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 حقوق اإلنسان مجلس
 العامل المعني باالستعراض الدوري الشامل الفريق

 الدورة الرابعة والعشرون
    2016كانون الثاين/يناير   18-29

أعدته مفوضية األمم المتحددة السدامية لحقدوق اإلنسدان  تجميع للمعلومات  
 5 والفقرة 5/1مجلس حقوق اإلنسان  ( من مرفق قرارب)15 للفقرة وفقا  

 16/21من مرفق قرار المجلس 
 

 النيجر  
  

ملعاهـدات ااجرـراتات اصا،ـ   هذا التقرير جتميع للمعلومات الواردة يف تقـارير هياـات ا  
تقــارير مضــوم األمــم املتحــدة  يف ذلــا املظاتــات االتعليقــات الــواردة مــمل الدالــ  املعنيــ   ايف مبــا

غــذ ذلــا مــمل األــاامل األمــم املتحــدة الرةيــ  ذات ال ــل   االتقريــر  اجنســان  ايف الســامحل وقــو 
داً باوــد األى ـــد لعــدد الجلمـــات  الظنــظل الـــد الــن  الجامـــز  مقــديف يف لـــجز مــور  تقي ـــ

اىرتااـات مـمل  ارهـات نتـر  ا يُررد العودة إىل الوألاامل املررعيـ   ا  يتمـممل التقريـر  يـ   رات  ا
يـرد منهـا يف التقـارير االنيانـات العلنيـ  ال ـادرة اـمل    وقـو  اجنسـان فـظا مـااملضوضي  السامي

املضوضـــي   اهـــو يتنـــع هيجـــز املنـــادا التوريهيـــ  العامـــ  الـــن ااتمـــدها  لـــ  اقـــو  اجنســـان يف 
اىد ذُكرت الد حنو منهجحل يف اوالحل هناي  الن  مرارع املعلومـات الـواردة   17/119 همقرر 

  الضرتة تلا يف ادألت الن االتطورات ا ستعرام داري  التقرير إاداد يف اُراايتيف التقرير  
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 األساسية واإلطارالمعلومات  -أوال   
 

 (1)نطاق االلتزامات الدولية -ألف 
 

 (2)المعاهدات الدولية لحقوق اإلنسان -1 

  
 مل ي د  اليها/مل تقنز بعد ا ستعراماجرراتات املتخذة  السابق   ألنات اجلول اوال  يف  

الت ـــــــديمل  ا     
ا نمــــمايف  ا 

 اصظف 

ا تضاىيــ  الداليــ  للقمـــات الــد  يـــع  لــجا  التمييـــ  
 (1967العن ري )

العهــــــــــــد الـــــــــــــدا  اصـــــــــــــا  بـــــــــــــاوقو  ا ىت ـــــــــــــادي  
 (1986اا رتمااي  االثقافي  )

العهـــــد الــــــدا  اصــــــا  بــــــاوقو  املدنيــــــ  االسياســــــي  
(1986) 

الــد  يــع  لــجا  التمييــ  ضــد املــر ة اتضاىيــ  القمــات 
(1999) 

اتضاىيــ  مناهمــ  التعــذي  اغــذه مــمل ضــرا  املعاملــ  
)اتضاىيـــ  املهينـــ    ا العقوبـــ  القاســـي   ا الظإنســـاني   ا

 (1998)مناهم  التعذي ( 
 (1990اتضاىي  اقو  الطضز )

املتعلــمل الرباتوكــو  ا يتيــاري  تضاىيــ  اقــو  الطضــز 
األنضــا  ااســت ظ  األنضـــا  يف  بنيــع األنضــا  اب ـــات

 (2004) املواد اجبااي 
ــــــــ  تضاىيــــــــ   ا ــــــــ  وماي ــــــــع العمــــــــا  اقــــــــو  الدالي  ي

 (2009املهارريمل ا فراد  سرهم )
 (2008األلخا  ذاي اجااى  )اتضاىي  اقو  

ا تضاىيــــــــ  الداليــــــــ  ومايــــــــ   يــــــــع األلــــــــخا  مــــــــمل 
 (2007ا يتضات القسري )توىيع  

 تضاىيـــــــــــ  الرباتوكـــــــــــو  ا يتيـــــــــــاري 
 (2014مناهم  التعذي  )

الرباتوكـــــــــــو  ا يتيـــــــــــاري  تضاىيـــــــــــ  
اقـــــــــو  الطضــــــــــز املتعلــــــــــمل ب لــــــــــرا  
األنضـــــــــــا  يف الن ااـــــــــــات املســـــــــــلح  

(2012) 
ا تضاىيــــــــــ  الداليــــــــــ  ومايــــــــــ   يــــــــــع 
األلــــخا  مــــمل ا يتضــــات القســـــري 

(2015) 

الرباتوكــو  ا يتيــاري الثــاين 
امللحــــــــــــمل بالعهــــــــــــد الــــــــــــدا  
 اصـــــــــا  بــــــــــاوقو  املدنيــــــــــ 

 االسياسي 

تحضتـــــــــــات ال
ا/ ا 
 اظناتاج

اتضاىيــ  القمــات الــد  يــع  لــجا  التمييــ  ضــد املــر ة 
( 4)15) ( ا) ( ا5( ا)ا( ا)د2واد )حتضـــــــ   املـــــــ

(؛ اإاــظن  املــادة 1)29( ا)ز( ا )ج( ا)ه(1)16ا
5) () (1999) 

الرباتوكـــــــــــو  ا يتيـــــــــــاري  تضاىيـــــــــــ  
الــــــــــرا  ب املتعلــــــــــملاقـــــــــو  الطضــــــــــز 
اـــــــــــات املســـــــــــلح  ااألنضـــــــــــا  يف الن  

ســــــــــــمل )(  (2)3)إاــــــــــــظن  املــــــــــــادة 
 (2012) (سن  18الدنيا التجنيد 

 

إرـــــــــــــــــــــراتات 
الشـــــــــــــــــجاا  
االتحقيقـــــات 

رـــــــراتات ااج
(3)عارل ال

 

ــــدا   الرباتوكــــو  ا يتيــــاري األا  امللحــــمل بالعهــــد ال
 (1986اصا  باوقو  املدني  االسياسي  )

الرباتوكــــو  ا يتيــــاري  تضاىيـــــ  القمــــات الــــد  يـــــع 
 (2004) 8 لجا  التميي  ضد املر ة  املادة 
 (1998) 20اتضاىي  مناهم  التعذي   املادة 

الرباتوكـــــو  ا يتيـــــاري  تضاىيـــــ  اقـــــو  األلـــــخا  
 (2008) 6ذاي اجااى   املادة 

الرباتوكو  ا يتياري امللحمل بالعهـد 
الـــدا  اصـــا  بـــاوقو  ا ىت ـــادي  

 (2014اا رتمااي  االثقافي  )

ىيـــــــ  الداليـــــــ  للقمــــــــات ا تضا
الــــد  يــــع  لــــجا  التمييــــ  

 14العن ري  املادة 
الرباتوكــــــــــــــــــو  ا يتيــــــــــــــــــاري 
امللحــــــــــــمل بالعهــــــــــــد الــــــــــــدا  
اصــا  بــاوقو  ا ىت ــادي  
ـــــــــــــــ    اا رتماايـــــــــــــــ  االثقافي

 11ا 10املادتان 
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 مل ي د  اليها/مل تقنز بعد ا ستعراماجرراتات املتخذة  السابق   ألنات اجلول اوال  يف  

ا تضاىيــــــــ  الداليــــــــ  ومايــــــــ   يــــــــع األلــــــــخا  مــــــــمل      
 (2007ا يتضات القسري )توىيع  

ـــــــــــــدا    اصـــــــــــــا  العهـــــــــــــد ال
بــاوقو  املدنيـــ  االسياســـي   

 41املادة 
اتضاىيـــــ  مناهمـــــ  التعـــــذي   

 22ا 21املادتان 
الرباتوكــــــــــــــــــو  ا يتيــــــــــــــــــاري 
ــــــــــ  اقــــــــــو  الطضــــــــــز   تضاىي
املتعلــــــــــــــمل بــــــــــــــ ررات تقــــــــــــــد  

 الشجاا  
ا تضاىيـــــــــ  الداليـــــــــ  ومايـــــــــ  
اقــــــــــــــو   يــــــــــــــع العمــــــــــــــا  
  املهـــــــارريمل ا فـــــــراد  ســـــــرهم

 77ا 76 املادتان
مايـــــــــ  ا تضاىيـــــــــ  الداليـــــــــ  و

 يـــــــــــــع األلـــــــــــــخا  مـــــــــــــمل 
ا يتضـــات القســـري  املادتـــان 

   32ا 31
 صكوك دولية رئيسية أخرى ذات صلة -2 

  
 مل يُ د  اليها اجرراتات املتخذة بعد ا ستعرام السابق   ألنات اجلول اوال  يف  

الت ـــــديمل  ا     
ا نمــمايف  ا 

 اصظف 

 نتايف راما األساسحل للمحجم  اجلنااي  الدالي 
 (4)براتوكو  بالذمو

 (5)ا تضاىيات اصا،  بالظراني اادميحل اجلنسي 
ـــــــات رنيـــــــ  امل ريـــــــ     / غســـــــط   12اتضاىي

