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 مقدمة  
عقد الفريق العامل املعين بالستعراض الدوري الشاامل  املنشاو وفقااا لقارار حلاق  قاو   -1

. 2016كاااانو  ال/ان/ينااااير   29إىل  18  دورتااال الرابعاااة والعشااارين ن الفااا ة مااان 5/1اإلنساااا  
. 2016كاانو  ال/ان/ينااير   18وأجري الستعراض املتعلق بالنيجر ن اجللسة ال/انية املعقاودة ن 

رأس وفاااد النيجااار وعيااار العااادل أماااادو مااورو. واعتماااد الفرياااق العامااال التقريااار املتعلاااق باااالنيجر ن وتاا
 . 2016كانو  ال/ان/يناير   22جلستل العاشرة املعقودة ن 

  اختاااار حلااااق  قاااو  اإلنسااااا  حموعاااة املقااااررين 2016كاااانو  ال/ان/يناااااير   12ون  -2
عراض املتعلق بالنيجر: بنغالديش ومجهورياة بوليفياا املتعاددة التالية )اجملموعة ال/الثية( لتيسري الست

 القوميات وسويسرا. 
ماان مرفاق قاارار  5والفقارة  5/1مان مرفااق قارار حلااق  قاو  اإلنسااا   15ووفقااا للفقاارة  -3

   صدرت الوثائق التالية لالستعراض املتعلق بالنيجر:16/21اجمللق 
 (؛A/HRC/WG.6/24/NER/1)أ( )15قرة تقرير وطين/عرض كتايب مقدم وفقاا للف )أ( 
جتميااال للمعلوماااات أعدتااال مفوضاااية األمااام املتحااادة الساااامية حلقاااو  اإلنساااا    )ب( 

 (؛A/HRC/WG.6/24/NER/2)ب( )15وفقاا للفقرة 
 (.A/HRC/WG.6/24/NER/3)ج( )15موجز أعدتل املفوضية  وفقاا للفقرة  )ج( 

الثيااة  قائمااة أساادلة أعااد ا ساالفاا إساابانيا  وأ يلااإ إىل النيجاار  عاان طريااق اجملموعااة ال/ -4
وأملانيااا  وبلجيكااا  وساالوفينيا  وسويساارا  ولي،تنشااتاين  واملكساايمل  واململكااة املتحاادة ل ي انيااا 
العظمااااي ونيرلناااادا الشاااامالية  والناااارويت. و ااااامل األساااادلة متا ااااة علااااي املوقاااال الشاااابكي ا ااااارجي 

 لالستعراض الدوري الشامل. 

 ت عملية االستعراضموجز مداوال -أوالا  
 عرض الحالة من جانب الدولة موضوع االستعراض -ألف 

شاااكر النيجااار الفرياااق العامااال املعاااين بالساااتعراض الااادوري الشاااامل علاااي إعاااداد الااادورة   -5
املفوضاااية الساااامية حلقاااو  اإلنساااا  علاااي التزامهاااا وعملهاااا الياااومي مااان أجااال تعزياااز اا وشاااكر أي ااا

 قو  اإلنسا  ومحايتهاا ن شاأ أصاقاع العاا . د أكاد الوفاد تعاونال الكامال مال حلاق  قاو  
 اإلنسا . 

توصااااااية ن أثناااااااء استعراضاااااال األول. ولتنفيااااااا  ااااااامل  112وذّكاااااار النيجاااااار بوناااااال تلقااااااي  -6
. وخ اعإ 2012عمال وافقاإ عليهاا مجيال األطاران املعنياة ن عاام التوصيات  وضعإ خ ة 
 ن إطار تقرير منتصف املدة الاي أتاح قياس التقدم احملرع. 2014 امل ا  ة للتقييم ن عام 
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وأعد التقرير الوطين بدعم شركاء ك/ريين  مبا ن ذلمل املنظماات الدولياة واللجناة الوطنياة  -7
 من اجملتمل املدن.  حلقو  اإلنسا  إىل جانب شركاء

وكانااااااإ التوصاااااايات املقدمااااااة ن جولااااااة السااااااتعراض األوىل موضااااااوع ا تمااااااام خااااااا .  -8
 واسُتتبعإ أغلبية التوصيات إمجالا بإجراءات ونثار. 

وعلااي املسااتوع املعياااري  اعتماادت نصااو  قانونيااة ك/اارية هباادن  سااني إطااار تاادخل  -9
 السل ات العامة ن مجيل الق اعات. 

و  احلوكمااااة الدطقراطيااااة  شاااارع النيجاااار فعلياااااا ن إنشاااااء م سسااااات اجلمهوريااااة وخبصاااا -10
. وقااااااد صاااااامدت مجياااااال  ااااااامل 2010تشاااااارين ال/ااااااان/نوفم   25املنصااااااو  عليهااااااا ن دسااااااتور 

امل سساااات ن وجااال الصاااعوبات الداخلياااة وا ارجياااة الاااا تعااارض واااا البلاااد  مباااا ن ذلااامل  اولاااة 
 النقالب األخرية. 

نشااااادإ اللجناااااة الوطنياااااة حلقاااااو  اإلنساااااا   وقاااااد باتاااااإ م  لاااااة أُ لااااامل  وعاااااالوة علاااااي ذ -11
 لعتماد ا ضمن الفدة ألف من قبل جلنة التنسيق الدولية. 

وأشاار الوفاد إىل إ ااراع تقادم مهام ن حااال تعزياز الشافافية و ساان إدارة الشا و  العامااة  -12
حملاربااة الفساااد واجلاارائم   ويتجلااي ذلاامل التقاادم باألساااس ن إنشاااء اويدااة العليااا 2011منااا عااام 

 الشبيهة بل ونشر تقارير  كمة مراجعة احلسابات بانتظام. 
  جتلي علي سبيل 2011وشهدت احلقو  املدنية والسياسية أي اا ت وراا كبرياا منا عام  -13

امل/ااال ن إنشاااء جهاااع م سسااي حملاربااة اإلر اااب ي اام حلااق أماان وطنياااا وق باااا ق ااائياا ملكافحااة 
وإدارة مركزياااة حملاربااااة اإلر ااااب  إىل جانااااب  سااان الوصاااول إىل العدالااااة وت اااور  ريااااة اإلر ااااب 

 الصحافة وتدعيم اإلطار القانون وامل سسي ملنا  ة الر  والجتار بالبشر. 
وخبصو  الوصاول إىل العدالاة  اعتماد النيجار سياساة وطنياة للعدالاة و قاو  اإلنساا    -14

  وأجرع إصاال ات عديادة منهاا إنشااء الوكالاة 2025-2016معزعة خب ة عمل عشرية للف ة 
الوطنية للمساعدة القانونية والق ائية هبدن ضما  وصول الفدات ال اعيفة إىل العدالاة. وأنشا   
كالمل مكتب معين مبحاربة الفساد واستغالل النفوذ يتوىل تقدمي املعلوماات واساتالم الشاكاوع  

 ستغالل النفوذ ن امليدا  الق ائي. زع خبط  اتفي أخ ر حملاربة الفساد واوعُ 
وخبصاااو  منا  اااة الااار  والجتاااار بالبشااار  أنشاااو النيجااار جلناااة وطنياااة لتنسااايق مكافحاااة  -15

 الجتار بالبشر ووكالة وطنية ملكافحة تلمل الظا رة. 
وذكر النيجار كاالمل أ  جهاودمل الرامياة إىل تنفياا توصايات الساتعراض الادوري الشاامل  -16

 . 2014قررة ا اصة املعنية بوشكال الر  املعاصرة لدع عيار ا البلد ن عام  ظيإ باع ان امل
ون حااااال  ريااااة الصااااحافة  أباااارع النيجاااار ال اجاااال عاااان جتاااارمي املتااااورطني ن امل،الفااااات  -17

الصحفية  وتعزيز قدرات وسائط اإلعالم ا اصة بزيادة خمصصاات صاندو  مسااعدة الصاحافة  
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ال  جباال ال اولاااة الرامااي إىل إلغااااء عقوبااات الساااجن الااا طكااان أ  وتوقياال رئااايق اجلمهوريااة إعااا
 تفرض علي الصحفيني بسبب أنش تهم املهنية. 

  3Nوخبصااااااو  احلقااااااو  القتصااااااادية والجتماعيااااااة وال/قافيااااااة  نّفااااااا النيجاااااار  مبااااااادرة  -18
فاس ساوء ) النيجريو  يغاو  النيجريني (  ما أتااح بلاوه  ادن األلفياة اإل اائي األول املتعلاق خب

التغاياااة. وأشاااار النيجااار أي ااااا إىل تنفياااا سياساااة حانياااة خااادمات الرعاياااة الصاااحية الاااا أتا اااإ 
هباادن تااوفري محايااة أف اال  2012النهااوض بصااحة األم وال فاال؛ وتنقاايا قااانو  العماال ن عااام 

 للحق ن العمل؛ وإنشاء مرصد وطين للعمالة. 
وخبصاااو  تعزياااز ومحاياااة  قاااو  الفداااات ا اصاااة  ذكااار النيجااار تعاااديل القاااانو  املتعلاااق  -19

  وذلاامل ألغااراض منهااا الق اااء علااي التمييااز ضااد املاارأة ن نقااال 2014مبدونااة اجلنسااية ن عااام 
جنسيتها إىل عوجها األجنيب؛ وعيادة احلصة امل،صصة لإلناث أو للاكور ن املناصب النت،ابياة 

؛ وإنشااااااء مرصاااااد وطاااااين معاااااين بالق اااااايا 2014ن املائاااااة ن عاااااام  15إىل  ن املائاااااة 10مااااان 
اجلنسااانية؛ واعتماااد السياسااة الوطنيااة للنمااو املتكاماال لل فاال الصااغري ن النيجاار والوثيقااة اإلطاريااة 
 حلماية ال فل؛ واعتماد السياسة الوطنية للحماية الجتماعية؛ وإنشاء اجملالق املعنية باملسنني. 

 التعاااااااو  ن إطااااااار اإلجااااااراءات ا اصااااااة تلقااااااي النيجاااااار ن تشاااااارين ال/ااااااان/وخبصااااااو   -20
عياااارة املقاااررة ا اصاااة املعنياااة بوشاااكال الااار  املعاصااارة  ويساااتعد لساااتقبال املقااارر  2014 ناااوفم 

 ا ا  املعين حبقو  اإلنسا  والفقر املدقل. 
لراميااة إىل تاادار  وفيمااا يتعلااق بالتعاااو  ماال  يدااات املعا اادات  يواصاال النيجاار جهااودمل ا -21

التقرياار املتعلااق بتنفيااا  2015التااوخري ن تقاادمي تقاااريرمل. و كاااا  قاادم النيجاار ن نب/أغساا ق 
التفاقية الدولية للق اء علي مجيل أشكال التمييز العنصاري. وقادم النيجار أي ااا تقااريرمل مبوجاب 

لتمييااز ضاد املاارأة  اتفاقياة  قااو  األشا،ا  ذوي اإلعاقااة  واتفاقياة الق اااء علاي مجياال أشاكال ا
واتفاقية  قو  ال فل  وال وتوكول الختياري لتفاقية  قو  ال فل املتعلق ببيال األطفاال وبغااء 

التقريار  2015األطفال واستغالل األطفاال ن املاواد اإلبا ياة. واعُتماد ن كاانو  األول/ديسام  
ال/قافياة. كاالمل قادم النيجار ن املتعلق بالعهد الادو  ا اا  بااحلقو  القتصاادية والجتماعياة و 

تقرياارمل املتعلااق بالعهااد الااادو  ا ااا  باااحلقو  املدنيااة والسياسااية إىل جاناااب  2016أوائاال عااام 
 الوثيقة األساسية املش كة احملدثة. 

  ل تاازال التحااديات كباارية. ويتعلااق األماار أساساااا 2011ورغاام التقاادم احملاارع منااا عااام  -22
ري املشروع  مبا ن ذلمل الجتار باملهاجرين  والنمو الدطغران الشاديد مب،اطر اإلر اب والجتار غ

 والتصحر وع ف الرمال علي هنر النيجر وجفان حبرية تشاد. 
ا اإلر ااب الااي رارسال مجاعاة ومن بني كل  امل التحديات  يشكل اإلر اب  ل سيم -23

ات وتشااريد لرفااراد و جااري  اارام  ومااا يقاا   باال ماان اغتيااالت و رائااق وإتااالن للممتلكاابوكااو 
لالجدني  أك/ر التحديات إحلا اا وإثاارة للقلاق باال شامل. ويازداد الوضال الساائد ن من قاة غارب 
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أفريقيا خ ورة بالنظر إىل التحديات الا ت/ري ا املن قة  ول سيما تلبية ا تياجات مدات اآللن 
 صادية الجتماعية للمناطق املتوثرة. من املشردين أو الالجدني  وإعادة إدماجهم  والتنمية القت

ورغاام  ااامل التهدياادات  يواصاال النيجاار  مبساااعدة شااركائل  احلفاااه علااي سااالمة إقليماال  -24
وضاما  أماان األشاا،ا  وهتتلكاا م. وقااد تكّفاال أي اااا باملشاردين والالجدااني والعائاادين املتاادفقني 

 علي  دودمل. 
عم كاال ماا يت،اامل ماان إجاراءات إلعاادة الساالم ووّجال النيجار إىل اجملتمال الاادو  ناداءا لاد -25

واألمن ن من قة السا ل والصحراء  وم اعرتال ن  ربال علاي اإلر ااب الااي يشاكل خ اراا علاي 
 اجلميل. 

