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 ]بالفرنسية: األصل[
 

 معلومات عامة  

ــرين األويل والثــاين للنيجــر بعــد أن أُجريــت دراســتان   إعــدادجــرى  - ٢النقطــة  علــى  التقري
 .، بناء على طلب وزارة النهوض باملرأة ومحاية الطفل٢٠٠٥  و٢٠٠٠عامي التوايل 

 :منهجية مشلت التايلدوا اعتموقد أجرى هاتني الدراستني استشاريون حمليون  

 التحقق من البيانات املوجودة يف الوزارة املسؤولة عن النهوض باملرأة؛ - 

ــات   -  ــستند مجــع بيان ــة ت ــائق، وإىل  تكميلي  مــع املــسؤولني  مقــابالت إىل البحــث يف الوث
احمللــيني وكــذلك مــع املــسؤولني عــن بــرامج النــهوض بــاملرأة والقــضايا اجلنــسانية علــى 

تعـــددة األطـــراف، وقـــادة املنظمـــات غـــري احلكوميـــة املالت الثنائيـــة ومـــستوى الوكـــا
 . ، واملسؤولني عن املشاريع والربامج اإلطاريةلرابطاتوا

وســامهت يف إثــراء هــذين التقريــرين حلقــات العمــل الوطنيــة الــيت ُعقــدت إلقرارمهــا،     
 حتليـل اإلجنـازات   احأتـ  التقنية على املستويني املركزي واإلقليمي، مما  اإلطاراتوشاركت فيها   
 .احملققة ميدانياً

 : مشاركا٩٥ت العمل، والذين بلغ عددهم  يف حلقاضمت قائمة املشاركنيو 

والشركات احلكوميـة   ) ٢٤(مراكز التنسيق التابعة للوزارات التقنية األربعة والعشرين         • 
 ؛)٣٠(واملكاتب 

ئـيس الـوزراء، باإلضـافة       رئيس اجلمهوريـة، ورئـيس اجلمعيـة الوطنيـة ور          دواوينممثلي   • 
 ؛)٤(إىل اللجنة الوطنية حلقوق اإلنسان واحلريات األساسية 

 ؛)٨( منظومة األمم املتحدة هيئاتممثلي  • 

ــة واملتعــددة األطــراف   •  ــسرية،  : ممثلــي منظمــات التعــاون الثنائي ــة السوي املنظمــة التعاوني
ــة الدامنر   ــة التعاونيـ ــة، واملنظمـ ــة البلجيكيـ ــة التعاونيـ ــة  واملنظمـ ــة التعاونيـ ــة، واملنظمـ كيـ

 ؛)٥(الفرنسية، واالحتاد األورويب 

 الدوليـة،  “كـري ”منظمـة  :  الوطنيـة والدوليـة   لرابطـات ممثلي املنظمات غري احلكومية وا     • 
كيبيـــك، ومنظمـــة التنـــسيق بـــني  - ومنظمـــة التنميـــة اهلولنديـــة، ومنظمـــة أوكـــسفام

، وجتمـع   “كاسـاي ”، ومنظمـة    املنظمات غري احلكومية والرابطات النسائية يف النيجـر       
املعونات اخلاصة، وشبكة رئيسات املـشاريع يف النيجـر، ورابطـة املـشتغالت بالتجـارة               
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 يف النيجــر، وشــبكة حتقيــق التكامــل ونــشر  احلقوقيــاتواألعمــال يف النيجــر، ورابطــة 
، والتجمــع “غايــا”حقــوق اإلنــسان يف األريــاف، ورابطــة املــرأة يف النيجــر، ومنظمــة 

ــدميقراطي ــساء النيجــر،  ال ــة   و لن ــة النيجــر للممارســات التقليدي ــصحة  جلن ــة ال ، ومنظم
  ؛اإلجنابية من أجل سالمة األمومة

الرابطــة منظمــة التعلــيم مــن أجــل حيــاة أفــضل، والرابطــة النيجريــة حلقــوق اإلنــسان، و • 
مكافحـة أعمـال العنـف املرتكبـة        ”، ومنظمة   “أسِفر”رية لرفاه األسرة، ومنظمة     النيج

ورابطـة املـرأة    ،  AGAZAOUA ، ومنظمة دعم اليتـامى واألرامـل      “ والقّصر ضد النساء 
 دبونكاسـا جـا   ”املرأة، ومنظمـة    النـهوض بـ    املتخصصة يف االتصاالت، واحتاد      لنيجريةا

Bunkassa GED“ بيـان بوكاتـا  ”، ومنظمة“) Biyan Bukata(  رابطـة نـساء   ”، وفـرع
ن النـساء واألطفـال، وشـبكة        ضحايا العنف مـ    جندة يف النيجر، ورابطة     “غرب أفريقيا 

 ).٢٨(املرأة والتنمية 

 ؛)٤(األربع  النسائية التابعة للنقابات املركزية الفروعممثالت  • 

 ).١٦(للمقاطعات، واملدراء اإلقليميني للنهوض باملرأة  العامنياألمناء  • 

 . وزارة النهوض باملرأة ومحاية الطفلوويضاف إليهم ممثل 

 .  التقريرين يف جملس الوزراءاعتمادبعد ذلك وجرى  
 

 يف إطــار إلغــاء التحفظــات الــيت أُبــديت علــى اتفاقيــة القــضاء علــى مجيــع أشــكال - ٣النقطــة 
 :التمييز ضد املرأة، جرى اختاذ اإلجراءات امللموسة التالية

 :ثالث دراساتاالضطالع ب - 

 دراسة مقارنة بني التحفظات وأحكام الدستور؛ • 

ــة حـــول املما •  ــة يف القطـــاعني    دراسـ ــرأة العاملـ ــا املـ ــة الـــيت تتعـــرض هلـ رســـات التمييزيـ
 واخلاص؛ العام

دليل يضم مجيع النصوص اليت تتعارض مع اتفاقيـة القـضاء علـى مجيـع أشـكال التمييـز          • 
 .ضد املرأة وذلك جلعلها مّتسقة مع االتفاقية

ــل    -  ــة عمـ ــتراتيجية وخطـ ــع اسـ ــر  ) ٢٠٠٧-٢٠٠٤(وضـ ــة يف النيجـ ــق االتفاقيـ ، لتطبيـ
ــات         ــستهدفان جمموع ــة، وت ــشأن االتفاقي ــوة ب ــدريب ودع ــة وت ــامج توعي ــشمالن برن ت

 ؛خمتلفة
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  إسالمية وقانونية إللغاء التحفظات على االتفاقية؛إعداد حجج - 

ــة لقــانون       -  ــة الوطني ــة ترمــي إىل إلغــاء التحفظــات مــن خــالل اعتمــاد اجلمعي بــدء عملي
 .٢٠٠٦يونيو /الصحة اإلجنابية يف حزيران

االتفاقية وتاريخ عـرض التقريـر اجلـامع        التصديق على   ل الفترة املمتدة بني تاريخ      وخال 
 الـتغري  قـد أتـاح   و.  والثاين، شهد اجملتمع النيجري الكـثري مـن التطـور          للتقريرين الدوريني األويل  

اإلجيايب يف العقلية الـذي كـان مثـرة محلـة توعيـة واسـعة، جـرى التـصديق، بـدون حتفـظ، علـى                         
 .٢٠٠٤الختياري لالتفاقية عام الربوتوكول ا

 
 ٢  و١املادتان   

، ١٩٩٩  أغـسطس  / آب ٢٩، منـذ    الفعـل شكّل وزير العدل وحقوق اإلنـسان، ب       - ٤النقطة  
 هـذه   إحـصاء وقـد جـرى     .  مجيع النصوص اليت تنطوي على متييـز ضـد املـرأة           إحصاءجلنة تتوىل   

 .٣النصوص يف الدليل موضوع الدراسة املذكورة سابقاً يف النقطة 

وعلــى إثــر هــذه الدراســة، شــكّلت، يف وزارة العــدل وحقــوق اإلنــسان، جلنــة وطنيــة    
. ١٩٩٩أكتـوبر  /إلصـالح النـصوص يف املـسائل اجلنائيـة واملدنيـة والتجاريـة، يف تـشرين األول       

النـصوص الوطنيـة مـع املعاهـدات واالتفاقـات الـيت صـّدق              مواءمة   هذه اللجنة يف     وتتمثل مهمة 
 . ألصول، وال سيما اتفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييز ضد املرأةعليها النيجر حسب ا

 : النتائج التاليةسجلتو 

 املــؤرخ ١١-٦٢ والقــانون رقــم جلنائيــةتنقــيح القــانون اجلنــائي وقــانون اإلجــراءات ا  - 
  واختصاصها؛السلطات القضائية الذي حيدد طريقة تنظيم ١٩٦٢مارس /آذار ١٦

 بــدعم مــن ،٢٠٠٦، عــام حــول الــزواج والطــالق يف النيجــرصــياغة مــشروع قــانون  - 
 .، وهو منظمة غري حكوميةاملرأة النيجريةالنهوض باحتاد 

 حـىت   ١٩٧٥ عملية صياغة قانون األسـرة الـيت بـدأت منـذ عـام               مل تؤد كما تعرفون،   و 
لثقافيـة  ا - االجتماعيـة لثقل الـضغوط     القانوين للمرأة، وذلك نظراً      ركزيومنا هذا، إىل تعزيز امل    

 .غري املواتية

 : ما يليالوزارة ضمن مساعيها وهلذا، أدرجت  

 / يف تــــشرين الثــــاين“أي حقــــوق لألســــرة يف النيجــــر ”تنظــــيم نــــدوة موضــــوعها   - 
 ؛٢٠٠٥ نوفمرب



CEDAW/C/NER/Q/2/Add.1  
 

5  07-24542 

تنظيم مؤمتر إقليمي حـول نـوع اجلـنس والقيـادة النـسائية وحقـوق املـرأة للبحـث عـن                      - 
ــضل املمارســات   ــانركــزحتــسني امليف أف ــرأة يف النيجــر  الق  / يف كــانون األول،وين للم

 ؛٢٠٠٥ديسمرب 

 . قانون لألحوال الشخصيةالعتماد حتالف استراتيجي عنالبحث  - 

حــول متويــل مــن املــصرف األفريقــي  أجــرت الــوزارة مفاوضــات عــالوة علــى ذلــك،  
 . وقد حصلت على ذلك التمويل“ملساواة بني اجلنسنيتعزيز ا”للتنمية ملشروع 

ــنوات، يف تـــشرين    وانطلقـــت أ  ــه ثـــالث سـ ــذا املـــشروع، الـــذي تبلـــغ مدتـ نـــشطة هـ
ألحـوال الشخـصية    اف املشروع صـياغة واعتمـاد قـانون ا        ومن بني أهد  . ٢٠٠٦أكتوبر  /األول
 اســتراتيجيات ملختلــف جمموعــات الــضغط مــن توضــعولتحقيــق هــذا اهلــدف، س. ٢٠٠٨عــام 

 .ن األسرةالتوعية والتعبئة االجتماعية بشأن مسألة قانوأنشطة خالل 
 

للمعاهـدات واالتفاقـات الـيت    ” من الدسـتور النيجـري علـى أن        ١٣٢تنّص املادة    - ٥النقطة  
 أن  ةطي التصديق عليها حسب األصول سلطة أعلى من سلطة القوانني، فور نشرها، شـر             جيري

 .“االتفاق املعين أو املعاهدة املعنيةيطبق الطرف الثاين 

ء علــى مجيــع أشــكال التمييــز ضــد املــرأة هلــا ســلطة  أن اتفاقيــة القــضاالثابــت إذن مــن  
 . أعلى من سلطة القوانني احمللية، باستثناء األحكام اليت حتفّظت عليها دولة النيجر

املعاهدة يف القـضايا املعروضـة علـى احملـاكم، وذلـك بـشكل              بورغم ذلك، من املمكن      
 مـن شـأنه أن   تنظيمـي  أو استثنائي؛ أي أن املتقاضي الذي يرى أن تطبيق أحكام نص تـشريعي        

إظهـار تنـاقض هـذا الـنص مـع االتفاقيـة، أن حيـصل علـى حكـم بعـدم           ب، ميكنه،   ايلحق به ضرر  
 . عليهتطبيقه

