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

، دورته السابعة عـشرة يف الفتـرة        ٢٠٠٧يونيه  / حزيران ١٨ املؤرخ   ٥/١حقوق اإلنسان   
ـ واسُت. ٢٠١٣نوفمرب  / تشرين الثاين  ١أكتوبر إىل   / تشرين األول  ٢١ من  احلالـة يف    تعرض

وترأس الوفد حممـد  . ٢٠١٣أكتوبر / تشرين األول  ٢٢نيجرييا يف اجللسة الرابعة املعقودة يف       
 ٢٥يف جلسته العاشرة املعقودة يف       التقرير املتعلق بنيجرييا   واعتمد الفريق العامل  . بيلو أدوكي 
  .٢٠١٣أكتوبر /تشرين األول

فريـق املقـررين    لس حقوق اإلنسان    ، اختار جم  ٢٠١٣يناير  / كانون الثاين  ١٤ويف    -٢
  .شيلي وكوت ديفوار وماليزيا: لتيسري استعراض احلالة يف نيجرييا) اجملموعة الثالثية(التايل 

، ١٦/٢١ من مرفق القـرار      ٥ والفقرة   ٥/١ من مرفق القرار     ١٥الفقرة  بأحكام  وعمالً    -٣
  :نيجرييااحلالة يف صدرت الوثائق التالية ألغراض استعراض 

ــين  )أ(   ــر وط ــرض /تقري ــي ع ــاًخط ــدم وفق ــرة مق ) أ(١٥ للفق
(A/HRC/WG.6/17/NGA/1)؛  

) ب(١٥جتميع للمعلومات أعدته املفوضية السامية حلقوق اإلنسان وفقاً للفقرة            )ب(  
(A/HRC/WG.6/17/NGA/2)؛  

) ج(١٥موجز أعدته املفوضية السامية حلقوق اإلنـسان وفقـاً للفقـرة              )ج(  
)A/HRC/WG.6/17/NGA/3( ؛  
وقد أُحيلت إىل نيجرييا عن طريق اجملموعة الثالثية قائمة أسئلة أعدها مسبقاً كل من            -٤

إسبانيا، وأملانيا، وبلجيكا، واجلمهورية التـشيكية، وسـلوفينيا، والـسويد، وسويـسرا،            
يرلندا الشمالية، والنـرويج، وهولنـدا،      أوليختنشتاين، واململكة املتحدة لربيطانيا العظمى و     

وميكن االطالع على هذه األسئلة علـى الـشبكة اخلارجيـة          . املتحدة األمريكية والواليات  
  .لالستعراض الدوري الشامل

  موجز مداوالت عملية االستعراض  -أوالً  

  الدولة موضوع االستعراضجانب عرض احلالة من   -ألف  
ذكر الوفد أن نيجرييا تعترب االستعراض الدوري الشامل آلية للتعامل البنـاء مـن                -٥

 لتقريرها الـوطين،    وشكلت احلكومة النيجريية، إعداداً   . تعزيز حقوق اإلنسان ومحايتها    أجل
مـن بـني    -جلنة وطنية تشمل اجلميع تضم مسؤويل احلكومة وممثلي اجملتمع املدين وأجرت    

  . مشاورات مكثفة مع أصحاب املصلحة املعنيني -أجرت  ما
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فقد وفت نيجرييا . ، تطورات هامة٢٠٠٩جلت، منذ االستعراض األول عام     وقد سُ   -٦
إىل حد بعيد بالتزاماهتا إزاء جملس حقوق اإلنسان مبشاركتها الفاعلة يف أعمـال وأنـشطة               
اجمللس، ودعمها للجنة الوطنية حلقوق اإلنسان، والتزاماهتا بصكوك حقوق اإلنسان، ودعمها           

  .قليمي والدويلجلميع استراتيجيات تعزيز حقوق اإلنسان ومحايتها على الصعيدين اإل
كما وفت نيجرييا بالتزاماهتا عن طريق تعديل قانون اللجنة الوطنية حلقوق اإلنسان              -٧

، حيث منحت اللجنة استقالليتها التنفيذية واملالية وعززت صالحياهتا يف التحقيق     ٢٠١٠عام  
ملنح وُعدل الدستور   . وقد انضمت نيجرييا إىل عدة صكوك دولية حلقوق اإلنسان        . واإلنفاذ

 يف جعل االنتخابات    االستقاللية املالية للجنة االنتخابية الوطنية املستقلة، وهو ما ساهم كثرياً         
وعـدلت أيـضاً    .  يف نيجرييا انتخابات حرة ونزيهة وذات مـصداقية        ٢٠١١العامة لعام   

  . من الدستور للنص على إنشاء حمكمة صناعية وطنية٢٥٤ املادة
 هنج قائم على احلقوق يراعـي مـصاحل الفقـراء           واستمرت حكومة نيجرييا على     -٨

والفوارق بني اجلنسني يف اإلدارة االقتصادية، وهو ما برز يف خمطط التحول االقتصادي الذي              
  .٢٠٢٠:٢٠رؤية نيجرييا حيمل اسم 

وأعربت حكومة نيجرييا عن التزامها بتحسني إمكانية احلصول على سكن ميـسور          -٩
، وهو ما زاد عدد الوحدات السكنية النموذجية        اتيةنية والسياس الكلفة عن طريق األطر القانو    

  .٢٠١٢ و٢٠١١ يف املائة بني عامي ١٥١,١٧املشيدة بنسبة 
وقد عهد إىل جلنة التنسيق االحتادية املعنية بإصالح قطاع العدالة بتنسيق وضع وإدارة     -١٠

. خلـدمات القـضائية   إىل حتـسني ا    -من بني ما ترمي إليه       -وتنفيذ السياسات اليت ترمي     
. رض مشروع قانون خاص بإدارة العدالة اجلنائية على اجلمعية الوطنية         على ذلك، عُ   وعالوة

ويهدف مشروع القانون هذا إىل إضفاء الطابع املؤسسي على اهلدف العام لسياسة املقاضاة             
  .الوطنية املقترحة

 هذان التهديدان،   وقد عرب . كما شكل اإلرهاب والتمرد العنيف هتديدين وجوديني        -١١
ن من اخلارج، عن نفسيهما يف أنشطة مجاعات املتمردين وجمموعات اجلرمية املنظمة            ااملستحث

وملعاجلة املشكلة،  . اليت ارتكبت فظاعات وجرائم ضد اإلنسانية وانتهاكات حلقوق اإلنسان        
يب يف املنطقة   اختذت تدابري دستورية منها إعالن حالة الطوارئ يف واليات أداماوا وبورنو ويو           

وأرسلت . الشمالية الشرقية من نيجرييا حيث توجد قواعد املتمردين وحيث نفذوا هجمات          
قوة مشتركة وقوة خاصة إىل هذه املنطقة ومنحتا اإلذن التشريعي الالزم التباع قواعد اشتباك          

وقد أنشأت احلكومة جلنة للحـوار      . وخطط عمليات قائمة على احلقوق يف مكافحة التمرد       
  .املصاحلة ترمي إىل تقدمي حوافز لتثبيط اإلرهابيني وغريهم من املتطرفني عن العنفو

وقد بذلت جهود هامة لتنفيذ التوصيات املقبولة، وشكلت اجلهود املبذولة يف ذلك              -١٢
  . من التقرير الوطين لنيجرييا هاماًالصدد جزءاً
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ال مكان للتعذيب، كوسـيلة     ، شدد الوفد على أن       على األسئلة املعدة مسبقاً    ورداً  -١٣
وقد أعيد تدريب الشرطة وهـي      . الستخالص املعلومات من املشتبه فيهم، يف إنفاذ القوانني       

ارتكابه عمليات إعدام خـارج     يتبني  ومن  .  حديثة وعلمية يف االستجواب     طرقاً تعتمد حالياً 
  .ون للقاننطاق القضاء من أفراد الشرطة عادة ما يسرح من اخلدمة ويقاضى وفقاً

. وقد بوشر تدمري املباين غري القانونية يف خمتلف أحناء البلد من أجل املصلحة العامـة            -١٤
كانـت بـذلك    والتدمري املباين اليت شيدت دون ترخيص من السلطات املختصة          واستهدف  

وقد حذر خرباء من أن استمرار وجود تلك املباين غري          . خمالفة للمخطط العام يف تلك املناطق     
 على النظـام   ليس على أرواح سكان تلك املناطق فحسب، وإمنا أيضاًة يشكل خطراً  القانوني

وأجرت السلطات عمليات حتقق لضمان حصول من هلم مطالـب حقيقيـة            . اإليكولوجي
  .على تعويض أو نقلهم إىل مناطق أخرى وإعطائهم مأوى بديالً إما
 للمعايري الدولية، ذكر  وفقاًوفيما يتعلق مبا جيري فعله لضمان سري مكافحة اإلرهاب          -١٥

الوفد أنه بالرغم من الظروف الصعبة اليت خيلقها اإلرهاب، فقد تلقت أجهزة إنفاذ القـوانني             
  .يف البلد تعليمات بالتقيد حبقوق اإلنسان يف سياق مكافحة اإلرهاب

ومل حتظ قضية امليل اجلنسي بتوافق اآلراء داخل منظومة األمـم املتحـدة حلقـوق                 -١٦
نسان، وقد فشلت حىت اآلن كل احملاوالت الرامية إىل دمج امليل اجلنسي فيما يوجد مـن                اإل

وتعترض األغلبية الساحقة للنيجرييني علـى العالقـات        . حقوق اإلنسان املعترف هبا عاملياً    
 إىل معتقداهتم الدينية والثقافية واألخالقية املتجذرة، وهو مـا ال تـستطيع أي           استناداً املثلية،
وال توجد ال سياسة وال ممارسة ملطاردة الناس بسبب         . ة أن تشرع ضده بشكل ناجح     حكوم

  .ميلهم اجلنسي
مثـل األيتـام    الفئات احملرومـة    وتدرك نيجرييا ضرورة محاية حقوق املرأة، وكذا          -١٧

ويف هذا السياق، وقعـت     . واألرامل وذوي اإلعاقة وذوي اإلعاقة الذهنية واملسنني واملرضى       
ويف مـسعى   . قت على اتفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييز ضـد املـرأة           نيجرييا وصد 

، وهو  وزيرا٤٢ً وزيرة من بني ما جمموعه      ١٣اإلجراءات اإلجيابية لصاحل املرأة، عينت       لتعزيز
 يف  ٢٢، وهو ما ميثـل      ١٨ مستشارات خاصات من أصل      ٤ يف املائة، وكذا     ٣٣,٣ما ميثل   
ت اجلمعية الوطنية مشروع قانون املسائل اجلنسانية وتكافؤ        وعالوة على ذلك، اعتمد   . املائة

ويسعى مشروع القانون إىل أن يضمِّن القانون الـداخلي لنيجرييـا     . الفرص يف قراءته الثانية   
أحكام اتفاقية األمم املتحدة للقضاء على مجيع أشكال التمييز ضد املرأة، والربوتوكول امللحق           

  .ان والشعوب املتعلق حبقوق املرأة يف أفريقيافريقي حلقوق اإلنساألبامليثاق 
وال ميكن تغيري القوانني إال من      . وال تزال عقوبة اإلعدام توجد يف املدونات القانونية         -١٨

وفيما يتعلق بعمليات اإلعدام الـيت      . خالل املفاوضات واإلقناع وليس فقط بقرار حكومي      
كمات ونفذت عمليات اإلعـدام     ، فقد روعيت أصول احملا    ٢٠١٣يونيه  /نفذت يف حزيران  

  . ألحكام قوانني نيجريياوفقاً
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وإضافة إىل األحكام الدستورية اليت حتمي حقوق األقليات، ساهم إنشاء الواليـات              -١٩
 من التملك الـسياسي      مزيداً يف اجلهود الرامية إىل إعطاء خمتلف اجملموعات اإلثنية يف نيجريياً         

ادي للدولة الناس من مجيع أحناء البلـد مـن تلقـي            كما مكن مبدأ الطابع االحت    . لشؤوهنم
  .خمصصات عادلة ومتساوية من املنافع العامة واخلدمات االجتماعية وأسباب الراحة

ووضـعت قـوانني    . كما كان مناء الطفل يف صلب األولويات اإلمنائية لنيجرييـا           -٢٠
  .وسياسات مالئمة حلماية األطفال من مجيع أشكال العنف

كالة وطنية معنية حبظر االجتار باألشخاص وما يتعلق به من مسائل وعهد            وأنشئت و   -٢١
وإضـافة إىل   . إليها بوالية مكافحة االجتار بالبشر الذي جيري داخل نيجرييا وعرب حدودها          

 مـع   ذلك، اعتمدت سياسة وطنية بشأن محاية األشخاص املتاجر هبم ومساعدهتم، متاشـياً           
  .لة دولياًاملعايري وأفضل املمارسات املقبو

 على سؤال بشأن منع العنف االنتخايب، ذكر الوفد أن منح االستقاللية املاليـة              ورداً  -٢٢
للجنة االنتخابية الوطنية املستقلة مكنها من األداء أداء أمثل، وكذا مـن تعزيـز العمليـات                

. تخابية من أجل حتديد أطر زمنية للبت يف الطعون االن         كما ُعدل الدستور حتديداً   . االنتخابية
 من تقـدمي     يوماً ١٨٠وعهد التعديل إىل حمكمة انتخابية بإصدار حكم مكتوب يف غضون           

وعلى هذا املنوال، جيب البت يف االستئناف املقدم ضد قرار حمكمة أو هيئـة              . طعن انتخايب 
وقد كانت نتيجة ذلك التعديل .  من تاريخ صدور احلكم   يوماً ٦٠قضائية انتخابية يف غضون     

لسريع يف الطعون االنتخابية، وتفادي أشكال اإلرباك اليت ال موجب هلا لـإلدارة             هي البت ا  
وأشار الوفد إىل إنه عندما     .  ما تسببها أوجه التأخري يف البت يف الطعون االنتخابية         واليت كثرياً 

