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 حقوق اإلنسان مجلس
 العامل المعني باالستعراض الدوري الشامل الفريق

 الدورة الرابعة والعشرون
    2016كانون الثاين/يناير   18-29

موجز أعدته مفوضية األمم المتحددة السدامية لحقدوق اإلنسدان و قداق للفقدرة   
مدن مر دق  5والفقدرة  5/1اإلنسدان )ج( من مر ق قرار مجلدس حقدوق 15

 16/21قرار المجلس 
 

 *رالنيج  
 

 
إىل عملية  (1)جهة صاحبة مصلحة 13هذا التقرير موجز للمعلومات املقدمة من  

االستعراض الدوري الشامل. وهو يتبع املبادئ التوجيهية العامة اليت اعتمدها جملس حقوق 
. لكنه ال يتضمن أي آراء أو وجهات نظر أو اقرتاحات من 17/119اإلنسان يف مقرره 

جانب مفوضية األمم املتحدة السامية حلقوق اإلنسان، أيا كانت، وال أي حكم أو قرار 
ات بعينها. وقد أُدرجت بصورة منهجية يف حواشي هناية النص مراجع املعلومات بشأن ادعاء

وُتركت النصوص األصلية على حاهلا قدر املستطاع. وعماًل بقرار اجمللس  الواردة يف التقرير.
، خيصص، حسب مقتضى احلال، فرع مستقل إلسهامات املؤسسة الوطنية حلقوق 16/21

االستعراض واملعتمدة بناء على التقرير الكامل مببادئ باريس،  اإلنسان التابعة للدولة موضوع
وتتاح على املوقع الشبكي للمفوضية السامية حلقوق اإلنسان النصوص الكاملة اليت تتضمن 

يف إعداد التقرير دورية االستعراض والتطورات اليت حدثت  روعيمجيع املعلومات الواردة. وقد 
 يف تلك الفرتة.

  
 

 
 

 حترر هذه الوثيقة قبل إرساهلا إىل دوائر الرتمجة باألمم املتحدة.مل  * 
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 المعلومات المقدمة من الجهات صاحبة المصلحة  
  

 المعلومات األساسية واإلطار -ألف 
 

 (2)نطاق االلتزامات الدولية  

 
إىل الربوتوكـــــــول  2014الحظـــــــت منظمـــــــة العفـــــــو الدوليـــــــة أن النيجـــــــر انضـــــــمت يف عـــــــا   -1

التفاقيــة مناهضــة التعــذيب، بنــاًء علــى توصــية تلقتهــا خــالل االســتعراض الــدوري الشــامل االختيــاري 
 .(3)األول اخلاص هبا

أول بلـــد يوقـــع علـــى بروتوكـــول  2015وأقـــرت املنظمـــة بـــأن النيجـــر كانـــت يف حزيران/يونيـــه  -2
 .(4)عمل اجلربيمكافحة أشكال العبودية املعاصرة امللحق باتفاقية منظمة العمل الدولية املتعلقة بال

وأوصـــت املنظمـــة بـــأن توقـــع النيجـــر، دون أي حتفـــد، علـــى االتفاقيـــة الدوليـــة حلمايـــة مجيـــع  -3
ــــة يف تلقــــي البال ــــات . وقــــد  (5)األشــــماص مــــن االختفــــاء القســــري وأن تعــــرتل باختصــــاص اللجن

لـــك، . وباإلضـــافة إىل  (6)االحتـــاد الـــدول للعمـــل املســـيحي مـــن أجـــل إلممـــاء التعـــذيب توصـــية  اثلـــة
أوصــت منظمــة العفــو الدوليــة بــأن تصــدق النيجــر علــى االتفاقيــة املتعلقــة بوضــع األشــماص عــد ي 

 .(7)اجلنسية
والحظت منظمـة الرييـة العامليـة أن النيجـر صـدقت علـى اتفاقيـة القضـاء علـى مجيـع أشـكال  -4

الـــواردة يف التمييـــز ضـــد املـــرأة لكنهـــا أبـــدت العديـــد مـــن التحفظـــات الـــيت  ـــس باملبـــادئ األساســـية 
ــــوائم النيجــــر قوانينهــــا الوطنيــــة مــــع الصــــكو  (8)أهــــدال تلــــك االتفاقيــــة ــــك، مل ت . وعــــالوة علــــى  ل

 .(9)اإلقليمية حلماية حقوق النساء واألطفال
  

 التعاون مع آليات حقوق اإلنسان -باء 
 

 التعاون مع هيئات المعاهدات  -1 
ـــةالحظـــت اللجنـــة الوطنيـــة حلقـــوق اإلنســـان يف النيجـــر  -5 بقلـــق أن  (10)ومنظمـــة العفـــو الدولي

النيجــــر مل تقــــد  بعـــــد عــــدة تقـــــارير إىل هيلــــات املعاهـــــدات. وأضــــافت اللجنـــــة أن تنفيــــذ توصـــــيات 
 .(11)االستعراض الدوري الشامل جيري ببطء

 
 التعاون مع اإلجراءات الخاصة -2 

الــرق املعاصــرة  ألقــت منظمــة العفــو الدوليــة الضــوء علــى ايــارة املقــرر اخلــاص املعــ  بأشــكال -6
 .(12)2014إىل النيجر عا  
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تنفيددا االلتزامددات الدوليددة المتعلقددة بحقددوق اإلنسددانا مددع مراعدداة القددانون الدددولي  -جيم 
 اإلنساني الواجب التطبيق

 
 المساواة وعدم التمييز -1 

            الحظــــــت منظمــــــة الرييــــــة العامليــــــة أن اإلعــــــالن عــــــن الــــــوالدات يف النيجــــــر تضــــــاع  بــــــ   -7
. لكـــن املنظمـــة شـــجعت النيجـــر علـــى مضـــاعفة جهودهـــا مـــن أجـــل إتاحـــة 2012و 2006عـــامي 

نظـــا  تســـجيل الـــوالدات جلميـــع أطفـــال البلـــد. وأوصـــت أيضـــاً بتحديـــد بنـــود اســـرتاتيجية يف امليزانيـــة 
 .(13)خاصهتدل إىل توايع املوارد توايعًا فعااًل لصاحل األطفال احملروم  أو املعرض  للمطر بوجه 

وأشــــارت اللجنــــة الوطنيــــة حلقــــوق اإلنســــان إىل السياســــة الوطنيــــة للشــــؤون اجلنســــانية الــــيت  -8
اعتمــــدت وإىل السياســــة الوطنيــــة للتنميــــة االجتماعيــــة الــــيت تتضــــمن إحــــد  اســــرتاتيجيتها القطاعيــــة 

تكـــاد النهـــوض بـــاملرأة. لكـــن اللجنـــة أعربـــت عـــن قلقهـــا ألن األنشـــطة املنفـــذة يف هـــذه اجملـــاالت ال 
 .(14)تلمس
 

 حق الفرد  ي الحياة و ي الحرية وأمنه الشخصي -2 
مشـروع قـانون جييـز االنضـما   2014 كرت منظمة العفو الدوليـة أن النيجـر أقـرت يف عـا   -9

إىل الربوتوكــول االختيــاري الثــاين امللحــق بالعهــد الــدول اخلــاص بــاحلقوق املدنيــة والسياســية. وصــوتت 
رار صـادر عـن اجلمعيـة العامـة لامـم املتحـدة بوقـ  تنفيـذ أحكـا  اإلعـدا  بمميـة النيجر أيضاً لصاحل ق
 .(15)إلمماء عقوبة اإلعدا 

لكـــن اللجنـــة الوطنيـــة حلقـــوق اإلنســـان أشـــارت إىل أنـــه ال يوجـــد وقـــ  ر ـــي لتنفيـــذ عقوبـــة  -10
جلمعيــة الوطنيــة عليهــا يف قــانون العقوبــات، ومل يقــد   إىل ا اإلعــدا . وال تــزال هــذه العقوبــة منصوصــاً 
 .(16)أي مشروع قانون يهدل إىل إلممائها

