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  مقدمة    
عقد الفريق العامل املعين باالستعراض الدوري الشامل، املنشأ مبوجب قرار جملـس              -١

 ٢٤ يف الفترة مـن      العاشرة، دورته   ٢٠٠٧يونيه  / حزيران ١٨ املؤرخ   ٥/١حقوق اإلنسان   
الثالثة  يف اجللسة    النيجريف   واسُتعرضت احلالة    .٢٠١١فرباير  / شباط ٤ إىل   يناير/كانون الثاين 

وحقوق اإلنسان  العدل  وزير   النيجر وترأس وفد    .٢٠١١ فرباير/شباط ١ املعقودة يف    عشرة
 السابعة عشرة  يف جلسته    النيجرواعتمد الفريق العامل هذا التقرير عن       . السيد عبد اهللا دجيبو   

  . ٢٠١١فرباير / شباط٤املعقودة يف 
اختار جملس حقوق اإلنسان فريق املقررين التـايل         ،٢٠١٠يونيه  / حزيران ٢١ويف    -٢
االحتاد الروسي وأنغـوال واململكـة      : لتيسـري استعراض احلالة يف النيجر    ) اجملموعة الثالثية (

   .العربية السعودية
، صدرت الوثائق التالية ألغـراض      ٥/١ من مرفق القرار     ١٥وعمالً بأحكام الفقرة      -٣

  :استعراض احلالة يف النيجر
 (A/HRC/WG.6/10/NER/1 )أ(١٥عرض خطي مقدم وفقاً للفقرة      /تقرير وطين   )أ(  

  ؛)Corr.1و
أعدته مفوضية األمم املتحدة الـسامية حلقـوق اإلنـسان وفقـاً            جتميع    )ب(  
  ؛(A/HRC/WG.6/10/NER/2) )ب(١٥ للفقرة

موجز أعدته مفوضية األمم املتحدة الـسامية حلقـوق اإلنـسان وفقـاً               )ج(  
  ).A/HRC/WG.6/10/NER/3() ج(١٥ للفقرة

وأحيلت إىل النيجر عن طريق اجملموعة الثالثية قائمة أسئلة أعدها سلفاً كـل مـن                 -٤
أملانيا، وبلجيكا، والدامنرك، وسلوفينيا، والسويد، وسويسرا، وفرنسا، وفنلنـدا، والتفيـا،           

 متاحـة علـى     وهذه األسئلة . واململكة املتحدة لربيطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية، وهولندا      
  .املوقع الشبكي اخلارجي لالستعراض الدوري الشامل

  موجز مداوالت عملية االستعراض  -أوالً   

  عرض احلالة من جانب الدولة موضوع االستعراض  -ألف   
إلعادة نه منذ إنشاء اجمللس األعلى  إقال عبد اهللا دجيبو وزير العدل وحقوق اإلنسان         -٥

لوفاء ا على السلطات العليا يف النيجر      عملت،  ٢٠١٠فرباير  /شباط ١٨الدميقراطية يف   إرساء  
الدميقراطية، وإصالح   إرساء   عادةإ:  وهي النيجرييوعدت هبا الشعب     اليت   ةبااللتزامات الثالث 

  .املصاحلة الوطنيةوحتقيق املالية العامة 
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زمين اجلدول ال التقيد ب أنه سيتحقق قريباً من خالل      أكد   ،االلتزام األول فيما خيص   و  -٦
، واعتماد دستور   ٢٠١٠ أكتوبر/تشرين األول  ٣١ ي يف إجراء استفتاء دستور  : لالنتخابات

 وتنظيم ،٢٠١١ يناير/كانون الثاين ١١ و١٠االنتخابات اإلقليمية والبلدية يف     وتنظيم   ،جديد
وفيمـا  . ٢٠١١ يناير/كانون الثاين  ٣١ يفاجلولة األوىل من االنتخابات الرئاسية والتشريعية       

  . ا الغرض هلذةشكلاللجان امللق بااللتزامني اآلخرين، فإن تنفيذمها يتوقف على يتع
تـضمن  جريت عملية االستعراض الدوري الشامل بطريقة تشاركية وشـاملة و         وأُ  -٧

  . منها اًبعضأعد الوفد نقاط  التقرير الوطين سبع
ـ  على حقوق اإلنسان يف صميم مجيـع         اً قائم اًضع هنج يالنيجر  وقال إن     -٨  اتهسياس

 يف تلك العملية من منظمات اجملتمـع        مدعتلقى ال ، و اإلمنائية وبراجمه   ه ومشاريع ةاالستراتيجي
  . املدين وشركائه يف التنمية

وهذا كان النيجر قد صدق على معظم الصكوك الدولية األساسية حلقوق اإلنسان، و  -٩
وإظهـار    هذه الصكوك  عنعلى احترام االلتزامات الناشئة     عازمة  الدولة  خري دليل على أن     

لموافقـة علـى    لالنيجـر اسـتراتيجيات     يضع  و.  احمللي ايف قانوهن ا بصورة ملموسة    هالتزام
الربوتوكول االختياري التفاقية مناهضة التعذيب وغريه من ضروب املعاملة أو العقوبة القاسية 

الدويل اخلاص باحلقوق   أو الالإنسانية أو املهينة، والربوتوكول االختياري الثاين امللحق بالعهد          
 عملية  هلتوالبلد  وعالوة على ذلك، بدأ     . دف إىل إلغاء عقوبة اإلعدام    ا واهل املدنية والسياسية 

  . التصديق على امليثاق األفريقي بشأن الدميقراطية واالنتخابات واإلدارة الرشيدة
علـى  نسان  قيم الدميقراطية التعددية وحقوق اإل    ب دستور النيجر التزام البلد      ويؤكد  -١٠

 حقوق اإلنسان، مبا    يكفلكما  .  الصكوك الدولية واإلقليمية املذكورة أعاله     النحو احملدد يف  
  . واخلصوصية الشخصي ق يف احلياة واألمنها احلفي

 لقوانني حمددة تتعلق على وجه اخلصوص       كذلكهذه احلقوق ختضع    الوفد إن   وقال    -١١
ومهـا  .  ميكن أن تربر اللجوء إىل تدابري معينة       اليتوتلك احلقوق   احملتمل فرضها على    القيود  ب

 السالم واالستقرار يف البلد، هيئة عليا       إحالل بعد إعادة    ،السلطات احلالية فقد أنشأت   ،  يكن
  . للمصاحلة الوطنية وتوطيد السالم

الكثُري من   ينظمالتعبري وتكوين اجلمعيات، و   وحرية الدين   كذلك  يضمن الدستور   و  -١٢
احلصول على   حق   أن القانون ينظم   أيضاً   قال الوفد و. ئح ممارسة تلك احلقوق   القوانني واللوا 

 بشأن احلصول على املعلومات العامـة،       اعتمدت السلطات االنتقالية ميثاقاً   قد  و. املعلومات
  املعلوماتوتكنولوجياللمعلوماتية  أُنشئت مفوضية عليا الصحافة، و  يلغي جترمي خمالفات   وأمراً
  . دةاالتصاالت اجلديو

ـ العامة  واحلياة  املشاركة يف احلياة السياسية     حق   الدستور   يضمنو  -١٣ لألحكـام  اً  وفق
. باجملـان متاحـاً    العدالـة إىل  وأصبح الوصـول    . اليت تنظم شروط هذه املشاركة     ةيونناالق
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 إىل العدالـة الوصول عل إىل جالتقين واملايل، يف اجملالني    مع شركائه    شاورتالالنيجر، ب  سعىوي
 وحتسني اإلطار القانوين    اإلجراءاتلمواطنني عن طريق خفض تكاليف      لاحملاكم  وإتاحة   فعاالً

  . والنظام القضائي
معدل االلتحاق باملدارس   زيادة   من أجل    كبريةقدم النيجر تضحيات    ،  يف جمال التعليم  و  -١٤

حتقيـق   سعياً من البلـد إىل    تطوير التعليم   ل يبرنامج عشر ُوضع  و. يف خمتلف مستويات التعليم   
واحلق يف التعلـيم    . ، وحيقق هذا الربنامج تقدماً متزايداً     األهداف اإلمنائية لأللفية   من   ٢اهلدف  
القيود االجتماعية  باً   تتأثر سلب  فعالية االلتزامات املذكورة أعاله   بيد أن   كرس يف الدستور،    حق م 

  . املؤهلنيدرسني عدد امل ونقص األساسية،املوارد املالية، وضعف البنية وقلة والثقافية، 
 تفاقياتالا تشمل   منظمة العمل الدولية  اتفاقية من اتفاقيات     ٣٦  على صدق النيجر و  -١٥

يكفـل  و. نظمةالربامج القطرية للعمل الالئق اليت وضعتها هذه امل        واعتمد األساسية،   الثماين
ـ  و يـة حتادات النقاب ال ا عشرات من حيث ُيالحظ وجود     أيضاً   النقاباتحرية  البلد   تني منظم

  . لعمالةاسياسة ل وطنية ية وثيقة إطار النيجراعتمدو. العملألصحاب 
عتمد كما ا . الصحةتطوير قطاع   النيجر األهداف اإلمنائية لأللفية ذات الصلة ب      وأقر    -١٦

 وفيات األمهـات  للحد منصحية وخريطة طريق  إمنائية  سياسة الصحة، وخطة     بشأن   إعالناً
  . واألطفال حديثي الوالدة

ه  يف دستور  أكدجديدة حيث   اختذ النيجر خطوة     املتكررة،   زمات الغذائية  لأل ونظراً  -١٧
 ،لـشرب ل ء الصاحل ااملاحلصول على   فيما خيص   و.  الصاحل للشرب  ءاحلق يف الغذاء واملا   على  

  . ٢٠١٥ يف املائة حبلول عام ٨٠يهدف البلد إىل توفريه بنسبة 
لنساء لحقوق معينة   إلعمال   مع تنفيذها املز العديد من األنشطة     الوفد كذلك عرض  و  -١٨

الوفد على وجـه اخلـصوص       املرأة، ذكر    خيصفيما  و. األشخاص ذوي اإلعاقة  واألطفال و 
وطنيـة للتنميـة االجتماعيـة      السياسة  ؛ وال ٢٠٠٨  بشأن نوع اجلنس لعام    السياسة الوطنية 

يـات وجـنح    جنا(جترم بعض أشكال العنف ضد املرأة       اخلاصة اليت   تدابري  ال و ؛١٩٩٩ لعام
ها  مبا في  ، واخلدمات اجملانية  ؛)، واالجتار باألشخاص  األنثويةالرق، وتشويه األعضاء التناسلية     

