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مجلس حقوق اإلنسان

الفريق العامل المعني باالستعراض الدوري الشامل

الدورة الثامنة والثالثون

 14-3أيار/مايو 2021

موجز ورقات المعلومات المقدَّمة من الجهات صاحبة المصلحة بشأن

النيجر*

تقرير مفوضية األمم المتحدة السامية لحقوق اإلنسان

أوالا -معلومات أساسية
-1

أُعد هذا التقرير عمالً بقراري مجلس حقوق اإلنسان  1/5و ،21/16مع مراعاة دورية االستعراض

الدوري الش ااامو وهو موجز لورقات المعلومات المقدمة من  19جهة ص اااح ة مص اال ة

()1

الدوري الشامو ،ويرُد في شكو موجز تقيُّداً بال د األقصى لعدد الكلمات

إلى االس ااتعراض

ثانيا -المعلومات المقدمة من الجهات صاحبة المصلحة
ألف -نطاق االلتزامات الدولية( )2والتعاون مع اآلليات والهيئات الدولية لحقوق اإلنسان

()3

-2

أوصااي مركز مناهضااة القتو في العالم بشاادة ساالاات النبجر بالتصااديج العاجو على اتماعبة منع

-3

أوصا ا ا اار ش ا ا ا ا كة رلمانيون من أجو الت ري العالمي بالتصا ا ا ااديج على االتماق المتعلج بامتبازات

جريمة اإلبادة الجماعبة والمعاع ة عليها ،والتصا ا ااديج س ا ا اريعاً على البروتوكول الثاني المل ج بالعهد الدولي
()4
الخاص بال قوق المدنبة والسباسبة ،الهادف إلى إلغاء عقوبة اإلعدام

الم كمة الجنائبة الدولبة وحصاااناتها ،وعلى تعديالت كم اال على نظام روما األساااسااي ،وعلى اتماعبة عدم
()5

تقادم جرائم ال رب والجرائم المرتك ة ضد اإلنسانبة
-4

وأوص ا ا ا اار اللجنة األفري بة ل قوق اإلنس ا ا ا ااان والش ا ا ا ااعوب بالتص ا ا ا ااديج على االتماقيتين اإلقلبميتين

التاليتين ‘1‘ :البروتوكول المل ج بالميثاق األفريقي ل قوق اإلنسان والشعوب بشأن حقوق المرأة في أفري با

لعام 2003؛ ‘ ‘2البروتوكول المل ج بالميثاق األفريقي ل قوق اإلنسااان والشااعوب بشااأن حقوق ك ار الساان
()6

في أفري با لعام 2016
__________
*

تصدر هذه الوثبقة دون ت رير رسمي
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وأوصار الورقة المشاتركة  4رفع كافة الت مظات على اتماعبة القضااء على جمبع أشاكال التمييز

-6

وأوص اار مةسا اس ااة حقوق اإلنس ااان بأن تتعاون النبجر مع إللبات حقوق اإلنس ااان اإلقلبمبة والدولبة

()7

ال في البلد
ضد المرأة في أقرب وقر ممكن من أجو كمالة تنميذ االتماعبة تنميذًا كام ً

عن طريج السماح للمكلمين واليات في إطار اإلجراءات الخاصة بإجراء تقيبم مستقو ل الة حقوق اإلنسان
()8

في النبجر وتقديم المشورة لل كومة

-7

وأوص ا اار الورقة المش ا ااتركة  2النبجر بأن توجه دعوة دائمة إلى جمبع المكلمين واليات في إطار

اإلجراءات الخاصا ا ا ااة لحمم المت دة وأن تمنح األولوية للزيارات الرسا ا ا اامبة ل ‘1‘ :المقررة الخاص ا ا ا اة المعنبة

ب ااالااة الماادافعين عن حقوق اإلنس ا ا ا ا ا ا ااان؛ ‘ ‘2المقررة الخاااص ا ا ا ا ا ا اة المعنباة تعزيز وحمااايااة ال ج في حريااة
الرأي والتعبير؛ ‘ ‘3المقرر الخ اااص المعني ب ااال ج في حري ااة التجمع السا ا ا ا ا ا االمي وال ج في حري ااة تكوين

الجمعبات؛ ‘ ‘4المقرر الخاص المعني باساتقالل القضااة والم امين؛ ‘ ‘5المقررة الخاصاة المعنبة ب االت
اإلعادام ااار ناااق القض ا ا ا ا ا ا اااء أو باإجراءات موجزة أو تعسا ا ا ا ا ا اًماا؛ ‘ ‘6المقرر الخااص المعني باال ج في
()9

الخصوصبة؛ ‘ ‘7المريج العامو المعني باالحتجاز التعسمي

باء -اإلطار الوطني لحقوق اإلنسان

()10

-8

أوص ا ا اار اللجنة األفري بة ل قوق اإلنس ا ا ااان والش ا ا ااعوب بإدما ص ا ا ااكوي حقوق اإلنس ا ا ااان اإلقلبمبة

والدولبة المصد ق عليها بانتظام في التشريعات الم لبة ونشرها ،وباإلسراع في عملبة اعتماد وسن المدونات

والقوانين والم ارسا اابم التي ال تزال قيد االعتماد ،وال سا اابما مشا ااروع قانون الامو ،ومشا ااروع قانون حماية ك ار

السا ا ا اان ،ومشا ا ا ااروع قانون حماية المتبات في طور الد ارسا ا ا ااة ،ومشا ا ا ااروع القانون الذي يجرم التعذي ت ديدًا،
ومش ا ااروع المرس ا ااوم المتعلج بإقرار النظام األس ا اااس ا ااي للص ا ااندوق الخاص المعني تعويض ض ا ا ايا االتجار

بال شر ،ومشروع المرسوم المتعلج بإحداث مراكز است ال وحماية ض ايا االتجار بال شر وتنظبمها وت ديد
ااتصا اااصا اااتها وطريقة عملها ،ومشا ااروع قانون حماية الببانات الشا ااخصا اابة ،ومشا ااروع القانون األولي بشا ااأن

حماية المدافعين عن حقوق اإلنسان

()11

-9

وأوصار الورقة المشاتركة  6بإجراء اساتعراض عاجو للتشاريعات المتعلقة باإلرهاب بغبة مواءمتها

