor at the Permanent Mission of 
Benin; 

• Ms. Marie-Gisèle Zinkpe, Head of the Service of the Protection and Defence of 
Human Rights; 

• Mr. Dieudonné Todjihounde, Head of Promotion and Dissemination of Human 
Rights; 

• Mr. Erick Martial Hacheme, Head of the Service of the Associations and 
Organisations of the Defence of Human Rights; 

• Ms. Nadia A. Fagnisse-Dele, Lawyer, Head of the Administrative Secretariat at the 
Human Rights Directorate; 

• Mr. Benjamin Alanmenou, Deputy Director of Legal Affairs at the Ministry of 
Foreign Affairs, African Integration, Francophonie and Beninese Abroad. 

        