 قبـل   واالستشارات،   املصابات به  لنساءاالكشف عن السرطان ورعاية     وقيصرية،  الوالدة  ال
  .  وتنظيم األسرة،الوالدة
سيما  املدنية، وال ألحوال  اإىل قانون   أشار الوفد بشكل خاص      األطفال،   خيصفيما  و  -١٩

حـاكم  مبملتعلقـة   االقـوانني   و؛  اخلامسة عشرة سجيل اجملاين جلميع األطفال دون      تالتعميم  
الرعايـة   وتقدمي   ماية الطفل حلوطنية  السياسة  وال ي؛ النيجر يه النظام التعليم  يجواألحداث وت 

ـ وأدجمت تدابري أخرى حلماية األ    .  اخلامسة دونالصحية اجملانية لألطفال     ل يف القـانون    اطف
  .  خاصةنصوص أخرىيف اجلنائي و
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 التشريعية  التدابري جمموعة من إىل  الوفد  أشار  وفيما يتعلق باألشخاص ذوي اإلعاقة،        -٢٠
  . اإلقامة يف املستشفيات للعالجمن مجيع تكاليفتعفيهم اليت والتنظيمية 

تأثريها يتوقف   ولكن   ،لمواطننيلاختذ النيجر عدة تدابري لتحسني الظروف املعيشية        و  -٢١
 تلـك   ، لكن الوفد اقتصر علـى     ثريةك النيجر   وتوقعات. لدولةاملتاحة ل دودة  احملوارد  على امل 

يعتربها املساعدة التقنية اليت    بحقوق اإلنسان و  يف جمال   املتعلقة ببناء قدرات أصحاب املصلحة      
، هاسان وتنفيذ  حقوق اإلن  بشأن، وهي وضع خطة عمل      هلتحقيق أهداف النيجر من بني السبل     

  . للرتاعاتإلدارة االجتماعية والسياسية ارير، واعداد التقإواحلصول على املساعدة يف 
  الـذين  املتعددي األطـراف  الشركاء  وفد مجيع الشركاء الثنائيني و    الوشكر رئيس     -٢٢
  . ة الرشيدواإلدارة سيادة القانون تعزيزالرامية إىل  النيجر جهوداً  دائموندعمي

 الناشـئة عـن     والواجباتواجهها،  ي املشاكل اليت    وعي جبسامة النيجر على   ظل  وي  -٢٣
دعا النيجـر اجملتمـع     و.  املتصلة هبا   يف جمال حقوق اإلنسان والتوقعات والصعوبات      هالتزامات
ت اإلصالحاويف إجناز   على مكافحة الفقر واإلفالت من العقاب       إصراره   يف   هدعمإىل  الدويل  

  .نونالالزمة لتعزيز سيادة القا

  لي وردود الدولة موضوع االستعراضاحلوار التفاع  - باء  
 بالنـهج ورحب عدد من الوفـود      . ببيانات خالل احلوار التفاعلي   اً   وفد ٣٢أدىل    -٢٤

مـن  أبداه النيجر    ومبا   شمولية التقرير أشادت ب صياغة التقرير الوطين و   املعتمد يف   التشاركي  
ـ فصل أثناء احلوار يف ال ةقدمتوصيات امل رد ال وت. آلية االستعراض الدوري الشامل   بالتزام    اً ثاني

  .من هذا التقرير
وفقـاً  عمل  ي الوطين حلقوق اإلنسان     املرصدوالحظت اململكة العربية السعودية أن        -٢٥

إىل أن النيجـر     أيضاً   تأشارو. النيجرانضم إليها    الدولية اليت    والصكوكللتشريعات الوطنية   
املبذولـة يف     املضنية هودجيسد اجل  تقريره الوطين    نيات الدولية وأ   من االتفاق   كبرياً ع عدداً وقّ

 يركـز باإلضافة إىل ذلـك،  و.  على وجه اخلصوصلزامياإلالتعليم االبتدائي وجمال التعليم،  
. نقبل املدرسي، وتعليم الفتيات لتحـسني وضـعه         ما  والتعليم ،محاية األطفال على  النيجر  

ويتعلـق   حقوق اإلنسان يف جمال   رف واملعلومات   ااملعة بنشر   املتعلقشاريع   من امل  ويقيم كثرياً 
  . قدمت اململكة العربية السعودية توصياتو. باللغة العربيةبعضها 

 على عقوبة اإلعدام رغـم      تبقين التشريعات احلالية يف النيجر      ألبلجيكا  وتأسفت    -٢٦
تمييز ضد النـساء     ال شكالعن قلقها إزاء خمتلف أ     أيضاً   أعربتو. ١٩٧٥ منذ   هاقيطبعدم ت 

ليتخـذهن  فتيات  شراء ال ) (Wahaya (الوهايا مثل املمارسات التقليدية سيما   والوالفتيات،  
هي ممارسات  ، و األنثويةأو تشويه األعضاء التناسلية      ) خليالت  البارزة  الشخصيات ألثرياء أو ا

  . قدمت بلجيكا توصياتو. نطاق واسع يف البلد رغم جترميهامنتشرة على 
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يتضح ذلك االلتزام مـن     قوق اإلنسان، و  حباحلكومة االنتقالية   بالتزام  بت كندا   رحو  -٢٧
 التعبري وتكوين اجلمعيات والتجمـع،      ات جترمي خمالفات الصحافة، واحترام حري     خالل إلغاء 

وأعربت كندا عن قلقها إزاء أزمة الغـذاء يف         . القانون اجلنائي على   معينة   وإدخال تعديالت 
 اجملتمـع   إىل جانـب  طورة األزمة وتعمل    خبعترف  تكومة االنتقالية   احلأن  والحظت  . النيجر

واصل احلكومة اجلديدة، الـيت سـتبدأ عملـها يف          تيف أن    كندا   تأملو.  حل إلجيادالدويل  
 كثرياً أن إىل مشرية محاية حقوق اإلنسان والدميقراطية،     ا لتعزيز ، جهوده ٢٠١١أبريل  /نيسان

 واملساواة بني اجلنسني، والعنف ضد ،إلفالت من العقاب ا، ومنهايزال قائماً  المن التحديات
  . قدمت كندا توصياتو. األمية املرتفع ىمستوباألطفال، واالجتار و ،املرأة
 ت الدميقراطية والنظام الدستوري، ورحبإحاللتركيا جهود النيجر يف إعادة   وأيدت    -٢٨
أن عقوبة  وأشارت إىل   ور اجلديد   الدستب أيضاً   تورحب. زمين لالنتقال الدميقراطي  الدول  باجل

. ئهااختاذ التدابري الالزمة إللغا   على   النيجر   ت، ولكنها شجع  ١٩٧٥تطبق منذ عام      مل اإلعدام
 ذي ال النيجريقانون العقوباتب ونوهت تها يف احلياة العامة تعليم املرأة ومشارك  ب ترحبكما  

 عن  توأعرب. البغاءقوادة ألغراض   ال و ، والرق األنثوية،تشويه األعضاء التناسلية     عاقب بشدة ي
 على ضرورة دعم    ت اجلفاف واجملاعة وسوء التغذية وشدد     ونالنيجر يعان سكان   من أن    هاقلق

  . قدمت تركيا توصيةو.  للبلداجملتمع الدويل
  علـى  ٢٠١٠يونيو  /حزيرانالنيجر إلدخال أحكام جديدة يف      على  وأثنت سلوفينيا     -٢٩

ـ      البلد مبوجبها    ألغى ٢٠٠٣قانون العقوبات لعام     ت تشويه األعضاء التناسلية األنثوية، وطلب
. هذه األحكام اجلديـدة   املتخذة لتنفيذ   لموسة  املتدابري  معلومات عن ال  من احلكومة   سلوفينيا  
عما إذا كانت التغيريات املذكورة يف قانون العقوبات تشمل القـضاء علـى              أيضاً   وسألت

  البـارزة   الشخـصيات  ألثرياء أو ليتخذهن ا فتيات  الشراء   - الوهايااملمارسة املعروفة باسم    
 وأشارت سلوفينيا إىل  . للقضاء على هذه املمارسة   املتخذة  هي التدابري     وما  أم ال،  - خليالت

اجلدول مستفسرة عن   قوق اإلنسان،   حلصكوك العاملية األساسية    الأن النيجر طرف يف معظم      
  . قدمت سلوفينيا توصياتو. هداتعااملالزمين املتوقع لتقدمي التقارير إىل هيئات 

 منذ  بدأتنفيذ أحكام اإلعدام    ل  االختياري حبكم الواقع   وقفال  أن وأشارت فرنسا إىل    -٣٠
 أن التقرير الـوطين   كما الحظت   . بعد عقوبة اإلعدام رمسياً   يلغ    مل النيجرولكن   ١٩٧٦ عام
إىل نفاذ القـانون أو     لمسؤولني عن إ  املقدم يف جمال حقوق اإلنسان ل     تدريب  ال يتطرق إىل  مل

 باجلهود الـيت  فرنساوبالرغم من اعتراف . قوق اإلنسان حل همانتهاكيف حالة    همقبتعاأحكام  
. ملمارسات التقليدية التمييزية الضارة   زالت تقع ضحية ا     ما أن املرأة الحظ  فإهنا ت بذهلا النيجر،   

  . قدمت فرنسا توصياتو
 املطـاعم وأشارت إىل دور    . التعليمتحسني فرص احلصول على     ب الربازيل   ورحبت  -٣١

فوضـية  امل مـع     النيجـر   بتعاون تورحب. حلاملدرسية يف زيادة عدد الطالب يف مناطق الرّ       
وأعربت الربازيل عن قلقهـا إزاء  . زيارات املقررين اخلاصني بقبول  قوق اإلنسان و  السامية حل 
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 إىل  ت وأشـار  األنثويـة  اجلرائم املتصلة بنوع اجلنس، مبا يف ذلك تشويه األعضاء التناسلية         
حقـوق  على   الشركات عرب الوطنية     عمليات تأثري   وأبرزت. اجلهود املبذولة ملنع هذا العنف    

  .  توصيات الربازيلوقدمت. املسألةالنيجر هذه ها يف أن يتابع أملأعربت عن اإلنسان و
 .يدالدستور اجلد ب تتطور محاية حقوق اإلنسان يف النيجر ورحب      ب إسبانيااعترفت  و  -٣٢

  . وقدمت توصيات. ١٩٧٦عقوبة اإلعدام منذ عام بعدم تطبيق  ترحبكما 
ـ  ي سكانالكبرية إال أن    وارد طبيعية   يزخر مب أن النيجر   إىل  كوبا  وأشارت    -٣٣  ونواجه

ني اللـذين يعتـربان مـن        جراء األزمة العاملية والنهب واالستغالل الدولي      تحتديات تفاقم 
 النيجـر تـسريع التنميـة يف      اسـتراتيجية   بحبـت   ور. البلـد تخلف  لألسباب الرئيسية   ا

