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  جملس حقوق اإلنسان
  الفريق العامل املعين باالستعراض الدوري الشامل

  عاشرةالدورة ال
  ٢٠١١فرباير / شباط٤ -يناير / كانون الثاين٢٤جنيف، 

معلومات أعدته املفوضية السامية حلقوق اإلنسان وفقاً للفقرة        جتميع لل     
  ٥/١رار جملس حقوق اإلنسان ـمن مرفق ق )ب(١٥

  النيجر    

هذا التقرير هو جتميع للمعلومات الواردة يف تقارير هيئات املعاهدات، واإلجـراءات              
 وثائقويف غري ذلك من     الدولة املعنية،   والتعليقات املقدمة من     الحظاتامل اخلاصة، مبا يف ذلك   

وال يتضمن التقرير أية آراء أو وجهات نظر أو اقتراحات          . األمم املتحدة الرمسية ذات الصلة    
التقارير العلنية الصادرة عن    غري تلك الواردة يف     من جانب املفوضية السامية حلقوق اإلنسان       

. لس حقـوق اإلنـسان    وهو يّتبع هيكل املبادئ التوجيهية العامة اليت اعتمدها جم        . املفوضية
وقـد  . اردة يف التقرير  وذُكرت بصورة منهجية يف حواشي هناية النص مراجع املعلومات الو         

يف حـال   و .يف اجلولة األوىل هي أربع سنوات      االستعراض   ُروعي يف إعداد التقرير أن دورية     
 كانت  ر والوثائق املتاحة إن   ـ آخر التقاري  ارـعلومات حديثة، أُخذت يف االعتب    عدم وجود م  

لرمسيـة   ا وثـائق الوملا كان هذا التقرير ال جيمع سوى املعلومات الواردة يف           . ال تزال صاحلة  
قد ُيعـزى إىل    حمددة  مسائل  بشأن  علومات أو إىل التركيز     امل، فإن االفتقار إىل     ألمم املتحدة ل

ة ـلدوليلتفاعل أو التعاون مع اآلليات ا     املستوى املتدين ل  أو  /عدم التصديق على معاهدة ما و     
  .حلقوق اإلنسان
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  املعلومات األساسية واإلطار  -أوالً   
  )١(نطاق االلتزامات الدولية  -ألف   

 )٢(املعاهدات العاملية األساسية حلقوق اإلنسان
  تاريخ التصديق أو االنضمام 

 التحفظات/اإلعالنات أو اخلالفة
االعتراف باالختصاصات احملددة 

 هليئات املعاهدات

  مجيـع أشـكال   دولية للقضاء على  االتفاقية ال 
 التمييز العنصري

 ال ):١٤املادة (شكاوى األفراد  ال يوجد ١٩٦٧أبريل / نيسان٢٧

العهد الدويل اخلاص بـاحلقوق االقتـصادية       
 واالجتماعية والثقافية

 -   يوجدال ١٩٨٦مارس / آذار٧

الشكاوى املتبادلة بـني الـدول        يوجد ال ١٩٨٦مارس / آذار٧ العهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية
  ال): ٤١املادة (

لعهـد  امللحق با  الربوتوكول االختياري األول  
  الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية

  -   يوجدال ١٩٨٦مارس / آذار٧

) د(٢ على املـواد     )٣(حتفظً  ١٩٩٩أكتوبر / تشرين األول٨  ضد املرأة مجيع أشكال التمييزاتفاقية القضاء على
) ٤(١٥و) أ(٥و) و(٢و
 )ز( )ط)(ج)(١(١٦و
ــالن . ٢٩و ــادة (إع امل
  ))ب(٥

-  

الربوتوكول االختياري التفاقية القضاء علـى      
 مجيع أشكال التمييز ضد املرأة

 ٨املادتـان   (إجراءات التحقيق     ال يوجد  ٢٠٠٤سبتمرب / أيلول٣٠
  نعم): ٩و

اتفاقية مناهضة التعذيب وغريه من ضـروب       
وبة القاسية أو الالإنـسانية أو      املعاملة أو العق  

  املهينة

املادة(الشكاوى املتبادلة بني الدول       ال يوجد  ١٩٩٨أكتوبر / تشرين األول٥
  ال ): ٢١

  ال): ٢٢املادة (شكاوى األفراد 
 نعم): ٢٠املادة (إجراءات التحقيق 

  -  ال يوجد  ١٩٩٠سبتمرب / أيلول٣٠  اتفاقية حقوق الطفل 
تفاقيـة حقـوق    الربوتوكول االختيـاري ال  

الطفل املتعلق ببيع األطفال وبغـاء األطفـال        
  واستغالل األطفال يف املواد اإلباحية

  -  ال يوجد  ٢٠٠٤أكتوبر / تشرين األول٢٦

االتفاقية الدولية حلماية حقوق مجيع العمـال       
  املهاجرين وأفراد أسرهم 

املادة(الشكاوى املتبادلة بني الدولة       ال يوجد  ٢٠٠٩مارس / آذار١٨
  ال): ٧٦

  ال): ٧٧املادة (شكاوى األفراد 
  -  ال يوجد  ٢٠٠٨يونيه / حزيران٢٤  اتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة 

الربوتوكول االختيـاري التفاقيـة حقـوق       
  األشخاص ذوي اإلعاقة 

):٧ و ٦املادتان  ( التحقيق   اتإجراء  ال يوجد  ٢٠٠٨يونيه / حزيران٢٤
  نعم

 والربوتوكـول،)٤( االقتـصادية واالجتماعيـة والثقافيـة      حلقوقاخلاص با الدويل   امللحق بالعهد     الربوتوكول االختياري  :فيهارفاً   النيجر ط  املعاهدات اليت ليس  
أو العقوبة الثاين امللحق بالعهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية، والربوتوكول االختياري التفاقية مناهضة التعذيب وغريه من ضروب املعاملة            االختياري
مجيـع واالتفاقية الدولية حلمايـة  ،راك األطفال يف الرتاعات املسلحةتشاي التفاقية حقوق الطفل املتعلق ب الربوتوكول االختيار و،   الالإنسانية أو املهينة   القاسية أو 

  ).٢٠٠٧التوقيع فقط، (األشخاص من االختفاء القسري 
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 النضمام أو اخلالفةالتصديق أو ا صكوك دولية رئيسية أخرى ذات صلة

 ال اتفاقية منع جرمية اإلبادة اجلماعية واملعاقبة عليها
 نعم نظام روما األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية

 نعم )٥(بروتوكول بالريمو
  ١٩٥٤عام نعم، باستثناء اتفاقية  )٦(الالجئون وعدميو اجلنسية
  الثالث  اإلضايفنعم، باستثناء الربوتوكول )٧( هباةامللحقة  اإلضافيتوال والربوتوك١٩٤٩أغسطس / آب١٢اتفاقيات جنيف املؤرخة 

 نعم )٨(االتفاقيات األساسية ملنظمة العمل الدولية
 نعم اتفاقية اليونسكو ملكافحة التمييز يف جمال التعليم

  انتباه النيجر إىلضد املرأة التمييز القضاء على املعنية بلجنة، وجهت ال٢٠٠٧يف عام   -١
 خمالفة ملوضوع وهدف اتفاقية القضاء على مجيع أشكال         ١٦ واملادة   ٢أن حتفظاته على املادة     

ويف عام . )١٠(، وحثته على اإلسراع يف جهوده الرامية إىل سحب حتفظاته      )٩ (التمييز ضد املرأة  
 حقوق الطفل أيضاً النيجر على النظر يف سحب حتفظاته على اتفاقيـة             جلنة، حثت   ٢٠٠٩
  .)١١(على مجيع أشكال التمييز ضد املرأةالقضاء 

  اإلطار الدستوري والتشريعي  -اء ب  
، شجعت جلنة القضاء على التمييز ضد املرأة النيجر على أن يضّمن            ٢٠٠٧يف عام     -٢

دستوره أو تشريعاته األخرى ذات الصلة تعريفاً للتمييز ضد املرأة يشمل التمييز املباشر وغري              
وناشدت اللجنة النيجر أيضاً تعديل قوانينه ولوائحـه        . )١٢(ام االتفاقية املباشر، متشياً مع أحك   

  .)١٣( املرأة ومواءمتها مع االتفاقيةضداليت متيز 
، أفاد فريق منظومة األمم املتحدة يف النيجر بأن البلد خيضع،           ٢٠١٠يوليه  /ويف متوز   -٣

ي يـدعى اجمللـس     ، لنظام انتقايل يقوده جهاز عسكر     ٢٠١٠فرباير  / شباط ١٨منذ أحداث   
 ٠٠١-٢٠١٠وحيدد اإلطار املؤسسي احلايل للبلد يف األمر        .  الدميقراطية إرساءاألعلى إلعادة   

واجمللس األعلى  .فرباير واملتعلق بتنظيم السلطات العامة أثناء الفترة االنتقالية       / شباط ٢٢املؤرخ  
نيجر بضمان حقـوق    إلعادة إرساء الدميقراطية يعيد مبقتضى هذا األمر تأكيد متسك دولة ال          

وحريات اإلنسان واملواطن ويتعهد بإعادة إرساء العملية الدميقراطية الـيت باشـرها شـعب      
ووفقاً للتخطيط الزمين الذي اعتمـده اجمللس األعلى، تدوم الفتـرة االنتقالية سـنة            . النيجر