 (6)األا  االثايناجضافيان ابراتوكو ها  1949
مــــا  ا تضاىيـــات األساســــي  ملنتمــــ  العمــــز الداليــــ 

 (8)182ا 138ادا ا تضاىيتان رىم 

 ليماتضاىي  مجافح  التميي  يف  ا  التع

ــــــــ  منــــــــع ررميــــــــ  اجبــــــــادة   اتضاىي
 اجلمااي  ااملعاىن  اليها 

الرباتوكــــــــو  اجضــــــــايف الثالــــــــ  
ــــــــــــــ  لعــــــــــــــايف  ــــــــــــــات رني  تضاىي

1949(7) 

اتضاىيتـــا منتمـــ  العمـــز الداليـــ  
 (9)182ارىم  138رىم 

اتضاىيتـــا منتمـــ  العمـــز الداليـــ  
(10)189ارىم  169رىم 

 
  
رغــم  ه(  نــمضوضــي  لـ ان الظراــنيالظراــني )لشــ ان العليـا األمــم املتحــدة  ي مضوضــ فـادت  -1

 فقــد  بقــد النيجــر  (11)األاىل ســتعرام الــداري الشــامز االــن تلقاهــا النيجــر  ألنــات رولــ   التو،ــيات
انلنــت ناانــ  املضــوم   (12) يــع  لــجا  التمييــ  ضــد املــر ةالــد حتضتاتــه الــد اتضاىيــ  القمــات الــد 
هـود مـمل  رـز سـح  حتضتاتـه الـد اتضاىيـ  القمـات الـد السامحل وقو  اجنسان إىل النيجر بذ  ر

  (13) يع  لجا  التميي  ضد املر ة
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يف  ه لت اماتــ افقـاً ااتمـد   ن النيجـر  )الضريــمل القطـري( القطـري األمـم املتحـدة ا اـ  فريـمل -2
  مشــــرال القــــانون الــــذي عيــــ  الت ــــديمل الــــد ا تضاىيــــ  الداليــــ  (14) ألنــــات رولــــ  ا ســــتعرام األاىل

  (15)ماي   يع األلخا  ممل ا يتضات القسريو
  

 اإلطار الدستوري والتشريعي -باء 
 
رســد اــودة النيجــر إىل ايــاة دســتوري  ابــ ن  2010اــايف دســتور  فــاد الضريــمل القطــري بــ ن  -3

  (16)امل سسات الظزم  جرسات الدميقراني  اسيادة القانون ىد  ُنشات
يـواام بعـد ىوانينـه الوننيـ  مـع املضوم السامحل وقـو  اجنسـان  ن النيجـر مل   ناانا اتت  -4

فيمـــا يتعلـــمل ملقـــو  املـــر ة االطضـــز ســـيما     ال ـــجو  الداليـــ  وقـــو  اجنســـانمـــا ،ـــد  اليـــه مـــمل 
  (17)امناهم  العنودي  احمارب  الضقر

  تعريضـــاً للتمييـــ  بتمـــمني التشـــريعات النيجريـــالقمـــات الـــد التمييـــ  العن ـــري جلنـــ  ا ا،ـــت  -5
امبواتمـ  ىـانون العقوبـات مـع ا تضاىيـ  االعهـد الـدا  اصـا   (18)العن ري يتضمل مع  اجايف ا تضاىيـ 

  (19)باوقو  املدني  االسياسي  ااتضاىي  اقو  الطضز
  

 وتدابير السياسة العامةحقوق اإلنسان األساسية لالمؤسسي والبنية اإلطار  -جيم 
 
جلنـ   يف سـنيز إنشـاتنـذاا النيجـر ياجلهـود الـن قمات الد التميي  العن ري جلن  ال اتت  -6

الداليـــ  للم سســـات ا ألن جلنـــ  التنســـيمل اـــمل  ســـضه ت اربـــبيـــد  ن اللجنـــ  اننيـــ  وقـــو  اجنســـان  
  (20)اللجنـــ  الوننيـــ  ضـــممل الضاـــ   لـــ   مل تعتمـــد بعـــد تلـــا الوننيـــ  لتع يـــ  اقايـــ  اقـــو  اجنســـان

اللجنــ  الوننيــ  ب يــ   باجســرال يف ملــ  التقــارير الســنوي  ا،ــت جلنــ  القمــات الــد التمييــ  العن ــري ا 
اللجنـــ  الوننيـــ   تيســـذ نلـــ  ااتمـــاد هـــذه امل سســـ  مـــمل ى؛نـــز اللجنـــ  الداليـــ ؛ كمـــا  ا،ـــت بت ايـــد

يف  مبخ  ـات مهمــ  مــمل املي انيــ  تســمي اــا بتنضيــذ يطــ  املهــا الســنوي   ايا،ــ  ب نشــات فــرال اــا
  (21) يع منانمل النلد

  
 التعاون مع آليات حقوق اإلنسان -ثانيا   

 
مـــمل يطـــ  امـــز ينـــوي اضـــع النيجـــر  ن املضـــوم الســـامحل وقـــو  اجنســـان   ناانـــ اتـــت  -7

ا ن ا ســــتعرام  الشــــامز األاىلا ســــتعرام الــــداري  ألنــــات رولــــ  التو،ــــيات املقدمــــ   رــــز تنضيــــذ 
ميــــاديمل منهــــا مناهمــــ  العنوديــــ   اىــــد نوهــــت برغنــــ  اوجومــــ  يف الــــداري الشــــامز كــــان لــــه دار يف 

  (22)تممني يط  العمز  يع التو،يات املقدم  يف ا ستعرام
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 التعاون مع هيئات المعاهدات -ألف 
 

 التقاريرحالة تقديم  -1 
 

 هيا  املعاهدة
املظاتـــات اصتاميـــ  الـــواردة 

 يف ا ستعرام السابمل

 يـــــــرة تقريـــــــر ىـــــــديف 
ا ســـــــــتعرام منـــــــــذ 
 اال  اجبظغ  ير مظاتات يتامي  السابمل

جلنـــــــــ  القمـــــــــات الـــــــــد      
 التميي  العن ري

التقريــــــــر  2019ســــــــُيقديف يف اــــــــايف  2015  / غسط   2013 1998  / غسط  
اجلــــامع للتقريــــريمل الثــــاين االعشــــريمل 

 االثال  االعشريمل
اللجنــــ  املعنيــــ  بــــاوقو  
ا ىت ادي  اا رتماايـ  

 االثقافي 

ت ير تقد  التقريـر األا  منـذ اـايف  - - -
1990 

اللجنــــ  املعنيــــ  ملقــــو  
 اجنسان

تـ ير تقــد  التقريــر الثــاين منــذ اــايف  - - 1993 ذار/مارس 
1994 

اللجنـ  املعنيـ  بالقمـات 
 الد التميي  ضد املر ة

مل يُنتـــــــر بعـــــــد يف التقريـــــــر اجلـــــــامع  - 2015 2007 يار/مايو 
 للتقريريمل الثال  االرابع

ت ير تقد  التقريـر األا  منـذ اـايف  - - - جلن  مناهم  التعذي 
1999 

)الرباتوكو   2015 2009ا يران/يونيه  جلن  اقو  الطضز
ا يتيــــــاري املتعلــــــمل 
بنيع األنضا  اب ـات 
األنضـــا  ااســـت ظ  
األنضـــــــا  يف املـــــــواد 

 (2015اجبااي   

مل يُنتـــــــر بعـــــــد يف التقريـــــــر اجلـــــــامع  -
الثالــــ  إىل اصــــام ؛ للتقــــارير مــــمل 

االتقريــــــر األا  بشــــــ ن الرباتوكــــــو  
ا يتيــاري  تضاىيـــ  اقـــو  الطضـــز 
املتعلـــــــــــمل بنيـــــــــــع األنضـــــــــــا  اب ـــــــــــات 
األنضـــــــا  ااســـــــت ظ  األنضـــــــا  يف 
ــــ ؛ اتــــ ير منــــذ اــــايف  املــــواد اجبااي

تقــد  التقريــر األا  بشــ ن  2014
ـــــــــ   الرباتوكـــــــــو  ا يتيـــــــــاري  تضاىي
اقــــــــو  الطضــــــــز املتعلــــــــمل ب لــــــــرا  

 نضا  يف الن ااات املسلح األ
اتضاىيـــــ  قايـــــ  اقـــــو  
 يع العما  املهارريمل 

 ا فراد  سرهم

ت ير تقد  التقريـر األا  منـذ اـايف  - - -
2010 

ـــــــــــــــــــــ  اقـــــــــــــــــــــو   اتضاىي
األلـــــــــــــــــــــــــــــخا  ذاي 

