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 مقدمة  

شررر ب نننف في الوررنواخ األ، رةف في  مإية اترراماخ شررامإة وشررإافة تطدد الا تو  د سرريادة  -1
 اإلنوان والتنمية الموتدامة.القانون والحوكمة الرش دة وامترام مقوق 

وتتجورررررد هذه اإلتررررراماخ في تحوررررر ن م ررررراركة الموا ن ن في ادارة ال ررررر ون ال امةف وتحوررررر ن  -2
 اإل ار المعي ي لإوكانف وتبويط اجراءاخ الوتول الا الخدماخ ال امة.

تنإ ذ    ويقيم هذا التقرير تطور الورياق الو ني في مجال ت ييي مقوق اإلنوران وممايتطا. وي ر  -3
توتررررياخ ارسررررت را  األ، رف واجلياخ الجديدةف والتقدم المحر ف ومفررررر  الممارسرررراخف والق ود القا مة في  

 مجال ت ييي مقوق اإلنوان وممايتطا.

 عملية إعداد التقرير -أوالً  

المتحررررردة   -4 ال رررررامرررررة ل مم  الجمعيرررررة  عقرار  التقرير  ماج  هرررررذا  م         آذار/  15الم رخ    60/251يقررررردا
)م( 15ف ور سرررررريما الإقرة 2007مييران/يونيه  18الم رخ  5/1وقرار مجإس مقوق اإلنورررررران   2006مارس 

سرررررررت را  الدور  تررررررري  وفقاج لإمبادي التوج طية ال امة إل داد الم إوماخ التي تد،   رررررررمن ار منه. وقد
 (. 17/119ال ام  )المقرر 

ويبني التقرير  إا التوترررررياخ الوررررراعقة التي قدمب ع ررررر ن نإدنا. وددمخ  مإية ا داد هذا التقرير   -5
عحإقة  م  لجمع البياناخف جم ب ن ن هياك  الدولة ولجنة ننن لحقوق اإلنوان ومنظماخ المجتمع المدني 

 ال امإة في م دان مقوق اإلنوان. 

وم د م رررو ت تقريرف فري ع  ام ع مصررتر يت ل  من جطاخ تنورر   تاع ة لب ا الو اراخ القطا ية   -6
األ ررررراء في الإجنة الو نية لمتاع ة تنإ ذ الصرررركوة الدولية لحقوق اإلنوررررانف ،ال مإقة  م  لإصرررريا ة 

المدني وتم التحق  من التقنية. وتم ت ميمه  إا هياك  الدولة والم سرورة الو نية لحقوق اإلنوران والمجتمع 
 تحته في مإقة دراسية و نية.

من نرنرام  األمم المتحردة  اج  مرالير اج  وقرامرب و ارة ال ردل والت ررررررررررررررريع نتنورررررررررررررر   ال مإيرةف وتإقرب د مر  -7
 .2اإلنما ي من ،ال م رو  الد م لتحو ن الوتول الا ال دالة والمواءلةف المرمإة 

 برنامجيتطور اإلطار المعياري والمؤسسي وال -ثانياً  

اتخذخ جمطورية نننف منذ اسرررررررررت را رررررررررطا الدور  ال رررررررررام  األ، رف  دة تدان ر ترمي الا ت ييي   -8
 ا ارها الت ري ي والم سوي والبرنامجي لت ييي مقوق اإلنوان وممايتطا.

 اإلطار المعياري  -ألف 

 الدستور  

 1990كانون األول/ديورمبر    11الم رخ    32- 90تم سرن األمكام الجديدة التالية عمقتررا القانون رقم   - 9
ت رررررررررررررررين   7الم رخ   2019-40المت إ  ندسررررررررررررررتور جمطورية نننف عصرررررررررررررريتته الم دلة عموج  القانون رقم 

 :2019الثاني/نوفمبر  

 ؛( 1) ا إاء الطاعع الدستور   إا التاء  قودة اإل دام •
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 ؛( 2) تمث   المرمة في الجمعية الو نيةتحو ن  •

 ؛( 3) ان اء منص  نا   ر يس الجمطورية •

 ؛( 4) ان اء محكمة لتدق   الحواعاخ •

( 3الحرد من فتراخ ارنترداع  إا الصرررررررررررررر  رد الو ني )ر يجو  انترداع النواع ألكثر من ثا  ) •
 ؛( 5) فتراخ انتداع نرلمانية سواء كانب متتالية مم ر(

 ؛( 6) إا انتخاعاخ  امة نتداع ارنتخانية والنص مواءمة فتراخ ار •

 .( 7) اء الطاعع الدستور   إا الي اماخ التقإ ديةإا  •

 الصكوك الدولية  

 تدقب ننن  إا  دة اتإاقياخ دوليةف وهي: -10

 ؛2020كانون األول/ديومبر  11م اهدة مظر األسإحة النوويةف التي تدقب  إ طا في  •

البروتوكول ار،تيار  رتإاقية القرراء  إا جميع مشركال التم  ي  رد المرمةف الذ  تردقب  إيه  •
 ؛2019ميإول/سبتمبر  27في 

البروتوكول المإح  عالم ثاق األفريقي لحقوق اإلنورررررران وال رررررر وع والمت إ  عحقوق كبار الوررررررنف  •
 ؛2019ميإول/سبتمبر  6الذ  تدقب  إيه في 

لثالث رتإاقية مقوق الطإ  المت إ  عإجراء تقديم البا اخف الذ  تدقب  البروتوكول ار،تيار  ا •
 ؛2019آع/م وطس  19 إيه في 

 6 ارتإاقية الدولية لحماية مقوق جميع ال مال المطاجرين ومفراد مسررررهمف التي تررردقب  إ طا في •
 ؛2018تمو /يوليه  

ا الصرررررررررررررر  رد الردوليف التي اتإراقيرة رهرا  ع رررررررررررررر ن ممرايرة األ إرال والت راون في مجرال التبني  إ •
 ؛2018مييران/يونيه  28تدقب  إ طا في 

ت دي  كيتالي لبروتوكول مونتريال ع رررررر ن المواد الموررررررتنإدة لطبقة األو ونف الذ  ترررررردقب  إيه  •
 ؛2018آذار/مارس  19 في

 .2018اتإاقية ارتحاد األفريقي لإت اون  بر الحدودف التي تدقب  إ طا في  ام  •

 التشريعات الوطنية مع الصكوك الدوليةمواءمة   

تواترررر  ننن نذل جطودها لمواءمة ت ررررري اتطا مع الم اي ر الدولية لحقوق اإلنورررران. وهكذاف ت ي   -11
 اإل ار القانوني ال ام عا تماد ما يإي:

 نصوص القوان ن:  

 والمت إ  عالنظافة ال امة؛ 2022شباط/فبراير  16الم رخ  04-2022القانون رقم  •

الثرررراني/ينرررراير    25الم رخ    01-2022قررررانون رقم  ال • عررررالت إيم    2022كررررانون  والمت إ  
 والتدري  التقن  ن والمطن  ن؛
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والمت إ  عقررانون    2021كررانون األول/ديوررررررررررررررمبر    20الم رخ    14-2021القررانون رقم   •
 اإلقإيمية؛ اإلدارة

والمتمم  الم رردل    2021كررانون األول/ديوررررررررررررررمبر    20الم رخ    2021-13القررانون رقم   •
والمت إ  عمردونرة األموال   2004آع/م وررررررررررررررطس    24الم رخ    07-2002 لإقرانون رقم

 ال خصية واألسرة؛

رقم   • األول/مكتودر    22الم رخ    09- 2021القرررررانون  عحمرررررايرررررة   2021ت ررررررررررررررين  والمت إ  
 الثقافي؛  الترا  

الم دل والمتمم لإقانون    2021ت ررررررررررررررين األول/مكتودر    21الم رخ    2021-12القانون رقم   •
 والمت إ  عالصحة الجنوية واإلنجانية؛  2003آذار/مارس    3الم رخ   2003-04 رقم 

والمت إ  عرالتردان ر    2021ت رررررررررررررررين األول/مكتودر    21الم رخ    2021-11القرانون رقم  •
 ؛الخاتة لقمع الجرا م الجنوانية ومماية المرمة 

 والمت إ  عحماية الصحة؛ 2021شباط/فبراير   3الم رخ   37-2020القانون رقم  •

 والمت إ  عاألمن الب ولوجي؛ 2021شباط/فبراير   3الم رخ   01-2021القانون رقم  •

 والمت إ  نتنظيم األن طة الص درنية؛   2021شباط/فبراير    1الم رخ    03- 2021القانون رقم   •

لإقررررانون    2021شرررررررررررررربرررراط/فبراير    1الم رخ    02-2021القررررانون رقم   • الم رررردل والمتمم 
 والمت إ  ع قد اإليجار أل را  الوكن؛  2018تمو /يوليه   2 الم رخ

الم رردل لإقررانون   2021كررانون الثرراني/ينرراير    6الم رخ    2020- 35القررانون رقم   •
 ؛والمت إ  عالمدونة الرقمية 2018نيوان/منري   20الم رخ  2017- 20رقم 

الثرررراني/ينرررراير    6الم رخ    2020-34القررررانون رقم   • عرررراألمكررررام   2021كررررانون  والمت إ  
 الخاتة نتبويط توج   وقا ع الحالة المدنية ورقمنة ادارتطا؛

رقرم   • عرقرررررررانرون    2020ميرإرول/سرررررررررررررربرترمربرر    29الرمر رخ    2020-26الرقرررررررانرون  والرمرتر رإر  
 ؛ال مومي ارشتراء

رقم   • لإقرررررانون    2020ميإو/سررررررررررررربتمبر    29الم رخ    23- 2020القرررررانون  والمكمررررر   الم ررررردل 
 والمت إ  عقانون اإلجراءاخ الجنا ية؛ 2013آذار/مارس   18الم رخ   15- 2012 رقم 

  17- 2018الم دل لإقانون رقم   2020ميإول/سررررررررربتمبر    2الم رخ   2020-25  القانون رقم  •
 والمت إ  عمكافحة  و  األموال وتموي  اإلرهاع؛  2018تمو /يوليه   25الم رخ 

 والمت إ  نتحديث ال دالة؛ 2020نيوان/منري   23الم رخ  08-2020القانون رقم  •

والمت إ  عإن رررررراء المإو ررررررية  2020نيورررررران/منري    23الم رخ   09-2020القانون رقم  •
 ال إيا لمنع الإواد ومطمتطا وتنظيمطا وس ر  مإطا؛

رقرم   • الرثرررررررانري/نروفرمربرر    25الرمر رخ    45-2019الرقرررررررانرون  والرمرتر رإر     2019ت ررررررررررررررريرن 
 الم ار ة؛ عمركي

رقرم   • الرثرررررررانري/نروفرمربرر    15الرمر رخ    43-2019الرقرررررررانرون  والرمرتر رإر     2019ت ررررررررررررررريرن 
 ارنتخاعاخ؛ عقانون 
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والمت إ  عم ثرراق    2019ت رررررررررررررررين الثرراني/نوفمبر    15الم رخ    2019-41القررانون رقم   •
 الوياسية؛ األمياع

والمت إ  عال إو ال ام    2019ت رررررررين الثاني/نوفمبر    7الم رخ   39-2019القانون رقم  •
األ مال الجنا ية والجنحية والمخالإاخ المرتكبة ،ال ارنتخاعاخ الت ررررررررررررررريعية في   ن

 ف2019منري     نيوان/

والمت إ  عرالت ييي القرانوني   2019شرررررررررررررربراط/فبراير   25الم رخ   11-2019القرانون رقم   •
 والقرا ي لإحوكمة ال امة؛

رقرم   • األول/ديوررررررررررررررمربرر    26الرمر رخ    16-2018الرقرررررررانرون  والرمرتر رإر  2018كرررررررانرون  ف 
 الجنا ي؛  عالقانون 

الم دل والمتمم لإقانون    2018ت ررررررين األول/مكتودر   5الم رخ   35-2018القانون رقم  •
 ؛ إ  عالنظام ال ام لإوظيإة ال امةوالمت   2017ميإول/سبتمبر  1الم رخ    18-2015 رقم

رقرم   • لرإرقرررررررانرون    2018مرييرران/يرونريررررررره    28الرمر رخ    14- 2018الرقرررررررانرون  والرمرترمرم  الرمر ررررررردل 
 المت إ  عقانون اإلجراءاخ الجنا ية؛  15- 2012 رقم 

