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  مقدمة

ـ    وفقاً لقـرار  عقد الفريق العامل املعين باالستعراض الدوري الشامل، املنشأ           -١   ٥/١وق اإلنـسان     جملـس حقـ
وجرى االستعراض املتعلق ببنن . ٢٠٠٨مايو / أيار١٩ إىل ٥، دورته الثانية يف الفترة من ٢٠٠٧يونيه / حزيران١٨املؤرخ 

وقد ترأس وفد بنن السيد هونوري أكبومي، مدير الديوان بـوزارة           . ٢٠٠٨مايو  /يار أ ٧يف اجللسة اخلامسة املعقودة يف      
 أعضاء، يف املرفـق     ٨وميكن االطالع على تشكيلة الوفد، الذي يتألف من         . العدل والتشريعات وحقوق اإلنسان يف بنن     

  .٢٠٠٨مايو / أيار٩عقودة يف واعتمد الفريق العامل هذا التقرير املتعلق ببنن يف جلسته التاسعة امل. الوارد أدناه

) اجملموعة الثالثية (قرريناملمن التالية موعة ، اختار جملس حقوق اإلنسان اجمل٢٠٠٨فرباير / شباط٢٨ويف   - ٢
  . نيكاراغوا ومدغشقر وأملانيا:لتيسري االستعراض املتعلق ببنن

  :االستعراض املتعلق ببنن، صدرت الوثائق التالية من أجل ٥/١ من مرفق القرار ١٥ووفقاً للفقرة   - ٣

  ؛)A/HRC/WG.6/2/BEN/1) (أ(١٥تقرير وطين مقّدم وفقاً للفقرة   )أ(

 )ب(١٥جتميــع للمعلومــات أعدتــه املفوضــية الــسامية حلقــوق اإلنــسان وفقــاً للفقــرة    )ب(
)A/HRC/WG.6/2/BEN/2( ؛  

  ). A/HRC/WG.6/2/BEN/3 ()ج(١٥املفوضية السامية حلقوق اإلنسان وفقاً للفقرة موجز أعدته   )ج(

 أعدهتا سلفاً الدامنرك، والتفيا، واململكـة املتحـدة         أسئلةوأُحيلت إىل بنن عن طريق اجملموعة الثالثية قائمة           - ٤
 الشبكة اخلارجية لالستعراض    على األسئلةوميكن االطالع على هذه     . الربيطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية، وهولند    

  . الدوري الشامل

   مداوالت عملية االستعراض موجز- أوالً 
   عرض احلالة من جانب الدولة موضوع االستعراض- ألف 

السيد هونوري أكبومي، مدير الـديوان بـوزارة        ، قّدم   ٢٠٠٨مايو  /أيار ٧يف اجللسة اخلامسة، املعقودة يف        - ٥
ا جمللس حقوق اإلنسان    وقال إن بنن تؤيد املثل العلي     . ، تقرير بنن الوطين   العدل والتشريعات وحقوق اإلنسان يف بنن     

تأييداً كامالً، وتقر بأمهية االستعراض الدوري الشامل يف بلوغ األهداف العاملية الرامية إىل النهوض جبميع حقوق         
ورحب بالفرصة املتاحة   .  عن تقييم حالة حقوق اإلنسان     اإلنسان ومحايتها، مبا يف ذلك احلقوق يف التنمية، فضالً        

 تعزيز التقدم الكبري الذي حتقق يف تنفيذ مجيع الصكوك القانونيـة الدوليـة الـيت                إلجراء حوار بناء سيساهم يف    
وقال إن عملية صياغة التقرير . تكون قائمة أن بنن مستعدة لسد أي ثغرة ميكن أن  فيها، مضيفاًأصبحت بنن طرفاً

فاملؤمتر الذي ضم مجيع    . الوطين كانت مثرة مشاورات موسعة، مشلت مجيع مكونات اجملتمع املدين وهياكل الدولة           
، مسح لبنن باستهالل    ١٩٩٠فرباير  / شباط ٢٨ إىل   ١٩ يف كوتونو يف الفترة من        عقد والذيالقطاعات يف البلد،    

 إطـار   نشاءوقد أدى هذا التوجه اجلديد إىل إ      .  إىل نظام شامل متعدد األحزاب     حقبة تسودها الدميقراطية استناداً   
ومن .  سيادة القانون ونظام دميقراطي تعدديإرساء إىل ؤسسية تفضي تدرجيياً عن هياكل سياسية ومقانوين فضالً
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 يف معظـم     منذ ذلك احلني طرفـاً     ، وأصبحت تدرجيياً  ١٩٩٠ديسمرب  / يف كانون األول   مث اعتمدت بنن دستوراً   
اقيات ومع شىت بالتعاون مع اهليئات املشرفة على هذه االتفوتعهدت االتفاقيات الدولية واإلقليمية حلقوق اإلنسان 

من أجل اإلطار املعياري واملؤسسي ولكي تقوم بنن مبتابعة التزاماهتا الدولية، شرعت يف تعزيز . اآلليات ذات الصلة
 املعتمد  دستورالويف هذا السياق، ينص     . هلا حمدودة املوارد املتاحة   كون  بالرغم من   وذلك  إعمال حقوق اإلنسان    

علـى التـشريعات     األولويةعاهدات الدولية اليت صّدقت عليها بنن       ملا  على أن  ١٩٩٠ديسمرب  / كانون األول  يف
 تدابري قانونية أو تنظيمية إلدراج الصكوك الدولية يف القوانني احمللية وقد اختذت بنن أيضاً. واملعايري التنظيمية احمللية

وال الشخصية واألسرة يف عـام      وهذا ما حدث بالنسبة لقانون األح     . ولألخذ بالتوصيات الصادرة عن هيئات املعاهدات     
، وقانون  ٢٠٠٦، والقانون املتعلق مبكافحة متويل اإلرهاب وغسل األموال يف عام           ٢٠٠٧، وقانون الطفل يف عام      ٢٠٠٦

  .األحزاب السياسية، واإلصالح الذي تناول النصوص املتعلقة باجلرائم املرتبطة بوسائط اإلعالم

د تعزز باستحداث العديد من املؤسسات واهلياكل الرامية إىل ضمان  إن اإلطار املؤسسي قواستطرد قائالً  - ٦
البصري واالتصاالت، و السمعي لإلعالمالنهوض حبقوق اإلنسان واحترامها، مثل احملكمة الدستورية، واهليئة العليا 

 واللجنـة  وحمكمة العدل العليا، واجمللس االقتصادي واالجتماعي، واجمللس االستشاري الوطين حلقوق اإلنـسان،         
املعنية مبتابعة تنفيذ الصكوك القانونية الدولية، واستحداث هيئات قضائية جديدة، واللجنة الوطنية املعنية حبقوق              

 عدداً مـن    وقد اختذت بنن أيضاً   . الطفل، والوسيط لدى رئاسة اجلمهورية، ووحدات الشرطة حلماية األحداث        
مرحليت التعلـيم  هبا، عن طريق مجلة أمور منها جمانية التعليم يف التدابري ترمي إىل محاية حقوق اإلنسان والنهوض   

؛ وإصدار قانون يتعلق بوضـع      ؛ وبرنامج لتوفري التمويل الصغري ملن هم أكثر فقراً        قبل املدرسي والتعليم االبتدائي   
الـيت تعـززت    ، وهي اخلطوة    طفال حىت سن اخلامسة   الرعاية الصحية اجملانية لأل   توفري  السلطة القضائية يف بنن؛ و    

ومضى يقول إن مشاركة بنن املنتظمة يف عمل جملس . بإطالق محلة لتوزيع ناموسيات معقمة للحوامل واملرضعات
هي أمور تساعد    ،حقوق اإلنسان، وتقدميها التقارير الدورية هليئات املعاهدات، وتنفيذها توصيات هذه اهليئات          

حقوق تعزيز   إىل أن تقدماً كبرياً قد أحرز يف إطار          نن أيضاً وأشارت ب .  على تعزيز حقوق اإلنسان ومحايتها     كلها
 عن احلقوق أرض الواقع، وال سيما يف جمال احلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية فضالًعلى اإلنسان ومحايتها 

بنن عدة  ستوى معيشي الئق، اعتمدت     التمتع مب ولضمان احلق يف    . املدنية والسياسية وغريها من احلقوق األساسية     
ات وبرامج ملكافحة الفقر والتخفيف من وطأته، مثل الوثيقة املتعلقة باستراتيجية احلـد مـن الفقـر                 ياستراتيج
وتعكس هاتان الوثيقتان رؤية احلكومة وأولوياهتا يف جمـال         . ٢٠٠٩- ٢٠٠٧ة النمو للحد من الفقر      يواستراتيج

ففيمـا  . راء من املشاركة يف عملييت صنع القرار واإلنتاج  واحلكم الرشيد ومتكني الفق    اجلزئيتعزيز إطار االقتصاد    
، رسالة بشأن سياسة التعليم من أجل ضمان ٢٠٠٥فرباير /يتعلق باحلق يف التعليم والثقافة، اعتمدت بنن، يف شباط

 باحلق يف أما فيما يتعلق.  مع األهداف اإلمنائية لأللفية، وذلك متاشيا٢٠١٥ًالتعليم للجميع من اآلن إىل عام توفري 
 بشأن األراضي الزراعية    ٢٠٠٧أكتوبر  / تشرين األول  ١٧ املؤرخ   ٠٣- ٢٠٠٧السكن، فإن اعتماد القانون رقم      

 وهـي بـصدد     ،وعالوة على ذلك، تنوي الدولة بناء مساكن اجتماعية       . سيسمح بتحسني نظم حيازة األراضي    
   املعاملـة القاسـية أو الالإنـسانية        وفيما خيص منع التعذيب وغريه من ضروب      . صياغة سياسة وطنية لألراضي   

الربوتوكول االختياري التفاقيـة مناهـضة    يف ، طرفا٢٠٠٦ًسبتمرب / أيلول٢٠املهينة، فقد أصبحت بنن، يف      وأ
 بأحكـام هـذا   ، وشرعت، عمالًالقاسية أو الالإنسانية أو املهينة التعذيب وغريه من ضروب املعاملة أو العقوبة

وقال رئيس الوفد إن بنن مستعدة الستقبال اللجنة الفرعية ملنـع  . ية وطنية ملنع التعذيب    آل إنشاءالربوتوكول، يف   
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 عن ذلك، على إعادة عملت، فضالًقد وأضاف أن بنن  . ٢٠٠٨مايو  / أيار ٢٦ إىل   ١٨من   التعذيب خالل الفترة  
  . منحهم تعويضاتتأهيل ضحايا أعمال التعذيب اليت اقترفت إبان النظام الثوري وعلى

