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أولً -معلومات عامة عن البلد
ألف -اخلصائص اجلغرافية
 -1النيجررر دلررد اررري سرراحلي يقررق ارررق أفريقيررا الغرديررة من قررة الصررحراء الكرربىغ وتبل ر
مساحته  1 267 000كيلومرت مردق .وتشكل املن قة الصحراوية ثلثي مساحة أراضيه.
 -2وحتد النيجر من الشمال اجلزائر وليبيراغ ومرن اجلنروي نيجررياي ودرننغ ومرن الشررق تشرادغ
ومن الغري مايل ودوركينا فاسو.
 -3وتتررفلف الشرربكة املائيررة مررن رررر النيجررر وواديرري كومررادواو يرروة وا رول مررارادي و رررية
تشاد و رييت مادارونفا وايدميوين والعديد من الرب الدائمرة واربه الدائمرة .ديرد أن ترراكم ال مري
رر النيجر واخنفاض منسوده من التحدايت الرئيسية اليت تواجه البلد.
 -4ويواجرره النيجررر أيضر اغ وهررو مررن البلرردان املتالفررةغ التصررحر وترردهور املروارد البي يررة نتيجررة
النشرراا البشررري وتغررري املنررا  .وجيررري تص رريف النفرراايت الصررناعية األرررار والرتدررة واجلرروغ ررا
يؤدي إىل تلوير البي رة .وقرد جسرجله هرذه احلراالت اصو را مردن أرليره وأكوكران وأاراديز
ونيامي.
 -٥وفيمررا يتعلررا قرافررا الصررر الصررحيغ دينرره الدراسررة االستقصررائية الدميغرافيررة والصررحية
املتعددة املؤارات أن نسبة األسر املعيشية اليت كانه متتلك دورات ميراه مالئمرة عرام 2012
دلغرره  9املائررة علررى الصررعيد الرروطينغ وو ررله هررذه النسرربة املنرراطا احلض ررية إىل 34
املائررة و املنرراطا الريفيررة إىل  4املائررة .وال يرزال تصرريف امليرراه املسررتعملة وميرراه األم ررار وإدارة
النفاايت املنزلية من املسائل اليت تشكل مصدر قلا ابل ابلنسبة للبلد.

ابء -اخلصائص الدميغرافية والجتماعية والثقافية
 -6يقردر عرردد سرركان النيجررر روايل  17 129 076نسررمة وفقرا للتعررداد العررام للسرركان
واملساكن لعام  .)2012ويشركل األطفرال الرذين تقرل أعمرارهم عرن  18عامر ا  ٥6املائرة مرن
السكان اليونيسيفغ  .)2012وتبل نسبة السكان الريفيني  80املائة مرن ممروا السركانغ
وال يتجاوز العمر املتوقق عند الوالدة  ٥8.4سرنوات .أمرا معردل سرو سركان النيجررغ الرذي يقردر
دنسرربة  3.9املائررةغ فهررو أحررد أعلررى املعرردالت العررام سررياق يتسررم دترردين مسررتوى التنميررة
البشرية .ويؤدي هذا النمو السريق للسكان إىل تضاعف عدد السكان كل  18عام ا.
 -7وينتمي سركان النيجرر إىل قوميرات فتلفرة تترفلف مرن تسرق مموعرات إثنيرة متعايشرة
وائمغ وهر ر ر رري اهلاوسر ر ر رراغ واجلريمر ر ر رراغ وال ر ر ر روارقغ والفوالنير ر ر ررونغ والعر ر ر ررريغ والكر ر ر ررانوريغ والتودر ر ر رروغ
والغورمانتشيغ والبودوما .اري أن هؤالء السكان ال يتوزعون ابلتساوي دني منراطا البلرد الثمراين.
ففوسررق تلررك املنرراطاغ وهرري أارراديزغ تشررغل  ٥3املائررة مررن ممرروا مسرراحة ال ررتاي الرروطين وال
يق نها سوى  2.8املائة من مموا السكان .أما أ غرهاغ وهي من قة نيراميغ فيسركنها 37
املائة من سكان احلضر.
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جدول رقم 1
عرض النتائج األولية الرئيسية للتعداد العام الرابع للسككان واسسكا ن لعكام  2012حسك
اسنطقة واحملافظة
الفرتة املرجعية

املن قة/احملافظة

1٩٨٨
اجملموع

2001
اجملموع

اجملموع

منطقة أغاديز

20٨ ٨2٨

٣21 ٦٣٩

٤٨1 ٩٨2

1٨٩ 0٩1
٧٦ ٨٥2

٣٤٦ ٥٩٥
1٤٨ 1٥1

1 01٨ ٨٩٥
20٥ ٩2٣
٣1٤ ٦0٧
2٤٦ ٤٧2

1 ٥0٥ ٨٦٤
2٧0 1٨٨
٤٩٤ ٣٥٤
٣٥٣ ٩٥0

آرليه
ديلما
تشريوزيرين
آدرديسينات
إيفروان
إينغال
منطقة ديفا
ديفا

مان سوروا
نغيغمي
دوسو
اودوماراي
نغوريت
منطقة دوسو
دودوي
دواوندوتشي
دوسو

٦٨ ٩٧٩
٨ ٩2٨
1٣0 ٩21

٨٣ ٤1٤
2٨ ٨2٥

1٦٤ ٣0٥
٨٧ ٥٨٨

اااي
لواا
ديونديو
فاملي
تيبريي دوتشي)
منطقة مارادي 1 ٣٨٩ ٤٣٣
1٧2 ٩٦0
آاوي
2٥٨ 0٩٨
داكورو
ايدان رومدجي 210 ٦10
٣0٦ 21٦
مادارونفا
22٧ ٨12
ماايهي
21٣ ٧٣٧
تيساوا
دريمو

4

٩٨ 1٧0
1٧ 0٨0
20٦ ٣٨٩

1٤٣ ٣٩٧
٥٥ 0٤٧

2٥٣ ٤٤٤
1٣٣ ٩2٨

2 2٣٥ ٥٧0
2٧٦ ٩٣٨
٤٣٤ ٩2٥
٣٤٨ ٣21
٤٣٩ ٤٣1
٣٩2 2٥٤
٣٤٣ ٧01

10٣ ٣٦٩
1٧ ٤٥٩
2٤1 00٧
٣٥ ٤٦٥
٣2 ٨٦٤
٥1 ٨1٨
٥٩1 ٧٨٨
1٥٥ 211

1٣٣ 000
٧٣ 0٧٣
٧٨ 0٣٨
100 ٤0٩
٥2 0٥٧
2 0٤0 ٦٩٩
2٥٣ 0٧0
٣٧1 0٧٨
٤٩٥ ٣2٨
2٦1 ٦٩٣
1٧٦ ٦٧٣
10٩ ٦٥٤
10٣ ٨٥0
2٦٩ ٣٥٣
٣ ٤0٤ ٦٤٥
2٤٦ 1٦0
٦٣1 ٤2٩
٥2٤ ٤0٦
٤٤٩ ٩0٦
٥٥٩ 00٩
٥1٦ 22٧
٥2 121

2012
الذكور

اإلانث

2٤٤ ٦٩٩

2٣٧ 2٨٣

٥3 246
8 4٥8
121 78٥
18 3٥8
16 018
26 834
٣00 ٩٣٤
77 936
67 760
37 0٥1
40 361
٥1 100
26 726
٩٩٩ ٦٤1
121 711
182 487
242 17٥

٥0 123
9 001
119 222
17 107
16 846
24 984
2٩0 ٨٥٤
77 27٥
6٥ 240
36 022
37 677
49 309
2٥ 331
1 0٤1 0٥٨
131 3٥9
188 ٥91
2٥3 1٥3

معر ر رردل متوسر ر ر
النم ر ر ررو الس ر ر ررنوي
فيم ر ر ر ر ر ر ررا د ر ر ر ر ر ر ررني
التعدادات )٪
2012-2001 2001-1988
٣,٤

2,8
٥,1
3,6

٤,٨
٥,2
4,3
٥,1

٣,1
2,1
3,٥
2,8
3,4
3,3

٣,٦

2,9
0,2
4,1
4,1
2,9
4,1
٤,٧
4,0
4,3
7,4
4,0
4,3
7,4
2,٧
2,4
2,3
2,9

132 784
128 909
90 873
8٥ 800
٥4 971
٥4 683
٥2 903
٥0 947
136 424
132 929
٣,٧ 1 ٧٤1 ٧٦٥ 1 ٦٦2 ٨٨0
3,7
126 936
119 224
4,1
320 806
310 623

3,4
2,4
3,4
2,4
2,3
٣,٧
3,4
4,0

3,9
2,8
4,3
3,7

3,6
4,3
3,1
3,6
4,0

2٥4 798
218 117
268 762
2٥2 03٥
26 72٥

269 608
231 789
290 247
264 192
2٥ 396
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الفرتة املرجعية

املن قة/احملافظة
اازاوا
مدينة مارادي
منطقة اتهوا
أابال
درنني كوين
دوزا
إيليال
كيتا
ماداوا
اتهوا
تشينتاابرادن
ابااروا
مالبازا

1٩٨٨
اجملموع

1 ٣0٨ ٥٩٨
2٥٣ ٨٧٩
1٨0 ٨0٥
1٧٥ 0٨0
1٥٩ ٦٧٥
21٤ 02٥
2٤0 1٨٤
٨٤ ٩٥0

2001
اجملموع

1 ٩٧2 ٩0٧
٨0 ٩٥٥
٣٦٣ 1٧٦
2٧٧ ٧٨2
2٦٣ ٨٣2
21٨ ٣٣٧
٣1٩ ٣٧٤
٣٥٩ ٩٩٤
٨٩ ٤٥٧

اجملموع

2012
الذكور

1٦0 ٤٩0
2٦٤ ٨٩٧
٣ ٣2٧ 2٦0
2٥٥ ٩1٤

82 027
78 463
130 764
134 133
٣,2 1 ٦٧٩ ٨1٣ 1 ٦٤٧ ٤٤٧
0,4
124 304
131 610

٣1٣ ٧٨2
٤٤٥ ٦٥٩
٣٣٤ ٧٥٥
٣٣٧ ٦٣٥
٥٤٤ 21٥
٤٣٤ 2٩٥
1٤٣ ٥٩٨
٧٣ ٦٩2
2٣2 ٩٩2

اتسارا
تيليا
مدينة اتهوا
منطقة تيالبريي
فيلينغي
كولو
واالم
ساي

1 ٣2٨ 2٨٣
2٨٥ ٩٧٧
2٣٤ ٥٨٨
1٩0 1٧1
1٦٣ ٣٧٦

1 ٨٧2 ٤٣٦
٤0٦ ٣٣٤
٣0٨ ٦2٧
2٨1 ٨21
2٣2 ٤٦0

2٤ ٣٦٥
٣٩ 0٦٧
1٤٧ 2٩1
2 ٧1٥ 1٨٦
٣0٦ 2٤٤
٤٦٥ ٣0٣
٣2٣ ٩٣٩
1٧٤ 211

منطقة زيندر
اور
ماااراي
متاميي
مرياي

1 ٤11 0٦1
1٦2 2٧٥
٣٥٥ 1٥٣
1٦٤ 10٧
٥٣٦ ٦٩٥

2 0٨0 2٥0
22٧ ٤00
٤٩٦ ٨٧٤
2٤٦ ٤٩٦
٧٧0 ٦٣٨

٣ ٥٥٦ 2٣٩
٣٣2 2٧٨
٥٧٩ 1٨1
٤01 012
٥0٦ 1٦٥

طريا
تيالدريي
أابال
آيرو
ابليارا
ابنيبانغو
ابنكيالر
اواثي
تورودي
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2٩٥ ٩٦٩
1٥٨ 202

٤2٥ ٨2٤
21٧ ٣٧0

معر ر رردل متوسر ر ر
النم ر ر ررو الس ر ر ررنوي
فيم ر ر ر ر ر ر ررا د ر ر ر ر ر ر ررني
التعدادات )٪
2012-2001 2001-1988

٣٣٧ ٤٣٣
22٦ ٧٦٥
1٣٩ ٨12
٥٤ 201
10٨ ٣٦٦
٦٣ ٨٤٤
٨٤ ٥٤٣
2٤1 ٤01
1٨٩ 12٤

1٥6 707
219 7٥4
16٥ 844
164 ٥33
271 949
208 090
71 684
3٥ 709
116 980

اإلانث

1٥7 07٥
22٥ 90٥
168 911
173 102
272 266
226 20٥
71 914
37 983
116 012

11 911
12 4٥4
19 229
19 838
74 996
72 29٥
1 ٣٨0 ٨٤٧ 1 ٣٣٤ ٣٣٩
1٥٥ 300
1٥0 944
234 9٥1
230 3٥2
167 1٥2
1٥6 787
86 888
87 323
164 932
109 48٥
68 134
26 ٥2٥
٥1 769
31 700
42 ٥46
118 239
9٥ 603

172 ٥01
117 280
71 678
27 676
٥6 ٥97
32 144
41 997
123 162
93 ٥21

2,8
3,4
3,2
2,4
3,1
3,2
0,4

2,٧
2,7
2,1
3,1
2,7
2,8
2,٥

٣,0 1 ٧٨٦ 1٩٤ 1 ٧٧0 0٤٥
2,6
164 932
167 346
2,6
292 ٥18
286 663
3,2
204 362
196 6٥0
2,8
2٥3 ٥72
2٥2 ٥93

3,4
4,3
٤,٦
10,٥
3,6
4,2
3,8
3,8
4,7
4,2
7,٥
3,8
3,6
7,٥
7,٥
4,2
٣,2
2,7
3,1
2,8
3,9
3,9
2,2
2,7
2,2
2,7
2,8
3,9
3,9
3,9

٤,٧
4,3
٥,6
4,3
4,7
5
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الفرتة املرجعية

املن قة/احملافظة
اتنو
ديلبيدجي
دامااارام اتكااي
دونغاس
اتكيتا
تسكر
مدينة زندر
مدينة نيامي
العدد اإلمجايل