  . تؤمن هيئة الناخبني مبصداقية ونزاهة العملية االنتخابية، ميكن منع العنف
 مل تقدم بعد دعوة دائمة إىل اإلجراءات اخلاصة، فـإن نيجرييـا             ومع أن احلكومة    -٢٣
وقد ُنظـر يف    . فتئت تتعاون منذ أمد طويل مع تلك اآللية احليوية جمللس حقوق اإلنسان            ما

طلبات الزيارات املقدمة من عدد من املكلفني بواليات يف إطار اإلجراءات اخلاصـة، وقـد               
 باستقالل القـضاة واحملـامني؛ واملقـررة    ة املعنيةاص اخلةوافقت نيجرييا على استقبال املقرر  

املعين باملـشردين   األمني العام   اخلاصة املعنية مبسألة العنف ضد املرأة وأسبابه وعواقبه؛ وممثل          
، وخباصة النساء واألطفال؛ واملستـشار      باألشخاص؛ واملقررة اخلاصة املعنية باالجتار      داخلياً

ـ  ة املـستقل  ةوجرت معاجلة طليب اخلبري   . اعيةاخلاص املعين مبنع اإلبادة اجلم      بقـضايا   ة املعني
األقليات واملقررة اخلاصة املعنية بالسكن الالئق كعنصر من عناصر احلق يف مستوى معيـشي        

، ومن الناحيـة  وذُكر أن نيجرييا مل تكن أبداً. مناسب وباحلق يف عدم التمييز يف هذا السياق     
 أي   بواليات يف إطار اإلجراءات اخلاصة هلا ومل ترفض أبداً         املبدئية، تنفر من زيارات املكلفني    

  . طلب زيارة
ولتعزيز التزامات تقدمي التقارير يف إطار املعاهدات، أنشئ الفريق العامل الوطين املشترك              -٢٤

  . ٢٠١٠يوليه /بني الوزارات املعين بتقدمي التقارير يف إطار معاهدات حقوق اإلنسان يف متوز
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ملتزمة ببناء جمتمع يتسم باملساواة بني اجلميع يف االحتكام إىل القـضاء،            واحلكومة    -٢٥
بصرف النظر عن اإلمكانيات، ومتتع فيه مجيع احلقوق الدستورية باالحترام واحلماية والدفاع            

وأُطلق، من خالل خدمات جملس املساعدة القضائية، عدد من املبادرات، ومنها قانون            . عنها
 الذي وسع نطاق والية جملس املساعدة القضائية، حيث أتاح          ٢٠١١ام  املساعدة القضائية لع  

وقد شكل  . له االستعانة باملساعدين القانونيني من أجل تقدمي اخلدمات على املستوى الشعيب          
  .  لتوفري متثيل سريع وفعال للمشتبه فيهمنظام املنتدبني القانونيني لدى الشرطة مثاالً

 ما مكن الصحافة من انتقاد سياسات        احلرية هي حتديداً   وتعترب الصحافة حرة، وهذه     -٢٦
ودور الصحافة يف التنمية الوطنية دور معترف به وأُشَري إىل اعتماد           . احلكومة دون أية عواقب   
  .٢٠١٢قانون حرية اإلعالم عام 

 مـع التزاماهتـا      الستضافة نيجرييا لعدة شركات متعددة اجلنسيات، ومتاشياً       ونظراً  -٢٧
 من أعضاء اجملتمع الدويل، فإهنا مل تكتف باختاذ تـدابري حلمايـة املـشاريع               كعضو مسؤول 

وإضـافة إىل   .  احترامها حلقوق اإلنسان يف عملياهتـا      التجارية وموظفيها، وإمنا تضمن أيضاً    
عـرب  ذلك، رعت نيجرييا، مبعية بلدان أخرى، املبادرة املتعلقة حبقوق اإلنسان والـشركات             

اريع التجارية، وهو ما أدى إىل اعتماد مبادئ األمم املتحدة التوجيهية           وغريها من املش  الوطنية  
  .بشأن األعمال التجارية وحقوق اإلنسان

  وردود الدولة موضوع االستعراضجلسة التحاور   -باء  
خالل اجللسة  التوصيات املقدمة   وترد  .  خالل جلسة التحاور    ببيانات  وفداً ٩٤أدىل    -٢٨
  .تقريرالثاين من هذا الالفرع يف 
.  املعتمـدة  اصـة اخلتدابري  الاهليكل األساسي حلقوق اإلنسان و    بفييت نام   وأشادت    -٢٩

. وأشارت إىل أنه ال تزال هناك حتديات وشجعت اجملتمع الدويل علـى تقـدمي املـساعدة               
  .توصية وقدمت

وأشار اليمن إىل أن نيجرييا قد صدقت على عدة صكوك دولية حلقوق اإلنسان، مثل                -٣٠
وكول االختياري امللحق باتفاقية مناهضة التعذيب وغريه من ضروب املعاملة أو العقوبـة             الربوت

  .وقدم اليمن توصيات.  بالتقدم الذي أحرزته احلكومةالقاسية أو الالإنسانية أو املهينة مشيداً
وأشارت اجلزائر إىل التزام نيجرييا حبقوق اإلنسان الـذي تـدل عليـه خططهـا                 -٣١

وحثت اجملتمع الدويل على دعم نيجرييـا باملـساعدة   . دة بتعزيز الدميقراطية مشي ،االقتصادية
  .وقدمت اجلزائر توصيات. التقنية
وأشارت أنغوال إىل تنفيذ التوصيات املقدمة يف االستعراض الدوري الـشامل األول              -٣٢

وقـدمت  . التعذيب وبالتمكني االقتـصادي للمـرأة  مبناهضة  بإنشاء هيئات معنية    وأشادت  
  .توصية غوالأن
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وأشادت األرجنتني بالتصديق على االتفاقية الدولية حلماية مجيع األشـخاص مـن              -٣٣
االختفاء القسري وبالتدابري املتخذة لتعزيز الوئام الديين واحلوار بني الزعماء الدينيني ومبكافحة 

  .وقدمت األرجنتني توصيات. التمييز
وأعربت عن قلقهـا مـن      . حلقوق اإلنسان وأشادت أستراليا بتعزيز اللجنة الوطنية        -٣٤

م اليت نفذت ومن التقارير املتعلقة بعمليات القتل خارج نطاق القضاء ومـن             اعمليات اإلعد 
  .وقدمت أستراليا توصيات. التمييز ضد جمموعات األقليات

وأشادت النمسا بتشريعات نيجرييا يف جمال حقوق اإلنسان، لكنـها أشـارت إىل               -٣٥
وأشارت إىل دواعي القلق فيمـا يتعلـق مبـشروع          . نظام السجون واجهها  يالتحديات اليت   

.  وتشويه األعـضاء التناسـلية لإلنـاث    ،وعقوبة اإلعدام الذي حيظر زواج املثليني،     القانون  
  .وقدمت النمسا توصيات

وأشادت أذربيجان بالتدابري اليت اعتمدهتا نيجرييا يف جمال حقوق اإلنسان، مبـا يف               -٣٦
 مع املكلفني بواليات يف إطار اإلجراءات اخلاصة، وشددت على أن التحديات            ذلك التعاون 

  .وقدمت أذربيجان توصيات. األمنية لنيجرييا سببها عوامل خارجية
. ش بالتقدم الذي أحرزته نيجرييا، وال سيما يف التعليم والـصحة          يوأشادت بنغالد   -٣٧

متالزمة نقص  /ةوس نقص املناعة البشري   واعترفت جبهود نيجرييا الرامية إىل التصدي لوباء فري       
  .ش توصيةيوقدمت بنغالد. )اإليدز(املناعة املكتسب 

وأثنت بلجيكا على تعزيز اللجنة الوطنية حلقوق اإلنسان وحرية الصحافة، لكنـها              -٣٨
أعربت عن قلقها بشأن التعذيب يف مراكز االحتجاز واإلخفاقات املتعلقة بقـانون حقـوق              

  .ا توصياتوقدمت بلجيك. الطفل
 ،وأشارت بنن بارتياح إىل خطة التنميـة االقتـصادية القائمـة علـى احلقـوق                -٣٩

وحثت نيجرييا علـى مواصـلة      .  والتدابري اليت تعاجل القضايا األمنية     ،واإلصالحات القضائية 
  .وقدمت بنن توصيات. اعتماد تدابري يف جمال حقوق اإلنسان

هتا نيجرييا، مبا فيها تعزيز اللجنة الوطنية حلقوق        وأشادت بوتسوانا بالتدابري اليت اختذ      -٤٠
اإلنسان، واالنضمام إىل صكوك حقوق اإلنسان، ومكافحة التعصب الـديين، والتـصدي            

وال تزال هناك حتديات، فيما يتعلق باأليتام على سبيل         . اإليدز/ةلفريوس نقص املناعة البشري   
  .وقدمت بوتسوانا توصيات. املثال
ل على التصديق على صكوك حقوق اإلنسان وإنشاء الوزارة االحتادية          وأثنت الربازي   -٤١

وأشارت إىل التحديات، ومنها تشويه األعضاء التناسلية       .  لشؤون املرأة والتنمية االجتماعية   
  .وقدمت الربازيل توصيات. لإلناث والزواج املبكر
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 يف املـدارس،    وأعربت بلغاريا عن قلقها بشأن تدين نسبة تسجيل األطفال الصغار           -٤٢
. والفوارق اجلغرافية يف التعليم، وإخفاق نيجرييا يف توجيه دعوة إىل اإلجـراءات اخلاصـة             

  .وقدمت بلغاريا توصيات
وأشادت بوركينا فاسو بعدة تدابري، منها اخلطوات املتخذة للتوعيـة باملمارسـات              -٤٣

  .صيةوقدمت تو. وحثت اجملتمع الدويل على دعم نيجرييا. الثقافية الضارة
 ،٢٠٢٠:٢٠ورحبت كمبوديا بتعزيز اللجنة الوطنية حلقوق اإلنسان؛ ورؤية نيجرييـا             -٤٤

  .وقدمت كمبوديا توصيات. اليت تعزز حقوق اإلنسان؛ واالنضمام إىل عدة صكوك دولية
وتساءلت كندا عن التدابري اليت ستتخذ إلنفاذ القوانني من أجل محاية احلق يف حرية                -٤٥
. عوبات مكافحة اإلرهاب، ورحبت بتعزيز اللجنة الوطنية حلقوق اإلنسان        وأقرت بص . الدين

  .وقدمت كندا توصيات
وأشار كابو فريدي إىل أن لنيجرييا جمموعة من األحكـام التـشريعية واملؤسـسية                -٤٦

. اإلنسان، وشجع على االعتماد السلس ملشاريع القوانني املتعلقة حبقـوق اإلنـسان            حلقوق
  .توصيات وقدم
وأشارت إىل أن نيجرييـا     . وأشادت تشاد بالنهج التعاوين املعتمد يف صياغة التقرير         -٤٧

  .وقدمت توصية. طرف يف عدة صكوك دولية وأهنا قدمت التزامات طوعية
 ،٢٠٢٠:٢٠وأشادت الصني بربنامج التنمية االقتصادية واالجتماعية لرؤية نيجرييا           -٤٨

وسلطت الضوء على التقـدم احملـرز يف        . د املرأة وباجلهود الرامية إىل القضاء على العنف ض      
  .وقدمت الصني توصيات. التعليم االبتدائي، والرعاية الصحية، ومحاية حقوق الطفل

وأشادت الكونغو بتعديل الدستور ملنح االستقاللية املالية للجنة االنتخابية الوطنيـة             -٤٩
ة تدريبية لتوعية قوات األمـن      املستقلة، وباعتماد إصالحات قضائية، وبتنظيم حلقات دراسي      

  .حبقوق اإلنسان
 بانضمام نيجرييا إىل صكوك حقوق اإلنسان، وبالسياسة وأحاطت كوستاريكا علماً    -٥٠

 وشجعت الوقف االختياري لعقوبة اإلعدام      .٢٠٢٠:٢٠االقتصادية الواردة يف رؤية نيجرييا      
  .وقدمت توصيات. حبكم الواقع، وكذا بإمكانية إلغائها

شادت كوت ديفوار بعملية مراجعة الدستور لـضمان اسـتقاللية املؤسـسات            وأ  -٥١
وأشارت إىل عزم نيجرييا تشجيع احلوكمة الرشيدة، وتصديقها على عدة صـكوك            . الوطنية

  .وقدمت توصيات. حلقوق اإلنسان
.  بالتدابري اليت اختذهتا نيجرييا لضمان احلق يف بيئـة مـستدامة           وأحاطت كوبا علماً    -٥٢

.  باجلهود الرامية إىل ضمان املساواة بني اجلنسني ومحاية األطفـال مـن العنـف              وأشادت
  .توصيات وقدمت
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ورحبت اجلمهورية التشيكية بالتصديق على الربوتوكول االختياري التفاقية مناهضة           -٥٣
وأقـرت  . التعذيب، لكنها أعربت عن قلقها بشأن التقارير املتعلقة باسـتخدام التعـذيب           

  . وقدمت توصيات.نية اجلدية اليت تواجه نيجرييابالتحديات األم
وسلطت مجهورية الكونغو الدميقراطية الضوء على التعديالت الدستورية الرامية إىل            -٥٤

. تعزيز العملية الدميقراطية، واإلصالحات القضائية، واملشاريع االقتصادية يف عدة قطاعـات          
  . وقدمت توصيات.وأشادت مببادرات التنمية املستدامة

وأشادت جيبويت مبشاركة نيجرييا الفاعلة يف جملس حقـوق اإلنـسان، ورحبـت             -٥٥
االقتصادي من خـالل برنـامج الـسالم         -جبهودها الرامية إىل حتسني الوضع االجتماعي       

  . وقدمت توصيات. ٢٠٢٠:٢٠واالستقرار والرفاه الوارد يف رؤية نيجرييا 
لوطنية حلقوق اإلنـسان، وانـضمام      وسلطت إكوادور الضوء على تعزيز اللجنة ا        -٥٦

نيجرييا إىل اتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة وغريها من الصكوك احليويـة حلقـوق              
  . وقدمت توصيات. اإلنسان

وأشادت مصر بثقافة احترام حقوق اإلنسان الراسخة بقوة يف نيجرييا واليت يـدل               -٥٧
. ١٩٩٩ت املدخلة على دستور عـام       عليها تعزيز اللجنة الوطنية حلقوق اإلنسان وبالتعديال      

