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  الردود على جمموعة التوصيات املؤجلة  - أوالً  
ُدعيت دولة النيجر، يف إطار اعتماد جملس حقوق اإلنسان تقريرها الدوري الشامل،              -١

ومكّن النظر يف خمتلف هـذه األسـئلة مـن    . د على األسئلة املؤجلةإىل البت هنائياً يف الردو    
  :تصنيف التوصيات املتعلقة هبا إىل ثالث فئات رئيسية تتعلق مبا يلي

 التصديق على بعض الصكوك القانونية حلقوق اإلنسان؛ •

 جترمي التعذيب وإلغاء عقوبة اإلعدام؛ •

تمييـز ضـد املـرأة،      سحب التحفظات على اتفاقية القضاء على مجيع أشكال ال         •
العنف ضد النساء واألطفال ومتكني ضحايا العنف القائم على والتصدي ملمارسات 

 .نوع اجلنس من الوصول إىل العدالة

الردود على األسئلة املتعلقة بالتصديق على بعض الصكوك القانونية حلقـوق             - ألف  
  اإلنسان

-٢٤-٢٣-٢٢-٢١-١٢-١١-٧-٦-٥-٤-٣-٢-١-٧٨لوحظ يف التوصيات   -٢
سـيما الربوتوكـول     تصدق بعد على بعض الـصكوك، وال       ، أن النيجر مل   ٢٩-٢٦-٢٥

االختياري التفاقية حقوق الطفل املتعلق بإشراك األطفال يف الرتاعات املسلحة، واالتفاقيـة            
الدولية حلماية مجيع األشخاص من االختفاء القسري، والربوتوكول االختيـاري التفاقيـة            

 من ضروب املعاملة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة، والربوتوكـول           مناهضة التعذيب وغريه  
االختياري امللحق بالعهد الدويل اخلاص بـاحلقوق االقتـصادية واالجتماعيـة والثقافيـة             

  .والربوتوكول االختياري الثاين امللحق بالعهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية
ختياري التفاقية حقوق الطفل املتعلق بإشـراك  صّدقت النيجر على الربوتوكول اال    •

 األطفال يف الرتاعات املسلحة وستبادر إىل إيداع صكوك التصديق؛

 :حتيط النيجر علماً بالتوصيات املتعلقة بالتصديق على الصكوك القانونية التالية •

 االتفاقية الدولية حلماية مجيع األشخاص من االختفاء القسري؛ •

ي التفاقية مناهضة التعذيب وغريه من ضروب املعاملة القاسية       الربوتوكول االختيار  •
 أو الالإنسانية أو املهينة؛

الربوتوكول االختياري امللحق بالعهد الـدويل اخلـاص بـاحلقوق االقتـصادية             •
 .واالجتماعية والثقافية

 على الصكوك   وستبادر النيجر إىل تنفيذ عملية داخلية ُيتوقَّع أن تؤدي إىل التصديق            -٣
  .، تفادياً النتهاك التزاماهتا الدوليةملذكورةا
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وفيما يتعلق بالربوتوكول االختياري الثاين امللحق بالعهد الدويل اخلاص بـاحلقوق             -٤
املدنية والسياسية، فقد بادرت النيجر إىل إجراء مشاورات بشأن هـذه املـسألة ُيتوقَّـع أن              

  . حىت تبلغ مداهاتتواصل

  املتعلقة مبسأليت التعذيب وإلغاء عقوبة اإلعدامالردود على األسئلة   - باء  
 ٣٠-٢٩-٢٨-٢٧-٢٦-٢٥-٢٤-٢٣-٢٢-٢١-٥-٧٨تتناول التوصـيات      -٥

  .مسأليت التعذيب وإلغاء عقوبة اإلعدام
/  تشرين الثاين  ٢٥ من دستور    ١٤التعذيب، تنص املادة    مرتكيب  وفيما يتعلق بتجرمي      -٦

 الوحـشية أو    أو املعاملة أو لالسترقاق   عذيب  الّ يعرَّض أي إنسان للت    أ" على   ٢٠١٠ نوفمرب
ويعاقب، وفقاً ألحكام القانون، كل فرد وكل موظـف مـن           . القاسية أو احلاطة بالكرامة   

حاطة إنسانية أو    أو قاسية أو ال    وحشية   معاملةموظفي الدولة تثبت إدانته بأعمال تعذيب أو        
. "خصية منه أم تنفيذا لتعليمـات      أثناء ممارسة وظائفه، سواء أكان ذلك مببادرة ش        بالكرامة

