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 .٠٥/١٥افتتحت اجللسة الساعة  
ــارير املقدمــ   ــراف مبوجــب    النظــر يف التق ــدول األط ــن ال ة م

 )تابع ( من االتفاقية١٨ املادة
ــر اجلـــامع ل ا  ــرلتقريـ الثـــاين الـــدوري و األويل ينلتقريـ

ــر ؛ CEDAW/C/NER/1-2 (للنيجــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
CEDAW/C/NER/Q/2 و Add.1( 

ــوة   - ١ ــى دع ــاء عل ــنبن ــد     م ــضاء وف ــس أع ــسة، جل  الرئي
 .إىل طاولة اللجنةالنيجر 

 
   ٨  و٧  و٦املواد 

 إن احلكومـــة قـــد ت قالـــ:)النيجـــر (عثمـــان ةالـــسيد - ٢
ــشأن االجتــار     وقعــت ــدد األطــراف ب ــاق اإلقليمــي املتع  االتف

، وأنـــشأت بـــرامج تدريبيـــة ٢٠٠٥يـــو يول/ يف متـــوزباألطفـــال
 . ملوظفي احلدود بشأن منع االجتار باألطفال

 ُيـستخدم كممـر   بلـد القـال إن    ): النيجر (السيد آَدما  - ٣
لنقــــل األشــــخاص واملخــــدرات لكنــــه لــــيس منــــشأ هــــؤالء  

ــال إن احلكومــة ســنت    األشــخاص  وال هــو مــستقبل هلــم، وق
باإلضـافة  . ار هبـم   ملنع استغالل األشـخاص واالجتـ      تشريعاً حملياًّ 

إىل ذلــك، صــدقت علــى اتفاقيــة األمــم املتحــدة ملنــع وقمــع        
ومعاقبة االجتار باألشخاص، ال سيما النساء واألطفال يف عـام          

ــاموذكَّـــَرت وزارة العـــدل احملـــاكمَ . ٢٠٠٥  تـــشريعها  بأحكـ
احمللي حملاكمة مرتكيب اجلرائم املتصلة باالجتار باألشخاص، مبـا         

مــن قبــل أشــخاص ليــسوا مــواطنني   تكبــةريف ذلــك اجلــرائم امل
. وقد أسفرت تلك األحكام احمللية عن نتـائج إجيابيـة       . نيجريني

 مـن الدسـتور النمـاء التـام         ١٠تضمن املادة    باإلضافة إىل ذلك  
 الـصغار مـن االسـتغالل       ١٩ من املادة    ٢للفرد، وحتمي الفقرة    

  .واهلجر
ــرمحن   - ٤ ــد الـ ــسيدة عبـ ــر (الـ ــت إن): النيجـ  وزارة قالـ
 الطفـل لتنمية االجتماعيـة والـسكان والنـهوض بـاملرأة ومحايـة            ا

نــشطة جــداًّ يف اجلهــود الدوليــة الراميــة إىل معاجلــة مـــشكلة       
ــال  ــساء واألطف ــشئَت يف  . االجتــار بالن ــك،  أُن باإلضــافة إىل ذل

 .النيجر جلنة وطنية حلقوق اإلنسان واحلريات األساسية
، ٧دة أشـــارت إىل املـــا ): النيجـــر (الـــسيدة كـــاكو  - ٥

 إن مجيع الناس يولدون متساوين وأحـراراً، وإن جلميـع       وقالت
املــواطنني احلــق علــى قــدم املــساواة يف االحتجــاج باالتفاقيــات 

 .قت علها النيجراليت صدَّ
قــال إن احلكومــة ســنت   ): النيجــر(الــسيد َمَحمــاين   - ٦

ــاً بـــشأن نظـــام احلـــصص بـــسبب قلـــة متثيـــل النـــساء يف    قانونـ
 الدســتورويؤكــد . ة والقائمــة علــى التعــينياملناصــب االنتخابيــ

. العمـل يف   املـساواة بـني الرجـل واملـرأة يف احلقـوق             من جديـد  
 ٩ ٠٠٠وإن من املمكن للمرأة أن حتتل منـصباً ذا سـلطة وإن             

 . موظفـاً نـساء    ٣٢ ٠٠٠من املوظفني املـدنيني البـالغ عـددهم         
د وبينما يعترف وفده بأنـه ينبغـي حتـسني متثيـل املـرأة، ال يوجـ               

وتــسعى دائــرة اخلدمــة . أي متييــز ضــد املــرأة يف اخلدمــة املدنيــة
املدنية إىل تعيني موظفني مؤهلني بغض النظر عـن نـوع جـنس             

 وإن الرجال والنساء جيلـسون لـنفس امتحـان          .طاليب الوظائف 
وفيما يتعلق بدور املـرأة     . املسابقة لدخول سلك اخلدمة املدنية    
احلكومة على إقامة نظـام  يف حتديد السياسة العمومية، عكفت   

والنــساء .  إدارة حمليــة٢٠٠ال مركــزي وأنــشأت أكثــر مــن    
ستوى ولـذلك يقمـن بـدور    الت متثـيالً جيـداً علـى ذلـك املـ       ممثَّ

ــة    ــسياسة العمومي ــام يف رســم ال ــة   . ه ــستوى احلكوم ــى م وعل
ن النـساء   تمكَّت، و ل والنساء نفس الفرص   ااملركزية، تتاح للرج  

 .اتساركة يف رسم السياشمن امل
 
  ٩ ةاملاد
 
 ه سـيكون مـن املفيـد أن       قالت إنـ  : كوكَر أبِّيا  ةالسيد - ٧

ــب       ــتمكني األزواج األجان ــة ل ــا هــي خطــط احلكوم نعــرف م
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الــذين يتزوجــون نــساء نيجريــات مــن احلــصول علــى جنــسية   
 .زوجاهتم

