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مقدمة
 -1عقد الفريق العامل املعين بالستعراض الدوري الشاامل املنشاو وفقا ا لقارار حلاق قاو
اإلنسااا  1/5دورتاال الرابعااة والعش ارين ن الف ا ة ماان  18إىل  29كااانو ال/ان/ين اااير .2016
وأجري الستعراض املتعلق بالنيجر ن اجللسة ال/انية املعقاودة ن  18كاانو ال/ان/ينااير .2016
وت ارأس وفااد النيجاار وعياار العاادل أمااادو مااورو .واعتمااد الفريااق العاماال التقرياار املتعلااق بااالنيجر ن
جلستل العاشرة املعقودة ن  22كانو ال/ان/يناير .2016
 -2ون  12ك ااانو ال/ان/ين اااير  2016اخت ااار حل ااق ق ااو اإلنس ااا حموع ااة املق ااررين
التالية (اجملموعة ال/الثية) لتيسري الستعراض املتعلق بالنيجر :بنغالديش ومجهورياة بوليفياا املتعاددة
القوميات وسويسرا.
 -3ووفقا ا للفقاارة  15مان مرفااق قارار حلااق قاو اإلنسااا  1/5والفقارة  5ماان مرفاق قارار
اجمللق  21/16صدرت الوثائق التالية لالستعراض املتعلق بالنيجر:
(أ)

تقرير وطين/عرض كتايب مقدم وفق ا للفقرة (15أ) ()A/HRC/WG.6/24/NER/1؛

(ب) جتمياال للمعلومااات أعدتاال مفوضااية األماام املتحاادة السااامية حلقااو اإلنسااا
وفق ا للفقرة (15ب) ()A/HRC/WG.6/24/NER/2؛
(ج)

موجز أعدتل املفوضية وفق ا للفقرة (15ج) (.)A/HRC/WG.6/24/NER/3

 -4وأ يلااإ إىل النيجاار عاان طريااق اجملموعااة ال/الثيااة قائمااة أساادلة أعااد ا ساالفا إساابانيا
وأملانيااا وبلجيكااا وساالوفينيا وسويس ارا ولي،تنشااتاين واملكساايمل واململكااة املتحاادة ل ي انيااا
العظم ااي ونيرلنا اادا الش اامالية والنا اارويت .و ااامل األسا اادلة متا ااة علا ااي املوق اال الشا اابكي ا ا ااارجي
لالستعراض الدوري الشامل.

أوالا -موجز مداوالت عملية االستعراض
ألف -عرض الحالة من جانب الدولة موضوع االستعراض
 -5شااكر النيجاار الفريااق العاماال املعااين بالسااتعراض الاادوري الشااامل علااي إعااداد الاادورة
وشااكر أي ا ا املفوضااية السااامية حلقااو اإلنسااا علااي التزامهااا وعملهااا اليااومي ماان أجاال تعزيااز
قو اإلنسا ومحايتهاا ن شاأ أصاقاع العاا  .د أكاد الوفاد تعاونال الكامال مال حلاق قاو
اإلنسا .
 -6وذ ّك ا اار النيجا ا اار بونا ا اال تلقا ا ااي  112توص ا ااية ن أثنا ا اااء استعراضا ا اال األول .ولتنفيا ا ااا ا ا ااامل
التوصيات وضعإ خ ة عمال وافقاإ عليهاا مجيال األطاران املعنياة ن عاام  .2012وخ اعإ
امل ا ة للتقييم ن عام  2014ن إطار تقرير منتصف املدة الاي أتاح قياس التقدم احملرع.
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 -7وأعد التقرير الوطين بدعم شركاء ك/ريين مبا ن ذلمل املنظماات الدولياة واللجناة الوطنياة
حلقو اإلنسا إىل جانب شركاء من اجملتمل املدن.
 -8وكان ا ااإ التوص ا اايات املقدم ا ااة ن جول ا ااة الس ا ااتعراض األوىل موض ا ااوع ا تم ا ااام خ ا ااا .
واستُتبعإ أغلبية التوصيات إمجالا بإجراءات ونثار.
 -9وعلااي املسااتوع املعياااري اعتماادت نصااو
السل ات العامة ن مجيل الق اعات.

قانونيااة ك/اارية هباادن سااني إطااار تاادخل

 -10وخبص ا او احلوكم ااة الدطقراطي ااة ش اارع النيج اار فعلي ا ا ا ن إنش اااء م سس ااات اجلمهوري ااة
املنص ا ااو عليه ا ااا ن دس ا ااتور  25تشا ا ارين ال /ا ااان/نوفم  .2010وق ا ااد ص ا اامدت مجي ا اال ا ااامل
امل سس ااات ن وج اال الص ااعوبات الداخلي ااة وا ارجي ااة ال ااا تع اارض و ااا البل ااد مب ااا ن ذل اامل اول ااة
النقالب األخرية.
 -11وعا ااالوة علا ااي ذلا اامل أُنشا اادإ اللجنا ااة الوطنيا ااة حلقا ااو اإلنسا ااا وقا ااد باتا ااإ م لا ااة
لعتماد ا ضمن الفدة ألف من قبل جلنة التنسيق الدولية.
 -12وأشاار الوفاد إىل إ اراع تقادم مهام ن حااال تعزياز الشافافية و ساان إدارة الشا و العامااة
منااا عااام  2011ويتجلااي ذلاامل التقاادم باألساااس ن إنشاااء اويدااة العليااا حملاربااة الفساااد واجلارائم
الشبيهة بل ونشر تقارير كمة مراجعة احلسابات بانتظام.
 -13وشهدت احلقو املدنية والسياسية أي ا ت ورا كبريا منا عام  2011جتلي علي سبيل
امل/ااال ن إنشاااء جهاااع م سسااي حملاربااة اإلر اااب ي اام حلااق أماان وطنيا ا وق با ا ق ااائي ا ملكافحااة
اإلر اااب وإدارة مركزي ااة حملارب ااة اإلر اااب إىل جان ااب س اان الوص ااول إىل العدال ااة وت ااور ري ااة
الصحافة وتدعيم اإلطار القانون وامل سسي ملنا ة الر والجتار بالبشر.
 -14وخبصو الوصاول إىل العدالاة اعتماد النيجار سياساة وطنياة للعدالاة و قاو اإلنساا
معزعة خب ة عمل عشرية للف ة  2025-2016وأجرع إصاال ات عديادة منهاا إنشااء الوكالاة
الوطنية للمساعدة القانونية والق ائية هبدن ضما وصول الفدات ال اعيفة إىل العدالاة .وأنشا
كالمل مكتب معين مبحاربة الفساد واستغالل النفوذ يتوىل تقدمي املعلوماات واساتالم الشاكاوع
وعزع خبط اتفي أخ ر حملاربة الفساد واستغالل النفوذ ن امليدا الق ائي.
ُ
 -15وخبصااو منا ااة الاار والجتااار بالبشاار أنشااو النيجاار جلنااة وطنيااة لتنساايق مكافحااة
الجتار بالبشر ووكالة وطنية ملكافحة تلمل الظا رة.
 -16وذكر النيجار كاالمل أ جهاودمل الرامياة إىل تنفياا توصايات الساتعراض الادوري الشاامل
ظيإ باع ان املقررة ا اصة املعنية بوشكال الر املعاصرة لدع عيار ا البلد ن عام .2014
 -17ون ح ااال ريا ااة الصا ااحافة أبا اارع النيجا اار ال اجا اال عا اان جتا اارمي املتا ااورطني ن امل،الفا ااات
الصحفية وتعزيز قدرات وسائط اإلعالم ا اصة بزيادة خمصصاات صاندو مسااعدة الصاحافة
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وتوقياال رئاايق اجلمهوريااة إع اال جباال ال اولااة الرامااي إىل إلغاااء عقوبااات السااجن الااا طكاان أ
تفرض علي الصحفيني بسبب أنش تهم املهنية.
 -18وخبص ا ااو احلق ا ااو القتص ا ااادية والجتماعي ا ااة وال/قافي ا ااة ن ّف ا ااا النيج ا اار مب ا ااادرة
( النيجريو يغاو النيجريني ) ما أتااح بلاوه ادن األلفياة اإل اائي األول املتعلاق خبفاس ساوء
التغاي ااة .وأش ااار النيج اار أي اا إىل تنفي ااا سياس ااة حاني ااة خ اادمات الرعاي ااة الص ااحية ال ااا أتا ااإ
النهااوض بصااحة األم وال فاال؛ وتنقاايا قااانو العماال ن عااام  2012هباادن تااوفري محايااة أف اال
للحق ن العمل؛ وإنشاء مرصد وطين للعمالة.
3N

 -19وخبصااو تعزيااز ومحايااة قااو الفدااات ا اصااة ذكاار النيجاار تعااديل القااانو املتعلااق
مبدونااة اجلنسااية ن عااام  2014وذلاامل ألغ اراض منهااا الق اااء علااي التمييااز ضااد امل ارأة ن نقاال
جنسيتها إىل عوجها األجنيب؛ وعيادة احلصة امل،صصة لإلناث أو للاكور ن املناصب النت،ابياة
م ا اان  10ن املائ ا ااة إىل  15ن املائ ا ااة ن ع ا ااام 2014؛ وإنش ا اااء مرص ا ااد وط ا ااين مع ا ااين بالق ا ااايا
اجلنسااانية؛ واعتماااد السياسااة الوطنيااة للنمااو املتكاماال لل فاال الصااغري ن النيجاار والوثيقااة اإلطاريااة
حلماية ال فل؛ واعتماد السياسة الوطنية للحماية الجتماعية؛ وإنشاء اجملالق املعنية باملسنني.
 -20وخبص ا ااو التع ا اااو ن إط ا ااار اإلجا ا اراءات ا اص ا ااة تلق ا ااي النيج ا اار ن تشا ا ارين ال /ا ااان/
ن ااوفم  2014عي ااارة املق ااررة ا اص ااة املعني ااة بوش ااكال ال اار املعاص اارة ويس ااتعد لس ااتقبال املق اارر
ا ا املعين حبقو اإلنسا والفقر املدقل.
 -21وفيمااا يتعلااق بالتعاااو ماال يدااات املعا اادات يواصاال النيجاار جهااودمل الراميااة إىل تاادار
التااوخري ن تقاادمي تقاااريرمل .و كاااا قاادم النيجاار ن نب/أغس ا ق  2015التقرياار املتعلااق بتنفيااا
التفاقية الدولية للق اء علي مجيل أشكال التمييز العنصاري .وقادم النيجار أي اا تقااريرمل مبوجاب
اتفاقياة قااو األشا،ا ذوي اإلعاقااة واتفاقياة الق اااء علاي مجياال أشاكال التمييااز ضاد املارأة
واتفاقية قو ال فل وال وتوكول الختياري لتفاقية قو ال فل املتعلق ببيال األطفاال وبغااء
األطفال واستغالل األطفاال ن املاواد اإلبا ياة .واعتُماد ن كاانو األول/ديسام  2015التقريار
املتعلق بالعهد الادو ا اا بااحلقو القتصاادية والجتماعياة وال/قافياة .كاالمل قادم النيجار ن
أوائاال عااام  2016تقري ارمل املتعلااق بالعهااد الاادو ا ااا باااحلقو املدنيااة والسياسااية إىل جانااب
الوثيقة األساسية املش كة احملدثة.
 -22ورغاام التقاادم احملاارع منااا عااام  2011ل ت ازال التحااديات كباارية .ويتعلااق األماار أساس ا ا
مب،اطر اإلر اب والجتار غري املشروع مبا ن ذلمل الجتار باملهاجرين والنمو الدطغران الشاديد
والتصحر وع ف الرمال علي هنر النيجر وجفان حبرية تشاد.
 -23ومن بني كل امل التحديات يشكل اإلر اب ل سيما اإلر ااب الااي رارسال مجاعاة
بوكااو ارام ومااا يق ا باال ماان اغتيااالت و رائااق وإتااالن للممتلك اات وتش اريد لرف اراد و جااري
لالجدني أك/ر التحديات إحلا ا وإثاارة للقلاق باال شامل .ويازداد الوضال الساائد ن من قاة غارب

