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  املنهجية وعملية التشاور  -أوالً   
 حكومة النيجـر  أعدت، ٥/١قرار جملس حقوق اإلنسان   و ٦٠/٢٥١بالقرار  عمالً    -١

مارس / آذار ١٧يف  وأُنشئت، هلذا الغرض،    . تقرير ألغراض االستعراض الدوري الشامل    هذا ال 
وتتـألف  . جلنة مشتركة بني الوزارات، بتنسيق من وزارة العدل وحقوق اإلنسان         ،  ٢٠١٠

الصحة والتعليم والعمـل والبيئـة      الوزارات املعنية ب  منها  اللجنة من ممثلني عن عشر وزارات       
جدوالً نفذت اللجنة ووضعت بعد إنشائها رمسياً       و.  املرأة والطفل  والزراعة والعدل وحقوق  

حلقة عمل لتدريب أعضاء اللجنة وحلقة عمل لتوعيـة         : زمنياً يشتمل على عدة أنشطة هي     
املنظمات غري احلكومية واجلمعيات والنقابات اليت هلا دور يف العديد من جمـاالت حقـوق               

مث ). اإلعاقة، والطاقة، واألغذية، وغـري ذلـك      املرأة، والطفل، واألشخاص ذوو     (اإلنسان  
  .قدت بعد ذلك مشاورة وطنية مجعت ممثلني عن أقاليم البلد الثمانيةُع
ويف هناية هذه العملية الشاملة والقائمة على املشاركة، متت املوافقة على التقرير أثناء               -٢

 ومبشاركة الوزارات   حلقة عمل وطنية ُعقدت حتت مسؤولية الوزارة املكلفة حبقوق اإلنسان         
. مث اعتمد جملس الوزراء التقريـر . واملؤسسات املعنية وكذلك اجملتمع املدين ووسائط اإلعالم     

وخالل عملية اإلعداد لالستعراض الدوري الشامل، تلقت النيجر الدعم التقين واملايل مـن             
نكفونيـة كمـا    اواستفادت من اخلربة التقنية للمنظمة الدوليـة للفر       . منظومة األمم املتحدة  

  . بوركينا فاسوجتربةاستفادت من 

  معلومات أساسية عن البلد واإلطار املعياري واملؤسسي حلقوق اإلنسان  -ثانياً   

  معلومات أساسية  -ألف   
 ١ ٢٦٧ ٠٠٠ وتبلغ مساحتها    ،تقع النيجر يف غرب أفريقيا إىل اجلنوب من الصحراء          -٣

، حـسب   ٢٠٠٩ نسمة يف عام     ١٤ ٦٩٢ ٠٠٠  ب وكان عدد سكاهنا ُيقدَّر    ،كيلومتر مربع 
وحيد النيجر مشاالً اجلزائر وليبيا، وجنوباً نيجرييا وبنن، وشرقاً تشاد،      . املعهد الوطين لإلحصاء  

 ١٩٥٨ديسمرب  / كانون األول  ١٨وأصبحت النيجر مجهورية يف     . وغرباً مايل وبوركينا فاسو   
نيامي وعملتـها فرنـك      هيوعاصمة النيجر   . ١٩٦٠أغسطس  / آب ٣ونالت استقالهلا يف    

وأغلبية سكان البلد مسلمون يعيشون بسالم      . اجلماعة املالية األفريقية ولغتها الرمسية الفرنسية     
 ويتألف سكان النيجر من تسع إثنيات متوائمة هي هاوسا، .رواحمع املسيحيني ومع عبدة األ    

بو، وغورمانتـشي،  ، والعرب، والكانوري، والتو  فوالينني سونغاي، والطوارق، وال   -وزارما  
وتتركز الغالبية العظمى من هذه اجلماعات اإلثنية يف غريب البلد وجنوبـه حيـث              . وبودوما

 النيجـر  أرضو.  يف املائة سنويا٣,٣ًويسجل البلد معدل منو سكاين يبلغ   . األراضي أخصب 
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مسنـت  إل مبوارد طبيعية مهمة كاليورانيوم والفحم واحلديد والـذهب والفوسـفات وا           ةغني
  .وحتتل الزراعة وتربية املاشية مكانة مهمة يف اقتصاد البلد. لنفطوا
. وقد ُصنفت النيجر يف فئة أشد البلدان فقراً يف العامل من حيث مؤشر التنمية البشرية  -٤

مـن   مليار فرنـك     ٢ ٤٨٠,٥  ب، كان الناتج القومي اإلمجايل للبلد يقدر      ٢٠٠٩ففي عام   
 وحسب املعهد الوطين لإلحصاء، فإن معـدل الفقـر يف           .فرنكات اجلماعة املالية األفريقية   

وقد . ٢٠٠٨ يف املائة يف عام      ٥٩,٥ و ٢٠٠٥ يف املائة يف عام      ٦٢,١ ب البلد قُدر جمموع إقليم   
 املثري للقلق بالبلد إىل وضع استراتيجية للتعجيل بالتنميـة واحلـد مـن الفقـر                دفع هذا الوضع  

 وذلك عن طريق    ٢٠١٢عية حبلول عام    بغرض حتسني املؤشرات االجتما   ) ٢٠١٢-٢٠٠٨(
  . يف املائة٤٢خفض معدل الفقر إىل 

  اإلطار املؤسسي  -باء   

  مؤسسات الدولة  -١  
، اخنرطت النيجر يف عملية دميقراطيـة       ١٩٩١منذ املؤمتر الوطين الذي ُعقد يف عام          -٥

). ٢٠١٠ و ١٩٩٩ و ١٩٩٦(ة  ـتوقفت ثالث مرات بسبب تدّخل اجلـيش يف الـسياس         
ؤسسية وتدّخل اجليش يف الساحة السياسية      املة و ـسياسيبلـد، منذ نشوء األزمة ال    يعيش ال و

وخيضع تنظـيم   . ٢٠١١أبريل  /، فترة انتقالية ستبلغ هنايتها يف نيسان      ٢٠١٠فرباير  / شباط ١٨يف  
 ٢٠١٠فربايـر   / شباط ٢٢ املؤرخ   ٠١-٢٠١٠السلطات خالل هذه الفترة ألحكام األمر رقم        

  : فهيأما املؤسسات اليت تشرف على البلد. ٢٠١٠مارس / آذار٣٠رخ واملعدَّل باألمر املؤ
اجمللس األعلى إلعادة الدميقراطية، وهو هيئة عليا ختطط وتوجه الـسياسة             )أ(  

الوطنية وقد حددت لنفسها أهدافاً رئيسية تتمثل يف مكافحة الفساد واإلفالت من العقـاب              
لس األعلى إلعادة الدميقراطية، مهامه كرئيس      وميارس الفريق دجيبو سالو، رئيس اجمل     . والفقر

 أمرين يتعلقان بعدم أهليـة      ٢٠١٠مارس  / آذار ١١ووقَّع الفريق سالو يف     . للدولة واحلكومة 
أعضاء اجمللس األعلى إلعادة الدميقراطية وأعضاء احلكومة احلالية للمشاركة يف االنتخابـات            

  ؛يةاالنتقالاملرحلة املقبلة وحبياد مسؤويل أجهزة 
  راء، الذي يتوىل توجيه وتنسيق العمل احلكومي؛رئيس الوز  )ب(  
لمرحلـة االنتقاليـة    لهو اجلهاز االستشاري    و ،اجمللس االستشاري الوطين    )ج(  

  ية اليت ستنظم اجلمهورية املقبلة؛املكلَّف بإبداء آرائه يف النصوص األساس
والـذي  خابيـة،   يف املسائل الدستورية واالنت   املختص  اجمللس الدستوري،     )د(  

ة ويفـِصل  يراقب صحة وشفافية ومصداقية االستفتاء واالنتخابات الرئاسية والتشريعية واحمللي   
  يف الرتاعات االنتخابية؛
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املرصد الوطين لإلعالم، وهو سلطة إدارية مستقلة مكلفة بتنظـيم قطـاع              )ه(  
ويتـألف  ). لصحافة البصرية واإلعالنات عن طريق ا     -الصحافة املكتوبة والسمعية    (اإلعالم  

   منهم من اجملتمع املدين؛١٠عضواً  ١٣املرصد من 
، ٢٠١٠مـارس   / آذار ٣٠املرصد الوطين حلقوق اإلنسان، الذي أُنشئ يف          )و(  

 ١٠عضواً   ١٢ويتألف املرصد من    . وهو سلطة إدارية ُتعىن حبماية وإعمال احلقوق واحلريات       
  منهم من اجملتمع املدين؛

إعـداد وتنظـيم خمتلـف      ، اليت تتـوىل     ة الوطنية املستقلة  اللجنة االنتخابي   )ز(  
  .قتراعات الالزمة لعودة البلد إىل حياة دستوريةالا

  إقامة العدل  -٢  
وُيقام العـدل باسـم     . تكرس مجيع الدساتري اليت عرفتها النيجر مبدأ دولة القانون          -٦

 يف القضايا املدنيـة  ، ُيقام العدل٥٠-٢٠٠٤ومبوجب املادة األوىل من القانون رقم     . الشعب
والتجارية واالجتماعية واجلنائية واملالية واإلدارية بواسطة حمكمة الـنقض وجملـس الدولـة        
وديوان احلسابات وحماكم االستئناف وحماكم اجلنايات واحملاكم االبتدائية الكربى واحملـاكم           

اكمة املُنصفة،   مبادئ احمل  ويكرس هذا القانون  . ل وحماكم األحداث  ـاالبتدائية وحماكم العم  
  . القراراتتربيرحقوق الدفاع، واحترام لسات االستماع، والطابع العلين جلسيما  وال
، وهو  ٢٠١٠ يف عام    ٣٧٤ إىل   ١٩٦٤ يف عام    ١وارتفع عدد القضاة النيجريني من        -٧

وإىل جانب احملـامني احملتـرفني،      . احملاكم االبتدائية الكربى  يف  ما أتاح إنشاء هيئات القضاة      
  .ضعفاءشأت الدولة نظام احملامني املنتدبني للدفاع عن الأن
  باالستقالل القضاةيتمتع  و.  خمتلف الدساتري اليت عرفها البلد استقالل القضاء       وتؤكد  -٨
 ويتضرر استقالل القضاء أحيانـاً مـن   . لسلطة القانونوال خيضعون إالّ    ممارسة وظائفهم  يف

 مبدأ عدم إزاحة القـضاة مـن        الراسخة كذلك، ومن املبادئ   . واجتماعيةتأثريات سياسية   
  .ستقالل القضاء واهليئة القضائيةالرئيسية الضمانة المناصبهم وهو 

  اإلطار املعياري  -جيم   

  على الصعيد الدويل  -١  
انضمت مجهورية النيجر إىل أهم الصكوك القانونية الدولية وهي االتفاقية الدوليـة              -٩

 والعهد الـدويل اخلـاص بـاحلقوق املدنيـة          ؛العنصريللقضاء على مجيع أشكال التمييز      
 واتفاقية القضاء   ؛ والعهد الدويل اخلاص باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية       ؛والسياسية

 واتفاقية مناهضة التعذيب وغريه من ضروب املعاملـة         ؛على مجيع أشكال التمييز ضد املرأة     
 واالتفاقية الدولية حلماية حقوق مجيع ؛ية حقوق الطفل   واتفاق ؛القاسية أو الالإنسانية أو املهينة    
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 ؛ واتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة وبروتوكوهلا االختياري       ؛املهاجرين وأفراد أسرهم  
  واتفاقيات منظمة العمـل الدوليـة الثمـاين   ؛الرق والنصوص امللحقة هبا  اخلاصة ب تفاقية  الوا

 املتعلقـة   ٢٩ واالتفاقية رقم    ؛ عمل األطفال   بشأن حظر أسوأ   ١٨٢االتفاقية رقم   : الرئيسية
 واالتفاقية رقـم    ؛ النقابية ومحاية حق التنظيم    بشأن احلرية  ٨٧ واالتفاقية رقم    ؛بالعمل اجلربي 

 ؛ بشأن املساواة يف األجـر     ١٠٠ واالتفاقية رقم    ؛ بشأن حق التنظيم واملفاوضة اجلماعية     ٩٨
 بشأن التمييز يف االستخدام     ١١١االتفاقية   و ؛ بشأن إلغاء العمل اجلربي    ١٠٥واالتفاقية رقم   

 نظام روما األساسـي  إضافة إىل بشأن احلد األدىن لسن االستخدام؛ ١٣٨ واالتفاقية  ؛واملهنة
 البلد كـذلك    قد وافق و. ١٩٤٩للمحكمة اجلنائية الدولية واتفاقيات جنيف املوقعة يف عام         