 ربامجبـال  أيـضاً     كوبا ترحبو. باجملانالتعليم  اليت تركز على توفري      ٢٠١٢-٢٠٠٨ للفترة
ن خمتلـف  احلصول على اخلدمات الـصحية، ممـا أدى إىل حتـسّ       فرص   لتحسني   املوضوعة

م األمـن الغـذائي     النيجر ملكافحة انعـدا   اليت اختذها   تدابري  ال تحظوال. املؤشرات الصحية 
  . توصياتكوبا وقدمت . لشربل ء الصاحلاامل  علىوحتسني فرص احلصول

مـا إذا كانـت     عيرلندا الـشمالية    آ اململكة املتحدة لربيطانيا العظمى و     وتساءلت  -٣٤
قوق اإلنسان التابعة لألمـم     حل دعوة مفتوحة إىل اإلجراءات اخلاصة       وجيهاحلكومة تنظر يف ت   

إعادة إرسـاء    للجهود املبذولة لتنفيذ اتفاقات السالم و      ا عن تقديره  تبوأعر.  أم ال  املتحدة
 باخلطوات اليت   تكما رحب .  بسالم جلولة األوىل من االنتخابات   بانتهاء ا  تالدميقراطية ورحب 

تـشويه  ليـصبح   اختذت لتحسني مشاركة املرأة يف احلياة السياسية وتنقيح قانون العقوبات           
 اململكة  قالتو. يعاقب عليها القانون  جرائم   واالغتصاب   الرق، و األعضاء التناسلية األنثوية،  

 من احليـاة  جزءاًتشكل  تزال   لزواج القسري ال  التقاليد من قبيل ا   العنف و أشكال  ن  إاملتحدة  
  . وقدمت توصيات. اليومية لكثري من النساء

عـد  التحديات السياسية واملؤسسية اليت تواجه النيجـر ب       باً   النرويج علم  وأحاطت  -٣٥
. ضمن محاية حقوق املـرأة    إضافية ت اختاذ تدابري   على  وشجعت النيجر   . ٢٠١٠فرباير  /شباط

  . قدمت النرويج توصياتو
واألحكـام  الدعاوى املرفوعـة    عدد   إحصاءات عن    النيجر تقدمي من  طلبت أملانيا   و  -٣٦

، نثويـة اجلنسي، وتشويه األعضاء التناسلية األ    التحرش  من قبيل   رائم  اجل ما خيص الصادرة في 
لزيادة عـدد   بذهلا  اجلهود املبذولة أو املزمع     عن  أملانيا  استفسرت  كما  . واالغتصابوالرق،  

أملانيـا  وأبدت  . العريف يف آن واحد   القانون املدون والقانون    ب إمكانية العمل احملامني، وتقييم   
 لـيس   نساء عمل ال  ظروف معلومات عن اخلطوات املتخذة لتحسني       تها يف احلصول على   رغب
  . قدمت أملانيا توصياتو. اً أيض يف مجيع مناطق البلد فقط، بل العاصمةيف
واستفسرت األرجنتني عن التدابري الرامية إىل تعزيز اآلليات التـشريعية والقـضائية              -٣٧
 هـذه    مرتكيب تقدمي املساعدة ملكافحة االستغالل اجلنسي واالعتداء اجلنسي ومعاقبة       آليات  و
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املـساواة  بشكل يضمن ة ياألسراحلياة احلق يف ابري املتخذة لتنظيم   عن التد  تساءلتو. األفعال
األرجنـتني  وقدمت  . النساء والفتيات  يف أوساط    و األمية وحمليف احلقوق بني الرجال والنساء      

  . توصيات
عن تقديرها للجهود اليت بذهلا النيجر يف جمال تعزيـز حقـوق            بولندا  بينما تعرب   و  -٣٨

ورد   ما على حنو  أمهية كبرية،    اليت تكتسي قضايا   من ال   تقول إن عدداً   فإهنا،  تهااإلنسان ومحاي 
حقـوق  ، واتفاقيـة     املعنية بالقضاء على التمييز ضد املرأة       اللجنة  املقدمة يف إطار   تقاريراليف  

  . بولندا توصياتقدمت  و.ُتعاجل بعُد  مل،ان منظمة العمل الدوليةجلالطفل، و
ـ   اليت يقدمها   التقنية  ن املساعدة   إ أذربيجان   وقالت  -٣٩  لتحـسني   ةاجملتمع الدويل مهم

أن النيجـر طـرف يف      والحظت أذربيجـان    .  يف جمال حقوق اإلنسان    البلد احلالية قدرات  
 مـستمر  اصةاخلآلية اإلجراءات وبني النيجر   أن التعاونترزوأباملعاهدات الدولية الرئيسية،   
 وأشادت . بزيارتني إىل النيجر يف الغذاء املقرر اخلاص املعين باحلقويتضح ذلك من خالل قيام

 وذكـرت . الفقروتفشي  لفقر ومعاجلة ندرة الغذاء     لعدل الوطين   املاخلطوات املتخذة خلفض    ب
 بتـوفري  اخلـاص األهداف اإلمنائية لأللفية     من   ٢اهلدف  حتقيق  يف طريقه إىل    أن النيجر   أيضاً  

أذربيجـان  وقـدمت   . ير التعلـيم  تنفيذ برنامج عشري لتطو   للجميع عرب   التعليم االبتدائي   
  . توصيات

 للنيجـر،    كـبرياً  حتدياًيشكل  يزال   ن التخفيف من حدة الفقر ال     إ باكستان   وقالت  -٤٠
) ٢٠١٢-٢٠٠٨(الفقر وطأة التنمية واحلد من من وترية   املعدة للرفعستراتيجيةاال إىل توأشار
 أن النيجـر  سجلة على مر السنني     املوتشهد البيانات   .  إىل حتسني املؤشرات االجتماعية    ةدفاواهل
يف مبعدل مرة كل ثالث سـنوات        يف اإلنتاج احمللي من احملاصيل الرئيسية،        اًواجه نقص ييزال   ال

ورحبت باكستان بإنشاء احلكومة لوحدة معنية باألزمـات        . ، مما يسبب أزمة غذائية    املتوسط
 الغذائيـة    األزمـات  حدوثخطر   تشخيص   هبدف تنسيق نظام اإلنذار املبكر      الغذائية ووحدة 

  .  باكستان توصياتوقدمت. اًمقدم
.  كما جيـب   دورهاب قمت  مل رية التعبري املعنية حب املؤسسات  أن   سلوفاكيا   توالحظ  -٤١

القيـود  إزاء  جلنة حقوق الطفـل     أشارت إىل قلق    و. الصحافةخمالفات  جترمي  بإلغاء  ورحبت  
مـن  نشطاء حقـوق اإلنـسان      عرض له   يت  ما املفروضة على منظمات اجملتمع املدين، وإزاء     

 املعنية بالقضاء على التمييز ضـد املـرأة         اللجنةأن  إىل   كما أشارت . هتديدات وسوء معاملة  
 من أن منظمة العمـل      هاقلقأعربت عن   و. اإليديولوجيات الذكورية تشعر بالقلق إزاء هيمنة     

الرقيـق  إذ أن صفة     ،الرّحل يف جمتمعات    الرق من أشكال     قدمي شكلانتشار  ب أفادتالدولية  
  .  توصيات سلوفاكياوقدمت. بعض اجلماعات العرقيةيتوارثها األبناء عن اآلباء يف 

ـ  إحالل طوات احلكومة حنو إعادة  خباً  علم الدامنرك   وأحاطت  -٤٢ ها الدميقراطيـة، ولكن
. العفـو  املنتشرة واملستمرة بسبب حاالت       إزاء ثقافة اإلفالت من العقاب     هاقلقأعربت عن   

، ١٩٧٦ عـام  لعقوبة اإلعدام الساري املفعـول منـذ    االختياريالوقفب الدامنركت  ورحب
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اقتـراح احلكومـة    اعتماد  رفض اجمللس االستشاري الوطين     ها شعرت خبيبة األمل من      لكنو
  .توصياتقدمت الدامنرك و. هنائياًعقوبة  الإلغاء الداعي إىل االنتقالية

 الوفد إن   عقوبة اإلعدام، قال  بوفيما يتعلق   . اأسئلة الوفود وتوصياهت  برحب النيجر   و  -٤٣
اجمللس االستشاري الـوطين    أصدر  و. اإلعدامحبكم الواقع لعقوبة    اً  اختيارياً  قف اعتمد و  النيجر
 شاملة  عقوبة اإلعدام على أمل بدء مناقشة عامة      مرسوم بشأن   مشروع  اعترض فيه على    اً  رأي

العتماد هذا   ة أبعاد تراتيجية ذات ثالث  اسوقد جرت املوافقة على     . واحلصول على دعم شعيب   
اعتراض رغم  و. عقوبة اإلعدام قبل هناية الفترة االنتقالية     إللغاء  جدول زمين   وعلى  اإلصالح،  

  .  احملددزميناللجدول لاً  العملية وفق استمرتقدف،  على املشروعاجمللس
 أو العقوبـة    صدق النيجر على اتفاقية مناهضة التعذيب وغريه من ضروب املعاملة         و  -٤٤

.  هبـا  لحـق على الربوتوكول االختياري امل   يصدق    مل القاسية أو الالإنسانية أو املهينة ولكن     
القانون اجلنائي على عقوبات ضد مـرتكيب أعمـال   ينص وحيظر الدستور اجلديد التعذيب و  

وعرضت هذه املـسألة    . عتماد قانون جيرم التعذيب   الئق  واعتوجد أية     ال وهكذا،. التعذيب
وزارة العـدل وحقـوق     ة داخل    واجلنائي ةاملدنيتعديل النصوص التشريعية    جلنة مكلفة ب   على

جرى مناقـشات    سـتُ  ،الربوتوكول االختيـاري  وفيما خيص عملية التصديق على      . اإلنسان
  . عمليةهذه الإلطالق 

 احلق  يكفلدستور النيجر   فإن    قوات األمن،  أعمال العنف اليت ترتكبها   وفيما خيص     -٤٥
علـى  اً على االعتداء عمديعاقب القانون اجلنائي   و. السالمة البدنية يف  الصحة و يف  ياة و يف احل 

بشكل خـاص    تناوليمون و اعالوظفون  املاجلرائم اليت يرتكبها    على   و الغري بالضرب واجلرح  
 مـع   تتـساهل   ال قانوندولة  قامة  إىل  إالنيجر  يسعى  و.  األفراد  ضد إساءة استعمال السلطة  

انتهاك حقـوق   وأجرت السلطات حتقيقات يف كل حالة من حاالت         . اباإلفالت من العق  
  . لالعتماد جاهزةوهي الشرطة وُوضعت مدونة أخالقيات .  اليت أُبلغت هبااإلنسان