 شاااباب/ 21ون  ااااا السااايا   يساااتعد النيجااار بنشااااب لتنظااايم النت،اباااات العاماااة ن  -26
ة وشافافة وسالمية وشااملة للجميال ن  . وقد التزمإ احلكومة بتنظيم انت،اباات  ار 2016 ف اير

 كنف ا  ام قوانني اجلمهورية وضواب ها.
وبناااء علاااي طلاااب أ ااازاب املعارضاااة السياساااية  أجااارع النيجااار مراجعاااة داخلياااة للساااجل  -27

النت،اااايب قبلتهاااا ال بقاااة السياسااااية النيجرياااة برمتهاااا. كاااالمل طلبااااإ اللجناااة النت،ابياااة الوطنيااااة 
وليااااة للفرنكوفونيااااة تكليااااف خ ائهااااا بااااإجراء مراجعااااة خارجيااااة. وقبلااااإ املسااااتقلة إىل املنظمااااة الد

احلكومااة بااال  فااا توصاايات مراجعااي املنظمااة الدوليااة للفرنكوفونيااة. ويبظااي السااجل النت،ااايب 
 بقبول ال بقة السياسية النيجرية برمتها.

ني وخبصااو  املال ظااات الااواردة بشااو   ريااة الصااحفيني والتصااريبات املتعلقااة بسياسااي -28
بعياانهم  نفااي النيجاار أ  يكااو  أي سياسااي أو صااحفي قااد ُسااجن بساابب تعبااريمل عاان رأياال منااا 

. وأُعيلااإ صاافة اجلرطااة عاان امل،الفااات الصااحفية ماان قبياال التشااهري والقااان ونشاار 2011 عااام
األخبار الزائفة. بيد أ  الوفد أوضا أ  القانو  ي باق ن  اال انتهاا  القاانو  اجلناائي. ون  ااا 

 السيا  ُسجن صحفي وا د بتهمة التزوير واستعمال املزور. 
ا  بسااابب تصاااريبات قاااد ت ااارب معنوياااات وأوقاااف أي ااااا مااادافعا  عااان  قاااو  اإلنسااا -29

اجليوش ن سيا  عمليات  اربة اإلر اب؛ وقد أُفرج عنهما ن اليوم التا . وقال النيجار إ  مان 
واجبااال ضاااما  اساااتقرارمل وإ  بعاااس نشااا اء  قاااو  اإلنساااا  يرّوجاااو  خ ااااب أ ااازاب املعارضاااة 

لي  سن است،دام  رياة هبدن ععزعة استقرار احلكومة وامل سسات احلكومية. وشجل النيجر ع
 التعبري باعتبار ا تعزع النظام الدطقراطي. 

وخبصااو  عقوبااة اإلعاادام  ُعاارض علااي اجلمعيااة الوطنيااة مشااروع قااانو  للتصااديق علااي  -30
ال وتوكاااول الختيااااري ال/اااان امللحاااق بالعهاااد الااادو  ا اااا  بااااحلقو  املدنياااة والسياساااية. إلّ أ  

مجيال عقوباات اإلعادام إىل عقوباات بالساجن  2012ا عاام احلكومة  ولإ بصاورة منهجياة منا
    تُنفاااا أي عقوباااة إعااادام ن النيجااار. وإذ تتجااال إرادة احلكوماااة  اااو 1977امل باااد. ومناااا عاااام 

إلغاء عقوبة اإلعدام  فاإ  أغلبياة املاواطنني يرف او  املساولة ن الوقاإ احلاضار. لااا اختاار النيجار 
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ة شركائل الدوليني إىل أ  تغدو مجيل الظرون مالئمة لإللغااء. إذكاء الوعي هباا املوضوع مبساعد
بيد أ  مشكلة بوكو  رام أخرت أنش ة التوعية. وطلب النيجر إىل اجملتمال الادو  مواصالة دعام 

 جهودمل ن  اا الصدد. 
وأ اب النيجر علماا ب رورة تقدمي تقريرمل إىل جلنة منا  ة التعايب. كالمل شدد الوفد  -31

كومااة ل تتساااما ماال أي شااكل ماان أشااكال التعااايب والجتااار بالبشاار. وقااد صااي  علااي أ  احل
مشروع قانو  بشو  التعايب وبات ن طور العتماد. وما فت  النيجر يشجل اإلبااله عان  اامل 

 األفعال هبدن مال قة املس ولني عنها. 
وخبصااو  اكتظاااه السااجو   تنحصاار مشااكلة الكتظاااه ن سااجن نيااامي و اادمل ماان  -32

 ش،ص.  1 500سجناا ن البلد. ومن املقرر بناء سجن ن نيامي يتسل لنحو  38صل أ
وذكر النيجر أنل ما عال يفتقر إىل نلية مستقلة تعىن بالتحقق من ظرون ال تجاع؛ إلّ  -33

 أ  البلد اختا إجراءات علي الصعيد الوطين من أجل إنشاء تلمل اآللية. 
ق اااء علااي التمييااز علااي أساااس اجلاانق  صااّد  النيجاار وخبصااو  اجلهااود الراميااة إىل ال -34

علااي اتفاقيااة الق اااء علااي مجياال أشااكال التمييااز ضااد املاارأة وشااكل جلنااة حباا  تنظاار ن سااحب 
. وماان املقاارر 2017-2015التحفظااات املقدمااة. وصاايغإ أي اااا خ ااة ثالثيااة الساانوات للفاا ة 

 والزعماء الدينيني والتقليديني. تنظيم قافلة للتوعية وأنش ة دعائية موجهة إىل ال ملانيني
ورشاااياا ماااال السياساااة العشاااارية للنهااااوض بااااملرأة  أُدحااااإ مسااااولة  قاااو  املاااارأة ن مجياااال  -35

 السياسات الق اعية مل،تلف الوعارات.
وخبصو  مسولة  الوا ايا   وكالمل تشويل األع اء التناسلية األن/وية  أفادت احلكومة  -36

هبااادن اإلبااااله عااان كااال شااا،ص مسااا ول عااان تلااامل املمارساااة. بباااال جهاااود ن حاااال التوعياااة 
وُوجهاإ إىل النيابااة العاماة تعليمااات مبال قاة كاال مان ُيشااتبل ضالوعهم ن تلاامل األفعاال. وعااالوة 
علااي ذلاامل  ُوضاال إطااار للتشاااور  كمااا أ  ماان املقاارر صااياغة اساا اتيجية شاااملة  ماان أجاال بلااورة 

وإعااادة اإلدماااج الجتماااعي وتااوفري املساااعدة مشاااريل  وذجيااة ل ااما  تغ يااة التكاااليف ال بيااة 
 القانونية لفائدة ال حايا. 

 5وبف ل الس اتيجية الوطنياة  افف اإ نسابة تشاويل األع ااء التناسالية األن/وياة مان  -37
 .2013ن املائة ن عام  2إىل  2005ن املائة ن عام 

  بادأ تنفياا محلاة أطلقهاا 2014والنيجر عاعم أي اا علي إهناء عواج األطفاال. ون عاام  -38
 ال اد األفريقي ن  اا الصدد. 

وخبصو  احلق ن التعليم  يبال النيجر جهوداا   يسبق وا م/يال ن تااريا البلاد. ففاي  -39
فصاااال ن الساااانوات  20 000فصاااال دراسااااي مقاباااال  15 000غ ااااو  نااااق ساااانوات  ُشاااايد 

ن املائااااة ن  8جلني ن املدرسااااة ماااان ا مسااااني املاضااااية. كااااالمل ارتفعااااإ نساااابة األطفااااال املساااا
. وسعياا إىل النهوض بالتعليم التقين واملهاين وإتا اة 2014ن املائة ن عام  25إىل  2010 عام
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الوصااول إلياال  اخُتااات تاادابري منهااا إنشاااء مديريااة التعلاايم املاادن والتاادريب علااي املواطنااة  واملرصااد 
كااز لاادعم التاادريب املسااتمر والتاادريب املهااين. وأباارع الااوطين للعمالااة والتاادريب املهااين  واانيااة مرا 

النيجر كالمل اجلهود الا باوا ن سبيل تسجيل البنات ن املدارس وعياادة نسابة إكماال التعلايم 
عن إقرار التعليم املدرسي اإلجباري  أ سن السادسة عشرة.   والنجاح ن المتحانات  ف ال ا

مهااااات الااااال ى يااااا س إىل املدرسااااة يسااااما واااان وأوضااااا النيجاااار أي اااااا أ  الفتيااااات األ -40
 باستدنان دراستهن بعد الولدة. 

 2010وخبصو  وضل النساء ن مناصب القارار ون الوظاائف النت،ابياة  شاهد عاام  -41
ترشاااااا اماااااارأة للمااااارة األوىل لالنت،ابااااااات الرئاساااااية ضاااااامن املرشاااااحني العشاااااارة. ون النت،ابااااااات 

 3 477مستشااااارة ماااان أصاااال  639نائباااااا  و 113أصاااال  نائبااااة ماااان 15التشااااريعية  انُت،بااااإ 
وعياراا. كاالمل  36وعيارات مان أصال  7بلدياة  و 270رئيسات بلديات من أصل  8مستشاراا  و

 ترأس امرأة احملكمة الدستورية وامرأة أخرع  كمة العدل العليا. 
رصاااد وأشااار النيجاار أي اااا إىل القاااانو  الاااي نااص علااي عياااادة احلصااص  وإىل إنشاااء امل -42

 الوطين للق ايا اجلنسانية. 
وخبصاااو  اللتزاماااات مبوجاااب القاااانو  الااادو   ذّكااار النيجااار بتوقيعااال الصاااكو  الدولياااة  -43

الرئيسية حلقو  اإلنسا   وتعهد ببال جهود مساتمرة ن سابيل مواصالة التصاديق علاي الصاكو  
 الدولية. 

 ة.   ُوجهإ دعوة دائمة إىل اإلجراءات ا اص2012ون عام  -44
وأشار النيجر إىل أنل اعتمد برناحاا وطنياا بشو  التغاياة ومااء الشارب والصارن الصاحي  -45

  إضااااااافة إىل اعتماااااااد اساااااا اتيجية وطنيااااااة مليااااااامل الرعااااااي ن 2015-2011علااااااي ماااااادع الفاااااا ة 
   ما أتاح عيادة نسبة الوصول إىل امليامل ن املناطق احل رية والريفية. 2014 عام
إجاااراءات بشاااو  احلاااق ن الصااحة  ول سااايما صاااحة األمهاااات والصاااحة  واخُتااات أي ااااا  -46

اإلجنابيااة  و اال ذلاامل أمااوراا منهااا تقاادمي الرعايااة اجملانيااة بعااد العمليااات القيصاارية  ورعايااة األطفااال 
دو  سااااااان ا امساااااااة  والستشاااااااارات ال بياااااااة قبااااااال الاااااااولدة  واستشاااااااارات التنظااااااايم األساااااااري  

القيصرية  والتكفال بعاالج األماراض السارطانية للنسااء. وساا م والستشارات املتعلقة بالعمليات 
 ذلمل ن خفس معدل وفيات األمهات والرضل. 

وخبصااااو   قااااو  األشاااا،ا  ذوي اإلعاقااااة  أشااااار النيجاااار إىل أ  توصاااايات منتاااادع  -47
ستكو  موضوع خ ة عمل. وقاد اعتماد أي ااا قانونااا بشاو  احلماياة الجتماعياة ن  2015 عام
  وتقرر  ن أعقاب املنتدع الوطين املتعلق باحلماية الجتماعية   دياد أرضاية محاياة 2011عام 

 اجتماعية. 
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وختاماااا  أعاارب النيجاار عاان ارتيا اال ملااا تلقااامل ماان إعالنااات الاادعم ملااا بالاال ماان جهااود  -48
أ رعمل من تقدم منا استعراضل األول. وأكد النيجر من جديد عزمل علي مواصالة جهاودمل ن  وما

 حال تعزيز  قو  اإلنسا  ومحايتها  ول سيما تعزيز  قو  املرأة وال فل ومحايتها. 
وتعهد النيجر كالمل بامل ي ن تعزيز  رياة التعباري وتادعيم جهاودمل الرامياة إىل مكافحاة  -49

 فساد واإلفالت من العقاب وتدعيم إطارمل امل سسي والقانون. اإلر اب وال
وشكر النيجار مجيال شاركائل ال/ناائيني واملتعاددي األطاران علاي دعمهام املتواصال جلهاود  -50

 إعادة بناء دولة دطقراطية تنعم بالسلم والعد ار. 
اعم علااي وأخاارياا أكااد النيجاار ماان جديااد أناال ياادر   جاام التحااديات الااا يواجههااا وعاا -51

الوفاء بالتزاماتل ن حال  قو  اإلنسا . ودعا اجملتمال الادو  إىل دعمال ن كفا ال املتواصال مان 
أجل النهوض باحلوكمة الدطقراطية والتنمية القتصاادية والجتماعياة املتواعناة. وأعارب النيجار عان 

تقنيااة ماان أجاال بناااء تقااديرمل للوفااود الااا دعااإ م سسااات األماام املتحاادة إىل تزوياادمل باملساااعدة ال
 مستقبل أف ل. 