  .عي إىل حتقيق األهداف اإلمنائية لأللفيةعلى الس
وأكدت الدسـاتري   .  أحكام هذه الصكوك يف القوانني السارية يف البلد        أُدرجتوقد    -١٠

  .مجيعها أسبقية املعاهدات الدولية اليت صدقت عليها النيجر على القانون الساري يف البلد

  إلقليمياعلى الصعيد   -٢  
 ،وبقت النيجر على اتفاقيات من بينها امليثاق األفريقي حلقوق اإلنسان والشع          صّد  -١١

 والنظام األساسي حملكمة العدل اخلاصة باجلماعـة        ،وامليثاق األفريقي حلقوق الطفل ورفاهه    
 واتفاقية االحتاد   ،االقتصادية لدول غرب أفريقيا واحملكمة األفريقية حلقوق اإلنسان والشعوب        

 يف جمـال    ا تعهداهت  إجناز كذلكعلى عاتقها    النيجر   أخذتو. األفريقي ملنع ومكافحة الفساد   
لدوليـة  نظمـة ا  املحقوق اإلنسان يف إطار اجلماعة االقتصادية لدول غرب أفريقيا ويف إطار            

  .مارسات الدميقراطية واحلقوق واحلرياتامللفرنكوفونية وخصوصاً إعالن باماكو بشأن ل

  على الصعيد الوطين  -٣  
ات محايـة    بترسانة قانونية تالئم حالتها وتليب متطلب      ، منذ استقالهلا  ،تزودت النيجر   -١٢

 وتشتمل هذه الترسانة على قوانني منها قانون العقوبات املعـدل يف عـام              ،حقوق اإلنسان 
لشواغل املعرب عنها يف االتفاقيات الدولية  اراعي   الذي ي  ،اءات اجلنائية  وقانون اإلجر  ،٢٠٠٣

 ، والـرق  ، والتحـرش اجلنـسي    ،نسية للمرأة تشويه األعضاء اجل  (اليت صدقت عليها النيجر     
قانون اجلنسية و ،).، إخلوفرض رقابة عليه واحلد من اللجوء إىل احلبس االحتياطي ،هابواإلر

  .إىل أوالدها كالرجل متاماً ملرأةا ةل جنسياقتناب، ١٩٩٩ يف عام ه،ل تعديالذي مسح
 ٢٢املؤرخ   ٠٠١-٢٠١٠لقرار   خيضع ل  اإلطار املعياري يف الوقت الراهن، فإن     أما    -١٣

ل مبوجب األمـر    ة واملعدَّ ـم للسلطات العامة أثناء الفترة االنتقالي     ظِّاملن،  ٢٠١٠فرباير  /شباط
  .٢٠١٠مارس / آذار٣٠املؤرخ  ٠٠٥-٢٠١٠
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  تعزيز ومحاية حقوق اإلنسان على أرض الواقع  -ثالثاً   
وتتعـاون خمتلـف   . النـسبة للدولـة  ل تعزيز ومحاية حقوق اإلنسان أولوية ب  يشكّ  -١٤
  . آليات محاية وتعزيز تلك احلقوقإعمالاملدين يف ة مبشاركة اجملتمع لودؤسسات الم

  احلق يف احلياة وحق الشخص يف األمان على نفسه واحترام حرمة احلياة اخلاصة  -ألف   
تؤكد خمتلف الدساتري اليت اعتمدهتا النيجر جمدداً املبادئ الواردة يف اإلعالن العـاملي              -١٥

عاقب القانون اجلنائي علـى املـساس       وي. سيما قدسية شخص اإلنسان    حلقوق اإلنسان وال  
  والتخلي عنـهم   ين وقتل األبناء  الدوالد وقتل أحد    و املول وأدوهكذا فإن اإلجهاض و   . باحلياة

  .اعليه ومن يتواطأ ارتكاهبامن يرتكبها ومن يشارك يف  ب مبوجب القانونكلها جرائم يعاقَ
علـى أعمـال    ويعاقب القانون   . كفولمن على نفسه حق م    األحق الشخص يف    و  -١٦

يعاقب على أشكال املعاملة القاسية والالإنسانية واملهينـة        كما  االحتجاز والتوقيف التعسفية    
 عقوبة  ُتلغومل  . أعمال التعذيب وحاالت االختفاء واالختطاف مع أهنا نادراً ما حتدث         على  و

  .١٩٧٥ذ عام ن أي حكم باإلعدام منفذ أنه مل ُيإالّاإلعدام 
الحتجـاز  لتنظيمية ل لوائح ا ال، أصبحت   ٢٠٠٣جري يف عام    ي أُ ومنذ اإلصالح الذ    -١٧

تاليف حدوث حاالت   لو. سيما حقوق الدفاع   اة حلقوق اإلنسان، وال   قيد التحقيق أكثر مراع   
  .تصرف املمكنة، تتلقى قوات النظام واألمن تدريبات مستمرة يف جمال حقوق اإلنسانالسوء 
فيعاقب على انتهاك حرمـة املـسكن       . اصةويكفل القانون احترام حرمة احلياة اخل       -١٨

 حتكم عمليات التفتيش والزيارات املرتليـة وعمليـات         لوائحوهناك  . وعلى التشهري والسب  
  .احلجز وسرية املراسالت والتنصت على املكاملات اهلاتفية

ما بقي من حـاالت     ، فإن   ٢٠٠٩ورغم فترة اهلدوء اليت عرفها البلد منذ هناية عام            -١٩
 احلصول على املوارد الطبيعيـة      ةفمشكل. األمنيف  احترام احلق يف احلياة و    س ب من مت انعدام األ 

ومن أسباب القلق أيضاً ارتفاع     . ي املاشية واملزارعني  أحياناً إىل نزاعات دامية بني مربِّ     تؤدي  
  .معدل وقوع حوادث السري القاتلة

 نذكر منـها تنفيـذ   ومن أجل ختطي هذه العقبات، اختذت النيجر عدداً من التدابري        -٢٠
وإنشاء ) يف جماالت تسريح اجلنود ونزع السالح وإدماج املقاتلني السابقني        (اتفاقات السالم   

ومن أجل تاليف نشوب الرتاعات بني      . ة عليا إلعادة استتباب السلم وتوطيد الدميقراطية      سلط
 تنفيذ عدة تدابري    إىلت الدولة   رداي املاشية واملزارعني وتيسري حل تلك الرتاعات سلمياً، ب        مربِّ

  .١٩٩٣مارس / آذار٢املؤرخ  ٠١٥-٩٣ألمر رقم  باعمالًمنها إنشاء جلان عقارية 
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حرية الدين والتعبري وتكوين اجلمعيات واملشاركة يف احلياة السياسية والعامـة             -باء   
  ةعلوماملواحلق يف 

  حرية الدين والتعبري وحرية تكوين اجلمعيات  -١  
س م حرية التعبري والدين وتكوين مجعيات اليت متارَ       وادعلى ال جر  ضمنت دساتري الني    -٢١

س حريـة تكـوين     ومتـارَ . يف ظل احترام النظام العام والسلم االجتماعي والوحدة الوطنية        
م للجمعيـات    املـنظِّ  ١٩٨٤مارس  / آذار ١املؤرخ   ٠٦-٨٤اجلمعيات مبقتضى األمر رقم     

  .لة امللحقة بهعدِّومبقتضى النصوص امل
 واإلذاعـات   ، إذاعة ٣٣  يف النيجر  دد اإلذاعات اخلاصة  ـ، بلغ ع  ٢٠١٠ عام   ويف  -٢٢

 ، خاصـة يةقنوات تلفزيونمخس  و، مرحالً إلذاعات أجنبية١١ إضافة إىل  ، إذاعة ١٢٠احمللية  
، فضالً عـن وسـائط       صحيفة مكتوبة خاصة   ٦٢ و ،)باقات ( أنظمة لتوزيع القنوات   ثالثةو

  .اإلعالم التابعة للدولة
وجود اإلطار الذي حيمي هذه احلقوق، فإنه ال بد من ِذكر بعض حـاالت               رغمو  -٢٣

 يـة قنوات التلفزيون التوقيف صحفيني ووقف بث بعض اإلذاعات و      (املساس حبرية الصحافة    
  .)اخلاصة
فعلى الرغم من أن معظم سـكان       .  وتتعايش يف البلد مجيع الديانات دون أي صعوبة        -٢٤

  .كنائس يف السنوات األخريةالبلد مسلمون، ُيالَحظ تكاثر ال
م هائل متثَّل يف عدة أمور منها انعقاد اجمللس العمـومي           ، حتقَّق تقدّ  ٢٠١٠ويف عام     -٢٥

      ووضع ميثاق احلصول على املعلومة، واعتماد القـرار        ، وإعادة فتح دار الصحافة    ،للصحافة
  .نح الصحفية الذي كّرس إهناء جترمي اجل٢٠١٠ُيونيه / حزيران٤ املؤرخ ٠٣٥-٢٠١٠رقم 

  املشاركة يف احلياة السياسية والعامة  -٢  
ففي إطـار االنتقـال     . املشاركة يف احلياة السياسية والعامة أمر مكفول يف النيجر          -٢٦

السياسي، سُيطلَب إىل املواطنني يف الشهور املقبلة اختيار ممثليهم يف اجلمعيـة الوطنيـة ويف               
 األحزاب الـسياسية    ضطلعوت. خاب رئيس اجلمهورية  هم انت إلياجملالس احمللية كما سُيطلب     

وقد زادت مشاركة املرأة يف احلياة السياسية بفضل اعتماد قانون احلـصص            . أنشطتها حبرية ب
 يف املائـة  ٢٥ يف املائة على األقل من املناصب االنتخابية و   ١٠ص ألحد اجلنسني    الذي ُيخصِّ 

 إىل فوز   ٢٠٠٤ اليت أُجريت يف عام      يةريعوأفضت االنتخابات التش  . على األقل من التعيينات   
مثـاين  يبلـغ  عدد النساء املشاركات يف احلكومـة    كان  و.  نائباً ١١٣ امرأة من جمموع     ١٤

 وزيـراً بينـهم   ٢٠وتتألف احلكومة االنتقالية احلالية من      .  وزيراً ٣٢من جمموع   مشاركات  
  .مخس نساء
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 يف  ٢٠٠٢ان الشباب فعلياً يف عام      وفيما يتعلق بالشباب واألطفال، ساهم إنشاء برمل        -٢٧
  .االجتماعية والثقافية ال يسهالن املشاركة فيهات قوعاملإال أن الفقر و. توطيد هذا احلق

ومن أجل تشجيع مشاركة جيدة يف احلياة السياسية والعامة، أنشأت النيجر عـدة               -٢٨
ـ         آليات للحوار واملشاورة االجتماعية ال     وطين للحـوار   سيما عن طريق إنـشاء اجمللـس ال

السياسي، واللجنة الوطنية للحوار االجتماعي، واجمللس الوطين للعمل، إىل جانـب إشـراك             
  .اجلهات الفاِعلة يف اجملتمع املدين بصورة منهجية يف أعمال املؤسسات الوطنية

  احلق يف املعلومة  -٣  
     فـل وهناك عدة نـصوص تك    . كرست دساتري النيجر على الدوام احلق يف املعلومة         -٢٩

          الذي ينظم االتـصال الـسمعي البـصري واألمـر           ٣١-٩٣ذلك احلق خاصة األمر رقم      
  . الذي ينظم حرية الصحافة٢٠١٠يونيه / حزيران٤ املؤرخ ٠٣٥-٢٠١٠رقم 
ومن أجل تعزيز ذلك احلق، اعتمدت النيجر سياسة وطنية لالتصال من أجل التنمية               -٣٠

  . وتكنولوجيات املعلومات واالتصال اجلديدةيةوأنشأت مفوضية عليا للمعلومات
أما فيما خيص القنوات العصرية لنشر املعلومات، فتجدر اإلشارة إىل حدوث حتسن              -٣١
ن األسر املعيشية والتلفزيون    ـ يف املائة م   ٥١    ، كانت اإلذاعة متاحة ل    ٢٠٠٦ففي عام   . نسيب

 يف املائة يف    ٤,٩     املائة والتلفزيون ل    يف ٣٣     يف املائة يف حني أن اإلذاعة كانت متاحة ل         ٦,٢    ل
ـ رضر واأل وان بني احل   فارق بيِّ  ومن اجلدير بالذكر أيضاً وجود    . ١٩٩٨عام    يف ٣٤,١( فاي

 يف  ٠,٥مقابـل   متلك جهاز تلفزيون    املائة من األسر املعيشية اليت تعيش يف الوسط احلضري          
  ).املائة يف الوسط القروي

 ضعف ثقافة اإلنترنت وبـطء  ، علما أنضروا يف احل بشكل أساسي   متاح واإلنترنت  -٣٢
تدفق املعلومات ونطاق الترددات إىل جانب ارتفاع كلفة اخلدمة عوامل ُتعيق احلصول على             