1٩٨٨
اجملموع

2001
اجملموع

1٩2 ٨٣1

٣٣٨ ٨٤2

٣٩٧ ٤٣٧
٧ 2٥1 ٦2٦

٧2٥ 0٣0
11 0٦0 2٩1

معر ر رردل متوسر ر ر
النم ر ر ررو الس ر ر ررنوي
فيم ر ر ر ر ر ر ررا د ر ر ر ر ر ر ررني
التعدادات )٪
2012-2001 2001-1988

اجملموع

2012
الذكور

اإلانث

٤٣٩ ٧٤1
٩٧ ٤٨٤
2٤0 ٩٦1
٣٥0 ٤٤٤

218 046
49 008
119 790
17٥ 289

221 69٥
48 476
121 171
17٥ 1٥٥

4,1
4,1
4,7
٥,6

4,4

126 08٥
122 9٥1
2٤٩ 0٣٦
18 4٥2
19 676
٣٨ 12٨
1٥9 776
162 033
٣21 ٨0٩
4,7
٥09 818
٥01 4٥9 1 011 2٧٧
٣,٣ ٨ ٦٦٧ ٦٣2 ٨ ٤٦1 ٤٤٤ 1٧ 12٩ 0٧٦

4,7
4,3
4,7
2,9
٣,٩

املصدر :املعهد الوطين لإلحصاءغ .2012

 -8وجت رردر اإلا ررارة إىل أن ج ررزءا كب رريا م ررن س رركان النيج ررر ه ررم م ررن الفق رراء .فق ررد أته رررت
الدراسة االستقصائية عن تررو عريا األسرر املعيشرية والزراعرة لعرام  2011أن  48.2املائرة
من السكان يعيشون حتره ار الفقررغ مقارنرة دنسربة  ٥9.٥املائرة الريت أارارت إليهرا الدراسرة
االستقص ررائية ع ررن امليزاني ررة واس ررتهال األس ررر املعيش ررية ال رريت أجراه ررا املعه ررد ال رروطين لإلحص رراء
الفرتة .2008-2007
جدول رقم 2
توزيع السكان ابلنسبة اسئوية حس حالة الفقر وحس اسنطقة يف الفرتة 2011/200٥
املناطا

أااديز
ديفا
دوسو
مارادي
اتهوا
تيالدريي
زندر
نيامي
العدد اإلمجايل

االستبيان املوحرد ملؤاررات الرفراه الدراسة االستقصائية عرن امليزانيرة واسرتهال
األسر املعيشية 2008/2007
األساسية 200٥
اري الفقراء
الفقراء
اري الفقراء
الفقراء

4٥,9
18,8
67.3
79,7
4٥,9
68,9
71
27,1
٦2,1

٥4,1
81,2
32,7
20,3
٥4,1
31,1
29
72,9
٣٧,٩

16,1
18,3
66,9
73,4
٥7,6
71,7
٥3,8
27,8
٥٩,٥

83,9
81,7
33,1
26,6
42,4
28,3
46,2
72,2
٤0,٥

الدراسة االستقصائية عن ترو عيا األسرر
املعيشية والزراعة 2011
اري الفقراء
الفقراء

20,7
34
٥2,9
٥7,8
47,9
٥6
47,7
10,2
٤٨,2

79,3
66
47,1
42,2
٥2,1
44
٥2,3
89,8
٥1,٨

املصدر :النيجر ابألرقامغ .2014
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جيم -اخلصائص القتصادية
 -9ميتلررك النيجررر مروارد طبيعيررة هامررة مثررل اليورانيرروم والفحررم واحلديررد والررذه والفوسررفات
وال ررنف  .وجت رردر اإلا ررارة إىل أن النيج ررر ررارغ من ررذ تش ررين الث رراين/نوفمب 2012غ ين ررتل ال ررنف
حوايل  20 000درميرل يومير ا) ويصردره .وابإلضرافة إىل للركغ مرن املتوقرق أن يصربل البلرد اثين
أكب منتل لليورانيوم العام دعد استغالل موقق رادق من قة اميورارين.
 -10ومررن املفرررتض أن تسررمل ه ررذه امل روارد املاتلفررةغ إىل جان ر تل ررك الرريت يولرردها ال ررنف غ
دتحسررني مسررتوى معيشررة السرركان .أمررا اليررومغ فرررن مؤاررر التنميررة البشررية يصررنف النيجررر ضررمن
أفقر البلردان العرامغ إل دلر نصري الفررد مرن النراتل احمللري اإل رايل االمسري  937.7دوالرا
عام  .2014وقد جاء ترتيبه هذا املؤار عام  2014املرتبة .187/187

دال -اهليكل الدستوري والسياسي والقانوين للدولة
 -11انل النيجر استقالله  3آي/أاس س  .1960وارا العملية الدميقراطية ان القر ا
من عرام  1991دعقرد املرؤمتر الروطين .و اترام هرذا املرؤمترغ ااترار النيجرر نظرام التعدديرة احلزديرة
الكام ررل .ود ررذلكغ د رررزت إىل الوج ررود ع رردة أحر رزاي وحرك ررات مدني ررة .ومه ررد لل ررك ال ري ررا أم ررام
املناقشات املفتوحة والدميقراطية الريت أاتحره تهرور توافرا وطرين ابراء دشرفن تشركيل حكومرة
انتقاليررة عررام  .1991وأدارت احلكومررة االنتقاليررةغ درائسررة السرريد أمررادو ارريفوغ عمليررة تنظرريم
االنتارراابت الرريت أسررفرت عررن وضررق مؤسسررات اجلمهوريررة الثالثررةغ نيسرران/أدريل 1993غ مررق
تقلد حتالف قوى التغيري احلكم وانتااي السيد ماهامان عثمان رئيسا للجمهورية.
 -12وأدى تغرري طررأ علررى األالبيرة احلاكمررة دسررب اريرار حتررالف قرروى التغيرري إىل اررلل علررى
أعلى مستوايت الدولرةغ را أدى إىل اسرتيالء اجلريا علرى السرل ة كرانون الثاين/ينراير 1996
دقيادة ملس اإلنقال الوطين الذي كان يرأسه العقيد إدراهيم ابري مايناسارا.
 -13و متوز/يوليره 1996غ نظررم العقيررد إدرراهيم ابري مايناسرارا انتارراابت رائسررية محلترره إىل
السل ة حته اجلمهوريرة الرادعرة .ارري أنره ا ر دم ققاومرة القروى الدميقراطيرة الريت تشركله ضرمن
جبهة استعادة الدميقراطية والدفاا عنها.
 -14و سررياق سررادته ترروترات اجتماعيررة وسياسررية اررديدةغ قرراد املقرردم داودا مرراالم وانكرري
 9نيسان/أدريل  1999انقالابا حته لواء ملس املصراحلة الوطنيرة أدى إىل إقامرة نظرام انتقرايل
مهمت رره اس ررتعادة الدميقراطي ررة .واعتجم ررد دس ررتور اجلمهوري ررة اخلامس ررة متوز/يولي رره 1999غ ال ررذي
أرسى نظاما ابه رائسي.
 -1٥و تشر ررين األول/أكت ررودر وتشر ررين الث رراين/نوفمب 1999غ أجري رره انتا رراابت تشر رريعية
ورائسية جاءت إىل السل ة قرال احلركة الوطنية من أجل متمق التنميةغ السيد مامادو اتنردجاغ
الر ررذي كر رران يدعمر رره حتر ررالف يضر ررم أح ر رزاابا سياسر ررية دالر رره ضر ررمن حتر ررالف القر رروى الدميقراطير ررة
واجلمهورية.
 -16و عررام 2004غ أعي ررد انتا رراي ال ررئيس مام ررادو اتن رردجا لواليررة جدي رردة م ررد ا ررس
سنوات .كما ججدد انتااي أعضاء اجلمعية الوطنية أبالبية مؤيدة لرئيس اجلمهورية.
GE.18-04453
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 -17و  31أاير/مايو 2007غ أجري تصويه على حج الثقة أطاح ابحلكومة اليت كان
يرأسها السيد هاما أمادوغ وحل حمله السيد سيين أومارو.
 -18و  4آي/أاس س 2009غ نظم الرئيس مامادو اتندجا استفتاء لتغيري الدستور على
الرررام مررن الررأيغ مغ احلكررم اللررذين أ رردر ما احملكمررة الدسررتورية الرريت قضرره دعرردم ارررعية للررك
االستفتاء .وقوج للك االستفتاءغ أجري تعديل الدستور مينل الرئيس إمكانيرة متديرد واليتره
لفررتة  3سرنوات .وأدى تنظريم االسرتفتاء الدسرتوري املعررتض عليره إىل حردوث انقرالي عسركري
 18اررباا/فباير  .2010وقررد قررام دررذلك االنقررالي اىلررس األعلررى السررتعادة الدميقراطيررةغ
دزعامة سالو دجيبوغ قائرد السرري اجلرياغ الرذي عرني رئريس وزراء مردينغ وهرو السريد حممردو
داندا الذي توىل تنسيا عمل احلكومة االنتقالية.
 -19و الفررتة مرن  18ارباا/فباير  2010إىل  6نيسران/أدريل 2011غ تولره مؤسسررتان
أحرردثهما االنقررالي العسرركريغ وسررا اىلررس األعلررى السررتعادة الدميقراطيررة واحلكومررة االنتقاليررةغ
مهررام السررل ة التنفيذيررةغ وفق را ل مررر رقررم  001-2010الصررادر  22اررباا/فباير 2010
واملتعلا دتنظيم السل ات العامة االل املرحلة االنتقالية.
 -20وقررد كانرره تصرررفات اىلررس العسرركري احلرراكم متمشررية مررق اح ررتام مبرراد الدميقراطيررة
وس رريادة الق ررانون .وانعك ررس ه ررذا االلت رزام إنش رراء احلكوم ررة االنتقالي ررةغ واملر ررد ال رروطين حلق رروق
اإلنس رران واحلر ررايت األساس رريةغ واملر ررد ال رروطين لإلع ررالمغ واىل ررس الدس ررتوريغ وحمكم ررة ت رردقيا
احلس رراابتغ وحمكم ررة الدول ررةغ واىل ررس االستش رراري ال رروطين ال ررذي ه ررو اجله رراز التش رريعي اخل ررا
ابملرحلة االنتقالية.
 -21واتسمه فرتة االنتقال السياسي أساس ا إبنشاء اللجنة الوطنية املستقلة لالنتااابت اليت
نظم رره س رره عملي ررات اقر ررتاا الف رررتة م ررن  31تشر ررين األول/أكت ررودر  2010إىل  12آلار/
مرارس  .2011ومشلرره تلرك العمليررات االسرتفتاء الدسررتوري الرذي جرررى  31تشررين األول/
أكتودر 2010غ واالنتااابت البلدية واإلقليمية  11كانون الثاين/يناير 2011غ واالنتااابت
التشرريعية الرريت تزامنرره مررق اجلولررة األوىل لالنتارراابت الرائسررية  31كررانون الثاين/ينرراير 2011
واجلولة الثانية لالنتااابت الرائسية  12آلار/مارس .2011
 -22و أعق رراي تل ررك االنتا رراابت ال رريت اعر رررت املراقب ررون الوطني ررون وال رردوليون واألط ر ررا
السياس ررية الفاعل ررة أبر ررا كان رره ح رررة وا ررفافةغ انتجار ر الس رريد حمم رردو إيس رروفو رئيسر را جلمهوري ررة
النيجرررغ الررذي عر سرني السرريد درجيرري رافيررين رئيسرا للرروزراء .وقرردم هررذا األاررري ديرراانا ابلسياسررة العامررة
حلكومته أمام اجلمعية الوطنية  16حزيران/يونيه .2011
 -23وقد جرى إنشاء كل املؤسسات اليت نص عليها دسرتور  2٥تشررين الثراين/نوفمب 2010
والقوانني األارى للجمهوريةغ قا للك اللجنة الوطنية حلقروق اإلنسران الريت تتوافرا مرق مبراد
ابريس.
 -24ويرد أدانه ديان البنية احلالية للهياكل الدستورية:
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السلطة التنفيذية


رئيس اجلمهورية هو الضامن لالستقالل الوطين والوحدة الوطنية وسالمة اإلقلريم
واحررتام الدسررتور واملعاهرردات واالتفاقررات الدوليررة .ويكفررل السررري العررادي لعمررل
السل ات العامة واستمرارية الدولة؛



احلكومة :يتوىل رئيس الوزراء قيادة احلكومة وإدارة دفتها وتنسيا عملها.

السلطة التشريعية


ميارس السل ة التشريعية ملس واحرد هرو اجلمعيرة الوطنيرة الريت يسرمى أعضراهها
النر ر رواي الوطنير ر رون .وتص ر رروت اجلمعي ر ررة الوطني ر ررة عل ر ررى القر ر رواننيغ وتواف ر ررا عل ر ررى
الضرائ غ وتراق عمل احلكومة.