-10

وأوص ا اار الورقة المش ا ااتركة  3بكمالة تمكين أعض ا اااء اللجنة الوطنبة ل قوق اإلنس ا ااان من القدرات

مع الصكوي الدولبة ل قوق اإلنسان

()12

والموارد الالزمة لتةدي اللجنة عملها على الوجه الصا ا ا بح بص ا اامتها إللبة وطنبة لمنع التعذي  ،وفق ًا ألحكام
()13
البروتوكول االاتباري التماعبة مناهضة التعذي

جيم -تنفيذ االلتزامات الدولية المتعلقة بحقوق اإلنسان ،مع مراعاة القانون اإلنساني الدولي الساري
-1

المسائل الشاملة لعدة قطاعات

المساواة وعدم التمييز

()14

-11

أشااارت اللجنة األفري بة ل قوق اإلنسااان والشااعوب إلى وجود تمييز ين الرجو والمرأة في نظام الميراث

ب كم العرف ،وكذلك اسا ا ا ااتمرار عدم المسا ا ا اااواة والتماوتات ين المتبان والمتبات في العديد من مناحي ال باة ،وهو
ما من شاأنه أن ي ول دون ت قيج النسااء والمتبات كامو إمكاناتهن وإساهامهن في تنمبة البلد

()15

وأوصار اللجنة

األفري بة ل قوق اإلنس ا ااان والش ا ااعوب باعتماد تدا ير تشا ا اريعبة وأي إجراءات مناسا ا ا ة أار لتصا ا ا بح أوجه عدم
()16

المساواة القائمة ين الرجو والمرأة في جمبع مناحي ال باة ،وال سبما في مجال الميراث العرفي
2
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والحظر الورقة المشا ا ا ااتركة  1بقلج أن األشا ا ا ااخاص المن درين من سا ا ا اااللة الرقيج ،الذين لم يعودوا

ااضا ا ااعين لسا ا اابارة مأسا ا اابادهمم الم اشا ا ارة وإن كان ال يزال يُنظر إليهم اجتماعبًا على أنهم معبيدم ،يعانون من

الوصا ا اام والتمييز على نااق واسا ا ااع فصا ا اامتهم المتوارثة مكعبيدم تجعلهم عرضا ا ا ًة لسا ا ااوء المعاملة واالس ا ااتغالل

واإلقصا اااء ،وال يزالون من ين أكثر المئات فق ًار وتهمبش ا ا ًا في النبجر والمجتمعات المن درة من سا اااللة الرقيج

غاال ااً ماا تتجااهلهاا الخادماات التي تاديرهاا ال كوماة وبرامف التخدب

من حادة المقر وغاال ااً ماا ال يملاك أفرادهاا

()17

وأوص ا اار الورقة المش ا ااتركة  1النبجر تعديو

وثائج هوية رس ا ا ا اامبة ويكاف ون لل ص ا ا ا ااول عليها وباإلض ا ا ا ااافة إلى ندرة الغذاء والماء ،تعاني هذه المئات من
األمبة واإلقص ا اااء االقتص ا ااادي ألنها لم تلت ج قط بالمدرس ا ااة

القانون الجنائي لالعتراف بالتمييز القائم على أساس صمة مالعبدم ،وبإحداث صندوق لتعويض الض ايا

-13

()18

والحظ اار الورق ااة المشا ا ا ا ا ا ااترك ااة  5أن الم ااادة  280من الق ااانون الجن ااائي في النبجر تجرم المثلبااة

الجنسبة ،مما يقيد بشدة حقوق أف ارد مجتمع المبم والمدافعين عن تلك ال قوق

()19

التنمبة والبيئة واألعمال التجارية وحقوق اإلنسان

()20

-14

الحظر اللجنة األفري بة ل قوق اإلنسان والشعوب عدم وجود قانون ينظم التعدين التقليدي على نااق

صاغير ويراعي البيئة وساالمة القو العاملة وحمايتها ،وذلك هدف منع اساتخدام المواد الكبمبائبة الخايرة وحظر
عمو األطمال في هذا القااع وأوصاار باعتماد تش اريع ينظم قااع التعدين التقليدي على نااق صااغير وبإذكاء

الوعي لد صغار منتجي التعدين بغبة توفير حماية أفضو لمعايير العمو وحقوق اإلنسان والبيئة

()21

-15

والحظر اللجنة األفري بة ل قوق اإلنسا ا ا ا ا ااان والشا ا ا ا ا ااعوب عدم وجوببة إنماذ المعايير التي تعتمدها
()22

شاركات الصاناعات االساتخراجبة يبما يتعلج بالمساةولبة االجتماعبة للشاركات

وأوصار بإضاماء الاابع

الرسا ا اامي على المسا ا ااةولبة االجتماعبة للشا ا ااركات في شا ا ااكو التزامات قانونبة واج ة اإلنماذ بموج

القانون،

وذلك بغبة ضاامان انخراط الشااركات ،وكمالة اسااتمادة المجتمعات الم لبة من الموارد المسااتخرجة ،واإلسااهام
()23

في تلببة االحتباجات اإلنمائبة للمجتمعات المجاورة
-16

وأوصا ا ا اار اللجنة األفري بة ل قوق اإلنسا ا ا ااان والشا ا ا ااعوب تقديم معلومات عن ااط الصا ا ا ااناعات

لتلك

االس ا ااتخراجبة وأنش ا اااتها  ،وض ا اامانات المش ا اااركة المجتمعبة الواس ا ااعة والص ا ااارمة في عملبة التراب

الصناعات وقضايا التعويض في حاالت نزع ملكبة األراضي وأوصر كذلك باعتماد استراتبجبات لمكاف ة
()24

التص ر هدف ال ماظ على البيئة وإصالح البيئات المتدهورة

-17

وش ا ا ااددت اللجنة األفري بة ل قوق اإلنس ا ا ااان والش ا ا ااعوب كذلك على إلثار اس ا ا ااتخ ار اليورانيوم على

ص ة السكان المجاورين وبيئتهم وحباتهم ،على الرغم من التدا ير التي اتخذتها النبجر وشركاؤها وأوصر

تعزيز اإلطار التش اريعي والتنظبمي ،فض االً عن التدا ير المت َخذة هدف حماية السااكان المجاورين من إلثار
()25

