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  جملس حقوق اإلنسان
  الفريق العامل املعين باالستعراض الدوري الشامل

   عشرةالدورة الرابعة
   ٢٠١٢نوفمرب /تشرين الثاين ٥ -أكتوبر /تشرين األول ٢٢جنيف، 

 من مرفق   ٥جتميع أعدته املفوضية السامية حلقوق اإلنسان وفقاً للفقرة             
  ١٦/٢١قرار جملس حقوق اإلنسان 

  بنن    

هذا التقرير هو عبارة عن جتميع للمعلومات الواردة يف تقارير هيئـات املعاهـدات،                
ـ           وق اإلنـسان   واإلجراءات اخلاصة، مبا فيها مالحظات الدولة املعنية واملفوضية السامية حلق

ويرد التقرير مـوجزاً    . وتعليقاهتما، ويف غري ذلك من وثائق األمم املتحدة الرمسية ذات الصلة          
. ولالطالع على النص كامالً، ُيرجى العودة إىل الوثيقة املرجعية        . تقّيداً بعدد الكلمات احملدد   

مية حلقـوق   وال يتضمن التقرير أية آراء أو وجهات نظر أو اقتراحات من املفوضـية الـسا              
ويّتبـع  . اإلنسان ختتلف عما يرد منها يف التقارير والبيانات العلنية الصادرة عن املفوضـية             

 التقرير هيكل املبادئ التوجيهيـة العامـة الـيت اعتمـدها جملـس حقـوق اإلنـسان يف              
الواردة وذُكرت على حنو منهجي يف حواشي هناية النص مراجع املعلومات . ١٧/١١٩مقّرره 

وقد روعي يف إعداد هذا التقرير دورية االستعراض والتطورات اليت حدثت خالل            . يف التقرير 
  .تلك الفترة
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  املعلومات األساسية واإلطار  - أوالً  

  )١(نطاق االلتزامات الدولية  -ألف  

  )٢(املعاهدات العاملية حلقوق اإلنسان    

 
 ضاحلالة خالل دورة االستعرا

 السابقة
املتَّخذ بعد اإلجراء 

 االستعراض
املعاهدة اليت مل ُيصّدق 

 ُتقبلمل /عليها

التصديق، االنضمام  
 أو اخلالفة

االتفاقية الدولية للقضاء على مجيع     
  )٢٠٠١(  العنصريالتمييزأشكال 

لعهد الدويل اخلـاص بـاحلقوق      ا
االقتصادية واالجتماعية والثقافيـة    

)١٩٩٢(  
  اخلاص باحلقوق املدنية   الدويلالعهد  

  )١٩٩٢( والسياسية
اللجنة املعنية بالقضاء على التمييـز      

  ) ١٩٩٢(ضّد املرأة 
اتفاقية مناهضة التعذيب وغريه من     
ضروب املعاملة أو العقوبة القاسية     

  ) ١٩٩٢(أو الالإنسانية أو املهينة 
الربوتوكول االختياري التفاقيـة    
مناهضة التعذيب وغريه من ضروب 

ة أو  العقوبـة القاسـي    وأاملعاملة  
  )٢٠٠٦(الالإنسانية أو املهينة 

  )١٩٩٠(اتفاقية حقوق الطفل 
الربوتوكول االختياري التفاقيـة    
حقوق الطفل املتعلـق بإشـراك      
األطفال يف الرتاعـات املـسلحة      

)٢٠٠٥(  
الربوتوكول االختياري التفاقيـة    
حقوق الطفل املتعلق ببيع األطفال     
واستغالهلم يف البغاء واملواد اإلباحية 

)٢٠٠٥( 

 حلمايـة   الدوليةاالتفاقية  
مجيع األشـخاص مـن     

توقيع (االختفاء القسري    
 )٢٠١٠قط، ف

الربوتوكول االختياري الثاين   
للعهد الدويل خلاص باحلقوق    
املدنية والسياسية واهلـادف    

 إىل إلغاء عقوبة اإلعدام

االتفاقية الدولية حلماية حقوق مجيع       
العمال املهاجرين وأفـراد أسـرهم      

  )٢٠٠٥فقط، توقيع (
اتفاقية حقـوق األشـخاص ذوي      

  )٢٠٠٨توقيع فقط، (اإلعاقة 
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 ضاحلالة خالل دورة االستعرا

 السابقة
املتَّخذ بعد اإلجراء 

 االستعراض
املعاهدة اليت مل ُيصّدق 

 ُتقبلمل /عليها

أو /التحفظات و
أو /اإلعالنات و
 التفامهات

    

ـــراءات  إجــ
ــشكوى  )٣(الــ

ــق  والتحقيـــ
 واإلجراءات العاجلة

ــول ــاري األالربوتوك ول  االختي
امللحق بالعهد الدويل اخلاص باحلقوق     

  املدنية والسياسية 
  )١٩٩٢ (١ املادة
 االختياري امللحـق     وتوكولالرب

باتفاقية القضاء على مجيع أشكال     
   املرأةالتمييز ضد 

  )٢٠٠٠توقيع فقط،  (٨ و١املادتان 
الربوتوكول االختيـاري التفاقيـة     

   اإلعاقة ذويحقوق األشخاص 
  )٢٠٠٨توقيع فقط،  (٦ و١املادتان 

اتفاقية مناهضة التعذيب وغـريه     
ضروب املعاملة أو العقوبـة       من
  الالإنسانية أو املهينة  سية أوالقا

 )١٩٩٢( ٢٠املادة 

االتفاقية الدولية للقضاء على      
ــع ــز مجي  أشــكال التميي

  العنصري 
  ١٤املادة 
اري ـوكول االختي ـالربوت

لعهد الدويل اخلاص   امللحق با 
ــاحلقوق ــصادية ب  االقت
   والثقافية واالجتماعية

  ١١ و١٠ و١املواد 
ــدويل اخلــاص  ــد ال العه

ية والـسياسية   باحلقوق املدن 
 من اتفاقية مناهضة    ٤١املادة  

التعذيب وغريه من ضروب    
املعاملة أو العقوبة القاسية أو     

  املهينةالالإنسانية أو 
  ٢٢ و٢١املادتان 

الربوتوكــول االختيــاري 
امللحق باتفاقيـة حقـوق     
الطفل بشأن بيع األطفـال     

ــّدعارة يفواســتغالهلم   ال
  اإلباحيةواد وامل

   ١٣ و١٢ و٥املواد 
االتفاقية الدوليـة حلمايـة     

 العمال املهـاجرين    حقوق
  وأفراد أسرهم

  ٧٧ و٧٦املادتان 
مايـة  حلاالتفاقية الدوليـة          

مجيــع األشــخاص مــن 
  القسرياالختفاء 

  ٣٣ و٣٢ و٣١ و٣٠املواد 
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  صكوك دولية رئيسية أخرى ذات الصلة    

 ضاحلالة خـالل دورة االسـتعرا       
 السابقة

ــد   ــذ بع ــراء املتَّخ اإلج
 الصك الذي مل ُيصدَّق عليه الستعراضا

ــصديق أو  التـ
االنـــضمام أو 

  اخلالفة
نظام روما األساسـي للمحكمـة      

  الدوليةاجلنائية 
ــام  ــئني لع ــة الالج  ١٩٥١اتفاقي

  ١٩٦٧وبروتوكوهلا لعام 
 املؤرخــة اتفاقيــات جنيــف 

ــسطس /آب ١٢  ١٩٤٩أغـــ
  )٥( امللحقة هبااإلضافيةوالربوتوكوالت 

  )٦( بالريموبروتوكول
االتفاقيات األساسية ملنظمة العمـل     

  )٧(الدولية
ناهضة التمييز يف   اليونسكو مل اتفاقية  

  مالتعليجمال 

خفـض حـاالت    اتفاقيتا  
لعـامي  انعدام اجلنـسية    

  .)٨(١٩٦١ و١٩٥٤
اتفاقية منع جرميـة اإلبـادة      

  اجلماعية واملعاقبة عليها
الربوتوكول اإلضايف الثالـث    
ــام  ــف لع ــات جني التفاقي