رقررم   • عررجررمررع   2018شررررررررررررررربررررررراط/فرربرررايررر    5الررمرر رخ    44-2017الررقرررررررانررون  والررمررترر ررإرر  
 ارستخبارية. الم إوماخ

 التنظيميةالنصوص   

المت إ  نتحديد  را   ان رررراء    2022شررررباط/فبراير  9الم رخ   72-2022المرسرررروم رقم  •
 وتنظيم وت ت   مراكي استقبال األ إال وممايتطم؛

الذ  ين ررررررررررررر  ويواف   إا    2021تمو /يوليه  21الم رخ   391-2021المرسررررررررررررروم رقم  •
 ؛األنظمة األساسية لإم طد الو ني لإمرمة 

رقم   • نت   ن    2021نيوررررررررررررررررررران/منريررررر     28الم رخ    183-2021المرسرررررررررررررروم  والمت إ  
 لإم ار ة؛   يم

والمت إ  عصامياخ   2020ت رين الثاني/نوفمبر   4الم رخ    522-2020المرسوم رقم   •
 وتنظيم و م  الط ئة المركيية لإتبني  إا الص  د الدولي؛

الذ  يحدد شررررررررررررروط  2020ميإول/سرررررررررررربتمبر  16الم رخ   432-2020المرسرررررررررررروم رقم  •
 ة وإجراءاخ مراقبة ه ئاخ التبني؛الممارس

والمت إ  نتحرررديرررد اإل رررار    2020آذار/مرررارس    8الم رخ    29-2020المرسرررررررررررررروم رقم   •
 ؛الم سوي لتنإ ذ ارستراتيجية الو نية لإت إيم والتدري  التقني والمطني

والمت إ  نتنإ ذ الوررررررررج    2020شررررررررباط/فبراير   26الم رخ   100-2020المرسرررررررروم رقم  •
 ؛ل شخاص الطبي   نالو ني 

رقرم   • نررقرم   2020شررررررررررررررربررررررراط/فربررايرر    26الرمر رخ    99-2020الرمررسررررررررررررررروم  والرمرتر رإر  
 ال خصي؛ الت ريف

رقرم   • األول/مكرترودرر    16الرمر رخ    456-2019الرمررسرررررررررررررروم  والرمرتر رإر    2019ت ررررررررررررررريرن 
 عا،تصاتاخ األجطية الت ديبية وتنظيمطا وت ت إطا؛
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رقرم   • األول/مكرترودرر  16الرمر رخ    457-2019الرمررسرررررررررررررروم  والرمرتر رإر    2019  ت ررررررررررررررريرن 
 عا،تصاتاخ الإجان اإلدارية المتواوية األ راء وتكوينطا وت ت إطا؛

والمت إ  عإن رررررراء الوكالة   2019كانون الثاني/يناير   9الم رخ  8-2019المرسرررررروم رقم  •
 الو نية لإحماية ارجتما ية؛

والمت إ  عإن ررررراء   2018ت ررررررين الثاني/نوفمبر    14الم رخ   529-2018المرسررررروم رقم  •
 وكالة الو نية ألمن نظم الم إوماخ؛ال

والمت إ  عإن ررراء المجإس   2018آع/م ورررطس   29الم رخ   395-2018المرسررروم رقم  •
 لإت إيم؛ الو ني

والمت إ  نتنظيم الوكررالررة   2018مييران/يونيرره    6الم رخ    206-2018المرسرررررررررررررروم رقم   •
 الو نية لتحديد هوية األشخاص وا،تصاتاتطا وت ت إطا؛

والمت إ  عرإن رررررررررررررراء الوكرالرة  2018آذار/مرارس  30الم رخ  95-2018المرسرررررررررررررروم رقم  •
 ؛الو نية ل  ون البنياخ التحتية في قطا  الت إيم

والمت إ  عإن ررررراء  2017كانون األول/ديورررررمبر   13الم رخ   572-2017المرسررررروم رقم  •
 وكالة الوجون في ننن وتنظيمطا وت ت إطا؛

رقرم   • اإلدار   الرمر رخ   MTFP/DC/SGM/DAFP/SA/ 036SGG19/33األمرر 
 والمت إ  عالنظام الدا،إي لإمجإس الت ديبي الو ني؛ 2019ت رين الثاني/نوفمبر   26

الم رررردل   MEMP/DC/SGM/CTJ/DEP/SP/SA 025SGG18/34األمر رقم   •
 ا،إي لإحراناخ والمدارس ارنتدا ية ال امة والخاتة.لإنظام الد

 اإلطار المؤسسي -باء 

 المؤسسة الوطنية لحقوق اإلنسان  

.  2019كانون الثاني/يناير   3مترررررررربل تإ    لجنة مقوق اإلنورررررررران في ننن سررررررررار  المإ ول منذ   -12
مركي "مل "  إا ف مصرررررإب  إا 2022آذار/مارس   18وتتمتع الم سرررررورررررة عاسرررررتقال ادار  ومالي. وفي 

 14الموررتوا ال المي كما مصررإب  إا مركي المنتورر  الا الإجنة األفريقية لحقوق اإلنورران وال رر وع في  
ف ن رررخ الم سرروررة ال ديد من التقارير الوررنوية والمخصررصرة  2019. ومنذ  ام 2021ت رررين الثاني/نوفمبر  

 ع  ن مالة مقوق اإلنوان.

 جوانب التقدم األخرى   

   التقدم األ،را عما يإي:تت إ  جوان  -13

ا ررررررررررررررإراء الطراعع الم سررررررررررررررورررررررررررررري  إا مجإس انتخراني ومديرية  امة لانتخراعاخ مإحقرة عالإجنة   •
 ارنتخانية الو نية الموتقإة؛

 ت   ن   يم الم ار ة؛ •

 (؛138ان اء ،ط هاتإي لموا دة األ إال )الخط  •

 ان اء الوكالة الو نية لتحديد هوية األشخاص؛ •
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 الو ني لإمرمة؛ان اء الم طد  •

 ان اء ال ر ة الجمطورية؛ •

 تإ    الط ئة المركيية لإتبني  إا الص  د الدولي؛ •

 ان اء مإو ية  إيا لمنع الإواد؛ •

 ت ييي القدراخ الت ت إية لإمجإس الو ني لإت إيم؛ •

 تإ    الج   الجديد من نظام البياناخ المتكام  ل سرة والمرمة والطإ . •

 السياسات العامة -جيم 

 (2021-2016برنامج العمل الحكومي )  

 تتمحور الرك ية األولا لطذا البرنام  مول النقاط األساسية التالية: -14

 الحالة الذهنية الجديدة لإوكان والطبقة الوياسية في مجال الحوكمة الرش دة؛ •

 ت ييي الومدة الو نية؛ •

 ترسيخ سإطة الدولة؛ •

 مصداقية الدولة. •

 الثانية  إا ما يإي:وتركي الرك ية  -15

 ان اش ارقتصاد عاستثماراخ  خمة في القطا اخ الم ي ة لإنمو؛ •

 مون ادارة المالية ال امة؛ •

 ان اء البنية التحتية األساسية الررورية لإتنمية ارجتما ية ارقتصادية؛ •

 ا ادة نناء مدرسة ننن؛ •

 ت ييي الإن والثقافة والصنا ة التقإ دية. •

 الثالثة مول ما يإي:وتتمحور الرك ية  -16

 ال رو  في م اريع كبرا ُمطيِكإة في جميع الجما اخ المحإية؛ •

 اتاح النظام الصحي؛ •

 التحو ن التدريجي لإظرود المعي ية لإوكان. •

وفي  رررررررررررررروء النترا   التي تحققرب في ا رار تنإ رذ البرنرام  األولف ت تيم مكومرة ننن مواتررررررررررررررإرة   -17
 (.2026-2021ل م  الحكومي )اإلجراءاخ المتخذة من ،ال نرنام  ا

 خطة التنمية الوطنية  

التي   2025( من الرؤيررة الموررررررررررررررتقبإيررة لبنن مر يررا  2025-2018تنبع ،طررة التنميررة الو نيررة ) -18
ف نإد را دف ُمْكمه رشررررررر دف وهو نإد مومد وسرررررررإميف ين م  2025تررررررريتب  إا النحو التالي: "نن نف في  ام 

 ت ث ر ثقافي ويرف  في رفاه اجتما ي".عاقتصاد ميدهر وتنافويف وله 
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لإنمو ارقتصرررررررررررراد  اج ويتمث  هدفطا ال ام في ج   الصررررررررررررنا ة اليرا ية والخدماخ اليرا ية محرك -19
 ال ام  والموتدام.

 وستوتند مهدافطا ارستراتيجية الا ثاثة محاور مساسية: -20

 تنويع اإلنتاج اليرا ي مع د م تطوير الخدماخ؛ •

 اليرا ي الصنا ي و يادة تطوير الخدماخ؛امدا  التحول  •

 استتال الم رفة من ،ال ارنتكاراخ والتكنولوجياخ الب ولوجية. •

 ودرنام  النمو من مج  التنمية الموتدامة هو الموتوا األول من تنإ ذ ،طة التنمية الو نية. -21

 الوثائق األخرى للسياسة العامة  

 الوياساخ لتإ    ،طة التنمية الو نيةف ور سيما منطا ما يإي:يجر  ا داد ال ديد من وثا     -22

 (؛2025-2020الوياسة الو نية لإ مالة ) •

 (؛2025-2019الوياسة ال مولية لإحماية ارجتما ية ) •

 (؛2022-2017البرنام  الو ني لتطوير قطا  ال دالة ) •

 (؛2030-2018الوياسة الو نية لإصحةف ) •

 ؛(2022-2018)ية الخطة الو نية لإتنمية الصح •

 (؛2024-2020الوياسة الو نية لإصحة  إا موتوا الجما اخ المحإيةف ) •

 (؛2030-2018) 2015الخطة القطا ية لإت إيم لما ع د  ام  •

 الوياسة الو نية لإتتذية المدرسية؛ •

 (؛2023-2019الوياسة الو نية لإقراء  إا مسوم مشكال  م  األ إال ) •

 (؛2030-2017لتوف ر مياه ال رع في المنا   الريفية )ارستراتيجية الو نية  •

 (؛2021-2017الخطة الو نية لاستثمار اليرا ي واألمن التذا ي والتتذو  ) •

 (؛2023-2018الخطة ارستراتيجية لتطوير القطا  اليرا ي ) •

 الخطة ارستراتيجية الو نية لإت إيم والتدري  التقني والمطني. •

 الوثا   ارستراتيجية التالية:  ا تماداج ويجر  مالي  -23

 (؛2025-2021الوياسة الو نية لإ م  ) •

 (؛2024-2022البرنام  القطر  لت ييي ال م  الا   ) •

 (؛2024-2020،طة ال م  الو نية لمكافحة مسوم مشكال  م  األ إال ) •

 الوياسة الو نية ل من والصحة في ال م ؛ •

 الوثيقة الو نية لمكافحة ارتجار عالب ر؛ •

 الوياسة الو نية ل من الدا،إي. •
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 تعزيز حقوق اإلنسان وحمايتها في الميدان -ثالثاً  

 الحقوق المدنية والسياسية -ألف 

 الحق في الحياة والسالمة البدنية  

 ف امترام الح  في الحياة والحرمة ال خصية لإلنوان.15و 8مكد الدستور الم دلف في المادت ن   -24

 يترمن القانون الجنا ي الوار  م  اشارة الا  قودة اإل دام.وهكذاف ر  -25

ف شررررررر ب ننن في تخفيف 2018شررررررباط/فبراير   15الم رخ   043-2018ودموج  المرسرررررروم رقم  -26
نتحوير   قودتطم الا اج  ( مردانر 14األمكرام الصررررررررررررررادرة في م  آ،ر المحكوم  إ طم عراإل ردام البرال   رددهم )

 6 الم رخ  035-2022( مدان ن من ه رء )عمقتررررا المرسررروم رقم 6تة )الورررجن الم دد. وتم ال إو  ن سررر 
 (.2022كانون الثاني/يناير  

عاإلنطاء اج  ومن مج  و ع مد ل مإياخ اإلجطا  الورية التي تإري الا وفاة النواءف ُسمل مير -27
 الطو ي لإحم  واإلشراد  إيه.

