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  جملس حقوق اإلنسان 
  الفريق العامل املعين باالستعراض الدوري الشامل

   العاشرةالدورة 
  ٢٠١١فرباير / شباط٤ -  يناير/ كانون الثاين٢٤جنيف، 

) ج(١٥دته املفوضية السامية حلقوق اإلنسان، وفقاً للفقـرة         موجز أع     
  ٥/١من مرفق قرار جملس حقوق اإلنسان 

  *النيجر    

 إىل عمليـة    )١(من أصحاب املصلحة   ةتسع املقدمة من    للورقاتهذا التقرير هو موجز       
جملـس  وهو يتَّبع هيكل املبادئ التوجيهية العامة اليت اعتمدها         . االستعراض الدوري الشامل  

وال يتضمن التقرير أي آراء أو وجهات نظر أو اقتراحـات مـن جانـب               . حقوق اإلنسان 
مفوضية األمم املتحدة السامية حلقوق اإلنسان، وال أي حكم أو قرار فيما يتصل بادعاءات              

وقد ذُكرت بصورة منهجية يف حواشي هناية النص مراجع املعلومـات الـواردة يف              . حمدَّدة
أما االفتقار إىل معلومات    . ي قدر اإلمكان على النصوص األصلية دون تغيري       التقرير، كما أُبق  

عن مسائل حمددة أو إىل التركيز على هذه املسائل فقد يعزى إىل عدم تقدمي اجلهات املعنيـة                 
وتتاح على املوقع الشبكي للمفوضية الـسامية حلقـوق         . معلومات عن هذه املسائل بعينها    

وقد روعي يف إعـداد هـذا     . يت تتضمن مجيع املعلومات الواردة    اإلنسان النصوص الكاملة ال   
  .التقرير أن دورية االستعراض يف اجلولة األوىل هي أربع سنوات

__________ 

 .رمجة التحريرية باألمم املتحدةمل حترر هذه الوثيقة قبل إرساهلا إىل دوائر الت  *  
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  واإلطاراألساسيةاملعلومات   - أوالً  

  نطاق االلتزامات الدولية  -ألف   
 أشارت رابطة الدفاع عن حقوق الطفل يف النيجر أن البلد وقّع على العديـد مـن                 -١

          الصكوك القانونية الدولية واإلقليمية املتعلقة حبقوق الطفل وصّدق عليها، بيـد أن الدولـة             
ال ختصص املوارد الالزمة الكفيلة بإنفاذ أحكام هذه االتفاقيات وخمتلف التوصيات الصادرة            

   .)٢( خمتلفةصدقت عليه من صكوكعن جلنة حقوق الطفل، رغم ما 

 أن  النيجـر املنظمات غري احلكومية والرابطـات النـسائية يف         وأفادت هيئة تنسيق      -٢
الربوتوكول االختياري التفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييز ضد املرأة مل حيظ إال بدعم              

. قليل من النائبات يف الربملان، ومل حيظ الربوتوكول إال برتر قليل من املعلومات أثناء املناقشة              
وكـان  . تردداً يف التصديق على هذه االتفاقية بإبداء حتفظات        احلكومة من جهتها     وأظهرت

 بني منظمات اجملتمع املدين يف العمل من أجل الدفاع على سحب التحفظـات              التنسيق قليالً 
  .)٣(على االتفاقية والتصديق على الربوتوكول

وأعربت منظمة العفو الدولية عن قلقها إزاء عدم إدراج جرمية التعذيب يف قـانون                -٣
 من اتفاقية مناهضة التعذيب اليت انـضمت  ٤ وفقاً ملا تنص عليه املادة  ١٩٦١العقوبات لعام   

  .)٤(إليها النيجر

  اإلطار الدستوري والتشريعي  -باء   
ـ   مل يعد   أفاد املرصد الوطين حلقوق اإلنسان واحلريات األساسية أنه           -٤ ر لـدى النيج

  األمـر القانوين خاضعاً ألحكام      اإلطار أصبح، حيث   ٢٠١٠فرباير  / شباط ١٨دستور منذ   
 والذي يتعلق بتنظيم السلطات العامة أثناء       ٢٠١٠فرباير  / شباط ٢٢ املؤرخ   ٠١-٢٠١٠رقم  

. ٢٠١٠مـارس   / آذار ٣٠ املـؤرخ    ٠٥-٢٠١٠املرحلة االنتقالية، بعد تعديله باألمر رقم       
تكفلها الدولة جلميـع    وأعلنت سلطات النيجر االنتقالية التزامها بالقيم واملبادئ العاملية اليت          

وفضالً عن ذلـك، تؤكـد      . املواطنني، دون متييز قائم على نوع اجلنس أو العرق أو الدين          
وجتسد العديد من النصوص ذات الطابع التشريعي أو التنظيمي حقوق اإلنسان واحلريـات             

  .)٥(الواردة يف الصكوك القانونية اإلقليمية والدولية
دستور النيجر  قد أمعنت يف تقويض      إىل أن السلطات     وأشارت منظمة العفو الدولية     -٥

حل الـرئيس   مث  ،  ٢٠٠٩مايو  /ففي أيار . )٦(ومؤسساهتا الرئيسية يف السنوات القليلة املاضية     
.  وتوىل سلطات اسـتثنائية ٢٠٠٩يونيه  /السابق الربملان، وحل احملكمة الدستورية يف حزيران      

العمل بالدستور وُعلّق ة عسكرية بالرئيس    ، أطاح انقالب قادته طغم    ٢٠١٠فرباير  /ويف شباط 
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كما حلت اإلدارة اجلديدة احلكومة، ووعدت بوضع دستور جديد         . ١٩٩٩اجلاري منذ عام    
، ٢٠١١مـارس   /، والتزمت بتنظيم انتخابات حرة وشفافة قبـل آذار         بشأنه استفتاءُيجرى  
العفو الدولية بـأن    وأفادت منظمة   . )٧( بأال يترشح الزعماء اجلدد هلذه االنتخابات      وتعهدت