 ينبغي توضيح مـا إذا كانـت         قالت أنه  :السيدة سايغا  - ٨
ل علـى جـواز سـفر دون        املرأة تستطيع أن تقـدم طلبـاً للحـصو        

أن حتتــاج إىل طلــب موافقــة زوجهــا، ومــا إذا كــان األطفــال    
املولــودون ألم نيجريــة زوجهــا أجــنيب يتمكنــون مــن احلــصول  

 .على جنسية األم
ــسيدة  - ٩ ــع األطفــال  : )النيجــر (عثمــانال قالــت إن مجي

الــذين يولــدون ألم نيجريــة يــستطيعون أن يطلبــوا جنــسية األم 
غري أنه إذا أراد زوج أجـنيب أن  . ة األب بغض النظر عن جنسي   

حيصل علـى جنـسية زوجتـه، فـإن الـسلطات حتتـاج إىل إجـراء           
 .بعض التحقيقات

قــــال إن مجيــــع األطفــــال  :)النيجــــر (آَدمــــاالــــسيد  - ١٠
، حبكـم القـانون، أن حيـصلوا        املولودين ألم نيجريـة يـستطيعون     

  التـشريع ال يـنص علـى أن الرجـل          وإن كان . نسية األم على ج 
كـــن أن يقـــدم طلبـــاً مياألجـــنيب الـــذي يتـــزوج امـــرأة نيجريـــة 

للحصول على جنسية زوجته، ميكن للـزوج األجـنيب أن يقـدم           
ــاً ل ــزوج    . لتجــنُّسطلب ــع ال ــة ســبب مين وال ينبغــي أن يكــون مث

نظـراً  ÷ األجنيب من تقدمي طلب حلـصول علـى جنـسية زوجتـه           
لبـاً  إىل أن الزوجة األجنبية لرجل نيجـري تـستطيع أن تقـدم ط            

وإن املــرأة النيجريــة حــرة يف تقــدمي  . للحــصول علــى جنــسيته 
طلب للحصول على جواز سفر دون إذن زوجها، ومـن حـق            

 .األطفال أن ُيدَرجوا يف جواك سفر األم وجواز سفر األب
 

  ١٠املادة 
 قالـت إنــه، علــى الــرغم  :تافــاريس دا ســيلفا ةالـسيد  - ١١

تحقـق خطـط احلكومـة      من التقدم احملـرز يف جمـال التعلـيم، مل ت          
ــاًّ     ــاً تام ــع حتقُّق ــدائي للجمي ــيم االبت ــق التعل ــر لتحقي ، وأن التقري

ــرأة يف      ــشاركة امل ــان أن م ــاين يبين ــدوري الث ــر ال األويل والتقري
وقالـت إنـه سـيكون مـن الطريـف أن           . منخفـضة التعليم العايل   

نعرف إن كانت احلكومة تتـوخى اختـاذ تـدابري أخـرى ملعاجلـة              
ما إذا كانت تفرض عقوبـات علـى الوالـدين          هذه التحدِّيات و  
 .امهما بإرسال ابنتهما إىل املدرسةزاللذين ال يفيان بالت

قالــت إن حــضور البنــات : الــسيدة أروشــا دومينغيــز - ١٢
ال أقـل مـن حـضور األوالد، وإن كـان           زللتعليم االبتـدائي مـا      

وســيكون مــن املفيــد أن . واضــحاً أنــه قــد أحــرز بعــض التقــدُّم
ــا هــ  ــات   تعــرف م ــادة مــشاركة البن ــاة لزي  يف ي اخلطــط املتوّخ

 .التعليم االبتدائي ولضمان عدم ترك البنات التعليم االبتدائي
أشــارت إىل أن املمارســة الثابتــة هــي  :يمزســ ةالــسيد - ١٣

أن تتـــوىل املـــر أة مـــسؤولية تربيـــة البنـــات وأن يتـــوىل الرجـــل 
بنـت أن   ويبدو أن مثة مشكلة كـبرية لل      . مسؤولية تربية األوالد  

ــدخل قطاعــات مل تكــن تقليــدياًّ مرتبطــة بــاملرأة إذا كانــت        ت
وســيكون مــن الطريــف أنــت نعــرف  . متــأثرة بأمهــا ال بأبيهــا 

كيف ختطط احلكومة ملنع هذا الفـصل النمطـي بـني اجلنـسني،             
ألن من املهم أن يشترك الوالـدان يف تربيـة أطفاهلمـا وأن يتـأثر         

أن  املفيــد أيــضاً  وســيكون مــن . األطفــال بالوالــدين كليهمــا  
كيف ميكن للحكومة أن تغري املنهاج الدراسـي ملعاجلـة          نعرف  

 .هذا الشكل من الفصل النمطي
سأل كيـف تنـوي احلكومـة حتقيـق         : فلينترمانالسيد   - ١٤

ــة      ــة لأللفي ــداف اإلمنائي ــاً لأله ــع وفق ــدائي للجمي ــيم االبت  .التعل
هــوم ينبغــي تقــدمي إيــضاح لكيفيــة تغــيري احلكومــة ملفقــال إنــه و

وأشــار إىل أن لفقــرة . كــون املــرأة مــسؤولة عــن تعلــيم البنــات
 مــن التقريــر األويل والتقريــر الــدوري الثــاين تقــول إن      ٤-٨

لجنـة  ال تلقى مساواة يف املعاملة من قبـل         والبننيطلبات البنات   
ــه والوطنيـــة ل ــيةإعطـــاء لتوجيـ ــه ميكـــن  . املـــنح الدراسـ غـــري أنـ

 إمكانيـة اعتمـاد تـدابري       للحكومة، يف هذه احلالـة، أن تنظـر يف        
خاصــة مؤقتــة لكــي تــسهِّل علــى البنــات احلــصول علــى مــنح    

ــية ــر   . دراسـ ــن الطريـــف أن نعـــرف كيـــف تفكـ ــيكون مـ وسـ
 .احلكومة يف حتسني نسبة االلتحاق بالتعليم العايل