بعـُد  إال أن ذلك يصعب بـسبب        ،بشكل تام إىل العدالة   ويكفل النيجر الوصول      -٤٦
تـدريب املـوظفني    لتنفيذ خطة   لوأُجريت إصالحات   . اإلجراءاتتكاليف  وارتفاع   احملاكم

ملـساعدة القانونيـة   لتقدمي ا آلية  بنجاح استخدام بّرُجو. وإنشاء حماكم يف مجيع أحناء البلد     
  . هلذا الغرض من أجل اعتمادها ننياوع قيرا مشتووضع. والقضائية للفئات الضعيفة

بـني  تركة  نشئت جلنة مش   أُ ،عاهدات امل التقارير إىل هيئات  فيما خيص تأخر تقدمي     و  -٤٧
  .اًتقدم قريبسثالثة تقارير وعليه، فإن . اتوزارال

فقـد    تشويه األعضاء التناسلية األنثوية،    اجلهود املبذولة ملكافحة ممارسة   يتصل ب فيما    -٤٨
املنظمات غري  بالتعاون مع   الدولة  نظمت  و. قانون جيرم هذه املمارسة    ٢٠٠٣عام  يف  اعُتمد  

جريية املعنية باملمارسات التقليدية الضارة، برامج ملكافحة       ويف مقدمتها اللجنة الني   ،  احلكومية
 الـيت   اجلهودهذه  و.  نظمتها هذه اللجنة   التدريبولتوعية  لأنشطة   إضافة إىل    هذه املمارسات 
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حتقيق  إىل السعي  تشويه األعضاء التناسلية األنثوية تدخل يف إطار       احلد من انتشار  مهت يف   سا
  . ٢٠١٥حبلول عام " ويه األعضاء التناسلية األنثويةمع تشاً  إطالقالتسامحعدم "هدف 
 األحوال الشخصية وإجـراء     مدونةاعتماد   يف إطار     جلنة وطنية لألخالقيات   تكلوُش  -٤٩

اعتماد من أجل عمل وطنية للتصديق حلقة عقد سُتو.  يف مجيع أحناء البلدمشاورات شعبية وطنية
اتفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييز على ر حتفظات النيجستسقط اعتماد القانون وب. القانون

 إىل تنظيم املـسائل املتعلقـة بـاملرياث       مدونة األحوال الشخصية    سيؤدي اعتماد   . ضد املرأة 
  .  وتعدد الزوجات، والزواج املبكر والقسري، والعنف ضد النساء والفتياتواهلجر، ،والطالق

حمـاور  أربعـة    قائمة علـى     اعتمدت احلكومة سياسة جنسانية   ،  ٢٠٠٨ويف عام     -٥٠
الفعال حلقوق النساء والفتيات الصغريات، ومكافحة العنـف        اإلعمال  تعزيز   منها   استراتيجية

.  يف الـسلطة   الرجال والنساء على قدم املـساواة     القائم على نوع اجلنس، وضمان مشاركة       
 ، احلكوميـة  التقين واملايل واملنظمات غـري    يف اجملالني    من شركائها    مدعب ،واختذت احلكومة 
للتشاور هذه اخلطوات وضع إطار     مشلت  و. مكافحة العنف ضد املرأة   هبدف  خطوات حمددة   

 كما ُنظمت محلـة   . قانونيةال مراكز للمشورة  وإنشاء   مع اجلهات الفاعلة املعنية باملوضوع،    
  .العنفملناهضة هذا النوع من   يوما١٦ًاستمرت  سنوية
ـ اً قانونياً إطارت احلكومةوضع،   الطفل جهود تنفيذ اتفاقية حقوق   إطار  يف  و  -٥١  اً مالئم
، علـى وجـه   وأنشأت. عدة تدابري أخرى   واختذت   كافحة مجيع أشكال استغالل األطفال    مل

 خطة عمل وطنية لبقاء الطفل ومحايته ومنائـه  تذفنووطنية حلماية الطفل،   إدارة   اخلصوص،
  .  مشروع قانون الطفلتهنأ و،)٢٠١٠-٢٠٠٦(

 املكلفني بواليات   تعاون مع على ال النيجر   فقد دأب    ،باإلجراءات اخلاصة وفيما يتعلق     -٥٢
بعمليـات  ألمم املتحـدة األخـرى      اهيئات  بقيام   رحبأرسل دعوات إىل بعض منهم، و     و

  .  دعت احلاجة إىل ذلكمادعوة املقررين اخلاصني كلتعهد البلد بو. تفتيش
  . )١٩٦١ (دام اجلنسية على اتفاقية خفض حاالت انع١٩٨٥صدق النيجر عام و  -٥٣
 يكفـل حريـة     اً ومؤسـسي  اً قانوني اًلنيجر إطار فيما خيص حرية الصحافة، وضع ا     و  -٥٤

تصاالت لالنشئ مرصد   وأُ. الصحافةخمالفات   يتلغكما أُ . الدستور اجلديد مبوجب   الصحافة
صول حلبشأن ا مد ميثاق   وباإلضافة إىل ذلك، اعتُ   . ة اخلاص اإلعالموصندوق ملساعدة وسائل    

  . املعلومات العامةعلى 
واعتماد . لقانون العريف ل  أساساً خيضعالزواج  مستمرة ألن    الوهايا ممارسةتزال   وال  -٥٥

ينص اً  نون قا اعتمدوقال الوفد إن بلده     .  على هذه املمارسة   يقضمن شأنه أن ي   قانون لألسرة   
ـ . ساءة حمددة من النحصتوظف   الات اليتاإلدارضد إجراءات قانونية على اختاذ    ىجرُيوس

  .يف وقت قريبذلك تقييم 
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  هتدف إىل  النظاميالتعليم غري   ولنيجر سياسة وطنية حملو األمية       ا ، اعتمد ٢٠٠٧يف  و  -٥٦
.  النـساء  ويف أوسـاط   بالقراءة والكتابة يف املناطق الريفية       اإلملام رفع معدل    مجلة أمور منها  
سنة  ١٨سنوات و  ٤ ة أعمارهم بني  تعليم األطفال املتراوح   ١٩٩٨التعليم لعام   ويكفل قانون   

تعليم ب للنهوض ةوطنيمديرية   الياًوتوجد ح . رغم الفوارق بني املناطق وبني الفتيان والفتيات      
  . الفتيات الصغريات

حقوق اإلنسان  وضع  التدابري املتخذة لتحسني    بوأشادت الواليات املتحدة األمريكية       -٥٧
اءمة التشريعات الوطنية مع االلتزامات الدوليـة       ومبورحبت  .  املطروحة رغم التحديات اهلائلة  

 توأعرب. احلريات األساسية ب ونتمتعي يني من أن مجيع النيجر    ةتأكدغري م  أهنا   ت الحظ الكنه
. ٨٦-٢٠١٠ رقم   التشريعيف هذا الصدد عن     استفسرت   إزاء االجتار باألشخاص و    هاعن قلق 

لت عن تشريعات مكافحـة     اءستإصالح قانون العمل و   يف جمال   جهود النيجر   وأشارت إىل   
  . وقدمت الواليات املتحدة األمريكية توصيات. عمل األطفال

ختلف التحديات الـسياسية  مبصريح العتراف النيجر  ال هاريتقدعن  ماليزيا  وأعربت    -٥٨
التنميـة  ب للنـهوض جهـود   يبذله البلد مـن       ما إطارواملؤسسية اليت تواجهها احلكومة يف      

علـى  اً  كون قـادر  يالنيجر س بأن   وهي مقتنعة . تها اإلنسان ومحاي  االجتماعية وتعزيز حقوق  
لـشعب يف   استوى عيش   مل  شامل نيهم يف حتس  اتسسإحراز تقدم يف العديد من اجملاالت اليت        

املشاركة البنـاءة مـع اجملتمـع       استمراره يف    و ومثابرتهقوي  ال هلتزاما  وذلك عن طريق   البلد
  . قدمت ماليزيا توصياتو. الدويل
تعزيز حقـوق اإلنـسان     جمال  تقدم يف   أحرزه من     ما على سويسرا النيجر    تهنأو  -٥٩

يزال يصدر أحكاماً     ال النيجرأن   توالحظ. االضطرابات السياسية واملؤسسية   ومحايتها رغم 
ها إزاء  عن قلق ت  وأعرب. ١٩٧٦ يرجع إىل عام   وإن كان آخر تنفيذ حلكم اإلعدام      باإلعدام

 ت، وأشـار  حماكمة بدوناملفرط للقوة والتعذيب واإلعدام     ستخدام  الامعلومات مؤكدة عن    
  . قدمت سويسرا توصياتو. إىل حقوق الطفل

الدميقراطية إعادة إحالل   التقدم الذي أحرزته احلكومة االنتقالية يف       ب أستراليارحبت  و  -٦٠
يف تـزال واردة      ال ، فإهنا عقوبة اإلعدام االختياري ل وقف  ال إىل أنه رغم     توأشار. النيجريف  

اليت تفيد استمرار   التقارير  ها من    عن قلق  توأعرب. إصدارهااحملاكم  تواصل   و يالنيجرالقانون  
وتـشويه األعـضاء   الزواج القسري واملبكر، ومنها  لعنف  ألشكال ا النساء واألطفال   تعرض  

. األطفالجتنيد  ، واالجتار باألطفال وظاهرة     ني، واالعتداء واالستغالل اجلنسي   التناسلية األنثوية 
  .  توصياتأسترالياقدمت و

إنـشاء  سـيما     وال ،االستعراض الدوري الشامل  بالتزام النيجر   بورحبت إكوادور     -٦١
األمم املتحـدة   تقدمي  وأقرت بأمهية   . ةمشاورات وطني إجراء   و  بني الوزارات  شتركةامللجنة  ال
  . توصياتدمت قالدميقراطية وإحالل إعادة وأعربت عن أملها يف  .لمساعدة املالية والتقنيةل
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رغم من االضـطرابات الـسياسية      بال هماًم النيجر حقق تقدماً  أن  والحظت شيلي     -٦٢
لحد من الفقـر،    لاستراتيجية  وضع  ملرأة، و  معنية بشؤون ا   ورحبت بإنشاء وزارة  . واملؤسسية
تقدم يف تعليم   حتقيق  ، و حظر تشويه األعضاء التناسلية األنثوية    القانون اجلنائي الذي    وتعديل  

ـ  األمن الغذائي، واحلصول على      تيف جماال املطروحة  التحديات  أشارت إىل   و. فتياتال ء اامل
  . توصياتشيلي وقدمت . ةيالصحالرعاية  و،لشربل الصاحل
عاهدات الدوليـة واإلقليميـة     على عدد من امل   وأشارت الصني إىل أن النيجر صدق         -٦٣

