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 اللجنة املعنية بالقضاء على التمييز ضد املرأة
 الدورة الثامنة والثالثون

   ٢٠٠٧يونيه / حزيران١ - مايو/ أيار١٤
 النيجر :التعليقات اخلتامية للجنة املعنية بالقضاء على التمييز ضد املرأة  

 
ــرين األويل     - ١ ــامع للتقريــ ــدوري اجلــ ــر الــ ــة يف التقريــ ــرت اللجنــ ــر  نظــ ــاين للنيجــ  والثــ
)CEDAW/C/NER/1-2 ( ــايو / أيــــار٢٩ املعقــــودتني يف ٧٩١ و٧٩٠يف جلــــستيها  ٢٠٠٧مــ
قائمــة بالقــضايا  CEDAW/C/NER/Q/2وتــرد يف الوثيقــة  ).791  وCEDAW/C/SR.790 انظــر(

 /CEDAW/Cةــــي الوثيقــــر فــــرد ردود النيجــــن تــــي حيــــ ف،ارهتا اللجنــةـي أثــــــة التــــواألسئل

NER/Q/2/Add.1. 
 

 مةمقد  
تــثين اللجنــة علــى الدولــة الطــرف النــضمامها إىل اتفاقيــة القــضاء علــى مجيـــع أشــكال   - ٢

تقريرهــا الــدوري اجلــامع  لتقــدميها وتعــرب عــن تقــديرها للدولــة الطــرف   .التمييــز ضــد املــرأة 
لالسترشـاد  تقيدت فيه باملبـادئ التوجيهيـة الـيت وضـعتها اللجنـة             الذي   والثاين   للتقريرين األويل 

إعــداد التقــارير، وتعــرب يف الوقــت نفــسه عــن أســفها لتــأخر تقــدمي هــذا التقريــر عــن      هبــا يف 
صـادقة عـن وضـع املـرأة والعراقيـل الـيت            قـدم صـورة     ودة التقرير الـذي     جباللجنة   وتنوه   .موعده

وتثين اللجنة علـى الدولـة الطـرف للـردود اخلطيـة علـى        .تعيق حتقيق املساواة بني املرأة والرجل
واألسئلة اليت أثارها الفريق العامل ملا قبل الـدورة وعلـى العـرض الـشفوي الـذي               قائمة القضايا   

تناول بالتفصيل التطـورات األخـرية فيمـا يتعلـق بتنفيـذ االتفاقيـة يف النيجـر، ولألجوبـة املقدمـة                     
 .على االستفسارات اليت أثارهتا اللجنة

املـسؤول  وى برئاسـة الـوزير   الدولة الطرف إلرساهلا وفدا رفيع املستعلى  اللجنة  ثينوت - ٣
النهوض بـاملرأة ومحايـة الطفـل، ضـم عـددا مـن املمـثلني مـن خمتلـف الـوزارات واملكاتـب،             عن  
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ــة  ــة الوطني ــامي  ،وعــضوا يف اجلمعي ــة ، ومــدعيا عامــا مــن حمكمــة االســتئناف يف ني  وممــثال للجن
اء الـذي   البنّـ وتعرب اللجنة عـن تقـديرها للحـوار     .الوطنية حلقوق اإلنسان واحلريات األساسية    

 .جرى بني الوفد وأعضاء اللجنة
) و(و  ) د(وحتيط اللجنة علما بالتحفظـات الـيت أبـدهتا الدولـة الطـرف علـى الفقـرتني                   - ٤

) هــ (و  ) ج (١ ات، والفقـر  ١٥ مـن املـادة      ٤، والفقـرة    ٥مـن املـادة     ) أ(، والفقـرة    ٢من املادة   
 . من االتفاقية١٦من املادة ) ز( و

 
 ابيةاجلوانب اإلجي  

تثين اللجنة على الدولة الطرف ملا أعربت عنه من التـزام وإرادة سياسـية للقـضاء علـى                   - ٥
وترحب مبختلف اإلصالحات القانونية والسياسات اهلادفة إىل القضاء علـى           .التمييز ضد املرأة  

 وترحــب بوجــه خــاص بالقــانون رقــم     .التمييــز ضــد املــرأة وتعزيــز املــساواة بــني اجلنــسني      
الذي ينص علـى إدخـال نظـام حلـصص املناصـب املخصـصة للنـساء يف هيئـات                    ٠٠٨-٢٠٠٠

 ذلــك ، مبــا يف٢٠٠٤ عـام  صـنع القــرار؛ واإلصـالحات الــيت أدخلــت علـى القــانون اجلنــائي يف   
؛ واعتمـاد سياسـة وطنيـة للنـهوض         تشويه األعضاء التناسلية لإلنـاث والـرق      األحكام اليت حتظر    

االقتـصادية والـسياسية والقانونيـة والثقافيـة؛ واعتمـاد قـانون            باملرأة تعاجل القـضايا االجتماعيـة و      
؛ وإعالن الوفد أنه جيري وضع اللمسات األخرية علـى سياسـة            ٢٠٠٦جنابية يف عام    الصحة اإل 

 . بني اجلنسنيةوطنية لتحقيق املساوا
ــذ      - ٦ ــة الطــرف لتحــسني تنفي ــة بالترتيبــات املؤســسية الــيت وضــعتها الدول وترحــب اللجن

 ومحايـة الطفـل؛ وتعـيني مستـشارين لـرئيس           ةة، مبا يف ذلك إنشاء وزارة للنـهوض بـاملرأ         االتفاقي
اجلمهورية ورئيس الوزراء معنيني بالـشؤون اجلنـسانية والتنميـة؛ وإنـشاء املعهـد الـوطين لرصـد                  
النــهوض بــاملرأة، إىل جانــب املعاهــد اإلقليميــة الثمانيــة واملعاهــد الــستة والــثالثني املنــشأة علــى   

 . احملافظات لرصد النهوض باملرأةمستوى
 يف  ةالتفاقيـ ل الربوتوكـول االختيـاري      ىلإوهتنئ اللجنة الدولـة الطـرف علـى االنـضمام            - ٧