 وهو تـاريخ تنـصيب رئـيس        ٢٠١١مارس  / آذار ١فرباير إىل غاية    / شباط ١٨من تاريخ   
  .)١٤(مهورية اجلديداجل
 ٢٠٠٣ ، أفادت اليونيسيف بأن قانون العقوبات النيجري لعـام  ٢٠١٠يونيه  /ويف حزيران   -٤

بات يتضمن أحكاماً جديدة تلغي تشويه األعضاء التناسلية لإلناث والعبوديـة والتحـرش             
  .)١٥(اجلنسي وتعّرف االغتصاب تعريفاً أوسع
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  نساناإلقوق حلوالبنية األساسية املؤسسي اإلطار   -جيم   
، مل يكن يف النيجر مؤسسة وطنية حلقوق اإلنـسان          ٢٠١٠سبتمرب  / أيلول ١٣حىت    -٥

. )١٦(معتمدة من جلنة  التنسيق الدولية للمؤسسات الوطنية لتعزيز ومحاية حقـوق اإلنـسان             
، قامت احلكومة حبل اللجنة الوطنية      ٢٠١٠فرباير  / شباط ١٨وغداة االنقالب العسكري يف     

سان واحلريات األساسية، وهي مؤسسة وطنية حلقوق اإلنسان معتمدة ضمن الفئة         حلقوق اإلن 
 مرصداً وطنياً حلقوق اإلنسان يعمل كهيئة احلكومة، أنشأت ٢٠١٠مايو / أيار٢٠ويف  . ألف

، قدمت املفوضية مـشورة  ٢٠١٠مايو  /ويف أيار . رصد حلقوق اإلنسان أثناء الفترة االنتقالية     
أن جتارب مقارنة مستمدة من مؤسسات وطنيـة أخـرى حلقـوق            قانونية إىل احلكومة بش   

  . )١٧(اإلنسان

   العامةسياسةالتدابري   -دال   
، ٢٠٠٧ ضـد املـرأة، يف عـام    التمييزيف حني رحبت اللجنة املعنية بالقضاء على    -٦

مناصب للنساء يف هيئات صنع القرار، فقد        الذي ينص على تطبيق      ٨-٢٠٠٠بالقانون رقم   
ها من احتمال أن يكون النيجر مل يفهم على حنو سليم الغرض من التـدابري               أعربت عن قلق  
 النيجر متييزاً واضحاً، يف سياساته وبراجمه، بـني         مييزوأوصت اللجنة بأن    . )١٨(اخلاصة املؤقتة 

السياسات والربامج االجتماعية واالقتصادية العامة املعتمدة لتنفيذ االتفاقية والتدابري اخلاصـة           
  .)١٩(لرامية إىل اإلسراع يف حتقيق املساواة الفعلية بني املرأة والرجلاملؤقتة ا

  أرض الواقععلى تعزيز حقوق اإلنسان ومحايتها   -ثانياً   

  التعاون مع آليات حقوق اإلنسان  - ألف  

  التعاون مع هيئات املعاهدات  -١  

  )٢٠(هيئة املعاهدة
آخر تقرير قُدم

  حالة اإلبالغ  تابعةرد امل  آخر مالحظات ختامية  وُنظر فيه
  ١٩٩٨أغسطس /آب  ١٩٩٧  جلنة القضاء على التمييز العنصري

  

تأخر تقدمي التقارير من اخلامس عشر إىل       
 ٢٠٠٠ و ١٩٩٨العشرين منذ األعـوام     

 ٢٠٠٨ و ٢٠٠٦ و ٢٠٠٤ و ٢٠٠٢و
  .على التوايل

جلنة احلقوق االقتصادية واالجتماعيـة     
        والثقافية

  .١٩٩٠ذ عام تأخر تقدمي التقرير األويل من

  .١٩٩٤تأخر تقدمي التقرير الثاين منذ عام     ١٩٩٣مارس /آذار  ١٩٩١  اللجنة املعنية حبقوق اإلنسان
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اللجنة املعنية بالقضاء على التمييز ضد 
  املرأة

  ٢٠٠٧مايو /أيار  ٢٠٠٥
  

اجلامع للتقريـرين   حيني موعد تقدمي التقرير     
  .٢٠١٢يف عام الثالث والرابع 

        ذيبجلنة مناهضة التع
ر تقدمي التقريـر األويل منـذ عـام         ـتأخ

١٩٩٩.  
  ٢٠٠٩يونيه /حزيران  ٢٠٠٧  جلنة حقوق الطفل

  
من اجلامع للتقارير   موعد تقدمي التقرير     حيني

  .٢٠١٢يف عام الثالث إىل اخلامس 
الربوتوكول االختياري التفاقية حقـوق   
الطفل املتعلق ببيـع األطفـال وبغـاء        

 يف املـواد    األطفال واستغالل األطفال  
        اإلباحية

  .٢٠٠٦تأخر تقدمي التقرير األويل منذ عام 

اللجنة املعنية حبماية حقوق مجيع العمال      
        املهاجرين وأفراد أسرهم

 يف عـام    حيني موعد تقدمي التقريـر األويل     
٢٠١٠.  

اللجنة املعنية حبقوق األشـخاص ذوي      
        اإلعاقة

 يف عـام    حيني موعد تقدمي التقريـر األويل     
٢٠١٠.  

، شجعت جلنة حقوق الطفل النيجر على أن يقدم تقريره األويل مبوجـب             ٢٠٠٩يف عام     -٧
  . )٢١(الربوتوكول االختياري املتعلق ببيع األطفال وبغاء األطفال واستغالل األطفال يف املواد اإلباحية

  التعاون مع اإلجراءات اخلاصة  -٢  
  ال  وجهت دعوة دائمة 

سـبتمرب/ أيلول ٣ -أغسطس  / آب ٢٧(املقرر اخلاص املعين باحلق يف الغذاء         ير املتعلقة بآخر البعثاتآخر الزيارات أو التقار
  .)٢٣()٢٠٠٥يوليه / متوز١٢-٨ و)٢٢(٢٠٠١

  -  الزيارات املتفق عليها من حيث املبدأ 
  -  الزيارات اليت طُلب إجراؤها ومل يتفق عليها بعُد

قرر اخلاص املعين باحلق يف الغذاء بالشكر إىل احلكومة على تعاوهنـاتوجه امل   التعاون أثناء البعثات/التيسري
ـ   ٣أغـسطس إىل    / آب ٢٧الل زيارتـه األوىل يف الفتـرة مـن          ـمعه خ
  .٢٠٠١سبتمرب /أيلول

  -  متابعة الزيارات
 ٣مة على وردت احلكو.  رسالة خالل الفترة قيد االستعراض١٣أُرسلت  الردود على رسائل اإلدعاء والنداءات العاجلة 

  .منها
 اسـتبياناً أرسـلها املكلفـون٢٣مل يرد النيجر على أي استبيان من أصل           الردود على االستبيانات املتعلقة مبسائل مواضيعية

  .)٢٤(بواليات يف إطار اإلجراءات اخلاصة

  حقوق اإلنسانالسامية فوضية املالتعاون مع   -٣  
فريق األمم املتحدة القطري، تنفيـذ      ، بالتعاون مع    ، دعمت املفوضية  ٢٠٠٩يف عام     -٨

مشروع اإلجراء الثاين يف إطار شراكة مع وزارة العدل وبرنامج األمـم املتحـدة اإلمنـائي                
 مستشار أوفد، ٢٠٠٨يوليه  / متوز ١٧ويف  . )٢٥(واليونيسيف وصندوق األمم املتحدة للسكان    
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 بإسداء املـشورة     مكلفاً إىل البلد حقوق اإلنسان لدى فريق األمم املتحدة القطري يف النيجر          
بشأن استراتيجيات تعزيز القدرات الوطنية يف جمال حقوق اإلنسان وتدريب أعضاء فريـق             
األمم املتحدة القطري والعناصر الفاعلة الوطنية املعنية على اتباع هنج قـائم علـى حقـوق                

  .)٢٦(اإلنسان واالضطالع بأنشطة تدريب أخرى

  يف جمال حقوق اإلنسان تنفيذ االلتزامات الدولية   -باء   

  املساواة وعدم التمييز  -١  
، أعربت اللجنة املعنية بالقضاء على التمييز ضد املرأة عن قلقها إزاء            ٢٠٠٧يف عام     -٩

انتشار إيديولوجية ذكورية تقترن بقوالب منطية راسخة بشأن أدوار ومـسؤوليات النـساء             
اء استمرار القواعد والعادات والتقاليد     كما أعربت عن قلقها إز    . والرجال يف األسرة واجملتمع   

الثقافية السلبية الراسخة، ومنها الزواج القسري واملبكر وتشويه األعضاء التناسلية لإلنـاث            
وانفراد الرجال حبق الطالق، وهي ممارسات متيز ضد املرأة وتؤبد ما يستهدفها مـن عنـف              

وحثت اللجنة النيجر   . )٢٧(نصة هب وتشكل عقبات كأداء أمام متتع النساء حبقوق اإلنسان اخلا        
على أن يضع، دومنا إبطاء، استراتيجية شاملة تتضمن أهدفاً وجداول زمنية واضحة من أجل              