استخ ار اليورانيوم

حقوق اإلنسان ومكاف ة اإلرهاب

()26

أشاار المجلس الدولي ل قوق اإلنساان إلى أن هناي جهودًا تعاونبة مع الدول المجاورة في ال رب
-18
على اإلرهااب ،ومع ذلاك من المةسا ا ا ا ا ا ا أن الجمااعاات اإلرهاا باة تسا ا ا ا ا ا ااتهادف وتقتاو المادنيين أثنااء تجنياد
()27

األطمال ولم تتخذ حكومة البلد أي تدا ير ملموسة إلنهاء الهجمات اإلرها بة

-19

والحظر اللجنة األفري بة ل قوق اإلنس ااان والش ااعوب تنامي األعمال اإلرها بة واإلجرامبة للعصااابات
()28

ال عن مشاكلة اساتخدام الاائرات المسايرة التي تساببر في اساائر في األرواح ين المدنيين
المنظمة ،فضا ً

وأوصر اللجنة األفري بة ل قوق اإلنسان والشعوب تعزيز التدا ير القائمة في مجال مكاف ة اإلرهاب والجريمة
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المنظماة ،واالس ا ا ا ا ا ااتئنااس في ذلاك بم ااد وتوجيهاات لجناة حقوق اإلنسا ا ا ا ا ا ااان والش ا ا ا ا ا ااعوب في مجاال مكااف اة
()29

اإلرهاب

كما أوص اار بض اامان احترام القانون الدولي ل قوق اإلنس ااان والقانون اإلنس اااني الدولي ،ال س اابما

يبما يتعلج باس ا ا ا ااتخدام الاائرات المس ا ا ا اايرة المقاتلة ،وب إجراء ت بقات نزيهة ومس ا ا ا ااتقلة في جمبع الويبات التي
()30

تسببر فيها تلك الاائرات ،وتقديم الجناة الممتَرضين إلى العدالة ،وتعويض الض ايا أو أفراد عائالتهم
-20

والحظار الورقاة المشا ا ا ا ا ا ااتركاة  6أن ال رب ضا ا ا ا ا ا ااد اإلرهااب وال جاة األمنباة ال يمكن التاذرع هماا

الرتكاب االنتهاكات الجسابمة ل قوق اإلنساان ضاد الساكان المدنيين أو للتساتر على تلك االنتهاكات ،إذ إن
إفالت المس ااةولين عن تلك المظائع من العقاب يايو أمد دوامة العن

المدنيون هم ض اياها الرئبسيون

()31

-2

والظلم الممرغة التي ال يزال الس ااكان

الحقوق المدنية والسياسية

حج المرد في ال باة وال رية واألمان على شخصه

()32

-21

دع ا مركز مناهض ااة القتو في العالم بش اادة إلى اإللغاء الموري لعقوبة اإلعدام في القانون الجنائي
()33

جمبع األحكام

في النبجر وتخدب

وأوصا ا ا اار اللجنة األفري بة ل قوق اإلنسا ا ا ااان والشا ا ا ااعوب بمواصا ا ا االة تابيج الوق

االاتباري لتابيج عقوبة

اإلعادام واتخااذ التادا ير الالزماة إللغااء تلاك العقوباة ،ال سا ا ا ا ا ا اابماا عن طريج تنظبم حمالت لتوعباة وتادريا
()34

جمبع أصا ا اب المصا اال ة بشا ااأن هذه المسا ااألة

على ال باة والهجمات اإلرها بة التي تُرتك
-22

كما أوصا اار بمزيد من المعالبة في مكاف ة االعتداءات
()35

ضد السكان المدنيين والجنود في الجزء الشمالي من البلد

وأش ا ااارت مةس ا اس ا ااة ماعر للس ا ااالم والتنمبة وحقوق اإلنس ا ااان إلى أن النبجر ص ا اادقر على اتماعبة

مناهضاة التعذي

والبروتوكول المل ج ها ،ومع ذلك ال يزال إطارها التشاريعي والمةساساي غير مكتمو إلى

عز ذلك أسا اااس ا ا ًا إلى أن القانون الجنائي ال يعرف أو يجرم
حد ما من حيث مكاف ة اسا ااتخدام التعذي ويُ َ
التعذي على ن و واضاح ،وإلى أن الدساتور ال ين على حظر التعذي في أي ظرف من الظروف وقد
والمعاملة الالإنس ا ا ا ا ااانبة في مراكز االحتجاز وتواصا ا ا ا ااو

أتاح انعدام الرقابة القض ا ا ا ا ااائ بة اس ا ا ا ا ااتخدام التعذي

المنظمات الوطنبة والدولبة اإل الغ عن أن دولة النبجر ،في حربها ضااد اإلرهاب ،ساام ر بظروف سااهلر
استخدام التعذي

-23

()36

ضد إرها يي وكو حرام المشت ه هم

وأشا ااارت الورقة المشا ااتركة  3إلى أن مركز االحتجاز االحتباطي في أغاديز ،الذي يتسا ااع ل 250

ش ااخصا ااً ،كان يأوي ،إلى غاية  31كانون األول/ديس اامبر  377 ،2019م تج اًز ،بمعدل إش ااغال قدره 151

في المائة وأوصا ا اار الورقة المشا ا ااتركة  3بمواصا ا االة الجهود وتكثبمها لت سا ا ااين ظروف االحتجاز من االل
ترمبم مرافج االحتجاز غير الص ا بة والمتهالكة ،ومكاف ة اكتظاظ السااجون ،وسااوء تغذية السااجناء ،ونق
الموظمين ،وانعدام الرعاية الص بة ،وأيض ًا من االل فرز السجناء حس

إقامة العدل ،بما في ذلك مسألة اإلفالت من العقاب ،وسبادة القانون
-24

جنسهم وسنهم ومركزهم

()38

أوصا ا ا ا ا اار الورقة المشا ا ا ا ا ااتركة  3بإجراء ت قيج مسا ا ا ا ا ااتقو وشا ا ا ا ا ااامو في جمبع االدعاءات المتعلقة