ـــــذ منـــــذ -11                  ومـــــع  لـــــك، الحظـــــت اللجنـــــة ومنظمـــــة العفـــــو الدوليـــــة أن عقوبـــــة اإلعـــــدا  مل تُنف 
، كمــــا أوصــــت بوقــــ  فعلــــي لتنفيــــذ (18). وأوصــــت املنظمــــة بولممــــاء عقوبــــة اإلعــــدا (17)1976عــــا  

. وأوصـى االحتـاد الـدول للعمـل املسـيحي مـن أجـل إلممـاء التعـذيب (19)عقوبة اإلعدا  بانتظار إلممائهـا
بــــأن تلممــــي النيجــــر، دون إبطــــاء، األحكــــا  الــــيت تســــمر بتطبيــــق عقوبــــة اإلعــــدا  علــــى اجلــــرائم  ــــ  
املصـنفة ضـمن قائمـة دأشـد اجلـرائم خطـورةد وبـأن تسـر ع عمليـة التصـديق علـى الربوتوكـول االختيــاري 

 .(20)لدول اخلاص باحلقوق املدنية والسياسيةالثاين امللحق بالعهد ا
و كـــــرت منظمـــــة العفـــــو الدوليـــــة أن مجاعـــــات مســـــلحة بينهـــــا تنظـــــيم القاعـــــدة يف املممـــــر   -12

اإلســالمي ومجاعــة بوكــو حــرا ، نفــذت يف الســنوات األربــع املاضــية هجمــات ضــد املــدني  يف أمــاكن 
واطن  واألجانــــــب، بيــــــنهم ، أســــــفرت عــــــن مقتــــــل واختطــــــال عــــــدد مــــــن املــــــ(21)خمتلفــــــة مــــــن البلــــــد

 .(22)الجلون



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

 

4/18 GE.15-19474 

 

هجمــات  2015وأشــارت املنظمــة إىل أن أعضــاء مجاعــة بوكــو حــرا  نفــذوا يف شــبا /فرباير  -13
 46، هـامجوا جزيـرة كارامممـا حيـل قتلـوا 2015نيسـان/أبريل  25على قريـة بوسـو ومدينـة ديفـا. ويف 

 38/يونيـــــه، أبلـــــ  عـــــن مقتـــــل حزيران 19مـــــدنياً وجرحـــــوا تســـــعة جنـــــود آخـــــرين. ويف  28جنـــــديا و
أطفـال يف هجمـات نفـذهتا مجاعـة بوكـو حـرا  يف قـرييت المانـا ونممونـاو  10امـرأة و 14شمصاً بينهم 
 .(23)يف منطقة ديفا

والحظـــت اللجنـــة الوطنيـــة حلقـــوق اإلنســـان عـــد  وجـــود خطـــة عمـــل ملناهضـــة التعـــذيب يف  -14
وطنيــة مـع املعــاي  الدوليـة املتعلقــة بالتعــذيب النيجـر. وعــالوة علـى  لــك، مل تـتم مواءمــة التشـريعات ال

. وقـــدمت جمموعـــة منظمـــات الـــدفاع عـــن حقـــوق اإلنســـان والد قراطيـــة مالحظـــة (24)وســـوء املعاملـــة
 .(25) اثلة
وأوصـــت منظمـــة العفـــو الدوليـــة واالحتـــاد الـــدول للعمـــل املســـيحي مـــن أجـــل إلممـــاء التعـــذيب  -15

ت يتماشـى مـع اتفاقيـة مناهضـة التعـذيبت وبفـتر حتقيقـات بودراج تعري  للتعـذيب يف قـانون العقوبـا
يف أعمـــال التعـــذيب وتقـــدا األشـــماص املشـــتبه يف ارتكـــاهبم أعمـــال تعـــذيب إىل العدالـــة. وشـــج عا 

علـــى اعتمـــاد خطـــة عمـــل وطنيـــة ملناهضـــة التعـــذيب. وأوصـــت منظمـــة العفـــو الدوليـــة  النيجـــر أيضـــاً 
نتزعـــة حتـــت التعـــذيب يف احملـــاكم وضـــمان حصـــول النيجـــر كـــذلك بضـــمان عـــد  قبـــول االعرتافـــات امل

 .(26)مجيع الضحايا على جرب كامل
وأفـــادت جمموعـــة منظمـــات الـــدفاع عـــن حقـــوق اإلنســـان والد قراطيـــة يف تقريـــر أصـــدرته يف  -16
عــن وــرول احتجــاا ســيلة يف النيجــر، وعــن وجــود أمــاكن دتجــز فيهــا أشــماص دون  2014عــا  

. و كــــرت منظمــــة العفــــو الدوليــــة أن الســــجون مــــا االــــت (27)تــــدخل مســــبق مــــن املؤسســــة القضــــائية
مكتظــة. وأشــارت إىل معلومــات تفيــد بــأن ســجن نيــامي املــدين يضــم مســاج  يفــوق عــددهم ثــال  
مـــرات قدرتـــه االســـتيعابية، وأن عـــدداً مـــن األشـــماص توفـــوا يف ســـجون خمتلفـــة بســـبب عـــد  إمكانيـــة 

، تُرتكـب يف أحـد السـجون اخلاضـعة حلراسـة أمنيــة احلصـول علـى الرعايـة الطبيـة. وباإلضـافة إىل  لـك
. وأوصــــت املنظمــــة بونشــــاء آليــــة وطنيــــة مســــتقلة (28)مشــــددة أعمــــال عنــــ  متكــــررة ضــــد املســــاج 

لتفتــيم مراكــز االحتجــاات والقضــاء علــى االكتظــات يف الســجون وتــوف  إمكانيــة احلصــول علــى مـــا 
ة واملســـاعدة الطبيـــة تُراعـــى فيهـــا باملعـــاي  يكفـــي مـــن الممـــذاء إضـــافة إىل تـــوف  مرافـــق للنظافـــة الصـــحي

 .  (29)الدولية
والحظت جمموعة منظمات الـدفاع عـن حقـوق اإلنسـان والد قراطيـة أن جهـوداً بُـذلت ملنـع  -17

املمارســـات التقليديـــة الضـــارة بالنســـاء واألطفـــال، ال ســـيما تشـــويه األعضـــاء التناســـلية األنثويـــة، مـــن 
ــــ ائج إجيابيــــة يف بعــــا البلــــديات. وأشــــارت جمموعــــة منظمــــات خــــالل إجــــراءات توعيــــة أدت إىل نت

الـــدفاع عـــن حقـــوق اإلنســـان والد قراطيـــة بشـــكل خـــاص إىل حالـــة بلديـــة ما ودولينـــدي الـــذي قـــرر 
التملــي عــن ختــان اإلنــا  بوصــدار بيــان علــ . لكــن جمموعــة منظمــات الــدفاع عــن حقــوق اإلنســان 

. وأعربـــت (31)ذل املزيـــد مـــن اجلهــود يف هـــذا اجملـــالوالد قراطيــة رأت أنـــه ال تـــزال هنـــا  حاجــة إىل بـــ
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 ارســة تشــويه األعضــاء التناســلية األنثويــة يف اجملتمعــات العامليــة عــن أســفها الســتمرار منظمــة الرييــة 
          الممورمانتشـــية والفوالنيـــة والعربيـــة يف منـــاطق تيالبـــ ي وديفـــا ونيـــامي، ر ـــم اعتمـــاد احلكومـــة للقـــانون 

 .  (32)25-2003رقم 
              دالواهايـــــاد  وأشــــارت املنظمــــة الدوليــــة ملكافحــــة الــــرق بقلــــق إىل أن اإلمــــاء أو مــــا يســــمى ب -18