٩(١٩٤٩(  
اقية منظمة العمل الدوليـة     اتف

  )١٠(١٦٩رقم 
اتفاقية منظمة العمل الدوليـة     

  )١١(١٨٩رقم 

، دعت اللجنة املعنية باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية بـنن        ٢٠٠٨يف عام     -١
إىل أن تنظر يف التصديق على مجلة من االتفاقيات منها اتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة      

ضايف التفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة واالتفاقية الدوليـة حلمايـة           والربوتوكول اإل 
  .)١٢(١٦٩ية رقم د أسرهم واتفاقية منظمة العمل الدولحقوق العمال املهاجرين وأفرا

  اإلطار الدستوري والتشريعي   -باء  

 ، أوصت اللجنة املعنية باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية بأن        ٢٠٠٨يف عام     -٢
تضمن بنن تطبيق احلقوق املنصوص عليها يف العهد مباشرة يف احملاكم احمللية والتشجيع على              

قه القـضائي املتعلـق     فاستخدام العهد كمصدر للقوانني احمللية وبأن تضع بصورة منهجية ال         
  .)١٣(بتطبيق احملاكم احمللية ألحكام العهد

ب أن تشريعات بنن ال تورد أي ، الحظت اللجنة الفرعية ملنع التعذي٢٠٠٨ويف عام   -٣
تعريف رمسي للتعذيب وذلك على الرغم من اجلهود املبذولة من أجل إدراج تعريف التعذيب              

 من اتفاقية منع التعذيب وغريه من ضـروب املعاملـة أو العقوبـة القاسـية          ١وفقاً للمادة   
 مشروع القانون اجلزائي  وأشارت اللجنة الفرعية ملنع التعذيب إىل أن      . الالإنسانية أو املهينة   أو

وأوصت . ال حيتوى على أي تعريف للتعذيب وال ينص على أن التعذيب يشكل جرمية جنائية
بنن بأن تشرك املنظمات غري احلكومية وخرباء جامعيني يف مراجعة مشروع القانون اجلزائي             

ويف . )١٤(وقانون اإلجراءات اجلزائية هبدف مواءمتهما مع أحكام اتفاقية مناهضة التعـذيب          
، ذكرت بنن، يف إطار ردودها على اللجنة الفرعية ملنع التعذيب، أنه جرى، يف              ٢٠١١ عام
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، إشراك املنظمات غري احلكومية وخرباء وجـامعيني ورجـال          ٢٠٠٩أكتوبر  /تشرين األول 
القضاء، وكان اهلدف من ذلك حتقيق االتساق بني ذلك القانون وبني أحكام اتفاقيـة منـع            

وكان .  حبقوق اإلنسان واليت انضمت إليها بنن      ةا من الصكوك الدولية املتعلق    التعذيب وغريه 
  .)١٥(من املقرر أن خيضع القانون اجلزائي للمراجعة ذاهتا

، طلبت جلنة خرباء منظمة العمل الدولية املعنية بتطبيق االتفاقيـات           ٢٠١١ويف عام     -٤
 بنن أن تتخذ التـدابري الالزمـة        إىل حكومة ) جلنة خرباء منظمة العمل الدولية    (والتوصيات  

ويف سـياق    .إلدراج اللون واألصل القومي يف قائمة أسباب حظر التمييز يف قانون العمـل            
املراجعة احملتملة ألحكام ذلك القانون، دعت اللجنة احلكومية إىل تعزيز محاية العمـال مـن      

  .)١٦(حظره بشكل صريحلتمييز وذلك عن طريق إدراج تعريف للتمييز املباشر وغري املباشر وا

  اإلطار املؤسسي والبنية األساسية حلقوق اإلنسان وتدابري السياسة العامة  -جيم  

  )١٧(حالة املؤسسات الوطنية حلقوق اإلنسان    
 احلالة خالل دورة االستعراض احلالية احلالة خالل دورة االستعراض السابقة  )١٨(املؤسسة الوطنية حلقوق اإلنسان

  )٢٠٠٢( جيم )٢٠٠٢( جيم سان يف بننجلنة حقوق اإلن

، الحظت اللجنة املعنية باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية مع         ٢٠٠٨يف عام     -٥
القلق أن جلنة حقوق اإلنسان يف بنن كانت تتمّتع مبركز منظمة غري حكومية وأوصت بتعزيز               

ال وذلـك وفقـاً ملبـادئ       مركزها القانوين وضمان استقالليتها وتوفري ما يكفيها من األمو        
، أعلن املقرر اخلاص املعين باحلق يف الغـذاء أن جلنـة حقـوق      ٢٠٠٩ويف عام   . )١٩(باريس

اإلنسان يف بنن هيئة حكومية غري أهنا تتمتع بنوع ما من االستقاللية مما ميكنها مـن انتقـاد                  
إصالح وأضاف املقرر اخلاص أن هناك جلنة أنشئت وهي تعكف على           . السياسات احلكومية 

واستناداً إىل أسـاليب    : جلنة حقوق اإلنسان يف بنن لضمان تساوق عملها مع مبادئ باريس          
من قبل جلنة   " جيم"متنح جلنة حقوق اإلنسان يف بنن سوى املركز         مل  .عملها يف الوقت الراهن   

ن فعالية أنشطة جلنـة حقـوق       إهذا و . التنسيق الدولية للمؤسسات الوطنية حلقوق اإلنسان     
  .)٢٠(اصة ألهنا مل تكن تتلقّى أي متويل عموميخب يف بنن كانت حمدودة للغاية واإلنسان

، أحاطت اللجنة الفرعية ملنع التعذيب علماً بصياغة قانون يتعلق بإنشاء املرد       ٢٠٠٨ويف عام     -٦
وأثارت عدة خماوف حول عضويته واستقالليته وحـول اسـتناد طرائـق            . )٢١(الوطين ملنع التعذيب  

، وحـسب   ٢٠١١ت سلطات بنن علماً، يف ردودها عام        طوقد أحا . إىل مرسوم وزاري   .)٢٢(عمله
  .)٢٣(ملناهضة التعذيب بشأن املرصد الوطين ملنع التعذيباألصول املرعية، بتوصيات اللجنة الفرعية 
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  التعاون مع آليات حقوق اإلنسان  -ثانياً  

  )٢٤(التعاون مع هيئات املعاهدات  -ألف  

  حالة اإلبالغ  -١  

  ئة املعاهدةهي
املالحظات اخلتامية الـواردة    
  يف دورة االستعراض السابقة

آخر تقرير قُدم منذ    
 االستعراض السابق

آخر مالحظات  
  حالة اإلبالغ  ختامية

جلنة القـضاء علـى التمييـز       
 العنصري

كان يفترض تقدمي التقـارير      -- -- --
ــث يف  ــن األول إىل الثال م

ــوام   ٢٠٠٤ و٢٠٠٢أعـ
 يل، على التوا٢٠٠٦و

اللجنة املعنية باحلقوق االقتصادية    
 واالجتماعية والثقافية

كان يفترض تقدمي التقرير     ٢٠٠٨مايو /أيار ٢٠٠٦ ٢٠٠٢مايو/أيار
 ٢٠١٠الثالث يف عام 

كان يفترض تقدمي التقرير     -- -- ٢٠٠٤نوفمرب /تشرين الثاين اللجنة املعنية حبقوق اإلنسان
 ٢٠٠٨الثاين يف عام 

