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  جملس حقوق اإلنسان
  الفريق العامل املعين باالستعراض الدوري الشامل

  الدورة الرابعة عشرة
  ٢٠١٢نوفمرب / تشرين الثاين٥ -أكتوبر / تشرين األول٢٢جنيف، 

 مـن   ٥موجز أعدته املفوضية السامية حلقوق اإلنسان، وفقاً للفقـرة              
  ١٦/٢١مرفق قرار جملس حقوق اإلنسان 

  *بنن    

  موجز    
جهات معنيـة إىل عمليـة        من تسع  )١(هذا التقرير هو موجز للمعلومات املقدمة       

جملس حقوق  وهو يتَّبع املبادئ التوجيهية العامة اليت اعتمدها        . االستعراض الدوري الشامل  
وال يتضمن التقرير أية آراء أو وجهات نظر أو اقتراحات من . ١٧/١١٩اإلنسان يف قراره 

جانب مفوضية األمم املتحدة السامية حلقوق اإلنسان، وال أي حكم أو قرار فيما يتـصل        
وذكرت بصورة منهجية يف حواشي هناية الـنص مراجـع املعلومـات          . بادعاءات حمدَّدة 
. ، كما مت قدر اإلمكان اإلبقاء على النـصوص األصـلية دون تغـيري             ريرالواردة يف التق  

، ُيفرد عند االقتضاء فرع مستقل خمـصص        ١٦/٢١ومبقتضى قرار جملس حقوق اإلنسان      
إلسهامات املؤسسة الوطنية حلقوق اإلنسان التابعة للدولة موضوع االستعراض واملعتمدة          

املوقع الشبكي للمفوضـية الـسامية      ع يف   وميكن االطال . بادئ باريس مل باالمتثال الكامل 
وقد روعـي   . النصوص الكاملة اليت تتضمن مجيع املعلومات الواردة      على  حلقوق اإلنسان   

  .تلك الفترةتطرأ خالل يف إعداد هذا التقرير دورية االستعراض والتطورات اليت 
  

__________ 

 . الترمجة التحريرية باألمم املتحدةمل ُتحرَّر هذه الوثيقة قبل إرساهلا إىل دوائر  *  
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  املعلومات األساسية واإلطار  -أوالً  

  نطاق االلتزامات الدولية  -ألف  
 املقـدمتني خـالل     ٨ و ٧نسيسكان الدوليـة إىل التوصـيتني       اأشارت منظمة الفر    -١

. االستعراض الدوري الشامل األول لبنن املتعلقتني بإلغاء عقوبة اإلعدام واللتني قبلتهما بـنن            
ويف . نسيسكان الدولية أن بنن أحرزت تقدماً باجتاه إلغاء هذه العقوبـة          اوذكرت منظمة الفر  

لربملان بانضمام بنن إىل الربوتوكول االختياري الثاين امللحق بالعهد الدويل      ، مسح ا  ٢٠١١ عام
اجلهات املُعدَّة  أدلت   و .)٢(اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية اهلادف إىل إلغاء عقوبة اإلعدام        

  .)٣( ببيان مماثل١لورقة املشتركة ل
اء عقوبة اإلعـدام،     بشأن إلغ  ٨ و ٧ إىل التوصيتني رقم     ٥وأشارت الورقة املشتركة      -٢

 بنن على التصديق على الربوتوكول االختياري الثاين امللحق بالعهد    حثتاللتني قبلتهما بنن، و   
االنضمام إليه، توخياً إللغاء عقوبة اإلعدام وإيداع       /خلاص باحلقوق املدنية والسياسية   الدويل ا 

  .)٤(جالاالنضمام لدى األمني العام لألمم املتحدة يف أقرب اآل/صك التصديق
 بنن بالنظر يف التصديق علـى اتفاقيـة         ٢لورقة املشتركة   اجلهات املُعدَّة ل  صت  ووأ  -٣

  .)٥(حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة اليت وقعت عليها احلكومة وبروتوكوهلا االختياري

  اإلطار الدستوري والتشريعي  -باء  
 تعـديل القـانون      بشأن ١٠ إىل التوصية    ١ورقة املشتركة   اجلهات املُعدَّة لل  أشارت    -٤

 بـشأن إدراج تعريـف      ١٣و ١٢اجلنائي ليتواءم مع املعايري الدولية ذات الصلة والتوصيتني         
  . )٦(للتعذيب يف القانون اجلنائي واليت قبلتها بنن

 أن برملان بنن، بسماحه لبنن باالنـضمام  ١لورقة املشتركة اجلهات املعدة لوذكرت    -٥
مللحق بالعهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنيـة والـسياسية         إىل الربوتوكول االختياري الثاين ا    