السلطة القضائية


GE.18-04453

السررل ة القضررائية النيجررر مسررتقلة عررن السررل تني التش رريعية والتنفيذيررة .ومتررارس
السل ة القضائية احملكمة الدستورية وحمكمة النقض وملس الدولرة وحمكمرة تردقيا
احلساابت واحملاكم .ومن دني اهلياكل الدستورية القضائيةغ ميكن إيراد ما يلي:


احملكمررة الدسررتورية :ابررتص ابلنظررر املسررائل الدسررتورية واالنتااديررة.
وتبر رره دسر ررتورية الق ر روانني واألوامر ررر وكر ررذلك ت ر ررادا املعاهر رردات
ي ررق املس ر رائل املتعلق ررة
واالتفاق ررات الدولي ررة م ررق الدس ررتور .وتب رره
دتفسري الدستور وت بيقه؛



حمكمة الرنقض :وهري أعلرى حمكمرة
القضائية؛

اجلمهوريرة فيمرا يتعلرا ابملسرائل



ملس الدولة :وهو أعلى حمكمة فيما يتعلا ابملسائل اإلدارية .ويقضي
ادت رردائي ا ورائي ر ا قض ررااي التعس ررف اس ررتادام الس ررل ة م ررن جان ر
السل ات اإلدارية وكذلك ال عون املتعلقة دتفسرري وتقيريم مشرروعية
القرارات اإلدارية؛



حمكم ررة ت رردقيا احلس رراابت :وه رري أعل ررى حمكم ررة ملراقب ررة املالي ررة العام ررة.
وتض ر ر لق دص ر ررالحيات قض ر ررائية ومت ر ررارس ااتص ر ررا املراقب ر ررة وك ر ررذلك
ااتصا إسداء املشورة؛ وتقضي املسائل املتعلقة ساابت الدولة
وأجهزة احلكم احمللي واملؤسسات والشركات العامة والسل ات اإلدارية
املسررتقلة وأي منظمررة أارررى تتلقررى دعم را مالي را مررن الدولررة واألجهررزة
املتفرعة عنها؛



حمكمر ررة العر رردل العلير ررا :وهر رري منبثق ر ررة عر ررن اجلمعير ررة الوطنير ررة واب ر ررتص
قحاكمررة أعضرراء احلكومررة علررى اجل ررائم أو اجلررنل الرريت يرتكبورررا أثنرراء
ارسر ررتهم العمر ررل احلكر ررومي أو عنر رردما كر رران اجلر رريا مير ررارس وتر ررائف
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سياس ر ررية ع ر ررام  1996وحماكم ر ررة رئ ر رريس اجلمهوري ر ررة عن ر ررد ارتكاد ر رره
ألعمال تصنسف من اخليانة العظمى أثناء ارسة مهامه.
 -2٥ويعتمد النظام القضائي على مصردرين اثنرني سرا القرانون الوضرعي والعرر  .ففري قضرااي
األحروال الشاصرريةغ وهرري الررزوا وال ررالق وامل ررياثغ ت بررا احملرراكم علررى ن رراق واسررق األعررا .
اري أن أحكام املادة  99من الدستور تنص على أن "القانون حيردد القواعرد املتعلقرة ابإلجرراءات
اليت جيري وفقها النظر تلك األعرا ومواءمتها مق املباد األساسية للدستور".
اسؤسسات واهليا ل األخرى
 -26تشمل أساسا ما يلي:
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اللجنككة الوطنيككة حلقككوق اإلنسككان أنش ر ه قوج ر القررانون رقررم 44-2012
الصادر  24آي/أاس س 2012غ وهي سل ة إدارية مستقلة تتروىل السرهر
على تعزيز وإعمال احلقوق واحلرايت املكرسة الدستور؛

اجملل ككأل األعل ككم ل ع ككالم أنش ررو قوجر ر الق ررانون رق ررم  34-2012الص ررادر
 7حزيران/يونيرره  2012دشررفن تشرركيل اىلررس األعلررى لإلعررالم و ررالحياته
وتنظيمه وسري عملرهغ وهرو سرل ة إداريرة مسرتقلة تنراا ةرا مهمرة نمرني وضرمان
حرير ر ررة واسر ر ررتقالل وسر ر ررائ اإلعر ر ررالم السر ر ررمعية البص ر ر ررية والصر ر ررحافة امل بوعر ر ررة
واإللكرتونية وفقا للقانون؛
وسك ككيه اجلم:وريك ككة أنشر ررو آي/أاس ر ر س 2011غ وهر ررو سر ررل ة مسر ررتقلة
تتلقررىغ قوجر الشررروا الرريت حيررددها القررانونغ امل البررات املتعلقررة دعمررل إدارات
الدول ررة وأجه ررزة احلك ررم احملل رري واملؤسس ررات العام ررة وك ررل اهلي ررات األا رررى ال رريت
تض لق قهام اخلدمة العامةغ عالقا ا مق املواطنني .وقد جعدل القانون املرنظم
هلذه املؤسسة واستجكمل عام 2013؛

اجمللأل القتصكادي والجتمكاعي والثقكايف أنشرو قوجر القرانون رقرم 40-2011
الصررادر  7كررانون األول/ديسررمب  2011دشررفن حتديررد ررالحيات اىلررس
االقتصادي واالجتماعي والثقا وتشكيلته وتنظيمه وسري عملهغ ويساعد رئيس
اجلمهورية واجلمعية الوطنية اىاالت االقتصادية واالجتماعية والثقافية .ويديل
ومقرتحررات الق روانني املتصررلة ابىررال االقتصررادي واالجتمرراعي
درأيرره مشرراريق ل
والثقا غ ابستثناء قوانني املالية؛
اللجنة الوطنية لتنسيق ج:كود مكافةكة الركار ابألصك ا أنشر ه قوجر
املرس رروم رق ررم  2012-082/PRN/MJالص ررادر  21آلار/م ررارس 2012غ وه رري
اهلي ررة الرريت حتر ارر السياسررات وال ربامل املتعلقررة قنررق االجتررار ابألارراا وتضررق
تصورا هلا وتبلورها؛
الو ال ك ككة الوطني ك ككة سكافة ك ككة الر ك ككار ابألصك ك ك ا أنش ر ر ه قوج ر ر املرس ر رروم
رق ر ررم  2012-083/PRN/MJالص ر ررادر  21آلار/م ر ررارس 2012غ وه ر رري البني ر ررة
التشر ررغيلية املكلف ر ررة دتنفي ر ررذ وت بي ر ررا السياس ر ررات واالس ر ررتاتيجيات الوطني ر ررة ال ر رريت
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اعتمد ا اللجنة الوطنية لتنسيا جهود مكافحة االجتار ابألااا غ فضالا عرن
تنفيذ ا ة العمل لات الصلة؛
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الو ال ككة الوطنيك ككة للمس ككاعدة القانونيك ككة والقض ككائية أنشر ر ه قوجر ر الق ررانون
رق ر ر ررم  42-2011الص ر ر ررادر  14ك ر ر ررانون األول/ديس ر ر ررمب  2011واملتعل ر ر ررا
دتحدي ررد القواع ررد املن بق ررة عل ررى املس رراعدة القانوني ررة والقض ررائية وإنش رراء مؤسس ررة
عامة لات طادق إداري تسمى "الوكالة الوطنيرة للمسراعدة القانونيرة والقضرائية".
وتتمثر ررل مهمتهر ررا إاتحر ررة املسر رراعدة القانونير ررة والقضر ررائية لف ر ررات معينر ررة م ر ررن
األارراا الضررعفاء واألارراا الررذين ال ميلكررون مررا يكفرري مررن الرردال لسر اد
تكاليف احملاكمة؛
اهليئ ككة العلي ككا لتوطي ككد الس ككالم أنش ر ه قوج ر املرس رروم رق ررم
الصررادر  17اررباا/فباير  2014واملتعلررا دصررالحيات اهلي ررة العليررا لتوطيررد
السررالم وتنظيمهررا وسررري عملهرراغ وتتمثررل مهمتهررا "تعزيررز روح السررالم واحلروار
د ررني فتل ررف اىتمع ررات احمللي ررة البل ررد واحلف رراب عل ررى ج ررو م ررن الثق ررة املتبادل ررة
والتسامل واالحرتام حتقيق ا إلرادة مشرتكة العيا مع ا"؛
2014-117/PRN

مكت ك اسفككوض السككامي سبككادرة "نككون "٣حنررن النيجريررون ن عررم النيج رريني):
أنشر ر ررو املكت ر ر ر قوج ر ر ر املرسر ر رروم رقر ر ررم  2011-407/PRNالصر ر ررادر  6أيلر ر ررول/
س رربتمب 2011غ وم ررن املف رررتض أن مي اك ررن النيج ررر م ررن إح ررداث نقل ررة نوعي ررة
االسررتثمار ق رراا التنميررة الريفيررة و الق اعررات املتصررلة درره وهرري الصررناعات
الغذائية الزراعية وجتارة املنتجات الزراعية احلرجية الرعوية احمللية؛
اهليئ ككة العلي ككا سكافة ككة الفس ككاد واجلك كرائم اسماثل ككة أنشر ر ه قوجر ر املرسر روم
رقررم  2011-215/PRN/MJالصررادر  26متوز/يوليرره 2011غ وتنرراا ةررا مهمررة
متادعة البانمل احلكومي ملكافحرة الفسراد وتقييمرهغ وتلقري البالارات الريت تردهرا
دشررفن ارسررات أو أفعررال أو ج ررائم فسرراد وفالفررات مشرراةة و عهررا وحرردة
مركزي ررة واس ررتادامهاغ وإج رراء دراس ررات أو حتقيق رراتغ واقر ررتاح الت رردادري القانوني ررة
واإلداري ر ررة والعملي ر ررة الرامي ر ررة إىل من ر ررق الفس ر رراد وكبح ر ررهغ وحتدي ر ررد أس ر ررباده وتق ر رردمي
مقرتحررات إىل السررل ات املاتصررة دشررفن الترردادري الكفيلررة ابلقضرراء علررى الفسرراد
يق املرافا العامة وابه العامةغ وتنفيذ أي مهام أاررى يسرندها إليهرا رئريس
اجلمهورية؛
هيئككة الزعمككاء التقليككدي ينظمهررا األمررر رقررم  28-93الصررادر  30آلار/
مررارس  1993واملتعلررا ابلنظررام األساسرري هلررذه اهلي ررة والررذي ب تعديلرره قوج ر
الق ررانون رق ررم  22-2008الص ررادر  23حزيران/يوني رره  2008وال ررذي ت ررنص
املررادة  1٥منررهغ وهرري مررادة جديرردةغ علررى أن "الررزعيم التقليرردي ميررارس ررالحية
التوفيررا دررني األطررا فيمررا يتعلررا قسررائل األعررا والتقاليررد السررائدة اىررالني
املرردين والتجرراري .ويررنظمغ وفق را ل ع ررا السررائدةغ اسررتادام األسررر أو األف رراد
ل راض رري الزراعي ررة واملراع رري ال رريت متتل ررك اىتمع ررات التقليدي ررة ال رريت يش ررر عل ررى
اررؤورا حقوق ر ا عرفيررة معرررت ةررا فيهررا .و يررق احلرراالتغ يعررد الررزعيم حماضررر
11
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االت التوفيا أو اإلافاق التوفيا والريت جير تسرجيلها سرجل فصرص
ترسرل مقت فررات منرره إىل السررل ة اإلداريرة واحملكمررة املاتصررة .وميكررن للمحكمررة
املاتصةغ دناء على طلر أحرد األطررا غ أن تصردر أمررا دتنفيرذ حماضرر التوفيرا
املوقعة من األطرا ".
القرتاع
 -27االق ررتاا ع ررام وح ررر ومتس رراو وس ررري .وقوج ر الق ررانون األساس رريغ ووف ررا الش ررروا ال رريت
حيررددها القررانونغ يتمتررق ابحلررا التصررويه مواطنررو النيج ررغ مررن كررال اجلنسررنيغ الررذين أمت روا 18
صررر ررن لرريس علرريهم و ررايةغ والررذين يتمتعررون قرروقهم
عام ر ا مررن العمررر يرروم االنتاررايغ أو ال جق ا
املدنيررة والسياسررية .ويؤهررل للرتاررل ملنص ر رئ رريس اجلمهوريررة مواطنررو النيجررر مررن كررال اجلنس ررني
احلاملني جلنسية أ رلية والرذين تبلر سرنهم  3٥عامرا علرى األقرل يروم إيرداا ملفرا م ويتمتعرون
قرروقهم املدنيررة والسياسررية .ومل رواطين النيجررر مررن كررال اجلنسررنيغ ررن دلغ روا  21عام را مررن العمررر
ويتمتعون قوقهم املدنية والسياسيةغ احلا أن يتفهلوا لعضوية اجلمعية الوطنية.

حرية تكوين اجلمعيات
إطار حرية تكوين اجلمعياتغ وهي حرية يقرها ويكفلها الدستورغ تتشركل األحرزاي
-28
السياسية وجتمعات األحزاي السياسية والنقاابت واملنظمات اري احلكومية واريها من اجلمعيات
أو احتررادات اجلمعيررات ومتررارس أنش ر تها ريررة وفق را للقروانني والل روائل املعمررول ةررا .ويررنص األمررر
رقم  06-84املؤر  1آلار/مارس  1984واملنظم للجمعيات على ما يلري :جير التصرريل عرن
كل عية والرتايص هلا قبل ارستها ألنش تها.