.  أنه رغم التقدم الكبري الذي أحرز، هناك حتديات مجة ال يزال يتعني التـصدي هلـا                وذكرت بنن أيضاً    - ٧
وبالتايل، فإن عملية االستعراض هذه تتيح فرصة لبنن لتوجيه نداء للتعاون الدويل من أجل معاجلة أوجه القصور                 

يف مسرية التصديق علـى الـصكوك ذات        ماً  قُُدالعديدة اليت تعتري عملية تنفيذ مجيع الصكوك الدولية وللمضي          
تعهداهتا الدولية لمتثال الوبفضل مسامهة الوفود، سيتيح النظر يف التقرير الوطين فرصة لبنن لتعزيز التزامها با. الصلة

  .تلك الثغراتلسد وإجياد حلول 

   احلوار التفاعلي وردود الدولة موضوع االستعراض- باء 

 وفداً ببيانات أشادوا فيها بنوعية العرض الذي ٤٠تقدمي التقرير، أدىل  أعقب الذي احلوار التفاعليخالل   - ٨
  . قدمته بنن وبنوعية تقريرها الوطين

فقد الحظت اجلزائر باهتمام اجلهود اليت بذلتها بنن يف جمال مكافحة الفقر وحتديد احملاور ذات األولويـة يف                    - ٩
ومـع  .  ومتكني الفقراء من املشاركة يف عملييت صنع القرار واإلنتاج احلكم الرشيداجلزئي وإرساء أسس إطار االقتصاد   

شاغل مشروع يستدعي دعماً دولياً مستداماً، فقـد استفـسرت   هو  معيشي الئق التمتع مبستوى مالحظة أن احلق يف     
اختذت للتوصل كما استفسرت عن التدابري اليت .  أن تقدم هلا املساعدة يف إطاره     يف اجلزائر عن الشكل الذي ترغب بنن     

وأوصت اجلزائر بالنظر يف إمكانية توسيع جمانية التعليم إىل         . إىل توفري التعليم اجملاين واإللزامي والتصدي ملشكلة األمية       
غاية املرحلة الثانوية بدعم دويل هادف؛ ومواصلة احلملة اإلعالمية الرامية إىل التشجيع على زيادة إحلـاق الفتيـات                  

  .باملدارس

الربازيل بإقامة مؤسسات جديدة ترمي إىل محاية حقوق الطفل والنهوض هبا، وكذلك بوضـع              ورحبت    - ١٠
وفيما يتعلق حبالة عمالة األطفال، الحظت الربازيل أن األطفـال          .  والنظام القضائي   القضائية السلطةخطة لتعزيز   

وناشدت اجملتمع الدويل تقدمي    . أو املهينة  ما يقعون ضحايا املعاملة القاسية أو الالإنسانية         العاملني يف املنازل كثرياً   
وأوصت الربازيل بنن باختاذ    . دعم تقين ومايل لبنن من أجل حتسني اآللية الوطنية الرامية إىل محاية حقوق اإلنسان             

وفيما يتعلـق  . خطوات بغية تعزيز مؤسسات وهيئات حقوق اإلنسان والسعي للحصول على دعم اجملتمع الدويل  
الربازيل عن التدابري العملية اليت تعكف بنن على اختاذها لزيادة عدد البيوت اليت استفسرت  ملياه،   ا إمداداتمبسألة  

  . مع هذا اهلدف من األهداف اإلمنائية لأللفيةصاحلة للشرب يف العام القادم، وذلك متاشياًالتصلها املياه 

سان، وال سيما بالعمل علـى محايـة   وأشادت بلجيكا باجلهود اليت تبذهلا بنن لتحسني حالة حقوق اإلن          - ١١
البلدان اليت دخلت  هي أحدوذكرت أن بنن . األطفال، ورحبت بالتقدم احملرز من حيث معدل االلتحاق باملدارس

والحظت أن مثة مسألتني مثريتني للقلق مها ارتفاع معدل سـوء تغذيـة            . ٢٠٠٢يف شراكة مع بلجيكا منذ عام       
لن تسفر علـى   عما إذا كانت أزمة الغذاء العاملية وسألت. الجتار باألطفالاألطفال ووجود تقارير تتحدث عن ا 

وأوصت بلجيكا بنن بتكثيف .  اختاذها حلماية السكان بننالتدابري اليت تنويوعن السكان األرجح عن تفاقم حالة 
أجل كفالة حقوق األطفال  وأقلها حظوة من اجلهود اليت تبذهلا لتقدمي الدعم واملساعدة املادية ألكثر األسر هتميشاً
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 كانت بنن تنوي عما إذا  أيضاًوسألت. على حنو فعال وذلك بتوفري مستوى معيشي كاف وإعمال احلق يف التعليم
نزع صفة التجرمي    من القانون اجلنائي وأوصت يف هذا الصدد بأن تنظر بنن يف إمكانية              ٨٨إعادة النظر يف املادة     

  .لتراضي بني املثليني الراشدينعن العالقات اجلنسية اليت تتم با

 النقابات العمالية ومنظمات اجملتمع املدين ومسؤويل للقضاة ُتنظّمورحبت الصني بالدورات التدريبية اليت   - ١٢
 إطاراًأيضاً يتيح ووحبقوق اإلنسان باحلقوق القانونية والصحفيني، وهو النشاط الذي يفضي إىل إذكاء وعي الناس 

 مع التقدير شىت املشاريع واخلطـط       والحظت. قيف يف جمال حقوق اإلنسان يف البلدان النامية        للتث  مفيداً مرجعياً
 بالتدابري ورحبت أيضاً. والتشريعات اليت وضعتها احلكومة حلماية الفئات الضعيفة مثل النساء واألطفال واملعوقني   

 إىل تقدمي معلومات مفصلة عن التـدابري   التعليم اإللزامي ودعت بنن نطاقالرامية إىل القضاء على األمية وتوسيع     
  .الرامية إىل حتسني األوضاع يف السجون وتعزيز محاية املعوقني واألطفال

 معيـشة مستوى لرفع   كبرياًتقدماًفقد أحرزت بنن التحديات والقيود، من  رغم  بال هوالحظت الفلبني أن    - ١٣
يف املعدل العام لتسجيل البنـات      ظ حدوث زيادة    فقد لوح . ساسيةاألريات  احلقوق اإلنسان و  حبسكاهنا ومتتعهم   

من بنن الفلبني وطلبت . والبنني يف املدارس ويف النسبة املئوية لألسر املعيشية اليت حتصل على املياه الصاحلة للشرب
 تقدمي مزيد من املعلومات عن جلان القرى اليت أنشئت ملكافحة االجتار باألطفال وعن هيكلية هذه اللجان احملليـة  

 على إنشاء مؤسسة وطنية حلقوق اإلنسان وفقاًبنن  وشجعت الفلبني أيضاً. وتأثريهاواألهلية وتشكيلتها وواليتها 
وشـجعتها  . ملبادئ باريس وأشادت بالتدابري والتشريعات اليت سنتها بنن من أجل محاية حقوق الفتيات والنساء             

لنهوض حبقوق النساء والفتيات، وهنأهتا     ا  من أجل  ماية على مواصلة تعزيز اآلليات والسياسات الوطنية للح       أيضاً
  . الواقع العمليعلى كوهنا من الدول اليت ألغت عقوبة اإلعدام يف

عقوبة اإلعدام وإىل اجلهود اليت تبذهلا ملكافحة       وقف تنفيذ   بنن  اختيار  بإجيابية إىل    ونظر االحتاد الروسي    - ١٤
قرير الوطين، مثل حتسني األوضاع يف السجون، وحظـر التعـذيب،            التحديات املشار إليها يف الت     والحظ. الفقر

وأشار إىل الصعوبات اليت . ضد النساء، وتوفري محاية شاملة حلقوق األطفال    التمييز والقضاء على وتطوير التعليم،   
اصـة،  واجهتها بنن يف تقدمي التقارير إىل هيئات املعاهدات، وشدد على ضرورة تعزيز التعاون مع اإلجراءات اخل              

كانت بنن قد طلبت مساعدة تقنية من املفوضية السامية حلقوق اإلنسان من أجل حتسني وفائها واستفسر عما إذا 
كانت بنن تنوي األخذ بتـشريع      عما إذا    أيضاًواستفسر  . بالتزاماهتا يف جمال تقدمي التقارير إىل هيئات املعاهدات       

  ت التقليدية الضارة اليت تؤثر يف جيري اختاذها للقضاء على املمارساحيظر العقوبة البدنية لألطفال وعن التدابري اليت
  .صحة املرأة

لتقرير الوطين وأشارت  إلعداد ا  ونّوهت مجهورية الكونغو الدميقراطية باملشاورات اليت أجرهتا بنن حتضرياً          - ١٥
،  سياسـياً   شهدت استقراراً  والحظت أن بنن قد   . إىل التدابري اليت اختذت بغية حتسني الظروف املعيشية للسكان        

وذكرت أن اإلجنازات اليت حتققت يف بنن قـد أثـارت اهتمامهـا             . إىل عقد املؤمتر الوطين البنيين    كذلك  مشريةً  
س مبدأ مساواة مجيع األطفال أمام القانون بغض والحظت مع التقدير أن قانون األحوال الشخصية واألسرة قد كّر

  للنساء الفقريات لضمان استقالهلن املايل عن طريق مزاولتهن أعمـاالً    قروضاً ونّوهت مبنح بنن  . نسبهمالنظر عن   
  . يف هذا الصدد بنن معلومات عن مسألة االجتار باألطفال وعن التدابري اإلضافية اليت اختذهتاوطلبت أيضاً. جمزية
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 خاصة لتتمكن من الوفـاء      متطلباتتلبية  ، يف حاجة إىل      نامياً وأشارت غينيا إىل أن بنن، باعتبارها بلداً        - ١٦
 جيدر باجملتمع   وقالت إنه تدعيم آلياهتا وتعزيز قدرهتا على محاية حقوق اإلنسان والنهوض هبا،           من أجل   بالتزاماهتا  

. الدويل وجملس حقوق اإلنسان مساعدة بنن يف اجلهود اليت تبذهلا ملكافحة الفقر والقضاء على التفاوت االجتماعي
  .يقوم به امللك يف تسوية الرتاعات يف البلدوتساءلت عن الدور الذي 

 عـن   واستفـسرت ورحبت مايل باجلهود اليت تبذهلا بنن من أجل النهوض حبقوق اإلنسان ومحايتـها،                - ١٧
األسلوب الذي تعتزم بنن العمل به ملعاجلة مسألة األمية، وال سيما يف أوساط النساء، وعن التدابري املزمع اختاذها                  

  .وأوصت اجملتمع الدويل مبساعدة بنن يف تنفيذ سياستها يف جمال حقوق اإلنسان. ر باألطفالللقضاء على االجتا

