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موجز أعدته مفوضية األمم المتحددة السدامية لحقدوق اإلنسدان و قداق للفقدرة
(15ج) من مر ق قرار مجلدس حقدوق اإلنسدان  1/5والفقدرة  5مدن مر دق
قرار المجلس 21/16
النيجر*
هذا التقرير موجز للمعلومات املقدمة من  13جهة صاحبة مصلحة( )1إىل عملية
االستعراض الدوري الشامل .وهو يتبع املبادئ التوجيهية العامة اليت اعتمدها جملس حقوق
اإلنسان يف مقرره  . 119/17لكنه ال يتضمن أي آراء أو وجهات نظر أو اقرتاحات من
جانب مفوضية األمم املتحدة السامية حلقوق اإلنسان ،أيا كانت ،وال أي حكم أو قرار
بشأن ادعاءات بعينها .وقد أُدرجت بصورة منهجية يف حواشي هناية النص مراجع املعلومات
الواردة يف التقرير .وتُركت النصوص األصلية على حاهلا قدر املستطاع .وعمالً بقرار اجمللس
 ، 21/16خيصص ،حسب مقتضى احلال ،فرع مستقل إلسهامات املؤسسة الوطنية حلقوق
اإلنسان التابعة للدولة موضوع االستعراض واملعتمدة بناء على التقرير الكامل مببادئ باريس،
وتتاح على املوقع الشبكي للمفوضية السامية حلقوق اإلنسان النصوص الكاملة اليت تتضمن
مجيع املعلومات الواردة .وقد روعي يف إعداد التقرير دورية االستعراض والتطورات اليت حدثت
يف تلك الفرتة.

* مل حترر هذه الوثيقة قبل إرساهلا إىل دوائر الرتمجة باألمم املتحدة.
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المعلومات المقدمة من الجهات صاحبة المصلحة
ألف -المعلومات األساسية واإلطار
نطاق االلتزامات الدولية

()2

 -1الحظـ ـ ــت منظمـ ـ ــة العفـ ـ ــو الدوليـ ـ ــة أن النيجـ ـ ــر انضـ ـ ــمت يف عـ ـ ــا  2014إىل الربوتوكـ ـ ــول
االختيــاري التفاقيــة مناهضــة التعــذيب ،بنــاءً علــى توصــية تلقتهــا خــالل االســتعراض الــدوري الشــامل
األول اخلاص هبا(.)3
 -2وأقــرت املنظمــة بــأن النيجــر كانــت يف حزيران/يونيــه  2015أول بلــد يوقــع علــى بروتوكــول
مكافحة أشكال العبودية املعاصرة امللحق باتفاقية منظمة العمل الدولية املتعلقة بالعمل اجلربي(.)4
 -3وأوصــت املنظم ــة ب ــأن توقــع النيج ــر ،دون أي حتف ــد ،عل ــى االتفاقيــة الدولي ــة حلماي ــة مجي ــع
األش ــماص م ــن االختف ــاء القس ــري وأن تع ــرتل باختص ــاص اللجن ــة يف تلق ــي البال ــات( .)5وق ــد
االحت ــاد ال ــدول للعم ــل املس ــيحي م ــن أج ــل إلمم ــاء التع ــذيب توص ــية اثل ــة( .)6وباإلض ــافة إىل ل ــك،
أوصــت منظمــة العفــو الدوليــة بــأن تصــدق النيجــر علــى االتفاقيــة املتعلقــة بوضــع األشــماص عــد ي
اجلنسية(.)7
 -4والحظت منظمـة الرييـة العامليـة أن النيجـر صـدقت علـى اتفاقيـة القضـاء علـى مجيـع أشـكال
التميي ــز ض ــد املـ ـرأة لكنه ــا أب ــدت العدي ــد م ــن التحفظ ــات ال ــيت ــس باملب ــادئ األساس ــية الـ ـواردة يف
أه ــدال تل ــك االتفاقيـ ــة( .)8وع ــالوة علـ ــى ل ــك ،مل ت ـ ـوائم النيجـ ــر قوانينه ــا الوطنيـ ــة م ــع الصـ ــكو
اإلقليمية حلماية حقوق النساء واألطفال(.)9

باء -التعاون مع آليات حقوق اإلنسان
 -1التعاون مع هيئات المعاهدات
 -5الحظ ــت اللجن ــة الوطني ــة حلق ــوق اإلنس ــان يف النيج ــر ومنظم ــة العف ــو الدولي ــة( )10بقل ــق أن
النيجـ ــر مل تقـ ــد بعـ ــد عـ ــدة تقـ ــارير إىل هيلـ ــات املعاهـ ــدات .وأضـ ــافت اللجنـ ــة أن تنفيـ ــذ توصـ ــيات
االستعراض الدوري الشامل جيري ببطء(.)11
 -2التعاون مع اإلجراءات الخاصة
 -6ألقــت منظمــة العفــو الدوليــة الضــوء علــى ايــارة املقــرر اخلــاص املع ـ بأشــكال الــرق املعاصــرة
إىل النيجر عا .)12(2014
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جيم -تنفيددا االلتزامددات الدوليددة المتعلقددة بحقددوق اإلنسددانا مددع مراعدداة القددانون الدددولي
اإلنساني الواجب التطبيق
 -1المساواة وعدم التمييز
 -7الحظ ـ ــت منظم ـ ــة الريي ـ ــة العاملي ـ ــة أن اإلع ـ ــالن ع ـ ــن ال ـ ــوالدات يف النيج ـ ــر تض ـ ــاع بـ ـ ـ
عــامي  2006و .2012لك ــن املنظمــة ش ــجعت النيج ــر علــى مض ــاعفة جهوده ــا مــن أج ــل إتاح ــة
نظ ــا تس ــجيل ال ــوالدات جلمي ــع أطف ــال البل ــد .وأوص ــت أيض ـاً بتحدي ــد بن ــود اس ـرتاتيجية يف امليزاني ــة
هتدل إىل توايع املوارد توايعاً فعاالً لصاحل األطفال احملروم أو املعرض للمطر بوجه خاص(.)13
 -8وأشـ ــارت اللجنـ ــة الوطنيـ ــة حلقـ ــوق اإلنسـ ــان إىل السياسـ ــة الوطنيـ ــة للشـ ــؤون اجلنسـ ــانية الـ ــيت
اعتم ــدت وإىل السياس ــة الوطني ــة للتنمي ــة االجتماعي ــة ال ــيت تتض ــمن إح ــد اسـ ـرتاتيجيتها القطاعي ــة
النه ــوض ب ــاملرأة .لك ــن اللجن ــة أعرب ــت ع ــن قلقه ــا ألن األنش ــطة املنف ــذة يف ه ــذه اجمل ــاالت ال تك ــاد
تلمس(.)14
 -2حق الفرد ي الحياة و ي الحرية وأمنه الشخصي
كرت منظمة العفو الدوليـة أن النيجـر أقـرت يف عـا  2014مشـروع قـانون جييـز االنضـما
-9
إىل الربوتوكــول االختيــاري الثــاين امللحــق بالعهــد الــدول اخلــاص بــاحلقوق املدنيــة والسياســية .وصــوتت
النيجر أيضاً لصاحل قرار صـادر عـن اجلمعيـة العامـة لامـم املتحـدة بوقـ تنفيـذ أحكـا اإلعـدا بمميـة
إلمماء عقوبة اإلعدا (.)15
 -10لكــن اللجنــة الوطنيــة حلقــوق اإلنســان أشــارت إىل أنــه ال يوجــد وق ـ ر ــي لتنفيــذ عقوبــة
اإلعــدا  .وال ت ـزال هــذه العقوبــة منصوص ـاً عليهــا يف قــانون العقوبــات ،ومل يقــد إىل اجلمعيــة الوطنيــة
أي مشروع قانون يهدل إىل إلممائها(.)16