، جيدد تأكيد اعتراضه علـى      ٢٠١٠مايو  /مشروع الدستور، الذي أعدته جلنة خرباء يف أيار       
النظام الدكتاتوري واإلفالت من العقاب والفساد واحملاباة وتأكيد التزامه باإلعالن العـاملي            

ويل اخلـاص   حلقوق اإلنسان، والعهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية، والعهد الد         
باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية، وبامليثاق األفريقي حلقوق اإلنـسان والـشعوب           

  .)٨(وبروتوكول اجلماعة االقتصادية لدول غرب أفريقيا املتعلق بالدميقراطية واحلكم الرشيد

  اإلطار املؤسسي والبنية األساسية حلقوق اإلنسان  -جيم   
أن النيجر متر مبرحلة انتقالية جديدة وأهنا ُحرمت مـن           ١الورقة املشتركة    تالحظ  -٦

، رغم ما هلا من مؤسسات تضمن تعزيـز حقـوق           ٢٠١٠فرباير  / شباط ١٨دستورها منذ   
وأشار املرصد الوطين حلقوق اإلنـسان واحلريـات األساسـية إىل أن          . )٩(اإلنسان ومحايتها 

اطية وضمان فعالية حقوق اإلنسان، قد       بإعادة الدميقر  السلطات االنتقالية اليت التزمت حتديداً    
أنشأت هذا املرصد وأوكلت إليه مهاماً منها تعزيز محاية حقوق اإلنسان وكفالتـها أثنـاء               

 احلكومة بإنشاء جلنة وطنية حلقـوق       تأوص ١الورقة املشتركة   بيد أن   . )١٠(املرحلة االنتقالية 
  .)١١(اإلنسان مستقلة عن السلطة التنفيذية وفقاً ملبادئ باريس

  تعزيز حقوق اإلنسان ومحايتها يف البلد  -ثانياً   

  احترام االلتزامات الدولية املتعلقة حبقوق اإلنسان    

  املساواة وعدم التمييز  -١  
 إىل أنه بالرغم من إحراز بعض التقدم، ال تـزال املـرأة يف         ١الورقة املشتركة   أشار    -٧

لى عدم وجود أي امرأة تشغل منصب       وينبغي التشديد ع  . نيجرييا ضحية أشكال من التمييز    
ويعاين تعليم الفتيات من جهته مـن       . حمافظ إقليم من بني احملافظني الثمانية العاملني يف البلد        

ووفقاً لتقريـر   . أن الفتيات يقعن ضحية الزواج املبكر     الورقة املشتركة    توأضاف. هذا التمييز 
، تعيش يف إطار عالقة     ٢٠٠٨ عام   صادر عن الرابطة النيجرية للدفاع عن حقوق اإلنسان يف        

تتراوح أعمارهن   يف املائة من املراهقات الالئي       ١٤,٤معاشرة حاضرا أو سابقا نسبة قدرها       
  .)١٢( عاما١٤ًوأعوام  ١٠بني 
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  حق الفرد يف احلياة واحلرية وأمنه الشخصي  -٢  
             منـذ أشارت منظمة العفو الدولية إىل أن النيجر مل تنفذ أحكام عقوبـة اإلعـدام                 -٨

، واعتربت النيجر من البلدان اليت ألغت عقوبة اإلعدام عملياً، بالنظر إىل عـدم              ١٩٧٦عام  
. )١٣( وتكريس ممارسة عدم تنفيذ هذه العقوبـة       ١٩٧٦تنفيذ أحكام عقوبة اإلعدام منذ عام       

قَـب  ، ُيعا ١٩٦١بيد أن منظمة العفو الدولية أشارت إىل أنه مبوجب قانون العقوبات لعام             
            وقـد أُنـزل   . على جمموعة كبرية من اجلرائم باإلعدام وال تزال احملاكم تفرض هذه العقوبة           

وتذكر منظمة العفو الدولية أن النيجر امتنعت       . ٢٠٠٨ما ال يقل عن عقوبة واحدة يف عام         
، أثنـاء   ٢٠٠٨ديـسمرب   / وكـانون األول   ٢٠٠٧ديسمرب  /عن التصويت يف كانون األول    

ان و اللذين يـدع   ٦٣/١٦٨ و ٦٢/١٤٩معية العامة لألمم املتحدة على القرارين       تصويت اجل 
مجيع الدول اليت ال تزال تبقي على عقوبة اإلعدام إىل اعتماد وقف اختياري لتنفيذ أحكـام                

وأوصت منظمة العفو الدولية بأن تلغي النيجر فـوراً         . )١٤(هذه العقوبة اإلعدام هبدف إلغاء    
.  يف قانوهنا الوطين اليت تتعارض مع القانون الدويل حلقـوق اإلنـسان           مجيع األحكام الواردة  

وأوصت كذلك بأن تكفل النيجر االمتثال الكامل للمعايري الدولية للمحاكمة العادلة يف مجيع           
قضايا عقوبة اإلعدام، وبأن تصدق على الربوتوكول االختياري الثاين امللحق بالعهد الـدويل          

  .)١٥(السياسية واهلادف إىل إلغاء عقوبة اإلعداماخلاص باحلقوق املدنية و
وأشارت منظمة العفو الدولية إىل أنه منذ بدء االنتفاضـة املـسلحة للطـوارق يف                 -٩

 العـشرات مـن     ، خارج إطار القـضاء،    ، قتل أفراد من قوات األمن     ٢٠٠٧فرباير  /شباط
ث اليت ذكرهتا منظمـة  ومن بني احلواد. )١٦(األشخاص املشتبه يف ارتباطهم مبعارضة الطوارق 

 عندما ُزعم أن ثالثة رجال تتراوح أعمارهم        ٢٠٠٧مايو  /العفو الدولية حادثة وقعت يف أيار     
أحـدهم  بدعوى أن    عاماً قُتلوا على أيدي أفراد من قوات األمن يف تيزرزايت            ٨٥ و ٦٥بني  

وابط حبركـة    األمر الذي قد يكون ولّد شبهات يف احتمال إقامته ر          ،هاتفاً ساتلياً كان حيمل   
وأشارت منظمة العفـو  . )١٧(حركة النيجر من أجل العدالةالطوارق املعارضة املسلحة، وهي   