 . ومل تسجل يف احملاكم بعد حاالت جرى فيها االحتجاج باالتفاقية 
 

 /حزيـران  ٢٩ املـؤرخ    ٣٩-٩٦األمـر رقـم     (عمـل    مـن قـانون ال     ١٤٨تنّص املادة    - ٦النقطة  
يتعّين علـى صـاحب العمـل    ”: على أنه) قانون العمل يف مجهورية النيجر    املتعلق ب  ١٩٩٦ هييون

أن يـضمن املــساواة يف األجــر بـني العمــال الــذين يقومــون بالعمـل نفــسه أو بأعمــال متــساوية،    
 .وال تنطوي هذه النقطة على أي متييز. “غض النظر عن أصلهم وجنسهم وعرقهموذلك ب

 يــنظم أجــور واســتحقاقات مــوظفي اإلدارات  الــذيMFP/55/60/Tأمــا املرســوم رقــم  
فينص، بالنسبة إىل اإلعانات العائلية، على أنه ال ميكـن للمـرأة أن تـستفيد               واملؤسسات العامة،   

 .من هذه اإلعانات بدون أن تلجأ إىل القضاء، إال إذا كانت معيلة ألسرهتا
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ال التمييــز هــذه ضــد املــرأة  وإزاء هــذا الوضــع، اختــذت احلكومــة تــدابري إللغــاء أشــك   
ــانون تنقــيح باملوظفــة، وذلــك   ــام للوظالق ــيالع ــة ةف ــه خــالل    العمومي يف النيجــر والتــصديق علي

 .٢٠٠٧ عام

 املرسوم املذكور أعاله إللغـاء األحكـام        ينقح التصديق على القانون األساسي، س     بعدو 
 .اليت تنطوي على متييزفيه 
 

 حلـاالت متييـز علـى أسـاس اجلـنس هـن بكـل بـساطة                  النـساء الـاليت يقعـن ضـحايا        - ٧النقطة  
 :ولذلك، تتوافر هلن عدة سبل لالنتصاف حسب احلاالت. ضحايا النتهاك القانون العام

 :إذا كان التمييز يدخل يف إطار إجراء إداري فردي فتتوافر هلن السبل التالية - 

ل للحـصول   الطعن االسترحامي الذي يوجه إىل اجلهـة الـيت يـصدر عنـها الفعـ               - ١ 
 على سحب الفعل أو إلغائه؛

 الطعن التسلسلي املوجه إىل املشرف على اجلهة اليت يصدر عنها الفعل؛ - ٢ 

. الطعــن القــضائي أمــام الــدائرة اإلداريــة للمحكمــة العليــا لطلــب إلغــاء القــرار - ٣ 
 ويسمى هذا االنتصاف أيضا الطعن بسبب جتاوز حدود السلطة؛

ــع احلــاالت األ  -  ــاة      ويف مجي ــع مراع ــضائية م ــات الق ــا اللجــوء إىل اهليئ خــرى ميكــن دوم
 .االختصاصات اإلقليمية للدوائر القضائية

ويف موازاة آليات التقاضي، يوجد أسلوب للتسوية غري أسـلوب التقاضـي، واملؤسـسة               
ــة حلقــوق اإلنــسان واحلريــات األساســية      ــة الوطني . الــيت تتــوىل مــسؤوليته يف النيجــر هــي اللجن

ذلـــك أســـلوب الوســـاطة الـــيت ميكـــن أن تقـــوم هبـــا الـــسلطة العرفيـــة أو الدينيـــة  ويـــضاف إىل 
 .واملنظمات غري احلكومية واجلمعيات وأطراف ثالثة

الطريقــة الــيت تــسري هبــا العدالــة  وعنــدما تــستنفد مجيــع ســبل االنتــصاف الداخليــة فــإن   
ت قـضائية إقليميـة     الـشكاوى الفرديـة إىل هيئـا      رفـع   قبل بـصورة متزايـدة آليـات        حاليا ت الدولية  

 .). إخلاحملكمـــة األفريقيـــة حلقـــوق اإلنـــسان والـــشعوب واحملكمـــة اجلنائيـــة الدوليـــة(دوليـــة  أو
مؤسسات من قبيل مؤسستكم أي اللجنة املعنية بالقـضاء علـى           طلب االنتصاف لدى    وكذلك  

اقيـة  الربوتوكـول االختيـاري التف  علـى  مجيع أشكال التمييز ضد املرأة نظراً ألن النيجر صدقت         
 .القضاء على مجيع أشكال التمييز ضد املرأة
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ونظــرا إىل مــدى تعقيــد اإلجــراءات وعــدم معرفــة الــسكان حلقــوقهم بــسبب ارتفــاع     
معدل األمية، فـإن قـضايا طلـب االنتـصاف نـادرة وال تـدخل يف اإلحـصاءات املـصنفة حـسب            

 .نوع اجلنس على مستوى الواليات القضائية
 

 ٣املادة   

وهـي متثـل   . ١٩٩٦سـبتمرب  /مدت السياسة الوطنيـة للنـهوض بـاملرأة يف أيلـول     اعت - ٨النقطة  
رغبة البلد يف ترمجة االلتـزامات اليت قطعتها الدولة على نفسها على الـصعد الـوطين واإلقليمـي              

وتقــوم الــسياسة . والــدويل بــشأن املــسائل املتعلقــة بــاملرأة والتنميــة إىل أفعــال ملموســة ومتــسقة
 :املرأة على مخسة مبادئالوطنية للنهوض ب

 احترام حقوق املرأة كمواطنة وكطرف رئيسي يف عملية البناء الوطنية؛ - 

 عدم التمييز ضد املرأة؛ - 

 املساواة بني اجلنسني؛ - 

 تكافؤ الفرص؛ - 

 .محاية األم والطفل ورفع شأن دورمها ومركزمها داخل اخللية األسرية - 

يف وهــي تــشمل . بــسميت التطــور واالســتدامةق النطــاوتتــصف هــذه الــسياسة الوطنيــة  
ا يـضفي عليهـا     ممـ اجلوانب االجتماعية واالقتصادية والسياسية والقانونية والثقافيـة        نفس الوقت   

 .صفة تعدد القطاعات

 :وحتتوي على ثالثة عشر هدفا رئيسيا على النحو اآليت 

 ؛واقع ملموسحتويل عملية النهوض باملرأة إىل  - 

 ائقية عن املرأة وتعزيزها؛وضع مواد وث - 

 احترام احلقوق واملواطنة يف ظل الدميقراطية؛ - 

 وضع إطار مؤسسي مناسب لتنفيذ السياسة الوطنية للنهوض باملرأة؛ - 

 سني شروط مشاركة املرأة يف األنشطة االقتصادية واالجتماعية؛حت - 

 حتسني وضع املرأة والفتاة؛ - 

 ل اإلنتاج ووسائله؛تشجيع وصول املرأة إىل عوام - 

 تنظيم قنوات تسويق املنتجات؛ - 
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 تعزيز صحة األم والطفل؛ - 

 تشجيع حصول النساء على االئتمانات؛ - 

 حتسني شروط التعليم والتدريب؛ - 

 حتسني شروط العمل والتوظيف للنساء والفتيات؛ - 

 .اليت تقوم على فكرة دونية املرأةالقضاء على املمارسات  - 

 :ءات امللموسة املتخذة يف إطار تنفيذ هذه السياسة هيواإلجرا 
 

 على املستوى املؤسسي  

 إنشاء وزارة مسؤولة عن النهوض باملرأة ومحاية الطفل؛ - 

 إنشاء املرصد الوطين للنهوض باملرأة - 

 إنشاء مراصد إقليمية ودون إقليمية وجمتمعية؛ - 

 .رابطات نسائية/ظهور عدة منظمات غري حكومية - 
 

 على املستوى القانوين  

 الــذي يكــرس مبــدأ املــساواة بــني مجيــع ١٩٩٩يوليــه / متــوز٩التــصويت علــى دســتور  - 
 متييز بني الرجل واملرأة؛أي املواطنني أمام القانون ومينع 

 إىل اتفاقيـة القـضاء علـى مجيـع أشـكال التمييـز ضـد املـرأة                  ١٩٩٩انضمام النيجر عام     - 
 ؛٢٠٠٤ي عام وإىل بروتوكوهلا االختيار

تمكن املرأة من مـنح اجلنـسية النيجريـة إىل          ل ١٩٩٩تنقيح قانون اجلنسية النيجرية عام       - 
  على قدم املساواة مع الرجل؛أطفاهلا

تنقـيح القـانون اجلنـائي    لدى العنف ضد املرأة    أعمال  مراعاة األحكام اليت تعاقب على       - 
 ؛٢٠٠٣عام 

فيذ اتفاقية القـضاء علـى مجيـع أشـكال التمييـز             لتن ٢٠٠٤وضع استراتيجية وطنية عام      - 
 ضد املرأة وخطة العمل املنبثقة عنها؛

تنفيــذ اتفاقيــة عــن  ٢٠٠٥  و٢٠٠٠األويل والــدوري للنيجــر عــامي التقريــرين إعــداد  - 
 القضاء على مجيع أشكال التمييز ضد املرأة؛
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 األفريقــي حلقــوق مــؤخراً باعتمــاد الربوتوكــول اإلضــايف للميثــاق الــوزراء قيــام جملــس  - 
 .لتعتمدهاإلنسان والشعوب املتصل حبقوق املرأة وإحالته إىل اجلمعية الوطنية 

 
 على مستوى التعليم  

اعتماد وتنفيذ خطة عشرية لتطوير التعليم جتعل من التحاق الفتيـات باملـدارس واحـدة      - 
 من أولوياهتا؛

 إنشاء مديرية معنية بالتحاق الفتيات باملدارس؛ - 

 .سع حملو األمية لفائدة النساءنفيذ برنامج موت - 
 

 على مستوى الصحة  

ــالوالدة       -  ــصلة ب ــرحم والعالجــات املت ــق ال ــة فحــوص كــشف ســرطان الثــدي وعن جماني
 القيصرية واستئصال الورم الليفي؛

/ تنفيذ برنامج الصحة اإلجنابية وأنشطة الوقاية من األمراض املنقولة باالتصال اجلنـسي            - 
 اإليدز؛/ص املناعة البشريةفريوس نق

 تنشيط برناجمي التحصني املوسع ومكافحة املالريا؛ - 

 . على قانون الصحة اإلجنابية٢٠٠٦ مايو/تصويت اجلمعية الوطنية يف أيار - 
 

 على املستوى االقتصادي  

 إنشاء هياكل ملنح ائتمانات للمرأة؛ - 

مج اخلـاص لـرئيس اجلمهوريـة هبـدف         تقدمي الدعم إىل اجلماعات النسائية بفضل الربنـا        - 
 متكني املرأة؛

 ؛ يف اجملال االقتصاديتنفيذ برنامج موسع لدعم قدرات العامالت - 

 إنشاء شبكات؛ - 

وتقنيــات إدارة األنــشطة للمــشاريع إلنــاث إدارة اتنظــيم التــدريب التــدرجي يف جمــال   - 
 املولدة للدخل؛

 للحـرف خمـصص للمـرأة أصـبح         تنظيم معرض زراعي حراجي رعوي ومعرض جتاري       - 
 . ترأسه امرأةا دوليابفضل ما اكتسبه من طابع مؤسسي معرض
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 على مستوى السياسة  

 اعتماد قانون بشأن احلصص ووضعه موضع النفاذ الفعلي؛ - 

 وضع برنامج لتدريب املرأة يف جمال القيادات النسائية وتنفيذه؛ - 

ة لدوائر الوزارية وداخل الشركات احلكوميـ     إنشاء اللجان ومراكز التنسيق يف خمتلف ا       - 
 .والشركات ذات االقتصاد املختلط

 :ومن بني العقبات املرتبطة بتنفيذ هذه السياسة ما يلي 

 االجتماعية والثقافية؛الضغط عوامل  • 

) القانون اإلسالمي والقـانون العـريف والقـانون احلـديث         (ة  ــثالثقانونيــة  وجود مصادر    • 
 عقيد الوضع االجتماعي للمرأة؛مما يزيد من ت