 -11ومـ ــع لـ ــك ،الحظـ ــت اللجن ـ ــة ومنظمـ ــة العفـ ــو الدوليـ ــة أن عقوب ـ ــة اإلعـ ــدا مل تُنفـ ــذ من ـ ــذ
ع ــا  .)17(1976وأوص ــت املنظم ــة بولمم ــاء عقوب ــة اإلع ــدا ( ،)18كم ــا أوص ــت بوقـ ـ فعل ــي لتنفي ــذ
عقوبة اإلعدا بانتظار إلممائهـا( .)19وأوصـى االحتـاد الـدول للعمـل املسـيحي مـن أجـل إلممـاء التعـذيب
ب ــأن تلمم ــي النيج ــر ،دون إبط ــاء ،األحك ــا ال ــيت تس ــمر بتطبي ــق عقوب ــة اإلع ــدا عل ــى اجلـ ـرائم ـ ـ
املصـنفة ضـمن قائمـة دأشـد اجلـرائم خطـورةد وبـأن تسـرع عمليـة التصـديق علـى الربوتوكـول االختيــاري
الثاين امللحق بالعهد الدول اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية(.)20
 -12و ك ـ ــرت منظم ـ ــة العف ـ ــو الدولي ـ ــة أن مجاع ـ ــات مس ـ ــلحة بينه ـ ــا تنظ ـ ــيم القاع ـ ــدة يف املمم ـ ــر
اإلســالمي ومجاعــة بوكــو حـرا  ،نفــذت يف الســنوات األربــع املاضــية هجمــات ضــد املــدني يف أمــاكن
خمتلف ـ ــة م ـ ــن البل ـ ــد( ،)21أس ـ ــفرت ع ـ ــن مقت ـ ــل واختط ـ ــال ع ـ ــدد م ـ ــن املـ ـ ـواطن واألجان ـ ــب ،بي ـ ــنهم
الجلون(.)22
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 -13وأشــارت املنظمــة إىل أن أعضــاء مجاعــة بوكــو حـرا نفــذوا يف شــبا /فرباير  2015هجمــات
على قريـة بوسـو ومدينـة ديفـا .ويف  25نيسـان/أبريل  ،2015هـامجوا جزيـرة كارامممـا حيـل قتلـوا 46
جنـ ــديا و 28م ـ ــدنياً وجرح ـ ـوا تس ـ ــعة جن ـ ــود آخ ـ ـرين .ويف  19حزيران/يوني ـ ــه ،أبل ـ ـ ع ـ ــن مقت ـ ــل 38
شمصاً بينهم  14امـرأة و 10أطفـال يف هجمـات نفـذهتا مجاعـة بوكـو حـرا يف قـرييت المانـا ونممونـاو
يف منطقة ديفا(.)23
 -14والحظــت اللجن ــة الوطني ــة حلق ــوق اإلنس ــان ع ــد وج ــود خط ــة عم ــل ملناهض ــة التع ــذيب يف
النيجـر .وعــالوة علـى لــك ،مل تـتم مواءمــة التشـريعات الوطنيــة مـع املعــاي الدوليـة املتعلقــة بالتعــذيب
وس ــوء املعامل ــة( .)24وق ــدمت جمموع ــة منظم ــات ال ــدفاع ع ــن حق ــوق اإلنس ــان والد قراطي ــة مالحظ ــة
اثلة(.)25
 -15وأوصــت منظمــة العفــو الدوليــة واالحتــاد الــدول للعمــل املســيحي مــن أجــل إلممــاء التعــذيب
بودراج تعري للتعـذيب يف قـانون العقوبـات يتماشـى مـع اتفاقيـة مناهضـة التعـذيبت وبفـتر حتقيقـات
يف أعم ــال التع ــذيب وتق ــدا األش ــماص املش ــتبه يف ارتك ــاهبم أعم ــال تع ــذيب إىل العدال ــة .وش ــجعا
النيج ــر أيضـ ـاً عل ــى اعتم ــاد خط ــة عم ــل وطني ــة ملناهض ــة التع ــذيب .وأوص ــت منظم ــة العف ــو الدولي ــة
النيجــر كــذلك بضــمان عــد قبــول االعرتافــات املنتزعــة حتــت التعــذيب يف احملــاكم وضــمان حصــول
مجيع الضحايا على جرب كامل(.)26
 -16وأفــادت جمموعــة منظمــات ال ــدفاع عــن حقــوق اإلنس ــان والد قراطيــة يف تقريــر أص ــدرته يف
عــا  2014عــن وــرول احتجــاا ســيلة يف النيجــر ،وعــن وجــود أمــاكن دتجــز فيهــا أشــماص دون
ت ــدخل مس ــبق م ــن املؤسس ــة القض ــائية( .)27و ك ــرت منظم ــة العف ــو الدولي ــة أن الس ــجون م ــا اال ــت
مكتظــة .وأشــارت إىل معلومــات تفيــد بــأن ســجن نيــامي املــدين يضــم مســاج يفــوق عــددهم ثــال
م ـرات قدرتــه االســتيعابية ،وأن عــدداً مــن األشــماص توف ـوا يف ســجون خمتلفــة بســبب عــد إمكانيــة
احلصـول علـى الرعايـة الطبيـة .وباإلضـافة إىل لـك ،تُرتكـب يف أحـد السـجون اخلاضـعة حلراسـة أمنيــة
مش ــددة أعم ــال عنـ ـ متك ــررة ض ــد املس ــاج ( .)28وأوص ــت املنظم ــة بونش ــاء آلي ــة وطني ــة مس ــتقلة
لتفتــيم مراكــز االحتجــاات والقضــاء علــى االكتظــات يف الســجون وتــوف إمكانيــة احلصــول علــى مــا
يكفــي مــن المم ــذاء إضــافة إىل ت ــوف مرافــق للنظاف ــة الصــحية واملس ــاعدة الطبيــة تُراع ــى فيهــا باملع ــاي
الدولية(.)29
 -17والحظت جمموعة منظمات الـدفاع عـن حقـوق اإلنسـان والد قراطيـة أن جهـوداً بُـذلت ملنـع
املمارس ــات التقليدي ــة الض ــارة بالنس ــاء واألطف ــال ،ال س ــيما تش ــويه األعض ــاء التناس ــلية األنثوي ــة ،م ــن
خ ــالل إج ـ ـراءات توعيـ ــة أدت إىل نت ـ ـائج إجيابيـ ــة يف بع ــا البل ــديات .وأشـ ــارت جمموع ــة منظمـ ــات
الــدفاع ع ــن حق ــوق اإلنس ــان والد قراطي ــة بش ــكل خــاص إىل حال ــة بلدي ــة ما ودولين ــدي ال ــذي ق ــرر
التملــي عــن ختــان اإلنــا بوصــدار بيــان علـ  .لكــن جمموعــة منظمــات الــدفاع عــن حقــوق اإلنســان
والد قراطيــة رأت أنــه ال ت ـزال هنــا حاجــة إىل ب ـذل املزيــد مــن اجلهــود يف هــذا اجملــال( .)31وأعربــت
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منظمــة الرييــة العامليــة عــن أســفها الســتمرار ارســة تشــويه األعضــاء التناســلية األنثويــة يف اجملتمعــات
الممورمانتش ــية والفوالني ــة والعربي ــة يف من ــاطق تيالبـ ـ ي وديف ــا وني ــامي ،ر ــم اعتم ــاد احلكوم ــة للق ــانون
رقم .)32(25-2003
 -18وأشـ ــارت املنظمـ ــة الدوليـ ــة ملكافحـ ــة الـ ــرق بقلـ ــق إىل أن اإلمـ ــاء أو مـ ــا يسـ ــمى ب دالواهايـ ــاد
ـار يف النيجــر ،ال ســيما يف منطقــة
أو الزوجــة اخلامســة هــو شــكل مــن أشــكال االســتعباد مــا اال ـ ا