 ٢٠٠٧ديـسمرب  /نوفمرب وكـانون األول /الدولية كذلك إىل حادثتني وقعتا يف تشرين الثاين       
دو  مدنياً، انتقاماً على ما يب     ١١قتلت أثناءمها قوات األمن بصورة غري قانونية ما ال يقل عن            

وأوصت منظمة العفو الدولية بأن تفتح احلكومة حتقيقات يف         . )١٨(من هجمات نفذهتا احلركة   
ـ          ة القتل غري القانوني   أعمال  إىل  ها، وال سيما يف سياق نزاع الطوارق، وبتقدمي املسؤولني عن

                 العدالة، وال سيما أفراد قـوات األمـن، وبـأن متـنح تعويـضات ألقـارب ضـحايا                 
  .)١٩( العملياتهذه
           وأشارت منظمة العفو الدولية إىل مزاعم تفيد بأن القـوات املـسلحة قامـت يف                -١٠

الطوارق املعارضـة    بتعذيب أشخاص يف سياق الرتاع مع جمموعات         ٢٠٠٨ و ٢٠٠٧عامي  
وأوصت منظمة العفو الدولية بأن تصدر احلكومة تعليمات واضـحة لقـوات            . )٢٠(املسلحة

عمل دوماً وفقاً لقانون حقوق اإلنسان الدويل، ولكي حتترم بصفة خاصة حـق             األمن كي ت  
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وفضالً عن ذلـك،    . )٢١(املعاملة السيئة أشكال  الشخص يف احلياة وحظر التعذيب وغريه من        
احلكومة تشريعها الوطين املعين بالتعـذيب وإسـاءة        بأن تعدل   أوصت منظمة العفو الدولية     
 ١٩٦١تعديل قانون العقوبات لعام     ب الدولية حلقوق اإلنسان و    املعاملة لكي يتسق مع املعايري    

 من اتفاقية مناهضة التعذيب وغـريه مـن         ١كي يشمل تعريفا شامال للتعذيب وفقا للمادة        
 .)٢٢(ضروب العقوبة القاسية أو الإلنسانية أو املهينة

ني النظام  وأعلن املرصد الوطين حلقوق اإلنسان واحلريات األساسية أنه من أجل حتس            -١١
هنـاك  ورغم ذلـك، ال تـزال       . اجلنائي، أُدخلت إصالحات بدعم من شركاء خارجيني      

. صعوبات تعوق اجلهود الرامية إىل كفالة محاية حقوق األشخاص احملرومني مـن حريتـهم             
فزنزانـات  (وترتبط هذه الصعوبات بعدم وجود هياكل أساسية مناسبة لتنفيذ اإلصالحات           

وضيقة وغري صحية، ومراكز الشرطة والدرك سيئة التجهيز باملعدات         احلبس االحتياطي بالية    
واملواد التدريبية واللوجستية، والسجون بالية ومكتظة، واحملاكم تفتقر إىل املـوارد البـشرية             

وباإلضافة إىل هذه الصعوبات، ينبغي اإلشارة إىل أن مراكز الشرطة          ). واملادية، وما إىل ذلك   
وعملياً، يتلقى هؤالء األشـخاص     .  تغذية األشخاص املوقوفني   والدرك تعاين من مشاكل يف    

  .)٢٣(املناوبنيوجبات غذائية من أسرهم أو من ضباط وموظفي الشرطة 
إىل أن املرأة تقع ضحية خمتلف أشكال العنف يف النيجر           ١الورقة املشتركة    توأشار  -١٢

ر منها االعتداء بالـضرب يف      وميكن اإلشارة إىل أمو   . )٢٤()واملعنويالعنف البدين واجلنسي    (
البيوت ولدى األسر واالغتصاب والسب والعبارات املهينة والتهديد بالطالق أو باالنفـصال     

بتحسني اإلطار القـانوين     ١الورقة املشتركة    وأوصت. حالة من الذهان لدى املرأة    اليت تولد   
على اتفاقية القـضاء    ا  لدى تصديقه حلقوق املرأة بإلغاء التحفظات اليت أبدهتا الدولة الطرف         

على مجيع أشكال التمييز ضد املرأة، وعلى الربوتوكول اإلضايف امللحق بامليثـاق األفريقـي              
كما . حلقوق اإلنسان والشعوب املتعلقة حبقوق املرأة يف أفريقيا وباعتماد قانون وطين لألسرة           

 الـذي   ٢٠٠٠يونيه  / حزيران ٧ املؤرخ   ٠٠٨-٢٠٠٠بتحسني القانون رقم    أوصت الورقة   
ينشئ نظام حصص يف الوظائف االنتخابية داخل احلكومة ويف إدارة الدولة، وباعتماد نـص              

كذلك باختاذ تدابري إدارية بغيـة تطبيـق        الورقة   وأوصت. )٢٥(قانون جيّرم العنف ضد املرأة    
               املتعلق بتشويه األعضاء التناسـلية للمـرأة بـصيغته املنقحـة يف            ٢٠٠٣-٠٦القانون رقم   

النيجر بغية وضع حد هلذه املمارسة الثقافيـة        أراضي  ، تطبيقاً فعاالً يغطّي كامل      ٢٠٠٦عام  
وأعلن املرصد الوطين حلقوق اإلنسان واحلريات األساسـية أنـه          . )٢٦(الضارة بصحة الفتاة  

بالرغم من اجلهود املبذولة يف جمال تعزيز حقوق املرأة ومحايتها، ال يزال هناك الكـثري مـن                 
                املرتبطة بالعنف القيود  لعديد من   ا تواجهمل الذي ينبغي القيام به نظراً إىل أن املرأة ال تزال            الع

  .)٢٧(املرتيل حتديداً
استمرار ممارسات الرق يف بعض مناطق البلد، الـيت          ١الورقة املشتركة    توالحظ  -١٣