 اجااى 

 مل يُنتر بعد يف التقرير األا  - 2015 -
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 المعاهدات الردود على طلبات المتابعة المحددة التي قدمتها هيئات -2 
 

 املظاتات اصتامي   
 

 مقديف يف املوضول  التاريخ املقرر هيا  املعاهدة
مركـــ  امل سســـ  الوننيـــ  وقـــو  اجنســـان؛  2016 جلن  القمات الد التميي  العن ري    

اقــــــــظت التوايـــــــــ  املتعلقـــــــــ  بالعنوديـــــــــ   
اتسوي  املنازاات بني اجلمااات اجألني ؛ 

 (23)اجنساناالتدري  يف  ا  اقو  

- 

  
 اــ  الضريــمل القطــري اجلهــود الــن ينــذاا النيجــر يف ســنيز تــدار  التــ يذ يف تقــد  التقــارير  -8

إاـــداد اإىـــرار  2010إىل هياـــات املعاهـــدات  اىـــد  تـــام إنشـــات جلنـــ  مشـــرتك  بـــني الـــوزارات يف اـــايف 
  انوهــت ناانــ  املضــوم (24)2015رات املعقــود يف نيســان/ بريز تقــارير كثــذة ااُتمــدت يف  لــ  الــوز 

  (25)السامحل وقو  اجنسان ب نشات هذه اللجن 
  ارهــت جلنــ  القمــات الــد التمييــ  العن ــري رســال  إنــذار منجــر اإرــرات 2010ايف اــايف  -9

اارز إىل النيجر بش ن اال  الطوارا ا ألـر اجلـعال النـواي النـارم اـمل اسـت ظ  اليورانيـويف يف  ـا  
  (26)النلد

  
 (27)التعاون مع اإلجراءات الخاصة -باء 

  
 اوال  الراهن  اوال   ألنات رول  ا ستعرام السابق  
 نعم   اُرهت داوة داام    

 العنودي  اومل يف ال ذات ال يارات املمطلع هبا
 - - ال يارات املوافمل اليها ممل اي  املند  

 الضقر املدىع - ال يارات املطلوب 
ُارهــــت إىل اوجومـــــ  رســــال  اااـــــدة  ألنــــات الضـــــرتة املشــــمول  با ســـــتعرام  اردت  ا داات االنداتات العارل الرداد الد رسااز 

 اوجوم  الد الرسال  
     تقارير املتابع  االنعثات

 التعاون مع مفوضية األمم المتحدة السامية لحقوق اإلنسان -جيم 
  
ـــــارة إىل النيجـــــر يف اـــــايف  رـــــرت ناانـــــ  املضـــــوم الســـــامحل وقـــــو  اجنســـــان  -10   (28)2012زي

 املست إرادة سياسي  فيما يتعلمل بتحسني األدات الد ،عيد تع ي  اقو  اجنسان اقايتها 
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تنفيدددال االلتزامدددات الدوليدددة لحقدددوق اإلنسدددانا مدددع مراعددداة القدددانون الددددولي  -ثالثا   
 اإلنساني الواجب التطبيق

 
 المساواة وعدم التمييز -ألف 

 
قـــررة اصا،ــ  املعنيـــ  ب لــجا  الـــر  املعا،ــرة  مبـــا يف ذلــا  ســـناهبا ااواىنهــا  بـــ ن  فــادت امل -11

النســات  اــظاًة الــد كــوهنمل األكثـــر تــ ألراً بــالضقر  مــا زلــمل يـــوارهمل نقــ  التمثيــز يف منا،ــ  ،ـــنع 
مــــا زالــــت الضــــر  املتااــــ  اــــمل للو،ــــو  إىل ســــو  العمــــز ااصــــدمات األساســــي  حمــــدادة  ا  القــــرار 
ــــمل يتعر  امــــا ضــــمل للحرمــــان مــــمل ايــــ  الو،ــــو  إىل ملجيــــ  األرم ااجر   اتنلــــ  نســــن  النســــات زل

يف املااــ  مــمل الررــا   اىــد ترارــع النيجــر مــمل  42.8يف املااــ  فقــق  مقارنــً  بنســن   18.2املتعلمــات 
  (29)2014يف م لر املساااة بني اجلنسني يف اايف  187إىل املرتن   151املرتن  
  (30)الظراـــني  ن النيجـــر ىنـــز   ألنـــات استعراضـــه الـــداري األا ا اتـــت مضوضـــي  لـــ ان  -12

التو،ــــيات املتعلقــــ  بتحســــني تشــــريعاته اسياســــاته اةارســــاته يف  ــــا  املســــاااة بــــني اجلنســــني امنــــع 
فمـــمل المـــراري املمـــحل يف  العنــ  اجلنســـاين اا ســـتجاب  إليـــه  ارغـــم اجلهـــود املنذالـــ  يف هـــذا ا ـــا  

  (31) ستجاب تع ي  تدابذ الوىاي  اا
ـــــــد التمييـــــــ  العن ـــــــري باجســـــــرال يف ااتمـــــــاد ىـــــــانون األســـــــرة  -13 ـــــــ  القمـــــــات ال ا ا،ـــــــت جلن

الــد تطنيقــه  االقيــايف يف اهن ذاتــه بتنضيــذ السياســ  اجلنســاني  الوننيــ  ايطــ  العمــز العشــري   االســهر
ســـــيما   ا ا،ــــت اللجنــــ   يمــــاً بتنتـــــيم قــــظت لتوايــــ  اامــــ  النــــاس  ا  2018-2008للضــــرتة 

  (33)  اىدمت ناان  املضوم السامحل وقو  اجنسان تو،ي  ةاألل (32)ال امات التقليديني االدينيني
الــددت املقــررة اصا،ـــ  املعنيــ  ب لــجا  الـــر  املعا،ــرة الــد ضـــرارة الت ــدي الــد ســـنيز  -14

ا ااملعتقــدات األالويــ  ملســ ل  التمييــ  املتجــذر ضــد العنيــد الســابقني ااملنحــدريمل مــمل العنيــد ال اــرا
ـــــواحل هبـــــذه  ـــــ ن يوا،ـــــز النيجـــــر إذكـــــات ال ـــــ   ا ا،ـــــت ب ـــــد ييي ـــــن تنطـــــوي ال ـــــ  ال التقليديـــــ  االديني

  اإضــاف  إىل ذلــا  اثــت النيجــر الــد تعــديز ىانونــه اجلنــااحل ب ضــاف  إلــارة ،ــر   إىل (34)القمــايا
  (35)اتر التميي  الد  ساس األ،ز

املعنيـ  بتطنيـمل ا تضاىيـات االتو،ـيات  ن ىـانون ا اتت جلن  يـربات منتمـ  العمـز الداليـ   -15
الـد  ساسـها الـدد العقوبـات املضراضـ  الـد  األسـنا  الـن ُ تـ ر التمييـ  العمز اجلديد اس ع ىاام 

  (36)املتورنني يف التميي 
  

 الحق في الحياة والحرية واألمن الشخصي -باء 
 
بعــــد الــــد الــــرغم مــــمل اجرادة السياســــي    فــــاد الضريــــمل القطــــري بــــ ن اقوبــــ  اجاــــدايف مل تُلــــ    -16

ــــذي عيــــ  للنيجــــر  ــــ  الوننيــــ  مل تنــــاى  بعــــد مشــــرال القــــانون ال للحجومــــ   كمــــا  اــــ   ن اجلمعي
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ا نمـــــــمايف إىل الرباتوكـــــــو  ا يتيـــــــاري الثـــــــاين امللحـــــــمل بالعهـــــــد الـــــــدا  اصـــــــا  بـــــــاوقو  املدنيـــــــ  
  (37)االسياسي 

رـــه انعـــدايف األمـــمل الـــد اـــداده ام ـــادر ضـــع  ا لـــار الضريـــمل القطـــري إىل  ن النيجـــر يوا -17
 يــر  مثــز التــوترات السياســي  املت ــل  بقــر  مواــد ا نتخابــات  اــظاًة الــد تركينــ  ســجاني  ي لــ  

فاىـــداا األمـــز  اهـــم لـــنا  معرضـــون للتعناـــ  ا  اليهـــا الشـــنا  غـــذ املتعلمـــني االعـــانلون اـــمل العمـــز
  ها ــت  مواــ  بوكــو 2015لــناف/فرباير    امنــذ(38)االتجنيــد لــد  اجلمااــات املســلح  العنيضــ 

  ا اـر  األمـني العـايف ملنتمـ  األمـم املتحـدة اـمل انشـ اله العميـمل (39)ارايف حمافتـات كثـذة يف النيجـر
  (40)إزات هذه ااجمات

ا لارت مضوضي  األمم املتحدة السـامي  وقـو  اجنسـان إىل مـا ارتجنتـه  مواـ  بوكـو اـرايف  -18
ا للمـــدنيني اهجـــويف الـــد  هـــداا مدنيـــ  حمميـــ  ااســـتخدايف ل نضـــا  يف مـــمل  امـــا  ىتـــز اايتطـــا