 ؛) يف اليوم، يف املتوسط ساعة عمل١٦(زيادة األعباء املرتلية  • 

 الثقة بالنفس؛عدم  • 

 التضامن بني النساء؛عدم  • 

 الفقر؛ • 

 .األمية إخل • 

 :ومتثلت التدابري التصحيحية املتخذة يف ما يلي 

هبــدف هتيئــة بيئــة مواتيــة لإلنــصاف تنفيــذ برنــامج موســع للتــدريب والتوعيــة والــدعوة  • 
 واملساواة بني اجلنسني؛

 .٢٠٠٧ واعتمادها عام ٢٠٠٦نية عام وضع سياسة وطنية متعلقة بالشؤون اجلنسا • 
 

 : التالية ترد فيما يلي اإلجراءات امللموسة املتخذة والنتائج اليت أحرزهتا املؤسسات- ٩النقطة 

 املرصد الوطين للنهوض باملرأة • 

 :هذا املرصد منذ إنشائه مبا يليقام  

 مراصـد إقليميـة     ٨ويشمل ذلك   . إجراء تقسيماته على مستوى مناطق البلد وحمافظاته       - 
  مرصداً دون إقليمي؛٣٦و 

 إعداد تقريرين سنويني عن حالة النهوض باملرأة لتقدميهما إىل رئيس احلكومة؛ - 
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 . جلسات٤تنظيم  - 

 بيجنيجلنة متابعة تنفيذ منهاج عمل  • 

 ١٩٩٨ديـسمرب   / كـانون األول   ٢٨كان من بني إجنازات هذه اللجنة الـيت أنـشئت يف             
 . تقريرين لتقييم منهاج عمل بيجنيوضع

وجتدر اإلشارة إىل أنه بعد إنشاء املرصـد الـوطين للنـهوض بـاملرأة جـرى نقـل أهـداف                     
ــذي    ــة إىل هــذا اجلهــاز ال ــل اللجن ــسيق إجــراءات ا  تتمث ــه األساســية يف تن ــاملرأة  مهمت ــهوض ب لن

 .ومتابعتها وتقييمها على مجيع الصعد

مستشارتان للشؤون اجلنسانية لدى رئـيس اجلمهوريـة ورئـيس الـوزراء بـشأن مـسائل                 • 
 املساواة بني اجلنسني والتنمية

تتمثل مهام هاتني اخلبريتني يف مجلة أمور من بينها إسـداء املـشورة وتقـدمي املقترحـات                  
 .يس الوزراء بشأن مجيع املسائل اجلنسانيةإىل رئيس اجلمهورية ورئ

ــاملرأة علــى         ــهوض ب ــشارتان بوجــه خــاص الن ــان املست ــه هات ــذي تقدم ــدعم ال ومشــل ال
 :وهكذا. املستوى االقتصادي يف البيئة الريفية

أسندت إىل مستشارة الشؤون اجلنسانية لدى رئاسة اجلمهورية مسؤولية إدارة عنـصر             - 
 . الربنامج اخلاص لرئيس اجلمهورية من“رأةاالئتمانات املقدمة إىل امل”

 امـرأة  ٢٠٠ ٠٠٠وبلغ عـدد النـساء الـاليت اسـتفدن حـىت هـذا اليـوم مـن هـذا الـدعم                     
 . مجاعة نسائية٤ ٥٠٠ينتمني إىل 

وأسندت إىل مستشارة الشؤون اجلنسانية لـدى رئاسـة الـوزراء مـسؤولية إدارة عمليـة                 - 
ــذي   ــسائي يف النيجــر ال ــشاء املــصرف الن ــي   إن ــل احملل ــصبح مــصرفا خمصــصا للتموي  سي

 لألنشطة االقتصادية النسائية؛

 . جلنة متعددة القطاعات٢٠٠٥يونيه /وهلذا الغرض أنشئت يف حزيران 

 اللجنة النيجريية للممارسات التقليدية الضارة • 

 وتتمثل مهمتها يف القـضاء علـى املمارسـات التقليديـة     ١٩٩٠أنشئت هذه اللجنة عام    
 .عزيز املمارسات املفيدةالضارة وت

وهلذه الغاية وضعت اللجنة ونفذت برناجماً موسعاً للتوعيـة والتـدريب يف جمـال تـشويه           
األعــضاء التناســلية لإلنــاث واملمارســات التقليديــة الــضارة يف مجيــع أحنــاء البلــد لــصاحل خمتلــف  
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ــرأي والعــاملون يف جمــال الــصحة والزعمــا   : الفئــات املــستهدفة  ــادة ال ــديون الــسكان وق ء التقلي
 .وممارسو الطب التقليدي وتالميذ املدارس

 :ومن بني النتائج الرئيسية اليت أحرزهتا هذه اهليئة جيدر ذكر ما يلي 

فقــد أصــبح . حتطــيم فكــرة أن عمليــة تــشويه األعــضاء التناســلية للبنــات مــن احملرمــات  - 
 املوضوع اآلن مفتوحا للمناقشة على املأل؛

  ميارسن اخلتان يشهدن علناً ويقبلن تأهيلهن؛أصبحت النساء الاليت - 

 اعُتمدت نصوص تشريعية تعاقب على عملية تشويه األعضاء التناسلية لإلناث؛ - 

 لواء للمراقبة القروية يف القرى اليت تقـيم فيهـا النـساء الـاليت كـن ميارسـن          ٢١٨أنشئ   - 
ون عــن  ينوبــويتــألف كــل لــواء مــن زعــيم القريــة وشــابة وشــاب  . اخلتــان يف الــسابق

 املنظمة غري احلكومية؛

ويتمثــل دورهــم يف العمــل علــى توعيــة الــسكان عــن كثــب والتعــرف علــى ممارســات    
 اخلتان اجلديدات؛

 من ممارسات اخلتـان عـن هـذه املمارسـة لـصاحل أنـشطة               ١٠٠ختلت حىت اليوم حوايل      - 
 .مدرة للدخل

األعـضاء التناسـلية   ويه تـش وأسهمت مجيع هذه النتائج يف خفض معدل انتـشار عمليـة          
 يف املائـة حـسب      ٥وقـد اخنفـض هـذا املعـدل الـذي قـدر بنـسبة               . على املستوى الوطين  لإلناث  

 ١٩٩٨استقصاء املوظفني املعنيني بالدراسة االستقـصائية الدميغرافيـة والـصحية يف النيجـر لعـام                
ـــ ف٢,٢إىل  ـــة عــــي املائـ  استقــصاء: املــصدر( يف املائــة ٥٠قــدرها ة اخنفــاض ــنــسبب ٢٠٠٦ام ـ

MUSCIII.( 
 

 ٤املادة   

منذ انضمام النيجـر إىل اتفاقيـة القـضاء علـى مجيـع أشـكال التمييـز ضـد املـرأة،                      - ١٠النقطة  
 :جرى اختاذ التدابري التالية يف جمال التعليم

ــوز     -  ــة يف مت ــيم األساســي وحمــو األمي ــشاء إدارة يف وزارة التعل ــو /إن ــة  ٢٠٠٠يولي مكلّف
  الفتيات باملدارس؛ التحاقبتشجيع
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 تــشجيع” لتطــوير التعلــيم يهــدف أحــد عناصــره الفرعيــة وهــو  يتنفيــذ برنــامج عــشر - 
 التفـاوت بـني اجلنـسني        أوجـه  ، إىل احلّد من   يف مجلة أمور  ،  “التحاق الفتيات باملدارس  

 وبني املناطق، سواء على مستوى وصول الفتيات إىل املدارس أو استبقائهّن فيها؛

  على املستويني اإلقليمي ودون اإلقليمي لدعم التحاق الفتيات باملدارس؛ دوائرإنشاء  - 

 املنـشآت   اجملتمعات احمللية ومتكينها يف جمال إدارة املدارس مـن خـالل جلـان إدارة        تعبئة - 
 األطــــراف، واملنظمــــات غــــري احلكوميــــة، املتعــــددةواالتفاقــــات البيئيــــة ، املدرســــية
 .والرابطات

 .ري بتعزيز وصول الفتيات إىل املدارس واستبقائهّن فيهاوقد مسحت هذه التداب 

فريقـي الـدعم إىل     ألصـندوق التنميـة ا    /١ مشروع التعليم ر  يوف املستوى الثانوي،    وعلى 
روف احليـــاة والعمـــل  التعلـــيم العـــام لتحـــسني ظـــمـــدارس إيـــواء تلميـــذات تقبـــلالـــيت األســـر 
 .هلّن بالنسبة

اء  مـدارس ريفيـة يف خمتلـف أحنـ       أنـشئت وريـة،   ويف إطار الربنامج اخلاص لـرئيس اجلمه       
 . من اجملتمعات احمللية ولتعزيز أمن الفتياتةد لتقريب املدرسالبل

 اإلحصائية للـسنوات الـست      البيانات من خالل     من تأثري  ذه التدابري تثمني ما هل  وميكن   
 .املاضية الواردة أدناه

 
لتحــاق باملــدارس، ومعــدل اإلمتــام، ، واملعــدل اإلمجــايل لالتطــور املعــدل اإلمجــايل للقبــول  

 ٢٠٠٦-٢٠٠٥ إىل ٢٠٠١-٢٠٠٠ونسبة الفتيات يف املرحلة االبتدائية خالل الفترة 
  
 السنة

٢٠٠٠‐
٢٠٠١ 

٢٠٠١‐
٢٠٠٢ 

٢٠٠٢‐
٢٠٠٣ 

٢٠٠٣‐
٢٠٠٤ 

٢٠٠٤‐
٢٠٠٥ 

٢٠٠٥‐
٢٠٠٦ 

 ٦٧ ٦٣ ٦٥ ٦٠ ٥٨ ٤٧ املعدل اإلمجايل للقبول
ــايل لاللتحـــاق    ــدل اإلمجـ املعـ

 ٤٤ ٤٣ ٤٠,٤ ٣٦,٥ ٣٣,٣ ٢٩,٦ باملدارس
 ٣١ ٢٨ ٢٥ ٢٠ ٢٠ ١٨  الدراسةمعدل إمتام

 ٤١ ٤٠,٨٠ ٤٠,٣٠ ٤٠,١٤ ٣٩,٨١ ٣٩,٥٦ النسبة
  

  يف املائــة٢٠ هــذا اجلــدول إىل أن املعــدل اإلمجــايل للقبــول ازداد بنــسبة  بيانــاتتــشري  
 خـالل    املائـة   يف ١٤,٤ سنوات كما ازداد املعدل اإلمجايل لاللتحاق باملـدارس بنـسبة            ٦خالل  
 . يف املائة١,٤أما نسبة الفتيات، فقد شهدت زيادة بلغت .  نفسهاالفترة
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صول ونالحظ أيضا اخنفاض نسبة الزواج املبكـر، وتـساوي الفـرص يف مـا يتعلّـق باحلـ                  
 .لى التعليم والتعلّمع

ذلــك، ُيعتــرب االســتثمار يف تعلــيم الفتيــات والنــساء زيــادة يف رفــاه الفــرد   عــالوة علــى  
 :ويسمح هذا االستثمار بالتايل. اجملتمع، وهو هدف مجيع اجلهود اإلمنائيةو

 زيادة دخل األسرة واحلد من الفقر؛بزيادة اإلنتاجية الزراعية  - 

 ؛ على حنو أفضل تنظيم األسرة واحلالة الغذائية لألسرةتشجيع - 

احلياة السياسية وتطالـب    تزويد املرأة باملعارف الالزمة لتشارك يف       ب ثقافة املواطنة    تنمية - 
 .حبقوقها

 
 ٥دة املا  

لتغـيري املعتقـدات واملمارسـات العرفيـة الـيت         تتمثل التدابري الـيت اختـذهتا احلكومـة          - ١١النقطة  
 :  يف ما يليتنطوي على متييز جنسي

 منع أي متييز بني الرجل واملرأة؛والتأكيد يف الدستور على مبدأ املساواة  - 

إلنــصاف واملــساواة بــني  ل مواتيــة بيئــة هتيئــةلــدعوة هبــدف التوعيــة واتنفيــذ إجــراءات  - 
 :اجلنسني، وذلك من خالل أمور عدة أبرزها

o ؛ ونشرهاصياغة حجج حول املساواة بني اجلنسني يف اإلسالم 

o د سنويا؛ظيم قوافل توعية جتوب أحناء البلتن 

o مشاهد متثيلية قصرية وبرامج إذاعية وتلفزيونيةإنتاج . 
 