امقة وإدانة مرتكبي األ مال التي تنتط   وداإل رررررررافة الا ذل ف كثإب ننن جطودها الرامية الا م -28
 الحياة والوامة البدنيةف من قب   الجناياخ وقت  الموال د وال ن  وار تداء و دالة التو اء.

 إقامة العدل والمحاكمة العادلة  

المت إ  نتحديث ال دالة.   2020نيوررررررررررران/منري    23الم رخ   08-2020سرررررررررررنب ننن القانون رقم  -29
انون تحو ن تنظيم الخدماخ القرا ية لييادة امكانية وتول الموتخدم ن ال طا و مان سر ة  ويتيل هذا الق

مكبر في اإلجراءاخ التي ت د  الا قراراخ قررررررررررررررررا يررة  ررادلررة. وتت إ  األمكررام الجررديرردة الر يورررررررررررررريررة لطررذا 
 عما يإي: القانون 

 إا درجت ن في  ان ررررررراء دوا ر جنا ية  إا مورررررررتوا المحاكم ارنتدا يةف مما يورررررررمل عالتقا ررررررري  •
 الموا   الجنا ية واإلسرا  عالبب في هذه القرايا؛

 ت   ر اججال اإلجرا ية؛ •

 لإت ، ر الرار عالمتقا  ن؛اج  مصدر اجف التاء دا رة التوف   ممام محاكم ال م  التي متبحبف  مإي  •

(  5,000,000امدا  اجراء مومد لتورررروية المطالباخ الصررررت رة التي ر تتجاو  ،موررررة ماي ن ) •
فرن  من فرنكاخ الجما ة المالية األفريقيةف ودالتالي ا إاء المتقا ررررررررررر ن من مصررررررررررراريف  واعع 

 اإلجراءاخ ال كإية في المنا  اخ المدنية والتجارية عاستخدام وسا   ارتصال اإللكترونية؛

تخفيف ال ركإياخ التي تحكم ممارسرة سرب  ارنتصراد في تطب   القانون ال قار  وقانون مرا ي   •
 المإكية ال امة؛

توسررررررررريع نطاق تد،  مدرسرررررررررة التدري   إا المطن القررررررررررا ية لي رررررررررم  التدري  النظر  األولي  •
 لإموثق ن وموظإي قإم المحكمة وم وان المياداخ ال إنية؛

رقمنة اإلجراءاخ القرا ية المت إقة عاإلمالة الا المحاكمف ومتاع ة اإلجراءاخف والدفع اإللكتروني  •
 ة؛لإتكاليف ذاخ الصإ
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ان ررررررراء مكات  ارشرررررررادية لإمتقا ررررررر ن لتمك نطم من ار ا  ع رررررررك  مفرررررررر   إا سررررررر ر ال دالة   •
 والحصول  إا الموا دة الكا ية في تنإ ذ اإلجراءاخ.

محاكم تجارية في مدن كوتونو ودورتو نوفو وداراكو. وقد ندم ت رررررررررت    اج  ومن ررررررررر خ الحكومة ميرررررررررر  -30
 المحكمة التجارية في كوتونو.

كان الدوا ر اإلدارية لإمحاكم والط ئاخ القررا ية من تقوم عاإلدارة الامركيية لإمنا  اخ  ومتربل عإم -31
 ن ن اإلدارة والموا ن ن.

وهناة اتررررراماخ م،را جاريةف عما في ذل  تقديم المورررررا دة القانونية لإإئاخ الررررررعيإة وإن ررررراء  -32
 محكمة ،اتة لإقرايا ال قارية.

دة قراراخ ع ررررر ن الوترررررول الا ال دالة وانتطاة مقوق اإلنوررررران ومتررررردرخ المحكمة الدسرررررتورية   -33
 )انظر المرفقاخ(.

 الحريات األساسية والمشاركة في الشؤون العامة  

تم ،ال الإترة الم ررررررررررررمولة عالتقرير ت ييي مرية الصررررررررررررحافةف وتحورررررررررررر ن ظرود  م  المطن  ن.   -34
 وُمنِجيخ في هذا اإل ار األن طة التالية:

 قانون اإل ام؛تق يم   •

 تخصيص تردداخ اذا ية وتإإييونية جديدة؛ •

 ت ييي نرام  التدري  لإ امإ ن في وسا ط اإل ام؛ •

 تحإ ي اإلنتاج الذ  ُيثمن ثقافة ننن؛ •

 مراج ة النصوص األساسية لط ئاخ ادارة وسا ط اإل ام. •

 وتم ت ييي مرية الصحافة والرم  والت ب ر من ،ال: -35

 يا النطاق في جميع منحاء األرا ي الو نية؛ن ر اإلنترنب ال ر  •

 ارنتقال من البث التإإييوني التماثإي الا التإإييون الرقمي األر ي؛ •

 ال م  عاإلدارة الذكية )الخدماخ ال امة اإللكترونية(. •

 وداإل افة الا ذل ف شطدخ الم اركة في ال  ون ال امة ع ا الت دياخ األساسيةف منطا: -36

الحيدي. فرال ررررررررررررررروط الجرديردة التي فر ررررررررررررررطرا القرانون مدخ الا تخفيا  ردد اترررررررررررررراح النظرام   •
 الوياسية؛ األمياع

 ا تماد م ثاق جديد ل مياع الوياسية ونظام مساسي جديد لإم ار ة؛ •

 مراج ة قانون ارنتخاعاخ؛ •

 التموي  ال ام ل مياع الوياسية. •

 الجمعياخ.ا تماد م رو  قانون ع  ن مرية تكوين  اج ويجر  مالي  -37

 مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو المهينة  

 من القانون الجنا ي النافذ الت ذي  وتجرمه. 523و 522ت رد المادتان   -38
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ويجدر عاإلشرررارة من ننن ت تيم ادراج ورية اجلية الو نية لمنع الت ذي  في ا،تصررراص م سرررورررتطا  -39
 و نية عموج  القانون.ال

 وداإل افة الا ذل ف تتوات   مإياخ التإتيش في مماكن الحبس وارمتجا  لدا ال ر ة. -40

وشرررررررررررراركب وكالة الوررررررررررررجون في ننن في تدري  موظإي الوررررررررررررجون ع ية منع الت ذي  و  ره من  -41
  روع الم امإة مو ال قودة القاسية مو الاانوانية مو المط نة.

 حكمة الدستورية  دة قراراخ ع  ن هذا المو و  )انظر المرفقاخ(.ومتدرخ الم -42

 ظرود ارمتجا   

 تت إ  اإلتاماخ الر يوية عما يإي: -43

 اتاح اإل ار ارستراتيجي؛ •

 تحو ن ظرود ارمتجا ؛ •

 ا ادة اإلدماج ارجتما ي والمطني لنيرء الوجون. •

 اتاح اإل ار ارستراتيجي  

 اإلتاح  إا ا داد الوثا  /األدواخف وهي:يركي هذا  -44

 الخطة ارستراتيجية؛ •

 دل   نيي  الوجن؛ •

 دل   مارس الوجن؛ •

 النظام الدا،إي النموذجي لم سواخ الوجون؛ •

 م رو  القانون المت إ  ننظام الوجون؛ •

 النظام المحوس  إلدارة م سواخ الوجون. •

 اج.ومطني اج اء اجتما ي ويجر  و ع ا ار ل داء و،طة إل ادة ادماج الوجن  -45

 تحو ن ظرود ارمتجا   

 لومظب موجه التقدم الطامة التالية. ويت إ  األمر عما يإي: -46

 -التوسررررريع والتجديد الجاريان لم سررررروررررراخ الورررررجون في عاراكو ومنومي وسرررررافالو وكاند  ومكبرو  •
 ميو رتي وويداه؛

 محاكم المن  ة مديثا؛( سجون جديدة لتخفيف اكتظاظ الوجون و،دمة ال5نناء ،موة ) •

 نناء موت إا لإوجون نطدد الحد من م مال الوتم الموجإة مثناء اإلمارخ الصحية لإوجناء؛ •

ومل    2020( في  ام 858سررررج نا: ثمانما ة وثمانية و،موررررون ) 2231اإلفراج الم ررررروط  ن   •
 ؛2021( في  ام 1373وثاثما ة وثاثة وسب ون )

 لإوجناء ت م  الإحوص الطبية واألدوية ود ا التحإ اخ؛ان اء ر اية تحية  •

 ت ييي موتوتإاخ م سواخ الوجون لتقديم اإلس افاخ األولية؛ •
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قيام وكالة الورجون في ننن عإدارة النإاياخ الصرإبة وإفراخ ،ياناخ الصررد الصرحي في م سروراخ   •
 الوجون؛

 إلفراخ ،ياناخ الصرد الصحي؛ 2022اقتناء شامنة تطريجية في  ام  •

 لت ييي مسطول مركباخ وكالة الوجون في ننن؛اج  ( شامناخ مجطية نينا ن سنوي 9اقتناء توع ) •

 المراقبة المنتظمة لجودة الوجباخ المقدمة لنيرء الوجون؛ •

 .2022نناء وتجط ي مطبخ  إا مساس تجريبي في سجن منومي المدني في  ام  •

 لر اسي  إا النحو التالي:وترد امصاءاخ ال إو ا -47

 مرجع المراسيم ال دد ال ام

 2018كانون الثاني/يناير   17الم رخ  7-2018رقم  251 2017   

 2019كانون األول/ديومبر  14الم رخ  52-2019رقم  149 2018

 2019كانون األول/ديومبر  31الم رخ  229-2019رقم  341 2019

 2020ت رين األول/مكتودر  10الم رخ  484-2020رقم  124 2020

  35-2022ورقم  2021آع/م ورررررررررررطس   3الم رخ   418-2021رقم  702 2021
 2022كانون الثاني/يناير   6الم رخ 

 2022: وكالة الوجون في نننف ميار/مايو المصدر 

 ا ادة اإلدماج ارجتما ي والمطني لنيرء الوجون   

يقوم نيرء الورررررجون ع ن رررررطة تدريبية مدرة لإد، ف وهي ترررررنا ة الصرررررانون الورررررا  ف والصرررررانون  -48
 .2020الصإ ف والحاقةف والخيا ةف وما الا ذل . وفي هذا الصددف تم اقتناء الم داخ في  ام 

اخ  ف تم اتخاذ الترت باخ الا مة لتقديم نيرء الوجون المرشح ن لمختإ  ارمتحان 2019ومنذ  ام   -49
 الو نية. ولإقيام نذل ف تتم المواهمة عم رف ن لتحو ن النتا  .

 2020–2019في الونة الدراسية  )م(  

( مرشح ن تم تقديمطم رمتحاناخ شطادة دروس الوإ  األول 6من ن ن ستة ) 
( 3من الت إيم الثانو ف وشرررررررررطادة البكالوريا وال رررررررررطادة التقنية الصرررررررررنا ية؛ نجل ثاثة )

( 1( من المرشررررح ن ل ررررطادة الباكالوريا ومرشررررل وامد )2توالي اثن ن )مرشررررح ن  إا ال
 لإ طادة التقنية الصنا ية.

 2021-2020في الونة الدراسية  )ع(  

ننجاح شرررطادة الت ه   الحرفي )الخيا ةف الحاقةف  اج ( مرشرررح21اجتا  وامد و  ررررون )  •
 .2021النوي ف وما الا ذل ( في دورة نيوان/منري  

تم تقديمطم رمتحاناخ شررررررطادة الت إيم ارنتدا يف  اج ( مرشررررررح43ثة ومرد  ن )ومن ن ن ثا •
(  15وشررطادة الوررإ  األول من الت إيم الثانو ف وشررطادة الباكالوريا؛ نجل ،موررة   ررر )

( مرشررررررح ن  6( ل ررررررطادة الت إيم ارنتدا يف وسررررررتة )1عمن ف طم مرشررررررل وامد )اجف مرشررررررح
 ( مرشح ن ل طادة الباكالوريا.8  وثمانية )ل طادة الوإ  األول من الت إيم الثانو 
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 المطني. -تيا ة ،طة إل ادة اإلدماج ارجتما ي اج ويجدر عاإلشارة منه تجر  مالي  -50

  ارتجار عالب ر والرق والممارساخ المماثإة  

 .504الا  499ي رد القانون الجنا ي ارتجار عالب ر وي اق   إيه عمقترا ممكام المواد من  -51

 وقد من ئب لجنة م تركة ن ن الو اراخ لتنو   اإلجراءاخ الرامية الا مكافحة هذه الظاهرة. -52

وفي هذا اإل ارف  مدخ ننن الا و رررررررع سرررررررياسرررررررة و نية لمكافحة ارتجار عاألشرررررررخاص و،طة   -53
 ا تماد هات ن الوثيقت ن.اج  مإطا. ويجر  مالي 

ولإقيام نذل ف يورررررررررتإ د البإد من د م م ررررررررررو  الد م اإلقإيمي لمكافحة ارتجار عاألشرررررررررخاص في   -54
 6(. وهو م رررو  ي ررترة في تمويإه ارتحاد األورودي وفرنورراف وينإذ في  2022-2019نإدان ،إي    نيا )

 و انا و  نيا وكوخ ديإوار ونيج ريا.  نإدان في ،إي    نيا وهي ننن وتو و

( الم نية ع ررررررررر ن 6ويتمث  هدفه ال ام في د م الورررررررررإطاخ والمجتمع المدني في البإدان الورررررررررتة ) -55
 مختإ  جوان  مكافحة ارتجار عالب ر.