وأهنا والحظت كندا مع التقدير أن بنن تأيت يف مقدمة البلدان األفريقية اليت حتترم حرية التعبري والصحافة،   - ١٨
كندا وأوصت   .باألشخاص االجتار   ياضحالبلد منشأ وعبور ومقصد     بذهلا،  ترغم اجلهود اليت    و،  ال تزال مع ذلك   

 أعربت  الذيوأشارت إىل القلق    . فيما يتعلق باالجتار باألطفال والبشر    بشكل أفضل   ق القوانني القائمة    يتطبببنن  
التعذيب واإلفالت من   استمرار شيوع   عنه جلنة مناهضة التعذيب واللجنة املعنية حبقوق اإلنسان خبصوص مزاعم           

أن والنص على ، اتفاقية مناهضة التعذيب من ١ للمادة  وفقاًكفعل جنائييف التعذيب العقاب، وأوصت بنن بتصن
 بنن بالتحقيق يف مزاعم ممارسة التعذيب وسوء         كندا أوصتكما  . ربر ممارسة التعذيب  تإطاعة أوامر الرؤساء ال     

 اليت أثارهتا بالشواغلوفيما يتعلق . ية مع املعايري الدول العدالة، متاشياًإىلاملعاملة وتقدمي املسؤولني عن هذه األفعال 
تشويه األعضاء  جلنة حقوق الطفل واللجنة املعنية باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية إزاء استمرار ممارسة             

، أوصت كندا بنن بتسريع وتعزيز اجلهود اليت تبذهلا لوضع قوانني وسياسات للتـصدي هلـذه                لإلناثالتناسلية  
 بأن تشرع بنن، على سبيل األولوية، يف إصالح اجلهاز القضائي وذلك بتعزيز نظام ت كندا أيضاًوأوص. املمارسة
على مكافحة ظاهريت اإلفالت من العقاب والفساد، مبا يف ذلك وضع حد لالحتجاز املبالغ فيه لزيادة قدرته العدالة 

  .قبل احملاكمة

عقوبـة اإلعـدام،    وباختيار وقف تنفيذ    قوق اإلنسان   ونّوهت فرنسا باجلهود اليت تبذهلا بنن يف جمال ح          - ١٩
 فرنسا استفسرت وفيما يتعلق حبقوق النساء واألطفال، .اً عما إذا كانت بنن تنوي إلغاء هذه العقوبة رمسيوسألت

ه تشويعن التدابري اليت تعتزم بنن اختاذها من أجل تعزيز املساعي الرامية إىل مكافحة املمارسات التقليدية من قبيل     
   أن املمارسات املنافية حلقوق النساء واألطفال      والحظت أيضاً .  وقتل األطفال السحرة   لإلناثاألعضاء التناسلية   

ال تزال متعددة، ومن ذلك الزجيات باإلكراه وشىت أشكال العنف الزوجي، واستفسرت عن الطريقة الـيت تنـوي بـنن              
 فعلـني ا كانت تنوي اعتبار االغتصاب الزوجي والزواج باإلكراه   انتهاجها ملكافحة التمييز ضد النساء بصورة أعم وما إذ        

  .وأوصت بأن تتخذ بنن اخلطوات الالزمة لتعزيز مساعيها ملكافحة املمارسات التمييزية والعنف ضد النساء. جنائيني

رت إىل والحظت التفيا أن مثة زيادة يف االستثمارات يف برامج التربية الوطنية وذكرت أن اليونيسيف أشا  - ٢٠
، وأن اجلهود املبذولة لتحقيق ٢٠٠٧ يف املائة يف عام ٣٠ يف املائة إىل ٢٠أن ميزانية التربية الوطنية قد ارتفعت من 

وشددت على ما لربامج التربية الوطنية من مـسامهة يف          . املساواة بني اجلنسني يف التعليم قد زادت هي األخرى        
وشجعت بنن على مواصلة السري على هذا املنوال،        . اإلنسان تدرجيياً قوق  حب والنهوضحتسني وضع اجملتمع املدين     

وبالنظر إىل التعاون اإلجيايب الذي حتقق مع .  يف هذا االجتاه عن اخلطط اليت تعتزم بنن تنفيذها مستقبالًواستفسرت
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ـ معرفة  التفيا طلبت، ٢٠٠٧اإلجراءات اخلاصة يف عام   املكلفني بواليات يف إطار      نن سـتنظر يف  ما إذا كانت ب
  . اإلجراءات اخلاصة لزيارهتا املكلفني بواليات يف إطارإمكانية توجيه دعوة دائمة جلميع

  مع التقدير إىل األثر اإلجيايب السائد يف املنطقة وسلطت الضوء على التحـديات الـيت      الدامنرك  وأشارت    - ٢١
بـشأن  مام التعليقات اليت قدمها الوفـد  والحظت باهت. ال تزال قائمة، مثل ممارسة التعذيب والعنف ضد النساء 

بأن تقوم على وجـه الـسرعة       بنن  الدامنرك  وأوصت  . اجلهود اليت تبذهلا بنن من أجل توفري احلماية من التعذيب         
يف املرافعات بأية أقوال    جواز التذرع   مع املعايري الدولية ذات الصلة، وضمان عدم        ليتمشى  قانوهنا اجلنائي   بتعديل  

نَتزع حتت ال    عن ذلـك،    فضالًو. التذرع بأوامر القيادة لتربير ممارسة التعذيب     جواز  عدم  وتعذيب أو باإلكراه    ُت
باالحتجاز  اليت أعربت عنها اللجنة املعنية حبقوق اإلنسان وجلنة مناهضة التعذيب فيما يتعلق   الشواغلإىل  أشارت  

 تبديبنن بأن الدامنرك  وبالتايل، أوصت   . املهينةالالإنسانية أو    وأوممارسة التعذيب واملعاملة القاسية      لدى الشرطة 
 وإقامة دعاوى   ،، والتعذيب وسوء املعاملة   لدى الشرطة االحتجاز  أكرب من الصرامة يف منع التجاوزات أثناء        قدراً  

تنفيذ الربوتوكول االختياري التفاقيـة مناهـضة       ومع تقديرها لتعهد بنن ب    . جنائية ضد مرتكيب هذه االنتهاكات    
، دون مزيد من التأخري، إىل إنشاء آلية وقائية وطنية فعالة ومستقلة    أوصت الدامنرك بنن أيضاً بأن تعمد      التعذيب،

 إىل ضرورة التصدي جبدية لظـاهرة       أيضاًاالنتباه  الدامنرك  ووجهت  .  بتوصية جلنة مناهضة التعذيب    وذلك عمالً 
الدامنرك وبالتايل، أوصت   . ون األسرة اجلديد  الزواج باإلكراه، وهي الظاهرة اليت تظل مستحكمة رغم أحكام قان         

وميكن تدعيم هذا التوجه بوضـع      . بنن بتعزيز التدابري اليت تكفل للنساء عدم التعرض بعد اآلن للزواج باإلكراه           
  .غريه من القوانني ذات الصلةو شاملة بشأن أحكام قانون األحوال الشخصية واألسرة تثقيفيةوتنفيذ تدابري 

 وأوصى بنن مبواصلة    ٢٠٠٤ي الرسويل بامتناع بنن عن تنفيذ أي حكم باإلعدام منذ عام            ورحب الكرس   - ٢٢
وإذ الحظ أن ظاهرة االجتار باألطفال . جهودها يف سبيل إلغاء عقوبة اإلعدام كلية، ومن مث احترام احلق يف احلياة    

افية اليت تتوخاها بنن من أجل القضاء     طلب تقدمي املزيد من املعلومات عن التدابري اإلض        قدال تزال بادية للعيان، ف    
محلـة  بتنظيم وفيما يتعلق بقتل األطفال الذين يقال إهنم سحرة، أوصى الكرسي الرسويل بنن . على هذه الظاهرة  

 عن التدابري واستفسر أيضاً. توعية للتصدي للمعتقدات التقليدية املضرة حبقوق األطفال، وال سيما حقهم يف احلياة
  .وخاة للدفاع عن حق الطفل يف احلياة، وال سيما الرُّضَّعالتكميلية املت

 يف جمال بذلتها من رواد حرية التعبري ونّوهت باجلهود اليت ُتعّدوأشارت كوت ديفوار باهتمام إىل أن بنن   - ٢٣
ة ورحبت باعتماد قانون األحوال الشخصي    . حقوق اإلنسان، وال سيما احلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية       
  املتعلقـة بالقـضاة    ٢٠٠٧- ٢٠٠٥  الفترة واألسرة الذي يعزز محاية النساء والفتيات، كما رحبت بتنفيذ خطة         

 بأن تكثف األوساط اإلنسانية يف اجملتمع الدويل تعاوهنا مع بنن بغية تعزيز قدراهتا وأوصت أيضاً. والنظام القضائي
االت اإلمنائية الدعم يف سبيل متكني النساء والفتيات كما أوصت بأن تقدم الوك. حتسني األوضاع يف السجونعلى 
 على الربوتوكـول   عما إذا كانت بنن تنوي التصديق أيضاًواستفسرت  . استقالهلن الذايت بصورة فعلية   حتقيق  من  

  .ية مناهضة التعذيباالختياري التفاق

عدة انتخابات ناجحة اعتربها    الحظت الواليات املتحدة األمريكية أن بنن أجرت، يف األعوام األخرية،           و  - ٢٤
، انتخابات حملية بعدما    ٢٠٠٨أبريل  /مراقبون دوليون انتخابات حرة ونزيهة بوجه عام، وأهنا أجرت، يف نيسان          
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ودعت بنن  . عن اخلطوات اليت اختذهتا بنن لضمان حرية ونزاهة هذه االنتخابات         فاستفسرت  أجلت عدة مرات،    
  .اخلطوات اإلضافية املزمع اختاذها مستقبالًلفساد، وتقدمي معلومات عن ملسألة اتصديها  إىل شرح كيفية أيضاً

عدة مبادرات الستئصال شأفة الفقر، مبا يف ذلك توفري تسهيالت طبقت والحظت ماليزيا باهتمام أن بنن   - ٢٥
 تقدمي املزيد من ، إىل التحديات اليت واجهتها بنن وطلبت نامياًوأشارت ماليزيا، بصفتها بلداً. ئتمانات الصغريةاال

  .املعلومات بشأن استراتيجية النمو للحد من الفقر

. ة بارزة  قطاع التعليم مكان   وإعطاءاملعايري الدولية   وتشريعاهتا  املواءمة بني   وشّجعت أذربيجان بنن على       - ٢٦
 يف املائة من ٢٢ل ورحبت بالزيادة يف امليزانية املخصصة لقطاع التعليم، وبكون حصة اإلنفاق على التعليم اليوم متث