 الحوار التفاعلي وردود الدولة موضوع االستعراض -باء 
وفاداا ببيانااات ن أثناااء احلااوار التفاااعلي. وتارد التوصاايات املقدمااة خااالل احلااوار  68أدىل  -52

 ن الفرع ال/ان من  اا التقرير. 
املقبولااااة خااااالل جولااااة  وأشااااارت تشاااااد إىل جهااااود النيجاااار ن ساااابيل تنفيااااا التوصاااايات -53

السااااتعراض الاااادوري الشااااامل األوىل والوفاااااء بالتزاماتاااال ال وعيااااة. وشااااجعإ تشاااااد النيجاااار علااااي 
مواصلة التصدي لعدد كبري من التحديات الا يواجهها ودعإ البلادا  الشاريكة إىل تقادمي دعام  

 كبري ملساعدة النيجر. 
وملاا أبادامل مان تفاا    2015-2012وأشادت الصني بالنيجر لوضل خ ة عملال للفا ة  -54

ن تنفياااا توصااايات جولاااة الساااتعراض األوىل. ور باااإ الصاااني  هاااود النيجااار ن سااابيل منا  اااة 
العبودية والنهوض بالصاحة والتعلايم والعمالاة و قاو  اقتصاادية واجتماعياة وثقافياة أخارع لفائادة 

 درب تنميتل املستدامة.  شعبل. وناشدت الصني اجملتمل الدو  دعم النيجر ن امل ي قدماا علي
وأشااااار الكونغااااو إىل جهااااود النيجاااار ن ساااابيل  سااااني  الااااة  قااااو  اإلنسااااا  ن البلااااد  -55

. ول ااا إنشاااء م سسااات وطنيااة ن الفاا ة مااا بااني 2015-2012بواساا ة خ ااة عملاال للفاا ة 
. بياااد أنااال ل اااا أي ااااا اساااتمرار  اااديات منهاااا تلااامل املتصااالة بااااحلقو  2013و 2011عاااامي 
 ماعية و قو  املرأة. وأعرب عن تقديرمل لقرار النيجر إلغاء عقوبة اإلعدام. الجت
وأقاارت كوسااتاريكا  هااود النيجاار فيمااا يتصاال بالتصااديق علااي صااكو   قااو  اإلنسااا   -56

أشاااارت بقلاااق إىل التحاااديات أهناااا وإنشااااء م سساااات ل اااما  الدطقراطياااة وسااايادة القاااانو . بياااد 
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املتصلة باملساواة بني اجلنسني والوضل األمين والتشريد الداخلي. وأعربإ عن أسافها لعادم وجاود 
 قوانني ومعايري تفرض فعلياا  ظر عقوبة اإلعدام وجترم املتورطني ن التعايب. 

ور بااإ كااوت ديفااوار علااي وجاال التحديااد بان اامام النيجاار إىل التفاقيااة الدوليااة حلمايااة  -57
مان الختفااء القساري. ور باإ كاوت ديفاوار بوضال برناامت التنمياة القتصاادية مجيل األش،ا  

 وشجعإ علي مواصلة تلمل اجلهود ن سبيل  اربة الفقر.  2015-2012والجتماعية للف ة 
ور باااإ فرنساااا بالتااادابري الاااا اختاااا ا النيجااار ن حاااال  قاااو  اإلنساااا  مناااا استعراضااال  -58

لتفاقياة الدولياة حلماياة مجيال األشا،ا  مان الختفااء القساري األول  ول سيما التصديق علاي ا
وعلاااي ال وتوكاااول الختيااااري لتفاقياااة منا  اااة التعاااايب وغاااريمل مااان ضاااروب املعاملاااة القاساااية أو 

 الالإنسانية أو املهينة. 
ول ظااإ مجهوريااة الكونغااو الدطقراطيااة بارتياااح تصااديق النيجاار علااي صااكو  أساسااية  -59

كما ذكرت أ  النيجر كا  أول بلد يوقل ال وتوكول الختيااري لتفاقياة منظماة حلقو  اإلنسا    
(  الراماااي إىل منا  اااة الااار  املعاصااار. 29)رقااام  1930العمااال الدولياااة بشاااو  العمااال اجلااا ي  

بشاو  وقااف  65/206وعاالوة علاي ذلامل  ر باإ بتصاويإ النيجاار لصااجل قارار اجلمعياة العاماة 
 العمل بعقوبة اإلعدام. 

وأشااااادت الااااادا ر  بااااالنيجر لتصاااااديقل علااااي ال وتوكاااااول الختياااااري لتفاقياااااة منا  اااااة  -60
التعاااايب و هاااودمل الرامياااة إىل تعزياااز  قاااو  النسااااء والبناااات. لكنهاااا أعرباااإ عااان انشاااغاوا إعاء 
التقارير املتعلقة بتوقيف صحفيني وسياسيني واستمرار التمييز ضد النسااء والبناات وهتارساة انتازاع 

 و /إ الدا ر  النيجر علي ا  ام  رية التعبري والتجمل وسائر املبادئ الدطقراطية.  األراضي.
ور باااإ جيباااو ى باااالنهت القاااائم علاااي املشااااركة واإلدمااااج الااااي اتبعااال النيجااار ن إعاااداد  -61

تقرياااارمل الااااوطين. وأعربااااإ جيبااااو ى عاااان تقاااادير ا للجهااااود املباولااااة الااااا جتسااااد اإلرادة السياسااااية 
 ا يتعلق بتحسني  الة  قو  اإلنسا  ن البلد. للحكومة فيم

وأشارت مصر إىل ما أ رعمل النيجر من تقدم ن حال  قو  اإلنسا  من خاالل إنشااء  -62
م سساااة وطنياااة حلقاااو  اإلنساااا  ووضااال خ اااة عمااال لتنفياااا توصااايات جولاااة الساااتعراض األوىل 

وشاااجعإ النيجااار علاااي إياااالء  واعتمااااد تااادابري ملنا  اااة أشاااكال الااار  املعاصااارة والجتاااار بالبشااار.
 ا تمام كبري حلماية احلقو  القتصادية والجتماعية ن سيا  التنمية املستدامة. 

وأشادت إثيوبيا مبا ق عل النيجر مان أشاواب مهماة ن التصاديق علاي الصاكو  الدولياة   -63
ا عااان ف اااالا عااان وضااال إطاااار ملتابعاااة تنفياااا توصااايات جولاااة الساااتعراض األوىل. وأعرباااإ إثيوبيااا

تقادير ا لوضال إطاار م سساي ملكافحاة اإلر ااب بغياة  ساني ا تاواء ا  ار اإلر اايب. وشااجعإ 
إثيوبيااااا النيجاااار علااااي مواصاااالة العماااال ن حااااال التنميااااة الجتماعيااااة القتصااااادية هباااادن النهااااوض 

 بالفدات ال عيفة ودعمها. 
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اض األوىل  م/ال ور بإ كوبا باعتماد النيجر تشريعات مهمة ن أعقااب جولاة الساتعر  -64
القاوانني املتعلقااة مبحاااكم األ ااداث والجتاار بالبشاار  واعتماااد خ ااة عمال بشااو  العدالااة و قااو  
اإلنساااا . وأشااااادت كوباااا بسياسااااة النهااااوض بنماااو األطفااااال الصاااغار وبالتحسااااينات املدخلااااة ن 

 ميادين الصحة والتعليم والعمالة والغااء. 
سااايما  صاااكو  دولياااة حلقاااو  اإلنساااا   لول ظاااإ جورجياااا بتقااادير التصاااديق علاااي  -65

ال وتوكاااول الختيااااري لتفاقياااة منا  اااة التعاااايب  واعتمااااد أ كاااام تشاااريعية ن أعقااااب جولاااة 
الستعراض األوىل. ور بإ بالدعوة الدائمة املوجهة إىل اإلجراءات ا اصة وسل إ ال وء علي 

مال وطنياة ملكافحاة الجتاار بالبشار. اجلهود الرامية إىل منا  ة الر   مبا ن ذلمل اعتماد خ اة ع
 وأقرت جورجيا با  وات املت،اة ن سبيل تعزيز محاية النساء واألطفال. 

وأقرت أملانيا  هود النيجر ن سبيل التعاو  مل منظومة األمم املتحدة حلقو  اإلنساا    -66
. بياد أ  أملانياا تظال مشرية علي وجل التحديد إىل الدعوة الدائمة املوجهة إىل اإلجاراءات ا اصاة

قلقاااة إعاء ارتفااااع نسااابة الااازواج املبكااار وعواج األطفاااال والااازواج القساااري ونقاااص محاياااة املهااااجرين 
 والالجدني من املهربني واملتجرين بالبشر. 

الرامية إىل تنفيا توصايات  2015-2012وأعربإ غانا عن تقدير ا   ة عمل الف ة  -67
انا إهنا تشاطر النيجار قلقال إعاء ا  ار اإلر اايب. وأعرباإ عان جولة الستعراض األوىل. وقالإ غ

انشاغاوا إعاء ماا ورد ااا مان تقاارير بشااو  ماا رارسال الوكااالت األمنياة مان ختويااف وإسااءة معاملااة 
جتامل املادافعني عان  قاو  اإلنساا  والصاحفيني ومادنيني نخارين طارساو   قهام ن  رياة التعباري 

 . والتجمل السلمي و رية الدين
ور بااإ إندونيساايا بإنشاااء امل سسااة الوطنيااة حلقااو  اإلنسااا  وأمانااة املظااا  وم سسااات  -68

تعاااىن مبكافحاااة الجتاااار بالبشااار و ارباااة الفساااااد. ور باااإ إندونيسااايا بالسياساااة الوطنياااة للعدالااااة 
  مشرية إىل عياادة مشااركة النسااء 2025-2016و قو  اإلنسا  وخ ة عملها العشرية للف ة 

اة السياساااية وإىل السياساااات الوطنياااة املنفااااة لفائااادة األطفاااال والشاااباب ولتحقياااق الرفاااامل ن احليااا
 الجتماعي. 

وأشاااارت مجهورياااة إيااارا  اإلساااالمية إىل ماااا أ ااارع مااان تقااادم خاصاااة فيماااا يتعلاااق خبفاااس  -69
معدل وفيات الرضل واألمهات وتنفياا بارامت خمتلفاة بشاو  وصاول األطفاال إىل التعلايم. ونو اإ 

 . 2014اد خ ة العمل الوطنية ملكافحة الجتار بالبشر  ن عام باعتم
وأعااارب العااارا  عااان تقاااديرمل للتصاااديق علاااي الصاااكو  الدولياااة ولااادور النيجااار ن  ارباااة  -70

اإلر ااب وتعزيااز  قاو  اإلنسااا  داخاال اجملتمال. وأشاااد العارا  بتعاااو  النيجاار مال اجملتماال الاادو  
 حلقو  اإلنسا . 
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ا باااالتزام النيجااار بالق ااااء علاااي الفقااار ومباااا يوليااال مااان ا تماااام للحقاااو  وأشاااادت إي اليااا -71
القتصااادية والجتماعيااة وال/قافيااة وباعتماااد خ ااة التنميااة الصااحية. وأعربااإ إي اليااا عاان تقاادير ا 

 أي اا ملوقف النيجر امل يد إللغاء عقوبة اإلعدام فعلياا. 
 2015وأشادت ليبيا بالنيجر ملا اعتمدمل من تشريعات مهمة  مبا فيها قانو  أيار/ماايو  -72

 بشو   ريب املهاجرين  وإلنشائل م سسات وطنية م/ل الوكالة الوطنية ملكافحة الجتار بالبشر. 
  ) النيجريااااو  3Nور باااإ لكسااام ه بالتقااادم احملااارع ن حاااال التغاياااة بف ااال  مباااادرة  -73

جااريني (  وباااجلهود املباولااة لتعزيااز  قااو  املاارأة  والتاادابري املت،اااة ملنا  ااة الاار . بيااد يغاااو  الني
أهنا أعربإ عان أسافها أل  النسااء والبناات ماا علان معرضاات بوقصاي قادر للممارساات ال اارة  
مبااا فيهااا تشااويل األع اااء التناساالية األن/ويااة والاازواج املبكاار. وأعربااإ لكساام ه عاان أملهااا ن أ  

 النت،ابات املقبلة ن كنف ا  ام  قو  اإلنسا .  جتري
وأقااارت مدغشاااقر بعااازم النيجااار علاااي الوفااااء بالتزاماتااال الدولياااة رغااام بيداااة إقليمياااة صاااعبة  -74

يساااااود ا العناااااف واإلر ااااااب. ور باااااإ مدغشاااااقر بإنشااااااء احملكماااااة الدساااااتورية واملفوضاااااية العلياااااا 
 واللجنة الوطنية حلقو  اإلنسا .  3N ملبادرة
أقرت ماليزيا بالتدابري التشريعية والسياسات وال امت املعتمدة ن النيجر من أجل تعزياز و  -75

احلقاااو  القتصاااادية والجتماعياااة والتصااادي ملشاااكلة الجتاااار بالبشااار ومحاياااة الفداااات ال اااعيفة  
سااايما النسااااء واألطفاااال. وشاااجعإ ماليزياااا النيجااار علاااي خت اااي الصاااعوبات ن تعزياااز  قاااو   ل

 ايتها ن البلد. اإلنسا  ومح
ور بااإ موريتانياااا باعتمااااد خ اااة عمااال لتنفياااا السياساااة الوطنياااة لنظاااام العدالاااة و قاااو   -76

اإلنسااا  وإنشاااء الوكالاااة الوطنيااة للمسااااعدة القانونيااة والق ااائية. ور باااإ موريتانيااا بإصاااال ات 
ت أخاارع م/اال إعااال  جباال ال اولااة الاااي يبظاار ت بيااق عقوبااة السااجن علااي الصااحفيني. وأشااار 

موريتانيااا إىل ا تمااام النيجاار مبنا  ااة الاار  ومكافحااة الجتااار بالبشاار وم اايل ن إع اااء األولويااة 
 للتحديات األمنية و اربة اإلر اب. 

ول ظإ املكسيمل إنشاء امل سساة الوطنياة حلقاو  اإلنساا   واعتمااد السياساة الوطنياة  -77
مشااركة النسااء ن احليااة السياساية. للعدالة و قو  اإلنسا   وتعديل قانو  احلصص الاي عزع 

سااايما ن املنااااطق الريفياااة بف ااال احملااااكم  وبامل/ااال  ر باااإ املكسااايمل بزياااادة تساااجيل الاااولدات ل
 املتنقلة الا تتوىل إصدار شهادات امليالد. 