CEDAW/C/SR.790
 

4 07-36200 
 

قالت إنـه جيـب إعطـاء توضـيح ملـا إذا       : السيدة سايغا  - ١٥
أن يرسـال   بـ لـزم الوالـدين     كانت احلكومـة قـد سـنت تـشريعاً يُ         

 وإن كانــــت قــــد وضــــعت ،بناهتمــــا إىل املدرســــة االبتدائيــــة
وينبغـي تقـدمي    . عقوبات للوالدين اللذين ال ميتثالن هذا احلكم      

مزيد من املعلومات عن التزام الوالـدين بتعـويض املـدارس عـن             
كامــل تكلفــة تعلــيم البنــات الالئــي يتــزوجن وهــن مــا زلــن يف 

 .املدرسة
قالـــت إن مـــصري البنـــت  :)جـــرالني(عثمـــان  ةالـــسيد - ١٦

مرتبط مبصري أمها؛ وإن ختفيف عبء األعمـال املرتليـة وزيـادة       
االســتقالل املــايل للنــساء حيــرر البنــات بــدورهن مــن تــوقُّعهن    

نهن من الـذهاب إىل املدرسـة       املساعدة يف هذه األعمال، وميكِّ    
 .والبقاء فيها

علـيم  قالت إن احلق يف الت     :)النيجر(غويزو  يماالسيدة   - ١٧
مكرَّس يف الدستور وإن للبنات واألوالد حقاًّ يف التعلـيم علـى            

ــانون  غـــري أن عوامـــل اقتـــصادية  . قـــدم املـــساواة مبوجـــب القـ
ــات      ــاق البنـ ــع دون التحـ ــول يف الواقـ ــة حتـ ــة وثقافيـ واجتماعيـ

 وتــدريب املعلمــني وجيــب بنــاء مزيــد مــن املــدارس . باملدرســة
د الـذين هـم يف      لضمان وجود أماكن كافية جلميع أطفـال البلـ        

ــة  ويف النيجــر، حيــث كثافــة الــسكان  . ســن الدراســة االبتدائي
فــوق مــساحات شاســعة، جيــب أن منتــشرون قليلــة والــسكان 

تؤخذ يف االعتبار عوامـل جغرافيـة مثـل بعـد املدرسـة وحاجـة               
وأضـافت  . األطفال إىل املشي مـسافات طويلـة للوصـول إليهـا          

ن تــوفري املــاء يف أن مــن شــأن أنــشطة إمنائيــة مثــل تــوفري أمــاك  
القرى واملشاريع املدرة للدخل أن تعفـي البنـات مـن واجبـات             

 إىل األطفـال الــصغار وجلــب املــاء بكالعنايــة (األعمـال املرتليــة  
فيتمكَّنَّ مـن الـذهاب إىل املدرسـة، وإن بـرامج التعلـيم           ) البيت

ــات  ــي ختلَّ  اخلــاص للبن ــات الالئ ــساعد البن ــن يف دراســتهن،   ت ف
 .بقائهن يف املدرسةوهذا يساعد على 

  التربيــة والتعلــيم قــد وضــعت كتابــاً وقالــت إن وزارة - ١٨
ــسانية والقوالــب     ــة النظــرة اجلن ــاًّ إلرشــاد املعلمــني يف إزال دليلي
النمطية من الكتب الدراسية، ومن شأن هـذا أن يـساعد علـى             

ــيم يف اجملتمــع    ــع ترســيخ تلــك الق ــستقبل أن  . من وينبغــي يف امل
 ٢٠٠٠ففـي عـام     . يم البنـات يف احلـسبان     تأخذ امليزانيـات تعلـ    

 يف املائــة؛ ٢٩,٢كانــت نــسبة البنــات امللتحقــات باملــدارس     
 وإن .٢٠٠٧ يف املائــة يف عــام ٣٤وارتفعــت هــذه النــسبة إىل 

احلكومــة تبــذل كــل جهــد ممكــن لبلــوغ هــدف املــساواة بــني   
 حبلــول عــام  اجلنــسني يف عــدد امللحقــني باملــدارس االبتدائيــة    

 . املوارد، رغم ندرة٢٠١٥
وأضــافت أن الوالــدين اللــذين ال يرســالن بناهتمــا إىل   - ١٩

وإمنـا أُنـشئ نظـام      . املدرسة بسبب الفقر ال يعاقبان على ذلـك       
 األسـرة الـيت ترسـل بناهتـا إىل املدرسـة للحـصول           يؤهـل  حوافز

 يف املدارس الثانوية قليلـة    وإن أعداد البنات  . على ائتمان صغري  
تقــــدن إىل املــــؤهالت األكادمييــــة ألن كــــثرياً مــــن البنــــات يف

ولــن ترتفــع أعــداهن حــىت يتحــسن مــستوى التعلــيم . لــدخوهلا
 .االبتدائي للبنات

 
  ١١املادة 
ســألت إن كانــت مراجعــة القــوانني    : بــاِتنالــسيدة  - ٢٠

واللوائح اليت تقوم بإجرائها وزارة العدل تشمل أيـضاً اللـوائح           
تـسم بـالتمييز   تح الـيت   العامة للخدمة املدنية، مبا يف ذلـك اللـوائ        

ضد املرأة يف جماالت حالة الزواج، وإجـازة األمومـة والفوائـد            
وأضــافت أهنــا تــود أن تــسمع املزيــد مــن املعلومــات . األخــرى

عــن جهــود احلكومــة الراميــة إىل تنفيــذ قــانون العمــل وتــدابري   
وأخرياً قالـت إنـه يلـزم تقـدمي مزيـد           . تعزيز دور مفتشي العمل   

الفرص والقيود وأي فوائـد اجتماعيـة تقـدَّم     من املعلومات عن    
 .إىل النساء العامالت يف القطاع غري النظامي