  (41) امـــا  القتـــا  اا غت ـــا  ا لـــجا   يـــر  مـــمل العنـــ  اجلنســـحل االتعـــذي   ا إســـاتة املعاملـــ 
ا ا،ــت املضوضــي  بــ ن يعــ ز النيجــر ايوســع رهــوده الراميــ  إىل قايــ  املــدنيني  مبــا يف ذلــا يف ســيا  

 فــادت املضوضـــي  بـــ ن مــمل الوارـــ  اةـــاذ تــدابذ يا،ـــ  ومايـــ  ضـــحايا   ا (42)امليــات ىمـــع التمـــرد
بوكــــو اــــرايف    ســــيما المــــحايا األنضــــا  اضــــحايا العنــــ  اجلنســــحل  اضــــمان ا ــــوام إىل اجلــــرب 

  (43)الجامز  مبا يف ذلا الدام النضسحل ا رتمااحل
العنـــ   ا اتـــت مضوضـــي  لـــ ان الظراـــني  ن الننـــات االنســـات املشـــردات يتعرضـــمل صطـــر -19

اجلنسحل ااجلنسـاين  اتوارـه منطقـ  ديضـا يطـراً يا،ـاً بسـن  االـ  الطـوارا  ا ا،ـت املضوضـي  بـ ن 
 ســمل النيجــر تنضيــذ اهليــات الراميــ  إىل منــع ذلــا العنــ  اا ســتجاب  إليــه اــمل نريــمل بنــات ىــدرات 

  (44)اجلهات الضاال  اوجومي  املخت  
ســنز ا نت ــاا للنســات االننــات الــظ  انُتهجــت ا ا،ــت مضوضــي  لــ ان الظراــني ب تااــ   -20

اقــو  اجنســان اصا،ــ  هبــمل  مبــا يف ذلــا بســن  العنــ  اجلنســحل  كمــا  ا،ــت باةــاذ تــدابذ مــمل 
  (45) رز الت دي لو،م المحايا

ا اتــت ناانــ  املضــوم الســامحل وقــو  اجنســان  ن العنــ  بــاملر ة  مبــا فيــه العنــ  املــادي  -21
  الــجعت الــد إاــادة النتــر يف القــوانني النيجريــ  (46)يــ ا  مقنــوً  يف ا تمــع االلضتــحل االنضســحل   

الــن ييــ  ضــد النســات ااألنضـــا   اتطنيــمل ىــوانني تتضــمل ا اجــايف اتضاىيـــ  القمــات الــد  يــع  لـــجا  
التمييــ  ضــد املــر ة  ب يــ  ىطــع دابــر العنــ  اجلنســحل جتــاه النســات ااألنضــا  اتشــويه األامــات التناســلي  

  (47)وي األنث
 ا الـــــ ااج ‘ ااهايــــا‘ا اتــــت املقــــررة اصا،ــــ  املعنيــــ  ب لــــجا  الــــر  املعا،ــــرة  ن ةارســــ   -22

  ا ا،ـــت املضوضـــي  بـــ ن (48)باصامســ  تقـــويف الـــد لــرات امـــر ة  ا فتـــاة ااســتعنادها حتـــت ىنـــال الــ ااج
  (49) تر النيجر ىانونًا تقاليد ال ااج املنجر  ا القسري
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اصا،ـــ  املعنيـــ  ب لـــجا  الـــر  املعا،ـــرة  ن النيجـــر يســـجز  الـــد نســـ  ا اتـــت املقـــررة  -23
  (50)يف املااــــ  مــــمل الننــــات دان ســــمل الثامنــــ  اشــــرة مت ارــــات 75زااج األنضــــا  يف العــــامل  فنحــــو 

ا فادت ب ن انعدايف املسـاااة يف اوـد األدل لسـمل الـ ااج يف القـانون املـدين  اهـو سـمل اصامسـ  اشـرة 
  ا ا،ــــت مضوضــــي  اقــــو  (51)ة لــــ ا د  يشــــجز يييــــ اً منالــــراً ضــــد الننــــاتللننـــات االثامنــــ  اشــــر 

  ا ا،ــت مضوضــي  لــ ان الظراــني بننــات ىــدرات (52)اجنســان ب نشــات  ليــ  جبطــا  الــ ااج القســري
  (53) يع اجلهات املعني  ممل  رز تع ي  قاي  النسات ااألنضا 

ــــ  املع -24 ــــ  يــــربات منتمــــ  العمــــز الدالي ــــات االتو،ــــيات  ن ا اتــــت جلن ــــمل ا تضاىي نيــــ  بتطني
  الــــد  يــــع التو،ــــيات املتعلقــــ  مبناهمــــ  (54)النيجــــر كــــان ىــــد اافــــمل  يف استعراضــــه الــــداري األا 

 للمـحايا يُقـدميف العنودي  اضمان  ن يجـون املتورنـون يف تلـا املمارسـات موضـول مظاقـ ة فعليـ ة ا ن
  (55)اوماي  ااجلرب

اصا،ــــ  املعنيــــ  ب لــــجا  الــــر  املعا،ــــرة بــــاصطوات الــــن اةــــذ ا اجومــــ  ااارتفــــت املقــــررة  -25
النيجـــــر يف ســـــنيز مناهمـــــ   لـــــجا  الـــــر  املعا،ـــــرة    ســـــيما إضـــــضات نـــــابع اجلرميـــــ  الـــــد  فعـــــا  

  ا ا،ـــــت بـــــ ن ُعـــــري النيجـــــر دراســـــً  ىطريـــــً  لـــــاملً  بشـــــ ن مـــــد  تضشـــــحل العنوديـــــ  (56)ا ســـــتعناد
ومايـــ  ااملســـاادة الـــن  تارهـــا المـــحايا  ايمـــع با ســـتناد إىل ااملمارســـات الشـــنيه  هبـــا ابشـــ ن ا

هــذه الدراســ  اســرتاتيجي  ايطــ  امــز اننيتــني مــمل  رــز القمــات الــد  يــع  لــجا  الــر  االتمييــ  
  (57)الد  ساس األ،ز

ا ا،ــت جلنــ  القمــات الــد التمييــ  العن ــري بــدما كــز اجرــراتات الراميــ  إىل حماربــ  الــر   -26
ـــــــ  ااقـــــــو  اجنســـــــان اكـــــــذلا يف يطـــــــ  العمـــــــز العشـــــــري  االعنوديـــــــ  يف  السياســـــــ  الوننيـــــــ  للعدال

  (58)2025-2016 للضرتة
انوهــت ناانــ  املضــوم الســامحل وقــو  اجنســان بااتمــاد ىــانونة ملنــع ا جتــار بالنشــر  لجنهــا  -27

لـر  املعا،ـرة   انلنـت املقـررة اصا،ـ  املعنيـ  ب لـجا  ا(59)ظلت ىلق  إزات استمرار ا جتـار باألنضـا 
توسيع نطا  تطنيمل الدراس  امل مع إرراؤها بشـ ن ا جتـار ب يـ  تمـمينها  يـع  لـجا  الـر  املعا،ـرة 

  ا فــــادت مضوضــــي  اقــــو  اجنســــان بــــ ن النيجــــر ااتمــــد يطــــ  امــــز اننيــــ  (60)اكــــذلا التقليديــــ 
  ا ا،ـــت (61)بالنشـــرملجافحـــ  ا جتـــار بالنشـــر ااهـــد بتنضيـــذها إىل الوكالـــ  الوننيـــ  ملجافحـــ  ا جتـــار 

املقررة اصا،  املعني  ب لجا  الـر  املعا،ـرة بـ ن يعتمـد النيجـر التعـديظت التشـريعي  الظزمـ  لمـمان 
  ا ا،ـت جلنـ  يـربات منتمـ  العمـز الداليــ  (62)اسـتضادة  يـع المـحايا مـمل تضعيـز الوكالـ  ا نشـطتها

يجــــر  يــــع اصطــــوات الظزمــــ  لمــــمان املعنيــــ  بتطنيــــمل ا تضاىيــــات االتو،ــــيات  يمــــاً بــــ ن يتخــــذ الن
  (63)مظاق  املتورنني يف ا جتار باألنضا  افرم اقوبات اليهم

اكانــت املقــررة اصا،ــ  املعنيــ  ب لــجا  الــر  املعا،ــرة ىــد  ُبل ــت ب نــه الــد الــرغم مــمل إاــراز  -28
ن يف  ســو  يســتخدمو  تقــديفة فــ ن معــد  انتشــار امــز األنضــا  يف النيجــر مــا زا  االيــاً ا ن األنضــا 

 لـــجا  امـــز األنضـــا     ســـيما يف ال رااـــ  ااصدمـــ  املن ليـــ   اُيســـتخدمون إىل اـــدة مـــا يف منـــارم 
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  ا فـــادت بـــ ن إرنـــار األنضـــا  الـــد التســـو  (64)الـــذه  التقليديـــ  ااملقـــالع امنـــارم امللـــي ااجلـــن 
يف النيجــر  اينــد  ذلــا انــدما ترســز اأُلســر  اااــد مــمل  ســو   لــجا  امــز األنضــا  ا كثرهــا تضشــياً 