اثنياً -البياانت القتصادية
اجلدول 3
بياانت اقتصادية
مؤارات االقتصاد الكلي

التغري يف الناتج احمللي اإلمجايل
الناتل احمللي اإل ايل االمسي دباليني فرنكات اجلماعة املالية األفريقية)
نصي الفرد من الناتل احمللي اإل ايل االمسي آبال فرنكات اجلماعة
املالية األفريقية)
سو الناتل احمللي اإل ايل احلقيقي )٪
سو نصي الفرد من الناتل احمللي اإل ايل احلقيقي )٪
معدل منو الناتج احمللي اإلمجايل حس القطاع ()٪

الق اا األويل

الزراعة
تردية املااية
الغاابت وق ق األاجار
يد األمسا غ وتردية األمسا غ وتردية األحياء املائية
12

2011

2012

2013

3 024,3

3 414,3

3 6٥9,6

183,7
2,3
٥,٥-

199,3
11,1
6,7

20٥,6
4,1
0,2

3,06,74,٥
2,٥
3,٥

13,2
19,٥
2,8
1,7
3,0

0,0
2,04,2
1,7
3,9
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مؤارات االقتصاد الكلي
الق اا الثانوي

األنش ة االستاراجية
األنش ة التصنيعية
إنتا وتوزيق الكهرابء والغاز واملياه
البناء

ق اا اخلدمات

التجارة
النقل والتازين
ادمات اإليواء وامل اعم
االتصاالت
األنش ة املالية وأنش ة التفمني
األنش ة العقارية واألنش ة املنجزة لفائدة دوائر األعمال
أنش ة اإلدارة العامة
أنش ة اخلدمات األارى
التعليم
أنش ة مايل الصحة البشرية والعمل االجتماعي
ادمات أارى اري مصنفة مواضق أارى)
الضرائ على املنتجات

النس واملؤارات األارى لالقتصاد الوطين

2011

٥,3
16,4
4,1
12,14,3
٥,6
4,7
7,0
4,0
6,٥
1٥,4
1,٥
٥,9
6,8
10,2
10,2
6,7
13,2

3 000,3
الدال القومي اإل ايل دباليني فرنكات اجلماعة املالية األفريقية)
11,٥
معدل االداار احمللي اإل ايل )٪
38,4
معدل االستثمار )٪
74,1
االستهال اخلا كنسبة م وية من الناتل احمللي اإل ايل
63,3
حصة الق اا اري الرمسي الكلي الناتل احمللي اإل ايل )٪
38,2
حصة الزراعة قعناها الواسق) الناتل احمللي اإل ايل )٪
2,9
متوس معدل التضام السنوي )٪
1,4
التغري معامل انكماش الناتل احمللي اإل ايل )٪
السعر املتفاوض دشفنه للكيلوارام الواحد من اليورانيوم دفرنكات اجلماعة 70 000
املالية األفريقية)
17,0
إيرادات امليزانية كنسبة م وية من الناتل احمللي اإل ايل
16,1
اإليرادات الضريبية كنسبة م وية من الناتل احمللي اإل ايل
22,6
مموا النفقات كنسبة م وية من الناتل احمللي اإل ايل
1٥,3
النفقات اجلارية كنسبة م وية من الناتل احمللي اإل ايل
16,4
الدين اخلارجي القائم كنسبة م وية من الناتل احمللي اإل ايل
1٥,4امليزان التجاري فوي/فوي كنسبة م وية من الناتل احمللي اإل ايل
43,7
معدل التغ ية التجارة اخلارجية )٪
402,6
قروض مقدمة لالقتصاد دباليني فرنكات اجلماعة املالية األفريقية)
20,2
معدل السيولة االقتصاد )٪
GE.18-04453

2012

42,3
106,٥
30,6
٥,7
7,٥
٥,٥
٥,0
3,9
8,9
3,2
٥,9
4,4
٥,4
3,9
1,٥
3,4
4,4
16,7-

2013

7,3
7,2
9,9
٥,76,0
6,7
٥,2
٥,8
4,0
٥,٥
٥,2
3,9
12,8
3,8
2,7
2,4
8,0
10,8

3 372,٥
16,7
34,9
70,7
62,٥
38,9
0,٥
0,7
73 000

3 606,1
16,4
34,4
70,1
60,7
37,2
2,3
1,1
73 000

1٥,9
14,٥
23,3
11,4
17,7
7,7٥7,1
٥00,0
23,٥

16,٥
1٥,2
28,4
13,3
21,7
٥,4٥6,4
٥19,8
24,1
13
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النس واملؤارات األارى لالقتصاد الوطين

سرعة تداول النقود

٥,0

4,3

4,1

املصدر :احلساابت االقتصادية القومية للمعهد الوطين لإلحصاء .2014 -

اثلثاً -اإلطار العام لتعزيز حقوق اإلنسان ومحايت:ا
ألف -قبول اسعايري الدولية حلقوق اإلنسان
 -29انضررمه هوري ررة النيجرررغ إط ررار اح ررتام وتعزيررز الق رريم العامليررة حلق رروق اإلنس ررانغ إىل
الصكو القانونية الدولية واإلقليمية التالية:
(أ) علم الصعيد الدويل


االتفاقية الدولية للقضاء على يرق أاركال التمييرز العنصرريغ الريت اعتمردت
 21كررانون األول/ديسررمب  196٥و ر ادق عليهررا النيجررر  27نيسرران/أدريل
 .1967وقجرردم التقريررر الرردوري اجلررامق اجلررامق للتقررارير  1٥و 16و 17و18
و 19و 20و ) 21إىل اللجن ر ر ررة املعني ر ر ررة ابلقض ر ر رراء عل ر ر ررى التميي ر ر ررز العنص ر ر ررري
آي/أاس س  .201٥ودذلك يتدار النيجر نارا دام  17سنة؛
العهررد الرردويل اخلررا ابحلقرروق املدنيررة والسياسرريةغ الررذي اعتمررد  16كررانون
األول /ديسمب  1966وانضم إليه النيجر  7آلار/مارس  .1986وقد نظرر
ملرس حقروق اإلنسرران التقريرر األويل آلار/مررارس  .1993وأحيرل التقريررر
الدوري اجلامق كانون الثاين/يناير 2016؛



العهررد الرردويل اخلررا ابحلقرروق االقتصررادية واالجتماعيررة والثقافيررةغ الررذي اعتمررد
 16كر ررانون األول/ديسر ررمب  1966وانضر ررم إلير رره النيجر ررر  7آلار/مر ررارس
1986؛ وأجقر التقرير األساسي  30و 31كانون األول/ديسمب 201٥؛



اتفاقي ررة القض رراء عل ررى ي ررق أا رركال التميي ررز ض ررد امل ررأةغ ال رريت اعتم رردت 18
كررانون األول/ديسررمب  1979وانضررم إليهررا النيجررر  8تش ررين األول/أكتررودر
 .1999ونجظ ررر التقري ررر األويل ع ررام  .2007وقجرردم التقري ررر ال رردوري األول
إىل اللجنة املعنية ابالتفاقية آي/أاس س 201٥؛



اتفاقي ررة مناهض ررة التع ررذي وا ررريه م ررن ض ررروي املعامل ررة أو العقود ررة القاس ررية أو
الالإنسر ررانية أو املهينر ررةغ الر رريت اعتمر رردت  20كر ررانون األول/ديسر ررمب 1984
و ادق عليها النيجر  ٥تشرين األول/أكتودر 1986؛
اتفاقيررة حقرروق ال فررلغ الرريت اعتمرردت تش ررين الثرراين/نوفمب  1989و ر ادق
عليهررا النيجررر  30أيلول/سرربتمب  .1990ونجظررر التقريررر الرردوري الثرراين
 4حزيران/يوني رره  .2009وأجحي ررل التقري ررر ال رردوري اجل ررامق ال ررذي يغ رري الف رررتة
املمتدة من  2009إىل  2012إىل جلنة حقوق ال فل؛
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اتفاقيررة حقرروق األارراا لوي اإلعاقررة ودروتوكوهلررا االاتيرراريغ اللررذان ر ادق
عليهم ررا النيج ررر  24حزيران/يوني رره  .2008وق ررد ق رردم النيج ررر تقري ررره األويل
دشررفن اتفاقيررة حقرروق األارراا لوي اإلعاق رة إىل اللجنررة املعنيررة ابالتفاقيررة
آي/أاس س 201٥؛



البوتوك ر ررول االاتي ر رراري التفاقي ر ررة حق ر رروق ال ف ر ررل دش ر ررفن اار ر ررتا األطف ر ررال
املنازعرات املسررلحةغ الرذي اعتمررد حزيران/يونيرره  2000و ر ادق عليرره النيجررر
 13آلار/مارس 2012؛



البوتوكر ررول االاتي ر رراري امللح ر ررا ابتفاقي ر ررة حقر رروق ال ف ر ررل دش ر ررفن دي ر ررق األطف ر ررال
واسررتغالل األطفررال البغرراء و امل رواد اإلابحيررةغ الررذي ر ادق عليرره النيجررر
 26تش ر ررين األول/أكت ررودر  .2004وق ررد قج رردم التقري ررر األويل إىل جلن ررة حقر رروق
ال فل؛



دروتوكررول منررق وقمررق ومعاقبررة االجتررار ابألارراا غ وطا ررة النسرراء واألطفررالغ
املكمل التفاقية األمم املتحدة ملكافحة اجلرمية املنظمة عب الوطنيةغ الذي اعتمرد
تشرين الثاين/نوفمب  2000و ادق عليه النيجر  30أيلول/سبتمب 2004؛
اتفاقية الرضا ابلزوا واحلد األدىن لسن الزوا وتسجيل عقود الزوا غ اليت انضرم
إليها النيجر  1كانون األول/ديسمب 1964؛





اتفاقير ررة منظمر ررة العمر ررل الدولير ررة رقر ررم  182دشر ررفن حظر ررر أس ر روأ أار رركال عمر ررل
األطفالغ اليت ادق عليها النيجر  4آي/أاس س 2000؛
اتفاقية حظر االجتار ابألااا واستغالل دعارة الغريغ اليت اعتمدت كانون
األول/ديسمب  1949و ادق عليها النيجر  10حزيران/يونيه 1977؛
اتفاقية قمق االجترار ابلراارداتغ الريت اعتمردت تشررين األول/أكترودر 1933
وقبلها النيجر  2٥آي/أاس س 1961؛



اتفاقيررة منظمررة العمررل الدوليررة رقررم  100دشررفن مسرراواة العمررال والعررامالت
األجر عن عمل لي قيمة متساويةغ اليت ادق عليها النيجر عام 1966؛





GE.18-04453

االتفاقي ررة الدولي ررة حلماي ررة حق رروق ي ررق العم ررال امله رراجرين وأفر رراد أس رررهمغ ال رريت
ادق عليها النيجر  27كانون الثاين/يناير 2009؛

أيلول/سرربتمب  1926وانضررم إليهررا



اتفاقيررة الرررقغ الرريت اعتمرردت جنيررف
النيجر  2٥آي/أاس س 1961؛



البوتوكرول املعرردل التفاقيررة الرررقغ الرذي اعتمررد
وقبله النيجر  7كانون األول/ديسمب 1964؛



االتفاقيررة التكميليررة إلد ررال الرررق وجتررارة الرقيررا واألع ررا واملمارسررات الشرربيهة
ابل رررقغ ال رريت اعتمر ردت نيس رران/أدريل  19٥6و رردق عليه ررا النيج ررر 22
متوز/يوليه 1963؛

تشررين األول/أكتررودر 19٥3
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اتفاقيررات جنيررف األردررق  )1949دشررفن القررانون الرردويل اإلنسرراينغ الرريت أ رربل
النيجر طرف ا فيها  16آي/أاس س 1964؛



اتفاقيررة احلقرروق السياسررية للم ررأةغ الرريت اعتمرردت
إليها النيجر  7كانون األول/ديسمب 1964؛

آلار/مررارس  19٥3وانضررم



اتفاقيررة منظمررة العمررل الدوليررة رقررم  29دشررفن العمررل اجلرربيغ الرريت اعتمرردت
 28حزيران/يونيه  1930وجرى التصديا عليها  23آلار/مارس 1962؛



االتفاقيرة الدوليرة ملناهضرة أارذ الرهرائنغ الريت اعتمردت كرانون األول/ديسررمب
 1979وجرى التصديا عليها  17كانون األول/ديسمب 2003؛



دروتوك ررول مكافح ررة رير ر امله رراجرين ع ررن طري ررا ال ررب والبح ررر واجل رروغ املكم ررل
التفاقيررة األمررم املتحرردة ملكافحررة اجلرميررة املنظمررة عررب الوطنيررةغ الررذي ر ادق عليرره
النيجر  18آلار/مارس 2009؛



إع ررالن دش ررفن حق رروق اإلنس رران ل فر رراد ال ررذين ليسر روا م ررن مر رواطين البل ررد ال ررذي
يعيشررون فيررهغ الررذي اعتمررد كررانون األول/ديسررمب  198٥وجرررى التصررديا
عليه  27كانون الثاين/يناير 2009؛



اتفاقيررة مكافحررة التمييررز مررال التعلرريمغ الرريت اعتمرردت  14كررانون األول/
ديسمب  1960وانضم إليها النيجر  16متوز/يوليه 1968؛



االتفاقية الدولية ملناهضرة الفصرل العنصرري األلعراي الرايضريةغ الريت اعتمردت
كانون األول/ديسمب  198٥و ادق عليها النيجر  2أيلول/سبتمب 1986؛



االتفاقي ررة الدولي ررة دش ررفن قم ررق جرمي ررة الفص ررل العنص ررري ومعاقب ررة مرتكبيه رراغ ال رريت
اعتم ر ر رردت تش ر ر ررين الث ر ر رراين/نوفمب  1973و ر ر ر ادق عليه ر ر ررا النيج ر ر ررر 28
حزيران/يونيه 1978؛



اتفاقيررة منظمررة العمررل الدوليررة رقررم  98دشررفن حررا التنظرريم واملفاوضررة اجلماعيررةغ
اليت اعتمدت عام  1949و ادق عليها النيجر  23آلار/مارس 1962؛





اتفاقيررة منظمررة العمررل الدوليررة رقررم  138دشررفن احلررد األدىن لسررن االسررتادامغ
ال ر رريت اعتم ر رردت ع ر ررام  1973و ر ر ر ادق عليه ر ررا النيج ر ررر  4ك ر ررانون األول/
ديسمب 1978؛



اتفاقي ررة دش ررفن رير ر امله رراجرين ع ررن طري ررا اجل ررو وال ررب والبح ررر ومحاي ررة العم ررال
املهاجرين وأفراد أسرهمغ اليت ادق عليها النيجر  30أيلول/سبتمب 2004؛
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اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم  10٥دشفن التمييز االستادام واملهنةغ اليت
اعتمدت عام  19٥8و ادق عليها النيجر  23آلار/مارس 1962؛

البوتوكررول االاتيرراري التفاقيررة مناهضررة التعررذي واررريه مررن ضررروي املعاملررة أو
العقودة القاسية أو الالإنسانية أو املهينةغ الذي ادق عليه النيجرر  7تشررين
الثاين/نوفمب 2014؛
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االتفاقيررة الدوليررة حلمايررة يررق األا راا
عليها النيجر  24متوز/يوليه .201٥

مررن االاتفرراء القسررريغ الرريت ر ادق

 -30وم تنضم دولة النيجر حىت ابن لبعض الصكو الدوليةغ ومنها ما يلي:


البوتوك ررول االاتي رراري الث رراين امللح ررا ابلعه ررد ال رردويل اخل ررا ابحلق رروق املدني ررة
والسياس ررية واهل رراد إىل إلغ رراء عقود ررة اإلع رردام .وق ررد ق رردم مش ررروا ق ررانون جيي ررز
التصديا على البوتوكول إىل اجلمعية الوطنية للنظر فيه؛



م ررن



البوتوك ررول االاتي رراري امللح ررا ابالتفاقي ررة الدولي ررة حلماي ررة ي ررق األا رراا
االاتفاء القسريغ الذي وقق عليه عام 2007؛
البوتوك ر ررول االاتي ر رراري امللح ر ررا ابلعه ر ررد ال ر رردويل اخل ر ررا
واالجتماعية والثقافية .وعملية التصديا عليه جارية.