ولإم رررررررررو  نطجان هما: النط  ال ررررررررمولي )الوقايةف والقمعف ود م الرررررررررحاياف والتنورررررررر  ( والنط    -56
 يع.ال ام  لإجم

 والإئاخ الموتطدفة والموتإ دة من الم رو  هي: -57

  حية من  حايا ارتجار الذين تم تحديدهم ور ايتطم؛ 9 200 •

 مطاجر )مو مطاجر محتم ( تمب تو  تطم؛ 120 000 •

 رع  م  محتم  تمب تو  تطم؛ 10 000 •

 موظ  قرا ي وفا   في سإوإة ال دالة الجنا ية تم تدريبطم؛ 1 200 •

 من م سواخ وقواخ األمن الدا،إي تم تدريبطم؛اج موظإ 450 •

 و  ر مكومي استإادوا من نرام  التبادل اإلقإيمي.اج مكومي  فا اج  120 •

 الحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية -باء 

 الحق في العمل في ظروف عادلة ومواتية  

والمت إ    1998كرررانون الثررراني/ينررراير    27الم رخ    004-98مراج رررة القرررانون رقم  اج  تجر  مررراليررر  -58
 عقانون ال م ف وقد ُمِ،ذخ مامظاخ المحكمة ال إيا في ار تبار.

 و يما يت إ  عال م ف هناة تحديث لخدماخ المديرية ال امة لإ م   ن  ري  رقمنة الخدماخ التالية: -59

  قد  م  الموا ن ن؛ •

  قد  م  الوافدين؛ •

 .تصريل  م  الوافدين •
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 ف كانب امصاءاخ ال م   إا النحو المب ن في الجدول مدناه.2021و 2020وفي  امي  -60

 ال ام 

 2021 2020 الموا يع

 7 371 10 914  قود الموا ن ن 

 803 723  قود الوافدين 

 994 1 006 تصاريل ال م  

 42 136 المنا  اخ الإردية

 34 21 المنا  اخ الجما ية 

 12 39 التوريحاخ الجما ية 

 .2022: المديرية ال امة لإ م  المصدر 

وو رررررر ب الوكالة الو نية لإنطو  عالت ررررررت   نرام  مختإإة لتحورررررر ن قانإية ال ررررررباع لإت ررررررت  ف  -61
 في ذل : عما

 البرنام  الخاص لإلدماج الوان  في الت إيم؛ •

 البرنام  الخاص لإلدماج في ال مالة؛ •

 م رو  ادماج ال باع. •

ودد م من البن  الدوليف يطدد م رررررررررو  ادماج ال ررررررررباع الا  يادة ادماج ال ررررررررباع الذين تتراوح  -62
والذين ي انون من البطالة الجي ية مو هم   ر ن ررررررط نف ولطم موررررررتوا ت إيمي  اج  ام 30و 15م مارهم ن ن  

ن له في نطاية متدن )شررررررطادة الوررررررإ  األول من الت إيم الثانو   إا األكثر(. ويرمي الم رررررررو  الا من يكو 
 شاع من ،ال: 35,000المطاد مثر  إا 

 ت ييي نظام التدري  المطني  ن  ري  التمرن لتحو ن المطاراخ التقنية؛ •

 تقديم ا اناخ ندء الت ت     ر القانإة لاسترداد وذل  في شك  تحوياخ نقدية. •

  ال رباع المرشرح ن يررع ال رركاخ في ترإ  دماج  مبتكر اج  ف  ورخ نن ن نرنامج2020ومنذ  ام  -63
،ري  شرررررررررراع ك   امف  إا نإقة الدولةف ل تم ت ررررررررررت إطم في شررررررررررركاخ    2000لإ م . ويطدد الا توظيف 

وسرررررررررررررريكون لره مثر   2024الا  رام   2020،راتررررررررررررررة مو  رامرة  إا مردا  رام ن. ويمترد البرنرام  من  رام  
 األفريقية.  جما ة الماليةنإ ون فرن  من فرنكاخ ال  40  مرشل. وتقدر تكإإته اإلجمالية عحوالي  8  000  إا

في الما ة  30وت تيم الدولة رفع الحد األدنا المررررررررررمون ل جور الم رررررررررترة ن ن المطن ننوررررررررربة  -64
 و يادة مرتباخ موظإي الوظيإة ال امة.

 وداإل افة الا ذل ف ت طدخ الحكومة نبناء مي و ار  ومي ادار  لتحو ن ا ار  م  ال مال. -65

ت دي  سرررررررررررا اخ ال م  في اإلدارة ال امة. وهي من اج ف تم ميرررررررررررر 2021ومنذ كانون الثاني/يناير   -66
 دقيقة مواء. 30و 5الا الوا ة اج ظطر  2ومن الوا ة اج دقيقة ظطر  30و 12الا الوا ة  8الوا ة 



A/HRC/WG.6/42/BEN/1 

15 GE.22-17680 

 الحق في الضمان االجتماعي  

الب ررررررررررررررر ف وهو األداة الر يورررررررررررررريرة عراإل رررررررررررررررافرة الا ذلر ف تم ان ررررررررررررررراء تر م ن ت ييي رمس المرال   -67
( 4. ويتكون من ميمة متكامإة من مردع )2018اسررررررررررررررتراتيجية الحماية ارجتما ية الم تمدة في  ام  لتنإ ذ

 ،دماخ هي:

 ت م ن المر ؛ •

 ار تمان؛ •

 تدري  الإا إ ن في القطا    ر الرسمي؛ •

نظام اج ي ررررررررررررمإطم مالي ت م ن الم اشرررررررررررراخ التقا دية لإإا إ ن في القطا    ر الرسررررررررررررمي الذين ر  •
 .مدق اج اج لإم اشاخ التقا دية مو الت م ن الصحيف ور سيما الإقراء فقر 

وتطدد هذه الحيمة الا انت ررررررررال الناس من مالة الط رررررررراشررررررررة و يادة قدرتطم  إا الوتررررررررول الا  -68
 وإلا ارستإادة من فرص اقتصادية موتدامة ومنصإة. الخدماخ ارجتما ية األساسية

 إلجراءاخ المقررة في نطاية المطاد الا  مان ما يإي:وتطدد ا -69

ماي ن من   4,3توف ر فرص الوترررررررررررررول الا النظام الصرررررررررررررحي نتكإإة مق  لإوررررررررررررركان الإقراء )موالي  •
 ننن(؛  موا ني 

مإ ون من موا ني ننن ال امإ ن في القطا    ر  1,8مورررررررررررررتوا مطاراخ ما يقرع من    تحورررررررررررر ن  •
 الرسمي  ن  ري  التدري  الت ت إي؛

مإ ون من موا ني ننن ال امإ ن في القطا    1,8توف ر فرص الحصرررررررررررررول  إا ار تمان لحوالي   •
   ر الرسمي؛

 موا ني ننن ال امإ ن في القطا    ر الرسمي في م اش تقا د . موالي مإ ون ن مناشتراة  •

 الحق في مستوى معيشي الئق  

 الإقر  

عقدر مكبر مما هو  إيه في المنا   الحرررية.   يتإ را الإقر النقد  في ننن في المنا   الريفية -70
في المرا رة في    44,2في المرا رة مقرانر     31,4والواقع من م ردل الإقر النقرد  في المنرا   الحرررررررررررررررريرة يبإ   

 المنا   الريفية.

في المررا ررة(    18,3ويختإ  مرردا الإقر النقررد  من محررافظررة الا م،را. والواقع من لمحررافظررة مويمي )  -71
األ،را.     ن جميع المحافظاخ اج  ن ن اج في الما ة( مدنا م درخ فقر وتختإإان ا،تاف  18,9)   ومحافظة الورررررررررررام  

في المررا ررة( من المحررافظرراخ    52,39في المررا ررة( وكوفو )  53,3في المررا ررة( ودور و )  60,5وت ررد مترراكورا )
 التي ينت ر ف طا الإقر مكثر من   رها.

اج الإقر النقد (ف شرطدخ األسرر المعي رية الريفية تحورن و يما يت إ  عالإقر   ر النقد  ) إا  رار   -72
  في المررا ررة  36,0)م ررث انخإا م رردل الإقر من    2015مقررارنررة ع ررام    2019في مو رررررررررررررررا طررا في  ررام  

في   23,0(ف  إا  كس األسررررر الحررررررية التي شررررطدخ  يادة )م ث كان م دل الإقرة  في الما ة 28,6 الا
(. وي رررررررررررررر ر ارنخإرا  التردريجي في  2015في  ام   في المرا ة  20,5مقرارنة عم ردل   2019في  ام   المرا ة

 .( 8) تحون في امكانية الوتول الا البنياخ التحتية األساسيةالإقر   ر النقد  في الونواخ األ، رة الا 
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 التتذية  

الا  2018تواتررررر  ننن جطودها لمكافحة الجو . ومدخ اإلتررررراماخ في قطا  اليرا ة منذ  ام  -73
 ان اء ا ار جديد م سوي لإقطا  ولحوكمته.

 ن في    37000من  في الما ة  23,7وارتإع انتاج األسررررررماة والصرررررر د القار  ل سررررررماة ننورررررربة   -74
 .2019في  ام اج  ن  45,762,20الا  2018  ام

في اج   نرر   76,161و يمررا يت إ  عررإنترراج الإحوم والحإ رر  وديا المررا رردةف يقرردر انترراج الإحوم ننحو   -75
 .2018في  ام اج  ن  74,62مقارنة عما مقداره  2019 ام 

في اج   نر  121,975مقرارنرة عمرا مقرداره  2019في  رام  اج   نر  125,145ويقردر انتراج الحإ ر  ننحو  -76
في  اج   نر  16,795مقرانر    2019من نيا المرا ردة في  رام  اج   نر  17,341ظ انتراج قردره . ويام2018 رام  
 .2018 ام 

في  اج  نر   411,578الا   2016في  رام  اج   نر  281,428وشررررررررررررررطرد انتراج األر   يرادة تردريجيرة من   -77
 .2020( و ناج  406,083) 2019ن ن  امي  في الما ة 1نييادة قدرها  2020 ام 

  2015مقرارنرة عخط األسررررررررررررررراس ل رام    في المرا رة  25ننورررررررررررررربرة    2020وارتإع انتراج الرذرة في  رام   -78
 .في الما ة 2ف نييادة قدرها 2019في  ام اج  ن  1,611,615الا اج  ن  1,580,750 من

 وُتظِطر هذه النتا   المختإإة من اإلنتاج يتيايد ع ك  وا ل. -79

تي اتخذتطا الحكومة ند م مالي من شررررركاء التنمية من وداإل ررررافة الا ذل ف مكنب اإلجراءاخ ال -80
  2019امرمة مام  في  ام    147,882القيامف في جمإة ممور م،راف نتقديم الم رررررررررررورة ع ررررررررررر ن التتذية الا 

 من ،ال تيويدهن عمكماخ الحديد/مما الإولي  مثناء الحم .  2018امرمة في  ام  50,000مقان  

الإواتي تإق ن ارشرررراداخ ع رررر ن التتذية  شررررطراج  23-0ومة م مارهم ن ن  و دد ممطاخ األ إال المترا -81
ممطاخ   72,207الا   2018مم في  ام   60,000لإر رررع واأل إال الصرررتار آ،ذ في اررتإا ف من   المثإا

 .2019في  ام 

 توف ر فرص الوكن  

يجر  اتخاذ اجراءاخ لت ييي فرص الورررركن لصررررالل الطبقاخ الوسررررطا. وقد ُمنِجي تموي  المرمإة  -82
ومدة سررركنية مقررة. ومن   20,000ومدة سررركنية اقتصرررادية واجتما ية من متررر     12,049األولا من نناء  

 المقرر نناء هذه المواكن في جميع محافظاخ البإد.