د املرصـد الـوطين حلقـوق    وأفا. )٢٨(تنتهك حقوق وحريات اإلنسان غري القابلة للتصرف  
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اإلنسان واحلريات األساسية أنه بالرغم من أن القانون الداخلي يف النيجر يتضمن أحكامـاً              
النظام الطبقي القـائم  يف بعض أحناء البلد بسبب تقليدية جتّرم الرق، فإنه ال يزال ميثل ممارسة       

حمكمـة العـدل التابعـة      وأشارت منظمة العفو الدولية إىل أن       . )٢٩(على العادات والتقاليد  
               /للجماعة االقتصادية لدول غرب أفريقيـا أمـرت حكومـة النيجـر يف تـشرين األول               

 أُخضعت للعبودية املرتلية واجلنسية طوال عقد مـن      بدفع تعويضات إىل امرأة    ٢٠٠٩أكتوبر  
ين الـدويل   وأّيد هذا القرار التارخيي تنديد عدة منظمات غري حكومية على الـصعيد           . الزمن

وأوصـت  . ٢٠٠٣والوطين استمرار وجود الرق يف النيجر رغم جترمي هذه املمارسة يف عام             
 الذي يعترب الرق جرمية جنائية      ٢٠٠٣منظمة العفو الدولية بأن تكفل النيجر إنفاذ قانون عام          

وأوصت منظمـة العفـو     . إنفاذاً فعاالً ومقاضاة مجيع األشخاص املشتبه يف ممارستهم الرق        
دولية كذلك بأن تضع النيجر آليات لدفع تعويضات كاملة ومنصفة لضحايا الرق، مبـا يف             ال

  .)٣٠(ذلك التعويض ورّد االعتبار
سوأ أشـكال   وأشارت رابطة الدفاع عن األطفال يف النيجر إىل تعرض األطفال أل            -١٤

اب وإىل وجود أسباب عديدة لعمل األطفال يف النيجر، حيث تتمثـل األسـب   عمل األطفال
 عمالـة الرئيسية يف انتشار الفقر املدقع، وضعف النمو االقتصادي، وعدم إملام األبوين بآثار             

وأشـار املرصـد    . )٣١(األطفال، وضعف األداء املدرسي، والبطالة، وإعاقة الوالدين البدنية       
األطفال علـى   يرغمون  املدرسني الدينيني   أن  الوطين حلقوق اإلنسان واحلريات األساسية إىل       

تسول، بينما يعمل أطفال آخرون كخدم منازل أو يف احملاجر والزراعة، انتهاكاً للنـصوص        ال
وأوصت رابطة الدفاع عن األطفال يف النيجر بوضع نظام         . )٣٢(اليت جترم االجتار باألشخاص   

جلمع املعلومات والبيانات املتعلقة بعمل األطفال ومعاجلتها ونشرها، وبأن تتخذ النيجر تدابري            
من ضعف اُألسر واألطفال عن طريق تنفيذ برنامج إمنائي جمتمعـي يـشمل التعلـيم               للحد  

أداة مؤسـسية  وتفعيـل  واقترحت الرابطة أيضاً وضع   . )٣٣(والصحة ومكافحة الفقر واجلهل   
  .)٣٤(لصاحل األطفال ضعفاء احلال واألطفال ضحايا االنتهاك واالستغالل

أشكال العقاب البدين لألطفـال أن العقـاب        والحظت املبادرة العاملية إلهناء مجيع        -١٥
             وال ُتفـسَّر األحكـام املناهـضة للعنـف واإليـذاء يف           . البدين يف البيت ال يزال مشروعاً     

                 والقـانون  ٢٠٠٤ بـصيغته املنقحـة يف عـام         ١٩٦١الدستور ويف قانون العقوبات لعام      
.  األطفال سياق تنشئة ال العقاب البدين يف     على أهنا حتظر مجيع أشك    ) ١٩٦٢(١١-٦٢رقم  

. وجتري صياغة قانون األسرة وقانون حقوق الطفل، بيد أنه ال توجد تفاصيل عن أحكامهما             
ويف النظام اجلنائي، يعترب العقاب اجلسدي      . وال يوجد حظر صريح للعقاب البدين يف املدارس       

وهو . أدييب يف املؤسسات اجلنائية   غري شرعي كعقوبة على جرمية بيد أنه غري حمظور كتدبري ت          
  .)٣٥(مشروع يف مراكز الرعاية البديلة
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  إقامة العدل، مبا يف ذلك مسألة اإلفالت من العقاب وسيادة القانون  -٣  
انتهاك حرية تكوين اجلمعيات والتجمـع والتظـاهر         ١الورقة املشتركة    تالحظ  -١٦

اكات اجلسيمة حلقوق اإلنـسان،      إىل عدم وجود توضيح دوماً بشأن بعض االنته        توأشار
وأوصت منظمة العفو الدوليـة    . )٣٦(األمر الذي يكرس مسألة اإلفالت من العقاب يف النيجر        

احلكومة بإلغاء قوانني العفو وبإحالة املسؤولني عن انتهاكات حقوق اإلنـسان إىل العدالـة              
لعفو الدولية أيضاً   وأوصت منظمة ا  . الفترة اليت انقضت منذ وقوع االنتهاك     بصرف النظر عن    

           باختاذ خطوات فورية إلنشاء آلية مستقلة لتلقي الشكاوى تناط هبا والية التحقيـق يف       النيجر
قوات األمـن ومجاعـات     والتجاوزات اليت ارتكبتها     حقوق اإلنسان    اتمجيع مزاعم انتهاك  
  .)٣٧(املعارضة املسلحة

ذي أودى حبياة مدنيني ُدفنـوا يف مقـابر         إىل الرتاع املسلح ال   ) A3T(وتشري رابطة     -١٧
وطلبت الرابطة فتح حتقيقات يف وفاة السكان املدنيني        . مجاعية ومل ينظر القضاء بعد يف شأهنم      

 ويف عمليات اإليقاف التعسفي، وطلبت كذلك إنشاء جلنـة حتقيـق            ة املسلح اتأثناء الرتاع 
  .)٣٨(ص واألسر املعنينيُتكلف بتسوية هذه القضايا وباالستماع إىل شهادات األشخا