  .تلك اخلدمة
يف ينظر اجمللس االستـشاري الـوطين حاليـاً         ،  وفيما يتعلق باحلصول على املعلومة      -٣٣

  .مة بغرض اعتماده يف وقت قريب العاةمشروع ميثاق خاص باحلصول على املعلوم

  اللجوء إىل القضاء  -جيم   
درج اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان     أُوقد  . اللجوء إىل القضاء متاح للجميع باجملان       -٣٤

 باتفاقيـة   ُيعتـدّ مباشرةً يف النظام القضائي للبلد وميكن االعتداد به أمام حماكم النيجر مثلما             
  .سيما يف مسألة التبين واحلضانة مبصاحل الطفل الفضلى، الحقوق الطفل عندما يتعلق األمر 

وعلى الرغم من تأكيد هذا املبدأ، هناك صعوبات نامجة عن ُبعد املصاحل القـضائية                -٣٥
عل الوصول إليهـا    جيمما  وعزلتها  بعض املناطق القروية    الشاسعة ل ساحة  املعن املتقاضني وعن    
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ىل هذه الصعوبات بطء اإلجـراءات القـضائية        وُيضاف إ .  خاصةً يف موسم األمطار    ،صعباً
  .واستغالق لغة القضاء على عامة الناس وارتفاع معدل األمية بينهم

   سوء املعاملةُب وضروُب االحتجاز والتعذيُفظرو-دال 

على الـضرب واجلـرح     " واملواد اليت تليها     ٢٢٢يعاقب قانون العقوبات يف مادته        -٣٦
 ٣  قانون اإلجراءات اجلنائية يف الفقرة     نصوي". ائم واجلَُنح املتعمَّدة  املتعمَّدين وغري ذلك من اجلر    

 ساعة علـى  ٢٤ املشتبه فيه حبقه يف االتصال مبحام فور انقضاء  خيطرأن على  ٧١من مادته  
أن " من نفس املـادة علـى        ٥ وتنص الفقرة    ،احتجازه قيد التحقيق وإالّ كان اإلجراء باطالً      

بشهادة طبية تؤكد عدم تعرضـه لـسوء        جيب أن يقترن باإلدالء      الشخص إىل العدالة     تقدمي
  ".املعاملة
 ،ومن أجل حتسني متابعة ظروف االحتجاز، أُنشئت جلان مراقبة يف كـل سـجن               -٣٧

وُتنظَّم زيارات دورية ملؤسسات السجن يقوم هبا القضاة املكلفون بقضايا احملتجـزين يف أي              
ن متطوعي األمم املتحدة يف السجون الواقعة       د متخصصني يف القانون م    وكما أن وج  . وقت

. يف خمتلف املناطق ويف سجن كولو قد مكَّن احملتجزين من زيادة معرفتهم حبقوقهم وواجباهتم             
 سجناً كـان    ١٦، وحىت ُتحسِّن الدولة ظروف عيش احملتجزين، أصلحت         ٢٠٠٨ويف عام   
  .متدهوراً

 معظم السجون ال تستجيب للمعـايري       ورغم اجلهود الكبرية اليت تبذهلا الدولة، فإن        -٣٨
 حمتجزاً يف سجن نيـامي بينمـا ال   ٦٩١، كان هناك   ٢٠٠٨ففي عام   . واملواصفات الدولية 

  . شخصا٣٥٠ًتتعدى قدرة هذا السجن اإليوائية 
ومن أجل حتسني النظام القضائي، ُشرَِع يف تنفيذ إصالحات بفضل دعم شـركاء               -٣٩

 يف  املتمثلةعترض تنفيذ تلك اإلصالحات و    تالصعوبات اليت   غري أنه ينبغي اإلقرار ب    . خارجيني
 ، وِقَدم زنازين االحتجاز قيد التحقيق     ،عدم كفاية اهلياكل األساسية واملوارد البشرية واملادية      

 وقلة جتهيزات أقـسام الـشرطة       وعدم استيفائها للشروط الصحية،   وضيق أماكن االحتجاز    
  . واكتظاظ السجون،كروالد

   التعليماحلق يف  -هاء   
يشكِّل تعزيز ومحاية احلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية أحد حماور اهتمـام             -٤٠

  .السلطات يف النيجر
وهكذا فإن احلق يف التعليم حق معترف به للجميع دون متييز على أساس الـسن أو                  -٤١

. ديين أو اإلعاقـة   نوع اجلنس أو املنشأ االجتماعي أو األصل العرقي أو اإلثين أو االنتماء ال            
وقد اعُتمدت عدة تدابري لتشجيع التعليم منـها االعتـراف حبـق            . والتعليم جماين يف النيجر   
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 ١ املؤرخ   ١٢-٩٨ والقانون رقم    ،)١٩٩٣األمر الصادر يف عام     (األطفال املعاقني يف التعليم     
لتعليم االبتدائي،  نص على إلزامية ا   يالنيجر الذي   يف   املوجِّه لنظام التعليم     ١٩٩٨يونيه  /حزيران

وعلى منح الصفة املؤسسية لشهادة الدراسات املهنية وشهادة الكفاءة املهنية، وعلى إنـشاء             
 إىل ٢٠١٠ يف ثالثة أقـاليم وحتويلـها يف عـام    ٢٠٠٤معاهد جامعية للتكنولوجيا يف عام      

ين مـن   جامعات، وعلى تنفيذ الربنامج العشري لتطوير التعليم الرامي إىل حتقيق اهلدف الثـا            
 وإنشاء إدارة ُتعىن بتشجيع تسجيل البنات يف املدارس مـن أجـل    ،األهداف اإلمنائية لأللفية  

  .تعزيز حضور املرأة يف نظام التعليم يف النيجر وتضييق الفوارق بني البنني والبنات
فقد ارتفع املعدَّل   .  مجيع أنواع التعليم   يفاحلصول على التعليم طفرات       َشهِدَ ،وباملثل  -٤٢

ائة يف   يف امل  ٢ إىل   ٢٠٠٧-٢٠٠٦اسية   يف السنة الدر   ١,٦اإلمجايل للتعليم قبل املدرسي من      
وارتفع . ٢٠٠٩-٢٠٠٨ يف املائة يف السنة الدراسية       ٢,٥ و ،٢٠٠٨-٢٠٠٧السنة الدراسية   

 ٢٠٠٧ يف املائة بني عامي      ٧٤,١ إىل   ٥٧,١املعدَّل اإلمجايل لاللتحاق باملدارس االبتدائية من       
ارتفع معدل تسجيل   فقد   ،البننييشهد تسجيل البنات ارتفاعاً أكرب من تسجيل        و. ٢٠١٠و

  .لبننييف صفوف ا يف املائة ١٤,٢ ب يف املائة مقارنةً ١٩,٤ نسبةالبنات ب
، بلغت نسبة التالميذ املـسجلني يف الـسلك         ٢٠٠٩-٢٠٠٨السنة الدراسية   ويف    -٤٣

وشهد القطاع اخلاص   .  تلميذاً ٤٠ ٤٩٠  يف املائة، أي   ١٨,٤ؤسسات خاصة   مباألساسي الثاين   
. ٢٠٠٨-٢٠٠٧ يف املائة مقارنةً بالسنة الدراسـية        ١٧,٧ارتفاع عدد تالميذه اإلمجايل بنسبة      

 إحـصاء الـسنة     وفـق  ، تلميذاً ٢٧ ٦٤٣البالغ عددهم   السلك املتوسط،   فمن بني تالميذ    
تعليمهم  ،لميذاً ت ١٠ ٨٣٦ ، أي  يف املائة منهم   ٣٩,٢ حنو   تلقى ي ،٢٠٠٩-٢٠٠٨الدراسية  

 ١٧,٥ تنـاهز بنسبة   مجايلاإل اخلاص ارتفاع عدد تالميذه       القطاع وشهد. مؤسسة خاصة يف  
 ٩ ٢٢١ مقابـل    ٢٠٠٩-٢٠٠٨ يف السنة الدراسـية      نيتلميذاً مسجل  ١٠ ٨٣٦(يف املائة   

  .)٢٠٠٨-٢٠٠٧تلميذاً يف السنة الدراسية 
 يف املائة   ٢٨ يف املائة مقابل     ١٢ة حنو   دن القراءة والكتاب  وتبلغ نسبة النساء اللوايت ُيج      -٤٤

ال ينجح يف   إىل هنايته و  التعلم   النساء يعدل عن متابعة برنامج       ثلثإال أن   . لرجاليف صفوف ا  
  . عددهننصفإمتامه سوى 

فـي  ف. ةالعربيباللغتني الفرنسية والتعليم املزدوج   نظام  يف درج تعليم اللغة العربية   وين  -٤٥
  يف املائة من جممـوع     ١٠هذا التعليم   الميذ الذين حيصلون على     نسبة الت  ت، كان ٢٠٠٨عام  
-٢٠٠٥هذا التعلم يف الـسنة الدراسـية        معدل منو   وبلـغ  ،   التعليم االبتدائي العام   تالميذ
علّم املـدارس   وُت. ملدارس اخلاصة يف ا  يف املائة    ٢٠ملدارس العامة و  يف ا  يف املائة    ٥٠،  ٢٠٠٦
وقد عرف هذا التعليم منذ . لألطفال والراشدين من اجلنسني   القرآن والدين اإلسالمي     القرآنية

  .بضع سنوات طفرة مع إدخال دروس حمو األمية وتعليم املهن اليت ُتعطى للطالب
 يف  اسـتقبلت، أما فيما يتعلق بالتعليم التقين، فإن مؤسسات التدريب التقين واملهين             -٤٦

 املائة مـن تالميـذ التعلـيم         يف ٨  تلميذاً، أي  ١٣ ٣٧٩،  ٢٠٠٨-٢٠٠٧راسية  السنة الد 
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ويف الـسنة الدراسـية     . البنني يف املائة من     ٤٦ يف املائة مقابل     ٥٤وتشكل البنات   . الثانوي
.  تلميذاً ٢٩٤ ٥٤٦ بن التعليم يقدَّر    ـ، كان عدد املستهدفني هبذا النوع م      ٢٠٠٧-٢٠٠٦

ـ        ـعكان   أما يف التعليم العايل، فقد     سنة الدراسـية   دد املسجلني يف جامعات البلـد يف ال
ـ      ٩ ٨٥٤ : موزعـاً كما يلي   ٢٠٠٩-٢٠٠٨  ، يف نيـامي   وين طالباً يف جامعة عبدو موم

مـسجالً يف   طالبـاً    ٨٩ و ، فتاة ١٩٧ بينهم   ، طالباً يف اجلامعة اإلسالمية يف ساي      ١ ٠٩١و
  .املعاهد اجلامعية التكنولوجية

 مفتوحـة إال بفـضل      وفيما يتعلق بالتعليم يف مناطق الرحَّل، فإن املدارس ال تبقى           -٤٧
  .يف زيادة عدد التالميذكثرياً وقد ساهم إبقاء هذه املطاعم . املطاعم املدرسية

غري أن التعليم املتوفر ألولئك األطفال يبقـى        .  تعليم األطفال ذوي اإلعاقة    ُيشجَّعو  -٤٨
ومدرسة للمكفوفني يف   ) ريف نيامي ومارادي وزند   ( ثالث مدارس للصم     فهناك.  جداً ضعيفاً

 ،كوين( للمكفوفني يف املدارس العامة العادية منها فثمة مخسة ،الصفوف اإلدماجية يامي؛ أمان
  ). وتاهوا،يزداأغ و،رد وزين،رادياوم
غري أن القدرة احلقيقيـة يف هـذا        . وقد بذلت الدولة جهوداً جبارة يف جمال التعليم         -٤٩

هلـا  ُيتصدَّ  ات اليت مل    ن الصعوب بالعديد م وبوجود عراقيل اجتماعية واقتصادية     تصطدم  اجملال  
 ومـستوى تأهيـل     ،اهلياكل األساسـية  ضعف  سيما قلة املوارد املالية املخصصة و       ال ،بعد
 وعدم انسجام برامج حمو األمية وشواغل السكان        ، االجتماعية والثقافية  تعوقاامل و ،سنياملدرِّ

  .نوعاًو  وضعف مستوى املوارد املتاحة للجامعات كماً،واحتياجاهتم
 ، شرعت النيجر يف تنفيذ عدة مبادرات منها إنشاء مراكز عامـة           ال الثقايف اجملويف    -٥٠
وإنشاء متـاحف إقليميـة      ،ج والنشر الفين والثقايف    وتقدمي الدعم لإلبداع واإلنتا    ،مطالعةلل

 التواد "أسبوع االحتفال ب  سيرك وت ،ومواقع من أجل تأهيل اجلهات الفاِعلة يف احلقل الثقايف        
  ."ةبالسخري