 ن ن دون دفع ودي ة موررررررررربقة. ومن المقرر من ينتطي  ومن رررررررررئب آلية لتوف ر فرص الوررررررررركن لإموا -83
 .2025البرنام  في  ام 

 الحصول  إا مياه ال رعتوف ر فرص   

جما ة محإية ر يوررررررررررررية من  69مكنب اإلترررررررررررراماخ التي مجريب من توف ر مياه ال رررررررررررررع في  -84
رة في  م ررررررررررررت   268,000جما ة محإية في البإد. ومدا ذل  الا  يادة  دد الم ررررررررررررترك ن من   77 مترررررررررررر 

و يرادة م ردل امرداداخ ميراه ال رررررررررررررررع في المنرا      2021في  رام  اج  م ررررررررررررررتركر  321,391الا    2018  رام
 .2021في كانون األول/ديومبر  في الما ة 70,02الا  في الما ة 57,89الحررية من 
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مكن تموي  ا ار اتررراح وتررريانة المن رررةخ البوررريطة اجف  و إا مورررتوا الجما اخ المحإية ميرررر  -85
 .كب راج اج شخص تحو ن  300,000فرص الحصول  إا مياه ال رع ألكثر من من تحو ن  

مرررررررررخة قياس الا تحورررررررر ن ظرود اسررررررررتإادة ما ر يق   50وداإل ررررررررافة الا ذل ف مدا ترك     -86
لإلنتاج الذاتي لإكإور  إا منان   المياه في  اج  جطا   31شررخص من امداداخ المياه وترك     150,000  ن

 منحاء األرا ي الو نيةف من ،ال نرنام  المياه والنظافة والصرد الصحي.القرا في جميع 

فرن  من فرنكاخ الجما ة  120,000تكإإة ارشرررتراةف من اج  مإموسررر اج و،إررررب الحكومة تخفيرررر  -87
فرنر  من فرنكراخ الجمرا رة المراليرة األفريقيرة مع امكرانيرة   50,000المراليرة األفريقيرة لإردط عرال رررررررررررررربكرة الا  

فرن  من فرنكاخ الجما ة المالية األفريقية  ند ترك   ال داد وتو يع دفع المبإ  الباقي  إا   20,000 دفع
 مدا ستة مشطر.

 الب ئة الصحية والنظافة  

لتصرررررررررررررريف مياه األمطار في كوتونو وجميع المدن الثانوية. كما تم اج  و ررررررررررررر ب الحكومة نرنامج -88
كإم والذ  يجمع ن ن ،مس   125إي الممتد  إا  ول  تصرررررميم وتنإ ذ ،طة ادارة ت رررررت إية لإ رررررريط الورررررام

 نومة. 1,777,741مدن سامإية في ننن يبإ  مجمو   دد سكانطا  

من ،ال م رررررررررراريع لإحماية من الت رية   2020في  ام  اج  شررررررررررخصرررررررررر   414,368وتم د م موالي  -89
 الفيراناخ مو الجإاد. مو

إبة المنيلية في مدن نوكو  الكبرا ويجر  تنإ ذ م ررررررو  لإصررررررد الصرررررحي وإدارة النإاياخ الصررررر  -90
 كارفي ومويدا(. -نوفو ومنومي   -)كوتونو ودورتو  

 الحق في الصحة  

: " رمان تمتعع 3 من مهداد التنمية المورتدامة 3ترتبط رؤية الحكومة في مجال الصرحة عالطدد  -91
 الجميع ع نماط  يش تحية ودالرفاهية في جميع األ مار".

لطذه التايةف ا،تارخ الحكومة ا ادة تنظيم النظام الصحي و يادة ف الية التتطية الصحية اج وتحقيق -92
 من ،ال:

 تحو ن الحوكمة وإدارة الموارد في القطا ؛ •

 ت ميم الخدماخ الصحية وتحو ن نو ية الر اية؛ •

 ت ييي ال راكة من مج  الصحة. •

 نرنام  الت م ن لت ييي رمس المال الب ر .تإ     نصر "الت م ن الصحي" في اج ويجر  مالي  -93

 و يما يت إ  عالبنية التحتية والم داخف يامظ ما يإي: -94

 توفو الصحية؛ -     – ت ت   موت إا منطقة مردا •

 البناء الجار  لمركي منومي كارفي ارست إا ي الجام ي المرج ي؛ •

ودرراراكو. ممررا فرو  المركي في    ننرراء فرو  مركي تحرراقن الرردم في محررافظرراخ نورتو نوفو ومنومي •
 عاراكو ودورتو نوفو فقد تم افتتامطا وت ت إطا؛
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مكبرو  -ا ادة ت ه   مجنحة الوردة في مراف  الصررررررررررررررحة ال امة في المنطقة الصررررررررررررررحية ألدجارا  •
 ك تو؛ -مدجا موير    -نودي  -مفرانكو   -ميو رتي  

نورتو    ا ي الجام ي التاعع لمحافظةنناء وتجط ي ثا  ومداخ لتو  الكإا تاع ة لإمركي ارست إ •
 نوفو والمركيين ارست إا   ن لمحافظتي متاكورا ومونو؛

ميوررر رتي  -مكبرو  -مدجارا  -انجا  الدراسررراخ التقنية لبناء وتجط ي مورررت رررفياخ منطقة مفرانكو  •
  اكبوتا؛ -نوهيكون   -دانتبو و و بودومي    -نونو  -ومدجوهون  

 ياخ القا مة.ت ييي المنصة التقنية لإموت ف •

و يما يت إ  نتنمية الموارد الب رررررررررية في مجال الصررررررررحةف يجدر عاإلشررررررررارة توظيف وتدري  م باء  -95
في جميع منحاء األرا ررررررررري الو نية.   ادرج اج  لإط  ال ام وم،صرررررررررا   ن ومورررررررررا دين  ب  ن وتو ي طم تو ي 

 ُمققب اإلنجا اخ التالية: وقد

 التمريا والتول د لمرا إة  دد الممر اخ والقاناخ؛نناء م طد التدري   إا ،دماخ  •

 ؛ بياج اج موا د 60واج  ب ب  43تقديم منل دراسية تدريبية في مختإ  التخصصاخ لما مجمو ه  •

 ان اء منصة لإت ت   في مجال الصحة؛ •

  ونا في ا ار الم يانية الو نية؛ 1 738توظيف •

 جال الصحة. ون من األموال الخاتة عالتدري  في م 1 200توظيف  •

 جوان  التقدم األ،را   

 ممر خ تقدم في الجوان  التالية: -96

 تحو ن ر اية وفحص المصان ن عإ روس نقص المنا ة الب رية/اإليد ؛ •

 ال اج المجاني رنتقال ف روس نقص المنا ة الب رية/اإليد  من األم الا الطإ ؛ •

  يادة  دد المنا   الصحية الم تِتإة؛ •

 انية ال مإية القيصرية؛مواتإة ال م  عمج •

 الر اية النإوية وارجتما ية والصحية المجانية لناسور الوردة؛ •

 ،إا تكاليف الر اية  ند الوردة ور اية مديثي الوردة الطار ة؛ •

في   25تنإ ذ ،طة  اجإة لمكافحة الماريا نطدد الحد من الو ياخ الناجمة  ن الماريا ننوررررربة   •
 ؛2025عحإول  ام  الما ة

سررنواخ   5و 0مواتررإة الر اية المجانية لمكافحة الماريا لدا األ إال الذين تتراوح م مارهم ن ن   •
 والنواء الحوام ؛

 مواتإة الر اية المجانية ل اج الو ؛ •

 دة في م يانية الصندوق الصحي لإم و ين؛الييا •

التو يع الوررررررررررررررنو  لإنرراموسرررررررررررررريرراخ الم ررررررررررررررب ررة عررالمب ررداخ الح ررررررررررررررريررة الطويإررة األمررد  إا جميع  •
 المعي ية؛ األسر
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 رش المب داخ الح رية دا،  الب وخ في ع ا المنا   المودوءة عالماريا؛ •

 توسيع نطاق التتطية عالتإقيل مو  نو  الإقاح. •

 الموارد المخصصة لإقطا  في الجدول التالي:وترد   -97

 المبإ  المرتود )عةرد فرنكاخ الجما ة المالية األفريقية(  الونة 

2018 68,586,782 

2019 63,609,804 

2020 109,471,819 

2021 106,934,307 

2022 98,099,658 

 .2022: مديرة التخطيط واإلدارة والمالية/و ارة الصحة المصدر 

 ويتب ن من تحإ   الجدول من الموارد تتيايد ،ال فتراخ األ مة الصحية. -98

 الحق في التعليم  

في الورررنواخ األ، رة نو ية التدريسف اج ُممِر  تقدم مإموس في مجال الت إيم. وهكذاف تحورررنب كث ر  -99
  م  المدرس نف وظرود وتول المت إم ن الا المدارس واستبقا طم ف طا.وتوف ر الت إيمف وظرود 

اج ور ييال الت إيم ارنترردا ي المجرراني هو القررا رردة. وقررد تم ت يييه نتوف ر الكترر  المرردرسرررررررررررررريررة مجررانرر  -100
 أل إال المدارس.

م مدرسية في الما ة من دور الحرانة والمدارس ارنتدا ية عمطا  51ف تم تيويد  2019وفي  ام   -101
عإرر  ال م  الحكومي في هذا المجال. و ادخ مخصرصراخ الم يانية المرترودة لت رت   المطا م المدرسرية 

ف  2017 يادة ها إة. فمن متوسرررررط سرررررنو  قدره نإ ون فرن  من فرنكاخ الجما ة المالية األفريقية متا  ام  
. ومققب  2019األفريقية في  ام   نإ ون فرن  من فرنكاخ الجما ة المالية 14ارتإع المبإ  المخصص الا  

( من 2022) في الما ة  75اذ نإ  م دل التتطية الحالي اج كب ر اج  سررررررياسررررررة توسرررررريع المطا م المدرسررررررية تقدم
 .2026في مف   ام  في الما ة 100المدارس وس بإ   

 ولت ييي تإتل المت إم ن و مان سامتطمف تم اجراء ال ديد من الدراساخ ومسإرخ  ما يإي: -102

 تصميم وثيقة  ن ندا   ال قاع البدني وتنإ ذ مسال   تردوية متباينة؛ •

 .2022ا تماد جميع المدارس والمدارس الثانوية لم ثاق الممارساخ الج دة في آذار/مارس  •

  ولتمك ن مدرسة ننن من مواجطة الكوار  الطبيعية والب ريةف و  ب الحكومة في ت رين الثاني/  -103
  دل   التدري  األسرراسرري ع رر ن الد م النإورري ارجتما ي في المدارس والورقة التوج طية إل ادة  2018نوفمبر  

ومدير مدرسررررة في المنا    اج  ( م إم1062تنظيم األن ررررطة التردوية. وهكذاف تم تدري  مل  واثن ن وسررررت ن )
الإر ي لإحرررانة   الم ر ررة لإفيررراناخ  إا اسررتخدام هذه الوثا  . ودإررر  هذا التد،   ادخ قدرة القطا 

 والت إيم ارنتدا ي  إا الصمود.

ودراإل ررررررررررررررافرة الا ذلر ف من ررررررررررررررئرب قرا ردة نيرانراخ لإرا ب ن في مياولرة مطنرة الت إيم. وقرد متراح هرذا  -104
م إم في الت إيم    11  000مرردرس ا رررررررررررررررافي في الت إيم الثررانو  وموالي    16  000البرنررام  ت   ن موالي  
 ارنتدا ي ع قود  م .
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الحكومة سررررياسررررتطا المتمثإة في ا إاء الإتياخ من الرسرررروم المدرسررررية. واسررررتإاد من هذا   وواتررررإب -105
  فرنرر    2,500,000,000فتيرراخ في المرردارس اإل رداديرة عمبإ  قردره موالي    230,107ف  2019اإلجراء في  رام  

 من فرنكاخ الجما ة المالية األفريقية.