القـضاء علـى    ب  املعنية لجنةال
 التمييز ضد املرأة

ينتظر النظـر يف التقريـر       -- ٢٠١١ ٢٠٠٥يوليه /متوز
  ٢٠١٣الرابع يف عام 

كان يفترض تقدمي التقرير 
 ٢٠٠٩اخلامس يف عام 

نـوفمرب  /تشرين الثاين  جلنة مناهضة التعذيب
٢٠٠٧ 

كان يفترض تقدمي التقرير     -- --
 ٢٠١١الثالث يف عام 

كان يفترض تقدمي التقارير     -- -- ٢٠٠٦سبتمرب /ولأيل جلنة حقوق الطفل
الثالث إىل اخلامس يف عـام      

٢٠١١  
ــار  ــول االختي الربوتوك
التفاقية حقـوق الطفـل     
املتعلق بإشراك األطفال يف    
الرتاعــات املـــسلحة  

وكول االختياري  ـوالربوت
التفاقية الطفل املتعلق ببيع    
األطفال واسـتغالهلم يف    

ـ    : ةالّدعارة واملواد اإلباحي
كان يفترض تقدمي التقارير    

 ٢٠٠٧األولية يف عام 
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  الردود على طلبات املتابعة احملددة املقدمة من هيئات املعاهدات  -٢  

  املالحظات اخلتامية    

  هيئة املعاهدة
موعد تقدمي املالحظات   

ة   قُدمت يف  املوضوع  اخلتامـي
 األنثوية؛ اللجوء   تشويه األعضاء التناسلية    ٢٠٠٥  اللجنة املعنية حبقوق اإلنسان

املفرط إىل نظـام احلجـز والتعـذيب        
واملعاملة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة؛      

 وظروف االحتجاز 

-- 

اتفاقية مناهضة التعذيب وغريه    
من ضروب املعاملة أو العقوبة     
 القاسية أو الالإنسانية أو املهينة

 -- الطرد، وعدم اإلعادة القسرية والتسليم  ٢٠٠٨

ية القضاء علـى مجيـع      اتفاق
  أشكال التمييز ضد املرأة

--  -- -- 

جلنة القضاء علـى التمييـز       
  العنصري

--  -- -- 

 اآلراء    

  احلالة  عدد اآلراء  هيئة املعاهدة
--  --  --  

  أو التحقيقات اليت أجرهتا هيئات املعاهدات/الزيارة القطرية و    
  املوضوع  التاريخ  هيئة املعاهدة
التقدم احملرز بشأن اآللية الوطنية ملنع التعذيب ووضـع  ٢٠٠٨مايو /أيار  نع التعذيباللجنة الفرعية مل

  األشخاص احملرومني من حريتهم 

  )٢٥(التعاون مع اإلجراءات اخلاصة  -باء  
 احلالة الراهنة احلالة خالل دورة االستعراض السابقة 

 ال ال ُوجهت دعوة دائمة
مارس /آذار ٢٠-١١(غذاء احلق يف ال   املضطلَّع هباالزيارات

٢٦()٢٠٠٩( 
الزيارات املتفق عليها من حيـث      

    املبدأ
    املطلوب إجراؤهاالزيارات

 على رسائل االدعاء والنداءات     دودالّر
 العاجلة

 مل ُيرسل أي بالغ خالل الفترة قيد االستعراض
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  التعاون مع املفوضية السامية حلقوق اإلنسان  -جيم  
 السامية حلقوق اإلنسان اإلقليمي لغرب أفريقيا يف داكار دعماً          قدم مكتب املفوضية    -٧

، استفاد ممثلو حكومة بنن مـن       ٢٠٠٩ويف عام   . ٢٠٠٨ منذ بدئه لنشاطه يف عام       )٢٧(كبرياً لبنن 
دورتني تدريبيتني بشأن تقدمي الدول األطراف لتقاريرها إىل هيئات املعاهدات وبـشأن االتفاقيـة              

ع العمال املهاجرين وأفراد أسرهم، نظمهما املكتب بالتعاون مع املنظمة          الدولية حلماية حقوق مجي   
اإلنسان املشورة ، أسدت املفوضية السامية حلقوق ٢٠١٠ويف عـام   . )٢٨(نكوفونيةاالدولية للفر 

. )٢٩(نية لبنن بشأن تعزيز جلنة حقوق اإلنسان يف بنن مبا يتفق مع مبادئ باريس     القانونية، والتق 
ملفوضية السامية حلقوق اإلنسان اإلقليمي لغرب أفريقيا الّدعم لبنن ملساعدة هذا           كما قدم مكتب ا   

  .)٣٠(البلد يف إعداد االستعراض الذي جيريه الفريق العامل املعين باالستعراض الدوري الشامل
 اخلربة التقنية يف جمال     )٣١(، وفّرت املفوضية السامية حلقوق اإلنسان لبنن      ٢٠١١ويف عام     -٨

وعالوة على ذلك، شارك قضاة وحمـامون       .  العمل الوطنية ملكافحة التمييز العنصري     وضع خطط 
وغريهم من املهنيني العاملني يف ميدان إقامة العدل يف حلقة دراسية نظمتها املفوضية واللجنة املعنية               
حبماية حقوق مجيع العمال املهاجرين وأفراد أسرهم، واملقرر اخلاص املعين حبقوق اإلنـسان             

وقد التزمت بنن، خالل تلك احللقة الدراسية، بإذكاء الوعي حـول إمكانيـة             . هاجرينللم
التقاضي بشأن احلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية؛ والتشجيع علـى تطبيـق قواعـد            
ومعايري حقوق اإلنسان الدولية يف إطار النظم القضائية الوطنية؛ والتشجيع على إدراج املعايري             

بقة على حقوق اإلنسان وكذلك إدراج االجتهادات القضائية الوطنية واإلقليمية          الدولية املنط 
والدولية بشأن حقوق اإلنسان يف املناهج الدراسية للمؤسسات األكادميية وبرامج الدراسات           

  .)٣٢(القضائية

  تنفيذ االلتزامات الدولية املتعلقة حبقوق اإلنسان  -ثالثاً  

  املساواة وعدم التمييز  -ألف  
 التشريعية اليت اعتمدهتا بنن لتعزيز املساواة بني الرجل واملرأة          ريعلى الرغم من التداب     -٩

فقد أعربت اللجنة املعنية باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية عن قلقها حيال استمرار            
 باحلقوق  التقاليد واملواقف النمطية اليت تؤثر سلباً على متتع املرأة على قدم املساواة مع الرجل             

ودعت بنن إىل التخلص من التقاليد واملواقف النمطية حيال . االقتصادية واالجتماعية والثقافية
وفيما يتعلق بالقضية ذاهتا، ذكرت جلنـة خـرباء         . )٣٣(املرأة والدور الذي تضطلع به يف اجملتمع      

 بالوصول إىل بعض املهن منظمة العمل الدولية بأمهية ضمان عدم ممارسة التمييز حبق املرأة فيما يتعلق
ق يومكافحة املفاهيم اخلاطئة النمطية السائدة بشان مهارات املرأة ودورها يف اجملتمع وذلك بغية تطب          

  .)٣٤(مبدأ حتقيق املساواة بني الرجل واملرأة
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كما أعربت اللجنة املعنية باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية عن قلقها إزاء             -١٠
طفال املولودين خارج إطار الزوجية باحلقوق والواجبات ذاهتا اليت يتمتـع هبـا             عدم متتع األ  

ّس حقوقهم  ، ما مل يعترف هبم اآلباء مع وجود بعض التحفظات اليت مت           "األطفال الشرعيون "
ىل أن تنظر يف تعديل قانون األشخاص واألسرة من أجـل كفالـة             ودعت بنن إ  . يف املرياث 