ا تـود أن تعـرف      قالـت إهنـ   : هـالربين كَـداري   السيدة   - ٢١
شــيئاً عــن أي حــاالت حمــددة فُــِصلَت فيهــا امــرأة حامــل مــن    
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وقالـت إن   . عملها وإن كانت قد ُدِفع هلا راتب إجـازة أمومـة          
 مـن التقريـر     ٣-٢-٩الوارد ذكـره يف الفقـرة        ليالً،منع العمل   

، يناقض االتفاقية؛ وتـساءلت إن كانـت توجـد خطـط إللغائـه            
 وإهنـا ترحـب   .وإن كان ينطبق علـى القطـاعني اخلـاص والعـام          

 .أي بيانات عن النساء العامالت يف القطاع احلكوميبأيضاً 
قال إن حق العمـل مكـرس       ): النيجر (السيد َمَحماين  - ٢٢

ومــع أنــه ال يتنــاقض أي مــن أحكامــه مــع املــادة  . وريف الدســت
 من االتفاقية، ميكن لتفـسريها أن يـضع النـساء يف ظـروف        ١١

ل املرأة أمام قـاضٍ، مـثالً، إلثبـات         مثُفاملطلب أن تَ  . غري مواتية 
ة أسرهتا لكي تتلقى فوائد عائلية مل ُيقَصد به منعهـا           بَّأهنا هي رَ  

لــها عبئــاً غــري مــساوٍ لعــبء مــن تلقّــي هــذه الفوائــد، لكنــه حيمِّ
ويف نظام اخلدمـة املدنيـة الـذي أُدِخـلَ عليـه اإلصـالح              . الرجل

واعتمده جملس الـوزراء بالفعـل، وسـوف يقـدَّم إىل الربملـان يف       
املـــستقبل القريـــب، أُعيـــدت صـــياغة الفـــرع املتعلـــق بالفوائـــد 

وأشـار إىل أن منظمـة العمـل        . العائلية إلزالة هـذا املطلـب منـه       
 لتكييفـه    تساعد، هـي أيـضاً، يف مراجعـة قـانون العمـل            الدولية

مع البيئـة اجلديـدة، الـيت ُيحـَسُب فيهـا حـساب لكـل فـرد ذي             
  .قيمة يف قوة العمل

ــذين     - ٢٣ ــال إن الـ ــل، قـ ــانون العمـ ــذ قـ ــق بتنفيـ ــا يتعلـ فيمـ
كـل إقلـيم مـن       ويوجـد يف  . ينتهكون القـانون يعـاقبون مبوجبـه      
ري عمليـات تفتـيش منتظمـة       أقاليم البلد الثمانية دائرة عمل جت     

وأضــاف أن حــاالت التــأخر يف دفــع  . لرصــد التقيُّــد بالقــانون
املعاشـــات التقاعديـــة مـــن صـــندوق التقاعـــد الـــوطين حـــدثت 
بسبب مشاكل يف إدارة الصندوق وال تقوم على أسـاس نـوع            

 وإن الوصول إىل الفوائد االجتماعية والتأمني الصحي         .اجلنس
عــاملني يف اخلدمــة املدنيــة ســينفذ  علــى قــدم املــساواة جلميــع ال 

 .قريباً
قالــت إن فــصل املــرأة مــن  ):النيجــر (عثمــان ةالــسيد - ٢٤

ــهاك فاضــح لقــانون العمــل      العمــل وهــي يف إجــازة أمومــة انت

على حدِّ علمهـا إال     ذلك   وإن مل حيدث     ؛وميكن احملاكمة عليه  
 .يف حاالت معزولة وقُدمت شكاوى بسببه

 
  ١٢املادة 
التقريـر رسـم صـورة قامتـة         إن   ت قالـ  :يمنتـل ب ةالسيد - ٢٥

إلمكانيات الوصول إىل العناية الصحية وسألت إن كانت قـد          
. ُوضعت أي خطط لتوفري العناية للنساء املسنات أو املعوقـات         

وطلبت أيضاً توضـيحاً بـشأن الوظـائف البديلـة للنـساء الالئـي         
 .ميارسن تشويه العضو التناسلي لألنثى

ــسيد – ٢٦ ــام ةال ــذ    : ديري ــزمين لتنفي ســألت عــن اإلطــار ال
ــة  ــصحة اإلجنابيـ ــانون الـ ــاالت   .قـ ــاض حـ ــق باخنفـ ــا يتعلـ  وفيمـ

إن كانت مثـة    استعمال موانع احلمل، قالت إهنا تود أن تعرف         
أي نتــائج لتوزيــع موانــع احلمــل باجملــان وإن كانــت مثــة موانــع 

 .ثقافية الستعماهلا
ات عـن   وقالت إنه يلزم أيضاً تقـدمي مزيـد مـن املعلومـ            - ٢٧

كيفية تلبية االحتياجـات الـصحية للـشباب، ال سـيما يف ضـوء       
ــزواج املبكــر لارتفــاع معــدل حــاالت احلمــل    . لمراهقــات وال

ويلــزم أيــضاً تــوفري بيانــات عــن عــدد حــاالت ناســور الــوالدة   
وتــود أن  . وإمكانيــات احلــصول علــى املعاجلــة عنــد احلاجــة      

ــدِّ   ــانون املعـ ــسن القـ ــزمين لـ ــار الـ ــسن تعـــرف اإلطـ األدىن ل للـ
للزواج، وإن كانت مثة إمكانية لعودة البنـات الالئـي ُيخـَرجن            

 .من املدرسة إىل النظام التعليمي

ه ال ُينـسى أحـد أو   قالت إنـ   :)النيجر(عثمان  السيدة   - ٢٨
ــري  ــع النيجـ ــل  .ُيَهمَّـــش يف اجملتمـ ــضاُمن والعمـ  وإن وزارة التـ

وإن . االجتمــاعي تعــاجل احلاجــات احملــددة للمــسّنني واملعــوقني 
 . للمعوقنياحلكومة وقعت اتفاقية األمم املتحدة