أو الزوجــة اخلامســة هــو شــكل مــن أشــكال االســتعباد مــا اال  ــارا  يف النيجــر، ال ســيما يف منطقــة 
تواجــه اإلمــاء دالواهايــاد  تــاهوا. وتنطــوي هــذه املمارســة علــى شــراء امــرأة أو فتــاة بذريعــة دالــزواجد. وال

اال تصـــا  املســـتمر واالعتـــداء اجلســـدي مـــن أســـيادهم فحســـب بـــل يتعرضـــن أيضـــا لســـوء معاملـــة 
 .  (33)مستمرة من جانب الزوجات الشرعيات

وأعربت منظمـة الرييـة العامليـة عـن قلقهـا مـن أن النيجـر تسـجل أحـد أعلـى معـدالت الـزواج  -19
تتســبب يف خمــاطر شــديدة علــى صــحة الفتيــات. وأوصــت املنظمــة املبكــر. وقالــت إن هــذه املشــكلة 

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 

 .  (34)ه املمارساتهبا واليت تعاِقب على هذ
وأشــارت جمموعــة منظمــات الــدفاع عــن حقــوق اإلنســان والد قراطيــة إىل أن النيجــر أنشــأت  -20

اللجنــــة الوطنيــــة لتنســــيق مكافحــــة االوــــار باألشــــماص، والوكالــــة الوطنيــــة لتنســــيق مكافحــــة االوــــار 
بتـــداب  إعـــادة  باألشـــماص. وتـــر  اللجنـــة الوطنيـــة حلقـــوق اإلنســـان أن الضـــحايا ال يتمتعـــون عمليـــاً 

التأهيـــل بســـبب الصـــعوبات العمليـــة ر ـــم مـــا اُةـــذ مـــن تـــداب  إجيابيـــة، ور ـــم اعتمـــاد القـــانون املتعلـــق 
 .  (35)2010باالوار لعا  

وأشارت جمموعـة منظمـات الـدفاع عـن حقـوق اإلنسـان والد قراطيـة إىل أنـه علـى الـر م مـن  -21
دة أشــكال مــن املمــاطر هــي، التســول، والعــيم بعــا اجلهــود، يتعــرض األطفــال بنســبة كبــ ة إىل عــ

. وأعربــــت (36)يف الشــــارع، والعنــــ  األســــري، واالوــــار، والنزاعــــات املســــلحة، واالســــتممالل اجلنســــي
اللجنــة الوطنيــة حلقــوق اإلنســان، مــن جهتهــا، عــن القلــق إااء عمــل األطفــال الــذين ُيســتمدمون يف 

يــب عــن الــذهب، كمــا ُيســتمدمون يف األوســا  األوســا  الريفيــة للعمــل يف احلقــول ويف مواقــع التنق
 .  (37)احلضرية كعمال منزلي  وباعة متجول 

و كـــرت املبـــادرة العامليـــة إلهنـــاء مجيـــع أشـــكال العقوبـــة البدنيـــة لاطفـــال أن العقوبـــة البدنيـــة  -22
يت لاطفال يف النيجر قانونية ر م التوصيات الـيت أصـدرهتا جلنـة حقـوق الطفـل  ظرهـا والتوصـيات الـ

. ووــــري مناقشـــة مشــــروع (38)قبلتهـــا النيجـــر خــــالل االســـتعراض الـــدوري الشــــامل األول اخلـــاص هبـــا
قــانون الطفــل. وأوصــت املبــادرة بتضــم  مشــروع قــانون الطفــل حظــراً صــرداً جلميــع أشــكال العقوبــة 

 .  (39)ةالبدنية لاطفال يف مجيع البيلات مبا يف  لك املنزل، وبسن هذا القانون على سبيل األولوي
وأشـــــارت جمموعـــــة منظمـــــات الـــــدفاع عـــــن حقـــــوق اإلنســـــان والد قراطيـــــة إىل أن  ارســـــات  -23

. و كـــرت منظمـــة العفـــو الدوليـــة أن النيجـــر (40)االســـتعباد والتمييـــز ال تـــزال حقيقـــة واقعـــة يف النيجـــر
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 قبلت، خـالل االسـتعراض الـدوري الشـامل األول اخلـاص هبـا، عـدة توصـيات تتعلـق باستلصـال مجيـع
. لكـــــن  لـــــك مل يممـــــ  إال القليـــــل يف حيـــــاة األشـــــماص املعنيـــــ  ر ـــــم اةـــــا  (41)أشـــــكال االســـــتعباد

 .  (42)إجراءات لتحس  اإلطار القانوين  ي الصلة
ونوهــــت املنظمــــة الدوليــــة ملكافحــــة الــــرق بالتــــداب  املتمــــذة الستلصــــال الــــرق، ومنهــــا خطــــة  -24

، لكنهــا أعربــت عــن القلــق مــن أن (43)2014دة عــا  العمــل الوطنيــة ملكافحــة االوــار بالبشــر، املعتمــ
. وباإلضــــافة إىل (44)الشــــعو  الــــيت تعــــاين مــــن الــــرق ال تــــزال تتعــــرض العتــــداءات بينهــــا اال تصــــا 
 لـك، عنــدما  ــوت شـمص مســتاعباد، يســتطيع ســي ُده املطالبـة مبــا لــه مـن إر 
. أمــا فــرص التعلــيم (45)

املتاحــة لاشــماص املســتعبادين فهــي  ــدودة
. وأوصــت املنظمــة الدوليــة ملكافحــة الــرق بــأن تنفــذ (46)

، مبـــا يف  لـــك تلـــك الراميـــة إىل (47)النيجـــر توصـــيات املقـــررة اخلاصـــة املعنيـــة بأشـــكال الـــرق املعاصـــرة
ضـمان حصــول األطفـال مــن أبنـاء املســتعبدين علــى التعلـيم. وأوصــت بشـكل خــاص ببنـاء املزيــد مــن 

املناطق اليت  ارا  فيها الرقاملدار  االبتدائية والثانوية يف 
(48)  . 

وأوصـــت جمموعـــة منظمـــات الـــدفاع عـــن حقـــوق اإلنســـان والد قراطيـــة بـــربامج توعيـــة واســـعة  -25
النطاق هبدل مكافحة الرق، تشـار  فيهـا اجلهـات الفاعلـة الرئيسـية، لتحقيـق تقـد  ملحـوت يف هـذا 

 .  (49الشأن
اكم النيجريـــة يف البـــت يف قضـــيت  مـــن والحظـــت منظمـــة العفـــو الدوليـــة  كـــن إحـــد  احملـــ -26

قضـــايا الـــرق. لكنهـــا قالـــت إن ذـــة حاجـــة إىل بـــذل مزيـــد مـــن اجلهـــود املنســـقة للكشـــ  عـــن مجيـــع 
 .  (50)مرتكيب هذه األعمال و اكمتهم ومساعدة الضحايا

 
 إقامة العدلا بما  ي ذلك اإل الت من العقابا وسيادة القانون -3 

قــوق اإلنســان عــن أســفها لعــد  إنشــاء آليــة مســتقلة تتمثــل واليتهــا أعربــت اللجنــة الوطنيــة حل -27
يف التحقيـق يف مجيـع ادعــاءات انتهاكـات حقــوق اإلنسـان وأعمـال العنــ  الـيت ترتكبهــا قـوات األمــن 

. وأوصـــت منظمـــة العفـــو الدوليـــة بفـــتر حتقيقـــات  ايـــدة وفعالـــة، (51)وجمموعـــات املعارضـــة املســـلحة
ــــدول، يف مج ــــع اجلــــرائم املزعومــــة، مــــن أجــــل التعــــرل علــــى املشــــتبه يف حتملهــــم مبوجــــب القــــانون ال ي

 .(52)املسؤولية اجلنائيةت و اكمة اجلناة ومعاقبتهم
ويف جمــــال العدالــــة، الحظــــت اللجنــــة إنشــــاء  كمــــة الــــنقا واحملكمــــة الدســــتورية وديــــوان  -28