اهلادف إىل إلغاء عقوبة اإلعدام، التزم بتعديل القانون اجلنائي وقانون اإلجـراءات اجلنائيـة              
وأوصت بنن باختاذ مجيع التدابري الـضرورية       . يكفل اتساقهما مع الربوتوكول االختياري     مبا

 من ١قرب اآلجال وتضمينه تعريفاً للتعذيب وفقاً للمادة العتماد مشروع القانون اجلنائي يف أ
القيام على وجه االستعجال بإصدار القانون الـذي        واتفاقية األمم املتحدة ملناهضة التعذيب؛      

قانون اإلجراءات اجلنائية؛ وتيسري فهم واملتضمِّن  ٢٠١٢مارس / آذار٣٠متت املوافقة عليه يف 
  . )٧(والقنوات التلفزيونيةاإلذاعة ء البلد، عن طريق اجلميع للقانون ونشره يف كل أحنا

 بنن بالنظر يف اعتماد قانون حمدد يضمن        ٢ورقة املشتركة   اجلهات املعدة لل  وأوصت    -٦
  . )٨(حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة ومينع التمييز ضدهم
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 إىل أن بنن صادقت على اتفاقية حقوق الطفـل يف           ٤لورقة  اجلهات املعدة ل  وأشارت    -٧
.  حتت ضغط اجملتمع املدين٢٠٠٦، بيد أهنا مل تنشرها يف اجلريدة الرمسية إال يف عام           ١٩٩٠ معا

وأوصوا بنن بإضفاء كامل املشروعية على الصكوك القانونية الدولية املتعلقة حبقوق الطفـل يف              
ذاته من مصادر القانون، عن طريق نشرها بصورة منهجيـة يف           قائماً ب البلد واعتبارها مصدراً    

وأوصت كذلك بنن بتسريع عملية التصويت على قـانون         . اجلريدة الرمسية فور املصادقة عليها    
الطفل وإصداره ونشره وتطبيقه؛ وأن يكافح هذا القانون صراحةً، بـصفته قانونـاً وطنيـاً،               
االستغالل اجلنسي لألطفال ألغراض جتارية وأي شكل من أشكال االعتداء على األطفال وأن             

  . )٩(ت ومن العواقب الوخيمة النامجة عنهاالضارة لإلنترنألطفال من االستعماالت محاية ايكفل 
 بنن بوضع قانون جنائي يتماشـى مـع أحكـام    ٤لورقة  اجلهات املعدة ل  وأوصت    -٨

البغاء ويف املواد اإلباحيـة     يف  الربوتوكول االختياري املتعلق ببيع األطفال واستغالل األطفال        
  . )١٠(ألشخاص الذين يستفيدون من بغاء األطفال أو يلجؤون إليههبدف محايتهم ومعاقبة ا

 املتعلق  ٢٠٠٦أبريل  / نيسان ١٠ بنن بتعديل قانون     ٤لورقة  اجلهات املعدة ل  وأوصت    -٩
بقمع املسؤولني عن االجتار وبوضع شروط لتنقل القُّصر يف مجهورية بنن، هبدف اختاذ تدابري              

لألطفال ضحايا  ) االجتماعية والقانونية  -  والنفسية الطبية(واضحة من أجل تقدمي املساعدة      
االجتار مبوجب بروتوكول منع وقمع ومعاقبة االجتار باألشخاص، وخباصة النساء واألطفال،           

  . )١١(الوطنية املكمل التفاقية األمم املتحدة ملكافحة اجلرمية املنظمة عرب
ني حلقوق اإلنـسان    تنوين م  إىل أنه رغم وجود إطار قا      ٣وأشارت الورقة املشتركة      -١٠

ال يوجد تشريع حمدد حيظر العنف ضد األطفال ويعاقب عليـه،           فإنه  وحقوق الطفل يف بنن     
  . )١٢(االمتثال إىل التشريعات القائمة ضعيفكما أن 

  اإلطار املؤسسي والبنية األساسية حلقوق اإلنسان  -جيم  
 اليت قبلتها بنن واملتعلقـة      ٣  إىل التوصية  ١لورقة املشتركة   اجلهات املعدة ل  أشارت    -١١

وذكرت أن املشروع األويل للقـانون      . بوضع آلية وقائية وطنية مستقلة وفعالة ملنع التعذيب       
لية طُرح على الربملان يف انتظار اعتماده وأوصت الربملان باعتمـاد           اآلاملتعلق باستحداث هذه    