 دري  المطني. وت م  اإلجراءاخ ما يإي:ويجر   إا قدم وساق اتاح الت إيم التقني والت  -106

 ( مدرسة ثانوية  را ية؛30ال رو  في مإ  نناء ثاث ن ) •

 ان اء ا ار ت اور  و ني لت ييي الت إيم والتدري  التقن  ن والمطن  ن؛ •

( لجان تقنية قطا ية لإبناء في مجال األشرررررررررتال ال امةف والإنادق الورررررررررياميةف 7ان ررررررررراء سررررررررربع ) •
والمطا مف والميكاني  اليرا يةف والطاقةف وترررررريانة الم داخ اجليةف وارقتصرررررراد الرقمي والرقمنةف 

 والب ئة والمياه والصرد الصحي والنظافة الصحية والنظافة.

 ل إميف يامظ ما يإي:و يما يت إ  عالت إيم ال الي والبحث ا -107

اج مورررررررررررتإ د  14,197 يادة  دد المورررررررررررتإ دين من المنل الدراسرررررررررررية والمورررررررررررا داخ الجامعيةف من   •
 اج.جديداج مورررررررررتإ د 15,780ف م  2019-2018في اج مورررررررررتإ د  29,977الا   2018-2017 في

 .2020-2019موتإ دين في  20,010وارتإع هذا ال دد الا 

 لت ييي م راء ه ئة التدريس؛ 2019-2018موا د في الإترة  200ت   ن   •

 مواتإة اإلتاح في قطا  الت إيم ال الي الخاص؛ •

 تنظيم امتحاناخ الماجوت ر واإلجا ة  إا الموتوا الو ني. •

 مكافحة الفساد وإقامة الشفافية والحكم الرشيد  

 ت طدخ ننن نييادة ت ييي آلية مكافحة هذه الظاهرة. -108

ئرب مإو رررررررررررررريرة  إيرا لمنع الإوررررررررررررررراد الا جرانر  محكمرة قمع الجرا م   -109 وفي هرذا الورررررررررررررريراقف ُمن ررررررررررررررِ
 واإلرهاع. ارقتصادية

 وتت إ  اإلجراءاخ األ،را عما يإي: -110

 مواتإة التحق   في مإإاخ الإواد؛ •

 قمع م مال الإواد؛ •

 ت ييي اجراءاخ التو ية في مجال مكافحة الإواد؛ •

وال رررررررررررررركررررراو  • ومررررردة اإلناخ  ع ا ان رررررررررررررررررراء  موررررررررررررررتوا  الجمطوريرررررة و إا  ر يس  ا في مكتررررر  
 القطا ية. الو اراخ

اإلجراءاخ والخدماخ المقدمة   لرقمنةاج  رررررررررررررخماج وداإل رررررررررررررافة الا ذل ف تنإذ الحكومة م ررررررررررررررو  -111
لموررتخدمي المراف  ال امة. وتم ان رراء منصرراخ "الخدماخ اإللكترونية ال امة" لتإبية امتياجاخ الموررتخدم ن 

 في مسر  وقب ممكن. 

 وتومل هذه المنصاخ عالوداد  بر اإلنترنب و/مو تقديم ،دماخ مختإإة. -112



A/HRC/WG.6/42/BEN/1 

21 GE.22-17680 

إللكترونية لإوثا   والمراسررررررررررررراخ قد مكنا من تقإ   الوقب  ومن ثمف فإن ال م  نطا و يادة اإلدارة ا -113
الذ  يورررررررتترقه انجا  و/مو دفع تكاليف ،دماخ مو فوات ر م  نةف وارتصرررررررال ن ن المورررررررت مإ ن والموظإ ن 

 ال موم  نف وكإطا توطم ع ك  مباشر مو   ر مباشر في مكافحة الإواد والبطء اإلدار .

 حقوق الفئات الضعيفة -جيم 

 أة والمساواة بين الجنسين والتمكينالمر   

من ررررررر خ مكومة ننن الم طد الو ني لإمرمة وقامب نت رررررررت إه. ويتمتع الم طد في ت رررررررك إته الجديدة   -114
 مكثر ف الية. اج عال خصية ار تبارية وارستقال المالي ودامتيا اخ هامة متا يتمكن من د م المرمة د م

 ن المرمة واسرررررررررررررتتال ال ا د الديمترافي في منطقة الورررررررررررررام   ويجر  تنإ ذ م ررررررررررررررو  اقإيمي لتمك -115
تتمث  في  اج الا الت ج   عالتحول الديمترافي وتحق   مهداد موسررررررررررع نطاقاج (. ويطدد  موم2020-2024)

 اتامة ارستإادة من ال ا د الديمترافي والحد من موجه  دم المواواة ن ن الجنو ن في البإدان الموتإ دة.

سرررررررررررنة( والنوررررررررررراء.  24-10اخ الر يورررررررررررياخ من الم ررررررررررررو  هن المراهقاخ والإتياخ )والمورررررررررررتإ د -116
والموررررررتإ دون   ر المباشرررررررين هم األ إالف والورررررركان الن ررررررطونف والمطن ون في قطا  الصررررررحةف والقا مون  
ع رررررررررررررر ون الحوكمررةف والمجتمع المرردنيف والمجتم رراخ المحإيررة القررا ررديررةف والقررادة الرردين ون. ومن ،ال هررذا 

 ف مققب مكومة ننن نتا   هامة.الم رو 

 وت م  األن طة التي تم انجا ها ما يإي: -117

 اعقاء الإتياخ في المدارس عإر  ت ييي مطاراتطن؛ •

 ان اء وت ت   مرتد ال ا د الديمترافي. •

 :( 9) م ث النتا  ومن   -118

اج شررررررررررررررراعرر   31,970في المرردارس واج  شررررررررررررررراعرر   30,240شرررررررررررررربرراع اسررررررررررررررتإررادوا )عمن ف طم    62  210 •
 المدرسة(؛ ،ارج

 لإم إم ن استإادوا من مختإ  التدريباخ؛اج مدرد  1 530 •

من القادة ال رررررررررررباع والإا إ ن في مجال الرترررررررررررد في الم سررررررررررروررررررررررراخ اسرررررررررررتإادوا من اج قا د 770 •
 التدريباخ؛ مختإ 

 قانإة استإدن من مختإ  التدريباخ؛ 5 000 •

 .استإادوا من مختإ  التدريباخاج ديني اج   يم 3 080 •

سرررياق تمك ن المرمةف واترررإب الحكومة سرررياسرررتطا المت إقة عار تمان البال  الصرررتر في ا ار  وفي  -119
 مبادرة مر يا.

لذل ف يوفر التدرير   اج  وتقوم آلية التنإ ذ  إا اإلنإاق ورد التكاليف عالوسررررررررررررررا   اإللكترونية. ود م -120
 المالي الرقمي لإموتإ دين.

 50  001مة لإمرمإة الثانية المت إقة عالمبال  التي تتراوح ن ن ال رررررروط الا  اج وو ررررر ب الحكومة ميرررررر  -121
 فرن  من فرنكاخ الجما ة المالية األفريقية. 100 000و
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من فرنكاخ الجما ة المالية اج  فرنك  12,420,364,385ف تم ترررررررررررررررد  2022ميار/مايو   3ومتا   -122
 (3في جميع منحاء األرا ي الو نية. )انظر المرف  اج شخص 239,025األفريقية واستإاد من البرنام   

وداإل رررافة الا ذل ف م رررإي الطاعع الم سررروررري  إا ،إية م نية عال ررر ون الجنورررانية والب ئة في   -123
 الجوان  الجنوانية.الو اراخ. كما و  ب  إا الص  د الو ني م يانية ترا ي 

 األطفال  

تواترررررر  ننن تإ    قانونطا الخاص عالطإ . وا تمدخ ،طة  م  ثانية لتنإ ذ سررررررياسررررررتطا الو نية   -124
 (.2025-2021لحماية الطإ  )

 وت م  اإلجراءاخ المتخذة من مج  مماية الطإ  ما يإي: -125

مكالمة   72,490( الذ  سرررررررج   138  :ان ررررررراء وت رررررررت   ،ط مورررررررا دة الطإ  )الخط األ،ررررررررر •
 ؛مكالمة شطرياج  3,000ف عم دل 2022آذار/مارس  31 متا

 مظر ال قاع البدني في الوسط المدرسي؛ •

ر واألسرررررررة ومنع ارتجار عالب ررررررر   • ت ييي وتوسرررررريع نطاق ،دماخ المكت  المركي  لحماية الُقصررررررا
 لت م  منا   م،را؛

 ان اء الط ئة المركيية لإتبني  إا الص  د الدولي؛ •

انرام اتإاقاخ ت اون مع تو و ودورك نا فاسررررررررررررررو ودإدان م،را في المنطقة دون اإلقإيمية لمكافحة  •
 ارتجار عاأل إال واستتالطم اقتصاديا؛

 مع  واج األ إال؛اج مواتإة ممإة  دم التوامل مطإق •

 الصحي؛في المجال اج  الوماح عم إن ن جدد  ن الموال د: القاناخ الإواتي تإق ن تدريب  •

 مواتإة  مإياخ الت داد اإلدار  لتحديد هوية األشخاص؛ •

 رقمنة ه ئاخ توج   وثا   الحالة المدنية؛ •

 ايجاد مسر مريإة/مسر كافإة ل  إال الذين فقدوا الحماية األسرية؛ •

 مواتإة ت ييي نناء قدراخ الجطاخ الإا إة في سإوإة مماية الطإ ؛ •

ت إقة عاألسررررررة والمرمة والطإ  الم ي  نتطب   شررررربكي ي رررررتت  ان ررررراء النظام المتكام  لإبياناخ الم •
 لإلن اش ارجتما ي؛اج مركي  85 في

فتاة م ر ررة لإخطر و/مو  ررحية    4,856ف عمن ف طم 2019في  ام    إاج   8,763ر اية ود م  •
 ؛2018فتاة في  ام  3,664منطن   إاج  5,888 ن ف مقارنة عما مجمو ه 

مقوق اإلنورررررررانف ند م من م ررررررررو  د م تحوررررررر ن الوترررررررول الا تنظيم  يادة قانونية في مجال   •
ال دالة والمورررررررررراءلةف وقد تناولب موا رررررررررريع تت إ  عاليواج المبكر و م  األ إال وال قاع البدني 

 وال ن  وارتجار عالب ر وما الا ذل .

   نطم مو األ إال مجطولي األنوين. وقد مذنب الحكومة عالتصريل عاأل إال المتخإا -126

 مإيرة   360و يمرا يت إ  ع مر  األ إرالف مجرخ المرديريرة ال رامرة لإ ررررررررررررررتر  ومرديريراخ المحرافظراخ   -127
.  م إال من مسوم مشكال  م  األ إال   (4) ومسإرخ  مإياخ التإتيش هذه  ن سح  مرد ة .  2019  في  ام تإتيش  
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ح  منطمفي مسررررررررر    إاج  2 836  ف تم امصررررررررراء2020وفي  ام   . إاج   38  وم مشررررررررركال  م  األ إال وسرررررررررُ
 .( 10) (2022المديرية الو ارية لإ م  والوظيإة ال امة  - )المصدر: المديرية ال امة لإ م 

 األشخاص ذوو اإلعاقة  

  2017ميإول/سربتمبر    29الم رخ  06-2017يجر  تروخ وا تماد المراسريم التطبيقية لإقانون رقم  -128
 والمت إ  عحماية وت ييي مقوق األشخاص ذو  اإل اقة.

لحماية األشخاص ذو  اإل اقة وُ ي  عإن اء مراكي اج وداإل افة الا ذل ف و  ب الدولة نرنامج -129
 تنو   لإلدماج في ك  و ارة.

ء اتخاذ الترت باخ الا مة لتيور ر وترول األشرخاص ذو  اإل اقة  ن  ري  اررتقااج  ويجر  ميرر  -130
 عالمباني ال امة الا موتوا القوا د والم اي ر الدولية.

 كبار السن   

تررررري  م ررررررو  قانون في انتظار ا تماده من مج  تررررررم ن ممكام البروتوكول اإل رررررافي ع ررررر ن  -131
 المونع ن المإح  عالم ثاق األفريقي لحقوق اإلنوان وال  وع في القانون الدا،إي.