GE.16-05960

5

A/HRC/32/5

أفريقيا خ ورة بالنظر إىل التحديات الا ت/ري ا املن قة ول سيما تلبية ا تياجات مدات اآللن
من املشردين أو الالجدني وإعادة إدماجهم والتنمية القتصادية الجتماعية للمناطق املتوثرة.
 -24ورغاام ااامل التهدياادات يواصاال النيجاار مبساااعدة شااركائل احلفاااه علااي سااالمة إقليماال
وضاما أماان األشاا،ا وهتتلكاا م .وقااد تك ّفاال أي اا باملشاردين والالجدااني والعائاادين املتاادفقني
علي دودمل.
ووجال النيجار إىل اجملتمال الاادو ناداءا لادعم كاال ماا يت،اامل ماان إجاراءات إلعاادة الساالم
-25
ّ
واألمن ن من قة السا ل والصحراء وم اعرتال ن ربال علاي اإلر ااب الااي يشاكل خ ارا علاي
اجلميل.
 -26ون اااا الس اايا يس ااتعد النيج اار بنش اااب لتنظ اايم النت،اب ااات العام ااة ن  21ش ااباب/
ف اير  .2016وقد التزمإ احلكومة بتنظيم انت،اباات ارة وشافافة وسالمية وشااملة للجميال ن
كنف ا ام قوانني اجلمهورية وضواب ها.
 -27وبناااء علااي طلااب أ ازاب املعارضااة السياسااية أجاارع النيجاار مراجعااة داخليااة للسااجل
النت ،ااايب قبلته ااا ال بق ااة السياس ااية النيجري ااة برمته ااا .ك ااالمل طلب ااإ اللجن ااة النت،ابي ااة الوطني ااة
املس ااتقلة إىل املنظم ااة الدولي ااة للفرنكوفوني ااة تكلي ااف خ ائه ااا ب ااإجراء مراجع ااة خارجي ااة .وقبل ااإ
احلكومااة بااال فااا توصاايات مراجعااي املنظمااة الدوليااة للفرنكوفونيااة .ويبظااي السااجل النت،ااايب
بقبول ال بقة السياسية النيجرية برمتها.
 -28وخبصااو املال ظااات ال اواردة بشااو ريااة الصااحفيني والتصااريبات املتعلقااة بسياساايني
بعياانهم نفااي النيجاار أ يكااو أي سياسااي أو صااحفي قااد ُسااجن بساابب تعب اريمل عاان رأياال منااا
عااام  .2011وأُعيلااإ صاافة اجلرطااة عاان امل،الفااات الصااحفية ماان قبياال التشااهري والقااان ونشاار
األخبار الزائفة .بيد أ الوفد أوضا أ القانو ي باق ن اال انتهاا القاانو اجلناائي .ون ااا
السيا ُسجن صحفي وا د بتهمة التزوير واستعمال املزور.
 -29وأوق ااف أي اا م اادافعا ع اان ق ااو اإلنس اا بس اابب تص ااريبات ق ااد ت اارب معنوي ااات
اجليوش ن سيا عمليات اربة اإلر اب؛ وقد أُفرج عنهما ن اليوم التا  .وقال النيجار إ مان
يروجااو خ اااب أ ازاب املعارض ااة
واجباال ضااما اس ااتقرارمل وإ بعااس نش ا اء قااو اإلنس ااا ّ
هبدن ععزعة استقرار احلكومة وامل سسات احلكومية .وشجل النيجر علي سن است،دام رياة
التعبري باعتبار ا تعزع النظام الدطقراطي.

 -30وخبصااو عقوبااة اإلعاادام ُعاارض علااي اجلمعيااة الوطنيااة مشااروع قااانو للتصااديق علااي
ال وتوكااول الختياااري ال/ااان امللحااق بالعهااد الاادو ا ااا باااحلقو املدنيااة والسياسااية .إلّ أ
احلكومة ولإ بصاورة منهجياة مناا عاام  2012مجيال عقوباات اإلعادام إىل عقوباات بالساجن
امل بااد .ومنااا عااام  1977تُنفااا أي عقوبااة إعاادام ن النيجاار .وإذ تتجاال إرادة احلكومااة ااو
إلغاء عقوبة اإلعدام فاإ أغلبياة املاواطنني يرف او املساولة ن الوقاإ احلاضار .لااا اختاار النيجار
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إذكاء الوعي هباا املوضوع مبساعدة شركائل الدوليني إىل أ تغدو مجيل الظرون مالئمة لإللغااء.
بيد أ مشكلة بوكو رام أخرت أنش ة التوعية .وطلب النيجر إىل اجملتمال الادو مواصالة دعام
جهودمل ن اا الصدد.
 -31وأ اب النيجر علما ب رورة تقدمي تقريرمل إىل جلنة منا ة التعايب .كالمل شدد الوفد
علااي أ احلكومااة ل تتساااما ماال أي شااكل ماان أشااكال التعااايب والجتااار بالبشاار .وقااد صااي
مشروع قانو بشو التعايب وبات ن طور العتماد .وما فت النيجر يشجل اإلبااله عان اامل
األفعال هبدن مال قة املس ولني عنها.
 -32وخبصااو اكتظاااه السااجو تنحصاار مشااكلة الكتظاااه ن سااجن نيااامي و اادمل ماان
أصل  38سجن ا ن البلد .ومن املقرر بناء سجن ن نيامي يتسل لنحو  1 500ش،ص.
 -33وذكر النيجر أنل ما عال يفتقر إىل نلية مستقلة تعىن بالتحقق من ظرون ال تجاع؛ إلّ
أ البلد اختا إجراءات علي الصعيد الوطين من أجل إنشاء تلمل اآللية.
 -34وخبصااو اجلهااود الراميااة إىل الق اااء علااي التمييااز علااي أساااس اجلاانق ص ا ّد النيجاار
علااي اتفاقيااة الق اااء علااي مجياال أشااكال التمييااز ضااد امل ارأة وشااكل جلنااة حب ا تنظاار ن سااحب
التحفظااات املقدمااة .وصاايغإ أي اا خ ااة ثالثيااة الساانوات للف ا ة  .2017-2015وماان املقاارر
تنظيم قافلة للتوعية وأنش ة دعائية موجهة إىل ال ملانيني والزعماء الدينيني والتقليديني.
 -35ورش اايا م اال السياس ااة العشا ارية للنه ااوض ب اااملرأة أُدح ااإ مس ااولة ق ااو املا ارأة ن مجي اال
السياسات الق اعية مل،تلف الوعارات.
 -36وخبصو مسولة الوا ايا وكالمل تشويل األع اء التناسلية األن/وية أفادت احلكومة
بب ااال جه ااود ن ح ااال التوعي ااة هب اادن اإلب اااله ع اان ك اال ش اا،ص مس ا ول ع اان تل اامل املمارس ااة.
ووجهاإ إىل النيابااة العاماة تعليمااات مبال قاة كاال مان يُشااتبل ضالوعهم ن تلاامل األفعاال .وعااالوة
ُ
علااي ذلاامل ُوضاال إطااار للتشاااور كمااا أ ماان املقاارر صااياغة اسا اتيجية شاااملة ماان أجاال بلااورة
مشاااريل وذجيااة ل ااما تغ يااة التكاااليف ال بيااة وإعااادة اإلدماااج الجتماااعي وتااوفري املساااعدة
القانونية لفائدة ال حايا.
 -37وبف ل الس اتيجية الوطنياة افف اإ نسابة تشاويل األع ااء التناسالية األن/وياة مان 5
ن املائة ن عام  2005إىل  2ن املائة ن عام .2013
 -38والنيجر عاعم أي ا علي إهناء عواج األطفاال .ون عاام  2014بادأ تنفياا محلاة أطلقهاا
ال اد األفريقي ن اا الصدد.
 -39وخبصو احلق ن التعليم يبال النيجر جهودا يسبق وا م/يال ن تااريا البلاد .ففاي
غ ااو ن ااق س اانوات ُش اايد  15 000فص اال دراس ااي مقاب اال  20 000فص اال ن الس اانوات
ا مس ااني املاض ااية .ك ااالمل ارتفع ااإ نس اابة األطف ااال املس ا اجلني ن املدرس ااة م اان  8ن املائ ااة ن
عام  2010إىل  25ن املائة ن عام  .2014وسعي ا إىل النهوض بالتعليم التقين واملهاين وإتا اة

GE.16-05960

7

A/HRC/32/5

الوصااول إلياال ُاختااات تاادابري منهااا إنشاااء مديريااة التعلاايم املاادن والتاادريب علااي املواطنااة واملرصااد
الااوطين للعمالااة والتاادريب املهااين واانيااة مراكااز لاادعم التاادريب املسااتمر والتاادريب املهااين .وأباارع
النيجر كالمل اجلهود الا باوا ن سبيل تسجيل البنات ن املدارس وعياادة نسابة إكماال التعلايم
والنجاح ن المتحانات ف الا عن إقرار التعليم املدرسي اإلجباري أ سن السادسة عشرة.
 -40وأوض ااا النيج اار أي ا اا أ الفتي ااات األمه ااات ال ااال ى ي ااا س إىل املدرس ااة يس ااما و اان
باستدنان دراستهن بعد الولدة.
 -41وخبصو وضل النساء ن مناصب القارار ون الوظاائف النت،ابياة شاهد عاام 2010
ترش ا ااا اما ا ارأة للم ا اارة األوىل لالنت،اب ا ااات الرئاس ا ااية ض ا اامن املرش ا ااحني العش ا اارة .ون النت،اب ا ااات
التش ا اريعية انتُ،با ااإ  15نائبا ااة ما اان أصا اال  113نائب ا ا ا و 639مستشا ااارة ما اان أصا اال 3 477
مستشارا و 8رئيسات بلديات من أصل  270بلدياة و 7وعيارات مان أصال  36وعيارا .كاالمل
ترأس امرأة احملكمة الدستورية وامرأة أخرع كمة العدل العليا.
 -42وأشااار النيجاار أي اا إىل القااانو الاااي نااص علااي عيااادة احلصااص وإىل إنشاااء املرصااد
الوطين للق ايا اجلنسانية.
 -43وخبصااو اللتزامااات مبوجااب القااانو الاادو ذ ّكاار النيجاار بتوقيعاال الصااكو الدوليااة
الرئيسية حلقو اإلنسا وتعهد ببال جهود مساتمرة ن سابيل مواصالة التصاديق علاي الصاكو
الدولية.
 -44ون عام ُ 2012وجهإ دعوة دائمة إىل اإلجراءات ا اصة.

 -45وأشار النيجر إىل أنل اعتمد برناحا وطنيا بشو التغاياة ومااء الشارب والصارن الصاحي
عل ا ااي م ا اادع الفا ا ا ة  2015-2011إض ا ااافة إىل اعتم ا اااد اسا ا ا اتيجية وطني ا ااة ملي ا ااامل الرع ا ااي ن
عام  2014ما أتاح عيادة نسبة الوصول إىل امليامل ن املناطق احل رية والريفية.
 -46و ُاختااات أي اا إج اراءات بشااو احلااق ن الصااحة ول ساايما صااحة األمهااات والصااحة
اإلجنابيااة و اال ذلاامل أمااورا منهااا تقاادمي الرعايااة اجملانيااة بعااد العمليااات القيصارية ورعايااة األطفااال
دو س ا ا اان ا امس ا ا ااة والستش ا ا ااارات ال بي ا ا ااة قب ا ا اال ال ا ا ااولدة واستش ا ا ااارات التنظ ا ا اايم األس ا ا ااري
والستشارات املتعلقة بالعمليات القيصرية والتكفال بعاالج األماراض السارطانية للنسااء .وساا م
ذلمل ن خفس معدل وفيات األمهات والرضل.
ق ااو األش اا،ا ذوي اإلعاق ااة أش ااار النيج اار إىل أ توص اايات منت اادع
 -47وخبص ااو
عام  2015ستكو موضوع خ ة عمل .وقاد اعتماد أي اا قانوناا بشاو احلماياة الجتماعياة ن
عام  2011وتقرر ن أعقاب املنتدع الوطين املتعلق باحلماية الجتماعية دياد أرضاية محاياة
اجتماعية.
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 -48وختام ا ا أعاارب النيجاار عاان ارتيا اال ملااا تلقااامل ماان إعالنااات الاادعم ملااا بالاال ماان جهااود
وما أ رعمل من تقدم منا استعراضل األول .وأكد النيجر من جديد عزمل علي مواصالة جهاودمل ن
حال تعزيز قو اإلنسا ومحايتها ول سيما تعزيز قو املرأة وال فل ومحايتها.
 -49وتعهد النيجر كالمل بامل ي ن تعزيز رياة التعباري وتادعيم جهاودمل الرامياة إىل مكافحاة
اإلر اب والفساد واإلفالت من العقاب وتدعيم إطارمل امل سسي والقانون.
 -50وشكر النيجار مجيال شاركائل ال/ناائيني واملتعاددي األطاران علاي دعمهام املتواصال جلهاود
إعادة بناء دولة دطقراطية تنعم بالسلم والعد ار.
 -51وأخ اريا أكااد النيجاار ماان جديااد أناال ياادر جاام التحااديات الااا يواجههااا وع ااعم علااي
الوفاء بالتزاماتل ن حال قو اإلنسا  .ودعا اجملتمال الادو إىل دعمال ن كفا ال املتواصال مان
أجل النهوض باحلوكمة الدطقراطية والتنمية القتصاادية والجتماعياة املتواعناة .وأعارب النيجار عان
تقااديرمل للوفااود الااا دعااإ م سسااات األماام املتحاادة إىل تزوياادمل باملساااعدة التقنيااة ماان أجاال بناااء
مستقبل أف ل.