باالسااتخدام الممرط للقوة وبانتهاكات حقوق اإلنسااان من جان
()39

تلك األفعال وإدانتهم

-25

()37

قوات حمظ النظام وبمقاضاااة المسااةولين عن

وأوصار مةساساة ماعر للساالم والتنمبة وحقوق اإلنساان بالتوفيج ين النهف األمني ونهف العدالة

الجنااائبااة في مواجهااة اإلرهاااب من االل تعزيز اباااكله اا وقاادراته اا على إجراء ت بق اات في مجااال حقوق

اإلنسان ورصد هذه ال قوق وحمايتها في الميدان

()40
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والحظر مةساساة ماعر للساالم والتنمبة وحقوق اإلنساان بقلج عميج أن أعضااء المجتمع المدني

يتعرضا ااون باسا ااتمرار للمضا ااايقة واالضا اااهاد القضا ااائي بسا ااب

ممارسا ااتهم ألنشا اااتهم المشا ااروعة وم اولتهم

مسا ا ا ا اااءلة ال كومة وأوص ا ا ا ا ار بالت قيج في جمبع حاالت التخوي

والمضا ا ا ا ااايقات التي يتعرض لها ممثلو

المجتمع المدني والمدافعون عن حقوق اإلنسان وتقديم المسةولين عنها إلى العدالة

()41

ال ريات األساسبة وال ج في المشاركة في ال باة العامة وال باة السباسبة

()42

-27

أعربر الورقة المشا ا ا ااتركة  2عن بالغ قلقها إزاء إاضا ا ا اااع السا ا ا االاات النبجرية للمدافعين عن حقوق

اإلنسا ااان والصا ا ميين لالعتقال التعسا اامي واالضا اااهاد القضا ااائي بسا ااب تقاريرهم عن المسا اااد وانتهاكات حقوق

اإلنسااان ودعوتهم إلى مزيد من المساااءلة لل كومة وتواصاو الساالاات النبجرية اسااتخدام التشاريعات التقييدية،

بما في ذلك قانون الجرائم اإللكترونبة لعام  ،2019السا ا ا ااتهداف المدافعين عن حقوق اإلنسا ا ا ااان والص ا ا ا ا ميين
والمدونين الذين ينتقدون اإلجراءات ال كومبة وعلى مد السا ا ا ا اانوات األربع الماضا ا ا ا اابةُ ،حكم على العديد من
الصا ا ا ميين والمدونين والمدافعين عن حقوق اإلنس ا ااان بالس ا ااجن واتُهموا بالت ريض على العن

()43

معلومات عن القيود الممروضة على ال ريات األساسبة وعلى وسائو التواصو االجتماعي
-28

لمجرد نش ا اارهم

ودعر الورقة المش ا ا ااتركة  2حكومة النبجر إلى إيج اد يئة تمكينبة للمجتمع المدني وص ا ا ااونها في

القاانون والمماارسا ا ا ا ا ا ااة العملباة ،وفقا ًا لل قوق المنصا ا ا ا ا ا ااوص عليهاا في العهاد الادولي الخااص باال قوق المادنبة
والسباسبة ،وإعالن األمم المت دة بشأن المدافعين عن حقوق اإلنسان وق اررات مجلس حقوق اإلنسان 6/22

و 5/27و 31/27كما أوصاار الورقة المشااتركة  2باإلف ار عن جمبع المدافعين عن حقوق اإلنسااان الذين

ال يزالون مساجونين في النبجر وإساقاط جمبع التهم الموجهة للمدافعين عن حقوق اإلنساان الذين أفر عنهم

بكمالة ومع ذلك ال يزالون يواجهون اتهامات ،والسا ا ااماح لهم بممارسا ا ااة أنشا ا اااتهم في مجال حقوق اإلنسا ا ااان
دون اوف من االنتقام

()44

-29

وأوص ا اار الورقة المش ا ااتركة  5بض ا اامان يئة عمو إلمنة للمدافعين عن حقوق اإلنس ا ااان عن طريج

-30

وأعربر الورقة المشا ااتركة  2عن انزعاجها من اسا ااتمرار القيود الممروضا ااة على التجمعات العامة

اعتماد ممسودة مشروع القانون المتعلج ب قوق ومسةولبات المدافعين عن حقوق اإلنسانم

()45

واسا ا ا ا ا ااتهداف الم تجين الس ا ا ا ا ا الميين وغال اً ما تَ ظر السا ا ا ا ا االاات االحتجاجات في المترات التي ينظم فيها
المجتمع المدني مظاهرات لتس االبط الض ااوء على المخاوف بش ااأن القض ااايا التي تمس النبجريين وفي بعض
ال االت ،يُمرض ال ظر في غضا ا ا ااون وقر وجيز ،وأحباناً قبو  24سا ا ا اااعة من االحتجاجات المخاط لها،

مما يصا ا اع

على المتظاهرين أن يكونوا على علم بال ظر كما تسا ا اتخدم الس ا االاات القوة الغاش ا اامة لتمريج

معظم المظااهرات عناد اناالقهاا وت عتقاو قاادة منظماات المجتمع المادني وال ركاات االجتمااعباة وت تجزهم

وعلى مدار العام الماض ا ااي ،ش ا ااددت الس ا االاات القيود على االحتجاجات التي كش ا اامر المس ا اااد ،وأاض ا ااعر
المتظاهرين والمدافعين عن حقوق اإلنسا ااان والصا ا ميين الذين أعربوا عن مخاوفهم هذا الشا ااأن لالضا اااهاد
()46

القضائي واالحتجاز التعسمي

-31

وأوص ا ا ا ا ا اار الورقة المش ا ا ا ا ا ااتركة  2رفع ال ظر التعس ا ا ا ا ا اامي على التجمعات الس ا ا ا ا ا االمبة وبعدم منع

االحتجاجات الس ا ا االمبة وأوص ا ا اار الورقة كذلك رفع كافة القيود الممروض ا ا ااة دون مبرر على قدرة منظمات

المجتمع المدني على تلقي التمويو الدولي ،بما يتماشا ا ا ااى مع أفضا ا ا ااو الممارسا ا ا ااات التي أوض ا ا ا ا ها المقرر
()47

الخاص لحمم المت دة المعني بال ج في حرية التجمع السلمي وتكوين الجمعبات
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وأوصا اار الورقة المشا ااتركة  3بضا اامان حرية تنظبم المظاهرات السا االمبة دون قمع ،وبالت قيج في