 التعذيب وغـريه مـن      ٤-٢٠٨ إىل   ١-٢٠٨وباملثل، حيظر قانون العقوبات يف مواده من        
  .ضروب املعاملة القاسية أو الالنسانية أو املهينة

ـ لتعذيب  توصيف صريح جلرمية ا   يتضمن قانون العقوبات أي      ومع ذلك، ال    -٧ ستويف ي
  ).قانونية وأخالقية ومادية(دة عناصر شروط التعريف القانوين الذي يضم ع

فضالً عن ذلك، ُنظِّمت دورات تدريبية عديدة لصاحل املوظفني املكلفـني بإنفـاذ               -٨
  .القانون بغية إطالعهم على الصكوك القانونية الدولية اليت حتظر التعذيب

 والختتام التعليق على هذه النقطة، ميكن القول إنه ليس مثة ما حيـول دون جتـرمي                 -٩
وتعكف وزارة العدل، عن طريق جلنة إصالح النصوص القانونية لـديها،           . التعذيبمرتكيب  

  .على اقتراح مشروع قانون يتعلق مبسألة التعذيب حاملا جيري التصديق على الربوتوكول
  .مذكرة التفاهم هبذا الشأنتصدق النيجر على  وفيما يتعلق بإلغاء عقوبة اإلعدام،مل  -١٠
ومة االنتقالية بادرت إىل اختاذ تدابري ُيتوقَّـع أن يـؤدي تنفيـذها إىل              بيد أن احلك    -١١

هذه التـدابري،   بني  ومن  . التصديق على الربوتوكول وإىل اعتماد قانون يلغي عقوبة اإلعدام        
الزعمـاء  (تتضمن مراحل عديدة مثل توعية الـرأي العـام          خطة  على  تسليط الضوء   ميكن  

نظمات غري احلكومية والرابطـات واألحـزاب الـسياسية         الدينيون والزعماء التقليديون وامل   
تأييده للمشروع وعرض مشروع القانون علـى اجمللـس         كسب  ، و )واهلياكل التابعة للدولة  

  .االستشاري من أجل اعتماده
 السلطة التشريعية اليت   إىلستكمل خمتلف هذه املراحل عندما أحيل مشروع القانون         تُ ومل  -١٢
املوضوع وإجراء  إنعام النظر يف     موقف يقوم على وجوب   :  إىل موقفني   يف أعقاب مناقشة   تتوصل
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تشكل شـاغالً    مسألة عقوبة اإلعدام الوموقف آخر يقوم على أن    حوار عام قبل اختاذ أي قرار؛       
  ."بعض املنظمات الدولية"  الضغوط اليت متارسهابل تنبع من النيجرلدى سكان 

  :املناسب لألسباب التاليةوجيب وضع هذين املوقفني يف إطارمها   -١٣
 منذ عـام    إنزال هذه العقوبة  عدم  بسبب   ألغى عقوبة اإلعدام حبكم األمر الواقع        إن النيجر  •

 ؛١٩٧٦

وجود اجتاه إللغاء عقوبة اإلعـدام      كان ينفي    نقاش عام بشأن املسألة      إن عدم إثارة   •
 يؤيد إلغاء مجيع القوانني اليت تكّرس هذه العقوبة؛

ميكنـها   ى أغلبية الصكوك القانونية حلقوق اإلنسان وبالتايل العلصّدقت  النيجر   إن •
 .سيما احلق يف احلياة أن تتملّص من احترام حقوق اإلنسان وال

 على استمرار الدولة، بإمكان النظام احلايل الذي أعرب عن استعداده لبناء            وحرصاً  -١٤
لذكر يف إطار توافقي لتنفيذ     دولة قانون دميقراطية، أن يأخذ على عاتقه اإلجراءات السالفة ا         

  .مشروع قانون إلغاء عقوبة اإلعدام

الردود على األسئلة املتعلقة بسحب التحفظات على اتفاقية القضاء على مجيع             - جيم  
أشكال التمييز ضد املرأة، وعلى األسئلة املتعلقة بأشكال العنف ضد النـساء            

  من الوصول إىل العدالةواألطفال ومتكني ضحايا العنف القائم على نوع اجلنس 
 بأشكال العنـف ضـد      ٣٣-٣٢-٣١-٢٠-١٩-١٨-١٧-٧٨تتعلق التوصيات     -١٥