  . )١٣(املشروع األويل يف أقرب وقت ممكن

   الدولية املتعلقة حبقوق اإلنسانتزاماتتنفيذ االل  -ثانياً  

  حق الفرد يف احلياة واحلرية وأمنه الشخصي  -ألف  
 إىل حكومة بنن ختفيف األحكام الـصادرة   ١لورقة املشتركة   اجلهات املُعدَّة ل  طلبت    -١٢

حبق أولئك احملكوم عليهم مؤخراً باإلعدام، يف انتظار انضمامها للربوتوكـول االختيـاري             
  . )١٤(اإلعدام إلغاء عقوبةاهلادف إىل هد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية امللحق بالع
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 اليت تقبل مبوجبها بـنن      ١٦ إىل التوصية    ١لورقة املشتركة   اجلهات املُعدَّة ل  وأشارت    -١٣
احلبس االحتيـاطي   أن تبدي قدراً أكرب من الصرامة يف احليلولة دون اإلفراط يف اللجوء إىل              

وأشـارت إىل   . يب وسوء املعاملة ومالحقة مرتكيب هذا النوع من االنتـهاكات         ومنع التعذ 
الرامـي إىل تعزيـز      قانون اإلجراءات اجلنائية     ٢٠١٢مارس  / آذار ٣٠اعتماد برملان بنن يف     

االحتجاز وتقليص  رهن  ضمان احلريات الفردية عن طريق احلد من إمكانية إيداع أشخاص           
ت بنن بتعيني ما يلزم من القضاة يف النيابات العامة ليتسىن وأوص. وما إىل ذلكاالحتجاز  ةمد

  . )١٥(هلا القيام بتفتيش مفاجئ ومنتظم ألماكن االحتجاز
 اليت قبلتها بنن واختذت     ١٧ إىل التوصية    ١لورقة املشتركة   اجلهات املُعدَّة ل  وأشارت    -١٤

. ىل املعايري الدوليـة   مبوجبها تدابري ملموسة لضمان امتثال ظروف االحتجاز يف سجون بنن إ          
انتهاك احلق يف   : والحظت أن األوضاع يف سجون بنن، إضافة إىل االكتظاظ، تتسم مبا يلي           

الزيارة واستمرار ممارسة التنكيل وسوء النظافة الصحية واالفتقار إىل الرعاية الصحية وعـدم             
  . )١٦(كمياهتا فصل املتهمني عن املدانني ورداءة نوعية احلصص الغذائية وضعف

 أيضاً إىل أنه ال يـسمح بالوصـول إىل          ١لورقة املشتركة   اجلهات املُعدَّة ل  وأشارت    -١٥
أماكن االحتجاز وأن املنظمات غري احلكومية تعترضها عقبات عند حماولتها زيارة أمـاكن             

وأوصت سلطات بنن بتطبيق معايري واضـحة وموضـوعية         .  السجون سيما الاالحتجاز،  
سُيخّول هلا زيارة أماكن االحتجاز والنظر يف منح هذه املنظمات غري           الختيار املنظمات اليت    

   .)١٧(احلكومية إذناً دائماً بالزيارة
 اليت قبلتها بنن عن وضـع       ١١نسيسكان الدولية إىل التوصية     اوأشارت منظمة الفر    -١٦

ـ      " األطفال السحرة "األطفال الذين يطلق عليهم اسم       ا وذكرت أنه رغم الشواغل اليت أثارهت
وفود الدول وغريها من اجلهات صاحبة املصلحة خالل االستعراض الدوري الـشامل األول             

  .)١٨(وأد األطفال السحرة ال تزال مستمرةطقوس ظاهرة فإن 
نسيسكان الدولية أن طقوس وأد األطفال تتمثل يف وأد كل طفل           اوتذكّر منظمة الفر    -١٧

 يولدون باملؤخرة أو بالقدمني أو وجوههم       وهو حال األطفال الذين   . تعترب والدته غري عادية   
ويقتـل املواليـد    . ن الوالدة رأساً إىل أسفل تعترب الوضع الطبيعي للوالدة        إإىل أسفل، حيث    

اجلدد عند الوالدة املبتسرة أو إن كان لديهم براعم أسنان أو يعانون من إعاقة ظاهرة لـدى                 
هؤالء األطفال ألهنـم يعتـربون، حبـسب        ويقتل  . الوالدة أو عندما تتوىف األم أثناء الوالدة      

  . )١٩(املعتقدات التقليدية، لعنة على العائلة واجلماعة
نسيسكان الدولية أنه من الصعب تقييم حجـم الظـاهرة ألن    اوأضافت منظمة الفر    -١٨

عالوة على ذلك، غالبـاً     . الوفيات ال ُتدّون بطريقة منهجية يف سجالت وال ختضع للتحقيق         
الوفيات املرتفعة عموماً بني األطفال دون سن اخلامسة وفيات األطفـال           حتجب معدالت    ما