ابحلق ر رروق االقتص ر ررادية

 -31وعررالوة علررى للرركغ أدرردى النيجررر حتفظررات عنررد التصررديا علررى اتفاقيررة القضرراء علررى
ي ررق أا رركال التميي ررز ض ررد امل ررأة .وتتعل ررا تل ررك التحفظ ررات ابلفق ررتني الف رررعيتني د) و و) م ررن
امل ررادة 2غ والفق رررة الفرعي ررة أ) م ررن امل ررادة ٥غ والفق رررة  4م ررن امل ررادة 1٥غ والفق ررات الفرعي ررة )
و ه رر) و ز) مررن الفقرررة  1مررن املررادة  .16ومررن املهررم اإلاررارة إىل أن النيجررر دلررد يتميررز د ررادق
إسالمي راسخ حي ال تزال القيود االجتماعية والثقافيرة تلقري دثقلهرا؛ را جيعرل تغيرري الرذهنيات
يت ل ر دررذل جهررود كبرررية .ولتحقيررا للرركغ يررتم تنفيررذ محررالت توعيررة منتظمررة دغيررة تغيررري هررذه
األساا وابلتايل التو ل إىل سح التحفظات.
(ب) علم الصعيد اإلقليمي


امليث رراق األفريقر رري حلق رروق اإلنسر رران والش ررعويغ الر ررذي اعتم ررد  27حزي ر رران/
يونير رره  1981و ر ر ادق علير رره النيجر ررر  21متوز/يولير رره  .1986و نيسر رران/
أدريل 201٥غ قدم النيجر تقريره الدوري اجلامق الذي يغ ي الفررتة مرن 2003
إىل 2014؛



امليث رراق األفريق رري حلق رروق ال ف ررل ورفاه ررهغ ال ررذي اعتم ررد متوز/يولي رره 1990
و ر ادق عليرره النيجررر  11كررانون األول/ديسررمب  .1999وقررد نرروقا التقريررر
األويل للنيجر تشرين الثاين/نوفمب  2011من قبل جلنة اخلباء املعنية قروق
ال فل ورفاهه؛



اتفاقية منظمة الوحردة األفريقيرة الريت حتكرم املظراهر اخلا رة قشركالت الالج رني
أفريقير رراغ الر رريت اعتمر رردت أيلول/سر رربتمب 1969غ و ر رردق عليهر ررا النيجر ررر
 21أيلول/سبتمب 1971؛



اتفاقي ررة منظم ررة الوح رردة األفريقي ررة للقض رراء عل ررى أعم ررال املرتزق ررة أفريقي رراغ ال رريت
اعتمدت عام  1977و ادق عليها النيجر  19حزيران/يونيه 1980؛
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 17حزيران/يونيه 2008؛
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اتفاقيررة االحترراد األفريقرري حلمايررة املشررردين دااليرا أفريقيررا ومسرراعد م اتفاقيررة
كمبراال)غ الرريت وقاررق عليهررا النيجررر  23تشررين األول/أكتررودر  2009و ر ادق
عليها  10أاير/مايو 2012؛



دروتوكول اجلماعة االقتصرادية لردول ارري أفريقيرا املتعلرا ريرة تنقرل األاراا
وحا اإلقامة واالستقرارغ الذي اعتمد أاير/مايو  1979و ادق عليه النيجر
 29تشرين الثاين/نوفمب .1979

 -32والنيجررر لرريس طرف ر ا البوتوكررول امللحررا ابمليثرراق األفريقرري حلقرروق اإلنسرران والشررعوي
عرردم التصررديا علررى هررذا
املتعلررا قرروق امل ررأة أفريقيررا دروتوكررول مررادوتو) .ويعررود السررب
الصك إىل القيود االجتماعية الثقافية اليت ال تزال تلقي دثقلها.
 -33وابإلضررافة إىل االنضررمام إىل هررذه الصرركو القانونيررة الدوليررة واإلقليميررةغ اابررذ النيجررر
ت رردادري تش ر رريعية وتنظيمي ررة ي ررتم م ررن االهل ررا تنفي ررذ االلتزام ررات املتا ررذة عل ررى الص ررعيدين ال رردويل
واإلقليم رري م ررن أج ررل تعزي ررز ومحاي ررة حق رروق اإلنس رران جلمي ررق م رواطين النيج ررر أو األجان ر ال ررذين
يعيشون على أراضي النيجر.

ابء -اإلطار القانوين حلماية حقوق اإلنسان علم اسستوى الوطين
 -34تؤك ررد ديباج ررة الدس ررتور م ررن جدي ررد عل ررى تش ررب النيج ررر "قب رراد التعددي ررة الدميقراطي ررة
وحقرروق اإلنس رران كمررا ح ررددها اإلع ررالن العرراملي حلق رروق اإلنس رران الصررادر ع ررام  1948والعه ررد
الرردويل اخلررا ابحلقرروق املدنيررة والسياسررية الصررادر عررام  1966والعهررد الرردويل اخلررا ابحلقرروق
االقتص ر ررادية واالجتماعي ر ررة والثقافي ر ررة الص ر ررادر ع ر ررام  1966وامليث ر رراق األفريق ر رري حلق ر رروق اإلنس ر رران
والشعوي الصادر عام ."1981
 -3٥وت ررنص امل ررادة  171م ررن الدس ررتور عل ررى أن "املعاه رردات أو االتفاق ررات املص رردق عليه ررا
قانوني را تكتس ر غ حررال نشرررهاغ سررل ة أعلررى مررن سررل ة الق رواننيغ ا رري ة ت بيررا كررل اتفرراق أو
معاهدة من قبل ال ر ابار".
 -36وتضرمن الدولرة إدرا الصركو الدوليررة املتعلقرة قروق اإلنسرران
عن طريا اعتماد تشريعات جديدة أو مواءمة التشريعات القائمة.

القرانون احمللري سرواء

 -37وعلررى املسررتوى املؤسسرريغ أنشررف النيجررر عررددا مررن اهلياكررل الرريت ررد إىل تعزيررز ومحايررة
حقوق اإلنسان.
اآلليات القضائية
 -38تترروىل إقامررة العرردل النيجررر احمل رراكم االدتدائيررة  30حمكمررة)غ وحمرراكم الدرجررة العلي ررا
 10حماكم)غ وحماكم االسرت نا حمكمتران)غ وملرس الدولرةغ وحمكمرة الرنقضغ وحمكمرة تردقيا
احلساابتغ واحملكمة الدستورية .وميكن للمواطنني ضحااي انتهاكرات حقروق اإلنسران اللجروء إىل
احملاكم وسلك سبل االنتصا .
 -39وإىل جانر هررذه احملرراكم العاديررةغ توجررد حمرراكم اا ررة .فهنررا عشررر حمرراكم فتصررة
قضااي العمل وعشر حماكم ل حداث وعشر حماكم جتارية وعشر حماكم فتصة قضااي األ ول
18
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العقاري ررة الريفي ررة وعش ررر حم رراكم إداري ررة .وتتب ررق ه ررذه احمل رراكم حمل رراكم الدرج ررة العلي ررا و/أو احمل رراكم
يق هذه احملاكم  382قاضي ا عام .2014
االدتدائية .ودل عدد القضاة الذين يعملون
اجلدول 4
تطور أعداد القضاة حس نوع اجلنأل
القضاة

الرجال
النساء
اجملموع

2010

286
28
٣1٤

2011

294
34
٣2٨

2012

308
29
٣٣٧

2013

329
33
٣٦2

2014

347
3٥
٣٨2

املصدر :األمانة الدائمة للمجلس األعلى للقضاء.

 -40ومررن أجررل ضررمان احلررا الرردفااغ دل ر عرردد احملررامني  116حمامي را مقيرردين نقادررة
احملررامني و 1٥حمامي را مترردرابا و 6اررركات مدنيررة مهنيررة للمحامرراة عررام  .201٥وقررد أنشررفت
الدولة نظام احملرامني املعينرني يترفلف مرن حمرامني مت روعني يجعيانرون دقررار مرن وزيرر العردل) للردفاا
عررن األارراا الررذين ال يسررت يعون حتمررل نفقررات حمررام .و عررام 2010غ دل ر عرردد احملررامني
املعينني  22٥حماميا.
 -41وعلى الصعيد الدااليغ هنا هي ات أارى ارار ن راق القضراء تتروىل مسرؤولية تعزيرز
حقوق اإلنسان ومحايتهاغ وهي على النحو التايل:
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مديريررة حقرروق اإلنسرران والعمررل االجتمرراعي :وقررد رقيرره هررذه املديريررة لتصرربل
املديري ررة العام ررة حلق رروق اإلنس رران احلق رروق واحلماي ررة القض ررائية ل ح ررداث والعم ررل
االجتمرراعي ومنحرره واليررة موسررعة تشررمل عرردة جوان ر هرري حقرروق اإلنسرران
واحلماي ررة القض ررائية ل ح ررداث والعم ررل االجتم رراعيغ ولل ررك قوج ر الق ررار رق ررم
 017/MJ/GS/PPG/SGامل ر ررؤر  1آلار/م ر ررارس  2012واملتعل ر ررا دتنظ ر رريم دوائ ر ررر
اإلدارة املركزية لوزارة العدل .وتتمثل مهمة هذه املديرية العامةغ اليت تشرر علرى
ث ررالث م ررديرايتغ ر ررد وتنفي ررذ سياس ررات حق رروق اإلنس رران وسياس ررة قض رراء
األحررداثغ وتنسرريا عمليررة رريااة التقررارير املقدمررة هلي ررات املعاهررداتغ والسررهر
علر ررى التنفير ررذ الفع ر ررال للصر رركو الدولي ر ررة واإلقليمير ررة والوطني ر ررة املتعلقر ررة ق ر رروق
اإلنسررانغ وتنفيررذ املسرراعدة القانونيررة والقضررائية واريهررا .كمررا تعمررل علررى منررق
انتهاكررات حقرروق اإلنسرران مررن اررالل اإلعررالم والتثقيررف والتوعيررة والتحقيقررات
وحتديد األطر القانونية والتنسيا دني اجلهات الفاعلة العامة واىتمق املدين؛



مديريرة إدارة السررجون وإعررادة اإلدمررا  :وقررد رقيره هررذه املديريررة لتصرربل املديريررة
العام ررة إلدارة وأم ررن الس ررجون وإع ررادة اإلدم ررا قوجر ر القر ررار امل ررذكور أع ررالهغ
وابضق لسل تها ثرالث مرديرايت تتمثرل مهامهرا الرئيسرية ر رد حالرة حقروق
اإلنسر رران السر ررجونغ ووضر ررق ل ر روائل مؤسسر ررات السر ررجون وإنفالهر رراغ ووضر ررق
اس ررتاتيجيات ود ررامل ملن ررق املا رراطر املؤسس ررات اإل ررالحيةغ ووض ررق وتنفي ررذ
د ررامل إلع ررادة اإلدم ررا ق ررا لل ررك سياس ررات ت رردري الس ررجناء وت رروفري ف ررر
ل ررة أم ررور أا رررى .وتت رروىل ه ررذه املديري ررة أيضر ر ا ت رروفري الت رردري
العمال ررة هل ررم
19
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ملرروتفي السررجون وإدارة املؤسسررات اإل ررالحيةغ وال سرريما مررن اررالل ضررمان
مراعاة املسائل املتعلقة دتغذية احملتجرزين و رحتهم واحلقروق األاررى املعررت ةرا
قوج املرسوم املتعلا ابلنظام الداالي للسجون؛
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املديريررة العامررة حلمايررة ال فررل والنهرروض االجتمرراعي والعمررل اإلنسرراين .وتتمثررل
مهمتهررا وضررق وتنفيررذ السياسررات واالس ررتاتيجيات واخل ر وال ربامل املتعلقررة
ماية ال فل واحلماية االجتماعية والعمل اإلنساين .ابإلضافة إىل للكغ تكفرل
هررذه املديريررة تنفيررذ أحكررام اتفاقيررة حقرروق ال فررل واتفاقيررة حقرروق األارراا
لوي اإلعاقة وامليثاق األفريقي حلقوق ال فل ورفاهه؛



مديرية النهوض ابملرأة :رقيه هذه الدائرة التادعة لوزارة السركان والنهروض ابملررأة
ومحايررة ال فررل إىل املديريررة العامررة للنهرروض ابمل ررأة والشررؤون اجلنسررانية .وتشررمل
ث ررالث م ررديرايتغ وه رري مديري ررة القي ررادة النس ررائية ومديري ررة متك ررني امل ررأة ومديري ررة
التعزيرز املؤسسري والشرؤون اجلنسرانية .وتتمثرل مهمتهرا ضرمان تنفيرذ السياسررة
الوطنية املتعلقة ابلنهروض ابملررأة والشرؤون اجلنسرانيةغ وإدمرا السياسرة اجلنسرانية
ا ر ود ررامل التنميررة .وتض ر لق هررذه املديريررة أيض ر ا دضررمان تنفيررذ اتفاقيررة
القضاء على يق أاكال التمييز ضد املرأة؛



