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  )ج(١٥ضية السامية حلقوق اإلنسان، وفقاً للفقرة موجز أعدته املفو
  ٥/١من مرفق قرار جملس حقوق اإلنسان 

  ∗بنن

 إىل عملية االستعراض الدوري     )١(هذا التقرير هو موجز للورقات املقدمة من سبعة من أصحاب املصلحة            
وال يتضمن التقرير أية آراء . نوهو يتَّبع هيكل املبادئ التوجيهية العامة اليت اعتمدها جملس حقوق اإلنسا. الشامل

أو وجهات نظر أو اقتراحات من جانب املفوضية السامية حلقوق اإلنسان، وال أي حكم أو استنتاج يتـصالن                   
 منهجية يف حواشي هناية النص مراجع املعلومات الواردة يف التقرير، كما أنـه              صورةوذُكرت ب . مبطالبات حمدَّدة 

وقد ُيعزى االفتقار إىل معلومات أو إىل التركيز بشأن مسائل حمدَّدة . نصوص األصليةبقدر املستطاع مل جيرِ تغيري ال
وُتتاح على املوقع الشبكي للمفوضـية      . إىل عدم تقدمي أصحاب املصلحة معلومات ذات صلة هبذه املسائل بعينها          

ر إىل كون وترية االستعراض وبالنظ. السامية حلقوق اإلنسان النصوص الكاملة اليت تتضمن مجيع املعلومات الواردة
يف اجلولة األوىل هي أربع سنوات، فإن املعلومات الواردة يف هذا التقرير تتصل يف املقام األول بأحداث وقعت بعد 

  .٢٠٠٤يناير / كانون الثاين١
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   املعلومات األساسية واإلطار- أوالً 
   اإلطار الدستوري والتشريعي- ألف 

اهضة التعذيب حكومة بنن بتنفيذ الصكوك الدولية اليت صدَّقت عليهـا بـنن،        أوصت املنظمة العاملية ملن     - ١
 املتصل حبقوق املرأة، على املستوى ميثاق األفريقي حلقوق اإلنسان والشعوبوبوجه خاص الربوتوكول اإلضايف لل

الدوائر القضائية  الوطين وذلك من خالل إدراجها يف القوانني الداخلية ورصد قيام العاملني يف اجلهاز القضائي و              
  .)٢(بتطبيق تلك الصكوك بفعالية على مجيع املواطنني دون تفرقة أو متييز

وذكرت منظمة العفو الدولية أن بنن صدَّقت على نظام روما األساسي للمحكمة اجلنائيـة الدوليـة يف                   - ٢
نظر يف الوقـت الـراهن يف       وكان مفهوم منظمة العفو الدولية هو أن احملكمة العليا ت         . ٢٠٠٢يناير  /كانون الثاين 

، ومع أن مشروع قانون أويل يتناول تنفيذ نظام روما األساسي للمحكمة يف بننمشروع القانون، الذي حيمل اسم 
املنظمة رحبت هبذا التطور، فقد أعربت عن قلقها فيما يتعلق بعدد من األحكام اليت ال تستويف املعايري الدوليـة                   

 .)٣(املنصوص عليها يف نظام روما

 يتعلق بوالية قضائية عاملية تطبق علـى      ´املشروع األويل ´ورحبت منظمة العفو الدولية بإدراج حكم يف          - ٣
 مـن مـشروع   ١٣جرائم اإلبادة اجلماعية واجلرائم املرتكبة ضد اإلنسانية على النحو املنصوص عليه يف املـادة          

قييداً على نطاق الوالية القضائية العاملية من خالل دخل تُت) ٢(١٣بيد أن منظمة العفو قلقة من أن املادة . القانون
إزاء أحكام أيضاً عن قلقها وأعربت . فتح التحقيقلكي يتسىن على أراضي بنن للشخص املطالبة باحلضور الفعلي    

فمشروع القانون يبقي : بشكل تاماألساسي  خيشى أن حتد من تنفيذ نظام روما ´املشروع األويل´أخرى واردة يف 
بعض العتبار  تمييز بني جرائم احلرب املرتكبة يف الرتاعات املسلحة الدولية وغري الدولية حبيث يفسح اجملال               على ال 

. رتكب يف نزاع غـري دويل     رتكب يف نزاع مسلح دويل لكن ليس عندما تُ        األعمال املرتكبة جرائم حرب عندما تُ     
ميكن فيها لبنن أن متتنع احلاالت اليت ظروف أو ال ´املشروع األويل´وإضافة إىل ذلك، مل حتدد األحكام الواردة يف 

تتيح للسلطات من شأهنا أن تقديرية، جتسد صالحية ، اليت يبدو أهنا العامةهذه األحكام و. عن التعاون مع احملكمة
 .)٤(إمكانية رفض طلبات من احملكمة

واليـة   أوسع   ، بسنّ ساسي األ وأوصت منظمة العفو الدولية بأن تقوم بنن، كدولة طرف يف نظام روما             - ٤
أال جيـب   يف إطار القانون الدويل، و    دولة  القضائية لكل   اهليئة  يشمل  فهذا  . قضائية ممكنة يف إطار القانون الدويل     

 سلطات بنن   أن تسنّ بوأوصت املنظمة أيضاً    . فئات معينة من األشخاص   قاصرة على   القضائية  الوالية  تكون تلك   
يف إطار القانون الوطين مع إجـراء التعـديالت         التنفيذ  موضع  األساسي  ا  مشروع القانون الذي يضع نظام روم     

 .)٥(تنفيذاً تاماًاألساسي تنفيذ نظام روماً لوالتغيريات الالزمة جلعله مطابقاً للمعايري الدولية و
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   تعزيز ومحاية حقوق اإلنسان على أرض الواقع–ثانياً 
  اإلنسان املتعلقة حبقوق تنفيذ االلتزامات الدولية –ألف 

  وأمنه الشخصيحق الفرد يف احلياة واحلرية  - ١

فيما يتعلق مبسألة عقوبة اإلعدام، ذكرت منظمة العفو الدولية أن بنن من البلدان اليت ألغت عقوبة اإلعدام   - ٥
 يف حني صدر آخر حكم باإلعـدام        ١٩٨٧ووفقاً للسجالت الرمسية ُنفذ آخر إعدام يف عام         . من الناحية العملية  

وعلى الرغم من اخنفاض عدد اإلعدامات وأحكام اإلعدام على مر السنني، فـإن             . ٢٠٠٦فرباير  / يف شباط  بياًغيا
أن وزير العدل يف بـنن      العفو الدولية   وذكرت منظمة   . القانون اجلنائي يف بنن ال يزال ينص على عقوبة اإلعدام         

الث ملناهضة عقوبة اإلعدام الـذي عقـد يف         ، خالل حفل اختتام املؤمتر العاملي الث      ٢٠٠٧فرباير  /يف شباط صرح  
مؤلفة من حمامني (أن حكومته تؤيد التدابري املتخذة إللغاء عقوبة اإلعدام؛ وأهنا تنظر يف إنشاء جلنة خرباء بباريس، 