جمبع المزاعم عن اس ا ا اتخدام الش ا ا اارطة العن
األفعال وإدانتهم بما يتناس

-33

وأشا ا ا ا ا ا ااار الت اال

()48

مع ااورتها

في قمع المظاهرات العامة ،وبض ا ا اامان مقاض ا ا اااة مرتكبي هذه

الادولي للادفااع عن ال رياات إلى أن حكوماة النبجر وقوانينهاا تكماو نظريااً حرياة

لعداء
الدين ،ومع ذلك يُعاق ال ج في ممارسا ااة الدين ب رية على المسا ااتو العملي عندما ال يتم التصا اادي ل َ
االجتماعي ضد المسب يين وغيرهم من األقلبات الدينبة وعندما تُستهدف أماكن ع ادتهم ومنازلهم بالتخري

والتدمير وأوصا ا اى باعتماد جمبع التدا ير الالزمة ل ماية المس ا ااب يين وغيرهم من األقلبات الدينبة من كافة
أشا ا ااكال العن

والتمييز ،وب نشا ا اار قوات األمن في الوقر المناسا ا ا
()49

الهجمات العنبمة

حظر جمبع أشكال الرق
-34

ل ماية الكنائس والمنازل المسا ا ااب بة من

()50

أشا ا ااارت اللجنة األفري بة ل قوق اإلنسا ا ااان والشا ا ااعوب إلى اسا ا ااتمرار االدعاءات وجود ممارسا ا ااات

االسا ااترقاق وذات الاببعة التمييزية ،ال سا اابما في أوسا اااط المشا اَابخات التقليدية البدوية ،فضا االً عن اسا ااتمرار
ظاهرة االتجار بال شر ،وال سبما النساء واألطمال( )51وأوصر اللجنة تعزيز السباسات والبرامف القائمة من
أجو القضاااء بشااكو دائم على ممارسااة الرق واآلثار المترت ة علبه ،ال ساابما في أوساااط المشا َابخات التقليدية
البدوية كما أوصاار بمكاف ة ظاهرة االتجار بال شاار ،وال ساابما النساااء واألطمال ،عن طريج تعزيز القدرات
()52

التشغيلبة والمةسسبة للهباكو المسةولة عن منع هذه الممارسة ومكاف تها

-35

والحظر الورقة المشا ا ا ا ااتركة  1أن الرق ُجرم في عام  ،2003ومع ذلك ال يزال االسا ا ا ا ااترقاق على

أسا ا ا اااس النسا ا ا ا قائماً ،إلى حد ما ،في النبجر فالمتضا ا ا ااررون من هذه الممارسا ا ا ااة يولدون عبيدًا ويعاملهم
أس ا ا ا ا اابادهم كم قل لك لهم ،ي ج لهم تأجيرهم أو إعارتهم أو تقديمهم كهدايا في الزوا أو توريثهم ألطمالهم وهم
يبدؤون العمو في ادمة أسابادهم في سان م كرة جداً ،ويعملون لسااعات طويلة يقومون االلها بمهام شااقة،
بما في ذلك جل

المباه من اآلبار ،وجمع ال ا  ،والاهي ،وغسا ا ا ا ا ااو المالبس ،والتنظب  ،ورعاية أطمال

اتعبدون لإليذاء اللمظي والبدني المنهجي،
س ا اايدهم ،ورعي ال يوانات ،وتركي الخبام ونقلها ويتعرض المس ا ا َ
وكثي اًر ما تتعرض المتبات والنسا اااء لالعتداء الجنسا ااي واالغتصا اااب على يد أسا اابادهن وال ي صا ااو األطمال
الذين يعانون من االسترقاق على أساس النس

على التعلبم والتريبه ووقر اللع

()53

وأوصا ا اار الورقة المشا ا ااتركة  1النبجر بأن ينمذ قانون مكاف ة الرق تنميذاً صا ا اارم ًا وأن يكمو إدانة
-36
الجناة بأحكام تتناس مع الجريمة وأن يكون بمثابة رادع كما أوصر بلورة استراتبجبة وطنبة وااة عمو
بشااأن القضاااء على الرق والممارسااات الشاابيهة بالرق والتمييز على أساااس النس ا

ويتعين على النبجر أن

ي دد هوية ض ا ا ا ايا العبودية والممارس ا ا ااات الش ا ا اابيهة بالرق وي ررهم ويعيد تأهيلهم ويج

أن يش ا ا اامو ذلك

حص ااولهم الموري على مأو إلمن ،ولم ش اامو األسا ارة عند االقتض اااء ،والمس اااعدة في إعادة التأهيو ،بما في

ذلك تقديم الدعم الابي والنمسا ااي والتعويض المالي لهم وين غي للنبجر أن يضا اامن توفير الموارد والتنسا اايج

المناس قبين للوكاالت المنمذة المعنبة يبما يتعلج بقوانين وسباسات وبرامف مكاف ة الرق ومكاف ة االتجار

()54

-37

وأشا ا ا ااار المركز األوروبي للقانون والعدالة إلى أن نجاح النبجر في إنقاذ بعض ض ا ا ا ا ايا االتجار

أمر مش ا ا ااجع ،ومع ذلك يتعين إنماذ قوانين أكثر ص ا ا ارامة لمعاع ة المتاجرين بال ش ا ا اار
بال ش ا ا اار دااو النبجر ٌ
وإغاثة الض ا ا ا ايا كما أن ادمات ت ديد هوية الض ا ا ا ايا مهمة للمسا ا اااعدة في إعادة الض ا ا ا ايا إلى أسا ا اارهم
()55

أو تقديم أشكال أار من المساعدة المناس ة
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الحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية

ال ج في العمو وفي ظروف عمو عادلة ومواتبة

()56

-38

أشا ااارت اللجنة األفري بة ل قوق اإلنسا ااان والشا ااعوب إلى انعدام الشا اامايبة في التوظب
الشا اب ،ونق