، وحتـسني   وتعزيزهدة اإلنتاج الزراعي    تدابري ملموسة لزيا  عدة   ختذقوق اإلنسان وا  املتعلقة حب 
 وتـدرك . الـشباب وتعزيز توظيف   ،  باملدارساألطفال  التحاق  زيادة نسبة   الرعاية الطبية، و  

صعوبات وحتـديات خاصـة يف تنميـة        بالفعل   واجهي،   نامياً النيجر، بوصفه بلداً  أن  الصني  
 املاليـة   ةدمي املـساعد  دعت اجملتمع الدويل إىل مواصلة تق     و. حقوق اإلنسان  اقتصاده وتعزيز 

  . والتقنية الضرورية للنيجر
يعـاين    اليت سوء التغذية واجلوع  حاالت  خماوف إزاء تزايد    عن   لكسمربغ   توأعرب  -٦٤

.  عن التدابري اليت اختذها النيجر للتصدي هلذه املسألة        توتساءل. األطفال بشكل خاص  منها  
اخلدمات األساسية يف املنـاطق     على  حصول املرأة   إزاء فرص   خاص  تشعر بقلق   وقالت إهنا   

حاملـا  استئناف تعاوهنا مع النيجـر      ت  متنو. ارسات الرق ها جتاه مم  عن قلق ت  وأعرب. الريفية
  . قدمت لكسمربغ توصياتو. القانونتستعاد سيادة 

 على أن االنتقال إىل     تالنيجر وشدد يف  صالح  اإلالسويد عن كثب عملية     وتابعت    -٦٥
وأعربت عن قلقها إزاء القيود املفروضة      . ر بطريقة حرة وشفافة   ستمياحلكم املدين ينبغي أن     

 أن الصحفيني واملدافعني عن حقوق اإلنسان       وأشارت إىل . التجمعحرية   التعبري و  ةعلى حري 
وأشارت إىل   .ون للقمع ظاهرتاملكما يتعرض    تعتقاالاللمضايقات وا ل نتعرضويوالناشطني  

 نمن العقاب، مب  الكثريين  فالت  إقلقها إزاء   ت عن   عقوبة اإلعدام وأعرب  يبقي على   النيجر  أن  
  . توصياتالسويد وقدمت . قوات األمنهم في

 الوطين ومشاركته البناءة عرض شامل لتقريرهعلى تقدمي   التفيا وفد النيجر     تشكرو  -٦٦
  . التفيا توصيةوقدمت . يف عملية االستعراض الدوري الشامل

محاية حقوق اإلنـسان    جمال  تقدم كبري يف    من   هحرزملا أ النيجر  على   تايلند   توأثن  -٦٧
صكوك حقـوق   إىل مجيع   النيجر  بانضمام  أشادت  و.  اإلمنائية القائمة  تحديات والقيود الرغم  

. لفئات الضعيفة علـى الرعايـة الـصحية       اهوده لضمان حصول    جبوتقريباً   اإلنسان الدولية 
وأعربت عن اسـتعدادها     .عنف واستغالل من  الفئات الضعيفة   تتعرض له     ما قلقبوالحظت  
إدارة السجون ومساعدة   جمال  املساعدة التقنية يف    وتزويده ب ،  ا أفضل ممارساهت  النيجرملشاطرة  

  . توصياتتايلند وقدمت . على سبيل املثالاألشخاص ذوي اإلعاقة 
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عمـا  رئاسية  التشريعية و النتخابات   اال احلكومة االنتقالية بتنظيم   إندونيسياورحبت    -٦٨
 والتدريب يف جمال    إذكاء الوعي اهلياكل األساسية حلقوق اإلنسان، و    وضع   على   قريب وأثنت 

 األمـن قـوات   القوات املـسلحة و    لفائدة كثري من املسؤولني ومنهم أفراد        حقوق اإلنسان 
ـ املبذولة اجلهود باً علم إندونيسيا أحاطتويف هذا الصدد، .  السجون ووموظف حتـت  اً حالي

مبا يعاين منه   صراحة  يقر  والحظت أن التقرير الوطين     . نسانإشراف املرصد الوطين حلقوق اإل    
مج حقـوق   اأوجه القصور والنقص احلايل يف التشريعات املعيارية لدعم وضع بـر          البلد من   

  . إندونيسيا توصياتوقدمت . هااإلنسان وتنفيذ
العامليـة واإلقليميـة    معظم الصكوك    على   يقهصدوتالنيجر  بتوقيع  رحبت إيطاليا   و  -٦٩
قضايا حقـوق   حيشد طاقاته أكثر فأكثر ملعاجلة      اجملتمع املدين   وبأن  تعلقة حبقوق اإلنسان،    امل

ـ   توأعرب النساء واألطفال بد من حتسني وضع       ال هوالحظت أن . اإلنسان جتـاه   ا عن قلقه
  .  توصيات إيطالياوقدمت. الجتار بالبشرا

. هـود ج قـام بـه    ا م ته على  مجهورية أفريقيا الوسطى دعمها للنيجر وهنأ      وأبدت  -٧٠
التدابري املتخذة لتحسني الظروف املعيشية     املنجزة و اإلصالحات  ه على مواصلة خمتلف     وشجعت

النيجر لكي حيقق   اجلهود احلثيثة اليت يبذهلا     اجملتمع الدويل دعم    من  وطلبت  . يللشعب النيجر 
  . مبادراتمما يقوم به من النتائج املرجوة 

بـشأن  اً  تـشريع  ٢٠١٠ديسمرب  /كانون األول ر يف   أصدبلده  ن  إ النيجر   وفدوقال    -٧١
ومن املتوقع  .  هبما صلةاملت واملمارسات   رقاالجتار وال على  مكافحة االجتار باألشخاص يعاقب     

  . هياكل مؤسسيةإنشاء  ويةد تشريعات تنفيذاعتما
منـها  تـدابري  اختاذ عدة  إىل الوفدوفيما يتعلق مبكافحة انعدام األمن الغذائي، أشار         -٧٢
عليا لألمن الغذائي والقيام مؤخراً بإنشاء هيئة ، هتانشاء آلية وطنية ملنع األزمات الغذائية وإدارإ

كمـا ُوضـعت   . الدستوريف   احلق يف الغذاء     وتكريس ،بناء سد كاندادجي  و،  وبنك زراعي 
  .٢٠١٥-٢٠٠٧ للفترة التغذيةبشأن ة يسياس وثيقة
مل على وضع سياسة وطنية ملكافحـة       العبعمل األطفال، تعهد النيجر     خيص  وفيما    -٧٣

.  ورفع احلد األدىن لسن العمل تـدرجيياً       الشباب بشكل أفضل،  عمل  وتنظيم  عمل األطفال،   
هـذه  جلنة توجيهية وطنية ملكافحة     إضافة إىل تشكيل    ملكافحة عمل األطفال    إدارة  نشئت  وأُ

ـ        اً  قريبسيعتمد  و. الظاهرة ل األطفـال   مشروع خطة عمل وطنية ملكافحة أسوأ أشكال عم
  . ٢٠١٥-٢٠١١للفترة 
. يف االنتخابـات    االنتقالية ةلسلطاعدم مشاركة   وقال الوفد إن القانون ينص على         -٧٤

برملان انتقايل، وضع اجلدول الزمين     ، وهو مبثابة     مفتوح العضوية  اً استشاري اًجملسوأضاف أن   
االستفتاء على اعتماد   وشهد  .  عليه جلنة انتخابية وطنية مستقلة     توافقوالنتخابات  ختلف ا مل

ة، وبدأت االنتخابات الرئاسـية     يوأجريت االنتخابات احمللية بشفاف   .  كثيفة الدستور مشاركة 
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مراقبة نزاهة هذه   مهمة  وتعود  . ٢٠١١يناير/كانون الثاين  ٣١ يف   يف أجواء هادئة  والتشريعية  
وضع حـد   ف   هبد  حرية الصحافة  وأشار الوفد إىل ضمان   . ئيالقضااجلهاز  إىل   خاباتاالنت

  .السابقاليت شهدها البلد يف للممارسات 
كـانون  يف   هنوحكم علي بناهتن  ختان  بتهمة   امرأة   ٤٨، أشار الوفد إىل إدانة      أخرياً  -٧٥
كانون يف  أخرى  حماكمة  وجرت  . وبغرامة مالية بالسجن مع وقف التنفيذ      ٢٠١٠ يناير/الثاين
  . قيد املداولةم أعمال مماثلة واحلكبتهمة ارتكاب  ٢٠١١يناير/الثاين

  أو توصيات/االستنتاجات و  -ثانياً   
يف التوصيات التالية اليت قُدِّمت خالل احلوار التفاعلي، وأعرب عن          النيجر  نظر    -٧٦

  :تأييده هلا
تفاقية مناهضة التعـذيب    الالتصديق على الربوتوكول االختياري       -١-٧٦

  ؛)الدامنرك(سانية أو املهينة وغريه من ضروب املعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإن
تفاقية بشأن وضع األشخاص عـدميي اجلنـسية        االالتصديق على     -٢-٧٦
  ؛)سلوفاكيا( ١٩٥٤ عامل

املساعدة التقنية واملشورة من اجملتمـع الـدويل        التماس  مواصلة    -٣-٧٦
يف الوقـت   تشريعات معيارية   نظراً لعدم توفر     ، وذلك  أفضل املمارسات  خبصوص
  ؛ )إندونيسيا(ها ج حقوق اإلنسان وتنفيذام برتمرار وضعاسلدعم الراهن 

كي يكـون    ه وتنفيذ ه واعتماد  لقانون الرعي  وضع الصيغة النهائية    -٤-٧٦
  ؛)النرويج(على املوارد يف البلد الرتاعات القائمة للحد من أداة 
مؤسسة وطنية حلقوق   حتديد مهام   هود من أجل إعادة     اجلمواصلة    -٥-٧٦

  ؛)األرجنتني(بادئ باريس ملاً  وفقاإلنسان
 يف  "ألـف " من الفئة     مؤسسة وطنية حلقوق اإلنسان    إنشاءإعادة    -٦-٧٦

  ؛)تايلند(أقرب وقت ممكن 
ؤسـسة  مب املرصد الوطين حلقوق اإلنسان      االستعاضة عن  يف   النظر  -٧-٧٦

  ؛)إندونيسيا(ملبادئ باريس اً وفقوذلك قوق اإلنسان، حلدائمة ومستقلة 
وطنية للتثقيف يف   خطة  ية شاملة حلقوق اإلنسان و    خطة وطن وضع    -٨-٧٦

  ؛ )سلوفينيا( املعنية بالتعاون مع مجيع املؤسسات الوطنية جمال حقوق اإلنسان
عمل مع فريق األمم املتحدة القطري لوضع خطة وطنية حلقـوق           ال  -٩-٧٦

