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تجميع للمعلومات أعدته مفوضية األمم المتحددة السدامية لحقدوق اإلنسدان
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من مرفق قرار المجلس 21/16
النيجر
هذا التقرير جتميع للمعلومات الواردة يف تقـارير هياـات املعاهـدات ااجرـراتات اصا،ـ
مبــا يف ذلــا املظاتــات االتعليقــات الـواردة مــمل الدالـ املعنيـ ايف تقــارير مضــوم األمــم املتحــدة
الســامحل وقــو اجنســان ايف غــذ ذلــا مــمل األــاامل األمــم املتحــدة الرةي ـ ذات ال ــل االتقريــر
مقــديف يف لــجز مــور تقي ـداً باوــد األى ــد لعــدد الجلمــات الظنــظل الــد الــن الجامــز
يُررد العودة إىل الوألاامل املررعيـ ا يتمـممل التقريـر يـ رات ا ارهـات نتـر ا اىرتااـات مـمل
املضوضي السامي وقـو اجنسـان فـظا مـا يـرد منهـا يف التقـارير االنيانـات العلنيـ ال ـادرة اـمل
املضوضــي اهــو يتنــع هيجــز املنــادا التوريهي ـ العام ـ الــن ااتمــدها ل ـ اقــو اجنســان يف
مقرره  119/17اىد ذُكرت الد حنو منهجحل يف اوالحل هناي الن مرارع املعلومـات الـواردة
اراايت يف إاداد التقرير داري ا ستعرام االتطورات الن ادألت يف تلا الضرتة
يف التقرير ُ
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أوال -المعلومات األساسية واإلطار
ألف -نطاق االلتزامات الدولية

()1

 -1المعاهدات الدولية لحقوق اإلنسان
اوال يف ألنات اجلول السابق
الت ـ ــديمل ا
ا نم ــمايف ا
اصظف

التحضتـ ـ ـ ــات
ا /ا
اجاظنات
إر ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـراتات
الشـ ـ ـ ـ ـ ــجاا
االتحقيقـ ــات
ااجرـ ـ ـراتات
()3
العارل

2/21

( )2

اجرراتات املتخذة بعد ا ستعرام مل ي د اليها/مل تقنز

ا تضاىي ـ الدالي ـ للقمــات الــد يــع لــجا التميي ـ الرباتوكـ ـ ـ ـ ــو ا يتي ـ ـ ـ ـ ــاري تضاىيـ ـ ـ ـ ـ ـ
مناهم التعذي ()2014
العن ري ()1967
العهـ ـ ـ ـ ـ ــد الـ ـ ـ ـ ـ ــدا اصـ ـ ـ ـ ـ ــا بـ ـ ـ ـ ـ ــاوقو ا ىت ـ ـ ـ ـ ـ ــادي الرباتوكـ ـ ـ ـ ــو ا يتي ـ ـ ـ ـ ــاري تضاىيـ ـ ـ ـ ـ ـ
اا رتمااي االثقافي ()1986
اقـ ـ ـ ــو الطضـ ـ ـ ــز املتعلـ ـ ـ ــمل ب لـ ـ ـ ـ ـرا
العه ـ ــد ال ـ ــدا اص ـ ــا ب ـ ــاوقو املدنيـ ـ ـ االسياس ـ ــي األنضـ ـ ـ ـ ــا يف الن ااـ ـ ـ ـ ــات املسـ ـ ـ ـ ــلح
()2012
()1986
اتضاىيـ القمــات الــد يــع لــجا التمييـ ضــد املــر ة ا تضاىيـ ـ ـ ـ ـ الداليـ ـ ـ ـ ـ ومايـ ـ ـ ـ ـ ي ـ ـ ـ ــع
األلـ ــخا م ــمل ا يتضـ ــات القسـ ــري
()1999
اتضاىي ـ مناهم ـ التعــذي اغــذه مــمل ضــرا املعامل ـ ()2015
ا العقوب ـ القاس ــي ا الظإنس ــاني ا املهين ـ (اتضاىي ـ
مناهم التعذي ) ()1998
اتضاىي اقو الطضز ()1990
الرباتوكــو ا يتيــاري تضاىيـ اقــو الطضــز املتعلــمل
بنيــع األنضــا اب ــات األنضــا ااســت ظ األنضــا يف
املواد اجبااي ()2004
ا تضاىي ـ ـ ـ ـ الدالي ـ ـ ـ ـ وماي ـ ـ ـ ـ اق ـ ـ ــو ي ـ ـ ــع العم ـ ـ ــا
املهارريمل ا فراد سرهم ()2009
اتضاىي اقو األلخا ذاي اجااى ()2008
ا تضاىيـ ـ ـ ـ الداليـ ـ ـ ـ ومايـ ـ ـ ـ يـ ـ ــع األل ـ ـ ــخا مـ ـ ــمل
ا يتضات القسري (توىيع )2007
اتضاىيـ القمــات الــد يــع لــجا التمييـ ضــد املــر ة الرباتوكـ ـ ـ ـ ــو ا يتي ـ ـ ـ ـ ــاري تضاىيـ ـ ـ ـ ـ ـ
(حتض ـ ـ ـ امل ـ ـ ـواد (2د) ا(ا) ا ) (5ا( ) ا )4(15اقـ ـ ـ ــو الطضـ ـ ـ ــز املتعلـ ـ ـ ــمل بالـ ـ ـ ـ ـرا
ا()1(16ج) ا(ه) ا(ز) ا)1(29؛ اإاــظن املــادة األنضـ ـ ـ ـ ــا يف الن ااـ ـ ـ ـ ــات املسـ ـ ـ ـ ــلح
)1999( )) (5
(إا ـ ـ ـ ـ ــظن امل ـ ـ ـ ـ ــادة ( ))2(3سـ ـ ـ ـ ــمل
التجنيد الدنيا  18سن ) ()2012
الرباتوك ــو ا يتي ــاري األا امللح ــمل بالعه ــد ال ــدا الرباتوكو ا يتياري امللحمل بالعهـد
اصا باوقو املدني االسياسي ()1986
الــدا اصــا بــاوقو ا ىت ــادي
الرباتوك ــو ا يتيـ ــاري تضاىي ـ ـ القمـ ــات الـ ــد يـ ــع اا رتمااي االثقافي ()2014
لجا التميي ضد املر ة املادة )2004( 8
اتضاىي مناهم التعذي املادة )1998( 20
الرباتوكـ ــو ا يتيـ ــاري تضاىي ـ ـ اقـ ــو األلـ ــخا
ذاي اجااى املادة )2008( 6

الرباتوكــو ا يتيــاري الثــاين
امللحـ ـ ـ ـ ــمل بالعه ـ ـ ـ ـ ــد ال ـ ـ ـ ـ ــدا
اص ـ ـ ـ ــا ب ـ ـ ـ ــاوقو املدنيـ ـ ـ ـ ـ
االسياسي

ا تضاىيـ ـ ـ ـ الداليـ ـ ـ ـ للقم ـ ـ ــات
ال ــد ي ــع ل ــجا التمييـ ـ
العن ري املادة 14
الرباتوكـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــو ا يتي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاري
امللحـ ـ ـ ـ ــمل بالعه ـ ـ ـ ـ ــد ال ـ ـ ـ ـ ــدا
اصــا بــاوقو ا ىت ــادي
اا رتمااي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ االثقافي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ
املادتان  10ا11
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اوال يف ألنات اجلول السابق
ا تضاىيـ ـ ـ ـ الداليـ ـ ـ ـ ومايـ ـ ـ ـ يـ ـ ــع األل ـ ـ ــخا
ا يتضات القسري (توىيع )2007

اجرراتات املتخذة بعد ا ستعرام مل ي د اليها/مل تقنز
مـ ـ ــمل

العه ـ ـ ـ ـ ـ ــد ال ـ ـ ـ ـ ـ ــدا اص ـ ـ ـ ـ ـ ــا
بــاوقو املدني ـ االسياســي
املادة 41
اتضاىي ـ ـ مناهم ـ ـ التعـ ــذي
املادتان  21ا22
الرباتوكـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــو ا يتي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاري
تضاىي ـ ـ ـ ـ ـ اق ـ ـ ـ ــو الطض ـ ـ ـ ــز
املتعل ـ ـ ـ ـ ـ ــمل ب ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ررات تق ـ ـ ـ ـ ـ ــد
الشجاا
ا تضاىي ـ ـ ـ ـ الدالي ـ ـ ـ ـ وماي ـ ـ ـ ـ
اقـ ـ ـ ـ ـ ــو ي ـ ـ ـ ـ ـ ــع العم ـ ـ ـ ـ ـ ــا
املهـ ـ ــارريمل ا ف ـ ـ ـراد سـ ـ ــرهم
املادتان  76ا77
ا تضاىي ـ ـ ـ ـ الدالي ـ ـ ـ ـ وماي ـ ـ ـ ـ
ي ـ ـ ـ ـ ــع األل ـ ـ ـ ـ ـ ــخا م ـ ـ ـ ـ ــمل
ا يتض ــات القس ــري املادت ــان
 31ا32