ـــة، فضـــاًل عـــن  ـــة الـــيت انعقـــاد اجملـــالس العامـــة املعنيـــة باســـتعرااحملاســـبة، وجملـــس الدول ض شـــؤون العدال
سامهت يف حتس  احلوكمة. لكن اللجنـة أعربـت عـن أسـفها ألن الوكالـة الوطنيـة للمسـاعدة القانونيـة 

 .(53)والقضائية ال تعمل فعلياً، ما يعيق التمتع باحلق يف  اكمة عادلة
يف النيجــر، لكــن اإلفــالت مــن  إلطــار معيــاري ومؤسســي وأشــارت اللجنــة إىل وجــود فعلــي -29
 .(54)لعقا  مستمر بسبب الفساد واحملسوبية السياسيةا
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وأشــارت منظمــة العفــو الدوليــة إىل  ديــد حالــة الطــوارئ يف منطقــة ديفــا للمــرة الثانيــة وملــدة  -30
. وأوصـت املنظمـة بـأن حتـرص النيجـر علـى أال تنتهـك 2015أيار/مـايو  26ثالثة أشـهر اعتبـاراً مـن 

ن اخلاصـة بالسـكان، مبـا يف  لـك املشـردون. وأوصـت املنظمـة حالـة الطـوارئ املفروضـة حقـوق اإلنسـا
 .(55)أيضًا بتوخي اإلنصال يف توايع إمدادات األ ذية يف املنطقة

 
 الحق  ي الخصوصية -4 

الحظـــت منظمـــة العفـــو الدوليـــة بقلـــق أنـــه بســـبب حالـــة الطـــوارئ يف منطقـــة ديفـــا، أعطيـــت  -31
 .(56)لنهار أو الليلللضبا  صالحية تفتيم املناال يف أي وقت من ا

 
 حرية التنقل -5 

أشـــارت منظمـــة العفـــو الدوليـــة إىل احتمـــال أن تـــؤثر حالـــة الطـــوارئ ســـلباً علـــى حـــق التنقـــل  -32
 .(57)للفالح  الذين يصد رون منتجاهتم إىل مناطق أخر  داخل البلد

للحيوانـات تبلـ  وأشارت مؤسسة ملوكة الدوليـة إىل منـع الوصـول إىل منـاطق انتجـاع مـو ي  -33
كيلـــــو مـــــرت مربـــــع مـــــن األراضـــــي النيجريـــــة، و لـــــك بســـــبب أنشـــــطة اســـــتمراج   85 000مســـــاحتها 

اليورانيــو . وتضــر منــاطق االســتمراج هــذه، الــيت تــديرها شــركات عــرب وطنيــة، بالســكان الرحــل الــذين 
 يســتمدمون هــذه املنــاطق لالرحتــال مــع قطعــاهنم  ثــاً عــن العشــب  ســب موســم اجلفــال، وعــالوة

 .(58)على  لك، منعت إحد  الشركات رعاة قبائل كيل فادي من الوصول إىل آبار املياه
 

حريدددة الددددين أو المعتقدددد وحريدددة التعبيدددر وتادددوين الجمعيدددات والتجمدددع السدددلمي والحدددق  دددي  -6 
 المشاركة  ي الحياة العامة والحياة السياسية 

الـــيت كانـــت يف الســـابق جيـــدة بـــ  قـــال التحـــال  الـــدول للـــدفاع عـــن احلريـــة إن العالقـــات  -34
. ور ـــم أن الدســــتور (59)املســـلم  واملســـيحي  باتــــت افن مهـــددة بفعــــل تنـــامي التشـــدد اإلســــالمي

. وأوصــى (60)يضـمن حريــة الـدين، فــون منـاال املســيحي  وأمـاكن عبــادهتم تتعـرض للتمريــب والتـدم 
          بســـــبل منهـــــا تيســـــ  احلصـــــول  وتعـــــزا التســـــامر الـــــدي ، (61)التحـــــال  بـــــأن حتـــــاكم النيجـــــر اجلنـــــاة

 .(62)على التعليم
و كرت مؤسسة وسـائط اإلعـال  لممـر  أفريقيـا أن النيجـر بـذلت جهـوداً تسـتحق الثنـاء منـذ  -35

، 2010. ففـــي عـــا  (63)االســـتعراض الـــدوري الشـــامل األول اخلـــاص هبـــا لتعزيـــز و ايـــة حريـــة التعبـــ 
رميــة عـــن خمالفــات وســـائط اإلعــال . وباإلضـــافة إىل علــى وجــه اخلصـــوص، نزعــت النيجـــر الصــفة اجل

. (64) لـــك، اســـتعيا عـــن أحكـــا  الســـجن بممرامـــات، يف جـــرائم التشـــه  ونشـــر املعلومـــات املمملوطـــة
أول رئـــيس دولـــة يقـــر إعـــالن تيبـــل مـــاون   2011وعـــالوة علـــى  لـــك، كـــان رئـــيس النيجـــر يف عـــا  

(Table Mountainالــــــذي يــــــدعو إىل إبطــــــال القــــــوان  األ )  فريقيــــــة الــــــيت وــــــر   املتــــــورط  يف التشــــــه
أيضـــاً  ثـــت  2011. ويف عـــا  (65)والقـــذل وإىل مزيـــد مـــن حريـــة الصـــحافة يف مجيـــع أ ـــاء أفريقيـــا
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اهليلـــات اإلداريـــة يف وضـــع قواعـــد تنظيميـــة للوصـــول إىل املعلومـــات، مـــا جعـــل النيجـــر أحـــد البلـــدان 
كان مــا االــوا يواجهــون صــعوبات يف الوصــول األفريقيــة الســتة الــيت وضــعت هــذه القواعــد. لكــن الســ

 .  (66)إىل املعلومات
ــــرت منظمــــة اخلدمــــة الدوليــــة حلقــــوق اإلنســــان بــــأن النيجــــر قبلــــت خــــالل االســــتعراض  -36 و ك 

الــــدوري الشــــامل األول اخلــــاص هبــــا مجيــــع التوصــــيات الســــت املتعلقــــة  ريــــة التعبــــ  واملــــدافع  عــــن 
عـــاملي ملشـــاركة املـــواطن  عـــن قلقـــه إااء إخفـــاق النيجـــر يف . وأعـــر  التحـــال  ال(67)حقـــوق اإلنســـان

. وأشـــار التحــــال  إىل أن املــــدافع  عـــن حقــــوق اإلنســــان، (68)تنفيـــذ هــــذه التوصـــيات تنفيــــذاً فعليــــاً 
خصوصـــــاً أوللـــــك الـــــذين يعملـــــون علـــــى موضـــــوع مســـــاءلة الشـــــركات وقضـــــايا الشـــــفافية، يتعرضـــــون 

ــــه إلــــيهم اهتامــــات اائفــــة. و كــــر أن عــــدة صــــحفي  ينتقــــدون  للتوقيــــ  واالحتجــــاا التعســــفي وتُوج 
 .(69)واهتموا بتهديد األمن الوط  2014احلكومة اعُتقلوا يف كانون الثاين/يناير 

وأعربـــت مؤسســـة وســـائط اإلعـــال  لممـــر  أفريقيـــا عـــن قلقهـــا ألن الصـــحفي  تعرضـــوا أيضـــاً  -37
. واســــتناداً إىل (70)ن الرقابــــةخــــالل الســــنوات اخلمــــس املاضــــية لممرامــــات تأديبيــــة مفرطــــة، فضــــاًل عــــ

احلـــاالت الثالثـــ  املبلـــ  عنهـــا، خلصـــت املؤسســـة إىل أن أ لبيـــة هـــذه االنتهاكـــات ارتكبتهـــا جهـــات 
. وعلــى وجــه اخلصــوص، أشــارت جمموعــة منظمــات الــدفاع عــن حقــوق اإلنســان (71)فاعلــة حكوميــة