  ؛ )تايلند( حقوق اإلنسانالتثقيف والتدريب يف جمال تضمن تاإلنسان 
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عملية لنشر ثقافـة حقـوق      تثقيفية  اختاذ تدابري   لضرورة   جالتروي  -١٠-٧٦
  ؛ )اململكة العربية السعودية(ذه احلقوق هبوعي الطالب وإذكاء اإلنسان 

ـ   البلـد  تنميـة لمواصلة تنفيذ استراتيجيات وخطـط        -١١-٧٦  اً اجتماعي
  ؛ )كوبا( اًواقتصادي

ص عليهـا يف    املنـصو تزامات  لتعزيز اجلهود الرامية إىل الوفاء باال       -١٢-٧٦
واتفاقيـة حقـوق الطفـل       اتفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييز ضد املرأة       

  ؛ )أستراليا(
النـساء  حقـوق   كفالة  حتسني اإلطار املعياري من أجل      مواصلة    -١٣-٧٦
  ؛)إيطاليا( أفضل  بشكللاطفواأل
التمتع باحلق  مستوى  تدابري لتحسني   اختاذ ال ربامج و المواصلة تنفيذ     -١٤-٧٦
  ؛ )كوبا(التعليم واحلق يف الصحة واحلق يف الغذاء يف 
لـشؤون العامـة    إدارة ا عن طريق   ة  الرشيداإلدارة   تعزيزضمان    -١٥-٧٦
  ؛)النرويج(ة يشفافب

الدميقراطية دون تأخري   عادة إحالل   زمين إل الجلدول   ا  تنفيذ مواصلة  -١٦-٧٦
  ؛ )الدامنرك(

نسان التابعة لألمـم    تعاون مع خمتلف آليات حقوق اإل     المواصلة    -١٧-٧٦
  ؛ )أذربيجان( يف البلد تهااملتحدة من أجل تعزيز حقوق اإلنسان ومحاي

 املشورة من املقرر اخلاص املعين بتعزيز ومحاية احلق يف حرية        التماس  -١٨-٧٦
  ؛ )إيطاليا(الرأي والتعبري ومواصلة التعاون معه 

الفـرص  يف  الرجـل    بني املرأة و   املساواةاختاذ تدابري فعالة لضمان       -١٩-٧٦
  ؛ )ماليزيا(واملعاملة يف سوق العمل يف القطاعني اخلاص والعام 

 األشخاص ذوي اإلعاقة حبقوقهم علـى       متتعاعتماد تدابري تضمن      -٢٠-٧٦
علـى أسـاس   باجملـان  ة يالـصح ها احلصول على اخلدمات  قدم املساواة، مبا في   

 ، فـضالً  ن االجتماعي  والضما لواحلصول على التعليم والعم     املستنرية موافقتهم
يـة واالقتـصادية للبلـد       الكاملة يف احلياة السياسية واالجتماع     تهمعن مشارك 

  ؛)إسبانيا(
ئها عقوبة اإلعدام وإعادة تقدمي مقترحات إللغا     ل وقف رمسي    اعتماد  -٢١-٧٦
  ؛ )الدامنرك(الربملان اجلديد بعد إنشائه  إىل هنائياً
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 والسجن   اإلعدام يتعقوباحلكم ب  ءوإلغا اختاذ خطوات فورية لوقف     -٢٢-٧٦
توصـيات  المـع  اً شـي وذلك متاالثامنة عشرة  دون  شخاص  على األ  مدى احلياة 

  ؛)النرويج( الصادرة عن جلنة حقوق الطفل
تجرمي أعمال  ل القانون اجلنائي    على مجيع التعديالت الالزمة     إدخال  -٢٣-٧٦

  ؛ )فرنسا(التعذيب وجرمية االختفاء القسري 
التعذيب وغريه من ضـروب     املتعلقة ب التشريعات الوطنية   مواءمة    -٢٤-٧٦
 أي عمل من هذا القبيل      تصنيف املعاملة مع املعايري الدولية حلقوق اإلنسان و       سوء

  ؛ )الدامنرك(نائية ائم اجلرضمن اجل
الـيت   العادات والتقاليد حماربة  دف  هبعالم  اإلتوعية و محلة لل  تنظيم  -٢٥-٧٦

 ييط األسراحملسيما يف  تمييزية والعنف، والالسات مار للم املرأةتعرض   إىل   تؤدي
  ؛)كندا(

تـشويه األعـضاء    املشتغلني مبهنـة    توعية  تعزيز أنشطة   مواصلة    -٢٦-٧٦
 وعامة اجلمهـور    ،ديننياللزعماء  ا أو   وشيوخ القبائل واألسر،  التناسلية األنثوية،   

ممارسـة   علـى فعلياً  لقضاء  بغية ا تغيري املواقف التقليدية    على  تشجيع  المن أجل   
ارسات الضارة األخرى    واملم وظاهرة الوهايا، ،  تشويه األعضاء التناسلية األنثوية   

  ؛)سلوفينيا(
 ومن  حقوق اإلنسان املتعارضة مع   التصدي للممارسات التقليدية      -٢٧-٧٦

علـى  اً  أكثر تنسيق بذل جهود   عن طريق   ،  بينها تشويه األعضاء التناسلية األنثوية    
  ؛ )لنرويجا(املستويات احمللية 

 إىل  رمـي  اليت ت  التدابري األخرى التدابري التشريعية و   وتطبيق   تنفيذ  -٢٨-٧٦
تشويه األعضاء التناسلية األنثويـة      الضارة مثل    يةالقضاء على املمارسات التقليد   

  ؛ )بولندا(
أنشطة التوعية الرامية إىل القضاء على املمارسات        مواصلة وتعزيز   -٢٩-٧٦

  ؛)إيطاليا(ها تشويه األعضاء التناسلية األنثوية فال، مبا فياألطب الضارةالتقليدية 
مارسة مباملتعلقة  وجلنة حقوق الطفل    الصادرة عن   توصيات  المتابعة    -٣٠-٧٦

 إلذكاء وعي اجلمهـور العـام  تشويه األعضاء التناسلية األنثوية، وتنظيم محالت       
  ؛ )أملانيا(املدارس وأطفال 

اسبة لضمان التنفيذ الفعال حلظـر تـشويه        اختاذ مجيع التدابري املن     -٣١-٧٦
األعضاء التناسلية األنثوية، وخاصة يف جمال الوقاية والتوعية واملراقبة والعقوبات          

  ؛ )بلجيكا(القانونية 
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إعطاء األولوية لتنفيذ هنج شامل ملكافحة مجيع أشكال العنف ضد            -٣٢-٧٦
  ؛ )شيلي(تمييز ضد املرأة جلنة القضاء على الأوصت به   مامعاً املرأة، وذلك متاشي

 العنف ضـد    أشكال التدابري الرامية إىل معاجلة      االستمرار يف اختاذ    -٣٣-٧٦
ميـادين  املساواة بني اجلنسني يف مجيع      مشكلة   ومعاجلة   ،العنف املرتيل  ومنها   املرأة

  ؛ )أذربيجان(احلياة 
 جتـار  ملعاجلة قـضايا اال    ها التدابري التشريعية املناسبة وتعزيز    وضع  -٣٤-٧٦
واختاذ التدابري الالزمـة    اً،   جنسي مواستغالهلعليهم  ألطفال، واالعتداء اجلنسي    با

  ؛ )ماليزيا( ملرتكيب اجلرائم اجلنسية ضد األطفال سريعةلضمان حماكمة 
تعزيز التدابري التشريعية ملكافحة االستغالل اجلنسي واالعتداءات         -٣٥-٧٦

  ؛ )شيلي(ة حقوق الطفل جلنبه أوصت   مامعاً اجلنسية، وذلك متاشي
القـضاء علـى    سـيما     وال جلنة حقوق الطفـل،    تنفيذ توصيات   -٣٦-٧٦

، واالستغالل اجلنسي،   تشويه األعضاء التناسلية األنثوية     مثل املمارسات التقليدية 
  ؛ )إكوادور(التسول وإجبار األطفال على  املدارس،والعقوبة البدنية يف 

  ؛ )سويسرا(حة الرق واالجتار بالبشر اعتماد خطة عمل وطنية ملكاف  -٣٧-٧٦
  ؛)السويد(فعلياً وإلغائها  الرقاختاذ تدابري ملكافحة مجيع أشكال   -٣٨-٧٦
على حنو  د من أجل ضمان االمتثال حلظر الرق        وهاجل قصارىبذل    -٣٩-٧٦
  ؛ )النرويج(يف الدستور اجلديد ورد  ما
 جبميـع   يـه اعتماد خطة عمل وطنية ملكافحة الرق والقـضاء عل          -٤٠-٧٦

  ؛ )بولندا(املساعدة وإعادة التأهيل من مجيع الضحايا استفادة أشكاله وضمان 
ـ   واسعة   يةتشاورعلى إجراء عملية    تشجيع  ال  -٤١-٧٦ شمل قدر اإلمكان ت

 ، فضالً جهاز القضاء قوات األمن، وموظفي    و،  شيوخ القبائل  و ،الزعماء الدينيني 
القضاء علـى   ياجات احلكومة يف    اجملتمع املدين من أجل حتديد احت     منظمات  عن  

  ؛ )إسبانيا(املتصلة به الرق واملمارسات 
اختاذ مجيع التدابري املناسبة للقضاء على مجيع أشكال الرق وضمان            -٤٢-٧٦
  ؛)لكسمربغ ( بصورة منهجيةإىل العدالة رتكيب هذه املمارساتم إحالة
مارسات الشبيهة  الرق وامل جرمية  رتكيب  مل نهجيةاملالحقة القضائية امل    -٤٣-٧٦

  ؛ )اململكة املتحدة(األحكام املنصوص عليها يف القانون اجلنائي عمالً ببالرق 
 مرتكيب مجيع أشكال الرق     إحالةاختاذ مجيع التدابري الالزمة لضمان        -٤٤-٧٦
  ؛ )سويسرا(لتعويض اماية وعلى احل الضحايا  بصورة منهجية وحصولالعدالةإىل 
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جرميـة   مرتكيب   وحماكمة لقانون العقوبات،     الفعال اإلنفاذضمان    -٤٥-٧٦
  ؛ )سلوفاكيا (هم تأهيلةوإعاداملالئم تعويض ال الضحايا منح، والرق كما جيب

 لضحايا الرق، مبـا يف      منصف كامل و  لتقدمي تعويض وضع آليات     -٤٦-٧٦
  ؛ )السويد( وإعادة التأهيل اتتعويضمنح الذلك 
  ؛ )كندا(باألشخاص قانون بشأن االجتار الاعتماد مشروع   -٤٧-٧٦
 القانون  إنفاذاإلسراع يف تنفيذ التشريعات اجلديدة وتكثيف جهود  -٤٨-٧٦