قالـت إن حكومتــها تعلــم أن تـشويه العــضو التناســلي    - ٢٩
لألنثى ما زال حيدث، لكن سياستها تقوم على عـدم التـسامح            

 آخـر األرقـام اخنفاضـاً       تبـيِّنُ و. مع هذه املمارسة على اإلطالق    
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ــاالت   ــذه احلـ ــدد هـ ــشاط مـــع    . يف عـ ــل بنـ وإن وزارهتـــا تعمـ
ــة علــى رفــع مــستوى الــوعي وإعــادة     املنظمــات غــري احلكومي
ــارات      ــى مهـ ــهن علـ ــل وتدريبـ ــذا العمـ ــات هلـ ــل املمارسـ تأهيـ

ــدة ــشاكل    . جدي ــة بامل ــذها اآلن للتوعي ــرامج جيــري تنفي ــة ب ومث
ــر   ــالزواج املبكـ ــة بـ ــة  . املرتبطـ ــدم احلكومـ ــساء  وتقـ ــة للنـ عنايـ
  .املصابات بناسور الوالدة

خطــة التنميــة قالــت إن  :)النيجــر( الــدكتورة موســى - ٣٠
 قد مكََّنت احلكومة من تنفيـذ       ٢٠٠٠-١٩٩٤الصحية للفترة   

ــادئ      ــاد مبـ ــصحة واعتمـ ــشأن الـ ــة بـ ــة طموحـ ــة قطاعيـ سياسـ
توجيهيــة اســتراتيجية للقــرن احلــادي والعــشرين، هتــدف إىل      

وتــسعى اخلطــة إىل ختفــيض . يــة لأللفيــةحتقيــق األهــداف اإلمنائ
 بزيــادة إمكانيــات نــسبة وفيــات األمهــات والرُّضَّــع واألطفــال 

احلصول على خدمات صحية جيدة، وحتسني أنـشطة الـصحة          
ــصحي   ــاع الــ ــة يف القطــ ــز الالمركزيــ ــة، وتعزيــ وإن . اإلجنابيــ

حكومتـــها تبـــذل قـــصارى جهـــدها للوصـــول إىل اجملتمعـــات  
اطق الريفيــة، بواســطة زيــادة املــشاركة احملليــة، ال ســيما يف املنــ

ــة    ــة يف الــسياسات الــصحية وحتــسني إدارة الــبىن التحتي اجملتمعي
وأضــافت أن اتــساع مــساحة النيجــر تــشكل  . لعنايــة الــصحية

حتديات خاصة لضمان كفاءة التغطية الصحية واحلصول علـى         
وقالــــت إن تنظــــيم األســــرة مــــن بــــني  . األدويــــة األساســــية
ــسية  ــات الرئي ــصحية األولوي ــة ال ــد خصــصت  .  خلطــة التنمي وق

احلكومــة أمــواالً لتوســيع التغطيــة مبوانــع احلمــل مــن النــسبة        
 يف املائـــة ١٥ يف املائـــة إىل ٨,٢الراهنـــة الســـتخدامها البالغـــة 

ــام   ــول ع ــع     ،٢٠١٠حبل ــى مجي ــل عل ــع احلم ــدم موان ــي تق  وه
ويـذهب العـاملون يف العنايـة       . مستويات نظام العنايـة الـصحية     

 لتقدمي موانع احلمل وتقدمي العنايـة الـصحية       لقرىالصحية إىل ا  
ــدها   ــوالدة وبع ــل ال ــل قب ــاً   . للحوام ــة قانون واعتمــدت احلكوم

 اإلجنابية وهي تعمـل اآلن علـى صـياغة نـصوص            الصحةبشأن  
وأًجريت مـشاورات قبـل اعتمـاد القـانون         . إلنفاذ هذا القانون  

مـــع مجيـــع أصـــحاب املـــصلحة، ال ســـيما الزعمـــاء الـــدينيني،  

 ويكرس القـانون وصـول اجلميـع إىل         . يؤيدون القانون  ءوهؤال
الصحة اإلجنابية، ويعطي النساء حرية استخدام أكفـأ أسـاليب          

 مــن معاجلــة وســوف ميكِّــُن القــانون احلكومــة . تنظــيم األســرة
ارتفاع نـسبة الوفيـات     يف  مشكلة الزواج املبكر، الذي يساهم      

 لتحـسني العنايـة     وُتبـذَلُ جهـود أيـضاً     . املتعلقة حباالت الـوالدة   
ــة      ــة طبي ــا يف ذلــك تقــدمي عناي ــوالدة، مب ــساء يف حــاالت ال بالن

لنـساء  لوميكـن   . لنساء الالئـي يلـدن بعمليـة قيـصرية         ا ىلإجمانية  
أيضاً احلصول علـى العنايـة الطبيـة اجملانيـة لألطفـال الـذين هـم                

 .اء اإلقليم الوطينحندون سن اخلامسة يف كل أ
 
  ١٤ و١٣ دتاناملا
قالت إنه ُيستفاد من تقرير ُنشر مؤخراً        :باِتندة  السي - ٣١

ون ا يف املائة من الـسكان يعـ       ٣٢أن فقدان األمن الغذائي ترك      
 يف املائــة مــن األطفــال الــذين هــم ٤٠مــن ســوء التغذيــة، وأن 

ــاً   واستــشهدت . دون ســن اخلامــسة يعــانون ســوَء تغذيــة مزمن
ــذائي      ــد أن األمــن الغ ــضاً بتقــارير تفي ــسبٌددََّهــُمأي ب حتريــر  ب

اعية، وخبصخـصة الوكـاالت واخلـدمات الزراعيـة         رالتجارة الز 
ــة  ــة للدولـ ــت    .اململوكـ ــرف إن كانـ ــود أن تعـ ــا تـ ــت إهنـ  وقالـ