  .)٢٠(النامجة عن ممارسة طقوس الوأد
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نسيسكان الدولية أنه رغم التزام حكومة بنن أثناء االسـتعراض          اوأفادت منظمة الفر    -١٩
ـ     الدوري الشامل األول بالعمل بطريقة مالئمة وبقبول التوصيات اليت         دابري تدعو إىل اختاذ ت

وقائية هبدف وضع حد للممارسات التقليدية الضارة اليت تنتهك حقوق الطفل، فليس هناك             
  . )٢١(أي دليل على حتقيق تقدم كبري يف هذا الصدد

وفيما خيص منع وأد األطفال، فإن محالت إذكاء الوعي اليت اضطلعت هبا حكومـة          -٢٠
عالوة علـى ذلـك،     . مجهور معني بنن، ال تستهدف طقوس الوأد بالتحديد وال تتوجه إىل          

تنفذ بنن هذه احلمالت بشراكة مع املنظمات غري احلكومية وال مع املنظمات الدينية الـيت      مل
  .)٢٢(تؤدي دوراً مهماً يف أنشطة التوعية اجملتمعية ملكافحة هذه اآلفة

قة وعلى املستوى القانوين، قلما يتم اإلبالغ عن حاالت وأد األطفال وال تتم مالح              -٢١
ة علـى   وعـال و. املسؤولني عن هذه اجلرائم أمام احملاكم بسبب الطبيعة السرية اليت تكتنفها          

ذلك، استتبعت القليل من األحكام الصادرة عن حماكم يف قضايا الوأد عقوبات باألعمـال              
مت حتقيق بعض التقدم على مستوى      إضافة إىل ذلك،    و. الشاقة وعقوبة واحدة بالسجن املؤبد    

ت املوظفني القضائيني يف جمال محاية الطفولة بتعاون بـني وزارة العـدل ووزارة              تعزيز قدرا 
  .)٢٣(األسرة والتضامن الوطين

مسألة طقوس وأد األطفال     نسيسكان الدولية أنه ميكن معاجلة    اوأوصت منظمة الفر    -٢٢
 ثة حماورين والدويل تقوم على ثالعلى الصعيدين الوطمتكاملة كُلياً دة من خالل استجابة     املعقّ

الـسلطات احملليـة    االستمرار يف توعيـة     منع وأد األطفال، بسبل منها      : وهتدف إىل ما يلي   
والعائالت والزعماء التقليديني والزعماء الدينيني     واجملتمعات احمللية   والعاملني يف اجملال الصحي     

التقليديـة  تقدات  املعبعض  املترتبة على   العواقب الوخيمة   بشأن  وعامة الناس يف املناطق املعنية      
مقاضاة هذه األفعال، باحلرص مثالً على      وسيما احلق يف احلياة؛      متتع األطفال حبقوقهم، ال   يف  

أن ُيعرف القانون طقوس وأد األطفال صراحة وأن مينعها ويفرض عقوبات جنائية مناسـبة              
بطقـوس   بالسهر على أن يتلقى األطفال املهددون        سيما المحاية األطفال،   وعلى مرتكبيها؛   

وينبغي أن تشمل هذه االستجابة التنسيق      . وأد األطفال احلماية االجتماعية والقانونية املالئمة     
والعـائالت  واجملتمعـات احملليـة     بني خمتلف األطراف الفاعلة، أي احلكومة واجملتمع املدين         

  . )٢٤(معونة اجملتمع الدويلوأن تشمل أيضاً واملدارس 
وطلبت أيضاً إىل حكومة    .  توصيات مماثلة  ٢لورقة املشتركة   لاجلهات املُعدَّة   وقدمت    -٢٣

، بأن ختصص   "األطفال السحرة "بنن، سعياً إىل إعادة إدماج األطفال الذين يطلق عليهم اسم           
األخـصائيون  ودعم العمل اجلـاري الـذي يقـوم بـه          التوعية  املزيد من املوارد حلمالت     

مراكز استقبال وتدريب هـؤالء األطفـال       ير  ُتداالجتماعيون واملنظمات غري احلكومية اليت      
  .)٢٥(ليتمكنوا من االتصال بأسرهم البيولوجية من جديد أو البحث عن والدين ليتبنوهم