الواليـات املتحـدة    (اليت تستهدف مكافحة مجيع أشكال االجتار بالبشر والرق         
  ؛ )األمريكية

تشريعات املتعلقة باالجتار بالبشر وآليات     التعزيز  لهود  اجلمواصلة    -٤٩-٧٦
 مـع   تحقيقإجراءات سليمة يف ال   اتباع  ، وضمان   ملمارسة هذه ا  مساعدة ضحايا 

  ؛ )األرجنتني(لمعايري الدولية وفقاً ل تهم ومعاقبتهم وحماكممرتكيب هذه املمارسة
 لتحديد ضحايا االجتار بالبشر، وإنشاء آلية       موحدةتنفيذ إجراءات     -٥٠-٧٦

لمنظمات  ل عيينلاايل أو   وتقدمي الدعم امل   تقدمي خدمات احلماية هلم،      سرييتلإحالة  
  ؛ )الواليات املتحدة األمريكية(اخلدمات هلم توفر اليت غري احلكومية 

ذلـك   مبـن يف     ،تعزيز التدابري القائمة ملكافحة االجتار باألطفـال        -٥١-٧٦
 اً جنـسي  م واسـتغالهل  ،التـسول إجبارهم على العمـل و    األطفال املهاجرون، و  

  ؛ )سويسرا(
إىل القضاء على مجيع    اً  ليت هتدف حتديد   وتنفيذ التشريعات ا   اعتماد  -٥٢-٧٦

  ؛ )الواليات املتحدة األمريكية(أشكال عمل األطفال 
 تـه  ملنع عمل األطفال ومكافح    هااعتماد خطة عمل وطنية وتنفيذ      -٥٣-٧٦

  ؛ )بولندا(
ـ     الرتاعات التعجيل مبعاجلة   -٥٤-٧٦ ل واملـزارعني    العنيفة بني الرعاة الرّح

عن أعمال القتل وانتهاكات حقـوق اإلنـسان إىل         املستقرين وتقدمي املسؤولني    
  ؛ )النرويج(العدالة وتعويض الضحايا 

إلغاء قوانني العفو وتقدمي مرتكيب انتهاكات حقوق اإلنـسان إىل            -٥٥-٧٦
  ؛ )كندا(الذي مر على ارتكاب هذه األعمال وقت الالعدالة، بغض النظر عن 

علومات يف امل  ومستقلة   فتح حتقيقات نزيهة  ب تأخريدون  إصدار أمر     -٥٦-٧٦
األعمال إىل املعاملة وتقدمي مرتكيب هذه    سوء  أعمال التعذيب و  عن وقوع   الواردة  
  ؛ )فرنسا (العدالة
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 املساءلة بغية القضاء على اإلفـالت مـن         آلياتحتسني  مواصلة    -٥٧-٧٦
  ؛ )السويد(العقاب 

ري  الصحافة والتعـب   يتتعزيز اإلطار املؤسسي حلماية حري    مواصلة    -٥٨-٧٦
  ؛ )أملانيا(جلميع املواطنني هذين احلقني وضمان 

 لتزاماتالاً  ، وفق  كامالً اًاحلق يف حرية التعبري احترام    احترام   ضمان  -٥٩-٧٦
  ؛ )سلوفاكيا( الدوليةالبلد 
دافعني عن حقوق اإلنسان    املضمان حرية التعبري والتجمع واحترام        -٦٠-٧٦

  ؛ )السويد(م ومحايته
عـدم  شروعة حلرية تكوين اجلمعيات، وضمان      املسة  ماراملاحترام    -٦١-٧٦

 مـع   ونتعاون األفراد امل  هم في ن البلد، مب  ني يف نشطاء حقوق اإلنسان العامل   تعرض  
  ؛ )سلوفاكيا(ترهيب أو ي مضايقة ألآليات األمم املتحدة حلقوق اإلنسان، 

ة يف احلكومة املقبل  املرأة بصورة هادفة    متثيل  لكفالة  هود  اجلمواصلة    -٦٢-٧٦
  ؛ )إندونيسيا(

ملـشاركة يف   يف ا اختاذ تدابري فورية لضمان حق مجيع األشـخاص           -٦٣-٧٦
  ؛ )السويد(هو مقرر   ماحسبعملية االنتقال إمتام حكومة بلدهم، وضمان 

انعـدام  مشكليت   ومعاجلةالتدابري الرامية إىل احلد من الفقر       تعزيز    -٦٤-٧٦
  ؛ )أذربيجان( املائيةوارد املاألمن الغذائي والوصول إىل 

فض عـدد   خل هإلنتاج الزراعي وتعزيز  ل كبريمواصلة إيالء اهتمام      -٦٥-٧٦
ساسية للناس  األعيش  الضمان سبل   بغية  األشخاص الذين يعانون من الفقر املدقع       

  ؛ )الصني(
لسياسات اليت تركز على التخفيف مـن حـدة الفقـر           الترويج ل   -٦٦-٧٦

  ؛ )تانباكس ( وتعزيزهاشعب بأكملهبالوالنهوض 
  ؛ )النرويج (اتولوياأل  ضمن األمن الغذائيوضع  -٦٧-٧٦
معاجلـة  يف   املعنيةالدولية   إشراك املنظمات الدولية واجلهات املاحنة      -٦٨-٧٦

لحصول على مياه الشرب    ل أفضل   اًلسكان فرص ا ومنحمشكلة األزمات الغذائية    
  ؛ )ماليزيا(املأمونة 

املنـاطق  يف  سـيما    نح النـساء، وال   ملاختاذ مجيع التدابري الالزمة       -٦٩-٧٦
لحصول على اخلدمات الـصحية والرعايـة الـصحية          متكافئة ل  فرصاًالريفية،  

  ؛ )لكسمربغ(لمشاركة يف صنع القرار لو
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مـن  بـصورة فعالـة     االستمرار يف اعتماد تدابري من أجل احلد          -٧٠-٧٦
  ؛ )الصني (الرضع وواألطفال وفيات األمهات تمعدال
 اجلهود الرامية إىل تعزيز احلق يف التعلـيم         ملواصلةولوية  إعطاء األ   -٧١-٧٦

  ؛ )اململكة العربية السعودية(
دف زيادة معدل التحاق الفتيات     هب اآلباء إلذكاء وعي تنفيذ محلة     -٧٢-٧٦

  ؛ )كندا(باملدارس 
لتعليم العام هبدف حتـسني نوعيـة       ل املخصصةزيادة املوارد املالية      -٧٣-٧٦

التعلـيم االبتـدائي    تكون مدة   أن   وضمان   أساسية مالئمة، ة   بني وإنشاءالتعليم،  
  ؛ )إكوادور(اإللزامي ست سنوات 

اإلنتـاج  ب وربطـه برنامج التغذية املدرسية    نطاق  توسيع  مواصلة    -٧٤-٧٦
  ؛ )الربازيل(الزراعي احمللي 

الوكاالت والربامج  مع  سيما    وال تعاون مع اجملتمع الدويل،   التعزيز    -٧٥-٧٦
تابعة ملنظومة األمم املتحدة هبدف بناء القدرات واحلـصول علـى           الاملتخصصة  

املساعدة التقنية يف جماالت حيوية مثل التنمية البشرية، والقضاء علـى الفقـر،             
  ؛ )ماليزيا( والصحة ،والتعليم

وكاالت األمم املتحدة واملنظمات الدولية من      مع  التعاون  التماس    -٧٦-٧٦
احلـصول علـى   فرص سني مؤشرات الفقر، و   حتيف  املساعدة  احلصول على   أجل  

  ؛ )شيلي(ة يالصحاخلدمات لشرب والصاحل ل ءااملالغذاء و
حقوق برنامج  يف  اً  التماس املساعدة من اجملتمع الدويل للمضي قدم        -٧٧-٧٦

  ). باكستان(اإلنسان 
 ٤٧-٧٦و، ٣٣-٧٦ و،٣٢-٧٦و، ٢٢-٧٦ توصياتالأن إىل النيجر وأشار   -٧٧
  . التنفيذ أهنا قيد أو  قد ُنفذت فعالًأعاله
قدم ردوده يف الوقت املناسب،     ُي يف التوصيات الواردة أدناه، وس     النيجرنظر  يسو  -٧٨

على أالّ يتجاوز ذلك الدورة السابعة عشرة جمللس حقوق اإلنسان املزمـع عقـدها يف               
  :٢٠١١ هيوني/حزيران

ختفاء التصديق على االتفاقية الدولية حلماية مجيع األشخاص من اال          -١-٧٨
التوقيع على الربوتوكول االختياري التفاقية مناهضة التعذيب وغريه        والقسري،  

  عليـه،  من ضروب املعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة والتصديق          
  ؛ )فرنسا( أماكن االحتجاز لتفتيشوإنشاء آلية وطنية مستقلة 
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حق بالعهد الدويل اخلاص    التصديق على الربوتوكول االختياري املل      -٢-٧٨
باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية، والربوتوكول االختياري الثاين امللحق        

الربوتوكول االختياري التفاقية وبالعهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية، 
 والربوتوكول االختياري التفاقية حقوق الطفل املتعلق بإشراك        ،مناهضة التعذيب 

االتفاقية الدولية حلماية مجيع األشـخاص مـن        وفال يف الرتاعات املسلحة،     األط
  ؛ )األرجنتني(االختفاء القسري 

قوق اإلنسان الـيت    حلصكوك الرئيسية   العلى  والتصديق  التوقيع    -٣-٧٨
الربوتوكول االختياري امللحق بالعهد الدويل اخلـاص       : ، وهي فيها طرفاًيصبح   مل

تماعية والثقافية، والربوتوكول االختيـاري التفاقيـة       باحلقوق االقتصادية واالج  
والربوتوكول االختياري الثاين امللحق بالعهد الدويل اخلـاص         مناهضة التعذيب، 

 إىل إلغاء عقوبـة اإلعـدام، والربوتوكـول         واهلادفباحلقوق املدنية والسياسية    
 ، املـسلحة  االختياري التفاقية حقوق الطفل املتعلق بإشراك األطفال يف الرتاعات        

  ؛ )إكوادور(االتفاقية الدولية حلماية مجيع األشخاص من االختفاء القسري و
التوقيع والتصديق على الربوتوكول االختياري امللحـق بالعهـد           -٤-٧٨

الدويل اخلاص باحلقوق االقتـصادية واالجتماعيـة والثقافيـة، والربوتوكـول           
االختياري التفاقية حقـوق    والربوتوكول   االختياري التفاقية مناهضة التعذيب،   