  . وقدمت توصيات
وشجعت إستونيا على مواصلة تعزيز احلقوق يف حرية التعـبري والتجمـع وتكـوين                -٥٨

  .وقدمت توصيات. وأعربت عن قلقها بشأن رفع الوقف االختياري لعقوبة اإلعدام. اجلمعيات
وأشادت بتحسني إمكانية   . طيوأشارت إثيوبيا إىل عزم نيجرييا تعزيز النظام الدميقرا         -٥٩

  . وقدمت توصية. احلصول على سكن وباإلصالحات القضائية ومبكافحة اإلرهاب
ودعت . وأقرت فنلندا باجلهود اليت تبذهلا نيجرييا ملكافحة االجتار بالبشر وشجعتها           -٦٠

نيجرييا إىل تلبية احتياجات األطفال وإعمال حقوقهم؛ موضحة أهنا تشمل التصدي لوصـم             
  . وقدمت توصيات". السحرة"  بطفال األ
وأشادت فرنسا باجلهود اليت بذلتها نيجرييا منذ االستعراض الدوري الشامل األول             -٦١

  . وقدمت توصيات
العنـف،  لردع أعمـال    وشجعت غابون نيجرييا على مواصلة ما تتخذه من تدابري            -٦٢

  .وقدمت توصية. ودعت اجمللس واجملتمع الدويل إىل دعمها
وأعربت أملانيا عن قلقها بشأن التقارير املتعلقة بالتعذيب وعمليات القتل خارج نطاق              -٦٣

  . وقدمت توصيات. القضاء وغريها من انتهاكات حقوق اإلنسان على يد القوات املسلحة
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وأقرت غانا باحلاجة إىل معاجلة القضايا األمنية وقضايا اإلرهاب، وأعربـت عـن               -٦٤
. وأشادت بالتقدم احملرز يف تعميق ثقافة حقوق اإلنسان. عدة التقنيةدعمها طلب نيجرييا املسا

  .وقدمت توصيات
وأقر الكرسي الرسويل باجلهود الرامية إىل مكافحة العنف ضد املسيحيني وغريهـم              -٦٥

  .وقدم توصيات. من األقليات
وأعربت هنغاريا عن تقديرها للجهود الـيت تبـذهلا نيجرييـا لتعزيـز العمليـات          -٦٦
وأشارت إىل دواعي القلق    . دميقراطية، ولتصديقها على عدة صكوك دولية حلقوق اإلنسان       ال

  .وقدمت توصيات. الشرطةأثناء االحتجاز لدى بشأن التقارير املتعلقة حباالت التعذيب يف 
 لزيادة  اًوالحظت أن مثة متسع   . ٢٠٢٠:٢٠نيجرييا  رؤية  وأشادت إندونيسيا مببادرة      -٦٧

  .وقدمت توصيات. حلقوق اإلنسانتعزيزها ومحايتها 
ورحب العراق بانضمام نيجرييا إىل عدد من الصكوك، ومنها الربوتوكول االختياري             -٦٨

  .وقدم توصية. التفاقية مناهضة التعذيب واتفاقية منع جرمية اإلبادة اجلماعية واملعاقبة عليها
املثلي ألنه يتعارض مـع     وذكر الوفد أن نيجرييا مل تقبل التوصيات املتعلقة بالزواج            -٦٩

 يف املائة   ٩٢ أشار إىل أن     ٢٠١١وذكر أن استطالع رأي أجري عام       . القيم الوطنية والثقافية  
  .من السكان يعارضون الزواج املثلي

وإضافة إىل ذلك، ذكر    . الدستوروأشار الوفد إىل أن احلرية الدينية مضمونة مبوجب           -٧٠
قد مت التعامـل معهـا      ه انتباه احلكومة إليها     ّجُو حاالت القتل خارج نطاق القضاء اليت        أن

  .جيد بشكل
وأضاف أنه  . وفيما يتعلق بالزواج املبكر، ذكر الوفد أن قانون حقوق الطفل موجود            -٧١

  .الواليات هبذا القانون من أجل التوصل إىل تطبيقه بصورة موحدةلتوعية بذلت جهود 
دي لفرط اكتظاظ السجون، مبـا يف       وذكر أن احلكومة تقوم بالكثري من أجل التص         -٧٢

ذلك تعديل مشروع القانون املتعلق مبجلس املساعدة القضائية، واألخذ بالعقوبات املوقوفـة            
وأضاف أن القصد من مشروع القـانون املتعلـق         . التنفيذ على اجلرائم اليت ليست ذات بال      

  .ةبقطاع القضاء املعروض على اجلمعية الوطنية هو معاجلة جزء من املشكل
وإضافة إىل ذلك، هنـاك     . وذكر أنه قد اعتمدت تشريعات قوية الجتثاث الفساد         -٧٣

  .اللجنة املستقلة املعنية باملمارسات الفاسدة وغريها من اجلرائم ذات الصلة
وذكر أنه جـرى اعتمـاد      . وقال إن هناك وكالة وطنية حلظر االجتار باألشخاص         -٧٤

وأوضح أن  . صدوره يف قانون قريباً   وُيتوقع  اءة ثانية   مشروع قانون ملعاجلة هذه القضية يف قر      
  .قوانني وسياسات مكافحة االجتار تقوم على حقوق اإلنسان وال جترم الضحايا
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وذكر الوفد أنه جرى اعتماد سياسة عمل األطفال، وهو ما عزز التصدي لعمـل                -٧٥
على خطط التعليم   وسلط الوفد الضوء    . األطفال وكفل التنفيذ الفعال لقانون حقوق الطفل      

وأشار إىل أنه جرى جتـرمي      . اليت تستهدف الفتيات اجلاري تنفيذها يف أحناء خمتلفة من البلد         
  .املمارسات الضارة وأن من يأتوهنا يواجهون هتما جنائية

يرلندا عن قلقها بشأن التقارير املتعلقة باالنتشار الواسع النطاق للتعـذيب           أوأعربت    -٧٦
الشرطة النيجريية، وانتهاكات حقوق اإلنسان على يد كل  االحتجاز لدى أثناءوسوء املعاملة 

من بوكو حرام وقوات األمن، وتشويه األعضاء التناسلية لإلناث، واإلفالت من العقاب على             
  .وقدمت توصيات. العنف املرتيل واجلنسي

ـ               -٧٧ وق وأعربت إيطاليا عن تقديرها للجهود اليت بذلتها نيجرييا من أجل تعزيـز حق
اإلنسان ومحايتها، وال سيما حقوق النساء واألطفال، مبدية يف الوقت نفسه أسفها لعمليات             

  .وقدمت توصيات.  يف والية إيدواإلعدام املنفذة مؤخراً
وأعربت اليابان عن قلقها بشأن احلالة األمنية وحالة حقوق اإلنسان يف نيجرييـا،               -٧٨

وأعربت عن  . ء، واالختفاء القسري، والتعذيب   واليت تتسم حباالت القتل خارج نطاق القضا      
تقديرها اللتزام نيجرييا بتعزيز حقوق املرأة، بالرغم من املمارسة الواسعة االنتشار لتـشويه             

  .وقدمت توصيات. األعضاء التناسلية لإلناث
 باإلصالحات التشريعية والدستورية الـيت أجرهتـا نيجرييـا،       وأحاطت كينيا علماً    -٧٩

إضـافية يف جمـال     قوق اإلنسان يف التخطيط القومي، وانضمامها إىل صكوك         وبتعميمها حل 
  .وقدمت توصية. حقوق اإلنسان وإىل صكوك إقليمية

وأشار لبنان إىل أن نيجرييا قد انضمت إىل عدد من الـصكوك الدوليـة حلقـوق                  -٨٠
  .وقدم توصيات. اإلنسان

يشمل مبا  زيز إطارها املؤسسي،     جبهود نيجرييا الرامية إىل تع     وأحاطت ليسوتو علماً    -٨١
فريقـي  األمتكني احملاكم من تطبيق ما يتعلق حبقوق اإلنسان من أحكام الدستور وامليثـاق              

  .وقدمت توصيات. حلقوق اإلنسان والشعوب
وأشارت ليبيا إىل أن نيجرييا حتاول تنفيذ توصيات الدورة األوىل من االسـتعراض               -٨٢

علق باألشخاص ذوي اإلعاقة وحاالت االختفاء القسري       الدوري الشامل، وال سيما فيما يت     
  .والربوتوكول االختياري التفاقية مناهضة التعذيب

 وحتسني  ، تسعى إىل اجتثاث الفقر    ٢٠٢٠:٢٠وأشارت ماليزيا إىل أن رؤية نيجرييا         -٨٣
 والتصحاح والـسكن امليـسور، وبنـاء        كانية الوصول إىل الرعاية الصحية ومياه الشرب      إم

. ملـرأة ا البشرية على العيش املستدام، وتعزيز املساواة بـني اجلنـسني، ومتكـني              القدرات
  .توصيات وقدمت
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 باجلهود اليت تبذهلا احلكومة من أجل تعزيز حقوق الطفـل           وأحاطت ملديف علماً    -٨٤
  .وقدمت توصيات. ومحايتها وتشجيع املرأة على إطالق األعمال التجارية

ها للتدابري اليت اعتمدهتا نيجرييا ملكافحة مجيع أشـكال         وأعربت موريتانيا عن تثمين     -٨٥
 مع التزاماهتا الدولية، ومبا يشمل على وجه اخلـصوص          العنف ضد النساء واألطفال، متاشياً    

تنفيذ أحكام اتفاقية مناهضة التعذيب وغريه من ضـروب املعاملـة أو العقوبـة القاسـية                
  .الالإنسانية أو املهينة أو
ك عن تقديرها للجهود اليت بذلتها نيجرييا، وال سـيما يف تبـادل             وأعربت املكسي   -٨٦

. أفضل املمارسات يف التعامل مع شكاوى املواطنني عن طريق اللجنة الوطنية حلقوق اإلنسان            
  .وقدمت توصيات. وحثت نيجرييا على اختاذ مزيد من التدابري إللغاء عقوبة اإلعدام

وقف االختياري لعقوبة اإلعدام حبكم الواقـع       وتساءل اجلبل األسود عما إذا كان ال        -٨٧
وأعرب عن تقديره لتعيني مقرر خاص معين حبقوق الطفل داخـل اللجنـة      . سيعاد العمل به  

الوطنية حلقوق اإلنسان، وتساءل عما سيتخذ من تدابري لتعزيز حقوق الطفل ومحايتها وحلظر       
  .وقدم توصيات. الزواج املبكر

وهنأ نيجرييا علـى    .  من تدابري لتحسني إدارة القضاء     وتساءل املغرب عما سيتخذ     -٨٨
، كما تساءل عن التدابري املعتزمة لدمج حقوق اإلنسان يف جدول           ٢٠٢٠:٢٠خمططها رؤية   

  . ٢٠١٥األعمال اإلمنائي ملا بعد 
وأشادت موزامبيق بنيجرييا على انضمامها إىل شىت صكوك حقوق اإلنسان، وعلى             -٨٩

حبقوق اإلنسان، وعلى التزامها بضمان احتـرام حقـوق اإلنـسان           تعزيز مؤسساهتا املعنية    
  .٢٠٢٠:٢٠وشجعت نيجرييا على مواصلة تنفيذ رؤية . للجميع

وأثنت هولندا على نيجرييا حلظرها العنف ضد النساء والفتيات واالجتار هبن، وممارسة              -٩٠
الدينيني فيما يتعلق بالقضية    تشويه األعضاء التناسلية لإلناث، واخنراطها مع الزعماء التقليديني و        

.  واسـع االنتـشار    ومع ذلك، الحظت أن تشويه األعضاء التناسلية لإلناث ال يزال         . األخرية
  .وقدمت توصيات

ديدة حلقـوق   وسلطت نيكاراغوا الضوء على انضمام نيجرييا إىل صكوك دولية ج           -٩١
ومة على العمل   وشجعت احلك . من إصالحات تشريعية ومؤسسية    ذلك   اإلنسان وما نتج عن   

  .وقدمت توصية. من أجل قيادة البلد على طريق السالم واملصاحلة واحلوار األخوي
وأشادت النيجر بنيجرييا على تعزيز إطارها القانوين واملؤسسي وعلى التصديق على             -٩٢

 للنـهوض حبقـوق      تشكل إطـاراً   ٢٠٢٠:٢٠والحظت أن رؤية نيجرييا     . عدة اتفاقيات 
  . اتوقدمت توصي. اإلنسان
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، مل يـساهم يف     وأشارت النرويج إىل أن النمو االقتصادي لنيجرييا، وإن كان مثرياً           -٩٣
وأعربت عن أسفها لتفشي اإلرهاب واألفعال الوحشية، ولإلفـالت مـن           . احلد من الفقر  

  .وقدمت النرويج توصيات.  اليت جرت مؤخراًلى نطاق واسع، ولعمليات اإلعدامالعقاب ع
بالتزام نيجرييا بتحسني السكن والتخطيط احلضري، مشرية إىل أن         مان  واعترفت عُ   -٩٤

ورحبت بـاجلهود املبذولـة     . االقتصادية منصوص عليها يف الدستور     - التنمية االجتماعية 
  .مان توصياتوقدمت ُع. للتوعية حبقوق اإلنسان

ورحبت باراغواي بانضمام نيجرييا إىل الصكوك الدوليـة، وبتحـسينها إمكانيـة              -٩٥
وعرضت باراغواي الدعم   . ملرأةاوصول إىل اخلدمات الصحية، وباجلهود اليت تبذهلا لتمكني         ال

  . وقدمت باراغواي توصيات. التقين فيما يتعلق مبؤشرات حقوق اإلنسان
وأشادت الفلبني بالتعديالت اليت أدخلت على قانون اللجنة الوطنية حلقوق اإلنسان             -٩٦

ورحبت بإعطاء  . نذ االستعراض الدوري الشامل األخري    وبالتصديق على عدة صكوك دولية م     
  .وقدمت الفلبني توصيات. األولوية حلقوق النساء والفتيات