 -2صكوك دولية رئيسية أخرى ذات صلة
اوال يف ألنات اجلول السابق
الت ـ ــديمل ا نتايف راما األساسحل للمحجم اجلنااي الدالي
()4
ا نمــمايف ا براتوكو بالذمو
()5
اصظف
ا تضاىيات اصا ،بالظراني اادميحل اجلنسي
اتضاىي ـ ـ ــات رنيـ ـ ـ ـ امل ريـ ـ ـ ـ  / 12غس ـ ـ ــط
()6
 1949ابراتوكو ها اجضافيان األا االثاين
ا تضاىي ــات األساس ــي ملنتمـ ـ العم ــز الداليـ ـ م ــا
()8
ادا ا تضاىيتان رىم  138ا182
اتضاىي مجافح التميي يف ا التعليم

اجرراتات املتخذة بعد ا ستعرام

مل يُ د اليها

اتضاىي ـ ـ ـ ـ منـ ـ ـ ــع ررمي ـ ـ ـ ـ اجبـ ـ ـ ــادة
اجلمااي ااملعاىن اليها
الرباتوكـ ـ ــو اجض ـ ـ ــايف الثال ـ ـ ـ ـ
تضاىي ـ ـ ـ ـ ـ ــات رني ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ لعـ ـ ـ ـ ـ ـ ــايف
()7
1949
اتضاىيت ــا منتمـ ـ العم ــز الداليـ ـ
()9
رىم  138ارىم 182
اتضاىيت ــا منتمـ ـ العم ــز الداليـ ـ
()10
رىم  169ارىم 189

 -1فـادت مضوضـي األمــم املتحــدة العليـا لشـ ان الظراــني (مضوضــي لـ ان الظراــني) نـه رغــم
التو،ــيات الــن تلقاهــا النيجــر ألنــات رولـ ا ســتعرام الــداري الشــامز األاىل( )11فقــد بقــد النيجــر
الــد حتضتاتــه الــد اتضاىيـ القمــات الــد يــع لــجا التمييـ ضــد املــر ة( )12انلنــت ناانـ املضــوم
السامحل وقو اجنسان إىل النيجر بذ رهـود مـمل رـز سـح حتضتاتـه الـد اتضاىيـ القمـات الـد
()13
يع لجا التميي ضد املر ة
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 -2ا اـ فريـمل األمـم املتحـدة القطـري (الضريــمل القطـري) ن النيجـر ااتمـد افقـاً لت اماتـه يف
ألن ــات رولـ ـ ا س ــتعرام األاىل( )14مش ــرال الق ــانون ال ــذي عيـ ـ الت ــديمل ال ــد ا تضاىيـ ـ الداليـ ـ
()15
وماي يع األلخا ممل ا يتضات القسري

باء -اإلطار الدستوري والتشريعي
 -3فــاد الضريــمل القطــري ب ـ ن دســتور اــايف  2010رســد اــودة النيجــر إىل ايــاة دســتوري اب ـ ن
()16
امل سسات الظزم جرسات الدميقراني اسيادة القانون ىد ُنشات
 -4ا اتت ناان املضوم السامحل وقـو اجنسـان ن النيجـر مل يـواام بعـد ىوانينـه الوننيـ مـع
مــا ،ــد اليــه مــمل ال ــجو الدالي ـ وقــو اجنســان ســيما فيمــا يتعلــمل ملقــو املــر ة االطضــز
()17
امناهم العنودي احمارب الضقر
 -5ا ا،ــت جلن ـ القمــات الــد التميي ـ العن ــري بتمــمني التش ـريعات النيجري ـ تعريض ـاً للتميي ـ
العن ري يتضمل مع اجايف ا تضاىيـ ( )18امبواتمـ ىـانون العقوبـات مـع ا تضاىيـ االعهـد الـدا اصـا
()19
باوقو املدني االسياسي ااتضاىي اقو الطضز

جيم -اإلطار المؤسسي والبنية األساسية لحقوق اإلنسان وتدابير السياسة العامة
اتت جلن القمات الد التميي العن ري اجلهـود الـن ينـذاا النيجـر يف سـنيز إنشـات جلنـ
-6
انني ـ وقــو اجنســان بيــد ن اللجن ـ ارب ـت اــمل ســضها ألن جلن ـ التنســيمل الدالي ـ للم سســات
()20
الونني ـ لتع ي ـ اقاي ـ اقــو اجنســان مل تعتمــد بعــد تلــا اللجن ـ الونني ـ ضــممل الضا ـ ل ـ
ا ا،ــت جلنـ القمــات الــد التمييـ العن ــري باجسـرال يف ملـ التقــارير الســنوي اللجنـ الوننيـ ب يـ
تيس ــذ نل ـ ااتم ــاد ه ــذه امل سس ـ م ــمل ى؛ن ــز اللجن ـ الدالي ـ ؛ كم ــا ا ،ــت بت اي ــد اللجن ـ الونني ـ
مبخ ـات مهمـ مــمل املي انيـ تســمي اــا بتنضيــذ يطـ املهــا الســنوي ايا،ـ ب نشــات فــرال اــا يف
()21
يع منانمل النلد

ثانيا -التعاون مع آليات حقوق اإلنسان
اتــت ناان ـ املضــوم الســامحل وقــو اجنســان ن النيجــر ينــوي اضــع يط ـ امــز م ــمل
-7
رـ ــز تنضيـ ــذ التو،ـ ــيات املقدم ـ ـ ألنـ ــات رول ـ ـ ا سـ ــتعرام الـ ــداري الشـ ــامز األاىل ا ن ا سـ ــتعرام
ال ــداري الش ــامز ك ــان ل ــه دار يف مي ــاديمل منه ــا مناهمـ ـ العنوديـ ـ اى ــد نوه ــت برغنـ ـ اوجومـ ـ يف
()22
تممني يط العمز يع التو،يات املقدم يف ا ستعرام
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ألف -التعاون مع هيئات المعاهدات
 -1حالة تقديم التقارير

هيا املعاهدة

ي ـ ــرة تقري ـ ــر ى ـ ــديف
املظاتــات اصتامي ـ ال ـواردة منـ ـ ــذ ا سـ ـ ــتعرام
ير مظاتات يتامي
السابمل
يف ا ستعرام السابمل
 /غسط

جلن ـ ـ ـ ـ القمـ ـ ـ ــات الـ ـ ـ ــد
التميي العن ري

1998

-

اللجنـ ـ املعنيـ ـ ب ــاوقو
ا ىت ادي اا رتماايـ
االثقافي
اللجن ـ ـ املعني ـ ـ ملق ــو ذار/مارس 1993
اجنسان
اللجنـ املعنيـ بالقمـات يار/مايو 2007
الد التميي ضد املر ة
جلن مناهم التعذي
جلن اقو الطضز

2013

 2015س ـ ـ ــيُقديف يف اـ ـ ـ ــايف  2019التقريـ ـ ـ ــر
اجل ــامع للتقري ـ ـريمل الث ــاين االعش ـ ـريمل
االثال االعشريمل
ت ير تقد التقريـر األا منـذ اـايف
1990

-

-

-

-

2015

-

-

-

ا يران/يونيه 2009

( 2015الرباتوكو
ا يتي ـ ــاري املتعل ـ ــمل
بنيع األنضا اب ـات
األنضــا ااســت ظ
األنضـ ـ ــا يف امل ـ ـ ـواد
اجبااي )2015

-

-

-

-

تـ ير تقــد التقريــر الثــاين منــذ اــايف
1994
مل يُنت ـ ـ ــر بع ـ ـ ــد يف التقري ـ ـ ــر اجل ـ ـ ــامع
للتقريريمل الثال االرابع
ت ير تقد التقريـر األا منـذ اـايف
1999
مل يُنت ـ ـ ــر بع ـ ـ ــد يف التقري ـ ـ ــر اجل ـ ـ ــامع
للتق ــارير م ــمل الثالـ ـ إىل اص ــام ؛
االتقري ـ ــر األا بش ـ ـ ـ ن الرباتوك ـ ــو
ا يتيــاري تضاىي ـ اقــو الطضــز
املتعلـ ـ ـ ـ ــمل بنيـ ـ ـ ـ ــع األنضـ ـ ـ ـ ــا اب ـ ـ ـ ـ ــات
األنضـ ـ ــا ااس ـ ـ ــت ظ األنض ـ ـ ــا يف
امل ـ ـواد اجبااي ـ ـ ؛ ات ـ ـ ير من ــذ ا ــايف
 2014تقــد التقريــر األا بشـ ن
الرباتوك ـ ـ ــو ا يتي ـ ـ ـ ــاري تضاىي ـ ـ ـ ـ
اقـ ـ ــو الطضـ ـ ــز املتعلـ ـ ــمل ب لـ ـ ـ ـرا
األنضا يف الن ااات املسلح
ت ير تقد التقريـر األا منـذ اـايف
2010

2015

-

مل يُنتر بعد يف التقرير األا

اتضاىي ـ ـ قاي ـ ـ اقـ ــو
يع العما املهارريمل
ا فراد سرهم
اتضاىي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ اق ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــو -
األل ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــخا ذاي
اجااى
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 -2الردود على طلبات المتابعة المحددة التي قدمتها هيئات المعاهدات

املظاتات اصتامي
هيا املعاهدة

التاريخ املقرر املوضول

جلن القمات الد التميي العن ري 2016

مقديف يف

مرك ـ امل سس ـ الونني ـ وقــو اجنســان؛ -
اقـ ـ ـ ــظت التواي ـ ـ ـ ـ املتعلقـ ـ ـ ـ بالعنوديـ ـ ـ ـ
اتسوي املنازاات بني اجلمااات اجألني ؛
()23
االتدري يف ا اقو اجنسان