باء -الحوار التفاعلي وردود الدولة موضوع االستعراض
 -52أدىل  68وفادا ببيانااات ن أثناااء احلاوار التفاااعلي .وتارد التوصاايات املقدمااة خااالل احلاوار
ن الفرع ال/ان من اا التقرير.
 -53وأش ااارت تشا اااد إىل جها ااود النيجا اار ن سا اابيل تنفيا ااا التوصا اايات املقبولا ااة خا ااالل جولا ااة
الس ااتعراض ال اادوري الش ااامل األوىل والوف اااء بالتزامات اال ال وعي ااة .وش ااجعإ تش اااد النيج اار عل ااي
مواصلة التصدي لعدد كبري من التحديات الا يواجهها ودعإ البلادا الشاريكة إىل تقادمي دعام
كبري ملساعدة النيجر.
 -54وأشادت الصني بالنيجر لوضل خ ة عملال للفا ة  2015-2012وملاا أبادامل مان تفاا
ن تنفيااا توصاايات جولااة السااتعراض األوىل .ور بااإ الصااني هااود النيجاار ن ساابيل منا ااة
العبودية والنهوض بالصاحة والتعلايم والعمالاة و قاو اقتصاادية واجتماعياة وثقافياة أخارع لفائادة
شعبل .وناشدت الصني اجملتمل الدو دعم النيجر ن امل ي قدم ا علي درب تنميتل املستدامة.
 -55وأش ااار الكونغ ااو إىل جه ااود النيج اار ن س اابيل س ااني ال ااة ق ااو اإلنس ااا ن البل ااد
بواسا ة خ ااة عملاال للفا ة  .2015-2012ول ااا إنشاااء م سسااات وطنيااة ن الفا ة مااا بااني
عااامي  2011و .2013بي ااد أناال ل ااا أي ا ا اس ااتمرار ااديات منه ااا تلاامل املتص االة ب اااحلقو
الجتماعية و قو املرأة .وأعرب عن تقديرمل لقرار النيجر إلغاء عقوبة اإلعدام.
 -56وأقاارت كوسااتاريكا هااود النيجاار فيمااا يتصاال بالتصااديق علااي صااكو قااو اإلنسااا
وإنشاااء م سسااات ل ااما الدطقراطيااة وساايادة القااانو  .بيااد أهنااا أشااارت بقلااق إىل التحااديات
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املتصلة باملساواة بني اجلنسني والوضل األمين والتشريد الداخلي .وأعربإ عن أسافها لعادم وجاود
قوانني ومعايري تفرض فعليا ظر عقوبة اإلعدام وجترم املتورطني ن التعايب.
 -57ور بااإ كااوت ديفاوار علااي وجاال التحديااد بان اامام النيجاار إىل التفاقيااة الدوليااة حلمايااة
مجيل األش،ا مان الختفااء القساري .ور باإ كاوت ديفاوار بوضال برناامت التنمياة القتصاادية
والجتماعية للف ة  2015-2012وشجعإ علي مواصلة تلمل اجلهود ن سبيل اربة الفقر.
 -58ور بااإ فرنسااا بالتاادابري الااا اختااا ا النيجاار ن حااال قااو اإلنسااا منااا استعراضاال
األول ول سيما التصديق علاي التفاقياة الدولياة حلماياة مجيال األشا،ا مان الختفااء القساري
وعلااي ال وتوكااول الختياااري لتفاقيااة منا ااة التعااايب وغ اريمل ماان ضااروب املعاملااة القاسااية أو
الالإنسانية أو املهينة.
 -59ول ظااإ مجهوريااة الكونغااو الدطقراطيااة بارتياااح تصااديق النيجاار علااي صااكو أساسااية
حلقو اإلنسا كما ذكرت أ النيجر كا أول بلد يوقل ال وتوكول الختيااري لتفاقياة منظماة
العم اال الدولي ااة بش ااو العم اال اجلا ا ي ( 1930رق اام  )29الرام ااي إىل منا ااة ال اار املعاص اار.
وعاالوة علاي ذلامل ر باإ بتصاويإ النيجاار لصااجل قارار اجلمعياة العاماة  206/65بشاو وقااف
العمل بعقوبة اإلعدام.
 -60وأشا ااادت الا اادا ر با ااالنيجر لتصا ااديقل علا ااي ال وتوكا ااول الختيا اااري لتفاقيا ااة منا ا ااة
التع ااايب و ه ااودمل الرامي ااة إىل تعزي ااز ق ااو النس اااء والبن ااات .لكنه ااا أعرب ااإ ع اان انش ااغاوا إعاء
التقارير املتعلقة بتوقيف صحفيني وسياسيني واستمرار التمييز ضد النسااء والبناات وهتارساة انتازاع
األراضي .و /إ الدا ر النيجر علي ا ام رية التعبري والتجمل وسائر املبادئ الدطقراطية.
 -61ور بااإ جيبااو ى بااالنهت القااائم علااي املشاااركة واإلدماااج الاااي اتبعاال النيجاار ن إعااداد
تقري ا ارمل الا ااوطين .وأعرب ااإ جيبا ااو ى عا اان تق اادير ا للجها ااود املباولا ااة ال ااا جتسا ااد اإلرادة السياسا ااية
للحكومة فيما يتعلق بتحسني الة قو اإلنسا ن البلد.
 -62وأشارت مصر إىل ما أ رعمل النيجر من تقدم ن حال قو اإلنسا من خاالل إنشااء
م سس ااة وطني ااة حلق ااو اإلنس ااا ووض اال خ ااة عم اال لتنفي ااا توص اايات جول ااة الس ااتعراض األوىل
واعتماااد تاادابري ملنا ااة أشااكال الاار املعاصاارة والجتااار بالبشاار .وشااجعإ النيجاار علااي إيااالء
ا تمام كبري حلماية احلقو القتصادية والجتماعية ن سيا التنمية املستدامة.
 -63وأشادت إثيوبيا مبا ق عل النيجر مان أشاواب مهماة ن التصاديق علاي الصاكو الدولياة
ف االا ع اان وض اال إط ااار ملتابع ااة تنفي ااا توص اايات جول ااة الس ااتعراض األوىل .وأعرب ااإ إثيوبي اا ع اان
تقادير ا لوضال إطاار م سساي ملكافحاة اإلر ااب بغياة ساني ا تاواء ا ار اإلر اايب .وشااجعإ
إثيوبي ااا النيج اار عل ااي مواص االة العم اال ن ح ااال التنمي ااة الجتماعي ااة القتص ااادية هب اادن النه ااوض
بالفدات ال عيفة ودعمها.
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 -64ور بإ كوبا باعتماد النيجر تشريعات مهمة ن أعقااب جولاة الساتعراض األوىل م/ال
القاوانني املتعلقااة مبحاااكم األ ااداث والجتاار بالبشاار واعتماااد خ ااة عمال بشااو العدالااة و قااو
اإلنس ااا  .وأش ااادت كوب ااا بسياس ااة النه ااوض بنم ااو األطف ااال الص ااغار وبالتحس ااينات املدخل ااة ن
ميادين الصحة والتعليم والعمالة والغااء.
 -65ول ظ ااإ جورجي ااا بتق اادير التص ااديق عل ااي ص ااكو دولي ااة حلق ااو اإلنس ااا ل س اايما
ال وتوك ااول الختي اااري لتفاقي ااة منا ااة التع ااايب واعتم اااد أ ك ااام تش اريعية ن أعق اااب جول ااة
الستعراض األوىل .ور بإ بالدعوة الدائمة املوجهة إىل اإلجراءات ا اصة وسل إ ال وء علي
اجلهود الرامية إىل منا ة الر مبا ن ذلمل اعتماد خ اة عمال وطنياة ملكافحاة الجتاار بالبشار.
وأقرت جورجيا با وات املت،اة ن سبيل تعزيز محاية النساء واألطفال.
 -66وأقرت أملانيا هود النيجر ن سبيل التعاو مل منظومة األمم املتحدة حلقو اإلنساا
مشرية علي وجل التحديد إىل الدعوة الدائمة املوجهة إىل اإلجاراءات ا اصاة .بياد أ أملانياا تظال
قلق ااة إعاء ارتف اااع نس اابة ال اازواج املبك اار وعواج األطف ااال وال اازواج القس ااري ونق ااص محاي ااة امله اااجرين
والالجدني من املهربني واملتجرين بالبشر.
 -67وأعربإ غانا عن تقدير ا ة عمل الف ة  2015-2012الرامية إىل تنفيا توصايات
جولة الستعراض األوىل .وقالإ غانا إهنا تشاطر النيجار قلقال إعاء ا ار اإلر اايب .وأعرباإ عان
انشاغاوا إعاء ماا ورد ااا مان تقاارير بشااو ماا رارسال الوكااالت األمنياة مان ختويااف وإسااءة معاملااة
جتامل املادافعني عان قاو اإلنساا والصاحفيني ومادنيني نخارين طارساو قهام ن رياة التعباري
والتجمل السلمي و رية الدين.
 -68ور بااإ إندونيساايا بإنشاااء امل سسااة الوطنيااة حلقااو اإلنسااا وأمانااة املظااا وم سسااات
تع ااىن مبكافح ااة الجت ااار بالبش اار و ارب ااة الفس اااد .ور ب ااإ إندونيس اايا بالسياس ااة الوطني ااة للعدال ااة
و قو اإلنسا وخ ة عملها العشرية للف ة  2025-2016مشرية إىل عياادة مشااركة النسااء
ن احلي ااة السياس ااية وإىل السياس ااات الوطنيااة املنف اااة لفائ اادة األطفااال والش ااباب ولتحقي ااق الرف ااامل
الجتماعي.
 -69وأشااارت مجهوريااة إي ارا اإلسااالمية إىل مااا أ اارع ماان تقاادم خاصااة فيمااا يتعلااق خبفااس
معدل وفيات الرضل واألمهات وتنفياا بارامت خمتلفاة بشاو وصاول األطفاال إىل التعلايم .ونو اإ
باعتماد خ ة العمل الوطنية ملكافحة الجتار بالبشر ن عام .2014
 -70وأع اارب الع ارا ع اان تق ااديرمل للتص ااديق عل ااي الص ااكو الدولي ااة ول اادور النيج اار ن ارب ااة
اإلر ااب وتعزيااز قاو اإلنسااا داخاال اجملتمال .وأشاااد العارا بتعاااو النيجاار مال اجملتماال الاادو
حلقو اإلنسا .
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 -71وأش ااادت إي الي اا ب ااالتزام النيج اار بالق اااء عل ااي الفق اار ومب ااا يولي اال م اان ا تم ااام للحق ااو
القتصااادية والجتماعيااة وال/قافيااة وباعتماااد خ ااة التنميااة الصااحية .وأعربااإ إي اليااا عاان تقاادير ا
أي ا ملوقف النيجر امل يد إللغاء عقوبة اإلعدام فعليا.
 -72وأشادت ليبيا بالنيجر ملا اعتمدمل من تشريعات مهمة مبا فيها قانو أيار/ماايو 2015
بشو ريب املهاجرين وإلنشائل م سسات وطنية م/ل الوكالة الوطنية ملكافحة الجتار بالبشر.
 -73ور ب ااإ لكس اام ه بالتق اادم احمل اارع ن ح ااال التغاي ااة بف اال مب ااادرة  ( 3Nالنيجري ااو
يغاااو النيجاريني ) وباااجلهود املباولااة لتعزيااز قااو املارأة والتاادابري املت،اااة ملنا ااة الاار  .بيااد
أهنا أعربإ عان أسافها أل النسااء والبناات ماا علان معرضاات بوقصاي قادر للممارساات ال اارة
مبااا فيهااا تشااويل األع اااء التناساالية األن/ويااة والاازواج املبكاار .وأعربااإ لكساام ه عاان أملهااا ن أ
جتري النت،ابات املقبلة ن كنف ا ام قو اإلنسا .
 -74وأق اارت مدغش ااقر بع اازم النيج اار عل ااي الوف اااء بالتزامات اال الدولي ااة رغ اام بيد ااة إقليمي ااة ص ااعبة
يسا ااود ا العنا ااف واإلر ا اااب .ور با ااإ مدغشا ااقر بإنشا اااء احملكما ااة الدسا ااتورية واملفوضا ااية العليا ااا
ملبادرة  3Nواللجنة الوطنية حلقو اإلنسا .
 -75وأقرت ماليزيا بالتدابري التشريعية والسياسات وال امت املعتمدة ن النيجر من أجل تعزياز
احلق ااو القتص ااادية والجتماعي ااة والتص اادي ملش ااكلة الجت ااار بالبش اار ومحاي ااة الفد ااات ال ااعيفة
ل ساايما النساااء واألطف ااال .وشااجعإ ماليزي ااا النيجاار عل ااي خت ااي الص ااعوبات ن تعزيااز ق ااو
اإلنسا ومحايتها ن البلد.
 -76ور بااإ موريتانيااا باعتماااد خ ااة عماال لتنفيااا السياسااة الوطنيااة لنظااام العدالااة و قااو
اإلنسااا وإنشاااء الوكالااة الوطنيااة للمساااعدة القانونيااة والق ااائية .ور بااإ موريتانيااا بإصااال ات
أخاارع م/اال إعااال جباال ال اولااة الاااي يبظاار ت بيااق عقوبااة السااجن علااي الصااحفيني .وأشااارت