تــاهوا .وتنطــوي هــذه املمارســة علــى شـراء امـرأة أو فتــاة بذريعــة دالــزواجد .وال تواجــه اإلمــاء دالواهايــاد
اال تص ــا املس ــتمر واالعت ــداء اجلس ــدي م ــن أس ــيادهم فحس ــب ب ــل يتعرض ــن أيض ــا لس ــوء معامل ــة
مستمرة من جانب الزوجات الشرعيات(.)33
 -19وأعربت منظمـة الرييـة العامليـة عـن قلقهـا مـن أن النيجـر تسـجل أحـد أعلـى معـدالت الـزواج
املبكــر .وقالــت إن هــذه املشــكلة تتســبب يف خمــاطر شــديدة علــى صــحة الفتيــات .وأوصــت املنظمــة
بـأن تعــزا النيجـر تــداب ترمــي إىل القضـاء علــى ارســة تشـويه األعضــاء التناســلية األنثويـة و هــا مــن
املمارســات املضــرة بالصــحة البدينــة والعقليــة للنســاء ،مبــا يف لــك تعمــيم وتطبيــق النصــوص املعمــول
هبا واليت تعاقِب على هذه املمارسات(.)34
 -20وأشــارت جمموعــة منظمــات الــدفاع عــن حقــوق اإلنســان والد قراطيــة إىل أن النيجــر أنشــأت
اللجن ــة الوطني ــة لتنس ــيق مكافح ــة االو ــار باألش ــماص ،والوكال ــة الوطني ــة لتنس ــيق مكافح ــة االو ــار
باألشــماص .وت ــر اللجنــة الوطني ــة حلقــوق اإلنس ــان أن الضــحايا ال يتمتع ــون عملي ـاً بت ــداب إع ــادة
التأهيــل بســبب الصــعوبات العمليــة ر ــم مــا ُاةــذ مــن تــداب إجيابيــة ،ور ــم اعتمــاد القــانون املتعلــق
باالوار لعا .)35(2010
 -21وأشارت جمموعـة منظمـات الـدفاع عـن حقـوق اإلنسـان والد قراطيـة إىل أنـه علـى الـر م مـن
بعــا اجلهــود ،يتعــرض األطفــال بنســبة كب ـ ة إىل ع ـدة أشــكال مــن املمــاطر هــي ،التســول ،والعــيم
يف الش ــارع ،والعن ـ ـ األس ــري ،واالو ــار ،والنزاع ــات املس ــلحة ،واالس ــتممالل اجلنس ــي( .)36وأعرب ــت
اللجنــة الوطنيــة حلقــوق اإلنســان ،مــن جهتهــا ،عــن القلــق إااء عمــل األطفــال الــذين يُســتمدمون يف
األوســا الريفيــة للعمــل يف احلقــول ويف مواقــع التنقيــب عــن الــذهب ،كمــا يُســتمدمون يف األوســا
احلضرية كعمال منزلي وباعة متجول (.)37
 -22و ك ــرت املب ــادرة العاملي ــة إلهن ــاء مجي ــع أش ــكال العقوب ــة البدني ــة لاطف ــال أن العقوب ــة البدني ــة
لاطفال يف النيجر قانونية ر م التوصيات الـيت أصـدرهتا جلنـة حقـوق الطفـل ظرهـا والتوصـيات الـيت
قبلته ــا النيج ــر خ ــالل االس ــتعراض ال ــدوري الش ــامل األول اخل ــاص هب ــا( .)38وو ــري مناقش ــة مش ــروع
قــانون الطفــل .وأوصــت املبــادرة بتضــم مشــروع قــانون الطفــل حظـراً صــرداً جلميــع أشــكال العقوبــة
البدنية لاطفال يف مجيع البيلات مبا يف لك املنزل ،وبسن هذا القانون على سبيل األولوية(.)39
 -23وأشـ ــارت جمموعـ ــة منظمـ ــات الـ ــدفاع عـ ــن حقـ ــوق اإلنسـ ــان والد قراطيـ ــة إىل أن ارسـ ــات
االس ــتعباد والتميي ــز ال ت ـزال حقيق ــة واقع ــة يف النيج ــر( .)40و ك ــرت منظم ــة العف ــو الدولي ــة أن النيج ــر
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قبلت ،خـالل االسـتعراض الـدوري الشـامل األول اخلـاص هبـا ،عـدة توصـيات تتعلـق باستلصـال مجيـع
أشـ ــكال االسـ ــتعباد( .)41لكـ ــن لـ ــك مل يمم ـ ـ إال القليـ ــل يف حيـ ــاة األشـ ــماص املعني ـ ـ ر ـ ــم اةـ ــا
إجراءات لتحس اإلطار القانوين ي الصلة(.)42
 -24ونوه ــت املنظم ــة الدولي ــة ملكافح ــة ال ــرق بالت ــداب املتم ــذة الستلص ــال ال ــرق ،ومنه ــا خط ــة
العمــل الوطنيــة ملكافحــة االوــار بالبشــر ،املعتمـدة عــا  ،)43(2014لكنهــا أعربــت عــن القلــق مــن أن
الش ــعو ال ــيت تع ــاين م ــن ال ــرق ال تـ ـزال تتع ــرض العت ــداءات بينه ــا اال تص ــا ( .)44وباإلض ــافة إىل
لـك ،عنــدما ــوت شـمص مســتاعباد ،يســتطيع ســي ُده املطالبـة مبــا لــه مـن إر ( .)45أمــا فــرص التعلــيم
املتاحــة لاشــماص املســتعبادين فهــي ــدودة( .)46وأوصــت املنظمــة الدوليــة ملكافحــة الــرق بــأن تنفــذ
النيج ــر توص ــيات املق ــررة اخلاص ــة املعني ــة بأش ــكال ال ــرق املعاص ــرة( ،)47مب ــا يف ل ــك تل ــك الرامي ــة إىل
ضـمان حصــول األطفـال مــن أبنـاء املســتعبدين علــى التعلـيم .وأوصــت بشـكل خــاص ببنـاء املزيــد مــن
املدار االبتدائية والثانوية يف املناطق اليت اار فيها الرق(.)48
 -25وأوصــت جمموعــة منظمــات الــدفاع عــن حقــوق اإلنســان والد قراطيــة ب ـربامج توعيــة واســعة
النطاق هبدل مكافحة الرق ،تشـار فيهـا اجلهـات الفاعلـة الرئيسـية ،لتحقيـق تقـد ملحـوت يف هـذا
الشأن.)49
 -26والحظ ــت منظم ــة العف ــو الدولي ــة ك ــن إح ــد احملـ ـاكم النيجري ــة يف الب ــت يف قض ــيت م ــن
قض ــايا ال ــرق .لكنه ــا قال ــت إن ذ ــة حاج ــة إىل ب ــذل مزي ــد م ــن اجله ــود املنس ــقة للكش ـ ع ــن مجي ــع
مرتكيب هذه األعمال و اكمتهم ومساعدة الضحايا(.)50
 -3إقامة العدلا بما ي ذلك اإل الت من العقابا وسيادة القانون
 -27أعربــت اللجنــة الوطنيــة حلقــوق اإلنســان عــن أســفها لعــد إنشــاء آليــة مســتقلة تتمثــل واليتهــا
يف التحقيـق يف مجيـع ادعــاءات انتهاكـات حقــوق اإلنسـان وأعمـال العنـ الـيت ترتكبهــا قـوات األمــن
وجمموع ــات املعارض ــة املس ــلحة( .)51وأوص ــت منظم ــة العف ــو الدولي ــة بف ــتر حتقيق ــات اي ــدة وفعال ــة،
مبوج ــب الق ــانون ال ــدول ،يف مجي ــع اجل ـ ـرائم املزعوم ــة ،م ــن أج ــل التع ــرل عل ــى املش ــتبه يف حتمله ــم
املسؤولية اجلنائيةت و اكمة اجلناة ومعاقبتهم(.)52