وأعربت بولندا عن القلق بشأن العنف ضد األطفال، مبا يف ذلك البغـاء واالعتـداء                 -٩٧
  . توصياتوقدمت بولندا. رصَّالسجن املؤبد على القُأو عدام اإلاجلنسي، وبشأن إصدار أحكام 

ومع إشادة الربتغال بالتصديق على الربوتوكول االختياري التفاقية مناهضة التعذيب            -٩٨
وتكرارها تأكيد توصيتها السابقة املتعلقة بلجوء قوات األمن إىل التعذيب، أعربت عن قلقها             

وأعربت الربتغال عن أسفها بشأن عمليات اإلعدام اليت نفـذت          . بشأن مثل هذه املمارسات   
  .وقدمت الربتغال توصيات. ٢٠١٣م عا
وسلطت مجهورية كوريا الضوء على تعزيز استقاللية اللجنـة الوطنيـة حلقـوق               -٩٩

تأمـل  وورحبت باجلهود اليت تبذهلا نيجرييا لالنضمام إىل االتفاقيـات الدوليـة،            . اإلنسان
  .وقدمت توصيات. تكريسها يف القانون

 أن تصدر يف قانون داخلـي املعاهـدات         وشجعت مجهورية مولدوفا نيجرييا على      -١٠٠
الدولية املصدق عليها وأن تفي بالتزاماهتا بتقدمي تقارير، وعلى أن تستعمل اإلطار املؤسـسي        

  .وقدمت توصيات. املعزز إلعطاء أولوية ألنشطة حقوق اإلنسان وتنفيذها
ي على خطة   ورحب االحتاد الروسي بوضع القوانني ومبوافقة اجمللس التنفيذي االحتاد          -١٠١

  .وقدم توصيات. العمل الوطنية لتعزيز حقوق اإلنسان ومحايتها
وأشادت رواندا باالستقاللية املالية للجنة االنتخابية الوطنيـة املـستقلة وبالتـدابري              -١٠٢

وأشارت إىل التصديق على صكوك األمم املتحدة، وال سيما    . املتخذة لتحسني األمن الداخلي   
ادة اجلماعية واملعاقبة عليها، وإىل وضع قوانني حلماية األطفـال مـن            اتفاقية منع جرمية اإلب   

  .وقدمت رواندا توصيات. العنف
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ورحبت اململكة العربية السعودية بانضمام نيجرييا إىل صكوك دولية شـىت، منـها               -١٠٣
. اتفاقية منع جرمية اإلبادة اجلماعية واملعاقبة عليها واتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقـة            

. شجعت نيجرييا على مواصلة جهودها الرامية إىل حتسني حالة حقوق اإلنسان يف البلـد             و
  .وقدمت توصية

 السنغال بانضمام نيجرييا إىل الصكوك الدولية، وبتعزيز اللجنـة الوطنيـة            توأقر  -١٠٤
 إىل ضرورة استمرار اجلهود من أجل معاجلـة قـضايا حقـوق             توأشار. حلقوق اإلنسان 

  . السنغال توصياتتوقدم. اواة بني اجلنسنياملستضعفني واملس
ورحبت صربيا بتصديق نيجرييا على الربوتوكول االختياري التفاقية حقوق الطفل            -١٠٥

بشأن بيع األطفال واستغالل األطفال يف البغاء ويف املواد اإلباحية والربوتوكـول االختيـاري              
املسلحة وبتنفيذها للصكوك املصدق    التفاقية حقوق الطفل بشأن اشتراك األطفال يف املنازعات         

  .وقدمت توصية. وشجعت صربيا وضع سياسة وطنية مستدامة بشأن املشردين داخليا. عليها
وأشارت سرياليون إىل أن نيجرييا قد انضمت إىل اتفاقية حقوق األشـخاص ذوي               -١٠٦

ية منع جرميـة    اإلعاقة واالتفاقية الدولية حلماية مجيع األشخاص من االختفاء القسري واتفاق         
اإلبادة اجلماعية واملعاقبة عليها والربوتوكول االختياري التفاقية مناهضة التعذيب، وأهنا قـد            
صدقت على عدة صكوك إقليمية حلقوق اإلنسان، ومنها امليثاق األفريقي بشأن الدميقراطيـة             

  .وقدمت توصيات. واالنتخابات واحلكم
واعترفت بتحسن إمكانية   . ق املرأة يف نيجرييا   وأقرت سنغافورة باإلطار املعزز حلقو      -١٠٧

وبزيـادة التمويـل    األطفال  الوصول إىل الرعاية الصحية وتراجع الوفيات النفاسية ووفيات         
  .وقدمت سنغافورة توصيات. املتصل بالرعاية الصحية

. وأعربت سلوفاكيا عن قلقها بشأن عمليات اإلعدام، وال سيما يف حالـة القـصَّر            -١٠٨
ىل ضرورة حتسني إمكانية احلصول على التعليم متسائلة عـن التـدابري املعتزمـة              وأشارت إ 

  .وقدمت سلوفاكيا توصيات. للنهوض بتسجيل الفتيات يف املدارس
وأشادت سلوفينيا بالتصديق على الربوتوكول االختياري التفاقية حقـوق الطفـل             -١٠٩

االختياري التفاقية حقوق الطفل    بشأن اشتراك األطفال يف املنازعات املسلحة والربوتوكول        
بشأن بيع األطفال واستغالل األطفال يف البغاء ويف املواد اإلباحية، وبتعيني مقرر خاص وطين              

وأعربت عن قلقها بشأن العنف     . معين حبقوق الطفل، وبسن تشريعات بشأن حقوق الطفل       
  .وفينيا توصياتوقدمت سل. ضد الطفل واملرأة، وبشأن تشويه األعضاء التناسلية لإلناث

 باستثمار نيجرييا يف التعليم من أجل احلد من األمّيـة           وأحاطت جنوب أفريقيا علماً     -١١٠
وأهابت باجملتمع الدويل أن يقدم املساعدة التقنية علـى النحـو           . وتعزيز التعليم ذي اجلودة   

  .وقدمت توصية. املطلوب
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من الداخلي، أعـرب جنـوب      ويف معرض اإلشارة إىل التدابري املتخذة لتحسني األ         -١١١
وشجع نيجرييا على االستمرار يف التزامها      . السودان عن القلق بشأن التحديات األمنية الراهنة      

  .وقدم توصية. بالوحدة يف إطار التعدد
زواج املثليني متسائلة عن    الذي حيظر   وأعربت إسبانيا عن قلقها بشأن مشروع القانون          -١١٢

  .وقدمت توصيات. يا هذه احلقوق، مبا أهنا معترف هبا يف الدستورالكيفية اليت ستضمن هبا نيجري
وشجعت دولة فلسطني نيجرييا على أن تدرج اتفاقية القضاء على مجيـع أشـكال          -١١٣

وحثت اللجنة الوطنية حلقوق اإلنسان علـى ضـمان         . التمييز ضد املرأة يف قانوهنا الداخلي     
  .وقدمت توصيات. االمتثال ملبادئ باريس

وأشاد السودان بنيجرييا على اجلهود اليت بذلتها منذ االستعراض الدوري الـشامل              -١١٤
 من أجل تعزيز حقوق اإلنسان، وعلى انـضمامها إىل صـكوك دوليـة              ٢٠٠٩األول عام   

  .وقدم توصيات. وإقليمية حلقوق اإلنسان
سبب ويف معرض إشارة السويد إىل إعدام أربعة سجناء يف والية إيدو، تساءلت عن             -١١٥

خرق الوقف االختياري لعقوبة اإلعدام حبكم الواقع وما إذا كانت هناك خطـط إلعـادة               
  .وقدمت توصيات. به العمل
جلهود اليت بذلتها احلكومة منذ االستعراض الدوري الـشامل         على ا سويسرا  وأثنت    -١١٦

  .وقدمت توصيات. األول للحالة فيها
امع يف التعامـل مـع التمـرد العنيـف          وأشادت تايلند بنهج نيجرييا الشامل واجل       -١١٧
ورحبت باملبادرة الرامية إىل ضمان إمكانية الوصول إىل رعاية صحية جيـدة            . حرام لبوكو

  .وقدمت توصيات. واعترفت باجلهود اليت تسعى إىل ضمان بيئة مستدامة
  .وقدمت توصيات. وأشادت توغو باألولوية املعطاة ملكافحة العنف ضد املرأة  -١١٨
وحثت .  بأشكاله كافة  شجعت تونس احلكومة على إلغاء العقاب البدين لألطفال       و  -١١٩

  .وقدمت توصيات. اجملتمع الدويل على االستجابة لطلب نيجرييا احلصول على مساعدة تقنية
وطلبت تركيا معلومات حمدثة عن أحدث التطورات فيما يتعلـق بـإعالن حالـة                -١٢٠

بسبب األنشطة اإلرهابية لبوكو حرام ومجاعـة       قي  بالشمال الشر واليات  ثالث  الطوارئ يف   
  .وقدمت توصيات. أنصارو
 إىل  ٢٠١٣ و ٢٠٠٩انضمام احلكومة يف الفترة املمتدة بني       على  تركمانستان  وأثنت    -١٢١

احلـصول  عدة صكوك أساسية حلقوق اإلنسان مشرية إىل التدابري املتخذة لتحسني إمكانية            
  .وصياتوقدمت ت. السكن امليسور الكلفةعلى 
وأشارت أوغندا إىل النهج القائم على احلقوق واملؤيد للفقراء واملراعـي للمنظـور               -١٢٢

وإضـافة إىل ذلـك،     . ٢٠٢٠:٢٠اجلنساين املعتمد إزاء اإلدارة االقتصادية يف رؤية نيجرييا         
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 بتعديل قانون اللجنة الوطنية حلقوق اإلنسان وبانضمام نيجرييا إىل عدة صكوك أحاطت علماً
  .وقدمت توصية. ية حلقوق اإلنساندول

يرلندا الشمالية عن القلق بشأن مـزاعم  أوأعربت اململكة املتحدة لربيطانيا العظمى و       -١٢٣
التعذيب وعمليات القتل خارج نطاق القضاء على يد عناصر قـوات األمـن النيجرييـة،               

.  حقوق اإلنسان  إىل إجراء حتقيقات يف التقارير املتعلقة باعتداءات هذه القوات على          ودعت
  .وقدمت توصيات

 بالنتائج اإلجيابية اليت حتققـت يف برنـامج         وأحاطت مجهورية ترتانيا املتحدة علماً      -١٢٤
وشجعت نيجرييا على تعزيـز الـدعم التعليمـي لألطفـال           . نيجرييا لاللتحاق باملدارس  

  . للبالداملستضعفني، وعلى تكثيف سعيها إىل سالم دائم يف املناطق الشمالية الشرقية 
وأدانت الواليات املتحدة األمريكية هجمات املتمردين معربة عـن قلقهـا بـشأن               -١٢٥

وقالت إن تصريح نيجرييـا  . التقارير املتعلقة بانتهاكات حقوق اإلنسان على يد قوات األمن  
بأن املثليات واملثليني ومزدوجي امليل اجلنسي ومغايري اهلوية اجلنسانية ال يكادون يـرون يف              

  .وقدمت توصيات. جرييا تصريح خميب لآلمالني
وسلطت أوروغواي الضوء على مواءمة نيجرييا لقانوهنا الداخلي مع املعايري الدولية             -١٢٦

رئيسية حلقوق  دولية  حلقوق اإلنسان، وهو ما حتقق من خالل التصديق على سبع معاهدات            
  .وقدمت توصيات. اإلنسان وتعزيز اللجنة الوطنية حلقوق اإلنسان

وأشارت أوزبكستان إىل أن نيجرييا قد انضمت إىل صكوك دولية حلماية حقـوق               -١٢٧
. الطفل واألشخاص ذوي اإلعاقة وللحماية من التعذيب واإلبادة اجلماعية واالختفاء القسري          

القائمة على املساواة بني    وتلك  وقالت إهنا تنظر بإجيابية إىل اإلصالحات القضائية واالنتخابية         
  .وقدمت توصيات. اليت باشرهتا نيجرييااجلنسني 
 باجلهود اليت تبذهلا نيجرييا لالنضمام إىل       وأحاطت مجهورية فرتويال البوليفارية علماً      -١٢٨

الصكوك الدولية األساسية حلقوق اإلنسان، ولتعديل القانون، وهو ما مكن اللجنة الوطنيـة             
  . وقدمت توصيات". ألف"حلقوق اإلنسان من استعادة املركز 

النكا بانضمام نيجرييا إىل االتفاقية الدولية حلماية حقـوق مجيـع            ورحبت سري   -١٢٩
العمال املهاجرين وأفراد أسرهم والربوتوكول االختياري التفاقية حقوق الطفل بشأن بيـع            
األطفال واستغالل األطفال يف البغاء ويف املواد اإلباحية والربوتوكول االختيـاري التفاقيـة             

وإضـافة إىل ذلـك، رحبـت       .  بشأن اشتراك األطفال يف املنازعات املسلحة      حقوق الطفل 
باجلهود الرامية إىل التصدي للتحديات األمنية، وكذا باجلهود الرامية إىل توفري التثقيـف يف              

  .وقدمت توصيات. جمال حقوق اإلنسان للشرطة واجليش
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ف االختياري أهم قـضية،     وفيما يتعلق بعقوبة اإلعدام، كرر الوفد التأكيد أن الوق          -١٣٠
ستتواصل اجلهود  ومع ذلك،   .  من االستقاللية يف نظام احتادي     اًلكن حلكومات الواليات قدر   

  . لتعديل الدستور
. وذكر الوفد أن للحكومة سياسة فعالة لتحسني تعميم االستفادة من الرعاية الصحية   -١٣١

  .القضائي لضمان بيئة مستدامةح نظام اإلصالتدابري يف إطار اُتخذت وفيما يتعلق بالبيئة، 
وفيما يتعلق بتوجيه دعوات إىل املكلفني بواليات، ذكر الوفد أن نيجرييا توجه دعوة      -١٣٢

وفيما يتعلق باحلالة األمنية، أشار الوفد إىل حالة الطـوارئ يف ثـالث             . للزيارة يف أي وقت   
. باك سيخضعون للمساءلة  واليات وقال إن األفراد العسكريني الذين يتجاوزون قواعد االشت        