 : يتسم العنف الذي تقع املرأة ضحيته بأشكال عدة، خيص منها بالذكر- ١٢النقطة 

 :  الذي يشملاألسريالعنف  - 

o  العنف البدين؛أعمال 

o      واإلهانـة، واإلذالل، والتـشهري، والتهديـد،      طـالق ال: أشكال العنف النفـسي مثـل ،
 .والعزل

 : أشكال العنف األخرى اليت تتعرض هلا املرأة مثل - 

o ري والزواج املبكر؛الزواج القس 
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o التحّرش اجلنسي؛ 

o االغتصاب؛ 

o القوادة؛ 

o الرّق؛ 

o تشويه األعضاء التناسلية. 

الــيت ) الــشرطة والــدرك(وال تتــوفر إحــصاءات كافيــة لــدى مجيــع الــسلطات القــضائية  
 عــن علــى مــستوى حمكمــة االســتئناف يف نيــامي اجملمعــةاألرقــام الوحيــدة تــرد و. حتــّرر احملاضــر

  : اجلدول التايلحوادث االغتصاب يف
  

 ٢٠٠٦ ٢٠٠٥ ٢٠٠٤ ٢٠٠٣ ٢٠٠٢ السنة

 ٢٥ ٢٥ ٣٧ ١٢ ١٦ عدد حوادث االغتصاب
  

 مجيـع أشـكال العنـف       ملكافحةلنيجر يف الوقت احلايل، استراتيجية شاملة       لليس   - ١٣النقطة  
 بـني  ولكن مثة إجراءات استراتيجية جرى حتديدها وتطويرها يف إطار مـن الـشراكة         . ضد املرأة 

 : وتشمل هذه اإلجراءات. اهلياكل احلكومية واجملتمع املدين

ــرأة         •  ــز ضــد امل ــف والتميي ــدى حــوار للمــشاركني يف مكافحــة أشــكال العن ــشاء منت إن
 ؛)٢٠٠٥(والطفل 

 ميدانية؛) بني احلكومة واجملتمع املدين(تنظيم عدة بعثات مشتركة  • 

 ؛)٢٠٠٦ (األسريعنف الأعمال و) ٢٠٠١ (طالقال: عنإجراء دراستني  • 

ى معاقبـة املـساس حبقـوق    يتضمن أحكاما تنّص علـ    ل ٢٠٠٤ عام   اجلنائيقانون  التنقيح   • 
 احلريات األساسية وال سيما تشويه األعضاء التناسلية لإلناث والرق؛اإلنسان و

ــشروع   •  ــانويننــص وضــع م ــزواج والطــالق يف النيجــر و  ق ــنظّم ال ــات   ي ــه إىل آلي إحالت
 ؛)٢٠٠٦(االعتماد 

 احملـور االسـتراتيجي املتعلـق مبكافحـة         مبراعـاة تنقيح وثيقـة اسـتراتيجية احلـد مـن الفقـر             • 
  العنف والتمييز ضد اجملموعات الضعيفة؛أعمال

 تستهدف عناصـر الـشرطة   ٢٠٠٠االضطالع بعدة أنشطة للتوعية والتدريب منذ عام     • 
ــضائية  ــدرك (الق ــشرطة وال ــضاة، )ال ــادة، والق ــامل وق ــرأي، والع ــة   ال ــل الرعاي ني يف حق
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 املـدارس القرآنيـة، واملدرسـني، وأطفـال         ومعلمـي الصحية، وممارسي الطب التقليدي،     
املدارس، والنواب الوطنيني، وأعضاء احلكومة، واملنتخبني احملليني، وأعضاء املنظمـات          

 . ة الناس النسائية وعاموالرابطاتغري احلكومية 
 

 ٦املادة   

، املنظمـة غـري احلكوميـة الوطنيـة         ٢٠٠٢دراسة الـيت أجرهتـا، عـام         ال استنادا إىل  - ١٤النقطة  
ــدريا” ــدد         “تيمي ــا، جتــاوز ع ــرا هل ــدن مق ــن لن ــيت تتخــذ م ــرق ال ــة ملناهــضة ال ــة الدولي  واملنظم
 ).صيلابدون تف ( شخص٨٧٠ ٠٠٠، يف تلك الفترة، “الرقيق”

ــن الدراســات       ــا م ــذه الدراســة وغريه ــت ه ــدة ولفت ــا انت  العدي ــت الحق ــيت أُجري ــاه ال ب
وقــد . إىل جتــرمي ممارســات االســترقاق  ٢٠٠٣احلكومــة إىل درجــة دفعــت بدولــة النيجــر عــام   

قــانون اليف ) ٥-٢٧٠ املــادة إىل ١-٢٧٠مــن املــادة  (مــواد ) ٥(أُدرج قــسم يــشمل مخــس   
 . اجلديداجلنائي 

اإلرادة  ه سـجلت خطـوة أخـرى إىل األمـام يف        باإلضافة إىل ذلك، جتدر اإلشارة إىل أن       
جلنـة وطنيـة ملكافحـة خملفـات العمـل       إنشاء متثلت يفلقادة يف ما يتعلق مبسألة الرّق، لة  السياسي

 MFP/T/0933 والعمــل، مبوجــب املرســوم رقــم  الوظيفــة العموميــةوزارة القــسري والتمييــز يف 
 .٢٠٠٦أغسطس / آب٤املؤرخ 

 
يــات مــن الباغعــدد  عــن حــصاءات يف املعهــد الــوطين لإلحــصاءاتاإل ال تتــوفر - ١٥النقطــة 
 . والنساءالفتيات

ويعاقـب عليهمـا     على القوادة واحلـّض علـى الفجـور          اجلنائيقانون  ال ينصومع ذلك،    
 :  الشخص الذي“قوادا”ومبوجب هذه املواد، ُيعترب . ٢٩٤إىل  ٢٩١يف املواد من 

 ؛البغاء الغري أو اإلغواء هبدف  عن معرفة بغاءيساعد أو حيمييعني أو  - 

 ؛البغاء الغري أو يتلقّى اإلعانات من شخص يعمل عادة يف بغاء يتقاسم منتجات - 

 ؛البغاء مع شخص يعمل عادة يف جمال عن معرفةيعيش  - 

ميكنـه   وال،  البغـاء  عالقة اعتياديـة مـع شـخص أو عـدة أشـخاص يعملـون يف                 يكون يف  - 
 ؛مصدر دخل يتالءم مع أسلوب حياتهإثبات 

، البغــاء بالغــا، ولــو مبوافقتــه، علــى ممارســة  حــىت شخــصايعيــليــستخدم أو يــدّرب أو  - 
  أو الفجور؛البغاءحيمله على ممارسة  أو
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 أو الفجـور وبـني أفـراد       البغـاء  الوساطة، أيا كانت، بني أشخاص ميارسـون         بدور يقوم - 
  اآلخرين أو فجورهم أو يرحبون منهما؛بغاءيستغلون 

ــة  ، بواســطة التهديــد أو الــضغط أو اخلــداع أو أي وســ  يعيــق -  ــدابري الوقاي يلة أخــرى، ت
 أو التأهيل الـيت تقـوم هبـا املنظمـات املؤهلـة ملـصلحة األشـخاص        املساعدةالرقابة أو    أو

 .البغاء أو األشخاص املعّرضني خلطر البغاءالذين ميارسون 

ــة، كمــا     ويوجــد   ــشرطة الوطني ــواء لألخــالق يف ال ــاء، ل ــة تتخــذملكافحــة البغ  احلكوم
ــة    ــري احلكومي ــات غ ــراءات وواملنظم ــة ول الرابطــات إج ــنحلتوعي ــة   م ــشجيع ممارس ــروض لت  الق

األنشطة املدّرة للدخل، وذلك يف اإلطار الشامل إلعادة إدمـاج اجملموعـات الـضعيفة، مبـا فيهـا                  
 .النساء

 
  الرامية إىل منع االجتار بالنساء والفتيات يف النيجـر والتدابريبالنسبة إىل القوانني     - ١٦النقطة  
 :ظة التايل، جتدر مالحوقمعه

حقوق الطفـل املتعلـق ببيـع       على الربوتوكول االختياري التفاقية      ٢٠٠٣عام   التصديق - 
 ؛األطفال وبغاء األطفال واستغالل األطفال يف املواد اإلباحية

 قـانون حلمايـة األطفـال يهـدف إىل إجـراء إصـالحات للنظـام القـانوين                  مـشروع وضع   - 
 واتفاقيــة القــضاء علــى مجيــع حقــوق الطفــلة الــوطين جلعلــه مّتــسقا مــع أحكــام اتفاقيــ 

 ؛٢٠٠٤أشكال التمييز ضد املرأة عام 

تعـدد األطـراف ملكافحـة االّتجـار        املتعـاون   التوقيع النيجر، يف كـوت ديفـوار، التفـاق           - 
 ؛٢٠٠٥يوليو /، يف متوزباألطفال

 ؛٢٠٠٦ قانون أّويل بشأن مكافحة االجتار باألطفال عام مشروعوضع  - 

عـاملني يف جمـال امليـاه       الشرطة، و الـ مهوري، و اجلرس  احلدرك، و ال(من  األوى   ق تدريب - 
ملكافحـة االجتـار   ) ، واملنتخبني احمللـيني   أصحاب التقاليد دينيني، و الزعماء  الوالغابات، و 

 بالنساء واألطفال؛

 معاهدة األمم املتحدة ملكافحة اجلرميـة املنظمـة العـابرة للحـدود الوطنيـة               علىالتصديق   - 
ــى ــوعل ــع   ا بروتوكوهل ــي إىل من ــار باألشــخاص وال  اإلضــايف الرام ــساء   االجت ــيما الن س

 ؛ وقمعه واملعاقبة عليهواألطفال

، مكلفــة بوضــع خطــة عمــل ٢٠٠٦فربايــر /تــشكيل جلنــة وزاريــة مــشتركة، يف شــباط - 
 .وطنية ملكافحة االجتار بالنساء واألطفال
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 ٨  و٧املادتان   

 والقانون االنتخـايب    ١٩٩٩أغسطس  / آب ٩دستور  (ة   النصوص الوطني  تشتمل - ١٧النقطة  
ملـواطنني النيجـريني رجـاال    مارسـة ا  تكـّرس املـساواة يف مـا يتعلّـق مب    أحكـام ) ٢٠٠٤املنقّح عام   

 . مرّشحةك السياسي، كناخبة والنضالواملرأة يف طليعة .  حلقوق التصويتونساء

ــاةولكــن يف   ــاحلي ــدة ، تبقــى ممارســة املــرأة حلقّهــا يف  ة العملي  بالــضغوطالتــصويت مقّي
 .الثقافية - االجتماعية

مـن  ملـرأة  ا مـن أجـل متكـني   واختذت حكومة النيجر، إزاء هذه احلالـة، ترتيبـات عمليـة        
حكـام اتفاقيـة القـضاء علـى مجيـع      أل االتمتع الكامل حبقوقها املعترف هبا دستوريا، وذلك تطبيق 

 :ويشمل ذلك. ١٩٩٩ام أشكال التمييز ضد املرأة اليت انضم إليها بلدنا ع

ــاد •  ــم  اعتم ــانون رق ــوم ٠٠٨-٢٠٠٠ الق ــؤرخ  هومرس ــذي امل ــران٧ التنفي ــ/ حزي  هيولي
ــشأن وضــع  ٢٠٠٠ ــشغل باالنتخــاب      ب ــيت ُت ــسني يف املناصــب ال ــام حــصص للجن  نظ

، وذلــك غــداة انــضمام ) يف املائــة٢٥(واملناصــب الــيت ُتــشغل بــالتعيني ) يف املائــة ١٠(
 لى مجيع أشكال التمييز ضد املرأة؛بلدنا إىل اتفاقية القضاء ع

، وذلـك   ٢٠٠٤ القيادة النـسائية متهيـدا النتخابـات عـام           لتشجيعوضع وتنفيذ برنامج     • 
 :اإلجراءات التاليةعن طريق 

 لتدريب يف جمال القيادة النسائية؛ل مرجعي دليلوضع  - 

 د؛من البلاين  القيادة النسائية يف املناطق الثم جمالدّربني يفنواة من املتدريب  - 

 لتـدريب الريفيــات واحلـضريات يف جمـال القيــادة    املتـدرج  التــدريب طريقـة اعتمـاد   - 
 النسائية؛