  والضمان االجتماعيعمالة احلق يف العمل وال  -واو   

  عمالةالعمل وال  -١  
 اتفاقية  ٣٦العمل الالئق واملنتج، صدقت النيجر حىت اليوم على         إتاحة  من أجل ضمان      -٥١

وُترمجـت هـذه    . من اتفاقيات منظمة العمل الدولية ومن مجلتها االتفاقيات الثماين األساسية         
وُيعىن مفتشو ومراقبو العمـل بتطبيـق النـصوص يف املـسائل          . وطنيةالصكوك إىل اللغات ال   

 ٣ ٥٧٥، كانت توجد يف النيجر      ٢٠٠٧ويف عام   . وهناك تسع مفتشيات للعمل   . االجتماعية
ويف عـام   .  مقاولة جديدة  ١٩٤، أي أنه أُنشئت     ٢٠٠٦ مقاولة يف عام     ٣ ٣٨١مقاولة مقابل   

 ١١ ٥٤٤ مأجورين من بينهم     ٥٤ ٠١٠ ، كان جمموع مستخدمي القطاع اخلاص يبلغ      ٢٠٠٧
 ٦ ٤٣٦، أي أن عدد فرص العمل قد زاد         ٢٠٠٦ مأجوراً يف عام     ٤٧ ٥٧٤ امرأة مقابل 
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وفضالً عن ذلك، سـتتيح املراجعـات       . فرصةً يف خالل سنة واحدة يف القطاع اخلاص       
يت  ظروف مواتية لالستثمارات اخلاصة ال     جياداجلارية لقانون االستثمارات وقانون العمل إ     

  .فرص عمل الئقتوجد 
جتميـد  مرور أكثر من عقـد علـى        أما على صعيد الوظيفة العمومية، فبعد         -٥٢

التعيينات، استأنفت النيجر تعيينات الشباب من حاملي الشهادات ابتـداء مـن عـام              
 متعاقـد يف    ٦ ٠٠٠و ٢٠٠٨ موظف من مجيع الرتب يف عام        ٣ ٠٠٠فُعيِّن  . ٢٠٠٧

  .٢٠٠٩جمال التعليم يف عام 
 ،، أطلقت دولة النيجر، بدعم من منظمة العمل الدوليـة ٢٠١٠يوليه /ويف متوز   -٥٣

احترام املعـايري   تتمثل يف    أهدافاً استراتيجية    دةً حمدِّ "برنامج العمل الالئق  "عملية وضع   
وشجعت احلرية النقابية   .  واحلوار االجتماعي  ة االجتماعي احلماية وتوسيع نطاق    عمالةوال

  . نقابات ومنظمتني ألرباب العملعشر إنشاء اليت جتلت يف التعددية النقابية
. ٢٠٠٩واعتمدت النيجر الوثيقة اإلطارية للسياسة الوطنية للتوظيف يف عـام             -٥٤

برنامج العمـل الثالثـي الـسنوات    "ويف نفس السياق، اعتمدت برناجماً طارئاً بعنوان    
سري إدماج الـشباب   ومن أجل تي  ". ٢٠١٢-٢٠١٠ ،لتشجيع عمالة الشباب يف النيجر    

برنامج "من حاملي الشهادات يف احلياة املهنية، أطلقت الوكالة الوطنية لتشجيع العمالة            
  ".إدماج حاملي الشهادات من الشباب

  احلق يف الضمان االجتماعي  -٢  
. ُيعىن الصندوق الوطين للضمان االجتماعي أساساً بتدبري نظام الضمان االجتماعي           -٥٥

 ٤٧ ٥٧٠ني النشيطني يف صـندوق الـضمان االجتمـاعي          شتركايل للم ويبلغ العدد اإلمج  
ة بالضمان االجتماعي على األنظمـة      ـوتتوزع األخطار املشمول  . مجيع األنظمة يف  اً  شتركم

واسـتحقاقات أقـارب     خماطر الشيخوخة والعجز     غطينظام املعاشات الذي يُ   ) أ (  :التالية
 الذي يغطي النفقات املرتبطة بوالدة طفـل يف         نظام االستحقاقات األسرية  ) ب(   ؛  املتوىف

  .نظام حوادث العمل واألمراض املهنية) ج(أسرة الشخص العامل؛ 
 يف املائة من نفقات االستشفاء والفحوص       ٨٠ويتمتع موظفو الدولة بتغطية قد تبلغ         -٥٦

 أخرى  وتوجد، إىل جانب نظام الضمان االجتماعي هذا، أشكال       . الطبية من امليزانية الوطنية   
من املنظمات اليت تغطي خطر املرض من قبيل دور التأمني واجلمعيات التعاضـدية الـصحية         

  .املنشأة على صعيد بعض الشركات
.  القطاع غري الرمسي يف النيجر ضعف التغطية بالضمان االجتمـاعي          يفسر طغيان و  -٥٧

 وهم غـري   امرأة منهم، يعملون يف هذا القطاع٢٨٢ ٩٥٩ شخصاً،  ٦٦٧ ٩٣٥والواقع أن   
ويضاف إىل ذلك القطاع الزراعي الذي      . مسجلني يف الصندوق الوطين للضمان االجتماعي     
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وتعتزم الدولة توسيع نطاق    . ال تتمتع اليد العاملة فيه بأي تغطية من نظام الضمان االجتماعي          
  .تغطية احلماية االجتماعية ليشمل العاملني يف االقتصاد غري الرمسي

نون العمل والعمالة والضمان االجتماعي، تتمثل التحديات الرئيسية        وفيما يتعلق بقا    -٥٨
التـدريب  و االحتياجات احلقيقية للبلد من املوارد البـشرية         إجياد تطابق بني  بوجه خاص يف    

 وعدم احترام معايري العمل الالئق      ، وإقصاء غالبية السكان من نظام احلماية االجتماعية       ،املتاح
  .غريالرمسييف القطاع 

   بالبشرقانون املشردين داخلياً واملهاجرين والرق واالجتار  -اي ز  
 املتعلـق مبركـز     ١٩٩٧يونيه  / حزيران ٢٠ املؤرخ   ٠١٦-٩٧يتضمن القانون رقم      -٥٩

ه وإسقاطه،  حورفض من مركز الالجئ    حمنالالجئني أحكاماً ختص تعريف الالجئ وشروط       
وهناك أيضاً جلنة   . ني وعدم تسليمهم  إىل جانب مبدأ عدم اإلعادة القسرية وعدم طرد الالجئ        

وميكن الطعن يف قرار عدم مـنح مركـز         . وطنية للنظر يف أهلية احلصول على مركز الجئ       
وقد عقدت اللجنة الوطنية للنظر يف األهلية للحصول على         . إلداريالجئ لدى جلنة التظلم ا    

فري احلماية واملساعدة   وقد أُجنزت عدة أنشطة لتو    .  اجتماعاً للنظر يف األهلية    ١٩مركز الجئ   
  .بالتعاون مع املفوضية السامية لشؤون الالجئني

وهناك جلنة . شروط دخول املهاجرين وإقامتهم يف النيجر    ٤٠-٨١وحيدد األمر رقم      -٦٠
وأنـشأت  . مشتركة بني الوزارات مكلفة بوضع وثيقة تعرض السياسة الوطنية إزاء اهلجـرة           

إليـواء واملـساعدة    ل نة الدولية للهجرة، مركـزي    ، بدعم من املنظم   ٢٠٠٩ يف عام    الدولة
  .املهاجرين غري النظاميني املكروبنيمن أجل استقبال اإلنسانية 

 منه جـرائم    ٢٧٠ من املادة    ٥ إىل   ١النيجر يف الفقرات    يف  ويعّرف القانون اجلنائي      -٦١
 علـى وجـود عـدد مـن         ٢٠٠٨وقد وقفت دراسة وطنية أُجريت يف عام        . وجنح الرق 

ويف . سات الشبيهة بالرق يف األرياف ويف بعض جمتمعات الرحل القائمة على الطبقيـة            املمار
  .االسترقاقيف قضية ، أصدرت حمكمة اجلنح يف إنغيغمي قرار إدانة ٢٠٠٩عام 
إال أن دراسـة أجرهتـا      . واالجتار باألشخاص ظاهرة يصعب تناوهلا بسبب سريتها        -٦٢

 أسرة معيشية   ١ ٥٤٠ وتناولت   ٢٠٠٥ان يف عام    اجلمعية النيجرية للدفاع عن حقوق اإلنس     
الـشرطة والـدَّرك    (وحسب املصاحل التقنيـة     . يف خمتلف أحناء البلد أكدت وجود االجتار      

ويتخذ أشكاالً عدة منـها     . ، فإن االجتار بالنساء واألطفال ال يفتأ يتزايد يف النيجر         )والقضاء
جتار الداخلي بالبنات اللوايت يـسكنَّ يف     االستغالل املسيء للفتيات اخلادمات يف املنازل، واال      

وقد دفع تعقُّـد هـذه الظـاهرة        . املواخري، واالجتار بالبنات بغرض نقلهن إىل بلدان أخرى       
 بطرح مـشروع    ٢٠١٠وضرورة قمعها بوزارة العدل وحقوق اإلنسان إىل املبادرة يف عام           

  .قرار يرمي إىل مكافحة االجتار باألشخاص
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  احلق يف الصحة  -حاء   
ق األهداف اإلمنائية لأللفية ومنـها هـدفان        ـوافقت النيجر على السعي إىل حتقي       -٦٣

وهنـاك  . وقد راعت خمتلف دساتري النيجر على الدوام احلق يف الـصحة          . يتعلقان بالصحة 
مـارس  / آذار ٢ املؤرخ   ١٣-٩٣األمر رقم   ) أ( :نصوص أخرى تضمن هذا احلق أيضاً وهي      

 املتعلق مبكافحـة    ١٢-٢٠٠٦القانون  ) ب (؛النظافة العامة قانون  ُشّن مبوجبه    الذي   ١٩٩٣
 املتعلق بالوقاية من فريوس نقص املناعة البـشرية،         ٠٨-٢٠٠٧القانون رقم   ) ج(التدخني؛  

املرسوم رقـم   ) ه( املتضمِّن للقانون الصيديل؛     ٠٠٢-٩٧األمر رقم   ) د(وعالجه واحلد منه؛    
PRN/MSP/LCE/316-2005    نية اخلدمات املرتبطة بالعمليات القيـصرية      ، الذي مينح النساء جما

 ،MSP/LCEME/F/79القرار الوزاري رقـم     ) و(اليت ُتجرى يف مؤسسات الصحة العمومية؛       
        الذي مينح جمانية االستشارة الطبية قبل الوالدة والعـالج لألطفـال دون سـن اخلامـسة؛                

  .نيجر املتعلق بالصحة اإلجنابية يف ال١٦-٢٠٠٦القانون رقم ) ز(
، والتوجهـات   ٢٠٠٢واعتمدت النيجر أيضاً إعـالن الـسياسة الـصحية يف عـام               -٦٤

، ٢٠١١-٢٠٠٢االستراتيجية من أجل التنمية الصحية للعقد األول من القرن احلادي والعشرين            
      اليت ُوضعت وفق اخلطـة اإلطاريـة لألمـم املتحـدة،            ٢٠٠٩-٢٠٠٥وخطة التنمية الصحية    

والربنامج الوطين للصحة اإلجنابية، وخارطة الطريق املتعلقة بتدابري خفـض وفيـات األمهـات              
  .٢٠١٥-٢٠٠٦  للفترةواملواليد اجلدد يف النيجر

. م اخلدمات شبكةٌ من مؤسسات العالج مقسمة إىل ثالثة مستويات تراتبيـة           قدِّوُت  -٦٥
 ٢ ٤٩٩حلق هبا   أُُ) ركزاً م ٨٢٢ا  يعمل منه ( متكامالً   ياً صح اً مركز ٨٢٩فيوجد يف الضواحي    

وتقدَّم عالجات اإلحالة ).  يف املائة٨٦,١٩( موقعاً ٢ ١٥٤موقع خدمات صحية يعمل منها 
وعلـى  .  منها جمهزة بغرفة عمليات    ٢٨ مستشفى من مستشفيات املقاطعات،      ٣٣األوىل يف   

ـ             ا يوجـد   الصعيد اإلقليمي، توفر ستة مستشفيات إقليمية عالجات اإلحالـة الثانيـة كم
أما على الصعيد الوطين، فهناك ثالثة مستشفيات ومستـشفى         . مستشفيان إقليميان للتوليد  

وال يـزال   . داريصالحيات تشمل اجلانب اإل   توليد، وهي مجيعها مؤسسات عمومية ذات       
 عيادة طبيـة    ٣٤ مصحة خاصة و   ٤٥ويتألف من   . القطاع اخلاص حمدوداً ومركّزاً يف نيامي     