اـ الضريــمل القطــري اجلهــود الــن ينــذاا النيجــر يف ســنيز تــدار التـ يذ يف تقــد التقــارير
-8
إىل هياــات املعاهــدات اىــد تــام إنشــات جلن ـ مشــرتك بــني الــوزارات يف اــايف  2010إاــداد اإى ـرار
تقــارير كثــذة ااتُمــدت يف ل ـ الــوزرات املعقــود يف نيســان /بريز  )24(2015انوهــت ناان ـ املضــوم
()25
السامحل وقو اجنسان ب نشات هذه اللجن
 -9ايف اــايف  2010ارهــت جلن ـ القمــات الــد التميي ـ العن ــري رســال إنــذار منجــر اإر ـرات
اارز إىل النيجر بش ن اال الطوارا ا ألـر اجلـعال النـواي النـارم اـمل اسـت ظ اليورانيـويف يف ـا
()26
النلد

باء -التعاون مع اإلجراءات الخاصة

()27

اوال ألنات رول ا ستعرام السابق
اُرهت داوة داام
ال يارات املمطلع هبا
ال يارات املوافمل اليها ممل اي املند
ال يارات املطلوب
الرداد الد رسااز ا داات االنداتات العارل
تقارير املتابع االنعثات

اوال الراهن

نعم
العنودي
اومل يف ال ذات
الضقر املدىع
ُارهـ ــت إىل اوجوم ـ ـ رسـ ــال اااـ ــدة ألنـ ــات الضـ ــرتة املشـ ــمول با سـ ــتعرام اردت
اوجوم الد الرسال

جيم -التعاون مع مفوضية األمم المتحدة السامية لحقوق اإلنسان
()28

 -10ر ـ ــرت ناانـ ـ ـ املض ـ ــوم الس ـ ــامحل وق ـ ــو اجنس ـ ــان زي ـ ــارة إىل النيج ـ ــر يف ا ـ ــايف 2012
املست إرادة سياسي فيما يتعلمل بتحسني األدات الد ،عيد تع ي اقو اجنسان اقايتها
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ثالثا -تنفي ددال االلتزام ددات الدولي ددة لحق ددوق اإلنس ددانا م ددع مراع دداة الق ددانون ال دددولي
اإلنساني الواجب التطبيق
ألف -المساواة وعدم التمييز
 -11فــادت املقــررة اصا ،ـ املعني ـ ب لــجا الــر املعا،ــرة مبــا يف ذلــا ســناهبا ااواىنهــا ب ـ ن
النســات اــظاةً الــد كــوهنمل األكثــر ت ـ ألراً بــالضقر مــا زلــمل ي ـوارهمل نق ـ التمثيــز يف منا ،ـ ،ــنع
القـ ـرار ام ــا زال ــت الض ــر املتااـ ـ ا ــمل للو ،ــو إىل س ــو العم ــز ااص ــدمات األساس ــي حم ــدادة
ام ــا زل ــمل يتعرض ــمل للحرمـ ــان م ــمل اي ـ ـ الو ،ــو إىل ملجي ـ ـ األرم ااجر اتنل ـ ـ نس ــن النسـ ــات
املتعلمــات  18.2يف املااـ فقــق مقارنـ ً بنســن  42.8يف املااـ مــمل الررــا اىــد ترارــع النيجــر مــمل
()29
املرتن  151إىل املرتن  187يف م لر املساااة بني اجلنسني يف اايف 2014
()30

 -12ا ات ــت مضوض ــي لـ ـ ان الظرا ــني ن النيج ــر ىن ــز ألن ــات استعراض ــه ال ــداري األا
التو ،ــيات املتعلقـ ـ بتحس ــني تشـ ـريعاته اسياس ــاته اةارس ــاته يف ــا املس ــاااة ب ــني اجلنس ــني امن ــع
العن ـ اجلنســاين اا ســتجاب إليــه ارغــم اجلهــود املنذال ـ يف هــذا ا ــا فمــمل المــراري املمــحل يف
()31
تع ي تدابذ الوىاي اا ستجاب
 -13ا ا ،ـ ـ ــت جلن ـ ـ ـ القم ـ ـ ــات ال ـ ـ ــد التميي ـ ـ ـ العن ـ ـ ــري باجس ـ ـ ـرال يف ااتم ـ ـ ــاد ى ـ ـ ــانون األس ـ ـ ــرة
االســهر الــد تطنيقــه االقيــايف يف اهن ذاتــه بتنضيــذ السياسـ اجلنســاني الوننيـ ايطـ العمــز العش ـري
للضـ ــرتة  2018-2008ا ا،ـ ــت اللجن ـ ـ يم ـ ـاً بتنتـ ــيم قـ ــظت لتواي ـ ـ اام ـ ـ النـ ــاس ا سـ ــيما
()33
ال امات التقليديني االدينيني( )32اىدمت ناان املضوم السامحل وقو اجنسان تو،ي ةاألل
 -14الــددت املقــررة اصا ،ـ املعني ـ ب لــجا الــر املعا،ــرة الــد ضــرارة الت ــدي الــد ســنيز
األالوي ـ ملس ـ ل التميي ـ املتجــذر ضــد العنيــد الســابقني ااملنحــدريمل مــمل العنيــد ال ا ـراا ااملعتقــدات
التقليدي ـ ـ االديني ـ ـ ال ـ ــن تنط ـ ــوي ال ـ ــد ييي ـ ـ ا ا ،ـ ــت ب ـ ـ ن يوا ،ـ ــز النيج ـ ــر إذك ـ ــات ال ـ ــواحل هب ـ ــذه
القمــايا( )34اإضــاف إىل ذلــا اثــت النيجــر الــد تعــديز ىانونــه اجلنــااحل ب ضــاف إلــارة ،ــر إىل
()35
اتر التميي الد ساس األ،ز
 -15ا اتت جلن يـربات منتمـ العمـز الداليـ املعنيـ بتطنيـمل ا تضاىيـات االتو،ـيات ن ىـانون
العمز اجلديد اسع ىاام األسـنا الـن ُ تـر التمييـ الـد ساسـها الـدد العقوبـات املضراضـ الـد
()36
املتورنني يف التميي

باء -الحق في الحياة والحرية واألمن الشخصي
 -16ف ــاد الضري ــمل القط ــري ب ـ ـ ن اقوبـ ـ اجا ــدايف مل تُلـ ـ بع ــد ال ــد ال ــرغم م ــمل اجرادة السياس ــي
للحجوم ـ ـ كمـ ــا ا ـ ـ ن اجلمعي ـ ـ الونني ـ ـ مل تنـ ــاى بع ــد مشـ ــرال القـ ــانون ال ــذي عي ـ ـ للنيجـ ــر
GE.15-20612

7/21

A/HRC/WG.6/24/NER/2

ا نمـ ـ ــمايف إىل الرباتوكـ ـ ــو ا يتيـ ـ ــاري الثـ ـ ــاين امللحـ ـ ــمل بالعهـ ـ ــد الـ ـ ــدا اصـ ـ ــا
()37
االسياسي

بـ ـ ــاوقو املدني ـ ـ ـ

 -17ا لــار الضري ــمل القطــري إىل ن النيج ــر يوارــه انع ــدايف األمــمل ال ــد اــداده ام ــادر ض ــع
يــر مثــز التــوترات السياســي املت ــل بقــر مواــد ا نتخابــات اــظاةً الــد تركينـ ســجاني ي لـ
اليهــا الشــنا غــذ املتعلمــني االعــانلون اــمل العمــز افاىــداا األمــز اهــم لــنا معرضــون للتعنا ـ
االتجنيــد لــد اجلمااــات املســلح العنيض ـ ( )38امنــذ لــناف/فرباير  2015ها ــت موا ـ بوكــو
ارايف حمافتـات كثـذة يف النيجـر( )39ا اـر األمـني العـايف ملنتمـ األمـم املتحـدة اـمل انشـ اله العميـمل
()40
إزات هذه ااجمات
 -18ا لارت مضوضي األمم املتحدة السـامي وقـو اجنسـان إىل مـا ارتجنتـه مواـ بوكـو اـرايف
م ــمل ام ــا ىت ــز اايتط ــاا للم ــدنيني اهج ـويف ال ــد ه ــداا مدني ـ حممي ـ ااس ــتخدايف ل نض ــا يف
()41
امــا القتــا اا غت ــا ا لــجا يــر مــمل العن ـ اجلنســحل االتعــذي ا إســاتة املعامل ـ
ا ا،ــت املضوضــي بـ ن يعـ ز النيجــر ايوســع رهــوده الراميـ إىل قايـ املــدنيني مبــا يف ذلــا يف ســيا
امليــات ىمــع التمــرد( )42ا فــادت املضوضــي ب ـ ن مــمل الوار ـ اةــاذ تــدابذ يا ،ـ وماي ـ ضــحايا
بوك ــو ا ـ ـرايف س ــيما الم ــحايا األنض ــا اض ــحايا العن ـ ـ اجلنس ــحل اض ــمان ا ــوام إىل اجل ــرب
()43
الجامز مبا يف ذلا الدام النضسحل ا رتمااحل
 -19ا ات ــت مضوض ــي ل ـ ان الظرا ــني ن النن ــات االنس ــات املش ــردات يتعرض ــمل صط ــر العن ـ
اجلنسحل ااجلنسـاين اتوارـه منطقـ ديضـا يطـراً يا،ـاً بسـن االـ الطـوارا ا ا،ـت املضوضـي بـ ن
ســمل النيجــر تنضيــذ اهليــات الرامي ـ إىل منــع ذلــا العن ـ اا ســتجاب إليــه اــمل نريــمل بنــات ىــدرات
()44
اجلهات الضاال اوجومي املخت
 -20ا ا،ــت مضوضــي لـ ان الظراــني ب تااـ ســنز ا نت ــاا للنســات االننــات الــظ انتُهجــت
اقــو اجنســان اصا ،ـ هبــمل مبــا يف ذلــا بســن العن ـ اجلنســحل كمــا ا،ــت باةــاذ تــدابذ مــمل
()45
رز الت دي لو،م المحايا
 -21ا اتــت ناان ـ املضــوم الســامحل وقــو اجنســان ن العن ـ بــاملر ة مبــا فيــه العن ـ املــادي
االلضتــحل االنضســحل يـ ا مقنــو ً يف ا تمــع( )46الــجعت الــد إاــادة النتــر يف القـوانني النيجري ـ
الــن يي ـ ضــد النســات ااألنضــا اتطنيــمل ى ـوانني تتضــمل ا اجــايف اتضاىي ـ القمــات الــد يــع لــجا
التمييـ ضــد املــر ة ب يـ ىطــع دابــر العنـ اجلنســحل جتــاه النســات ااألنضــا اتشــويه األامــات التناســلي
()47
األنثوي
 -22ا اتـ ــت املقـ ــررة اصا ،ـ ـ املعني ـ ـ ب لـ ــجا الـ ــر املعا،ـ ــرة ن ةارس ـ ـ ‘ااهايـ ــا‘ ا ال ـ ـ ااج
باصامس ـ تق ـويف الــد ل ـرات امــر ة ا فتــاة ااســتعنادها حتــت ىنــال ال ـ ااج( )48ا ا،ــت املضوضــي ب ـ ن
()49
تر النيجر ىانوناً تقاليد ال ااج املنجر ا القسري