  (65)ســـيما األا د  ايُطلـــمل الـــيهم إالطـــظ إ  إىل الجتاتيـــ  ب ـــرم تلقـــحل تعلـــيمة ىـــر ين  بناتهـــا   
ا ا،ـــت بـــ ن يت ـــد  النيجـــر الـــد ســـنيز ا ســـتعجا  إىل اـــا ت إرنـــار األنضـــا  الـــد التســـو   

يســــت لون األنضــــا   اتع يــــ  تنتــــيم املــــدارس اذلــــا بُســــُنز منهــــا مظاقــــ  املعلمــــني الــــدينيني الــــذيمل 
  انلنــــت جلنــــ  يــــربات منتمــــ  العمــــز الداليــــ  املعنيــــ  بتطنيــــمل (66)القر نيــــ   ب يــــ  منــــع تلــــا التــــاهرة

ا تضاىيــات االتو،ـــيات إىل النيجــر حتديـــد األنضـــا  إالطــظ إ ا ـــربيمل الـــد التســو  اانتشـــاام مـــمل 
  (67) ا تمعتلا اوا ت اضمان إاادة ت هيلهم اإدمارهم يف

ااثت جلن  يربات منتمـ  العمـز الداليـ  املعنيـ  بتطنيـمل ا تضاىيـات االتو،ـيات النيجـر الـد  -29
تجثيــ  رهــوده يف ســنيز مجافحــ  امــز األنضــا  االقمــات اليــه تــدرعياً بُســُنز منهــا ااتمــاد يطــ  

لعمـــز اتع يـــ  امـــز بالتعـــاان مـــع الشـــركات ا رتمـــاايني ااملمـــحل يف بنـــات ىـــدرات يـــدمات تضتـــي  ا
  ااثــت جلنــ  منتمــ  العمــز الداليــ  املعنيــ  بتطنيــمل املعــايذ النيجــر الــد إرــرات (68)تــدري  موظضيهــا

دراســـ  استق ـــااي  اننيـــ  بشـــ ن امـــز األنضـــا  يف ا ىت ـــاد غـــذ املـــنتم  لتمجـــني إدارة العمـــز مـــمل 
مـز الداليـ  املعنيـ  بتطنيـمل   ااثـت جلنـ  يـربات منتمـ  الع(69)التديز مب يد ممل الضعالي  يف هذا ا ـا 

ا تضاىيــات االتو،ـــيات النيجــر الـــد اةــاذ التـــدابذ الظزمــ  لتـــدايم ىــدرات يـــدمات تضتــي  العمـــز 
  (70)اتجييضها

  
 لإلفالت من العقابا وسيادة القانون إقامة العدلا بما في ذلك التصدي -جيم 

 
مشـــجعة  لجنهـــا ااتـــربت  ن  اتـــت ناانـــ  املضـــوم الســـامحل وقـــو  اجنســـان إاـــراز تقـــديفة  -30

الد النيجـر موا،ـل  تـدايم نتامـه القمـااحل بمـمان م يـدة مـمل ا سـتقظ  للسـلط  القمـااي  اب تااـ  
  (71)م يدة ممل املوارد للجهات الضاال  يف سلسل  القمات اجل ااحل

ا اـــاف الضريـــمل القطـــري المـــاً باهتمـــايف بوأليقـــ  السياســـ  الوننيـــ  للعدالـــ  ااقـــو  اجنســـان   -31
  (72)2012لن ااُتمدت يف  اقا  م ير ااياات القمااي  العليا املعقود يف اايف ا

ا اــــــــ  الضريــــــــمل القطــــــــري إنشــــــــات الوكالــــــــ  الوننيــــــــ  للمســــــــاادة القانونيــــــــ  االقمــــــــااي  يف  -32
  ا ا،ت جلن  القمات الـد التمييـ  العن ـري بـ ن يجثـ  النيجـر رهـوده الراميـ  إىل (73)2011 اايف

االـ  املعنيـ  بُسـُنز ا نت ـاا القانونيـ  االقمـااي  املتااـ   ا ن يت كـد مـمل  ن تيسـر إاظيف اجلهـات الض
اهليـات املورـودة   ي الوكالــ  الوننيـ  للمسـاادة القانونيــ  االقمـااي  اىوافـز الــدفال  ا،ـو   ضــع  

  (74)الضاات إىل العدال 
ســــان النيجــــر افيمــــا يت ــــز بالت ــــدي جلمااــــ  بوكــــو اــــرايف   ا،ــــت مضوضــــي  اقــــو  اجن -33
يلـــحل  حتســـني إمجانيـــ  اللجـــوت إىل العدالــــ  اضـــمان املســـاتل  اـــمل  يـــع التجـــاازات اانتهاكــــات  مبـــا

القـــانون الـــدا  وقـــو  اجنســـان االقـــانون الـــدا  اجنســـاين  ب ـــرا النتـــر اـــمل من ـــ  اجلـــاين  ا 
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ر نتــــااا رتنتـــه  الــــد  ن ت يــــذ يف ا اتنــــار اـــديف إمجانيــــ  العضــــو اــــمل مـــرتج   يطــــر اجلــــراام؛ انشــــ
  (75)التحقيقات املمطلع هبا؛ اتوفذ اجلرب الجايف االضعا  للمحايا

  اــظاة (76)ا اــ  الضريــمل القطــري إنشــات ااياــ  العليــا ملجافحــ  الضســاد ااجلــراام الشــنيه  بــه -34
الـد مجتـ  املعلومــات االشـجاا /مجافح  الضسـاد ااســت ظ  النضـوذ  اهـو مجتــ  يُتـيي للمــواننني 

اً  انيـاً مـمل  رـز او ـو  الـد املعلومـات اإيـدال الشـجاا  ااجبـظغ اـمل املخالضـات يف يطاً هاتضيـ
  ا اربــت ناانــ  املضــوم الســامحل وقــو  اجنســان اــمل ت ييــدها الشــديد ملنـــادرة (77)القطــال القمــااحل
  (78)مجافح  الضساد

  
السلميا وحدق حرية الدين أو المعتقدا وحرية التعبير وتكوين الجمعيات والتجمع  -دال 

 المشاركة في الحياة العامة والسياسية
 
  لجنـــه  لـــار إىل  اــ  الضريـــمل القطــري  ن تتلـــ  التيــارات الدينيـــ  تتعــاي  بســـظيف إ ــا ً  -35
متــاهرات انيضــً   ســضرت اــمل ةريــ  الجثــذ  2015لــهدت يف كــانون الثاين/ينــاير  اــدة  مــاكمل  ن

  (79)ي  اامل مقتز  فراد كثذيمل اإ،اب   يريمل جبرامممل الجناا  ااملساكمل التابع  لعااظت مسيح
ُيجـــرس إزالـــ  ،ـــض   2010ا اـــ  الضريـــمل القطـــري االيونســـجو  ن األمـــر ال ـــادر يف اـــايف  -36

اجلرميـــ  اـــمل املخالضـــات ال ـــحضي  ا تـــر العقوبـــات الســـالن  للحريـــ  االتوىيـــ  التحضتـــحل ل ـــحضيني 
  ا اـــاف الضريــــمل (80)اقوبــــات الســـجمل ب رامــــاتميارســـون مهنـــتهم  اىــــد اســـتعام هــــذا األمـــر اـــمل 
  الــذي داــا إىل ‘إاــظن رنــز الطاالــ ‘ 2011القطــري المــاً  يمــاً بتوىيــع راــي  اجلمهوريــ  يف اــايف 

ـــ    اـــر  الضريـــمل (81)إل ـــات القـــوانني الـــن تُقيـــد اريـــ  ال ـــحاف    ارغـــم ارـــود هـــذه الرتســـان  القانوني
  يف اــا تة كثــذةة الــد ااتقــا  ،ــحضيني اتـــوىيضهم القطــري اــمل  ســضه إزات إىــدايف الشــرن  القمــااي

  (82)بسن  ت ر اتة  دلوا هبا يف إنار نقالات  ا نشر مقا ت ،حضي 
ا لـــار الضريـــمل القطـــري إىل  ن العديـــد مـــمل اجلمعيـــات ااملنتمـــات غـــذ اوجوميـــ  ااألاـــ ا   -37

  2014م الــونيف يف اــايف السياســي  انقابــات العمــا  كانــت تــ اا   نشــطتها ب ــورة ااديــ  يف اجىلــي
بيــد  ن الضريـــمل ســـجز اــا ت  ُلقـــحل فيهـــا القــن  الـــد رهـــات فاالــ  يف ا تمـــع املـــدين اااُتجـــ ت 

  (83)ب ض  م ىت  بسن  ت ر ات  ا  فعا  ااترب ا السلطات تالضات
اجاــــــظيف يف تشــــــريعا ا افقــــــاً للمعــــــايذ  الــــــجعت اليونســــــجو النيجــــــر الــــــد دمــــــا اريــــــ  -38