ل املولودين يف إطار الزوجية واألطفال املولودين خارج ذلك اإلطار، املساواة التامة بني األطفا
   .)٣٥("األطفال غري الشرعيني"وأن تلغي من اللغة القضائية تعبري 

  الفرد يف احلياة واحلرية وأمنه الشخصيحّق  -باء  

، أوصت اللجنة الفرعية ملنع التعذيب بتخفيف مجيع أحكام اإلعدام إىل           ٢٠٠٨يف عام     -١١
 كما أوصت بتـوفري ظـروف       .)٣٦(ام مؤبدة حىت تتاح إمكانية املراجعة وإطالق الّسراح       أحك

  .)٣٧(احتجاز مالئمة للسجناء يف عنابر املوت ومبراجعة النظم والتقييدات املطبقة بشأهنم
وقد الحظت اللجنة الفرعية املعنية مبنع التعذيب ادعاءات تعرض األشخاص احملرومني من              -١٢

وأوصت بعدم االحتفـاظ يف     . وء املعاملة البدنية على أيدي الشرطة ورجال الّدرك        لس )٣٨(حريتهم
مراكز الشرطة بأي أداة ال تشكل جزءاً من املعدات املعيارية اليت يزّود هبا موظفو إنفاذ القـوانني؛                 

 إىل  وتوسيمها وحتريزها ُبَعْيَد ورودها   وبوضع قوائم جلرد كل األدوات اليت حيتفظ هبا كأدلة جنائية           
مرافق إنفاذ القوانني، وإقامة نظام فعال ومستقل وحيافظ على طابع السرية فيما خيص الـشكاوى               
املقدمة بشأن التعذيب أو غريه من ضروب املعاملة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة أثناء االحتجاز،               

كمـا  . )٣٩(جيلهاوالتحقيق يف كل حالة وفاة حتدث أثناء احلبس االحتياطي واإلبالغ عنها وتـس            
بس االحتيـاطي يف    مستقل بشأن معاملة األشخاص رهن احل     أوصت، بشكل خاص، بإجراء حتقيق      

وقـد ذكـرت    . )٤٠(ة بوهيكون ينة دانتوكبا واملخفر الكائن يف مدين     مركز الشرطة والواقع يف مد    
، أن إدارة حقوق اإلنـسان يف وزارة العـدل تلّقـت            ٢٠١١سلطات بنن، يف إطار ردودها عام       

تعليمات بإجراء حتقيق بشأن وحدة درك بوهيكون وقدمت تقريراً حول التوصيات املتعلقة بضمان             
وأضـافت  . )٤١(تلك الوحدة حلرية وصول األشخاص احملتجزين رهن احلبس االحتياطي إىل املـاء           

سلطات بنن أنه مل ُتسجل أي حاالت وفاة ألشخاص حمتجزين رهن احلبس االحتياطي نتيجة لسوء             
  .)٤٢(لة كما مل ُتسجل أية ادعاءات حبدوث سوء معاملة على أيدي رجال الدركاملعام
وأعربت اللجنة الفرعية ملنع التعذيب وكذلك اللجنة املعنية بـاحلقوق االقتـصادية              -١٣

واالجتماعية والثقافية عن شعورمها بالقلق حيال الظروف املزرية اليت تسود السجون وحيال            
االكتظاظ، تقدمت كلتامها بتوصيات متشاهبة ومنـها اعتمـاد         وفيما خيص   . )٤٣(اكتظاظها

استراتيجية متسقة هبدف احلد من أعداد نزالء السجون وذلك بالتركيز على احللول البديلـة              
للتدابري االحتجازية ومنها، مثالً، اللجوء إىل تدابري غري احتجازية يف حق األطفـال، منـها               

اإلفراج القائم علـى كلمـة      /ئي واإلفراج املشروط  اإلفراج املشروط، ونظام االحتجاز اجلز    
الشرف؛ وفرض عقوبات جمتمعية؛ وجرب الضرر ورّد احلق؛ واحترام اآلجال القانونية لتناول            
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 فقـد تقـدمت كلتامهـا       نأما فيما يتعلق بالظروف املادية السائدة يف السجو       . )٤٤(القضايا
ن حصول كل األشخاص احملرومني من      بتوصيات متشاهبة بشأن التدابري احملددة الكفيلة بضما      

حريتهم على ما يكفيهم من طعام وماء صاحل للشرب ومتكنهم مـن الوصـول إىل مرافـق                 
اإلصحاح وممارسة الرياضة يومّياً خارج املباين اليت يوجدون فيها وتوفري أمكان نظيفة يبقون             

  .)٤٥(شطةفيها وتقدمي الرعاية الصحية هلم وبرامج تعليمية وما إىل ذلك من األن
وأحاطت اللجنة الفرعية ملنع التعذيب علماً بأسلوب اإلدارة الذاتية داخـل نظـام               -١٤

أو الفساد؛  /السجون يف بنن وأوصت بأن خيضع ذلك لإلشراف الدقيق هبدف منع التعسف و            
 العنف الذي ميارسه الـسجناء      نوتقلّد مسؤولية مراقبة السجون لضمان السالمة واحلماية م       

  .)٤٦(لبعض؛ ووضع سياسة عامة بشأن السيطرة على هذا النوع من العنفحبق بعضهم ا
وأوصت اللجنة الفرعية ملنع التعذيب بنن باختاذ عدة تدابري القصد منـها ضـمان                -١٥

حقوق األشخاص احملرومني من حريتهم مثل احلق يف إبالغ األسـرة واحلـق يف اإلخطـار                
ت حمامٍ عام، واحلق يف الوصول إىل حمـامٍ         باحلبس االحتياطي، واحلق يف احلصول على خدما      

والحظـت  . )٤٧(وإىل طبيب واحلق يف تلقي زيارات األسر؛ وتدريب املوظفني تبعاً لـذلك           
اللجنة الفرعية ملنع التعذيب، على وجه اخلصوص، عدم وجود أي ممارسة منهجية فيما يتعلق              

تشريعات هبدف الـنص    بتوعية األشخاص احملرومني من حريتهم حبقوقهم وأوصت بتعديل ال        
صراحة على حقوقهم؛ وتدريب موظفي إنفاذ القوانني على إحاطة هؤالء علمـاً حبقـوقهم              
واملساعدة على ممارسة كل تلك احلقوق منذ الساعات األوىل اليت متضي على حرماهنم مـن               

  .)٤٨(حريتهم
ـ             -١٦ اكم وأوصت اللجنة الفرعية ملنع التعذيب بوجوب حتقيق وجود نظام جللسات احمل

 سـاعة  ٤٨متوافق مع ما هو منصوص عليه يف القانون من حتديد فتـرة قـصوى قـدرها            
لالحتجاز األّويل قبل العرض على احملكمة يتيح مراعاة هـذا األجـل القـانوين يف الواقـع                

  .)٤٩(العملي
 يف املائة من نزالء السجون يف بنن        ٨١وأشارت اللجنة الفرعية ملنع التعذيب إىل أن          -١٧

يد احلبس االحتياطي وميكن أن يتم احتجازهم إىل جانب سجناء حمكوم علـيهم يف              كانوا ق 
وأوصت بإقامة نظام دائم يسمح باملراجعة الدورية للمدة الزمنية اليت يقضيها           . السجون ذاهتا 

  .)٥٠(السجناء رهن احلبس االحتياطي
ن حريتهم على   وذكّرت اللجنة الفرعية ملنع التعذيب بنن بأن األشخاص احملرومني م           -١٨