وشرح الوفد اجلهود املبذولة حلماية حقوق احملتجزين وأنه أعطيت توجيهات إلتاحة وصول            
وفيما يتعلق بعمل األطفال، أوضح الوفد أن نيجرييا حظرت استخدام          . الصليب األمحر إليهم  

واليـات  وفيما يتعلق باملمارسات الثقافية الضارة، قال الوفـد إن بعـض ال           . عمل األطفال 
  .اعتمدت قوانني حتظر تلك املمارسات

وفيما يتعلق بانتهاكات قوات األمن حلقوق اإلنسان، ذكر الوفد أن قوات الـشرطة     -١٣٣
  .تلقت تدريبا يف جمال حقوق اإلنسان

  **أو التوصيات/االستنتاجات و  -نياثا  
  .دناهأاملقدمة أثناء جلسة التحاور واملدرجة نظرت نيجرييا يف التوصيات   -١٣٤
  :وحتظى التوصيات التالية بتأييد نيجرييا  -١٣٥

التوقيع والتصديق على الربوتوكول االختياري امللحق بالعهـد          -١-١٣٥
الدويل اخلاص باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية والربوتوكول االختياري 

  ؛)الربتغال(التفاقية حقوق الطفل بشأن إجراء تقدمي البالغات 
االستمرار يف عملية التصديق على صكوك حقوق اإلنسان اليت           -٢-١٣٥

  ؛)بنن( فيها مل تصبح نيجرييا بعد طرفاً
زيادة جهودها الرامية إىل التصديق على صكوك حقوق اإلنسان           -٣-١٣٥

  ؛)الفلبني(الدولية األخرى ذات الصلة 
مل يـتم   النظر يف التصديق على صكوك حقوق اإلنسان الـيت            -٤-١٣٥

تلـك  مع مواد   لتتماشى   ةالداخليالقوانني  ومواصلة حتديث   عليها بعد،   التصديق  
  ؛)ليسوتو(الصكوك 

__________ 

 .مل ُتحرَّر االستنتاجات والتوصيات  **  
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مواصلة عملية التصديق على الصكوك الدولية حلقوق اإلنسان          -٥-١٣٥
  ؛)بوركينا فاسو(اليت مل تصبح بعد طرفاً فيها 

 ملنظمـة العمـل     ١٦٩النظر يف التصديق على االتفاقية رقـم          -٦-١٣٥
  ؛)كسيكامل(الدولية 
ضمان سن مشروع قانون بشأن اتفاقية القضاء علـى مجيـع             -٧-١٣٥

  ؛)الربازيل(أشكال التمييز ضد املرأة 
تضمني نيجرييا تشريعاهتا الوطنية الصكوك القانونيـة الدوليـة           -٨-١٣٥

  ؛)بوركينا فاسو(حلقوق اإلنسان اليت انضمت إليها 
  ؛)كوت ديفوار(تعزيز قوانني مكافحة الفساد   -٩-١٣٥
مواءمة تشريعاهتا الوطنية مواءمة تامة مع نظام روما األساسـي            -١٠-١٣٥

  ؛)إستونيا(والتصديق على اتفاق االمتيازات واحلصانات 
مضاعفة اجلهود الرامية إىل مواءمة النظـام القـانوين للبلـد             -١١-١٣٥

  ؛)إثيوبيا(
حقوق اختاذ مزيد من التدابري لتنفيذ التوصيات املقدمة من جلنة            -١٢-١٣٥

، وال سيما ما يتصل منها بدمج اتفاقية حقـوق الطفـل يف             ٢٠١٠الطفل عام   
القانون الداخلي؛ وحق الطفل يف التعليم والغذاء والصحة؛ ومحاية الفتيات مـن            

  ؛)فنلندا(الزواج املبكر 
اعتماد تدابري تشريعية وعملية ملكافحة اهتام األطفال بالـسحر           -١٣-١٣٥

 رمي االهتامات بالسحر وتـوفري احلمايـة لألطفـال        عن طريق مجلة أمور منها جت     
  ؛)فنلندا(التعاون مع اجملتمع املدين بوالتوعية، مبا يف ذلك 

  ؛)فرنسا(ضمان تعميم االتفاقيات الدولية يف القوانني احمللية   -١٤-١٣٥
خمتلف الصكوك من مثـل الربوتوكـول       احمللي  قانون  التضمني    -١٥-١٣٥

  ؛)غانا(شخاص ذوي اإلعاقة األالتفاقية حقوق االختياري 
تسريع عملية اعتماد القوانني اليت تتوافق مع املعاهدات الـيت            -١٦-١٣٥

  ؛)العراق (صدقت عليها نيجرييا مؤخراً
الصكوك الدولية الـيت صـدقت عليهـا    (سن هذه املعاهدات      -١٧-١٣٥
  ؛)هنغاريا(يف تشريعاهتا الداخلية ) نيجرييا
لقانوين، مبا يف ذلك عن طريـق التنفيـذ   مواصلة تعزيز اإلطار ا    -١٨-١٣٥

الكامل للصكوك الدولية حلقوق اإلنسان اليت صدقت عليها، ومنـها اتفاقيـة            
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القضاء على مجيع أشكال التمييز ضد املرأة واتفاقية حقـوق األشـخاص ذوي             
  ؛)إندونيسيا(اإلعاقة 
الدمج الكامل لصكوك حقوق اإلنسان اليت انـضمت إليهـا            -١٩-١٣٥
  ؛)كينيا ( وفعاالً كامالً قانوهنا الداخلي من أجل تنفيذها تنفيذاً يفمؤخراً
سن تشريعات وطنية لترمجة املعاهدات الدولية املصدق عليها إىل    -٢٠-١٣٥

  ؛)سرياليون(قانون وطين 
األخذ بقوانني مناهضة لتشويه األعضاء التناسـلية لإلنـاث يف            -٢١-١٣٥

نية االحتكام إىل القـضاء للنـساء       مجيع الواليات، واختاذ خطوات لضمان إمكا     
العنـف ضـد    ) حظـر (ضحايا العنف؛ واعتماد جملس الشيوخ ملشروع قانون        

  ؛)يرلنداأ(األشخاص 
مواصلة العمل على مواءمة إطارها املعياري مع التزاماهتا مبوجب         -٢٢-١٣٥

  ؛)نيكاراغوا (الصكوك الدولية اليت انضمت إليها مؤخراً
تشريعية واإلدارية الالزمة لتنفيذ املعاهدات اليت      اختاذ التدابري ال    -٢٣-١٣٥

  ؛)النيجر (صدقت عليها سلفاً
تسريع اعتماد مشروع قانون املساواة بني اجلنـسني وتكـافؤ            -٢٤-١٣٥

 علـى    تاماً  تنفيذاً اوتنفيذمه الفرص ومشروع قانون حظر العنف ضد األشخاص      
تفاقية القضاء علـى مجيـع       ألحكام ا  امتثاالً،  اتواحملليوالواليات   االحتادُصُعد  

  ؛)مجهورية مولدوفا(أشكال التمييز ضد املرأة 
مواصلة العمل على دمج معايري اتفاقية القـضاء علـى مجيـع              -٢٥-١٣٥

  ؛)االحتاد الروسي(أشكال التمييز ضد املرأة يف قانوهنا الداخلي 
 مـع التزاماهتـا     مواصلة تعزيز نظام محاية حقوق الطفل متاشياً        -٢٦-١٣٥
  ؛)االحتاد الروسي(ب اتفاقية حقوق الطفل مبوج
اعتماد وتنفيذ قانون من شأنه أن يدمج أحكام اتفاقية االحتـاد             -٢٧-١٣٥

داخلياً يف أفريقيا علـى الـصعيد الـوطين         النازحني  األفريقي حلماية ومساعدة    
  ؛)سويسرا(

 اختاذ تدابري مالئمة لترمجة التزاماهتا الدولية إىل قوانني ولـوائح           -٢٨-١٣٥
  ؛)تايلند ( فعاالًوطنية لضمان تنفيذها تنفيذاً

دمج نيجرييا الصكوك الدولية اليت صدقت عليها يف تشريعاهتا           -٢٩-١٣٥
  ؛)توغو(الوطنية 
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العمل على وجه السرعة على تضمني تشريعاهتا الوطنية أحكام           -٣٠-١٣٥
  ؛)تونس(، مبا فيها نظام روما األساسي الصكوك املصدق عليها حديثاً

 خلطة التحول االقتـصادي يف      سن لوائح تشريعية فعالة تنفيذاً      -٣١-١٣٥
  ؛)تركيا(احلياة اليومية للمجتمع 

مواصلة تدابريها الرامية إىل تعزيز صالحيات التحقيق واإلنفاذ          -٣٢-١٣٥
  ؛)أذربيجان(للجنة حقوق اإلنسان 

تعزيز مؤسساهتا حلقوق اإلنسان ووضع مزيـد       نيجرييا  مواصلة    -٣٣-١٣٥
  ؛)ليسوتو(لتدابري الرامية إىل ضمان التنفيذ الفعال لواليتها من ا
ضمان تشغيل اآللية الوقائية الوطنية، وال سـيما مـن خـالل          -٣٤-١٣٥

السماح للجنة الوطنية حلقوق اإلنسان بالوصول دون عائق إىل مجيـع مرافـق             
  ؛)بلجيكا(االحتجاز 

 حلقـوق اإلنـسان     مواصلة تعاوهنا املستمر مع املنظومة الدولية       -٣٥-١٣٥
  ؛)أذربيجان(التابعة لألمم املتحدة 

  ؛)النيجر(زيادة تعزيز تعاوهنا مع هيئات معاهدات األمم املتحدة   -٣٦-١٣٥
التأكد من تقدمي التقارير الدورية اليت فـات أوان تقـدميها إىل              -٣٧-١٣٥

  ؛)تشاد(هيئات معاهدات األمم املتحدة دون مزيد من التأخري 
بتعهدها بالتقيد بالتزاماهتا مبوجب معاهـدات حقـوق        الوفاء    -٣٨-١٣٥

  ؛)غانا(اإلنسان والتعامل بصورة بناءة مع آليات حقوق اإلنسان 
توجيه دعوة دائمة إىل آليات حقوق اإلنسان التابعـة لألمـم             -٣٩-١٣٥

  ؛)كوستاريكا(املتحدة 
 مواصلة متابعة الطلبات املقدمة من عدد من املكلفني بواليات يف     -٤٠-١٣٥

  ؛)بلغاريا(إطار اإلجراءات اخلاصة لزيارة البلد 
توجيه دعوة دائمة إىل اإلجراءات اخلاصة حلقـوق اإلنـسان            -٤١-١٣٥

التابعة لألمم املتحدة وقبول مجيع طلبات الزيـارات املقدمـة مـن املكلفـني              
  ؛)هنغاريا( بالواليات

  ؛)اليمن(مواصلة بذل جهود حلماية حقوق اإلنسان وتعزيزها   -٤٢-١٣٥
 لضمان محاية مجيـع حقـوق       مواصلة اجلهود اليت باشرهتا سلفاً      -٤٣-١٣٥

  ؛)جيبويت(اإلنسان وتعزيزها 
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 ٢٠١١تنفيذ توصيات بعثة املراقبة التابعة لالحتاد األورويب لعام           -٤٤-١٣٥
 تقدمي املساعدة إىل املشردين داخليـاً     مثل  بشأن املساواة يف املشاركة السياسية      

  ؛)اجلمهورية التشيكية(ملتورطني يف العنف االنتخايب مقاضاة األشخاص ا أو
اختاذ تدابري، مبا يف ذلك عن طريق التثقيف والتدريب يف جمـال             -٤٥-١٣٥

حقوق اإلنسان، لتغيري املمارسات التقليدية املنافية ملعايري حقوق اإلنسان الـيت           
  ؛)كوستاريكا(تضمن املساواة بني الرجل واملرأة 

د الرامية إىل القضاء على املمارسات الثقافية الضارة        زيادة اجلهو   -٤٦-١٣٥
  ؛)باراغواي(اليت تعيق االحترام الكامل حلقوق اإلنسان املكفولة للمرأة 

يوضح التقرير الوطين جبالء أن املمارسات التقليديـة الـضارة            -٤٧-١٣٥
ضاربة اجلذور يف ثقافة شعوب نيجرييا؛ ولذلك نشجع احلكومة النيجريية علـى            

ف جهودها يف التثقيف يف جمال حقوق اإلنسان من أجل القضاء على هـذه              تكثي
املشكلة اليت يبدو أهنا ال تؤدي إال إىل إضعاف فرص التنميـة يف هـذا البلـد                 

  ؛)مجهورية الكونغو الدميقراطية(
كفالة تضمن تدريب مجيع أفراد اجليش واألمن ملكون حقـوق            -٤٨-١٣٥

  ؛)أملانيا(إلنسان ومحايتها خالل اخلدمة اإلنسان وضمان ورصد احترام حقوق ا
إطالق محالت توعية لألسر واجملتمعات احمللية هبـدف إنـشاء            -٤٩-١٣٥

  ؛)املكسيك(حقوق األطفال بكفاءة أكرب محاية ُتصان فيها مناطق 
مواصلة التدابري الرامية إىل تدريب املوظفني املدنيني واملـوظفني           -٥٠-١٣٥

 مع الربنامج   بناء قدراهتم يف جمال حقوق اإلنسان متاشياً      املكلفني بإنفاذ القوانني و   
  ؛)مجهورية مولدوفا(العاملي للتثقيف يف جمال حقوق اإلنسان 

مواصلة تطوير قطاعي التعليم والصحة ألهنما قطاعان أساسيان          -٥١-١٣٥
  ؛)اململكة العربية السعودية(يف عملية التنمية 

تنفيذ برامج حتليـل حـاالت      ضمان إحراز مزيد من التقدم يف         -٥٢-١٣٥
  ؛)السودان(حقوق األطفال والتعاون مع اجملتمع املدين 

  ؛)أوغندا(تشجيع إحراز تقدم يف تعزيز حقوق اإلنسان ومحايتها   -٥٣-١٣٥
تكثيف اجلهود حنو تعزيز الوئام بني األديـان وثقافـة حقـوق            -٥٤-١٣٥