  (84)الدالي 
ا اــ  الضريــمل القطــري تنتــيم انتخابــات اــرة الــضاف  يف النيجــر اإنشــات م سســات رــديرة  -39

  (85)  ا ا   يمًا اجلهود املنذال  يف سنيز تع ي  اووكم  الرليدة2011بالثق  يف اايف 
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انوهـــت ناانـــ  املضـــوم الســـامحل وقـــو  اجنســـان بااتمـــاد نتـــايف ا ـــ  لضااـــدة النســـات يف  -40
  بيــد  ن الضريــمل  اـر  اــمل  ســضه ألن تطنيــمل (86)لظنتخــا  ايف الوظيضـ  العموميــ  املنا،ـ  اصاضــع 

  (87)ىانون او   تطنيقًا فعليًا   ي ا  ضعيضاً 
  

 الحق في العمل وفي شروط عمل عادلة ومواتية -هاء 
 
 اتــت جلنـــ  يـــربات منتمــ  العمـــز الداليـــ  املعنيـــ  بتطنيــمل ا تضاىيـــات االتو،ـــيات ااتمـــاد  -41
  كمــا  اتــت  ن ىــانون العمــز اجلديــد  تــر ،ــرااً   لــجاً  (88)ربنــاما القطــري للعمــز الظاــملال

معي ن  ممل التحرش اجلنسحل
(89)  

انلنـــــت جلنـــــ  يـــــربات منتمـــــ  العمـــــز الداليـــــ  املعنيـــــ  بتطنيـــــمل ا تضاىيـــــات االتو،ـــــيات إىل  -42
دايــز املنشــلت الــد  اوجومــ  تجثيــ  رهودهــا يف ســنيز الت كــد مــمل ســهر جلــان ال ــح  االســظم 

  ا اتــت جلنــ  منتمــ  (90) ياــ  ظــراا امــز للشــنا    تشــجز يطــراً الــد ســظمتهم ا،ــحتهم
العمــز الداليــ  املعنيــ  بتطنيــمل املعــايذ  ن هــذه اللجــان ينن ــحل  ن تشــار  يف  نشــط  التوايــ  االتــدري  

مليــ   ومــ  اةــاذ يطــوات  انلنــت جلنــ  يــربات منتمــ  العمــز الداليــ  إىل اوج(91)املتعلــمل بالســظم 
تجضــز للمــوظضني العمــوميني غــذ العــاملني يف إدارة الدالــ  اــمل املضااضــ  اجلماايــ  الــد ىــديف املســاااة 

  (92)مع غذهم
ا اـــر  الضريـــمل القطـــري اـــمل  ســـضه ألن نســـن  النســـات يف ســـمل العمـــز العـــامظت يف القطـــال  -43

  (93)2012 اايف افقًا لدراس  ُ رريت يفيف املاا    3الرةحل   تتجااز 
  

 الحق في الضمان االجتماعي وفي مستوى معيشة الئق -واو 
 
   اــــــــ  الضريــــــــمل القطــــــــري  ن النيجــــــــر اضــــــــع برنا ــــــــاً للتنميــــــــ  ا ىت ــــــــادي  اا رتماايــــــــ   -44
 يف املااــ  مــمل الســجان مــا زالــوا يعيشــون يف 48.2  بيــد  نــه  اــ  بقلــمل  ن (94)(2012-2015)

اصا،ــ  املعنيــ  ب لــجا  الــر  املعا،ــرة الســلطات اوجوميــ  دمــا اقــو    انالــدت املقــررة (95)فقــر
اجنســان االنعـــد اجلنســـاين يف بـــراما ااســـرتاتيجيات التنميـــ  ااوـــد مـــمل الضقـــر  امرااـــاة االـــ   ضـــع  

  (96)الضاات
ا اــر  الضريــمل القطــري اــمل  ســضه لعــديف ارــود ىــانون حمــدد بشــ ن اوــمل يف ال ــذات رغــم  ن  -45

يف املااــــ  مــــمل  23.7  بينمــــا  فــــادت دراســــات استق ــــااي  بــــ ن (97)يف الدســــتورهــــذا اوــــمل مجــــرس 
  ا ن نســن  ســوت الت ذيــ  مل تتطــور الــد مــد  الســنوات (98)الســجان يعــانون انعــدايف األمــمل ال ــذااحل

ــــدام املنــــادا التوريهيــــ  (99)الســــت املاضــــي  ــــمل القطــــري  ن النيجــــر كــــان ىــــد التــــ يف ب   ا اــــ  الضري
  ا اـ  الضريـمل (100)ومل يف ال ـذات اب ـياغ  مشـرال ىـانون بشـ ن اوـمل يف ال ـذاتالطواي  املتعلق  با

 2012 يمــــاً ارــــود إرادة سياســــي  ملوارهــــ  هــــذه التحــــديات جتســــدت يف ىيــــايف اوجومــــ  يف اــــايف 
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  ا اتــت (101)(Initiative 3Nب نشـات املضوضــي  العليــا املعنيــ  مبنـادرة إالنيجريــون ي ــذان النيجــرينيإ )
  (102)ضوم السامحل وقو  اجنسان  ن هذه املنادرة ىامت الد اقو  اجنسانناان  امل

  
 الحق في الصحة -زاي 

 
 ا  الضريمل القطـري  ن النيجـر اضـع يططـاً للتنميـ  ال ـحي  ااسـرتاتيجيات ابـراما ترمـحل  -46

  ا اــــ  الضريــــمل  يمــــاً مــــا رــــات يف  اــــد (103)إىل تع يــــ  ا،ــــو  الســــجان إىل اصــــدمات ال ــــحي 
  تقـــدماً مهمـــاً يف مـــا (104)2013ا 1980التقـــارير مـــمل  ن النيجـــر  اـــرز  يف الضـــرتة مـــا بـــني اـــامحل 

ســ  كمــا ترارــع معــد  يتعلــمل مب لــر العمــر املتوىــع  إذ ترارــع معــد  افيــات األنضــا  دان ســمل اصام
  بيــد  ن الضريــمل  اــر  اــمل  ســضه ألن او ــو  الــد اصــدمات ال ــحي  يشــجز (105)افيــات األمومــ 

  (106)يف املاا  ممل السجان 47يًا رسيماً  إذ     ز الد الرااي  ال حي  سو  حتد
ا اــــر  الضريــــمل القطــــري  يمــــاً اــــمل ىلقــــه ألن املــــراهقني يعــــانون ضــــعضاً  كــــرب إذ يوارهــــون  -47

  (107)مشاكز ،حي  حمددًة تعطز منوهم الجامز
متنقلـ  لضااـدة  ااـات الراـز ا ا،ت جلن  القمـات الـد التمييـ  العن ـري ب نشـات ايـادات  -48

ب يـــــ  ضــــــمان ا،ــــــوام بالقـــــدر الجــــــايف إىل اصــــــدمات ال ــــــحي   افا،ـــــ  يــــــدمات الراايــــــ  انــــــد 
  (108)الو دة

  
 الحق في التعليم -حاء 

 
   اتـــت (109)باجلـــارة إىل التو،ـــيات املقدمـــ  يف  ألنـــات رولـــ  ا ســـتعرام الـــداري األاىل -49

  ااثـــت (110)(2020-2012الربنـــاما القطـــااحل للتعلـــيم االتـــدري  )اليونســـجو  ن النيجـــر ااتمـــد 
جلن  منتم  العمز الدالي  املعنيـ  بتطنيـمل املعـايذ النيجـر الـد تطـوير نتـايف التعلـيم اتع يـ ه بسـنز منهـا 

  (111)اةاذ تدابذ فعال   يف إنار الربناما القطااحل للتعليم االتدري 
التقريــــر العــــاملحل املتعلــــمل بالتنميــــ  النشــــري  اال ــــادر يف ا اــــ  الضريــــمل القطــــري مــــا رــــات يف  -50
  (112)ممل  ن النيجر  اـرز تقـدماً فيمـا يتعلـمل مبـدة التعلـيم املتوىعـ  امتوسـق مـدة التعلـيم 2013 اايف

  (113)فيمــا يتعلــمل ب  ــا  نســن  القنــو  يف التعلــيم ا بتــدااحل ا اــ  الضريــمل  يمــاً إاــراز تقــديف كمــحل
ة  مــــمل رهــــ   بــــني إ ــــا  نســــن  ا لتحــــا  باملــــدارس يف املنــــانمل اومــــري  بيــــد  ن الضــــوار  مســــتمر 

  (114)االنسن  ذا ا يف املنانمل الريضي   اممل ره   ير   بني اجلنسني
 ن مشـرال ىـانون بشـ ن تعلـيم الضتيـات يف املـدارس اـث سـمل الثامنـ   ا ا  الضريمل القطري -51

ـــ  اشـــرة ـــهجاـــادة  كـــان ىـــد  اادتـــه اجلمعيـــ  الونني يف  اقـــا  ااتجارـــات  اربـــت انهـــا  النتـــر في
  ااــظاًة الــد ذلــا  يســاار الضريــمل القلــمل بشــ ن تعمــيم يق ــحل ب ــض  هناايــ  (115) عيــات إســظمي 