 أن االستغالل االقتصادي لألطفال ظاهرة      ٢وأفادت اجلهات املعدَّة للورقة املشتركة        -٢٤
. ألطفال املـضين واملبكـر    وأهنا تتخذ عدة أشكال منها االسترقاق وعمل ا       . متفشية يف بنن  
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واألطفال الضحايا هم من العائالت املعوزة اليت جترب أطفاهلا على العمل لكسب لقمة العيش،              
وُتشغل الفتيات  . وتتراوح أعمار هؤالء األطفال بني أربعة وسبعة عشر عاماً        . بسبب اإلمالق 

رف اليدوية والتجارة،   ويف احل ) vedomégons" (فيدوميغون"يف األعمال املرتلية خاصة وُيلقنب      
 .)٢٦(يف حني يعمل الفتيان يف احملاجر واملزارع واحلرف اليدوية

 بنن أيضاً باختاذ تدابري لـضمان تنفيـذ         ٢وأوصت اجلهات املعدَّة للورقة املشتركة        -٢٥
وخبـصوص  . )٢٧(املعايري الوطنية والدولية اليت حتكم مكافحة االستغالل االقتصادي لألطفال        

 أن تعزز بنن، يف مجلة أمور، جهودها لضمان التحاق ٣، أوصت الورقة املشتركة     هذه املسألة 
مجيع األطفال باملدارس؛ ال سيما توسيع قاعدة اإلعفاء من دفع الرسوم املدرسـية ليـشمل               
التعليم الثانوي، وذلك لدعم االستراتيجيات الرامية إىل اإلبقاء على األطفـال يف املـدارس،              

ستغالل االقتصادي لألطفال وعمل األطفال؛ وتعزيز جهودها لتحـسني  كتدبري وقائي من اال 
تقدمي اخلدمات االجتماعية وخدمات احلماية يف مجيع أحناء البلد، مبا يشمل التعليم واخلدمات           
الصحية واملاء الصاحل للشرب واملعونة االجتماعية لتفادي تنقل أطفال املنـاطق النائيـة إىل              

 .)٢٨(نعدام هذه اخلدمات وبالتايل تاليف أن يصبحوا أطفال شوارعاملراكز احلضرية نتيجة ال

 ستغالل اجلنسي لألطفال ُمقَنَّـعٌ     أن اال  ٢وأفادت اجلهات املقدمة للورقة املشتركة        -٢٦
لألطفال يف الشوارع وعرب    وإن كان االستغالل اجلنسي     . نسبياً ويتخذ أشكاالً متعددة يف بنن     

ومع ذلك، فإن القوانني الوطنيـة واهليئـات        . ر وضوحاً ت بوجه خاص، قد بات أكث     اإلنترن
املعنية مبكافحة اجلرائم احلاسوبية مل يتم تطويرها بعد بصورة كافية ويفوق نطاق انتشار هذه              

 بنن  ٢املشتركة  وأوصت اجلهات املعدَّة للورقة     . )٢٩(الظاهرة قدرة السلطات على مكافحتها    
باختاذ التدابري الكفيلة إلذكاء الوعي خبطورة االعتداء اجلنسي على األطفال؛ والسهر علـى             

 .)٣٠(مقاضاة مرتكيب االعتداءات اجلنسية واملسؤولني عن االستغالل اجلنسي أمام احملاكم

داً مـوّرداً    أن االجتار باألطفال ال زال مستمراً يف بنن اليت تعترب بل           ٣وأفادت الورقة     -٢٧
وأوصت بنن، يف مجلة أمور، بكفالة توعية       . لألطفال ضحايا االجتار وبلد عبور ومقصد هلم      

وتثقيف السكان واألطفال املعرضني للخطر بشأن التشريع القائم ملكافحة االجتار باألطفال؛           
العدالـة  وتنفيذ التشريع القائم هلذا الغرض وضمان تقدمي املسؤولني عن االجتار باألطفال إىل             

فوراً؛ وتعزيز جهودها لدعم حصول الفتيات على تعليم ابتدائي وثانوي جّيد وضمان متكني             
 .)٣١(األسر اقتصادياً، مع التركيز على املرأة

وبّينت املبادرة العاملية إلهناء مجيع أشكال العقوبة البدنية املماَرسة ضد األطفـال أن               -٢٨
يات وأمهات ودراسة استقصائية أجريت عـن        مشلت مقابالت مع فت    ٢٠٠٩دراسة يف عام    

 العديد ممن   وردَّ. املرتل واملدارس شائعة جداً   نساء ورجال قد استنتجت أن العقوبة البدنية يف         
أجريت معهم املقابالت، ال سيما الفتيات، عند االستفسار عن أسباب العنف الذي تعرضوا             