مـايو  / مـن االتفاقيـة يف أيـار       ٢٠ من املـادة     ١ واملوافقة على تعديل الفقرة      ٢٠٠٤سبتمرب  /أيلول
 .، املتعلق مبوعد اجتماع اللجنة٢٠٠٢

 توصيات الرئيسية والالشواغل  
الدولة الطرف تنفيذ مجيع أحكام االتفاقيـة       أن من واجب    يف حني تشري اللجنة إىل       - ٨

 يف هـذه التعليقـات      الواردة ومستمر، فإهنا ترى أن الشواغل والتوصيات        هجيعلى حنو من  
 مـن اآلن وإىل    من الدولة الطرف أن توليها االهتمـام علـى سـبيل األولويـة               تقتضياخلتامية  
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ىل التركيـز  إوبنـاء عليـه، تـدعو اللجنـة الدولـة الطـرف        .تقرير الدوري املقبـل  تقدمي الحني
األنـشطة الـيت تـضطلع هبـا لتنفيـذ االتفاقيـة، وأن تعـرض يف تقريرهـا                   على هذه اجملاالت يف   

وتــدعو اللجنــة الدولــة الطــرف . الــدوري املقبــل مــا اختــذ مــن إجــراءات وحتقــق مــن نتــائج
تــصة وإىل الربملــان لــضمان    يــة إىل مجيــع الــوزارات املخ   تقــدمي هــذه التعليقــات اخلتام    إىل

 .الكامل تنفيذها
ــة الطــرف     - ٩ ــة اجلهــود الــيت تبــذهلا الدول  تنفيــذ أحكــام مــن أجــلويف حــني تقــدر اللجن

االتفاقية وترحب بتأكيد الدولة الطرف أهنا بصدد استعراض التحفظات علـى االتفاقيـة هبـدف               
ــالقلق إزاء اســـ   ــشعر بـ ــا تـ ــها، فإهنـ ــى  إزالتـ ــات علـ ــات الـــيت تـــشمل حتفظـ ــذه التحفظـ  تمرار هـ

، ١٥ مـــن املـــادة ٤فقـــرة ، وال٥مـــن املـــادة ) أ (ة، والفقـــر٢مـــن املـــادة ) و(و ) د(الفقـــرتني 
اه الدولـة   ــة انتب ــوتلفت اللجن  .ةــن االتفاقي ـ م ١٦ادة  ــن امل ــم) ز(و  ) هـ(و  ) ج( ١رات  ــوالفق

 تتعــارض مــع موضــوع االتفاقيــة وغرضــها  ١٦ و ٢الطــرف إىل أن التحفظــات علــى املــادتني  
قـوق اإلنـسان،    املتعلقـة حب  وتالحظ أن الدولة الطرف مل ُتبِد حتفظات على املعاهدات األخـرى            

 .اجلنسنوع اليت تتضمن مجيعها مبدأ املساواة بني املرأة والرجل وحظر التمييز بسبب 
ــى تــ    - ١٠ ــة الطــرف عل ــة الدول ــريةوحتــث اللجن ــا سريع وت يف سحب، لكــي تــ  جهوده

مـن  ) أ (ة، والفقـر ٢من املـادة  ) و(و ) د(حتفظاهتا على الفقرتني  ددة،  مدة زمنية حم   غضون
 مــــــن) ز(و ) هـــــــ(و ) ج (١، والفقــــــرات ١٥ مــــــن املــــــادة ٤، والفقــــــرة ٥ املــــــادة
 . من االتفاقية١٦املادة 
وتعــرب اللجنــة عــن القلــق لعــدم وجــود تعريــف واضــح للتمييــز ضــد املــرأة يف تــشريع  - ١١
 من االتفاقية اليت حتظر التمييز املباشر وغري املباشـر، وهـذا علـى              ١دولة الطرف، وفقا للمادة     ال

الــرغم مــن أن دســتور النيجــر يعلــن أن مجيــع املــواطنني سواســية دون متييــز بــسبب العــرق           
وتعرب اللجنة عن القلق إزاء التأخري يف التصديق على بروتوكول حقـوق             .و الدين أاجلنس   وأ

 . أفريقيا امللحق بامليثاق األفريقي حلقوق اإلنسان والشعوباملرأة يف
وتــشجع اللجنــة الدولــة الطــرف علــى تــضمني دســتورها أو التــشريعات املناســبة     - ١٢

 األخــرى تعريفــا للتمييــز ضــد املــرأة يــشمل التمييــز املباشــر وغــري املباشــر، متــشيا مــع            
 رأة والرجـــل، متـــشيا مـــع  حكامـــا بـــشأن املـــساواة بـــني املـــ    أ مـــن االتفاقيـــة، و ١املـــادة 
ملية التصديق على بعتعجيل العلى وحتث اللجنة الدولة الطرف  .من االتفاقية) أ (٢املادة 

 .بروتوكول حقوق املرأة يف أفريقيا امللحق بامليثاق األفريقي حلقوق اإلنسان والشعوب
 ضال عـن  فـ يساور اللجنـة القلـق مـن أن أحكـام االتفاقيـة والتوصـيات العامـة للجنـة،                   و - ١٣

ــة بقــدر كــاف، مبــا يف ذلــك لــدى القــضاة       ــة، ليــست معروف ــاري لالتفاقي الربوتوكــول االختي
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 ال حيـتكمن  النـساء  ألنكما يساور اللجنـة القلـق    . واحملامني واملدعني العامني والنساء أنفسهن
  ولكــون اجلهــاز القــضائي ال يطبقهــاالــدعاوى املتعلقــة بالــشؤون األســريةيف بعــد االتفاقيــة إىل 
بــسبب حمــدودة  التمييــز أمــام احملــاكم ىوا قــدرة النــساء علــى رفــع دعــألنواللجنــة قلقــة  .بعــد

املـساعدة  واالفتقـار إىل  املعلومـات عـن حقـوقهن    وافتقـارهن إىل  عوامل من قبيل الفقر واألميـة       
 .يف سعيهن للحصول على حقوقهن