 م ن لت ييي رمس المال الب رررر  لكبار الورررن الذين ي مإون في  ويخصرررص  نصرررر التقا د في الت  -132
 القطا    ر الرسمي.

 وعديمو الجنسيةًا المهاجرون والالجئون والمشردون داخلي  

 توات  ننن جطودها لرمان امترام مقوق ال مال المطاجرين. -133

ف اسررررررررررترررررررررررافب  2021 إا مرا رررررررررر طا. وفي  ام اج رجئ   1,881ف كان في ننن  2020وفي  ام  -134
 ر سررريمامن نورك نا فاسرررو. وي م  البإد  إا ت ييي ممايتطم وتحوررر ن ظروفطم المعي ررريةف اج رجئ  140 ننن

 عالمواواة في الحصول  إا الت إيم والريا ة والميايا الصحية والتوظيف والميايا ارجتما ية.

 وية.ومم   الا البرلمان م رو  قانون ع  ن و ع الاجئ ن و ديمي الجن  -135

 تنفيذ توصيات االستعراض السابق -رابعاً  

واجه التنإ ذ الإ إي لتوتررياخ الدورة الثالثة لاسررت را  الدور  ال ررام  ع ا الصرر وداخ ولكنه  -136
 متاح تحق   نتا   هامة استمدخ منطا ع ا الممارساخ الج دة.

 الم مولة عالتقرير:و يما يإي موجي إلجراءاخ التنإ ذ المتخذة ،ال الإترة  -137

 الصكوك الدولية والتعاون مع اآلليات  - ألف 
 ( 31-118و 30-118و 11-118إلى   1-118)التوصيات 

 (.2واتإب ننن انرمامطا/تصديقطا  إا  دة تكوة دولية لحقوق اإلنوان )انظر الصإحة  -138

الترررر ،ر ف -139 ترررردارة  وتم  التي مرررر  مو رررردهررررا.  الرررردوريررررة  التقررررارير  مررررب جميع  دِع التقرير  وقررررُ تقررررديم  ي 
 .الثالث الدور  

 قدمب التقارير التالية:اجف وفي سياق الت اون مع الط ئاخ المن  ة عموج  م اهداخ مير -140
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 التقرير األولي والدور   ن تنإ ذ اتإاقية القراء  إا جميع مشكال التم  ي ال نصر ؛ •

 قتصادية وارجتما ية والثقا ية؛ التقرير الدور  الثالث  ن تنإ ذ ال طد الدولي الخاص عالحقوق ار  •

التقرير الدور  الثالث  ن تنإ ذ اتإاقية مناهرررة الت ذي  و  ره من  ررروع الم امإة مو ال قودة  •
 القاسية مو الاانوانية مو المط نة؛

 التقارير الدورية الوادس الا ال اشر  ن تنإ ذ الم ثاق األفريقي لحقوق اإلنوان وال  وع؛ •

األولي  ن تنإ ذ البروتوكول المإح  عاتإاقية مقوق الطإ  ع  ن نرررر ررررع األ إال واستتال التقرير   •
 األ إال في البتاء وفي المواد اإلعامية؛

التقرير األولي  ن تنإ ذ البروتوكول المإح  عاتإاقية مقوق الطإ  ع رررررررررر ن اشررررررررررتراة األ إال في   •
 المنا  اخ الموإحة؛

 الم ثاق األفريقي لحقوق الطإ  ورفاهه.التقرير الدور  الثاني  ن تنإ ذ   •

 وتنتظر ننن د واخ من ه ئاخ ت اهدية م،را ل ر  تقارير لم تقدم ع د. -141

 المؤسسة الوطنية لحقوق اإلنسان   -باء 
 ( 28-118و 126-118و 81-118و  29-118إلى   13-118)التوصيات من 

  م رراء الم سرورة من ِقب  مقرانطمف من مج  ت رت   م سرورة ننن الو نية لحقوق اإلنورانف انُتخ -142
 و  نوا ومدوا اليم ن ممام المحكمة الدستورية.

وتتمتع الم سوة عارستقال اإلدار  والمالي ويتمتع م راؤها نب ا ارمتيا اخ والرماناخ  د   -143
 المامقة القرا ية في ممارستطم لوظا إطم و يما يت إ  نطا.

فرن  من فرنكاخ الجما ية المالية   570,000,000ية الورررررررنوية قدره  ولطا مقر وا تماد في الم يان  -144
ف تبإ  مخصرررررررررصررررررررراخ  2022و  2021. وفي ا ار الورررررررررنت ن المال ت ن  2020األفريقية منذ الورررررررررنة المالية 

 فرن  من فرنكاخ الجما ية المالية األفريقية. 600,000,000م يان تطا  

 حقوق الفئات الضعيفة -جيم 

 حقوق المرأة  
  142-118و  132-118و  129-118و  128-118و  126-118و  81-118و  29-118)التوصااايات    

 (159-118و 149-118و 145-118و

من ررررررررر خ ننن الم طد الو ني لإمرمة وهو م سرررررررررورررررررررة اجتما ية و إمية  امة تتمتع عال رررررررررخصرررررررررية   -145
مطوريةف في ال م  ار تبارية وارسرررررتقال المالي. وتتمث  مطمة الم طد الخا رررررع لوتررررراية مكت  ر يس الج

من مج  النطو  الوررياسرري وارقتصرراد  وارجتما ي والقانوني والثقافي عالمرمة في المجال ن ال ام والخاص  
  إا الوواءف ومكافحة جميع مشكال التم  ي وال ن   د المرمة والإتاة.

الح  في التقا ري اج وله دا رة اسرتما  وإناخ ع ر ن م مال التم  ي مو ال ن   رد المرمة. وله ميرر  -146
 ع  ن هذه الوقا ع.اج مدني اج وارنتصاع  رف

والم طرد الو ني لإمرمة هو اجن منتردا لإت رررررررررررررراور مع منظمراخ المجتمع المردني ال رامإرة من مجر    -147
 النطو  عالمرمة ومماية المرمة والإتاة.
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 ودطذه الصإةف يقوم عما يإي: -148

 م م جميع مشكال التم  ي  د المرمة والإتاة؛است را  اشكالية جميع مشكال ال ن ف ود ك   •

 المبادرة الا الدراساخ والبحو  في هذا المجال وإجراؤها؛ •

الم ررراركة في و رررع الورررياسررراخ وارسرررتراتيجياخ والخطط ودرام  ال م  الرامية الا مماية المرمة  •
 والإتاة والنطو  نطما في ننن؛

 تنظيم مكافحة جميع مشكال التم  ي  د المرمة؛ •

اذ اجراءاخ تو ية ل امة الجمطور ود ا الإئاخ الموررررتطدفةف عالت رررراور مع الو ارة المورررر ولة اتخ •
  ن ال م  ارجتما ي.

ويت اون الم طد مع الطياك  ال امة والخاتررررررةف الو نية والدولية التي توررررررطم من ررررررطتطا في انجا    -149
جطاخ اتصررررررررال في المحافظاخ والجما اخ المحإية والدوا ر وفي   100ف سررررررررُي  ن  2022مطمته. وفي  ام 

 اإلداراخ ال امة والخاتة وفي مماكن الت إيم والتمرن والتدري .

فرنررر  من فرنكررراخ الجمرررا يرررة المررراليرررة   777,422,000مرررا تقرررديره    2022وتبإ  م يان تررره ل رررام   -150
 ن  الجنواني.األفريقية. وداإل افة الا ذل ف له تندوق لموا دة  حايا ال 

ف تإقا الم طد عالإ   ما يييد  2021ميإول/سررررررربتمبر   1ومنذ ت   ن الر يورررررررة واألم نة التنإ ذية في   -151
مررالررة(ف وال ن    25مررالررة( عحررارخ ال ن  النإورررررررررررررري )  73( شرررررررررررررركواف يت إ  م ظمطررا )100 إا مررا ررة )

مالة(ف وال ن   رررررررد   11  )مالة(ف وال ن  المت إ  عالم را 12مالة(ف ورفا دفع النإقة ) 15) الجورررررررد 
 منطا ممكام ادانة. 5مالة  إا المحاكمف تدرخ في  29مارخ(. وقد  ر ب  10قاتر )

كررانون   20الم رخ    11-2021ولمكررافحررة ال ن   رررررررررررررررد المرمة والإترراةف ا تمرردخ ننن القررانون رقم   -152
س جنس األشرررررررخاص  والمت إ  عاألمكام الخاترررررررة عقمع الجرا م المرتكبة  إا مسرررررررا  2021األول/ديورررررررمبر 

ومماية المرمة. وي اق  هذا القانون  إا مف ال التحرش الجنورررررررررررررريف وار تداء الجنورررررررررررررريف واليواج المبكرف  
 واليواج القور ف وت ويه األ راء التناسإية لإلنا ف وال ن  ال ديد  د المرمة مو الإتاةف وما الا ذل .

 حقوق الطفل    
 (180-118 إلى 160-118و 158- 118إلى  150-118)التوصيات 

 من التقرير( 20و 19)انظر الصإحت ن 

 حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة    
 (191- 118إلى  187-118)التوصيات 

 من التقرير( 20 )انظر الصإحة

 التشريع الوطني  -دال 
 ( 85-118و 83-118و 80- 118و 42-118إلى   32-118و 30-118)التوصيات 

الجنرا يف الرذ  يترررررررررررررررمن م ظم ممكرام ارتإراقيراخ الردوليرة المت إقرة عحقوق  ا تمردخ ننن قرانونطرا   -153
 اإلنوان. وتت إ  األمكام الجديدة عما يإي:

 ت ريف وقمع الت ذي  وارتجار عاألشخاص وال ن  الجنواني؛ •
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  دم وجود م  اشارة الا  قودة اإل دام؛ •

 امدا  ،دمة المجتمع ك قودة اتامية؛ •

 وما الا ذل . •

   م رو  قانون جديد لإجنوية وهو ق د ار تماد.وقد تي  -154

 (.6الا  3وترد م اه قا مة القوان ن الم تمدة ،ال الإترة المرجعية )انظر الصإحاخ  -155

 الحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية  -هاء 
 ( 131-118و 125-118إلى   92-118و 52-118إلى   44-118)التوصيات 

(. وقررد مثر هررذا البرنررام   إا جميع قطررا رراخ  2021-2016)  نرنررام  ال مرر  الحكومي  تم تنإ ررذ -156
الحياة ارقتصررررادية وارجتما ية والثقا ية. ويتماشررررا مع مهداد التنمية الموررررتدامة و،طتي ارتحاد األفريقي 

 .2063و 2040ل امي 

 و إا وجه الخصوصف متاح نرنام  ال م  تحق   النتا   التالية: -157

   في م اريع كبرا ُمطيِكإة في جميع الجما اخ المحإية؛ال رو  •

آ،ر من اج  اتررررررررررررام 53من اإلترررررررررررراماخ ذاخ األولوية عاإل ررررررررررررافة الا اج  اتررررررررررررام 77تنإ ذ   •
 في الما ة؛  85اإلتاماخ التي لم تكن مقررة في ،طة ال م  الو نية وذل  عم دل انجا  قدره  

من الم رررراريع ذاخ األولوية التي تم  اج  م رررررو   299و ( 11) ر يوررررياج اج  م رررررو   45ال رررررو  في تنإ ذ   •
 تحديدهاف واجثار مإموسة في جميع قطا اخ األن طة.

