
GE.21-02629 (A) 

 مجلس حقوق اإلنسان
 الفريق العامل المعني باالستعراض الدوري الشامل

 والثالثون ثامنة الدورة ال
  2021أيار/مايو  3-14

   *النيجر المصلحة بشأن    ة حباصالمقدَّمة من الجهات    ورقات المعلومات موجز    

 لحقوق اإلنسانالسامية تقرير مفوضية األمم المتحدة   

 معلومات أساسية -أوالا  

، مع مراعاة دورية االستعراض  16/21و  5/1هذا التقرير عماًل بقراري مجلس حقوق اإلنسان    أُعد   -1
إلى االساااتعراض   (1)مصااال ة صااااح ةجهة   19المقد مة من   معلوماتال  اتورقهو موجز لالدوري الشاااامو  و 

 بال د األقصى لعدد الكلمات  اً في شكو موجز تقيُّد دُ الدوري الشامو، وير  

 لومات المقدمة من الجهات صاحبة المصلحةالمع -ثانياا  

 (3)والتعاون مع اآلليات والهيئات الدولية لحقوق اإلنسان (2)نطاق االلتزامات الدولية -ألف 

العالم بشاادة ساالاات النبجر بالتصااديج العاجو على اتماعبة منع  في القتو  مركز مناهضااة  صااي  أو  -2
لعهد الدولي  مل ج بالاعلى البروتوكول الثاني    اً عليها، والتصااااااديج سااااااريعجريمة اإلبادة الجماعبة والمعاع ة  

  (4)إلغاء عقوبة اإلعدامإلى دف اهال الخاص بال قوق المدنبة والسباسبة،

امتبازات  المتعلج بتماق  االأوصاااااااار شاااااااا كة  رلمانيون من أجو الت ري العالمي بالتصااااااااديج على   -3
على اتماعبة عدم  و   ،على تعديالت كم اال على نظام روما األساااساايو ،  هاالم كمة الجنائبة الدولبة وحصااانات

  (5)ضد اإلنسانبة المرتك ة جرائم ال رب والجرائم تقادم

  تيناإلقلبمي تينأوصااااااااار اللجنة األفري بة ل قوق اإلنساااااااااان والشاااااااااعوب بالتصاااااااااديج على االتماقيو  -4
إلنسان والشعوب بشأن حقوق المرأة في أفري با  الميثاق األفريقي ل قوق االمل ج ببروتوكول  ال  ‘1‘  :تينالتالي

حقوق ك ار الساان   لميثاق األفريقي ل قوق اإلنسااان والشااعوب بشااأنمل ج بالاالبروتوكول    ‘2‘؛  2003عام  ل
2016لعام  في أفري با

(6)  
__________ 

 تصدر هذه الوثبقة دون ت رير رسمي  *
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الت مظات على اتماعبة القضااء على جمبع أشاكال التمييز    كافة رفع   4أوصار الورقة المشاتركة  و  -5
  (7)في البلد كامالً  تنميذاً التماعبة اتنميذ كمالة ضد المرأة في أقرب وقر ممكن من أجو 

أوصااار مةساااساااة حقوق اإلنساااان بأن تتعاون النبجر مع إللبات حقوق اإلنساااان اإلقلبمبة والدولبة  و  -6
اإلجراءات الخاصة بإجراء تقيبم مستقو ل الة حقوق اإلنسان  في إطار  السماح للمكلمين  واليات  عن طريج  

  (8)في النبجر وتقديم المشورة لل كومة

دعوة دائمة إلى جمبع المكلمين  واليات في إطار  أن توجه النبجر ب  2وأوصااااار الورقة المشاااااتركة   -7
  ةالمعنب   ةالخاصاااااااا  ةالمقرر   ‘1‘  :لاألولوية للزيارات الرساااااااامبة  أن تمنح اإلجراءات الخاصااااااااة لحمم المت دة و 

 تعزيز وحمااايااة ال ج في حريااة  ةالمعنباا ةالخاااصااااااااااااااا ةالمقرر  ‘2‘ ب ااالااة الماادافعين عن حقوق اإلنساااااااااااااااان؛
تكوين ال ج في حرياااة  المقرر الخااااص المعني باااال ج في حرياااة التجمع الساااااااااااااالمي و   ‘3‘  والتعبير؛ الرأي

ب االت    ةالمعنب  ةالخاصا  ةالمقرر   ‘5‘  ؛نوالم اميالمقرر الخاص المعني باساتقالل القضااة   ‘4‘الجمعبات؛  
المقرر الخااص المعني باال ج في   ‘6‘ ؛االقضااااااااااااااااء أو باإجراءات موجزة أو تعسااااااااااااااماً   ناااق  اإلعادام ااار 
  (9)ميالمريج العامو المعني باالحتجاز التعس   ‘7‘ الخصوصبة؛

 (10)اإلطار الوطني لحقوق اإلنسان -باء 

األفري بة ل قوق اإلنساااااااان والشاااااااعوب بإدما  صاااااااكوي حقوق اإلنساااااااان اإلقلبمبة  أوصااااااار اللجنة   -8
المدونات  سن  اإلسراع في عملبة اعتماد و ، وبق عليها بانتظام في التشريعات الم لبة ونشرهاوالدولبة المصد  

ك ار   مايةمشااااروع قانون حو   ،، وال ساااابما مشااااروع قانون الاموقيد االعتمادوالقوانين والمراساااابم التي ال تزال 
  ،اً مشااااااااروع القانون الذي يجرم التعذي  ت ديد و   ،في طور الدراسااااااااةمشااااااااروع قانون حماية المتبات  و   الساااااااان،

تعويض ضااااا ايا االتجار  الخاص المعني  صاااااندوق  لالنظام األسااااااساااااي لالمتعلج بإقرار   مرساااااومالمشاااااروع و 
وت ديد    هاض ايا االتجار بال شر وتنظبممراكز است  ال وحماية حداث  بإ  المتعلجمشروع المرسوم  و   ،بال شر 

األولي بشااااأن  قانون  المشااااروع  و   ،مشااااروع قانون حماية الببانات الشااااخصاااابةو   ،ااتصاااااصاااااتها وطريقة عملها
  (11)حماية المدافعين عن حقوق اإلنسان