العام ،وتدني معدالت توظب

()57

فرص العمو في كال القااعين العام والخاص

اللجنة بالتصادي لالحتبال والمسااد واساتغالل النموذ في توظب

في التوظب  ،وتعزيز البرامف التي تستهدف إيجاد الوظائ

في القااع
وأوصار

موظمي القااع العام ،وتقوية فرص الشا اب
()58

للش اب

ال ج في الضمان االجتماعي

()59

-39

أش ا ا ا ا ااارت اللجنة األفري بة ل قوق اإلنس ا ا ا ا ااان والش ا ا ا ا ااعوب إلى ض ا ا ا ا ااع
()60

االجتماعيين ،ال س اابما في مجال التأمين الص ا ي

نظام ال ماية والض ا ا ا ا اامان

وأوص اار اللجنة األفري بة ل قوق اإلنس ااان والش ااعوب
()61

باتخاذ التدا ير الالزمة لتبسير حصول السكان ذوي الداو المنخمض على سكن الئج

ال ج في مستو معبشي الئج

()62

-40

أشا ااارت اللجنة األفري بة ل قوق اإلنسا ااان والشا ااعوب إلى انتشا ااار سا ااوء التغذية ال اد ين األطمال

دون سا اان الخامسا ااة ،وال سا اابما في المناطج الريدبة ،وم دودية إمكانبة حصا ااول السا ااكان على مباه الشا اارب
()63

والصرف الص ي ،وااصة في المناطج ال ضرية

ال ج في الص ة

()64

-41

أش ااارت الورقة المش ااتركة  1إلى أن الرقيج والمعرض ااين للرق قد تض اارروا بش ااكو غير متناسا ا

من جائ ة مكوفيد19-م فقد عانوا من ندرة الغذاء ،واالفتقار إلى الرعاية الص ا ا ا بة والص ا ا اارف الص ا ا ا ي
والنظافة ،وتعذر ال ص ااول على المعلومات والخدمات ،وفقدان العمو والداو وتض ااررت أنش اااة القااع
العبش وازدادت احتماالت التعرض

غير النظامي تضر اًر شديدًا على ن و ااص ،مما يهدد سبو كس
لالسا ا ا ا ا ا ااتغالل واالتجاار والعماو القسا ا ا ا ا ا ااري وعماالاة األطماال وزوا األطماال زياادة كبيرة جراء الص ا ا ا ا ا ا اادماة
االقتص ا ااادية وص ا اادمة س ا ااوق العمو اللتين أحدثهما الوباء

()65

وأوص ا اار الورقة المش ا ااتركة  1بض ا اامان أن

تش ا ا ا ا اامو االس ا ا ا ا ااتجابات ل مكوفيد19-م الرقيج والمجتمعات المعرض ا ا ا ا ااة للرق وتاالهم ،بما في ذلك تدا ير
()66

ال ماية االجتماعبة والمالبة ،وأن تسترشد بأصوات المجتمعات المتضررة والناجين

-42

وأوصاار اللجنة األفري بة ل قوق اإلنسااان والشااعوب زيادة الميزانبة المخص اصااة لقااع الص ا ة،

وفق ًا إلعالن أ وجا ،وحشا ا ا ا ااد الموارد المالبة وغيرها من الموارد الالزمة لضا ا ا ا اامان تمتع السا ا ا ا ااكان بال ج في
الص ا ا ا ا ا ا ة تمتعاً فعلباً كما أوصا ا ا ا ا اار بضا ا ا ا ا اامان تغابة التاعبم اإلج اري لجمبع األطمال ،وتعزيز الهباكو
األسااسابة الصا بة ،وتوفير موظمين مةهلين في جمبع مساتشادبات المقاطعات هدف التعامو مع التداالت
()67

الاببة والجراحبة المناس ة

ال ج في التعلبم

()68

-43

أشا ا ا ا ا ا ااار الت اال

العاالمي ل مااياة التعلبم من الهجماات إلى أن الهجماات على التعلبم في النبجر

اسا ا ا ا ااتمرت في ديما وتصا ا ا ا اااعدت في تاهوا وتيال يري ،بالتوازي مع انتشا ا ا ا ااار القتال في المناقة وقد هددت

اات مسا ا ا ا ا ا اال اة المادرسا ا ا ا ا ا ااين وحااولار ااتااافهم في مناقتي ديماا وتيال يري وازدادت الهجماات على
جمااع ٌ
المدارس االل المترة المش ا ا ا ا اامولة بالتقرير ،بالتوازي مع انتش ا ا ا ا ااار القتال والهجمات التي تش ا ا ا ا اانها الجماعات
المسا ا ا ا ا ا اال ااة في غرب النبجر وتنااامي نش ا ا ا ا ا ا اااط وكو حرام في عااامي  2018و 2019وفي المترة مااا ين
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عاامي  2017و ،2019أحصا ا ا ا ا ا ااى الت اال

العاالمي ل مااياة التعلبم ماا ال يقاو عن  50حاادث هجوم على

المدارس أُ لغ عنها في النبجر وكثي ًار م ا قامر الجماعات المسا ا ا اال ة نه

المدارس أو حرقها وأُ لغ كذلك

عن أن قوات الدفاع النبجرية اس ااتخدمر المدارس كقواعد مةقتة واس ااتخدمر القوة الممرطة ض ااد المتظاهرين
()69

من طالب المدارس والجامعات واعتقلر العشرات منهم
وأوصا ا ا ا اى الت ال

-44

العالمي ل ماية التعلبم من الهجمات وض ا ا ا ااع الص ا ا ا اابغة النهائبة لخاة العمو

الوطنبة لتنميذ إعالن المدارس اآلمنة ،وكمالة أن تش اامو الخاة حماية النس اااء والمتبات كما أوصا اى بإجراء

ت قيج فعال ونزيه وش ا ااماف في الهجمات التي يُزعم أن القوات ال كومبة والجماعات المس ا اال ة غير التابعة
للدولة ش ا ا ا اانتها على المدارس ،وض ا ا ا اامان رفع القض ا ا ا ااايا المتعلقة بالهجمات على المرافج التعلبمبة والاالب
()70

والمدرسين إ لى الم اكم الوطنبة القائمة أو إنشاء إللبات مخصصة للبر في تلك القضايا

وذكرت الورقة المشا ا ا ا ااتركة  4أن ال ج في التعلبم في النبجر تضا ا ا ا اارر بشا ا ا ا اادة جراء انعدام األمن