واقتراح مشروع قانون بشأن مسألة عقوبة اإلعدام مبا يف ذلك هبدف تصديق بنن املسألة لتحديد ) وقضاة وغريهم
ورحبت منظمة العفو   . الربوتوكول االختياري الثاين للعهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية        على  احملتمل  

إىل الوقـف   ويدعو  اجلمعية العامة مؤخراً    اعتمدته  الدولية هبذا التطور اإلجيايب وبتصويت بنن لصاحل القرار الذي          
  .)٦(لعمليات اإلعداماالختياري 

سلطات بنن إىل تبين وقف اختياري لإلعدامات هبدف إلغاء عقوبة اإلعدام           ية  الدولودعت منظمة العفو      - ٦
مشروع القانون املعروض على اجلمعية الوطنية يف الوقت احلـايل؛  وتأييد بصورة دائمة يف القانون اجلنائي يف بنن      

  .)٧(لسياسيةالربوتوكول االختياري الثاين للعهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية واوكذلك التصديق على 

قام أفراد يف احلرس الرئاسي بقتل شخصني       حسبما ذكرت منظمة العفو الدولية،      ،  ٢٠٠٧مايو  /ويف أيار   - ٧
على اسـتمرار سـد     كانوا حيتجون   وأصابوا مخسة أشخاص على األقل جبراح عندما أطلقوا النار على أشخاص            

لكـن مل   ونذاك فتح حتقيق بشأن تلك احلوادث       وأعلن وزير األمن العام آ    . رئيس الدولة سيارة  الطريق بعد مرور    
التحقيق على وجه السرعة يف     كفالة  وحثت املنظمة احلكومة على     . عن نتيجة تلك التحقيقات   حىت اآلن   كشف  ُي

 وتقـدمي   ،القوة بـصورة مفرطـة    استخدام  مجيع احلوادث اليت تلجأ فيها سلطات الشرطة والقوات اخلاصة إىل           
  .)٨( وفقاً للمعايري الدوليةاملسؤولني عنها إىل العدالة

 أن  الدويل املسيحي للعمل على إلغاء التعذيب ورابطة العمل على إلغاء التعذيب يف بـنن             وذكر االحتاد     - ٨
أعمال ف عرَّتوال .  القانون اجلنائيمبدأ منع التعذيب ال تندرجان يفتتناوالن  من الدستور اللتني ١٩ و١٨املادتني 

 ه إدانة موظف عمومي بارتكاب هـذ      ة يف حال  ر أي عقوبة حمددة   قرَّ جنائية، وال تُ   ضع ألي صفة  ختالتعذيب وال   
. وتؤجل اجلمعية الوطنية منذ ست سنوات النظر يف مشروع قانون جنائي جديد مـن دورة ألخـرى                . األعمال

الدويل  وأضاف االحتاد .)٩(وإضافة إىل ذلك، ال ينص املشروع موضع النظر على تصنيف التعذيب كجرمية مستقلة
أثناء املـؤمتر العـاملي     يف  اليت تعهد هبا وزير العدل      خالفاً لاللتزامات   عقوبة اإلعدام   ُيبقي على   أن ذلك املشروع    

 يف باريس ويف أثناء الدورة التاسعة       ٢٠٠٧فرباير  / شباط ٣ إىل   ١قد يف الفترة من     ملناهضة عقوبة اإلعدام الذي عُ    
وأكد االحتاد الدويل أن من الضروري أن يعدل الربملانيون    . ألمم املتحدة  ل التابعةوالثالثني للجنة مناهضة التعذيب     
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وأوصت املنظمة العاملية ملناهضة التعذيب . )١٠(ذلك املشروع بإدراج جترمي التعذيب فيه وحذف عقوبة اإلعدام منه
اغتنام فرصة مشروع وبوجه خاص ب(واالحتاد الدويل بأن تتخذ حكومة بنن خطوات فورية لتعديل قانوهنا اجلنائي 

لتعذيب وفقاً لتعريف يكون هناك يصبح التعذيب عمالً إجرامياً وحبيث ) القانون احلايل الذي يعدل القانون اجلنائي
  .)١١() من اتفاقية األمم املتحدة ملناهضة التعذيب١سيما املادة  ال(للمعايري الدولية ذات الصلة 

، الباريبا وبوهل سيما   ترب بعض فئات سكان الشمال يف بنن، وال       وتبعاً ملنظمة الفرنسيسكان الدولية، تع      - ٩
مبـؤخرهتم  وينطبق ذلك أيضاً على الذين يولدون       . سحرةأطفاالً  املواليد الذين تفارق أمهاهتم احلياة بعد الوالدة        

ن تنبـت  األطفال الذيمن السحرة أيضاً ويعترب . ظهرون أحد أطرافهم قبل الرأسوليس برأسهم واألطفال الذين يُ   
وُينظر إىل املولود الذي تعتربه أسرته ساحراً على أنه لعنة ومصدر مجيع احلرم وكل ما حل من . أسناهنم العليا أوالً

 يكمن  وبعدئذ. لعنات يف املاضي واحلاضر وما سيحل يف املستقبل سواء كانت حقيقية أو مفترضة داخل األسرة              
احلاالت اليت ال يسترده فيهـا      إبعاده، وهذا أفضل، يف      أو   ،فترضخالص األسرة يف القضاء فعلياً على الساحر امل       

القضاء على الطفـل    وطرائق  . مكان ممكن ليعيش داخل أسر يصبح الطفل فيها مستعبداً        أنأى  رجال الدين، إىل    
 وأشـارت منظمـة     .)١٢(شـجرة يف  فتل رقبته أو لّيها أو ضرب رأسه        ، ومنها التخلي عنه أو      وحشية ومتنوعة 

 يف املائة من ٦٠بطريقة معقولة بأن أكثر من اجلزم ان إىل أن من الصعب تقدمي أرقام حمددة لكن ميكن الفرنسيسك
ونظراً إىل ارتفـاع معـدل   . احلاالت اليت تفارق فيها األمهات احلياة بعد الوالدة جيري فيها القضاء على املواليد          

  .)١٣(الوالدات يف املنطقة، فإن نطاق هذه احلالة مثري للقلق

وأضافت منظمة الفرنسيسكان أن قتل األطفال بسبب معتقدات متأصلة يف التقاليد الثقافية ينال بشدة من   - ١٠
رت املنظمة بأن جلنة حقوق الطفل      وذكَّ. التمتع الفعلي حبقوق األطفال بصيغتها الواردة يف اتفاقية حقوق الطفل         

) ٢٠٠٦أكتوبر / تشرين األول٢٠ املؤرخة CRC/C/BEN/CO/2الوثيقة  (٢٠٠٦يف تعليقاهتا اخلتامية عام أعربت 
يف سياق ممارسة املعتقدات التقليدية يف      " األطفال السحرة "استمرار قتل املواليد ممن يطلق عليهم        "عن قلقها إزاء  

قبـل  باملؤخرة   األطفال الذين يولدون     ،جمتمعات حملية معينة، وكذلك قتل األطفال املعوقني أو، على سبيل املثال          
  .)١٤(" أو الذين تنبت أسناهنم العليا أوالًالرأس