 -28ويف جمـ ــال العدالـ ــة ،الحظـ ــت اللجنـ ــة إنشـ ــاء كمـ ــة الـ ــنقا واحملكمـ ــة الدسـ ــتورية ودي ـ ـوان
احملاس ــبة ،وجمل ــس الدول ــة ،فض ـالً ع ــن انعق ــاد اجمل ــالس العام ــة املعني ــة باس ــتعراض ش ــؤون العدال ــة ال ــيت
سامهت يف حتس احلوكمة .لكن اللجنـة أعربـت عـن أسـفها ألن الوكالـة الوطنيـة للمسـاعدة القانونيـة
والقضائية ال تعمل فعلياً ،ما يعيق التمتع باحلق يف اكمة عادلة(.)53
 -29وأشــارت اللجنــة إىل وجــود فعلــي إلطــار معيــاري ومؤسســي يف النيجــر ،لكــن اإلفــالت مــن
العقا مستمر بسبب الفساد واحملسوبية السياسية(.)54
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 -30وأشــارت منظمــة العفــو الدوليــة إىل ديــد حالــة الط ـوارئ يف منطقــة ديفــا للمــرة الثانيــة وملــدة
ثالثة أشـهر اعتبـاراً مـن  26أيار/مـايو  .2015وأوصـت املنظمـة بـأن حتـرص النيجـر علـى أال تنتهـك
حالـة الطـوارئ املفروضـة حقـوق اإلنسـان اخلاصـة بالسـكان ،مبـا يف لـك املشـردون .وأوصـت املنظمـة
أيضاً بتوخي اإلنصال يف توايع إمدادات األ ذية يف املنطقة(.)55
 -4الحق ي الخصوصية
 -31الحظــت منظمــة العفــو الدوليــة بقلــق أنــه بســبب حالــة الط ـوارئ يف منطقــة ديفــا ،أعطيــت
للضبا صالحية تفتيم املناال يف أي وقت من النهار أو الليل(.)56
 -5حرية التنقل
 -32أشــارت منظمــة العفــو الدوليــة إىل احتمــال أن تــؤثر حالــة الط ـوارئ ســلباً علــى حــق التنقــل
للفالح الذين يصدرون منتجاهتم إىل مناطق أخر داخل البلد(.)57
 -33وأشارت مؤسسة ملوكة الدوليـة إىل منـع الوصـول إىل منـاطق انتجـاع مـو ي للحيوانـات تبلـ
مسـ ــاحتها  85 000كيلـ ــو م ـ ــرت مربـ ــع م ـ ــن األراضـ ــي النيجري ـ ــة ،و لـ ــك بس ـ ــبب أنشـ ــطة اس ـ ــتمراج
اليورانيــو  .وتضــر منــاطق االســتمراج هــذه ،الــيت تــديرها شــركات عــرب وطنيــة ،بالســكان الرحــل الــذين
يســتمدمون هــذه املنــاطق لالرحتــال مــع قطعــاهنم ث ـاً عــن العشــب ســب موســم اجلفــال ،وعــالوة
على لك ،منعت إحد الشركات رعاة قبائل كيل فادي من الوصول إىل آبار املياه(.)58
 -6حريددة الدددين أو المعتقددد وحريددة التعبيددر وتاددوين الجمعيددات والتجمددع السددلمي والحددق ددي
المشاركة ي الحياة العامة والحياة السياسية
 -34ق ــال التح ــال ال ــدول لل ــدفاع ع ــن احلري ــة إن العالق ــات ال ــيت كان ــت يف الس ــابق جي ــدة ب ـ
املس ــلم واملس ــيحي بات ــت افن مه ــددة بفع ــل تن ــامي التش ــدد اإلس ــالمي( .)59ور ــم أن الدس ــتور
يضـمن حريــة الـدين ،فــون منـاال املســيحي وأمـاكن عبــادهتم تتعـرض للتمريــب والتـدم ( .)60وأوصــى
التح ـ ــال ب ـ ــأن حت ـ ــاكم النيج ـ ــر اجلن ـ ــاة( )61وتع ـ ــزا التس ـ ــامر ال ـ ــدي  ،بس ـ ــبل منه ـ ــا تيسـ ـ ـ احلص ـ ــول
على التعليم(.)62
 -35و كرت مؤسسة وسـائط اإلعـال لممـر أفريقيـا أن النيجـر بـذلت جهـوداً تسـتحق الثنـاء منـذ
االســتعراض الــدوري الشــامل األول اخلــاص هبــا لتعزيــز و ايــة حريــة التعب ـ ( .)63ففــي عــا ،2010
علــى وجــه اخلصــوص ،نزعــت النيجــر الصــفة اجلرميــة عــن خمالفــات وســائط اإلعــال  .وباإلضــافة إىل
لــك ،اســتعيا عــن أحكــا الســجن بممرامــات ،يف ج ـرائم التشــه ونشــر املعلومــات املمملوطــة(.)64
وعــالوة عل ــى لــك ،ك ــان رئ ــيس النيجــر يف ع ــا  2011أول رئــيس دول ــة يق ــر إعــالن تيب ــل م ــاون
( )Table Mountainال ـ ــذي ي ـ ــدعو إىل إبط ـ ــال القـ ـ ـوان األفريقي ـ ــة ال ـ ــيت و ـ ــر املت ـ ــورط يف التش ـ ــه
والق ــذل وإىل مزي ــد م ــن حري ــة الص ــحافة يف مجي ــع أ ــاء أفريقي ــا( .)65ويف ع ــا  2011أيضـ ـاً ث ــت
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اهليل ــات اإلداري ــة يف وض ــع قواع ــد تنظيمي ــة للوص ــول إىل املعلوم ــات ،م ــا جع ــل النيج ــر أح ــد البل ــدان
األفريقيــة الســتة الــيت وضــعت هــذه القواعــد .لكــن الس ـكان مــا اال ـوا يواجهــون صــعوبات يف الوصــول
إىل املعلومات(.)66
 -36و ك ــرت منظم ــة اخلدم ــة الدولي ــة حلق ــوق اإلنس ــان ب ــأن النيج ــر قبل ــت خ ــالل االس ــتعراض
ال ــدوري الش ــامل األول اخل ــاص هب ــا مجي ــع التوص ــيات الس ــت املتعلق ــة ري ــة التعبـ ـ وامل ــدافع ع ــن
حقــوق اإلنس ــان( .)67وأع ــر التح ــال الع ــاملي ملشــاركة امل ـواطن ع ــن قلق ــه إااء إخف ــاق النيج ــر يف
تنفي ــذ ه ــذه التوص ــيات تنفي ــذاً فعليـ ـاً( .)68وأش ــار التح ــال إىل أن امل ــدافع ع ــن حق ــوق اإلنس ــان،
خصوص ـ ـاً أوللـ ــك الـ ــذين يعملـ ــون علـ ــى موضـ ــوع مسـ ــاءلة الشـ ــركات وقضـ ــايا الشـ ــفافية ،يتعرضـ ــون
للتوقي ـ ـ واالحتجـ ــاا التعسـ ــفي وتُوجـ ــه إلـ ــيهم اهتام ــات اائفـ ــة .و كـ ــر أن عـ ــدة صـ ــحفي ينتقـ ــدون
احلكومة اعتُقلوا يف كانون الثاين/يناير  2014واهتموا بتهديد األمن الوط (.)69
 -37وأعربــت مؤسس ــة وس ــائط اإلع ــال لمم ــر أفريقي ــا ع ــن قلقه ــا ألن الص ــحفي تعرض ـوا أيض ـاً
خـ ــالل السـ ــنوات اخلمـ ــس املاضـ ــية لممرامـ ــات تأديبيـ ــة مفرطـ ــة ،فض ـ ـالً ع ـ ـن الرقابـ ــة( .)70واسـ ــتناداً إىل
احلــاالت الثالث ـ املبل ـ عنهــا ،خلصــت املؤسســة إىل أن أ لبيــة هــذه االنتهاكــات ارتكبتهــا جهــات