  .النساء واألطفال ومتكني ضحايا العنف القائم على نوع اجلنس من الوصول إىل العدالة
سيما  ، امللتزمة التزاماً قاطعاً بكفالة احترام حقوق اإلنسان وال        النيجروكرست دولة     -١٦

 القضاء على مجيع أشكال التمييز      ، من دستور اجلمهورية السابعة    ٢٢ يف املادة    حقوق املرأة، 
  .ضد املرأة والفتاة واملعوقني

ويف إطار سحب التحفظات على اتفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييز ضد املرأة               -١٧
 ، بادرت النيجر إىل اختاذ جمموعة إجراءات      )٣٢-١٧-١٢-١٠-٩-٨-٧-٧٨التوصيات  (

  : ا يليتشمل م
 إعداد حجج لسحب التحفظات؛ •

 .الدفاع عن سحب التحفظات •

  .تغيري املواقفاهلادفة إىل وتتواصل محالت التوعية 
وفضالً عن ذلك، ومن أجل كفالة مشاركة املرأة يف احلياة العامة واحلياة الـسياسية              -١٨

  :يلي واالقتصادية، وضعت احلكومة ونفذت ما
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 مرسوم تطبيقه؛القانون املتعلق بنظام احلصص و •

 السياسة الوطنية املعنية بنوع اجلنس؛ •

إطار للتشاور يف قضايا نوع اجلنس والطفولة مع الشركاء التقنيني واملاليني واجملتمع             •
 املدين من أجل تنفيذ السياسة الوطنية املعنية بنوع اجلنس؛

املبادرة مشروع  : برامج ومشاريع ترمي إىل حتقيق املساواة بني الرجال والنساء، منها          •
، املعين بنوع اجلـنس املشترك األمم املتحدة املتعلقة بنوع اجلنس يف النيجر، وبرنامج     
 إىل ذلك؛ ومشروع حتقيق املساواة بني اجلنسني، وما

 برنامج للقيادة النسائية عن طريق إجراءات منها تدريب األطراف الفاعلة؛ •

 .جمموعة نصوص تتعلق بتعزيز حقوق املرأة واحترامها •

وحرصاً على تنظيم العالقات األسرية، بادرت الدولة إىل توحيد نظامها القـانوين              -١٩
. الذي يستند حالياً يف تشريعاته إىل مصدرين قانونني، مها القانون العريف والقانون احلـديث             

واهلدف هو كفالة املساواة وعدم التمييز اللذين يؤكدمها كل من الدستور والصكوك القانونية 
  :ويتجلى ذلك يف أمور منها.  اليت صادقت عليها النيجرالدولية
 إعداد مشروع قانون األحوال الشخصية يف النيجر؛ •

، وكفالة تعميمه   األويلإنشاء اللجنة املعنية باألخالقيات املكلفة مبهمة إثراء املشروع          •
 وعرضه العتماده؛

 .تنظيم احملافل اإلقليمية وحلقة عمل التصديق على مشروع القانون •

وبالرغم من تنفيذ مجيع هذه اإلجراءات، أثار مشروع القانون حتفظات لدى بعض              -٢٠
وتزمع الدولة مواصلة العملية عـن طريـق        . زعماء الرأي، تستند إىل عدم كفاية املشاورات      

  .توسيع نطاق املشاورات

 التصدي ألشكال العنف ضـد النـساء واألطفـال          ٣٣-٣٢-٧٨تتناول التوصيتان       
  العنف القائم على نوع اجلنس إىل العدالةووصول ضحايا 

  . أشكال العنف ضد النساء واألطفاليتناولاعتمدت دولة النيجر إطاراً قانونياً   -٢١
 محاية النساء واألطفال    ٢٢ يف مادته    ٢٠١٠نوفمرب  / تشرين الثاين  ٢٥يكّرس دستور    •

. الوطنيـة من مجيع أشكال التمييز والعنف ويكفل حقوقهم يف املشاركة يف التنمية            
 من جهتها حبماية الشباب من االسـتغالل واإلمهـال وتعزيـز            ٢٤وتقضي املادة   

 حقوقهم يف التدريب واإلدماج املهين؛

عمداً واالغتـصاب   واجلرح   الضرب   معاقبة َمن يرتكب  ينص قانون العقوبات على      •
 والتحرش اجلنسي وتشويه األعضاء التناسلية األنثوية؛
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 حبق كل شخص يف عدم التعرض       ٧ة اإلجنابية يف املادة     يقضي القانون املعين بالصح    •
للتعذيب واملعاملة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة اليت تطال جسده بصورة عامـة             