، ينبغي على الفور اعتماد قوانني وسياسات حكومية لوقـف قتـل             ملناهضة التعذيب  ووفقاً للمنظمة العاملية    - ١١
) وبوجه خاص النساء والقابالت واجملتمعـات احملليـة       ( سيما من خالل توعية الفئات املعنية من السكان        األطفال وال 
عىن حتديداً باألطفال يف الطفولة املبكرة يف       اء يُ  وأوصت منظمة الفرنسيسكان بوضع برنامج بنَّ      .)١٥(م لألسر وتقدمي الدع 

بصورة مستمرة من خالل إيقاظ الوعي لدى األسر باملعتقدات التقليدية          الفكرية  املناطق الريفية ويشمل القيام بالتوعية      
 والترويج حلق الطفل لدى األسـر والزعمـاء         ،اص احلق يف احلياة   مبمارسة حقوق الطفولة املبكرة وبوجه خ     اليت تضر   
ع الذين تفارق أمهاهتم احلياة أثناء والدهتم        ووضع نظام إنذار منسق على املستوى الوطين يتيح استعادة الرضَّ          ،التقليديني

  .)١٦(ة قتل األطفالستقبال األطفال املعرضني ألن يقعوا ضحايا ممارسالوإنقاذهم وتزويد املراكز الصحية بوحدات 

إىل أن أمناط السلوك االجتماعي التقليدي ما فتئت تشجع اللجوء    ملناهضة التعذيب   وأشارت املنظمة العاملية      - ١٢
وإساءة .  ويف املدارس ومؤسسات الرعاية واملؤسسات القضائية وبوجه عام يف اجملتمع ككل            داخل األسرة  إىل العنف 

والعقاب البدين ممارسة يومية سائدة يلجأ إليها       .  نطاق واسع وهي مسألة عادية     معاملة األطفال منتشرة يف بنن على     
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، ال حيظر القانون كلياً تلك املمارسة اليت تعد خرقاً للتوصيات اليت أصدرهتا جلنة ووفقاً للمنظمة.  لتربية أطفاهلماآلباء
  .)١٧(تعلقة ببنن ويف مالحظاهتا اخلتامية األخرية امل٨حقوق الطفل يف تعليقها العام رقم 

 أن القانون ال حيظر عقاب اآلباء لألطفال بدنياً         املبادرة العاملية إلهناء مجيع أشكال العقوبة البدنية      وأضافت    - ١٣
وحيظى األطفال ببعض احلماية من إساءة معاملتهم أو إمهاهلم من جانب اآلباء أو األوصـياء مبوجـب                 . يف املنازل 

التعليم (يف املدارس حمظور والعقاب البدين ). ١٩٩٠( والدستور ،)٢٠٠٤(اد واألسرة  قانون األفر والقانون اجلنائي،   
وأفادت املبادرة العاملية بأهنا مل . ، وليس مبوجب القانونMENC (1962)/100مبوجب التعميم رقم ) النظامي الرمسي

ليم حيث يتلقى األطفال تعلـيمهم      إذا كان هذا احلظر ينطبق أيضاً على النظام التقليدي للتع         التحقق مما   تتمكن من   
  .)١٨(داخل البيئة احمللية األسرية واجملتمعية وفقاً للطقوس والعادات السائدة حالياً

ياً مجيع أشكال عقاب األطفال بـدن     ملناهضة التعذيب بأن حيظر القانون صراحة       وأوصت املنظمة العاملية      - ١٤
 وتوعيـة العناصـر املـؤثرة     ،وضاع مبا يف ذلك يف املرتل     ويف مجيع الظروف واأل   ) مبا يف ذلك التربية   (ألي سبب   

باآلثار الضارة للعقاب البدين وبأمهية أمناط السلوك غـري         ) العاملون مع األطفال واآلباء وغريهم    وهي  (الرئيسية  
  .)٢٠(ثلة وقدمت املبادرة العاملية إلهناء مجيع أشكال العقوبة البدنية توصيات مما.)١٩(الضارة لتربية الطفل وتنميته

ا عديكونون يف الغالب،  "فيدوميغون"واألطفال الذين يعملون كخدم يف املنازل، ويطلق عليهم أيضاً اسم   - ١٥
 مبا يف ذلـك العنـف اجلنـسي         ،املهينة وأالالإنسانية   وأملعاملة القاسية   ا، ضحايا   عن استغالهلم اليومي اقتصادياً   

بلغ عن  ونادراً ما يُ  .  ملناهضة التعذيب  دت به املنظمة العاملية    حسب ما أفا   ،والنفسي الذي ميارسه أصحاب العمل    
 وأشارت املنظمة إىل أن من الضروري وضع قانون ينظم هذا القطـاع             .)٢١(عرض على احملاكم  ُت تلك احلاالت أو  

  .)٢٢(وحيمي األطفال على الوجه املناسب من االستغالل والعنف

 لتحديـد   ٤- ٢٠٠٦ القانون رقـم     ٢٠٠٦تمدت يف عام    وذكرت رابطة احلقوقيات يف بنن أن بنن اع         - ١٦
 وأشارت املنظمـة    .)٢٣(استغالهلم جنسياً قمع  الشروط الناظمة لتنقالت األحداث وتنظيم قمع االجتار باألطفال و        

يشكِّل حتسناً  ٢٠٠٦مد يف عام العاملية ملناهضة التعذيب إىل أن القانون اجلديد املتعلق باالجتار باألطفال الذي اعتُ      
يتعلق أيضاً ومن الناحية العملية، يستمر االجتار باألطفال يف بنن لكنه . النسبة لألطفال لكن ال تزال الثغرات قائمةب

وكثرياً ما ُيكره األطفال على     . الزمري الوطين   غالتعاون  وترى املنظمة أن    . ببلدان أخرى يف املنطقة دون اإلقليمية     
 وقد أوصت املنظمة العاملية ملناهضة التعذيب بأن تتخذ .)٢٤( وتشمل البغاءالقيام مبهام تتعدى قدرة الطفل الطبيعية

بأن تقوم علـى وجـه       و ، املتعلق باالجتار باألطفال   ٢٠٠٦قانون عام   من أجل إنفاذ    حكومة بنن تدابري وتنفذها     
  .)٢٥(على خطة عمل عرب وطنية مع البلدان اجملاورة املعنية األخرىاخلصوص بالتفاوض 

أي شكل من أشكال عدم املساواة منصوص عليها يف رابطة احلقوقيات يف بنن أن محاية املرأة من وذكرت   - ١٧
حتسَّن وفيما يتعلق بالعنف ضد املرأة، أفادت الرابطة بأنه خالل السنوات األخرية . )٢٦(العديد من أحكام الدستور  

 بيد أن نساء بنن يقعن دوماً ضـحايا         .وضع املرأة نسبياً داخل جمتمع بنن وبوجه خاص على املستوى التشريعي          
 االغتـصاب أو   ويظل العنف ضد املرأة جبميع أشكاله، سواء كان العنف العائلي أو          . انتهاكات خطرية حلقوقهن  