  .)٢٨(تغيري أو إلغاء املمارسات والقوالب النمطية الثقافية السلبية اليت تضر باملرأة ومتيز ضدها
 بـإحراز النيجـر تقـدما        منظومة األمم املتحـدة   دت، أفا ٢٠١٠يوليه  /ويف متوز   -١٠

 بني الرجـال     بعض أشكال التمييز   ت الحظ اغري أهن .  ال سيما يف جمال تعليم البنات      ملحوظاً
ويتجلى ذلك يف أمور منها التحفظات اليت أبدهتا الدولـة علـى         . قوقاحل يف احترام    والنساء

على جماالت كثرية ويؤثر هذا الوضع سلباً . اتفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييز ضد املرأة
نتاج وقانون األسرة ووصول النساء إىل مناصب صـنع         اإلمثل العمالة والوصول إىل عوامل      

  .)٢٩(القرار وإىل الوظائف القضائية والقانونية والصحة اإلجنابية والضمان االجتماعي

  حق الفرد يف احلياة واحلرية واألمن على شخصه  -٢  
الطفل عن قلقها ألن القانون ال حيـدد الـسن   ، أعربت جلنة حقوق ٢٠٠٩يف عام    -١١

الدنيا للتجنيد الطوعي أو اإلجباري وألن باستطاعة األطفال منذ سـن الثالثـة عـشرة أن                
وأوصـت  . )٣٠(يلتحقوا مبدرسة نيامي العسكرية ويتعلموا أجبديات استخدام األسلحة النارية        

 عشرة على أهنا الـسن الـدنيا        اللجنة بأن يعتمد النيجر تشريعات حتدد مبوجبها سن الثامنة        
للتجنيد يف القوات العسكرية، كما أوصـته برفـع الـسن القانونيـة لـدخول املـدارس          

  .)٣١(العسكرية
، الحظت اليونيسيف أن العنف املوجه ضد املرأة يتخـذ          ٢٠٠٥يونيه  /ويف حزيران   -١٢

 العنف اجلـسدي  وعالوة على. ظاهرة متفشيةأنه سلم به عموماً    من امل أشكاالً متعددة، وأنه    
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واللفظي والنفسي، ميارس عنف مرتبط باملعتقدات التقليدية ومقبول من اجملتمع، رغم عواقبه            
اجلسدية واملعنوية واالقتصادية على النساء وأطفاهلن يف حاالت الطالق واحلـبس والـزواج             

 علـى   ، أعربت اللجنة املعنية بالقضاء    ٢٠٠٧ويف عام   . )٣٢(القسري والتمييز يف حق املرياث    
قلق مشاهبة وأوصت بأن يويل النيجر أولوية قصوى لتنفيذ هنج          مشاعر  التمييز ضد املرأة عن     

  . )٣٣(شامل يف التصدي جلميع أشكال العنف ضد املرأة
، الحظت جلنة حقوق الطفل بقلق أن تشويه األعـضاء التناسـلية            ٢٠٠٩ويف عام     -١٣

ت اللجنة بأن ينفذ النيجر ويطبق تـدابري      وأوص. )٣٤( بعض النساء  بنيلإلناث ال يزال متفشياً     
تشريعية وتدابري أخرى حلظر املمارسات التقليدية املضرة باألطفال، مبـا يف ذلـك تـشويه               

كما أوصته مبواصـلة    . مرتكب هذه األفعال  األعضاء التناسلية لإلناث، وأن يكفل مقاضاة       
عماء التقليديني أو الـدينيني      واألسر والز  والتثقيف اخلاصة باملمارسني  وتعزيز أنشطة التوعية    

وعامة الناس من أجل التشجيع على تغيري املواقف التقليدية، وبأن يركز جهوده على القضاء              
  .)٣٥(على تشويه األعضاء التناسلية لإلناث يف املناطق اليت تظل فيها تلك املمارسات متفشية

نية بتطبيق االتفاقيات   ، الحظت جلنة خرباء منظمة العمل الدولية املع       ٢٠٠٨ويف عام     -١٤
ـ        ) جلنة خرباء منظمة العمل الدولية    (والتوصيات    يف  رقوجود شكل قدمي مـن أشـكال ال

امليالد إىل أبناء مجاعات إثنية     بقل  تنت ما زالت    رقيقاجملتمعات القبلية، كما الحظت أن صفة ال      
عند ثبوت   ومعاقبتهم   رقوشددت جلنة اخلرباء على ضرورة مقاضاة مرتكيب جرائم ال        . معينة
، حثت جلنة حقوق الطفل النيجر على اختاذ مجيع التدابري الالزمة     ٢٠٠٩ويف عام   . )٣٦(اجلرمية

 على حنو منهجي؛ واعتمـاد      مرتكبيهاللقضاء على مجيع أشكال العبودية؛ وضمان مقاضاة        
 التقليديـة  الرق تتضمن تدابري فعالة لتحرير ضحايا ممارسات       رقخطة عمل وطنية ملكافحة ال    

  . )٣٧( نري العبودبة وتزويد األطفال خبدمات إعادة التأهيل والتعايف النفسي واملساعدةمن
، أعربت جلنة حقوق الطفل عن قلقها إزاء تزايد عدد األطفال من            ٢٠٠٩ويف عام     -١٥

، حيـث يـشتري األثريـاء       "الوهايـا "ضحايا االستغالل اجلنسي وإزاء ممارسة ما يسمى        
ء وكبار الروحانيني فتيات صغريات ليكن مبثابة حمظيات، وهي         والشخصيات البارزة والزعما  

وأوصت اللجنة بأن يضع النيجر ويعـزز  . )٣٨(ممارسة تبدو مقبولة اجتماعياً على نطاق واسع  
 اجلنسي واالستغالل اجلنسي؛ وأن يتخذ التدابري   إليذاءالتدابري التشريعية املناسبة ملعاجلة قضايا ا     

     ويف . )٣٩( مقاضاة مرتكيب اجلرائم اجلنـسية يف حـق األطفـال          املالئمة لضمان اإلسراع يف   
  . )٤٠(، قدمت اللجنة املعنية بالقضاء على التمييز ضد املرأة توصيات مماثلة٢٠٠٧عام 
، أحاطت جلنة خرباء منظمة العمل الدولية علماً باملعلومات الـيت           ٢٠٠٨ويف عام     -١٦

 كـانون   ٢٠ إىل   ١٠صي احلقائق يف الفتـرة مـن        مجعتها البعثة رفيعة املستوى املكلفة بتق     
نشطة االجتار بالبشر، أل، ومفادها أن النيجر بلد منشأ ومقصد يف اآلن ذاته ٢٠٠٦يناير /الثاين

وأعربت جلنة اخلرباء عن أملها الصادق يف أن يتخـذ النيجـر            . مبا يشمل االجتار باألطفال   
 االجتار وقمعه واملعاقبة عليه واعتمـاد       التدابري الالزمة لضمان صياغة مشروع قانون مكافحة      
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أما جلنة حقوق الطفل فقد أوصت النيجر يف عـام          . )٤١(ذلك القانون يف أقرب وقت ممكن     
 باإلسراع يف اعتماد قانون جيرم االجتار باألطفال، كما أوصته بضمان التحقيق السليم ٢٠٠٩

قبتهم، وبتوفري املزيد من املوارد      ومعا مرتكيب هذه اجلرمية  يف قضايا االجتار باألطفال ومقاضاة      
  .)٤٢(لدعم إيواء مجيع األطفال من ضحايا البيع أو االجتار وتعافيهم

، الحظت جلنة خرباء منظمة العمل الدولية أن عمل األطفـال يف            ٢٠٠٨ويف عام     -١٧
أنشطة التعدين صغرية النطاق ظاهرة متفشية، ال سيما يف االقتصاد غري املنظم، حيث تبلـغ               

ة العمل ذروهتا، وأعربت عن قلقها إزاء استخدام عمل األطفال خاصـة يف املنـاجم               خطور
قلق مماثلة، وأوصـت    مشاعر  ، أعربت جلنة حقوق الطفل عن       ٢٠٠٩ويف عام   . )٤٣(اجرواحمل

  . )٤٤(باعتماد وتنفيذ خطة عمل وطنية ملكافحة عمل األطفال والقضاء عليه
ل عن قلقها ألن أحكام حظـر العنـف         ، أعربت جلنة حقوق الطف    ٢٠٠٩ويف عام     -١٨
 املنصوص عليها يف الدستور والقانون اجلنائي ال تفسر على أهنا حتظر العقوبة البدنية              إليذاءوا

يف تربية األطفال، وألن القوانني ال حتظر صراحة ممارسة العقاب البدين يف املدارس وأمـاكن               
 اعتماد قوانني حتظر صراحة ممارسـة       وأوصت اللجنة النيجر بأمور منها     .)٤٥(الرعاية البديلة 

العقاب البدين ومجيع ألوان العنف اليت يتعرض هلا األطفال يف األسر واملدارس واملؤسـسات،         
وتنظيم محالت للتثقيف والتوعية والتعبئة االجتماعية فيما يتعلق باآلثار الضارة النامجة عـن             

ايف ضحايا العقاب البدين وإعـادة      وأوصت اللجنة النيجر أيضاً بأن يكفل تع      . العقاب البدين 
مجيع أشكال العنـف املوجـه ضـد    عطى األولوية للقضاء على     إدماجهم يف اجملتمع، وبأن ي    