 عزم السلطات على التصدي لظاهرة العنف ضد املرأة ودعت بنن إىل مكافحـة ظـاهرة                كما الحظت . جمموع امليزانية 
 مشكلة األطفال   حللوأعربت عن رغبتها يف معرفة التدابري اليت تتوخاها بنن          . االجتار بالنساء واستغالهلن لألغراض اجلنسية    

  .ين يعملون يف الشوارع، ولتقليص التفاوتات اإلقليمية بني القرى واملدناملنقطعني عن املدرسة والذ

 مشاورات ء اجمللس االستشاري الوطين حلقوق اإلنسان الذي يعمل على تيسري إجرابإنشاءورحبت أنغوال   - ٢٧
 نقطة مرجعية يف أفريقيا من حيـث العمـل          تشكلوأشارت إىل أن بنن     . بني خمتلف األطراف صاحبة املصلحة    

أن واقترحت . لسلطات السياسيةاليت شهدهتا ا ية السلمات أجريت انتخابات منتظمة متيزت بالتغيريإذبالدميقراطية، 
يف إمكانية تنفيذ توصيات حمددة صادرة عن هيئات املعاهدات بغية حتسني مؤشرات بعينـها يف جمـال                 بنن  تنظر  

سبيل حتسني الظروف يف السجون وحلل مـشكلة        وطلبت من السلطات إحاطتها مبا تقوم به يف         . حقوق اإلنسان 
  .األمية، وال سيما األمية يف أوساط اإلناث

 إىل   اليت أثريت، وال سيما ما تعلق منها مبسألة االجتار باألطفال، مشرياً           األسئلةورد وفد بنن على خمتلف        - ٢٨
 مع البلدان  حثيثاًل إن مثة تعاوناًوقا. أيضاًبسبب الفقر أن هذه الظاهرة موجودة وأهنا أصبحت كارثة على البلد، 

وأضاف أن مثة تدابري أخرى     .  باألشخاص االجتاروقد اعتمد تشريع حملي لتجرمي      اجملاورة للتصدي هلذه الظاهرة،     
تشمل إنشاء جلان أقاليمية وحملية ملنع استغالل األطفال، ووحدات الشرطة حلماية األحداث؛ على أن ذلـك ال                 

أما فيما يتعلق مبسألة العنف     .  ذلك أن القضاء عليها يتطلب بذل جهود متواصلة        ، الظاهرة  هلذه  هنائياً يشكل حالً 
املرتيل واملمارسات التقليدية الضارة بالنساء واألطفال، فقد شدد الوفد علـى ضـرورة وضـع االسـتنتاجات                 

 إن بنن بصدد إدراج     واستطرد قائالً .  موضع التنفيذ  ٢٠٠٧والتوصيات اليت قدمتها جلنة مناهضة التعذيب يف عام         
أحكام تتعلق حبظر العنف ضد النساء عن طريق قانون خاص، يتناول االغتصاب والعنف املرتيل والسالمة البدنية                

أما فيما يتعلق باملمارسـات التقليديـة       . بصدد إدراج تعريف للتعذيب يف التشريع الداخلي      أهنا أيضاً   للمرأة، و 
، فقد اختذت تدابري للتصدي هلا ولتنفيذ التوصيات اليت قدمتها جلنـة            "سحرةاألطفال ال "الضارة، مبا فيها مسألة     

  .حقوق الطفل

 يف  قال الوفد إن بنن قد وافقـت،      وفيما يتعلق بتنفيذ الربوتوكول االختياري التفاقية مناهضة التعذيب،           - ٢٩
، عقـدت حلقـة     ٢٠٠٧يوليه  /نع التعذيب، ويف متوز   مل، على إنشاء آليات وطنية      ٢٠٠٦ديسمرب  /كانون األول 

 أعضاء ١٠من تتألف وقُّدمت توصيات وأُنشئت جلنة للمتابعة . دراسية وطنية بشأن تنفيذ الربوتوكول االختياري
. من قبل اللجنة الوطنية لتدوين التـشريعات      حالياً   إقرارهينتظر  قامت بوضع مشروع قانون بشأن منع التعذيب        
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وعن مـسألة   . للزيارة اليت ستقوم هبا اللجنة الفرعية ملنع التعذيب       وباإلضافة إىل ذلك، تعكف بنن على اإلعداد        
السجون، قالت بنن إن عشرة سجون جديدة ستشّيد يف العامني القادمني، مثانية منها متّول من امليزانية الوطنيـة،               

نـان يف  إن املـشكلتني الرئيـسيتني تكم  فيف السجون، السائدة وفيما يتعلق بالظروف . واثنان بدعم من بلجيكا 
على أن وفد بنن ذكر أن محالت حمو األمية وأنشطة إعادة التأهيل قد بـدأت يف                . الغذاءوسوء نوعية   االكتظاظ  
 تسمح البتة   لنفاألسر  . ولكنها هامشية معروفة  أما فيما يتعلق مبسألة املثلية اجلنسية، فإن هذه الظاهرة          . السجون

ذا القبيل، وبالتايل مل يصدر حىت اآلن أي حكم جنائي يف قـضية            من ه  جرمبأن ُيقّدم أبناؤها إىل احملكمة بسبب       
، أصبح التعلـيم يف     ٢٠٠٧- ٢٠٠٦وابتداًء من العام الدراسي     . ، رغم أن القانون قد نص عليه      هبذا اجلرم تتعلق  
ـ         . اًياالبتدائية جمان قبل املدرسية ويف املرحلة      املرحلة قبـل  ة  واهلدف من هذه اخلطوة، بالنسبة للتعلـيم يف املرحل
وتشمل التدابري اليت   . ٢٠١٥ يف املائة من اآلن إىل عام        ١٥ إىل   ٤من  رفع نسبة االلتحاق باملدارس     ، هو   املدرسية

وهنـاك  . اختذت هبذا اخلصوص توظيف املزيد من املعلمني، وزيادة اهلياكل األساسية واملناهج الدراسية وحتسينها            
ج، وتوفري كتب مدرسية جديدة، وضمان وجود مـدارس يف          ، وحتسني الربام  مشرفنيتدابري أخرى تشمل تعيني     

وعن مسألة حمو األمية للكبار، تتوخى بـنن تـدريب   .  عن بناء مساكن للمعلمني، فضالًوالنائيةرومة  احملناطق  امل
وتراعي خطـة العمـل ذات      . بشأن حمو األمية   ٢٠٠٨أبريل  /املدربني، عالوة على إقرار سياسة وطنية يف نيسان       

 إجراءات يف   يف القريب العاجل   لرامية إىل احلد من الفقر مسألة حمو األمية على وجه التحديد، وسُتّتخذ           األولوية ا 
  .هذا االجتاه تكفل للذين مل حيصلوا على التعليم املشاركة يف تنمية البلد

أساسية كاألرز ، فقد اختذت بعض التدابري الفورية مثل إعفاء سلع         ةوفيما يتعلق مبسألة أزمة الغذاء العاملي       - ٣٠
 ،وعالوة على ذلك، حددت بنن أسعار هذه املنتجات الرئيـسية         . ، من الرسوم اجلمركية   .والسكر واحلليب، إخل  

مجـع  كما منحت بنن للوحدة الوطنية لألمن الغذائي إعانة بعدة مليارات من أجل             . تراقب األسعار يومياً  هي  و
 منـها   بوسائل املدى البعيد حتسني إنتاجيتها الزراعية       وتنوي بنن على  . الغذاء الذي يباع للسكان بسعر أرخص     

وعـن  . إدارة موارد املياه، وزيادة أنواع البذور     ب والنهوض املمارسة الزراعية، وحتسني خصوبة األراضي،       حتسني
مسألة مياه الشرب، تتوخى بنن تعزيز قدرهتا على توزيع مياه الشرب يف املدن، وهي بصدد حبث إمكانية ختفيض                  

املياه، وجيري بذل جهود خاصة لدعم التأهيل املهـين         شبكات  بناء وتشغيل   عمليات  ملاء وذلك خبصخصة    سعر ا 
املياه يف املناطق احلضرية غري املـشمولة       مبادرة توفري    على تعزيز    وتعمل بنن أيضاً  . للعاملني احملليني يف قطاع املياه    

 بئر يف مناطق ريفية     ١٠٠؛ ويتوقع حفر    ناطق نائية جداً  خبطة استثمارية للهيئة الوطنية للمياه، وجيري احلفر يف م        
 الصغرية للمساعدة علـى حـل       االئتماناتوفيما يتعلق مبكافحة الفقر، ُتستخدم      . ٢٠١٥- ٢٠٠٧خالل الفترة   

  .مشاكل الفقر اليت يعاين منها الشباب، وال سيما النساء

 حلظر هذه املمارسة كما     ٢٠٠٣انون يف عام    ، فقد ُسّن ق   لإلناثتشويه األعضاء التناسلية    أما عن مسألة      - ٣١
اختذت تدابري شىت مبا يف ذلك تنفيذ برامج تدريبية، مبساعدة منظمات غري حكومية، لفائدة قادة الـرأي العـام                   

هـذه  الـذين ميارسـون     فراد  األ، وإقامة دعاوى جنائية ضد      لإلناثتشويه األعضاء التناسلية    وممارسي عمليات   
 توجيـه  عـن    ت إلذكاء وعي موظفي اجلهاز القضائي وأفراد الشرطة والسكان، فضالً         محالوتنظيم  العمليات،  

 أنشطة أخرى هبدف استئصال شأفة هذه املمارسة التقليدية اليت حتط من شأن املـرأة               حنوممارسي هذه العمليات    
بنن علماً بأن   طين،  األسرة مهمة القضاء على هذه املمارسة على املستوى الو        شؤون  وتتوىل وزارة   . واجملتمع برمته 

، وأخرياً. عالوة على ذلك، مع بلدان اجلوار ومع شركائها من أجل التوصل إىل اتفاق يف هذا اخلصوص               تتعاون،  
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. تساهم التدابري املتعلقة بإحلاق األطفال باملدارس ورفع مستوى اإلملام بالقراءة والكتابة يف القضاء على هذه املمارسة أيضاً                
  . البلدان اجملاورةمن وإىل املطروحة يف هذا اجملال يف سهولة حركة األشخاص وتكمن إحدى الصعوبات

واصلة العمل للتغلب على املـشاكل الـيت        مل بنن وباستعدادها    أبدهتاورحبت كوبا بالروح اإلجيابية اليت        - ٣٢
 محاية حقوق    نظام مؤسسي يكفل   إقامة يف سبيل     بنن ونّوهت باخلطوات اليت اختذهتا   .  وعزمها على ذلك   تواجهها