احلكومــة قــد قــدَّرت آثــار هــذا التحريــر علــى احلــصول علــى    
ويلــزم احلــصول علــى . الغــذاء ومتتُّــع نــساء الريــف حبــق العمــل

 ساء الريـف  معلومات عن اجلهود الرامية إىل ضمان مشاركة ن       
ومن املفيد احلصول على بيانات عـن       . يف املفاوضات التجارية  

عن سـهولة حـصوهلن     ،  عدد النساء الالئي استفدن من قروض     
 وليس من الواضح إن كُنَّ قد احـتجن إىل  .على هذه القروض  

وقالـت إهنـا سـتقدِّر إعطاءهـا        . تقدمي ضـمانات هلـذه القـروض      
مـة النـساء العـامالت يف       معلومات عن اجلهـود الـيت ُبـِذلَت إلقا        

ــسري    القطــاع غــري النظــامي  ــة لتي صــالت مــع املؤســسات املالي
 .حصوهلن على االئتمان

قالـت إن نـساء النيجـر يف حاجـة ماسـة             :تانالسيدة   - ٣٢
وهــي تـود أن تعــرف إن كـان قــد   . إىل شـبكة أمــان اجتمـاعي  
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اتُِّخذَ أي إجراء لتوفري ضـمان اجتمـاعي لألشـخاص القـاطنني            
وسيكون من املفيـد معرفـة   . طق الريفية، ال سيما النساءيف املنا 

 أي خطط لتـشجيع النـساء علـى اسـتخدام تكنولوجيـا زراعيـة         
. جديدة أو تقدمي أموال للنساء الالئي حيـاولن أن يفعلـن ذلـك            

ــات     ــساء الريفي ــيم الن ــة جهــود لتعل عــن  وســألت إن كانــت مث
عونـة  مليف امتالك األرض مبوجب القانون، وأي ُسُبلٍ ل       حقهن  

ــوق      ــذه احلقـ ــة هـ ــسن ممارسـ ــي يلتمـ ــساء الالئـ ــة للنـ  .القانونيـ
ونيا، وهــو املــصرف اوتــساءلت عــن الوضــع الــراهن لبنــك َســّر

النــسائي املــشار إليــه يف الــردود علــى قائمــة املــسائل، وأنــواع   
ــشطة الــيت ميكــن أن متــوَّ   ــزم تقــدمي  . ل مــن هــذا البنــك األن ويل

جيع القيــادات تفاصــيل جلهــوده الراميــة إىل إنــشاء شــبكة لتــش 
 .النسائية

ســألت مــا هــي إمكانيــات الرجــوع : الــسيدة ديريــام - ٣٣
 وتـودُّ .  العـدل  ُتمنع من الوصـول إىل    املتاحة للمرأة الريفية اليت     

أن حتـصل علــى معلومــات عــن كيفيــة رصــد الــسياسة الوطنيــة  
وأشـارت إىل   . للنهوض باملرأة وعن نطـاق برنـامج حمـو األميـة          

دة من العوائـق الـيت حتـول دون ممارسـة            التقرير قال إن واح    نأ
املرأة حلقوقها ممارسة تامة هـي وجـود القـانون العـريف والـديين            

وإن الوفــد قــد قــال أيــضاً إنــه جيــري اآلن حتقيــق . واملــدين معــاً
 غـري أنـه يلـزم تقـدمي توضـيح للوضـع القـائم علـى أرض                  .تقدُّم

ــع ــدد    .  الواقـ ــن عـ ــات عـ ــى بيانـ ــصل علـ ــساعد أن حتـ ــا يـ وممـ
. ص الــذين يلتمــسون العــدل موجــب القــانون العــريف  األشــخا

وحثَّت الوفد على مجع هذه البيانات وتقـسيمها حبـسب نـوع            
 .اجلنس، ال سيما يف املناطق الريفية

عــدة تــدابري قــد قالــت إن : )النيجــر (عثمــانالــسيدة  - ٣٤
وقالـت  . اتُِّخذَت لـتمكني النـساء مـن احلـصول علـى االئتمـان            

ــد  ــاء الـ ــاً لرؤسـ ــؤخراً يف  إن اجتماعـ ــد مـ ــات عقـ ول واحلكومـ
مــاكو وراجــع أســعار الفائــدة املــصرفية وسياســات القــروض  با

وتوجـد أيـضاً    . انيات حصول النساء على االئتمـان     لتيسري إمك 

ــة متــول أنــشطة النــساء  مجعيــات وذكــرت علــى .  فائــدة متبادل
 .وجه اخلصوص برنامج رئيس اجلمهورية

 حيـصلن بـصورة     قال إن النساء   ):النيجر (آَدماالسيد   - ٣٥
 .متزايدة على ملكية األرض

 حمـاكم القـانون     أماموقال إن معظم املنازعات ُتَسّوى       - ٣٦
ويف هذه احلاالت ينص القـانون علـى أن العـدل يقـدم             . العريف
غري أن القضايا احلقوقية رمبا تنطوي على تكـاليف ممـا           . باجملان

ن يف وُينظَــُر اآل. قـد خيلــق عوائــق ماليــة للحـصول علــى العــدل  
ويف . إمكانية توفري املساعدة القانونية باجملان يف هـذه احلـاالت         

الوقت ذاته، ُتقدَُّم مساعدة قانونية اآلن من قبل منظمات غـري           
عـالوةً علـى ذلـك، نظََّـَم        . حكومية يف شـكل عيـادات قانونيـة       

، أو قوافل مستشارين للـدفاع، تـسافر     "قوافل دفاعية "امون  حملا
ــد  ــسِّر   يف خمتلــف أحنــاء البل ــة باجملــان وُتَي  لتقــدمي مــشورة قانوني

 .إمكانيات احلصول على العدل
ــاينالـــسيد  - ٣٧ ــة  ): النيجـــر (َمَحمـ قـــال إن مـــسألة ملكيـ