موريتانيااا إىل ا تمااام النيجاار مبنا ااة الاار ومكافحااة الجتااار بالبشاار وم اايل ن إع اااء األولويااة
للتحديات األمنية و اربة اإلر اب.
 -77ول ظإ املكسيمل إنشاء امل سساة الوطنياة حلقاو اإلنساا واعتمااد السياساة الوطنياة
للعدالة و قو اإلنسا وتعديل قانو احلصص الاي عزع مشااركة النسااء ن احليااة السياساية.
وبامل/اال ر بااإ املكساايمل بزيااادة تسااجيل الااولدات ل ساايما ن املناااطق الريفيااة بف اال احملاااكم
املتنقلة الا تتوىل إصدار شهادات امليالد.
 -78وأشاادت سالوفينيا بالتقادم امللحاوه احملارع مناا جولاة الساتعراض الساابقة .وأشااارت إىل
ا اوات املت،ااة ن حااال قااو اإلنسااا ومنهااا وضاال خ ااة العماال وال نااامت الت/قيفااي وإنشاااء
امل سسااات الوطنيااة واعتماااد التاادابري املعاازعة ملكافحااة تشااويل األع اااء التناساالية األن/ويااة وهتارسااة
الوا ايا .ول ظإ أي ا أ النيجر قدم إىل يدات املعا دات تقارير توخر تقدطها وصاد علاي
ال وتوكااول الختياااري لتفاقيااة منا ااة التعااايب وال وتوكااول الختياااري لتفاقيااة قااو ال فاال
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املتعلااق بإش ارا األطفااال ن النزاعااات املساالحة .واعت ا ت أ معظاام التوصاايات الااا قاادمتها ن
اجلولة األوىل قد نُفات.
 -79وأشااادت موعامبيااق بالتقاادم املااا ل الاااي أ اارعمل النيجاار منااا استعراضاال األول .و /ااإ
احلكومااة علااي اإلس اراع ن عمليااة إلغاااء عقوبااة اإلعاادام وناشاادت اجملتماال الاادو أ يلاايب طلااب
النيجر تزويدمل بالدعم التقين ن التصدي وجمات بوكو رام.
 -80وأشااادت ناميبيااا بإنشاااء أمانااة املظااا واحملكمااة الدسااتورية و كمااة مراجعااة احلسااابات
و اكم ووكالت أخرع هبدن ضما إطار م سساي حلماياة قاو اإلنساا وتعزيز اا .وأعرباإ
ناميبيااا عاان تقاادير ا للجهااود الراميااة إىل محايااة ريااة التعبااري وشااجعإ النيجاار علااي تاادعيم تلاامل
اإلجناعات وجتنب أي قيود تعسفية ن سيا اربة اإلر اب.
 -81وأشاادت ولنادا بالتقادم احملاارع ن إنشااء امل سساات الوطنيااة حلقاو اإلنساا  .وأشااارت
إىل إ ا اراع تق اادم طفي ااف ن احلص ااول عل ااي الرعاي ااة الص ااحية النفاس ااية وتراج اال تش ااويل األع اااء
التناساالية األن/ويااة والاازواج املبك اار .وطلبااإ ولناادا إيااالء ا تم ااام خااا للماادافعني عاان ق ااو
اإلنساا املعنيااني بق ااايا مساااءلة الشااركات وشاافافيتها واملعرضااني للتوقيااف وال تجااع التعساافي
ولتهم ملفقة.
 -82وساالمإ نيكاااراغوا باعتماااد دسااتور جديااد ن عااام  2010ان لقااإ مناال عمليااة إرساااء
سيادة القانو وتعزيز قو اإلنسا ومحايتها .وأشادت نيكاراغوا باحلكومة لعملها علي سني
نوعياة خادمات التعلاايم والصاحة وإمكانيااة الوصاول إليهااا ودعاإ إىل اإلساراع ن اعتمااد سياسااة
العدالة و قو اإلنسا .
 -83ور بإ نيجريياا بالسياساة الوطنياة للعدالاة وخب اة عمال الفا ة  2025-2016وكاالمل
باملبادرات الرامية إىل منل الجتار بالبشر .و /إ نيجرييا النيجر علي تعزيز قو اإلنساا علاي
مجياال املسااتويات وضااما اإلدماااج السياسااي وتنظاايم انت،ابااات اارة ونزيهااة .و /تاال أي اا علااي
مواصلة يدة البيدة املالئمة حلماية قو الالجدني واملشردين داخلي ا عمالا باملعايري الدولية.
 -84وأشادت النرويت بالنيجر ملا بالل من جهود ن سابيل تعزياز الوصاول إىل التعلايم و قياق
األماان الغاااائي .واع فااإ مبااا أباادامل النيجاار ماان كاارم ال اايافة يااال الالجدااني ماان بلاادا حاااورة
وأدانااإ اوجمااات علااي املاادنيني األبرياااء ن من قااة ديفااا .وذ ّكاارت الناارويت مبس ا ولية النيجاار عاان
ا ام احلقو األساسية أ ن سيا الة طوارئ.
 -85ول ظ ااإ باكس ااتا أ النيج اار نف ااا أغلبي ااة التوص اايات املقدم ااة ن جول ااة الس ااتعراض
األوىل .ون ّو إ باكستا باعتماد عادد مان القاوانني واإلصاال ات اإلدارياة وأعرباإ عان تقادير ا
للتعاو املتواصل مل املفوضية مبا ن ذلمل التعاو مل يدات املعا دات.
 -86ور ب ا ااإ بنم ا ااا مب ا ااا أ ا اارعمل النيج ا اار م ا اان تق ا اادم ن تنفي ا ااا التوص ا اايات املقبول ا ااة ن جول ا ااة
الستعراض األوىل وبإنشاء م سستل الوطنية حلقو اإلنسا .
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 -87وساالمإ الفلبااني بالتحااديات الااا يواجههااا النيجاار فيمااا يتصاال بتغااري املنااا واإلر اااب.
ور بإ بالتصديق علي صكو دولية حلقو اإلنسا وبتعزيز اإلطاار القاانون وامل سساي احمللاي.
وأعربااإ عاان تقاادير ا للجهااود املباولااة ن ساابيل إلغاااء عقوبااة اإلعاادام ومكافحااة الجتااار بالبشاار
ومنا ااة الاار  .وأشااادت بااالنيجر ملااا اختااامل ماان تاادابري ماان أجاال تعزيااز ومحايااة قااو الالجدااني
والعمال املهاجرين.
 -88ول ظإ ال تغال بتقدير استعداد النيجار لتوثياق تعاونال مال يداات املعا ادات ور باإ
بت ااورات منه ااا إنش اااء اللجنااة املش ا كة ب ااني الااوعارات واملكلف ااة بإع ااداد التقااارير الوطني ااة .ك ااالمل
ر بااإ ال تغااال بالتصااديق علااي ال وتوكااول الختياااري امللحااق بالعهااد الاادو ا ااا باااحلقو
القتصادية والجتماعية وال/قافية ن عام .2014
 -89و نااوت الساانغال النيجاار علااي مااا بالاال ماان جهااود منااا استعراضاال األول ومااا اختااامل ماان
تادابري ن حاالت التعلايم والصاحة والزراعاة والكتفاااء الااا ى الغااائي إىل جاناب التصاديق علااي
صكو قو اإلنسا  .وناشدت السنغال اجملتمل الدو مساعدة النيجر ن جهودمل الرامية إىل
اربة اإلر اب.
 -90ور بإ سرياليو بالسياسات الا اعتمد ا النيجار مناا استعراضال األول .ول ظاإ أ
النيجر مستهدن من بوكو رام وأشادت باحلكومة لتصديها واا ا ر بصاورة شااملة وعملهاا
مل الشركاء اإلقليميني .وشاجعإ سارياليو النيجار علاي تنفياا اسا اتيجية وقائياة أك/ار اولا مان
أجل مكافحة العنف اجلنسان.
 -91وأع اارب املغ اارب ع اان تق ااديرمل لإلص ااال ات ال ااا أجنز ااا النيج اار ن س اابيل بن اااء حتم اال
دطقراطي يب م قو اإلنسا  .و نو النيجار علاي إنشااء م سساة وطنياة حلقاو اإلنساا وإعالاة
صاافة اجلرطااة عاان امل،الفااات الصااحفية و سااني الوصااول إىل العدالااة ومنا ااة الاار والجتااار
بالبشر .وأيد املغرب طلب النيجر تزويدمل باملساعدة التقنية من أجل إنشااء يداة مت،صصاة تُعاىن
بإدارة السجو و فا أمنها.
 -92وأقاار جنااوب أفريقيااا بإنشاااء امل سسااة الوطنيااة حلقااو اإلنسااا وباعتماااد خ ااة التنميااة
القتصادية والجتماعية .بيد أنل ل ا أ إعمال قو اإلنسا بصورة كاملة ماا عال يصا دم
بتحااديات يفاقمهااا عاابء الااديو ا ارجيااة واألعمااات الغاائيااة .وشااجل النيجاار علااي مواصاالة كاال
اجلهود الرامية إىل تعزيز قو اإلنسا ومحايتها مبا ن ذلمل احلق ن التنمية.
 -93وأع اارب جن ااوب الس ااودا ع اان تق ااديرمل ااة العم اال الوطني ااة للعدال ااة و ق ااو اإلنس ااا
( )2025-2016ونومل باجلهود الرامية إىل منا ة الر والجتار بالبشر وبدمت إلغااء الار ن
الدستور .وأعرب جنوب السودا عن تقديرمل أي ا لل ،وات املت،اة مان أجال مال قاة مارتكيب
جرائم تشويل األع اء التناسلية األن/وية وتسليمهم إىل العدالة.
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 -94ور بااإ إساابانيا بان اامام النيجاار إىل ال وتوكااول الختياااري لتفاقيااة منا ااة التعااايب
والتفاقية الدولية حلماياة مجيال األشا،ا مان الختفااء القساري وبقارار احلكوماة الن امام إىل
ال وتوكاول الختياااري ال/ااان امللحااق بالعهااد الادو ا ااا باااحلقو املدنيااة والسياسااية .وأشااادت
إسبانيا ن اا الصدد بعدم تنفيا عقوبة اإلعدام منا عام .1976
 -95ور بإ سويسرا هود النيجر ن سبيل إلغاء عقوبة اإلعدام .بيد أهنا أعربإ عن قلقهاا
إعاء اسااتقرار معاادل عواج األطفااال والاازواج القسااري والاازواج املبكاار مااا يف ااي إىل انتهااا قااو
اإلنسا ل سيما احلق ن التعليم واحلقو اجلنسية واإلجنابية .وأعرباإ سويسارا عان قلقهاا أي ا ا
أل املاادافعني عاان قااو اإلنسااا مااا عال اوا يتعرضااو لنتهاكااات وتقييااد حلقااوقهم .وقالااإ إناال
ينبغي للنيجر ضما وعي شركات التعدين بالتزامها با ام قو اإلنسا .
 -96ور بااإ توغااو بااالنهت القااائم علااي املشاااركة واإلدماااج املتباال ن إعااداد التقرياار الااوطين.
وعا ت توغااو عاان إعجاهبااا ا ااا بالعماال املنجااز علااي ماادع الساانوات األرباال األخاارية ماان أجاال
تعزيااز قااو اإلنسااا ومحايتهااا .ور بااإ توغااو باعتماااد خ ااة العماال العش ارية للعدالااة و قااو
اإلنسا ( )2025-2016وإعالة صفة اجلرطة عن امل،الفات الصحفية.
 -97ور بااإ تااونق بوضاال خ ااة عماال لتنفيااا توصاايات السااتعراض الاادوري الشااامل وتقاادمي
تقرير ملنتصف املدة هباا الشو  .ول ظإ إنشااء  15م سساة تساا م ن تعزياز قاو اإلنساا
ومحايتهااا .وشااجعإ تااونق النيجاار علااي مكافحااة مجياال أشااكال العنااف باااملرأة وال فاال مبااا فيهااا
تشويل األع اء التناسلية األن/وية.
 -98وأشارت أوكرانيا إىل التقدم الكبري الاي أ رعمل النيجر ن التصديق علي صكو قاو
اإلنس ا ا وإىل تعزيااز إطااارمل القااانون وامل سسااي الااوطين ملنا ااة الاار والجتااار بالبشاار .ور بااإ
أوكرانيا ااا بتوقيا اال النيجا اار ال وتوكا ااول الختيا اااري لتفاقيا ااة منظما ااة العما اال الدوليا ااة بشا ااو العما اال
اجلا ا ي ( 1930رق اام  )29الرام ااي إىل منا ااة ال اار املعاص اار .بي ااد أهن ااا ل ظ ااإ اس ااتمرار
التحديات الا تعو بناء دولة دستورية قيقية.
 -99وأشااادت اململكااة املتحاادة بالتقاادم الاااي أ اارعمل النيجاار ن التصاادي للتحااديات األمنيااة
واإلنسااانية .و /ااإ النيجاار علااي ضااما محايااة قااو اإلنسااا ل ساايما ملاان يلتمسااو اللجااوء.