وأشاادت سالوفينيا بالتقادم امللحاوه احملارع مناا جولاة الساتعراض الساابقة. وأشااارت إىل  -78
اة ن حااال  قااو  اإلنسااا  ومنهااا وضاال خ ااة العماال وال نااامت الت/قيفااي وإنشاااء ا  ااوات املت،اا

امل سسااات الوطنيااة واعتماااد التاادابري املعاازعة ملكافحااة تشااويل األع اااء التناساالية األن/ويااة وهتارسااة 
الوا ايا. ول ظإ أي اا أ  النيجر قدم إىل  يدات املعا دات تقارير توخر تقدطها وصاد  علاي 

ل الختياااري لتفاقيااة منا  ااة التعااايب وال وتوكااول الختياااري لتفاقيااة  قااو  ال فاال ال وتوكااو 



A/HRC/32/5 

13 GE.16-05960 

املتعلاااق بإشااارا  األطفاااال ن النزاعاااات املسااالحة. واعتااا ت أ  معظااام التوصااايات الاااا قااادمتها ن 
 اجلولة األوىل قد نُفات. 

ول. و /ااإ وأشااادت موعامبيااق بالتقاادم املااا ل الاااي أ اارعمل النيجاار منااا استعراضاال األ -79
احلكومااة علااي اإلسااراع ن عمليااة إلغاااء عقوبااة اإلعاادام وناشاادت اجملتماال الاادو  أ  يلاايب طلاااب 

 النيجر تزويدمل بالدعم التقين ن التصدي وجمات بوكو  رام. 
وأشاااادت ناميبياااا بإنشااااء أماناااة املظاااا  واحملكماااة الدساااتورية و كماااة مراجعاااة احلساااابات  -80

ضما  إطار م سساي حلماياة  قاو  اإلنساا  وتعزيز اا. وأعرباإ و اكم ووكالت أخرع هبدن 
ناميبيااا عاان تقاادير ا للجهااود الراميااة إىل محايااة  ريااة التعبااري  وشااجعإ النيجاار علااي تاادعيم تلاامل 

 اإلجناعات وجتنب أي قيود تعسفية ن سيا   اربة اإلر اب. 
و  اإلنساا . وأشااارت وأشاادت  ولنادا بالتقادم احملاارع ن إنشااء امل سساات الوطنيااة حلقا -81

إىل إ اااراع تقااادم طفياااف ن احلصاااول علاااي الرعاياااة الصاااحية النفاساااية وتراجااال تشاااويل األع اااااء 
التناسااالية األن/وياااة والااازواج املبكااار. وطلباااإ  ولنااادا إياااالء ا تماااام خاااا  للمااادافعني عااان  قاااو  

اع التعساافي اإلنساا  املعنيااني بق ااايا مساااءلة الشااركات وشاافافيتها  واملعرضااني للتوقيااف وال تجاا
 ولتهم ملفقة. 

 إرساااء عمليااة مناال ان لقااإ 2010 عااام ن جديااد دسااتور باعتماااد نيكاااراغوا وساالمإ -82
  سني علي لعملها باحلكومة نيكاراغوا وأشادت. ومحايتها اإلنسا   قو  وتعزيز القانو  سيادة
 سياسااة اعتمااد ن اإلسااراع إىل ودعاإ إليهااا  الوصاول وإمكانيااة والصاحة التعلاايم خادمات نوعياة
  .اإلنسا  و قو  العدالة
وكاالمل  2025-2016ور بإ نيجريياا بالسياساة الوطنياة للعدالاة وخب اة عمال الفا ة  -83

باملبادرات الرامية إىل منل الجتار بالبشر. و /إ نيجرييا النيجر علي تعزيز  قو  اإلنساا  علاي 
 اارة ونزيهااة. و /تاال أي اااا علااي مجياال املسااتويات وضااما  اإلدماااج السياسااي وتنظاايم انت،ابااات 

 مواصلة  يدة البيدة املالئمة حلماية  قو  الالجدني واملشردين داخلياا  عمالا باملعايري الدولية. 
وأشادت النرويت بالنيجر ملا بالل من جهود ن سابيل تعزياز الوصاول إىل التعلايم و قياق  -84

 اايافة  يااال الالجدااني ماان بلاادا  حاااورة  األماان الغاااائي. واع فااإ مبااا أباادامل النيجاار ماان كاارم ال
وأدانااإ اوجمااات علااي املاادنيني األبرياااء ن من قااة ديفااا. وذّكاارت الناارويت مبساا ولية النيجاار عاان 

 ا  ام احلقو  األساسية  أ ن سيا   الة طوارئ. 
ول ظااااإ باكسااااتا  أ  النيجاااار نفااااا أغلبيااااة التوصاااايات املقدمااااة ن جولااااة السااااتعراض  -85

ّو إ باكستا  باعتماد عادد مان القاوانني واإلصاال ات اإلدارياة وأعرباإ عان تقادير ا األوىل. ون
 للتعاو  املتواصل مل املفوضية  مبا ن ذلمل التعاو  مل  يدات املعا دات. 

ور باااااإ بنماااااا مباااااا أ ااااارعمل النيجااااار مااااان تقااااادم ن تنفياااااا التوصااااايات املقبولاااااة ن جولاااااة  -86
 طنية حلقو  اإلنسا . الستعراض األوىل  وبإنشاء م سستل الو 
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وساالمإ الفلبااني بالتحااديات الااا يواجههااا النيجاار فيمااا يتصاال بتغااري املنااا  واإلر اااب.  -87
ور بإ بالتصديق علي صكو  دولية حلقو  اإلنسا  وبتعزيز اإلطاار القاانون وامل سساي احمللاي. 

الجتااار بالبشاار  وأعربااإ عاان تقاادير ا للجهااود املباولااة ن ساابيل إلغاااء عقوبااة اإلعاادام ومكافحااة
ومنا  ااة الاار . وأشااادت بااالنيجر ملااا اختااامل ماان تاادابري ماان أجاال تعزيااز ومحايااة  قااو  الالجدااني 

 والعمال املهاجرين. 
ول ظإ ال تغال بتقدير استعداد النيجار لتوثياق تعاونال مال  يداات املعا ادات ور باإ  -88

بإعاااداد التقاااارير الوطنياااة. كاااالمل  بت اااورات منهاااا إنشااااء اللجناااة املشااا كة باااني الاااوعارات واملكلفاااة
ر باااإ ال تغاااال بالتصاااديق علاااي ال وتوكاااول الختيااااري امللحاااق بالعهاااد الااادو  ا اااا  بااااحلقو  

 . 2014القتصادية والجتماعية وال/قافية ن عام 
و نااوت الساانغال النيجاار علااي مااا بالاال ماان جهااود منااا استعراضاال األول  ومااا اختااامل ماان  -89

التعلايم والصاحة والزراعاة والكتفاااء الااا ى الغااائي  إىل جاناب التصاديق علااي تادابري ن حاالت 
صكو   قو  اإلنسا . وناشدت السنغال اجملتمل الدو  مساعدة النيجر ن جهودمل الرامية إىل 

  اربة اإلر اب.
ور بإ سرياليو  بالسياسات الا اعتمد ا النيجار مناا استعراضال األول. ول ظاإ أ   -90

مستهدن من بوكو  رام  وأشادت باحلكومة لتصديها واا ا  ر بصاورة شااملة وعملهاا  النيجر
مل الشركاء اإلقليميني. وشاجعإ سارياليو  النيجار علاي تنفياا اسا اتيجية وقائياة أك/ار  اولا مان 

 أجل مكافحة العنف اجلنسان.

ناااااء حتماااال وأعاااارب املغاااارب عاااان تقااااديرمل لإلصااااال ات الااااا أجنز ااااا النيجاااار ن ساااابيل ب -91
دطقراطي يب م  قو  اإلنسا . و نو النيجار علاي إنشااء م سساة وطنياة حلقاو  اإلنساا   وإعالاة 
صاافة اجلرطاااة عااان امل،الفااات الصاااحفية  و ساااني الوصاااول إىل العدالااة  ومنا  اااة الااار  والجتاااار 

صاة تُعاىن بالبشر. وأيد املغرب طلب النيجر تزويدمل باملساعدة التقنية من أجل إنشااء  يداة مت،ص
 السجو  و فا أمنها. بإدارة
وأقااار جناااوب أفريقياااا بإنشااااء امل سساااة الوطنياااة حلقاااو  اإلنساااا  وباعتمااااد خ اااة التنمياااة  -92

القتصادية والجتماعية. بيد أنل ل ا أ  إعمال  قو  اإلنسا  بصورة كاملة ماا عال يصا دم 
وشااجل النيجاار علااي مواصاالة كاال بتحااديات يفاقمهااا عاابء الااديو  ا ارجيااة واألعمااات الغاائيااة. 

 اجلهود الرامية إىل تعزيز  قو  اإلنسا  ومحايتها  مبا ن ذلمل احلق ن التنمية.
وأعااارب جناااوب الساااودا  عااان تقاااديرمل   اااة العمااال الوطنياااة للعدالاااة و قاااو  اإلنساااا   -93
ر  ن ( ونومل باجلهود الرامية إىل منا  ة الر  والجتار بالبشر  وبدمت إلغااء الا2016-2025)

الدستور. وأعرب جنوب السودا  عن تقديرمل أي اا لل، وات املت،اة مان أجال مال قاة مارتكيب 
 جرائم تشويل األع اء التناسلية األن/وية وتسليمهم إىل العدالة.
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ور بااإ إساابانيا بان اامام النيجاار إىل ال وتوكااول الختياااري لتفاقيااة منا  ااة التعااايب  -94
مجيال األشا،ا  مان الختفااء القساري  وبقارار احلكوماة الن امام إىل والتفاقية الدولية حلماياة 

ال وتوكاول الختياااري ال/ااان امللحااق بالعهااد الادو  ا ااا  باااحلقو  املدنيااة والسياسااية. وأشااادت 
 . 1976إسبانيا ن  اا الصدد بعدم تنفيا عقوبة اإلعدام منا عام 

قوبة اإلعدام. بيد أهنا أعربإ عن قلقهاا ور بإ سويسرا  هود النيجر ن سبيل إلغاء ع -95
إعاء اسااتقرار معاادل عواج األطفااال والاازواج القسااري والاازواج املبكاار  مااا يف ااي إىل انتهااا   قااو  
اإلنسا   ل سيما احلق ن التعليم واحلقو  اجلنسية واإلجنابية. وأعرباإ سويسارا عان قلقهاا أي ااا 

رضااو  لنتهاكااات وتقييااد حلقااوقهم. وقالااإ إناال أل  املاادافعني عاان  قااو  اإلنسااا  مااا عالااوا يتع
 ينبغي للنيجر ضما  وعي شركات التعدين بالتزامها با  ام  قو  اإلنسا .

ور باااإ توغاااو باااالنهت القاااائم علاااي املشااااركة واإلدمااااج املتبااال ن إعاااداد التقريااار الاااوطين.  -96
األخاارية ماان أجاال  وعاا ت توغااو عاان إعجاهبااا ا ااا  بالعماال املنجااز علااي ماادع الساانوات األرباال

تعزيااز  قاااو  اإلنسااا  ومحايتهاااا. ور بااإ توغاااو باعتماااد خ اااة العماال العشااارية للعدالااة و قاااو  
 ( وإعالة صفة اجلرطة عن امل،الفات الصحفية.2025-2016اإلنسا  )

ور بااإ تااونق بوضاال خ ااة عماال لتنفيااا توصاايات السااتعراض الاادوري الشااامل وتقاادمي  -97
م سساة تساا م ن تعزياز  قاو  اإلنساا   15شو . ول ظإ إنشااء تقرير ملنتصف املدة هباا ال

ومحايتهااا. وشااجعإ تااونق النيجاار علااي مكافحااة مجياال أشااكال العنااف باااملرأة وال فاال  مبااا فيهااا 
 تشويل األع اء التناسلية األن/وية.

وأشارت أوكرانيا إىل التقدم الكبري الاي أ رعمل النيجر ن التصديق علي صكو   قاو   -98
ا  وإىل تعزياااز إطاااارمل القاااانون وامل سساااي الاااوطين ملنا  اااة الااار  والجتاااار بالبشااار. ور باااإ اإلنسااا

أوكرانياااااا بتوقيااااال النيجااااار ال وتوكاااااول الختيااااااري لتفاقياااااة منظماااااة العمااااال الدولياااااة بشاااااو  العمااااال 
(  الرامااااي إىل منا  ااااة الاااار  املعاصاااار. بيااااد أهنااااا ل ظااااإ اسااااتمرار 29)رقاااام  1930 اجلاااا ي 

 تعو  بناء دولة دستورية  قيقية. التحديات الا
وأشااادت اململكااة املتحاادة بالتقاادم الاااي أ اارعمل النيجاار ن التصاادي للتحااديات األمنيااة  -99

ساايما ملاان يلتمسااو  اللجااوء.  واإلنسااانية. و /ااإ النيجاار علااي ضااما  محايااة  قااو  اإلنسااا  ل
ورّ بااااإ بتوقياااال النيجاااار إعااااال  جباااال ال اولااااة و /تاااال علااااي أ  يكفاااال عاااادم تعاااارض الصااااحفيني 

تقييد أو التحارش أو ال تجااع باال موجاب ن إطاار عملهام. ودعاإ واملنظمات غري احلكومية لل
 لممارسات التقليدية الا تستهدن النساء والبنات وريِّز ضد ن.ل وضل  دالنيجر إىل 

وأشااااادت الوليااااات املتحاااادة األمريكيااااة  هااااود النيجاااار ن ساااابيل التصاااادي للجماعااااات  -100
ايب قُبيل النت،ابات القادمة. وأعرباإ عان قلقهاا اإلر ابية. ور َّبإ مبراجعة سجل النيجر النت،

إعاء التقااارير الااا تفيااد بت ااييق احليااز السياسااي. وظلااإ منشااغلة إعاء اسااتمرار العبوديااة ول ظااإ 
 أ  ظرون السجو  ما عالإ ُتشكل  دياا. 
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ور َّبااإ أوروغااواي بتصااديق النيجاار علااي ال وتوكااول الختياااري لتفاقيااة منظمااة العماال  -101
(  الرامااي إىل منا  ااة الاار  املعاصاار. وشااجَّعإ 29رقاام ) 1930وليااة بشااو  العماال اجلاا ي  الد

النيجر علي تنفيا توصيات املقررة ا اصة املعنية بالر . وأعربإ أوروغواي عان قلقهاا إعاء ارتفااع 
لامل نسبة الزواج املبكر والقسري  وشجَّعإ النيجر علي تدعيم التدابري الرامياة إىل الق ااء علاي ت

املمارسااات وعلااي تشااويل األع اااء التناساالية األن/ويااة  كمااا دعتاال إىل مواءمااة تشااريعاتل احملليااة ماال 
 اتفاقية الق اء علي مجيل أشكال التمييز ضد املرأة. 