  . مستشفيات خاصة٣و
أما فيما يتعلق بإنتاج األدوية وتوريدها وتوزيعها، فإن النيجر متلك وحـدة إنتـاج                -٦٦

ملة مبستودعات يف   وسبعة مراكز مشتريات عاملية وشبكة من الصيدليات العامة واخلاصة مكَّ         
  .اجملتمعات احمللية والقرى

 ٢٠٠٥  يف املائـة يف عـام      ٥,٩وقد ارتفعت امليزانية املخصصة لقطاع الصحة من          -٦٧
 مليـار   ٧٠,٣( يف املائة    ٩,٥إىل  ) فرنكات اجلماعة املالية األفريقية   من   مليار فرنك    ٢٦,٨(
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 مليار  ٥٠، شهدت امليزانية اخنفاضاً إذ بلغت قيمتها        ٢٠١٠ويف عام   . ٢٠٠٩يف عام   ) فرنك
  . يف املائة بعد انسحاب الشركاء التقنيني واملاليني٧,٨٥فرنك، أي 

 يف  ن إذ بلغا  ـع واألطفال مرتفعيْ  ـات األمهات ووفيات الرض   وال يزال معدال وفي     -٦٨
 ٤ يف األلف، على التوايل، مما جيعل حتقيق اهلدفني          ١٩٨ يف األلف و   ٦,٤٨ نسبة   ٢٠٠٩عام  
  . من األهداف اإلمنائية لأللفية أمراً صعبا٥ًو

م  يف املائة، غري أن نسبة السكان الـذين بإمكـاهن          ٧١ويبلغ معدل التغطية الصحية       -٦٩
ومترات على  يل ك ٥الوصول إىل املراكز الصحية اليت توفر احلد األدىن من اخلدمات يف حميط             

 يف  ٤٨,٣٤ إىل   ٢٠٠٩ يف املائة يف عـام       ٤٤,٠٨ ، حيث انتقلت من   األكثر ال تزال ضئيلة   
  .٢٠١٠املائة يف الربع األول من عام 

فقت احلكومة علـى    وحىت تتاح للفئات الضعيفة إمكانية احلصول على العالج، وا          -٧٠
، والعالجات اليت تقدَّم لألطفال دون سـن اخلامـسة،          )٢٠٠٥(جمانية العمليات القيصرية    

ل نفقـات عـالج     ّمواالستشارات الطبية قبل الوالدة، وتنظيم األسرة، كما وافقت على حت         
وهكذا، فإن عدد األطفال دون سن اخلامـسة الـذين          ). ٢٠٠٦(أمراض السرطان النسائية    

 ٥ ١٨٤ ٣٢١ إىل   ٢٠٠٨ يف عام    ٤ ٤٢٢ ٨٦٤لى العالج باجملان قد ارتفع من       حيصلون ع 
 ٨ ٧٩٩ إىل   ٢٠٠٨ يف عام    ٥ ٦٩٨؛ بينما ارتفع عدد العمليات القيصرية من        ٢٠٠٩يف عام   
  .٢٠٠٩يف عام 

وقد مكن تنفيذ جمانية العالج من حدوث حتسن واضح يف عدة مؤشرات على مدى                -٧١
ل التغطية اخلاص باالستشارات الطبيـة قبـل الـوالدة          ، ومنها معد  ٢٠٠٩-٢٠٠٥الفترة  

وتقدمي خـدمات طبيـة إىل      والتطعيم ضد احلصبة، ومعدالت انتشار استعمال موانع احلمل         
عمليـات  النساء ممن حيـتجن إىل      مشاكل صحية مرتبطة بالوالدة و    النساء اللوايت يعانني من     

 نسبة النساء احلوامـل اللـوايت       وارتفعت. ت توليد مبساعدة عاملني مؤهلني    وعملياقيصرية  
  . يف املائة٨٦,٣ إىل ١حصلن على عالج املالريا بصورة متقطعة من 

 ٣٦ وارتفعت نسبة اهليئات الصحية اليت يتوفر لديها عاملون مؤهلون وفق املعايري من             -٧٢
 ٤٣ ٠٠٠ مبعدل طبيـب لكـل       ٢٠٠٩ يف املائة يف عام      ٦٠,٨ إىل   ٢٠٠٥يف املائة يف عام     

  . امرأة يف سن اإلجناب٢٥ ٠٠٠ نسمة ومولِّدة لكل ٥ ٥٩١ض لكل نسمة وممر
ومكنت سياسة توفري اجلراحة على صعيد املقاطعات من زيـادة إمكانيـة إجـراء                -٧٣

فقد ارتفع عدد   . سيما يف حاالت املشاكل الصحية املترتبة على الوالدة        عمليات جراحية، ال  
 ٢٦ إىل   ٢٠٠٥ يف عام    ٨لة لالستعمال من    مستشفيات املقاطعات املزودة بغرفة عمليات قاب     

  .٢٠٠٩يف عام 
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  احلق يف الغذاء  -طاء   
تعلـق  مـا ي عدة نصوص منها   اعُتمدت  فقد  . احلق يف الغذاء حق أساسي يف النيجر        -٧٤

وأنشأت الدولـة   . بطريقة عمل هيئة املراقبة الصحية ومراقبة األغذية عند التصدير واالسترياد         
لية تنسيق نظام اإلنذار املبكر املكلفتني جبمع البيانات الـيت تتـيح         خلية األزمات الغذائية وخ   

  .تشخيص خماطر حدوث األزمات ووضع استراتيجيات للتدخل
 يف  ٧٠وتشكل املنتجات املعيشية    . وأهم احملاصيل هي احلبوب والقرنيات والدرنيات       -٧٥

، وهو ما يربر اللجوء      سنوات ٣ويعرف اإلنتاج الوطين عجزاً كل      . املائة من غذاء النيجريني   
مـن  (وهكذا، فإن انعدام األمن الغذائي يف النيجر مشكلة مزمنة، ومومسيـة            . إىل االسترياد 

اجلفاف والفيـضانات وغـارات احلـشرات       (، ومرحلية   )سبتمرب/يونيه إىل أيلول  /حزيران
  ).واألوبئة

املتعلقة فحسب نتائج الدراسة الوطنية     .  حبدوث أزمة غذائية   ٢٠١٠وقد اتسم عام      -٧٦
، فإن أكثر مـن سـبعة       ٢٠١٠أبريل  /األسر املعيشية، اليت أُجريت يف نيسان     هبشاشة وضع   

وإضافة إىل ذلك، كـشفت الدراسـة       . ماليني شخص متضررون من انعدام األمن الغذائي      
، أن املعدل اإلمجـايل     ٢٠٠٩يونيه  /الوطنية املتعلقة بالبقاء والتغذية، اليت أُجريت يف حزيران       

، بلغ معدل سوء التغذية احلاد لدى       ٢٠٠٨ويف عام   .  يف املائة  ١٢,٣ذية احلاد بلغ    لسوء التغ 
 يف  ٠,٨ويعـاين   .  يف املائة  ١٠,٧ شهراً   ٥٩ أشهر و  ٦األطفال الذين تتراوح أعمارهم بني      

ويف نفس السنة، بلغت نسبة     . داسوء التغذية احل  نوع خطري من    املائة من أولئك األطفال من      
ن يعانون مـن تـأخر يف       ـ شهراً الذي  ٥٩ أشهر و  ٦وح أعمارهم ما بني     األطفال الذين تترا  

  . يف املائة منهم من تأخر شديد يف النمو١٤,٢ يف املائة، يعاين ٣٩,٣النمو 
واختذت الدولة تدابري من أجل التصدي هلذه األزمات وهي، على وجه اخلصوص،              -٧٧

الغذائي، وبيع موارد تربيـة احليوانـات       توزيع املواد الغذائية باجملان، وإنشاء مراكز للتأهيل        
" النقد مقابل العمل  "بأسعار معقولة، وإنشاء خمازن للحبوب، وتوزيع البذور، وتنفيذ برنامج          

، وتشجيع الزراعة املعتِمدة على الري، وإعادة تكوين الرصـيد مـن            "الغذاء مقابل العمل  "و
  .املاشية

  احلصول على املاء الصاحل للشرب  -ياء   
الذي ، املتضمِّن لقانون املاء يف النيجر،       ٠٩-٢٠١٠رقم   القطاع املائي لألمر     ضعخي  -٧٨

يعترف لكل مواطن حبقه األساسي يف احلصول على املاء ويف التصرف يف املاء الكايف لتلبيـة                
وتوجد جلنة وطنية للماء واإلصحاح تديل بآرائها يف كل مسألة . احتياجاته الشخصية واملرتلية

  .ملياهتتعلق بتدبري ا
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 قيـق النيجر لنفسها هـدف حت    حدَّدت  ومن أجل حتقيق األهداف اإلمنائية لأللفية،         -٧٩
 يف املائـة يف     ٨٢,٥ يف املائـة يف األريـاف و       ٨٠املياه الصاحلة للشرب يبلغ     تزويد ب معدل  
، ارتفع معدل التغطية الوطنية لالحتياجـات    ٢٠٠٩ و ٢٠٠٠ويف الفترة بني عامي     . احلواضر

 يف املائـة إىل     ٥١,٥حلواضر ومن   يف ا  يف املائة    ٧٢,٧ إىل   ٦٤ للشرب من    ةاحل الص هايمن امل 
  .ألريافيف ا يف املائة ٦٣,٧٢

  احلق يف بيئة سليمة ومستدامة   -كاف   
أيـضاً  ُوضعت وُنفـذت    و. عدة نصوص تشريعية وتنظيمية يف جمال البيئة      اعُتمدت    -٨٠

 وخطة العمـل  ،ن أجل تنمية مستدامة  سيما اخلطط الوطنية للبيئة م      ال ،خطط واستراتيجيات 
 وخطـة    لتغري املناخ  الوطنية ملكافحة التصحر وتدبري املوارد الطبيعية، واالستراتيجية الوطنية       

. واالستراتيجيات املتعلقة باملـاء واإلصـحاح     املتعلقة هبذا اجملال، والسياسات العامة      العمل  
  .ئية وهي حالة تسهم فيها عدة عواملوتواجه النيجر منذ عدة عقود تناقصاً يف مواردها البي

نفايات ُتلقى يف النهر    ) مسنتإلمناجم اليورانيوم والذهب والفحم وا    (وتنتج املصانع     -٨١
  .وهي نفايات تسببت يف عدة أمراض. أو فوق التربة أو يف اهلواء

غم  ر فالقمامة ُتلقى وحترق يف مناطق مأهولة     . وال تزال إدارة القمامة املرتلية ضعيفة       -٨٢
وال تتوفر لدى البلديات اإلمكانيات الكافيـة  . هاكون الدولة قد فرضت ضريبة من أجل نقل   

  .يف أغلب األحياناملكشوفة وتلقى املياه العادمة يف األزقة واجملاري .  تلك القمامةإلدارة
 يف  ٩,٣، مل تكن نسبة األسر املعيشية املزودة بالكهرباء تتجـاوز           ٢٠٠٦ويف عام     -٨٣
 ١,٥(واألرياف  )  يف املائة  ٤٧,٢(د فارق يف توفر الطاقة بني احلواضر        ـيد أنه يوج  ب. املائة

  ).يف املائة
 تفقد اخنفـض  . ويالَحظ اخنفاض مناسيب املياه املتوسطة السنوية يف أغلب األهنار          -٨٤

 يف املائة منذ بداية عقد السبعينات مـن القـرن           ٦٠ إىل   ٤٠مياه هنر النيجر يف نيامي بنحو       
 إىل  ١٩٥٠ كيلومتر مربع يف عـام       ٣٧ ٠٠٠ بينما تقلصت مساحة حبرية تشاد من        .املاضي

  .٢٠٠٠ كيلومتر مربع يف عام ٢ ٠٠٠أقل من 
 ١٤ ١٩٦ ٤٠٠فمـن   . وتشهد مساحات الغابات الطبيعيــة اخنفاضاً كـذلك        -٨٥

  .٢٠٠٦، مل تعد تتجاوز مخسة ماليني هكتار يف عام ١٩٨٩هكتار يف عام 
م األراضي وتغري املناخ والصيد احملظور أثر سليب علـى التنـوع            ولكل من استخدا    -٨٦

 من الفـصائل احليوانيـة      ٣ ٢٠٠ حنو   ١٩٩٨والواقع أنه كانت هناك يف عام       . البيولوجي
.  فصيلة من األمساك١١٢ فصيلة من الزواحف والربمائيات و١٥٠ فصيلة من الطيور و٥١٢و