األطفال باختاذ مجيع التدابري الالزمة لتنفيذ التوصيات الواردة يف دراسة األمم املتحدة بـشأن              
  .)٤٦(لعقابالعنف ضد األطفال؛ وبأن يضمن املساءلة ويضع حداً لإلفالت من ا

 وجلنة خرباء منظمة العمل الدولية يف       )٤٧(٢٠٠٩وأعربت جلنة حقوق الطفل يف عام         -١٩
الـذين  ) الطلبة( عن قلقهما إزاء حالة األطفال من طالب املدارس القرآنية           )٤٨(٢٠٠٨عام  

وأوصت جلنة حقوق الطفل بأن يضع النيجر تدابري وقائية         . جيربون على التسول يف الشوارع    
كذلك طلبت جلنة حقوق الطفـل إىل النيجـر         . )٤٩(ية لتخفيض عدد أطفال الشوارع    ومحائ

موافاهتا مبعلومات عن التدابري اليت اختذهتا اللجنة الوطنية ملكافحة ظاهرة أطفال الـشوارع يف              
  .)٥٠(سبيل انتشال أولئك األطفال من الشارع وضمان إعادة تأهيلهم وإدماجهم يف اجملتمع

   مبا يف ذلك اإلفالت من العقاب، وسيادة القانونإقامة العدل،  -٣  
املساواة أمام القـانون  ه رغم  منظومة األمم املتحدة بأنت، أفاد٢٠١٠يوليه /يف متوز   -٢٠
وخباصة وصول السكان إىل العدالة     فإن هناك عقبات تعترض     احلق يف العدالة للجميع     ضمان  و

اكم جغرافياً عن املتظلمني وبطء اإلجـراءات   النظام القضائي، وُبعد احمللعدم ثقة املواطنني يف   
وندرهتم خارج العاصـمة،    ) ٢٠٠٠ يف عام    ١١٩(القضائية، وقلة احملامني العاملني يف البلد       

  . )٥١(قوقهم املنصوص عليها قانوناًضعف وعي املواطنني حبو
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، أعربت جلنة حقوق الطفل عن قلقهـا ألن األطفـال املتراوحـة         ٢٠٠٩ويف عام     -٢١
 سنة واملتورطني مع كبار يف ارتكاب جرائم حيالون إىل حماكم الكبار            ١٨ و ١٦م بني   أعماره

قلقهـا الـشديد إزاء     اإلعراب عن   وكررت جلنة حقوق الطفل     . ويتعرضون لعقوبة اإلعدام  
وأوصت بأن يتخذ النيجر خطوات فورية صـوب        . )٥٢(استمرار احتجاز األطفال مع الكبار    

 عقوبة اإلعدام والسجن مدى احلياة على مـن يرتكبـون           اعتماد قوانني توقف وتلغي فرض    
أطفال بأسرع  باحلكم يف القضايا اليت يتورط فيها       كما أوصته   . جرائم قبل سن الثامنة عشرة    

ما ميكن، وبالتعجيل يف ضمان الكف عن احتجاز األطفال مع الكبـار يف مجيـع مرافـق                 
طبق احتجاز األطفال إال كمالذ أخـري       االحتجاز، وباختاذ مجيع التدابري الالزمة لضمان أال يُ       

كـون الظـروف يف     وألقصر فترة ممكنة وأال يتعرض األطفال لسوء املعاملة يف احلبس وأن ت           
  .)٥٣(لمعايري الدولية الدنيامرافق االحتجاز مطابقة ل

، طلبت اللجنة املعنية بالقضاء على التمييز ضد املرأة إىل النيجر إزالة         ٢٠٠٧ويف عام     -٢٢
ت اليت ميكن أن تواجهها النساء، مبن فيهن نساء األرياف، يف الوصـول إىل العدالـة،                العقبا

املمارسـة  وشجعته على التماس املساعدة من اجملتمع الدويل يف سبيل تنفيذ تدابري تعـزز يف               
  .)٥٤(وصول النساء إىل العدالةالعملية 

  احلق يف اخلصوصية والزواج واحلياة األسرية  -٤  
 أن  )٥٦(٢٠١٠ واليونيسيف يف عام     )٥٥(٢٠٠٩ حقوق الطفل يف عام      الحظت جلنة   -٢٣

وحثت جلنـة حقـوق     .  سنة بالنسبة إىل الصبيان    ١٨ سنة مقابل    ١٥سن زواج البنات هي     
كما . )٥٧( سنة بالنسبة إىل الصبيان والبنات     ١٨الطفل النيجر على أن جيعل سن الزواج الدنيا         

ية حلظر الزواج املبكر والقسري وتنظـيم محـالت   حثت اللجنة النيجر على اختاذ تدابري فور      
توعية بشأن عواقب احلمل املبكر الوخيمة، وذلـك يف إطـار شـراكات مـع الزعمـاء                 

، قدمت اللجنة املعنية بالقضاء على التمييز ضد املرأة توصيات   ٢٠٠٧ويف عام   . )٥٨(التقليديني
  . )٥٩(مماثلة
قلقها إزاء تراجع نسبة األطفـال      ، أعربت جلنة حقوق الطفل عن       ٢٠٠٩ويف عام     -٢٤

يكفل تـسجيل مجيـع     لوحثت اللجنة النيجر على تعزيز جهوده       . )٦٠(املسجلني عند الوالدة  
 ويـسر الوصـول     ناًاألطفال، ال سيما احملاميُد، ويضمن توافر هياكل التسجيل املؤسسية جما         

  . )٦١(إليها، ال سيما يف املناطق الريفية والنائية
 يعتد بـه   الحظت جلنة حقوق الطفل بقلق عدم اختاذ أي إجراء           ،٢٠٠٩ويف عام     -٢٥

 التبين غري املنظم منع ممارسة، وناشدت النيجر )٦٢(للتخفيض من عدد حاالت التبين غري املنظم    
  .)٦٣(ووضع آلية فعالة لرصد التبين
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ق حلاوالتجمع السلمي، و  تكوين اجلمعيات    وحرية   التعبري ية الدين أو املعتقد، وحر    حرية  -٥  
  املشاركة يف احلياة العامة والسياسيةيف 
رر اخلـاص   ـه املق ـ، وج ٢٠٠٧أكتوبر  /ن األول ـ تشري ٢٦يوليه و / متوز ٢٧ يف  -٢٦

 وإذاعـة  " بال حـدود مراسلون"ة ـاملعين حبرية التعبري انتباه احلكومة إىل حالة مراسل منظم        
تل قبل إلقاء القـبض عليـه       ر الذي يقال إنه ُهدد بالق     ـ يف النيج  لراديو فرانس أنترناسيونا  

  .)٦٤("التآمر على السلطة"ب واهتامه 
قانوين ومؤسسي  إطار  منظومة األمم املتحدة وجود     علنت  ، أ ٢٠١٠يوليه  / متوز ويف  -٢٧

 تقـم  ملة هبذه املسألة    ـغري أن املؤسسات املعني   . ة التعبري للمواطنني  ـيف النيجر يكفل حري   
. احلقوق الفردية وكفالتها وفقا للتشريعات الـسارية      ل يف تنظيم    ـعلى الدوام بدورها املتمث   

ومنذ إرساء النظـام اجلديـد،      . وُسجل يف ما مضى الكثري من حاالت انتهاك تلك احلقوق         
كثرية يف هذا اجملال، جتسدت يف أمور منها تنظيم مؤمتر الصحافة يف الفتـرة              إجنازات  حدثت  

 وإعادة فـتح    الصحفية،املخالفات  لغاء العقوبة على    ، وإ ٢٠١٠مارس  / آذار ٣١ إىل   ٢٩من  
  .)٦٥(دار الصحافة

 إزاء القيود املفروضة علـى      ا، أعربت جلنة حقوق الطفل عن قلقه      ٢٠٠٩ عام   ويف  -٢٨
 على عمل   املفروضةبعض منظمات اجملتمع املدين، ال سيما القيود اإلدارية والعملية الصارمة           

 اإلنسان واملساعدة اإلنسانية اخلاصـة      املنظمات الدولية غري احلكومية العاملة يف جمال حقوق       
وأوصت اللجنة بأن حيترم النيجر الدور احلاسم الذي يؤديه اجملتمع املـدين يف             . )٦٦(باألطفال

  .)٦٧(دعم تنفيذ اتفاقية حقوق الطفل
، طلبت جلنة خرباء منظمة العمل الدولية من جديد إىل النيجر إعادة            ٢٠٠٨ عام   ويف -٢٩

 الذي جييز معاقبة    ١٩٩٦مارس  / آذار ٢١ املؤرخ   ٠٠٩-٩٦األمر رقم    من   ٩النظر يف املادة    
 حق اإلضراب بالسجن مع األشغال،      سةاملوظفني احلكوميني املنتهكني لألحكام املتعلقة مبمار     

  .)٦٨()٨٧رقم (بغية مواءمتها مع أحكام اتفاقية احلرية النقابية ومحاية حق التنظيم 
عنية بالقضاء على التمييز ضد املرأة عن قلقها إزاء          أعربت اللجنة امل   ،٢٠٠٧ عام   ويف  -٣٠