وأشااادت مجهوريااة فناازويال البوليفاريااة بالتقاادم احملاارع ن حااا  الصااحة والتعلاايم  وبتوعياال   -102
عااداديتني األوىل وال/انيااة  وبإنشاااء م اااعم مدرسااية لفائاادة الر  ااال  كتااب حانيااة ن املاار لتني اإل

 ووضل ا  ة الس اتيجية لتوفري الغااء ن املدارس ألضعف األفراد.
ودعاااإ عامبياااا النيجااار إىل النظااار ن ساااحب  فظاتااال علاااي اتفاقياااة الق ااااء علاااي مجيااال  -103

سايما الصاكو   ها ن قانونل احمللاي  لأشكال التمييز ضد املرأة؛ ودمت الصكو  الا صدَّ  علي
املتعلقة حبقو  املرأة وال فل؛ واعتماد قوانني ملنا  ة الر ؛ واختاذ ا  وات الالعمة للق ااء علاي 
تشويل األع اء التناسلية األن/وية. وعالوة علي ذلمل   /إ عامبيا النيجر علي ت مني تشاريعاتل 

ماال اتفاقيااة الق اااء علااي مجياال أشااكال التمييااز ضااد املاارأة تعريفاااا للتمييااز ومواءمااة القااانو  اجلنااائي 
 والعهد الدو  ا ا  باحلقو  املدنية والسياسية واتفاقية  قو  ال فل.

وأشادت أفغانستا  بإجراءات النيجر وتعهداتل ن حال تعزياز  قاو  اإلنساا  ومحايتهاا  -104
رع ن حال  رية التعبري وبتوقيال رئايق وفقاا لاللتزامات الدولية. ور بإ كالمل بالتقدم الكبري احمل

 النيجر إعال  جبل ال اولة الاي ُُييز للصحفيني هتارسة مهامهم حبرية.

و نااوت اجلزائااار النيجااار علاااي التقااادم الكباااري الااااي أ ااارعمل ن تنفياااا توصااايا ا املقدماااة ن  -105
صايةا. ور َّباإ تو  112توصاية مان أصال  110جولة الستعراض األوىل  الا قبلاإ فيهاا النيجار 

اجلزائر باالنيجر بصافتل أول بلاد يوقِّال ال وتوكاول الختيااري لتفاقياة منظماة العمال الدولياة بشاو  
(  الرامااي إىل منا  ااة الاار  املعاصاار. وشااجَّعإ اجلزائاار النيجاار 29)رقاام  1930العماال اجلاا ي  

 علي مواصلة جهودمل ن سبيل مكافحة الزواج املبكر. 

بتقااادير أ  النيجااار واصااال جهاااودمل الرامياااة إىل  ساااني ا ااا ام  قاااو   ول ظاااإ أنغاااول -106
اإلنسا   وخاصة ن سيا  تشريعاتل احمللية. ور َّبإ أنغول خب اة العمال املتعلقاة بتنفياا توصايات 
اجلولة األوىل. وأشارت أنغول أي اا إىل اعتماد أ كام دستورية  ظر مجيل أشكال الار  والجتاار 

 بالبشر. 

بااإ األرجنتااني بان اامام النيجاار إىل التفاقيااة الدوليااة حلمايااة مجياال األشاا،ا  ماان ور َّ  -107
الختفاااء القسااري وال وتوكااول الختياااري لتفاقيااة منا  ااة التعااايب. وأشااارت أي اااا إىل جهااود 
النيجااار ن سااابيل التصااادي لنتاااائت الصااادامات باااني مجاعاااة بوكاااو  ااارام اإلر ابياااة وقاااوات الااادفاع 

 واألمن.
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عربإ أرمينيا عن تقادير ا لل، اط والسا اتيجيات والا امت املتعلقاة بالتنمياة الصاحية وأ -108
وبالتزام النيجر باحلفاه علي سياسة الباب املفتوح أمام الالجدني. وأشارت أرمينيا إىل التحديات 
املتصااالة مبكافحاااة الجتاااار بالبشااار والتصااادي حلاااالت عواج األطفاااال املتعاااددة. وشاااجَّعإ أرمينياااا 

لنيجر علي إعادة النظر ن  فظاتل علاي الك/اري مان الصاكو  الدولياة الاا وقعهاا وصاد  عليهاا ا
 ن حال  قو  اإلنسا .

وأعربإ أس اليا عن قلقها إعاء التقاارير املتعلقاة بتعاايب احملتجازين املتهماني بال الوع ن  -109
ا عقوبااة اإلعاادام. بيااد أهنااا أنشاا ة إر ابيااة وإساااءة معاااملتهم. وأشااارت إىل الوقااف الفعلااي لتنفياا

أعربإ عن أسفها أل   امل العقوبة تظال جازءاا مان قاانو  العقوباات. وأعرباإ أسا اليا أي ااا عان 
مبااا فياال تشااويل األع اااء التناساالية األن/ويااة  وإعاء   انشااغاوا إعاء التقااارير املتعلقااة بااالعنف بالنساااء

 استمرار العبودية. 

لاااي ال وتوكاااول الختيااااري لتفاقياااة منا  اااة التعاااايب ور باااإ أذربيجاااا  بالتصاااديق ع -110
املسااالحة   املناععااااتاألطفاااال ن  بشاااو  اشااا ا وال وتوكاااول الختيااااري لتفاقياااة  قاااو  ال فااال 

واعتماد قانو  ملكافحة الجتار بالبشار وقاانو  لررياان وقاانو  بشاو  املياامل. وأشاادت أذربيجاا  
وسل إ ال وء علي توجيل دعوة دائمة إىل اإلجراءات بتعاو  النيجر مل نليات  قو  اإلنسا  

 ا اصة ور َّبإ بنظام احلصص املن بق علي النساء ن الوظائف النت،ابية والوظيفة العامة.

ور َّباااااإ بلجيكاااااا بالااااادعوة الدائماااااة الاااااا وجههاااااا النيجااااار إىل اإلجاااااراءات ا اصاااااة ن  -111
ة حلماياااة مجيااال األشااا،ا  مااان الختفااااء وبتصاااديقل مااا خراا علاااي التفاقياااة الدوليااا  2012 عاااام

القسري  وتصاديقل علاي نظاام روماا األساساي وإدخاال ماا يساتتبل ذلامل مان تعاديالت ن قاانو  
العقوباااات. وأعرباااإ بلجيكاااا عااان تقااادير ا لوقاااف العمااال بعقوباااة اإلعااادام وقااارار النيجااار اعتمااااد 

امللحااق بالعهااد الاادو  ا ااا   مشااروع القااانو  املتعلااق بالن اامام إىل ال توكااول الختياااري ال/ااان
باااحلقو  املدنيااة والسياسااية. وأعربااإ بلجيكااا عاان انشااغاوا إعاء تااد ور احلالااة األمنيااة ماان جااراء 
 جمااااات اجلماعااااات اإلر ابيااااة. وشااااجَّعإ بلجيكااااا النيجاااار علااااي ضااااما  اسااااتقالل الساااال ات 

 الق ائية.

حاالت م/ال احليااة السياساية ور َّبإ بنن علي وجل التحديد باعتماد قوانني متنوعاة ن  -112
واحلريات الفردية ومحاية ال فل وإقامة العدل. ور َّبإ بانن باعتمااد تادابري بشاو  احلاق ن التعلايم 
واحلااق ن الغااااء واحلااق ن الصااحة. وشااجَّعإ باانن النيجاار علااي مواصاالة محااالت التوعيااة هباادن 

عادام. و /اإ بانن اجملتمال الادو  ضما  إكمال العملياات التشاريعية املف اية إىل إلغااء عقوباة اإل
 علي دعم جهود النيجر ن حال  قو  اإلنسا  والتنمية. 

ور َّبااإ بوتسااوانا باعتماااد خ ااة عماال اللجنااة الوطنيااة املعنيااة بتنساايق مكافحااة الجتااار  -113
  وبالتادابري التشاريعية املت،ااة. وشاجَّعإ النيجار علاي 2019-2014بالبشر علاي مادع الفا ة 

بالكامل إعال  جبل ال اولة ويكفل التمتال حبرياة التعباري. وأشاارت بوتساوانا إىل التادابري  أ  يُنفا
 املت،اة فيما يتصل بالعنف بالنساء والبنات والزواج القسري واملبكر.
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وأعربااإ ال اعياال عاان تقاادير ا لتوجياال النيجاار دعااوة دائمااة إىل اإلجااراءات ا اصااة عمااالا  -114
تعراض الاادوري الشااامل. وأعربااإ ال اعياال عاان تفاموااا بالتقاادم احملاارع ن بتوصااية ال اعياال ن الساا

  وتنفيا ا. واعت ت أ  جهود مكافحة العناف بالنسااء 3Nتوفري األمن الغاائي باعتماد  مبادرة 
 والبنات  تاج إىل املزيد من التدعيم.

نيجاار. ور َّبااإ بالتقاادم وأقاارت بوركينااا فاسااو بالتحااديات األمنيااة والبيديااة الااا يواجههااا ال -115
ن الن امام إىل الصاكو  الدولياة حلقااو  اإلنساا . وناشادت بوركيناا فاسااو اجملتمال الادو  دعاام 

 النيجر بالكامل ن  ربل علي اإلر اب. 

ونو إ بوروندي بتوجيل دعوة دائمة إىل اإلجراءات ا اصة لتمكينها من عياارة النيجار.  -116
ماااد خ ااة العمال الوطنيااة حلقااو  اإلنسااا  وبرنااامت الت/قيااف ن و ناوت بوروناادي النيجاار علااي اعت

حال املواطنة و قاو  اإلنساا . ور َّباإ بورونادي بإنشااء جلناة وطنياة حلقاو  اإلنساا . وأشاارت 
إىل اعتماد سياسة وطنية للحماية الجتماعية وإطار تنظيمي لتحسني رعاية املسنني واألش،ا  

 ذوي اإلعاقة. 

بااااالنيجر ملااااا اختااااامل ماااان إجااااراءات ن ساااابيل منا  ااااة الاااار  منااااا جولااااة وأشااااادت كناااادا  -117
الستعراض األوىل. ور َّبإ بتوقيال إعاال  جبال ال اولاة. بياد أهناا أعرباإ عان قلقهاا إعاء التقاارير 
املتعلقااة بزياااادة  اااالت توقياااف الصاااحفيني والنشااا اء. و /ااإ كنااادا النيجااار علاااي اعتمااااد تااادابري 

 والتجمل السلمي وتكوين اجلمعيات.  حلماية  رية الرأي والتعبري

جر ملاااا اختاااامل مااان جهاااود ن سااابيل تعزياااز اإلطاااار امل سساااي يوأشااااد اجلبااال األساااود باااالن -118
والس اتيجي حلقو  اإلنسا   خاصة فيما يتعلق مبنال العناف اجلنساي ومحاياة ال احايا. ول اا 

أناال أعاارب عاان قلقاال إعاء الجتااار اجلباال األسااود أي اااا إ ااراع تقاادم ن حااا  التعلاايم والصااحة. بيااد 
باألطفااااال وعماااال األطفااااال. وطاااارح أساااادلة بشااااو  اإلجااااراءات املت،اااااة ل ااااما  مال قااااة اجلناااااة 

 ومعاقبتهم. 

وأشااادت شاايلي باعتماااد لااوائا هباادن تعزيااز اإلطااار امل سسااي ن النيجاار  م/اال اعتماااد  -119
وجياااال دعااااوة دائمااااة إىل خ ااااة العماااال الوطنيااااة لتنفيااااا توصاااايات السااااتعراض الاااادوري الشااااامل وت

اإلجاراءات ا اصااة. وأشااارت شايلي إىل التحااديات املتبقيااة ن حااالت  ارباة الفقاار ومحايااة البيدااة 
 ومكافحة التصحر وتوفري األمن الغاائي.