             وأشارت رابطة الدفاع عن األطفـال يف النيجـر إىل أن البلـد اعتمـد األمـر                  -١٨
 الذي يتعلق بإنشاء حماكم األطفال وتركيبتـها        ١٩٩٩مايو  / أيار ١٤ املؤرخ   ١١-٩٩رقم  

عليها النيجر وتنظيمها وصالحيتها بغية االتساق مع املعاهدات الدولية واألفريقية اليت صدقت           
التدابري واألنشطة احلكومية لصاحل    تأسف لضعف   بيد أن الرابطة    . )٣٩(واملتعلقة حبقوق الطفل  

وأبلغت الرابطة أنه مل ختـصص      . األحداث املسجونني الذين مل ختصص أي ميزانية لتدريبهم       
 البلد؛ لألحداث يف السجون إال أجنحة للذكور، ال تتوفّر يف مجيع السجون وال يف مجيع أحناء

احملـاكم   وأنه مل خيصص إال عدد قليل من القضاة لألحداث يف بعض احملاكم، وهم قـضاة              
           االبتدائية الذين ينظـرون يف قـضايا األطفـال؛ ومل ختـصَّص أي دائـرة لألحـداث يف                 

  .)٤٠(حمكمة االستئناف

تجمع السلمي واحلق   حرية الدين أو املعتقد، وحرية التعبري، وحرية تكوين اجلمعيات وال           -٤  
 يف املشاركة يف إدارة الشؤون العامة والسياسية

أشارت منظمة العفو الدولية إىل وضع عدد متزايد من القيود على ممارسة احلـق يف                 -١٩
وفرضت السلطات  . )٤١(حرية التعبري واحلق يف تكوين اجلمعيات طوال األربع سنوات املاضية         

، حظراً على التغطية اإلعالمية النتفاضـة       ٢٠٠٩ و ٢٠٠٨ و ٢٠٠٧يف ثالث مناسبات يف     
. مشال البلـد   االضطرابات يف    مناطقومنعت الصحفيني من السفر إىل      . الطوارق يف الشمال  

. وألقت السلطات القبض على البعض منهم واهتمتهم بإقامة روابط مع اجلماعات املـسلحة            
سا الدولية لفترة ثالثة أشهر     وأشارت منظمة العفو الدولية إىل وقف بث برامج هيئة إذاعة فرن          

ي فــو. إذاعة خاصة يف أغادزحمطة م ـوهي أههنائياً  "Saharan FM"وإغالق حمطة إذاعة 
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 أُغلقت جمموعة دونيا لوسائط اإلعالم لعدة أيام بسبب بث بيان صادر            ٢٠٠٩يونيه  /حزيران
         الورقـة   توأشـار . )٤٢(عن املعارضة تتهم فيه الرئيس تاندجا بتدبري انقـالب عـسكري          

إىل أن ممارسة حرية الصحافة والتعبري واجهت أثناء السنوات العـشر املاضـية              ١املشتركة  
. )٤٣(أو غلق وسائط اإلعـالم    /إيقاف الصحفيني وسجنهم، وتعليق و    : صعوبات رئيسية مثل  

، على الصحفيني الـذين     ٢٠٠٦وأشارت منظمة العفو الدولية إىل إلقاء القبض، طوال عام          
ا مقاالت عن سوء اإلدارة احلكومية أو غريها من القـضايا الـسياسية وإىل إدانتـهم                نشرو

منظمة العفو الدولية أن الناشطني يف جمـال حقـوق اإلنـسان            وأبلغت  . بعقوبات بالسجن 
 على أيدي قوات الشرطة عنـدما كـانوا         ٢٠٠٩تعرضوا مراراً وتكراراً للمضايقة يف عام       

رغم أهنا كانت     الشرطة املظاهرات بالقنابل املسيلة للدموع     وشّتت. ينددون بتعديل الدستور  
منظمة العفو الدولية احلكومة بأن تكفل احتـرام احلـق يف           وأوصت  . )٤٤(سلمية يف معظمها  

. )٤٥(حرية التعبري احتراماً كامالً، مبا يف ذلك حق الذين يرغبون يف اإلعراب عن آراء خمالفـة     
كومة بأن تصدر مبادئ توجيهية واضحة وتبلغ مجيع        وأوصت منظمة العفو الدولية كذلك احل     

موظفي إنفاذ القانون، على املستويات كافة، بالتزاماهتم باحترام حقوق اإلنسان ومحايتـها            
  .)٤٦(الناقدين وضرهبمتوقيف وباالمتناع عن 

تتعرض  واحلريات األساسية أن حرية الصحافة       حلقوق اإلنسان وأعلن املرصد الوطين      -٢٠
حقوق الصحفيني واملدافعني عن    وتوقيف   سيما عن طريق إغالق وسائط اإلعالم        الللضغوط  

 والتزام السلطات اجلديدة باستعادة     ٢٠١٠فرباير  / شباط ١٨وبفضل أحداث   . اإلنسان أيضاً 
الدميقراطية، سجلت حرية الصحافة تقدماً حقيقياً عقب تنظيم اجملالس العمومية للصحافة مث            

وشدد املرصد على أن هذا     . إزالة جترمي اجلنح املرتكبة يف إطار الصحافة      اعتماد األمر املتعلق ب   
  .)٤٧(النيجرالتدبري جدير بالثناء ألنه يدرج للمرة األوىل يف قانون 

  احلق يف الضمان االجتماعي ويف مستوى معيشي الئق  -٥  
عاين، يف  فقد  . يف النيجر  األزمات الغذائية  إىل تفاقم حدة     ١الورقة املشتركة    تأشار  -٢١
 بصفة خاصة، تفاقمت    ٢٠٠٩ويف عام   .  ماليني شخص من اجملاعة    ٣، حنو    مثالً ٢٠٠٥عام  

                  كامل األراضـي الوطنيـة حيـث طالـت األزمـة          قلة هطول األمطار يف     احلالة بسبب   
وتالَحظ بصورة متكررة يف بعض املنـاطق وال سـيما يف           .  شخص ٧ ٨٠٠ ٠٠٠الغذائية  