والصــح ، والــيت وصــلت  والد قراطيــة بقلــق إىل العقوبــات الــيت ُفرضــت علــى بعــا  طــات اإل اعــة
. وأعــر  التحــال  العــاملي ملشــاركة املــواطن  ومنظمــة (72)إىل حــد منــع بعــا الصــح  مــن الصــدور

 .(74)(73)العفو الدولية عن شوا ل  اثلة
وحــل التحــال  النيجــر علــى هتيلــة بيلــة  كينيــة للحصــفي  ومنظمــات اجملتمــع املــدين تتــير  -38

املنصــــوص عليهــــا يف دســــتور النيجــــر، والعهــــد الــــدول اخلــــاص هلــــم العمــــل مبــــا يتماشــــى مــــع احلقــــوق 
. (75)بــاحلقوق املدنيــة والسياســية، وإعــالن املــدافع  عــن حقــوق اإلنســان الصــادر عــن األمــم املتحــدة

وأوصــــى التحــــال  أيضــــاً بوقــــ  مضــــايقات الصــــحفي  واملــــدافع  عــــن حقــــوق اإلنســــان، وإجــــراء 
صـــحفي  واملـــدافع  عـــن حقـــوق اإلنســـان، وتقـــدا حتقيقـــات مســـتقلة يف حـــاالت االعتـــداء علـــى ال

اجلناة إىل العدالـةت وقيـا  كبـار املسـؤول  احلكـومي  بوصـدار إدانـات علنيـة للهجمـات أو التهديـدات 
. وقـــدمت منظمـــة اخلدمـــة الدوليـــة (76)الـــيت يتعـــرض هلـــا الصـــحفيون واملـــدافعون عـــن حقـــوق اإلنســـان

منظمـة العفـو الدوليـة أيضـاً بـأن تلـتمس النيجـر مشـورة . وأوصـت (77)حلقوق اإلنسان توصـيات  اثلـة
املقـرر اخلـاص املعـ  بـاحلق يف حريــة الـرأي والتعبـ  واملقـرر اخلــاص املعـ  بـاحلق يف تكـوين اجلمعيــات، 

             . وقـــــــد  التحــــــال  العـــــــاملي ملشـــــــاركة املـــــــواطن (78)وأن تتعــــــاون تعاونـــــــاً تامـــــــاً يف تنفيــــــذ توصـــــــياهتما
 .(79)توصية  اثلة

و كــرت مؤسســة وســائط اإلعــال  لممــر  أفريقيــا أن اإلجــراءات الــيت اةــذهتا الشــرطة وقــوات  -39
 .(80)األمـــــن خـــــالل املظـــــاهرات مل تكـــــن  تثلـــــة للمبـــــادئ الدوليـــــة املتعلقـــــة بالســـــيطرة علـــــى احلشـــــود
مـل وأشارت جمموعـة منظمـات الـدفاع عـن حقـوق اإلنسـان والد قراطيـة إىل اسـتعمال العنـ  يف التعا
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ت وضـد طـال  جامعـة عبـدو مـوم  2013مع تظاهرة شبان قريـة  ـودل يف نيـامي يف أيلول/سـبتمرب 
             ، وكــــــذلك خــــــالل املظــــــاهرات املعاديــــــة لشــــــارل 2014الــــــذين كــــــانوا يطــــــالبون مبــــــنر يف أيار/مــــــايو 

اإلعــال  . وأفــادت مؤسســة وســائط (81)يف اينــدر ونيــامي 2015كــانون الثاين/ينــاير   17و 16يــومي 
، ألســـبا  (82)لممـــر  أفريقيـــا بـــأن هـــذه االعتـــداءات أدت، يف بعـــا احلـــاالت، إىل وفـــاة متظـــاهرين

 .(83)منها استمدا  المماا املسيل للدموع
وأوصــت مؤسســة وســائط اإلعــال  لممــر  أفريقيــا بــأن تعمــد النيجــر إىل وضــع وتنفيــذ مبــادئ  -40

ســـيطرة علـــى احلشـــود، تكـــون متماشـــية مـــع توجيهيـــة لقـــوات الشـــرطة وقـــوات األمـــن فيمـــا يتعلـــق بال
. وأوصـت أيضـاً بتـوف  التـدريب هلـذه القـوات ومسـاءلتها عـن اسـتمدامها (84)املعاي  واملبادئ الدوليـة

 .(85)القوة بشكل مفر ، من خالل آليات داخلية وخارجية
وأشــــارت جمموعــــة منظمــــات الــــدفاع عــــن حقــــوق اإلنســــان والد قراطيــــة إىل أن أوجــــه عــــد   -41
  ملســاواة بــ  الرجــال والنســاء يف دوائــر صــنع القــرار السياســية واإلداريــة ال تــزال قائمــة يف النيجــر. إ ا

يف املائـــــة، وال تتجـــــاوا نســـــبتهن بـــــ  ريســـــاء  14ال تتجـــــاوا نســـــبة النســـــاء بـــــ  النـــــوا  الربملـــــاني  
كم. وأشـــارت يف املائـــة، وال يوجـــد يف البلـــد أي امـــرأة يف منصـــب  ـــافد منطقـــة أو حـــا  2البلـــديات 

بينـــت أن التمثيـــل احلـــال للنســـاء يف هيلـــات صـــنع القـــرار  2013اجملموعـــة إىل دراســـة أجريـــت عـــا  
 .  (86)، ر م تنقير القانون املتعلق باحلصص(87)داخل األحزا  السياسية ما اال متدنياً 

 
 الحق  ي الضمان االجتماعي و ي التمتع بمستوى معيشي الئق -7 

أشــارت جمموعــة منظمــات الــدفاع عــن حقــوق اإلنســان والد قراطيــة إىل أن الوضــع الممــذائي  -42
. وقــد شــهدت (88)للممايــة ر ــم االلتزامــات الــيت قطعتهــا النيجــر علــى نفســها  والتممــذوي ال يــزال مقلقــاً 

النيجـــر يف الســــنوات املاضــــية أامــــات  ذائيـــة دوريــــة حــــادة، وبــــوت ة متناميـــة. وتــــرتبط هــــذه اهلشاشــــة 
قص احلبــو  واألعــالل، والعــادات الممذائيــة الســيلة، والفقــر اهليكلــي لــبعا الفلــات االجتماعيــة، بــن

 .(89)وسوء تنسيق اجلهود املبذولة ملنع وقوع األامات و/أو إدارهتا
وأوصـــت منظمــــة الرييــــة العامليــــة بــــأن تتمــــذ النيجـــر تــــداب  ملموســــة، بالتعــــاون مــــع اجملتمــــع  -43

صة لامم املتحدة، مـن أجـل ضـمان احلصـول علـى الممـذاء الكـايف. ورأت الدول ومع الربامج املتمص
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 

ترمـــي إىل احلـــد مـــن الفقـــر واســـرتاتيجيات لتزويـــد األســـر األكثـــر ضـــعفاً مبـــا يكفـــي مـــن  تنفيـــذ خطـــط
 .(90)الممذاء واملياه الصاحلة للشر 

وأشــارت مؤسســة ملوكــة الدوليــة إىل أن مصــانع اليورانيــو  يف ثــال النيجــر أثــرت تــأث اً ســلبياً  -44
يف املائـة.   70وفيـة يف تـارات بنسـبة على احلق يف احلصول علـى املـاء. إ  اسـتُنفدت طبقـات امليـاه اجل

كمـــا أن طبقـــات امليـــاه اجلوفيـــة الكبـــ ة يف أجـــاديز مهـــددة أيضـــاً. ويـــؤدي اســـتنفاد املـــوارد املائيـــة يف 
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املنطقــــة إىل تســــريع تصــــحرها، ومنــــع مواصــــلة أنشــــطة الرعــــي، واحلــــد مــــن إمكانيــــة عــــودة الســــكان 
ســـة ملوكـــة الدوليـــة أن اخلطـــر يف املســـتقبل، املشـــردين مـــن الطـــوارق إىل أمـــاكنهم الســـابقة. ورأت مؤس