 **االستنتاجات و/أو التوصيات -ثانياا  

وأعار  نظر النيجر في التوصيات المقدمة أثنااء الحاوار التفاعلي/المعروضاة أدناا   -120
 عن تأييد  لها:

__________ 

    رر الستنتاجات والتوصيات. ** 
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التصاااديق علاااا االتفادياااة الدولياااة لحماياااة جميااا  ا  ااا ا  مااان  120-1
 االختفاء القسري )غانا(؛

التصاااديق علاااا االتفادياااة الدولياااة لحماياااة حقاااوق جميااا  العماااا   120-2
 المهاجرين وأفراد أسرهم )الكونغو(؛

بشاأن  التصديق علا البروتوكو  االختياري التفادية حقوق الطفل 120-3
 ا تراك ا طفا  في المنازعات المسلحة )إسبانيا(؛

تودياااا  البروتوكااااو  االختياااااري التفاديااااة حقااااوق الطفاااال المتعلااااق  120-4
 بإجراء تقديم البالغات والتصديق عليه ) يلي(؛

تودياااا  البروتوكااااو  االختياااااري الثاااااني الملحااااق بالعهااااد الاااادولي  120-5
ديق عليااه بهاادق القناااء نهالياااا علااا ال ااا  بااالحقوق المدنيااة والسياسااية والتصاا

 عقوبة اإلعدام في البلد ) يلي(؛
التصااااديق علااااا البروتوكااااو  االختياااااري الثاااااني بااااالملحق بالعهااااد  120-6

الاادولي ال ااا  بااالحقوق المدنيااة والسياسااية والهااادق إلااا إلغاااء عقوبااة اإلعاادام 
 )الجبل ا سود( )النرويج(؛

االختياااااري الثاااااني الملحااااق بالعهااااد االنناااامام إلااااا البروتوكااااو   120-7
الاادولي ال ااا  بااالحقوق المدنيااة والسياسااية والهااادق إلااا إلغاااء عقوبااة اإلعاادام 

 )فرنسا(؛
ق حااالنظاار فااي التصااديق علااا البروتوكااو  االختياااري الثاااني المل 120-8

 بالعهد الدولي ال ا  بالحقوق المدنية والسياسية )إيطاليا(؛
ق علااااا البروتوكااااو  االختياااااري الثاااااني اساااات ناق عمليااااة التصاااادي 120-9

 الملحااق بالعهااد الاادولي ال ااا  بااالحقوق المدنيااة والسياسااية بغيااة القناااء نهالياااا 
 علا عقوبة اإلعدام )لكسمبرغ(؛

إكماااا  إجاااراءات التصاااديق علاااا البروتوكاااو  االختيااااري الثااااني  120-10
 يا(؛الملحق بالعهد الدولي ال ا  بالحقوق المدنية والسياسية )إسبان

االنتهاااء فااي أداار  وداان ممكاان ماان العمليااة الداخليااة المتصاالة  120-11
باالنناااامام إلااااا البروتوكااااو  االختياااااري الثاااااني الملحااااق بالعهااااد الاااادولي ال ااااا  

 بالحقوق المدنية والسياسية والهادق إلا إلغاء عقوبة اإلعدام )أوروغواي(؛
ي الملحااااق إكمااااا  التصااااديق علااااا البروتوكااااو  االختياااااري الثااااان 120-12

بالعهاااد الااادولي ال اااا  باااالحقوق المدنياااة والسياساااية فاااي أدااار  ودااان ممكااان؛ 
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وات اذ جمي  التدابير التشريعية الالزمة لتأكيد إلغاء عقوبة اإلعدام، بما فاي ذلا  
 إلغاؤها من التشريعات المحلية )بلجيكا(؛

مواءمااااة تشااااريعاته الوطنيااااة ماااا  نظااااام رومااااا ا ساسااااي للمحكمااااة  120-13
ياااة الدولياااة، واإلساااراع فاااي عملياااة الموافقاااة علاااا مشاااروع القاااانون المتعلاااق الجنال

باالنناااامام إلااااا البروتوكااااو  االختياااااري الثاااااني الملحااااق بالعهااااد الاااادولي ال ااااا  
 بالحقوق المدنية والسياسية، والقناء من ثم علا عقوبة اإلعدام )كوستاريكا(؛

نسااان بمااا إلغاااء التحفظااات علااا الصااكوك ا ساسااية لحقااوق اإل 120-14
فيهاااا اتفادياااة مناهناااة التعاااييب، واالتفادياااة الدولياااة للقنااااء علاااا جميااا  أ اااكا  
التمييااااز العنصااااري، واتفاديااااة القناااااء علااااا جمياااا  أ ااااكا  التمييااااز ضااااد الماااارأة، 
واالتفادياااااة الدولياااااة لحماياااااة حقاااااوق جميااااا  العماااااا  المهااااااجرين وأفاااااراد أسااااارهم 

 )سيراليون(؛
القنااء علاا جميا  أ اكا  التميياز سحب تحفظاته علا اتفادية  120-15

 ضد المرأة ودمج جمي  أحكام هي  االتفادية في القانون الوطني )لكسمبرغ(؛
سحب تحفظاته علا اتفادية القنااء علاا جميا  أ اكا  التميياز  120-16

 ضد المرأة والتصديق علا بروتوكو  مابوتو لنمان حقوق المرأة )النرويج(؛
ية القنااء علاا جميا  أ اكا  التميياز سحب تحفظاته علا اتفاد 120-17

 ضد المرأة )كندا(؛
سحب تحفظاته علا اتفادية القنااء علاا جميا  أ اكا  التميياز  120-18

 ضد المرأة، علا النحو الموصا به سابقاا )سلوفينيا(؛
اعتمااااد جميااا  التااادابير الالزماااة لساااحب تحفظاتاااه علاااا اتفادياااة  120-19

 المرأة )بنما(؛القناء علا جمي  أ كا  التمييز ضد 
بي  جهود في سبيل سحب تحفظات البلد علا اتفادياة القنااء  120-20

 علا جمي  أ كا  التمييز ضد المرأة )جنو  أفريقيا(؛
باااي  جميااا  الجهاااود الالزماااة لساااحب التحفظاااات علاااا اتفادياااة  120-21

 القناء علا جمي  أ كا  التمييز ضد المرأة )توغو(؛
التحفظاات علاا اتفادياة القنااء علاا  اإلسراع فاي عملياة ساحب 120-22

 جمي  أ كا  التمييز ضد المرأة )تونس(؛
اإلسااراع فااي سااحب تحفظاتااه علااا اتفاديااة القناااء علااا جمياا   120-23

أ ااكا  التمييااز ضااد الماارأة، دصااد امتثااا  أحكااام االتفاديااة امتثاااالا تاماااا، واعتماااد 
  يلي(؛خطط وبرامج للقناء علا جمي  أ كا  التمييز ضد المرأة )
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النظاار فااي التصااديق علااا اتفاديااة مناا  جريمااة اإلبااادة الجماعيااة  120-24
 والمعادبة عليها )كوت ديفوار(؛

االننااامام إلاااا اتفادياااة منااا  جريماااة اإلباااادة الجماعياااة والمعادباااة  120-25
 عليها )أرمينيا(؛

االنناااامام إلااااا اتفاديااااة عااااادم تقااااادم جاااارالم الحاااار  والجااااارالم  120-26
 نسانية )غانا(؛المرتكبة ضد اإل

النظااار فاااي التصاااديق علاااا اتفادياااة منظماااة العمااال الدولياااة بشاااأن  120-27
 ( )الفلبين(؛189)2011العما  المنزليين، 

وض  أطر معيارية للمسااعدة علاا دماج صاكوك حقاوق اإلنساان  120-28
 المصدق عليها في القانون المحلي )سيراليون(؛

لمواءماة تشاريعاته بالكامال ما  نظاام ات اذ جمي  التدابير الالزمة  120-29
روماااا ا ساساااي والساااما  علاااا وجاااه ال صاااو  بالتعااااون الكامااال مااا  المحكماااة 

 الجنالية الدولية )بلجيكا(؛
مبا اارة التاادابير الداخليااة الالزمااة للوفاااء بااللتزامااات النابعااة ماان  120-30

دية البروتوكااااو  االختياااااري الملحااااق بالعهااااد الاااادولي ال ااااا  بااااالحقوق االدتصااااا
 واالجتماعية والثقافية )البرتغا (؛

ضاامان الحاازم فااي تنفيااي تشااريعاته فااي القطاعااات الرليسااية التااي  120-31
تاارثر فااي التمتاا  بحقااوق اإلنسااان مثاال دطاعااات التعلاايم والصااحة وحقااوق الماارأة 

 والطفل والبي ة والوصو  إلا العدالة )بوركينا فاسو(؛
والح الدولياااة المتعلقاااة بحقاااوق مواءماااة القاااوانين الوطنياااة مااا  اللااا 120-32

 المرأة والطفل )أوكرانيا(؛
اعتمااااد داااانون أسااارة يكفااال المسااااواة فاااي الحقاااوق باااين الرجاااا   120-33

 والنساء ويحمي البنات من الزواج القسري والمبكر )الدانمرك(؛
 اعتماد دانون لألسرة )الجزالر(؛ 120-34
القساااري باعتماااااد  منااا  الااازواج المبكااار وزواج ا طفاااا  والااازواج 120-35

داااانون يعتبااار سااان الثامناااة عشااارة ساااناا دنياااا للااازواج وإنفااااذ ذلااا  القاااانون بفعالياااة 
 )ألمانيا(؛

رف  السن القانونية الدنيا لزواج البنات وبلاورة وتنفياي اساتراتيجية  120-36
 ااااملة ومنساااقة للقنااااء علاااا زواج ا طفاااا  والااازواج المبكااار والااازواج القساااري 

 ت والمراهقات المتزوجات )إيطاليا(؛ولتوفير الدعم للبنا
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اعتماد تشاريعات وطنياة تحظار الازواج القساري للقصار فاي البلاد  120-37
 )إسبانيا(؛

اعتماد حظار داانوني للازواج المبكار والقساري ولممارساة الواهاياا  120-38
 )أوكرانيا(؛

وض  وإنفاذ دوانين وسياسات تجرم المتورطين في زواج ا طفا   120-39
 المبكر والقسري وتساعد علا من  تل  الزيجات )كندا(؛والزواج 

اعتمااااااد داااااانون يحماااااي القصااااار مااااان الااااازواج المبكااااار والقساااااري  120-40
 ا سود(؛ )الجبل
صااااالة جهاااااود  الرامياااااة إلاااااا تعزياااااز اللجناااااة الوطنياااااة لحقاااااوق امو  120-41

اإلنسااااان، وفقاااااا لمبااااادش باااااريس، وبمشاااااركة المجتماااا  الماااادني مشاااااركة كاملااااة 
 ا(؛)إندونيسي

ات ااااذ التااادابير الالزماااة لنااامان توافاااق اللجناااة الوطنياااة لحقاااوق  120-42
 اإلنسان م  مبادش باريس ) يلي(؛

تعزيز نظامه الداخلي لرصد حقوق اإلنساان بالشاروع فاي العملياة  120-43
الرامية إلا اعتماد اللجنة الوطنية لحقاوق اإلنساان ضامن الف اة ألاف وفقااا لمباادش 

 باريس )البرتغا (؛
زياااادة الماااوارد البشااارية والمالياااة المتاحاااة للجناااة الوطنياااة لحقاااوق  120-44

اإلنسااان كااي يتساانا اعتمادهااا ضاامن الف ااة ألااف ماان دباال لجنااة التنساايق الدوليااة 
 للمرسسات الوطنية لتعزيز وحماية حقوق اإلنسان )السنغا (؛

تزوياااد اللجناااة الوطنياااة لحقاااوق اإلنساااان بماااا يكفاااي مااان الماااوارد  120-45
 ها من أداء واليتها وفقاا لمبادش باريس )تونس(؛لتمكين
إنشااااء مرسساااة مساااتقلة ومت صصاااة للتحقياااق فاااي أي ادعااااءات  120-46

 تتعلق بانتهاكات حقوق اإلنسان )أفغانستان(؛
وض  نظام رصد لتنفيي التوصيات المقبولة في جولاة االساتعراض  120-47

 الدوري الشامل السابقة وضمان التنفيي )كوستاريكا(؛
تعزيااااز مبااااادش ساااايادة القااااانون وحقااااوق اإلنسااااان فااااي المجتماااا   120-48

 )العراق(؛
المناااي فاااي تنفياااي السياساااة الوطنياااة للعدالاااة وحقاااوق اإلنساااان  120-49

 )باكستان(؛
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مواصلة التعاون م  المجتم  الدولي في سبيل تعزيز الديمقراطياة  120-50
 اق(؛والتنمية االجتماعية وفقاا لمبادش حقوق اإلنسان )العر 

مواصاااالة جهااااود  الراميااااة إلااااا تعزيااااز وحمايااااة حقااااوق ا طفااااا   120-51
 وا   ا  ذوي اإلعادة )جمهورية إيران اإلسالمية(؛

تحساااين دماااج  اااواغل المسااانين وا  ااا ا  ذوي اإلعاداااة فاااي  120-52
 السياسات العامة )السنغا (؛

 المنااي فااي التقيااد بمعااايير والتزامااات حقااوق اإلنسااان واحترامهااا 120-53
 في سياق عمليات محاربة اإلرها  )الفلبين(؛

ات اااذ التاادابير الالزمااة لحمايااة ضااحايا بوكااو حاارام والجماعااات  120-54
 اإلرهابية، ال سيما ا طفا  )مصر(؛

المنااي فااي ات اااذ تاادابير فعالااة لمحاربااة اإلرهااا  باعتبااار  ساابباا  120-55
 )إثيوبيا(؛في حدوث تجاوزات خطيرة لحقوق اإلنسان في البلد 

مواصااااالة تعزياااااز الجهاااااود الوطنياااااة الرامياااااة إلاااااا مرادباااااة الحااااادود  120-56
ومكافحاااة االتجاااار بالبشااار وتهرياااب الم ااادرات وكااايل  ا نشاااطة اإلرهابياااة التاااي 
تنطل  بها جماعة بوكو حرام علا الحادود ومواصالة التنسايق الفعاا  ما  البلادان 

 المجاورة في هيا الصدد )ليبيا(؛
القااوانين المعتماادة وبااي  جهااود منسااقة ماان أجاال محاربااة تنفيااي  120-57