في   38,1مع م دل انجا  قدره    في الما ة 86,2ويقدر م دل ال رررو  في جميع الم رراريع ننورربة  -158
تيايررررد  . وتترررر ثر جميع الط ئرررراخ ارجتمررررا يررررة ع رررررررررررررركرررر  م2020كررررانون األول/ديوررررررررررررررمبر    31في    المررررا ررررة

 المنإذة. عاإلجراءاخ

 الحق في الوصول إلى العدالة  -واو 
 ( 64-118و 62-118و 61-118)التوصيات 

 إا تحوررررر ن سرررررب  الوترررررول الا ال دالة وتقري  ال دالة من المتقا ررررر نف وسررررر ب ننن  اج مرتررررر  -159
 ( محاكم جديدةف وهي:5،ريطتطا القرا ية من ،ال ت ت   ،مس )

 محكمة تدق   الحواعاخ؛ •

 محكمة قمع الجرا م ارقتصادية واإلرهاع؛ •

 المحاكم ارنتدا ية في كومي وداسا ومارنإ  . •

ع رررررررررر ن تحديث   2020نيورررررررررران/منري    23الم رخ   08-2020وا تمدخ ننن ميرررررررررررا القانون رقم  -160
جمإة   ال دالةف الذ  جاء عال ديد من الجوان  المبتكرة لإت ج   عإترردار قراراخ المحاكم. ويمكن اإلشررارة في

 ممور الا ما يإي:
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امكانية امالة ع ا األ مال اإلجرا ية عالوسرررررررا   اإللكترونية )الطإ  ارسرررررررتطالي لرفع الد وا  •
(ف وتبإي  األمر عالحررررررررور الا المد ا  إيهف 3واألمر عالحررررررررورف وإجراء ارسرررررررتئناد )المادة 

 (؛5-768وإمالة الت ق باخ )المادة 

 (؛8-768ة المراف ة )المادة تبادل المذكراخ واألدلة قب  جإو •

 (؛604من المادة  18الحد من  دد اإلمارخ )الإقرة  •

 (؛6-786و 1-588و 588ت   ر آجال نط  القا ي عقراراخ المحكمة )المواد  •

 (؛12ف الإص  األولف المادة 2ان اء مكت  ارشاد المتقا  ن في ك  محكمة )الباع  •

يح إوا ك   ام م إوماخ امصرررررررررررا ية  ن ن ررررررررررراط  ارلتيام المإرو   إا رؤسررررررررررراء المحاكم ع ن  •
تحديد  دد القرايا التي تم البب ف طا والقرايا التي ر تيال ق د النظرف ومج    ر سيماالمحاكمف و 

 ( وما الا ذل .7ف المادة الثانيف و بي ة القراراخ )الإص  النظر في القرايا

 ظروف االحتجاز  -زاي 
 ( 191-118إلى  86-118و 82-118، و76-118إلى   65-118)التوصيات 

 (11و 10 واتإب ننن اتاماتطا لتحو ن ظرود ارمتجا . )انظر الصإحت ن -161

 نوع الجنس والمساواة  -حاء 
 ( 144-118و 143-118و 139-118و 134-118و 130-118)التوصيات 

كذا تقر  دلب ننن قانونطرا األسرررررررررررررراسرررررررررررررريف ع يرة تحورررررررررررررر ن تمث ر  المرمة في الجمعيرة الو نيرة. وه -162
اج مق د 24لصرالل المرمة. ويخصرص قانون ارنتخاعاخ اج  ايجاني اج  الجديدة من القانون المذكور تم  ي  26 المادة
 .مصراج  لإنواء

ودنإس المنط ف  دلب مدونة األموال ال رخصرية واألسررة. ومن األمكام الجديدة التي ممدثطا هذا  -163
الجررديرردة ل عرراء واأل إررال البررالت ن  يمررا يت إ  عررإمكررانيررة    6القررانون الخيرراراخ المختإإررة التي تتيحطررا المررادة  

 ا افة لق  المرمة الا ارسم ال ا إي.

 تنظيم منتدا و ني لتوريع ت إيم الإتياخ. 2022مارس /وداإل افة الا ذل ف تم في آذار -164

   تسجيل المواليد -حاء 
 ( 186-118إلى   181-118)التوصيات 

تواتررررررر  ننن  مإياخ الت داد الوررررررركاني لتحديد هوية األشرررررررخاص ع ية تيويد البإد عقا دة نياناخ  -165
 موثوق نطا ويمكن استخدامطا في تنظيم ارنتخاعاخ.

 اخ توج   الموال د من ،ال:وتوتمر اجراء -166

 رقمنة ه ئاخ توج   وثا   الحالة المدنية؛ •

 في المجال الصحي؛اج  الوماح عم إن ن جدد  ن الموال د: القاناخ الإواتي تإق ن تدريب  •

 امدا  شطادة األنوة؛ •

 .يوماج  30ع د مج    امكانية التصريل عالموال د •



A/HRC/WG.6/42/BEN/1 

GE.22-17680 28 

 القيود والتحديات -خامساً  

 مداخ من تد،  الدولة. تنإ ذ التوتياخ ت وداخ شتام اقب  -167

 ف تت إ  ال قباخ األ،را القا مة عما يإي:19-وداإل افة الا التحدياخ المت إقة عجا حة كوف د -168

 النقص في الموارد الب رية والمادية والمالية؛ •

  دم سن ع ا المراسيم التطبيقية؛ •

يةف والجط  عالنصرررررروص الورررررراريةف وانخإا  موررررررتوا اسررررررتمرار الق ود ارجتما ية الثقا يةف واألم •
 ت إيم ع ا الوكان؛

النقص في الموارد الا مة لر اية األ إال الذين يعي رررررررررون في مو رررررررررا  ترررررررررعبة واألشرررررررررخاص   •
 اإل اقة؛ ذو  

 تإاوخ تتطية اإلنترنب في اإلقإيم؛ •

     انتاج الطاقة الكطردا ية؛ •

 ؛الوجون ا ادة اإلدماج ارجتما ي المطني لنيرء  •

 ت ييي مقوق كبار الون؛ •

 تت ر المناخ. •

لإصرررررررررررررر ودراخ التي تواجططرا ننن ومحردوديرة مواردهراف يجر   إا ننن من ت ي  ت راونطرا مع اج ونظر  -169
 شركا طا من مج  امترام التياماتطا في م دان مقوق اإلنوان  إا نحو مفر .

ة ارقتصرررررررررررررررراديرررة وارجتمرررا يرررة لإبإرررد وتت إ  التحرررديررراخ التي يت  ن مواجطتطرررا عرررالت ج ررر  عرررالتنميررر  -170
 ،ال: من

 ت ييي الديمقرا ية وسيادة القانون والحوكمة الرش دة؛ •

 الو ي الا امدا  تحول هيكإي في ارقتصاد؛ •

 النماء الموتدام في الرفاه ارجتما ي لإوكان؛ •

 ت ييي مكافحة الراديكالية والتطرد ال نيف واإلرهاع؛ •

الو نيرة لحقوق اإلنوررررررررررررررران نتيويردهرا عرالموارد المراليرة ت ييي قردراخ الترد،ر  لردا الم سررررررررررررررورررررررررررررررة   •
 لت ت إطا. الكا ية

األولويااات والممااارسااااااااااات الجياادة وااللتزامااات الراميااة إلى تحساااااااااين حااالااة  -سادساً  
 اإلنسان حقوق 

 االولويات -ألف 

 وتت إ  عما يإي: -171

 اتاح مدرسة ننن؛ •
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 اتاح النظام الصحي؛ •

 التدريجي لإظرود المعي ية لإوكان؛الو ي الا التحو ن  •

 تثم ن الإن والثقافة والصنا ة التقإ دية. •

 الو ي الا ان اء البنية التحتية األساسية الررورية لإتنمية ارجتما ية وارقتصادية؛ •

 الحد من موجه  دم المواواة ارجتما ية والجنوانية؛ •

 النطو  عالمرمة؛ •

 ت ييي ال م  الا   لإنواء وال باع؛ •

 مماية األشخاص ذو  اإل اقة وكبار الون؛ •

 والامركي ؛    رورة ان اء نظام لجمع وتحإ   نياناخ وم شراخ مقوق اإلنوان  إا الص  دين الو ني  •

 ت ييي ت ميم الوتول الا ال دالة المنصإة؛ •

 .ا داد وثيقة لإوياسة الو نية في مجال ت ييي مقوق اإلنوان وممايتطا •

 الجيدةالممارسات   -باء 

 لتحو ن التمتع الإ إي عحقوق اإلنوانف و  ب ننن مبادراخ منطا: -172

ان رراء ومداخ لإ رر ون الجنوررانية في الو اراخ وم سررورراخ الدولة نطدد تطوير ثقافة مقوق المرمة  •
 دا،  اإلدارة ال امة؛

 التوسيع التدريجي لإمطا م المدرسية؛ •

 رقمنة الوتول الا اجراءاخ و،دماخ م  نة؛ •

 الت م ن الصحي لإإقراء المدق  ن و  ر المدق  ن؛ امدا  •

 اتدار مواد تردوية لإتثقيف في مجال مقوق اإلنوان وتحديثطا عانتظام؛ •

 اتدار تقرير ك  سنة  ن مالة مقوق اإلنوان وتقارير مخصصة ومإصإة؛ •

 تيا ة التقارير وتقديمطا الا الط ئاخ المن  ة عموج  م اهداخ؛ •

لمجتمع المدني والبرلمان  ن والجطاخ الإا إة القرررررررا ية ولجنة ننن  اشررررررراة واسررررررت ررررررارة منظماخ ا •
 لحقوق اإلنوان في جميع مرام  ا داد التقرير الراعع لاست را  الدور  ال ام .

 االلتزامات -جيم 

 لإتصد  لإتحدياخ  إا النحو الما مف ستتخذ ننن تدان ر من مج  القيام عما يإي: -173

ط ئاخ المن رررر ة عموج  م اهداخ واإلجراءاخ الخاتررررة وارسررررت را   تنإ ذ توتررررياخ ومقرراخ ال •
 الدور  ال ام ؛

 ال م   إا ت ييي الت اون مع األمم المتحدة واجلياخ اإلقإيمية لحقوق اإلنوان؛ •

 ال م  من مج  ارمترام ال المي لحقوق اإلنوان. •
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 التوقعات في مجال التعاون  -سابعاً  

م التيامراتطرا الردوليرة في مجرال مقوق اإلنوررررررررررررررران وال مر  الردؤوع  إا ت كرد ننن ارادتطرا في امترا -174
 تحو ن الظرود المعي ية لوكانطا.

( من ،ال  2026-2021ولطذا الوب  تد و الا الت اون الدولي لتنإ ذ نرنام   مإطا الحكومي ) -175
 توف ر الد م التقني و/مو المالي لما يإي:

 التقرير الراعع لاست را  الدور  ال ام ؛تنإ ذ التوتياخ الواردة في  •

 نناء قدراخ الإجنة الو نية لمتاع ة تنإ ذ الصكوة الدولية؛ •

 ت ت   لجنة ننن لحقوق اإلنوان؛ •

 ت ييي الخدماخ ارجتما ية األساسية؛ •

 ت ييي مكافحة الراديكالية والتطرد ال نيف واإلرهاع؛ •

 التثقيف في مجال مقوق اإلنوان؛ •

 اتاماخ ناجحة في قطا اخ ال دالة والصحة والت إيم.اجراء  •

ولررررررمان مورررررن متاع ة تنإ ذ المامظاخ الختامية والتوترررررياخ الصرررررادرة  ن ه ئاخ الم اهداخ   -176
 و ن ارست را  الدور  ال ام ف من الا م ت ييي قدراخ الجطاخ الإا إة.

من مج  و رررررررررع الورررررررررياسررررررررراخ ال امة   و اوة  إا ذل ف يإيم تدري  الجطاخ الإا إة عاسرررررررررتمرار -177
 الا نط  قا م  إا مقوق اإلنوان.اج وتنإ ذها استناد

 الخاتمة  

 ن التقدم المحر  منذ ارسرررررررررررررت را  األ، ر وي ر  التحدياخ التي اج يقدم هذا التقرير  ر ررررررررررررر  -178
 تواجططا جمطورية ننن في الوفاء عالتياماتطا في مجال مقوق اإلنوان.

 امطا عمواتإة الجطود الرامية الا ت ييي تإ  الحقوق وممايتطا.وت كد ننن التي  -179

ولرذلر ف فرإن المجتمع الردولي مرد و الا مواتررررررررررررررإرة د م ننن في جطودهرا الراميرة الا ت ييي ثقرافرة  -180
 مقوق اإلنوان وإدماجطا في الوياساخ ال امة وتثقيف الوكان في مجال مقوق اإلنوان.

Notes 
 

 1 Article 15 nouveau. 

 2 Article 26 nouveau. 

 3 Article 41 nouveau. 

 4 Article 56 nouveau. 

 5 Article 45 et 80 nouveaux. 

 6 Article 157 nouveau. 

 7 Article 151 nouveau. 

 8 Source : INSAE ; EHCVM 2019. 

 9 Source : Rapport d’activité SWEDD (2020). 

 10 Direction Départementale du Travail et de la Fonction Publique. 

 11 Voir PAG (2016-2021). 
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