ـ . وتاهوا حالة سوء تغذية حاد يطال آالف األطفـال        مارادي وزندر            الورقـة   توالحظ
 خبطورة األزمة الغذائية ومل تطلب املساعدة ٢٠٠٩أن احلكومة مل تعترف يف عام    ١املشتركة  

وأعلن التقرير عن عرقلة عدة مبادرات قامت هبا منظمـات          . )٤٨(الدولية يف الوقت املناسب   
. ساعدة على التخفيف من حدة سوء التغذية واألزمـة الغذائيـة          وطنية ودولية هتدف إىل امل    

واملنظمة غـري احلكوميـة     " أطباء بال حدود  "على املنظمة غري احلكومية     مثالً  وينطبق ذلك   
وعلى الصعيد  . ٢٠٠٨اللتني أمرهتما السلطات مبغادرة البلد يف عام        " العمل ملكافحة اجلوع  "

ملنظمات غري احلكومية ووسائط اإلعالم وطلبـت       الوطين، وّجهت السلطات هتديدات إىل ا     
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 وأوصـت .  أو اختاذ أي إجراء بشأهنا     إليها الكف عن إصدار أي تصريح عن األزمة الغذائية        
وذلك مبـضاعفة   يف مجيع أحناء البلد     إلتاحة املاء الصاحل للشرب للسكان       ١الورقة املشتركة   

الورقة  تكما أوص . الغذاء للجميع عدد عمليات حفر اآلبار وباعتماد قانون يكفل احلق يف          
احلكومة بتمكني اهليئة العليا لألمن الغذائي مبا يكفي من املوارد البـشرية واملاليـة واملاديـة                

  .)٤٩(يف النيجر إلعمال احلق يف الغذاء
أن احلق يف الصحة تكرسه مجيع القوانني األساسـية          ١الورقة املشتركة    توالحظ  -٢٢

ية وال سيما اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان، والعهد الدويل اخلاص والصكوك الدولية واإلقليم
باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية، وامليثاق األفريقي حلقوق اإلنسان والشعوب اليت          

  النيجـر بيد أن احلالة الصحية لسكان      . تعترب أن هذا احلق هو أحد حقوق اإلنسان األساسية        
لقلق بسبب عدم كفاية اهلياكل األساسية، اليت كثرياً ما تكون سيئة           ال تزال تبعث على بالغ ا     

معـدالت  ؛ واستمرار ارتفاع    )٥٠(صعب الوصول إليها، وخباصة يف املناطق الريفية      يالتجهيز و 
           وفيـات  ٦,٤٨الرضع ارتفاعا شديدا حيث بلغت على التـوايل         النفاسية ووفيات   وفيات  ال

وفضالً .  بالنسبة إىل األطفال   ١ ٠٠٠وفاة لكل    ٨١ النساء و  بالنسبة إىل حالة   ١ ٠٠٠لكل  
 ٢٠٠٦ يف املائة يف عام      ١٧,٢مؤهلني  عن ذلك، بلغت نسبة الوالدة مبساعدة موظفي صحة         

األهداف املدرجة ضمن    يف املائة    ٥٠  نسبة  مقابل ٢٠١٥ يف املائة يف عام      ٢٠وُيتوقع أن تبلغ    
اختاذ تدابري مالية تكفل جمانية الرعاية الـصحية ألشـد     بالورقة   توأوص. )٥١(اإلمنائية لأللفية 

الشرائح السكانية فقراً ومتكني الدوائر الصحية من اهلياكل املناسبة واملوظفني األكفاء وفقـاً             
  .)٥٢(للمعايري الدولية يف هذا اجملال

  وعليـه،  ،)٥٣(البيئة والصحة على   إىل أن للتعدين آثاراً    ١الورقة املشتركة    توأشار  -٢٣
حتقيقات يف أهم موقع الستخراج اليورانيوم يف آرليت، وقفت منظمـات غـري             إجراء  وإثر  

حكومية متخصصة، مثل اللجنة املستقلة للبحث عن املعلومات املتعلقة باإلشعاع ومنظمـة            
أي  على أن عّمال الوحدات الصناعية وأسرهم والسكان ليسوا مبنأى عـن             ،السالم األخضر 

املرتبطة بالتعدين بسبب وجود معـادن اخلـردة امللوثـة الـيت            أشكال األمراض   شكل من   
يستخدمها احلرفيون لصنع أواين الطبخ؛ وتلوث األغذية واهلواء واملياه، وخـزن النفايـات             
املشعة دون أي ترتيبات أمنية؛ وانبعاث غازات الدفيئة عنـد اسـتغالل خمتلـف املنـاجم؛           

بـأن  الورقة   وأوصت. )٥٤(ث املياه اجلوفية  واستخدام احلجارة املشعة لترصيف الطرقات وتلوّ     
حترص النيجر على التنفيذ الفعلي لالتفاقيات املتعلقة بتدابري التخفيف من تأثري املواد املـشعة              

  .)٥٥(السكان احملليني ويف البيئةعلى النامجة عن الصناعات االستخراجية 

  افيةاحلق يف التعليم واحلق يف املشاركة يف حياة اجملتمع الثق  -٦  
املـدارس  الوصـول إىل  أبلغت رابطة تونفا عن وجود فوارق كبرية يف النيجـر يف        -٢٤

وباإلضافة إىل ذلـك،  . الدراسة بني البنني والبنات وبني املناطق احلضرية والريفية وااللتحاق ب 
رسـوماً  توزع الكتب املدرسية متأخرة وبأعداد غري كافية، بل إن األبوين ال يزاالن يسّددان   
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 العديد  النيجروفضال عن ذلك، تواجه املدارس يف       . ستند حتديد مبلغها عادة إىل أي مربر      ال ي 
من املشاكل اهليكلية املتعلقة بعدم كفاية اهلياكل األساسية املناسـبة للتعلـيم وبـالنقص يف               