فاعلــة حكوميــة( .)71وعلــى وجــه اخلصــوص ،أشــارت جمموعــة منظمــات الــدفاع عــن حقــوق اإلنســان
والد قراطيــة بقلــق إىل العقوبــات الــيت فُرضــت علــى بعــا طــات اإل اعــة والصــح  ،والــيت وصــلت
إىل حــد منــع بعــا الصــح مــن الصــدور( .)72وأعــر التحــال العــاملي ملشــاركة امل ـواطن ومنظمــة
العفو الدولية عن شوا ل اثلة(.)74()73
 -38وحــل التحــال النيجــر علــى هتيلــة بيلــة كينيــة للحصــفي ومنظمــات اجملتمــع املــدين تتــير
هل ــم العم ــل مب ــا يتماش ــى م ــع احلق ــوق املنص ــوص عليه ــا يف دس ــتور النيج ــر ،والعه ــد ال ــدول اخل ــاص
بــاحلقوق املدنيــة والسياســية ،وإعــالن املــدافع عــن حقــوق اإلنســان الصــادر عــن األمــم املتحــدة(.)75
وأوص ــى التح ــال أيض ـ ـاً بوق ـ ـ مضـ ــايقات الص ــحفي واملـ ــدافع ع ــن حقـ ــوق اإلنس ــان ،وإج ـ ـراء
حتقيق ــات مس ــتقلة يف ح ــاالت االعت ــداء عل ــى الص ــحفي وامل ــدافع ع ــن حق ــوق اإلنس ــان ،وتق ــدا
اجلناة إىل العدالـةت وقيـا كبـار املسـؤول احلكـومي بوصـدار إدانـات علنيـة للهجمـات أو التهديـدات
الــيت يتع ــرض هل ــا الصــحفيون وامل ــدافعون ع ــن حقــوق اإلنس ــان( .)76وق ــدمت منظمــة اخلدم ــة الدولي ــة
حلقوق اإلنسان توصـيات اثلـة( .)77وأوصـت منظمـة العفـو الدوليـة أيضـاً بـأن تلـتمس النيجـر مشـورة
املقـرر اخلـاص املعـ بـاحلق يف حريــة الـرأي والتعبـ واملقـرر اخلــاص املعـ بـاحلق يف تكـوين اجلمعيــات،
وأن تتعـ ـ ــاون تعاون ـ ـ ـاً تام ـ ـ ـاً يف تنفيـ ـ ــذ توصـ ـ ــياهتما( .)78وقـ ـ ــد التحـ ـ ــال العـ ـ ــاملي ملشـ ـ ــاركة امل ـ ـ ـواطن
توصية اثلة(.)79
 -39و كــرت مؤسســة وســائط اإلعــال لممــر أفريقيــا أن اإلج ـراءات الــيت اةــذهتا الشــرطة وق ـوات
األمـ ــن خـ ــالل املظـ ــاهرات مل تكـ ــن تثلـ ــة للمبـ ــادئ الدوليـ ــة املتعلقـ ــة بالسـ ــيطرة علـ ــى احلشـ ــود(.)80
وأشارت جمموعـة منظمـات الـدفاع عـن حقـوق اإلنسـان والد قراطيـة إىل اسـتعمال العنـ يف التعامـل
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مع تظاهرة شبان قريـة ـودل يف نيـامي يف أيلول/سـبتمرب 2013ت وضـد طـال جامعـة عبـدو مـوم
ال ـ ــذين ك ـ ــانوا يط ـ ــالبون ِمب ـ ــنر يف أيار/م ـ ــايو  ،2014وك ـ ــذلك خ ـ ــالل املظ ـ ــاهرات املعادي ـ ــة لش ـ ــارل
يــومي  16و 17كــانون الثاين/ينــاير  2015يف اينــدر ونيــامي( .)81وأفــادت مؤسســة وســائط اإلعــال
لمم ــر أفريقي ــا ب ــأن ه ــذه االعت ــداءات أدت ،يف بع ــا احل ــاالت ،إىل وف ــاة متظ ــاهرين( ،)82ألس ــبا
منها استمدا المماا املسيل للدموع(.)83
 -40وأوصــت مؤسســة وســائط اإلعــال لممــر أفريقيــا بــأن تعمــد النيجــر إىل وضــع وتنفيــذ مبــادئ
توجيهي ــة لقـ ـوات الش ــرطة وقـ ـوات األم ــن فيم ــا يتعل ــق بالس ــيطرة عل ــى احلش ــود ،تك ــون متماش ــية م ــع
املعاي واملبادئ الدوليـة( .)84وأوصـت أيضـاً بتـوف التـدريب هلـذه القـوات ومسـاءلتها عـن اسـتمدامها
القوة بشكل مفر  ،من خالل آليات داخلية وخارجية(.)85
 -41وأش ــارت جمموع ــة منظم ــات ال ــدفاع ع ــن حق ــوق اإلنس ــان والد قراطي ــة إىل أن أوج ــه ع ــد
املســاواة ب ـ الرجــال والنســاء يف دوائــر صــنع الق ـرار السياســية واإلداريــة ال ت ـزال قائمــة يف النيجــر .إ
ال تتجـ ــاوا نسـ ــبة النسـ ــاء ب ـ ـ الن ـ ـوا الربملـ ــاني  14يف املائـ ــة ،وال تتجـ ــاوا نسـ ــبتهن ب ـ ـ ريسـ ــاء
البلــديات  2يف املائ ــة ،وال يوجــد يف البل ــد أي ام ـرأة يف منصــب ــافد منطقــة أو ح ــاكم .وأش ــارت
اجملموع ــة إىل دراس ــة أجري ــت ع ــا  2013بين ــت أن التمثي ــل احل ــال للنس ــاء يف هيل ــات ص ــنع القـ ـرار
داخل األحزا السياسية ما اال متدنياً( ،)87ر م تنقير القانون املتعلق باحلصص(.)86
 -7الحق ي الضمان االجتماعي و ي التمتع بمستوى معيشي الئق
 -42أشــارت جمموعــة منظمــات الــدفاع عــن حقــوق اإلنســان والد قراطيــة إىل أن الوضــع الممــذائي
والتممــذوي ال يـزال مقلقـاً للممايــة ر ــم االلتزامــات الــيت قطعتهــا النيجــر علــى نفســها ( .)88وقــد شــهدت
النيج ــر يف الس ــنوات املاض ــية أام ــات ذائي ــة دوري ــة ح ــادة ،وب ــوت ة متنامي ــة .وتـ ـرتبط ه ــذه اهلشاش ــة
بــنقص احلبــو واألعــالل ،والعــادات الممذائيــة الســيلة ،والفقــر اهليكلــي لــبعا الفلــات االجتماعيــة،
وسوء تنسيق اجلهود املبذولة ملنع وقوع األامات و/أو إدارهتا(.)89
 -43وأوص ــت منظم ــة الريي ــة العاملي ــة ب ــأن تتم ــذ النيج ــر ت ــداب ملموس ــة ،بالتع ــاون م ــع اجملتم ــع
الدول ومع الربامج املتمصصة لامم املتحدة ،مـن أجـل ضـمان احلصـول علـى الممـذاء الكـايف .ورأت
أن على النيجر أن تكثـ جهودهـا الراميـة إىل اعتبـار الممـذاء أولويـة وطنيـة وإىل حشـد املـوارد الكافيـة
من أجـل اإلدمـاج التـا لـربامج متعلقـة بسـوء التممذيـة يف املرافـق الصـحية العامـة .وقالـت أيضـاً بضـرورة
تنفيــذ خطــط ترم ــي إىل احلــد مــن الفق ــر واس ـرتاتيجيات لتزويــد األس ــر األكثــر ضــعفاً مب ــا يكفــي م ــن
الممذاء واملياه الصاحلة للشر (.)90
 -44وأشــارت مؤسســة ملوكــة الدوليــة إىل أن مصــانع اليورانيــو يف ثــال النيجــر أثــرت تــأث اً ســلبياً
على احلق يف احلصول علـى املـاء .إ اسـتُنفدت طبقـات امليـاه اجلوفيـة يف تـارات بنسـبة  70يف املائـة.