 التطرق القالم علا استعما  العنف وا عما  اإلرهابية )ماليزيا(؛
 تشجي  الجهود المبيولة في سبيل محاربة اإلرها  )العراق(؛ 120-58
مواصاااالة التزامااااه بمحاربااااة اإلرهااااا ، بمعيااااة بلاااادان أخاااار  فااااي  120-59

 المنطقة )نيكاراغوا(؛
مواصاالة عملااه ماا  اليااات ا ماام المتحاادة لحقااوق اإلنسااان ماان  120-60

 أجل تعزيز حقوق اإلنسان وحمايتها )أذربيجان(؛
مواصااااالة العمااااال مااااا   اااااركاله اإلدليمياااااين والااااادوليين مااااان أجااااال  120-61

الحصو  علا المساعدة التقنية وغيرها من أ كا  المساعدة علا الوفاء الكامال 
 ق اإلنسان )الفلبين(؛بالتزاماته بموجب معاهدات حقو 

تقااديم التقااارير التااي تااأخر تقااديمها إلااا هي ااات معاهاادات ا ماام  120-62
 المتحدة المعنية )سيراليون(؛
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المبااادرة دون المزيااد ماان التااأخير إلااا تقااديم تقرياار  ا ولااي إلااا  120-63
 لجنة مناهنة التعييب )الدانمرك(؛

اء علااا جمياا  أ ااكا  ات اااذ تاادابير لتنفيااي أحكااام اتفاديااة القناا 120-64
التمييااز ضااد الماارأة واتفاديااة حقااوق الطفاال تنفيااياا فعاااالا بااإيالء عنايااة خاصااة لمباادأ 

 عدم التمييز )ناميبيا(؛
باااي  جهاااود نشاااطة لتعزياااز حقاااوق المااارأة والقنااااء علاااا التميياااز  120-65

 ضدها )الصين(؛
ات اااذ المزيااد ماان التاادابير ماان أجاال تحسااين تشااريعاته وسياساااته  120-66

 لاه تصاديممارساته المتعلقة بالمساواة بين الجنسين وبمن  العناف الجنسااني والو 
 )البرتغا (؛

االرتقاء، بواسطة التشريعات والسياسات والبرامج، بجهاود تعزياز  120-67
 حقوق المرأة وحمايتها من التعرض  ي  كل من أ كا  الرق واإليياء )ماليزيا(؛

اء ا حكااام التااي دااد تضمي ااز ضااد اسااتعراض التشااريعات بهاادق إلغاا 120-68
النساااء والبنااات ومواءمتهااا ماا  اتفاديااة القناااء علااا جمياا  أ ااكا  التمييااز ضااد 

 المرأة )المكسي (؛
إلغاااء جميااا  القواعااد/المعايير التاااي تضمي ااز ضاااد النساااء، وساااحب  120-69

جمياا  التحفظااات علااا اتفاديااة القناااء علااا جمياا  أ ااكا  التمييااز ضااد الماارأة، 
 لمساواة بين الجنسين، باعتماد برامج إلذكاء الوعي العام )فرنسا(؛وتعزيز ا
تعزيز جهود  الرامية إلا القناء علا جمي  أ اكا  التميياز ضاد  120-70

الماارأة وساااحب تحفظاتاااه علااا اتفادياااة القنااااء علاااا جمياا  أ اااكا  التميياااز ضاااد 
 المرأة )البرتغا (؛

كا  التمييااز ضااد تكثيااف جهااود  الراميااة إلااا مكافحااة جمياا  أ اا 120-71
المرأة، وذل  بسبل منها علا وجه التحديد إعادة النظر في تحفظاته علا اتفادية 
القنااااء علاااا جميااا  أ اااكا  التميياااز ضاااد المااارأة بغياااة ساااحب تلااا  التحفظاااات 

 )البرازيل(؛
تنظايم حملاة توعياة وتثقياف بهاادق إزالاة جميا  العقباات الثقافيااة  120-72

 لكامل بحقوق المرأة )أنغوال(؛االجتماعية التي تعوق التمت  ا
تدعيم التدابير الرامياة إلاا مكافحاة التميياز ضاد النسااء والبناات  120-73

 بسبل منها تحديداا حظر الزواج المبكر أو القسري )ا رجنتين(؛
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المني في تكثيف جهود  الرامية إلا تشجي  تمكين المارأة عان  120-74
لبعاد الجنسااني وأنشاطة التوعياة العاماة طريق بناء القدرات والتدريب علا مراعاة ا

 )أذربيجان(؛
تاادعيم أنشااطة توعيااة النساااء وتاادريبهن علااا المهااارات القياديااة  120-75

 )كوبا(؛
إلغاااااء عقوبااااة اإلعاااادام رساااامياا علااااا النحااااو الموصااااا بااااه سااااابقاا  120-76

 )سلوفينيا(؛
 إلغاء عقوبة اإلعدام، رغم العقبات )جيبوتي(؛ 120-77
قوبة اإلعدام والتصديق علا البروتوكاو  االختيااري الثااني إلغاء ع 120-78

 الملحق بالعهد الدولي ال ا  بالحقوق المدنية والسياسية )البرتغا (؛
إلغاء عقوبة اإلعادام باالننامام إلاا البروتوكاو  االختيااري الثااني  120-79

اء الملحااق بالعهااد الاادولي ال ااا  بااالحقوق المدنيااة والسياسااية والهااادق إلااا إلغاا
عقوباااة اإلعااادام، واإلبقااااء علاااا الوداااف الفعلاااي لتنفياااي تلااا  العقوباااات إلاااا حاااين 

 التصديق علا البروتوكو  )جورجيا(؛
إلغااااء عقوباااة اإلعااادام مااان داااانون العقوباااات بغياااة التصاااديق علاااا  120-80

البروتوكاااو  االختيااااري الثااااني الملحاااق بالعهاااد الااادولي ال اااا  باااالحقوق المدنياااة 
 )أستراليا(؛والسياسية 

النظاار فااي ات اااذ تاادابير بهاادق فاارض ودااف فعلااي ودااانوني علااا  120-81
 تنفيي عقوبة اإلعدام )ناميبيا(؛

 مواصلة الجهود الرامية إلا إلغاء عقوبة اإلعدام )جنو  أفريقيا(؛ 120-82
اإلسراع ددر اإلمكان فاي اإلجاراء المتعلاق بإلغااء عقوباة اإلعادام  120-83

 )توغو(؛ 
 القانون المتعلق بإلغاء عقوبة اإلعدام )أوكرانيا(؛ سن 120-84
اعتمااااد ناااا فاااي داااانون العقوباااات يضجااار م المتاااورطين فاااي أعماااا   120-85

التعااييب وإنشاااء اليااة وداليااة وطنيااة وفقاااا للبروتوكااو  االختياااري التفاديااة مناهنااة 
 التعييب )فرنسا(؛

 يا(؛تنمين دانون العقوبات تعريفاا للتعييب )أسترال 120-86
 إنشاء هي ة مت صصة في إدارة السجون )توغو(؛ 120-87
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إنشااااااء الياااااة مساااااتقلة وطنياااااة تضعناااااا بتفتاااااي  مراكاااااز االحتجااااااز  120-88
 )أوكرانيا(؛

استعراض ظروق الحبس في م تلف مرافق االحتجاز الموجاودة  120-89
 في البلد وتنفيي خطة لمعالجة االكتظاظ )الواليات المتحدة ا مريكية(؛

 إزالة االكتظاظ في السجون )أوكرانيا(؛ 120-90
تدعيم التشريعات والسياسات المتعلقاة بالمسااواة باين الجنساين  120-91

 ومن  العنف الجنساني والمعادبة عليه )كوت ديفوار(؛
تكثياااف الجهاااود الرامياااة إلاااا منااا  العناااف الجنساااي والجنسااااني،  120-92
بناااات الالج اااات، والحاااد مااان سااايما فيماااا يتعلاااق بالف اااات المعرضاااة لل طااار كال ال

انعدام المساواة بين الجنسين باإلسراع في تحسين التشريعات والبارامج التعليمياة 
 )كوستاريكا(؛

تعزياااز الجهاااود الرامياااة إلاااا حماياااة النسااااء والبناااات مااان جميااا   120-93
أ اكا  العناف وتنفياي اسااتراتيجية للقنااء علاا الممارسااات الثقافياة السالبية التااي 

 اء وتضمي ز ضدهن )أستراليا(؛تضنر بالنس
تااادعيم القاااوانين المتعلقاااة بحماياااة حقاااوق المااارأة بغياااة التصااادي  120-94

بفعالية للعنف بالمرأة، بما فيه العنف الجنسي وتشاويه ا عنااء التناسالية ا نثوياة 
 )بوتسوانا(؛

 إلغاء ممارسة تشويه ا عناء التناسلية ا نثوية )الكونغو(؛ 120-95
ي حمااااالت للتوعيااااة بحقااااوق الماااارأة، تهاااادق تحديااااداا إلااااا تنفياااا 120-96

 القناء علا تشويه ا عناء التناسلية ا نثوية )جورجيا(؛
تكثيااف الجهااود الراميااة إلااا القناااء كلياااا علااا تشااويه ا عناااء  120-97

التناسااالية ا نثوياااة بسااابل منهاااا تشاااجي  أنشاااطة التوعياااة والتثقياااف ال سااايما تلااا  
 تمعات المحلية والعاملين في دطاع الصحة )إيطاليا(؛الموجهة إلا زعماء المج

القنااااء علاااا جميااا  الممارساااات الناااارة مثااال تشاااويه ا عنااااء  120-98
التناسااالية ا نثوياااة والااازواج المبكااار أو القساااري، وات ااااذ التااادابير الالزماااة لنااامان 

 حماية ا والد والبنات حماية تامة )المكسي (؛
ن أجال القنااء علاا تشاويه ا عنااء المني في ات ااذ تادابير ما 120-99

 السودان(؛جنو  التناسلية ا نثوية )
حظااار الممارساااات الناااارة كتشاااويه ا عنااااء التناسااالية ا نثوياااة  120-100

 وممارسة الواهايا أو الزواج ب امسة الستعبادها جنسياا )إسبانيا(؛
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يين تكثيف جهود التوعية الموجهة إلاا الزعمااء التقلياديين والادين 120-101
بغياااة التقيباااد بصااارامة باااالحظر المفاااروض علاااا تشاااويه ا عنااااء التناسااالية ا نثوياااة 

 )أوكرانيا(؛
وضاااا  وتنفيااااي اسااااتراتيجية للقناااااء علااااا الممارسااااات التقليديااااة  120-102

النااارة كتشااويه ا عناااء التناساالية ا نثويااة، والاازواج المبكاار والقسااري، وممارسااة 
التقليدياااة التاااي تضنااار بالنسااااء وتمياااز ضااادهن  الواهاياااا، وتغييااار القوالاااب النمطياااة

 )المملكة المتحدة لبريطانيا العظما وايرلندا الشمالية(؛
مواصاالة عملياااة التثقيااف ونشااار المعلومااات وإذكااااء وعااي ا سااار  120-103

والزعمااااء المحلياااين والمجتمااا  المااادني وجميااا  الجهاااات الفاعلاااة المعنياااة، بغياااة 
 "الواهايا" أو الزوجة ال امسة )أوروغواي(؛القناء علا ما يضعرق بممارسة 

 وض  استراتيجية وطنية لمناهنة جمي  أ كا  الرق )مصر(؛ 120-104
ات اذ تدابير أكثر نشاطاا من أجال إلغااء جميا  أ اكا  الارق فاي  120-105

 الواد  العملي )جورجيا(؛
 حزيااااران/ 23الماااارر   2003/25إعااااادة النظاااار فااااي القااااانون  120-106
بهدق توفير السبل المناسبة للقناء أخيراا علا جمي  أ كا  الرق  2003 يونيه

 واإلسراع في اعتماد خطط عمل وطنية في هيا الصدد )لكسمبرغ(؛
ضمان التنفيي الفعا  للتشريعات المعتمدة من أجل القناء علا  120-107

جمياا  أ ااكا  الاارق ومقاضاااة الجناااة وضاامان وصااو  النااحايا فعلياااا إلااا العدالااة 
 )إيطاليا(؛

اعتماد وتنفيي تدابير محددة الهدق مان أجال التصادي  سابا   120-108
 الرق ا ساسية بما فيها الفقر وانعدام المساواة والقواعد العرفية )إيطاليا(؛

اعتماااد خطااة وطنيااة طويلااة ا مااد يشااارك فيهااا المجتماا  الماادني  120-109
رق التقليدياة فاي صافوق والمجتمعات المحلياة وتهادق إلاا الحاد مان ممارساة الا

جماعات إثنية معينة وتجنبب استمرار هي  الظاهرة لد  ا جياا  المقبلاة والقنااء 
 عليها نهالياا )أوروغواي(؛

مواصااالة جهاااود  الرامياااة إلاااا مناهناااة الااارق واالتجاااار بالبشاااار،  120-110
 وتعزيز ثقافة االحترام والمساواة والتسامح )نيكاراغوا(؛

ة دطرياااة بشاااأن ماااد  تفشاااي العبودياااة والممارساااات إجاااراء دراسااا 120-111
 الشبيهة بها بالتعاون م  الجهات المعنية الوطنية والدولية )النرويج(؛
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بناااااء داااادرات مااااوظفي إنفاااااذ القااااانون وتفتااااي  العماااال ماااان أجاااال  120-112
مناهنة الممارسات االستعبادية بما فيها االستعباد الجنسي وإرغام ا طفاا  علاا 

 تأهيل النحايا وإدماجهم )الواليات المتحدة ا مريكية(؛ التسو ، وإعادة
ات اذ إجراءات منسقة من أجل القناء علا العبودية بسبل منها  120-113