االستغالل والتمييز يف احلياة العامة  اإلجهاض بالقوة أو أوختان اإلناث  الزواج القسري أو االغتصاب الزوجي أو
وأضافت رابطـة احلقوقيـات أن      . )٢٧( وبصورة أساسية يف مشال البلد ويف املناطق الريفية        واخلاصة، حقيقة حمزنة  
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س استمرار الوضع الدوين الذي جتد املرأة نفسها فيه دوماً وبذلك يعرضها ألذى بدين اهليكل األبوي للمجتمع يكرِّ
 وإعداد نصوص تـشريعية     ،داءوعلى الرغم من وجود قوانني حتمي املرأة من خمتلف أمناط االعت          . ومعنوي جسيم 

  .)٢٨( ال تزال تثري القلقالواقعية فإن احلالة ،أخرى

، أشارت رابطة احلقوقيات إىل أنه ال يوجـد أي          املرأةوفيما يتعلق بالقانون اجلنائي املتصل بالعنف ضد          - ١٨
اهن مناقشة تنقيحات   ري يف الوقت الر   جتوبوجه عام،   . حكم جنائي يف الوقت احلايل يتناول جرمية العنف العائلي        

وفيما يتصل بالعنف ضد املرأة، . سيما فيما يتعلق مبشروعي القانون اجلنائي وقانون اإلجراءات اجلنائية ال، تشريعية
. يف مشروع قانون بشأن اقتراح إنشاء وحدة دعم للسياسة اإلمنائية للجمعية الوطنية           حالياً  اجلمعية الوطنية   تنظر  

سيـشكل أداة  إنه سيما يف جمال العنف داخل األسرة، ف والعليه، بعض التحسينات ل  ويف حالة اعتماده مع إدخا    
  .)٢٩(فعالة للحماية من مجيع أشكال العنف تقريباً

ويـتعني  . أن االغتصاب حمدد بدقة يف القانون اجلنائي احلـايل ملناهضة التعذيب  وأضافت املنظمة العاملية      - ١٩
ويتعني أيضاً إدراج االغتـصاب     . لذي اختري يف مشروع القانون اجلنائي     من قبيل التعريف ا   أوسع  اعتماد تعريف   

يف بنن وبوجه خـاص يف سـياق الزجيـات    منه الزوجي يف القانون اجلنائي يف بنن بسبب وجود حاالت عديدة      
أنه ذيب ملناهضة التع  وأضافت رابطة احلقوقيات واملنظمة العاملية.)٣٠(ى النحو الذي أشارت إليه املنظمةالقسرية عل

  .)٣١(ن ينص على منع ممارسة االجتار باملرأة أو على معاقبة مرتكيب تلك املمارساتال يوجد أي حكم معّي

إىل أن العنف العائلي ظاهرة منتشرة      ملناهضة التعذيب   وأشار كل من رابطة احلقوقيات واملنظمة العاملية          - ٢٠
 الفتيات القاصرات، بتواطؤ اآلباء، على الزواج من رجـل          وتبدأ غالباً باإلكراه، مبا يف ذلك إكراه      . جداً يف بنن  

  أنـه  ملناهضة التعذيب    وأضافت املنظمة العاملية     .)٣٢(مبحض إرادهتن خيترنه  وأحياناً من رجل متعدد الزوجات ال       
 األوليات يف ضمان تدريب املوظفنيوتتمثل . عن حاالت العنف تلك بسبب العقبات الثقافية واالجتماعيةال يبلّغ  

وإضافة إىل ذلك، ينبغـي     . هذه املشكلة وتوفري مراكز إليواء النساء الاليت يقعن ضحايا للعنف         بشأن  العموميني  
يف حاالت العنف العائلي على النحو      ) حبكم منصبه (دعوى مببادرة خاصة منه     إقامة  للمدعي العام أن يتمكن من      
  .)٣٣( ملناهضة التعذيبالذي أوصت به املنظمة العاملية

يف بنن يف بعض قرى وذكرت املنظمة العاملية ملناهضة التعذيب أن ممارسة ختان اإلناث ما زالت مستمرة               - ٢١
. زال هناك مـشكلتان   تووفقاً لتلك املنظمة، ال     . منطقة أتاكورا على الرغم من وجود قانون حيظر تلك املمارسة         

ذه الفئة العمليات اجلراحية اليت جتري بوصفة يستبعد من هاألشكال احملّرمة من ختان اإلناث أن تعريف هي األوىل 
أما املشكلة الثانية فهي أن القانون      . ومن مث فهي مباحة وتترك بذلك الباب مفتوحاً ملمارسة هذه التدخالت          طبية  

  .)٣٤( وال يتعرض مرتكبوها للمحاكمة يف معظم احلاالتومن مث ال ُتشجب تلك املمارسةال ُيطّبق بفعالية 

إىل أنه على الرغم من أن العنف ملناهضة التعذيب لق بدور سلطات بنن، أشارت املنظمة العاملية وفيما يتع  - ٢٢
 سواء بصورة مباشرة أو غري ،رتكب أساساً يف احلياة اخلاصة فإن الدولة مسؤولة عنه يف حاالت كثرية          ضد املرأة يُ  

وتذكر املنظمة أن    .املمارسات وتعاقب عليها  عدم اختاذ الدولة تدابري متنع تلك       إىل أسباب ثقافية    ويعزى  . مباشرة
أن السلطات حتجم بشدة عن التدخل والتحقيق يف احلاالت اليت تقع فيها النساء ضحايا              هناك عدة حاالت ُتظهر     

وخلتان اإلناث، أو لغريه من األفعال اليت ُينظر إليها على أهنا من الشؤون  ، وللزواج القسري،للعنف داخل األسرة
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 وحثت املنظمة .)٣٥(من العقاب يف حاالت العنف ضد املرأةبوجه عام ؤدي ذلك إىل استمرار اإلفالت وي. اخلاصة
مبا يتفق مع   ، ال سيما من ميارسون ختان اإلناث، معاقبة فعالة          سلطات بنن على معاقبة مرتكيب العنف ضد املرأة       

  .)٣٦(اجلزاءات املنصوص عليها يف التشريعات

بأن تضاف إىل مشروع القانون اجلنائي أحكام بشأن قمع ملناهضة التعذيب  العاملية املنظمةأيضاً وأوصت   - ٢٣
يف حاالت العنف ضد املرأة؛ ويف ذلك اخلصوص        وبأن ُتنقَّح العقوبات اليت ُتفرض      العنف العائلي واالجتار باملرأة     

تضاف إليه حبيث عنف ضد املرأة نص مشروع القانون املتعلق بال    إعادة النظر على حنو واٍف ومماثل يف        ينبغي أيضاً   
  .)٣٧(جرمية العنف العائلي مبا يف ذلك االغتصاب العائلي

بأن تنشئ سلطات بنن مراكـز إليـواء النـساء          ملناهضة التعذيب   وإضافة إىل ذلك، أوصت املنظمة العاملية         - ٢٤
املتخصص للعاملني يف اجلهـاز     يقعن ضحايا للعنف أو لالستغالل اجلنسي وأن تضمن توفري التدريب           اللوايت  والفتيات  