يف حــــال تنفيــــذ مشــــاريع التعــــدين اجلديــــدة، ال يقتصــــر علــــى الرعــــاة الُرحــــل بــــل إن مدينــــة أجــــاديز 
                 نســـــــمة  كـــــــن أن تواجـــــــه مشـــــــكلة جفـــــــال يف مســـــــتقبل 130 000بســـــــكاهنا البـــــــال  عـــــــددهم 

 .(91)   بعيد
 

 الحق  ي الصحة  -8 
الرييــة العامليــة إىل أن النيجــر اعرطــت، عقــب االســتعراض الــدوري الشــامل  أشــارت منظمــة -45

األول اخلـــــاص هبـــــا، يف االســـــرتاتيجية العامليـــــة لصـــــحة املـــــرأة والطفـــــل، بســـــبل منهـــــا حتســـــ  امليزانيـــــة 
 .(92)املمصصة هلذا اجملال

ة وأشــــــارت جمموعــــــة منظمــــــات الــــــدفاع عــــــن حقــــــوق اإلنســــــان والد قراطيــــــة إىل أن امليزانيــــــ -46
، تقــل كثــ اً 2012املمصصــة للصــحة عــن كــل فــرد، واملــذكورة يف وثيقــة أصــدرهتا واارة الصــحة عــا  

. (93)عمـــا حتـــدده معـــاي  منظمـــة الصـــحة العامليـــة، وهـــي ميزانيـــة ال تلـــيب أبـــداً االحتياجـــات الصـــحية
وُيضــــال إىل هــــذا التحــــدي مجلــــة أمــــور بينهــــا ســــوء تنســــيق اإلجــــراءات الصــــحية، وضــــع  تقــــدا 

مات، األمر الـذي ال  كـن أن يتـير للنيجـر تممطيـة شـاملة خلـدمات الرعايـة واخلـدمات الصـحية. اخلد
               لوبـــــاء التهـــــا  الســـــحايا ومل تـــــتمكن مـــــن إدارة 2015ومـــــن جهـــــة أخـــــر ، تعرضـــــت النيجـــــر عـــــا  

 .(94)هذه األامة
بــأن تكفــل احلكومــة وأوصــت منظمــة الرييــة العامليــة مبيزنــة قائمــة علــى النتــائج، كمــا أوصــت  -47

شــفافية النظــا  مــن أجــل حتســ  العنايــة بصــحة النســاء واألطفــال. وأوصــت أيضــاً بزيــادة خمصصــات 
برنامج جمانية الرعاية الصحية عـن طريـق وضـع تـداب  بديلـة لتمويـل هـذا القطـاع، وباعتمـاد هنـج قـائم 

 .(95)على حقوق اإلنسان
تنفيـــذ إجـــراءات إجيابيـــة لتيســـ  وصـــول النســـاء والحظـــت اللجنـــة الوطنيـــة حلقـــوق اإلنســـان  -48

واألطفــال إىل خــدمات الرعايــة الصــحية، مــن قبيــل تطبيــق جمانيــة الرعايــة الصــحية لاطفــال دون ســن 
اخلامســـــــةت وتوويـــــــ  األطبـــــــاء، و ـــــــالت التوعيـــــــة، ووضـــــــع اســـــــرتاتيجيات جديـــــــدة علـــــــى أســـــــا  

 .(96)جمتمعي
مج جمانيــــة رعايــــة صــــحة األ  والطفــــل أد  إىل وأشــــارت منظمــــة الرييــــة العامليــــة إىل أن برنــــا -49

ايــادة الطلــب علــى الرعايــة الصــحية. ومــع أن النتــائج تشــ  إىل تقــد  ملحــوت، ال يــزال هنــا  الكثــ  
 ـــا يتعـــ  القيـــا  بـــه. فثمـــة عـــدد كبـــ  مـــن املرضـــى ال يزالـــون خـــارج النظـــا  الصـــحي بســـبب نقـــص 

 .(97)التمويل
عـــن احلريـــة أن التقـــديرات تشـــ  إىل أن النيجـــر يعـــاين مـــن و كـــرت املنظمـــة الدوليـــة للـــدفاع  -50

                وفــــاة 630أحــــد أعلــــى معــــدالت الوفيــــات النفاســــية يف العــــامل، إ  يصــــل عــــدد هــــذه الوفيــــات إىل 
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ـــن النيجـــر اهلياكـــل األساســـية لنظـــا  الرعايـــة (98)مولـــود حـــي  100 000لكـــل  . وأوصـــت بـــأن حتس 
الصــحية وتيســر إمكانيــة وصــول النســاء إىل مرافــق الرعايــة الصــحية واســتفادهتن مــن مســاعدة قــابالت 

 .(99) تلكن املهارات الالامة
يف املائــة مــن األطفــال دون ســن اخلامســة  26وأعربــت منظمــة الرييــة العامليــة عــن قلقهــا ألن  -51

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. 

 .(100)وأوصت بتحس  إمكانية الوصول إىل املراكز الصحية
إىل أن املعلومـات الـيت وفرهتـا بعثـة إىل منـاطق اسـتممالل اليورانيـو ،  1وأفادت الورقـة املشـرتكة  -52

أشــارت إىل وجــود نفايــات مشـــعة وكيميائيــة يف املنطقــة وهــو مـــا ُيضــر بصــحة الســكان. واســـتنتجت 
البعثـة أن سـوء إدارة النفايـات الصــلبة والسـائلة علـى الســواء، أد  إىل تعـرض السـكان واحليوانــات يف 

. والحظـــــت مؤسســـــة ملوكـــــة الدوليـــــة بقلـــــق أن (101)ات مســـــرطنة ومســـــم مة وراثيـــــاً املنطقـــــة إىل ملو ثـــــ
اجلزيلــات املشــعة املنبعثــة مــن املنــاجم تتســبب مبضــاعفة معــدل الوفيــات النامجــة عــن التهابــات اجلهــاا 

بالتمملـــب علـــى ســـوء إدارة  1. وأوصــت الورقـــة املشـــرتكة (102)التنفســي يف أرليـــت مقارنـــة ببقيـــة النيجـــر
املشــعة والكيميائيــة يف منــاطق اســتممالل اليورانيــو  يف أقــر  وقــت  كــن بــالنظر إىل خماطرهــا النفايــات 

 .(103)على صحة مجيع الكائنات احلية يف املنطقة
 

 الحق  ي التعليم -9 
الحظــــت جمموعــــة منظمـــــات الــــدفاع عـــــن حقــــوق اإلنســـــان والد قراطيــــة أنـــــه فيمــــا يتعلـــــق  -53

ات مهمــة، إ  وصـــلت نســـبة األطفـــال املســـجل  يف املـــدار  باحلصــول علـــى التعلـــيم، ُســـجلت إ ـــاا 
. لكـــن مـــدة التعلـــيم مـــا االـــت قصـــ ة (104)2012يف املائـــة مـــن األطفـــال عـــا   79.2االبتدائيـــة إىل 

للممايـــة بســـبب ارتفـــاع معـــدالت الرســـو ، والـــزواج املبكـــر للفتيـــات، والنظـــرة الســـلبية لقيمـــة التعلـــيم 
 .  (105)املدرسي على وجه اخلصوص

وتشـــعر اللجنـــة الوطنيـــة حلقـــوق اإلنســـان بـــالقلق إااء اســـتمرار أوجـــه التفـــاوت بـــ  الفتيـــات  -54
والفتيــان وأثــر الضــع  الممــذائي علــى تعلــيم األطفــال. وأعربــت اللجنــة أيضــاً عــن أســفها للصــعوبات 
ــــل  املرتبطــــة باهلياكــــل األساســــية الالامــــة للحصــــول علــــى التعلــــيم والنامجــــة عــــن ضــــع  العــــرض مقاب

ومـن ناحيـة أخـر ، الحظـت اللجنـة أن نوعيـة التعلـيم ضـعيفة بسـبب توويـ  مدرسـ   ـ  الطلب. 
 .  (106)مؤهل  وتقليص الدعم احلكومي للواا  املدرسية