 ٩٠د احليوانات الربية قد اخنفض بنحو       ، ذهبت التقديرات إىل أن جمموع عد      ٢٠٠٤ويف عام   
  .يف املائة
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  احلق يف سكن الئق  -الم   
 املتضمِّن اعتمـاد    ١٩٩٨نوفمرب  / تشرين الثاين  ٢٩ املؤرخ   ٥٤-٩٨يهدف القانون     -٨٧

إنشاء صندوق وطين للـسكن، وإنـشاء       : السياسة الوطنية يف جمال السكن األهداف التالية      
 وللتهيئة احلضرية، وحتـسني املـساكن املوجـودة،         مصرف للسكن، وإنشاء وكالة للترميم    

وإعطاء الصبغة املؤسسية لتعاونيات السكن وتعاونيات االدخار من أجل السكن، وتـشجيع            
 ٤٠ ٠٠٠وتقدَّر االحتياجات احلاليـة بـأكثر مـن    . االستثمار اخلاص يف القطاع العقاري 

 املعيشية يف جمموعـة نيـامي   وميلك أكثر من ثلث األسر    . مسكن يف السنة جلميع أحناء البلد     
  . تلك املساكنهشاشةاحلضرية مساكن سياجها من تنب، مما يدل على 

، "خصائص السكن والوسط الذي يعيش فيه الـسكان "وحسب التقرير املؤقت عن     -٨٨
النيجـر  سـكان   ، فإن أكثر من نصف      ٢٠٠٧الذي وضعه املعهد الوطين لإلحصاء يف عام        

 والطني واخلـشب    طوبال( مساكن تقليدية مبنية مبواد حملية       يعيشون يف )  يف املائة  ٥٧,١٤(
 يف  ٨,٨٠؛ و )أكواخ من نفس النوع   ( يف املائة منهم يف أكواخ       ٢٥,٨٠؛ بينما يعيش    )والتنب

 اخلشبية فهي أنواع السكن األقل      لبيوتأما العمارات والفيالت وا   . املائة يف منازل من حجر    
  . يف املائة٠,١٦ يف املائة و٠,٧٧ يف املائة و٠,٠٦إذ تبلغ نسبتها على التوايل عدداً، 

  احلق يف امللكية العقارية  -ميم   
 الذي ينظم امللكية العقاريـة يف أفريقيـا         ١٩٣٢امللكية العقارية ملرسوم عام     ختضع    -٨٩

، ١٩٥٩يوليه  / متوز ١١املؤرخ   ١١٣-٥٩ من األمر رقم     ٢ملادة  ومبوجب ا . الغربية الفرنسية 
تأكيـد  ُيحَتكم إىل إجراء خـاص ل     امللك اخلاص يف مجهورية النيجر،      ضي  لشؤون أرا م  املنظِّ

قواعـد  وفقاً ل ي على األراضي غري اململوكة      فرد أو بشكل    س مجاعةً احلقوق العرفية اليت متارَ   
  .لتسجيل العقاريانظام أو القانون املدين 

للفئـات  أو الغرض منها وفقـاً       األراضي   ح حسب موقع  مَنف االمتيازات وتُ  وتصنَّ  -٩٠
متنح لغرض االستغالل الزراعي أو لتربية احليوانات أو        : االمتيازات الريفية ) أ: (املختلفة التالية 

تشمل األراضي الواقعة يف مراكز     : االمتيازات احلضرية ) ب(االستغالل احلرجي أو الزراعي؛     
اليت تبعـد   احلضرية ق شبهـاملناط(اجملهزة للبناء ق ـاملناطوبالقرب من   ُمجزَّأة  أو غري   ُمجزَّأة  

متنح بغرض إنشاء مصنع أو     : االمتيازات الصناعية ) ج(؛  )كيلومتراتمبسافة ال تتجاوز ثالثة     
  .ها أو حتويلتهاأو معاجل أي بناء آخر يكون اهلدف منه إنتاج مواد أولية

د شروط   وحتدَّ .مبقابل مادي وومن حيث املبدأ، ال تزال االمتيازات متنح بصفة مؤقتة            -٩١
  . التجزئةختضع ألحكام خمططيف عقد االمتياز كما التأجري أو البيع أو ستغالل اال
  :امللكية العقارية مبا يليشأن ويف معظم األحوال، تتعلق املنازعات املختلفة ب  -٩٢
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  بعض حدود احلقول؛  )أ(  
  متنحها سلطة عرفية؛األراضي اليت تكون حيازهتا بالوراثة أو اهلبة أو   )ب(  
  ألراضي غري املصدقة قانونياً؛ليازة سكان األرياف طرائق ح  )ج(  
  مة؛حاالت نزع امللكية للمنفعة العا  )د(  
  .لحيواناتل ممرات االلتزام بتخصيصعدم   )ه(  

  حقوق فئات بعينها  -نون   

  حقوق الطفل  -١  
ففيمـا  . تنص خمتلف الدساتري اليت عرفتها النيجر على تعزيز ومحاية حقوق الطفـل       -٩٣

ديسمرب /لزم قانون احلالة املدنية املعتمد يف كانون األول       ل األطفال عند الوالدة، يُ    يتعلق بتسجي 
  ضـمن أجـل     باإلبالغ عن مولد الطفل    الدة أو أي شخص آخر شهد الو      والدين ال ٢٠٠٧

وجتدر اإلشارة مـع    . حتت طائلة الغرامة  ، وتقع خمالفة ذلك      يوماً ٣٠و أيام   ١٠يتراوح بني   
ول دون بلوغ هذه األهداف بسبب املوانع املرتبطة بأمور شـىت           ذلك إىل الصعوبات اليت حت    

  .منها اجلهل بفائدة عقود احلالة املدنية
وينص القانون املدين على إجراء تبين األطفال املتخلى عنـهم أو املنفـصلني عـن                 -٩٤

  أحد األبوين حسب ما متليه مـصلحة       عهد حبضانة الطفل إىل   ويف حال الطالق، يُ   . والديهم
  .وينظم القانون املدين إدارة أمالك اليتامى. الطفل
ويعاقب القانون اجلنائي على التسول ويشدد العقوبة على من يستخدمون أطفـاالً              -٩٥

 وتشويه  ،والتحرش اجلنسي ،  ١٣القانون اغتصاب طفل دون سن      جرِّم  وُي. ألغراض التسول 
لقانون العقوبـات علـى     ويشدد هذا ا  . ى هذه األفعال   ويعاقب عل  ،نسية للمرأة األعضاء اجل 

دد السن الدنيا للعمـل     أما قانون العمل، فإنه حي    . ١٣االعتداء بالضرب على طفل دون سن       
  .طبيعة األعمال سنة كما حيدد ١٤يف 
  اخلاص مبحاكم األحداث مجيع تدابري احلماية املنصوص عليها        ١١-٩٩وحيدد األمر     -٩٦

 للقانون وال جيوز    األطفال املخالفني  اكمة حم حداثاألحماكم  وتتوىل  . يف اتفاقية حقوق الطفل   
 مسؤوالً مـن  ١٣ترب الطفل دون سن    وال يعُ . احلكم عليهم باإلعدام وال باحلبس مدى احلياة      

 العقوبـة علـى     ٤٢-٩٩ويشدد األمـر    . يتمتع باحلماية بأمر قضائي   هو  الناحية اجلنائية و  
. ها أو تـصدير   ها أو نقل  هتاأو حياز  األشخاص الذي يزجون باألطفال يف استرياد املخدرات      

  .  على إنشاء صندوق وطين ملساعدة األطفال ذوي اإلعاقة٦٨-٩٩وينص األمر 
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طفـال  األمتخصص إىل   تعليم  تقدمي  نظام التعليم الوطين    ل يقانون التوجيه الويكرس    -٩٧
 من بينها   ،وتتعاون برامج أخرى على إعمال حقوق الطفل      . ذوي اإلعاقة وحيميهم من التمييز    

  . ومشروع قضاء األحداث، العمل الوطنية من أجل بقاء الطفل ومحايته ومنوهخطة
 يف  ٣٢ احلالة املدنيـة      سجل  يف نيسجل نسبة األطفال دون سن اخلامسة امل      توبلغ  -٩٨

  . يف املائة يف احلواضر٧٥ يف املائة منهم يف األرياف و٢٥، ٢٠٠٦املائة يف عام 
  العـاملني  معدل األطفـال  ف. ت النيجر شواغل سلطا ضمن  عمل األطفال   يندرج  و  -٩٩

 يف املائـة يف عـام       ٧٠ سنة قد اخنفض من      ١٤ سنوات و  مخسالذين تتراوح أعمارهم بني     
 بفضل جهود الدولة واملنظمـات غـري احلكوميـة        ٢٠٠٦ يف املائة يف عام      ٤٧ إىل   ٢٠٠٠

مج الربنـا /ل بدعم من منظمة العمل الدوليـة      اطفومجعيات تنشط يف جمال مكافحة عمل األ      
 يف املائـة مـن   ٥٩(وهناك تفاوت كبري بني األريـاف   . الدويل للقضاء على عمل األطفال    

.  العديد من األطفال أعمـاالً خطـرية       ارسومي).  يف املائة  ٣٧(واحلواضر  ) األطفال يعملون 
الـذين   اغناو وإمبواقع التنقيب عن الذهب يف كومابانغ يف م املنيحال األطفال الع  هي  وهذه  

  . سنة١٧مخس سنوات وهم بني تتراوح أعمار
أما فيما خيص أطفال الشوارع، فقد أحصت املديريات اإلقليمية لوزارة النـهوض              -١٠٠

وحسب دراسة السكان والصحة    . ع طفالً من أطفال الشوار    ١١ ٠٤٢باملرأة ومحاية الطفل    
 يف املائـة مـن   ٣١، فإن ٢٠٠٦جريت يف عام  على مؤشرات متعددة، واليت أُ    تتمداليت اع 

 يف املائة يف عـام      ١٧,٤هم الطبيعيني، على األقل، مقابل      والدياألطفال منفصلون عن أحد     
ن الـذي ركز إيـواء األطفـال      فيتوىل رعايتهم م  أما األطفال الذين تكفلهم الدولة،      . ٢٠٠٠

 يف عـام    ١٧ طفـالً مقابـل      ٣٨املركز  هذا  ل  استقب،  ٢٠٠٨ويف عام   . يواجهون ضائقة أسرية  
 ٢٠٧ ،٢٠٠٨، بلغ عدد القاصرين احملتجزين، يف عـام         اجلاحننيباألطفال  وفيما يتعلق   . ٢٠٠٠
  .البنات من ٢٦ والبنني منهم من ١٨١ يف البلد، ٣٧   يف جمموع السجون القاصرين
 إذ إن نصف النـساء      ، أمر واقع يف النيجر     فهي حاالت الزواج املبكر والقسري   أما    -١٠١

 سنة، حـسب    ١٥,٥ تزوجن قبل أن يبلغن       سنة قد  ٤٩ و ٢٥اللوايت تتراوح أعمارهن بني     
وقد ارتفع متوسط السن عند الزواج      . ٢٠٠٦الدراسة االستقصائية الدميغرافية والصحية لعام      

، بلـغ   ٢٠٠٦ويف عام   .  سنة ١٥,١ حيث كان يبلغ     ١٩٩٨األول بشكل طفيف منذ عام      
 يف املائة،   ٢,٢  ختان اإلناث على الصعيد الوطين    /معدل انتشار تشويه األعضاء اجلنسية للمرأة     

  . يف املائة٥,٦  عندما كان يبلغ١٩٩٨ا كان عليه يف عام أي نصف م

  حقوق املرأة  -٢  
وقد مكنت مراجعة .  الدائمة للسلطات العامةلتعزيز ومحاية حقوق املرأة من الشواغ  -١٠٢

 فإن   ،وهكذا.  من إيالء االعتبار لبعض املسائل اخلاصة باملرأة       ٢٠٠٣القانون اجلنائي يف عام     
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ادة والتحريض على الـدعارة     وسية للمرأة والرق والق   نالتحرش اجلنسي وتشويه األعضاء اجل    
  .يعاقب عليها القانون بشدة واالغتصاب جرائم

وجيري إعـداد  . وقانون احلصص من القوانني الرئيسية الرامية إىل تعزيز حقوق املرأة           -١٠٣
وتساهم سياسـتان   . ة بغرض اعتماده  ال الشخصية ينظم العالقات داخل األسر     وحقانون لأل 

 الـيت   ،يتعلق األمر بالسياسة الوطنية للتنمية االجتماعيـة      و. رئيسيتان يف إعمال حقوق املرأة    
يف إحدى استراتيجياهتا القطاعية، والسياسة الوطنية اجلنسانية املعتمدة         املرأةالنهوض ب ندرج  ي

  .٢٠٠٨يف عام 
دي والشفهي والنفسي بسبب عدم تـوافر       ومن الصعب تناول ظاهرة العنف اجلس       -١٠٤