  ؛)أوزبكستان(اإلنسان يف البلد 
  ؛)سنغافورة(ملرأة اساواة بني اجلنسني ومتكني مواصلة تعزيز امل  -٥٥-١٣٥
التنفيذ الكامل خلطة عملها الوطنية املتعلقـة بقـرار جملـس             -٥٦-١٣٥
 من أجل إشراك املرأة بصورة حقيقية يف عملية السالم ومكافحـة     ١٣٢٥ األمن

  ؛)إستونيا(العنف والتمييز القائمني على نوع اجلنس 
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ايب لتحـسني الظـروف االجتماعيـة       االستمرار يف هنجها اإلجي     -٥٧-١٣٥
االقتصادية للمرأة، مبا يف ذلك تكثيف دعم النساء ذوات التطلعات السياسية من    

  ؛)ماليزيا(خالل الصندوق االستئماين السياسي للمرأة 
تكثيف اجلهود الرامية إىل حتسني وضـع النـساء والفتيـات،             -٥٨-١٣٥
حة العنف اجلنـسي واجلنـساين      يشمل تدابري معززة للصحة اإلجنابية، ومكاف      مبا

واملمارسات التقليدية الضارة، ودمج اتفاقية القـضاء علـى مجيـع أشـكال             
ضد املرأة يف التشريع الداخلي، ودمج املرأة يف صنع القرار على مجيـع              التمييز

  ؛)النرويج(املستويات 
 -جهود جادة لتحسني الوضع االجتماعي      من  مواصلة ما تقوم به       -٥٩-١٣٥

  ؛)لبنان(ي للمرأة االقتصاد
مواصلة اختاذ تدابري قوية، مبا فيها حتسني القوانني ذات الـصلة             -٦٠-١٣٥

  ؛)الصني(من أجل زيادة تعزيز املساواة بني اجلنسني 
زيادة التوعية العامة باملساواة يف احلقوق للمرأة واألشـخاص           -٦١-١٣٥

ام االجتمـاعيني   ذوي اإلعاقة واألقليات الدينية وذلك من أجل االندماج والوئ        
  ؛)كمبوديا(

مواصلة جهودها الرامية إىل تكريس املـساواة بـني اجلنـسني          -٦٢-١٣٥
  ؛)اجلزائر(ملرأة اومتكني 
تكثيف جهودها لضمان حقوق املرأة، مبا يف ذلك عن طريـق             -٦٣-١٣٥

ختصيص موارد كافية من أجل تعزيز تنفيذ اتفاقية القضاء على مجيـع أشـكال              
  ؛)أنغوال(التمييز ضد املرأة 

زيادة اإلجراءات الرامية إىل التصدي للعنف والتمييـز ضـد            -٦٤-١٣٥
  ؛)بنن( املرأة
مواصلة التزامها اإلجيايب حنو القضاء على التمييز ضـد املـرأة             -٦٥-١٣٥

  ؛)رواندا(
مواصلة جهودها الرامية إىل التصدي للتمييز والتعصب الديين           -٦٦-١٣٥

  ؛)األرجنتني(
 تدابري ملنع العنصرية والقـضاء عليهـا، وكـذا          مواصلة وضع   -٦٧-١٣٥

  ؛)بوتسوانا(التعصب والكراهية الدينيني 
اختاذ مجيع التدابري الالزمة لوضع حد لعمليات القتـل خـارج             -٦٨-١٣٥

نطاق القضاء، والتحقيق يف مجيع احلاالت املبلغ عنها، وضمان تقدمي مجيع املشتبه            
  ؛)السويد(فيهم إىل العدالة 
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اصلة وضع وتنفيذ تدابري من أجل احلد من انتهاكات قوات          مو  -٦٩-١٣٥
األمن حلقوق اإلنسان، وخباصة عمليات اإلعدام خارج نطاق القضاء واالحتجاز          
التعسفي والتعذيب، وكذا جعل آليات التصدي لإلفالت من العقـاب أكثـر            

  ؛)سويسرا( فعالية
ل خارج نطـاق    التحقيق يف مجيع التقارير املتعلقة بعمليات القت        -٧٠-١٣٥

 وااللتزام بتقدمي من ثبت تورطهم مـن أفـراد          ،القضاء بطريقة مستقلة وشفافة   
اململكـة املتحـدة لربيطانيـا      (قوات األمن يف مثل هذه االنتهاكات إىل العدالة         

  ؛)يرلندا الشماليةأالعظمى و
مساءلة قوات األمن على انتهاكات حقوق اإلنـسان وإنـشاء            -٧١-١٣٥

نسان ولتعزيز املساءلة على االنتهاكات اجلسيمة حلقـوق        نظام لرصد حقوق اإل   
  ؛)الواليات املتحدة األمريكية(اإلنسان 
اختاذ مجيع التدابري الالزمة ملنع حاالت القتـل خـارج نطـاق              -٧٢-١٣٥

القضاء والتعذيب على يد قوات األمن من خالل توفري تدريب وبنـاء قـدرات        
  ؛)كندا(عسكريني بصورة حمددة اهلدف املوظفني املكلفني بإنفاذ القوانني وال

جترمي التعذيب وإنشاء نظام رصد مستقل ألمـاكن االحتجـاز            -٧٣-١٣٥
  ؛)هنغاريا(

ضمان امتثال التدابري املستقبلية للتصدي لتعـذيب احملتجـزين           -٧٤-١٣٥
وإساءة معاملتهم، مبا يف ذلك إعادة تأهيل الضحايا وتنقيح قانون الصحة العقلية،      

  ؛)السويد( للمعايري الدولية ماً تاامتثاالً
تعزيز التدريب يف جمال حقوق اإلنسان لفائدة قوات أمن الدولة            -٧٥-١٣٥

  ؛)اجلمهورية التشيكية(ومنع االستخدام املفرط للقوة ضد املدنيني 
مواصلة تدابريها الناجحـة واملثمـرة الراميـة إىل التـصدي             -٧٦-١٣٥

  ؛)أذربيجان(ملنظمة والقضاء عليها لتهديدات املتمردين وجمموعات اجلرمية ا
سيما  تعزيز التدابري الرامية إىل حتسني األمن يف عموم البلد، وال           -٧٧-١٣٥
  ؛)كوت ديفوار( على أنشطة اجملموعات اإلرهابية يف البلد رداً

تكثيف اجلهود ضد اجلرمية املنظمة، مبا فيها اإلرهاب، وضـد            -٧٨-١٣٥
  ؛)النرويج(إفالت اجلناة من العقاب 

اعتماد هنج شامل إزاء احلالة األمنية يضمن تقدمي مرتكيب العنف            -٧٩-١٣٥
إىل العدالة وضمان مراعاة قواعد اشتباك قوات األمن بصورة كاملة لإلجراءات           

  ؛)يرلنداأ(القانونية الواجبة وحلقوق اإلنسان 
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اختاذ مزيد من اخلطوات الستعادة األمن مع مراعـاة سـيادة             -٨٠-١٣٥
  ؛)اليابان(حقوق اإلنسان القانون و

ال ميكنك احلصول على تنمية شـاملة للجميـع دون سـالم،              -٨١-١٣٥
وبالنظر إىل حالة اإلرهاب، هنيب حبكومة نيجرييا مواصلة مجيع اجلهود الراميـة            

  ؛)مجهورية الكونغو الدميقراطية(للتصدي النعدام األمن الداخلي يف البلد 
ـ        -٨٢-١٣٥ ف ضـد األقليـات الدينيـة       سد الطريق أمام أعمـال العن

  ؛)فريدي كابو(
تكثيف جهودها، مبا يف ذلك من خـالل التـدابري التـشريعية              -٨٣-١٣٥

  ؛)اجلبل األسود(والعملية، لتعزيز حقوق األطفال ومحايتها من مجيع أشكال العنف 
والواليـات    االحتـاد  ُصـُعد ابري الالزمة على    اختاذ مجيع التد    -٨٤-١٣٥
  ؛)سلوفينيا(ملمارسات الضارة ضد األطفال والقضاء عليها  ملنع مجيع ااتواحمللي
تعزيز القوانني والسياسات من أجل التنفيذ الفعال املفـضي إىل            -٨٥-١٣٥

وضع حد للعنف ضد األطفال، وضمان التنفيذ التام لقـانون حقـوق الطفـل              
  ؛)ملديف (٢٠٠٣ لعام
عنـف ضـد    األخذ بتدابري قانونية مالئمة حتظر مجيع أشكال ال         -٨٦-١٣٥

  ؛)بولندا(األطفال، وضمان املساءلة، ووضع حد لإلفالت من العقاب 
تعزيز اجلهود الرامية إىل القضاء على عمل األطفـال املتـسم             -٨٧-١٣٥

  ؛)النكا سري(باالستغالل 
مواصلة تنفيذ تدابري وسياسات ملموسـة ملكافحـة االجتـار            -٨٨-١٣٥

  ؛)كمبوديا(باألطفال وعمل األطفال يف البلد 
ضمان محاية أكثر فعالية لألطفال والنهوض بتحسني أحواهلم يف           -٨٩-١٣٥

مجيع املناحي، وال سيما فيما يتعلق باالجتار واالستغالل اجلنسي وختان اإلنـاث            
  ؛)كابو فريدي(والزواج املبكر والعمل القسري 

مواصلة اجلهود الرامية إىل التصدي لالجتار بالبشر، وال سـيما            -٩٠-١٣٥
  ؛)السنغال(تعزيز مبادرات التوعية من خالل 

 وتعزيز   فعاالً مواصلة اجلهود الرامية إىل منع االجتار بالبشر منعاً         -٩١-١٣٥
  ؛)هولندا(إنفاذ القانون وتدريب الشرطة 

  ؛)السنغال(تعزيز تدابري محاية األطفال من العنف   -٩٢-١٣٥
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اء ضمان محاية حقوق اإلنسان لألطفال عن طريق خفض والقض          -٩٣-١٣٥
، واالعتداء اجلنسي علـيهم، واسـتغالهلم        ودولياً على االجتار باألطفال داخلياً   

، وانتشار التشرد على نطاق واسع،      "األطفالمصانع إجناب   "وكذلك  ،  اقتصادياً
 واالعتداء الناتج عن االعتقاد بتعاطي األطفال السحر، وحتويل الـدين قـسراً           

  ؛)الكرسي الرسويل(
 االستعجال للـزواج املبكـر والقـسري        التصدي على وجه    -٩٤-١٣٥

 للـزواج، والوفـاء     ةلألطفال من خالل وضع تشريعات توضح السن القانوني       
بااللتزامات اليت تعهد هبا البلد خالل االستعراض الدوري الشامل األخري للحالة           

  ؛)كندا(فيه مبنع هذه املمارسة والقضاء عليها 
ي على األطفال وإمهاهلم واالجتار     اختاذ تدابري ملنع االعتداء اجلنس      -٩٥-١٣٥

 مع االلتزامات املتعهد هبا    هبم، وبغاء األطفال واستغالهلم يف املواد اإلباحية، متاشياً       
مبوجب الربوتوكول االختياري امللحق باتفاقية حقوق الطفل بشأن بيع األطفال          

  ؛)مجهورية مولدوفا(واستغالل األطفال يف البغاء ويف املواد اإلباحية 
مواصلة حتسني وضع األطفال املعرضني للخطـر، وال سـيما            -٩٦-١٣٥

  ؛)دولة فلسطني(الفتيات 
وضع حد للعنف املرتيل واجلنسي ضد النساء والفتيات، عـن            -٩٧-١٣٥

إهنـاء الوصـمة    أجـل   طريق سن قوانني وتوعية اجملتمعات احمللية وذلك مـن          
  ؛)ملديف(االجتماعية املتصلة به 

ياساهتا العامة الرامية إىل مكافحة العنف ضـد        مواصلة حتسني س    -٩٨-١٣٥
  ؛)الفلبني(املرأة 
مواصلة بذل اجلهود من أجل كبح العنف ضد املرأة، وال سيما             -٩٩-١٣٥

تشويه األعضاء التناسلية لإلنـاث، علـى الـصعيد الـوطين           حبظر  فيما يتعلق   
  ؛)كوريا مجهورية(

لك مكافحة الزواج   مواصلة العمل لصاحل حقوق املرأة، مبا يف ذ         -١٠٠-١٣٥
املبكر، واحترام حقوق األرامل، والقضاء على تشويه األعضاء التناسلية لإلناث،          

  ؛)فرنسا(واحترام احلقوق اجلنسية واإلجنابية 
سن قانون وطين شامل حيظر تشويه األعضاء التناسلية لإلنـاث            -١٠١-١٣٥

  ؛)نمساال(ومواصلة محالت التوعية الرامية إىل القضاء على هذه اآلفة 
سن تشريعات للقضاء على تشويه األعضاء التناسلية لإلنـاث           -١٠٢-١٣٥

  ؛)اليابان(وكذلك اختاذ تدابري فعالة لتوعية السكان 
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مواصلة اجلهود الرامية إىل القضاء على ممارسة تشويه األعضاء           -١٠٣-١٣٥
بلدان التناسلية لإلناث على طريق أمور منها مثال مراعاة الدروس اليت استفادهتا            

  ؛ )هولندا(أخرى يف املنطقة تصدت هلذه املمارسة 
مواصلة مكافحة العنف اجلنساين، مبا يف ذلك تشويه األعـضاء            -١٠٤-١٣٥

التناسلية لإلناث، عن طريق تعزيز تدابري من مثل محالت التوعيـة املخصـصة             
وبرامج املساعدة القانونية الرامية إىل زيـادة إمكانيـة احتكـام الـضحايا إىل              

  ؛)إيطاليا( لقضاءا
ضمان محاية حقوق اإلنسان املكفولة للمرأة من خالل خفـض            -١٠٥-١٣٥

والقضاء على االجتار بالبشر، والعنف واالستغالل اجلنسيني، والعنـف املـرتيل،           
  ؛)الكرسي الرسويل(والوفيات النفاسية، وتشويه األعضاء التناسلية لإلناث 