ءمتها  موابغبة بإجراء اساتعراض عاجو للتشاريعات المتعلقة باإلرهاب    6وأوصار الورقة المشاتركة   -9
  (12)مع الصكوي الدولبة ل قوق اإلنسان

لقدرات  من اأعضااااااء اللجنة الوطنبة ل قوق اإلنساااااان  كمالة تمكين ب 3وأوصااااار الورقة المشاااااتركة   -10
ألحكام    وفقاً   ،ة وطنبة لمنع التعذي بصااااامتها إللبالصااااا بح  عملها على الوجه    لتةدي اللجنة  والموارد الالزمة

  (13)البروتوكول االاتباري التماعبة مناهضة التعذي 

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

 لعدة قطاعات المسائل الشاملة -1 

 (14)التمييز المساواة وعدم   

تمييز  ين الرجو والمرأة في نظام الميراث  إلى وجود  اللجنة األفري بة ل قوق اإلنسااان والشااعوب  أشااارت   - 11
ال باة، وهو  ناحي  وكذلك اسااااااااتمرار عدم المساااااااااواة والتماوتات  ين المتبان والمتبات في العديد من م   العرف،   ب كم 

  وأوصار اللجنة  ( 15) في تنمبة البلد إساهامهن  و كامو إمكاناتهن    لنسااء والمتبات ت قيج ا أن ي ول دون  شاأنه  من   ما 
لتصااااا بح أوجه عدم    إجراءات مناسااااا ة أار  وأي  األفري بة ل قوق اإلنساااااان والشاااااعوب باعتماد تدا ير تشاااااريعبة  

   ( 16) في مجال الميراث العرفي ال سبما  و ،  ال باة ناحي القائمة  ين الرجو والمرأة في جمبع م   المساواة 
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الذين لم يعودوا  المن درين من ساااااااااللة الرقيج،  بقلج أن األشااااااااخاص    1والحظر الورقة المشااااااااتركة   -12
عانون من  على أنهم معبيدم، ي  ال يزال ُينظر إليهم اجتماعباً إن كان  ااضااااااعين لساااااابارة مأساااااابادهمم الم اشاااااارة و 

لمعاملة واالساااااتغالل  لسااااااوء ا  جعلهم عرضااااااةً تعبيدم  كم  ة رثاو تالمفصاااااامتهم  تمييز على نااق واسااااااع   الوصاااااام و ال
ساااااللة الرقيج  المجتمعات المن درة من  و في النبجر     وتهمبشاااااً   لمئات فقراً كثر امن  ين أال يزالون  واإلقصاااااء، و 

ال يملاك أفرادهاا  ماا    ماا تتجااهلهاا الخادماات التي تاديرهاا ال كوماة وبرامف التخدب  من حادة المقر  وغاال ااً   غاال ااً 
تعاني هذه المئات من    ندرة الغذاء والماء،   وباإلضاااااااااافة إلى  عليها  وثائج هوية رسااااااااامبة ويكاف ون لل صاااااااااول

النبجر  تعديو    1  وأوصااااار الورقة المشاااااتركة  ( 17)ي ألنها لم تلت ج قط بالمدرساااااةقتصااااااد األمبة واإلقصااااااء اال
  (18)صندوق لتعويض الض اياحداث إبو   ، مد مالعبالقائم على أساس صمة  القانون الجنائي لالعتراف بالتمييز  

م المثلبااة  جر  تالنبجر  الجناااائي في  قاااانون من ال  280الماااادة  أن    5والحظااار الورقاااة المشااااااااااااااتركاااة   -13
  (19)تلك ال قوق  مجتمع المبم والمدافعين عند أفراد بشدة حقوق قي  ، مما يالجنسبة

(20)التنمبة والبيئة واألعمال التجارية وحقوق اإلنسان  
 

على نااق    التقليدي الحظر اللجنة األفري بة ل قوق اإلنسان والشعوب عدم وجود قانون ينظم التعدين   - 14
رة وحظر  ي منع اساتخدام المواد الكبمبائبة الخا وحمايتها، وذلك  هدف  لقو  العاملة  ا ساالمة  و البيئة  صاغير ويراعي 

بإذكاء  صااغير و التقليدي على نااق  عمو األطمال في هذا القااع  وأوصاار باعتماد تشااريع ينظم قااع التعدين  
   ( 21) حماية أفضو لمعايير العمو وحقوق اإلنسان والبيئة بغبة توفير صغار منتجي التعدين  لد   الوعي  

عتمدها  لمعايير التي تعدم وجوببة إنماذ االحظر اللجنة األفري بة ل قوق اإلنسااااااااااااان والشااااااااااااعوب  و  -15
بإضاماء الاابع    ر  وأوصا(22)االساتخراجبة يبما يتعلج بالمساةولبة االجتماعبة للشاركاتالصاناعات  شاركات  

موج  القانون،  واج ة اإلنماذ بالرساااااامي على المسااااااةولبة االجتماعبة للشااااااركات في شااااااكو التزامات قانونبة 
اإلسااهام  و   ،من الموارد المسااتخرجةكمالة اسااتمادة المجتمعات الم لبة  و   انخراط الشااركات،ضاامان  وذلك بغبة 

  (23)للمجتمعات المجاورةاإلنمائبة حتباجات تلببة االفي 

أوصاااااااار اللجنة األفري بة ل قوق اإلنسااااااااان والشااااااااعوب  تقديم معلومات عن ااط الصااااااااناعات  و  -16
لتلك  ، وضااااامانات المشااااااركة المجتمعبة الواساااااعة والصاااااارمة في عملبة التراب   تهااالساااااتخراجبة وأنشاااااا

باعتماد استراتبجبات لمكاف ة  كذلك  أوصر  و وقضايا التعويض في حاالت نزع ملكبة األراضي   الصناعات  
  (24)التص ر  هدف ال ماظ على البيئة وإصالح البيئات المتدهورة

اليورانيوم على   إلثار اساااااااتخرا على  كذلك  شاااااااددت اللجنة األفري بة ل قوق اإلنساااااااان والشاااااااعوب  و  -17
  رعلى الرغم من التدا ير التي اتخذتها النبجر وشركاؤها  وأوص   ،ص ة السكان المجاورين وبيئتهم وحباتهم