كم ــا أن طبق ــات املي ــاه اجلوفي ــة الكب ـ ة يف أج ــاديز مه ــددة أيض ـاً .وي ــؤدي اس ــتنفاد امل ـوارد املائي ــة يف
GE.15-19474

9/18

A/HRC/WG.6/24/NER/3

املنطقـ ــة إىل تس ـ ـريع تصـ ــحرها ،ومنـ ــع مواصـ ــلة أنشـ ــطة الرعـ ــي ،واحلـ ــد مـ ــن إمكانيـ ــة عـ ــودة السـ ــكان
املشــردين مــن الط ـوارق إىل أمــاكنهم الســابقة .ورأت مؤسســة ملوكــة الدوليــة أن اخلطــر يف املســتقبل،
الرحـ ــل بـ ــل إن مدينـ ــة أجـ ــاديز
يف حـ ــال تنفيـ ــذ مشـ ــاريع التعـ ــدين اجلديـ ــدة ،ال يقتصـ ــر علـ ــى الرعـ ــاة ُ
بس ـ ـ ــكاهنا الب ـ ـ ــال ع ـ ـ ــددهم  130 000نس ـ ـ ــمة ك ـ ـ ــن أن تواج ـ ـ ــه مش ـ ـ ــكلة جف ـ ـ ــال يف مس ـ ـ ــتقبل
بعيد(.)91
 -8الحق ي الصحة
 -45أشــارت منظمــة الرييــة العامليــة إىل أن النيجــر اعرطــت ،عقــب االســتعراض الــدوري الشــامل
األول اخلـ ــاص هب ـ ــا ،يف االس ـ ـرتاتيجية العاملي ـ ــة لص ـ ــحة امل ـ ـرأة والطف ـ ــل ،بس ـ ــبل منه ـ ــا حتس ـ ـ امليزاني ـ ــة
املمصصة هلذا اجملال(.)92
 -46وأش ـ ــارت جمموع ـ ــة منظم ـ ــات ال ـ ــدفاع ع ـ ــن حق ـ ــوق اإلنس ـ ــان والد قراطي ـ ــة إىل أن امليزانيـ ـ ـة
املمصصــة للصــحة عــن كــل فــرد ،واملــذكورة يف وثيقــة أصــدرهتا واارة الصــحة عــا  ،2012تقــل كث ـ اً
عم ــا حت ــدده مع ــاي منظم ــة الص ــحة العاملي ــة ،وه ــي ميزاني ــة ال تل ــيب أب ــداً االحتياج ــات الص ــحية(.)93
ويُض ــال إىل هـ ــذا التح ــدي مجلـ ــة أم ــور بينهـ ــا سـ ــوء تنس ــيق اإلج ـ ـراءات الص ــحية ،وضـ ــع تقـ ــدا
اخلدمات ،األمر الـذي ال كـن أن يتـير للنيجـر تممطيـة شـاملة خلـدمات الرعايـة واخلـدمات الصـحية.
ومـ ــن جهـ ــة أخـ ــر  ،تعرضـ ــت النيجـ ــر عـ ــا  2015لوبـ ــاء التهـ ــا السـ ــحايا ومل تـ ــتمكن مـ ــن إدارة
هذه األامة(.)94
 -47وأوصــت منظمــة الرييــة العامليــة مبيزنــة قائمــة علــى النتــائج ،كمــا أوصــت بــأن تكفــل احلكومــة
شــفافية النظــا مــن أجــل حتس ـ العنايــة بصــحة النســاء واألطفــال .وأوصــت أيض ـاً بزيــادة خمصصــات
برنامج جمانية الرعاية الصحية عـن طريـق وضـع تـداب بديلـة لتمويـل هـذا القطـاع ،وباعتمـاد هنـج قـائم
على حقوق اإلنسان(.)95
 -48والحظ ــت اللجن ــة الوطني ــة حلق ــوق اإلنس ــان تنفي ــذ إج ـراءات إجيابي ــة لتيس ـ وص ــول النس ــاء
واألطفــال إىل خــدمات الرعايــة الصــحية ،مــن قبيــل تطبيــق جمانيــة الرعايــة الصــحية لاطفــال دون ســن
اخلامسـ ـ ــةت وتووي ـ ـ ـ األطبـ ـ ــاء ،و ـ ـ ــالت التوعيـ ـ ــة ،ووضـ ـ ــع اس ـ ـ ـرتاتيجيات جديـ ـ ــدة علـ ـ ــى أسـ ـ ــا
جمتمعي(.)96
 -49وأش ــارت منظم ــة الريي ــة العاملي ــة إىل أن برن ــامج جماني ــة رعاي ــة ص ــحة األ والطف ــل أد إىل
ايــادة الطلــب علــى الرعايــة الصــحية .ومــع أن النتــائج تشـ إىل تقــد ملحــوت ،ال يـزال هنــا الكث ـ
ــا يتع ـ القي ــا ب ــه .فثم ــة ع ــدد كب ـ م ــن املرض ــى ال يزال ــون خ ــارج النظ ــا الص ــحي بس ــبب نق ــص
التمويل(.)97
 -50و ك ــرت املنظم ــة الدولي ــة لل ــدفاع ع ــن احلري ــة أن التق ــديرات تش ـ إىل أن النيج ــر يع ــاين م ــن
أح ــد أعلـ ــى مع ــدالت الوفيـ ــات النفاس ــية يف العـ ــامل ،إ يص ــل عـ ــدد ه ــذه الوفيـ ــات إىل  630وفـ ــاة
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لك ــل  100 000مول ــود ح ــي ( .)98وأوص ــت ب ــأن حتس ــن النيج ــر اهلياك ــل األساس ــية لنظ ــا الرعاي ــة
الصــحية وتيســر إمكانيــة وصــول النســاء إىل مرافــق الرعايــة الصــحية واســتفادهتن مــن مســاعدة قــابالت
تلكن املهارات الالامة(.)99
 -51وأعربــت منظمــة الرييــة العامليــة عــن قلقهــا ألن  26يف املائــة مــن األطفــال دون ســن اخلامســة
يف النيجر وتـون خـالل األيـا الثمانيـة والعشـرين األوىل مـن حيـاهتم ،وأن إمكانيـة اسـتفادة األمهـات
الفق ات مـن خـدمات التوليـد تقـل بسـت مـرات عـن األمهـات وات األوضـاع االقتصـادية األفضـل.