أيدي مسؤويل إنفاذ القوانني ال ينبغي تقييدهم أثناء وجودهم رهن احلبس االحتيـاطي ويف              
وأوصت بالكّف عن استخدام األغالل والسالسل واحلديـد، وبوضـع          . الزنزانات التأديبية 

  .)٥١(برنامج خاص لتدريب مجيع املوظفني العاملني يف مرافق االحتجاز
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رعية ملنع التعذيب أن ممارسة مسك السجالت املتعلقة بـاحلبس     والحظت اللجنة الف    -١٩
االحتياطي األّويل واحلرمان من احلرية ختتلف باختالف املواقع وأنـه ال يوجـد، يف بعـض         

وأوصت بإنـشاء سـجل     . األحيان، أي سجالت رمسية تدّون فيها وقائع االحتجاز هناك        
 فرد من حريته علـى حنـو متـزامن    معياري موّحد لقيد كل املعلومات اخلاصة حبرمان كل  

وشامل، وأوصت بتدريب املوظفني على استخدام ذلك السجل بشكل مالئـم ومتـسق؛             
وبكفالة وجود سجل رمسي ومفصل يدّون تفاصيل حرمان كل األشخاص من حريتهم بغّض             

  .)٥٢(النظر عن وضعهم القانوين
اوى اليت تقـدمت هبـا      وأوصت اللجنة الفرعية ملنع التعذيب بالتحقيق بشأن الشك         -٢٠

هيئات مستقلة ضد الشرطة ورجال الدرك؛ وبأن تأخذ دوائر إنفاذ القانون بنظام داخلي يتم              
يف إطاره رصد عملية االحتجاز األّويل بانتظام حيث تشمل تلك العملية اجلوانب القانونيـة              

يـع  كما أوصت بأن تـأذن إدارة الـسجون جبم  . )٥٣(فضالً عن ظروف االحتجاز القانونية  
اإلجراءات التأديبية وتنفذها عن طريق تطبيق قواعد تأديبية موضـوعة ومـسجلة حـسب              

  .)٥٤(األصول وبأن يبلغ مجيع احملتجزين بتلك القواعد
، بالتوصيات اخلاصة بقيام    ٢٠١١وقد رحبت سلطات بنن، يف معرض ردودها عام           -٢١

صيات األخرى اليت تقدمت    الشرطة ورجال الدرك حبرمان احملتجزين من حريتهم وجبميع التو        
وأعلنت تلك السلطات عن استعدادها للعمل مـع أجهـزة          . هبا اللجنة الفرعية ملنع التعذيب    

كما ذكرت أهنا ترحب بالتعاون مـع اللجنـة         . )٥٥(الدولة املعنية بغية تنفيذ تلك التوصيات     
ومني من  الفرعية الذي مكّن من حتسني أوضاع السجون وضمان تعزيز محاية األشخاص احملر           

غري أهنا أعربت عن أسفها إزاء شبه انعدام وجود قاعدة بيانات ميكـن أن تـربز                . حريتهم
بصورة أفضل إجراءات الوقاية وبناًء على ذلك طلبت السلطات دعم اللجنة الفرعية يف هذا              

  .)٥٦(اجملال
هـا إزاء   وقد أعربت اللجنة املعنية باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية عن قلق           -٢٢

استمرار العنف األسري، مبا يف ذلك االغتصاب الزوجي، ال سيما يف إطار حاالت اإلكـراه            
على الزواج، وإزاء عدم وجود حكم يف القانون اجلنائي ُيجّرم العنف األسـري بالتحديـد،       
وإزاء امتناع الضحايا عن تقدمي الشكاوى، وامتناع القضاة واملّدعني العاّمني ورجال الشرطة            

وحثت بنن على اعتمـاد أحكـام يف        .  التدخل مبوجب أحكام القانون اجلنائي املوجودة      عن
قانون العقوبات تشري صراحة إىل جترمي العنف األسري واالغتصاب الزوجي وتنص على اختاذ        
تدابري للحماية، وكفالة توفري التدريب للقضاة واملّدعني العاّمني ورجال الشرطة على تطبيـق       

ية ذات الصلة؛ ووضع برامج ملساعدة الضحايا، وإذكاء وعي الناس يف هـذا             األحكام العقاب 
  .)٥٧(الصدد
وال تزال اللجنة املعنية باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية تشعر بـالقلق إزاء              -٢٣

استمرار ممارسة تشويه األعضاء التناسلية األنثوية يف بعض املناطق على الرغم من اجلهود اليت              



A/HRC/WG.6/14/BEN/2 

GE.12-15960 12 

والقـانون  ) ٢٠٠٣ (٣-٢٠٠٣ا بنن ملكافحة تلك املمارسة ومنها سّن القانون رقـم        بذلته
اللذين جيّرمان تلك املمارسة وحيظران مجيع أشكال العنف املمارس ) ٢٠٠٣ (٤-٢٠٠٣ رقم

 اجلنسي للذات البشرية، كما تشعر بالقلق نظراً لعدم إنفاذ القانون الـذي    ءعلى املرأة واإليذا  
. ضاء التناسلية األنثوية وعدم إنفاذ القانون املتعلق بالصحة اجلنسية واإلجنابية         ُيجّرم تشويه األع  

وأوصت بتوفري التدريب للقضاة واملّدعني العاّمني ورجال الشرطة على التطبيق الّصارم لكال            
القانونني، وتنظيم محالت توعية ملكافحة واستئصال هذه املمارسة التقليدية، وتعزيز بـرامج            

حايا وبرامج إعادة تأهيل النساء الالئي ميارسن اخلفاض وتقدمي الدعم املايل ملن            مساعدة الض 
كما طلبت تقدمي معلومات عن التدابري املتخذة وبيانـات مفـّصلة           . وضعن حّداً ألنشطتهن  

وحمّدثة عن عدد حاالت اخلفاض املبلّغ عنها واإلدانات والعقوبـات الـيت صـدرت حبـق           
  .)٥٨(املسؤولني عن ذلك

وأعربت اللجنة املعنية باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية عـن قلقهـا إزاء              -٢٤
، كالُرّضع املعّوقني أو املواليد الـذين تتـوىف         "سحرة"عمليات قتل األطفال الذين ُيزعم أهنم       

وأوصت مبنع عمليات القتـل     . أمهاهتم عند الوالدة واليت تقوم على أساس معتقدات تقليدية        
 هلا وذلك بإدراج أحكام يف القانون اجلنائي تقمع هذه املمارسـة وتنظـيم              تلك ووضع حد  

محالت للتوعية بطابعها اجلنائي يف أوساط السلطات احمللية واألطباء والقـابالت والـسكان             
  .)٥٩(بعامة
وأعربت اللجنة املعنية باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية عـن قلقهـا إزاء              -٢٥

طفال، ال سيما عن طريق االستغالل االقتصادي لألطفال العاملني كخدم يف           انتشار عمالة األ  
وطلبت تقدمي معلومات عـن  . وإساءة معاملتهم" استخدامهم كخدم لدى األسر  "البيوت أو   

استخدام األطفال كخدم لدى    "التدابري املتخذة ملكافحة عمالة األطفال ووضع حد ملمارسة         
، ٢٠١١ويف عـام    . )٦٠(حايا تلك املمارسات ولـذويهم    وعن املساعدة املقدمة لض   " األسر

أعربت جلنة خرباء منظمة العمل الدولية عن أملها يف أن يتم يف القريـب العاجـل اعتمـاد           
مشروع املرسوم الذي ُيحدد قائمة أنواع العمل اخلطرة وحيظر العمل املرتيل فيمـا يتعلـق               

  .)٦١(باألحداث الذين تقل سنهم عن الثامنة عشرة
ورحبت اللجنة املعنية باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية باعتماد القـانون            -٢٦
الذي حيدد شروط ترحيل القصر ويقمع االجتار باألطفال كمـا          ) ٢٠٠٦ (٢٠٠٦-٤ رقم