 واملنظمـات  الرابطـات ، وأعـضاء    وقـادة الـرأي    األحزاب الـسياسية،     زعماءتدريب   - 
  يف جمال قانون احلصص؛وعامة اجلمهورغري احلكومية النسائية 

 مبــشاركة املــرأة يف احليــاة الــسياسية، اجلمــاهريعيــة  رســائل إذاعيــة لتووبــث إعــداد - 
النــساء ومــشاركتهّن   ترشــح  ، وذلــك لتــشجيع   احلــصص والالمركزيــة، وقــانون  

  يف االنتخابات البلدية؛املكثفة

 ...  عن اتفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييز ضد املرأةملصقات إعداد - 
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ني واضـح علـى متثيـل املـرأة يف دوائـر          إدخـال حتـس   أتاح تطبيـق قـانون احلـصص         - ١٨النقطة  
ويتجلـى هـذا   . التعينيبـ االنتخـاب أو  بعلـى مـستوى املناصـب الـيت ُتـشغل           سـواء   صنع القـرار،    

 :التقّدم من خالل النتائج التالية

تعــيني نــساء علــى رأس املؤســسات اجلمهوريــة العليــا، رئاســة احملكمــة العليــا واجمللــس    - 
 األعلى لالتصاالت؛

 يف اجمللـس االقتـصادي واالجتمـاعي        على قدم املـساواة مـع الرجـل       يعملن  وجود نساء    - 
واحملكمـة  وحمكمة العدل االسـتئنافية،   والثقايف، واجمللس األعلى للمجتمعات اإلقليمية،      

 الدستورية، واللجنة الوطنية حلقوق اإلنسان واحلريات األساسية؛

قنـصل ميـثلن بلـدنا يف       تعيني سـت نـساء يف منـصب سـفري، وامـرأة واحـدة يف منـصب                   - 
 وزارة اخلارجيــة  منــها اخلــارج، وســت نــساء يف منــصب وزيــر علــى رأس وزارات      

فريقـي، ووزارة خصخـصة وإعـادة هيكلـة املؤسـسات، ووزارة            ألوالتعاون والتكامـل ا   
 والعمــل، الوظيفــة العموميــةالتخطــيط املــدين واإلســكان والــشؤون العقاريــة، ووزارة  

 بالشؤون االجتماعيـة ومهـا وزارة النـهوض بـاملرأة           نتني تعنيا باإلضافة إىل الوزارتني الل   
 ومحاية الطفل، ووزارة السكان والعمل االجتماعي؛

تعــيني نــساء يف مناصــب يف األمانــة العامــة ملكتــب رئــيس الــوزراء، ويف وزارة التعلــيم   - 
، وتعـيني مستـشارات يف القـضايا اجلنـسانية  لـدى             العموميةاألساسي، ووزارة الصحة    

 .ئاسة اجلمهورية ورئاسة الوزراءر

 وجود نساء يشغلن منصب املدير العام يف الشركات، ويعملـن يف             مالحظة أيضاجتدر   
ــات،      ــة، واألعمــال احلــرة، ويعملــن مدرســات باحث إدارة املــشاريع، وميارســن األعمــال احلرفي

ــع   طبيبــات مــسؤوالت عــن  و ــة، وقاضــيات، ويف مجي ــادات طبي ــاتعي ــة اهليئ ش، اجلــي( النظامي
 .القطاعاتباختصار، يف مجيع و، )والدرك، والشرطة، واجلمارك، واملياه والغابات

 يف هـــامبالنـــسبة إىل املناصـــب الـــيت يـــتم شـــغلها باالنتخـــاب، فكـــان للمـــرأة متثيـــل  و 
ــة لعــام    ــشريعية والبلدي  امــرأة مــن جممــوع أعــضاء   ١٤ حيــث انُتخبــت  ٢٠٠٤االنتخابــات الت

 مقارنـة   اجملمـوع  مـن     يف املائـة   ١٢لرجـال والنـساء أي بنـسبة         مـن ا   ١٣٣الربملان البالغ عددهم    
 امـرأة مـن جممـوع       ٦٧١فازت خـالل االنتخابـات الـسابقة؛ كمـا انتخبـت            ) ١(بامرأة واحدة   

 مـن    يف املائـة   ١٧ مـن الرجـال والنـساء، أي بنـسبة           ٣ ٧٤٧املستشارين البلديني البالغ عددهم     
 . ائه امرأة واحدةويضم مكتب اجلمعية الوطنية بني أعض. اجملموع
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القيـام بـأدوارهن كاملـة مـن ناحيـة، ومـن            مـن    املنتخبـات    ومتكـني ولتعزيز املكتـسبات     
 متثيـل املـرأة يف دوائـر صـنع القـرار، وضـعت وزارة النـهوض بـاملرأة                    حتـسني  ناحية أخرى زيادة  

ــة الطفــل، منــذ عــام    ــز قــدرات املنتخبــات   ٢٠٠٤ومحاي  اجملموعــات وعــضوات، برناجمــا لتعزي
 .ائية، يتواصل تنفيذه حالياالنس

 
 ٩املادة   

ــانون الوضـــعي   - ١٩النقطة  ــة  النـــيجريي املتعلـــق باجلال يـــسمح القـ ــرأة النيجريـ نـــسية للمـ
نص تـــباملقابـــل، و. املتزوجـــة مـــن أجـــنيب أن متـــنح هـــذا القـــرين اجلنـــسية النيجرييـــة باالختيـــار

قـانون   املتعلـق ب   ١٩٨٤أغـسطس   / آب ٢٣ املـؤرخ    ٣٣-٨٤األمر القانوين رقـم     من   ١٣ املادة
جيوز للمرأة األجنبية املتزوجة من نيجري أن تطلب احلـصول علـى            ’’اجلنسية النيجرية على أنه     

إىل احملكمـة املدنيـة يف مكـان        ، يف غضون سنة، وذلك بتقـدمي طلـب          باالختياراجلنسية النيجرية   
 . اخلارجعقد الزواج، أو إىل السلطات القنصلية النيجرية إذا كان الزواج قد مت يف

 
 ١٠املادة   

تطور املعـدل اإلمجـايل لاللتحـاق باملـدارس حـسب اجلـنس واملنطقـة مـن عـام                    - ٢٠النقطة 
 )ابتدائي (٢٠٠٦ إىل عام ٢٠٠٠

 

 السنة
٢٠٠٠‐
٢٠٠١ 

٢٠٠١‐
٢٠٠٢ 

٢٠٠٢‐
٢٠٠٣ 

٢٠٠٣‐
٢٠٠٤ 

٢٠٠٤‐
٢٠٠٥ 

٢٠٠٥‐
٢٠٠٦ 

 ٥٤ ٥٢ ٥٠ ٤٥ ٤٢ ٣٧ اجملموع

 ٦٣ ٦٢ ٦٠ ٥٤ ٥٠ ٤٥ األوالد

 ٤٤ ٤٣ ٤٠ ٣٧ ٣٣ ٣٠ البنات

 ٥٧ ٥٧ ٥٤ ٥٣ ٥٢ ٥١ املناطق احلضرية

 ٥٢ ٥١ ٤٨ ٤٣ ٣٨ ٣٢ املناطق الريفية
 

 .٢٠٠٦وزارة التعليم األساسي وحمو األمية : املصدر   
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 إىل ٢٠٠٠ملنطقـــــة مـــــن عـــــام تطـــــور معـــــدل إمتـــــام الدراســـــة حـــــسب اجلـــــنس وا   
 )ابتدائي( ٢٠٠٦ عام
 

 السنة
٢٠٠٠‐
٢٠٠١ 

٢٠٠١‐
٢٠٠٢ 

٢٠٠٢‐
٢٠٠٣ 

٢٠٠٣‐
٢٠٠٤ 

٢٠٠٤‐
٢٠٠٥ 

٢٠٠٥‐
٢٠٠٦ 

 ٤٠ ٣٦ ٣٢ ٢٥ ٢٦ ٢٤ اجملموع
 ٣١ ٢٨ ٢٥ ٢٠ ٢٠ ١٨ األوالد
 ٤٩ ٤٤ ٤٠ ٣٠ ٣١ ٢٩ البنات

  ٣٣ ٢٨ ١٨ ٢٠ ١٧ املناطق احلضرية
  ٤٢ ٤٢ ٤٠ ٣٨ ٣٨ املناطق الريفية

 
 .٢٠٠٦وزارة التعليم األساسي وحمو األمية : املصدر   

فعلى سبيل املثـال، بلغـت،      . السكان القادرين على االلتحاق باملدارس    تشري هذه النسب املئوية إىل       :مالحظة
، نسبة األطفال امللتحقني باملـدارس مـن بـني األطفـال القـادرين              ٢٠٠١-٢٠٠٠يف السنة الدراسية    

ل امللـتحقني باملـدارس مـن     يف املائة، وبلغت نـسبة األطفـا  ٥١على االلتحاق هبا يف املناطق احلضرية   
 . يف املائة٣٢بني األطفال القادرين على االلتحاق هبا يف املناطق الريفية 

  
وطُبقــت نــصوص إداريــة ملعاقبــة    ) نظــم االســتثناء (وُوضــعت يف الثمانينيــات تقريبــا    
 .حلاق أبنائهم، وال سيما الفتيات، باملدرسةإذين ال يتقيدون بواجب لالالوالدين 

الــذي يــزّوج ابنتــه خــالل فتــرة دراســتها أن يــسدد للدولــة كامــل  الوالــد ى ويــتعني علــ 
 .نفقات تعليمها

 
 يف إطـار    ١٩٩٦البنـات باملـدارس عـام       لتشجيع التحـاق    تقنية  نشئت اخللية ال  أ - ٢١النقطة 

إشــكالية التحــاقهن   لكــي تعــاجل علــى وجــه التحديــد      الربنــامج القطــاعي للتعلــيم األساســي     
 .باملدارس

 يف املائة مقارنـة     ٢١,٢ نسبة   ١٩٩٦األول عام   يف الصف   للتسجيل  العام  دل  وبلغ املع  
باملــدارس البنــات ويف الــسنة نفــسها، بلــغ املعــدل العــام اللتحــاق  لــألوالد؛  يف املائــة ٣٢,٣بـــ 

وبعـد مجيـع اإلجـراءات الـيت قامـت هبـا اخلليـة        . لـألوالد  يف املائـة   ٣٦,٩ يف املائة مقابل     ٢٢,٢
 يف املائـة عـام      ٣٠,٨البنـات   املعدل العام لتـسجيل     شتغل إال أربع سنوات، بلغ      تقنية، اليت مل ت   ال

 .لألوالد يف املائة ٤٥,٣ مقابل ٢٠٠٠

يف  ٣٨,٨ يف املائـة مقابـل       ٢٦,٩باملـدارس   البنـات   املعـدل العـام اللتحـاق       كذلك بلغ    
ركـات  وهتـدف مجيـع حت    . يف تقلـيص الفـرق بـني اجلنـسني        كـبري   ويالَحظ حتسن   . املائة للصبيان 

 .بني اجلنسني وبني املناطقالتفاوت اخللية التقنية إىل إزالة مشاكل 



CEDAW/C/NER/Q/2/Add.1

 

22 07-24542 
 

 :ويف إطار اخلطة العشرية لتنمية التعليم، جيري على الدوام اختاذ تدابري من قبيل 

 نساين يف برامج تدريب املدرسني يف دور املعلمني؛اجلنهج الاعتماد  - 

 مـن   قوالب النمطية القائمة على التحيز اجلنـسي      الإللغاء  املدرسية  املناهج  صياغة  إعادة   - 
 .الكتب املدرسية

تتــيح بعــض اإلجــراءات الــيت تعتــزم إدارة تــشجيع التحــاق البنــات باملــدارس   كــذلك،  
 :ويالحظ يف هذا الصدد. اعتمادها، بقاء الفتيات يف املدارس وإطالة فترة بقائهن فيها

الميــذ لتحّمــل التكــاليف املباشــرة  أمهــات التتــضطلع هبــا إقامــة أنــشطة مــدرة للــدخل   - 
 وحترير الفتيات من األعمال املرتلية؛