صررر والنسرراء قوجر القررار رقررم
جهرراز الشرررطة :أجنشر ه دائرررة مركزيررة حلمايررة ال جق ا
 0045MI/S/D/AR/DGPNاملررؤر  28كررانون الثاين/ينرراير  .2011وتضررم هررذه
ص ررغ واررعبة حلمايررة امل ررأةغ واررعبة
الرردائرة وحرردة للسرركراترايغ واررعبة حلمايررة ال جق ا
صررر والنسرراء علررى
للواثئرراغ واررعبة للتحقيقرراتغ وفرقرا اا ررة مكلفررة مايررة ال جق ا
مس ررتوى املن رراطا واحملافظ ررات والبل رردايت وك ررذلك عل ررى مس ررتوى مراك ررز الش رررطة
اخلا ررة ومراك ررز الش رررطة احلدودي ررة .وتتلق ررى ه ررذه الوح رردات وتع ررا الش رركاوى
صر ر رر أو قض ر ررااي األح ر ررداث ال ر ررذين ينتهك ر ررون ق ر ررانون
املقدم ر ررة م ر ررن الض ر ررحااي ال جق ا
ل ررة أم ررورغ
العق رروابت .وتضر ر لق ة ررذه املهم ررة فرق ررة األح ررداث ال رريت تت رروىلغ
كش ررف وتش ررايص العالم ررات الدال ررة عل ررى االس ررتعداد للجن رروح ل رردى األطف ررال
الرذين يعيشررون الشروارا و/أو األطفررال املنفصررلني عررن أسرررهمغ ومعاينررة وقمررق
يررق أارركال االعتررداء و/أو اإلسرراءة املرتكبررة ضررد األطفررال دااررل أسرررهم أو
اارجه ر رراغ وح ر رراالت االس ر ررتغالل اجلنس ر رريغ واالاتص ر ررايغ واملي ر ررل اجلنس ر رري إىل
صرررغ والتجنيرردغ
األطفررال أو اسررتغالهلم إنتررا امل رواد اإلابحيررةغ واات ررا ال جق ا
وقمررق أي انتهررا للقررانون اجلنررائي يرتكبرره أو يجرتك ر ضررد قا رررغ ور ررد وضررق
القص ررر املعرض ررني للا ررر املؤسس ررات املتاصص ررة العام ررة أو اخلا ررة املعني ررة
ا
ماية ال فل؛



احلماي ر ر ر ررة املدني ر ر ر ررة :ابض ر ر ر ررق دائ ر ر ر رررة احلماي ر ر ر ررة املدني ر ر ر ررة ألحك ر ر ر ررام القر ر ر ر ررار رق ر ر ر ررم
 086/MI/SP/D/ARامل ر ررؤر  14ا ر ررباا/فباير  2012واملتعل ر ررا دتنظ ر رريم ال ر رردوائر
املركزية لروزارة الدااليرة .وتسرهر هرذه الردائرة علرى محايرة األاراا واملمتلكرات
والبي ررة مررن فرراطر احل روادث والك روارث الرريت يتسررب فيهررا البشررر أو ال بيعررة و
الظرررو لات الصررلة ابلرردفاا املرردين .وتترروىل دراسررة ووضررق ترردادري األمررن املرردين
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على الصعيد الوطين .كما ترنظم وتنسرا تردادري ال روار وتنفرذ التردادري اإلنسرانية
الالزمة حلماية السكان أوقات األزمات أو احلري؛


احلرررس الرروطين للنيجررر :تترروىل هررذه الرردائرة مهمررة إدارة السررجون وتسرريري اررؤورا
واإلاررا عليهرراغ ابإلضررافة إىل مهررام محايررة املبرراين العامررة واحلفرراب علررى النظررام
واس ررتعادته وعملي ررات ال رردفاا عر ررن األراض رري الوطني ررة واألا رراا و تلكر ررا م.
وعق اإل الحات اليت أداله على هذه املؤسسةغ فقد أ بحه تتمتق ابن
دصررالحية تلقرري الشرركاوى الرريت يقرردمها ضررحااي انتهاكررات حقرروق اإلنسرران
املناطا النائية من النيجر؛



الرردائرة التثقيفي ررة والقضررائية والوقائي ررة :أنش ر ه قوج ر الق ررار رق ررم  08الص ررادر
 30نيسر رران/أدريل 2007غ وهر رري ابضر ررق لو ر رراية وزارة السر رركان والنهر رروض
ابملرأة ومحاية ال فل وهلا حضور عدة مدن البلد لتقدمي املسراعدة واملشرورة
ص ررر املا ررالفني للق ررانون أو املعرض ررني للا ررر؛ ويتمث ررل دوره ررا أساسر را
إىل ال جق ا
الوقايررة والتثقيررفغ ال سرريما عررن طريررا الرعايررة املبكرررة جلميررق حرراالت األطفررال
املعرض ر ررني للا ر ررر وتق ر رردمي املس ر رراعدة التعليمي ر ررة ل ح ر ررداث وإع ر ررادة إدم ر رراجهم
اجتماعي ا وإجراء التحقيقات االجتماعية؛



دائرة اخلدمة االجتماعية امللحقة ابحملراكم ودائررة اخلردمات االجتماعيرة اىتمعيرة:
تض ر لق دائرررة اخلدمررة االجتماعيررة امللحقررة ابحملرراكم إبج رراء التحقيررا املسررائل
األاالقير ررةغ دنر رراء علر ررى طل ر ر القضر رراةغ إطر ررار النظر ررر القضر ررااي امل روحر ررة
أمامهم.

 -42أمررا دائرررة اخلرردمات االجتماعيررة اىتمعيررةغ فهرري تترروىل إج رراء حتقيقررات دشررفن أاررالق
األو ياء على األطفال وتتواى التنمية احمللية الشاملة ل ااا لوي اإلعاقة.
 -43وميكن االحتجا أبحكام ركو حقروق اإلنسران أمرام احملراكم أو السرل ات اإلداريرة.
النيجررر الكثررري مررن الس روادا القضررائية هررذا الصررددغ وال سرريما فيمررا يتعلررا قصررا
وهنررا
ال فل الفضلى واليت ميكن االحتجا ةا أمام السل ات القضائية واإلدارية.
الوصول إىل العدالة
 -44الو ررول إىل العدالررة مترراح للجميررق ابىرران .وقررد أجدر اإلعررالن العرراملي حلقرروق اإلنسرران
النظام القانوين احمللي النيجر وميكن االحتجرا دره أمرام حمراكم النيجرر مثلمرا جحيرتل ابسرتمرار ابتفاقيرة
حقوق ال فل عندما يتعلا األمر قصا ال فل الفضلىغ ال سيما مسفليت التبين واحلضانة.
 -4٥الوكال ررة الوطني ررة للمس رراعدة القانونير رة والقض ررائية :أنشر ر ه ه ررذه اهلي ررة قوجر ر الق ررانون
رقررم  042-2011الصررادر  14كررانون األول/ديسررمب  2011والررذي حيرردد القواعررد امل بقررة
على املساعدة القانونية والقضائية .وتتمثل مهمتهرا تروفري املسراعدة القانونيرة والقضرائية لف رات
حمددة من األااا ضعفاء احلال وللذين يفتقرون إىل الدال الالزم لتغ يرة تكراليف احملاكمرة.
وتسررهم الوكالررة وضررق وتنفيررذ سياسررات وطنيررة مررال املسرراعدة القانونيررة والقضررائيةغ وتنسررا
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يررق األنش ر ة املض ر لق ةررا هررذا الصرردد .وهرري مسررؤولة أيض را عررن وضررق إطررار للتشرراور دررني
فتلف اجلهات الفاعلةغ وحشد املوارد املالية واملادية والبشرية.
 -46وعلررى الرررام مررن االع ررتا ةررذا املبرردأغ تظررل هنررا دعررض الصررعوابت النا ررة عررن دعررد
الردوائر القضررائية عررن املتقاضررني واتسرراا رقعررة دعررض املنرراطا الريفيررة املعزولررة الرريت يصررع الو ررول
إليه رراغ اا ررة موس ررم األم ررار .ويجض ررا إىل ه ررذه الص ررعوابت در ر ء اإلجر رراءات القض ررائيةغ
وطغي رران ال ررادق التق ررين عل ررى اللغ ررة القانوني ررة و ررعودة فهمه رراغ وارتف رراا مع رردل األمي ررة أوس رراا
سكان النيجر.
اهليئات اإلقليمية اليت يعرتف هبا البلد
 -47يع رررت النيج ررر اباتص ررا حمكم ررة الع رردل التادع ررة للجماع ررة االقتص ررادية ل رردول ا ررري
أفريقي ر ررا .فعل ر ررى س ر رربيل املث ر ررالغ جل ر ررفت املواطن ر ررة النيجري ر ررة ا ر رردجيتو م ر رراين ك ر رروراو  14أيل ر ررول/
سرربتمب  2007إىل هررذه احملكمررة دغرررض إدانررة هوريررة النيجررر دررتهم منهررا علررى وجرره اخلصررو
انتهاكه ررا حلقوقه ررا ال رررق) .وق ررد أق رررت احملكم ررة األضر ررار ال رريت تعرض رره هل ررا ه ررذه املر ررأة الش ررادة
وحكمه على دولة النيجر قنحها مبل  10ماليرني فرنرك مرن فرنكرات اجلماعرة املاليرة األفريقيرة
كتعررويض عررن الضرررر الررذي حلررا ةررا .وقررد نجفررذ للررك احلكررم .ومررن املهررم اإلاررارة إىل أن مرواطين
النيجر كثريا ما يلجؤون إىل هذه احملكمة.

جيم -إطار تعزيز حقوق اإلنسان علم اسستوى الوطين
الربساانت واهليئات التداولية الوطنية واإلقليمية
 -48يسراهم البملرانيونغ وفقر ا للمسررؤوليات املنوطرة ةرمغ تعزيرز حقرروق اإلنسران مرن اررالل
تيسري التصديا على املعاهدات الدولية أو مراقبة العمل احلكومي عن طريرا إجرراء االسرتجواابت
وطرررح األس ر لة الشررفوية دشررفن االنتهاكررات املزعومررة حلقرروق اإلنسرران .وجيرررون حتقيقررات درملانيررة
للتفكررد م ررن ح رراالت االنتهاكررات ال رريت تناه رره إىل علمه ررم ويض ر لعون قهم ررة الوس رراطة ه ررذا
الصدد.
 -49ودغيررة دنرراء قرردرات البملررانينيغ نجظامرره ألعضرراء البملرران أايم درملانيررة مرراالت اإلعررالم
والتردري والتوعيررة .و هررذا السرياقغ تعتررزم وزارة العرردلغ ابلتعرراون مرق اررركائها التقنيررني واملرراليني
و إط ررار ا ررة العم ررل امل بق ررةغ تنظ رريم ي رروم لت رردري البمل ررانيني وت رروعيتهم دش ررفن مع ررايري حق رروق
اإلنسان.
 -٥0ومن ررذ االنق ررالي ال ررذي وق ررق ا ررباا/فباير 2010غ جحلا رره اللجن ررة الوطني ررة حلق رروق
اإلنسان واحلرايت األساسية وحل حملها املر د الوطين حلقوق اإلنسان واحلرايت األساسية .وهرو
عبارة عن سل ة إدارية تسرهر علرى محايرة احلقروق واحلررايت وإعماهلرا .وقرد أجنشرو املر رد 30
آلار/مر ررارس  2010قوج ر ر األمر ررر رقر ررم  27-2010املر ررؤر  20أاير/مر ررايو  2010واملعر رردل
قوجر ر ر ر األم ر ر ررر رق ر ر ررم  4٥-2010امل ر ر ررؤر  20متوز/يولي ر ر رره 2010غ ود ر ر رردأ عمل ر ر رره أيل ر ر ررول/
سبتمب  2010وهو يضم اثين عشر عضوا ينتمي عشرة منهم إىل اىتمرق املردين راد رة احملرامنيغ
واالحترراد النسررائي واجلمعيررات النسررائية املعنيررة دتعزيررز ومحايررة حقرروق اإلنسررانغ والصررحافةغ وكليررة
22

GE.18-04453

HRI/CORE/NER/2018

العلرروم االقتصررادية والقانونيررةغ ونقادررة األطبرراءغ واالحتررادات العماليررةغ وجتمررق منظمررات و عيررات
الدفاا عن حقوق اإلنسان وتعزيز الدميقراطيةغ و عية الزعماء التقليديني).
 -٥1و عام 2012غ حله حمل املر د الوطين حلقوق اإلنسان واحلررايت األساسرية اللجنرة
الوطنية حلقوق اإلنسان املنصو عليها املادة  44من الدستور .وتسهر اللجنة على النهوض
ابحلق رروق واحل ررايت وإعماهل ررا .وه رري س ررل ة إداري ررة مس ررتقلة منش ررفة وفق ر ا ملب رراد ابري ررس .وي ررنص
القانون على أن تقدم اللجنة إىل اجلمعية الوطنية تقريرا سنوايا عن حقوق اإلنسان.
نشر الصكوك استعلقة حبقوق اإلنسان
 -٥2نرج افذت االل السنوات األارية أنش ة التوعية والتثقيف التايل لكرها:


ترردري أط ررر ي ررق الرروزارات عل ررى ال ررنهل الق ررائم علررى حق رروق اإلنس رران ودش ررفن
هي ات املعاهدات؛
مال حقوق اإلنسان؛



تدري قوات الدفاا واألمن



القيام أبنش ة سرياق االحتفرال ملرة السرتة عشرر يومر ا مرن النشراا للنضرال
س رربيل حق رروق املر ررأة م ررن  2٥تشر ررين الث رراين/نوفمب إىل  10ك ررانون األول/
ديس رمب م ررن ك ررل سررنة)غ وه رري مب ررادرة نيت إط ررار التشرراور ال ررذي جيم ررق د ررني
الدولة واىتمق املدين والشركاء التقنيني واملاليني؛



"قافلة العدالة" اليت تضم إعالميني وحقوقيني يشاركون أنش ة التوعية قروق
امل ر ررأة وال فر ررلغ مر ررن ار ررالل األايم املفتوحر ررة الر رريت تر ررنظم احملر رراكم واملناقش ر رات
والعروض؛



نشررر اإلعررالن العرراملي حلقرروق اإلنسرران قناسرربة االحتفررال ابليرروم الرردويل حلقرروق
اإلنسان؛



توزيررق  6 000نسرراة مررن اتفاقيررة حق رروق ال فررل واتفاقيررة حقرروق األا رراا
لوي اإلعاقة على املدارس.