غري . )٦٢(رحبت بصياغة خطة عمل وطنية ملكافحة االجتار باألطفال بغرض استغالل عملهم          
ع عدد ضحايا االجتار انطالقاً من بنن ويف داخلها بغرض استغالهلم أهنا تشعر بالقلق إزاء ارتفا

وتشعر بالقلق أيضاً لعدم وجود أي أحكام حمددة يف القانون اجلنـائي            . يف اجلنس والسخرة  
وأوصت مبكافحة االجتار بالبشر وذلك بضمان وصـول        . حتظر االجتار باألشخاص البالغني   

ة وبرامج محاية الشهود، وتوفري التدريب ألفـراد        الضحايا بشكل مناسب إىل برامج املساعد     
الشرطة واملّدعني العاّمني والقضاة؛ واعتماد قانون حيظر االجتـار باألشـخاص البـالغني؛             
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وختصيص ما يكفي من األموال لتطبيق خطة العمل الوطنية ملكافحـة االجتـار باألطفـال،               
 أيضاً بتكثيف التعاون مع دول      وللّجان الوطنية اليت تعمل من أجل محاية األطفال؛ وأوصت        

كما . ، تقدمت جلنة خرباء منظمة العمل الدولية بتوصيات مماثلة        ٢٠١١ويف عام   . )٦٣(اجلوار
طلبت إىل احلكومة تقدمي معلومات عن عدد اإلدانات والعقوبات املوقعة، وعـن التـدابري              

" خارطة طريق " اعتمدت    بني البلدان اليت   ناملتخذة أو اليت يزمع اختاذها من أجل تعزيز التعاو        
، بشأن مكافحة االجتار باألطفال     ٢٠١٠مايو  /يف ختام أعمال مؤمتر كوتونو اإلقليمي يف أيار       

  .)٦٤(بغرض استغالل عملهم يف غرب أفريقيا ووسطها
، طلبت جلنة خرباء منظمة العمل الدولية من احلكومـة، بعـد أن             ٢٠١١ويف عام     -٢٧

فحة االجتار تتعلق باألطفال، أساساً، أن تبـيِّن اخلطـوات           املعتمدة ملكا  الحظت أن التدابري  
  .)٦٥(املتخذة من أجل توسيع نطاق تلك التدابري حبيث يشمل كل الضحايا

، أوصت اللجنة الفرعية ملنع التعذيب بإدراج حظر العقاب البدين يف ٢٠٠٨ويف عام    -٢٨
  .)٦٦(أحكام القانون

  إقامة العدل وسيادة القانون  -جيم  
حظت اللجنة الفرعية ملنع التعذيب عدم وجود أي حكم تشريعي حيظر استخدام            ال  -٢٩

وأوصت بعدم ممارسة الضغط على احملتجزين حـىت يعترفـوا،          . األدلة املنتزعة حتت التعذيب   
ومبراجعة التشريعات املتعلقة باالعترافات بغية ضمان احلق يف التزام الصمت وعدم االعتـداد             

  .)٦٧(العترافباإلدانات املبنية على ا
والحظت اللجنة الفرعية ملنع التعذيب عدم وجود أي حكم يـنص علـى تـوفري                 -٣٠

املساعدة القانونية اجملانية يف قانون بنن وأوصت بضمان استفادة مـن ال ميلكـون املـوارد                
، أن ٢٠١١وذكرت سلطات بنن، يف معرض ردودها عام       . املساعدة القانونية من   )٦٨(الكافية

يف هذا الصدد إلدراج حكم هبذا املعىن عند مراجعـة قـانون اإلجـراءات       خطوات اختذت   
  .)٦٩(اجلنائية

والحظت اللجنة الفرعية ملنع التعذيب عدم وجود أي مرافـق خاصـة الحتجـاز                -٣١
جاز األّويل إالّ كحلٍّ أخـري      وأوصت بضمان عدم احتجاز األطفال يف إطار االحت       . األطفال

وبفصل األطفال عن البالغني، وكذلك الفصل بني النساء وبني املراهقات احملتجزات، وبـأن             
حياط األطفال علماً، بشكل كامل وواضح، حبقوقهم؛ وأوصت أيـضاً بإخطـار أقـارهبم              

 أي  باحتجازهم وبأالّ خيضع أي طفل لالستجواب بدون حضور بالغ يثق فيه؛ وبأالّ خيـضع             
  .)٧٠(طفل للقيود عند وجوده يف زنزانة احتجاز
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  احلق يف اخلصوصية والزواج واحلياة األسرية  -دال  
رحبت اللجنة املعنية باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية باعتمـاد القـانون             -٣٢
الذي حيظـر تعـدد     ) ٢٠٠٤( بشأن مدونة األحوال الشخصية واألسرة       ٠٧-٢٠٠٢ رقم

د سن الزواج بثمانية عشر عاماً للرجال والنساء وينص علـى أن األعـراف              الزوجات وحيد 
  .)٧١(تعد هلا قوة القانون فيما يتعلق جبميع املسائل اليت تنظمها هذه املدونة مل

وأعربت اللجنة املعنية باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية عن قلقها لعدم قيد             -٣٣
املواليد عندما يرون النور ّمما يعوق حصوهلم على اخلدمات         الكثري من أطفال بنن يف سجالت       

وقد أعلن املسؤولون عن تنفيذ إطار عمل األمم املتحـدة للمـساعدة            . )٧٢(الصحية والتعليم 
، أن العديد مـن األطفـال       ٢٠١٣-٢٠٠٩للفترة  ) PCNUAD Bénin(اإلمنائية املقدمة لبنن    

طر االسترقاق واالستغالل االقتصادي اليت ُتعد      ميتلكون شهادة ميالد مما جيعلهم عرضة ملخا       ال
وأوصت اللجنة مبطالبـة الـسلطات      . )٧٣(من بني الظواهر األكثر إثارة للمخاوف يف البلد       

احلكومية وخدمات الصحة والتعليم بقيدهم وإصدار شهادات ميالد لألطفال غري املسجلني           
  .)٧٤(وعدم تقاضي رسوم عن التسجيل

عتقد، والتعبري، وتكوين اجلمعيات والتجمع السلمي، واحلـق  حرية الدين أو امل     -هاء  
  يف املشاركة يف احلياة العامة واحلياة السياسية

، أعربت جلنة خرباء منظمة العمل الدولية، إذ الحظت أن احلكومـة         ٢٠١١يف عام     -٣٤
ت أشارت إىل أن قوانني الصحافة قد أصبحت بالية وال بد من تعديلها متشياً مـع االتفاقيـا     

الدولية، عن أملها يف أن جيري اعتماد قانون جديد يف املستقبل القريب وأن جيـري تعـديل        
التشريع الذي ينظم قطاعي الصحافة واالتصاالت السمعية البصرية بطريقة حتول دون فرض            
أي عقوبة، مبا يف ذلك السخرة، على أي كان لتعبريه عن آرائه السياسية أو اإلعراب سلمياً                

  .)٧٥( للنظام السياسي أو االجتماعي أو االقتصاديعن معارضته

  احلق يف العمل ويف التمتع بظروف عمل عادلة ومواتية  -واو  
، الحظت اللجنة املعنية باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافيـة         ٢٠٠٨يف عام     -٣٥

يشكل بقلق شدة ارتفاع معدالت البطالة يف سوق العمل الرمسي ولكون القطاع غري الرمسي              
ودعـت بـنن إىل     .  يف املائة من القوة العاملة وتشكل نسبة النساء أكثر من النصف فيه            ٩٥