الننــات األمهــات املســجظت يف ،ــضوا دراســي  معي نــ   اف ــو  الننــات اووامــز  يــن  التعمــيم 
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 ارـــات االطـــرد النهـــااحل يف االـــ  الننـــات اىـــرار  يـــر الـــد الطـــرد امل ىـــت يف االـــ  الننـــات غـــذ املت
  (116)املت ارات

ا ا،ــت املقــررة اصا،ــ  املعنيــ  ب لــجا  الــر  املعا،ــرة بــ ن يجضــز النيجــر جلميــع األنضــا   -52
ــــد  ا  ســــيما  ــــد الســــابقون ااملنحــــدران مــــمل العني ــــيم اجرنــــاري  مبــــمل فــــيهم العني ــــال ني ســــمل التعل الن

ا ــاين اجليــد الــد ىــديف املســاااة مــع غــذهم  اذلــا بســنز  الننــات  او ــو  الــد التعلــيم اوجــومحل
 منهــا ة ــي  مي انيــ  كافيــ  للننيــ  األساســي  املدرســي  املظامــ  ااجنعــايف املدرســحل اتــدري  املدرســني
تــدرينا ســليما  ابتوايــ  الوالــديمل يف املنــانمل الــن تــنخض  فيهــا معــد ت ا لتحــا  باملــدارس ب  يــ  

  منتمــــ  العمــــز الداليــــ  املعنيــــ  بتطنيــــمل املعــــايذ النيجــــر الــــد منــــع امــــز   ااثــــت جلنــــ(117)التعلــــيم
  (118)األنضا  دان سمل الرابع  اشرة ااود ممل معد ت التسر  املدرسحل

ا ا،ـــت جلنـــ  القمـــات الـــد التمييـــ  العن ـــري بـــ ن يتخـــذ النيجـــر تـــدابذ لتجثيـــ  برنـــاما  -53
باملــــدارس انســــن  معرفــــ  القــــراتة االجتابــــ  يف ،ــــضوا املــــدارس املتنقلــــ  ب يــــ  زيــــادة نســــن  ا لتحــــا  

  (119) ااات الراز
  

 الحقوق الثقافية -طاء 
 
األاجــايف ذات ال ــل  الــن تشــجع الــد زيــادة فــر   تنضيــذ لــجعت اليونســجو النيجــر الــد -54

جــر  يمــاً يشـج ع النيا   كــامظً   الـرتا  الثقــايف االتعنــذ اجبـدااحل ااملشــارك  فيهمـا تنضيــذاً  ا سـتضادة مــمل
الــــد  ن يــــو  يف هــــذا ال ــــدد ا اتنــــار الوارــــ  ملشــــارك  ا تمعــــات ا ليــــ  ارهــــات ا يت ــــا  
االعنا،ــر الضاالــ  الثقافيــ  ااملنتمــات غــذ اوجوميــ  إىل رانــ  الضاــات المــعيض   ا ن يجضــز إتااــ  

  (120)فر  متسااي  للنسات االننات
  

 األقليات والشعوب األصلية -ياء 
 

جلنـــ  القمـــات الـــد التمييـــ  العن ـــري باهتمـــايف إضـــضات نـــابع م سســـحل الـــد تقاليـــد   اتـــت -55
إالقرابــ  بــامل امإ  اهــحل  ســلو  يضــحل لتســوي  املنازاــات بــني اجلمااــات  لجنهــا  اربــت اــمل انشــ ااا 

ســيما  إزات املعلومــات املتعلقــ  بورــود تــوترات  بــز منازاــات  بــني  ااــات الراــز اســاار الســجان   
ا اربـــت اللجنـــ  اـــمل تقـــديرها  اتمـــاد ىــانون األريـــاا اىـــانون امليـــاه اىـــانون الراـــاة هبـــدا  املــ اراني 

تسوي  املشاكز املتواترة املت ل  بالرتاا   لجنها  اربت امل ىلقهـا إزات تعـارم  اجـايف تلـا القـوانني  
   (121)مل ي در بعد 2010ا اربت اللجن  امل  سضها كذلا ألن ىانون الرااة املعتمد منذ اايف 

 حنــــات إىليمــــه  ا ا،ــــت جلنــــ  القمــــات الــــد التمييــــ  العن ــــري بــــ ن يــــراج النيجــــر يف كامــــز -56
القرابــ  بــامل امإ ايوا،ــز إرــراتات توايــ  الطوااــ   ا اجلمااــات اجألنيــ  املعنيــ ؛  ســتخدايف ةارســ  إ

 2010يف اـايف ايواام بني ىـانون األريـاا اىـانون امليـاه اىـانون الراـاة؛ اي ـدر ىـانون الراـاة املعتمـد 
  (122)ايعتمد الن و  التنتيمي  الظزم  لتطنيقه ب ورة فعال 
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ا ا،ــت جلنــ  القمــات الـــد التمييــ  العن ــري بــ ن يوا،ـــز النيجــر تطنيــمل تــدابذ يا،ـــ  يف  -57
ميــاديمل منهــا اوــمل يف التعلــيم ااوــمل يف العمــز ااوــمل يف الســجمل  ايعتمــد اســرتاتيجي  لــامل  بشــ ن 

ت االشعو  الن تعر ا نضسها ب هنا لعو   ،لي اال   فراد األىليا
(123)    

  
 المهاجرون والالجئون وملتمسو اللجوء -كاف 

 
 فــادت مضوضــي  لــ ان الظراــني بــ ن الوضــع األمــيف ااــ  يف غــر   فريقيــا مل مينــع النيجــر  -58

ــــوا   مــــمل  ن ي ــــني مــــمل الــــدا  الرايســــي  املستمــــيض  لظراــــني امــــمل املمــــحل يف تطنيــــمل سياســــ  األب
املضتواــ   مــايف الظراــني  ا لــادت مضوضــي  لــ ان الظراــني بــالنيجر ملــا  بــداه مــمل إرادة االتــ ايف فيمــا 

    (124)يتعلمل باستيضات املعايذ الدالي  يف  ا  قاي  الظراني
ا اــ  الضريــمل القطــري  ن القــانون الــونيف عيــ  معاملــ  الظراــني كمــا يعامــز املواننــون مــمل  -59

فـر  العمـز االتعلـيم اال ـح  االسـجمل ااألمـمل الشخ ـحل ا مـمل املمتلجـات  إىل  اي  الو،ـو  إىل
    (125)ران  اري  ايتيار مجان اجىام  ااري  التنقز

اىــدمت مضوضــي  لــ ان الظراــني إىل النيجــر سلســل  مــمل التو،ــيات مــمل بينهــا  املمــحل يف  -60
اليـــ   اضـــمان نوايـــ  إرـــراتات الضـــرز تع يـــ  تنضيـــذ تطـــق اومايـــ  امل ىتـــ  لظراـــني افقـــاً للمعـــايذ الد

؛ اإرــرات حتليـــز معمـــمل (126)افعاليتهــا؛ ازيـــادة اـــدد املــوظضني املجلضـــني بتقيـــيم األهليــ  ابنـــات ىـــدرا م
ـــــ  يف تنضيـــــذ التشـــــريعات الوننيـــــ  املتعلقـــــ   للتشـــــريعات القاامـــــ  املتعلقـــــ  بـــــالظراني؛ اتـــــويحل الضعالي

الــن يقــدمها الظراــون ب يــ  ضــمان اجســرال يف  باجلنســي ؛ اإيــظت اهتمــايف يــا  لطلنــات التجنــي 
معاجلــــ  تلــــا الطلنــــات؛ ااضــــع اســــرتاتيجي  لقدمــــاج ا لــــحل ايطــــ  امــــز ىاامــــ  الــــد ااتيارــــات 

    (127)الظراني
ا ا،ــــــت مضوضــــــي  لــــــ ان الظراــــــني  يمــــــاً ب نشــــــات  ليــــــات لتحديــــــد هويــــــ  املقــــــاتلني  ا  -61

ملــــدنيني  امــــًظ مبنــــادا مضوضــــي  لــــ ان األلــــخا  املــــرتنطني جبمااــــات مســــلح  اف ــــلهم اــــمل ا
الظراـــــني التوريهيــــــ  املتعلقــــــ  باوضــــــاا الــــــد الطــــــابع املــــــدين ااجنســــــاين للجــــــوت امبنــــــادا القــــــانون 

    (128)الدا 
ا اـــ  الضريـــمل القطـــري  ن النيجـــر ااتمـــد مـــ يراً ىانونـــاً يتضـــمل ا اجـــايف براتوكـــو  مجافحـــ   -62

 ن العديـــــد مـــــمل املهـــــارريمل الـــــذيمل يعـــــربان النيجـــــر    بيـــــد  نـــــه  اـــــ   يمـــــاً (129) ريـــــ  املهـــــارريمل
  ا لــار الضريــمل (130)مورــودان يف النلــد بــظ قايــ  ا  مــوارد تســمي اــم بــالعودة إىل بلــدهم األ،ــلحل