إلثار ن المجاورين من حماية السااكالمت َخذة  هدف التدا ير اعن   فضااالً   ي، تعزيز اإلطار التشااريعي والتنظبم
  (25)اليورانيوماستخرا  

 (26)حقوق اإلنسان ومكاف ة اإلرهاب  

تعاونبة مع الدول المجاورة في ال رب    اً جهودهناي    أشاار المجلس الدولي ل قوق اإلنساان إلى أن -18
  أن الجمااعاات اإلرهاا باة تسااااااااااااااتهادف وتقتاو المادنيين أثنااء تجنيادومع ذلاك من المةساااااااااااااا   على اإلرهااب،  

  (27)إلنهاء الهجمات اإلرها بة ةلموستدا ير ملم تتخذ حكومة البلد أي و األطمال  

لعصااابات  لاألعمال اإلرها بة واإلجرامبة  تنامي  والحظر اللجنة األفري بة ل قوق اإلنساااان والشاااعوب   -19
   ( 28) ين المدنيين األرواح  اساائر في  التي تساببر في  المساي رة  عن مشاكلة اساتخدام الاائرات    المنظمة، فضاالً 

تعزيز التدا ير القائمة في مجال مكاف ة اإلرهاب والجريمة   أوصر اللجنة األفري بة ل قوق اإلنسان والشعوب  و 
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م ااد  وتوجيهاات لجناة حقوق اإلنسااااااااااااااان والشاااااااااااااعوب في مجاال مكااف اة  واالساااااااااااااتئنااس في ذلاك بالمنظماة،  
، ال سااابما  يدولي ل قوق اإلنساااان والقانون اإلنسااااني الدول   كما أوصااار بضااامان احترام القانون ال(29)اإلرهاب 

إجراء ت  بقات نزيهة ومساااااااااتقلة في جمبع الويبات التي  بو المساااااااااي رة المقاتلة،  يبما يتعلج باساااااااااتخدام الاائرات  
  (30)وتعويض الض ايا أو أفراد عائالتهم ،إلى العدالةالجناة الممَترضين تقديم و   ، الاائراتتلك  ها  ر فيتسبب

التاذرع  هماا أن ال رب ضااااااااااااااد اإلرهااب وال جاة األمنباة ال يمكن   6والحظار الورقاة المشااااااااااااااتركاة  -20
تلك االنتهاكات، إذ إن    لتساتر علىلنتهاكات الجسابمة ل قوق اإلنساان ضاد الساكان المدنيين أو  الرتكاب اال

التي ال يزال الساااكان    العن  والظلم الممرغةايو أمد دوامة  المظائع من العقاب يالمساااةولين عن تلك  إفالت  
  (31)الرئبسيون  هاالمدنيون هم ض ايا

 الحقوق المدنية والسياسية -2 

(32)ن على شخصهاحج المرد في ال باة وال رية واألم  
 

بشااادة إلى اإللغاء الموري لعقوبة اإلعدام في القانون الجنائي  ا مركز مناهضاااة القتو في العالم  دع -21
  (33)امفي النبجر وتخدب  جمبع األحك

االاتباري لتابيج عقوبة الوق   تابيج  وأوصاااااااار اللجنة األفري بة ل قوق اإلنسااااااااان والشااااااااعوب بمواصاااااااالة  
توعباة وتادريا   لحمالت عن طريج تنظبم ال ساااااااااااااابماا تلاك العقوباة،  واتخااذ التادا ير الالزماة إللغااء  اإلعادام  

ة في مكاف ة االعتداءات    كما أوصاااار بمزيد من المعالب(34)جمبع أصاااا اب المصاااال ة بشااااأن هذه المسااااألة
  (35)في الجزء الشمالي من البلدجنود على ال باة والهجمات اإلرها بة التي ُترتك  ضد السكان المدنيين وال

اتماعبة  النبجر صااااادقر على    ماعر للساااااالم والتنمبة وحقوق اإلنساااااان إلى أنمةساااااساااااة   توأشاااااار  -22
طارها التشاريعي والمةساساي غير مكتمو إلى  ال يزال إومع ذلك  ها،  المل ج    بروتوكولالمناهضاة التعذي  و 

م  ال يعر ف أو يجر  الجنائي  قانون  الإلى أن    ذلك أساااااساااااً عَز   حد ما من حيث مكاف ة اسااااتخدام التعذي   ويُ 
أي ظرف من الظروف  وقد    فيعلى حظر التعذي   ال ين   الدساتور  أن    ، وإلىضاحاو على ن و التعذي   

تواصااااااااااو  و بة اساااااااااااتخدام التعذي  والمعاملة الالإنساااااااااااانبة في مراكز االحتجاز   الرقابة القضاااااااااااائأتاح انعدام  
لر  المنظمات الوطنبة والدولبة اإل الغ عن أن دولة النبجر، في حربها ضااد اإلرهاب، ساام ر بظروف سااه  

  (36)استخدام التعذي  ضد إرها يي  وكو حرام المشت ه  هم

  250 ز، الذي يتسااااع لاالحتباطي في أغادي  حتجاز االإلى أن مركز   3وأشااااارت الورقة المشااااتركة   -23
  151، بمعدل إشاااغال قدره م تجزاً   377،  2019  ديسااامبر /كانون األول  31كان يأوي، إلى غاية ،  شاااخصااااً 

لت سااااااين ظروف االحتجاز من االل   هابمواصاااااالة الجهود وتكثبم  3  وأوصاااااار الورقة المشااااااتركة في المائة
نق   وسااوء تغذية السااجناء، و   ،اكتظاظ السااجون ومكاف ة  ة،  هالكالصاا بة والمتر ترمبم مرافج االحتجاز غي

  (37)ومركزهم هموسن همالسجناء حس  جنسرز من االل ف أيضاً الرعاية الص بة، و انعدام الموظمين، و 

(38)إقامة العدل، بما في ذلك مسألة اإلفالت من العقاب، وسبادة القانون   
 

المتعلقة    دعاءاتاالفي جمبع شااااااااااااامو  جراء ت قيج مسااااااااااااتقو و إب  3المشااااااااااااتركة أوصاااااااااااار الورقة   -24
قوات حمظ النظام وبمقاضاااة المسااةولين عن  انتهاكات حقوق اإلنسااان من جان بسااتخدام الممرط للقوة و باال