            حيث ميكن أن يبلـغ متوسـط التالميـذ يف الـصف            (نوعية التدريب   يضّر ب املدّرسني مما   
رابطة تونفا أن األطفال الذين حيظون بالوصول إىل التعليم         وأفادت  . )٥٦() تلميذاً ٦٠احد  الو

الثانوي يتجاوزون بصعوبة السنة األوىل إذ يضطرون إىل التسرب بسبب الظروف الصعبة اليت 
وأشارت رابطة الدفاع عن األطفال يف النيجـر إىل     . )٥٧(يعانون منها وخباصة نقص املدرسني    

لتعليم تطورت بصورة غري منتظمة وبلغت أعلـى نـسبة      لزانية الدولة املخصصة    أن حصة مي  
التعلـيم يف  ، بينما يظل إمجايل نـسبة     ٢٠٠٨ يف املائة يف عام      ١٥,١خمصصة للتعليم الوطين    
الورقـة   توأشـار . )٥٨()٢٠٠٩ يف املائة يف عام      ٢,٥(متدنيا جداً   مرحلة الطفولة املبكرة    

دم كفاية اهلياكل األساسية املوثوقة ال يهيئ الظـروف املناسـبة           إىل أن ع  أيضاً   ١املشتركة  
وأوصت رابطة الدفاع عن األطفال يف النيجر بـأن ختـصص           . )٥٩(إلتاحة تعليم ذي نوعية   

  .)٦٠(احلكومة ميزانية مناسبة لقطاع التعليم تكفل تعليماً ذا نوعية للجميع

 األقليات والشعوب األصلية  -٧  

 إىل االعتراف بشعوب الطوارق والغوال والطوبـو يف النيجـر           أشارت رابطة تونفا    -٢٥
. بيد أن السلطات تتفادى مسألة األقليات بالرغم من انتهاك حقوقها يومياً          . كشعوب أصلية 

ُيستهدف وحالياً، . وبسبب االستعمار، فقدت الشعوب األصلية سلطتها وسيادهتا ومؤسساهتا
حتالل غري الشرعي ألقاليمها وهنب مواردها      مصادرة أراضيها، واال  وجودها ذاته عن طريق     

وهذا النوع من العنف هو الذي تعاين منه الشعوب األصلية للطوارق والغـوال يف              . الطبيعية
ويف تلـك  . )٦١(شركات استغالل اليورانيومأنشئت أوىل   ما عاماً، عند  ٤٠مشال النيجر، منذ    

، على  )آرليت(مسك بأقاليم تامسنا    احلقبة، أُجربت جمتمعات الطوارق والغوال اليت كانت تت       
االرحتال إىل أقصى اجلنوب دون احلق يف التعبري عن آرائها أو حىت إمكانية املطالبة بفرصـة                

وأثناء السنوات األخرية ونتيجة ثورة الطاقة، قام مـصنع         . عمل يف الصناعات االستخراجية   
) إيـرازهري ( أكرب هـضبة     ضخم الستغالل اليورانيوم بالتواطؤ مع احلكومة بإنشاء مقره يف        

قصدها سنوياً أثناء فصل املطر آالف الرعاة من الدول اجملـاورة           ييسكنها الرعاة الطوارق و   
ومن جنوب النيجر بسبب نوعية مراعيها والعالج الذي يتيحه املاء املاحل للحيوانات، مما أّدى              

  .)٦٢( هلمإىل مصادرة أراضي السكان األصليني، دون استشارهتم ودون دفع تعويضات
وأوصت رابطة تونفا بتنفيذ اإلعالن بشأن حقوق األشخاص املنتمني إىل أقليـات              -٢٦

قومية أو إثنية وإىل أقليات دينية ولغوية، وإعداد مشروع قانون يعتـرف حتديـداً بالوضـع            
القانوين للسكان األصليني، ووضع برامج رمسية لتعزيز السكان األصليني ومحايتهم يف النيجر            

ل تشجيع مشاركتهم يف احلياة السياسية وإنشاء دائرة انتخابيـة خمصـصة جلماعـة              من أج 
احترام اإلعالن بـشأن    ) A3T(وطلبت رابطة   . )٦٣()أغادز(ال الريفية   غإّساواغانز يف بلدية إين   
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حقوق األشخاص املنتمني إىل أقليات قومية أو إثنية وإىل أقليات دينية ولغوية وإدماجـه يف               
  .)٦٤(الدستور النيجري

وأعلنت هيئة الطوارق الدولية أن السلطات العامة مل تستشر السكان الرحل يف مشال           -٢٧
النيجر، عن طريق املنظمات غري احلكومية اليت متثلهم، عند تنفيذ املشاريع الكربى اليت قـد               

، ويف منـط عيـشهم      )أساسـاً أنـشطة الكفـاف     (يكون هلا تأثري يف األنشطة االقتصادية       
            وأفادت هيئة الطوارق الدولية أنه من املهم الوقوف علـى أثـر املـشاريع،              .)٦٥(وصحتهم
يف املناطق القاحلة اليت يقيم فيها السكان الرحـل         املياه وكميتها   رد  انوعية مو على  وال سيما   

حتديدا، وأوصت السلطات باعتماد وقف اختياري للمشاريع اليت مل ُتنجز بشأهنا تقييمـات             
  .)٦٦(ئي بصورة مستقلة وقابلة للطعن ودون استشارة عامةالتأثري البي

 احلقوق بني احلـضريني     تكافؤكما أوصت هيئة الطوارق الدولية السلطات باحترام          -٢٨
وبالنسبة إىل استخدام األراضي، أوصـت      . والرعاة فيما يتعلق بالتملك واستخدام األراضي     
اضي من جانب الرعاة الذين ُيطلق علـيهم        هيئة الطوارق الدولية بأن مييَّز بني استخدام األر       

واستخدام الرعاة الذين يتنقلون ألسباب رعوية مومسية ألن مسارات         " الرحل"اسم الطوارق   
  .)٦٧(كل جمموعة أو خميممناطق ترحال رعاة الطوارق معروفة، وكذلك 

 املعلومـات املتعلقـة بعامـة       بأن ُتترجم إىل لغة التماشق    ) A3T(واقترحت رابطة     -٢٩
البلديات (اجلمهور، مثل اللوحات املبينة للمسارات، وأمساء املدن، وتسميات األماكن العامة           