 باالتفاقيـة   توعيـة إىل ال تدعو اللجنة الدولـة الطـرف إىل تكثيـف جهودهـا الراميـة              و - ١٤
وبالتوصيات العامة للجنة، وكذلك بالربوتوكول االختيـاري لالتفاقيـة، وإىل تنفيـذ بـرامج              
تدريب لفائدة املـدعني العـامني والقـضاة واحملـامني تـشمل مجيـع اجلوانـب ذات الـصلة مـن                     
 االتفاقية والربوتوكول االختيـاري لكـي ترسـخ يف البلـد ثقافـة قانونيـة تـدعم املـساواة بـني           

 املـساعدة وحتث اللجنة الدولة الطرف على تـوفري خـدمات    .اجلنسني وعدم التمييز بينهما
ــستهدف       ــانون ت ــام بالق ــادة اإلمل ــة وزي ــام حبمــالت مــستمرة للتوعي ــة وتوصــي بالقي القانوني

، وذلـك   رأةقـضايا املـ   املعنيـة ب  النساء، مبـن فـيهن نـساء الريـف، واملنظمـات غـري احلكوميـة                
ــساء   ــشجيع الن ــن ومتكلت ــهن م ــن     ين ــصاف املتاحــة م ــن اإلجــراءات وســبل االنت ــادة م  اإلف

وتطلـب اللجنـة إىل الدولـة الطـرف أن     . االنتهاكات اليت تطال حقوقهن مبوجـب االتفاقيـة   
 ،الريفيـة، يف الوصـول إىل القـضاء       ذلك املـرأة     اليت قد تواجهها املرأة، مبا يف     تزيل العقبات   

 الدويل من أجـل تنفيـذ هـذه التـدابري الـيت مـن        وتشجعها على التماس املساعدة من اجملتمع     
 .إىل العدالةبالفعل شأهنا أن تعزز وصول املرأة 

 التنقيحـات  هـا ويف حني تثمن اللجنة خمتلـف اإلصـالحات القانونيـة الـيت أجريـت، مبـا في          - ١٥
متيـز   الـيت ، فإهنا قلقة بشأن استمرار األحكام واألنظمة القانونية         اجلنائيقانون  الاليت أدخلت على    

ضد املرأة، ومنها قانون اجلنسية الذي ال يعطي نـساء النيجـر الالئـي يتـزوجن مـن أجانـب خيـار                 
 الذي ينظم أجور واستحقاقات املوظفني S/MFP/T-60منح جنسيتهن ألزواجهن؛ واملرسوم رقم 

  بعـض  العمـل يف   املـرأة مـن      ن شـأهنا حرمـان    احلكوميني؛ واألنظمـة العامـة للخدمـة املدنيـة الـيت مـ            
عدم االنتهاء بعد من صياغة مشروع قانون األسرة الـذي شـرع فيـه سـنة                لواللجنة قلقة    .اهليئات
 الـذي يـنظم جوانـب    ١١-٦٢ويساور اللجنة القلق من أنه بالرغم من أن القانون رقم            .١٩٧٦

من قانون األحوال الشخصية واألسرة استنادا إىل القواعد العرفية قد جرى تعديله، فإن القـوانني               
املمارسات العرفية املتسمة بـالتمييز ال تـزال تطبـق ضـد املـرأة، مبـا يف ذلـك يف جمـاالت الطـالق                  و

واللجنة قلقة أيضا بشأن األثر املناوئ علـى النـساء الـذي يتـسبب فيـه تطبيـق        .واحلضانة واإلرث
 .ن والعريف والديينثالثة مصادر قانون خمتلفة، وهي القوانني املدّو
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الــيت  لعمليـة إصــالح القـانون   عليـا لدولــة الطـرف إىل إعطـاء أولويــة   وتـدعو اللجنـة ا   - ١٦
وإىل العمل، دومنا إبطاء ويف حدود زمنية واضحة، على تعديل القوانني واألنظمـة  تضطلع هبا  

وتـدعو الدولـة الطـرف إىل مـضاعفة جهودهـا            .املتسمة بالتمييز وجعلها متوافقة مع االتفاقيـة      
يف كـوميني والربملـان والـرأي العـام بأمهيـة اإلصـالح التـشريعي          املـوظفني احل   توعيـة الرامية إىل   

وهــي تــشجع الدولــة الطــرف علــى زيــادة الــدعم   . قــانونمبوجــب الحتقيــق املــساواة للمــرأة  
شـراكات وتعـاون مـع اجملتمـع املـدين واملنظمـات النـسائية        إقامـة  إلصالح القـانون مـن خـالل       

وحتــث اللجنــة الدولــة الطــرف علــى مواءمــة    .وزعمــاء اجملتمعــات احملليــة والزعمــاء الــدينيني 
وتـدعو اللجنـة الدولـة الطـرف إىل          .قوانينها، املـدون والعـريف والـديين، مـع أحكـام االتفاقيـة            

، بـصيغته املعدلـة، وإدخـال مزيـد مـن التعـديالت حـسب              ١١-٦٢دراسة أثر تنفيذ القـانون      
وهـي حتـث     .ضـدها ومتيـز   ملرأة   بـا  الـيت تـضر   لقوانني واملمارسات العرفية    إلغاء ا احلاجة لكفالة   

ــة        ــل يتماشــى واالتفاقي ــشريع مماث ــانون األســرة أو ت ــشروع ق ــاد م ــى صــياغة واعتم ــى عل  عل
 .السرعة وجه
 راسـخة قوالـب منطيـة   ب ذكوريـة تقتـرن  ديولوجيـة  ي انتـشار إ إزاءويساور اللجنـة القلـق      - ١٧

 أيـضا مـن اسـتمرار       وهـي قلقـة    .بشأن أدوار ومسؤوليات النساء والرجـال يف األسـرة واجملتمـع          
 واملبكـر، وتـشويه     القـسري منـها الـزواج     وناوئـة،   الراسخة امل ثقافية  التقاليد  ال و املعايري والعادات 

 وتـشكل عقبـات    وتدمي العنف ضد املـرأة    ضد املرأة  اليت متيز  واهلجر،   لإلناثاألعضاء التناسلية   
 .عها حبقوق اإلنسان املكفولة هلاحقيقية أمام متت