8/21

GE.15-20612

A/HRC/WG.6/24/NER/2

 -23ا ات ــت املق ــررة اصا ،ـ املعنيـ ـ ب ل ــجا ال ــر املعا ،ــرة ن النيج ــر يس ــجز ال ــد نسـ ـ
()50
زااج األنض ــا يف الع ــامل فنح ــو  75يف املااـ ـ م ــمل النن ــات دان س ــمل الثامنـ ـ اش ــرة مت ار ــات
ا فادت ب ن انعدايف املسـاااة يف اوـد األدل لسـمل الـ ااج يف القـانون املـدين اهـو سـمل اصامسـ اشـرة
للنن ــات االثامنـ ـ اش ــرة لـ ـ ا د يش ــجز يييـ ـ اً منالـ ـراً ض ــد النن ــات( )51ا ا ،ــت مضوض ــي اق ــو
اجنســان ب نشــات لي ـ جبطــا ال ـ ااج القســري( )52ا ا،ــت مضوضــي ل ـ ان الظراــني بننــات ىــدرات
()53
يع اجلهات املعني ممل رز تع ي قاي النسات ااألنضا
 -24ا ات ــت جلن ـ ـ ي ـ ـربات منتم ـ ـ العم ــز الدالي ـ ـ املعني ـ ـ بتطني ــمل ا تضاىي ــات االتو،ـ ــيات ن
النيج ــر ك ــان ى ــد ااف ــمل يف استعراض ــه ال ــداري األا ( )54ال ــد ي ــع التو ،ــيات املتعلقـ ـ مبناهمـ ـ
العنودي اضمان ن يجـون املتورنـون يف تلـا املمارسـات موضـول مظاقـ ة فعليـ ة ا ن يُقـدميف للمـحايا
()55
اوماي ااجلرب
 -25ااارتف ــت املق ــررة اصا،ـ ـ املعنيـ ـ ب ل ــجا ال ــر املعا ،ــرة ب ــاصطوات ال ــن اة ــذ ا اجومـ ـ
النيجـ ــر يف س ـ ــنيز مناهم ـ ـ ل ـ ــجا الـ ــر املعا ،ـ ــرة سـ ــيما إض ـ ــضات نـ ــابع اجلرمي ـ ـ الـ ــد فع ـ ــا
ا سـ ــتعناد( )56ا ا،ـ ــت ب ـ ـ ن ُعـ ــري النيجـ ــر دراس ـ ـ ً ىطري ـ ـ ً لـ ــامل ً بش ـ ـ ن مـ ــد تضشـ ــحل العنودي ـ ـ
ااملمارس ــات الش ــنيه هب ــا ابش ـ ن اوماي ـ ااملس ــاادة ال ــن تاره ــا الم ــحايا ايم ــع با س ــتناد إىل
هــذه الدراس ـ اس ـرتاتيجي ايط ـ امــز اننيتــني مــمل رــز القمــات الــد يــع لــجا الــر االتميي ـ
()57
الد ساس األ،ز
 -26ا ا،ــت جلنـ القمــات الــد التميي ـ العن ــري بــدما كــز اجر ـراتات الرامي ـ إىل حمارب ـ الــر
االعنودي ـ ـ ـ يف السياس ـ ـ ـ الونني ـ ـ ـ للعدال ـ ـ ـ ااق ـ ـ ــو اجنس ـ ـ ــان اك ـ ـ ــذلا يف يط ـ ـ ـ العم ـ ـ ــز العش ـ ـ ـري
()58
للضرتة 2025-2016
 -27انوهــت ناان ـ املضــوم الســامحل وقــو اجنســان بااتمــاد ىـ ة
ـانون ملنــع ا جتــار بالنشــر لجنهــا
ظلت ىلق إزات استمرار ا جتـار باألنضـا ( )59انلنـت املقـررة اصا،ـ املعنيـ ب لـجا الـر املعا،ـرة
توسيع نطا تطنيمل الدراس امل مع إرراؤها بشـ ن ا جتـار ب يـ تمـمينها يـع لـجا الـر املعا،ـرة
اك ــذلا التقليديـ ـ ( )60ا ف ــادت مضوض ــي اق ــو اجنس ــان بـ ـ ن النيج ــر ااتم ــد يطـ ـ ام ــز اننيـ ـ
ملجافح ـ ا جتــار بالنشــر ااهــد بتنضيــذها إىل الوكال ـ الونني ـ ملجافح ـ ا جتــار بالنشــر( )61ا ا،ــت
املقررة اصا ،املعني ب لجا الـر املعا،ـرة بـ ن يعتمـد النيجـر التعـديظت التشـريعي الظزمـ لمـمان
اسـتضادة يـع المـحايا مـمل تضعيـز الوكالـ ا نشـطتها( )62ا ا،ـت جلنـ يـربات منتمـ العمـز الداليـ
املعنيـ ـ بتطني ــمل ا تضاىي ــات االتو ،ــيات يمـ ـاً ب ـ ـ ن يتخ ــذ النيج ــر ي ــع اصط ـ ـوات الظزمـ ـ لم ــمان
()63
مظاق املتورنني يف ا جتار باألنضا افرم اقوبات اليهم

 -28اكانــت املقــررة اصا،ـ املعنيـ ب لــجا الــر املعا،ــرة ىــد ُبل ــت ب نــه الــد الــرغم مــمل إاـراز
تقـ ة
ـديف ف ـ ن معــد انتشــار امــز األنضــا يف النيجــر مــا زا االي ـاً ا ن األنضــا يســتخدمون يف ســو
ســيما يف ال راا ـ ااصدم ـ املن لي ـ ايُســتخدمون إىل اـ ةـد مــا يف منــارم
لــجا امــز األنضــا
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ال ــذه التقليدي ـ ااملق ــالع امن ــارم املل ــي ااجل ــن ( )64ا ف ــادت ب ـ ن إرن ــار األنض ــا ال ــد التس ــو
اااــد مــمل ســو لــجا امــز األنضــا ا كثرهــا تضشــياً يف النيجــر اينــد ذلــا انــدما ترســز األُســر
()65
بناتهــا ســيما األا د ايُطلــمل الــيهم إالطــظ إ إىل الجتاتي ـ ب ــرم تلقــحل تعلــي ةم ىــر ين
ا ا،ــت ب ـ ن يت ــد النيجــر الــد ســنيز ا ســتعجا إىل اــا ت إرنــار األنضــا الــد التســو
بس ــنُز منه ــا مظاقـ ـ املعلم ــني ال ــدينيني ال ــذيمل يس ــت لون األنض ــا اتع يـ ـ تنت ــيم امل ــدارس
اذل ــا
ُ
القر نيـ ـ ب يـ ـ من ــع تل ــا الت ــاهرة( )66انلن ــت جلنـ ـ يـ ـربات منتمـ ـ العم ــز الداليـ ـ املعنيـ ـ بتطني ــمل
ا تضاىيــات االتو،ــيات إىل النيجــر حتديــد األنضــا إالطــظ إ ا ـربيمل الــد التســو اانتشــاام مــمل
()67
تلا اوا ت اضمان إاادة ت هيلهم اإدمارهم يف ا تمع
 -29ااثت جلن يربات منتمـ العمـز الداليـ املعنيـ بتطنيـمل ا تضاىيـات االتو،ـيات النيجـر الـد
بســنُز منهــا ااتمــاد يط ـ
تجثي ـ رهــوده يف ســنيز مجافح ـ امــز األنضــا االقمــات اليــه تــدرعياً ُ
ام ــز بالتع ــاان م ــع الش ــركات ا رتم ــاايني ااملم ــحل يف بن ــات ى ــدرات ي ــدمات تضت ــي العم ــز اتع يـ ـ
تــدري موظضيهــا( )68ااثــت جلن ـ منتم ـ العمــز الدالي ـ املعني ـ بتطنيــمل املعــايذ النيجــر الــد إر ـرات
دراس ـ استق ــااي انني ـ بش ـ ن امــز األنضــا يف ا ىت ــاد غــذ املــنتم لتمجــني إدارة العمــز مــمل
التديز مب يد ممل الضعالي يف هذا ا ـا ( )69ااثـت جلنـ يـربات منتمـ العمـز الداليـ املعنيـ بتطنيـمل
ا تضاىيــات االتو،ــيات النيجــر الــد اةــاذ التــدابذ الظزم ـ لتــدايم ىــدرات يــدمات تضتــي العمــز
()70
اتجييضها