دور اجملتمع اسدين ،مبا يف ذلك اسنظمات غري احلكومية
 -٥3يض لق اىتمق املدين ددور أساسي تعزيز ومحاية حقوق اإلنسان النيجر .وإدراكر ا
هلذا الدورغ اابذت الدولة عددا من اخل وات ليس فق لتيسري إنشاء اجلمعيات واملنظمرات ارري
احلكوميررة والنقرراابت العماليررةغ دررل وأيض را لتيسررري األنش ر ة الرريت تنفررذها هررذه الكيرراانت .ووفق را
للمر ررادة  8مر ررن األم ر رر رقر ررم  06-84املر ررؤر  1آلار/مر ررارس  1984واملر ررنظام للجمعير رراتغ فر رررن
عيات األااا ال بيعيني النيجر تتشكل ابملوافقرة احلررةغ مرن ارالل تقردمي إا رار درذلك
واحلصول على ترايصغ وتتمتق ابألهلية القانونية .و عام 201٥غ كان هنا  2 202عيةغ
و 1 ٥٥7منظمة اري حكوميةغ و 13نقادرة مركزيرةغ وتنسريقية للنقراابت ارري املنتسربة تضرم أكثرر
من  2٥0نقادة.
 -٥4ودغية تعزيز املشاركة السياسية والعامة اجليدةغ وضق النيجر عدة آليات للحوار والتشاور
االجتمراعيغ ال سريما عررن طريرا إنشراء اىلررس الروطين للحروار السياسرري واللجنرة الوطنيرة للحروار
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االجتماعيغ فضالا عن إارا اجلهات الفاعلة اىتمق املردين
عدد األحزاي السياسيةغ عام 2014غ  79حزابا.

املؤسسرات الوطنيرة .وقرد دلر

التعاون واسساعدة يف جمال التنمية
مال التنميرةغ حيظرى النيجرر دردعم مرن الشرركاء التقنيرني واملراليني املوجرودين البلرد.
-٥٥
وم ررن د ررني ه ررؤالء الش ررركاء وك رراالت األم ررم املتح رردةغ ال س رريما در ررانمل األم ررم املتح رردة اإلس ررائيغ
واليونيس رريفغ ومنظم ررة الص ررحة العاملي ررةغ ومفوض ررية ا ررؤون الالج ررنيغ و ررندوق األم ررم املتح رردة
للسركانغ ومرا إىل للررك .وتشرمل تررداالت هرذه الكيراانت يررق اىراالتغ قررا للرك الصررحة
والتعليم والبي ة والتثقيف مال حقوق اإلنسان.
 -٥6وق ررد دعم رره مفوض ررية األم ررم املتح رردة الس ررامية حلق رروق اإلنس ررانغ من ررذ ع ررام 2008غ
ابلتعاون مق فريرا األمرم املتحردة الق رريغ تنفيرذ املشرروا  ACTION 2ارراكة مرق وزارة العردل
ود ررانمل األمررم املتحرردة اإلسررائيغ واليونيسرريفغ و ررندوق األمررم املتحرردة للسرركانغ وهي ررة األمررم
املتحدة للمرأةغ ودرانمل األاذية العاملي.
 -٥7و مال النهوض ابملرأةغ ينظم النيجرغ كل سنتنيغ معرض ا دولي ا للحر النسائيةغ وهو
إطار هدفه متكني املرأة النيجر.
 -٥8و إطار تعزيرز حرا األطفرال الرتفيرهغ يجرنظام النيجرر سرنوايا مهرجران سروكاة سروكاة
قع رىن ال فررل)غ وهررو مهرجرران فررين وثقررا إدمرراجي يشررار فعالياترره أطفررال مررن املن قررة دون
اإلقليمية.

دال -عملية تقدمي التقارير علم اسستوى الوطين
سياق إعرداد وتقردمي التقرارير إىل هي رات املعاهرداتغ أنشرف النيجررغ عرام 2010غ
-٥9
جلنررة مشرررتكة دررني ال رروزارات مكلفررة دصرريااة تقررارير النيج ررر إىل هي ررات املعاهرردات واالس ررتعراض
الدوري الشامل.
ردد مهررام هررذه اللجنررة املررادة  3مررن الق ررار رقررم  0013/MJ/DH/DDH/ASالصررادر
 -60ج
وحتر ا
 17آلار/مارس  .2010وتتكون اللجنة من سة وعشرين عضواغ وقد ددأت مهامها رمسيا
 12أاير/مررايو  2010احتفررال جعقررد ةررذه املناسرربة اارررت تنظيمرره وزارة العرردل والفريررا
الق ررري ملنظومررة األمررم املتحرردة .وجيررري حالي ر ا إعررداد مرسرروم سرريحل حمررل الق ررار املررنظم للجنررة.
ويهد هذا املرسوم إىل تزويد اللجنة أبمانة دائمة واملوارد الالزمة لعملها.
 -61وفيمررا يتعلررا ابلتعرراون مررق هي ررات املعاهررداتغ توا ررل اللجنررة دررذل جهودهررا مررن أجررل
ترردار التررفاري تقرردمي التقررارير .ففرري نيسرران/أدريل 201٥غ قرردم النيجررر إىل املفوضررية األفريقيررة
تقري ر ررره ال ر رردوري اجل ر ررامق  )2014-2003دش ر ررفن تنفي ر ررذ امليث ر رراق األفريق ر رري حلق ر رروق اإلنس ر رران
والشعوي.
 -62و آي/أاسر س 201٥غ ب عرررض التقريررر اخلررا دتنفيررذ اتفاقيررة القضرراء علررى يررق
أارركال التمييررز العنصررري علررى اللجنررة املعنيررة ابلقضرراء علررى التمييررز العنصررري جنيررف .وقرردم
النيج ررر إىل اهلي ررات الرقادي ررة ل م ررم املتح رردة التق ررارير املتعلق ررة ابتفاقي ررة حق رروق األا رراا لوي
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اإلعاقةغ واتفاقيرة القضراء علرى يرق أاركال التمييرز ضرد املررأةغ واتفاقيرة حقروق ال فرلغ وكرذلك
التقرير اخلا ابلبوتوكول االاتياري امللحا ابتفاقية حقوق ال فل دشفن ديق األطفال واستغالل
األطفال البغاء و املواد اإلابحية .وأاريا أحال النيجررغ عرام 2016غ تقريرره دشرفن العهرد
الدويل اخلا ابحلقوق املدنية والسياسيةغ فضالا عن الوثيقة األساسية املوحدة املستكملة.
 -63وفيمررا يتعلررا دكررل هررذه التقرراريرغ اعتمرردت اللجنررة رجر ا تشرراركي ا متثاررل إاررا فتلررف
اجلهات الفاعلة عملية يااة واعتماد تلك التقارير إطار حلقة عمل وطنية.
معلومات عن عدم التمييز واسساواة وسبل النتصاف الفعالة

عدم التمييز واملساواة
جر ررل الصر رركو القانونير ررة الدولير ررة واإلقليمير ررة املتعلقر ررة قر رروق
 -64دو ر ررفه دولر ررة طر ررر
اإلنس ررانغ يعي ررد النيج ررر التفكي ررد دس ررتوره الص ررادر  2٥تش ررين الث رراين/نوفمب  2010عل ررى
التزامرره قبرردأ سرريادة القررانون .وتررنص املررادة  8مررن الدسررتور علررى أن " هوريررة النيجررر دولررة قائمررة
على سيادة القانون .وتكفل جلميق املواطنني املسراواة أمرام القرانون دون متييرز علرى أسراس اجلرنس
أو األ ررل االجتمرراعي أو العرقرري أو اإلثررين أو الررديين .وحترررتم يررق العقائررد وحتميهررا .وال ميكررن
ألي دين أو عقيدة أن يكتس السل ة السياسية وال أن يتدال اؤون الدولة".
 -6٥وتررنص املررادة  117مررن الدسررتور علررى مررا يلرري" :تقررام العدالررة اإلقلرريم الرروطين ابسررم
الشع و إطار االحرتام الكامل لسيادة القانون وحلقوق كل مواطن وحرايتره .وتكرون القررارات
القضررائية ملزمررة للجميررقغ سررل ات عامررة وم رواطنني .وال ميكررن انتقادهررا إال ابلوسررائل واألارركال
اليت جييزها القانون" .أما املادة  118فتنص على أن "القضاةغ أثناء ارستهم ملهامهمغ مسرتقلون
وال خيضعون إال لسل ة القانون".
 -66ودنرراءا علررى للرركغ ميكررن ألي ارراص يرررى أن حقوقرره قررد انتهكرره اللجرروء إىل احملرراكم
طلب ر ا جلررب الضرررر .وميكررن هلررذا الشرراصغ حالررة عرردم الرضررا قررا قجر ارررغ اتب راا سرربل االنتصررا
املنصو عليها القانون .وتتريل اهلياكرل القانونيرة واملؤسسرية القائمرة هلرذا الغررض إطرارا أفضرل
لتحقيا هذه املساواة .وهي كالتايل:


الشرطة والدر اللذان جيراين التحقيقات األولية؛



اهلي ررات القضررائية الرريت تتررفلف مررن احملرراكمغ إل يكفررل القررانون مبرراد وضررماانت
احملاكمررة العادلررةغ وال سرريما حقرروق الرردفااغ وقانونيررة التجرررمي والعقررايغ وافررتاض
الباءة .وميكن سلك سبل االنتصا عند االقتضاء.

 -67وعلى ارار اللجنة الوطنية حلقوق اإلنسانغ فرن املديرية العامة حلقوق اإلنسران واحلمايرة
القض ررائية ل ح ررداث والعم ررل االجتم رراعي واملديري ررة العام ررة حلماي ررة ال ف ررل والنه رروض االجتم رراعي
والعمر ر ررل اإلنسر ر رراين واملديرير ر ررة العامر ر ررة للنهر ر رروض ابمل ر ر ررأة والشر ر ررؤون اجلنسر ر ررانية تسر ر رراهمغ قوج ر ر ر
ااتصا ا اغ القضاء على يق أاكال التمييزغ ال سيما فيما يتعلا ابلف ات الضعيفة.
 -68وينص القانون اجلنائي على أحكام

GE.18-04453

مال التمييزغ قا فيها ما يلي:

25

HRI/CORE/NER/2018

املررادة " :102يعاقر ابحلرربس ملرردة تررتاوح دررني سررنة و ررس سررنوات واملنررق مررن
اإلقامة على أي فعل من أفعال التمييز العرقي أو اإلثين وأي عمل دعائي ينحراز إلقلريم
معني وأي مظهر يتعارض مق حرية الوجدان وحرية العبادة من ارفنه أن يؤلر املرواطنني
دعض ررهم عل ررى دع ررض .عن رردما يك ررون فع ررل التميي ررز العرق رري أو اإلث ررين أو العم ررل ال رردعائي
املنحرراز إلقلرريم معررني أو املظهررر املتعررارض مررق حريررة الوجرردان أو العبررادة الغرررض منرره أو
نتيجترره ارتكرراي جرميررة أو جنحررة ضررد أمررن الدولررة أو سررالمة أراضرري اجلمهوريررةغ حيرراكم
مرتكبه أو احملرض عليه دو فه مشارك ا أو اريك اغ تبع ا للحالة".
امل ررادة " :208-3تش رركل جر ررائم ح ررري ويعاقر ر عليه ررا وفقر ر ا ألحك ررام ه ررذا
الفصررل اجل ررائم اخل رررية املبينررة أدانه الرريت تسررب غ س رواء ابرتكرراي فعررل أو االمتنرراا عررن
فعررلغ ضررررا ل ارراا واملمتلكررات احملميررني قوجر االتفاقررات الرريت وقعرره جنيررف
 12آي/أاسر س  1949والبوتوكرولني اإلضررافيني األول والثرراين لتلررك االتفاقرراتغ
اللذين اعتمدا جنيف  8حزيران/يونيه .)... :1977
ارسررة الفصررل العنصررري واررريه مررن املمارسررات الالإنسررانية واملهينررة املبنيررة علررى
التمييز العرقي اليت تؤدي إىل االعتداء على الكرامة الشاصية".
 -69وللحررد مررن التفرراواتت االقتصررادية واالجتماعيررة واجلغرافيررة دررني املنرراطا الريفيررة واملنرراطا
احلضريةغ ااتار النيجر نظام الالمركزية كفسلوي لتنظيم اإلقليم وإدارته.

الف ات الضعيفة
 -70م ررن د ررني الف ررات الض ررعيفة ال رريت توليه ررا الس ررل ات اهتمام ر را اا ر را األطف ررال والنس رراء
واألااا لوو اإلعاقة وكبار السن.