لحيـاة  ل ديناميـا نة الدولة الطرف علـى أن تنظـر إىل الثقافـة بوصـفها بعـدا           وحتث اللج  - ١٨
 ثوحتـ  . للتغيري بالتايلالزمن و وخيضع ملؤثرات عديدة على مر      البلد،   يف   لنسيج االجتماعي او

  تتضمن أهدافا وجـداول زمنيـة      ، دومنا إبطاء، استراتيجية شاملة    الدولة الطرف على أن تضع    
الـيت تـؤذي     املمارسـات والقوالـب النمطيـة الثقافيـة الـسلبية            لغـاء إواضحة، من أجل تغيري أو      

كمـا حتـث    .ضدها، والنهوض بتمتع املرأة حبقوق اإلنسان املكفولة هلا متتعا كـامال ومتيز  املرأة  
رصد من أجل التقييم املنتظم للتقدم احملـرز صـوب حتقيـق            للالدولة الطرف على وضع آليات      

تعـاون مـع    الدولـة الطـرف أن تـضطلع مبثـل هـذه اجلهـود ب             وتطلب إىل ال   .األهداف احملددة 
اجملتمع املدين واملنظمات النسائية وزعمـاء اجملتمعـات احملليـة والزعمـاء الـدينيني، وأن تبلـغ                 

 .عن التدابري املتخذة والنتائج احملققة يف تقريرها الدوري املقبل
ض بـاملرأة ومحايـة الطفـل،       وبالرغم من أن اللجنة ترحـب بإنـشاء اآلليـة الوطنيـة للنـهو              - ١٩
ــساورها ا    أي  ــه ي ــل، فإن ــة الطف ــاملرأة ومحاي ــهوض ب ــد     وزارة الن ــة ق ــة الوطني ــن أن اآللي ــق م لقل
 عـدم  إزاءواللجنـة قلقـة أيـضا     .تكون هلا مـوارد ماليـة وبـشرية كافيـة إلجنـاز عملـها بفعاليـة         ال
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هـا مـن اآلليـات، ومنـها        كفاية التنسيق والتعاون بني وزارة النهوض باملرأة ومحايـة الطفـل وغري           
شارو املعهــد الــوطين لرصــد النــهوض بــاملرأة وفروعــه علــى صــعيد املنــاطق واحملافظــات، ومستــ  

 انعـدام وضـوح   إزاءء املعنيـون باملـسائل اجلنـسانية والتنميـة، و    اررئيس اجلمهوريـة ورئـيس الـوز    
 .واليات كل واحدة منها

يـات ومـسؤوليات اآلليـات      وتوصي اللجنة بأن حتدد الدولـة الطـرف بوضـوح وال           - ٢٠
املختلفة املكلفة بتعزيز املساواة بني اجلنسني وكفالة التنـسيق والتعـاون فيمـا بينـها وكفالـة                 
توفرها على موارد مالية وبـشرية كافيـة لكـي تعمـل بفعاليـة مـن أجـل تعزيـز املـساواة بـني                        

 .اجلنسني ومتتع املرأة حبقوق اإلنسان املكفولة هلا
 الــذي أدخــل نظامــا حلــصص  ٠٠٨-٢٠٠٠للجنــة بالقــانون رقــم ترحــب ايف حــني و - ٢١
املخصصة للنساء يف هيئـات صـنع القـرار، فإهنـا قلقـة مـن احتمـال كـون الغـرض مـن                       ناصب  امل

 مـن االتفاقيـة غـري مفهـوم بـشكل      ٤ مـن املـادة   ١الفقرة  تنص عليها   التدابري اخلاصة املؤقتة اليت     
 .سليم من الدولة الطرف

ــة بــ  - ٢٢ ــة الطــرف بوضــوح، يف سياســاهتا وبراجمهــا، بــني    وتوصــي اللجن ــز الدول أن متي
السياسات والربامج االجتماعية واالقتصادية العامة املعتمدة يف إطـار تنفيـذ االتفاقيـة وبـني          

 مـن االتفاقيـة والراميـة إىل        ٤ مـن املـادة      ١التدابري اخلاصة املؤقتـة املتخـذة مبوجـب الفقـرة           
رأة والرجل كما هو موضح يف التوصية العامة        ــن امل ــعلية بي اواة الف ــراع بتحقيق املس  ــاإلس

ــم  ــة٢٥رق ــة       .  للجن ــدابري اخلاصــة املؤقت ــق الت ــز تطبي ــى تعزي ــة الطــرف عل ــشجع الدول وت
 .لإلسراع بتحقيق املساواة الفعلية بني املرأة والرجل يف مجيع القطاعات

مبا يـشمل األحكـام الـيت حتظـر      تقّدر اللجنة ما مت من تنقيح للقانون اجلنائي،         يف حني   و - ٢٣
ناث، فإن القلق يساورها إزاء انتشار العنف ضد املـرأة يف النيجـر،             تشويه األعضاء التناسلية لإل   

تــشويه األعــضاء مبــا فيــه العنــف، والــزواج القــسري واملبكــر، واالعتــداء اجلنــسي علــى املــرأة، و
مجيــع أشــكال العنــف ضــد بيانــات عــن ويــساورها القلــق إزاء عــدم وجــود . إلنــاثالتناســلية ل

ة مجيــع أشــكال كافحــاســتراتيجية شــاملة ملويــساورها القلــق كــذلك إزاء عــدم وجــود  . املــرأة
 .العنف ضد املرأة

وحتث اللجنة الدولة الطرف على إيالء األولوية العليـا لتطبيـق هنـج شـامل ملعاجلـة                  - ٢٤
بالكامــل عنــد وتــشجع الدولــة الطــرف علــى االســتفادة . مجيــع أشــكال العنــف ضــد املــرأة

وينبغي أن يتضمن هذا النـهج  .  للجنة١٩االضطالع هبذه اجلهود من التوصية العامة رقم   
الشامل جهودا وقائية، وتدابري تدريبية تستهدف املـوظفني العمـوميني، وال سـيما املـوظفني             
ــدين        ــصحية، واملرشـ ــدمات الـ ــدمي اخلـ ــضاة، ومقـ ــوانني، والقـ ــاذ القـ ــى إنفـ ــائمني علـ القـ