جيم -إقامة العدلا بما في ذلك التصدي لإلفالت من العقابا وسيادة القانون
 -30اتــت ناان ـ املضــوم الســامحل وقــو اجنســان إا ـراز تقـ ة
ـديف مشــج ةع لجنهــا ااتــربت ن
الد النيجـر موا،ـل تـدايم نتامـه القمـااحل بمـمان م ي ةـد مـمل ا سـتقظ للسـلط القمـااي اب تااـ
()71
م ة
يد ممل املوارد للجهات الضاال يف سلسل القمات اجل ااحل
 -31ا اــاف الضريــمل القطــري الم ـاً باهتمــايف بوأليق ـ السياس ـ الونني ـ للعدال ـ ااقــو اجنس ــان
()72
الن ااتُمدت يف اقا م ير ااياات القمااي العليا املعقود يف اايف 2012
 -32ا اـ ـ ـ ـ الضري ـ ـ ــمل القط ـ ـ ــري إنش ـ ـ ــات الوكالـ ـ ـ ـ الوننيـ ـ ـ ـ للمس ـ ـ ــاادة القانونيـ ـ ـ ـ االقم ـ ـ ــااي يف
اايف  )73(2011ا ا،ت جلن القمات الـد التمييـ العن ـري بـ ن يجثـ النيجـر رهـوده الراميـ إىل
بسـنُز ا نت ـاا القانونيـ االقمـااي املتااـ ا ن يت كـد مـمل ن تيسـر
إاظيف اجلهـات الضاالـ املعنيـ ُ
اهليـات املورـودة ي الوكالـ الوننيـ للمسـاادة القانونيـ االقمـااي اىوافـز الــدفال ا،ـو ضــع
()74
الضاات إىل العدال
 -33افيم ــا يت ــز بالت ــدي جلماا ـ ـ بوك ــو ا ـ ـرايف ا ،ــت مضوض ــي اق ــو اجنس ــان النيج ــر
مب ــا يل ــحل حتس ــني إمجانيـ ـ اللج ــوت إىل العدالـ ـ اض ــمان املس ــاتل ا ــمل ي ــع التج ــاازات اانتهاك ــات
الق ــانون ال ــدا وق ــو اجنس ــان االق ــانون ال ــدا اجنس ــاين ب ــرا النت ــر ا ــمل من ـ اجل ــاين ا
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رتنت ــه ال ــد ن ت ي ــذ يف ا اتن ــار ا ــديف إمجانيـ ـ العض ــو ا ــمل مـ ـرتج يط ــر اجلـ ـراام؛ انشـ ـر نت ــااا
()75
التحقيقات املمطلع هبا؛ اتوفذ اجلرب الجايف االضعا للمحايا
 -34ا اـ الضريــمل القطــري إنشــات ااياـ العليــا ملجافحـ الضســاد ااجلـراام الشــنيه بــه( )76اــظاة
الـد مجتـ املعلومــات االشـجاا /مجافح الضسـاد ااســت ظ النضـوذ اهـو مجتـ يُتـيي للمـواننني
يطاً هاتضيـاً انيـاً مـمل رـز او ـو الـد املعلومـات اإيـدال الشـجاا ااجبـظغ اـمل املخالضـات يف
القطــال القمــااحل( )77ا اربــت ناان ـ املضــوم الســامحل وقــو اجنســان اــمل ت ييــدها الشــديد ملنــادرة
()78
مجافح الضساد

دال -حرية الدين أو المعتقدا وحرية التعبير وتكوين الجمعيات والتجمع السلميا وحدق
المشاركة في الحياة العامة والسياسية
 -35ا ـ الضريــمل القطــري ن تتل ـ التيــارات الديني ـ تتعــاي بســظيف إ ــا ً لجنــه لــار إىل
ن اــدة مــاكمل لــهدت يف كــانون الثاين/ينــاير  2015متــاهرات انيض ـ ً ســضرت اــمل ةري ـ الجثــذ
()79
ممل الجناا ااملساكمل التابع لعااظت مسيحي اامل مقتز فراد كثذيمل اإ،اب يريمل جبرام
 -36ا اـ ـ الضري ــمل القط ــري االيونس ــجو ن األم ــر ال ــادر يف ا ــايف  2010يُج ــرس إزالـ ـ  ،ــض
اجلرمي ـ ا ــمل املخالض ــات ال ــحضي ا ت ــر العقوب ــات الس ــالن للحري ـ االتوىي ـ التحضت ــحل ل ــحضيني
ميارس ــون مهن ــتهم اى ــد اس ــتعام ه ــذا األم ــر ا ــمل اقوب ــات الس ــجمل ب رام ــات( )80ا ا ــاف الضري ــمل
القطــري المـاً يمـاً بتوىيــع راــي اجلمهوريـ يف اــايف ‘ 2011إاــظن رنــز الطاالـ ‘ الــذي داــا إىل
إل ــات القـ ـوانني ال ــن تُقي ــد اريـ ـ ال ــحاف ( )81ارغ ــم ار ــود ه ــذه الرتس ــان القانونيـ ـ ا ــر الضري ــمل
ت كثـ ة
القطــري اــمل ســضه إزات إىــدايف الشــرن القمــااي يف اــا ة
ـذة الــد ااتقــا ،ــحضيني اتــوىيضهم
()82
بسن ت ر ة
ات دلوا هبا يف إنار نقالات ا نشر مقا ت ،حضي
 -37ا لــار الضريــمل القطــري إىل ن العديــد مــمل اجلمعيــات ااملنتمــات غــذ اوجومي ـ ااألا ـ ا
السياســي انقابــات العمــا كانــت ت ـ اا نشــطتها ب ــورة اادي ـ يف اجىلــيم الــونيف يف اــايف 2014
بيــد ن الضريــمل ســجز اــا ت ُلقــحل فيهــا القــن الــد رهــات فاال ـ يف ا تمــع املــدين اااتُج ـ ت
()83
ب ض م ىت بسن ت ر ات ا فعا ااترب ا السلطات تالضات
 -38الـ ـ ــجعت اليونسـ ـ ــجو النيجـ ـ ــر الـ ـ ــد دمـ ـ ــا اري ـ ـ ـ اجاـ ـ ــظيف يف تش ـ ـ ـريعا ا افق ـ ـ ـاً للمعـ ـ ــايذ
()84
الدالي
 -39ا اـ الضريــمل القطــري تنتــيم انتخابــات اــرة الــضاف يف النيجــر اإنشــات م سســات رــديرة
()85
بالثق يف اايف  2011ا ا يماً اجلهود املنذال يف سنيز تع ي اووكم الرليدة
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 -40انوهــت ناان ـ املضــوم الســامحل وقــو اجنســان بااتمــاد نتــايف ا ـ لضااــدة النســات يف
املنا،ـ اصاضــع لظنتخــا ايف الوظيضـ العموميـ ( )86بيــد ن الضريــمل اـر اــمل ســضه ألن تطنيــمل
()87
ىانون او
تطنيقاً فعلياً ي ا ضعيضاً

هاء -الحق في العمل وفي شروط عمل عادلة ومواتية
 -41اتــت جلن ـ ي ـربات منتم ـ العمــز الدالي ـ املعني ـ بتطنيــمل ا تضاىيــات االتو،ــيات ااتمــاد
()88
الربنــاما القطــري للعمــز الظاــمل كمــا اتــت ن ىــانون العمــز اجلديــد تــر  ،ـراا ً لــجا ً
()89
معين ممل التحرش اجلنسحل
 -42انلنـ ــت جلن ـ ـ ي ـ ـربات منتم ـ ـ العم ـ ــز الدالي ـ ـ املعني ـ ـ بتطنيـ ــمل ا تضاىي ـ ــات االتو ،ـ ــيات إىل
اوجومـ تجثيـ رهودهــا يف ســنيز الت كــد مــمل ســهر جلــان ال ــح االســظم دايــز املنشــلت الــد
تشــجز يطـراً الــد ســظمتهم ا،ــحتهم( )90ا اتــت جلنـ منتمـ
ياـ ظــراا امــز للشــنا
العمــز الداليـ املعنيـ بتطنيــمل املعــايذ ن هــذه اللجــان ينن ــحل ن تشــار يف نشــط التوايـ االتــدري
املتعلــمل بالســظم ( )91انلنــت جلن ـ ي ـربات منتمـ العمــز الدالي ـ إىل اوجوم ـ اةــاذ يط ـوات مليـ
تجضــز للمــوظضني العمــوميني غــذ العــاملني يف إدارة الدالـ اــمل املضااضـ اجلماايـ الــد ىــديف املســاااة
()92
مع غذهم
 -43ا اــر الضريــمل القط ــري اــمل س ــضه ألن نســن النس ــات يف ســمل العم ــز العــامظت يف القط ــال
()93
الرةحل تتجااز  3يف املاا افقاً لدراس ُرريت يف اايف 2012