األرض يف بلده ويف أماكن أخرى من إفريقيـا مـسألة حـساسة        
ــال لـــألرض   ــة الرجـ ــة، حـــىت ملكيـ ــانون الريـــف . للغايـ وإن قـ

ألرض، ُيّنفََّـــذُ اجلديــد، الـــذي أعطـــى املـــرأة احلـــق يف ملكيـــة ا 
غـري أن فعاليـة هـذه اللجـان     . بواسـطة جلـان أرض ريفيـة حمليـة    

حمدودة، ألهنا تدار من قبل موظفني مـدنيني ال يكونـون دائمـاً             
 ومع ذلك، توجد جهـود جاريـة      . على معرفة باألوضاع احمللية   

لضمان إدارة األرض إدارة تقوم على اجملتمع احمللي، متـار سـها        
 .دداً حمدداً من النساء املنتخباتجملس قروية تشمل ع

قــال إن احلكومــة أنــشأت جلنــة بالتعــاون مــع شــركاء   - ٣٨
ــسألة      ــر يف مـ ــال، للنظـ ــات عمـ ــهم نقابـ ــن بينـ ــاعيني، مـ اجتمـ

 وستقدم اللجنة اقتراحات إىل احلكومـة    .احلصول على إسكان  
 .لتشجيع توفري مساكن جيدة يف كل أحناء النيجر

مــة نظــام تــأمني صــحي وقــال إن حكومتــه ختطــط إلقا - ٣٩
من شأنه، على وجه اخلصوص، أن يـساعد اجملتمعـات الريفيـة            
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 وهي تعلق أمهية كـبرية علـى      . على احلصول على العناية الطبية    
ــضاً يف      ــة أيـ ــات احملليـ ــدم اجملتمعـ ــشتركة، ختـ ــق مـ ــشاء مرافـ إنـ

توقـع  وُي. قطاعات أخرى دون متييـز علـى أسـاس نـوع اجلـنس            
لـسلطة علـى تـوفري اخلـدمات     ا ختطط لـه احلكومـة مـن نقـل ا     مم

ــصحة إىل القــرى    ــيم وال ــاء والتعل ــؤدي إىل األساســية كامل أن ي
هــذه اخلــدمات وحتــسني إمكانيــات الوصــول للرجــال   حتــسني 

وفيمـا يتعلـق بالـضمان االجتمـاعي،        . والنساء على حـدِّ سـواء     
يتوىل الصندوق الـوطين للـضمان االجتمـاعي مـسؤولية توزيـع            

 وإن اجلهود مبذولـة اآلن باالشـتراك        .مجيعي العالوات العائلية  
مـــع املـــؤمتر اإلفريقـــي للـــضمان االجتمـــاعي والبنـــك الـــدويل   

 .لتحسني هذه العالوات
ــسو  - ٤٠ ــسيدة هاب ــد   ): النيجــر (ال ــها ق ــت إن حكومت قال

لفقـر يف املنـاطق الريفيـة، موجهـة         اشنت محلة خاصة ملكافحـة      
لعـبء  تسعى إىل ختفيف ابصورة رئيسية إىل النساء والشباب،    

ــة األساســية      ــبىن التحتي ــشاء ال ــات بإن ــساء الريفي املــرتيل عــن الن
وقـد مكََّنـت احلملـة حـىت        .  وتشجيع األنـشطة املـدرة للـدخل      

 إفريقـي علـى شـكل       ك مليـار فرنـ    ١,٨اآلن من منح أكثر من      
ــر مــن     ــع أكث ــسائية وتوزي ــروض جملموعــات ن ــرة ٢ ٠٠٠ق  بق

ب حلوب على نساء ريفيـات، وكهربـة قـرى، وكـذلك تـدري            
وقد أدخلـت هـذه التـدابري،    . شبان وفتيات وإجياد وظائف هلم 

الـيت جـاءت كلــها نتيجـة ملبــادرة ديـون البلــدان الفقـرية املثقلــة      
 .بالديون، حتسيناً كبرياً على حياة النساء الريفيات

قالت إن الوصـول إىل      :)النيجر( السيدة عبد الرمحن   - ٤١
 يف املنــاطق تكنولوجيــات املعلومــات واالتــصال اجلديــدة حــىت 

. الريفية حمدود إىل درجـة مـا، بـالنظر إىل مـستوى تنميـة البلـد               
ومــع ذلــك، ميــول مــصرف التنميــة اإلفريقــي مــشروعاً متعــدد   
وسائط اإلعالم من شأنه حتسني إمكانيات وصـول النـساء إىل           

ــات ــذه التكنولوجيـ ــول إىل  . هـ ــات الوصـ وأضـــاف إن إمكانيـ
طة أن يقـدم الطالـب      االئتمان مفتوحة للجميع يف النيجـر شـري       

ونظراً إىل أنه ال توجد لـدى نـساء الريـف    . الضمانات الالزمة 

 ضمانات للحصول على قـروض، أنـشأت احلكومـة       بوجه عام 
احلملة اخلاصـة ملكافحـة الفقـر، الـيت تـضمن ائتمانـات بأسـعار         

ومـع أنـه مل يـتم       . دمي ضـمانات  قـ فائدة منخفـضة للغايـة دون ت      
ن العمل جـارٍ يف إنـشائه علـى    بعد تشغيل مصرف سّراونية، فإ   

 .قدم وساق
 

   ١٦ و١٥املادتان 
ــسيدة  - ٤٢ ــوبالـ ــديلني قالـــت إن  ):زرداين-بلميهـ التعـ

. اهليكليني يف النيجر قد أوجدا عقبات كبرية لتمويل املـشاريع         
وبغــض النظــر عــن التقــدُّم الــذي أُحــرز يف تعزيــز املــساواة بــني 

ملـرأة مقيـدة يف     اجلنسني يف جماالت عديدة، مـا زالـت حقـوق ا          
لذلك حثـت الوفـد علـى تركيـز جهـوده علـى             . حياهتا اخلاصة 