استمرار نقص متثيل النساء يف احلياة العامة والسياسية ويف مناصب صنع القرار، مبا يف ذلـك                
وشجعت . )٦٩(مقاعد اجلمعية الوطنية ومناصب احلكومة واخلدمة الدبلوماسية واهليئات احمللية        

 مشاركة النساء بصفة كاملة وعلـى أسـاس   لسرعةة اللجنة النيجر على اختاذ تدابري متواصل  
  . )٧٠(املساواة مع الرجال يف اهليئات املنتخبة أو املعينة

  اتيةو يف العمل ويف شروط عمل عادلة وماحلق  -٦  
 وجلنة خرباء   )٧١(٢٠٠٧ اللجنة املعنية بالقضاء على التمييز ضد املرأة يف عام           أعربت  -٣١

 عن قلقهما ألن بعض قـوانني العمـل يف النيجـر           )٧٢(٢٠١٠منظمة العمل الدولية يف عام      
 النساء من العمالة حلماية صحتهن وسالمتهن لكنها ميكن         تستبعدتتضمن تدابري محائية معينة     
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.  املتصلة بـاألدوار اجلنـسانية     ية سوق العمل وتؤبد القوالب النمط     أن تعوق مشاركتهن يف   
 عالوة على إلغاء أي حكم مييز ضـد         )٧٣(اننيوطلبت جلنة اخلرباء إىل النيجر تعديل تلك القو       

أما اللجنة املعنية بالقضاء على التمييز ضد املرأة فقـد حثـت            . )٧٤(النساء يف الوظيفة العامة   
 وأوصته  عمل،النيجر على ضمان التكافؤ بني النساء والرجال يف الفرص واملعاملة يف سوق ال            

  .)٧٥(على وجه اخلصوص بتدعيم مفتشية العمل الوطنية
، الحظت جلنة خرباء منظمة العمل الدولية أن مشروع قانون العمـل            ٢٠١٠ عام   ويف  -٣٢
 التخويـف أو     اجلنسي لكنها ال تشمل يف ما يبدو       لتحرشحتظر ا ) ٤٢املادة  ( مادة جديدة    خلأد

العداء أو اإلهانة يف العمل وطلبت إىل النيجر تعديل تلك املادة لضمان أن يشمل تعريف التحرش                
  .)٧٦(٢٠٠٢وحظره مجيع اجلوانب املشار إليها يف مالحظتها العامة املقدمة يف عام اجلنسي 

   يف الضمان االجتماعي ويف مستوى معيشة الئقاحلق  -٧  
، أن  ٢٠٠١ق يف الغذاء، أثناء زيارته البلد يف عام         ـ املقرر اخلاص املعين باحل    الحظ  -٣٣

 ٤,٢ام األمن الغذائي وأن أكثـر مـن          يف املائة من السكان متأثرون بانعد      ٨٠ لىما يزيد ع  
 أثناء الزيارة اليت أجراها     اص،ووقف املقرر اخل  . )٧٧(ماليني شخص يعانون سوء التغذية املزمن     

فزهاء ثلث السكان يواجهون سوء تغذية حاد،       : ، على خطورة الوضع القائم    ٢٠٠٥يف عام   
زمة عن اجتاهات اقتصادية    وقد جنمت األ  .  بعض املناطق  يف بالفعل   جوعاًالضعفاء  بينما ميوت   

، لكن السبب األساسي يكمن يف انعـدام األمـن          واحداتية ونقائص هيكلية يف آن      وغري م 
وحث املقرر اخلـاص حكومـة      .  باألزمات الغذائية  لتأثر ل القابلية الذي يزيد     املنتشر الغذائي

ورية مـن   النيجر، إىل جانب احلكومات األخرى واملنظمات الدولية، على اختاذ إجراءات ف          
  .)٧٨(أجل احترام حق الغذاء ومحايته وإعماله يف النيجر

 ه رغم بقـاء   ، أعربت جلنة حقوق الطفل عن قلقها إذ الحظت أن         ٢٠٠٩ عام   ويف  -٣٤
 فـإن االهتمـام بتلـك       ،معدالت سوء التغذية احلاد واملزمن ووفيات األمهات مرتفعة جداً        

 إزاء ضعف أداء اخلدمات      انشغاهلا أيضاً   وأعربت اللجنة عن   ؛املسائل اخلطرية يبدو غري كاف    
الصحية من حيث يسر الوصول إليها واستعماهلا ومدى استعماهلا ونوعيتها، وإزاء املعتقدات            

. )٧٩(لـى الرعايـة الـصحية     حتد من قدرة األطفال على احلصول ع      الدينية اليت   أو  التقليدية  
ا أولوية وطنية وأن يوفر املـوارد       لتغذية باعتباره اوأوصت اللجنة بأن ينظر النيجر يف مسألة        

كما أوصته بتعزيز جهوده الراميـة إىل املـضي يف          . املناسبة لتنفيذ األنشطة املتصلة بالتغذية    
 وبتكثيف جهوده يف سبيل املـضي يف ختفـيض وفيـات            طفال،ختفيض وفيات الرضع واأل   

  .)٨٠(األمهات، ومبواصلة ما يبذله من جهود يف جمال التطعيم
 اليونيسيف بأن وفيات األطفال ال تزال تطـرح         أفادت،  ٢٠١٠يونيه  /ران حزي ويف  -٣٥

 ١٩,٨( بأن طفال من مخسة      ٢٠٠٨وتفيد الدراسات املنجزة يف عام      . مشكلة صحية كبرية  
ـ   إىل الرئيسية للوفاة،    األسباب تمثلوت. يتوىف قبل ربيعه اخلامس   ) يف املائة   يف  ا، جانب املالري
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وما زالت احلالة التغذوية لألطفال دون سن اخلامسة تثري         . اإلسهال وااللتهاب التنفسي احلاد   
فطفالن من مخسة يعانون سوء التغذية املزمن بسبب نقص الغذاء وفترات املرض            : قلقا شديداً 

  .)٨١(الطويلة، يف حني يتوىف طفل من عشرة بسبب سوء التغذية احلاد
دت اللجنة املعنية بالقضاء على التمييز ضد املرأة النيجر حتسني          ، ناش ٢٠٠٧ عام   ويف  -٣٦

، واعتمـاد بـرامج     تنظـيم األسـرة   توافر خدمات الصحة اجلنسية واإلجنابية، مبا يف ذلك         
 متيسرة التكلفة وتسهيل احلـصول عليهـا،        منع احلمل وسياسات لزيادة التعريف بأساليب     

  .)٨٢(والرضعوتنفيذ برنامج شامل للحد من وفيات األمهات 
 منظومة األمم املتحدة أن األوضاع الصحية يف النيجر علنت، أ٢٠١٠يوليه /ويف متوز  -٣٧

  السحايا املالريا والكولريا والتهاب   (املتوطنة املنقولة تتسم بتفشي العديد من األمراض الوبائية       
الدم وداء  ارتفاع ضغط   (، وبظهور أمراض غري منقولة      )اإليدز/ البشرية ناعةوفريوس نقص امل  

ويتفـاقم الوضـع    . قد ال يكون البلد مستعدا ملواجهتـها      ...)  السكري وأمراض السرطان  
 يف  ٣وال يتمتع سـوى     .  خطر اإلصابة باألمراض   حيالبضعف احلماية االجتماعية للسكان     
يف  خدمات رعاية األطفال والنـساء       ناويوفر البلد جما  . املائة من السكان بالتأمني من املرض     

غري أن من دواعي األسف أن هذه اخلدمات اجملانية ال تغطي فئـات             . ر الوالدة حاالت عس 
 البدنية املفتقرون إىل أيـة  ت وذوو اإلعاقاون واملتخلفون عقلياًنسضعيفة أخرى وبالتحديد امل   

  . )٨٣(مساعدة أخرى
 منظومة األمم املتحدة بأن احلصول على ماء الشرب         علنت، أ ٢٠١٠يوليه  /ويف متوز   -٣٨

. )٨٤( يف املائة من سكان النيجر على مـاء الـشرب          ٥٠غري كاف، إذ ال حيصل قرابة       يظل  
 تؤمن هلم الرفاه والتمتع بـصحة       ال ظروف معيشة األطفال والنساء      بأنوأفادت اليونيسيف   

، يف حني يعيش أكثر مـن نـصف         والقش من الطني    بيوتإذ يعيش معظم الناس يف      . جيدة
وال يزال نـصف    . ومرافق اإلصحاح املالئمة نادرة جداً    . كتظاظالاأماكن بالغة   السكان يف   

جتـري   بينمـا  معاجلة من اآلبار ومصادر أخرى شديدة اخلطر،         غريالسكان يستعملون مياه    
 اللجنة املعنية بالقضاء على التمييز ضد       وأعربت. )٨٥(أسلوب بدائي إدارة تصريف النفايات ب   

. قلـق مماثلـة   مشاعر   عن   )٨٧(٢٠٠٩عام   وجلنة حقوق الطفل يف      )٨٦(٢٠٠٧املرأة يف عام    
 بالقضاء على التمييز ضد املرأة النيجر اختاذ إجراءات منـها ضـمان             ملعنيةوناشدت اللجنة ا  