يف تلك اليت حتـدث     سيما    وال ،حلاالت العنف ضد املرأة   التسوية الودية والقضائية    القضائي وللدوائر القضائية يف جمال      
  .)٣٨(وينبغي إن أمكن إنشاء ألوية خاصة مؤلفة من النساء تويل اهتماماً للمرأة يف مجيع أحناء البلد. السياق العائلي

يتعلق مبعاملة السجناء، أشار كل من االحتاد الدويل املسيحي للعمل على إلغاء التعذيب ورابطـة               وفيما    - ٢٥
احلقوقيات يف بنن واملنظمة العاملية ملناهضة التعذيب إىل أن انتهاكات حقوق اإلنسان تبدأ من احلبس االحتياطي                

أن األشخاص احملتجزين رهن احلبس     وذكرت املنظمات الثالث    . سواء جرى يف املخفر أو يف مركز قوات الدرك        
بعض أفراد وذكرت تلك املنظمات أن . املعاملة السيئةأشكال ألعمال التعذيب أو غريها من يتعرضون االحتياطي 

سيما عندما  إىل أن ذلك ميثل بالنسبة هلم طريقة للحصول على اعترافات المشرية هبذه املمارسات، أقروا الشرطة 
وأوصى االحتاد الـدويل  . )٣٩(ت ينكرها األشخاص احملتجزون رهن احلبس االحتياطي    يكشف التحقيق عن معلوما   

بأن تتبع دولة بنن ممارسات مطابقة للقواعد    ملناهضة التعذيب   واملنظمة العاملية   املسيحي للعمل على إلغاء التعذيب      
  .)٤٠(النموذجية الدنيا ملعاملة السجناء

ستخدم أيضاً ضـد    أن املعاملة السيئة اليت تصل إىل التعذيب تُ       تعذيب  ملناهضة ال وأضافت املنظمة العاملية      - ٢٦
 وجود وحدة شـرطة     لرغم من  على ا   منهم، للحصول على اعترافات  الذين ُيلقى القبض عليهم، وذلك      األطفال  

 إطالة مدة االحتجاز لدى الـشرطة     تقول املنظمة إن    وإضافة إىل ذلك،    ). لواء محاية األحداث  (حلماية األحداث   
 وحثت حكومة بنن على ضمان أن تتخذ مجيع التدابري لوقف اإلفراط يف اسـتعمال               .)٤١(ست أمراً غري مألوف   لي

القبض علـيهم واحتجـازهم لـدى    أثناء القوة على أي حنو من جانب املسؤولني عن إنفاذ القانون ضد األفراد        
  .)٤٢( تنفيذها على الوجه املناسبوينبغي للحكومة أن تستحدث ضمانات قانونية حلقوق اإلنسان وتكفل. الشرطة

احلراس ضـد   يرتكبها   توجد أيضاً تقارير عن حاالت عنف         بأنه ملنظمة العاملية ملناهضة التعذيب   وتفيد ا   - ٢٧
  .)٤٣( أو يرتكبها السجناء األحداث ضد زمالئهمالسجناء األحداث

 مما يظهر   ، بنن رديئة جداً   االحتجاز يف مجيع السجون يف    ظروف  وأكدت رابطة احلقوقيات بوجه عام أن         - ٢٨
وتلك . أكرباحتراماً  حترم حقوق اإلنسان    وجود حاجة ملحة إىل إجراء إصالح جذري يف نظام السجون حبيث تُ           

أثارهتا جلنة مناهضة التعذيب واللجنة املعنية حبقوق اإلنسان أثناء نظرمها يف التقارير األوليـة يف تـشرين                 احلالة  
  .)٤٤( على التوايل٢٠٠٤أكتوبر /ين األول ويف تشر٢٠٠١نوفمرب /الثاين
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وأشارت منظمة العفو الدولية إىل التقارير املقدمة من املنظمات غري احلكومية الوطنية ومـن احلكومـة                  - ٢٩
اكتظاظ السجون واالفتقار إىل ويشكل . نفسها اليت تؤكد ما يثار من قلق بالغ إزاء ظروف السجن البالغة القسوة

 وأوضح االحتاد الـدويل     )٤٥(مرافق طبية مناسبة أخطاراً شديدة هتدد صحة السجناء       إىل  مرافق للصرف الصحي و   
أن أكثرية السجون يف بنن تعود إىل عهد االستعمار ولذلك فإن قدرهتا على             املسيحي للعمل على إلغاء التعذيب      

مـن أجـل    ليت ُشـيِّدت    واألبنية ا . مجيع السجون وال تشمل   وأعمال اإلصالح قليلة    . االستيعاب حمدودة للغاية  
 نـسبة اكتظـاظ     ٢٠٠٧يوليه  /وبذلك بلغت يف متوز   .  سجيناً ١٥٠ما يصل إىل    قد تضم    شخصاً   ٤٥استيعاب  
  .)٤٦( يف املائة يف سجن أبومي٦٨٧,٥ يف املائة يف سجن كوتونو و٦١١,٢٥ السجون

قيق يف السجون التسعة يف بنن،      ، بعد إجراء حت    املسيحي للعمل على إلغاء التعذيب     االحتاد الدويل وقد استنكر     - ٣٠
يف مجلة أمور باكتظاظ السجون وضيق املباين وتقادمها والعدد املرتفع       ذلك  ويتعلق  . جمموعة انتهاكات حلقوق السجناء   

 وانعدام األمن   ،اإلجراءات القضائية يف مرحلة متأخرة    بدء  حلاالت االحتجاز رهن احملاكمة اليت تعزى بوجه خاص إىل          
 وعدم كفاية ، الطبيةالرعايةللحصول على احملدودة ، والفرص  واالفتقار املتزايد إىل النظافة، االحتجازالصحي يف أماكن

ملناهضة  وأوصى كل من االحتاد واملنظمة العاملية .)٤٧(للسجناء وقلة الزيارات املنتظمة ،احلصص الغذائية ونوعيتها السيئة
ا سـيم  ة اكتظاظ السجون بتفضيل تدابري بديلة لسجن األشخاص والبأن تتخذ دولة بنن تدابري فورية ملكافحالتعذيب  

  .)٤٨( رهن احملاكمةاألشخاص احملتجزين منذ سنوات عديدةبصغرية أو فيما يتعلق باألشخاص املدانني ّجبنح 

ما يـذكره    حسب   ،وإضافة إىل ذلك، ميثل احلق يف الزيارات عنصراً ال خيضع ألي تقييد يف سجون بنن                - ٣١
فالسجناء يتلقون ما حيلو هلم من الزيارات يف إطار صارم من           .  املسيحي للعمل على إلغاء التعذيب     الدويلاالحتاد  

، تندر الزيارات بالنسبة لكثري     ، وحسب ما أفاد به االحتاد     ومع ذلك . متطلبات التشريعات السارية يف هذا الشأن     
كثريون ويف الواقع، ُيسلب    . ل مؤسسات السجون  داخ" املافيا"من السجناء وتنقطع أحياناً بسبب الفساد وتأثري        

سيما األشياء   وال(املوارد القليلة اليت ميلكوهنا      الذين يرغبون يف زيارهتم من       ،أصدقائهممن   أو   ،من آباء السجناء  
يف احملظـورة   اليت يتعني على الزوار تركها يف األمانات خالل زيارهتم واهلواتف احملمولة وغريها مـن األشـياء                 