عن قلق مماثل وأوصت بنن بتعزيـز   ٣وتعرب الورقة . )٣٢("تربوي"له، أن اهلدف من العنف   
جهودها إلذكاء الوعي بني األطفال واألسر واجملتمعات احمللية واألساتذة ومجيـع املهنـيني             
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العاملني مع األطفال بشأن الضرر الناجم عن العقوبة البدنية وتشجيع استعمال أشكال بديلة             
 ضد األطفال والعقوبة    وغري عنيفة من التأديب؛ وحظر القانون بصراحة مجيع أشكال العنف         

البدنية يف األسرة ويف املدارس ويف املؤسسات األخرى وضمان مقاضاة مرتكيب العنف ضـد              
األطفال؛ ووضع برنامج تعليمي ملكافحة العنف ضد األطفال والعقوبة البدنية؛ وضمان إعادة            

 .)٣٤(تأهيل مجيع األطفال ضحايا العنف وإعادة إدماجهم اجتماعياً

) حيـاة أخـرى   (ظمة تعزيز حقوق الطفل والشباب والنساء ومحايتها        وقدمت من   -٢٩
(AUTRE VIE)  ٣٥( توصيات مماثلة٣ و٢والورقتان املشتركتان(. 

  إقامة العدل وسيادة القانون  -باء  
 اليت قبلتها بنن ودعـت      ١٤ إىل التوصية    ١أشارت اجلهات املعدَّة للورقة املشتركة        -٣٠

 إىل تعديل القانون اجلنائي لينص على عدم استخدام اإلفادات          السلطات، عمالً هبذه التوصية،   
اليت يثبت أهنا انُتزعت حتت التعذيب كأدلة يف اإلجراءات القضائية، إال ضد الشخص املتهم              

  .)٣٦(بالتعذيب وعدم جواز التذرع بأوامر القيادة لتربير ممارسة التعذيب
 اليت قبلت مبوجبها بنن     ٢٣ التوصية    إىل ١وأشارت اجلهات املعدَّة للورقة املشتركة        -٣١

إصالح نظامها القضائي والحظت أيضاً نقصاً يف عدد القضاة ال سيما يف جنـوب البلـد                
وأوصت بنن بتعـيني ضـباط      . واستشراء الفساد يف النظام القضائي وسوء تنفيذ العقوبات       

  .)٣٧(الشرطة القضائية وقضاة وكُتاب احملكمة ومواصلة تشييد احملاكم

  احلق يف اخلصوصية والزواج واحلياة األسرية   -جيم  
 إىل أنه رغم األنشطة اليت اضطلعت هبا احلكومة بتعاون مع           ٣تشري الورقة املشتركة      -٣٢

شركاء معنيني بتسجيل املواليد، فإن عدداً كبرياً من األطفال ال زال ال يسجل عند الـوالدة                
 بنن، يف مجلة أمور، بتعزيـز       ٣تركة  وأوصت الورقة املش  . وال حيصلون على شهادات ميالد    

التشريع الرامي إىل ضمان إصدار شهادات ميالد جمانية وتنفيذه بفعالية يف كل أحنـاء البلـد              
وبإبالغ الوالدين بشكل صحيح؛ وإذكاء الوعي بأمهية التسجيل لدى الوالدة بني صـفوف             

 والعـاملني يف جمـال      األمهات واألسر واجملتمعات احمللية وكذلك األخصائيني االجتماعيني      
الرعاية الصحية واملهنيني املسؤولني عن تسجيل الوالدات وإصدار شهادات امليالد؛ وإنـشاء            
مراكز األحوال الشخصية املدنية قرب أماكن إقامة السكان؛ وزيـادة قـدرات خـدمات              
 التسجيل املدين من خالل ختصيص املوارد البشرية والتقنية واملاليـة الكافيـة ليتـسىن هلـا               

  .)٣٨(االضطالع بأنشطتها
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حرية الدين أو املعتقد وحرية التعبري وتكوين اجلمعيات والتجمـع الـسلمي              -دال  
  واحلق يف املشاركة يف احلياة العامة واحلياة السياسية

 اليت قبلتها بنن، من أجل تعديل قانوهنا اجلنـائي          ١٠ إىل التوصية    ١٩أشارت املادة     -٣٣
. ة بيد أهنا الحظت أن هذا االلتزام ال يشمل تعديل قانون القـذف  ليتماشى مع املعايري الدولي   

  .)٣٩(ومبوجب القانون، يظل القذف جرمية جنائية
 علـى   ١٩٩٧ أن احلكومة احلالية مل تطبق قانون الصحافة لعام          ١٩والحظت املادة     -٣٤

حماكمة وُيعتقد أيضاً أن بعض القضاة يتلكؤون يف        . أوسع نطاق مثلما طبقت القانون السابق     
ومع ذلك، ال زال الصحفيون يسجنون بتهمة القـذف منـذ االسـتعراض             . قضايا القذف 