اختذت للحد من اليت تدابري ال ومن بينهااإلنسان وتنفيذ برامج وتدابري حمددة تكفل التمتع هبذه احلقوق وممارستها، 
 ،وقد أتاحت بنن. وتعزيز احلق يف الصحة لصاحل أفقر قطاعات اجملتمع وأكثرها ضعفاً معدل األمية، وخفضالفقر، 

 عن خدمات صحية    االبتدائية، فضالً  قبل االبتدائية ويف املرحلة       ما مرحلةم يف   جمانية التعلي  ،رغم حمدودية مواردها  
وأعربت كوبا عن رغبتها يف االنضمام إىل احلوار مع بنن . يدزباإلاملصابني لألطفال حىت سن اخلامسة ولألشخاص 

يف قُـُدماً   وتود كوبا تشجيع بنن على املضي       .  التعاون الدويل من أجل دعم اجلهود اليت تبذهلا        لتوفريوإىل ندائها   
  . ال سيما يف جمال احلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية،إحراز املزيد من التقدم

واختاذ املزيد  بوضع سياسة وطنية    بنن  وباإلشارة إىل مسألة التمييز ضد األطفال املعوقني، أوصت آيرلندا            - ٣٣
من التدابري فيما يتعلق باملعوقني من أجل إتاحة حصول األطفال املعوقني على اخلدمات االجتماعية والـصحية،                

أن ومفـاده    اإلنسان   اللجنة املعنية حبقوق  وباإلشارة إىل رأي    .  يف هذا الصدد   بذلتهاواستفسرت عن اجلهود اليت     
 واملادة  ١٧ من املادة    ١خمالفة للفقرة    تتم بالتراضي بني املثليني الراشدين       العالقات اجلنسية اليت  القوانني اليت جتّرم    

إىل نزع صفة التجرمي عن العالقـات       ، تدعو آيرلندا بنن     العهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية      من   ٢٦
  . املثليني الراشدينبالتراضي بنياجلنسية اليت تتم 

 جبهودها الرامية إىل    ونوه أيضاً . اليت بذلتها بنن من أجل صياغة تقريرها      والحظ املغرب بارتياح اجلهود       - ٣٤
   تعزيز سيادة القانون وتدعيم الدميقراطية والنهوض حبقوق اإلنـسان واحلريـات األساسـية ومحايتـها، وهـو                

 والحظ أيضاً. ما يتجلى يف إنشاء إطار مؤسسي يتميز باستحداث مؤسسات وآليات تكفل محاية حقوق اإلنسان    
، وأن قوانني رئيسية قد اعتمدت مثل تلك املتعلقة  على التشريع الوطيناألولويةيف بنن لتشريع الدويل لبارتياح أن 

 بالتدابري اليت اختذت لضمان احلق يف التعليم وبالسياسيات املكرسة لتوفري التعليم            ورحب أيضاً . بالطفل واألسرة 
وأشار إىل أن النداء من أجل تقدمي . بنن لضمان احلق يف الصحةبذلتها  والحظ باهتمام اجلهود اليتاً، االبتدائي جمان

دد، إن أمكـن، اجملـاالت ذات       حيإىل أن   دعا الوفد   نداء يكتسي بالتايل أمهية حامسة ومن مث        هو  مساعدة دولية   
  .مساعدة خاصةعلى فيها يود احلصول األولوية اليت 

يرها إلنشاء مؤسسات جديدة حلماية حقوق الطفل والنهوض وأعربت اجلمهورية العربية السورية عن تقد  - ٣٥
 عن جلان   هبا، مثل اللجنة الوطنية املعنية حبقوق الطفل والوحدة الوطنية لرصد وتنسيق أنشطة محاية الطفل، فضالً              

سـيما يف    واستفسرت عن اجلهود اليت بذلت ملكافحة األمية، وال       . القرى اليت أنشئت ملكافحة االجتار باألطفال     
 الشاملة اليت اختذت خبصوص أحكام قانون األحوال الشخصية واألسرة وغريه التثقيفيةأوساط النساء، وعن التدابري 

  .من القوانني اليت هتدف إىل القضاء على التمييز ضد املرأة

بذولة لرفع معدل قيـد     والحظت بنغالديش أن الوضع يف بنن مشجع بوجه عام وأشارت إىل اجلهود امل              - ٣٦
، ورحبت بإنشاء اللجنة الوطنية املعنية حبقوق الطفل والوحدة الوطنية لرصد وتنـسيق             ت والبنني يف املدارس   البنا



A/HRC/8/39 
Page 12 

 

أوصت مع ذلك بدعم اجملتمع الدويل للجهـود        ونّوهت بالتقدم الكبري الذي أحرزته بنن، و      . أنشطة محاية الطفل  
وذلك جلة بعض املشاكل اليت تواجهها بنن حالياً وأشارت إىل إمكانية معا.  ما يلزم من مواردبتوفريالوطنية وذلك 

وتعزيز اجلهاز القضائي   باختاذ تدابري إدارية وقانونية، علماً بأن هناك مشاكل أخرى عديدة هلا صلة بقلة املوارد،               
ونظام القضاء، وحتسني االوضاع يف السجون وظروف االحتجاز، واحلصول على املياه الصاحلة للشرب، وتوفري              

 معلومات عن جتربة بنن يف جمال التضامن والـدعم  وطلبت أيضاً. اجملاين، وبناء القدرات يف جماالت حمددة    التعليم  
  . يف هذا اخلصوصتوقعاهتاالدوليني، وال سيما يف جمال إعمال احلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية، و

واستفسرت عـن   . حقوق اإلنسان ومحايتها  ورحبت مجهورية كوريا باجلهود اليت بذلتها بنن لزيادة تعزيز            - ٣٧
اخلطوات اليت اختذهتا احلكومة لتنفيذ توصية اللجنة املعنية حبقوق اإلنسان اليت دعت فيها إىل إنشاء مؤسسة وطنيـة                  

 وإذ. توقفت عن العمـل حلقوق اإلنسان وفقاً ملبادئ باريس لكي حتل حمل اللجنة البنينية املعنية حبقوق اإلنسان اليت       
 عن قلقها بشأن الوضع فيمـا       ٢٠٠٤مجهورية كوريا أن اللجنة املعنية حبقوق اإلنسان قد أعربت يف عام            الحظت  

واستفسرت أيـضاً عمـا إذا      . خيص تعدد الزوجات، فقد طلبت من الوفد تقدمي مزيد من التفاصيل هبذا اخلصوص            
نائي، على حنو ما أوصت بـه جلنـة         كانت بنن قد وضعت تعريفاً واضحاً للتعذيب وأدرجته كجرمية يف قانوهنا اجل           

وشددت أيضاً على أمهية حقوق اإلنسان األساسية، مبا يف ذلك احلق يف الغذاء، وشجعت بنن على . مناهضة التعذيب
  .تكفل لشعبها احلق يف الغذاء وحقوق اإلنسان األخرى مجيعهاكي تكثيف اجلهود اليت تبذهلا ل

نن للوفاء بالتزاماهتا يف جمال حقوق اإلنسان، كما رحبت بالتقدم          ها ب تورحبت السنغال باجلهود اليت بذل      - ٣٨
الحظت احملرز فيما يتعلق باملعوقني، وإعمال احلق يف التعليم، وإتاحة احلصول على مياه الشرب، وهي اجملاالت اليت 

لسنغال بتحلي بنن بنن، نّوهت احددهتا وفيما يتعلق بالقيود والتحديات اليت .  بشأهنا ليونيسيف إحراز تقدم كبري   ا
ما إذا كانت بنن قد شرعت استفسرت عو. باإلرادة السياسية وشجعت اجملتمع الدويل على منح بنن مساعدة تقنية

، اليت وقّعت عليها  حقوق مجيع العمال املهاجرين وأفراد أسرهمحلمايةاالتفاقية الدولية يف إجراءات التصديق على 
  .٢٠٠٥يف عام 

لنهج اجلامع الذي انتهجته بنن إلعداد تقريرها الوطين ورحبت بتصديقها على خمتلف            وأشادت نيجرييا با    - ٣٩
 اإلنسان  اخلاصة حبقوق والحظت باهتمام عزم بنن على تعزيز هياكلها        . الصكوك الدولية املتعلقة حبقوق اإلنسان    

.  محاية احلقوق األساسيةومتكني األفراد من رفع قضاياهم مبوجب إجراء بسيط، ومتكني احملاكم من القيام بدور يف
كما نّوهت باجلهود اليت تبذهلا يف جمال مكافحة .  بالربامج واملشاريع اليت نفذهتا بنن يف جمال الصحة أيضاًونّوهت  

وطلبت كذلك . تأكيد على أن نيجرييا ستواصل تعاوهنا مع بنن فيما تبذله من مساعٍأعادت ال و،االجتار باألطفال
وأوصـت  . بني معدالت التحاق البنني والبنات باملدرسة     من سد اهلوة بنجاح     كنت هبا بنن    معرفة الكيفية اليت مت   

ودعت اجملتمع الدويل   . نيجرييا بنن مبواصلة التركيز على مسألة استئصال شأفة الفقر وكفالة الرفاه العام لسكاهنا            
  .إىل دعم اجلهود اليت تبذهلا بنن من أجل بلوغ األهداف اإلمنائية لأللفية

 إزاء شىت اآلليات التابعة جمللس حقوق اإلنسان، مبا  على نفسهاورحبت مصر بااللتزامات اليت قطعتها بنن  - ٤٠
حقوق وتعزيز  يف جمال الدميقراطية  بنن ونّوهت بالتقدم الكبري الذي أحرزته    . يف ذلك االستعراض الدوري الشامل    

 هامثال لالستقرار رغم افتقارهي ة على التعددية احلزبية، اإلنسان ومحايتها، مالحظة أن الدميقراطية يف بنن، القائم
 باملستوى العايل الذي بلغته بنن يف جمال التصديق على الصكوك الدولية أيضاًونّوهت . للموارد وللقدرات الوطنية
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ابري مدى  وتعكس هذه التد  . الزمواإلقليمية املتعلقة حبقوق اإلنسان ويف جمال إنشاء اإلطار املعياري واملؤسسي ال          
استفسرت و.  حقوق اإلنسان ومحايتها، وال سيما احلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافيةتعزيزالتزام بنن بضمان 

مصر عما إذا كانت بنن قد حددت، يف سياق التماسها الدعم الدويل لتعزيز قدرهتا يف جمال حقـوق اإلنـسان،          
وأشارت يف هذا الصدد    . يع معينة ميكن أن تشملها املساعدة الدولية      استناداً إىل أولوياهتا الوطنية، تدابري أو مشار      