واو -الحق في الضمان االجتماعي وفي مستوى معيشة الئق
 -44اـ ـ ـ ـ الضري ـ ـ ــمل القط ـ ـ ــري ن النيج ـ ـ ــر اض ـ ـ ــع برنا ـ ـ ـ ـاً للتنميـ ـ ـ ـ ا ىت ـ ـ ــادي اا رتماايـ ـ ـ ـ
( )94()2015-2012بيــد نــه ا ـ بقلــمل ن  48.2يف املاا ـ مــمل الســجان مــا زال ـوا يعيشــون يف
فقــر( )95انالــدت املقــررة اصا ،ـ املعني ـ ب لــجا الــر املعا،ــرة الســلطات اوجومي ـ دمــا اقــو
اجنســان االنعــد اجلنســاين يف ب ـراما ااس ـرتاتيجيات التنمي ـ ااوــد مــمل الضقــر امرااــاة اال ـ ضــع
()96
الضاات
 -45ا اــر الضريــمل القطــري اــمل ســضه لعــديف ارــود ىــانون حمــدد بش ـ ن اوــمل يف ال ــذات رغــم ن
ه ــذا او ــمل مج ــرس يف الدس ــتور( )97بينم ــا ف ــادت دراس ــات استق ــااي بـ ـ ن  23.7يف املااـ ـ م ــمل
الســجان يعــانون انعــدايف األمــمل ال ــذااحل( )98ا ن نســن ســوت الت ذي ـ مل تتطــور الــد مــد الســنوات
الس ــت املاضـ ــي ( )99ا ا ـ ـ الضري ــمل القطـ ــري ن النيجـ ــر ك ــان ىـ ــد الت ـ ـ يف ب ــدام املنـ ــادا التوريهي ـ ـ
الطواي املتعلق باومل يف ال ـذات اب ـياغ مشـرال ىـانون بشـ ن اوـمل يف ال ـذات( )100ا اـ الضريـمل
يم ـ ـاً ارـ ــود إرادة سياسـ ــي ملواره ـ ـ هـ ــذه التحـ ــديات جتسـ ــدت يف ىيـ ــايف اوجوم ـ ـ يف اـ ــايف 2012
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()101

ب نشـات املضوضــي العليــا املعنيـ مبنـادرة إالنيجريــون ي ــذان النيجـرينيإ ()Initiative 3N
()102
ناان املضوم السامحل وقو اجنسان ن هذه املنادرة ىامت الد اقو اجنسان

ا اتــت

زاي -الحق في الصحة
 -46ا الضريمل القطـري ن النيجـر اضـع يططـاً للتنميـ ال ـحي ااسـرتاتيجيات ابـراما ترمـحل
إىل تع ي ـ ـ ا،ـ ــو السـ ــجان إىل اصـ ــدمات ال ـ ــحي ( )103ا ا ـ ـ الضريـ ــمل يم ـ ـاً مـ ــا رـ ــات يف اـ ــد
التقــارير مــمل ن النيجــر اــرز يف الضــرتة مــا بــني اــامحل  1980ا )104(2013تقــدماً مهم ـاً يف مــا
يتعلــمل مب لــر العمــر املتوىــع إذ ترارــع معــد افيــات األنضــا دان ســمل اصامس ـ كمــا ترارــع معــد
افيــات األمومـ ( )105بيــد ن الضريــمل اــر اــمل ســضه ألن او ــو الــد اصــدمات ال ــحي يشــجز
()106
ز الد الرااي ال حي سو  47يف املاا ممل السجان
حتدياً رسيماً إذ
 -47ا ا ــر الضري ــمل القط ــري يم ـ ـاً ا ــمل ىلق ــه ألن امل ـ ـراهقني يع ــانون ض ــعضاً ك ــرب إذ يواره ــون
()107
مشاكز ،حي حمدد ًة تعطز منوهم الجامز
 -48ا ا،ت جلن القمـات الـد التمييـ العن ـري ب نشـات ايـادات متنقلـ لضااـدة ااـات الراـز
ب يـ ـ ـ ض ـ ــمان ا ،ـ ــوام بالق ـ ــدر الج ـ ــايف إىل اص ـ ــدمات ال ـ ــحي افا،ـ ـ ـ ي ـ ــدمات الراايـ ـ ـ ان ـ ــد
()108
الو دة

حاء -الحق في التعليم
 -49باجلــارة إىل التو،ــيات املقدم ـ يف ألنــات رول ـ ا ســتعرام الــداري األاىل( )109ات ــت
اليونســجو ن النيجــر ااتمــد الربنــاما القطــااحل للتعلــيم االتــدري ( )110()2020-2012ااثــت
جلن منتم العمز الدالي املعنيـ بتطنيـمل املعـايذ النيجـر الـد تطـوير نتـايف التعلـيم اتع يـ ه بسـنز منهـا
()111
اةاذ تدابذ فعال يف إنار الربناما القطااحل للتعليم االتدري
 -50ا اـ ـ الضري ــمل القط ــري م ــا ر ــات يف التقري ــر الع ــاملحل املتعل ــمل بالتنميـ ـ النشـ ـري اال ــادر يف
()112
اايف  2013ممل ن النيجر اـرز تقـدماً فيمـا يتعلـمل مبـدة التعلـيم املتوىعـ امتوسـق مـدة التعلـيم
()113
ا اـ الضريــمل يمـاً إا ـراز تقــديف كمــحل فيمــا يتعلــمل ب ــا نســن القنــو يف التعلــيم ا بتــدااحل
بي ــد ن الض ـ ـوار مس ــتمرة م ــمل ره ـ ـ ب ــني إ ــا نس ــن ا لتح ــا بامل ــدارس يف املن ــانمل اوم ـ ـري
()114
االنسن ذا ا يف املنانمل الريضي اممل ره ير بني اجلنسني
 -51ا ا الضريمل القطري ن مشـرال ىـانون بشـ ن تعلـيم الضتيـات يف املـدارس اـث سـمل الثامنـ
اش ــرة ك ــان ى ــد اادت ــه اجلمعيـ ـ الوننيـ ـ جا ــادة النت ــر في ــه يف اق ــا ااتجار ــات ارب ــت انه ــا
عيــات إســظمي ( )115ااــظاًة الــد ذلــا يســاار الضريــمل القلــمل بش ـ ن تعمــيم يق ــحل ب ــض هنااي ـ
الننــات األمهــات املســجظت يف ،ــضوا دراســي معين ـ اف ــو الننــات اووامــز يــن التعمــيم
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اىـ ـرار ي ــر ال ــد الط ــرد امل ى ــت يف االـ ـ النن ــات غ ــذ املت ار ــات االط ــرد النه ــااحل يف االـ ـ النن ــات
()116
املت ارات
 -52ا ا،ــت املقــررة اصا ،ـ املعني ـ ب لــجا الــر املعا،ــرة ب ـ ن يجضــز النيجــر جلميــع األنضــا
الن ــال ني سـ ــمل التعل ــيم اجرنـ ــاري مب ــمل فـ ــيهم العني ــد السـ ــابقون ااملنح ــدران مـ ــمل العني ــد ا سـ ــيما
الننــات او ــو الــد التعلــيم اوجــومحل ا ــاين اجليــد الــد ىــديف املســاااة مــع غــذهم اذلــا بســنز
منهــا ة ــي مي اني ـ كافي ـ للنني ـ األساســي املدرســي املظام ـ ااجنعــايف املدرســحل اتــدري املدرســني
تــدرينا ســليما ابتواي ـ الوالــديمل يف املنــانمل الــن تــنخض فيهــا معــد ت ا لتحــا باملــدارس ب ي ـ
التعل ــيم( )117ااث ــت جلنـ ـ منتمـ ـ العم ــز الداليـ ـ املعنيـ ـ بتطني ــمل املع ــايذ النيج ــر ال ــد من ــع ام ــز
()118
األنضا دان سمل الرابع اشرة ااود ممل معد ت التسر املدرسحل
 -53ا ا ،ــت جلنـ ـ القم ــات ال ــد التمييـ ـ العن ــري بـ ـ ن يتخ ــذ النيج ــر ت ــدابذ لتجثيـ ـ برن ــاما
امل ــدارس املتنقلـ ـ ب يـ ـ زي ــادة نس ــن ا لتح ــا بامل ــدارس انس ــن معرفـ ـ القـ ـراتة االجتابـ ـ يف  ،ــضوا
()119
ااات الراز