إنفاذ دانون مناهنة العبودية وضمان مقاضااة الفااعلين؛ وات ااذ تادابير لمنا  الارق 
 )أستراليا(؛وحماية النحايا وإعادة تأهيلهم؛ والتوعية بالطاب  اإلجرامي للرق 

ات اذ إجراءات فعالة لمن  جمي  أ كا  الرق والتميياز والقنااء  120-114
 عليها )بنما(؛

ات ااااذ التااادابير الالزماااة للقنااااء علاااا عمااال ا طفاااا ، وب اصاااة  120-115
 التسو  القسري )المكسي (؛

التعاون م  جمي  الشركاء االجتماعيين علا وض  وتنفيي سياسة  120-116
 لا القناء تدريجياا علا عمل ا طفا  )بنما(؛ املة ترمي إ

وداياة ا طفااا  ماان م اااطر متنوعاة كااالعي  فااي الشااوارع والعنااف  120-117
المنزلي واالتجاار با طفاا  وعمال ا طفاا  والنازاع المسالح واالساتغال  الجنساي 

 )أوكرانيا(؛
 ؛تعزيز االستراتيجيات الوطنية لمكافحة عمل ا طفا  )البرازيل( 120-118
مكافحاااة االتجاااار بالبشااار بماااا فياااه مشاااكلة إرغاااام ا طفاااا  علاااا  120-119

 التسو  )جيبوتي(؛
ضااااامان التنفياااااي الفعاااااا  ل طاااااة العمااااال الوطنياااااة المعتمااااادة فاااااي  120-120
من أجل مكافحة االتجار بالبشار وماا يتصال باه مان جارالم، بماا فيهاا  2014 عام

 االستعباد )إيطاليا(؛
العمل الوطنياة لمكافحاة االتجاار بالبشار،  المني في تنفيي خطة 120-121

 )فرنسا(؛ 2014التي اعتضمدت في عام 
المنااي فااي تعزيااز جهااود  الراميااة إلااا تنفيااي خطااة العماال الوطنيااة  120-122

لمكافحة االتجار بالبشر وما يتصل به من جرالم، بما فيهاا االساتعباد، علاا ماد  
 )إندونيسيا(؛ 2019-2014الفترة 
تاااادعيم تشااااريعاته الوطنيااااة لمكافحااااة االتجااااار بالبشااااار مواصاااالة  120-123

 )جمهورية إيران اإلسالمية(؛
وض  خطة عمل وطنية لتلبياة احتياجاات ضاحايا االتجاار بالبشار  120-124

 )البرتغا (؛
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ضمان وجود اليات لوصو  أضعف ف اات المجتما  إلاا العدالاة  120-125
 )المكسي (؛

المسااارولين عااان انتهاكاااات ضااامان مقاضااااة أفاااراد داااوات ا مااان  120-126
 حقوق اإلنسان )فرنسا(؛

إجااراء تحقيقااات نزيهااة ومسااتقلة فااي ادعاااءات التعااييب وإساااءة  120-127
 المعاملة وتسليم الجناة إلا العدالة )أستراليا(؛

ات اذ خطوات فاي سابيل إجاراء تحقيقاات ساريعة ونزيهاة و ااملة  120-128
لدولي لحقوق اإلنسان علا أيادي وفعالة في ادعاءات حدوث انتهاكات للقانون ا

 وكاالت إنفاذ القانون، بهدق تسليم جمي  الجناة إلا العدالة )غانا(؛
تدعيم التدابير الرامياة إلاا ضامان التحقياق فاي انتهاكاات حقاوق  120-129

 اإلنسان ومعادبة مرتكبيها وتوفير الجبر للنحايا )ا رجنتين(؛
ء علااا تكيّاف الرامياة إلاا القنااتعزياز حماالت التوعياة وتادابير ال 120-130

 ر والزواج القسري )سيراليون(؛كّ زواج ا طفا  والزواج المب
ات اااااذ خطااااوات صااااو  القناااااء علااااا زواج ا طفااااا  والاااازواج  120-131

 المبّكر والزواج القسري )أرمينيا(؛
ضاااامان القناااااء الكاماااال علااااا جمياااا  أ ااااكا  الاااازواج المبّكاااار  120-132

 والقسري )بوتسوانا(؛
التقدم في القناء علا الزواج القسري والمبّكر لاألوالد والبناات  120-133

 ) يلي(؛
احترام الحقوق في حرية التعبيار وحرياة تكاوين الجمعياات وحرياة  120-134

 تصاديالتجّم  وضمانها بالكامل، خاصاة فاي ساياق التادابير المت اية مان أجال ال
 را(؛استعما  العنف واإلرها  )سويسعلا لتطرق القالم ل

ضاامان االحتاارام الكاماال للحااق فااي حريااة التعبياار وحريااة وسااالط  120-135
اإلعالم بمن  تعّرض الصحفيين ونشطاء المجتم  المدني لجمي  أ كا  التحاّر  
 واالحتجاز غير المعقو  )المملكة المتحدة لبريطانيا العظما وايرلندا الشمالية(؛

معياااات، علاااا الشااابكة احتااارام حرياااة التعبيااار وحرياااة تكاااوين الج 120-136
وخارجهااااا، خاصااااة فااااي سااااياق االسااااتعداد النت ابااااات هاااايا العااااام، واإلفااااراج عاااان 

 المعتقلين السياسيين )الواليات المتحدة ا مريكية(؛
حماية المدافعين عن حقاوق اإلنساان وضامان دادرتهم علاا أداء  120-137

 عملهم دون التعّرض للتحر  والت ويف )ألمانيا(؛
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وات لودااف جمياا  أ ااكا  الت ويااف والتحاار  التااي ات اااذ خطاا 120-138
 يمارسها موظفو إنفاذ القانون تجا  المدافعين عن حقوق اإلنسان )غانا(؛

ات اذ تدابير حازمة لنمان حرية المادافعين عان حقاوق اإلنساان  120-139
والنشطاء السلميين في التمت  بحقودهم ا ساسية في مجاالت منهاا حرياة التعبيار 

 الجمعيات )النرويج(؛ وحرية تكوين
 اعتماد خطة عمل بشأن عمالة النساء والشبا  )المغر (؛ 120-140
تعزيز مشاركة النساء فاي مناصاب صان  القارار وفاي ساوق العمال  120-141

 )مصر(؛
مواصلة جهود  في سبيل تحسين معيشة الساكان وتعزياز التنمياة  120-142

 االدتصادية واالجتماعية )الصين(؛
ي فاي تنفياي بارامج للتنمياة االدتصاادية واالجتماعياة بهادق المن 120-143

 محاربة الفقر )إثيوبيا(؛
مواصااااالة التقااااادم فااااااي القنااااااء علاااااا الفقاااااار، بتنفياااااي سياساااااااته  120-144

االجتماعية الحكيمة الرامياة إلاا تحساين معيشاة ساكانه، ال سايما أضاعف ا فاراد 
 )جمهورية فنزويال البوليفارية(؛

" من أجل ضمان ممارسة الحق فاي 3Nفيي "مبادرة المني في تن 120-145
 الغياء )كوبا(؛

" من أجال ضامان إعماا  الحاق فاي 3Nالمني في تنفيي "مبادرة  120-146
 الغياء إعماالا كامالا )جنو  أفريقيا(؛

التعاااااون ماااا  المجتماااا  الاااادولي والباااارامج المت صصااااة ا خاااار   120-147
الغااياء  فااي تاادابير ملموسااة لناامان الحااقالتابعااة لألماام المتحاادة ماان أجاال ات اااذ 

 الكافي )مدغشقر(؛
المني في إعما  حق اإلنسان في الحصو  علا الميا  ومرافاق  120-148

 الصرق الصحي إعماالا كامالا بتدعيم البنا ا ساسية العامة للميا  )إسبانيا(؛
تحسين البنية ا ساسية للمنظومة الصاحية وتعزياز وصاو  النسااء  120-149
 مرافق الرعاية الصحية )مدغشقر(؛ إلا

تكثياااف الجهاااود الرامياااة إلاااا النهاااوض بصاااحة النسااااء، ال سااايما  120-150
الحصااو  علااا خاادمات تنظاايم ا ساارة والرعايااة الصااحية لألمهااات والقناااء علااا 

 ممارسة تشويه ا عناء التناسلية ا نثوية )هولندا(؛
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فاااااا  وتحساااااين ات ااااااذ التااااادابير المناسااااابة ل فااااا  وفياااااات ا ط 120-151
 الوصو  إلا ال دمات الصحية في المناطق الريفية )ماليزيا(؛

تعزيز الرعاية الصحية والنظار فاي إمكانياة تاوفير مصاحات متنقلاة  120-152
 لفالدة البدو )مصر(؛

تيساااير الحصاااو  علاااا التعلااايم وإتاحاااة التعلااايم المجااااني لجميااا   120-153
 ا طفا  البالغين سن المدرسة )مصر(؛

المنااي فااي تيسااير حصااو  ا والد والبنااات علااا التعلاايم مجاناااا  120-154
 )أوكرانيا(؛

توساااي  نطااااق حصاااو  ا طفاااا  والشااابا  علاااا التعلااايم، وتاااوفير  120-155
 التدريب المهني كسبيل إلا تحسين القابلية للتوظيف مستقبالا )ماليزيا(؛

سنوات  4ضمان حصو  جمي  ا طفا  المتراوحة أعمارهم بين  120-156
من دساتور النيجار  2سنة علا التعليم بال تمييز بين الجنسين، وفقاا للمادة  18و

 من اتفادية حقوق الطفل )كندا(؛ 28و 2وللمادتين 
ضاامان حااق ا مهااات الشااابات والبنااات المتزوجااات فااي التعلاايم  120-157

 الجيد علا ددم المساواة م  غيرهن )سلوفينيا(؛
البنااات والنساااء، بمااا فااي ذلاا  حصااولهن  ضاامان تعلاايم وتاادريب 120-158

 علا تعليم بشأن الصحة الجنسية واإلنجابية )سويسرا(؛
دماااج التثقياااف فاااي مجاااا  حقاااوق اإلنساااان فاااي جميااا  المنااااهج  120-159

 ؛(1)والنظم المدرسية )المغر (
مواصاالة الجهااود الراميااة إلااا زيااادة نساابة التسااجيل فااي الماادار   120-160

 بة في صفوق جماعات الرضّحل )الجزالر(؛ومعرفة القراءة والكتا
المني في تنفيي السياساة الوطنياة للرفاا  االجتمااعي لأل ا ا   120-161

 ذوي اإلعادة )باكستان(؛
تعزياااااز حماياااااة المهااااااجرين والالج اااااين بتنفياااااي القاااااانون المتعلاااااق  120-162

لحصاو  باالتجار بالبشار وتادعيم القادرات العملياة للجناة الوطنياة المعنياة بأهلياة ا
 علا صفة الالجئ والوكالة الوطنية لمكافحة االتجار بالبشر )ألمانيا(؛

__________ 

ُقرئااااإ التوصااااية ن اجللسااااة كمااااا يلااااي:  دماااات الت/قيااااف ن حااااال  قااااو  اإلنسااااا  ن مجياااال مسااااتويات النظااااام  (1)
 .املدرسي 
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تاااادعيم تاااادابير السااااالمة والحمايااااة المتصاااالة باسااااتغال  المااااوارد  120-163
الطبيعية حرصاا علا حماية البي ة وصحة السكان المحلياين وحقاودهم وتمشاياا ما  

لتجارياااة وحقاااوق اإلنساااان مباااادش ا مااام المتحااادة التوجيهياااة المتعلقاااة با عماااا  ا
 )سلوفينيا(؛

ضااامان احتااارام الشاااركات التجارياااة، ال سااايما العاملاااة فاااي دطااااع  120-164
التعااادين، ودواعاااد حقاااوق اإلنساااان وفقااااا للمباااادش التوجيهياااة المتعلقاااة با عماااا  

 التجارية وحقوق اإلنسان )سويسرا(؛
عليها فاي الودان المناساب، وسينظر النيجر في التوصيات التالية، وسيضقدم ردود   -121

علا أن يكون ذل  في موعد أدصا  موعد انعقااد الادورة الثانياة والثالثاين لمجلاس حقاوق 
  :2016اإلنسان في حزيران/يونيه 

االمتناااع عااان تجااريم المااادافعين عاان حقاااوق اإلنسااان فاااي ساااياق  121-1
قياااد أنشاااطتهم المشاااروعة، وإلغااااء أو تعاااديل جميااا  القاااوانين والسياساااات التاااي تض 

أنشااطتهم وحقااودهم، وذلاا  بساابل منهااا ضاامان عاادم إساااءة اساات دام تشااريعات 
 مكافحة اإلرها  )هولندا(؛

اعتمااااد المراسااايم التنفييياااة لألمااار المتعلاااق باااالرعي، علاااا نحاااو  121-2
 يكفل حماية الحقوق في ا راضي )فرنسا(؛

ات اذ تدابير ملموسة من أجل زيادة حماياة حقاوق الرضعااة بصاورة  121-3
 فعلية )الدانمرك(.

 ولم تحظ التوصية التالية بدعم النيجر ولن ترخي إذاا بعين االعتبار: -122
ضمان مشاركة الشعو  ا صلية في عملية صن  القارار وتمثيلهاا  122-1

 علا ددم المساواة م  غيرها في حكم البلد )أوكرانيا(.
قرير تعكس مودف الدولة وجمي  االستنتاجات و/أو التوصيات الواردة في هيا الت -123

)الدو ( التي ددمتها و/أو الدولة موضاوع االساتعراض. وينبغاي أال تضفهام علاا أنهاا حظيان 
 بموافقة الفريق العامل ككل.
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 المرفق
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