  (39)وإدانتهمتلك األفعال 

العدالة  نهف  و  يمننهف األالماعر للساالم والتنمبة وحقوق اإلنساان بالتوفيج  ين مةساساة    رأوصاو  -25
حقوق  مجااال  في    اتت  بقااإجراء    على اوقاادراتهاا ااإلرهاااب من االل تعزيز اباااكلهاا  في مواجهااةالجنااائبااة  

  (40)وحمايتها في الميدانهذه ال قوق  اإلنسان ورصد
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ماعر للساالم والتنمبة وحقوق اإلنساان بقلج عميج أن أعضااء المجتمع المدني  مةساساة   روالحظ -26
نشاااااتهم المشااااروعة وم اولتهم  ممارسااااتهم أليتعرضااااون باسااااتمرار للمضااااايقة واالضاااااهاد القضااااائي بسااااب  

التي يتعرض لها ممثلو    اتبالت قيج في جمبع حاالت التخوي  والمضااااااااااايق  رل كومة  وأوصااااااااااساااااااااااءلة ام
  (41)إلى العدالةالمسةولين عنها المدافعون عن حقوق اإلنسان وتقديم المجتمع المدني و 

(42)ال ريات األساسبة وال ج في المشاركة في ال باة العامة وال باة السباسبة  
 

عن بالغ قلقها إزاء إاضاااااااااع الساااااااالاات النبجرية للمدافعين عن حقوق    2أعربر الورقة المشااااااااتركة   -27
لتعساااامي واالضاااااهاد القضااااائي بسااااب  تقاريرهم عن المساااااد وانتهاكات حقوق  اإلنسااااان والصاااا ميين لالعتقال ا

تواصاو الساالاات النبجرية اسااتخدام التشااريعات التقييدية،  و  كومة   للاإلنسااان ودعوتهم إلى مزيد من المساااءلة  
سااااااااتهداف المدافعين عن حقوق اإلنسااااااااان والصاااااااا ميين  ال  ،2019بما في ذلك قانون الجرائم اإللكترونبة لعام  

على مد  الساااااااااانوات األربع الماضاااااااااابة، ُحكم على العديد من  و والمدونين الذين ينتقدون اإلجراءات ال كومبة   
الصااااا ميين والمدونين والمدافعين عن حقوق اإلنساااااان بالساااااجن واُتهموا بالت ريض على العن  لمجرد نشااااارهم  

  (43)على وسائو التواصو االجتماعيو وضة على ال ريات األساسبة القيود الممر  عنمعلومات 

اد  يئة تمكينبة للمجتمع المدني وصاااااااونها في جحكومة النبجر إلى إي  2ودعر الورقة المشاااااااتركة   -28
لل قوق المنصااااااااااااااوص عليهاا في العهاد الادولي الخااص باال قوق المادنبة    قااً القاانون والمماارسااااااااااااااة العملباة، وف

  6/ 22األمم المت دة بشأن المدافعين عن حقوق اإلنسان وقرارات مجلس حقوق اإلنسان    والسباسبة، وإعالن
المدافعين عن حقوق اإلنسااان الذين    جمبعباإلفرا  عن   2  كما أوصاار الورقة المشااتركة 27/31و  27/5و

  عنهم  أفر لمدافعين عن حقوق اإلنساان الذين  لمساجونين في النبجر وإساقاط جمبع التهم الموجهة    ن زالو ال ي
يواجهون اتهامات، والسااااااماح لهم بممارسااااااة أنشاااااااتهم في مجال حقوق اإلنسااااااان  ن  زالو ومع ذلك ال يبكمالة  

   (44)دون اوف من االنتقام

طريج  حقوق اإلنساااااان عن  بضااااامان  يئة عمو إلمنة للمدافعين عن   5وأوصااااار الورقة المشاااااتركة   -29
  (45)ت المدافعين عن حقوق اإلنسانمقوق ومسةولبا بالمتعلج قانون المشروع مسودة اعتماد م

عن انزعاجها من اسااااتمرار القيود الممروضااااة على التجمعات العامة   2وأعربر الورقة المشااااتركة   -30
المترات التي ينظم فيها   فياالحتجاجات  الساااااااااااالاات    ظر ما تَ   غال اً و لميين   الساااااااااااا    الم تجينواسااااااااااااتهداف  

وفي بعض  النبجريين    مسالمجتمع المدني مظاهرات لتسااالبط الضاااوء على المخاوف بشاااأن القضاااايا التي ت
ساااااااااعة من االحتجاجات المخاط لها،    24قبو    ، وأحباناً في غضااااااااون وقر وجيز ُيمرض ال ظر  ال االت،  

تخدم السااااالاات القوة الغاشااااامة لتمريج  ال ظر  كما تساااااأن يكونوا على علم بلمتظاهرين  على ا   ع  صااااامما ي
   وت تجزهم  عتقاو قاادة منظماات المجتمع المادني وال ركاات االجتمااعباةتو اناالقهاا  معظم المظااهرات عناد 

وأاضاااااعر    ،على االحتجاجات التي كشااااامر المسااااااد  قيودالالسااااالاات    شاااااددتعلى مدار العام الماضاااااي،  و 
الضاااااهاد  لشااااأن  هذا الن الذين أعربوا عن مخاوفهم  المتظاهرين والمدافعين عن حقوق اإلنسااااان والصاااا ميي

  (46)القضائي واالحتجاز التعسمي

منع    وبعدم رفع ال ظر التعسااااااااااااامي على التجمعات السااااااااااااالمبة    2وأوصااااااااااااار الورقة المشاااااااااااااتركة   -31
على قدرة منظمات  ممروضاااااااة دون مبرر  القيود الرفع كافة   الورقة كذلك  أوصااااااار  و االحتجاجات السااااااالمبة   

التمويو الدولي، بما يتماشااااااااى مع أفضااااااااو الممارسااااااااات التي أوضاااااااا ها المقرر    يني على تلق  المجتمع المد
  (47)الخاص لحمم المت دة المعني بال ج في حرية التجمع السلمي وتكوين الجمعبات
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الت قيج في ببضاااامان حرية تنظبم المظاهرات الساااالمبة دون قمع، و  3وأوصاااار الورقة المشااااتركة   -32
ضااااااامان مقاضااااااااة مرتكبي هذه  بقمع المظاهرات العامة، و العن  في الشااااااارطة  تخدام  المزاعم عن اساااااااجمبع 