حتجاز، مبا يف ذلـك سـلوك       استعراض األوضاع يف مرافق اال      -١٠٦-١٣٥
أفراد الشرطة العاملني فيها، ووضع خيارات لتحسني نظام السجون، مبا يف ذلك            

  ؛ )أملانيا(كيفية معاجلة مشكلة فرط االكتظاظ 
التحقق من تلبية السجن لالحتياجات األساسية للعـيش مـن            -١٠٧-١٣٥

  ؛)النمسا(خالل توفري الغذاء ومياه الشرب واملساعدة الطبية 
 تعزيز نظام الرصد املستقل يف مجيع مرافـق االحتجـاز وفقـاً             -١٠٨-١٣٥

  ؛)اجلمهورية التشيكية(للربوتوكول االختياري التفاقية مناهضة التعذيب 
وضع إجراء لتوفري التسجيل الفوري إللقـاء القـبض علـى             -١٠٩-١٣٥

  ؛)فرنسا(األشخاص واحتجازهم وضمان إبالغ أسرهم بصورة منهجية 
 مـع   اصلة حتسني أوضاع السجون ومعاملة السجناء متاشياً      مو  -١١٠-١٣٥

  ؛)الكرسي الرسويل(معايري حقوق اإلنسان 
تعزيز جهودها الرامية إىل ضمان امتثال معاملة السجناء للمعايري         -١١١-١٣٥

  ؛)دولة فلسطني(الدولية 
إنشاء نظام لرصد حقوق اإلنسان يسمح بالدخول إىل مراكـز            -١١٢-١٣٥

ال نيجرييا ويعمل مع اجملتمعات احمللية املتضررة ويشجع املساءلة         االحتجاز يف مش  
اململكة املتحدة لربيطانيـا العظمـى      (على االنتهاكات اخلطرية حلقوق اإلنسان      

  ؛)يرلندا الشماليةأو
تيسري إمكانية االحتكام إىل القضاء جلميع املواطنني عن طريـق            -١١٣-١٣٥

  ؛)فرنسا(إنشاء نظام فعال لدعم العدالة 
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اختاذ خطوات لضمان احترام مبادئ حقوق اإلنسان األساسـية      -١١٤-١٣٥
   ؛)سرياليون(ضمن مجيع عناصر نظامها القانوين التعددي 

اختاذ التدابري الالزمة لضمان إدماج قـانون حقـوق الطفـل             -١١٥-١٣٥
  ؛)بلجيكا( يف النظام القانوين للواليات وتنفيذه من مجيع هيئاهتا األخرى ٢٠٠٣ لعام
  ؛)تركيا(مواصلة إصالح قطاع القضاء دون أي احنراف   -١١٦-١٣٥
ضمان تقدمي مجيع احملتجزين املشتبه يف ارتكـاهبم جـرائم إىل             -١١٧-١٣٥

  ؛)النمسا(حمكمة بأسرع وقت ممكن 
ضمان مثول مجيع احملتجزين املودعني رهن احلبس االحتياطي أمام           -١١٨-١٣٥

ور نيجرييا، أو يف األيام اليت تلـي إلقـاء          قاض يف اآلجال املنصوص عليها يف دست      
  ؛)بلجيكا( للعهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية القبض عليهم وفقاً

إقامة العدل بشكل   االستمرار يف اإلصالحات الالزمة من أجل         -١١٩-١٣٥
احلبس االحتيـاطي   يف  تقليص فترات االنتظار الطويلة     أكثر فعالية وكفاءة هبدف     

  ؛)سويسرا(ل إىل أقصى حد من املمارسات الفاسدة والتقلي
التصدي على وجه االستعجال لقضية اإلفالت من العقاب عـن            -١٢٠-١٣٥

  ؛)أملانيا(طريق تعزيز سيادة القانون، مبا يف ذلك عن طريق استعراض النظام القضائي 
اختاذ إجراء فعال لضمان مساءلة أفـراد القـوات املـسلحة             -١٢١-١٣٥

  ؛)أستراليا(ملكلفني بإنفاذ القوانني واملوظفني ا
محاية وتعزيز حق النيجرييني يف ممارسة معتقداهتم الدينية، مبا يف            -١٢٢-١٣٥

ذلك عن طريق تعزيز احلوار بني خمتلف الطوائف الدينية مـن أجـل ختفيـف               
وملكافحـة   - وال سيما يف واليات احلزام األوسط      - التوترات فيما بني األديان   

  ؛)كندا(لتطرف مجيع أشكال ا
تكثيف اجلهود الرامية إىل إقامة حوار فيما بني األديـان جيمـع        -١٢٣-١٣٥

الشيوخ والزعماء الدينيني، مبا يف ذلك يف املناطق اليت مل تصبها بعـد القالقـل               
  ؛)سرياليون(الدينية، والنظر يف عقد مؤمتر وطين عن التسامح الديين 

توعية واإلعالم اليت تركز علـى      زيادة ما تقوم به من أنشطة ال        -١٢٤-١٣٥
الرؤساء الدينيني والعرفيني من أجل ضمان التعايش الـسلمي بـني الـشعوب             

  ؛)توغو(واألديان 
علـى  مواصلة دعم الربامج اليت تضمن التعايش الديين والعمل           -١٢٥-١٣٥

  ؛)السودان(تطوير حوار فيما بني األديان 
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ني األديان من أجل تعميق     مواصلة تعزيز دور اجمللس املشترك ب       -١٢٦-١٣٥
القيم األخالقية ومكافحة الفساد األخالقي لكي يتسىن استئصال اإليديولوجيات         

  ؛)جنوب السودان(املتطرفة واجلذرية من اجملتمع 
مواصلة اإلجراءات الرامية إىل إرساء التعايش الـسلمي بـني            -١٢٧-١٣٥

  ؛)ركوت ديفوا(خمتلف اجملموعات اإلثنية والدينية يف البلد 
مواصلة جهودها يف التصدي للعنف املستمر الـذي متارسـه            -١٢٨-١٣٥

اجملموعات املتطرفة ضد املسيحيني وغريهم من األقليات، وذلك من خالل العمل           
على إعمال معايري حقوق اإلنسان يف محاية الفئات املستضعفة ومقاضـاة مـن             

  ؛ )سويلالكرسي الر(يروجون للعنف وتشجيع احلوار فيما بني األديان 
مواصلة حتسني الظروف املعيشية لشعبها، مبا يف ذلك من خالل            -١٢٩-١٣٥

  ؛)كوبا(حتسني إمكانية الوصول إىل اخلدمات الصحية األساسية والتعليم 
مواصلة اجلهود اليت تبذهلا احلكومة لكي تضمن للسكان إمكانية    -١٣٠-١٣٥

املطلوبة لـضمان احلـق يف      الوصول إىل السكن الالئق واختاذ التدابري القانونية        
 مع القانون الدويل واملعايري الدولية، حبيث تتجنب اإلخالء حيازة األراضي، متاشياً

  ؛)إكوادور(القسري 
تعزيز تعاوهنا مع اجملتمع املدين وإجراء استعراض ملـشاركتها يف            -١٣١-١٣٥

  ؛)مصر(تقدمي اخلدمات االجتماعية األساسية لألطفال 
ودها الرامية إىل حتسني إمكانية الوصول إىل السكن        مواصلة جه   -١٣٢-١٣٥

امليسور الكلفة من خالل التنفيذ املالئم ملا يوجد من أطر قانونية وسياساتية، مبا يف 
يف إطار الـشراكة بـني      ملناطق اإلسكان   ذلك متويل الرهون العقارية وخططها      

  ؛)ماليزيا(القطاعني العام واخلاص 
ستها الناجحة املتمثلـة يف حتـسني إمكانيـة         مواصلة تنفيذ ممار    -١٣٣-١٣٥

  ؛)تركمانستان(الوصول إىل السكن امليسور الكلفة 
مواصلة جهودها الرامية إىل حتسني املستوى املعيـشي وتـوفري            -١٣٤-١٣٥

إمكانية وصول السكان إىل نظام تعليمي ذي جودة وإىل التأمني الصحي علـى             
  ؛)أوزبكستان(نطاق واسع 

كانية الوصول إىل الرعاية الصحية اجليـدة لـشعبها         حتسني إم   -١٣٥-١٣٥
  ؛)سنغافورة(

وطنية لتطـوير الـصحة     مواصلة تنفيذ خطتها االستراتيجية ال      -١٣٦-١٣٥
  ؛)اجلزائر (٢٠١٥-٢٠١٠ للفترة
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املـصابني  تعزيز قدرهتا على تقدمي الرعاية والـدعم لألطفـال            -١٣٧-١٣٥
  ؛)شيبنغالد(، وال سيما األيتام ين منهاملتضرراإليدز أو /ةنقص املناعة البشريبفريوس 
تعزيز السياسات الرامية إىل تقدمي الرعاية والـدعم لألطفـال            -١٣٨-١٣٥

، وال سـيما    املتـضررين منـه   اإليدز أو   /ةفريوس نقص املناعة البشري   املصابني ب 
  ؛)بوتسوانا( األيتام
 تعزيز سياساهتا الرامية إىل تقدمي الرعايـة والـدعم لألطفـال            -١٣٩-١٣٥

، وال سـيما    املتـضررين منـه   اإليدز أو   /ةفريوس نقص املناعة البشري   املصابني ب 
  ؛)مصر( األيتام
مواصلة جهودها وتنفيذ خططها الرامية إىل القضاء على شـلل            -١٤٠-١٣٥

  ؛)غانا(األطفال يف نيجرييا 
حتديد وإزالة احلواجز اإلدارية واملادية وغريها مما ال يزال يعرقل            -١٤١-١٣٥
 تسجيل املواليد، وبالتايل تيسري الوصول إىل الرعاية الـصحية والتعلـيم      إمكانية

  ؛)إيطاليا(للجميع 
ميع املواليد اإللزامي جلتسجيل الزيادة اجلهود الرامية إىل ضمان     -١٤٢-١٣٥
  ؛)أوروغواي( عن طريق محلة توعية بأمهية تسجيل املواليد جماناً
  ؛)لبنان( للنظام الصحي دعماًاإلبالغ عن التدابري اليت ستنفذ   -١٤٣-١٣٥
مواصلة زيادة االستثمار يف التعليم وتوفري تعليم ابتدائي أفضل           -١٤٤-١٣٥

  ؛)الصني(للجميع 
الراميـة إىل مـنح     وزيادة اجلهود املتواصلة اليت تستحق الثناء         -١٤٥-١٣٥

 وبصورة كاملة إىل تعليم ذي جودة جلميع األطفال مـن           إمكانية الوصول جماناً  
  ؛ )إيطاليا(مور منها زيادة اإلنفاق السنوي على التعليم خالل أ
اعتماد تدابري فعالة لضمان تعميم وجمانية الوصول إىل التعلـيم            -١٤٦-١٣٥

  ؛)الربتغال(االبتدائي، دون متييز بني الفتيات والفتيان 
تنفيذ سياسة تعميم التعليم األساسي على مجيع األطفـال دون            -١٤٧-١٣٥

 على دمج األطفال ذوي اإلعاقة وإتاحة الوصـول إىل التعلـيم   متييز مع التركيز 
  ؛)سلوفاكيا(مع الفتيان االبتدائي والثانوي للفتيات على قدم املساواة 

مواصلة ما تبذله من جهود وما تتخذه من تدابري لالسـتثمار يف     -١٤٨-١٣٥
التعليم للجميع كطريقة لضمان املساواة بني اجلنسني وتعزيـز ثقافـة حقـوق             

  ؛ )فييت نام(إلنسان يف اجملتمع ا



A/HRC/25/6 

31 GE.13-19008 

التصدي للفوارق اجلنسانية واإلقليمية فيما يتعلـق بـاحلق يف            -١٤٩-١٣٥
  ؛)بلغاريا(التعليم 
مواصلة إعطاء أولوية للسياسات والربامج الرامية إىل ضـمان           -١٥٠-١٣٥

  ؛)جنوب أفريقيا(النمو املستدام لقطاع التعليم 
ىل تعزيز احتـرام احلـق يف الـتعلم         مواصلة جهودها الرامية إ     -١٥١-١٣٥

وإعماله وإىل ضمان إمكانية الوصول إىل التعليم للفتيات ومنع التسرب املدرسي           
  ؛)دولة فلسطني(املبكر 
مواصلة جهودها يف القطاع التعليمي والقضاء علـى األميـة            -١٥٢-١٣٥

  ؛)السودان(
ن مواصلة تشجيع التثقيف والتدريب يف جمال حقـوق اإلنـسا           -١٥٣-١٣٥

  ؛)تركمانستان(على الصعيد الوطين 
 مع احتياجات الـسكان،     مواصلة توحيد النظام التعليمي متاشياً      -١٥٤-١٣٥

وإحراز تقدم حنو توفري الرفاه االجتماعي، وشجعت نيجرييا على االسـتمرار يف            
   ؛))البوليفارية - مجهورية(فرتويال (هذا املسار بدعم من اجملتمع الدويل وتعاون معه 

مواصلة تنفيذ سياساهتا وبراجمها الراميـة إىل منـع التـسرب             -١٥٥-١٣٥
  ؛)النكا سري(املدرسي املبكر للفتيات 

اعتماد سياسة وطنية بشأن األطفال ذوي اإلعاقـة وضـمان            -١٥٦-١٣٥
  ؛)مصر(الوصول إىل التعليم واخلدمات الصحية جلميع األطفال ذوي اإلعاقة 

ليمية وبرامج تدريب األشـخاص     مواصلة تطوير اخلدمات التع     -١٥٧-١٣٥
  ؛)مانُع(ذوي اإلعاقة بشراكة مع املؤسسات املعنية 

مواصلة سياساهتا العامة الواردة يف هذا التقرير، يف جمال احلق يف             -١٥٨-١٣٥
الصحة؛ مبا يشمل صياغة سياسات من شأهنا أن تسمح لألشخاص ذوي اإلعاقة            

  ؛)باراغواي(ة بالوصول إىل خدمات الرعاية الصحية بصورة كامل
اعتماد سياسة وطنية تتعلق باألطفال ذوي اإلعاقة، واختاذ تدابري          -١٥٩-١٣٥