تقدمي معلومات عن النتائج اليت أسفرت عنها التدابري املتخذة لزيـادة فـرص التوظيـف يف                
القطاع الرمسي، واختاذ تدابري هتدف إىل تقليص القطاع غري الرمسي وتقدمي بيانات حمدثة عن              

 البطالة مفصلة حبسب نوع اجلنس والسن واملناطق احلضرية والريفية واجملموعـات            معدالت
  .)٧٦(اإلثنية
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ومن دواعي قلق اللجنة املعنية باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية أيضاً قلـة              -٣٦
ولذا أوصت بالتأكد من تغطيـة كـل        . عدد العّمال الذين تغطيهم نظم الضمان االجتماعي      

بغض النظر عن القطاع الذي يعملون فيه بأنظمة ضمان اجتماعي حبد أدىن ضد             األشخاص،  
  .)٧٧(املخاطر الرئيسية اليت تتهدد احلياة

، أحاطت جلنة خرباء منظمة العمل الدولية علماً بالتعليقات الـيت           ٢٠١٠ويف عام     -٣٧
دوث أعمال  مبلغاً عن ح٢٠٠٩أغسطس / آب٢٦أبداها االحتاد الدويل للنقابات العمالية يف     

ترهيب مورست على قيادات احتادات النقابات العمالية الرئيسية الذين دعوا إىل شنِّ إضراب             
وطلبت اللجنة إىل احلكومة أن ترد      .  احتجاجاً على تدين القدرة الشرائية     ٢٠٠٨عام يف عام    

ت النقابية  على التعليقات املتعلقة بأعمال التمييز والترهيب اليت مارستها السلطات على القيادا          
  .)٧٨(وطلبت إليها أن جتري حتقيقاً عند االقتضاء

، طلبت جلنة خرباء منظمة العمل الدولية إىل احلكومـة أن تتخـذ             ٢٠١١ويف عام     -٣٨
التدابري املناسبة لتحسني فهم الشركاء االجتماعيني ملبدأ املساواة بني الرجل واملرأة يف األجـر     

حىت " العمل ذي القيمة املتساوية   "ة وال سيما مفهوم     لقاء اضطالعهما بعمل ذي قيمة متساوي     
كما طلبت مـن    . يتمكنوا من ضمان انعكاس املبدأ بالشكل الكامل يف االتفاقات اجلماعية         

احلكومة تقدمي معلومات عن التدابري املزمع اختاذها وخاصة عن الطريقة اليت مسحت هبا تلك              
  .)٧٩(ميةالتدابري بتحسني نسبة النساء يف الوظيفة العمو

  احلق يف الضمان االجتماعي ويف التمتع مبستوى معيشي الئق  -زاي  
كّررت اللجنة املعنية باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية اإلعراب عن قلقهـا           -٣٩

وأوصت بتخصيص أموال   . إزاء ارتفاع نسبة السكان الذين يعيشون حتت خط الفقر الوطين         
د من الفقر؛ واحلرص على إدماج احلقوق االقتصادية واالجتماعية         كافية لتنفيذ استراتيجية احل   

والثقافية بشكل كامل يف تلك االستراتيجية والعمل، خصيصاً، علـى تلبيـة احتياجـات              
  .)٨٠(األشخاص والفئات ممن يعانون احلرمان والتهميش

 ٤٣ق أن   كما الحظت اللجنة املعنية باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية بقل          -٤٠
يف املائة من السكان يعانون من سوء التغذية املزمن وأوصت مبعاجلة ما لزيادة أسعار املـواد                
الغذائية من آثار سلبية على ميزانيات األسر، وال سيما فيما يتعلق باألفراد واألسر ممن يعانون               

  .)٨١(احلرمان والتهميش، وذلك من أجل مكافحة سوء التغذية واجلوع
، شّجع املقرر اخلاص املعين باحلق يف الغذاء سلطات بنن على اعتماد ٢٠٠٩ ويف عام   -٤١

استراتيجية وطنية إلعمال احلق يف الغذاء وذلك وفقاً لتعليق اللجنة املعنية باحلقوق االقتصادية             
ومن شأن تلك االستراتيجية أن تساعد على       ). ١٩٩٩(١٢واالجتماعية والثقافية العام رقم     

وينبغي أن يشارك اجلميع    . األغراض واملؤشرات الرئيسية إلعمال ذلك احلق     حتديد املواعيد و  
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يف اعتماد تلك االستراتيجية كما دعت إىل ذلك املبادئ التوجيهية الطوعية الـيت وضـعتها               
منظمة األمم املتحدة لألغذية والزراعة دعماً لإلعمال التدرجيي للحق يف الغـذاء الكـايف يف          

وأكد املقرر اخلاص على أن من املستصوب أن يؤدي اعتماد      . )٨٢(ينسياق األمن الغذائي الوط   
هذه االستراتيجية الوطنية إىل طرح نقاش عام حول إعادة توجيه الزراعة مع مراعـاة كـل                

. األبعاد االجتماعية والبيئية والبعد املتعلق بالصحة العامة، واستكشاف كل البدائل املتاحـة           
أكرب من عدة من تقنيـات ونظـم الفالحـة والزراعـة            وبإمكان بنن أن تستفيد استفادة      

اإليكولوجية ومن االبتكارات يف هذا اجملال، وذلك هبدف استغالل املوارد الطبيعيـة الـيت              
تشتمل عليها نظمها اإليكولوجية، االستغالل األوىف، بدالً من اللجوء بشكل منـهجي إىل             

وهذه البدائل تستخدم   . ات احلشرية استخدام مدخالت أجنبية مكلفة من مثل األمسدة واملبيد       
على نطاق صغري يف بنن رغم أن جتربة مركز سونغهاي يف بورتو نوفو، الذي حيظى بسمعة                
ممتازة يف مجيع أحناء منطقة غرب أفريقيا، بّينت إمكانية بلوغ مستويات عالية من اإلنتاجيـة               

ت الزراعية مبا يتفـق مـع   باستخدام تقنيات زراعية وأساليب مستدامة يف جمال جتهيز املنتجا   
  .)٨٣(املمارسات احمللية

والحظ املقرر اخلاص أيضاً أن حتسني أنظمة ختزين احلبوب والسعة مـن األمـور                -٤٢
ذلك بأن ختزين املنتجات الزراعية ميكن املنتجني من تاليف بيع          . احلامسة األمهية بالنسبة إىل بنن    

وقد كان نظـام    . سعار عند أدىن مستوياهتا   منتجاهتم للوسطاء أثناء احلصاد عندما تكون األ      
ذلك أن الكـثري مـن      . شراء املكتب الوطين حملاصيل املنتجني مثار جدل يف القطاع الزراعي         
ومـن شـأن حتـسني      . أصحاب املصاحل كانوا ينتقدون األسعار وأوقات التدخل وأماكنها       

كة منظمات املنتجني، مبا يف     املعلومات املتعلقة باخليارات اليت ُيلجأ إليها وخباصة زيادة مشار        
ذلك يف عملية حتديد األسعار، أن يسمح بربوز توافق اآلراء الضروري من أجـل إنعـاش                

  .)٨٤(الزراعة بإشراك أكرب عدد من األطراف الفاعلة
كما شجع املقرر اخلاص بنن على القيام جبملة أمور منها مواصلة بذل جهودها من                -٤٣

 تلك اجلهود يف سبيل إعمال احلق يف الغـذاء؛ وإجـراء            أجل إنعاش الزراعة وضمان تسخري    
دراسة عن األثر املترتب على احلق يف الغذاء قبل إبرام أي مفاوضات جتارية بعد خوض عملية    
تشاركية؛ وتعزيز محاية حق فقراء احلضر يف الضمان االجتماعي؛ وضمان اسـتفادة كـل              