CEDAW/C/NER/CO/2  
 

07-37600 7 
 

 لتعزيز قدرهتم على التعامل مـع العنـف ضـد املـرأة بأسـلوب مـراع للمنظـور                 االجتماعيني،
وحتـث  . اجلنساين، وتدابري لكفالـة أن يقـدم للـضحايا دعـم فعـال يراعـي املنظـور اجلنـساين                  

اللجنة الدولة الطرف على توعية اجلمهور، من خالل وسائط اإلعالم والربامج التثقيفيـة،             
 وتطلب إىل الدولة. ، مبا فيها العنف العائلي، غري مقبولةبأن مجيع أشكال العنف ضد املرأة

الطرف كفالة مقاضاة مرتكيب العنف ضد املرأة ومعاقبتهم بـشدة وسـرعة، وكفالـة فـرص                
وصـول الــضحايا إىل سـبل االنتــصاف واحلمايـة واملــأوى اآلمـن، والــدعم القـانوين والطــيب      

وتطلــب اللجنــة إىل الدولــة الطــرف أن تقــدم يف تقريرهــا املقبــل معلومــات عــن . والنفــسي
 القائمة للتصدي جلميع أشكال العنف ضد املـرأة وعـن أثـر           القوانني والسياسات والربامج  

 .تلك التدابري، والبيانات اإلحصائية واالجتاهات السائدة النتشار هذا النوع من العنف
مــن جهــود ملكافحــة الدولــة الطــرف عــن تقــديرها ملــا تبذلــه اللجنــة يف حــني تعــرب و - ٢٥

مــشتركة بــني الــوزارات لتتــولّى مــسؤولية االجتــار بالنــساء والفتيــات، مبــا يف ذلــك إنــشاء جلنــة  
االجتــار بالنــساء واألطفــال، فــإن القلــق يــساورها إزاء حــدوث   كافحــة صــياغة خطــة وطنيــة مل 

 كمـا هـو مـذكور يف        ،االجتار متنكرا يف صورة الزواج، واالجتار ببنات العامـة، وممارسـة الـرق            
فــشي مــات عــن مــدى تويــساور اللجنــة القلــق إزاء عــدم وجــود معلو . تقريــر الدولــة الطــرف

 .االجتار بالنساء والفتيات
ة االجتــار والــسخرة ملكافحــوحتــث اللجنــة الدولــة الطــرف علــى تكثيــف جهودهــا  - ٢٦

وحتـث الدولـة الطـرف علـى اعتمـاد مـا يلـزم مـن                . واالستغالل اجلنسي للنـساء والفتيـات     
 أن وينبغــي. صــياغة اســتراتيجية شــاملة ملكافحــة االجتــار علــى تــشريعات وخطــط عمــل و 

يتضمن ذلك مجع البيانات وحتليلها، ومقاضاة املتجرين ومعاقبتهم، وتـدابري إلعـادة تأهيـل              
وتوصــي بــأن تتوســع الدولــة . النــساء والفتيــات مــن ضــحايا االجتــار وإدمــاجهن يف اجملتمــع

، وذلك مبعاجلة األسباب اجلذرية لالجتار من خالل مجلـة أمـور            الوقائيةالطرف يف جهودها    
وتطلب . جيات للحد من الفقر ومحالت توعية تراعي مجيعها املنظور اجلنساين         منها استراتي 

 معلومات وبيانات شـاملة عـن االجتـار    قبلاللجنة إىل الدولة الطرف أن تقدم يف تقريرها امل   
 ومجيـــع أشـــكال الـــرق، مثـــل معاملـــة النـــساء  بالنـــساء والفتيـــات وعـــن اســـتمرار الـــرق 

، مبا يف ذلـك أثـر        ومكافحتها ملتخذة ملنع تلك األنشطة   يف النيجر، وعن التدابري ا     والفتيات
 .تلك التدابري

 الــذي أدخــل نظامــا حلــصص    ٠٠٨-٢٠٠٠تقــّدر اللجنــة القــانون رقــم    يف حــني و - ٢٧
ثيل املرأة يف اجلمعية الوطنيـة      متاملخصصة للنساء يف هيئات صنع القرار وتالحظ زيادة         املناصب  

 ة يــساورها إزاء اســتمرار نقــص متثيــل املــرأة يف احليــا واملناصــب احلكوميــة الرفيعــة، فــإن القلــق 
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 سلكالعامــة والــسياسية ويف مواقــع صــنع القــرار، مبــا يف ذلــك اجلمعيــة الوطنيــة واحلكومــة والــ  
 .ي واهليئات احملليةالدبلوماس

تــدابري لإلســراع بتحقيــق  الاختــاذ مواصــلة وتــشجع اللجنــة الدولــة الطــرف علــى   - ٢٨
ــة واملتكا  ــشاركة الكامل ــات  امل ــة للمــرأة يف اهليئ ــا باالنتخــاب    فئ ــشغل الوظــائف فيه ــيت ت ال

املخصـصة للنـساء   وتشجع اللجنـة الدولـة الطـرف علـى النظـر يف زيـادة احلـصة           . والتعيني
 ضعوتوصـي بـأن تـ   .  حاليـا ٠٠٨-٢٠٠٠ يف املائة اليت يقضي هبا القانون رقم        ١٠بنسبة  

رامج توعية، مبا يف ذلـك توعيـة        ة، وأن تنفذ ب   واضحالدولة الطرف أهدافا وجداول زمنية      
وتـدعو الدولـة الطـرف      . الرؤساء التقليديني، لتشجيع املرأة على املشاركة يف احلياة العامة        

 على ،إىل تسليط الضوء على ما ملشاركة املرأة بشكل كامل ومتكافئ يف املناصب القيادية
 . البلد تنميةيف من أمهية بالنسبة للمجتمع ككل ،مجيع مستويات صنع القرار