 واإلسـاءات وحيظر القانون مجيع أشكال العنف      . وأعضاءه التناسلية بصورة خاصة   
 .ويعاقب عليها ،اجلنسية اليت يتعرض هلا اإلنسان

لدولة تدابري أخرى ترمي إىل احلد من أشكال العنف ضد النساء واألطفال            واختذت ا   -٢٢
  : تشمليف احلياة العامة واخلاصة؛ و هي

وضع إطار تشاوري لألطراف الفاعلة اليت تتدخل يف التصدي ألشـكال العنـف              •
 القائمة على نوع اجلنس؛

 قانونية؛وعيادات إنشاء مراكز لالستماع إىل الضحايا  •

تتناول مكافحة أشكال العنف ضـد      و يوماً   ١٦متتد لفترة    بأنشطة   االحتفال سنوياً  •
 .النساء واألطفال

 ،وفيما يتعلق بتشويه األعضاء التناسلية األنثوية، ُتنظَّم أنشطة هتدف إىل تغيري السلوك       -٢٣
تشويه األعضاء التناسلية األنثوية    ممارسة  وذلك عن طريق برنامج تثقيفي جمتمعي للتخلي عن         

  .أهيل اخلاتنات اجتماعياً ومهنياًوإعادة ت
 وتكفل اآلليات القضائية القائمة   ،وُتؤمَّن يف النيجر حرية الوصول إىل العدالة وجمانيته         -٢٤

جلميع املواطنني املساواة يف التعامل مع الدوائر العامة للعدالة دون متييز قائم على نوع اجلنس               
  .أو اإلعاقة

  ة بالسكان األصليني واجملتمعات األصلية املتعلق١٣-٧٨الرد على التوصية     
 يعتربهم تقريـر    ، كأولئك الذين  تعترف النيجر بوجود سكان أصليني يف إقليمها       ال  -٢٥

وهي جمموعات إثنية تشكل أقلية، بيد أهنـا        . الفريق العامل التابع للجنة األفريقية بدواً رحالً      
  .ن أي متييزتتعايش يف إطار الوئام مع اجملموعات اإلثنية األخرى دو

 بشأن إصدار دعوة دائمـة إىل املكلفـني         ١٦-١٥-١٤-٧٨الردود على التوصيات        
  بواليات يف إطار اإلجراءات اخلاصة

  .تؤكد النيجر جمدداً التزامها بدعوة املقررين اخلاصني كلما اقتضت الضرورة  -٢٦
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  أوجه التقدم احملرزة منذ االستعراض  - ثانياً  

  :ن الغذائي، اتُّخذت اإلجراءات التاليةفيما يتعلق باألم  - ألف  

  إنشاء املصرف الزراعي يف النيجر    
وُيعتـرب املـصرف    . ٢٠١١فرباير  / شباط ١٨ُدشِّن املصرف الزراعي يف النيجر يف         -٢٧

وهـو  . متخصصا يف مكافحة انعدام األمن الغذائي ويف تطوير الصناعات الزراعية والغذائية          
ومن . جي الزراعة الرعوية والعاملني يف القطاع الزراعي والغذائيمنتإىل يف املقام األول   موّجه  

أجل تأمني هذا القطاع، استحدثت الدولة صندوق الضمان الزراعي احلراجـي الرعـوي،             
  .واحلّد منهاالكوارث وصندوق االستصالح وصندوق الوقاية من 

  الندوة الدولية املعنية باألمن الغذائي والتغذوي    
 ٣١ إىل ٢٨ يف الفتـرة مـن     وة الدولية املعنية باألمن الغذائي والتغذوي     الندُنظِّمت    -٢٨
وكان اهلدف مـن هـذه      .  يف نيامي بإشراف اهليئة العليا لألمن الغذائي       ٢٠١١مارس  /آذار

الندوة الوقوف على التجارب املكتسبة ووضع خطوط استراتيجية فعالة هتدف إىل ضـمان             
  .األمن الغذائي املستدام

جممـل  لتوجيـه    تاريخ إطار استراتيجي  يكن لدى النيجر قبل هذا ال       مل وحيث إنه   -٢٩
 ،التدخالت يف جمال األمن الغذائي، على املستويات القصرية واملتوسـطة والطويلـة األمـد             

متابعتها وتقييمها، كان من الالزم التصدي لألسباب اهليكليـة         وضمان اتساقها وتنسيقها    و
  .النعدام األمن الغذائي