  . )٨٨(جنساين يف مجيع خطط واستراتيجيات احلد من الفقرإدخال منظور 

   يف التعليم ويف املشاركة يف حياة اجملتمع الثقافيةاحلق  -٨  
اللتحـاق   ل مجايلاملعدل اإل  منظومة األمم املتحدة أن      علنت، أ ٢٠١٠ يوليه/يف متوز   -٣٩

 يف املائة من األطفال املنتمني إىل فئـة األعمـار ذات            ٢,٥رسي ال يتجاوز    دقبل امل بالتعليم  
 سـنوات   ٧ثالثة تتراوح أعمارهم بني     كل  الصلة، يف حني ال يذهب إىل املدرسة طفل من          

املـدارس  ( املرحلة األوىل من التعليم الثـانوي        جخار ١٠ من   ل أطفا ٩ ويبقى.  سنة ١٢و
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املعاهـد  ( يف املائة من أطفال النيجر إىل املرحلة الثانيـة منـه             ٢ويصل أقل من    ) اإلعدادية
  . )٨٩(ويزداد الضغط على نظام التعليم بفعل النمو الدميغرايف القوي). الثانوية
 األريـاف   تتـع فتيـا   مت صففر:  من ناحية اإلنصاف    أيضاً ريةكبصعوبة  وتوجد    -٤٠

 من  االنتقال التباينات عند    شتدوت.  حمدودة للغاية  الفقريات بإعمال حقهن يف التعليم األساسي     
إىل املرحلة الثانية من التعلـيم  )  يف املائة من التالميذ ٤٣حيث متثل الفتيات    (التعليم االبتدائي   

  .)٩٠() يف املائة من التالميذ٣٨(الثانوي 
 الوالدين عن تسجيل بناهتم يف املدارس حبكـم         إحجامباينات إما إىل     هذه الت  وُتعزى  -٤١

وإما إىل افتقار املـدارس     ) الزواج املبكر واألعمال املرتلية    (املفروض عليهن الدور االجتماعي   
لآلمـال   الربامج التعليميـة     حتقيق وعدم   بعدها الشديد  يف غالب األحيان بسبب      جلاذبيةإىل ا 

. وتظل األمية عائقا كبريا أمـام التنميـة       .  وخماطر التعرض للعنف   بقدر كاف املعقودة عليها   
 يف  ٢٨ يف املائة من النساء مقابل       ١٢وتبلغ نسبة القادرين على قراءة وكتابة نص بسيط حنو          

  .)٩١( على التحاق البنات باملدارسساعداملائة من الرجال، وهو ما ال ي
د من األطفال تعليمهم االبتدائي وهم      إذ ينهي العدي  : ة جداً ـ التعليم رديئ  ةـونوعي  -٤٢
فعلى . التغطيةالسريع يف   توسع  ال اخنفاض النوعية هذا إىل      ويعزى. القراءة والكتابة يعرفون  ال  

 هيعاد صنعها منمن اخلُص الذي     يف املائة من الفصول الدراسية       ٥٠ثال ال احلصر تبىن     ملسبيل ا 
 مـن   وكثرياً ما يعانون  سني بعقود مؤقتة     يف املائة من املدر    ٩٠يعمل  كل سنة بعد احلصاد، و    

  .)٩٢( مما يفسر غياهبم املتواتر،ظروف عملهمعدم الرضا عن ضعف مستواهم الدراسي و
 وجلنـة   )٩٣(٢٠٠٧ اللجنة املعنية بالقضاء على التمييز ضد املرأة يف عـام            وأعربت  -٤٣

ـ مشاعر عن )٩٥(٢٠١٠ واليونيسيف يف عام     )٩٤(٢٠٠٩حقوق الطفل يف عام      . ق مماثلـة  قل
وأوصت جلنة حقوق الطفل بأن يرتقي النيجر بنوعية التعليم وأن يتخذ مجيع التدابري الالزمة              

 كما أوصت بالتصدي للتباينات مبزيـد مـن الفعاليـة،           ،لضمان إكمال األطفال تعليمهم   
ي، وبتمديـد   لزام عن جمانية التعليم اإل     فضالً احلكومي التمويل الكايف لنظام التعليم      مانوبض

فرص احلصول على التعلـيم     ي فترة أطول من السنوات الست احلالية، وبزيادة         لزامالتعليم اإل 
  . )٩٦(قبل املدرسي

   والشعوب األصليةاألقليات  -٩  
ـ ، نظرت جلنة القضاء على التمييز العنـصري يف          ٢٠٠٩سبتمرب  /يف أيلول   -٤٤ سائل امل
ليورانيوم اليت تقوم هبا شركة حكومية أنشطة استخراج ابالتأثري السليب الذي يدعي أن   تصلة  امل

وقررت اللجنة توجيه رسـائل     . يف األراضي التقليدية لشعب الطوارق النيجري     حتدثه  أجنبية  
 عن هذا املوضوع وعن التدابري املتخذة للحصول وماتإىل النيجر وإىل دولة أخرى لطلب معل 

ـ     من اجملتمعات املتأثرة   على موافقة مستنرية مسبقة    شطة اجلاريـة واملقـررة      خبـصوص األن
، قـدم النيجـر     ٢٠٠٩ديـسمرب   /ويف كانون األول  . )٩٧(الستخراج املوارد يف هذه املنطقة    
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، طلبت اللجنة من النيجـر موافاهتـا مبعلومـات          ٢٠١٠مارس  /ويف آذار . معلومات متابعة 
  العديد من املكلفني بواليات يف إطار اإلجراءات اخلاصة قد وجهوا أيضا           وكان. )٩٨(إضافية

 ردتو. )٩٩(٢٠٠٧أكتوبر  / تشرين األول  ١٠ الشأن يف    ذاإىل حكومة النيجر رسالة ادعاء هب     
  . )١٠٠(٢٠٠٧ديسمرب / كانون األول٦احلكومة على الرسالة وقدمت معلومات تكميلية يف 

مـن  موجهة   حالة شعب الطوارق موضوع رساليت ادعاء أخريني إحدامها          وكانت  -٤٥
من املقرر  موجهة   واألخرى   ٢٠٠٨يف عام   اإلعدام بإجراءات موجزة    املقرر اخلاص املعين حباالت     

. )١٠١(٢٠٠٩  يف عـام    حقوق اإلنسان واحلريات األساسية للشعوب األصلية      ةاخلاص املعين حبال  
  . )١٠٢(وردت حكومة النيجر على هاتني الرسالتني أيضاً

   والالجئون وملتمسو اللجوءاملهاجرون  -١٠  
 مـشاكل   جهمنظومة األمم املتحدة بأن النيجر، إذ يوا      ت   أفاد ،٢٠١٠يوليه  /يف متوز   -٤٦

 فقاً الستقبال عدد كبري من املهاجرين وإعادة إدماجهم و        الزمةالتنمية، يفتقر إىل اإلمكانات ال    
 إىل  حداهاغري أن سعي احلكومة إىل زيادة الفعالية يف إدارة اهلجرة           . املنطبقةللمعايري الدولية   

  .)١٠٣(صياغة سياسة للهجرةل ٢٠٠٧ الوزارات يف عام تشكيل جلنة مشتركة بني
، أوصت مفوضية األمم املتحدة لشؤون الالجئني بأن يكفل         ٢٠١٠يوليه  /ويف متوز   -٤٧

 تسبق  إىل طول عملية التحقيق اليت وسرعة فيما يتصل باللجوء، نظراًعاليةالنيجر إجراء أكثر ف
 احلكومة باستعراض شـامل     تقوم بأن   اًوأوصت املفوضية أيض  . )١٠٤( يف طلبات اللجوء   تالب

سـيما مبـنح     حاالت انعدام اجلنسية وختفيضها، النعللتشريعات والسياسات الوطنية بغية م  
األطفال املولودين يف إقليم البلد اجلنسية النيجرية وبتعديل األحكام التشريعية لضمان املساواة            

 املفوضية وأوصت. )١٠٥(واالحتفاظ هبابني الرجال والنساء يف احلصول على اجلنسية وتغيريها         
 يف صفوف احملاميـد مبـنح اجلنـسية    تملةأيضا بأن يسّوي النيجر حاالت انعدام اجلنسية احمل 

  .)١٠٦(للراغبني يف أن يصبحوا من مواطين النيجر

  خلياً دااملشردون  -١١  
ـ        ٢٠١٠يوليه  / متوز يف  -٤٨ ة غـري  ، أفاد فريق منظومة األمم املتحدة بأن السلطات العام

 حدة األزمات الغذائية ونزوح سـكان        سوءاً زيدها، وهي حالة ي   ملمة حبالة املشردين داخلياً   
 مفوضية األمم املتحدة    أوصت،   أيضاً ٢٠١٠يوليه  /ويف متوز . )١٠٧(األرياف إىل املدن الكبرية   

ة لشؤون الالجئني بأن تتخذ حكومة النيجر تدابري يف سبيل تعزيز محاية حقوق اإلنسان اخلاص  
 املأمونة العائدين، من خالل منحهم حق العودة الطوعية و        حالة، ال سيما يف     باملشردين داخلياً 

ممتلكـات  أموال وما ُسلبوا من ) كانقدر اإلم(ومساعدة املشردين العائدين على أن يستردوا    
  .)١٠٨(عندما ُشردوا
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  اإلجنازات وأفضل املمارسات والتحديات والعقبات  - ثالثاً  
، أصدرت مفوضية حقوق اإلنسان بيانا جاء فيه أن احلالة          ٢٠٠٨مايو  /أيار ٢٣يف    -٤٩