طاء -الحقوق الثقافية
 -54لــجعت اليونســجو النيجــر الــد تنضيــذ األاجــايف ذات ال ــل الــن تشــجع الــد زيــادة فــر
ا سـتضادة مــمل الـرتا الثقــايف االتعنــذ اجبـدااحل ااملشــارك فيهمـا تنضيــذاًكــامظً ايشـجع النيجــر يمـاً
ال ــد ن ي ــو يف ه ــذا ال ــدد ا اتن ــار الوارـ ـ ملش ــارك ا تمع ــات ا ليـ ـ اره ــات ا يت ــا
االعنا،ــر الضاالـ الثقافي ـ ااملنتمــات غــذ اوجومي ـ إىل رانـ الضاــات المــعيض ا ن يجضــز إتاا ـ
()120
فر متسااي للنسات االننات

ياء -األقليات والشعوب األصلية
 -55اتــت جلن ـ القمــات الــد التميي ـ العن ــري باهتمــايف إضــضات نــابع م سســحل الــد تقاليــد
إالقرابـ بــامل امإ اهــحل ســلو يضــحل لتســوي املنازاــات بــني اجلمااــات لجنهــا اربــت اــمل انشـ ااا
إزات املعلومــات املتعلقـ بورــود تــوترات بــز منازاــات بــني ااــات الراــز اســاار الســجان ســيما
امل ـ اراني ا اربــت اللجن ـ اــمل تقــديرها اتمــاد ىــانون األريــاا اىــانون امليــاه اىــانون الراــاة هبــدا
تسوي املشاكز املتواترة املت ل بالرتاا لجنها اربت امل ىلقهـا إزات تعـارم اجـايف تلـا القـوانني
()121
ا اربت اللجن امل سضها كذلا ألن ىانون الرااة املعتمد منذ اايف  2010مل ي در بعد
 -56ا ا ،ــت جلن ـ ـ القم ــات ال ــد التميي ـ ـ العن ــري بـ ـ ن ي ــراج النيج ــر يف كام ــز حن ــات إىليم ــه
ســتخدايف ةارس ـ إالقراب ـ بــامل امإ ايوا،ــز إر ـراتات تواي ـ الطواا ـ ا اجلمااــات اجألني ـ املعني ـ ؛
ايواام بني ىـانون األريـاا اىـانون امليـاه اىـانون الراـاة؛ اي ـدر ىـانون الراـاة املعتمـد يف اـايف 2010
()122
ايعتمد الن و التنتيمي الظزم لتطنيقه ب ورة فعال
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 -57ا ا،ــت جلن ـ القمــات الــد التميي ـ العن ــري ب ـ ن يوا،ــز النيجــر تطنيــمل تــدابذ يا ،ـ يف
ميــاديمل منهــا اوــمل يف التعلــيم ااوــمل يف العمــز ااوــمل يف الســجمل ايعتمــد اس ـرتاتيجي لــامل بش ـ ن
()123
اال فراد األىليات االشعو الن تعرا نضسها ب هنا لعو ،لي

كاف -المهاجرون والالجئون وملتمسو اللجوء
 -58فــادت مضوضــي ل ـ ان الظراــني ب ـ ن الوضــع األمــيف اا ـ يف غــر فريقيــا مل مينــع النيجــر
م ــمل ن ي ــني م ــمل ال ــدا الرايس ــي املستم ــيض لظرا ــني ام ــمل املم ــحل يف تطني ــمل سياس ـ ـ األب ـ ـوا
املضتواـ مــايف الظراــني ا لــادت مضوضــي ل ـ ان الظراــني بــالنيجر ملــا بــداه مــمل إرادة االت ـ ايف فيمــا
()124
يتعلمل باستيضات املعايذ الدالي يف ا قاي الظراني
 -59ا اـ الضريــمل القطــري ن القــانون الــونيف عيـ معاملـ الظراــني كمــا يعامــز املواننــون مــمل
اي الو،ـو إىل فـر العمـز االتعلـيم اال ـح االسـجمل ااألمـمل الشخ ـحل ا مـمل املمتلجـات إىل
()125
ران اري ايتيار مجان اجىام ااري التنقز
 -60اىــدمت مضوضــي ل ـ ان الظراــني إىل النيجــر سلســل مــمل التو،ــيات مــمل بينهــا املمــحل يف
تع ي ـ تنضيــذ تطــق اوماي ـ امل ىت ـ لظراــني افق ـاً للمعــايذ الدالي ـ اضــمان نواي ـ إر ـراتات الضــرز
افعاليتهــا؛ ازيــادة اــدد املــوظضني املجلضــني بتقيــيم األهلي ـ ابنــات ىــدرا م()126؛ اإر ـرات حتليــز معمــمل
للتش ـ ـريعات القاامـ ـ ـ املتعلق ـ ـ ب ـ ــالظراني؛ ات ـ ــويحل الضعالي ـ ـ يف تنضي ـ ــذ التش ـ ـريعات الوننيـ ـ ـ املتعلقـ ـ ـ
باجلنســي ؛ اإيــظت اهتمــايف يــا لطلنــات التجنــي الــن يقــدمها الظراــون ب ي ـ ضــمان اجس ـرال يف
معاجلـ ـ تل ــا الطلن ــات؛ ااض ــع اسـ ـرتاتيجي لقدم ــاج ا ل ــحل ايطـ ـ ام ــز ىاامـ ـ ال ــد ااتيار ــات
()127
الظراني
 -61ا ا ،ـ ــت مضوض ـ ــي ل ـ ـ ـ ان الظرا ـ ــني يم ـ ـ ـاً ب نش ـ ــات لي ـ ــات لتحدي ـ ــد هوي ـ ـ ـ املق ـ ــاتلني ا
األلـ ــخا امل ـ ـرتنطني جبمااـ ــات مسـ ــلح اف ـ ــلهم اـ ــمل املـ ــدنيني ام ـ ـظً مبنـ ــادا مضوضـ ــي ل ـ ـ ان
الظرا ـ ــني التوريهيـ ـ ـ املتعلقـ ـ ـ باوض ـ ــاا ال ـ ــد الط ـ ــابع امل ـ ــدين ااجنس ـ ــاين للج ـ ــوت امبن ـ ــادا الق ـ ــانون
()128
الدا
 -62ا ا ـ الضريــمل القطــري ن النيجــر ااتمــد م ـ يراً ىانون ـاً يتضــمل ا اجــايف براتوكــو مجافح ـ
ري ـ ـ املهـ ــارريمل( )129بيـ ــد نـ ــه ا ـ ـ يم ـ ـاً ن العديـ ــد مـ ــمل املهـ ــارريمل الـ ــذيمل يعـ ــربان النيجـ ــر
مورــودان يف النلــد بــظ قاي ـ ا م ـوارد تســمي اــم بــالعودة إىل بلــدهم األ،ــلحل( )130ا لــار الضريــمل
يم ـ ـاً إىل العثـ ــور يف تش ـ ـريمل األا  /كتـ ــوبر  2013الـ ــد رث ـ ـ  92مهـ ــارراً يف ال ـ ــحرات االـ ــد
الــرغم مــمل التــدابذ املتخــذة فقــد اُثــر يم ـاً يف مطلــع لــهر ا يران/يونيــه  2015الــد  48رث ـ
()131
ير يف ال حرات النيجري
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 -63ا اتــت مضوضــي لـ ان الظراــني بقلــمل ن ىرابـ  80يف املاا ـ مــمل راايــا النيجــر انيجذيــا
الــذيمل يلتمســون اللجــوت يف منطق ـ تيضــا ميلجــون األــاامل ااوي ـ اهــو مــا يثــذ ل ـواغز بش ـ ن يطــر
اىول ه ت يف اال انعدايف اجلنسـي ( )132ا ا،ـت مضوضـي لـ ان الظراـني بـ ن يسـتثمر النيجـر يف
تســجيز الــو دات ايف تســجيز النــاينني اإ،ــدار بطاىــات هويـ انني ـ اإدارة اوــداد( )133ا ا،ــد
الضري ــمل القط ــري ب ـ ررات حتلي ــز معم ــمل للتش ـريعات القاام ـ فيم ــا يتعل ــمل مبس ــااز من ــع ا ــا ت انع ــدايف
()134
اجلنسي ااود منها ب ي حتديد اج،ظاات المراري املمجن