  .)٨٥( عليها يف التشريعات الوطنيةالناس، دون متييز، من املنافع االجتماعية املنصوص
وأوصى املقرر اخلاص بإيالء اهتمام خاص جبملة أمور منـها إدامـة املـشروعات                -٤٤

الزراعية الرائدة املستدامة اليت تديرها اجملتمعات احمللية أو املنظمات غري احلكومية؛ واستغالل            
ر املزارعني املستضعفني   وأوصى أيضاً بتعزيز قدرات معظم صغا     . إمكانيات البحث التشاركي  

وذلك جبملة من الطرق منها زيادة القدرات على ختزين احملاصيل وال سيما قدرات املكتـب               
الوطين للمساعدة على حتقيق األمن الغذائي؛ واالستثمار يف البىن التحتية اجلديدة؛ ووضع نظم        
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 املرتبطـة بـالظواهر     التأمني اليت تالئم احتياجات املزارعني وال سيما فيما يتعلق باملخـاطر          
  .)٨٦(اجلوية
والحظت اللجنة املعنية باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية بقلق عدم كفاية            -٤٥

املساكن االجتماعية املخصصة لألفراد واألسر ممن يعانون احلرمان والتهميش ألن معظم تلك            
 توفري املعلومات عـن     وأوصت جبملة أمور منها   . املساكن خمصص للعاملني يف القطاع العام     

النتائج اليت أسفر عنها تنفيذ سياسة البلد يف جمال الضمان العقاري الرامية إىل توفري الـسكن                
  .)٨٧( للجميع وال سيما لألفراد واألسر ممن يعانون احلرمان والتهميشقالالئ
 وأعلن القائمون على إطار عمل األمم املتحدة للمساعدة اإلمنائيـة املقدمـة لبـنن               -٤٦

، أن الكثري من مواطين بنن ال ميتلكون إمكانية احلصول على مصادر            ٢٠١٣-٢٠٠٩ للفترة
وعالوة علـى   . املاء الصاحل للشرب وأن أعداداً أكرب منهم ليس لديهم مراحيض أو محامات           

وكثرياً ما تؤدي هذه الظـواهر،      . ذلك فإن املياه املتاحة يف بعض األماكن يف بنن غري مأمونة          
نت بقلة الثقافة يف جمايل الصحة وأمنـاط احليـاة، إىل اإلصـابة بالعديـد مـن                 إذا ما اقتر  
  .)٨٨(األمراض

  احلق يف الصحة  -حاء  
، أوصت اللجنة املعنية باحلقوق االقتصادية واالجتماعيـة والثقافيـة          ٢٠٠٨يف عام     -٤٧

ان بتوفري معلومات عن نظامي الصحة العام واخلاص وكذلك فيما يتعلق بتغطية مجيع الـسك             
  .)٨٩(خبدمات الرعاية الصحية األولية

بشأن الوقاية مـن    ) ٢٠٠٦ (٣١-٢٠٠٥كما رّحبت اللجنة باعتماد القانون رقم         -٤٨
اإليدز والعدوى بفريوسه ومكافحته ورعاية مرضاه، وحتسني األوضاع فيما يتعلـق مبعـدل             

ريـة جلميـع    انتشار اإليدز والعدوى بفريوسه وتوفري األدوية املـضادة للفريوسـات القهق          
  .)٩٠(األشخاص املتأثرين به وبفريوسه

وقد أشار القائمون على إطار عمل األمم املتحدة للمساعدة اإلمنائية املقدمة لبـنن،               -٤٩
، إىل أن االستمرار يف انتهاج سلوكيات اجملازفة وضـعف التغطيـة            ٢٠١٣-٢٠٠٩للفترة  

يات اهلامة اليت يتعني مواجهتـها      املسجل يف جمال الوقاية والتدبري العالجي يظالن من التحد        
  .)٩١(فيما خيص جائحة اإليدز والعدوى بفريوسه

وأعربت اللجنة املعنية باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية عن قلقها حيـال             -٥٠
ارتفاع معدل وفيات األمومة ووفيات الرضع وحيال قلة ما حتصل عليه النساء والفتيات من              

وأوصـت  . اإلجنابية واملساعدة يف فترة احلمل يف املناطق الريفيـة        خدمات يف جمال الصحة     
 الطبية املناسبة خالل فترة احلمل وخالل       ةبكفالة حصول النساء احلوامل والفتيات على الرعاي      

الوالدة وبعدها واستفادهتن من خدمات الصحة اإلجنابية واملساعدة يف فترة احلمل مبا يف ذلك              
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ت بالعمل على توعيتهن بأمهية الصحة اجلنسية واإلجنابية، وبرصـد          يف املناطق الريفية؛ وأوص   
وقد أبدى القائمون على إطـار عمـل األمـم املتحـدة     . )٩٢(صحة الرضع بصورة منتظمة 

  .)٩٣(، تعليقات وتوصيات مماثلة٢٠١٣-٢٠٠٩للمساعدة اإلمنائية املقدمة لبنن للفترة 

  احلق يف التعليم  -طاء  
للجنة املعنية باحلقوق االقتصادية واالجتماعيـة والثقافيـة        ، رحبت ا  ٢٠٠٨يف عام     -٥١

مبجانية التعليم املقدم يف مرحلة ما قبل الدراسة ومرحلة التعليم االبتدائي يف مؤسسات التعليم              
غري أهنا أعربت عن مشاعر القلق إزاء تدين نسبة االلتحاق باملـدارس            . )٩٤(العمومي يف بنن  

وأوصـت برفـع نـسبة      . اطق الريفية وخاصة بالنسبة إىل الفتيات     االبتدائية والثانوية يف املن   
االلتحاق باملدارس االبتدائية واملدارس الثانوية وخاصة يف املناطق الريفية وبالنسبة إىل الفتيات، 
وذلك بزيادة عدد الفصول واملدرسني ومتويل عمليات توفري الكتب املدرسـية والوجبـات             

ويف . )٩٥(عي بأمهية التعليم مبا يف ذلـك تعلـيم الفتيـات          وتنظيم محالت عمومية لتعزيز الو    
، قدمت جلنة خرباء منظمة العمل الدولية توصيات مماثلة هبـدف احليلولـة دون            ٢٠١١ عام

وأضاف القائمون على إطـار     . )٩٦(اخنراط األطفال دون سن الرابعة عشرة يف ميدان العمل        
ـ        ، أن هنـاك    ٢٠١٣-٢٠٠٩نن، للفتـرة    عمل األمم املتحدة للمساعدة اإلمنائية املقدمة لب

إجراءات ستتخذ، لإلسهام يف إبقاء األطفال يف املدارس، وستركز تلك اإلجراءات، خاصة،            
على حتسني مدى التغطية وجودة املطاعم املدرسية وعلى اكتساب املهارات احلياتية وعلـى             

، من االستفادة   خدمات الرعاية الصحية يف املدارس، وحتسني فرص البالغني، وخاصة النساء         
من دروس حمو األمية الوظيفي هبدف هتيئة الظروف املناسبة حىت يتمتـع األطفـال بتعلـيم                

  .)٩٧(أفضل

  احلقوق الثقافية  -ياء  
الحظت اللجنة املعنية باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية مع األسف عـدم             -٥٢

ن حلماية تراثها اللغوي والثقايف، وال سيما       كفاية املعلومات املقدمة عن التدابري اليت اختذهتا بن       
  .)٩٨(محاية خمتلف اللغات واللهجات احمللية

  األشخاص ذوو اإلعاقة  -كاف  
دعت اللجنة املعنية باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية بنن إىل أن تنظـر يف               -٥٣

لتمييـز  اعتماد قانون حمدد يضمن حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة وحيظر كـل أشـكال ا             
  .)٩٩(ضدهم
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