األطفال
 -71تنص الفقرة الفرعية  2من املادة  21من دستور  2٥تشرين الثراين/نوفمب  2010علرى
أنرره "مررن واج ر الدولررة والسررل ات العامررة ضررمان الصررحة البدنيررة والعقليررة واألاالقيررة ل سرررةغ
وال سيما األمهات واألطفال" .كما تنص الفقرة الفرعية  2من املادة  22على أنه "ابإلضافة إىل
للكغ تتاذ الدولة تدادري ملكافحة العنف ضد النساء واألطفال احلياة العامة واخلا ة".
 -72وتنص الفقرة الفرعيرة  2مرن املرادة  24مرن الدسرتور علرى أن "الدولرة والسرل ات العامرة
األارى حتمي الشباي من االستغالل واإلسال .وتكفل الدولة النماء املرادي والفكرري للشرباي.
وتكفل تعزيز تدري الشباي وتوفري فر العمالة هلم وإدماجهم سوق العمل".
 -73وقررد اعتمررد النيجررر عررددا مررن السياسررات والربامل الرريت ترردال ن رراق محايررة ال فررلغ
ومنهررا وثيقررة السياسررة العامررة دشررفن التنميررة املتكاملررة لل فولررة املبكرررةغ والوثيقررة اإلطاريررة حلمايررة
ال فلغ والبانمل النمرولجي دشرفن احلمايرة اىتمعيرة لل فرل .وعلرى الررام مرن وجرود هرذا اإلطرار
الذي يعزز محاية األطفالغ ال تزال هنا وضعيات فتلفة تتعرض فيها حقوقهم لالنتها .
 -74فقررد دلغرره نسرربة األطفررال دون سررن اخلامسررة الررذين سررجله والد ررم  64املائررة
ع ررام 2012غ ودلغ رره ه ررذه النس رربة  60املائ ررة املن رراطا الريفي ررة و 92املائ ررة املن رراطا
احلضرية.
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 -7٥أما فيما يتعلا دعمل األطفالغ فرنه حقيقة واقعرة النيجرر .فقرد دلغره نسربة األطفرال
الع رراملني ال ررذين ت ررتاوح أعم ررارهم د ررني  ٥س ررنوات و 14س ررنة  48املائ ررة ع ررام  .2012و
عام 2000غ كانه هذه النسبة تصل إىل  70املائة .ويوجرد تفراوت كبرري درني املنراطا الريفيرة
 ٥1املائ ررة م ررن األطف ررال يعمل ررون) واملن رراطا احلضر ررية  30املائ ررة) .ومي ررارس الكث ررري م ررن
األطفررال أعمرراالا ا رررية .وهررذه هرري حررال األطفررال العرراملني مواقررق التنقي ر عررن الررذه
كوماابنغو ومبانغا.
 -76وملواجهة هذا املشكلغ أنشفت احلكومة وحردة ملكافحرة عمرل األطفرال ووضرعه قائمرة
ابألعمررال اخل رررية احملظررورة علررى األطفررال .وقررد جرررى أيض ر ا تنفيررذ مشررروا مشرررت دررني مكت ر
العمل الدويل والبانمل الدويل للقضاء على تشغيل األطفال يتعلا قنرق عمرل األطفرال منراجم
الررذه احلرفيررة ا رري أفريقيررا والقضرراء عليرره .كمررا أن قررانون العمررل الصررادر عررام 2012
حيظر عمل األطفال مادته .107
 -77أمرا فيمرا خيرص أطفررال الشرواراغ فقرد أحصره املررديرايت اجلهويرة التادعرة لروزارة النهرروض
ابملر ررأة ومحاي ررة ال ف ررل  11 042طفر رالا يعيش ررون الشر روارا ع ررام  .2006وتش ررري الدراس ررة
االستقصرائية الدميغرافيرة والصرحية املتعرددة املؤاررات الريت أججريره عرام  2006إىل أن 31
املائرة مرن األطفررال منفصرلون علرى األقررل عرن أحرد والررديهم ال بيعيرنيغ مقادرل  17.4املائررة
عررام  .2000أمررا األطفررال الررذين تكفلهررم الدولررةغ فررررم يودعررون مركررز رعايررة األطفررال الررذين
يعانون من عوابت أسرية وهو يوجد نيامي .و عام 2008غ استقبل هذا املركز  38طفالا
مقادل  17طفالا عام .2000
ص ررر احملتج رزين املؤسس ررات
 -78وفيمررا يتعل ررا ابألطفررال املا ررالفني للقررانونغ دل ر عرردد ال جق ا
اإل ررالحية الثمرراين والثالثررني املوجررودة النيجرررغ عررام 2012غ  237طف رالاغ  90املائررة
منهم من الذكور.
 -79و النيجر رررغ ير ررتم تر ررزويل الفتير ررات الصر ررغريات سر ررن مبكر رررة للغاير ررة .وتشر ررري الدراسر ررة
االستقص ررائية الدميغرافي ررة والص ررحية املتع ررددة املؤار ررات إىل أن متوسر ر العم ررر عن ررد ال ررزوا األول
يرتاوح دني  1٥.٥سنة ابلنسبة للفتيات و 23.1سرنة ابلنسربة للفتيران .وتصرل نسربة الفتيرات رن
تررتاوح أعمرارهن درني 1٥و 19عامرا الراليت يترزوجن قبرل دلرو سرن  1٥إىل حروايل الردرق 24
املائررة) ونسرربة النسرراء ررن يتررزوجن قبررل دلررو سررن  18إىل أكثررر مررن ثالثررة أرابا  77املائررة).
ويظررل التقرردم احملرررز ه ررذا اىررال د ي ر ا نسرربي اغ إل م يس ررجل الفرررتة مررا دررني ع ررامي 2006
و 2012سوى اخنفاض طفيف ققدار  4نقاا م وية نسبة الفتيات املراهقات الراليت يترزوجن
قبل دلو سن  1٥واستقرت نسبة النساء الاليت يتزوجن قبل سن  18حوايل  77املائة.
 -80و عررام 2012غ دلر معرردل انتشررار عمليررات تشررويه األعضرراء التناسررلية األنثويررة/اتان
اإلانث علررى الصررعيد الرروطين  2املائررةغ أي نصررف مررا كرران عليرره عررام  1998عنرردما كرران
يصل إىل  ٥.6املائة.

املرأة
 -81يعررد تعزيررز ومحايررة حقرروق امل ررأة مررن املسررائل الرريت تشررغل ابل السررل ات العامررة دشرركل
دائررم .وقررد أاتح تنقرريل القررانون اجلنررائي عررام  2003مراعرراة دعررض أارركال العنررف ضررد املررأة.
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وهكذاغ فرن التحررش اجلنسريغ وتشرويه األعضراء التناسرلية األنثويرةغ والررقغ والقروادةغ والتحرريض
على ارسة الفجورغ واالاتصاي جرائم يعاق عليها القانون دشدة.
 -82وقد جتلره إرادة احلكومرة القضراء علرى التمييرز اجلنسراين اعتمراد السياسرة الوطنيرة
للنهوض ابملرأةغ عام 1996غ م وضق سياسة جنسانية وطنية وا ة عمرل عشررية ملحقرة
ةا  .)2018-2009وتتمثل الرهية اليت تقوم عليها السياسرة اجلنسرانية الوطنيرة العمرلغ مرق
يق أ حاي املصلحةغ على "دناء متمق دون متييز تتاح فيه للرجال والنسراء والفتيرات والفتيران
نفس الفر للمشاركة التنمية واالنتفاا دثمار النمو" لول عام .2018
 -83ومن دني النصو
ما يلي:

التشريعية الرئيسرية الريت تتعلرا دتعزيرز حقروق املررأةغ ميكرن اإلارارة إىل



القررانون رقررم  008-2000الصررادر  7حزيران/يونيرره 2000غ والررذي يضررق
نظامر را للحص ررص لفائ رردة أح ررد اجلنس ررني الوت ررائف ال رريت تش ررغل ابالنتا رراي
 10املائررة) ووتررائف إدارة الدولررة واحلكومررة  2٥املائررة)غ والررذي جعرردل
قوج القانون رقم  64-2014الصرادر  ٥تشررين الثراين/نوفمب 2014غ والرذي
اليت تشغل ابالنتااي من  10املائة إىل  1٥املائة؛
يرفق حصة املنا



القررانون رقررم  60-2014الصررادر  ٥تش ررين الثرراين/نوفمب 2014غ والررذي
ع ر ادل األم ررر رقررم  33-84امل ررؤر  23آي/أاس ر س 1984غ دش ررفن اجلنس ررية
النيجرية والذي يقر للمرأة النيجرية احلا نقل جنسيتها إىل زوجها األجن .

 -84وقد ارا أيضا إعداد مدونة ل حوال الشاصية .وال تزال املناقشات دشرفن اعتمراده
جارية.
 -8٥وعررالوة علررى للرركغ اابررذ النيجررر عررددا مررن الترردادري الراميررة إىل إضررفاء ال ررادق املؤسسرري
علررى املنظررور اجلنسرراين .ويتعلررا األمرررغ أساس راغ إبنشرراء وحرردات للشررؤون اجلنسررانية فتل رف
الوزارات الق اعية من االل عملية ان لقه منذ عام .2007
 -86وعل ررى ال رررام م ررن وجر ررود ه ررذا النظ ررامغ يالح ررمل اسر ررتمرار العن ررف املم ررارس عل ررى امل ر ررأة
واإلسرراءات املتعلقررة ابل ررالق والررزوا القسررري .كمررا أن األعررا السررائدة حترررم النسرراء دعررض
اىموعات اإلثنية من حصصهن األرض عند تقسيم الرتكة.

األااا لوو اإلعاقة
 -87يكفررل النيجرررغ ابعتبرراره دولررة طرفرا اتفاقيررة حقرروق األارراا لوي اإلعاقررةغ حقرروق
األااا لوي اإلعاقة قوج املادتني  22و 26من الدستور اللتني تنصان على ما يلي:
امل ررادة  :22تكف ررل الدول ررة القض رراء عل ررى ي ررق أا رركال التميي ررز ض ررد النس رراء
يق اىراالت
والفتيات واألااا لوي اإلعاقة .وتضمن السياسات العامة املتبعة
سوهم الكامل ومشاركتهم التنمية الوطنية؛
املررادة  :26تكفررل الدولررة تكررافؤ الفررر ل ارراا
النهوض ةم و/أو إعادة اندماجهم اىتمق.
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 -88وحيرردد األمررر رقررم  012-93القواعررد الرردنيا املتعلقررة ابحلمايررة االجتماعيررة ل ارراا
لوي اإلعاق ررة .وت بيق ر ا ل م ررر امل ررذكور أع ررالهغ اعتم ررد مرس ررومان ع ررام  2010يتعل ررا أح رردسا
إبنشرراء اللجنررة الوطنيررة للنهرروض ابألارراا لوي اإلعاقررة .وابإلضررافة إىل للرركغ متررنل املررادة 9
من املرسوم رقم  96/456/PRN/MSPاألااا لوي اإلعاقة إعفاءا اتما من نفقات االستشارات
ال بية واالستشفاء املستشفيات الوطنية.
 -89وقوج املادة  21من األمرر السرالف الرذكرغ يتعرني علرى كرل مؤسسرة عامرة أو اا رة
العمل لديها ل ااا
توتف ما ال يقل عن  20أجريا ابصيص نسبة  ٥املائة من منا
لوي اإلعاقة .وقرد أاتح ت بيرا أحكرام هرذه املرادة توتيرف  300مرن اخلررجيني مرن لوي اإلعاقرة
الفرتة ما دني عامي  2007و.2014
 -90و عررام 2011غ اعتمررد النيجررر سياسررة وطنيررة للحمايررة االجتماعيررة يركررز حمورهررا الرادررق
علررى اابررال إج رراءات حمررددة لصررا الف ررات الضررعيفةغ قررن فرريهم األارراا لوو اإلعاقررة وكبررار
السن.
 -91وحس ما ورد التقرير العاملي حول اإلعاقة الذي أ درته منظمة الصرحة العامليرة
حزيران/يوني رره 2011غ يش رركل األا رراا لوو اإلعاق ررة نس رربة  1٥املائ ررة م ررن مم رروا ع رردد
السكان؛ وهنا نسبة كبرية مرن األطفرال  33.٥املائرة) تعراين أكثرر مرن إعاقرة واحردة .ووفقرا
لنتر ر ر ررائل التعر ر ر ررداد العر ر ر ررام للسر ر ر رركان واملسر ر ر رراكن لعر ر ر ررام 2012غ يبل ر ر ر ر عر ر ر رردد األار ر ر رراا لوي
اإلعاقررة 71٥ 476غ أي  4.2املائررة مررن السرركانغ مررن ديررنهم  341 723فررردا يعررانون مررن
إعاقات متعددة.
 -92وميث ررل الو ررم ال ررذي ميارس رره اىتم ررق جت رراه األا رراا
املسل عليهم.

لوي اإلعاق ررة أا ررد أنر رواا العن ررف

كبار السن
 -93تررويل دولررة النيجررر اهتمامر ا اا ر ا لكبررار السررن .و هررذا الصررددغ تررنص املررادة  2٥مررن
الدستور على أن "الدولة تكفل رعاية كبار السن من االل سياسة للحمايرة االجتماعيرة .وحيردد
القررانون ا ررروا وإج رراءات هررذه احلماي ررة" .وابإلض ررافة إىل للرركغ أنش ررفت احلكوم ررة داا ررل وزارة
السرركان والنهرروض ابمل ررأة ومحايررة ال فررل مديريررة تترروىل النهرروض دكبررار السررن وهرري مسررؤولة عررن
وضررق وضررمان تنفيررذ التش رريعات والل روائل املتعلقررة قرروق املسررنني .وحتقيق ر ا هلررذه الغايررةغ ووفق ر ا
ألحكام املادة  2٥من الدستورغ جيري حالي ا إعداد مشروا قانون يتعلا ماية كبار السن.
 -94وابلفعلغ فرن نسبة التغ ية ال بية اليت حيظى ةا املوتفون املتقاعدون تبل 90
ابملقارنة مق  80املائة ابلنسبة للموتفني العاملني.

املائرة

 -9٥وابإلضر ررافة إىل للر رركغ أنش ر ر ه عر ررام  201٥مر ررالس لكبر ررار السر ررن .وجتر ررري حالي ر ر ا
مناقش ررات دغي ررة تعزي ررز نظ ررام الرعاي ررة الص ررحية اىاني ررة للمس ررنني والفقر رراءغ م ررن ا ررالل الص ررندوق
االجتمرراعي للصررحة .كمررا جتررري دراسررة ترردادري تتعلررا دصررر معرراش اجتمرراعي معرراش تقاعرردي
لكبار السن) اري قائم على دفق اارتاكات.
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