  (48)األفعال وإدانتهم بما يتناس  مع ااورتها

ة حريا    نظريااً  كماوتالنبجر وقوانينهاا حكوماة   إلى أنالت اال  الادولي للادفااع عن ال رياات  أشااااااااااااااار و  -33
اء  لعدَ التصاااادي لعندما ال يتم ب ر ي ة على المسااااتو  العملي  ممارسااااة الدين   عاق ال ج فيومع ذلك يُ الدين،  

أماكن ع ادتهم ومنازلهم بالتخري   عندما ُتستهدف  األقلبات الدينبة و غيرهم من لمسب يين و ضد ااالجتماعي  
كافة  ن األقلبات الدينبة مغيرهم من باعتماد جمبع التدا ير الالزمة ل ماية المساااااب يين و   ىوالتدمير  وأوصااااا

نشاااااار قوات األمن في الوقر المناساااااا  ل ماية الكنائس والمنازل المسااااااب بة من بو   ،أشااااااكال العن  والتمييز 
  (49)الهجمات العنبمة

(50)حظر جمبع أشكال الرق   
 

  ممارسااااااات  أشااااااارت اللجنة األفري بة ل قوق اإلنسااااااان والشااااااعوب إلى اسااااااتمرار االدعاءات  وجود -34
عن اسااااتمرار    ، فضااااالً يةخات التقليدية البدو المشاااابَ   أوساااااطتمييزية، ال ساااابما في  السااااترقاق وذات الاببعة  اال

من   وأوصر اللجنة  تعزيز السباسات والبرامف القائمة  (51)ظاهرة االتجار بال شر، وال سبما النساء واألطمال
خات التقليدية  المشاابَ أوساااط  ، ال ساابما في اآلثار المترت ة علبهالقضاااء بشااكو دائم على ممارسااة الرق و أجو 

تعزيز القدرات  عن طريج  البدوية  كما أوصاار بمكاف ة ظاهرة االتجار بال شاار، وال ساابما النساااء واألطمال،  
  (52)التشغيلبة والمةسسبة للهباكو المسةولة عن منع هذه الممارسة ومكاف تها

على  سااااااااااترقاق  الومع ذلك ال يزال ا،  2003م في عام  ر   جُ الرق    أن 1والحظر الورقة المشااااااااااتركة   -35
هم  ويعامل   من هذه الممارسااااااااة يولدون عبيداً المتضااااااااررون  ففي النبجر     ،ما  إلى حد    ،قائماً أساااااااااس النساااااااا   

لقكل لهم، ي ج لهم   وهم     توريثهم ألطمالهمكهدايا في الزوا  أو    مأو تقديمه  إعارتهمأو    متأجيرهأسااااااااااابادهم كم 
  ،بمهام شااقة يقومون االلها  ، ويعملون لسااعات طويلة  م كرة جداً   أسابادهم في سان  مة في اديبدؤون العمو  

هي، وغسااااااااااااو المالبس، والتنظب ، ورعاية أطمال  المباه من اآلبار، وجمع ال ا ، والا  جل   بما في ذلك  
،  ي منهجالبدني الاللمظي و   يذاءلإللمساااااتعَبدون  يتعرض او    ونقلهاخبام  ال  وتركي ال يوانات،   يسااااايدهم، ورع

األطمال  وال ي صااااو  أساااابادهن   على يد    ما تتعرض المتبات والنساااااء لالعتداء الجنسااااي واالغتصاااااب  وكثيراً 
  (53)النس  على التعلبم والتريبه ووقر اللع أساس على الذين يعانون من االسترقاق 

أن يكمو إدانة  و   اً رماصاااااا  تنميذاً   قانون مكاف ة الرق أن ينمذ النبجر ب 1وأوصاااااار الورقة المشااااااتركة   -36
استراتبجبة وطنبة وااة عمو بلورة  كون بمثابة رادع  كما أوصر  أن يالجناة بأحكام تتناس  مع الجريمة و 

أن  النبجر ويتعين على  بشااأن القضاااء على الرق والممارسااات الشاابيهة بالرق والتمييز على أساااس النساا    
يج  أن يشااااااامو ذلك  و تأهيلهم   وي ررهم ويعيد  لشااااااابيهة بالرق  ضااااااا ايا العبودية والممارساااااااات اي دد هوية  

بما في   ،تأهيوالإعادة  في   مسااااعدةالشااامو األسااارة عند االقتضااااء، و   لى مأو  إلمن، ولم  عصاااولهم الموري  ح
ضاااامن توفير الموارد والتنساااايج  وين غي للنبجر أن ي   لهم  الدعم الابي والنمسااااي والتعويض الماليتقديم  ذلك  

   (54)قوانين وسباسات وبرامف مكاف ة الرق ومكاف ة االتجار يبما يتعلج ب  المعنبةللوكاالت المنمذة    بيقنالمناس

إنقاذ بعض ضاااااااا ايا االتجار   فيالنبجر  نجاح   وأشااااااااار المركز األوروبي للقانون والعدالة إلى أن -37
ع  بال شااااااار دااو النبجر   ة المتاجرين بال شااااااار قوانين أكثر صااااااارامة لمعاعتعين إنماذ  يومع ذلك  ،  أمٌر مشاااااااج 

هم  إلى أساااااار   اياللمساااااااعدة في إعادة الضاااااا مهمة ادمات ت ديد هوية الضاااااا ايا  كما أن  لضاااااا ايا   اوإغاثة  
  (55)تقديم أشكال أار  من المساعدة المناس ة أو
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 الحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية -3 

 (56)ال ج في العمو وفي ظروف عمو عادلة ومواتبة  

القااع  شاااامايبة في التوظب  في إلى انعدام الاللجنة األفري بة ل قوق اإلنسااااان والشااااعوب  أشااااارت   -38
  وأوصار  (57)القااعين العام والخاص  نق  فرص العمو في كالتدن ي معدالت توظب  الشا اب، و ، و العام