 لالستعراض الدوري الشامل قد أنشئ وهو مكرس حتديداً لتنفيذ نتائج االستعراض          خمصصاً  طوعياً إىل أن صندوقاً  
ريع قبل   عما إذا كان بوسع بنن تزويد جملس حقوق اإلنسان بقائمة هبذه التدابري واملشا             وسألتالدوري الشامل،   

عما إذا كانت بنن تنوي التصديق علـى        واستفسرت أيضاً   . يونيه/اعتماد النتيجة النهائية لالستعراض يف حزيران     
  .حقوق األشخاص ذوي اإلعاقةاتفاقية 

والحظت تونس باهتمام العرض الذي قّدمته بنن وتقريرها بشأن اإلطار التشريعي واملؤسـسي الـذي                 - ٤١
سان ومحايتها، ورحبت بعزم بنن على مواصلة اإلصالحات اليت اضطلعت هبا على مدى  اإلنلتعزيز حقوقاعتمدته 

ونّوهت مبختلف مـشاريع    . سيادة القانون واحترام حقوق اإلنسان    دعائم  السنوات القليلة املاضية هبدف إرساء      
الـواردة  خالفات ذات الصلة القوانني اليت جيري النظر فيها، مبا فيها القانون املتعلق حبرية الصحافة وعدم جترمي امل             

 عن طريـق    االلتحاق باملدارس ومن بني التدابري املختلفة اليت نّوهت هبا تونس تلك الرامية إىل زيادة معدل              . فيه
جمانية التعليم يف املرحلة االبتدائية، واستفسرت عن الصراع الذي خاضته بنن ملكافحة األمية بوجه عام، واألمية يف 

وأوصت تونس بنن مبواصلة اجلهود اليت تبذهلا لضمان زيادة تعزيز حقوق النساء وال             . اصأوساط النساء بوجه خ   
  .سيما حقوق الفتيات يف جمايل التعليم والرعاية الصحية

ونّوهت هولندا بالتزام بنن باالستعراض الدوري الشامل وبالعمل الذي اضطلعت به إلنشاء إطار قـانوين                 - ٤٢
وأشارت . والحظت باهتمام أيضاً اجلهود املبذولة لضمان حرية الصحافة       . نسانووضع سياسات يف جمال حقوق اإل     

إىل قلق اللجنة املعنية حبقوق اإلنسان إزاء عدم علم اجلمهور أساساً بإجراء تقدمي الشكاوى الفردية أمـام احملكمـة         
 هذا النقص يف املعلومـات      الدستورية واستفسرت عن السبيل الذي ستتبعه بنن إلذكاء الوعي هبذا اإلجراء ومعاجلة           

ورحبت أيضاً بكون بنن قد أوقفت يف الواقع تنفيذ عقوبـة           .  إمكانية اللجوء إىل العدالة    عدم توفر الذي يؤدي إىل    
وطلبت املزيد من املعلومات بشأن     . ، ودعت احلكومة إىل إلغاء عقوبة اإلعدام بصفة دائمة        ١٩٨٧اإلعدام منذ عام    

وإذ رحبت هولندا باجلهود اليت . الختصاصات اليت تبحث يف إمكانيات إلغاء هذه العقوبةاستنتاجات اللجنة املتعددة ا
 اللجنة املعنية حبقوق اإلنسان وجلنـة       أعربت عنها  اليت   الشواغلبذهلا بنن لتحسني ظروف احملتجزين، فقد الحظت        ت

متوافقة روف السائدة يف السجون  الظتكون بنن باختاذ تدابري حبيث  هولنداوأوصت. مناهضة التعذيب يف هذا الصدد
، مبن  الفئات الضعيفة ونّوهت أيضاً باملشاريع والربامج والقوانني اجلديدة اليت وضعتها بنن حلماية           . مع املعايري الدولية  

 مثـل وأضافت هولندا أنه رغم هذه املبادرات اجليدة، ال تزال هناك ممارسـات             . فيهم النساء واألطفال واملعوقون   
أوصت بنن مبواصلة فقد وبالتايل . طفال واالجتار هبم وتشويه األعضاء التناسلية لإلناث والتحرش اجلنسياستغالل األ

  . وضمان حقوقها على أرض الواقعللفئات الضعيفةتعزيز اجلهود اليت تبذهلا لتوفري محاية قانونية أفضل 

، مبا  رحت سلفاً دود على األسئلة اليت طُ     بالر يرلندا الشمالية آاململكة املتحدة لربيطانيا العظمى و    ورحبت    - ٤٣
.  بتعزيز فرص احلصول على التعليم والربوتوكول االختياري التفاقية مناهـضة التعـذيب             منها يف ذلك ما تعلق   

 االختياري وأعربت لونّوهت بالعمل الذي اضطلعت به بنن إلنشاء آلية وقائية وطنية على حنو ما حدده الربوتوكو
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 بنن باختاذ تدابري تكفل وضع  اململكة املتحدةوأوصت. يف هذا الصددمع بنن  تعاوهنا الثنائي  يف مواصلةرغبتهاعن 
 بنن أجرهتا باإلصالحات التشريعية اليت   أيضاًورحبت  . قانوهنا اجلنائي ه كجرمية حمددة يف     تعريف للتعذيب وإدراج  

 املمارسـة   حيظر اعتماد تشريع    حتديداًمن أجل القضاء على التمييز ضد املرأة ومحاية حقوق األطفال، ومن ذلك             
 قد  اللجنة املعنية بالقضاء على التمييز ضد املرأة      ، ولكنها الحظت أن     لإلناثاملتمثلة يف تشويه األعضاء التناسلية      

الذي أُعرب عنه    وأشارت إىل القلق     ، إزاء استمرار بعض أشكال هذه املمارسة يف بعض القرى         قلقهاأعربت عن   
 قلقها عن أيضاًوأعربت اململكة املتحدة . انني حمددة تعاقب على العنف املرتيل واالجتار بالنساء  عدم وجود قو   إزاء

إزاء العدد الكبري من املراهقات الالئي تعرضن لالجتار هبن يف بلدان أخرى ألغراض االستغالل اجلنسي والعمل يف                 
  يف هذه اجملاالت، وأوصت بأن تتخذ مزيداً       عما إذا كانت بنن ختطط للقيام مبزيد من العمل        استفسرت  املنازل، و 

من اخلطوات لوضع وإنفاذ قوانني تعاقب على العنف املرتيل واالجتار بالنساء واألطفال، وضمان مراجعة القوانني               
اململكة املتحدة  أشارت  و.  وإنفاذها يف مجيع أحناء البلد     لإلناثتشويه األعضاء التناسلية    ممارسة  القائمة اليت حتظر    

 اليت أعربت عنها جلنة مناهضة التعذيب واللجنة املعنية حبقوق اإلنسان بـشأن األوضـاع املترديـة يف         الشواغل إىل   أيضاً
 يف إمتـام اإلجـراءات،      تـأخري السجون، مبا يف ذلك االكتظاظ وسوء املعاملة وما يعانيه النظام القضائي من حـاالت               

  .ه املسائل والتصدي لظاهرة إفالت موظفي إنفاذ القوانني من العقابواستفسرت عن التدابري اليت اختذهتا بنن ملعاجلة هذ

 بنن يف تنفيذ التزاماهتا الدولية يف جمـال         تواجههاو إىل أن القيود والصعوبات اليت       سوأشارت بوركينا فا    - ٤٤
السامية حلقوق  وأوصت اللجنة املعنية حبقوق اإلنسان واملفوضية ،من البلدان الناميةشائعة يف كثري حقوق اإلنسان 

اإلنسان بالنظر عن كثب يف مدى فعالية املساعدة املقدمة هلذه البلدان، مالحظةً أن الصعوبات االجتماعية ال تزال 
 تواجهها عـدة دول  صعوباتحتد من فعالية الدفاع عن بعض احلقوق، وال سيما حقوق النساء واألطفال، وهي           

  .ارسات الضارة اليت حتد من التمتع الكامل باحلقوقملتصدي للم عما إذا كانت بنن تعتزم اواستفسرتأفريقية، 

ونّوهت باكستان باملشاورات الواسعة اليت أجرهتا بنن مع مجيع األطراف صاحبة املصلحة إلعـداد التقريـر                  - ٤٥
لقـضائية  وأشارت إىل الصكوك الدولية املتعلقة حبقوق اإلنسان اليت انضمت إليها بنن واخلطوات التشريعية وا             . الوطين

والحظت أيضاً مع التقدير اجلهود املبذولة ملعاجلة       . واإلدارية اليت اختذهتا لضمان تعزيز ومحاية حقوق اإلنسان ملواطنيها        
احلق يف التعليم، واحلق يف حياة كرمية، وحرية التعبري، وحقوق املـرأة،            تلك املتصلة ب   الرئيسية مثل    الشواغلبعضٍ من   

 مبـا فيهـا     ،كما الحظت إقرار بنن بالتحديات املستمرة واملتبقية      . ني، ووحدة األسرة  وحقوق الطفل، وحقوق املعوق   
.  ما يلزم من الدعم التقين واملادي من اجملتمع الدويل         أن تتلقى بنن   وأعربت عن األمل يف      .االفتقار إىل املوارد والتخلف   

  .لناس لعرض قضاياهم على احملكمة الدستوريةواستفسرت عن اخلطوات اليت اختذهتا بنن إلذكاء الوعي بالفرص املتاحة ل

أن أشارت إىل تنفيذ أحكام اإلعدام منذ عدة أعوام، فقد الحظت إيطاليا أن بنن قد أوقفت يف الواقع وإذ   - ٤٦
تعتزم  عما إذا كانت بنن      واستفسرت. ب خاص ياختاذ خطوات حامسة إللغاء عقوبة اإلعدام سيكون موضع ترح        

نشاء  إىل إتاجلهود املبذولة يف قطاع العدالة، واليت أدمع ترحيبها بو. جتاه يف القريب العاجلاختاذ تدابري يف هذا اال
وهي ،  احلقوق الفردية يف الواقعيف إعمالاليت ووجهت إىل الصعوبات قد أشارت إطار قانوين إجيايب إىل حد ما، ف

 ال سيما فيمـا     ،ملرتبطة بتقاليد معينة  املعتقدات ا  وأ يف الغالب عن استحكام بعض أوجه احليف         صعوبات ناشئة 
حقوق جمال استراتيجية لتسهيل التثقيف يف عدم وجود يتعلق حبقوق األطفال والنساء، حيث يتجلى بوضوح أكرب 