 .)٤٠(الدوري الشامل األول

 عليهم بانتظـام    ىومع أنه ميكن بوجه عام للصحفيني، مزاولة مهنتهم دون أن ُيعتد            -٣٥
.  شهدا تسجيل رقم قياسي من هذه احلوادث       ٢٠١٠ و ٢٠٠٩بسبب عملهم، إال أن عامي      

، مما دفع جمموعتني ٢٠٠٩يوليه /يونيه ومتوز /ن هذا االجتاه قوياً خاصة يف شهري حزيران       وكا
إعالميتني إىل تقدمي شكاوى إىل اهليئة العليا لوسائط اإلعالم السمعي البصري واالتصاالت،            

 .)٤١(وهي اهليئة الرمسية الناظمة لوسائط اإلعالم يف بنن

 اإلعالم احلكومية يف بنن على مدى األعوام القليلة         وتعاظم االنتقاد املوجه إىل وسائل      -٣٦
بينما تنحصر .  يف املائة من اإلقليم الوطين٨٠وُتغطي القناة التلفزيونية الرمسية وحدها . املاضية

مساحة تغطية القنوات التجارية اخلاصة األخرى يف مائة كيلومتر يف حميط املدينة اليت تقع فيها          
اهليئة العليا لوسائط اإلعالم السمعي البصري واالتـصاالت إن         وهي ملزمة بتقدمي طلب إىل      

وتفاقم هذا الوضع بسبب قانون وسائط اإلعالم الذي مينح         . كانت تود توسيع نطاق تغطيتها    
 .)٤٢(امتيازات للقناة التلفزيونية الرمسية

ـ           ١٩وأعربت املادة     -٣٧ ذهتا  عن قلقها إزاء عدد من القرارات التنظيمية األخرية اليت اخت
اهليئة العليا لوسائط اإلعالم السمعي البصري واالتصاالت واليت تتسبب يف إخراس وسـائط             

 .)٤٣(ويساورها القلق أيضاً إزاء رقابة احلكومة على وسائط اإلعالم. اإلعالم احلرة يف بنن

 جملس حقوق اإلنسان إىل حث حكومة بنن علـى إلغـاء مجيـع              ١٩ودعت املادة     -٣٨
 بالقذف اجلنائي واالستعاضة عنها بأحكام مناسبة يف القانون املدين؛ وهتيئة بيئة            األحكام املتعلقة 

متكينية لفائدة وسائط اإلعالم من خالل منح ختفيضات ضريبية وتنظيم اإلعالن وتوفري مـوارد              
إعالنية؛ وتنظيم التمويل السياسي لوسائط اإلعالم وضمان كامل الشفافية مللكيـة وسـائط             

ف عن استعمال اإلعانات والعقود اإلعالنية للتأثري يف احملتوى اإلعالمي، وعـن            اإلعالم؛ والتوق 
تفضيل وسائط اإلعالم العامة؛ ضمان حتلّي الشرطة بـضبط الـنفس يف عمليـات مراقبـة                
االحتجاجات واملظاهرات؛ واعتماد قانون شامل بشأن حرية اإلعالم؛ وتعزيز استقالل اهليئـة            

 .)٤٤(عي البصري واالتصاالت عن احلكومة وغريها من القوىالعليا لوسائط اإلعالم السم
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  احلق يف الصحة  -هاء  
 ارتفاع استهالك الكحـول وتعـاطي       ٢الحظت اجلهات املعدَّة للورقة املشتركة        -٣٩

املخدرات والسجائر، يف األعوام األخرية، ال سيما يف صفوف الـشباب الـذين تتـراوح               
ووفقاً إلحصاءات وزارة الصحة فـإن نـسبة        . أعمارهم بني مخسة عشر وتسعة عشر عاماً      

 يف املائة، ويسجل أعلى معدل استهالك يف صفوف         ٥٩,٣االستهالك املفرط للكحول تعادل     
 بنن بتعزيز التدابري الرامية إىل      ٢وأوصت اجلهات املعدَّة للورقة املشتركة      . أقل السكان تعليماً  

ى األطفال واملراهقني وتنظيم محالت     معاجلة مشكلة استهالك الكحول وتعاطي املخدرات لد      
توعية بشأن عواقب اإلدمان على صحة الفرد وأثرها يف اجملتمع؛ وختصيص مـوارد بـشرية               
ومالية ضرورية لضمان حسن سري مراكز العالج من اإلدمان واالضطرابات النفسية النامجـة             

  .)٤٥(عن استهالك الكحول واملخدرات

  احلق يف التعليم  -واو  
 التقدم الذي أحرزته احلكومة على مدى       ٢اجلهات املعدَّة للورقة املشتركة     الحظت    -٤٠