 عند بدء التمـرد     ٢٠٠٧فرباير  /يف مشايل النيجر مل تعرف االستقرار منذ شباط       العامة  األمنية  
ومنذ ذلك احلني، اعتادت املنطقة نسبياً على نصب     . املسلح للحركة النيجرية من أجل العدالة     

الطرقات وأخذ الرهائن   تلغيم  سلحة وعمليات االختطاف واالغتياالت و     امل لغاراتالكمائن وا 
  .)١٠٩(وغري ذلك من أعمال العنف

، أعربت جلنة حقوق الطفل عن قلقها إزاء استمرار الرتاع املـسلح            ٢٠٠٩ويف عام     -٥٠
  وضـعفاً فقـراً مشال البلد، وهو نزاع ُيتوقع أن يزيد إفقار الشعوب القبليـة الـيت تعـاين              

  .)١١٠(مزمنني
، كمـا كـان   ، أفادت اليونيسيف بأن النيجر يعاين أيضاً   ٢٠١٠يونيه  /ويف حزيران   -٥١

ة اهلـش حالة األطفال الغذائيـة     ؤدي إىل تفاقم    ، تأثريات أزمة غذائية ت    ٢٠٠٥احلال يف عام    
وتسبب اقتران الفقر باألزمة الغذائية يف نزوح سكان املناطق املتأثرة، ال سيما النساء             . بالفعل
 مواردوعالوة على ذلك، اسُتنفدت     . ، حنو املراكز احلضرية    املتزوجات الاليت يعلن أطفاالً    غري

البلد الطبيعية على مدى األعوام الثالثني املاضية نتيجة لتأثريات منو السكان وتغري املناخ يف آن    
ـ    املتكررة يف   وقد أذكت هذه احلالة حدة األزمات الغذائية        . واحد ع أن  البلد وميكن يف الواق

  .)١١١(تقوض احتماالت بقاء األجيال املقبلة
 يف اً مهماً تقدمحيرز منظومة األمم املتحدة بأن النيجر ت، أفاد٢٠١٠يوليه /ويف متوز  -٥٢

جمال الدفاع عن حقوق اإلنسان وتعزيزها، على الرغم من التحوالت املؤسسية والـسياسية             
 النيجر يف هذا اجملال، ومنها علـى وجـه          بيد أن عوامل كثرية تعوق أداء     . )١١٢(اليت مير هبا  

التحديد االفتقار إىل خطة وطنية حلقوق اإلنسان وأخـرى للتثقيـف يف جمـال حقـوق                
  .)١١٣(اإلنسان

  األولويات واملبادرات وااللتزامات الوطنية الرئيسية  - رابعاً  

  توصيات حمددة للمتابعة    
  حكومة النيجر بأمور منـها        منظومة األمم املتحدة   ت، أوص ٢٠١٠يوليه  /يف متوز   -٥٣

مواصلة توعية السكان حبقوقهم وواجباهتم، وتدوين القوانني العرفية هبدف إلغاء ما يتناىف منها 
واملعايري الدولية حلقوق اإلنسان، وسحب حتفظاته على اتفاقية القضاء على مجيـع أشـكال              

  . )١١٤(جرة غري القانونيةالتمييز ضد املرأة، وتنظيم محالت للتوعية باملخاطر املرتبطة باهل
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  بناء القدرات واملساعدة التقنية -خامساً 
   .ال ينطبق

 Notes 

 1 Unless indicated otherwise, the status of ratifications of instruments listed in the table may be found 
in Multilateral Treaties Deposited with the Secretary-General: Status as at 1 April 2009 
(ST/LEG/SER.E/26), supplemented by the official website of the United Nations Treaty Collection 
database, Office of Legal Affairs of the United Nations Secretariat, http://treaties.un.org/.  

 2 The following abbreviations have been used for this document: 
  ICERD  International Convention on the Elimination of All Forms of Racial  

   Discrimination 
  ICESCR   International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights 
  OP-ICESCR Optional Protocol to ICESCR 
  ICCPR   International Covenant on Civil and Political Rights 
  ICCPR-OP 1  Optional Protocol to ICCPR 
  ICCPR-OP 2  Second Optional Protocol to ICCPR, aiming at the abolition of the death 

   penalty 
  CEDAW   Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against 

   Women 
  OP-CEDAW  Optional Protocol to CEDAW 
  CAT   Convention against Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading  

   Treatment or Punishment 
  OP-CAT   Optional Protocol to CAT 
  CRC   Convention on the Rights of the Child 
  OP-CRC-AC  Optional Protocol to CRC on the involvement of children in armed conflict 
  OP-CRC-SC  Optional Protocol to CRC on the sale of children, child prostitution and child 

   pornography 
  ICRMW   International Convention on the Protection of the Rights of All Migrant 

Workers and  Members of Their Families 
  CRPD  Convention on the Rights of Persons with Disabilities 
  OP-CRPD O ptional Protocol to the Convention on the Rights of Persons with Disabilities 
  CED  International Convention for the Protection of All Persons from Enforced 

   Disappearance  
 3 Objections by Denmark, Finland, Norway and Sweden. 
 4 Adopted by the General Assembly in its resolution 63/117 of 10 December 2008. Article 17, 

paragraph 1, of OP-ICESCR states that “The present Protocol is open for signature by any State that 
has signed, ratified or acceded to the Covenant.”  

 5 Protocol to Prevent, Suppress and Punish Trafficking in Persons, Especially Women and Children, 
supplementing the United Nations Convention against Transnational Organized Crime.  

 6 1951 Convention relating to the Status of Refugees and its 1967 Protocol, 1954 Convention relating 
to the status of Stateless Persons and 1961 Convention on the Reduction of Statelessness.  

 7 Geneva Convention for the Amelioration of the Condition of the Wounded and Sick in Armed Forces 
in the Field (First Convention); Geneva Convention for the Amelioration of the Condition of 
Wounded, Sick and Shipwrecked Members of Armed Forces at Sea (Second Convention); 
Convention relative to the Treatment of Prisoners of War (Third Convention); Convention relative to 
the Protection of Civilian Persons in Time of War (Fourth Convention); Protocol Additional to the 
Geneva Conventions of 12 August 1949, and relating to the Protection of Victims of International 
Armed Conflicts (Protocol I); Protocol Additional to the Geneva Conventions of 12 August 1949, and 
relating to the Protection of Victims of Non-International Armed Conflicts (Protocol II); Protocol 
Additional to the Geneva Conventions of 12 August 1949, and relating to the Adoption of an 
Additional Distinctive Emblem (Protocol III). For the official status of ratifications, see Federal 
Department of Foreign Affairs of Switzerland, at www.eda.admin.ch/eda/fr/home/topics/intla/ 
intrea/chdep/warvic.html.  
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 8 International Labour Organization Convention No. 29 concerning Forced or Compulsory Labour; 
Convention No. 105 concerning the Abolition of Forced Labour, Convention No. 87 concerning 
Freedom of Association and Protection of the Right to Organise; Convention No. 98 concerning the 
Application of the Principles of the Right to Organise and to Bargain Collectively; Convention No. 
100 concerning Equal Remuneration for Men and Women Workers for Work of Equal Value; 
Convention No. 111 concerning Discrimination in Respect of Employment and Occupation; 
Convention No. 138 concerning Minimum Age for Admission to Employment; Convention No. 182 
concerning the Prohibition and Immediate Action for the Elimination of the Worst Forms of Child 
Labour.  

 9 Concluding observations of the Committee on the Elimination of Discrimination against Women 
(CEDAW/C/NER/CO/2), para. 9.  

 10 CEDAW/C/NER/CO/2, para. 10.  
 11 Concluding observations of the Committee on the Rights of the Child (CRC/C/NER/CO/2), para. 10.  
 12 CEDAW/C/NER/CO/2, para. 12.  
 13 CEDAW/C/NER/CO/2, para. 16.  
 14 Rapport de l’Equipe de Pays du Système des Nations Unies au Niger pour l’Examen Périodique 

Universel, juillet 2010, paras. 6–8.  
 15 UNICEF submission to the UPR on Niger, para. 22. 
 16 For the list of national human rights institutions with accreditation status granted by the International 

Coordinating Committee of National Institutions for the Promotion and Protection of Human Rights 
(ICC), see A/HRC/13/45, annex I.  

 17 A/65/XX (21907), forthcoming OHCHR report to 65th General Assembly.  
 18 CEDAW/C/NER/CO/2, para. 21.  
 19 CEDAW/C/NER/CO/2, para. 22.  
 20 The following abbreviations have been used for this document: 
  CERD Committee on the Elimination of Racial Discrimination 
  CEDAW  Committee on the Elimination of Discrimination against Women 
  CRC Committee on the Rights of the Child 
 21 CRC/C/NER/CO/2, para. 82. 
 22 E/CN.4/2002/58/Add.1.  
 23 A/60/350 and E/CN.4/2006/44. 
 24 The questionnaires referred to are those reflected in an official report by a special procedure mandate 

holder issued between 1 January 2006 and 30 June 2010. Responses counted for the purposes of this 
section are those received within the relevant deadlines, and referred to in the following documents: 
(a) E/CN.4/2006/62, para. 24, and E/CN.4/2006/67, para. 22; (b) A/HRC/4/23, para. 14; (c) 
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 34 CRC/C/NER/CO/2, para. 59.  
 35 CRC/C/NER/CO/2, para. 60.  
 36 ILO Committee of Experts on the Application of Conventions and Recommendations, Individual 

Observation concerning Forced Labour Convention, 1930 (No. 29), 2008, Geneva, doc. No. 
(ILOLEX) 062008NER029, paras. 1–5.  