 اللجنة مبا اضطلعت بـه الدولـة الطـرف مـن جهـود راميـة إىل زيـادة معـدالت                     تقرإذ  و - ٢٩
التحاق الفتيات باملدارس، فإن القلق يساورها إزاء استمرار اخنفاض معدالت التحـاق الفتيـات          

 ويـساورها القلـق إزاء    . باملدارس، واالخنفاض األشد ملعـدالت التحـاق الفتيـات بـالتعليم العـايل            
ويساورها القلق أيضا إزاء استمرار وجود قوالـب منطيـة يف   . ارتفاع معدالت األمية بني النساء 

 .درسيةاملناهج والكتب امل
وحتــث اللجنــة الدولــة الطــرف علــى نــشر الــوعي بــشأن أمهيــة التعلــيم كحــق مــن   - ٣٠

يـة  حقوق اإلنسان وكأساس لتمكني املرأة، واختـاذ خطـوات للتغلـب علـى املواقـف التقليد          
وتوصـي  .  مـن االتفاقيـة  ١٠والقوالب النمطيـة الـيت تكـرس عـدم االمتثـال ألحكـام املـادة              

الدولة الطرف بأن تنفذ التدابري الالزمة لكفالة حصول الفتيـات والنـساء علـى التعلـيم يف                 
مجيع مراحله على قدم املساواة، وإبقـاء الفتيـات يف املـدارس، مـن خـالل مجلـة أمـور منـها                      

ة والتوصية العامـة    ــن االتفاقي ــ م ٤ادة  ــن امل ــ م ١رة  ــة وفقا للفق  ــة مؤقت ــ خاص اذ تدابري ــاخت
وتدعو اللجنة الدولة الطرف إىل بذل قصارى جهـدها لتحـسني مـستوى        .  للجنة ٢٥رقم  

اعتمـاد   لـدى الفتيـات والنـساء، مبـن فـيهن الريفيـات، مـن خـالل                  اإلملام بالقراءة والكتابـة   
وحتـث  . لرمسي وغـري الرمسـي، ومـن خـالل تعلـيم الكبـار والتـدريب               للتعليم ا  برامج شاملة 

الدولــة الطــرف علــى التــصدي بــشكل فعــال للعوائـــق الــيت حتـــول دون تــسجيل الفتيــات   
وتطلـب مـن الدولـة الطـرف أن     . ومواصلة تعليمهـن، كالزواج املبكـر والـزواج القـسـري      
ل القضاء علـى القوالـب النمطيـة    تعيد النظر يف مناهجها التعليمية وكتبها الدراسية من أج      

وتـشجع الدولـة الطـرف علـى أن تعـزز التعـاون مـع اجملتمـع املـدين وأن                    . املتعلقة باجلنسني 
 مــن ١٠تلــتمس الــدعم مــن اجملتمــع الــدويل واملنظمــات املاحنــة للتعجيــل باالمتثــال للمــادة 

 .االتفاقية
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العمــل يف دســتور النيجــر، باألحكــام املتعلقــة بــاحلق يف علمــا  اللجنــة يطويف حــني حتــ - ٣١
 بعض اتفاقيات منظمة العمل الدولية وقوانني أخـرى، مبـا فيهـا قـانون العمـل،                  على صديقبالتو

 ســوء تنفيــذها وعــدم إزاءظــر التمييــز ضــد املــرأة يف جمــال العمــل، يــساور اللجنــة القلــق  حتالــيت
شاركة املـرأة يف   عـدم وجـود بيانـات عـن مـ     إزاءويساور اللجنة القلـق     . وجود آلية رصد فعالة   

وتفتقــر اللجنــة بــشكل .  العاملــة ويف القطــاع غــري الرمســي، وخاصــة عــن وضــعها الفعلــيالقــوة
 العاملـة يف املنـاطق احلـضرية والريفيـة،           واضـحة عـن مـشاركة املـرأة يف القـوة           خاص إىل صورة  

وقـدرهتا   العاملـة    لرأسي واألفقي ضـد املـرأة يف القـوة        وعن معدالت البطالة والرواتب والتمييز ا     
 بعـض قـوانني العمـل يف    نأل اللجنة القلق     ويساور .على اإلفادة من الفرص االقتصادية اجلديدة     

ــة الطــرف  ــيت تفــرط يف  ،الدول ــة ال ــساء محاي ــرأةد مــشاركة أمهــات وتقيـّـ ك الن  يف عــدد مــن  امل
 النمطيــة يف ســوق العمــل وتكــرس القوالــب  املــرأة قــد تــضع عراقيــل أمــام مــشاركة  اجملــاالت،

 .اجلنسنيألدوار 
 بـني   املعاملـة وحتث اللجنة الدولة الطرف على ضمان تكافؤ الفـرص واملـساواة يف              - ٣٢

 تعزيـز   علـى  من االتفاقية، وبوجه خـاص       ١١النساء والرجال يف سوق العمل وفقا للمادة        
تراعـي   أن لكفالـة وحتث اللجنة الدولة الطرف على تكثيـف جهودهـا       .  العمل هيئة تفتيش 

  منـها  االسـتفادة ملـرأة   ا وأن تـستطيع   اجلنـسني، فرص العمل الفوارق بني     مجيع برامج توليد    
 تـشمل  معلومـات مفـصلة،    املقبل تقدم يف تقريرها     أن الدولة الطرف    إىلوتطلب  . بالكامل

 العمل، يف القطاعني جمال يف بشأن حالة املرأةبيانات مفصلة حسب نوع اجلنس، وحتليلها       
، وعـن التـدابري املتخـذة وتأثريهـا علـى           الـزمن مـرور   مـع   الرمسي وغري الرمسـي واالجتاهـات       

 جتــري الدولــة الطــرف بــأنوتوصــي اللجنــة . حتقيــق تكــافؤ الفــرص للمــرأة يف عــامل العمــل
  إزالة مجيع   من االتفاقية، بغية   ١١ من املادة    ٣لتشريعات، وفقا للفقرة    ل منتظمة   مراجعات
 . يف سوق العملاملرأة اليت تعترض العوائق