رة العنف بوصفها جزءاً من واقع      ظاهغري أن بعض الدراسات اجلزئية تربز       . إحصاءات رمسية 
وإىل جانب أوجه العنف تلك، هناك أشكال من العنف يبدي اجملتمع تساحماً            . شيالنساء املع 

 وباإلرغـام علـى     التطليققة ب ويتعلق األمر باإلساءات املتعل   . بشأهنا ألهنا مرتبطة باألعراف   
 من  ، عند توزيع التركات،   م النساء يف جمموعات إثنية معينة     حَر تُ ،وحسب األعراف . الزواج

ومن مجلة انتهاكات حقوق املرأة، هناك اسـتغالل    . حيازة بعض املمتلكات، ومنها األراضي    
 ارسة أنشطة إمنائية   من بعض األمالك األساسية ومنعها من مم       املرأة اقتصادياً عن طريق حرماهنا    

  . هبا اخلدمة املرتلية واالجتارا يفواستغالهل

  الزواج واحلياة األسرية  -٣  
تعترف مجيع الدساتري اليت عرفتها النيجر بالزواج كأساس طبيعي وأخالقي للمجتمع             -١٠٥

لبدنية والعقلية  ومن واجب الدولة واجلماعات العامة أن حترص على صحة األسرة ا          . البشري
 وهو وحده الـزواج      بني شخصني من جنسني خمتلفني      إالّ جواالزوال ميكن عقد    . خالقيةواأل

  .املعترف به
غري أن معظم الزجيات . لألعراف كما خيضع للقانون املدين  يف النيجر   وخيضع الزواج     -١٠٦

 املتعلق بتنظيم القضاء على أن األعـراف        ٥٠-٢٠٠٤وينص القانون   . ألعراف ل عقد وفقاً ُت
 تتعارض مع االتفاقيات الدولية اليت صدقت عليهـا         جمال قانون األسرة شريطة أالّ    تسري يف   

  .النيجر تصديقاً صحيحاً
 على أنه ال جيوز للرجل دون سن الثامنة عـشرة وال        نيجراليف  وينص القانون املدين      -١٠٧

ـ        . للمرأة دون سن اخلامسة عشرة عقد الزواج       . ذلكبينما ال حتدد األعراف سناً قانونيـة ل
د الزوجات ممارسة منتشرة جداً يف األرياف       وتعدُّ. ينوخيضع تعدد الزوجات لألعراف والدّ    

نسبة النساء املرتبطـات     تانتقل قليالً إذ    تلك املمارسة إالّ  تواتر  ومل يتغري   . كما يف احلواضر  
 يف املائـة يف عـام       ٢٢ و  يف املائة  ٣٦ منبرجل متعدد الزوجات والرجال متعددي األزواج       

  .٢٠٠٨ يف عام على التوايل،  يف املائة٢٤ يف املائة و٣٨ إىل ٢٠٠٦
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قانون األسرة، تتمتع احملاكم والسلطات     ذات الصلة ب  تسوية املنازعات   ب وفيما يتعلق   -١٠٨
ومل . وال يوجد حىت يومنا هذا أي نص بشأن قانون األسـرة          . العرفية باختصاص البت فيها   

دور يـؤثر   و.  حىت هذا اليوم   ١٩٧٦فيها منذ عام    تنجح أي من حماوالت التدوين اليت ُشرع        
اللوايت  يف املائة من النساء      ١٨والواقع أن   . قرار املباعدة بني الوالدات     على اًكبريتأثرياً  الزوج  

 يف املائة من النساء اللوايت ال       ٧ مقابل   ، يستخدمن أحد موانع احلمل    يف اختاذ القرار  كلمة  هلن  
 األطفـال وعلى العموم، تقوم النساء علـى تربيـة         . لزوجيةميلكن أي تأثري داخل العالقة ا     

  .ميارسهاوهو من للرجل معترف هبا  السلطة األبوية مع أنورعايتهم 

  حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة  -٤  
 القواعد الـدنيا املتعلقـة      ١٩٩٣مارس  /آذار ٢ املؤرخ   ٠١٢-٩٣حيدد األمر رقم      -١٠٩

ن يف  اوتطبيقاً لألمر املذكور، اعتمد مرسـوم     . باحلماية االجتماعية لألشخاص ذوي اإلعاقة    
 يتعلق أحدمها بإنشاء جلنة وطنية معنية بتعزيز حقوق األشخاص ذوي اإلعاقـة             ٢٠١٠عام  

 من املرسـوم  ٩ومبوجب املادة . واآلخر بتنظيم اللجنة املذكورة واختصاصاهتا وطريقة عملها 
96/456/PRN/MSPستشفاء إعفاًء تاماً اإلعاقة من نفقات االوص ذواشخ، يعفى األ.  

 ٢٠توظـف     من األمر، يتعني على كل مؤسسة عامة أو خاصة         ٢١ومبوجب املادة     -١١٠
وقد أتاح تطبيق . لألشخاص ذوي اإلعاقة  لديها   يف املائة من مناصب العمل       ٥ختصيص   أجرياً

بـني    يف الوظيفة العموميةمن ذوي الشهادات شخصاً معاقاً ١٥٠أحكام هذه املادة توظيف    
  .٢٠٠٩ و٢٠٠٧عامي 
جمموع سكان  مشل  ، الذي   ٢٠٠١السكن لعام   /وحسب نتائج التعداد العام للسكان      -١١١

 ٤٤ ٠٢٥ ، يف املائة من جمموع الـسكان      ٠,٧٣ تبلغ نسبة األشخاص ذوي اإلعاقة       نيجر،ال
 يف  ٤٥ من األطفـال املعـاقني       البناتوتبلغ نسبة   .  من النساء  ٣٦ ٠١٠ الرجال و  هم من من

 ١٣,٣٧ (الـساقني ا أشكال اإلعاقة األكثر تواتراً فهي العاجزون عن استخدام أحد         أم. املائة
 واملعـاقون ذهنيـاً     ،) يف املائة  ١١,٤٧(املكفوفون  و،  ) يف املائة  ١٠,٦١(الصم  و،  )يف املائة 

  ). يف املائة٣٣,٤٤(وتراِكم نسبة مهمة من األطفال أكثر من إعاقة واحدة ).  يف املائة١٠,٢٣(
 اجملتمـع   اإلعاقة يف وصم   و الذي يعانيه األشخاص ذو     الرئيسي  العنف شكل يتمثلو  -١١٢
  . العملمن التمييز يف ميدان أولئك األشخاص أيضاً يناعويف بعض احلاالت، ي. هلم

  أنشطة التوعية والتثقيف يف جمال حقوق اإلنسان  -سني   
  :جنزت خالل السنوات األخرية أنشطة التوعية والتثقيف التاليةأُ  -١١٣

تدريب أطر مجيع الوزارات على النهج القائم على حقوق اإلنسان وبشأن هيئات             •
 املعاهدات؛
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تدريب أعضاء اللجنة  املشتركة بني الوزارات على حترير التقارير األولية واملرحلية             •
 اليت تقدَّم إىل آليات حقوق اإلنسان يف األمم املتحدة؛

 سان؛تدريب قوات الدفاع واألمن يف جمال حقوق اإلن •

 تدريب وتثقيف املنظمات غري احلكومية يف جمال االستعراض الدوري الشامل؛ •

 حقوق اإلنسان   الدفاع عن  يوماً ألنشطة    ١٦، يف ختصيص    ٢٠٠٦البدء، منذ عام     •
تندرج  وهي مبادرة    ،)ديسمرب/ كانون األول  ١٠نوفمرب إىل   / تشرين الثاين  ٢٥من  (

تمع املـدين والـشركاء التقنـيني        إطار التشاور الذي جيمع بني الدولة واجمل       ضمن
 واملاليني؛

 املؤلفة من حمامني يقدمون خدمات قانونية جمانية للمتهمني وللسكان "قافلة الدفاع" •
  .عموماً

  التعاون مع آليات حقوق اإلنسان  -عني   
تعيد دولة النيجر تأكيد التزامها مبواصلة تعاوهنا مع آليات تعزيز ومحايـة حقـوق                -١١٤

الصكوك الدوليـة   ها على   تعهدها بالوفاء بالتزاماهتا الناشئة عن تصديق      تؤكد   كما ،اإلنسان
وقدمت النيجر تقاريرها األولية واملرحلية إىل اللجنـة        . حلقوق اإلنسان اليت هي طرف فيها     

وعقب النظر يف   . املعنية بالقضاء على مجيع أشكال التمييز ضد املرأة وإىل جلنة حقوق الطفل           
 على التوايل، شرعت النيجر يف تنفيـذ        ٢٠٠٩ و ٢٠٠٧دمت يف عامي     قُ  اليت ،هذه التقارير 

  :يتمبادرات كاآلاختاذ توصيات قدمتها اللجنتان عن طريق 
  إنشاء جلنة أخالقية بغرض تسريع إجراء اعتماد قانون األحوال الشخصية؛  )أ(  
من أجل رفع التحفظات على اتفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييز ضد              )ب(  

 تتضمن برنـامج    ٢٠١٢-٢٠٠٨ الفترة   يفوضع خطة عمل لتنفيذ االتفاقية املذكورة       : ملرأةا
  ؛٢٠٠٩خمتلف اجملموعات املستهدفة يف عام  ىلإتوعية وتدريب ومناصرة موجه 

 املواليد، تواصل النيجر بانتظـام بـذل        لجيبعد إطالق احلملة الوطنية لتس      )ج(  
  .ة متنقلة من أجل تثبيت عقود امليالداجلهود من أجل التوعية وعقد جلسات حمكم

 ٢٠٠١ وفيما يتعلق بالتعاون مع آليات اإلجراءات اخلاصة، استقبلت النيجر يف عـامي             -١١٥
 زيارة املقرر اخلاص لألمم املتحدة املعين باحلق يف الغذاء الذي حصل على تعـاون               ٢٠٠٥و

  .كامل من جانب سلطات النيجر
 وإذ  ،خر يف تقدمي التقـارير إىل هيئـات املعاهـدات         وإذ تدرك النيجر حاالت التأ      -١١٦

 مكلفـة   اتوزاربني ال  جلنة مشتركة    ٢٠١٠تعهدت بتصحيح هذا الوضع، أنشأت يف عام        
  .ه إىل هيئات املعاهداتبتحرير تقارير أولية ومرحلية توجَّ
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  التقدم احملرز واملمارسات الفضلى والصعوبات والعوائق  -رابعاً   
ها املتعاقبـة   دساتريخمتلف  ياسية املتنوعة اليت شهدهتا النيجر، فإن       رغم األزمات الس    -١١٧

تمسك الشعب ذي السيادة مببادئ الدميقراطية التعددية وحبقوق اإلنسان وفق التعريف           أقرت ب 
  .الوارد يف اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان ويف امليثاق األفريقي حلقوق اإلنسان والشعوب

  املمارسات الفضلى  -ألف   
 سيما  ال ،مغزى سياسي واقتصادي واجتماعي   ذات  تتخذ مبادرات   مل تنفك النيجر      -١١٨

  :على صعيد ما يلي
  ة الشأن العام بواسطة عملية الالمركزية؛راملشاركة الفعالة للسكان يف إدا  )أ(  
إنشاء مرصد وطين حلقوق اإلنسان واستحداث مؤسسة وطنيـة حلقـوق             )ب(  

  بعد انتهاء املرحلة االنتقالية؛ ،اإلنسان وفقاً ملبادئ باريس
  اعتماد قوانني لربجمة نشر قوات الدفاع واألمن على الصعيد الوطين؛  )ج(  
  الذي يرمي إىل تعزيز حقوق اإلنسان يف النيجر؛" ٢العمل "تنفيذ مشروع   )د(  
   جترمي اجلنح الصحفية؛لغاءإ  )ه(  
  ؛ القانون اإلنساين قوات الدفاع واألمندريست  )و(  
  ؛ذلك اآلباء يف وإشراكدارة املؤسسات التعليمية إلنشاء جلان إ  )ز(  
جمانية العالج لألطفال دون سن اخلامسة وجمانية إجراء العمليات القيصرية            )ح(  

ة باملبيدات احلـشرية    ناموسيات املعاجلَ المبا يف ذلك توزيع     (واالستشارات الطبية قبل الوالدة     
السرطان النسائية وحتمل نفقـات     أمراض  ف عن   الكشو؛  )على النساء احلوامل واملرضعات   

   وتنظيم األسرة؛؛عالجها
 ،افتتاح شعبة القضاء يف املدرسة الوطنية لإلدارة، وإنشاء حماكم متخصصة           )ط(  

  ؛)"قوافل الدفاع"عقد جلسات احملاكم املتنقلة و( اللجوء إىل العدالة تيسريو
  ئي؛تكوين خمزونات دائمة من أجل ضمان األمن الغذا  )ي(  
  اعتماد قانون احلصص املتعلق باملناصب االنتخابية والتعيينات؛  )ك(  
وضع أدلة للتدريب يف جمال حقوق اإلنسان موجهـة إىل الـشرطة وإىل               )ل(  