 
 األشخاص ذوو اإلعاقة -10 

أشــارت اللجنــة الوطنيــة حلقــوق اإلنســان إىل أن تنفيــذ السياســة الوطنيــة للتنميــة االجتماعيــة  -55
نهــا تنفيــذ بعــا املشــاريع لصــاحل األشــماص  وي اإلعاقــة خصوصــاً يف منــاطق أتاحــت مجلــة أمــور بي

 .(107)تيالب ي ودوسو ونيامي. لكن هذه املشاريع ال تزال    كافية
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وأشـــارت جمموعـــة منظمـــات الـــدفاع عـــن حقـــوق اإلنســـان والد قراطيـــة إىل أن النيجـــر  لـــك  -56
قــة لكــن عــدداً مــن العقبــات ال تــزال تــؤثر علــى إطــاراً تشــريعياً مناســباً حلقــوق األشــماص  وي اإلعا

. وأعربــت جمموعــة منظمــات الــدفاع عــن حقــوق اإلنســان والد قراطيــة عــن (108)التمتــع هبــذه احلقــوق
أســـفها بشـــكل خـــاص ألن الـــنقص يف اهلياكـــل األساســـية واملرافـــق االجتماعيـــة األساســـية يـــؤثر ســـلباً 

لومــات وحقهــم يف  اكمــة عادلــة وحقهــم علــى حــق األشــماص  وي اإلعاقــة يف احلصــول علــى املع
يف التعلــيم والصــحة والعمــل. وباإلضــافة إىل  لــك، أشــارت اجملموعــة إىل عــد  ترمجــة األخبــار املتلفــزة 

ا الصم وضعال السمع وعـد  تـوف  الرتمجـة هلـم مبـا يتـير هلـم اسـتمدا  حقهـم يف الـدفاع هبلممة يفهم
جمموعـــة منظمـــات الـــدفاع عـــن حقـــوق اإلنســـان  . وباملثـــل، الحظـــت(109)عـــن أنفســـهم أمـــا  احملـــاكم

والد قراطيــة نقصــاً يف املراكــز املتمصصــة يف رعايــة األطفــال  وي اإلعاقــة. ووفقــاً للمجموعــة، يضــر 
. ومـــن ناحيـــة أخـــر ، مل تـــوف ر (110)هـــذا الـــنقص بالبـــالمم  املســـجل  يف املـــدار  مـــن  وي اإلعاقـــة

 .  (111)اص  وي اإلعاقةاملوارد الالامة للصندوق الوط  لدعم األشم
يف املائـــة  5والحظـــت اجملموعـــة أن االلتـــزا  املفـــروض علـــى أربـــا  العمـــل بتمصـــيص حصـــة  -57

 .  (112)من الووائ  لاشماص  وي اإلعاقة ال ُدرت  دائماً 
 

 األقليات والشعوب األصلية -11 
الرعـــاة الُرحـــل خـــالل إىل أن النيجـــر قبلـــت توصــية تتعلـــق  قـــوق  1أشــارت الورقـــة املشـــرتكة  -58

االســتعراض الــدوري الشــامل األول اخلــاص هبــا. لكــن توصــية واحــدة ال تكفــي لتممطيــة مجيــع جوانــب 
ينبممـي إعـادة دراسـة هـذا املوضـوع خـالل االسـتعراض  1مشكلة حقوق الرعاة. ووفقـاً للورقـة املشـرتكة 

 .  (113)الدوري الشامل الثاين
و  حيـــاة الرعـــاة الُرحـــل بـــات أصـــعب مـــن  ي قبـــل و كـــرت منظمـــة البقـــاء الثقـــايف أن أســـل -59

ــــار تممــــ  املنــــا  وأعمــــال العنــــ  يف املنطقــــة . (114)بالنســــبة للشــــعو  األصــــلية يف النيجــــر بســــبب آث
وباإلضافة إىل  لك، أثـر االسـتيالء علـى األراضـي أيضـاً تـأث اً سـلبياً علـى حقـوق الشـعو  األصـلية. 

قـر  منـاجم اليورانيـو  علـى النحـو املالئـم يف املشـاريع الـيت ومل ُتستشر جمتمعـات الطـوارق الـيت تعـيم 
أثـــرت علـــى حقوقهـــا. وقـــد عر ضـــت عمليـــات اســـتمراج اليورانيـــو  بشـــكل خـــاص الشـــعو  األصـــلية 

   .  (115)القريبة منها إلشعاعات ضارة
تراجعـــا تـــدرجييا يف حقــوق الرعـــاة الُرحـــل واملـــو ي  يف املنـــاطق  1والحظــت الورقـــة املشـــرتكة  -60

. وأشـــارت مؤسســـة ملوكـــة الدوليـــة إىل أن تطـــوير صـــناعة اليورانيـــو  قـــد (116)الزراعيـــة واملنـــاطق الرعويـــة
ـــاة  يـــؤدي إىل تالشـــي قـــدرة الســـكان مـــن الطـــوارق يف ثـــال النيجـــر علـــى احلفـــات علـــى أســـلو  حي
أجـــدادهم. ومبـــا أن الوضـــع أصـــبر خطـــ اً، سيصـــبر إصـــالح هـــذا الوضـــع مســـتحياًل إ ا مـــا واصـــلت 

 .(117)مة النيج ية منر االمتيااات لشركات هذا القطاعاحلكو 
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والحظـــت مؤسســـة ملوكـــة الدوليـــة بقلـــق أن جممـــوع أراضـــي الطـــوارق يف منطقـــة آيـــ  باتـــت  -61
 اطـــة بامتيـــااات التعـــدين. وأعربـــت املؤسســـة عـــن أســـفها ألن أفـــراد جمتمـــع الطـــوارق الـــذين ُيشـــردون 

مســــتبعدين مــــن عمليــــات اةــــا  القــــرار الــــيت حتــــدد بــــالقوة دون أي تعــــويا مالئــــم جيــــدون أنفســــهم 
مسـتقبلهم، ومســتبعدين كـذلك مــن النظــا  القضـائي الــذي ال يتسـإ هلــم الوصــول إليـه بــل إن هيكلــه 

. وأوصـــت املؤسســـة بـــأن تقـــدر النيجـــر دور الطـــوارق بوصـــفهم مســـامه  أساســـي  يف (118)ُيضـــر هبـــم
ضــــاً بتحســــ  فــــرص وصــــول الطــــوارق إىل االنســــجا  اإليكولــــوجي ألراضــــيهم. وأوصــــت املؤسســــة أي

 .(119)العدالة كي يتمكنوا من رفع الظلم عنهم واملطالبة بالتعويا عند حدو  الضرر
وأوصــت منظمــة البقــاء الثقــايف مــن جهتهــا بــأن تصــد ق النيجــر علــى اتفاقيــة منظمــة العمــل  -62

يضـــاً بـــأن تضـــمن  قـــوق الشـــعو  األصـــلية. وأوصـــت أيف دســـتورها ل وأن تعـــرت  169الدوليـــة رقـــم 
النيجـــر عـــد  مواصـــلة الصـــناعات االســـتمراجية يف أراضـــي الشـــعو  األصـــلية يف املســـتقبل مـــن دون 
املوافقـة احلـرة واملســبقة املسـتن ة للمجتمعــات املعنيـة. وأوصــت املنظمـة أيضــاً بـأن تعتمــد النيجـر خطــة 

ثـــيلهم يف أجهـــزة عمـــل وطنيـــة لضـــمان مشـــاركة الشـــعو  األصـــلية يف عمليـــة صـــنع القـــرار وضـــمان  
 .(120)حوكمة البلد على قد  املساواة مع افخرين