كـذلك، علـى   .  وأضاف االحتاد أن الزوار يدفعون مبلغاً مالياً ليحق هلم اجللوس يف مكان الزيارة       .)٤٩()السجن
املـؤن  وكثرياً ما تـصادر     . إىل زنزانته أو إىل مباين السجن     لكي يعود   " رسوم مرور دفع  نقاط  "السجني أن يعرب    

  .)٥٠( حسب ما أفاد به االحتاد،املخصصة للسجناء

  حسب ما أفاد بـه االحتـاد الـدويل         ، املتهمني عن املدانني يف أكثرية السجون يف البلد        وال جيري فصل    - ٣٢
 ويف كوتونو ، يف املائة٧٤رهن احملاكمة احملتجزين ففي بورتو نوفو تبلغ نسبة . املسيحي للعمل على إلغاء التعذيب

ملناهضة العمر ذكرت املنظمة العاملية  وفيما يتعلق بفصل احملتجزين حسب .)٥١( يف املائة٨٨حوايل تبلغ هذه النسبة 
أنه على الرغم من أن األحداث حيتجزون يف أماكن منفصلة، فإن فصلهم ذاك عن الكبار ال يزال قليالً                  التعذيب  

كثرياً ما يدخل الكبار أماكن األحداث؛ وجيتاز األحداث بصورة منتظمة أماكن يعيش فيها إذ : من الناحية العملية
ال يوجـد   وفيما يتعلق بالنساء والفتيات على وجه التحديد،        .  ممارسات أخرى من هذا القبيل     ، إىل جانب  الكبار

 وأوصى االحتاد الدويل واملنظمة العاملية بأن تضمن دولة .)٥٢(إذ تعيش النساء والفتيات معاً متاماً: فْصل بني الفئتني
وينبغي للدولة  . ن يفصل املتهمون عن املدانني    بنن أن ُيفصل األطفال والنساء على التوايل عن الكبار والرجال وأ          

  .)٥٣(أيضاً أن تضمن أن تقتصر حراسة السجينات على موظفات السجون وحدهن
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آليات أوجدوا  عن إدارة السجن    وذكر االحتاد الدويل املسيحي للعمل على إلغاء التعذيب أن املسؤولني             - ٣٣
وذكر االحتاد على سبيل املثال دفع مبلغ من املال يقال له     . ئةترمي إىل معاملة الوافدين اجلدد معاملة سي      للمضايقة  

وبدون ذلك املبلغ ال خيصص     )  يورو ٥٣( فرنك من فرنكات االحتاد املايل األفريقي        ٣٥ ٠٠٠يصل إىل   " اإلجيار"
  .)٥٤(للسجناء مكان ينامون فيه

إىل أن احلق يف ملناهضة التعذيب املية واملنظمة العاملسيحي للعمل على إلغاء التعذيب وأشار االحتاد الدويل   - ٣٤
بيد أن ذلك احلق ُينتهك بشكل خطـري        . ١٩٩٠ديسمرب  / كانون األول  ١١الغذاء التزام يقره دستور بنن املؤرخ       

فهم ال حيصلون سوى على وجبة      . وباستمرار؛ ويعاين األشخاص احملرومون من حريتهم من سوء التغذية ونقصها         
 من فرنكات االحتـاد     اً فرنك ٢٩٠هو  واملبلغ املخصص يف ميزانية الدولة لكل سجني        . يف اليوم بكمية غري كافية    

االحتـاد  ذكر   حسبما   ،يف اليوم للغذاء وال تبذل احلكومة أي جهد لتحسني احلالة         )  يورو ٠,٤٤(املايل األفريقي   
وتـضيع هبـاًء   . يف الغذاءحق السجناء وال يعري اجلهاز القضائي أي اهتمام النتهاكات        . الدويل واملنظمة العاملية  

بسبب اختالس الغذاء والفساد ممـا      وذلك  توفري احلد األدىن مما يلزم للسجني       من أجل   اجلهود اليت يبذهلا األقرباء     
، أخذت هذه املمارسة أبعاداً خطرية   املسيحي للعمل على إلغاء التعذيب      ووفقاً لالحتاد الدويل   .)٥٥(حيبط جهودهم 

ويعي املديرون وكبار املوظفني جيـداً      . يما يف سجون بورتو نوفو وكوتونو وأبومي      س التسعة وال بنن  يف سجون   
  .)٥٦(تلك املسألة ويتدخلون يف بعض األحيان لقمع من يقوم هبذه املمارسة

على سبيل املثـال األمـراض اجللديـة        منها  ونظراً إىل ظروف السجن الصعبة، فإن األمراض تنتشر بكثرة و           - ٣٥
 املـسيحي   تصيب السجناء باستمرار على حد ما أفاد به االحتاد الدويل         ، وهي   واالضطرابات النفسية واألمراض املعدية   

وأشار االحتاد أيضاً إىل أن املضاعفات واإلصابة بأمراض خطرية تستلزم عالجات دقيقـة             . للعمل على إلغاء التعذيب   
الت إىل املستشفيات لكن الدولة ال تغطي       تلك احلا وُتحال  . الصحة يف السجون  جمال  تتعدى اختصاصات العاملني يف     

ويف أكثريـة احلـاالت، ال يتـوافر        . سوى رسوم االستشارة؛ وتظل التكاليف األخرى على نفقة السجناء أو أسرهم          
 وأشار االحتاد   .)٥٧(للمراكز الصحية يف السجون أي عقاقري أساسية لرعاية السجناء غري الباراسيتامول والعقاقري املنومة            

إىل أنه منذ نقل إدارة الصحة يف السجون        ملناهضة التعذيب   واملنظمة العاملية   ملسيحي للعمل على إلغاء التعذيب      االدويل  
  /منـذ كـانون الثـاين     ف. بصورة منتظمـة  ال تتوافر   من وزارة الصحة إىل وزارة العدل فإن اإلمدادات من العقاقري           

ملناهضة التعذيب ا يتعلق مبعاملة املرأة أضافت املنظمة العاملية  وفيم.)٥٨(، مل يزود أي سجن يف بنن بالعقاقري   ٢٠٠٧يناير  
 وأوصى االحتاد الدويل واملنظمة العاملية بأن تتخذ دولة بنن التدابري .)٥٩(أن العناية باحلوامل وتوافر املمرضات غري كافيني

  .)٦٠(ة السليمةوعلى التغذيعلى الرعاية الطبية األساسية السجناء الالزمة لضمان توافر فرص حصول 

بانتشار الفساد وإجراءات ممارسة التعسف على نطـاق        ملناهضة التعذيب   املنظمة العاملية   أيضاً  وأفادت    - ٣٦
للحصول ) العينية أيضاً(ويشمل ذلك خمتلف أمناط املدفوعات . الوافدين اجلدد والشباب وغريهميتعلق بواسع فيما 