  .احلرس الوطين والقضاة
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  الصعوبات والعوائق  -باء   
  :تواجه النيجر صعوبات وعوائق هائلة  -١١٩

وق اإلنسان، خاصةً فيمـا يتعلـق       تعزيز ومحاية حق  هياكل  ضآلة قدرات     )أ(  
  بتحرير التقارير ومتابعة توصيات هيئات املعاهدات واالستعراض الدوري الشامل؛

  عبء الدين اخلارجي على برامج االستثمار؛   )ب(  
  استمرار خملفات انعدام األمن يف الشمال؛  )ج(  
 ،واألميـة قـر   فاالجتماعية والثقافية وال   املعوقاتاستمرار الصور النمطية و     )د(  

   مشاركة النساء يف صنع القرار؛تعرقلوهي عوامل 
  عدم كفاية وسائل االتصال واملعلومات وارتفاع كلفتها؛  )ه(  
  دم اهلياكل األساسية املدرسية؛قلة املوارد املالية والبشرية وِق  )و(  
 عـن   البنـات ني املتخصصني واهلياكل املناسبة إىل جانب انقطاع        قلة املربِّ   )ز(  
  ة؛املدرس

مة التدريب لسوق العمل، وإقصاء القطاع غري الرمسي من نظـام           عدم مالء   )ح(  
   وضعف القدرات التشغيلية ملفتشيات العمل؛،احلماية االجتماعية

 وصعوبة الوصول إىل بعـض املنـاطق        ،عد هيئات القضاء عن املتقاضني    ُب  )ط(  
  سكان النيجر؛ وارتفاع معدل األمية يف صفوف ،الريفية، وبطء النظام القضائي

عد اخلدمات الصحية، وعدم كفايـة اهلياكـل األساسـية والعـاملني            ُب  )ي(  
املتخصصني، وندرة األدوية وارتفاع كلفتها، واستمرار ارتفاع معدالت وفيات األمهـات           

  والرضع واألطفال؛
  تكرار حدوث انعدام األمن الغذائي وسوء التغذية؛  )ك(  
  شرب؛نقص اإلمداد باملاء الصاحل لل  )ل(  
إلقـاء    وعدم فعالية تطبيق معـايري     ،تسارع وترية التصحر وإزالة الغابات      )م(  

النفايات الصناعية، وضعف كفاءة البلديات يف جمال إدارة القمامة واملياه العادمة، وكـذلك             
  ضعف الكفاءة فيما يتعلق بتقييم آثار استغالل املوارد الطبيعية على حقوق اإلنسان؛

  ساكن االجتماعية كماً ونوعاً؛عدم كفاية امل  )ن(  
 خاصةً يف األرياف، وعمـل األطفـال،      ، معدل تسجيل الوالدات   اخنفاُض  )س(  

   للقانون؛اجلاحنونوأطفال الشوارع، واألطفال 
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 املنازل، وحاالت الزواج املبكـر       خدمة يف البناتتعنيف النساء واستغالل      )ع(  
  .ليق، واستغالل النساء اقتصادياً، واإلساءات النامجة عن التطاإلرغام على الزواجو

  يات واملبادرات والتعهدات الوطنيةواألول  -خامساً  

  األولويات والتعهدات  -ألف   
  :تتعهد النيجر يف مواجهة هذه التحديات مبا يلي  -١٢٠

  تشجيع حكم جيد عن طريق إدارة شفافة للشأن العام؛  )أ(  
  املتعلقة باملعاهدات؛استدراك التأخري احلاصل يف تقدمي التقارير   )ب(  
تعزيز القدرات يف جمال متابعة توصيات هيئات املعاهـدات واالسـتعراض         )ج(  

  الدوري الشامل؛
  تنظيم القطاع غري الرمسي؛  )د(  
  مكافحة األمية؛  )ه(  
  زيادة توعية النساء وتدريبهن على شغل مناصب القيادة؛  )و(  
  صص؛مواصلة اجلهود الرامية إىل مراجعة قانون احل  )ز(  
  اعتماد ميثاق احلصول على املعلومة العامة؛  )ح(  
  ختصيص املزيد من املوارد لقطاع التعليم؛  )ط(  
 جبميـع   نظـام التعلـيم   لإدراج تعليم حقوق اإلنسان يف املناهج الدراسية          )ي(  
  ؛مستوياته
   بالتعاون مع منظمة العمل الدولية؛"برنامج العمل الالئق"مواصلة تنفيذ   )ك(  
 خطة عمل وطنية ملكافحة االجتار باألشخاص وفقاً خلطة العمل دون           وضع  )ل(  

  اإلقليمية اخلاصة باجلماعة االقتصادية لدول غرب أفريقيا؛
  القرار املتعلق باالجتار باألشخاص؛ األمر اعتماد مشروع   )م(  
  تقريب هيئات القضاء من املتقاضني عن طريق إنشاء حماكم جديدة؛  )ن(  
  تخصصة يف جمال إدارة السجون وحقوق اإلنسان؛إنشاء هيئة م  )س(  
اعتماد تدابري للتحفيز على ختصص العاملني يف جمال الـصحة يف بعـض               )ع(  

  اجملاالت وتسهيل تثبيتهم فيها؛
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   احلصول على األدوية؛تيسري  )ف(  
  تعزيز التدابري القائمة عن طريق تكوين خمزونات تضمن األمن الغذائي؛  )ص(  
ـ          تطوير البحث     )ق(    سنيوحتديث قطاع الزراعة وتربية املاشية مـن أجـل حت

  نتاجية؛اإل
تشجيع االستثمار يف قطاع املياه من أجل حتسني استخدام موارد النيجـر              )ر(  

  ة من املياه؛نالكام
توسيع نطاق التغطية باإلمداد باملاء الصاحل للشرب لفائدة السكان وزيـادة          )ش(  

  ستخدامها يف الزراعات غري املومسية؛ السطحية بغرض امستجمعات املياهعدد 
  مواصلة جهود مكافحة التصحر؛  )ت(  
  ترشيد السياسة الوطنية للسكن؛  )ف(  
  وضع سياسة وطنية حلماية الطفل؛  )خ(  
تنفيذ السياسة الوطنية بشأن املسائل اجلنسانية وتوعية السكان فيما يتعلـق             )ذ(  

  بتعنيف النساء؛
  تماد قانون األحوال الشخصية؛مواصلة بذل اجلهود بغرض اع  )ض(  
  وضع وتنفيذ خطة وطنية حلقوق اإلنسان؛  )أ أ(  
  ؛إنشاء جلنة وطنية حلقوق اإلنسان وفقاً ملبادئ باريس )ب ب(  
  إنشاء إدارة احلماية القضائية ومحاية األحداث؛  )ج ج(  
  .إحداث نظام لإلمداد باملاء الصاحل للشرب يف كل قرية  )د د(  

  املبادرات  -باء   
  :من أجل زيادة محاية وتعزيز حقوق اإلنسان، شرعت النيجر فيما يلي  -١٢١

  إنشاء إدارات خاصة بالتشريعات يف كل وزارة؛  )أ(  
إحياء اللجنة املكلفة بإصالحات النـصوص التـشريعية يف وزارة العـدل              )ب(  

  وحقوق اإلنسان؛
  ؛٢٠٠٨اعتماد سياسة وطنية يف املسائل اجلنسانية يف عام   )ج(  
وزارة مكلفـة بالعـدل وحقـوق       زيادة مسؤوليات وزارة العدل لتصبح        )د(  

  ؛٢٠١٠اإلنسان يف عام 
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  إنشاء وزارة مكلفة بالنهوض باملرأة ومحاية الطفل؛  )ه(  
       إنشاء مرصد وطين حلقوق اإلنسان واملرصـد الـوطين لالتـصاالت يف              )و(  

  ؛٢٠١٠عام 
  النقابات والدولة؛بني ي اليت جتمع إنشاء اللجنة الوطنية للحوار االجتماع  )ز(  
  اجمللس الوطين للحوار االجتماعي؛  )ح(  
  اجمللس الوطين للعمل؛  )ط(  
  جلنة مكافحة اجلرائم االقتصادية واملالية والضريبية وتشجيع احلكم الرشيد؛  )ي(  
   الدميقراطية؛كريسالسلطة العليا للمصاحلة الوطنية وت  )ك(  
  غذائي؛السلطة العليا لألمن ال  )ل(  
التقـارير املتعلقـة    إنشاء جلنة مشتركة بني الوزارات مكلفـة بتحريـر            )م(  

  .ستعراض الدوري الشاملالابباالتفاقيات و

  التوقعات املتعلقة بتعزيز القدرات وطلبات املساعدة التقنية  -سادساً  
تقدمي   من لمجتمع الدويل بد ل ، فإنه ال    ُحّددتنظراً حلجم الصعوبات والعوائق اليت        -١٢٢

دعم يف شكل مساعدة تقنية كافية من أجل مواكبة البلد يف عزمه على إعادة تأسيس دولة                ال
  :حقوق اإلنسان يف امليادين املتعلقة مبا يليالقانون وعلى تقوية قدراته الوطنية يف جمال 

مبادرات تبادل التجارب بغرض تقوية القدرات يف جمال تنظيم القطاع غري             )أ(  
  الرمسي؛

شاركتهن يف عمليات صـنع  اً ملتدريب النساء على تقنيات املناصرة تشجيع   )ب(  
  القرار؛

  وضع خطط عمل وطنية ملكافحة االجتار باألشخاص؛  )ج(  
  تقوية قدرات احملاكم العليا واحملاكم املتخصصة؛  )د(  
  إنشاء نظام للمساعدة القانونية والقضائية؛  )ه(  
  ت القانونية والقضائية؛برنامج تزويد املتقاضني باملعلوما  )و(  
  إنشاء هيئة متخصصة يف إدارة السجون وحقوق اإلنسان؛  )ز(  
  بناء وجتهيز هياكل أساسية لتقدمي اخلدمات الصحية؛  )ح(  
  توسيع نطاق اإلمداد باملاء الصاحل للشرب؛  )ط(  
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  تنفيذ تدابري مكافحة التصحر؛  )ي(  
  الطبيعية على حقوق اإلنسان؛التدريب يف جمال تقييم آثار استغالل املوارد   )ك(  
  متويل السكن االجتماعي؛  )ل(  
  وضع سياسة وطنية حلماية الطفل؛  )م(  
تنفيذ السياسة الوطنية يف املسائل اجلنسانية وتوعية السكان فيمـا يتعلـق              )ن(  

  بتعنيف املرأة؛
  بذل اجلهود من أجل اعتماد قانون األحوال الشخصية؛  )س(  
  وق اإلنسان وفق مبادئ باريس وتعزيز قدراهتا؛إنشاء جلنة وطنية حلق  )ع(  
تعزيز قدرات خمتلف اجلهات الفاعلة يف اجملتمع املدين واجلهـات التابعـة              )ف(  

  للدولة اليت هلا دور يف جمال حقوق اإلنسان؛
  تنفيذ استراتيجية ملكافحة االنقطاع عن املدرسة، خاصة يف صفوف البنات؛  )ص(  
  أجل السيطرة على خملفات انعدام األمن؛تعزيز قدرات الدولة من   )ق(  
  توفري التعليم والتدريب املهين لألشخاص ذوي اإلعاقة؛  )ر(  
حترير تقارير أولية ومرحلية موجهة إىل هيئات املعاهدات وآلية االستعراض            )ش(  

  الدوري الشامل؛
  توطيد نظام احلالة املدنية؛  )ت(  
  .الستعراض الدوري الشاملمتابعة توصيات هيئات املعاهدات وآلية ا  )ث(  

  متابعة االستعراض الدوري الشامل  -سابعاً   
: األنشطة التاليـة  تنفيذ  فيما يتعلق مبتابعة االستعراض الدوري الشامل، تعتزم النيجر           -١٢٣

إجـراء تقيـيم   وآلية االستعراض الدوري الشامل،     مبحصلة  لإلعالم  تنظيم حلقة عمل وطنية     
االستعراض الـدوري الـشامل     توصيات  مرحلي بشأن إنفاذ    داخلي للمتابعة، ووضع تقرير     

خطـة  بوضع  اللجنة املشتركة بني الوزارات      تكليفوعرضه على جملس حقوق اإلنسان، و     
وكما هو الشأن بالنسبة للتحضري لالستعراض الدوري الشامل،        . حقوق اإلنسان شأن  عمل ب 

سان واحلريـات األساسـية     اللجنة الوطنية حلقوق اإلن   (أصحاب املصلحة املعنيني    سيشترك  
  .يف هذه العملية) واجملتمع املدين

        