ووفقـاً لدراسـة    .  فيها سكان الطوارق   يكثر، يف املناطق اليت     )واملستشفيات وما إىل ذلك   
، تناولت توزيع الـسكان     ٢٠٠١إحصائية أجراها املعهد الوطين لإلحصاء يف النيجر يف عام          

فقاً لألصل اإلثين، ثبت أن املناطق املعنية هي أغادز وتاهوا وتـيالبريي وزينـدر              املقيمني و 
 هي جزء من التراث الثقايف النيجـري، ينبغـي أن يعـم             قوحيث إن لغة التماش   . ومارادي

 يف مجيع مستويات التعليم     قوينبغي تدريس لغة التماش   . البلدأراضي  ازدواج اللغة على كامل     
وطلبت الرابطـة   .  يف املستوى اجلامعي   اختيارية األصغر سنا، وكلغة     كلغة أوىل بالنسبة إىل   

 وبتخصيص املوارد الالزمة للحفاظ على هذه اللغـة         قكذلك ترمجة املعايري القانونية بالتماش    
  .)٦٨(وتطويرها، وخباصة يف جمال التعليم

  التقدم احملرز وأفضل املمارسات والصعوبات واملعوقات  -ثالثاً   
رصد الوطين حلقوق اإلنسان واحلريات األساسية أن النيجر تواجـه بعـض            أفاد امل   -٣٠

 اليت حتد أحيانا من إجناز املشاريع اليت تضعها يف إطار سياستها الراميـة إىل تعزيـز                 الوقائع
 من الدورة املتكررة للجفاف يف منطقة الساحل،        الوقائعوتنبع هذه   . حقوق اإلنسان ومحايتها  

الغذائية وتقضي على مجيع اجلهود املبذولة يف جمـال        األزمات   ثوقائع تفضي إىل حدو   وهي  
  .)٦٩( حقوق اإلنسان كافةعلىالتنمية، األمر الذي يؤثر تباعاً 
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 نفذت هجمات ضد    ةحركة النيجر من أجل العدال    وأفادت منظمة العفو الدولية أن        -٣١
كمـا  . )٧٠(اجليش النيجري حسب بعض املزاعم، وقتلت واختطفت عشرات من اجلنـود           

كان مـن   و واحتجزهتم رهائن،    ٢٠٠٨اختطفت احلركة عدداً من اجلنود واملدنيني يف عام         
 وسلّمت البعض منهم إىل اللجنة الدولية       ،بينهم مسؤول حكومي كبري وإمام مسجد ومدّرس      

، أثناء هجوم شنته ٢٠٠٨يناير /كانون الثاين ويف  .  مث أطلقت سراحهم مجيعا    ،للصليب األمحر 
طف حمافظ تانوت، وهي مدينة تقع مشال غرب نيامي، إىل جانب عدة أفراد من              احلركة، اختُ 
 شخـصاً   ٢٥ باإلضـافة إىل     ٢٠٠٨مارس  /آذاروأطلقت احلركة سراحه يف     . قوات اجليش 

، ٢٠٠٨مـايو   /أياروأشارت منظمة العفو الدولية أيضاً إىل أن احلركة اختطفت، يف           . آخر
وق اإلنسان قرب تانوت بينما كان يقوم حبملة للتوعية         نائب رئيس اللجنة الوطنية املعنية حبق     

 اختطفت احلركة   ٢٠٠٧يوليه  /متوزويف  .  وأطلقت سراحه بعد أسبوع    ،)٧١(حبقوق اإلنسان 
. مواطنا أجنبيا يعمل يف شركة التنقيب عن اليورانيوم اختذت من منطقة أغـادز مقـراً هلـا                

عيم احلركة الـذي صـرح بـأن        وتبّىن مسؤولية اختطافه ز   . وأطلقت سراحه بعد أسبوع   
  .)٧٢("إنذاراً للشركات األجنبية اليت تتعاون مع جيش النيجر"االختطاف يشكل 

  األولويات واملبادرات وااللتزامات الوطنية األساسية  -رابعاً   

  توصيات حمددة للمتابعة    
زت جديدة قد بـر   وواجبات دولية    اً حقوق أن مثة أشارت اهليئة الدولية للطوارق إىل        -٣٢

احلفاظ على التنوع   املتعلقة ب قوق  احل، وال سيما حقوق الشعوب األصلية، و      يف اآلونة األخرية  
البيولوجي، والتدابري املتعلقة بتغري املناخ، واألهداف اإلمنائية لأللفية، اليت ألقت بظالل الشك            

صـت هيئـة    وأو. على أساليب اإلدارة التقليدية للممتلكات العامة ومناذج التنمية التقليدية        
الطوارق الدولية سلطات النيجر مبسايرة هذه التدابري بصورة كاملة وبإشراك اجملتمع املـدين             

اإلمنائية ويف التنمية ذاهتا كما تدعو إليهـا        التوجهات  واملنظمات غري احلكومية والسكان يف      
  .)٧٣(منظمة األمم املتحدة

 مـع   ا وتكييفه ة الوطني اتيعوأوصت رابطة الدفاع عن أطفال النيجر مبواءمة التشر         -٣٣
الصكوك الدولية املتعلقة حبقوق الطفل وكذلك بتعميم الصكوك القانونية الوطنية والدوليـة            

وأوصت الرابطة احلكومة كذلك بتخصيص امليزانية الالزمة اليت تكفل         . املتعلقة حبقوق الطفل  
 سيما يف مراكز التدريب تنفيذ أنشطة لصاحل األحداث اجلاحنني وتنظيم برامج تعليمية بديلة ال  

وحتسني املهارات املهنية لصاحل مجيع البنات والبنني الذين مل يتمكنوا من مواصلة تعلـيمهم               
  .)٧٤(أسوأ أشكال عمل األطفال من اسُتنقذوااألساسي أو استكماله أو األطفال الذين 
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  تعزيز القدرات واملساعدة التقنية  -خامساً 
  .ينطبقال 
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