الشا اب  فرص  قوية وتالقااع العام،  اللجنة بالتصادي لالحتبال والمسااد واساتغالل النموذ في توظب  موظمي  
  (58)الوظائ  للش ابالتي تستهدف إيجاد برامف تعزيز الو في التوظب ، 

 (59)الضمان االجتماعي ال ج في  

  والضااااااااااامان  نظام ال مايةضاااااااااااع   إلى  اللجنة األفري بة ل قوق اإلنساااااااااااان والشاااااااااااعوب    أشاااااااااااارت -39
  وأوصااار اللجنة األفري بة ل قوق اإلنساااان والشاااعوب  (60)، ال سااابما في مجال التأمين الصااا ييناالجتماعي

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

(62)ال ج في مستو  معبشي الئج  
 

انتشااااار سااااوء التغذية ال اد  ين األطمال  إلى  اإلنسااااان والشااااعوب    اللجنة األفري بة ل قوق أشااااارت   -40
لى مباه الشاااارب  السااااكان عصااااول  إمكانبة حم دودية  ، و في المناطج الريدبةال ساااابما دون ساااان الخامسااااة، و 

  (63)في المناطج ال ضريةوااصة والصرف الص ي، 

 (64)ال ج في الص ة  

والمعرضاااين للرق قد تضااارروا بشاااكو غير متناسااا   الرقيج  أن إلى   1الورقة المشاااتركة    أشاااارت -41
الرعاية الصااااااا بة والصااااااارف الصااااااا ي  ، واالفتقار إلى لغذاءندرة اعانوا من  فقد    م19-وفيدجائ ة مكمن  

أنشااااة القااع  ضاااررت  وفقدان العمو والداو  وت  ،لى المعلومات والخدماتعصاااول   ال، وتعذر  والنظافة
التعرض    احتماالتازدادت و العبش     كس   ااص، مما يهدد سبوعلى ن و    شديداً   نظامي تضرراً لغير ا

جراء الصااااااااااااااادماة  وعماالاة األطماال وزوا  األطماال زياادة كبيرة    والعماو القسااااااااااااااري جاار  لالسااااااااااااااتغالل واالت  
بضااااامان أن  1  وأوصااااار الورقة المشاااااتركة  (65)اللتين أحدثهما الوباء  ساااااوق العمو  ةوصااااادم  ةاالقتصاااااادي

م، بما في ذلك تدا ير  االهوالمجتمعات المعرضاااااااااااة للرق وترقيج  الم  19-مكوفيد ساااااااااااتجابات لتشااااااااااامو اال
  (66)بأصوات المجتمعات المتضررة والناجينسترشد  ال ماية االجتماعبة والمالبة، وأن ت

  ،المخصااصااة لقااع الصاا ة وأوصاار اللجنة األفري بة ل قوق اإلنسااان والشااعوب  زيادة الميزانبة   -42
بال ج في السااااااااااكان  ع الموارد المالبة وغيرها من الموارد الالزمة لضاااااااااامان تمت  حشااااااااااد و   ،إلعالن أ وجا  وفقاً 

الهباكو  وتعزيز   ،كما أوصاااااااااااار بضاااااااااااامان تغابة التاعبم اإلج اري لجمبع األطمال   فعلباً   تمتعاً الصاااااااااااا ة  
لتعامو مع التداالت   هدف ا  بات المقاطعاتجمبع مساتشادفي وتوفير موظمين مةهلين    ،الصا بة  األسااسابة

  (67)الاببة والجراحبة المناس ة

(68)ال ج في التعلبم  
 

إلى أن الهجماات على التعلبم في النبجر    أشااااااااااااااار الت اال  العاالمي ل مااياة التعلبم من الهجماات -43
هددت  وقد  لقتال في المناقة   بالتوازي مع انتشااااااااااار ا  اسااااااااااتمرت في ديما وتصاااااااااااعدت في تاهوا وتيال يري،

ازدادت الهجماات على  و في مناقتي ديماا وتيال يري    هموحااولار ااتااافدر سااااااااااااااين  مساااااااااااااال اة الما جمااعااتٌ 
انتشاااااااااااار القتال والهجمات التي تشااااااااااانها الجماعات  وازي مع  بالتالمدارس االل المترة المشااااااااااامولة بالتقرير،  

وفي المترة مااا  ين   2019و  2018نشااااااااااااااااط  وكو حرام في عااامي   وتنااام يالمساااااااااااااال ااة في غرب النبجر  
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على    مو هجحاادث  50ماا ال يقاو عن تعلبم  الت اال  العاالمي ل مااياة الأحصااااااااااااااى  ، 2019و 2017 عاامي
أُ لغ كذلك    و هاحرقالمدارس أو  ا قامر الجماعات المساااااااال ة  نه  م  كثيراً و في النبجر  أُ لغ عنها المدارس  
المدارس كقواعد مةقتة واساااتخدمر القوة الممرطة ضاااد المتظاهرين  اساااتخدمر  قوات الدفاع النبجرية  عن أن  

  (69)منهم من طالب المدارس والجامعات واعتقلر العشرات

 وضاااااااااع الصااااااااابغة النهائبة لخاة العمو    الت ال  العالمي ل ماية التعلبم من الهجمات  ىوأوصااااااااا -44
بإجراء    ىالخاة حماية النسااااء والمتبات  كما أوصاااتشااامو أن وكمالة  الوطنبة لتنميذ إعالن المدارس اآلمنة،  

التابعة  ر القوات ال كومبة والجماعات المسااااال ة غيالتي ُيزعم أن  ت قيج فعال ونزيه وشاااااماف في الهجمات  
الهجمات على المرافج التعلبمبة والاالب  المتعلقة ب  القضاااااااااايا  رفعوضااااااااامان    ،المدارسللدولة شااااااااانتها على  

  (70)للبر في تلك القضايا لى الم اكم الوطنبة القائمة أو إنشاء إللبات مخصصةإوالمدرسين 

ر أن ال ج في التعلبم في النبجر ت 4الورقة المشااااااااااتركة  وذكرت   -45 انعدام األمن  اء  جر  بشاااااااااادة ضاااااااااار 
انعادام األمن المرت ط  قاد تساااااااااااااابا    و م19-جاائ اة مكوفيادالمرت ط باالتهادياد اإلرهاا ي في معظم أن ااء البلاد و 