ــدابري حمفــزة ملــصلحة التلميــذات    -  ــوازم مدرســية،  (اختــاذ ت جــوائز تفــوق  وجمموعــات ل
 ؛)لفتيات اجلديراتاوتشجيع 

ألسر املضيفة على حتمل نفقات طالبات التعلـيم الثـانوي املعـوزات لتحـسني        لمساعدة   - 
 وعملهن؛عيشهن ظروف 

ــة  -  ــشطة إقامـ ــم أنـ ــة دعـ ــدم تربويـ ــذ تقـ ــذ الـ ــية  للتالميـ ــعوبات مدرسـ ــون صـ ين يواجهـ
 .)فردي إرشاد(
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 ١١املادة 

 .٢٠٠٥ إىل عام ٢٠٠٠توزيع موظفي القطاعني شبه احلكومي واخلاص حسب الفئات املهنية من عام  - ٢٢النقطة 
  

الفئــــــــــــات
 مشرفون عمال مكاتب ةعمال مهر عمال متخصصون عمال يدويون متدربون املهنية

مهندسون وإطارات 
 اجملوع اجملموع الفرعي عليا

 نساء رجال نساء رجال نساء رجال نساء رجال نساء رجال نساء رجال نساء رجال نساء رجال السنوات
رجـــــــــال 
 ونساء

النــــــــسبة 
املئويــــــــة  
مــــــــــــــن 
 النساء

١٣,٩٦ ٢٩ ٩٩٩ ٤ ١٨٨ ٢٦ ٣٧٢ ١٤٠ ١ ٤٣١ ٦٩٣ ٤ ٠٤٠ ٢ ٠٨٠ ٤ ٨٥٢ ٥١٣ ٥ ٤٤٩ ٦٠٤ ٥ ٢٩٥ ١٤٢ ٤ ٨٥٢ ١٦ ٤٤٣ ٢٠٠٠ 

١٦,٥٥ ٣٤ ١٤٠ ٥ ٦٥١ ٢٨ ٥١٣ ١٧٤ ١ ٣٨٩ ٧٦٠ ٤ ٠٠٧ ٣ ١٤٧ ٥ ٦١٩ ٦٥٦ ٥ ٥٢٠ ٧٠٧ ٦ ٠٣٩ ٢٠٧ ٥ ٦٦٠ ٣٠ ٢٧٩ ٢٠٠١ 

٢١,٧٢ ٣٦ ٩٦٠ ٨ ٠٢٩ ٢٨ ٩٣٠ ٢٠٣ ١ ٤٥٩ ٧٩٧ ٣ ٨٦٣ ٥ ٠٠٧ ٥ ٥٧٥ ٨١٦ ٦ ١٧٨ ٨٢١ ٥ ٤٧٩ ٣٢٨ ٦ ٠١٧ ٥٧ ٣٦٢ ٢٠٠٢ 

١٨,٨٨ ٣٨ ٩١٠ ٧ ٣٤٥ ٣١ ٤١٤ ٥٨٦ ٢ ٥٤٨ ١ ٢٨٩ ٤ ٨١٨ ٤ ٩٥٤ ٩ ٥٨٣ ١٣١ ٥ ٤٠٦ ٢٨٠ ٤ ٣١٨ ١٠٥ ٤ ١٢٨ ١٣٣ ٦١٣ ٢٠٠٣ 

٢٢,٨٠ ٤١ ٧٠٠ ٩ ٥٠٩ ٣٢ ١٩١ ٣٦٧ ١ ٧٩١ ١ ٠٤٨ ٣ ٩١٦ ٥ ٨١٨ ١١ ٠٤١ ٥٧٠ ٤ ٥٢٩ ٨١١ ٥ ٧٤٧ ٧٧٨ ٤ ٧٢٠ ١١٧ ٤٤٧ ٢٠٠٤ 

٢٢,١٥ ٤٦ ٩٠٦ ١٠ ٣٩٠ ٣٦ ٥١٦ ٨٤٨ ٢ ٣٦٣ ١ ١٦٤ ٤ ١٨٠ ٥ ٨٧٣ ١١ ٠٦٦ ٥٨٨ ٤ ٥٦٨ ٩١٠ ٩ ١١٥ ٨٨٥ ٤ ٥٨٢ ١٢٢ ٦٤٢ ٢٠٠٥ 
  

 . يف املائة١٩,٣٣متوسط الست سنوات 
 النيجر/الوكالة الوطنية للعمالة
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القتـصاد، تعـود آخـر     مـن ا  يف ما يتعلق مبشاركة النساء يف القطاع غري الرمسي           - ٢٣النقطة 
، ١٩٩٥ىل عـام    غـري الرمسـي إ    عـن القطـاع     املتوفرة لدى املعهد الـوطين لإلحـصاء        ءات  اإلحصا

 .وهو العام الذي أجري فيه آخر استقصاء وطين عن هذا القطاع
 

 توزيع املؤسسات حسب األوساط وفقا للقطاع وجنس املالك  
 
 اخلدمات التجارة اإلنتاج 
 إناث ذكور إناث ذكور إناث ذكور 

 ٤ ٧٣٩ ٢٠ ٥٢٤ ١٤ ١٢٩ ٢٢ ٧٨٣ ٢٨ ٢١٤ ٧ ٥٣٤مناطق حضرية
 ١٣ ٧٦٣ ١١٦ ٣١٨ ٤١ ٧٤٩ ١٥٦ ٤٨٨ ١٨٠ ٣٦٥ ٦١ ٣٢٩ مناطق ريفية

 ١٨ ٥٠٢ ١٣٦ ٨٤٢ ٥٥ ٨٧٨ ١٧٩ ٢٧١ ٢٠٨ ٥٧٩ ٦٨ ٨٦٣ اجملموع 
 

 .١٩٩٥تقرير حتليلي لالستقصاء الوطين عن القطاع غري الرمسي، النيجر : املصدر   
  

 ٦٦٧ ٩٣٥يبلــغ ، تلــك الفتــرة كــان عــدد املؤســسات غــري الرمسيــة يف النيجــر، يف       
 . يف املائة نساء٤٢,١٩  يف املائة منها رجال، و٥٧,٨١مؤسسة، ميلك 

ــساء يف  إحــراز بعــض التقــدم  لكــن يالحــظ منــذ عــدة ســنوات     يف قيــاس مــشاركة الن
 اهـذا التقـدم قـدر   يواكـب  و. النشاط االقتصادي، وبشكل أكثر حتديدا يف القطاع غـري الرمسـي       

وســّهل هــذان . أنـشطتهن زيــادة إبــراز ساء، اللــوايت ُيـردن  النــقبـل  أكـرب مــن تأكيـد الــذات مــن   
ــساء يف فــروع مــن القطــاع غــري الرمســي     ــا   العــامالن دخــول الن  كانــت حــىت ذلــك احلــني وقف

 .الرجال على
 

األهــداف أدجمــت فيهــا  يف النيجــر الــيت اســتراتيجية احلــد مــن الفقــراعُتمــدت  - ٢٤النقطة 
ن املنظـور اجلنـساين واحـدا مـن املواضـيع الـشاملة             وهـي جتعـل مـ     . ٢٠٠٢اإلمنائية لأللفية، عام    

ومحايـة البيئـة ومكافحـة اإليـدز؛ لكـن          الرشـيدة   لعدة جماالت، على غـرار الالمركزيـة واإلدارة         
وهـذا  . هذا الطابع الشامل لعدة جماالت ال يظهر بالقدر الكايف يف اسـتراتيجية احلـد مـن الفقـر                 

 .٢٠٠٦أحد األسباب اليت أّدت إىل تنقيحها عام 

وملراعاة املنظور اجلنساين يف استراتيجية احلد من الفقر، قّدمت منظومة األمـم املتحـدة               
امليزنــة نــساين وعلــى اجلنظــور علــى مراعــاة املتــدريب أعــضاء اللجــان املواضــيعية  بدعمــا تقنيــا 
ــسانية ــة للمــشروع األول الســتراتيجية احلــد مــن الفقــر املنقحــة،     . اجلن ــراءة ثاني وجتــري اآلن ق

ستـشاريني لـضمان املراعـاة الفعليـة للمنظـور اجلنـساين يف الوثيقـة               توظيف ا ي هلذا الغرض    وجير
 .النهائية
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 :عددا من اإلجراءات منهابدأت اإلدارة املشرفة يف الوزارة باإلضافة إىل ذلك،  

 اجلنساين، واألخذ بذلك الدليل؛إعداد دليل مرجعي لعمليات التدريب  - 

الـــصحة، والتربيــة، والتعلـــيم  : ة يف الــوزارات األساســية  تــدارس الــسياسات القطاعيـــ   - 
والتهيئــة الثــانوي والعــايل، واالتــصاالت، والــسكان والعمــل االجتمــاعي، والــشباب،   

وتنمية اجملتمعات احمللية، والعدل، والنهوض باملرأة ومحاية الطفل، عن طريـق           العمرانية  
ه العمليـة حتديـد   ض هـذ وكان غر. إىل منظور جنساينسسي يستند حتليل تنظيمي ومؤ  

وأُعــّدت يف هنايــة . ومــواطن الــنقص يف مــا يتعلــق مبراعــاة املنظــور اجلنــساين املكاســب 
 خطة عمل استراتيجي ملراعاة املنظور اجلنساين لكل من هذه الوزارات؛العملية 

وضع سياسة وطنية يف اجملال اجلنساين تشكل من اآلن فصاعدا وثيقة توجيهيـة ملراعـاة                - 
 .أطر اإلنفاق املتوسطة األجلالتنمية ومن خالل أنشطة اجلنساين يف مجيع املنظور 

 
 ١٢املادة   

منــذ عــام تــشويه األعــضاء التناســلية لإلنــاث يف الواقــع خمالفــا للقــانون  أصــبح  - ٢٥النقطة 
ــائي  ٢٠٠٣  املــؤرخ ٠٢٥ - ٢٠٠٣ويتــضمن القــانون رقــم  .  علــى إثــر إصــالح القــانون اجلن

تـنص علـى إنـزال عقوبـات     ) ٢٣٣  إىل٢٣١د من املوا(ثالث مواد    ٢٠٠٣يونيه  /حزيران ١٣
 ).والدة الضحية ووالدها وجداها(بالقائمات باخلتان وشركائهن 

 ،وملكافحة هذه املمارسات التقليدية الضارة والقضاء عليها، تنظم احلكومـة كـل سـنة              
خمتلـف  تتوجـه إىل  يـة  توعقوافـل  بالتعاون مع املنظمات غري احلكومية املتخصصة يف هـذا اجملـال     

 .‘‘عدم التسامح إطالقا’’فئات اجملتمع مبناسبة اليوم الدويل لـ 

ي التشريع الذي مينع املمارسات التقليدية الضارة حديث العهد، مل جتـر بعـد أ             ن  ومبا أ  
ويعود ذلك لقبول القائمات بتلك املمارسات تغـيري مهنـهّن والتخلـي عنـها              . رتكبيهاملمالحقة  

 .احمللية املضطلع هباالتوعية أنشطة بسهولة بفضل 

لـدى الـسكان الـذين تتـراوح         يف املائـة     ٠,٨٧  بــ  االنتشار املصلي ر معدل   ديق - ٢٦النقطة 
ــني   ــارهم ب ــنة٤٩و  ١٥أعم ــ.  س ــسبة   دويق ــدل بن ــذا املع ــة ١,٤ر ه ــدى  يف املائ ســني، راملدل

 يف املائــة ٣,٨ والــسجناء، لــدى  يف املائــة ٢,٨ ســائقي الــشاحنات، ولــدى يف املائــة  ١,٧ و
ر اليـوم عـدد املـصابني بفـريوس نقـص      دويقـ . البغايـا لـدى   يف املائـة     ٢٥,٤ العسكريني، و لدى  

الـدوائر  أما مرضى اإليـدز، فقـد أبلغـت      .  شخص ٥٧ ٠٠٠ و ٢٢ ٠٠٠املناعة البشرية مبا بني     
ومـا هـذا سـوى غـيض مـن فـيض نظـرا لـضعف                . حالة ٧ ٠٠٠ عن حوايل حىت اليوم   الصحية  
 .لصحيةالتغطية ا
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 ضادات الفريوسـات الرجعيـة    ، بلغ عدد النساء اللوايت تلقني عالجا مبـ        ٢٠٠٦يف عام   و 
 ).بيانات مؤقتة( امرأة ٦٧٣