ومع ذلـك، يعـرف     . السنوات العشر املاضية من حيث زيادة معدالت االلتحاق باملدارس        
النظام التعليمي عدة مشاكل قائمة من قبيل االنقطاع عن الدراسة والرسوب ومعدل النجاح             

ان احلصول على شهادة التعليم االبتدائي وعنـد ولـوج          املنخفض ال سيما عند اجتياز امتح     
 .)٤٦(الصف السادس

 اللـتني   ٢٥ و ٢٤ أيضاً إىل التوصـيتني      ٢وأشارت اجلهات املعدَّة للورقة املشتركة        -٤١
التزمت مبوجبهما احلكومة بإعطاء التحاق الفتيات باملدارس مزيداً من األمهيـة يف براجمهـا              

تمرار تفاوت كبري بني الفتيان والفتيات وأن هـذا التفـاوت           التعليمية، غري أهنا الحظت اس    
كما تعترض سبيل الفتيات حـواجز      . يتجلى أكثر يف املناطق الريفية وبني أشد السكان فقراً        

وغالباً ما تكون هـذه     . وُتعانني العنف يف املدرسة، ال سيما العنف القائم على نوع اجلنس          
 .)٤٧(لفتيات يف املدارساحلواجز السبب وراء اخنفاض معدل بقاء ا

 نقص كميـة ونوعيـة التعلـيم        ٢والحظت أيضاً اجلهات املعدَّة للورقة املشتركة         -٤٢
املعروض، فيما يتعلق باهلياكل األساسية والكتب الدراسية واملواد التعليمية ونقص التوجيـه            

تـدريب  وعدم مالءمته؛ واكتظاظ قاعات الدراسة يف أغلب األحيان؛ إضافة إىل عدم كفاية             
وأدت هذه االختالالت إىل تكاثر املدارس اخلاصة على        . املدرسني وحتملهم لعبء عمل زائد    

واليت هي يف متناول أكثر األسر ثـراًء بوجـه          ) االبتدائي والثانوي والعايل  (مجيع املستويات   
وعالوة على ذلك، ال تراقب احلكومة املدارس اخلاصة اليت تدير املنـاهج الدراسـية        . خاص
 .)٤٨(واد وتدريب املدرسني وما إىل ذلك بطريقة مستقلةوامل
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 بنن أيضاً باختاذ التدابري الالزمة لـضمان      ٢وأوصت اجلهات املعدَّة للورقة املشتركة        -٤٣
جمانية التعليم االبتدائي وتفادي ترك األطفال للدراسة يف املرحلة االبتدائية؛ واختـاذ التـدابري              

اق باملدارس الثانوية واملدارس التقنية؛ وتوجيه اهتمام خاص        الرامية إىل مضاعفة معدل االلتح    
إىل التفاوت بني الرجال والنساء والفوارق االجتماعية واالقتصادية واإلقليمية فيمـا يتعلـق             
باحلصول على التعليم؛ ووضع خطة إلعادة بناء النظام التعليمي وتوحيـده علـى الـصعيد               

  .)٤٩(دريب مالئم ومستمر للمدرسنيالوطين؛ وحتسني نوعية التعليم بتقدمي ت

  األشخاص ذوو اإلعاقة  -زاي  
 أن األطفال املعوقني يـستبعدون بـسبب        ٢أفادت اجلهات املعدَّة للورقة املشتركة        -٤٤

، وهـم  (toxossou)" توهوسو"وجيري احلديث عن   . إعاقتهم ويعتربون لعنة يف بعض األحيان     
وإىل يومنا هذا، ُيلقى هبؤالء األطفال يف املاء . هراألطفال املشوهون الذين يعتربون كأرواح الن

وغالبـاً  . أو ُيحجبون عن األنظار يف احلدائق اخللفية للمنازل ألهنم يعتربون عاراً على األسرة            
 أيـضاً بـنن     ٢وأوصت الورقة املشتركة    . تستشري هذه الظاهرة يف املناطق الريفية للبلد       ما

طفال على الصعيد الوطين وال سيما يف األوسـاط         بتكثيف محالت التوعية بوضع هؤالء األ     
الريفية؛ وتدريب فئات مهنية على املهارات الالزمة لتعليم األطفال املعوقني من أجل الرقـي              
هبم اجتماعياً؛ ودعم عمل اجملتمع املدين، ال سيما املنظمات غري احلكومية العاملة من أجـل               

  .)٥٠( واليت تفتقر غالباً إىل املرافق واملواردإعادة تأهيل األطفال املعوقني وإعادة إدماجهم
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