بونشـــاء فريــق عامـــل يُعــإ بتيســـ  التفكــ  مليـــاً يف حالــة املراعـــي  1وأوصــت الورقـــة املشــرتكة  -63
وتقـــدا مقرتحـــات ملموســـة إىل احلكومـــة هبـــدل حتســـ   ايـــة احلقـــوق العقاريـــة للرعـــاة مـــع احلفـــات 

أيضـــــاً بـــــاإلبال  عـــــن نتــــــائج  1. وأوصـــــت الورقـــــة املشـــــرتكة (121)علـــــى خصوصـــــيات  ـــــط حيـــــاهتم
الدراســـات البيليـــة الـــيت أجريـــت علـــى منـــاطق عمليـــات االســـتمراج، وبوضـــع تـــداب   ايـــة للســـكان 

 .(122)احمللي 
مــــن ناحيــــة أخــــر ، الحظــــت اللجنــــة الوطنيــــة حلقــــوق اإلنســــان أن النزاعــــات بــــ  الرعـــــاة  -64

اً يف فــرتات االنتجــاع املــو ي ر ــم وجــود آليــات وقائيــة. ويــنجم عــن واملــزارع  تتكــرر كثــ اً خصوصــ
هــذه النزاعــات انتهاكــات حلقــوق اإلنســان بينهــا االعتــداء علــى الســالمة اجلســدية وتــدم  أو خســارة 

 .(123)األمال 
 

 المهاجرون والالجئون وملتمسو اللجوء  -12 
قراطيــة إىل أن املوقــع اجلممــرايف أشــارت جمموعــة منظمــات الــدفاع عــن حقــوق اإلنســان والد  -65

ملنطقــة أجــاديز النيج يــة، إضــافة إىل اكتشــال الــذهب مــؤخراً يف جبــال آيــ ، اادت مــن االوــار  ــ  
املشــــروع باملهــــاجرين. وخــــالل الســــنوات األخــــ ة، عملــــت شــــبكات التهريــــب علــــى نقــــل املهــــاجرين 

مليـات التهريـب هـذه نتـائج خطـ ة بينهـا بطريقة    مشروعة انطالقـاً مـن البلـدان اجملـاورة. وكانـت لع
، ُعثــر علـــى 2012مهــاجراً قــر  ديركــوت ويف عــا   48، ُعثــر علــى جثـــل 2015مــا يلــي، يف عــا  

. وتقـــول جمموعـــة (124)امـــرأة 32طفـــاًل و 48شمصـــاً يف الصـــحراء بيـــنهم ســـبعة رجـــال و 92جثـــل 
واألمـــن يف مراكـــز املراقبـــة منظمـــات الـــدفاع عـــن حقـــوق اإلنســـان والد قراطيـــة إن رجـــال قـــوة الـــدفاع 

مادامـا اعتـدوا علـى هـؤالء  -ديركـو  -السـمكة و ـور أجـاديز  -أرليـت  -الواقعة على  ور أجـاديز 
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املهــــاجرين، مــــا دفعهــــم إىل الســــ  يف طــــرق  ــــ  مباشــــرة. وأضــــافت جمموعــــة منظمــــات الــــدفاع عــــن 
 2012نيج يــــة عــــا  مهــــاجراً ُوجــــدت يف الصــــحراء ال 92حقــــوق اإلنســــان والد قراطيــــة أن جثــــل 

 .  (125)أ لبهم من النساء واألطفال
مــــن  2015الجــــّ فــــر وا عــــا   64 000والحظــــت منظمــــة العفــــو الدوليــــة أن أكثــــر مــــن  -66

 .(126)األامات اليت تعص  بالبلدان اجملاورة
 

 المشردون داخلياق  -13 
  أمنيــة عقــب أفـادت منظمــة العفــو الدوليـة عــن إخــالء قسـري للجــزر يف  ــ ة تشـاد ألســبا -67

ـــل مـــا ال يقـــل عـــن 2015هجـــو  مجاعـــة بوكـــو حـــرا  علـــى جزيـــرة كارمممـــا يف نيســـان/أبريل   14. وقُت
شمصــاً مــن بــ  الفــارين بســبب اجلــوع والعطــم أثنــاء مســ هتم الطويلــة  ــو خمــيم نمميمممــي. و ُكــر أن 

م. وعـــالوة قــوات الــدفاع واألمــن منعـــت وســائل النقــل احملليـــة مــن نقــل األشـــماص الفــارين إىل املمــي
علـــى  لـــك، مل تتمـــذ الســـلطات أيـــة ترتيبـــات الســـتقبال املشـــردين أو إعـــادة تـــوطينهم. وكـــان هنـــا  

. وأوصــت منظمــة (127)علــى وجــه اخلصــوص نقــص يف املــوارد األساســية كاملــاء والممــذاء عنــد وصــوهلم
 .(128)ردين داخلياً العفو الدولية بأن توف ر النيجر املأو  والممذاء واملاء والرعاية الصحية هلؤالء املش

 
 الحق  ي التنمية والقضايا البيئية -14 

أشــارت جمموعــة منظمــات الــدفاع عــن حقــوق اإلنســان والد قراطيــة إىل أن أ لبيــة مشــاريع  -68
وبـــــرامج التنميـــــة املنفـــــذة مل تـــــؤد إىل النتـــــائج املرجـــــوة ومل يكـــــن هلـــــا أثـــــر إجيـــــا  كـــــال علـــــى حيـــــاة 

 .(129)النيج ي 
ســة ملوكــة الدوليــة إىل أن عــدة منظمــات  ــ  حكوميــة وأفرقــة خــرباء مســتقل  وأشــارت مؤس -69

مــن اجملتمــع املــدين أبــرات مســتويات اإلشــعاع اخلطــ ة قــر  منــاجم األورانيــو  يف آيــ . وقــد اكُتشــ  
هـــذا التلـــو  الـــدائم واخلطـــ  للممايـــة علـــى اإلنســـان وعلـــى النظـــا  اإليكولـــوجي برمتـــه يف اهلـــواء واملـــاء 

 .(131). وأعربت منظمة البقاء الثقايف عن شا ل  اثل(130) منطقة أرليت وأكوكا والرتبة يف
وأوصــت منظمــة اخلدمــة الدوليــة حلقــوق اإلنســان بــأن تضــمن النيجــر احــرتا  الشــركات الــيت  -70

تقــــو  بعمليــــات يف أراضــــيها حلقــــوق اإلنســــان مبــــا يتماشــــى مــــع املبــــادئ التوجيهيــــة بشــــأن األعمــــال 
 .(132)إلنسانالتجارية وحقوق ا

 
 حقوق اإلنسان وماا حة اإلرهاب -15 

ال يتقيـــــد  2011أشـــــارت منظمـــــة العفـــــو الدوليـــــة إىل أن قـــــانون مكافحـــــة اإلرهـــــا  لعـــــا   -71
دالعمــــل  لـــــ. وأوصــــت منظمــــة العفــــو الدوليــــة بوضــــع تعريــــ  (133)باملعــــاي  الدوليــــة حلقــــوق اإلنســــان

 .(134)اإلرها د يف تشريعات مكافحة اإلرها  يكون متماشيا مع حقوق اإلنسان
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ووفقـــاً ملنظمـــة العفـــو الدوليـــة، أســـيلت معاملـــة عـــدة أشـــماص متهمـــ  باالنتمـــاء إىل تنظـــيم  -72
القاعدة يف املممـر  اإلسـالمي وإىل مجاعـة بوكـو حـرا  وإىل مجاعـة إسـالمية مسـلحة نيج يـة ُيشـتبه يف 

يــــذها أنشــــطة إرهابيــــة، و لــــك خــــالل تــــوقيفهم أو بعــــد تــــوقيفهم بفــــرتة قصــــ ة يف  اولــــة النتــــزاع تنف
 2012االعرتافـــات مـــنهم. و كـــرت منظمـــة العفـــو الدوليـــة أهنـــا مجعـــت خـــالل بعثـــة إىل النيجـــر عـــا  

 .(135)شهادات سجناء ع ذبوا يف هذا السياق
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