مهــــارراً يف ال ــــحرات  االــــد  92الــــد رثــــ   2013 يمــــاً إىل العثــــور يف تشــــريمل األا / كتــــوبر 
رثــ   48  الــد 2015  يف مطلــع لــهر ا يران/يونيــه الــرغم مــمل التــدابذ املتخــذة  فقــد ُاثــر  يمــاً 

    (131) ير  يف ال حرات النيجري 
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يف املااــ  مــمل راايــا النيجــر انيجذيــا  80ا اتــت مضوضــي  لــ ان الظراــني بقلــمل  ن ىرابــ   -63
  ميلجــون األــاامل ااويــ   اهــو مــا يثــذ لــواغز بشــ ن يطــر  الــذيمل يلتمســون اللجــوت يف منطقــ  تيضــا

  ا ا،ـت مضوضـي  لـ ان الظراـني بـ ن يسـتثمر النيجـر يف (132)يف اال  انعدايف اجلنسـي  اىول ه  ت
  ا ا،ــد (133)تســجيز الــو دات ايف تســجيز النــاينني اإ،ــدار بطاىــات هويــ  اننيــ  اإدارة اوــداد

الضريـــمل القطـــري بـــ ررات حتليـــز معمـــمل للتشـــريعات القاامـــ  فيمـــا يتعلـــمل مبســـااز منـــع اـــا ت انعـــدايف 
  (134)ااود منها ب ي  حتديد اج،ظاات المراري  املمجن اجلنسي  

  
 المشردون داخليا   -الم 

 
مـــوانمل نيجـــري اـــاداا مـــمل بلـــد  70 000 فـــادت تقـــديرات مضوضـــي  لـــ ان الظراـــني بـــ ن  -64

بسـن   امـا  العنـ   ا فـادت املضوضـي  بـ هنم يعيشـون االـ   2013 اار إىل منطق  ديضـا يف اـايف 
  (135)الدايلحللنيه  بالتشرد 

ا اتـــت اللجنـــ  املعنيـــ  بالعمـــا  املهـــارريمل بقلـــمل  يمـــاً تشـــرد الســـجان بســـن  هجمـــات  -65
  ا اــر  األمــني العــايف ملنتمــ  األمــم املتحــدة اــمل ىلقــه  يمــاً إزات االــ   يــر  تتعلــمل (136)بوكــو اــرايف

    (137)بتشريد   ا املدنيني يف منانمل منها النيجر
لظراـــني بـــ ن هجمـــات املتمـــرديمل يف منطقـــ  ديضـــا اانعـــدايف األمـــمل ا فـــادت مضوضـــي  لـــ ان ا -66

  يف تشــريد 2015يف بعــ   حنــات املنطقــ   مثــز بوســو ارــ ر ملــذة تشــاد  تســننت يف لــناف/فرباير 
تعر ضـــوا للتشـــريد  مـــوانمل نيجـــري 50 000 اـــداد كنـــذة مـــمل الســـجان  اتضيـــد التقـــديرات بـــ ن ىرابـــ  

اظلــت بعــ  املنــانمل إم لقــ إ  مبــا فيهــا رــ ر ملــذة تشــاد   ســيما دايــز منطقــ  ديضــا  القســري   
    (138)اظز الو،و  إىل األلخا  املت ألريمل يشجز حتديًا كنذاً 

ا فـــــادت مضوضـــــي  لـــــ ان الظراـــــني بـــــ ن اجومـــــ  النيجـــــر ،ـــــدىت الـــــد اتضاىيـــــ  ا حتـــــاد  -67
ـــاً اننيـــاً  األفريقـــحل ومايـــ  امســـاادة املشـــرديمل دايليـــاً يف  فريقيـــا  لجنهـــا مل تعتمـــد بعـــد إنـــاراً ىانوني

  ا لـــــارت مضوضـــــي  لـــــ ان الظراـــــني االضريـــــمل (139)يتعلـــــمل ي ي ـــــاً باملشـــــرديمل دايليـــــاً يف النيجـــــر
    (140)القطري إىل  ن  غلني  املشرديمل يف النيجر معرضون للخطر ايعيشون يف ي ا،  لديدة

يف ســــنيز اىــــدمت مضوضــــي  لــــ ان الظراــــني إىل النيجــــر تو،ــــيات منهــــا تجثيــــ  رهــــوده  -68
ااتمــــاد ىــــانون انــــيف بشـــــ ن التشــــريد الــــدايلحل اتع يــــ  اومايـــــ  املتــــوافرة االيــــاً للمشــــرديمل دايليـــــاً 
اللســـجان املـــدنيني يف املنـــانمل املتـــ ألرة بـــالن ال  ادمـــا قايـــ  املشـــرديمل دايليـــاً امســـااد م يف الـــنتم 

  ا ا،ـــــت (141)جىليميـــــ الوننيـــــ  للحمايـــــ  ااملســـــاادة ا رتماايـــــ  ايف اصطـــــق اجمناايـــــ  الوننيـــــ  اا
مضوضـــي  لـــ ان الظراـــني بـــ ن يجضـــز النيجـــر ااتمـــاد هنـــا منســـمل  ا اســـرتاتيجي  اـــودة تـــن  الـــد 

    (142)إررات التقييمات املناسن  اتنضيذ تدابذ اوماي  لممان العودة اهمن  اامل مون 
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 الحق في التنميةا والقضايا البيئية -ميم 
 
ييــ  العن ــري اــمل ىلقهــا إزات اهألــار الســلني  الــد النياــ  االــد  اربــت جلنــ  القمــات الــد التم -69

،ـــح  ا مـــمل اجلمااـــات الـــن تعـــي  يف منـــانمل اســـت ظ  املـــوارد الطنيعيـــ  للنلـــد    ســـيما اليورانيـــويف   
كمـا يســاارها القلـمل إزات املعلومــات الــن تشـذ إىل اــديف إرـرات مشــاارات رديــ  مـع ا تمعــات ا ليــ  

 نشــط  التعــديمل  االلجنــ  منشــ ل  كــذلا إزات ســوت إدارة تلــا املــوارد الــن يُقــا  املتمــررة بشــ ن  ألــار 
  (143)إهنا   تضيد املنانمل املتمررة

ا ا،ت جلن  القمات الد التميي  العن ـري بـ ن يجضـز النيجـر او ـو  الـد امليـاه بالجميـ   -70
اــايذ؛ ا ن يت كــد    ســيما منطقــ االنوايــ  املناســنتني للســجان يف املنــانمل الــن ااتــاداا العــي  فيهــا  

مــــمل  ن اســــت ظ  اليورانيــــويف   يعــــود بالمــــرر الــــد ،ــــح  الســــجان ا  الــــد قايــــ  النياــــ   اداــــت 
اللجنـــ  النيجـــر إىل إنشـــات  ليـــات تتـــيي تضتـــي  هـــذه املواىـــع بانتتـــايف افـــرم رىابـــ  فعالـــ  الـــد إدارة 

    (144)املوارد املخ    للنلديات
ت جلنـ  القمـات الـد التمييـ  العن ـري النيجـر بتع يـ  تـدابذ األمـمل ااظاة الـد ذلـا   ا،ـ -71

ااومايـــ  املرتنطـــ  باســـت ظ  املـــوارد الطنيعيـــ ؛ ااىـــ  تنضيـــذ املشـــاريع الـــن مل حتـــدد بعـــد  ألارهـــا الـــد 
  (145)اقو  اجنسان بواسط  دراس  مستقل ؛ اإررات مشاارة اام  مع اجلمااات األ،لي  املعني 

  
 اإلنسان ومكافحة اإلرهابحقوق  -نون 

 
 بل ـــت مضوضـــي  اقـــو  اجنســـان با نتهاكـــات اصطـــذة وقـــو  اجنســـان االقـــانون الــــدا   -72

اجنســاين الــن يُــ ام  ن بعــ  القــوات اوجوميــ  ارتجنتهــا يف  ألنــات امليــات ىمــع التمــرد  مبــا يشــمز 
ااتجــاز تعســضيني  اــا ت ىتــز يــارج نطــا  القمــات  ااــا ت ايتضــات ىســري  ااــا ت توىيــ  ا 
  ابااتمـــاد  ا (146)اإســـاتة املعاملـــ   ا ا،ـــت املضوضـــي  بـــ ررات حتقيقـــات ســـريع  الـــامل  امســـتقل 

  (147)تنقـــيي القــــوانني االسياســــات املتعلقــــ  مبجافحــــ  اجرهـــا  ار،ــــاً الــــد امتثــــا  املعــــايذ الداليــــ 
املقـــرتن بـــالعن    لتطـــراا ا،ـــت املضوضـــي   يمـــاً بـــ ن يعتمـــد النيجـــر اســـرتاتيجي  لـــامل  ملجافحـــ  ا

اضـــمان اتنـــال هنـــا يرااـــحل ا اتنـــارات اجلنســـاني  ايقـــويف الـــد مشـــارك  األلـــخا  املتـــ ألريمل مشـــارك  
    (148)فعلي 
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