وأوصت بتحس إمكانية الوصول إىل املراكز الصحية(.)100
 -52وأفادت الورقـة املشـرتكة  1إىل أن املعلومـات الـيت وفرهتـا بعثـة إىل منـاطق اسـتممالل اليورانيـو ،
أشــارت إىل وجــود نفايــات مشــعة وكيميائيــة يف املنطقــة وهــو مــا يُضــر بصــحة الســكان .واســتنتجت
البعثـة أن سـوء إدارة النفايـات الصــلبة والسـائلة علـى السـواء ،أد إىل تعـرض السـكان واحليوانــات يف
املنطقـ ــة إىل ملوث ـ ـات مسـ ــرطنة ومسـ ــممة وراثي ـ ـاً( .)101والحظـ ــت مؤسسـ ــة ملوكـ ــة الدوليـ ــة بقلـ ــق أن
اجلزيلــات املشــعة املنبعثــة مــن املنــاجم تتســبب مبضــاعفة معــدل الوفيــات النامجــة عــن التهابــات اجلهــاا
التنفســي يف أرليــت مقارنــة ببقيــة النيجــر( .)102وأوصــت الورقــة املشــرتكة  1بالتمملــب علــى ســوء إدارة
النفايــات املشــعة والكيميائيــة يف منــاطق اســتممالل اليورانيــو يف أقــر وقــت كــن بــالنظر إىل خماطرهــا
على صحة مجيع الكائنات احلية يف املنطقة(.)103
 -9الحق ي التعليم
 -53الحظـ ــت جمموعـ ــة منظمـ ــات الـ ــدفاع عـ ــن حقـ ــوق اإلنسـ ــان والد قراطيـ ــة أنـ ــه فيمـ ــا يتعلـ ــق
باحلصــول علــى التعلــيمُ ،ســجلت إ ــااات مهمــة ،إ وصــلت نســبة األطفــال املســجل يف املــدار
االبتدائيــة إىل  79.2يف املائــة مــن األطف ــال عــا  .)104(2012لكــن مــدة التعل ــيم مــا االــت قص ـ ة
للمماي ــة بس ــبب ارتف ــاع مع ــدالت الرس ــو  ،وال ــزواج املبك ــر للفتي ــات ،والنظ ــرة الس ــلبية لقيم ــة التعل ــيم
املدرسي على وجه اخلصوص(.)105
 -54وتش ــعر اللجن ــة الوطني ــة حلق ــوق اإلنس ــان ب ــالقلق إااء اس ــتمرار أوج ــه التف ــاوت ب ـ الفتي ــات
والفتيــان وأثــر الضــع الممــذائي علــى تعلــيم األطفــال .وأعربــت اللجنــة أيض ـاً عــن أســفها للصــعوبات
املرتبط ــة باهلياك ــل األساس ــية الالام ــة للحص ــول عل ــى التعل ــيم والنامج ــة ع ــن ض ــع الع ــرض مقاب ــل
الطلب .ومـن ناحيـة أخـر  ،الحظـت اللجنـة أن نوعيـة التعلـيم ضـعيفة بسـبب توويـ مدرسـ ـ
مؤهل وتقليص الدعم احلكومي للواا املدرسية(.)106
 -10األشخاص ذوو اإلعاقة
 -55أشــارت اللجنــة الوطنيــة حلقــوق اإلنســان إىل أن تنفيــذ السياســة الوطنيــة للتنميــة االجتماعيــة
أتاحــت مجلــة أمــور بينهــا تنفيــذ بعــا املشــاريع لصــاحل األشــماص وي اإلعاقــة خصوصـاً يف منــاطق
تيالب ي ودوسو ونيامي .لكن هذه املشاريع ال تزال كافية(.)107
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 -56وأشــارت جمموعــة منظمــات الــدفاع عــن حقــوق اإلنســان والد قراطيــة إىل أن النيجــر لــك
إطــاراً تش ـريعياً مناســباً حلقــوق األشــماص وي اإلعاقــة لكــن عــدداً مــن العقبــات ال ت ـزال تــؤثر علــى
التمتــع هبــذه احلقــوق( .)108وأعربــت جمموعــة منظمــات الــدفاع عــن حقــوق اإلنســان والد قراطيــة عــن
أس ــفها بش ــكل خ ــاص ألن ال ــنقص يف اهلياك ــل األساس ــية واملراف ــق االجتماعي ــة األساس ــية ي ــؤثر س ــلباً
علــى حــق األشــماص وي اإلعاقــة يف احلصــول علــى املعلومــات وحقهــم يف اكمــة عادلــة وحقهــم
يف التعلــيم والصــحة والعمــل .وباإلضــافة إىل لــك ،أشــارت اجملموعــة إىل عــد ترمجــة األخبــار املتلفــزة
بلممة يفهمها الصم وضعال السمع وعـد تـوف الرتمجـة هلـم مبـا يتـير هلـم اسـتمدا حقهـم يف الـدفاع
عــن أنفســهم أمــا احملــاكم( .)109وباملثــل ،الحظــت جمموعــة منظمــات الــدفاع عــن حقــوق اإلنســان
والد قراطيــة نقص ـاً يف املراكــز املتمصصــة يف رعايــة األطفــال وي اإلعاقــة .ووفق ـاً للمجموعــة ،يضــر
ه ــذا ال ــنقص بالب ــالمم املس ــجل يف امل ــدار م ــن وي اإلعاق ــة( .)110وم ــن ناحي ــة أخ ــر  ،مل ت ــوفر
املوارد الالامة للصندوق الوط لدعم األشماص وي اإلعاقة(.)111
 -57والحظــت اجملموعــة أن االلت ـزا املفــروض علــى أربــا العمــل بتمصــيص حصــة  5يف املائــة
من الووائ لاشماص وي اإلعاقة ال ُدرت دائماً(.)112
 -11األقليات والشعوب األصلية
الرحــل خــالل
 -58أشــارت الورقــة املشــرتكة  1إىل أن النيجــر قبلــت توصــية تتعلــق قــوق الرعــاة ُ
االســتعراض الــدوري الشــامل األول اخلــاص هبــا .لكــن توصــية واحــدة ال تكفــي لتممطيــة مجيــع جوانــب
مشكلة حقوق الرعاة .ووفقـاً للورقـة املشـرتكة  1ينبممـي إعـادة دراسـة هـذا املوضـوع خـالل االسـتعراض
الدوري الشامل الثاين(.)113
الرحــل بــات أصــعب مــن ي قبــل
 -59و كــرت منظمــة البقــاء الثقــايف أن أســلو حيــاة الرعــاة ُ
()114
بالنس ــبة للشـ ــعو األص ــلية يف النيجـ ــر بسـ ــبب آث ــار تمم ـ ـ املنـ ــا وأعم ــال العن ـ ـ يف املنطقـ ــة .
وباإلضافة إىل لك ،أثـر االسـتيالء علـى األراضـي أيضـاً تـأث اً سـلبياً علـى حقـوق الشـعو األصـلية.
ومل تُستشر جمتمعـات الطـوارق الـيت تعـيم قـر منـاجم اليورانيـو علـى النحـو املالئـم يف املشـاريع الـيت
أثــرت علــى حقوقهــا .وقــد عرضــت عملي ــات اســتمراج اليورانيــو بشــكل خــاص الشــعو األص ــلية
القريبة منها إلشعاعات ضارة(.)115
الرحــل واملــو ي يف املنــاطق
 -60والحظــت الورقــة امل
)116شــرتكة  1تراجعــا تــدرجييا يف حقــوق الرعــاة ُ
الزراعيــة واملنــاطق الرعويــة(  .وأشــارت مؤسســة ملوكــة الدوليــة إىل أن تطــوير صــناعة اليورانيــو قــد
ي ــؤدي إىل تالش ــي ق ــدرة الس ــكان م ــن الط ـوارق يف ث ــال النيج ــر عل ــى احلف ــات عل ــى أس ــلو حي ــاة
أجــدادهم .ومبــا أن الوضــع أصــبر خط ـ اً ،سيصــبر إصــالح هــذا الوضــع مســتحيالً إ ا مــا واصــلت
احلكومة النيج ية منر االمتيااات لشركات هذا القطاع(.)117
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 -61والحظ ــت مؤسس ــة ملوك ــة الدولي ــة بقل ــق أن جمم ــوع أراض ــي الط ـوارق يف منطق ــة آي ـ بات ــت
اطــة بامتيــااات التعــدين .وأعربــت املؤسســة عــن أســفها ألن أف ـراد جمتمــع الط ـوارق الــذين يُشــردون
ب ــالقوة دون أي تع ــويا مالئ ــم جي ــدون أنفس ــهم مس ــتبعدين م ــن عملي ــات اة ــا القـ ـرار ال ــيت حت ــدد
مسـتقبلهم ،ومســتبعدين كـذلك مــن النظــا القضـائي الــذي ال يتسـإ هلــم الوصــول إليـه بــل إن هيكلــه
يُضــر هبــم( .)118وأوصــت املؤسســة بــأن تقــدر النيجــر دور الط ـوارق بوصــفهم مســامه أساســي يف