بع تلك املمارسات فيما بني السجناء تَّوُت. الل الزيارات وما إىل ذلكخواالتصال باألسرة على مكان للنوم والغذاء 
هناية حكومة بنن على أن تكفل وضع ملناهضة التعذيب  وحثت املنظمة العاملية    .)٦١(الكبار واألحداث على السواء   

لتعسف كـشرط   ملمارسة الرشاوى املتبعة فيما بني السجناء وبني احلراس والسجناء إضافة إىل إجراءات ممارسة ا             
  .)٦٢(للتمتع باحلقوق األساسية
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ظروف السجن وعلى األخص عن طريق كفالة ملناهضة التعذيب بتحسني املنظمة العاملية كذلك وأوصت   - ٣٧
أن تتاح هلم فرص احلـصول  بمجيع السجناء معاملة إنسانية و  ، ومبعاملة   سيما الفتيات عن الكبار    ر وال صَّفصل القُ 

حتياجات النـساء   ال من الضروريات األساسية الصحية والغذائية مع إيالء اهتمام خاص           على الرعاية واالستفادة  
املرضـية  البـشرية واملاديـة واللوجـستية       اإلمكانيات  يف مرافق السجون    العاملني  أن تتاح جلميع    ب و ؛واألطفال
ون ظروف السجن يف بنن احلكومة على اختاذ تدابري فعالة لضمان أن تكالدولية  وحثت منظمة العفو .)٦٣(والفعالة

  .)٦٤( االحتجازمتطابقة مع املعايري الدولية يف مجيع مراحل

أنه ال توجد آلية تتيح للمنظمات غري احلكومية أو غريها مـن            ملناهضة التعذيب   وذكرت املنظمة العاملية      - ٣٨
ختياري التفاقيـة مناهـضة     وفيما يتعلق بتنفيذ الربوتوكول اال    . بانتظاماالحتجاز  اهليئات املستقلة زيارة أماكن     

 حسب ما أفادت بـه املنظمـة        ،آلية وطنية ملنع التعذيب   إنشاء  التعذيب، تنظر سلطات بنن يف الوقت الراهن يف         
 .)٦٥(٢٠٠٧سبتمرب / أيلول٢٧وجيري يف الوقت احلاضر النظر يف مشروع قانون قُدم يف .  ملناهضة التعذيبالعاملية

بأن ترسي دولة بنن    ملناهضة التعذيب   واملنظمة العاملية   مل على إلغاء التعذيب     املسيحي للع وأوصى االحتاد الدويل    
وفقاً لاللتزامات املنصوص عليها يف الربتوكـول االختيـاري   االحتجاز على وجه السرعة آلية تتيح زيارة مراكز     

ية اليت تعمل يف جمـال      وينبغي أيضاً تيسري وصول املنظمات غري احلكوم      . التفاقية األمم املتحدة ملناهضة التعذيب    
  .)٦٦( االحتجازحقوق اإلنسان إىل مراكز

   إقامة العدل وسيادة القانون- ٢

اكتظاظ السجون سببه الرئيسي هو اختالل عمـل  أن  ذكر االحتاد الدويل املسيحي للعمل على إلغاء التعذيب           - ٣٩
د إىل املوظفني، القضاة وغري القضاة العاملني       عزى ذلك إىل االفتقار الشدي    وُي. القضائي وبطء اإلجراءات اإلدارية   النظام  

.  نسمة يف بـنن ٧ ٠٠٠ ٠٠٠ ألكثر من  قاض٢٠٠ٍويف احلقيقة، يبلغ عدد القضاة حوايل . سلسلة نظام العقوباتيف  
 نفسه أمام عدد هائل من امللفات اليت يتعني         ، جيد كل قاضٍ    املسيحي للعمل على إلغاء التعذيب     وحسب االحتاد الدويل  

وإضـافة إىل   . ويبدأ املسجل أحياناً بعملية فرز جيري فيها بوجه عام جتاهل عدد كبري من السجناء             . كل سنة ا  جتهيزه
ر املهلة اليت يراها فهو الوحيد الذي يقدِّ. مبهلة زمنية للنظر يف ملف القضية والتحقيق فيهايف بنن ذلك، ال يتقيد القاضي 

وأشار االحتاد الدويل إىل أن بعض السجناء ينتظرون منذ مخسة عـشر            . معقولة للنظر يف ملف السجني وإصدار احلكم      
  .)٦٧(التحقيق يف قضاياهمالنظر يف ملفات عاماً االنتهاء من 

بأن تضمن  ملناهضة التعذيب   واملنظمة العاملية   املسيحي للعمل على إلغاء التعذيب      وأوصى االحتاد الدويل      - ٤٠
أن يفحصهم طبيب وأن حيصلوا على مساعدة  احلبس االحتياطي فرص يفاملوجودين توافر لألشخاص تدولة بنن أن 

ويتعني توعية األشـخاص    .  مالية لديهم موارد ال توجد    فيما خيص األشخاص الذين      اءجماناً عند االقتض  قضائية،  
  .)٦٨(يف احلبس االحتياطي حبقوقهم بلغة يفهموهنا وأن تتاح هلم إمكانية االتصال بأقربائهماملوجودين 

بأن تقوم حكومة بنن بتعميم القوانني ذات الصلة سواء الدولية          ملناهضة التعذيب   وأوصت املنظمة العاملية      - ٤١
سيما  ويف مجيع أحناء البلد وال    ) حوايل سبع لغات  (أو الوطنية اليت تكون بنن طرفاً فيها باللغات الوطنية الرئيسية           

  .)٦٩(ء األحياء السكنية والقرىالُعَمْد ورؤساعلى السلطات السياسية واإلدارية وعلى 



A/HRC/WG.6/2/BEN/3 
Page 11 

السلطات على ضمان توفري تدريب منتظم لتحديث معلومـات         ملناهضة التعذيب   وحثت املنظمة العاملية      - ٤٢
القوانني اجلديدة اليت ، وعلى جعل   وضباط الشرطة االحتجاز  اجلهاز القضائي ومديري مراكز     العاملني يف   القضاة و 

  .)٧٠(ة هلمجرى التصويت عليها واعتمادها متاح

   احلق يف اخلصوصية- ٣

يف والـسحاقيات   والرابطة الدولية للمثليني    ) رابطة أوروبا ( أفادت الرابطة الدولية للمثليني والسحاقيات      - ٤٣
البلدان األفريقية واللجنة الدولية حلقوق اإلنسان للمثليني والسحاقيات والرابطة الدولية للمثليني والسحاقيات يف             

. بالتراضـي النشاط اجلنسي املثلي    على من ميارسون    بأن بنن تستمر يف إصدار جزاءات جنائية        ورقتها املشتركة   
ث أن يعاقب بالسجن من سـنة إىل ثـال         : على ١٩٩٦الصادر عام   بنن  يف   من القانون اجلنائي     ٨٨وتنص املادة   

ء أو فعالً شاذاً عن  فرنك كل من ارتكب فعالً خمالً باحليا٥٠٠ ٠٠٠إىل  ١٠٠ ٠٠٠ منسنوات وبغرامة تتراوح 
  .)٧١("الطبيعة مع شخص من جنسه