ــرأة   ــاألحوال الشخــصية للم ــهوض ب ــى وجــه   . الن ودعــت، عل
ــوال      ــشأن األحــ ــدَّل بــ ــشريع املعــ ــذ التــ ــصوص، إىل تنفيــ اخلــ

 مــن الــردود علــى ٣١الــسؤال رقــمالشخــصية املــشار إليهــا يف 
ط أن قائمــة املــسائل، الــذي حــدد أن العــادات ال ينبغــي فقــ      

تكون متفقـة مـع القـانون والنظـام العـام، وإمنـا جيـب أيـضاً أن                  
 .تتفق مع االتفاقيات اليت تكون النيجر طرفاً فيها

 قالــت إن عــدم التوافــق يف الــرأي لــدى :الــسيدة تــان - ٤٣
الزعماء الدينيني علـى مـسودة قـانون األسـرة، الـذي قُـِصَد بـه                

رأة، يشكل عقبـة    معاجلة كثري من أوجه التفاوت اليت تواجه امل       
وتــود هــي أن تعلــم طبيعــة االعتراضــات . كــبرية أمــام اعتمــاده

ــستقبل القريـــب    ــاده يف املـ ــاالت اعتمـ ــانون واحتمـ ــى القـ . علـ
وقالت إنه ليس مـن الواضـح أيٌّ مـن أنـواع القـوانني املختلفـة                

 هـــو الـــذي – القـــانون العـــريف، أو الدســـتور، أو االتفاقيـــة –
وأشـارت إىل أن األم، يف      . نييسود عندما حيدث تنازع القـوان     

معظم العادات، هي اليت ُتمنح حضانة أطفاهلا حىت يـصلوا إىل           
، وتـساءلت إن كـان   حىت الزواج للبنـات سن البلوغ لألوالد و   

ذلــك يــشري إىل حــضانة األطفــال بعــد الطــالق أم إىل حقــوق   
وتـود أيـضاً أن تعـرف كيـف تـستطيع           . الوالدين على أبنائهمـا   
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ملساعدة يف قـضايا الطـالق عنـدما ُتحـرم مـن            املرأة أن تلتمس ا   
بفـسخ  وأشارت مع القلق إىل قـضايا الطـالق         . حضانة أطفاهلا 

الزواج، حيث حيـق للـزوج فقـط أن ينـهي الـزواج مبفـرده وال                
وســـألت إن كانـــت املـــرأة . يلزمـــه إبـــداء أي أســـباب لـــذلك

واألطفال يف هذه احلالة حيصلون على نفقة من الرجـل املعـين،            
كن هلم احلق يف النفقـة، مـا إذا كانـت الدولـة تتكفـل               وإن مل ي  

وإذ أشــارت أيــضاً إىل أن كــثرياً مــن . برعايــة املــرأة واألطفــال
األشخاص يف النيجر ال يعرفون أن علـيهم تـسجيل زواجهـم،            
ــذَت         ــيت اتُِّخ ــوات ال ــي اخلط ــا ه ــرف م ــود أن تع ــا ت ــت إهن قال

 . لتشجيع تسجيل الزواج
 العقــد املاضــي كــان  قــال إن :)النيجــر (أبــاين الــسيد - ٤٤

صعباً على بلده، الـذي عـاد إىل الـسلم واالسـتقرار ألول مـرة               
ــة املــوارد املرتبطــة    . ١٩٩٩بعــد عــام   ومــن ســوء احلــظ أن قل

بــرداءة املنــاخ وزحــف التـــصحر تركــت أثــراً يف القطاعـــات      
 .االجتماعية

ــا إذا كانـــت املـــرأة    - ٤٥ ــئلة حـــول مـ وفيمـــا يتعلـــق باألسـ
عيمــاً تقليــدياًّ، قــال إن العــادات احملليــة ال تــستطيع أن تكــون ز

وإن احلقيقة الوطنية الراهنـة   . ُتَغيَّر بأوامر من القمة إىل القاعدة     
 .ال تسمح باعتماد تشريع ميكن املرأة من تشغل هذا املنصب

، رداًّ علــى أســئلة حــول قــال ):النيجــر ( آَدمــاالــسيد - ٤٦
ــادة  ــة ا ١٦املـ ــصكوك الدوليـ ــة والـ ــرى ذات ، إن االتفاقيـ ألخـ

ويف . مكانة دستورية، تليها القوانني احملليـة، مث القـانون العـريف          
  .ق هذا الترتيببَّطَحالة تنازع القوانني ُي

وقـال إن آثــار فـسخ الــزواج مثــار قلـق كــبري وحيــدث     - ٤٧
، لكـن توجـد قـوانني دينيـة صـارمة حتكـم        سوء تصرُّف أحيانـاً   

س معروفــاً جيــداً، والقــانون يف هــذا اجملــال لــي. هــذه املمارســة
وإن معظم القضاة يف احملـاكم املتعلقـة بـأمور الـزواج يفتقـرون              

ويلــزم القــضاة أن . إىل اخلــربة، ممــا يــؤدي إىل وقــوع مــشاكل 
 .يفهموا َدورهم كمصلحني يف هذه القضايا

 احلوار مـع اللجنـة       قالت إن  :)النيجر (عثمانالسيدة   - ٤٨
 للمــسائل الــيت تــؤثر يف  تفهُّــم أكــربكــان قَيِّمــاً جــداًّ وأدى إىل

 .املرأة واجملاالت اليت حتتاج إىل حتسني
أثنــت علــى حكومــة النيجــر ملــا أبدتــه مــن   : الرئيــسة - ٤٩

. اإلرادة السياسية للتصديق على الربوتوكول امللحق باالتفاقيـة       
ــق       ــسمح بتطبي ــا، لكــي ت ــع حتفظاهت ــى ســحب مجي وحثــت عل

 .االتفاقية تطبيقاً تاماًّ
 .٤٠/١٧اعة رفعت اجللسة الس 

 