ور ّ ب ااإ بتوقي اال النيج اار إع ااال جب اال ال اول ااة و /ت اال عل ااي أ يكف اال ع اادم تع اارض الص ااحفيني
واملنظمات غري احلكومية للتقييد أو التحارش أو ال تجااع باال موجاب ن إطاار عملهام .ودعاإ
النيجر إىل وضل د للممارسات التقليدية الا تستهدن النساء والبنات وريِّز ضد ن.
 -100وأش ااادت الولي ااات املتح اادة األمريكي ااة ه ااود النيج اار ن س اابيل التص اادي للجماع ااات
اإلر ابية .ور َّ بإ مبراجعة سجل النيجر النت،ايب قُبيل النت،ابات القادمة .وأعرباإ عان قلقهاا
إعاء التقااارير الااا تفيااد بت ااييق احليااز السياسااي .وظلااإ منشااغلة إعاء اسااتمرار العبوديااة ول ظااإ
أ ظرون السجو ما عالإ تُشكل ديا.
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 -101ور َّ بااإ أوروغ اواي بتصااديق النيجاار علااي ال وتوكااول الختياااري لتفاقيااة منظمااة العماال
اجعإ
الدوليااة بشااو العماال اجلا ي ( 1930رقاام  )29الرامااي إىل منا ااة الاار املعاصاار .وشا َّ
النيجر علي تنفيا توصيات املقررة ا اصة املعنية بالر  .وأعربإ أوروغواي عان قلقهاا إعاء ارتفااع
وشجعإ النيجر علي تدعيم التدابري الرامياة إىل الق ااء علاي تلامل
نسبة الزواج املبكر والقسري
َّ
املمارسااات وعلااي تشااويل األع اااء التناساالية األن/ويااة كمااا دعتاال إىل مواءمااة تشاريعاتل احملليااة ماال
اتفاقية الق اء علي مجيل أشكال التمييز ضد املرأة.
 -102وأشااادت مجهوريااة فناازويال البوليفاريااة بالتقاادم احملاارع ن حااا الصااحة والتعلاايم وبتوعياال
كتااب حانيااة ن املاار لتني اإلعااداديتني األوىل وال/انيااة وبإنشاااء م اااعم مدرسااية لفائاادة الر اال
ووضل ا ة الس اتيجية لتوفري الغااء ن املدارس ألضعف األفراد.
 -103ودع ااإ عامبي ااا النيج اار إىل النظ اار ن س ااحب فظات اال عل ااي اتفاقي ااة الق اااء عل ااي مجي اال
أشكال التمييز ضد املرأة؛ ودمت الصكو الا َّ
صد عليها ن قانونل احمللاي ل سايما الصاكو
املتعلقة حبقو املرأة وال فل؛ واعتماد قوانني ملنا ة الر ؛ واختاذ ا وات الالعمة للق ااء علاي
تشويل األع اء التناسلية األن/وية .وعالوة علي ذلمل /إ عامبيا النيجر علي ت مني تشاريعاتل
تعريفاا للتمييااز ومواءمااة القااانو اجلنااائي ماال اتفاقيااة الق اااء علااي مجياال أشااكال التمييااز ضااد املارأة
والعهد الدو ا ا باحلقو املدنية والسياسية واتفاقية قو ال فل.
 -104وأشادت أفغانستا بإجراءات النيجر وتعهداتل ن حال تعزياز قاو اإلنساا ومحايتهاا
وفقا لاللتزامات الدولية .ور بإ كالمل بالتقدم الكبري احملرع ن حال رية التعبري وبتوقيال رئايق
النيجر إعال جبل ال اولة الاي ُُييز للصحفيني هتارسة مهامهم حبرية.
 -105و نااوت اجلزائاار النيجاار علااي التقاادم الكبااري الاااي أ اارعمل ن تنفيااا توصاايا ا املقدمااة ن
جولة الستعراض األوىل الا قبلاإ فيهاا النيجار  110توصاية مان أصال  112توصايةا .ور َّ باإ
اجلزائر باالنيجر بصافتل أول بلاد يوقِّال ال وتوكاول الختيااري لتفاقياة منظماة العمال الدولياة بشاو
اجعإ اجلزائاار النيجاار
العماال اجلا ي ( 1930رقاام  )29الرامااي إىل منا ااة الاار املعاصاار .وشا َّ
علي مواصلة جهودمل ن سبيل مكافحة الزواج املبكر.
 -106ول ظ ااإ أنغ ااول بتق اادير أ النيج اار واص اال جه ااودمل الرامي ااة إىل س ااني ا ا ا ام ق ااو
اإلنسا وخاصة ن سيا تشريعاتل احمللية .ور َّ بإ أنغول خب اة العمال املتعلقاة بتنفياا توصايات
اجلولة األوىل .وأشارت أنغول أي ا إىل اعتماد أ كام دستورية ظر مجيل أشكال الار والجتاار
بالبشر.
 -107ور َّ بااإ األرجنتااني بان اامام النيجاار إىل التفاقيااة الدوليااة حلمايااة مجياال األشاا،ا ماان
الختفاااء القسااري وال وتوكااول الختياااري لتفاقيااة منا ااة التعااايب .وأشااارت أي ا ا إىل جهااود
النيج اار ن س اابيل التص اادي لنت ااائت الص اادامات ب ااني مجاع ااة بوك ااو ارام اإلر ابي ااة وق اوات ال اادفاع
واألمن.
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 -108وأعربإ أرمينيا عن تقادير ا لل ،اط والسا اتيجيات والا امت املتعلقاة بالتنمياة الصاحية
وبالتزام النيجر باحلفاه علي سياسة الباب املفتوح أمام الالجدني .وأشارت أرمينيا إىل التحديات
اجعإ أرميني ااا
املتصاالة مبكافحااة الجتااار بالبشاار والتص اادي حلااالت عواج األطفااال املتعااددة .وشا َّ
النيجر علي إعادة النظر ن فظاتل علاي الك/اري مان الصاكو الدولياة الاا وقعهاا وصاد عليهاا
ن حال قو اإلنسا .
 -109وأعربإ أس اليا عن قلقها إعاء التقاارير املتعلقاة بتعاايب احملتجازين املتهماني بال الوع ن
أنش ا ة إر ابيااة وإساااءة معاااملتهم .وأشااارت إىل الوقااف الفعلااي لتنفي اا عقوبااة اإلعاادام .بيااد أهنااا
أعربإ عن أسفها أل امل العقوبة تظال جازءا مان قاانو العقوباات .وأعرباإ أسا اليا أي اا عان
انشااغاوا إعاء التقااارير املتعلقااة بااالعنف بالنساااء مبااا فياال تشااويل األع اااء التناساالية األن/ويااة وإعاء
استمرار العبودية.
 -110ور ب ااإ أذربيج ااا بالتص ااديق عل ااي ال وتوك ااول الختي اااري لتفاقي ااة منا ااة التع ااايب
وال وتوكااول الختياااري لتفاقيااة قااو ال فاال بشااو اش ا ا األطفااال ن املناععااات املساالحة
واعتماد قانو ملكافحة الجتار بالبشار وقاانو لررياان وقاانو بشاو املياامل .وأشاادت أذربيجاا
بتعاو النيجر مل نليات قو اإلنسا وسل إ ال وء علي توجيل دعوة دائمة إىل اإلجراءات
ا اصة ور َّ بإ بنظام احلصص املن بق علي النساء ن الوظائف النت،ابية والوظيفة العامة.
 -111ور َّ ب ا ااإ بلجيك ا ااا بال ا اادعوة الدائم ا ااة ال ا ااا وجهه ا ااا النيج ا اار إىل اإلجا ا اراءات ا اص ا ااة ن
عااام  2012وبتص ااديقل م ا خرا عل ااي التفاقيااة الدولي اة حلمايااة مجي اال األشاا،ا م اان الختف اااء
القسري وتصاديقل علاي نظاام روماا األساساي وإدخاال ماا يساتتبل ذلامل مان تعاديالت ن قاانو
العقوب ااات .وأعرب ااإ بلجيك ااا ع اان تق اادير ا لوق ااف العم اال بعقوب ااة اإلع اادام وق ارار النيج اار اعتم اااد
مشااروع القااانو املتعلااق بالن اامام إىل ال توكااول الختياااري ال/ااان امللحااق بالعهااد الاادو ا ااا
باااحلقو املدنيااة والسياسااية .وأعربااإ بلجيكااا عاان انشااغاوا إعاء تااد ور احلالااة األمنيااة ماان ج اراء
اجعإ بلجيك ااا النيج اار عل ااي ض ااما اس ااتقالل الس اال ات
جم ااات اجلماع ااات اإلر ابي ااة .وش ا َّ
الق ائية.
 -112ور َّ بإ بنن علي وجل التحديد باعتماد قوانني متنوعاة ن حاالت م/ال احليااة السياساية
واحلريات الفردية ومحاية ال فل وإقامة العدل .ور َّ بإ بانن باعتمااد تادابري بشاو احلاق ن التعلايم
اجعإ باانن النيجاار علااي مواصاالة محااالت التوعيااة هباادن
واحلااق ن الغااااء واحلااق ن الصااحة .وشا َّ
ضما إكمال العملياات التشاريعية املف اية إىل إلغااء عقوباة اإلعادام .و /اإ بانن اجملتمال الادو
علي دعم جهود النيجر ن حال قو اإلنسا والتنمية.
 -113ور َّ بااإ بوتس اوانا باعتماااد خ ااة عماال اللجنااة الوطنيااة املعنيااة بتنساايق مكافحااة الجتااار
اجعإ النيجار علاي
بالبشر علاي مادع الفا ة  2019-2014وبالتادابري التشاريعية املت،ااة .وش َّ
أ يُنفا بالكامل إعال جبل ال اولة ويكفل التمتال حبرياة التعباري .وأشاارت بوتساوانا إىل التادابري
املت،اة فيما يتصل بالعنف بالنساء والبنات والزواج القسري واملبكر.
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 -114وأعربااإ ال اعياال عاان تقاادير ا لتوجياال النيجاار دعااوة دائمااة إىل اإلجاراءات ا اصااة عماالا
بتوصااية ال اعياال ن الس اتعراض الاادوري الشااامل .وأعربااإ ال اعياال عاان تفاموااا بالتقاادم احملاارع ن
توفري األمن الغاائي باعتماد مبادرة  3Nوتنفيا ا .واعت ت أ جهود مكافحة العناف بالنسااء
والبنات تاج إىل املزيد من التدعيم.
 -115وأقاارت بوركينااا فاسااو بالتحااديات األمنيااة والبيديااة الااا يواجههااا النيجاار .ور َّ بااإ بالتقاادم
ن الن امام إىل الصاكو الدولياة حلقااو اإلنساا  .وناشادت بوركيناا فاسااو اجملتمال الادو دعاام
النيجر بالكامل ن ربل علي اإلر اب.
 -116ونو إ بوروندي بتوجيل دعوة دائمة إىل اإلجراءات ا اصة لتمكينها من عياارة النيجار.
و ناوت بوروناادي النيجاار علااي اعتماااد خ ااة العمال الوطنيااة حلقااو اإلنسااا وبرنااامت الت/قيااف ن
حال املواطنة و قاو اإلنساا  .ور َّ باإ بورونادي بإنشااء جلناة وطنياة حلقاو اإلنساا  .وأشاارت
إىل اعتماد سياسة وطنية للحماية الجتماعية وإطار تنظيمي لتحسني رعاية املسنني واألش،ا
ذوي اإلعاقة.
 -117وأش ااادت كن اادا ب ااالنيجر مل ااا اخت ااامل م اان إجا اراءات ن س اابيل منا ااة ال اار من ااا جول ااة
الستعراض األوىل .ور َّ بإ بتوقيال إعاال جبال ال اولاة .بياد أهناا أعرباإ عان قلقهاا إعاء التقاارير
املتعلقااة بزيااادة ااالت توقيااف الصااحفيني والنش ا اء .و /ااإ كناادا النيجاار علااي اعتماااد تاادابري
حلماية رية الرأي والتعبري والتجمل السلمي وتكوين اجلمعيات.
 -118وأش اااد اجلب اال األس ااود ب ااالنيجر مل ااا اخت ااامل م اان جه ااود ن س اابيل تعزي ااز اإلط ااار امل سس ااي
والس اتيجي حلقو اإلنسا خاصة فيما يتعلق مبنال العناف اجلنساي ومحاياة ال احايا .ول اا
اجلباال األسااود أي اا إ اراع تقاادم ن حااا التعلاايم والصااحة .بيااد أناال أعاارب عاان قلقاال إعاء الجتااار
باألطف ااال وعم اال األطف ااال .وط اارح أس اادلة بش ااو اإلجا اراءات املت ،اااة ل ااما مال ق ااة اجلن اااة
ومعاقبتهم.
 -119وأشااادت شاايلي باعتماااد ل اوائا هباادن تعزيااز اإلطااار امل سسااي ن النيجاار م/اال اعتماااد
خ ااة العم اال الوطني ااة لتنفي ااا توص اايات الس ااتعراض ال اادوري الش ااامل وتوجي اال دع ااوة دائم ااة إىل
اإلجاراءات ا اصااة .وأشااارت شايلي إىل التحااديات املتبقيااة ن حااالت ارباة الفقاار ومحايااة البيدااة
ومكافحة التصحر وتوفري األمن الغاائي.