حساااا  تقرير المديرية  وذلك    ،2020 ر شاااا اط/فبراي  26إلى غاية مدارس    310في إغالق    بالتهديد اإلرها ي
باتخاذ جمبع التدا ير لتهيئة الظروف    4المشااااتركة   للتعلبم اال تدائي في تيال يري  وأوصاااار الورقةاإلقلبمبة  

نقو المةم نة  هدف  مناطج  الحمن في مناطج النزاع من االل إنشااااااااااء مراكز في لعودة ساااااااااريعة  التي تتبح 
 طالب كلبة  وساااايتمك ن تورودي حيث ، كما هو الشااااأن بالنساااا ة لمناقة  االل فترة الدراسااااةيها  األطمال إل

  (71)راسيالعام الدتمام من إبانجو 

أفضاااااااو  يمثو على التعلبم    رقيجمن سااااااااللة الألطمال  اأن حصاااااااول  ب 1الورقة المشاااااااتركة  أفادت  و  -46
في  ةفرص عمو الئقل صااااااااااول على  ل اً حيوي  ومنبراً وزوا  األطمال،    ،والرق   ،األطمال  ةلاعملهم من حماية 

ال صاول على التعلبم بساب  مجموعة من سااللة الرقيج ال يساتابعون  معظم األطمال   يد أن  مرحلة البلوغ   
أنماط ال باة شا ه  تساب  السالاات  وتجان   والمواق  التمييزية من   ،فر المدارساعدم تو ، منها  من العوامو

لى التعلبم الثاانوي  علمتباات،  ال ساااااااااااااابماا اف، و ارياصااااااااااااااول أطماال األويمثاو حالعوائج   في تمااقم هاذه  البادوياة  
رقيج  ساااللة ال فإن األطمال من  ي،ااصااة بسااب  المسااافات الاويلة والتكالب  المرت اة  ها  وبالتال  ةالبشااكإ

والتجنيد القسااااري من   ،وزوا  األطمال  ،والعمو القسااااري   ،لالسااااتغاللوهم عرضااااة  ل باة  إلفاقهم م دودة في ا
  (72)قبو الجماعات اإلرها بة

المزيد من المدارس اال تدائبة في المجتمعات الم لبة  النبجر  بناء  1وأوصااااااار الورقة المشاااااااتركة   -47
لهذه المدارس     وبالقدر الكافي  التي شاااااااكلها العبيد الساااااااابقون، وضااااااامان توفير الغذاء في الوقر المناسااااااا 

، بما في ذلك  يلى التعلبم الثانو من سااللة الرقيج عصاول األطمال  النبجر فرص حن  ت سا  أن    ن غي أيضااً يو 
أساااارهم  تري  اضاااااروا إلى    لمنأو توفير المنح المالبة    يةمناطج البدو الارس الثانوية في  ناء المزيد من المد

  (73)لمتابعة تعلبمهم في المراكز ال ضرية

 حقوق أشخاص محددين أو فئات محددة -4 

(74)النساء  
 

الحظر اللجنة األفري بة ل قوق اإلنساااااان والشاااااعوب اساااااتمرار الممارساااااات العريبة الضاااااارة ضااااد   -48
يبما يتعلج بالزوا  الم كر، وتشااااااويه األعضاااااااء  وااصااااااة نساااااااء والمتبات، ال ساااااابما في المناطج الريدبة،  ال

  (75)، والتمييز في مسائو اإلرث(Wahayaا )ياالتناسلبة لإلناث، وممارسة الوه

  20في المائة من النسااااااااء الالئي تتراوح أعمارهن  ين  77أن  إلى   8الورقة المشاااااااتركة    وأشاااااااارت -49
في النبجر   من القانون المدني 144مادة  وت دد الفي النبجر يتزوجن قبو ساااااااان الثامنة عشاااااااارة     عاماً   24و
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لدولة  لل ات العديدة  اامعلى الرغم من الو للمتبان   سااااااانة    18للمتبات وسااااااانة    15السااااااان القانوني للزوا  في 
العادياد من االتمااعباات الادولباة التي  بعاد وال يزال القاانون يتعاارض مع تتجااوب الادولاة  ، لم  ساااااااااااااانرفع هاذا ال 

 صدقر عليها النبجر 

  ،صارم زوا  األطمال، بمن فيهم المتبات بشكو باعتماد قانون ي ظر   8وأوصر الورقة المشتركة   -50
عقوبات جنائبة وإدارية في حال عدم االمتثال، وتعديو المادة  فرض  ، مع  الثامنة عشاارة على األقو ساانقبو 
  (76)للمتباتسنة بالنس ة  18في  سن الزوا  ديد تلني من القانون المد 144

أنه على الرغم من األحكام التي تعزز حقوق المرأة، فإن مشااااااركتها    7والحظر الورقة المشاااااتركة   -51
دااو األحزاب السااباساابة  في هيئات صاانع القرار    ضااعبماً  تمثيالً متدنبة، كما أنها ممثَلٌة في ال باة السااباساابة  

  حزباً  14أن مجموع عدد أعضاااااء مكات   تشااااير اإلحصاااااءات إلى  و    الهممروضااااة على تنق  بسااااب  القيود ال
في   19,08أي  ،  رجالً  831مقا و  فقط،  امرأة   196، من  ينهم عضاااااااااواً   1027في النبجر يبلغ    ساااااااااباساااااااااباً 

االنتهاكات    أسوأأما     في المائة، ال ُت ترم أ داً   25النساء من الوظائ ، والم ددة في  حصة كما أن     المائة
  (77)سيدات 7سو  تضم ال كومة ال ، إذ فهي تلك المتعلقة  تعيين أعضاء ال كومة

 (78)األطمال  

دة  ي دعإنجازات  حقج و   مالئمةترساااااانة قانونبة يتوفر على  النبجر   أن  7الحظر الورقة المشاااااتركة  -52
 اً مثير   اً العن  ضااااااااااااااد األطمال في المدارس القرإلنبة أمر ومع ذلك يشااااااااااااااكو  حماية حقوق األطمال،  مجال  في 