-45

المرت ط باالتهادياد اإلرهاا ي في معظم أن ااء البلاد وجاائ اة مكوفياد19-م وقاد تسا ا ا ا ا ا ابا

انعادام األمن المرت ط

بالتهديد اإلرها ي في إغالق  310مدارس إلى غاية  26ش ا ا اط/فبراير  ،2020وذلك حس ا ا

تقرير المديرية

اإلقلبمبة للتعلبم اال تدائي في تيال يري وأوصا اار الورقة المشا ااتركة  4باتخاذ جمبع التدا ير لتهيئة الظروف

التي تتبح عودة سا ا ا ا اريعة ل حمن في مناطج النزاع من االل إنش ا ا ا اااء مراكز في المناطج المةمنة هدف نقو
األطمال إليها االل فترة الد ارسا ااة ،كما هو الشا ااأن بالنس ا ا ة لمناقة تورودي حيث تمكن طالب كلبة وسا ااي
()71

بانجو من إتمام العام الدراسي

وأفادت الورقة المش ا ا ااتركة  1بأن حص ا ا ااول األطمال من س ا ا اااللة الرقيج على التعلبم يمثو أفض ا ا ااو

-46

حماية لهم من عمالة األطمال ،والرق ،وزوا األطمال ،ومنب اًر حيوي ًا لل صا ا ا ا ااول على فرص عمو الئقة في
مرحلة البلوغ يد أن معظم األطمال من سااللة الرقيج ال يساتابعون ال صاول على التعلبم بساب مجموعة
من العوامو ،منها عدم توافر المدارس ،والمواق

التمييزية من جان

السالاات وتتساب

أنماط ال باة شا ه

البادوياة في تمااقم هاذه العوائج ويمثاو حصا ا ا ا ا ا ااول أطماال األريااف ،وال سا ا ا ا ا ا اابماا المتباات ،على التعلبم الثاانوي

إشااكالبة ااصااة بسااب

المسااافات الاويلة والتكالب

المرت اة ها وبالتالي ،فإن األطمال من ساااللة الرقيج

إلفاقهم م دودة في ال باة وهم عرضا ااة لالسا ااتغالل ،والعمو القسا ااري ،وزوا األطمال ،والتجنيد القسا ااري من
()72

قبو الجماعات اإلرها بة

وأوص ا ا اار الورقة المش ا ا ااتركة  1النبجر بناء المزيد من المدارس اال تدائبة في المجتمعات الم لبة

-47

وبالقدر الكافي لهذه المدارس

التي ش ا ا ااكلها العبيد الس ا ا ااابقون ،وض ا ا اامان توفير الغذاء في الوقر المناسا ا ا ا

وين غي أيضااً أن ت سان النبجر فرص حصاول األطمال من سااللة الرقيج على التعلبم الثانوي ،بما في ذلك

ناء المزيد من المدارس الثانوية في المناطج البدوية أو توفير المنح المالبة لمن اضا اااروا إلى تري أسا اارهم
()73

لمتابعة تعلبمهم في المراكز ال ضرية
-4

حقوق أشخاص محددين أو فئات محددة

النساء

()74

-48

الحظر اللجنة األفري بة ل قوق اإلنس ا ااان والش ا ااعوب اس ا ااتمرار الممارس ا ااات العريبة الض ا ااارة ضا ااد

ال نسا ا اااء والمتبات ،ال سا ا اابما في المناطج الريدبة ،وااصا ا ااة يبما يتعلج بالزوا الم كر ،وتشا ا ااويه األعضا ا اااء
()75

التناسلبة لإلناث ،وممارسة الوهايا ( ،)Wahayaوالتمييز في مسائو اإلرث

-49

وأش ا ا ااارت الورقة المش ا ا ااتركة  8إلى أن  77في المائة من النس ا ا اااء الالئي تتراوح أعمارهن ين 20

و 24عاماً في النبجر يتزوجن قبو سا ا ا اان الثامنة عشا ا ا ارة وت دد المادة  144من القانون المدني في النبجر
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الس ا ا اان القانوني للزوا في  15س ا ا اانة للمتبات و 18س ا ا اانة للمتبان وعلى الرغم من الماال ات العديدة للدولة

رفع هاذا السا ا ا ا ا ا اان ،لم تتجااوب الادولاة بعاد وال يزال القاانون يتعاارض مع العادياد من االتمااعباات الادولباة التي

صدقر عليها النبجر

وأوصر الورقة المشتركة  8باعتماد قانون ي ظر بشكو صارم زوا األطمال ،بمن فيهم المتبات،

-50

قبو ساان الثامنة عش ارة على األقو ،مع فرض عقوبات جنائبة وإدارية في حال عدم االمتثال ،وتعديو المادة
 144من القانون المدني لت ديد سن الزوا في  18سنة بالنس ة للمتبات

()76

والحظر الورقة المش ا ااتركة  7أنه على الرغم من األحكام التي تعزز حقوق المرأة ،فإن مش ا اااركتها

-51

ال ضااعبم ًا في هيئات صاانع القرار دااو األحزاب السااباساابة
في ال باة السااباساابة متدنبة ،كما أنها ممثَل ٌة تمثي ً
بسا ااب القيود الممروضا ااة على تنقلها وتشا ااير اإلحصا اااءات إلى أن مجموع عدد أعضا اااء مكات  14حزباً

ال ،أي  19,08في
س ا ا ا ااباس ا ا ا ااب ًا في النبجر يبلغ  1027عضا ا ا ا اوًا ،من ينهم  196امرأة فقط ،مقا و  831رج ً
المائة كما أن حصة النساء من الوظائ  ،والم ددة في  25في المائة ،ال تُ ترم أ داً أما أسوأ االنتهاكات
()77

فهي تلك المتعلقة تعيين أعضاء ال كومة ،إذ ال تضم ال كومة سو  7سيدات

األطمال

()78

-52

الحظر الورقة المش ا ااتركة  7أن النبجر يتوفر على ترس ا ااانة قانونبة مالئمة وحقج إنجازات عديدة