ثانيا -االستنتاجات و/أو

التوصيات**

 -120نظر النيجر في التوصيات المقدمة أثنااء الحاوار التفاعلي/المعروضاة أدناا وأعار
عن تأييد لها:
__________

**
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التصااديق علااا االتفاديااة الدوليااة لحمايااة جمي ا ا ا ا
1-120
االختفاء القسري (غانا)؛

ماان

التصااديق علااا االتفادي ااة الدوليااة لحمايااة حق ااوق جمي ا العم ااا
2-120
المهاجرين وأفراد أسرهم (الكونغو)؛
التصديق علا البروتوكو االختياري التفادية حقوق الطفل بشاأن
3-120
ا تراك ا طفا في المنازعات المسلحة (إسبانيا)؛
توديا ا البروتوكا ااو االختيا اااري التفاديا ااة حقا ااوق الطفا اال المتعلا ااق
4-120
بإجراء تقديم البالغات والتصديق عليه ( يلي)؛
تودي ا ا البروتوكا ااو االختيا اااري الثا اااني الملحا ااق بالعها ااد الا اادولي
5-120
ال ااا بااالحقوق المدنيااة والسياسااية والتص اديق عليااه بهاادق القناااء نهالي اا علااا
عقوبة اإلعدام في البلد ( يلي)؛
التص ااديق عل ااا البروتوك ااو االختي اااري الث اااني ب ااالملحق بالعه ااد
6-120
الاادولي ال ااا بااالحقوق المدنيااة والسياسااية والهااادق إلااا إلغاااء عقوبااة اإلعاادام
(الجبل ا سود) (النرويج)؛
7-120
الاادولي ال ااا
(فرنسا)؛

االننا اامام إلا ااا البروتوكا ااو االختيا اااري الثا اااني الملحا ااق بالعها ااد
بااالحقوق المدنيااة والسياسااية والهااادق إلااا إلغاااء عقوبااة اإلعاادام

النظاار فااي التصااديق علااا البروتوكااو االختياااري الثاااني الملح اق
8-120
بالعهد الدولي ال ا بالحقوق المدنية والسياسية (إيطاليا)؛
اس اات ناق عملي ااة التص ااديق عل ااا البروتوك ااو االختي اااري الثا اااني
9-120
الملحااق بالعهااد الاادولي ال ااا بااالحقوق المدنيااة والسياسااية بغيااة القناااء نهالي ا ا
علا عقوبة اإلعدام (لكسمبرغ)؛
إكم ااا إجا اراءات التص ااديق عل ااا البروتوك ااو االختي اااري الث اااني
10-120
الملحق بالعهد الدولي ال ا بالحقوق المدنية والسياسية (إسبانيا)؛
االنتهاااء فااي أداار وداان ممكاان ماان العمليااة الداخليااة المتصاالة
11-120
باالنن اامام إل ااا البروتوك ااو االختي اااري الث اااني الملح ااق بالعه ااد ال اادولي ال ااا
بالحقوق المدنية والسياسية والهادق إلا إلغاء عقوبة اإلعدام (أوروغواي)؛
إكم ااا التصا ااديق علا ااا البروتوكا ااو االختيا اااري الثا اااني الملحا ااق
12-120
بالعه ااد ال اادولي ال ااا ب ااالحقوق المدني ااة والسياس ااية ف ااي أد اار ود اان ممك اان؛
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وات اذ جمي التدابير التشريعية الالزمة لتأكيد إلغاء عقوبة اإلعدام ،بما فاي ذلا
إلغاؤها من التشريعات المحلية (بلجيكا)؛
مواءم ااة تشا اريعاته الوطني ااة ما ا نظ ااام روم ااا ا ساس ااي للمحكم ااة
13-120
الجنالي ااة الدولي ااة ،واإلسا اراع ف ااي عملي ااة الموافق ااة عل ااا مش ااروع الق ااانون المتعل ااق
باالنن اامام إل ااا البروتوك ااو االختي اااري الث اااني الملح ااق بالعه ااد ال اادولي ال ااا
بالحقوق المدنية والسياسية ،والقناء من ثم علا عقوبة اإلعدام (كوستاريكا)؛
إلغاااء التحفظااات علااا الصااكوك ا ساسااية لحقااوق اإلنسااان بمااا
14-120
فيهااا اتفاديااة مناهنااة التعااييب ،واالتفاديااة الدوليااة للقناااء علااا جمي ا أ ااكا
التميي ااز العنص ااري ،واتفادي ااة القن اااء عل ااا جميا ا أ ااكا التميي ااز ض ااد الما ارأة،
واالتفاديا ااة الدوليا ااة لحمايا ااة حقا ااوق جمي ا ا العما ااا المها اااجرين وأف ا اراد أسا اارهم
(سيراليون)؛
سحب تحفظاته علا اتفادية القنااء علاا جميا أ اكا التميياز
15-120
ضد المرأة ودمج جمي أحكام هي االتفادية في القانون الوطني (لكسمبرغ)؛
سحب تحفظاته علا اتفادية القنااء علاا جميا أ اكا التميياز
16-120
ضد المرأة والتصديق علا بروتوكو مابوتو لنمان حقوق المرأة (النرويج)؛
سحب تحفظاته علا اتفادية القنااء علاا جميا أ اكا التميياز
17-120
ضد المرأة (كندا)؛
سحب تحفظاته علا اتفادية القنااء علاا جميا أ اكا التميياز
18-120
ضد المرأة ،علا النحو الموصا به سابقا (سلوفينيا)؛
اعتم اااد جميا ا الت اادابير الالزم ااة لس ااحب تحفظات ااه عل ااا اتفادي ااة
19-120
القناء علا جمي أ كا التمييز ضد المرأة (بنما)؛
بي جهود في سبيل سحب تحفظات البلد علا اتفادياة القنااء
20-120
علا جمي أ كا التمييز ضد المرأة (جنو أفريقيا)؛
ب ااي جميا ا الجه ااود الالزم ااة لس ااحب التحفظ ااات عل ااا اتفادي ااة
21-120
القناء علا جمي أ كا التمييز ضد المرأة (توغو)؛
اإلسراع فاي عملياة ساحب التحفظاات علاا اتفادياة القنااء علاا
22-120
جمي أ كا التمييز ضد المرأة (تونس)؛
اإلس اراع فااي سااحب تحفظاتااه علااا اتفاديااة القناااء علااا جمي ا
23-120
أ ااكا التمييااز ضااد الم ارأة ،دصااد امتثااا أحكااام االتفاديااة امتثاااالا تام اا ،واعتماااد
خطط وبرامج للقناء علا جمي أ كا التمييز ضد المرأة ( يلي)؛
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النظاار فااي التصااديق علااا اتفاديااة من ا جريمااة اإلبااادة الجماعيااة
24-120
والمعادبة عليها (كوت ديفوار)؛
25-120
عليها (أرمينيا)؛

االنن اامام إل ااا اتفادي ااة منا ا جريم ااة اإلب ااادة الجماعي ااة والمعادب ااة

االننا اامام إلا ااا اتفاديا ااة عا اادم تقا ااادم ج ا ارالم الحا اار والج ا ارالم
26-120
المرتكبة ضد اإلنسانية (غانا)؛
النظ اار ف ااي التص ااديق عل ااا اتفادي ااة منظم ااة العم اال الدولي ااة بش ااأن
27-120
العما المنزليين( )189(2011 ،الفلبين)؛
وض أطر معيارية للمسااعدة علاا دماج صاكوك حقاوق اإلنساان
28-120
المصدق عليها في القانون المحلي (سيراليون)؛
ات اذ جمي التدابير الالزمة لمواءماة تشاريعاته بالكامال ما نظاام
29-120
روم ااا ا ساس ااي والس ااما عل ااا وج ااه ال ص ااو بالتع اااون الكام اال ما ا المحكم ااة
الجنالية الدولية (بلجيكا)؛
مبا اارة التاادابير الداخليااة الالزمااة للوفاااء بااللتزامااات النابعااة ماان
30-120
البروتوكا ااو االختيا اااري الملحا ااق بالعها ااد الا اادولي ال ا ااا با ااالحقوق االدتصا ااادية
واالجتماعية والثقافية (البرتغا )؛
ضاامان الحاازم فااي تنفيااي تش اريعاته فااي القطاعااات الرليسااية التااي
31-120
تاارثر فااي التمت ا بحقااوق اإلنسااان مثاال دطاعااات التعلاايم والصااحة وحقااوق الم ارأة
والطفل والبي ة والوصو إلا العدالة (بوركينا فاسو)؛
مواءم ااة الق ااوانين الوطني ااة ما ا اللا اوالح الدولي ااة المتعلق ااة بحق ااوق
32-120
المرأة والطفل (أوكرانيا)؛
اعتماااد د ااانون أس اارة يكفاال المس اااواة ف ااي الحقااوق ب ااين الرج ااا
33-120
والنساء ويحمي البنات من الزواج القسري والمبكر (الدانمرك)؛
34-120

اعتماد دانون لألسرة (الجزالر)؛

منا ا ال اازواج المبك اار وزواج ا طف ااا وال اازواج القس ااري باعتم اااد
35-120
د ااانون يعتب اار س اان الثامن ااة عش اارة س اان ا دني ااا لل اازواج وإنف اااذ ذلا ا الق ااانون بفعالي ااة
(ألمانيا)؛
رف السن القانونية الدنيا لزواج البنات وبلاورة وتنفياي اساتراتيجية
36-120
اااملة ومنس ااقة للقن اااء عل ااا زواج ا طف ااا وال اازواج المبك اار وال اازواج القس ااري
ولتوفير الدعم للبنات والمراهقات المتزوجات (إيطاليا)؛
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37-120
(إسبانيا)؛

اعتماد تشاريعات وطنياة تحظار الازواج القساري للقصار فاي البلاد

38-120
(أوكرانيا)؛

اعتماد حظار داانوني للازواج المبكار والقساري ولممارساة الواهاياا

وض وإنفاذ دوانين وسياسات تجرم المتورطين في زواج ا طفا
39-120
والزواج المبكر والقسري وتساعد علا من تل الزيجات (كندا)؛
40-120
(الجبل ا سود)؛

اعتما اااد دا ااانون يحما ااي القصا اار ما اان الا اازواج المبكا اار والقسا ااري

مواصا االة جها ااود الراميا ااة إلا ااا تعزيا ااز اللجنا ااة الوطنيا ااة لحقا ااوق
41-120
اإلنسا ااان ،وفق ا اا لمبا ااادش با اااريس ،وبمشا اااركة المجتم ا ا الما اادني مشا اااركة كاملا ااة
(إندونيسيا)؛
ات اااذ الت اادابير الالزم ااة لن اامان تواف ااق اللجن ااة الوطني ااة لحق ااوق
42-120
اإلنسان م مبادش باريس ( يلي)؛
تعزيز نظامه الداخلي لرصد حقوق اإلنساان بالشاروع فاي العملياة
43-120
الرامية إلا اعتماد اللجنة الوطنية لحقاوق اإلنساان ضامن الف اة ألاف وفقاا لمباادش
باريس (البرتغا )؛
زيااادة المااوارد البش ارية والماليااة المتاحااة للجنااة الوطنيااة لحقااوق
44-120
اإلنسااان كااي يتساانا اعتمادهااا ضاامن الف ااة ألااف ماان دباال لجنااة التنساايق الدوليااة
للمرسسات الوطنية لتعزيز وحماية حقوق اإلنسان (السنغا )؛
تزويااد اللجنااة الوطنيااة لحقااوق اإلنسااان بمااا يكفااي ماان المااوارد
45-120
لتمكينها من أداء واليتها وفق ا لمبادش باريس (تونس)؛
إنشاااء مرسسااة مسااتقلة ومت صصااة للتحقيااق فااي أي ادعاااءات
46-120
تتعلق بانتهاكات حقوق اإلنسان (أفغانستان)؛
وض نظام رصد لتنفيي التوصيات المقبولة في جولاة االساتعراض
47-120
الدوري الشامل السابقة وضمان التنفيي (كوستاريكا)؛
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48-120
(العراق)؛

تعزيا ااز مبا ااادش سا اايادة القا ااانون وحقا ااوق اإلنسا ااان فا ااي المجتم ا ا

49-120
(باكستان)؛

المن ااي ف ااي تنفي ااي السياس ااة الوطني ااة للعدال ااة وحق ااوق اإلنس ااان
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مواصلة التعاون م المجتم الدولي في سبيل تعزيز الديمقراطياة
50-120
والتنمية االجتماعية وفقا لمبادش حقوق اإلنسان (العراق)؛
مواصا االة جها ااود الراميا ااة إلا ااا تعزيا ااز وحمايا ااة حقا ااوق ا طفا ااا
51-120
وا ا ذوي اإلعادة (جمهورية إيران اإلسالمية)؛
تحس ااين دم ااج ااواغل المس اانين وا ا ا ا
52-120
السياسات العامة (السنغا )؛

ذوي اإلعاد ااة ف ااي

المنااي فااي التقيااد بمعااايير والتزامااات حقااوق اإلنسااان واحترامهااا
53-120
في سياق عمليات محاربة اإلرها (الفلبين)؛
ات اااذ التاادابير الالزمااة لحمايااة ضااحايا بوكااو ح ارام والجماعااات
54-120
اإلرهابية ،ال سيما ا طفا (مصر)؛
55-120
المنااي فااي ات اااذ تاادابير فعالااة لمحاربااة اإلرهااا باعتبااار ساابب ا
في حدوث تجاوزات خطيرة لحقوق اإلنسان في البلد (إثيوبيا)؛
مواصا االة تعزيا ااز الجها ااود الوطنيا ااة الراميا ااة إلا ااا مرادبا ااة الحا اادود
56-120
ومكافحااة االتجااار بالبشاار وتهريااب الم اادرات وكاايل ا نشااطة اإلرهابيااة التااي
تنطل بها جماعة بوكو حرام علا الحادود ومواصالة التنسايق الفعاا ما البلادان
المجاورة في هيا الصدد (ليبيا)؛
تنفيااي القااوانين المعتماادة وبااي جهااود منسااقة ماان أجاال محاربااة
57-120
التطرق القالم علا استعما العنف وا عما اإلرهابية (ماليزيا)؛
58-120