تبادل األفكار أثناء الندوة إىل توصيات ستنظم بـشأهنا مائـدة مـستديرة             وأّدى    -٣٠
  .سبتمرب املقبل/للممولني يف شهر أيلول

  داجيتشييد سد كَن    
متتّد فترة تشييد السد على مخس سنوات، وهي مرحلة اإلجناز األوىل الـيت تتعلـق                 -٣١

سُتصلحت بالفعل من    هكتار ا  ٣٠٠ هكتار من املساحات املروية منها       ٢  ٠٠٠باستصالح  
وتوىل فخامة رئـيس    .  هكتار مّوهلا مصرف التنمية لغرب أفريقيا      ١ ٧٠٠امليزانية الوطنية و  

وُيتوقع تشييد مصنع   . ٢٠١١مايو  / أيار ٢٣اجلمهورية وضع حجر األساس لتشييد السد يف        
 بأنشطة الـري    وال تتعلق املراحل األوىل إال    . إلنتاج الطاقة الكهربائية أيضاً أثناء هذه املرحلة      

.  عاماً ٣٠ هكتار سنوياً على امتداد فترة       ٢ ٠٠٠ و ١ ٠٠٠الستصالح مساحة تتراوح بني     
  . هكتار على املدى الطويل٤٥ ٠٠٠حنو  هما يقارب جمموعوسييسر ذلك إحياء 
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  فيما يتعلق بالصحة العامة  - باء  
. طبيباً ٤٥٠ موظفني للعمل يف قطاع الصحة منهم ١ ٦٠٨قررت احلكومة توظيف     -٣٢

 نسمة بدل طبيب    ١٨ ٧٠٦طبيب واحد لكل    إىل  نسبة  الوسيؤدي هذا التوظيف إىل تقليص      
 نسمة بـدل    ٤ ٤٦٥ نسمة؛ ونسبة املمرضني إىل ممّرض واحد لكل         ٤١ ٢٠٠واحد لكل   

 نساء يف سـن     ٣ ٦٠٤ نسمة؛ والقابالت إىل قابلة واحدة لكل        ٥ ٦٦٠ممّرض واحد  لكل     
  . امرأة٥ ٤٠٠ اإلجناب بدل قابلة واحدة لكل

  فيما يتعلق بإدماج الريفيات يف احلياة االجتماعية واالقتصادية  - جيم  
وهذا الصندوق مفتـوح    .  صندوق التضامن لصاحل الريفيات    اًأنشأت الدولة مؤخر    -٣٣

  .لالكتتاب العام ويهدف إىل دعم الريفيات لتمكينهن والتخفيف من أعبائهن املرتلية

  ن االجتماعيةفيما يتعلق باملساك  - دال  
 بقيمة مسكناً اجتماعياً من مواردها اخلاصة       ١٧٤،  ٢٠١٠، يف عام     شّيدت الدولة   -٣٤

أجل  من   ٢٠١١ مليارات لعام    ٣ختصيص  وُيزمع  . مليار فرنك من فرنكات االحتاد األفريقي     
  .مواصلة هذه العملية

  )١٧-١٢-١١-٧٨التوصيات (االلتزامات   - ثالثاً  
 اجلديدة تأكيد عزمها على مواصلة التعاون مع آليات تعزيـز           ُتكّرر سلطات النيجر    -٣٥

حقوق اإلنسان ومحايتها والوفاء بااللتزامات النامجة عن التصديق على الـصكوك الدوليـة             
وتلتزم السلطات بالتعاون مع جملس حقوق اإلنـسان        . حلقوق اإلنسان اليت انضم إليها البلد     

  .راض الدوري الشاملوبتنفيذ مجيع التوصيات الصادرة عن االستع

  املساعدة الدولية من أجل تنفيذ التوصيات  - رابعاً  
يف إطار تنفيذ التوصيات، تلتمس النيجر تعزيز قدرات اللجنة الوزاريـة املـشتركة               -٣٦

بالوسائل املادية والبشرية واملالية، وببعثات تبادل اخلربات، وإعداد خطـة عمـل ملتابعـة              (
. ، لتمكينها من إجناز املهـام املنوطـة هبـا         )فيذ هذه اخلطة  وتن االستعراض الدوري الشامل  

وتلتمس النيجر أيضاً دعم إعداد برنامج للتثقيف حبقوق اإلنسان وتنفيذه وإنشاء جلنة وطنية             
  . ملبادئ باريسوفقاًحلقوق اإلنسان 

        