  . تتوخى حتسني أدائها يف هذا اجملال بنن عما إذا كانت سلطاتوسألت. اإلنسان
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ين كلية يف االستعراض الدوري الشامل واستفسرت        إدراج املنظور اجلنسا   متطلبوأشارت سلوفينيا إىل      - ٤٧
ذا الشرط يف املشاورات اليت أجرهتا، ويف إعداد التقريـر الـوطين، ويف             هلالمتثال  لعن اخلطوات اليت اختذهتا بنن      
بنن بأن تدرج املنظور اجلنساين بصورة منهجية ومستمرة يف عملية سلوفينيا وأوصت . املراحل القادمة لالستعراض

  . االستعراضمتابعة

 إلعمال احلقوق السياسية واالقتصادية واالجتماعية والثقافية وبإتاحة تبذهلا بننورحبت تشاد باجلهود اليت   - ٤٨
ملزاولة أنـشطة مـدرة      القطاعات فقراً    حنو أكثر ، ونّوهت بربنامج االئتمان الصغري املوجه       التعليم االبتدائي جماناً  

تقدمي كل ما حتتاج إليه بنن من مساعدة لتنفيذ برناجمها اإلصالحي الرامي              ىلإودعت الشركاء اإلمنائيني    . للدخل
 عما إذا كانت هناك أية آلية قانونية أو تعاونيـة علـى املـستوى دون                واستفسرت. إىل احلد من الفقر يف البلد     

  .اإلقليمي أو مع البلدان اجملاورة للتصدي ملشكلة االجتار باألطفال

هود اليت بذلتها بنن للنهوض حبقوق اإلنسان ومحايتها ولتنفيذ توصيات جلنة حقوق            ونّوهت املكسيك باجل    - ٤٩
وأوصت املكسيك  .  باعتماد خطة عمل ملنع ومكافحة االستغالل واالعتداء اجلنسي        يتعلق منها الطفل، وباألخص ما    

، اإلباحية  املواد ال واستغالهلم يف  وبغاء األطف  األطفال   مبسألة بيع املقررة اخلاصة املعنية    بنن بالعمل على إجناح زيارة      
 اليت  العقباتوأشارت أيضاً إىل    .  محاية األطفال  من أجل وهي الزيارة اليت ميكن أن تساهم يف اجلهود اليت تبذهلا بنن            

 بنن بتعزيز تعاوهنا مع اإلجراءات اخلاصة التابعة جمللس  املكسيكوأوصت. تواجهها بنن ال سيما يف جمال إقامة العدل
كما نّوهـت   . اإلنسان، وذلك بقبول الزيارات، والرد على الرسائل، والتدابري العاجلة، وأسئلة اإلجراءات اخلاصة           حقوق  

لعهد بوقف تنفيذ عقوبة اإلعدام ودعت بنن إىل النظر يف إلغاء هذه العقوبة والتصديق على الربوتوكول االختياري الثاين ل                 
طلبت أيضاً مزيداً من املعلومات عن اخلطوات اليت اختـذهتا بـنن يف إطـار               و. الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية    

  . اإلنسان ومحايتهالتعزيز حقوقالربنامج الوطين حلقوق اإلنسان استكماالً للتدابري القائمة من أجل تعزيز مساعيها 

وطلبت . ا احملدودة ها بنن يف جمال احلق يف التعليم رغم موارده        تورحبت جنوب أفريقيا باجلهود اليت بذل       - ٥٠
تقدمي مزيد من املعلومات خبصوص الوضع يف جمال توفري السكن الالئق يف ضوء التدابري التشريعية اليت اختذت يف                  

وأوصت بنن باستكشاف السبل اليت متكن من الدخول يف شراكة مع اجملتمع الدويل يف سياق التعاون  . هذا الصدد 
 بنن  جنوب أفريقياوأوصت. تحديات النامجة عن احلالة االقتصادية الصعبةالدويل لتقدمي مساعدة تقنية للتصدي لل 

يف تسريع استراتيجياهتا الرامية إىل التخفيف من وطأة الفقر بغية متكني اجملتمعات احمللية الفقرية، وال               قُُدماً  باملضي  
  .سيما النساء والفئات الضعيفة األخرى، من التحرر االقتصادي

وسألت . يا باجلهود املبذولة يف سياق مكافحة الفقر ومحاية قطاعات اجملتمع األكثر حرماناً           ونّوهت موريتان   - ٥١
 وأوصتها بإيالء مزيد من االهتمام      لإلناث تشويه األعضاء التناسلية     ممارسةبنن عن املبادرات اليت اعتمدهتا ملكافحة       

  .يساهم بالتأكيد يف مكافحة هذه املمارسةلزيادة نسبة الفتيات امللتحقات برباجمها التعليمية، األمر الذي س

 وباجلهود اليت تبذهلا يف      جمموعة البلدان األقل منواً    إطار بنن يف    تؤديهورحب السودان بالدور اهلام الذي        - ٥٢
   وبلوغ األهداف اإلمنائيـة لأللفيـة،    العهد الدويل اخلاص باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية      سبيل تطبيق   

 على  بنن بأن ُتطلع أقل البلدان منواً السودانوأوصى. احلد من الفقر والعمل بنظام جمانية التعليمهدف لك مبا يف ذ
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غريها من البلـدان     يف سبيل تعزيز التعاون االقتصادي مع        تعترضهااجلهود اليت تبذهلا للتغلب على التحديات اليت        
  .واملتعددة األطراف على املستويات الثنائية واإلقليمية النامية واملتقدمة

له صـلة   منصب شريف   تقليدياً    املنصب هو  ، أشار وفد بنن إىل أن هذا      "ملك بنن "مبنصب  وفيما يتعلق     - ٥٣
قوم بالفعل بدور هام يف معاجلة بعـض    ي وهو. قادة الرأي العام  تعترب اليوم   جبملة أمور منها القبائل والعشائر اليت       

ة اليت ترغب بنن يف احلصول عليها لتوفري مستوى معيشي الئق، فالحظت            أما فيما خيص املعون   . الرتاعات الصغرية 
وأضاف أن مثة إرادة حلل املشاكل االجتماعية،       . أن مثة إجراءات اختذت ولكن احلاجة إىل األموال ال تزال قائمة          

وقال . املالية األفريقيةاجلماعة فألول مرة تتجاوز قيمة امليزانية مليون مليار من فرنكات :  امليزانيةيفوهو ما يتجلى 
وقد . إن بنن تود احلصول على معونة إضافية لتوفري أسباب الراحة األساسية، مثل املستوصفات الطبية واملدارس              

وأضاف أن الوضع الراهن يساعد . لبنن" خطة مارشال"قدمت عدة بلدان معونة بالفعل ولكن املطلوب هو إقرار         
وعن .  هو املساعدة من أجل حتسني التجارة      أيضاً إن املطلوب     قائالً وأضاف. على شرح املسائل املتعلقة باهلجرة    

 ولكنها ستنظر يف هـذه  حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة يف اتفاقية مسألة املعوقني، قال الوفد إن بنن ليست طرفاً  
  .وذكر أن العديد من التدابري قد اختذت يف املنظومة القانونية الوطنية. املسألة

 على اجلمعيـة الوطنيـة   علق بالفساد، مثة قانون ملكافحة الفساد واجلرائم املماثلة معروض حالياً      وفيما يت   - ٥٤
 آلخر  وفقاًو.  ملناهضة الفساد  "مسرية خضراء " عن ذلك، إىل     وقد دعا رئيس اجلمهورية، فضالً    . واللجنة القانونية 

 بصدد اختاذ تدابري لبلوغ مستوى ينعدم فيه        التحليالت، مل ُيقَض على الفساد يف بنن بعد قضاًء مربماً، ولكن بنن           
 يف بنن منذ اعتماد قانون األحوال  بات حمرماًهوخبصوص تعدد الزوجات، ذكر أن. ٢٠١٥حبلول عام متاماً الفساد 

وأضاف أن تدابري قد اختذت إلذكاء الوعي العام، مبساعدة منظمات غري حكومية، لـضمان              . الشخصية واألسرة 
هو تأخر احملاكم   و ،وعن اجلهاز القضائي، مثة انتقاد شائع يوجه هلذا اجلهاز        . ذلك ب ت علماً إحاطة مجيع القطاعا  

وقال إن الدولة تعكف على تعيني املزيد مـن   .  يعزى يف الغالب إىل نقص املوظفني      األمر الذي  ،يف تناول القضايا  
ينص على إنشاء حماكم الدرجة األوىل      هو   و ، بشأن تنظيم اجلهاز القضائي قد اعتمد       جديداً ن قانوناً إاملوظفني، و 

مل ينفذ حكم من مث أما عن مسألة عقوبة اإلعدام، فقال إن بنن علقت تنفيذ هذه العقوبة و    . وحمكمتني لالستئناف 
 إن إحدى الصعوبات اليت يتعني على بـنن معاجلتـها يف            وتابع قائالً . اإلعدام يف أيٍّ من احملكوم عليهم باإلعدام      

إال أنه  .  ألفراد عصابات اإلجرام من البلدان اجملاورة      مالذاًلقادمة هي التوجس من أن تصبح بنن        األشهر القليلة ا  
من التغلب على هذه املشكلة اليت تبعث مـع        مع البلدان اجملاورة، فستتمكن بنن       اً ممتاز اً هناك تعاون  بالنظر إىل أن  

  .سياسة رمسيةبة اإلعدام مؤقتاً إىل سيتحول وقف تنفيذ عقوو. ذلك على القلق الشديد يف الوقت احلاضر

وأعرب رئيس الوفد عن شكره اخلالص جلميع احلاضرين، وأبدى ارتياحه للجو الذي ساد وللمناقشات                - ٥٥
 اليت أعرب عنها تتعلق باحلقوق واحلريات يف بنن، ولكنه شدد           الشواغلوالحظ أن العديد من     . املثمرة اليت دارت  
وبنن . نن إرادة سياسية واضحة للنهوض باحلقوق الفردية ومحايتها       في ب ف.  املشاكل على علم هبذه  على أن البننيني    

 ملـا يقتـضيه    على استعداد للتعهد باختاذ مجيع التدابري الالزمة جلعل حقوق اإلنسان حقوقاً فعلية وعاملية، وفقاً             
  .إلنسان يف بننتطلب دعم اجملتمع الدويل من أجل إعالء شأن حقوق اهي االستعراض الدوري الشامل، و
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  أو توصيات/استنتاجات و -  ثانياً
 :ُوجِّهت أثناء املناقشة التوصيات التالية إىل بنن  -٥٦

أن تعزز تعاوهنا مع اإلجراءات اخلاصة التابعة جمللس حقوق اإلنسان، وذلك بقبول الزيـارات،                - ١
 ؛)املكسيك(ة والرد على الرسائل، والتدابري العاجلة، فضالً عن أسئلة اإلجراءات اخلاص

وق اإلنسان واللتماس دعـم اجملتمـع       ـات حق ـأن تتخذ خطوات لتعزيز املؤسسات وهيئ       - ٢
 ؛)الربازيل(الدويل 