تشجي الجهود المبيولة في سبيل محاربة اإلرها (العراق)؛

مواصا االة التزاما ااه بمحاربا ااة اإلرها ااا  ،بمعيا ااة بلا اادان أخا اار فا ااي
59-120
المنطقة (نيكاراغوا)؛
مواصاالة عملااه م ا اليااات ا ماام المتحاادة لحقااوق اإلنسااان ماان
60-120
أجل تعزيز حقوق اإلنسان وحمايتها (أذربيجان)؛
مواصا االة العما اال م ا ا ا ااركاله اإلدليميا ااين والا اادوليين ما اان أجا اال
61-120
الحصو علا المساعدة التقنية وغيرها من أ كا المساعدة علا الوفاء الكامال
بالتزاماته بموجب معاهدات حقوق اإلنسان (الفلبين)؛
تقااديم التقااارير التااي تااأخر تقااديمها إلااا هي ااات معاهاادات ا ماام
62-120
المتحدة المعنية (سيراليون)؛
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المبااادرة دون المزيااد ماان التااأخير إلااا تقااديم تقرياار ا ولااي إلااا
63-120
لجنة مناهنة التعييب (الدانمرك)؛
ات اااذ تاادابير لتنفيااي أحكااام اتفاديااة القن ااء علااا جمي ا أ ااكا
64-120
التمييااز ضااد المارأة واتفاديااة حقااوق الطفاال تنفياايا فعاااالا بااإيالء عنايااة خاصااة لمباادأ
عدم التمييز (ناميبيا)؛
65-120
ضدها (الصين)؛

بااي جهااود نشااطة لتعزيااز حقااوق الم ارأة والقناااء علااا التمييااز

ات اااذ المزيااد ماان التاادابير ماان أجاال تحسااين تشاريعاته وسياساااته
66-120
وممارساته المتعلقة بالمساواة بين الجنسين وبمن العناف الجنسااني والتصادي لاه
(البرتغا )؛
االرتقاء ،بواسطة التشريعات والسياسات والبرامج ،بجهاود تعزياز
67-120
حقوق المرأة وحمايتها من التعرض ي كل من أ كا الرق واإليياء (ماليزيا)؛
اسااتعراض التش اريعات بهاادق إلغااء ا حكااام التااي دااد تضميااز ضااد
68-120
النساااء والبنااات ومواءمتهااا م ا اتفاديااة القناااء علااا جمي ا أ ااكا التمييااز ضااد
المرأة (المكسي )؛
إلغاااء جمي ا القواعااد/المعايير التااي تضميااز ضااد النساااء ،وسااحب
69-120
جمي ا التحفظااات علااا اتفاديااة القناااء علااا جمي ا أ ااكا التمييااز ضااد الم ارأة،
وتعزيز المساواة بين الجنسين ،باعتماد برامج إلذكاء الوعي العام (فرنسا)؛
تعزيز جهود الرامية إلا القناء علا جمي أ اكا التميياز ضاد
70-120
الم ارأة وسااحب تحفظاتااه علااا اتفاديااة القناااء علااا جمي ا أ ااكا التمييااز ضااد
المرأة (البرتغا )؛
تكثيااف جهااود الراميااة إلااا مكافحااة جميا أ اكا التمييااز ضااد
71-120
المرأة ،وذل بسبل منها علا وجه التحديد إعادة النظر في تحفظاته علا اتفادية
القن اااء عل ااا جميا ا أ ااكا التميي ااز ض ااد الما ارأة بغي ااة س ااحب تلا ا التحفظ ااات
(البرازيل)؛
تنظايم حملاة توعياة وتثقياف بهاادق إزالاة جميا العقباات الثقافيااة
72-120
االجتماعية التي تعوق التمت الكامل بحقوق المرأة (أنغوال)؛
تدعيم التدابير الرامياة إلاا مكافحاة التميياز ضاد النسااء والبناات
73-120
بسبل منها تحديدا حظر الزواج المبكر أو القسري (ا رجنتين)؛
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المني في تكثيف جهود الرامية إلا تشجي تمكين المارأة عان
74-120
طريق بناء القدرات والتدريب علا مراعاة البعاد الجنسااني وأنشاطة التوعياة العاماة
(أذربيجان)؛
75-120
(كوبا)؛

تاادعيم أنشااطة توعيااة النساااء وتاادريبهن علااا المهااارات القياديااة

76-120
(سلوفينيا)؛

إلغا اااء عقوبا ااة اإلعا اادام رسا ااميا علا ااا النحا ااو الموصا ااا با ااه سا ااابقا

77-120

إلغاء عقوبة اإلعدام ،رغم العقبات (جيبوتي)؛

إلغاء عقوبة اإلعدام والتصديق علا البروتوكاو االختيااري الثااني
78-120
الملحق بالعهد الدولي ال ا بالحقوق المدنية والسياسية (البرتغا )؛
إلغاء عقوبة اإلعادام باالننامام إلاا البروتوكاو االختيااري الثااني
79-120
الملحااق بالعهااد الاادولي ال ااا بااالحقوق المدنيااة والسياسااية والهااادق إلااا إلغااء
عقوبااة اإلع اادام ،واإلبقاااء عل ااا الودااف الفعل ااي لتنفيااي تلا ا العقوبااات إل ااا ح ااين
التصديق علا البروتوكو (جورجيا)؛
إلغاااء عقوبااة اإلعاادام ماان دااانون العقوبااات بغيااة التصااديق عل ااا
80-120
البروتوكااو االختياااري الثاااني الملحااق بالعهااد الاادولي ال ااا بااالحقوق المدنيااة
والسياسية (أستراليا)؛
النظاار فااي ات اااذ تاادابير بهاادق فاارض ودااف فعلااي ودااانوني علااا
81-120
تنفيي عقوبة اإلعدام (ناميبيا)؛
82-120

مواصلة الجهود الرامية إلا إلغاء عقوبة اإلعدام (جنو أفريقيا)؛

83-120
(توغو)؛

اإلسراع ددر اإلمكان فاي اإلجاراء المتعلاق بإلغااء عقوباة اإلعادام

84-120

سن القانون المتعلق بإلغاء عقوبة اإلعدام (أوكرانيا)؛

اعتماااد نااا فااي دااانون العقوبااات يضجاارم المتااورطين فااي أعمااا
85-120
التعااييب وإنشاااء اليااة وداليااة وطنيااة وفق اا للبروتوكااو االختياااري التفاديااة مناهنااة
التعييب (فرنسا)؛
86-120
87-120
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88-120
(أوكرانيا)؛

إنش ا اااء الي ا ااة مس ا ااتقلة وطني ا ااة تضعن ا ااا بتفت ا ااي

مراك ا ااز االحتج ا اااز

استعراض ظروق الحبس في م تلف مرافق االحتجاز الموجاودة
89-120
في البلد وتنفيي خطة لمعالجة االكتظاظ (الواليات المتحدة ا مريكية)؛
90-120

إزالة االكتظاظ في السجون (أوكرانيا)؛

تدعيم التشريعات والسياسات المتعلقاة بالمسااواة باين الجنساين
91-120
ومن العنف الجنساني والمعادبة عليه (كوت ديفوار)؛
تكثيااف الجهااود الراميااة إلااا من ا العنااف الجنسااي والجنساااني،
92-120
ال ساايما فيمااا يتعلااق بالف ااات المعرضااة لل طاار كالبن ااات الالج ااات ،والحااد م اان
انعدام المساواة بين الجنسين باإلسراع في تحسين التشريعات والبارامج التعليمياة
(كوستاريكا)؛
تعزي ااز الجه ااود الرامي ااة إل ااا حماي ااة النس اااء والبن ااات م اان جميا ا
93-120
أ اكا العناف وتنفياي اسااتراتيجية للقنااء علاا الممارسااات الثقافياة السالبية التااي
تضنر بالنساء وتضميز ضدهن (أستراليا)؛
ت اادعيم الق ااوانين المتعلق ااة بحماي ااة حق ااوق الما ارأة بغي ااة التص اادي
94-120
بفعالية للعنف بالمرأة ،بما فيه العنف الجنسي وتشاويه ا عنااء التناسالية ا نثوياة
(بوتسوانا)؛
95-120

إلغاء ممارسة تشويه ا عناء التناسلية ا نثوية (الكونغو)؛

تنفي ا اي حما ااالت للتوعيا ااة بحقا ااوق الم ا ارأة ،تها اادق تحديا اادا إلا ااا
96-120
القناء علا تشويه ا عناء التناسلية ا نثوية (جورجيا)؛
تكثيااف الجهااود الراميااة إلااا القناااء كلي اا علااا تشااويه ا عناااء
97-120
التناس االية ا نثوي ااة بس اابل منه ااا تش ااجي أنش ااطة التوعي ااة والتثقي ااف ال س اايما تلا ا
الموجهة إلا زعماء المجتمعات المحلية والعاملين في دطاع الصحة (إيطاليا)؛
القن اااء عل ااا جميا ا الممارس ااات الن ااارة مث اال تش ااويه ا عن اااء
98-120
التناساالية ا نثويااة والاازواج المبكاار أو القسااري ،وات اااذ التاادابير الالزمااة لناامان
حماية ا والد والبنات حماية تامة (المكسي )؛
المني في ات ااذ تادابير مان أجال القنااء علاا تشاويه ا عنااء
99-120
التناسلية ا نثوية (جنو السودان)؛
 100-120حظ اار الممارس ااات الن ااارة كتش ااويه ا عن اااء التناس االية ا نثوي ااة
وممارسة الواهايا أو الزواج ب امسة الستعبادها جنسيا (إسبانيا)؛
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 101-120تكثيف جهود التوعية الموجهة إلاا الزعمااء التقلياديين والادينيين
بغيااة التقيبااد بص ارامة بااالحظر المفااروض علااا تشااويه ا عناااء التناساالية ا نثوي ااة
(أوكرانيا)؛
 102-120وضا ا وتنفي ااي اس ااتراتيجية للقن اااء عل ااا الممارس ااات التقليدي ااة
النااارة كتشااويه ا عناااء التناساالية ا نثويااة ،والاازواج المبكاار والقسااري ،وممارسااة
الواهاي ااا ،وتغيي اار القوال ااب النمطي ااة التقليدي ااة الت ااي تضن اار بالنس اااء وتمي ااز ض اادهن
(المملكة المتحدة لبريطانيا العظما وايرلندا الشمالية)؛
 103-120مواصاالة عمليااة التثقيااف ونشاار المعلومااات وإذكاااء وعااي ا ساار
والزعم اااء المحلي ااين والمجتما ا الم اادني وجميا ا الجه ااات الفاعل ااة المعني ااة ،بغي ااة
القناء علا ما يضعرق بممارسة "الواهايا" أو الزوجة ال امسة (أوروغواي)؛
104-120

وض استراتيجية وطنية لمناهنة جمي أ كا الرق (مصر)؛

 105-120ات اذ تدابير أكثر نشاط ا من أجال إلغااء جميا أ اكا الارق فاي
الواد العملي (جورجيا)؛
 106-120إعا ااادة النظا اار فا ااي القا ااانون  25/2003الما اارر  23حزي ا اران/
يونيه  2003بهدق توفير السبل المناسبة للقناء أخيرا علا جمي أ كا الرق
واإلسراع في اعتماد خطط عمل وطنية في هيا الصدد (لكسمبرغ)؛
 107-120ضمان التنفيي الفعا للتشريعات المعتمدة من أجل القناء علا
جمي ا أ ااكا الاارق ومقاضاااة الجناااة وضاامان وصااو النااحايا فعلي اا إلااا العدالااة
(إيطاليا)؛
 108-120اعتماد وتنفيي تدابير محددة الهدق مان أجال التصادي سابا
الرق ا ساسية بما فيها الفقر وانعدام المساواة والقواعد العرفية (إيطاليا)؛
 109-120اعتماااد خطااة وطنيااة طويلااة ا مااد يشااارك فيهااا المجتم ا الماادني
والمجتمعات المحلياة وتهادق إلاا الحاد مان ممارساة الارق التقليدياة فاي صافوق
جماعات إثنية معينة وتجنبب استمرار هي الظاهرة لد ا جياا المقبلاة والقنااء
عليها نهالي ا (أوروغواي)؛
 110-120مواص االة جه ااود الرامي ااة إل ااا مناهن ااة ال اارق واالتج ااار بالبش اار،
وتعزيز ثقافة االحترام والمساواة والتسامح (نيكاراغوا)؛
 111-120إج اراء دراس اة دطريااة بشااأن مااد تفشااي العبوديااة والممارسااات
الشبيهة بها بالتعاون م الجهات المعنية الوطنية والدولية (النرويج)؛
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 112-120بن اااء د اادرات م ااوظفي إنف اااذ الق ااانون وتفت ااي العم اال م اان أج اال
مناهنة الممارسات االستعبادية بما فيها االستعباد الجنسي وإرغام ا طفاا علاا
التسو  ،وإعادة تأهيل النحايا وإدماجهم (الواليات المتحدة ا مريكية)؛
 113-120ات اذ إجراءات منسقة من أجل القناء علا العبودية بسبل منها
إنفاذ دانون مناهنة العبودية وضمان مقاضااة الفااعلين؛ وات ااذ تادابير لمنا الارق
وحماية النحايا وإعادة تأهيلهم؛ والتوعية بالطاب اإلجرامي للرق (أستراليا)؛
114-120
عليها (بنما)؛