الم -المشردون داخليا
 -64فــادت تقــديرات مضوضــي ل ـ ان الظراــني ب ـ ن  70 000م ـوانمل نيجــري اــاداا مــمل بلــد
اار إىل منطق ديضـا يف اـايف  2013بسـن امـا العنـ ا فـادت املضوضـي بـ هنم يعيشـون االـ
()135
لنيه بالتشرد الدايلحل
 -65ا اتــت اللجن ـ املعني ـ بالعم ــا امله ــارريمل بقلــمل يم ـاً تش ــرد الس ــجان بس ــن هجم ــات
بوكــو اـرايف( )136ا اــر األمــني العــايف ملنتمـ األمــم املتحــدة اــمل ىلقــه يمـاً إزات االـ يــر تتعلــمل
()137
بتشريد ا املدنيني يف منانمل منها النيجر
 -66ا فــادت مضوضــي ل ـ ان الظراــني ب ـ ن هجمــات املتمــرديمل يف منطق ـ ديضــا اانعــدايف األمــمل
يف بع ـ حنــات املنطق ـ مثــز بوســو ار ـ ر ملــذة تشــاد تســننت يف لــناف/فرباير  2015يف تش ـريد
اــداد كنــذة مــمل الســجان اتضيــد التقــديرات ب ـ ن ىراب ـ  50 000م ـوانمل نيجــري تعرض ـوا للتش ـريد
القســري ســيما دايــز منطق ـ ديضــا اظلــت بع ـ املنــانمل إم لق ـ إ مبــا فيهــا ر ـ ر ملــذة تشــاد
()138
اظز الو،و إىل األلخا املت ألريمل يشجز حتدياً كنذاً
 -67ا فـ ــادت مضوضـ ــي ل ـ ـ ان الظراـ ــني ب ـ ـ ن اجوم ـ ـ النيجـ ــر ،ـ ــدىت الـ ــد اتضاىي ـ ـ ا حتـ ــاد
األفريق ــحل وماي ـ امس ــاادة املش ــرديمل دايلي ـاً يف فريقي ــا لجنه ــا مل تعتم ــد بع ــد إن ــاراً ىانوني ـاً اننيـ ـاً
يتعلـ ــمل ي ي ـ ـاً باملشـ ــرديمل دايلي ـ ـاً يف النيجـ ــر( )139ا لـ ــارت مضوضـ ــي ل ـ ـ ان الظراـ ــني االضريـ ــمل
()140
القطري إىل ن غلني املشرديمل يف النيجر معرضون للخطر ايعيشون يف ي ا ،لديدة
 -68اى ــدمت مضوض ــي لـ ـ ان الظرا ــني إىل النيج ــر تو ،ــيات منه ــا تجثيـ ـ ره ــوده يف س ــنيز
ااتمـ ــاد ىـ ــانون انـ ــيف بش ـ ـ ن التش ـ ـريد الـ ــدايلحل اتع ي ـ ـ اوماي ـ ـ املت ـ ـوافرة االي ـ ـاً للمشـ ــرديمل دايلي ـ ـاً
اللســجان املــدنيني يف املنــانمل املت ـ ألرة بــالن ال ادمــا قاي ـ املشــرديمل دايلي ـاً امســااد م يف الــنتم
الونني ـ ـ للحماي ـ ـ ااملسـ ــاادة ا رتمااي ـ ـ ايف اصطـ ــق اجمنااي ـ ـ الونني ـ ـ ااجىليمي ـ ـ ( )141ا ا،ـ ــت
مضوض ــي ل ـ ان الظرا ــني ب ـ ن يجض ــز النيج ــر ااتم ــاد هن ــا منس ــمل ا اس ـرتاتيجي ا ــودة ت ــن ال ــد
()142
إررات التقييمات املناسن اتنضيذ تدابذ اوماي لممان العودة اهمن اامل مون
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ميم -الحق في التنميةا والقضايا البيئية
 -69اربــت جلنـ القمــات الــد التمييـ العن ــري اــمل ىلقهــا إزات اهألــار الســلني الــد النياـ االــد
،ــح ا مــمل اجلمااــات الــن تعــي يف منــانمل اســت ظ امل ـوارد الطنيعي ـ للنلــد ســيما اليوراني ـويف
كمـا يســاارها القلـمل إزات املعلومــات الــن تشـذ إىل اــديف إرـرات مشــاارات رديـ مـع ا تمعــات ا ليـ
املتمــررة بشـ ن ألــار نشــط التعــديمل االلجن ـ منشـ ل كــذلا إزات ســوت إدارة تلــا امل ـوارد الــن يُقــا
()143
إهنا تضيد املنانمل املتمررة
 -70ا ا،ت جلن القمات الد التميي العن ـري بـ ن يجضـز النيجـر او ـو الـد امليـاه بالجميـ
االنوايـ املناســنتني للســجان يف املنــانمل الــن ااتــاداا العــي فيهــا ســيما منطقـ اــايذ؛ ا ن يت كــد
م ــمل ن اس ــت ظ اليورانيـ ـويف يع ــود بالم ــرر ال ــد  ،ــح الس ــجان ا ال ــد قايـ ـ النياـ ـ ادا ــت
اللجن ـ النيج ــر إىل إنش ــات لي ــات تت ــيي تضت ــي ه ــذه املواى ــع بانتت ــايف اف ــرم رىاب ـ فعالـ ـ ال ــد إدارة
()144
للنلديات
املوارد املخ
 -71ااظاة الـد ذلـا ا،ـت جلنـ القمـات الـد التمييـ العن ـري النيجـر بتع يـ تـدابذ األمـمل
ااوماي ـ املرتنط ـ باســت ظ امل ـوارد الطنيعي ـ ؛ ااى ـ تنضيــذ املشــاريع الــن مل حتــدد بعــد ألارهــا الــد
()145
اقو اجنسان بواسط دراس مستقل ؛ اإررات مشاارة اام مع اجلمااات األ،لي املعني

نون -حقوق اإلنسان ومكافحة اإلرهاب
 -72بل ــت مضوض ــي اق ــو اجنس ــان با نتهاك ــات اصط ــذة وق ــو اجنس ــان االق ــانون ال ــدا
اجنســاين الــن يُـ ام ن بع ـ الق ـوات اوجومي ـ ارتجنتهــا يف ألنــات امليــات ىمــع التمــرد مبــا يشــمز
اــا ت ىتــز يــارج نطــا القمــات ااــا ت ايتضــات ىســري ااــا ت توىي ـ اااتجــاز تعســضيني
اإس ــاتة املعاملـ ـ ا ا ،ــت املضوض ــي بـ ـ ررات حتقيق ــات سـ ـريع ال ــامل امس ــتقل ( )146ابااتم ــاد ا
()147
تنق ــيي القـ ـوانني االسياس ــات املتعلقـ ـ مبجافحـ ـ اجره ــا ار،ـ ـاً ال ــد امتث ــا املع ــايذ الداليـ ـ
ا ا ،ــت املضوض ــي يم ـاً ب ـ ن يعتم ــد النيج ــر اس ـرتاتيجي ل ــامل ملجافح ـ التط ــرا املق ــرتن ب ــالعن
اضــمان اتن ــال هن ــا يراا ــحل ا اتن ــارات اجلنس ــاني ايق ـويف ال ــد مش ــارك األل ــخا املت ـ ألريمل مش ــارك
()148
فعلي
Notes
Unless indicated otherwise, the status of ratification of instruments listed in the table may be found
on the official website of the United Nations Treaty Collection database, Office of Legal Affairs of
the United Nations Secretariat, http://treaties.un.org/. Please also refer to the United Nations
compilation on the Niger from the previous cycle (A/HRC/WG.6/10/NER/2).
The following abbreviations have been used in the present documents:
ICERD
International Convention on the Elimination of All Forms of Racial Discrimination.
ICESCR
International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights.
OP-ICESCR
Optional Protocol to ICESCR.
ICCPR
International Covenant on Civil and Political Rights.
ICCPR-OP 1
Optional Protocol to ICCPR.
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Second Optional Protocol to ICCPR, aiming at the abolition of the death penalty .
Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women.
Optional Protocol to CEDAW.
Convention against Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment.
Optional Protocol to CAT.
Convention on the Rights of the Child.
Optional Protocol to CRC on the involvement of children in armed conflict.
Optional Protocol to CRC on the sale of children, child prostitution and child pornography.
Optional Protocol to CRC on a communications procedure.
International Convention on the Protection of the Rights of All Migrant Workers and Members
of Their Families.
CRPD
Convention on the Rights of Persons with Disabilities.
OP-CRPD
Optional Protocol to CRPD.
ICPPED
International Convention for the Protection of All Persons from Enforced Disappearance.
Individual complaints: ICCPR-OP 1, art. 1; OP-CEDAW, art. 1; OP-CRPD, art. 1; OP-ICESCR, art.
1; OP-CRC-IC, art. 5; ICERD, art. 14; CAT, art. 22; ICRMW, art. 77; and ICPPED, art. 31. Inquiry
procedure: OP-CEDAW, art. 8; CAT, art. 20; ICPPED, art. 33; OP-CRPD, art. 6; OP-ICESCR, art.
11; and OP-CRC-IC, art. 13. Inter-State complaints: ICCPR, art. 41; ICRMW, art. 76; ICPPED, art.
32; CAT, art. 21; OP-ICESCR, art. 10; and OP-CRC-IC, art. 12. Urgent action: ICPPED, art. 30.
Protocol to Prevent, Suppress and Punish Trafficking in Persons, Especially Women and Children,
supplementing the United Nations Convention against Transnational Organized Crime.
1951 Convention relating to the Status of Refugees and its 1967 Protocol, 1954 Convention relating
to the Status of Stateless Persons, and 1961 Convention on the Reduction of Statelessness.
Geneva Convention for the Amelioration of the Condition of the Wounded and Sick in Armed
Forces in the Field (First Convention); Geneva Convention for the Amelioration of the Condition of
Wounded, Sick and Shipwrecked Members of Armed Forces at Sea (Second Convention); Geneva
Convention relative to the Treatment of Prisoners of War (Thir d Convention); Geneva Convention
relative to the Protection of Civilian Persons in Time of War (Fourth Convention); Protocol
Additional to the Geneva Conventions of 12 August 1949, and relating to the Protection of Victims
of International Armed Conflicts (Protocol I); Protocol Additional to the Geneva Conventions of 12
August 1949, and relating to the Protection of Victims of Non -International Armed Conflicts
(Protocol II). For the official status of ratifications, see International Committee of the Red Cr oss,
www.icrc.org/IHL.
Protocol Additional to the Geneva Conventions of 12 August 1949, and relating to the Adoption of
an Additional Distinctive Emblem (Protocol III). For the official status of ratifications, see
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