ل، إىل إدماج املنظـور اجلنـساين يف عمليـة متابعـة       ـأن تعمد، على حنو منهجي ومتواص       - ٣
 ؛)سلوفينيا(االستعراض 

وميكن تـدعيم   .  بعد اآلن للزواج باإلكراه    أن تعزز التدابري اليت تكفل للنساء عدم التعرض         - ٤
شاملة بشأن أحكام قـانون األحـوال الشخـصية         ثقيفية  هذا التوجه بوضع وتنفيذ تدابري ت     

 ؛)الدامنرك( القوانني ذات الصلة غري ذلك منواألسرة و

 املمارسات التمييزية والعنف الرامية إىل مكافحةا ـلتعزيز مساعيهالالزمة طوات اخلن تتخذ أ  - ٥
 ؛)فرنسا(ضد النساء 

نزع صفة التجرمي عن العالقات اجلنسية اليت تتم بالتراضي بني املثلـيني            أن تنظر يف إمكانية       - ٦
 ؛)بلجيكا (الراشدين

أن تواصل جهودها يف سبيل إلغاء عقوبة اإلعدام كلية، ومن مث احتـرام احلـق يف احليـاة                    - ٧
 ؛)الكرسي الرسويل(

لعهد قوبة اإلعدام والتصديق على الربوتوكول االختياري الثاين ل       أن تنظر يف إمكانية إلغاء ع       - ٨
 ؛)املكسيك( الذي يهدف إىل إلغاء عقوبة اإلعدام الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية

 أن تعمد، دون مزيد من التأخري، إىل إنشاء آلية وقائية وطنية فعالة ومستقلة وذلك عمـالً                 - ٩
 ؛)الدامنرك (بتوصية جلنة مناهضة التعذيب

ـ          أن    - ١٠   ع املعـايري الدوليـة ذات      تقوم على وجه السرعة بتعديل قانوهنا اجلنائي ليتمـشى م
 ؛)الدامنرك(الصلة 

محلة توعية للتصدي للمعتقدات التقليدية املضرة حبقوق األطفال، وال سيما حقهم يف نظم أن ت  - ١١
 ؛)الكرسي الرسويل(احلياة 
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اتفاقية مناهضة التعـذيب     من   ١جنائية وفقاً للمادة    كجرمية   أن تعمد إىل تصنيف التعذيب      - ١٢
  أنـه  النص علـى    ، و أو املهينة  وغريه من ضروب املعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية        

 ؛)كندا(مارسة التعذيب مل كمربر أوامر الرؤساء ال جيوز التذرع بإطاعة

 وإدراجه هبذه الصفة يف قانوهنا اجلنائي       كجرمية حمددة لتعذيب  اأن تتخذ تدابري تكفل تعريف        - ١٣
 ؛)اململكة املتحدة(

عدم يف املرافعات بأية أقوال ُتنَتزع حتت التعذيب أو باإلكراه و         جواز التذرع   أن تكفل عدم      - ١٤
 ؛)الدامنرك(التذرع بأوامر القيادة لتربير ممارسة التعذيب جواز 

 إىلة وتقدمي املسؤولني عن هـذه األفعـال         أن حتقق يف مزاعم ممارسة التعذيب وسوء املعامل         - ١٥
 ؛)كندا( مع املعايري الدولية وذلك متشياًالعدالة، 

، والتعذيب، لدى الشرطةالحتجاز أكرب من الصرامة يف منع التجاوزات أثناء ابدي قدراً أن ت  - ١٦
 ؛)الدامنرك(هذه االنتهاكات مرتكيب وسوء املعاملة، وإقامة دعاوى جنائية ضد 

 ؛)هولندا( الظروف السائدة يف السجون مع املعايري الدولية لضمان توافقخذ تدابري فعالة أن تت  -١٧

 من اخلطوات لوضع وإنفاذ قوانني تعاقب على العنف املرتيل واالجتار بالنساء            أن تتخذ مزيداً    - ١٨
 ناثلإلتشويه األعضاء التناسلية ممارسة واألطفال، وضمان مراجعة القوانني القائمة اليت حتظر 

 ؛)اململكة املتحدة( يف مجيع أحناء البلد ذه القواننيه وإنفاذ

 ؛)كندا(القوانني القائمة فيما يتعلق باالجتار باألطفال والبشر على حنو أفضل أن تطبق   - ١٩

وبغاء األطفال واستغالل  األطفال مبسألة بيعاملقررة اخلاصة املعنية أن تعمل على إجناح زيارة       - ٢٠
من ن أن تساهم يف اجلهود اليت تبذهلا بنن         ـ، وهي الزيارة اليت ميك    اإلباحية واد امل األطفال يف 

 ؛)املكسيك( محاية األطفال أجل

عضاء أل تشويه املمارسةأن تسّرع وتعزز اجلهود اليت تبذهلا لوضع قوانني وسياسات للتصدي   - ٢١
 ؛)كندا (لإلناثالتناسلية 

بة الفتيات امللتحقات برباجمها التعليمية، األمر الـذي        زيادة نس لأن تويل مزيدا من االهتمام        - ٢٢
 ؛)موريتانيا(عضاء التناسلية لإلناث أل يف مكافحة ممارسة تشويه ايساهم قطعاً

أن تشرع على سبيل األولوية يف إصالح اجلهاز القضائي وذلك بتعزيز نظام العدالة حبيـث                 - ٢٣
الفساد، مبا يف ذلـك وضـع حـد         يكون أقدر على مكافحة ظاهريت اإلفالت من العقاب و        

 ؛)كندا(لالحتجاز املبالغ فيه قبل احملاكمة 

أن تنظر يف إمكانية توسيع جمانية التعليم إىل غاية املرحلة الثانوية مستعينة يف ذلك بـدعم دويل                   - ٢٤
   يف احلملة اإلعالميـة الراميـة إىل التـشجيع علـى إحلـاق الفتيـات                 قُُدماً هادف؛ واملضي 

 ؛)زائراجل(باملدارس 
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 زيادة تعزيز حقوق النساء وال سيما حقوق الفتيات يف          نأن تواصل اجلهود اليت تبذهلا لضما       - ٢٥
 ؛)تونس(جمايل التعليم والرعاية الصحية 

 حظوة وأقلها أن تكثف اجلهود اليت تبذهلا لتقدمي الدعم واملساعدة املادية ألكثر األسر هتميشاً  - ٢٦
منها توفري مستوى معيشي كاف  بوسائلوذلك حنو فعال من أجل كفالة حقوق األطفال على 

 ؛)بلجيكا(وإعمال احلق يف التعليم 

تشجع كوبا بنن على مواصلة إحراز التقدم ال سيما يف جمال احلقوق االقتصادية واالجتماعية   - ٢٧
 ؛)كوبا(والثقافية 

احلـق يف الغـذاء     تشجع مجهورية كوريا بنن على تكثيف اجلهود اليت تبذهلا لتكفل لشعبها              - ٢٨
 ؛)مجهورية كوريا(وسائر احلقوق األخرى 

 ؛)نيجرييا(أن تواصل بنن التركيز على مسألة استئصال شأفة الفقر وكفالة الرفاه العام لسكاهنا   -٢٩

استراتيجياهتا الرامية إىل التخفيف من وطأة الفقر بغيـة متكـني           عملها للتعجيل بتنفيذ    أن تواصل     -٣٠
الفقرية، وال سيما النساء والفئات الضعيفة األخرى، مـن التحـرر االقتـصادي         اجملتمعات احمللية   

 ؛)جنوب أفريقيا(

 من التدابري املتعلقة باملعوقني من أجل إتاحة فـرص          أن تضع سياسة وطنية وأن تتخذ مزيداً        - ٣١
 ؛)آيرلندا(لألطفال املعوقني للحصول على اخلدمات االجتماعية والصحية 

إعمال  وضمان للفئات الضعيفة اجلهود اليت تبذهلا لتوفري محاية قانونية أفضل أن تواصل تعزيز  - ٣٢
 ؛)هولندا(أرض الواقع على حقوقها 

أن تستكشف السبل اليت متكّنها من الدخول يف شراكة مع اجملتمع الدويل يف سياق التعاون الدويل                  -٣٣
 ؛)جنوب أفريقيا(تصادية الصعبة لتقدمي مساعدة تقنية للتصدي للتحديات النامجة عن احلالة االق

 على اجلهود اليت تبذهلا للتغلب على التحديات اليت اعترضتها يف           أن ُتطلع أقل البلدان منواً      - ٣٤
 على املستويات الثنائية غريها من البلدان النامية واملتقدمةسبيل تعزيز التعاون االقتصادي مع 

  ).السودان(واإلقليمية واملتعددة األطراف 

ات يف تقرير النتائج الذي سيعتمده جملس حقوق اإلنـسان يف           ـسترد ردود بنن على هذه التوصي     و  - ٥٧
  .دورته الثامنة

أو التوصيات الواردة يف هذا التقرير تعكس موقف الدولة أو الدول اليت قدمتـها              /ومجيع االستنتاجات و    - ٥٨
 قـد   أو التوصيات على أهنا   /االستنتاجات و تأويل هذه   أو موقف الدولة موضوع االستعراض بشأهنا، وال ينبغي         /و

  .حظيت بتأييد الفريق العامل ككل
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  مرفق
   الوفدتشكيلة

 The delegation of Benin was headed by H.E. Mr. Honoré AKPOMEY, Directeur de Cabinet 
du Ministre de la Justice de la Législation et des Droits de l’Homme, and composed of eight 
members:  

Mme Anne-Marie AKPOVO, Conseiller Technique Juridique au Ministère de la 
Prospective, du Développement et de l’Evaluation de l’Action publique; 

M. Naïm AKIBOU, Chargé d’Affaires a.i. à la Mission Permanente du Bénin à Genève; 

M. Thierry ALIA, Diplomate, Directeur des Droits de l’Homme au Ministère de la Justice, 
de la Législation et des Droits de l’Homme; 

M. Yao AMOUSSOU, Premier Conseiller à la Mission Permanente du Bénin à Genève; 

Mme Marie Gisèle ZINKPE, Chef de Service de la Vulgarisation et de la Promotion des 
droits de l’homme; 

M. Dieudonné TODJIHOUNDE, Chef du Service des Associations et Organismes de 
défense des Droits de l’Homme à la Direction des droits de l’homme du Ministère de la 
Justice, de la Législation et des Droits de l’Homme; 

M. Erick Martial HACHEME, Juriste, Chef du Service de Protection et Défense des Droits 
de l’Homme par intérim; 

Mme Nadia FAGNISSE, Juriste, en service à la Direction des Droits de l’Homme. 
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