ــام   ــال الــ   ٢٠٠٦ويف ع ــدد األطف ــغ ع ــضا، بل ــصحية     أي ــهم ال ــة حالت ذين جــرت مراقب
 طفـال، وإمجـايل عـدد       ٣٦طفال، وعدد الذين تلقوا عالجا مبضادات الفريوسـات الرجعيـة            ٣٢
 . طفال٦٨ألطفال املصابني ا

 
 جــرى اختــاذ عــدة إجــراءات علــى مجيــع الــصعد للنــهوض بــصحة األم والطفــل - ٢٧ نقطــةال

وتنظيم األسرة وخفض معـدل وفيـات األمهـات ووفيـات الرضـع واألطفـال وتـشجيع األمنـاط                   
 :يدةاجلتغذوية الوالغذائية 

ــم    -  ــوري رقــ ــوم اجلمهــ ــق املرســ ــاد وتطبيــ ــؤرخ PRN/MSP/LCE/316-2005اعتمــ  املــ
رتبطـة بالعمليـات    اخلـدمات امل   الذي مينح املرأة جمانية      ٢٠٠٥نوفمرب  /تشرين الثاين  ١١

 ة العامة؛ينشآت الصحاملالقيصرية اليت جتري يف 

نـشئ   الـذي ي ٢٠٠٦أبريـل  / نيسان٧ املؤرخ MSP/LCE/65اعتماد وتطبيق األمر رقم    - 
 ة العامة؛ينشآت الصحاملوسائل منع احلمل والرفالت يف جمانية 

 املتعلـق   ٢٠٠٦أبريـل   / نيـسان  ٢٦ املـؤرخ    MSP/LCE/0079اعتماد وتطبيق األمر رقم      - 
 والدهتم وحىت اخلامـسة     ذالستشارة الطبية السابقة للوالدة ورعاية األطفال من      مبجانية ا 

 املتعلــق ٢٠٠٦يونيــه / حزيــران٢١ املــؤرخ ١٦-٢٠٠٦والقــانون رقــم  مــن العمــر  
 بالصحة اإلجنابية؛

 توزيع اجملاين للناموسيات املعاجلة على النساء واألطفال؛ال - 

ــع    -  ــامج التحـــصني املوسـ ــز برنـ ــتعزيـ ــصحوبة بضاعفة محـــالت التحـــصني  مبـ ــع املـ توزيـ
 ؛غذياتامل

 ؛قاطعاتحتسني غرف العمليات يف مستشفيات امل - 

 تدريب األطباء اجلراحني على مستوى املقاطعات؛ - 

ــاملني يف   -  ــدريب الع ــصحقطــاع ت ــى ة ال ــة و عل ــة ألمــراض الطفول ــى اإلدارة املتكامل عل
دد يف  الرعاية عند الوالدة والرعاية املتصلة باملواليد اجلـ       على  استراتيجية معاجلة اآلالم و   

 حاالت الطوارئ وما إىل ذلك؛

 .تعزيز أنشطة التوعية - 
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 ،٢٠٠٥ألزمـة الغذائيـة الـيت عرفهـا النيجـر عـام        يف أعقـاب ا   مالحظة أنـه    أيضا  وجتدر   
عمليـة التأهيـل التغـذوي بفـضل شـراكة      تغطيـة تكـاليف    طفل متـضرر مـن      ٣٢٥ ٠٠٠استفاد  
 . األطرافمتعددة

نتــائج مــشجعة منــها خفــض معــدالت وفيــات   ســجلت اجلهــود، نتيجــة لكــل هــذه  و 
 ،٢٠٠٦ عــــام أللــــف يف ا١٩٨ إىل ١٩٩٨ عــــام أللــــف يف ا٢٧٤الرضــــع واألطفــــال مــــن 

 مولــود حــي  ١٠٠ ٠٠٠بــني كــل   وفــاة ٦٧١واخنفــضت معــدالت وفيــات األمهــات مــن     
ة ـــ دراسال: درـاملـص  (٢٠٠٦ مولود حي عـام  ١٠٠ ٠٠٠ بني كل وفاة ٥٦١ إىل  ١٩٩٢ عام
 ).٢٠٠٦تعددة املؤشرات لعام العنقودية املستقصائية الا

وبعـــد أن بلـــغ معـــدل . يف البلـــد بأكملـــهحمـــدودة وال تـــزال ممارســـة تنظـــيم األســـرة  
 ،١٩٨٨ يف املائـة عـام       ٨وسـيلة حديثـة ملنـع احلمـل          يـستخدمن يات املتزوجـات الـاليت      ريالنيج

لـغ معـدل    يبو. ٢٠٠٥ يف املائـة عـام       ٥ وإىل   ١٩٩٨ يف املائة عـام      ٤,٤اخنفض هذا املعدل إىل     
 يف املائـة ويقـدر حـسب التوقعـات أن يـصل             ٨وسـائل منـع احلمـل يف الوقـت احلـايل            استخدام  

ــة عــام  ١٨هــذا املعــدل إىل   ــى الــ ٢٠١٥ يف املائ ــة مــن الرجــال  ٩٥,١رغم مــن أن  عل  يف املائ
 .منع احلملمن وسائل ة واحدة على األقل وسيليف املائة من النساء على علم ب ٨٠,٤ و
 
ة ومكافحـة األوبئـة مـع شـركائها عـدة إجـراءات       ومياختذت وزارة الصحة العم  - ٢٨ نقطةال

 :ة منهامثمريف جمال الصحة اإلجنابية أدت إىل نتائج 

 ؛٢٠٠٦يونيه /بالصحة اإلجنابية يف حزيراناملتعلق نون قاالاعتماد  - 

 مراعاة الصحة اإلجنابية على حنو أفضل يف خطة التنمية الصحية؛ - 

التركيـــز علـــى االحتياجـــات الوطنيـــة  حنـــو ربنـــامج الـــصحة اإلجنابيـــة لتوجـــه أفـــضل  - 
ــة  ذات ــة يف منــ  (األولوي ــادات متنقل ــوالدة يف حــاال   اعي ــد ال ــة عن ــدو والرعاي ت طق الب

 ؛)الطوارئ وسالمة األمومة والمركزية العمليات

جــراءات يف جمــال الــصحة اإلجنابيــة واســتخدامها علــى حنــو أفــضل   اإلعــايري واملتطبيــق  - 
 ؛) ...وتوفري دليل يف هذا الشأن واإلشراف التأهيليمقدمي اخلدمات تدريب (

ــة اخلاصــة    -  األنــشطة وعــة يف جممبالــصحة اإلجنابيــة إدمــاج أفــضل للمجموعــة التكميلي
 الصحية؛للخدمات الدنيا 

  نواسري الوالدة؛تغطية تكاليف - 

 ؛الصحة اإلجنابية اليت تقدم خدمات يزيادة كبرية يف عمليات التدريب الصح - 
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أعـضاء الربملانـات   : زيادة فهم خمتلف الفئات املستهدفة ملفهـوم وهنـج الـصحة اإلجنابيـة            - 
 ؛ ...من الشباب

إنـشاء  :  الصحة اجلنـسية واإلجنابيـة للـشباب واملـراهقني مـن خـالل             فهم ومراعاة زيادة   - 
 .“راعية للشبابامل”صحية الراكز امل

 
  ١٣املادة   

بـروز  ميثل اعتراف احلكومة بالدور البارز الذي تؤديه املرأة عنصراً حـافزاً علـى     - ٢٩ نقطةال
 . اجملتمعمن جداأنشطة هذه الشرحية اهلامة 

ــدد الكــب     ــساء مــن اري ويوضــح هــذا الع ــاظ علــى التــوازن   البــارز دورهــن ولن يف احلف
 هـذه اجلهـود مـن       جلـى وتت. هنحالتـ  اجلهود اليت تبـذهلا الدولـة لتحـسني          ،االقتصادي للمجتمع 

 وتعزيـز األنـشطة االقتـصادية       ،ة للنـهوض بـاملرأة    حكوميـ وشـبه   حكوميـة   إنشاء عدة مؤسسات    
 . النسائية

وزارة النـهوض بـاملرأة ومحايـة الطفـل ووحـدة            (تـأطري ويتعلق األمـر هبياكـل للـدعم وال        
عمليـة  دعم املشتغالت باألعمال احلرة وغرفة التجارة والزراعة والصناعة واحلرف يف النيجـر و            

االئتمانـات  تعاونيـة االدخـار ومـنح    تنظيم املشاريع يف النيجر واملرصد الوطين للنهوض بـاملرأة و  
تقـدمي الـدعم إىل     تانيو ل ضامن يف النيجر ومشروع     والبنك اإلقليمي للت  تعاونيات خمتلفة   لمرأة و ل

والنـــساء املـــشتغالت باألعمـــال احلـــرة .) املؤســـسات الـــصغرية واملتوســـطة احلجـــم ومتابعتـــها 
هن حيويتـ مدركات إىل حـد كـبري لـدورهن وقـد عقـدن العـزم علـى مواجهـة التحـدي بفـضل                       

ويتـوىل كـثري منـهن      . كثروالتزامهن وقدرهتن علـى العمـل يف عـامل تـسود فيـه املنافـسة أكثـر فـأ                  
 . مجيع قطاعات األنشطةمناليوم رئاسة شركات حديثة 

تتمثــل  وحــدة دعــم املــشتغالت باألعمــال احلــرة   ٢٠٠٠وهلــذا الغــرض أنــشئت عــام   
بغيـة   ودعـم النـساء العـامالت اقتـصادياً       تشجيع املشاريع اليت تنظمها نـساء       : يلي  ما يفأهدافها  

التـدريب واملـشورة   (دمات اخلتوفري  بستمرار  الوالى البقاء   قدرهتا ع حتسني مردودية شركاهتن و   
وإنــشاء الــشركات  البحــث عــن أفكــار للمــشاريع جمــال يف جمــال اإلدارة والتنظــيم والــدعم يف 

رحالت الـ إضـافة إىل  ).  والوصول إىل مركز املواد الوثائقية وإىل اإلنترنت   ،وتدعيمها ومتابعتها 
 .ة والتوعيةيالدراس

ا ـهـ ار امرأة يف مق   ٢٠٠٠ حوايل   ٢٠٠٥ و ٢٠٠٠ ي عام بنيلدعم  واستقبلت وحدة ا   
 .يف كامل أحناء البلد امرأة ٣ ٠٠٠وقدمت التدريب إىل حوايل 
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 ١٤املادة   

ــة يف النيجــر    - ٣٠ نقطــةال ــرأة الريفي ــاة امل أولويــات واحــدة مــن   يــشكل حتــسني ظــروف حي
 .ادو، رئيس اجلمهوريةات اجلمهورية اخلامسة وعلى رأسهم سعادة السيد تاندجا مامسلط

، بفـضل املـوارد الناشـئة عـن إعفـاء البلـدان الفقـرية املثقلـة                ٢٠٠١ولذلك استهلّ عـام      
 الريفيـة يـستهدف بـصورة رئيـسية         نـاطق ، برناجماً خاصاً ملكافحة الفقـر يف امل        من ديوهنا  بالديون

 : يلي مايف ل هذا النشاط متثو. املرأة والشباب
 

 :على املستوى االجتماعي  

تنفيذ إجراءات للتخفيف من األعباء املرتلية ألكثر من مليـوين امـرأة ريفيـة مـن خـالل                   - 
 بئـر   ٢٥  و ، بئر قروي ورعـوي    ٦٠٠: املياهاملتمثلة يف نقاط     األساسية   ياكلب اهل يتقر

ــب رعــوي  ــاه و ١٣٧  و،تنقي ــستجمعات مي ــلســداً صــغرياً و ١٥٠  م ــر ٤٢٣ تأهي  بئ
ــروي ــة ٤٠٠  و،تنقيــــب قــ ــوة حمركــ ــشاء  مــــضخة بقــ ــة٢٠٠ بــــشرية وإنــ   طاحونــ