تسول في مارسون اللالستغالل وي ون يتعرضو لعن  الجسدي  من افي هذه المدارس  فاألطمال يعانون  للقلج   
رعاية الزوايا  وهةالء األطمال الذين وضاااااااااعهم والدوهم ت ر  الشاااااااااوارع والدعارة والسااااااااارقة وإدمان المخدرات   

التمتع  على      وتةثر هذه الوضااااعبة ساااال اً همائل مايتهم ونمضااااروري  الحضاااان األساااارة  م رومون من   الدينبة
مثو ال ج في الصا ة، وال ج في التعلبم، وال ج في األمن، وال ج في العبش    ،بالعديد من حقوق اإلنساان

  (79)في  يئة ص بة، وال ج في الغذاء الص ي، إلخ

(80)داالباً المهاجرون والالجئون وملتمسو اللجوء والمشردون   
 

الت اد األفريقي  اتماعبة ابشأن تنميذ  أوصر اللجنة األفري بة ل قوق اإلنسان والشعوب باعتماد قانون   -53
على ال دود وفي مراكز  مراع ة  وتعزيز ال  ،في أفري با ومساااااااااااااعدتهم )اتماعبة كم اال(   ل ماية المشااااااااااااردين داالباً 

  (81)إدارة تدفقات الهجرة المختلاةفي إطار  ، وذلكتهمااست  ال المهاجرين وطالبي اللجوء وت ديد هوي

االحتجاز إلى اسااااااتخدام السااااااجون الحتجاز الالجئين وطالبي  المعني بمشااااااروع العالمي  الأشااااااار و  -54
الاذي ي ظر  2015قاانون مكااف اة التهريا  لعاام  بموجا   شااااااااااااااماال أغااديز  اعتُقلوا  اللجوء والمهااجرين الاذين  

االحتجاز بضاااامان المعني بمشااااروع العالمي  المن أغاديز  وأوصااااى    حركة باتجاه الشاااامال اناالقاً أي    فعلباً 
معلومات  قديم  تب، و ومتناسااااااااااااا اً   أاير، عندما يكون ضااااااااااااارورياً  ك و  المهاجرين إال    عدم اساااااااااااااتخدام احتجاز 

باإلفرا  عن الم تجزين الذين    ى  كما أوصهمغير المواطنين وظروف احتجاز احتجاز  كن  امأعن   مستكملة
  في سااباق مال يمكن ترحيلههم جمبع األشااخاص الذين  في ناحتجازهم غير قانوني أو غير ضااروري، بمعد   يُ 

  اساااتمادة، وضااامان  جائ ة، واعتماد تدا ير لضااامان حماية المهاجرين الم تجزين أثناء الم19-مكوفيد ائ ةج
  (82)عال الو  من الم  الم تجزين 

 جاائ اةاتخاذت أثنااء ياة ر االحتجااز إلى أن ال كوماة النبجالمعني بامشااااااااااااااروع العاالمي  الوأشاااااااااااااااار  -55
البلد،  إلى  الميروس، بما في ذلك إغالق ال دود، وحظر الساااااااااااامر   لمنع تمشاااااااااااايتدا ير  بعض ال  م19-مكوفيد

تميد التقارير بأن  ألشاخاص الذين يصالون إلى البلد  و على اال جر الصا ي اإللزامي لمدة أسابوعين  فرض  و 
في مركز أسااماكا    شاملر اباماً والتي  لقضااء فترة ال جر الصا ي  ها،    المواطنينمخصاصاة لغير المرافج ال
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احتبااجات  تلبباة لهباأة  ملم تكن أمااكن عزل لمترات طويلاة و لم تكن مصاااااااااااااامماة لتكون    ،رلياروفي أال ادودي  
تعليج معظم الرحالت الجوية، وجد العاديد من غير المواطنين   وعقا    فيهاا  ينلو عز مالالجئين والمهااجرين ال

ن غير المغادرة  ومع وصااااول المزيد معن موعد معلومات    دون أي  ،أنمسااااهم م اصاااارين في مرافج العبور 
المرافج مكتظة تلك  إعادة التوطين، أصااااااااا  ر  رحالت اإلعادة إلى الوطن و المواطنين إلى البلد أثناء تعليج  

  (83)بشكو متزايد

 عديمو الجنسبة  

ألطمال المولودين  اأشااااااارت منظمة القر  الدولبة إلنقاذ الامولة بالنبجر إلى أن مسااااااألة حصااااااول  -56
على الجنساااااااابة النبجرية لم تكن موضااااااااوع توصاااااااابة للنبجر في االسااااااااتعراض الدوري   لوالدين غير معروفين

الم اكم العلبا المنشاااااأة بموج  القانون  ففي النبجر    ةمهمال تزال هذه المساااااألة    ومع ذلك،  الشاااااامو األاير 
وثائج  هي المخول لها منح الجنساااااااابة  ناء على تقديم    2004  يولبهتموز/ 22المةرخ    50-2004  التنظبمي

، فإن  غير معروفينهةالء األطمال  والدي  أحد والديه  وبما أن  وشهادة ميالد  امو  الخاصة بالل الة المدنبة  ا
من قانون الجنسبة     10المادة  أنه ي ج لهم ال صول عليها بموج    ، علماً هذا الشرط ي رمهم من الجنسبة

ثر عليهم في النبجر والاذين  ذين عُ الا  الوالاديناألطماال مجهولي هنااي  هاذه المئاة من األطماال،  وعالوة على 
من   10المادة  فإن  لم يولدوا في النبجر،  وبما أنهم    عن أي نتبجة  عملبات ال  ث عن أسااااااااااارهمتسااااااااااامر  لم

  (84)عديمي الجنسبة يمكن أن يص  واو ال تنابج عليهم قانون الجنسبة 

منح واضااااااااا ة لتبساااااااااير إجراءات    اعتمادوأوصااااااااار منظمة القر  الدولبة إلنقاذ الامولة بالنبجر ب -57
والذين  واألطمال غير المصاااااااا وبين  ذويهم    لوالدين غير معروفين،حطمال المولودين في النبجر  الجنساااااااابة ل

  (85)وذلك  هدف منع ظاهرة األطمال عديمي الجنسبةفي البلد دون أي معلومات عن أصلهم،  ُعثر 
Notes 
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