مثير
أمر اً
في مجال حماية حقوق األطمال ،ومع ذلك يشا ا ا ا ا ا ااكو العن ضا ا ا ا ا ا ااد األطمال في المدارس القرإلنبة اً
للقلج فاألطمال يعانون في هذه المدارس من العن الجسدي ويتعرضون لالستغالل ويمارسون التسول في
الش ا ا ا اوارع والدعارة والس ا ا ا ارقة وإدمان المخدرات وهةالء األطمال الذين وض ا ا ا ااعهم والدوهم ت ر رعاية الزوايا

الدينبة م رومون من حضا اان األسا ارة الضا ااروري ل مايتهم ونمائهم وتةثر هذه الوضا ااعبة سا اال اً على التمتع

بالعديد من حقوق اإلنساان ،مثو ال ج في الصا ة ،وال ج في التعلبم ،وال ج في األمن ،وال ج في العبش
()79

في يئة ص بة ،وال ج في الغذاء الص ي ،إلخ

المهاجرون والالجئون وملتمسو اللجوء والمشردون داالباً

()80

-53

أوصر اللجنة األفري بة ل قوق اإلنسان والشعوب باعتماد قانون بشأن تنميذ اتماعبة االت اد األفريقي

ل ماية المشا ا ا ا ا ااردين داالبًا في أفري با ومسا ا ا ا ا اااعدتهم (اتماعبة كم اال) ،وتعزيز المراع ة على ال دود وفي مراكز
()81

است ال المهاجرين وطالبي اللجوء وت ديد هوياتهم ،وذلك في إطار إدارة تدفقات الهجرة المختلاة

-54

وأشا ا ااار المشا ا ااروع العالمي المعني باالحتجاز إلى اسا ا ااتخدام السا ا ااجون الحتجاز الالجئين وطالبي
قاانون مكااف اة التهريا

لعاام  2015الاذي ي ظر

اللجوء والمهااجرين الاذين اعتُقلوا شا ا ا ا ا ا اماال أغااديز بموجا
فعلباً أي حركة باتجاه الشا اامال اناالقاً من أغاديز وأوصا ااى المشا ااروع العالمي المعني باالحتجاز بضا اامان
عدم اس ا ا ا ا ا ااتخدام احتجاز المهاجرين إال ك و أاير ،عندما يكون ض ا ا ا ا ا ااروري ًا ومتناسا ا ا ا ا ا ا ًا ،وبتقديم معلومات

مستكملة عن أماكن احتجاز غير المواطنين وظروف احتجازهم كما أوصى باإلف ار عن الم تجزين الذين

يُعد احتجازهم غير قانوني أو غير ضااروري ،بمن فيهم جمبع األشااخاص الذين ال يمكن ترحيلهم في سااباق
جائ ة مكوفيد19-م  ،واعتماد تدا ير لض اامان حماية المهاجرين الم تجزين أثناء الجائ ة ،وض اامان اس ااتمادة
الم تجزين من الم

-55

والعال

()82

وأش ا ا ا ا ا ا ااار المشا ا ا ا ا ا ااروع العاالمي المعني بااالحتجااز إلى أن ال كوماة النبجرياة اتخاذت أثنااء جاائ اة

مكوفيد19-م بعض التدا ير لمنع تمشا ا ا ا ا ااي الميروس ،بما في ذلك إغالق ال دود ،وحظر السا ا ا ا ا اامر إلى البلد،

وفرض ال جر الصا ي اإللزامي لمدة أسابوعين على األشاخاص الذين يصالون إلى البلد وتميد التقارير بأن
المرافج المخصاصاة لغير المواطنين لقضااء فترة ال جر الصا ي ها ،والتي شاملر اباماً في مركز أسااماكا
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ال ادودي وفي أرليار ،لم تكن مصا ا ا ا ا ا اامماة لتكون أمااكن عزل لمترات طويلاة ولم تكن مهباأة لتلبباة احتبااجات
الالجئين والمهااجرين المعزولين فيهاا وعقا

تعليج معظم الرحالت الجوية ،وجد العاديد من غير المواطنين

أنمسا ااهم م اصا ارين في مرافج العبور ،دون أي معلومات عن موعد المغادرة ومع وصا ااول المزيد من غير
المواطنين إلى البلد أثناء تعليج رحالت اإلعادة إلى الوطن وإعادة التوطين ،أصا ا ا ا ا ر تلك المرافج مكتظة
()83

بشكو متزايد

عديمو الجنسبة
-56

أشا ا ااارت منظمة القر الدولبة إلنقاذ الامولة بالنبجر إلى أن مسا ا ااألة حصا ا ااول األطمال المولودين

لوالدين غير معروفين على الجنسا ا ا اابة النبجرية لم تكن موضا ا ا ااوع توصا ا ا اابة للنبجر في االسا ا ا ااتعراض الدوري

الش ا ااامو األاير ،ومع ذلك ال تزال هذه المس ا ااألة مهمة في النبجر فالم اكم العلبا المنش ا ااأة بموج

القانون

التنظبمي  50-2004المةرخ  22تموز/يولبه  2004هي المخول لها منح الجنسا ا ا اابة ناء على تقديم وثائج

ال الة المدنبة الخاصة بالامو وشهادة ميالد أحد والديه وبما أن والدي هةالء األطمال غير معروفين ،فإن
هذا الشرط ي رمهم من الجنسبة ،علماً أنه ي ج لهم ال صول عليها بموج

المادة  10من قانون الجنسبة

وعالوة على هاذه المئاة من األطماال ،هنااي األطماال مجهولي الوالادين الاذين ُعثر عليهم في النبجر والاذين
لم تس ا ا ا ا اامر عملبات ال ث عن أس ا ا ا ا اارهم عن أي نتبجة وبما أنهم لم يولدوا في النبجر ،فإن المادة  10من

قانون الجنسبة ال تنابج عليهم ويمكن أن يص وا عديمي الجنسبة

()84

-57

وأوص ا ا ا اار منظمة القر الدولبة إلنقاذ الامولة بالنبجر باعتماد إجراءات واضا ا ا ا ا ة لتبس ا ا ا ااير منح

الجنسا ا ا اابة لحطمال المولودين في النبجر لوالدين غير معروفين ،واألطمال غير المصا ا ا ا وبين ذويهم والذين

ُعثر في البلد دون أي معلومات عن أصلهم ،وذلك هدف منع ظاهرة األطمال عديمي الجنسبة

()85
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