  ؛ )إسبانيا(الطفل املتعلق بإشراك األطفال يف الرتاعات املسلحة 
االنضمام إىل الربوتوكول االختياري الثاين امللحق بالعهد الـدويل           -٥-٧٨

واختـاذ    إىل إلغاء عقوبـة اإلعـدام      واهلادفاخلاص باحلقوق املدنية والسياسية     
  ؛)أستراليا(عدالة نظام المن عدام  عقوبة اإلإللغاءاخلطوات الالزمة 

لربوتوكول االختياري الثاين امللحق بالعهد الدويل      االتصديق على     -٦-٧٨
  ؛ )السويد( اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية

 االتفاقيـة الدوليـة     ىالتصديق عل التعجيل ب هود هبدف   اجلتكثيف    -٧-٧٨
ات علـى اتفاقيـة   حلماية مجيع األشخاص من االختفاء القسري وسحب التحفظ      

  ؛ )إسبانيا( القضاء على مجيع أشكال التمييز ضد املرأة
 من اتفاقية القضاء علـى      ١٦ و ٢تحفظات على املادتني    السحب    -٨-٧٨

 هاغرضلربت خمالفة هلدف هذه املعاهدة واليت اعُتومجيع أشكال التمييز ضد املرأة،   
  ؛ )بلجيكا(

 مجيع أشكال التمييـز     تحفظات على اتفاقية القضاء على    السحب    -٩-٧٨
  ؛ )كندا(ضد املرأة 
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تحفظات على اتفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييـز         السحب    -١٠-٧٨
  ؛ )النرويج(ضد املرأة 

واالنـضمام إىل   تعاون مع آليـات حقـوق اإلنـسان         المواصلة    -١١-٧٨
عهد الدويل اخلاص بـاحلقوق االقتـصادية        امللحقة بال  الربوتوكوالت االختيارية 

 لعهد الدويل اخلـاص بـاحلقوق املدنيـة والـسياسية         واجتماعية والثقافية   واال
  ؛ )إندونيسيا(

 ،عاهـدات امل تعاون منتظم مـع هيئـات        إلرساءتكثيف اجلهود     -١٢-٧٨
، التحفظات على اتفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييز ضـد املـرأة           وسحب  

، مبا يف ذلك    ليهاغري املصدق ع  والنظر يف التصديق على صكوك حقوق اإلنسان        
الربوتوكول االختياري التفاقية مناهضة التعـذيب، والربوتوكـول االختيـاري     

 ،التفاقية حقوق الطفل املتعلـق بإشـراك األطفـال يف الرتاعـات املـسلحة             
الربوتوكول االختياري الثاين امللحق بالعهد الدويل اخلـاص بـاحلقوق املدنيـة       و

  ؛ )سلوفينيا( والسياسية
 التوصيات اليت قدمها الفريق العامـل املعـين بالـشعوب           تنفيذ  -١٣-٧٨

واجملتمعات األصلية التابع للجنة األفريقيـة حلقـوق اإلنـسان والـشعوب يف             
  ؛ )النرويج (٢٠٠٦فرباير /شباط
جمللـس   التابعة    دعوة دائمة إىل اإلجراءات اخلاصة     توجيهالنظر يف     -١٤-٧٨

  ؛ )الربازيل(حقوق اإلنسان 
  ؛ )إسبانيا(ة مفتوحة ودائمة إىل مجيع اإلجراءات اخلاصة دعوتوجيه   -١٥-٧٨
  التابعـة  النظر يف توجيه دعوة دائمة إىل مجيع اإلجراءات اخلاصة          -١٦-٧٨

  ؛ )التفيا(جمللس حقوق اإلنسان 
إلغاء مجيع القوانني التمييزية ضد املرأة، وسحب مجيع التحفظـات        -١٧-٧٨

تعاون مع جلنة   تعزيز ال  و ،ييز ضد املرأة  تفاقية القضاء على مجيع أشكال التم     على ا 
الـصادرة  تنفيـذ مجيـع التوصـيات       عن طريق   القضاء على التمييز ضد املرأة      

  ؛ )فرنسا (٢٠٠٧ عام
 جلنة القضاء على التمييز ضد املرأة يف        الصادرة عن متابعة التوصية     -١٨-٧٨

الثقافيـة   املمارسـات    ءأو إلغا غيري   فيما يتعلق بتنفيذ استراتيجية لت     ٢٠٠٧عام  
ها متييز ضد على املرأة وتنطوي على     اً  يت تشكل ضرر   النمطية السلبية ال   الصورو
  ؛ )اململكة املتحدة(

مـساواة بـني   للمثل الـسياسة الوطنيـة      سياسات مالئمة إتباع    -١٩-٧٨
عـام للتغلـب علـى انتـشار        مهـور ال  اجلنسني، مبا يف ذلك محالت توعية اجل      



A/HRC/17/15 

GE.11-12304 24 

أدوار ومسؤوليات املرأة   عن  راسخة  صور منطية   املتسمة ب  الذكورية   ةاإليديولوجي
  ؛ )سلوفاكيا(والرجل يف األسرة واجملتمع 

ملـرأة يف   ااختاذ التدابري القانونية واملالية الالزمة لضمان مـشاركة           -٢٠-٧٨
  ؛ )تركيا( على قدم املساواة مع الرجل مجيع اجملاالت

ختياري الثاين  إلغاء عقوبة اإلعدام والتصديق على الربوتوكول اال        -٢١-٧٨
  ؛ )سويسرا(امللحق بالعهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية 

إلغاء عقوبة اإلعدام والتصديق على الربوتوكول االختياري الثاين          -٢٢-٧٨
  ؛ )بلجيكا(امللحق بالعهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية 

 أحكام اإلعدام قبـل     تنفيذلاعتماد وقف اختياري حبكم القانون        -٢٣-٧٨
إلغاء عقوبة اإلعدام والتصديق على الربوتوكول االختياري الثاين امللحق بالعهـد    

  ؛ )بلجيكا( الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية
اعتماد مشروع قانون يف أقرب وقت ممكن يهدف إىل إلغاء عقوبة             -٢٤-٧٨

إلغـاء  والدستور اجلديد،    من   ١٢ و ١١مع روح املادتني    اً  اإلعدام، وذلك متاشي  
 ،نص على تطبيـق عقوبـة اإلعـدام       ت  يت ال ١٩٦١لعام  قانون اجلنائي   الأحكام  

والتصديق على الربوتوكول االختياري الثاين امللحق بالعهـد الـدويل اخلـاص            
  ؛ )فرنسا(باحلقوق املدنية والسياسية الذي حيظر عقوبة اإلعدام يف مجيع الظروف 

لغائها، والتوقيع على   إلاً   لعقوبة اإلعدام متهيد   إعالن وقف اختياري    -٢٥-٧٨
الربوتوكول االختياري الثاين امللحق بالعهد الدويل اخلـاص بـاحلقوق املدنيـة            

  ؛ )إسبانيا ( عليهوالسياسية والتصديق
 وقف اختياري لعقوبة اإلعدام والتصديق على الربوتوكول        اعتماد  -٢٦-٧٨

اململكة ( اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية      االختياري الثاين امللحق بالعهد الدويل    
  ؛ )املتحدة

لغاء عقوبـة   إلاً   اإلعدام متهيد  أحكامتنفيذ  ل  اختياري فرض وقف   -٢٧-٧٨
  ؛ )النرويج(اإلعدام 

إللغاء عقوبـة   اً  تنفيذ أحكام اإلعدام متهيد   ل وقف اختياري  اعتماد  -٢٨-٧٨
  ؛ )السويد( دون تأخري  مجيع أحكام اإلعدام إىل أحكام بالسجنوحتويلاإلعدام 

ناهضة التعذيب وغريه مـن ضـروب       ملاعتماد خطة عمل وطنية       -٢٩-٧٨
 مجيـع   إخـضاع املعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة، وضـمان           

لتحقيق نزيه وفعال، والتوقيع على الربوتوكـول  الشأن  يف هذا   املقدمةالشكاوى  
  ؛ )إسبانيا(عليه ب والتصديق االختياري التفاقية مناهضة التعذي
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 ادعـاءات   يفالتحقيق بطريقة فعالة ومستقلة وبأسرع وقت ممكن          -٣٠-٧٨
بغية تقـدمي اجلنـاة إىل العدالـة        دون حماكمة    املعاملة واإلعدام    وسوءالتعذيب  

  ؛ )سويسرا(
 مجيع ليشملجترمي تشويه األعضاء التناسلية األنثوية      نطاق  توسيع    -٣١-٧٨

  ؛ )إسبانيا( بصحة املرأة اجلسدية والنفسية ةرضاملمارسات امل
جتـاه  العنـف   سيما    وال ،منها واحلدالعنف املرتيل   حاالت   مراقبة  -٣٢-٧٨

يف  وإعـادة النظـر   لحماية  لإنشاء مؤسسات وطنية    عن طريق   النساء واألطفال   
سـيما    وال التحفظات على اتفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييز ضد املرأة،         

  ؛ )إكوادور(وإلغاء ممارسة العنف املرتيل  سن الزواجبعلقة تلك املت
ضحايا العنف القائم على نـوع      فعالية وصول   اختاذ تدابري لضمان      -٣٣-٧٨

النساء اللوايت   الصحي والنفسي للضحايا ومحاية      الدعمتوفري  واجلنس إىل العدالة،    
  ). الربازيل(العنف القائم على نوع اجلنس يبلّغن عن حاالت 

  : التوصيات التاليةالنيجرؤيد يومل   -٧٩
 انتهاكات حقوق   املسؤولني عن إلغاء قوانني العفو السابقة وتقدمي        -١-٧٩

 مهمتهالشكاوى  ا  لتقدمي آلية مستقلة  اختاذ خطوات إلنشاء  و. اإلنسان إىل العدالة  
 حقوق اإلنسان اليت ترتكبها قوات       وجتاوزات لتحقيق يف مجيع مزاعم انتهاكات    ا

  ؛ )الدامنرك(ماعات املعارضة املسلحة جلااألمن و
 التحقيـق يف مـزاعم   مهمتهالشكاوى تقدمي اإنشاء آلية مستقلة ل    -٢-٧٩

  ). كندا(انتهاكات حقوق اإلنسان 
لرقابـة  داخلية ل آليات لوجوداً نظر ٢-٧٩ و١-٧٩رفض النيجر التوصيات    و  -٨٠

  .التحقيقمبهمة  ةكلف موالتفتيش
و التوصيات الواردة يف هذا التقرير تعرب عـن موقـف           أ/ومجيع االستنتاجات و    -٨١

ينبغي تأويلها على أهنا      وال .أو الدولة موضوع االستعراض   /اليت قدمتها و  ) الدول(الدولة  
  .حتظى بتأييد الفريق العامل ككل
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