، مبــا يف املــرأةحــظ اللجنــة اجلهــود الــيت بذلتــها الدولــة الطــرف لتحــسني صــحة  تالوإذ - ٣٣
، تعرب اللجنة عن القلق إزاء عدم اسـتقرار         ٢٠٠٦ يف عام    اإلجنابيةذلك اعتماد قانون الصحة     

ــة ــساء والفتيــات  حــصول، مبــا يف ذلــك عــدم   الــصحية للمــرأة احلال ــة خــدمات علــى الن  الرعاي
، وارتفــاع معــدالت الريفيــة، وال ســيما يف املنــاطق األســرةظــيم  تنفيهــا، مبــا املالئمــةالــصحية 

 النفاســيةوفيــات ال تارتفــاع معــدال والناســور؛ اإلصــابة باحلمــل بــني املراهقــات ومــشاكل    
ــةاخنفــاض معــدالت اســتخدام وســائل منــع احلمــل؛ واملمارســات    والرضــع؛ وفيــات و  التقليدي

 .د يؤدي إىل الوفاة الذي قلإلناث التناسلية األعضاء مثل تشويه الضارة
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 تتخذ الدولة الطـرف مجيـع التـدابري الالزمـة لتحـسني حـصول               بأنوتوصي اللجنة    - ٣٤
، مبــا يف ذلــك بالــصحة املتــصلةاملعلومــات واخلــدمات علــى  الــصحية والرعايــة علــى املــرأة

 اجلنـسية  توافر خدمات الـصحة     زيادة إىلوتدعو الدولة الطرف    . الريفيةالنساء يف املناطق    
كمــا توصــي باعتمــاد سياســات وبــرامج . األســرة تنظــيم  خــدمات، مبــا يف ذلــكجنابيــةواإل

لنـساء  ا كـي تـتمكن   معقولـة،  بأسـعار  عليهـا واحلـصول    وسـائل منـع احلمـل     ب املعرفـة لزيادة  
وتوصى .  بني الوالدات  واملباعدة األطفال بشأن عدد    مدروسة خياراتوالرجال من اختاذ    

األطفـال    النفاسـية ووفيـات    وفيـات ال تتخفـيض معـدال   لتنفيذ برنامج شامل    ب أيضااللجنة  
 احلـصول علـى خـدمات       إمكانيـة  ويـشمل تـدابري لزيـادة        ،زمنية حتديد أهداف  مع   الرضع،
علـى نطـاق     ستهدف البنني والبنـات   الذي ي  التثقيف اجلنسي    بتعزيزوتوصي أيضا   . التوليد

نة الدولة الطـرف علـى      وحتث اللج .  اهتمام خاص ملنع حاالت احلمل املبكر      وإيالءواسع،  
 هذا  لإلناث، وكفالة إنفاذ   التناسلية األعضاءحيظر تشويه   الذي  قانون  ال بشأن الوعي نشر

 الـيت  ، والتعلـيم نـشر الـوعي  وحتث الدولة الطـرف علـى تعزيـز جهودهـا يف جمـال          . القانون
 التناسـلية  األعـضاء  للقضاء على ممارسة تشويه      والنساء على حد سواء،   تستهدف الرجال   

 مـصادر   إلجيـاد كما تـشجع الدولـة الطـرف علـى وضـع بـرامج              . الثقافية ومربراهتا لإلناث
وتطلـب  .  كمـصدر للـرزق  لإلنـاث  التناسلية األعضاءلدخل للذين ميارسون تشويه   بديلة ل 
، وأن   املهبلـي   املثـاين  الناسورب اإلصابة لتخفيض حاالت  تدابري   أن تتخذ  الدولة الطرف    من
 وضـع نظـام جلمـع البيانـات         إىلوتدعو الدولـة الطـرف      .  به  يصنب لالئي الطيب الدعم   تقدم
 مجيــع بــشأن الــسياسات وتنفيــذها بطريقــة فعالــة لوضــع املعرفيــة القاعــدة تعزيــز أجــلمــن 

 . مبا يف ذلك رصد األثرملرأة،ا صحةجوانب 
 اللجنــة القلــق ويــساور.  انتــشار الفقــر يف صــفوف النــساء إزاء اللجنــة القلــق ويــساور - ٣٥

عمليــات  يف وعــدم مــشاركتهن املعلومــات إىل ن وافتقــارهالريفيــات حالــة خــاص إزاءبــشكل 
 التعلـيم، و،   الـضمان االجتمـاعي    ، وخدمات  الصحية الرعاية على   نعدم حصوهل و القرار،صنع  

 اآلثـار   إزاء اللجنـة القلـق      ويـساور .  واالئتمـان  واألراضـي،  والكهرباء، النظيفة، واملياه   والعدل،
ــسلبية ــة ال ــى     احملتمل ــة عل ــر التجــارة الزراعي ــرأةلتحري ــستوى ضــعف و امل ــشاركة م ــرأةم  يف امل

 .املفاوضات التجارية
ــى     - ٣٦ ــة الطــرف عل ــة الدول ــويلوحتــث اللجن ــا أن ت ــرأةاحتياجــات ب ا خاصــاهتمام  امل

 الـصحية  الرعايـة  علـى  الريفيـة  حـصول املـرأة    كفالـة حتـث الدولـة الطـرف علـى         و. الريفية
 املـدرة  واملـشاريع    واألراضـي  والكهربـاء  النظيفة واملياه   ناسب امل والسكن والعدل والتعليم
 منظـور جنـساين يف مجيـع خطـط          إدراج كفالـة  إىلوتـدعو اللجنـة الدولـة الطـرف         . للدخل

 دراسـة لتحديـد   بـإجراء كما توصي اللجنة الدولة الطـرف  . واستراتيجيات احلد من الفقر  
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 وكفالـة االقتصادية واالجتماعية للمرأة  اتفاقات حترير التجارة الزراعية على األوضاع     أثر
وتوصي اللجنة بأن .  يف صنع القرارات التجارية  ومشاركتها على املعلومات    املرأةحصول  

 هــذه البيانــات وإدراج الريفيــة، املــرأةالــة حب املتعلقــةتقــوم الدولــة الطــرف جبمــع البيانــات  
 . تقريرها الدوري املقبليفوحتليلها 