 37 CRC/C/NER/CO/2, para. 34.  



A/HRC/WG.6/10/NER/2 

GE.10-16977 18 

 38 CRC/C/NER/CO/2, para. 78.  
 39 CRC/C/NER/CO/2, para. 79.  
 40 CEDAW/C/NER/CO/2, para. 26.  
 41 ILO Committee of Experts on the Application of Conventions and Recommendations, Individual 

Observation concerning Worst Forms of Child Labour Convention, 1999 (No. 182), 2008, Geneva, 
doc. No. (ILOLEX) 062008NER182, paras. 2–3.  

 42 CRC/C/NER/CO/2, para. 77.  
 43 ILO Committee of Experts on the Application of Conventions and Recommendations, Individual 

Observation concerning Worst Forms of Child Labour Convention, 1999 (No. 182), 2008, Geneva, 
doc. No. (ILOLEX) 062008NER182, paras. 7–8.  

 44 CRC/C/NER/CO/2, para. 75.  
 45 CRC/C/NER/CO/2, para. 37.  
 46 CRC/C/NER/CO/2, paras. 38 and 40.  
 47 CRC/C/NER/CO/2, para. 72.  
 48 ILO Committee of Experts on the Application of Conventions and Recommendations, Individual 

Observation concerning Worst Forms of Child Labour Convention, 1999 (No. 182), 2008, Geneva, 
doc. No. (ILOLEX) 062008NER182, paras. 4–6.  

 49 CRC/C/NER/CO/2, para. 73.  
 50 ILO Committee of Experts on the Application of Conventions and Recommendations, Individual 

Observation concerning Worst Forms of Child Labour Convention, 1999 (No. 182), 2008, Geneva, 
doc. No. (ILOLEX) 092008NER182, para. 5.  

 51 Rapport de l’Equipe de Pays du Système des Nations Unies au Niger pour l’Examen Périodique 
Universel, juillet 2010, para. 45.  

 52 CRC/C/NER/CO/2, para. 80.  
 53 CRC/C/NER/CO/2, para. 81.  
 54 CEDAW/C/NER/CO/2, para. 14.  
 55 CRC/C/NER/CO/2, para. 25.  
 56 UNICEF submission to the UPR on Niger, para. 8.  
 57 CRC/C/NER/CO/2, para. 26.  
 58 CRC/C/NER/CO/2, para. 61.  
 59 CEDAW/C/NER/CO/2, para. 34.  
 60 CRC/C/NER/CO/2, para. 35.  
 61 CRC/C/NER/CO/2, para. 36.  
 62 CRC/C/NER/CO/2, para. 49.  
 63 CRC/C/NER/CO/2, para. 50.  
 64 A/HRC/7/14/Add.1, paras. 466 and 468.  
 65 Rapport de l’Equipe de Pays du Système des Nations Unies au Niger pour l’Examen Périodique 

Universel, juillet 2010, paras. 60–61.  
 66 CRC/C/NER/CO/2, para. 23.  
 67 CRC/C/NER/CO/2, para. 24.  
 68 ILO Committee of Experts on the Application of Conventions and Recommendations, Individual 

Direct Request concerning Abolition of Forced Labour Convention, 1957 (No. 105), 2008, Geneva, 
doc. No. (ILOLEX) 092008NER105, para. 5.  

 69 CEDAW/C/NER/CO/2, para. 27.  
 70 CEDAW/C/NER/CO/2, para. 28.  
 71 CEDAW/C/NER/CO/2, para. 31.  
 72 ILO Committee of Experts on the Application of Conventions and Recommendations, Individual 

Direct Request concerning Discrimination (Employment and Occupation) Convention, 1958 (No. 
111), 2010, Geneva, doc. No. (ILOLEX) 092010NER111, para. 4.  

 73 ILO Committee of Experts on the Application of Conventions and Recommendations, Individual 
Direct Request concerning Discrimination (Employment and Occupation) Convention, 1958 (No. 
111), 2010, Geneva, doc. No. (ILOLEX) 092010NER111, para. 4.  

 74 ILO Committee of Experts on the Application of Conventions and Recommendations, Individual 
Direct Request concerning Equal Remuneration Convention, 1951 (No. 100), 2010, Geneva, doc. No. 
(ILOLEX) 092010NER100, para. 1.  

 75 CEDAW/C/NER/CO/2, para. 32.  
 76 ILO Committee of Experts on the Application of Conventions and Recommendations, Individual 

Direct Request concerning Discrimination (Employment and Occupation) Convention, 1958 (No. 



A/HRC/WG.6/10/NER/2 

19 GE.10-16977 

111), 2010, Geneva, doc. No. (ILOLEX) 092010NER111, para. 1.  
 77 E/CN.4/2002/58/Add.1, paras. 1–3.  
 78 A/60/350, paras. 9–16. See also E/CN.4/2006/44, paras. 13–16 and A/61/306, para. 18.  
 79 CRC/C/NER/CO/2, para. 55.  
 80 CRC/C/NER/CO/2, para. 56.  
 81 UNICEF submission to the UPR on Niger, paras. 10–11.  
 82 CEDAW/C/NER/CO/2, para. 34.  
 83 Rapport de l’Equipe de Pays du Système des Nations Unies au Niger pour l’Examen Périodique 

Universel, juillet 2010, para. 19.  
 84 Rapport de l’Equipe de Pays du Système des Nations Unies au Niger pour l’Examen Périodique 

Universel, juillet 2010, para. 22.  
 85 UNICEF submission to the UPR on Niger, para. 14.  
 86 CEDAW/C/NER/CO/2, para. 35.  
 87 CRC/C/NER/CO/2, para. 64.  
 88 CEDAW/C/NER/CO/2, para. 36.  
 89 Rapport de l’Equipe de Pays du Système des Nations Unies au Niger pour l’Examen Périodique 

Universel, juillet 2010, para. 32.  
 90 Rapport de l’Equipe de Pays du Système des Nations Unies au Niger pour l’Examen Périodique 

Universel, juillet 2010, para. 33.  
 91 Rapport de l’Equipe de Pays du Système des Nations Unies au Niger pour l’Examen Périodique 

Universel, juillet 2010, para. 34.  
 92 Rapport de l’Equipe de Pays du Système des Nations Unies au Niger pour l’Examen Périodique 

Universel, juillet 2010, para. 35.  
 93 CEDAW/C/NER/CO/2, para. 30.  
 94 CRC/C/NER/CO/2, para. 66.  
 95 UNICEF submission to the UPR on Niger, para. 21.  
 96 CRC/C/NER/CO/2, para. 67.  
 97 A/64/18, para. 25.  
 98 See letter: http://www2.ohchr.org/english/bodies/cerd/docs/early_warning/Niger12032010.pdf.  
 99 A/HRC/7/21/Add.1, paras. 41–44, A/HRC/7/5/Add.1, para. 81, A/HRC/9/9/Add.1, paras. 358–366, 

A/HRC/9/22/Add.1, paras. 16–19, A/HRC/7/11/Add.1, para. 37.  
 100 A/HRC/9/9/Add.1, paras. 367–374, A/HRC/9/22/Add.1, paras. 20–27, A/HRC/12/26/Add.1, paras. 

41–46, A/HRC/12/34/Add.1, paras. 302–329.  
 101 A/HRC/12/34/Add.1, paras. 296–301, A/HRC/11/2/Add.1, pp. 280–285.  
 102 A/HRC/12/34/Add.1, para. 329 and A/HRC/11/2/Add.1, pp. 285–288.  
 103 Rapport de l’Equipe de Pays du Système des Nations Unies au Niger pour l’Examen Périodique 

Universel, juillet 2010, paras. 52–54.  
 104 UNHCR submission to the UPR on Niger, p. 2.  
 105 UNHCR submission to the UPR on Niger, pp. 3–4.  
 106 UNHCR submission to the UPR on Niger, p. 3.  
 107 Rapport de l’Equipe de Pays du Système des Nations Unies au Niger pour l’Examen Périodique 

Universel, juillet 2010, para. 55.  
 108 UNHCR submission to the UPR on Niger, p. 3.  
 109 Statement issued by OHCHR on 23 May 2008.  
 110 CRC/C/NER/CO/2, para. 68.  
 111 UNICEF submission to the UPR on Niger, para. 4.  
 112 Rapport de l’Equipe de Pays du Système des Nations Unies au Niger pour l’Examen Périodique 

Universel, juillet 2010, para. 63.  
 113 Rapport de l’Equipe de Pays du Système des Nations Unies au Niger pour l’Examen Périodique 

Universel, juillet 2010, paras. 64 et 67.  
 114 Rapport de l’Equipe de Pays du Système des Nations Unies au Niger pour l’Examen Périodique 

Universel, juillet 2010, paras. 30, 46, 51 et 58. 

     

 