  مستوى معيشي الئقاحلق يف الضمان االجتماعي ويف  - ٤

عد املراكز الصحية عن القرى واملزارع الناشئ عن االفتقار إىل ُبنسيسكان، فإن منظمة الفرملا ذكرته وفقاً   - ٤٤
يد املرتبطة باملعتقدات االجتماعية الثقافية واالفتقار إىل إعالم للطرق أو إىل سوء أحواهلا، وأعباء التقالالبنية التحتية 

عقبة تعترض قبول يشكل السكان وتوعيتهم على حنو تراعى فيه املعتقدات والعقليات السائدة يف األوساط الريفية، 
ن وبوجـه   وإضافة إىل ذلك، ميثل الطابع البدوي لفئات معينة من الـسكا          . اهلياكل الصحية احلديثة واستخدامها   

ونتيجة لذلك، ال تلجأ النساء وخباصة احلوامل إىل .  لالنتفاع مبراكز الرعاية الصحيةخاص الرعاة عامالً غري مواٍت
 يف املائة من النساء ال يتلقني الرعاية الطبية خالل فترة محلـهن             ٧٠وأكثر من   . خدمات االستشارة قبل الوالدة   

يلجـأن إىل   القلـيالت اللـوايت     والنـساء احلوامـل     . رنسيسكان حسب ما أفادت به منظمة الف      ،وحىت الوالدة 
أحياناً عن عمد بسبب اإلمهال املرتبط بإميـاهنن  ، ويفعلن ذلك االستشارات الطبية ال يقمن بذلك بصورة منتظمة   

احلمل والوالدة جيري منذ عصور قدمية دون اللجوء إىل الطب احلديث،           التصرف يف حالة    بالطب التقليدي وألن    
 ٩٥وأكثر من . بسبب خماطر األحوال اجلوية أو األنشطة احلقلية أو انعدام وسائل النقلرغماً عنهن اناً أيضاً وأحي

ال يواصلن ذلك، وهذا يؤدي إىل استشارات قبل الوالدة اللوايت يبدأن يف احلصول على يف املائة من النساء احلوامل 
  .)٧٢(مضاعفات خالل احلمل وأثناء الوالدة وبعدها

 وارتفاع ،فيهاتوجد وأكدت منظمة الفرنسيسكان أن صعوبة الوصول إىل املراكز الصحية يف املناطق اليت   - ٤٥
 ، واستمرار املعتقدات واألعراف اليت تصور الطب احلديث يف صور شيطانية          ،معدل وفيات األمهات أثناء الوالدة    

ا مشاكل كثرية حتول دون متتع املرأة يف مشال         كلهوجيه املرأة خالل الوالدة وبعدها، هي       واالفتقار إىل خدمات ت   
رت املنظمة بأن اللجنة املعنية بالقضاء على التمييز ضد املرأة أعربت يف تعليقاهتا             وذكَّ. بنن حبقوقها على حنو فعال    

 ٢٢ املؤرخـة    A/60/38 مـن الوثيقـة      ١٧٠- ١٢٧الفقرات   (٢٠٠٥اخلتامية املتعلقة بوضع املرأة يف بنن عام        
عن قلقها إزاء حصول النساء والفتيات على خدمات الرعاية الصحية املناسبة يف املناطق الريفية ) ٢٠٠٥ يوليه/متوز

سيما النتائج الضارة املترتبـة      وأوصت املنظمة بإحلاح باختاذ التدابري املناسبة لتصحيح احلالة وال        ). ١٥٧الفقرة  (
  .)٧٣(إنفاذ حقوق الطفل يف الطفولة املبكرةعليها من حيث 
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، أوصـت منظمـة   صحة اإلجنابية سيما حصوهلن على خدمات ال     وفيما يتعلق حبق النساء يف الصحة وال        - ٤٦
بشرية ومالية كافية مع خطة عمل بشأن التمتع باحلق إمكانيات الفرنسيسكان بوضع برنامج استراتيجي تتوافر له 

شاركة السكان املعنيني على حنو فعال يف مكفالة وينبغي . التركيز بصفة خاصة على الصحة اإلجنابيةمع يف الصحة 
على التوعية تلك وينبغي أن يرتكز ذلك الربنامج االستراتيجي وخطة العمل . وضع برنامج استراتيجي وخطة عمل

التخلص اليت تقدر الطب التقليدي مع إبراز الطابع األساسي للخدمات االستشارية قبل الوالدة املنتظمة وضرورة               
اخلدمات واملعلومات احلصول على فرص على رفية اليت تصور الطب احلديث يف صور شيطانية؛ واالعتبارات العمن 

البنية التحتيـة   املتعلقة مبا تعود به خدمات الرعاية قبل الوالدة من فوائد على صحة املرأة احلامل واجلنني وحتسني                 
  .)٧٤(التعليمية والصحيةوالبنية التحتية للطرق 

   املشاركة يف حياة اجملتمع الثقافية احلق يف التعليم ويف- ٥

عـدم  ويؤدي ذلـك إىل     . بالتعليميتعلق  البنني على البنات فيما     حظت منظمة الفرنسيسكان تفضيل     ال  - ٤٧
  .)٧٥(ويرافق بعضهم آباءهم إىل املراعي. من األطفال باملدارسالتحاق كثريين 

 بنن أنشطة املنظمات غري احلكومية اليت تعمل  بأن تعزز حكومة  ملناهصة التعذيب   وأوصت املنظمة العاملية      - ٤٨
من خالل االستثمار يف القضاء على األمية ويف تعليم الفتيات والنساء وذلك على تعزيز حقوق املرأة والدفاع عنها 

  .)٧٦(ثقيفهن وبوجه خاص يف اجلزء الشمايل من الدولةتو

   اإلجنازات، وأفضل املمارسات، والتحديات، واملعوقات- ثالثاً 
الحظت رابطة احلقوقيات وجود برامج وخطط عمل على مستوى وزارة العدل ومستوى وزارة األسرة                - ٤٩

وتقدم دورات تدريبية إىل املوظفني املسؤولني      . والطفل ترمي إىل نشر التشريعات والقضاء على العنف ضد املرأة         
نوفـو ويف   حلقات عمل يف بورتـو   ت  مشلحلقات دراسية   وأفادت رابطة احلقوقيات بتنظيم     . عن تطبيق القوانني  

اجلنسية املتعلقة خبتان اإلناث، وبالصحة     قوانني  ال يف إطار استهالل مشروع نشر       ٢٠٠٦سبتمرب  /باراكو يف أيلول  
القانون املتعلق  نشر   و ،)اإليدز(متالزمة نقص املناعة املكتسب     /فريوس نقص املناعة البشرية   ب و ،والصحة اإلجنابية 
على صعيد وزارة األسرة، جرى تنفيذ عدة مشاريع للتدريب والتوعية خمصـصة للكـوادر              و. باألفراد واألسرة 

  .)٧٧( إضافة إىل إنشاء مكاتب حملية،واملوظفني العاملني يف الوزارة

   األولويات واملبادرات وااللتزامات الوطنية الرئيسية–رابعاً 
  ال ينطبق  

   بناء القدرات واملساعدة التقنية- خامساً 
  قال ينطب  
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