ات اذ إجراءات فعالة لمن جمي أ كا الرق والتميياز والقنااء

 115-120ات اااذ الت اادابير الالزم ااة للقن اااء عل ااا عم اال ا طف ااا  ،وب اص ااة
التسو القسري (المكسي )؛
 116-120التعاون م جمي الشركاء االجتماعيين علا وض وتنفيي سياسة
املة ترمي إلا القناء تدريجي ا علا عمل ا طفا (بنما)؛

 117-120وداياة ا طفااا ماان م اااطر متنوعاة كااالعي فااي الشااوارع والعنااف
المنزلي واالتجاار با طفاا وعمال ا طفاا والنازاع المسالح واالساتغال الجنساي
(أوكرانيا)؛
118-120

تعزيز االستراتيجيات الوطنية لمكافحة عمل ا طفا (البرازيل)؛

 119-120مكافحااة االتجااار بالبشاار بمااا فيااه مشااكلة إرغااام ا طفااا علااا
التسو (جيبوتي)؛
 120-120ضا اامان التنفيا ااي الفعا ااا ل طا ااة العما اال الوطنيا ااة المعتما اادة فا ااي
عام  2014من أجل مكافحة االتجار بالبشار وماا يتصال باه مان جارالم ،بماا فيهاا
االستعباد (إيطاليا)؛
 121-120المني في تنفيي خطة العمل الوطنياة لمكافحاة االتجاار بالبشار،
التي اعتضمدت في عام ( 2014فرنسا)؛
 122-120المنااي فااي تعزيااز جهااود الراميااة إلااا تنفيااي خطااة العماال الوطنيااة
لمكافحة االتجار بالبشر وما يتصل به من جرالم ،بما فيهاا االساتعباد ،علاا ماد
الفترة ( 2019-2014إندونيسيا)؛
 123-120مواصا االة تا اادعيم تش ا اريعاته الوطنيا ااة لمكافحا ااة االتجا ااار بالبشا اار
(جمهورية إيران اإلسالمية)؛
124-120
(البرتغا )؛
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125-120
(المكسي )؛

ضمان وجود اليات لوصو أضعف ف اات المجتما إلاا العدالاة

 126-120ض اامان مقاض اااة أفا اراد د ااوات ا م اان المس اارولين ع اان انتهاك ااات
حقوق اإلنسان (فرنسا)؛
 127-120إج اراء تحقيقااات نزيهااة ومسااتقلة فااي ادعاااءات التعااييب وإساااءة
المعاملة وتسليم الجناة إلا العدالة (أستراليا)؛
 128-120ات اذ خطوات فاي سابيل إجاراء تحقيقاات ساريعة ونزيهاة و ااملة
وفعالة في ادعاءات حدوث انتهاكات للقانون الدولي لحقوق اإلنسان علا أيادي
وكاالت إنفاذ القانون ،بهدق تسليم جمي الجناة إلا العدالة (غانا)؛
 129-120تدعيم التدابير الرامياة إلاا ضامان التحقياق فاي انتهاكاات حقاوق
اإلنسان ومعادبة مرتكبيها وتوفير الجبر للنحايا (ا رجنتين)؛
 130-120تعزياز حماالت التوعياة وتادابير التكيّاف الرامياة إلاا القنااء علااا
زواج ا طفا والزواج المب ّكر والزواج القسري (سيراليون)؛
 131-120ات ا اااذ خطا ااوات صا ااو القنا اااء علا ااا زواج ا طفا ااا والا اازواج
المب ّكر والزواج القسري (أرمينيا)؛
 132-120ضا اامان القنا اااء الكاما اال علا ااا جمي ا ا أ ا ااكا الا اازواج المب ّكا اار
والقسري (بوتسوانا)؛
133-120
( يلي)؛

التقدم في القناء علا الزواج القسري والمب ّكر لاألوالد والبناات

 134-120احترام الحقوق في حرية التعبيار وحرياة تكاوين الجمعياات وحرياة
التجم وضمانها بالكامل ،خاصاة فاي ساياق التادابير المت اية مان أجال التصادي
ّ
للتطرق القالم علا استعما العنف واإلرها (سويسرا)؛
 135-120ضاامان االحت ارام الكاماال للحااق فااي حريااة التعبياار وحريااة وسااالط
تعرض الصحفيين ونشطاء المجتم المدني لجمي أ كا التح ّار
اإلعالم بمن ّ
واالحتجاز غير المعقو (المملكة المتحدة لبريطانيا العظما وايرلندا الشمالية)؛
 136-120احتا ارام حري ااة التعبي اار وحري ااة تك ااوين الجمعي ااات ،عل ااا الش اابكة
وخارجه ااا ،خاص ااة ف ااي س ااياق االس ااتعداد النت اب ااات ه اايا الع ااام ،واإلفا اراج ع اان
المعتقلين السياسيين (الواليات المتحدة ا مريكية)؛
 137-120حماية المدافعين عن حقاوق اإلنساان وضامان دادرتهم علاا أداء
التعرض للتحر والت ويف (ألمانيا)؛
عملهم دون ّ
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 138-120ات اااذ خط اوات لودااف جمي ا أ ااكا الت ويااف والتحاار التااي
يمارسها موظفو إنفاذ القانون تجا المدافعين عن حقوق اإلنسان (غانا)؛
 139-120ات اذ تدابير حازمة لنمان حرية المادافعين عان حقاوق اإلنساان
والنشطاء السلميين في التمت بحقودهم ا ساسية في مجاالت منهاا حرياة التعبيار
وحرية تكوين الجمعيات (النرويج)؛
140-120

اعتماد خطة عمل بشأن عمالة النساء والشبا (المغر )؛

141-120
(مصر)؛

تعزيز مشاركة النساء فاي مناصاب صان القارار وفاي ساوق العمال

 142-120مواصلة جهود في سبيل تحسين معيشة الساكان وتعزياز التنمياة
االدتصادية واالجتماعية (الصين)؛
 143-120المني فاي تنفياي بارامج للتنمياة االدتصاادية واالجتماعياة بهادق
محاربة الفقر (إثيوبيا)؛
 144-120مواص ا االة التق ا اادم ف ا ااي القن ا اااء عل ا ااا الفق ا اار ،بتنفي ا ااي سياس ا اااته
االجتماعية الحكيمة الرامياة إلاا تحساين معيشاة ساكانه ،ال سايما أضاعف ا فاراد
(جمهورية فنزويال البوليفارية)؛
145-120
الغياء (كوبا)؛

المني في تنفيي "مبادرة  "3Nمن أجل ضمان ممارسة الحق فاي

 146-120المني في تنفيي "مبادرة  "3Nمن أجال ضامان إعماا الحاق فاي
الغياء إعماالا كامالا (جنو أفريقيا)؛
 147-120التعا اااون م ا ا المجتم ا ا الا اادولي والب ا ارامج المت صصا ااة ا خا اار
التابعااة لألماام المتحاادة ماان أجاال ات اااذ تاادابير ملموسااة لناامان الحااق فااي الغااياء
الكافي (مدغشقر)؛
 148-120المني في إعما حق اإلنسان في الحصو علا الميا ومرافاق
الصرق الصحي إعماالا كامالا بتدعيم البنا ا ساسية العامة للميا (إسبانيا)؛

 149-120تحسين البنية ا ساسية للمنظومة الصاحية وتعزياز وصاو النسااء
إلا مرافق الرعاية الصحية (مدغشقر)؛
 150-120تكثيااف الجه ااود الراميااة إل ااا النه ااوض بصااحة النس اااء ،ال س اايما
الحصااو علااا خاادمات تنظاايم ا ساارة والرعايااة الصااحية لألمهااات والقناااء علااا
ممارسة تشويه ا عناء التناسلية ا نثوية (هولندا)؛
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 151-120ات ا اااذ التا اادابير المناسا اابة ل ف ا ا وفيا ااات ا طفا ااا وتحسا ااين
الوصو إلا ال دمات الصحية في المناطق الريفية (ماليزيا)؛
 152-120تعزيز الرعاية الصحية والنظار فاي إمكانياة تاوفير مصاحات متنقلاة
لفالدة البدو (مصر)؛
 153-120تيسااير الحصااو علااا التعلاايم وإتاحااة التعلاايم المجاااني لجمي ا
ا طفا البالغين سن المدرسة (مصر)؛
154-120
(أوكرانيا)؛

المنااي فااي تيسااير حصااو ا والد والبنااات علااا التعلاايم مجان ا ا

 155-120توسااي نطاااق حصااو ا طفااا والشاابا علااا التعلاايم ،وتااوفير
التدريب المهني كسبيل إلا تحسين القابلية للتوظيف مستقبالا (ماليزيا)؛

 156-120ضمان حصو جمي ا طفا المتراوحة أعمارهم بين  4سنوات
و 18سنة علا التعليم بال تمييز بين الجنسين ،وفقا للمادة  2من دساتور النيجار
وللمادتين  2و 28من اتفادية حقوق الطفل (كندا)؛
 157-120ضاامان حااق ا مهااات الشااابات والبنااات المتزوجااات فااي التعلاايم
الجيد علا ددم المساواة م غيرهن (سلوفينيا)؛
 158-120ضاامان تعلاايم وتاادريب البنااات والنساااء ،بمااا فااي ذلا حصااولهن
علا تعليم بشأن الصحة الجنسية واإلنجابية (سويسرا)؛
 159-120دمااج التثقي ااف فااي مج ااا حقااوق اإلنس ااان فااي جميا ا المن اااهج
والنظم المدرسية (المغر )()1؛
 160-120مواصاالة الجهااود الراميااة إلااا زيااادة نساابة التسااجيل فااي الماادار
الر ّحل (الجزالر)؛
ومعرفة القراءة والكتابة في صفوق جماعات ض
 161-120المني في تنفيي السياساة الوطنياة للرفاا االجتمااعي لأل ا ا
ذوي اإلعادة (باكستان)؛

 162-120تعزيا ااز حمايا ااة المها اااجرين والالج ا ااين بتنفيا ااي القا ااانون المتعلا ااق
باالتجار بالبشار وتادعيم القادرات العملياة للجناة الوطنياة المعنياة بأهلياة الحصاو
علا صفة الالجئ والوكالة الوطنية لمكافحة االتجار بالبشر (ألمانيا)؛
__________

()1
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قُرئ ااإ التوص ااية ن اجللس ااة كم ااا يل ااي :دم اات الت/قي ااف ن ح ااال ق ااو اإلنس ااا ن مجي اال مس ااتويات النظ ااام
املدرسي .
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 163-120ت اادعيم تا اادابير السا ااالمة والحمايا ااة المتصا االة باسا ااتغال الما ااوارد
الطبيعية حرصا علا حماية البي ة وصحة السكان المحلياين وحقاودهم وتمشايا ما
مبااادش ا ماام المتح اادة التوجيهيااة المتعلقااة با عم ااا التجاريااة وحقااوق اإلنس ااان
(سلوفينيا)؛
 164-120ض اامان احتا ارام الش ااركات التجاري ااة ،ال س اايما العامل ااة ف ااي دط اااع
التع اادين ،ودواع ااد حق ااوق اإلنس ااان وفقا ا ا للمب ااادش التوجيهي ااة المتعلق ااة با عم ااا
التجارية وحقوق اإلنسان (سويسرا)؛
 -121وسينظر النيجر في التوصيات التالية ،وسيضقدم ردود عليها فاي الودان المناساب،
علا أن يكون ذل في موعد أدصا موعد انعقااد الادورة الثانياة والثالثاين لمجلاس حقاوق
اإلنسان في حزيران/يونيه :2016
االمتناااع عاان تج اريم الماادافعين عاان حقااوق اإلنسااان فااي سااياق
1-121
أنش ااطتهم المش ااروعة ،وإلغ اااء أو تع ااديل جميا ا الق ااوانين والسياس ااات الت ااي تضقي ااد
أنشااطتهم وحقااودهم ،وذل ا بساابل منهااا ضاامان عاادم إساااءة اساات دام تش اريعات
مكافحة اإلرها (هولندا)؛
اعتم اااد المراس اايم التنفييي ااة لألم اار المتعل ااق ب ااالرعي ،عل ااا نح ااو
2-121
يكفل حماية الحقوق في ا راضي (فرنسا)؛
الرعااة بصاورة
3-121
ات اذ تدابير ملموسة من أجل زيادة حماياة حقاوق ض
فعلية (الدانمرك).
 -122ولم تحظ التوصية التالية بدعم النيجر ولن ترخي إذا بعين االعتبار:

ضمان مشاركة الشعو ا صلية في عملية صن القارار وتمثيلهاا
1-122
علا ددم المساواة م غيرها في حكم البلد (أوكرانيا).

 -123وجمي االستنتاجات و/أو التوصيات الواردة في هيا التقرير تعكس مودف الدولة
(الدو ) التي ددمتها و/أو الدولة موضاوع االساتعراض .وينبغاي أال تضفهام علاا أنهاا حظيان
بموافقة الفريق العامل ككل.
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