االنس ــجا اإليكول ــوجي ألراض ــيهم .وأوص ــت املؤسس ــة أيضـ ـاً بتحسـ ـ ف ــرص وص ــول الط ـ ـوارق إىل
العدالة كي يتمكنوا من رفع الظلم عنهم واملطالبة بالتعويا عند حدو الضرر(.)119
 -62وأوصــت منظمــة البقــاء الثقــايف مــن جهتهــا بــأن تصــدق النيجــر علــى اتفاقيــة منظمــة العمــل
الدوليــة رقــم  169وأن تعــرتل يف دســتورها قــوق الشــعو األصــلية .وأوصــت أيض ـاً بــأن تضــمن
النيجــر ع ــد مواص ــلة الص ــناعات االس ــتمراجية يف أراض ــي الش ــعو األص ــلية يف املس ــتقبل م ــن دون
املوافقـة احلـرة واملســبقة املسـتن ة للمجتمعــات املعنيـة .وأوصــت املنظمـة أيضـاً بـأن تعتمــد النيجـر خطــة
عمــل وطنيــة لض ــمان مشــاركة الش ــعو األصــلية يف عمليــة ص ــنع الق ـرار وض ــمان ثــيلهم يف أجه ــزة
حوكمة البلد على قد املساواة مع افخرين(.)120
 -63وأوصــت الورقــة املشــرتكة  1بونشــاء فريــق عامــل يُعــإ بتيس ـ التفك ـ ملي ـاً يف حالــة املراعــي
وتقــدا مقرتح ــات ملموس ــة إىل احلكوم ــة هب ــدل حتس ـ اي ــة احلق ــوق العقاري ــة للرع ــاة م ــع احلف ــات
عل ـ ــى خصوص ـ ــيات ـ ــط حي ـ ــاهتم( .)121وأوص ـ ــت الورق ـ ــة املش ـ ــرتكة  1أيضـ ـ ـاً ب ـ ــاإلبال ع ـ ــن نت ـ ــائج
الدراس ــات البيلي ــة ال ــيت أجري ــت عل ــى من ــاطق عملي ــات االس ــتمراج ،وبوض ــع ت ــداب اي ــة للس ــكان
احمللي (.)122
 -64مـ ــن ناحيـ ــة أخـ ــر  ،الحظـ ــت اللجنـ ــة الوطنيـ ــة حلقـ ــوق اإلنسـ ــان أن النزاعـ ــات ب ـ ـ الرعـ ــاة
وامل ـزارع تتكــرر كث ـ اً خصوص ـاً يف ف ـرتات االنتجــاع املــو ي ر ــم وجــود آليــات وقائيــة .ويــنجم عــن
هــذه النزاعــات انتهاكــات حلقــوق اإلنســان بينهــا االعتــداء علــى الســالمة اجلســدية وتــدم أو خســارة
األمال (.)123
 -12المهاجرون والالجئون وملتمسو اللجوء
 -65أشــارت جمموعــة منظمــات الــدفاع عــن حقــوق اإلنســان والد قراطيــة إىل أن املوقــع اجلمم ـرايف
ملنطقــة أجــاديز النيج يــة ،إضــافة إىل اكتشــال الــذهب مــؤخراً يف جبــال آيـ  ،اادت مــن االوــار ـ
املش ــروع بامله ــاجرين .وخ ــالل الس ــنوات األخـ ـ ة ،عمل ــت ش ــبكات التهري ــب عل ــى نق ــل امله ــاجرين
بطريقة مشروعة انطالقـاً مـن البلـدان اجملـاورة .وكانـت لعمليـات التهريـب هـذه نتـائج خطـ ة بينهـا
مــا يلــي ،يف عــا  ،2015عُثــر علــى جثــل  48مهــاجراً قــر ديركــوت ويف عــا  ،2012عُثــر علــى
جثــل  92شمص ـاً يف الصــحراء بي ــنهم س ــبعة رجــال و 48طف ـالً و 32ام ـرأة( .)124وتق ــول جمموع ــة
منظمــات ال ــدفاع عــن حق ــوق اإلنســان والد قراطي ــة إن رجــال ق ــوة الــدفاع واألم ــن يف مراكــز املراقب ــة
الواقعة على ور أجـاديز  -أرليـت  -السـمكة و ـور أجـاديز  -ديركـو  -مادامـا اعتـدوا علـى هـؤالء
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امله ــاجرين ،م ــا دفعه ــم إىل السـ ـ يف ط ــرق ـ ـ مباش ــرة .وأض ــافت جمموع ــة منظم ــات ال ــدفاع ع ــن
حق ــوق اإلنس ــان والد قراطي ــة أن جث ــل  92مه ــاجراً ُوج ــدت يف الص ــحراء النيج ي ــة ع ــا 2012
أ لبهم من النساء واألطفال(.)125
 -66والحظ ــت منظمـ ــة العفـ ــو الدوليـ ــة أن أكثـ ــر مـ ــن  64 000الجـ ــّ فـ ــروا عـ ــا  2015مـ ــن
األامات اليت تعص بالبلدان اجملاورة(.)126
 -13المشردون داخلياق
 -67أفـادت منظمــة العفــو الدوليـة عــن إخــالء قسـري للجــزر يف ـ ة تشـاد ألســبا أمنيــة عقــب
هج ــو مجاع ــة بوك ــو ح ـرا عل ــى جزي ــرة كارممم ــا يف نيس ــان/أبريل  .2015وقُت ــل م ــا ال يق ــل ع ــن 14
شمصـاً مــن بـ الفــارين بســبب اجلــوع والعطــم أثنــاء مسـ هتم الطويلــة ــو خمــيم نمميمممــي .و ُكــر أن
ق ـوات الــدفاع واألمــن منعــت وســائل النقــل احملليــة مــن نقــل األشــماص الفــارين إىل املمــيم .وعــالوة
عل ــى ل ــك ،مل تتم ــذ الس ــلطات أي ــة ترتيب ــات الس ــتقبال املش ــردين أو إع ــادة ت ــوطينهم .وك ــان هن ــا
علــى وجــه اخلصــوص نقــص يف امل ـوارد األساســية كاملــاء والممــذاء عنــد وص ـوهلم( .)127وأوصــت منظمــة
العفو الدولية بأن توفر النيجر املأو والممذاء واملاء والرعاية الصحية هلؤالء املشردين داخلياً(.)128
 -14الحق ي التنمية والقضايا البيئية
 -68أشــارت جمموعــة منظمــات الــدفاع عــن حقــوق اإلنســان والد قراطيــة إىل أن أ لبيــة مشــاريع
وبـ ـ ـرامج التنمي ـ ــة املنف ـ ــذة مل ت ـ ــؤد إىل النت ـ ــائج املرج ـ ــوة ومل يك ـ ــن هل ـ ــا أث ـ ــر إجي ـ ــا ك ـ ــال عل ـ ــى حي ـ ــاة
النيج ي (.)129
 -69وأشــارت مؤسســة ملوكــة الدوليــة إىل أن عــدة منظمــات ـ حكوميــة وأفرقــة خـرباء مســتقل
مــن اجملتمــع املــدين أبــرات مســتويات اإلشــعاع اخلطـ ة قــر منــاجم األورانيــو يف آيـ  .وقــد اكتُش ـ
هــذا التلــو الــدائم واخلط ـ للممايــة علــى اإلنســان وعلــى النظــا اإليكولــوجي برمتــه يف اهل ـواء واملــاء
والرتبة يف منطقة أرليت وأكوكا ( .)130وأعربت منظمة البقاء الثقايف عن شا ل اثل(.)131
 -70وأوصــت منظمــة اخلدمــة الدوليــة حلقــوق اإلنســان بــأن تضــمن النيجــر اح ـرتا الشــركات الــيت
تق ــو بعملي ــات يف أراض ــيها حلق ــوق اإلنس ــان مب ــا يتماش ــى م ــع املب ــادئ التوجيهي ــة بش ــأن األعم ــال
التجارية وحقوق اإلنسان(.)132
 -15حقوق اإلنسان وماا حة اإلرهاب
 -71أشـ ــارت منظم ـ ــة العف ـ ــو الدولي ـ ــة إىل أن قـ ــانون مكافح ـ ــة اإلره ـ ــا لع ـ ــا  2011ال يتقي ـ ــد
باملع ــاي الدولي ــة حلق ــوق اإلنس ــان( .)133وأوص ــت منظم ــة العف ــو الدولي ــة بوض ــع تعريـ ـ ل ـ ـ دالعم ــل
اإلرها د يف تشريعات مكافحة اإلرها يكون متماشيا مع حقوق اإلنسان(.)134
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 أســيلت معاملــة عــدة أشــماص متهم ـ باالنتمــاء إىل تنظــيم، ووفق ـاً ملنظمــة العفــو الدوليــة-72
القاعدة يف املممـر اإلسـالمي وإىل مجاعـة بوكـو حـرا وإىل مجاعـة إسـالمية مسـلحة نيج يـة يُشـتبه يف
 و ل ــك خ ــالل ت ــوقيفهم أو بع ــد ت ــوقيفهم بف ــرتة قصـ ـ ة يف اول ــة النتـ ـزاع،تنفي ــذها أنش ــطة إرهابي ــة
2012  و كــرت منظمــة العفــو الدوليــة أهنــا مجعــت خــالل بعثــة إىل النيجــر عــا.االعرتافــات مــنهم
.)135(شهادات سجناء عذبوا يف هذا السياق
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