  نــوع حــسب مــصنفة،كافيــة إحــصائيةبيانــات التقريــر مل يقــدم ألن وتأســف اللجنــة  - ٣٧
 والرجـل يف مجيـع اجملـاالت الـيت     املـرأة التطبيـق العملـي ملبـدأ املـساواة بـني      عـن   اجلنس والعـرق،    
 القانونيـة  التـدابري  التقرير مل يقـدم معلومـات كافيـة عـن آثـار      ألن تأسفكما . تغطيها االتفاقية 

 . احملرزةائجالسياسة العامة املتخذة والنتو
 إحـصائية بيانـات   يف تقريرهـا املقبـل       تـدرج    أن الدولـة الطـرف      إىلوتطلب اللجنـة     - ٣٨

، ومعلومـات عـن حالـة املـرأة         واإلعاقة اجلنس والعرق     نوع كافية وحتليلها، مصنفة حبسب   
 هذه االتفاقية فيما خيص مجيع   أحكامتنفيذ مجيع   عن   يتسىن تقدمي صورة كاملة      كي ةــاملعاق
 التشريعية اإلصالحات ألثربانتظام تقييمات بأن جتري كما توصي الدولة الطرف  . ءالنسا

 اللجنـة  وأن تبلغ  املنشودة األهداف املتخذة   التدابري أن حتقق  لكفالةوالسياسات والربامج   
 .بنتائج هذه التقييمات يف تقريرها املقبل

 مبقتــضى واجباهتــاذ  تــستعني متامــا يف تنفيــأنوحتــث اللجنــة الدولــة الطــرف علــى   - ٣٩
 الدولة منإعالن ومنهاج عمل بيجني اللذين يدعمان أحكام االتفاقية، وتطلب باالتفاقية، 
 .يف تقريرها الدوري املقبلمعلومات عن ذلك  تدرج أنالطرف 

 ال غـىن عنـه لتحقيـق        لالتفاقيـة  التنفيذ الكامل والفعـال      أنكما تشدد اللجنة على      - ٤٠
 ألحكـام  منظـور جنـساين وانعكـاس واضـح     إدمـاج  إىلتـدعو  و. فيـة لألل اإلمنائيـة  األهـداف 

 الدولـة   إىل وتطلـب    لأللفيـة،  اإلمنائيـة  األهـداف  حتقيـق    إىل الراميةاالتفاقية يف مجيع اجلهود     
 .يف تقريرها الدوري املقبلهذه املعلومات  تدرج أنالطرف 

ــة  و - ٤١ ــزام أنتالحــظ اللجن ــدول الت ــ ال ــوق ب ــسانصكوك حق ــةاإلن ــسية  الدولي  الرئي
.  مجيع جوانـب احليـاة     يف األساسية واحلريات   اإلنسان حبقوق   املرأةيعزز من متتع     )١(السبعة
 يف التصديق علـى املعاهـدات الـيت         أن تنظر  اللجنة تشجع حكومة النيجر على       ، فإن لذلك

_________________ 
 والعهــد الــدويل اخلــاص بــاحلقوق املدنيــة ،لعهــد الــدويل اخلــاص بــاحلقوق االقتــصادية واالجتماعيــة والثقافيــةا )١( 

 واتفاقيــة القــضاء علــى مجيــع ، واالتفاقيــة الدوليــة للقــضاء علــى مجيــع أشــكال التمييــز العنــصري ،والــسياسية
ــرأة    ــز ضــد امل ــن ضــروب امل    ،أشــكال التميي ــريه م ــذيب وغ ــضة التع ــة مناه ــة   واتفاقي ــة أو العقوب ــية عامل القاس

وق مجيـع العمـال املهـاجرين        واالتفاقيـة الدوليـة حلمايـة حقـ        ، واتفاقية حقـوق الطفـل     ،املهينة الالإنسانية أو  أو
 .أسرهموأفراد 
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وق مجيـــع العمـــال املهـــاجرين  حقـــحلمايـــة بعـــد، وهـــي االتفاقيـــة الدوليـــة إليهـــاتنـــضم  مل
 .همأسر وأفراد
 علــى نطــاق واســع يف النيجــر  اخلتاميــة تنــشر هــذه التعليقــات أنوتطلــب اللجنــة  - ٤٢

ــون     ــسؤولون احلكومي ــيهم امل ــاس، مبــن ف ــة الن ــسياسيونلتوعي ــانيوال ن واملنظمــات و والربمل
 املـساواة فعليـا وقانونيـا     لكفالة، باخلطوات اليت اختذت     اإلنسانومنظمات حقوق   النسائية  

وتطلـب اللجنـة مـن الدولـة الطـرف      .  يلزم اختاذها يف هذا الـصدد للمرأة، واخلطوات اليت 
 ومنظمـات   النسائيةملنظمات  وال سيما يف صفوف ا    على نطاق واسع،    تنشر باستمرار و   أن

 وإعــالن ، والتوصــيات العامــة للجنــة،، االتفاقيــة وبروتوكوهلــا االختيــارياإلنــسانحقــوق 
 املعنونـة الثالثة والعشرين للجمعية العامـة،      االستثنائية   ونتائج الدورة    ،ومنهاج عمل بيجني  

 .“املساواة بني اجلنسني والتنمية والسالم يف القرن احلادي والعشرين: ٢٠٠٠ عام املرأة”
 ترد على املسائل اليت أثارت قلقها وأعربت      وتطلب اللجنة من الدولة الطرف أن        - ٤٣

 مـن   ١٨ املادة   إطار املقبل، يف     يف تقريرها الدوري   اخلتامية، وذلك  هذه التعليقات    يفعنها  
 الثالـث الـذي حيـني       الـدوري  تقـدم تقريرهـا      إىل أن تدعو اللجنة الدولة الطرف     و. االتفاقية

حيــني موعــد  الــذي الرابــع، الــدوري وتقريرهــا ،٢٠٠٨نــوفمرب /تــشرين الثــاينموعــده يف 
 .٢٠١٢ عام يف يف تقرير موحد ،٢٠١٢نوفمرب / يف تشرين الثاينتقدميه

 