  مضخة آلية؛٣٠٠ و

 .لشركة النيجريية للفحملاستحداث املواقد والفحم املعدين  - 
 

 :فيما خيص التعليم  

  حتسني معدالت االلتحاق باملدارس؛ صف أتاحت٢٠٠٠بناء  - 

ــذلك ارتفــع هــذا املعــدل إىل     ــة يف الــ ٥٢,٤وب  ٢٠٠٥-٢٠٠٤  الدراســيةةسن يف املائ
 يف املائــة مــسجالً زيــادة ٣٧,٣ حيــث بلــغ ٢٠٠١-٢٠٠٠  الدراســيةةسنمقارنــة بالــ

 ؛)٢٠٠٥وزارة التعليم األساسي وحمو األمية ( يف املائة ١٥,١قدرها 

 يف املائـة يف  ٢٩,٦ويف ما يتعلق بنسبة الفتيات امللتحقات باملدارس، فقد ارتفعت مـن        
ــية  يف املائـــة يف الـــسنة ا٤٢,٨ إىل ٢٠٠١-٢٠٠٠الـــسنة الدراســـية  -٢٠٠٤لدراسـ

 بالنـسبة   أمـا . )٢٠٠٥وزارة التعليم األساسـي     (ئة   يف املا  ١٣,٢ أي بزيادة قدرها     ٢٠٠٥
ــدل    ألوالدإىل ا ــذا املع ــغ ه ــد بل ــة يف الــ ٤٥ فق ــي يف املائ  ٢٠٠١-٢٠٠٠ ةسنة الدراس
ا ــــــادة قدرهــــــ مــــسجالً زي٢٠٠٥-٢٠٠٤  الدراســــيةةسن يف املائــــة يف الــــ٦١,٩ و

 ؛)٢٠٠٥ليم األساسي وزارة التع(يف املائة  ٦,٩

 .تنفيذ مشروع موسع حملو األمية لفائدة املرأة - 
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 :فيما خيص الصحة  

 :بعدة وسائلاختذت تدابري خلفض وفيات األمهات  

 ؛اجملتمعيةالصحة جمال  عامل يف ٢ ٠٠٠وتدريب ) ٢ ٠٠٠(بناء ألفي وحدة صحية  - 

 سرطانات الثدي وعنق الرحم؛جمانية فحوص الكشف عن  - 

 تصلة بالوالدة القيصرية واستئصال الورم الليفي؛املعالجات جمانية التوفري  - 

 تنفيذ برنامج للصحة اإلجنابية؛ - 

فــريوس نقــص / املنقولــة باالتــصال اجلنــسي ألمــراضلوقايــة مــن اااالضــطالع بأنــشطة  - 
 اإليدز؛/املناعة البشرية

 ؛تنشيط برنامج التحصني املوسع وبرنامج مكافحة املالريا - 

 ؛٢٠٠٦اعتماد قانون الصحة اإلجنابية عام  - 

 مركــزاً صــحياً متكــامالً مــن الــنمط األول ومركــز صــحي متكامــل مــن    ١٦٠إنــشاء  - 
ــاين و ــنمط الث ــة  وحــدة صــحية  ٦٠٠ ال ــساء واألطفــال   ٧ وجمتمعي  مراكــز صــحية للن
 ؛)جار(إضافة إىل املشايف القائمة بالفعل ) ١( ومشفى توليد

 ).جار(ياً يف الصحة العامة  أخصائ٢٥٣تدريب  - 
 

 :على املستوى االقتصادي  

 :يلي أتاح دعم الربنامج ما 

 فرنــك مــن فرنكــات اجلماعــة ١ ٨٠٠ ٠٠٠ ٠٠٠علــى قيمتــها ات تزيــد ئتمانــمــنح ا - 
هــذه جتــري  و. امــرأة٢٠٠ ٠٠٠عــة نــسائية تــضم  ومجم ٤ ٥٠٠املاليــة األفريقيــة إىل 

مـن  إعـادة توظيـف     أنـشطة اسـترداد مـن جهـة و        العملية يف مجيع أحناء البلـد مـشفوعة ب        
 جهة أخرى؛

تنفيــذ عمليــة البقــرة احللــوب الــيت هتــدف إىل زيــادة دخــول النــساء إضــافة إىل حتــسني    - 
 بقرة أعطيت بدفع مؤجـل      ٢ ٠٠٠وجرى يف اجملموع شراء     . النوعية التغذوية لألسرة  

للبلدان األفريقيـة    من فرنكات اجلماعة املالية      ٤٩٥ ٠٠٠ ٠٠٠ امرأة مببلغ    ١ ٦٧٥ ـل
عـات  وم فحـالً حتـت تـصرف بعـض اجمل    ٢٥الناطقة بالفرنسية وإضافة إىل ذلـك وضـع      

 املستفيدة؛
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ــاء إىل  -  ــاء   جتمعــا ســكنيا  ٢٦٠إدخــال الكهرب خــارج املنــاطق الــيت تــصل إليهــا الكهرب
ــة    بليــون  ٣٧,٣بالفعــل بتكلفــة بلغــت   ــدان األفريقي ــة للبل مــن فرنكــات اجلماعــة املالي

 .الفرنسية وجيري إيصال الكهرباء إىل مخسني قرية أخرىالناطقة ب

ــك جتــدر اإلشــارة إىل     ــدءوإضــافة إىل ذل ــصرف    ب ــرأة أو م ــصرف امل ــشاء م ــة إن  عملي
إنشاء آلية عملية لتمويل األنشطة املدرة للدخل فيمـا خيـص املـرأة    جتسيد فكرة   ساراوينا هبدف   

 .وإنشاء شبكة تشغيلية معنية بظهور القيادات النسائية

 شاب مقابل أجـر مـن أجـل استـصالح       ٣٠ ٠٠٠ تشغيل   يرجيويف إطار إدارة البيئة،      
خفــض اهلجــرة مــن الريــف إىل احلــضر وزيــادة مــساحة األراضــي   ذلــك  أتــاح وقــد. األراضــي

دد ـبلغ عــ ســي  ٢٠٠٧ويف عــام  . الــصاحلة للزراعــة ومحايــة املــستنقعات واألهنــار والــبحريات      
 . شاب٦٠ ٠٠٠الشباب املستخدمني 

ــذ عــدة إجــراءات      ويف  ــة الــيت أشــرف عليهــا بتنفي  منحــى مماثــل قامــت اإلدارة الوزاري
زيـادة اإليـرادات النقديـة للمـرأة يف منطقـة           ”لتحسني األنشطة االقتصادية للمرأة منها مشروع       

 .الربنامج املتعدد القطاعات ملنطقة دوسوإطار  الذي يندرج يف “دوسو

املركـز   تعزيز   هودية للمرأة يف منطقة دوسو      واهلدف من مشروع زيادة اإليرادات النق      
االجتماعي واالقتصادي للمرأة يف هذه املنطقة بفضل زيادة الوسـائل املاليـة املتاحـة هلـا وبـصفة           

ــة  ــام و بخاصـ ــف املهـ ــة تخفيـ ــول إىلإتاحـ ــة وال  الوصـ ــائل ماليـ ــة    وسـ ــهوض بعمليـ ــيما النـ سـ
 .“املرأة متكني”

ل بعمليـة ترمـي إىل مـضاعفة هـذا النـوع            وشرعت وزارة النهوض بـاملرأة ومحايـة الطفـ         
 .خرى من البلداألناطق املمن األنشطة على مستوى 

 
 :على املستوى السياسي  

 الـيت جتـسد اجلهـود    ،٢٠٠٤عـام  لأتاحت االنتخابـات البلديـة واالنتخابـات التـشريعية         
 : التوصل إىل النتائج التالية،املبذولة يف هذا اجملال

  حالياً يف إدارة البلديات؛نشاركيالبلدية  لس عضوة يف جم٦٧١انتخاب  - 

يف الــسابق يعملــن علــى واحــدة فقــط  عــضوة يف الربملــان مقابــل عــضوة  ١٤انتخــاب  - 
 .برملانناتنشيط 



CEDAW/C/NER/Q/2/Add.1

 

32 07-24542 
 

 بالتعاون مـع منظمـات مـن    ،وتقوم اإلدارة الوزارية اليت أشرف عليها يف الوقت احلايل    
نتخابــات البلديــة والتــشريعية  اليف اأفــضل تحقيــق نتــائج اجملتمــع املــدين بوضــع اســتراتيجيات ل 

 .٢٠٠٩  و٢٠٠٨املقبلة لعامي 
 

 ١٥املادة   

 ١٩٦٢مــارس / آذار١٦ املــؤرخ ١١-٦٢ جتــدر اإلشــارة إىل أن القــانون رقــم - ٣١ قطــةالن
ــيم اهل و ــق بتنظ ــاملتعل ــام     يئ ــدل ع ــد ع ــضائية يف النيجــر ق  ٥٠-٢٠٠٤ بالقــانون ٢٠٠٤ات الق
ــ ــوز ٢٢ؤرخ ـاملـ ــه /متـ ــيم اهل   ٢٠٠٤يوليـ ــدد تنظـ ــذي حيـ ــالـ ــصاصها يف  يئـ ــضائية واختـ ات القـ

 .النيجر مجهورية

رهنـاً بـاحترام    ” علـى أنـه     من القانون القدمي اليت تـنص      ٥١كذلك استعيض عن املادة      
ــة األشــخاص     تطبــق ،األحكــام التــشريعية أو القواعــد األساســية املتعلقــة بالنظــام العــام أو حري

رهنـاً  ” يف القـانون اجلديـد الـيت تـنص علـى أنـه               ٦٢دة   باملـا  “ات القضائية عرف األطـراف    ئياهل
املصدقة حسب األصول واألحكام التـشريعية أو القواعـد األساسـية           باحترام االتفاقيات الدولية  

 :ات القضائية عرف األطرافئياملتعلقة بالنظام العام أو حرية األشخاص تطبق اهل

ــهم يف التعاقـــد والتق  )١  ــة بأهليتـ ــوال الشخـــصية  يف القـــضايا املتعلقـ اضـــي واألحـ
 ....والنسب والتركة واهلبات والوصايا واألسرة والزواج والطالق 

ويفهــم مــن ذلــك أن املــادة اجلديــدة حتمــل جتديــداً أساســياً مــن حيــث أنــه جيــب علــى   
لقوانني والنظام العام فحـسب وإمنـا أيـضاً         متمشية مع ا  أال تكون    األعراف لتكون قابلة للتطبيق   

 .ملصدقة حسب األصولالتفاقيات امع ا

 من القانون التجاري اليت تنص على أن املـرأة املتزوجـة ال حتتـاج إىل إذن      ١٣٠واملادة   
 .وعليه ال ميكن لعرف حمدد أن حيول دون تطبيقها. تشريعيةذات طبيعة ملمارسة التجارة 

 مـن القـانون التجـاري    ١٣٠ح أنه ال يوجد يف الواقـع تعـارض بـني املـادة         يوضجيدر ت و 
 مــن ٦٣املــادة وال مــع  ١٩٦٢مــارس / آذار١٦ املــؤرخ ١١-٦٢ مــن القــانون  ٥١املــادة و

 . املذكورة أعاله٥١ اليت تلغي املادة ٢٠٠٤يوليه /متوز ٢٢ املؤرخ ٥٠-٢٠٠٤رقم القانون 
 

 ١٦املادة   

 :يلي ممارسة الزواج املبكر يف النيجر ماللحد من  ترد من بني التدابري املتخذة - ٣٢ قطةالن

 مكلفة بالتفكري يف إشكالية الزواج املبكر يف النيجر؛وزارية مشتركة إنشاء جلنة  - 
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 ؛٢٠٠٢يناير / الزواج املبكر يف كانون الثاينحولتنظيم منتدى وطين  - 

 ؛٢٠١٠-٢٠٠٤إعداد خطة عمل لبقاء الطفل ومحايته ومنائه للفترة  - 

 ؛٢٠٠٤إعداد مشروع قانون حلماية الطفل يف عام  - 

 ؛٢٠١٣-٢٠٠٣ضع وتنفيذ خطة عشرية لتطوير التعليم للفترة و - 

التعلــيم للجميــع لترمجــة توجهــات منتــدى داكــار إىل لتــوفري وضــع خطــة عمــل وطنيــة  - 
 ؛ ملموسةأعمال

 ؛الطالقالزواج وتنظيم عملية إعادة النظر يف سن تعلق بيوضع مشروع قانون  - 

 .حاق الفتيات باملدارستلاإجراء جلسات توعية عن الزواج املبكر وعن  - 

 