للتصدي للتمييز، وتشجيع املساواة بني اجلنسني يف جمال التعليم، وضمان مناخ            
العناصـر  فيني وغريهم من    املدافعني عن حقوق اإلنسان والصح    موات ألنشطة   

  ؛)تونس(اجملتمع املدين الفاعلة يف 
: العمل بوجه خاص على محاية وتعزيز حقوق املستضعفني، وهم          -١٦٠-١٣٥

األقليات واألطفال والنساء واملسنون واملدافعون عن حقوق اإلنسان والالجئون         
  ؛)جيبويت(والسجناء 
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إيالء عناية خاصة للدفاع عن حقوق املستضعفني، وال سـيما            -١٦١-١٣٥
  ؛)غابون(النساء واألطفال 

 احلماية الفاعلة للفئات املستضعفة، ومنـهم األطفـال         مواصلة  -١٦٢-١٣٥
  ؛)االحتاد الروسي(والنساء واألشخاص ذوو اإلعاقة واملسنون 

النظر يف بذل مزيد من اجلهود يف اسـتحداث نظـام كفالـة               -١٦٣-١٣٥
  ؛)صربيا(لألطفال الذين يفتقرون إىل الرعاية الوالدية واألطفال ذوي اإلعاقة 

ة أفضل حلقوق األقليات اإلثنية وغريها من األقليات،        توفري محاي   -١٦٤-١٣٥
، وال سيما حقوقهم يف املواطنة وحقوقهم كسكان "املستوطنون"مبا فيها ما يسمى 

ودون متييـز يف عمـوم   مع غريهم أصليني، وضمان معاملتهم على قدم املساواة    
  ؛)أملانيا(البلد 
قتصادية واالجتماعيـة   اعتماد تدابري ترمي إىل إزالة العوائق اال        -١٦٥-١٣٥

والثقافية املوجودة بني خمتلف اجملموعات اإلثنية والدينية هبدف تيسري التعـايش           
  ؛)املكسيك(فيما بينها 

النظر يف العمل مع غانا وغريها من البلدان املتـشاهبة الـتفكري       -١٦٦-١٣٥
  ؛)غانا(على الترويج التفاقية العمال املهاجرين 

تدابري الرامية إىل ضمان حق شعبها يف التمتـع         مواصلة اختاذ ال    -١٦٧-١٣٥
  ؛)كوبا(ببيئة مستدامة 

لـسكان  رصد األثر البيئي لصناعة النفط على حقوق اإلنسان           -١٦٨-١٣٥
  ؛)ملديف(دلتا النيجر، مع اختاذ التدابري ذات الصلة واملناسبة 

ن النظر يف تعزيز التدابري الرامية إىل وقاية ومحاية حقوق اإلنسا            -١٦٩-١٣٥
  ؛)تايلند(املكفولة للمجتمعات احمللية من اآلثار البيئية 

مكافحـة اإلرهـاب    سياق  ضمان احترام حقوق اإلنسان يف        -١٧٠-١٣٥
وضمان مقاضاة مجيع مرتكيب االنتهاكات، مبا يف ذلك عمليات اإلعدام خـارج            

  ؛)فرنسا(نطاق القضاء 
اإلرهاب اليت  تعميم معايري حقوق اإلنسان يف إجراءات مكافحة          -١٧١-١٣٥

  ؛)الربتغال(تتخذها قوات األمن 
مواصلة تعزيز جهودها الرامية إىل منـع انتـهاكات حقـوق             -١٧٢-١٣٥

  .)مجهورية كوريا(اإلنسان اليت ترتكب خالل عمليات مكافحة اإلرهاب 
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  : أصالًوحتظى التوصيات التالية بتأييد نيجرييا اليت ترى أهنا قد نفذت  -١٣٦
ا الرامية إىل اإلعمال التدرجيي للحق يف التعليم،        مواصلة جهوده   -١-١٣٦

مبا يف ذلك عن طريق استكشاف إمكانية تـوفري التعلـيم جمانـا يف املـستوى                
  ؛)إندونيسيا( االبتدائي
ضمان إمكانية الوصول إىل التعليم للفتيات ومنـع التـسرب            -٢-١٣٦

اين حلكومـة   املدرسي املبكر، مبا يف ذلك عن طريق تعزيز مشروع التعليم اجلنس          
  ؛)مصر(نيجرييا االّتحادية 

  .)بلغاريا(ضمان التعليم االبتدائي اجملاين واإللزامي   -٣-١٣٦
 يف وقـت مناسـب       عليهـا   وستقدم ردوداً  ،نيجرييا التوصيات التالية  وستدرس    -١٣٧
  :٢٠١٤مارس /الدورة اخلامسة والعشرين جمللس حقوق اإلنسان يف آذارموعد يتجاوز  ال

 وقف اختياري لعقوبة اإلعدام، واختاذ خطوات لالنضمام        تنفيذ  -١-١٣٧
إىل الربوتوكول االختياري الثاين امللحق بالعهد الدويل اخلـاص باحلقوق املدنية          

  ؛)أستراليا(والسياسية 
سـبيل  إعادة العمل بالوقف االختياري لعقوبـة اإلعـدام يف            -٢-١٣٧

بالعهـد الـدويل اخلــاص      االنضمام إىل الربوتوكول االختياري الثاين امللحق       
  ؛)أملانيا(باحلقوق املدنية والسياسية 

اإللغاء التام لعقوبة اإلعدام والتصديق على الربوتوكول االختياري          -٣-١٣٧
  ؛)إستونيا(الثاين امللحق بالعهد الدويل اخلـاص باحلقوق املدنية والسياسية 

لعهـد  التصديق على الربوتوكول االختياري الثاين امللحـق با         -٤-١٣٧
واهلادف إىل إلغاء عقوبـة اإلعـدام       الدويل اخلـاص باحلقوق املدنية والسياسية      

  ؛)اجلبل األسود(
التصديق على الربوتوكول االختياري الثاين امللحق بالعهد الدويل          -٥-١٣٧

  ؛)الربازيل(اخلـاص باحلقوق املدنية والسياسية واهلادف إىل إلغاء عقوبة اإلعدام 
 من الدسـتور لتيـسري اإلدمـاج التلقـائي          ١٢ة  تعديل املاد   -٦-١٣٧

لالتفاقيات الدولية اليت وقعت عليها حىت اآلن يف جمال حقوق اإلنسان يف نظامها             
  ؛)إسبانيا(القانوين الداخلي 

 املتعلقة بقـوات    ٢٣٧ من الدستور والالئحة     ٣٣تعديل املادة     -٧-١٣٧
لقـوة القاتلـة يف     الشرطة لضمان عدم مساح تأويلها باستخدام قوات األمـن ل         

املبـادئ   والـواردة يف     أوضاع غري األوضاع املنصوص عليها يف القانون الدويل       
مـن جانـب    لقوة واألسلحة الناريـة     ااألساسية لألمم املتحدة بشأن استخدام      

  ؛)إسبانيا(املوظفني املكلفني بإنفاذ القوانني 
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مواصلة محالت التوعية من أجل القـضاء علـى املمارسـات             -٨-١٣٧
  ؛)سلوفاكيا(يف املناهج الدراسية التثقيف اجلنسي تقليدية الضارة وإدخال ال

تنفيذ توصيات تقرير اللجنة الوطنية حلقوق اإلنـسان بـشأن            -٩-١٣٧
  ؛)أستراليا (٢٠١٣أبريل /حادث باغا املقدم يف نيسان

  ؛)توغو(إلغاء عقوبة اإلعدام   -١٠-١٣٧
  ؛)باراغواي(إلغاء عقوبة اإلعدام   -١١-١٣٧
  ؛)رواندا(النظر يف إلغاء عقوبة اإلعدام   -١٢-١٣٧
  ؛)الكرسي الرسويل(النظر يف إلغاء عقوبة اإلعدام   -١٣-١٣٧
سـبيل  اعتماد وقف اختياري فوري لتنفيذ أحكام اإلعدام يف           -١٤-١٣٧

  ؛)الربتغال(إلغاء عقوبة اإلعدام 
يل سـب  بالوقف االختياري لعقوبة اإلعدام يف       إعادة العمل فوراً    -١٥-١٣٧

  ؛)النمسا(إلغائها 
  ؛)النرويج(إعادة العمل بالوقف االختياري لعقوبة اإلعدام وإلغائها   -١٦-١٣٧
 اللتـزام   إعادة العمل بالوقف االختياري لعقوبة اإلعدام وفقـاً         -١٧-١٣٧

  ؛)سلوفينيا (٢٠٠٩نيجرييا أثناء االستعراض الدوري الشامل لعام 
اإلعـدام والنظـر يف إلغائهـا       جتديد الوقف االختياري لعقوبة       -١٨-١٣٧

  ؛)اجلمهورية التشيكية(
اختاذ التدابري القانونية الالزمة لتكريس وقف اختياري لعقوبـة           -١٩-١٣٧

  ؛)إكوادور(اإلعدام 
  ؛)سويسرا( بالوقف االختياري لعقوبة اإلعدام إعادة العمل فوراً  -٢٠-١٣٧
  ؛)ياترك(النظر يف إعالن وقف اختياري لعقوبة اإلعدام   -٢١-١٣٧
يف غضون ذلك   تنفيذ إصالح دستوري حيظر عقوبة اإلعدام، و        -٢٢-١٣٧

 مـع االجتاهـات     لعقوبة اإلعدام لفترة غري حمددة متاشياً     اعتماد وقف اختياري    
  ؛)إسبانيا(الدولية واألفريقية 

 بوقف اختياري لتنفيذ أحكام اإلعدام وإلغاء عقوبة        األخذ فوراً   -٢٣-١٣٧
ربوتوكول االختياري الثاين امللحق بالعهـد الـدويل        اإلعدام والتصديق على ال   

  ؛)فرنسا(اخلـاص باحلقوق املدنية والسياسية 
 بالوقف االختياري لتنفيذ أحكـام اإلعـدام        إعادة العمل رمسياً    -٢٤-١٣٧

  ؛)إيطاليا(، وذلك يف مجيع أحناء البلد ٢٠٠٦ به منذ عام الذي كان معموالً
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، والتقليص التدرجيي لعدد اجلـرائم      اإلعدامأحكام  ختفيف مجيع     -٢٥-١٣٧
اليت يعاقب عليها باإلعدام، ويف هناية املطاف اعتماد تدابري من أجل اإللغاء التام             

، مبا يشمل االنضمام إىل الربوتوكول االختياري الثاين امللحق بالعهد    لعقوبةالتلك  
  ؛)أوروغواي(الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية 

جلهود الرامية إىل التصدي ملمارسـة الـزواج املبكـر          زيادة ا   -٢٦-١٣٧
  ؛)إيطاليا(والقسري 

اختاذ تدابري للتصدي الرتفاع نسبة الزواج املبكر يف أوسـاط            -٢٧-١٣٧
الفتيات يف الواليات الشمالية لنيجرييا، مبا يف ذلك تنقيح التشريعات اليت تسمح            

بـشأن العواقـب     سنة وتنفيذ برامج توعيـة       ١٨بزواج من تقل أعمارهن عن      
  ؛)سرياليون(السلبية للزواج املبكر 

ضمان عدم احلكم بعقوبة اإلعدام وال بالسجن املؤبـد علـى             -٢٨-١٣٧
  ؛)بولندا( سنة ١٨اجلرائم املرتكبة من أشخاص تقل أعمارهم عن 

ضمان عدم احلكم بعقوبة اإلعدام وال بالسجن املؤبـد علـى             -٢٩-١٣٧
  ؛)سلوفاكيا( سنة ١٨عمارهم عن اجلرائم املرتكبة من أشخاص تقل أ

احملكوم وحريتهم املسلوبة مباشرة مراجعة قضايا مجيع األشخاص   -٣٠-١٣٧
 سنة،  ١٨عليهم باإلعدام على جرائم ارتكبوها عندما كانت أعمارهم تقل عن           

 سنة يف التشريع ١٨وكذا حظر إصدار حكم اإلعدام على من تقل أعمارهم عن  
  ؛)أوروغواي(الوطين 
تعديل قانون النقابات من أجل ضمان حرية تكوين اجلمعيـات            -٣١-١٣٧

  ؛)الواليات املتحدة األمريكية(واالعتراف الفعلي باحلق يف التفاوض اجلماعي 
وضع حد لعمليات الطرد القسري يف اجلنوب وضـمان مـنح        -٣٢-١٣٧

  ؛)فرنسا(عروض تعويض وإعادة توطني فعلية لألشخاص املعنيني 
أطفال جمموعات األقليات على إمكانية الوصول      ضمان حصول     -٣٣-١٣٧

 واألخذ مبناهج دراسية تعترف حبقهم يف       ،إىل التعليم مع غريهم   على قدم املساواة    
  ؛)بلغاريا(استعمال لغتهم يف التعليم وتلقيه هبا 

فتوى حمكمة  لتضمينه  تعديل القانون املتعلق بالصناعات النفطية        -٣٤-١٣٧
رب أفريقيا، وكفالة تضمن التشريع اجلديد حلمايـة        لدول غ اجلماعة االقتصادية   

  .)إسبانيا(خاصة حلقوق اجملتمعات احمللية املتضررة من أنشطة هذه الشركات 
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  :ومل حتظ التوصيات التالية بتأييد نيجرييا  -١٣٨
تعديل وتنقيح مجيع القوانني والسياسات، مبا فيهـا مـشروع            -١-١٣٨

دف إسقاط الصفة اجلرمية عن املثليات واملثليني       القانون املتعلق بزواج املثليني، هب    
  ؛)النمسا(ومغايري اهلوية اجلنسانية ومزدوجي امليل اجلنسي 

تنقيح القوانني اليت تتسم بـالتمييز ضـد املثليـات واملثلـيني           -٢-١٣٨
ومغايري اهلوية اجلنسانية، مبا يف ذلك اإلحجام عن سن         ومزدوجي امليل اجلنسي    

  ؛)اجلمهورية التشيكية(هذه الفئات م أية قوانني جديدة جتر
وضع سياسات وإجراءات حتمي حقوق اإلنسان واألمن جلميع          -٣-١٣٨

ومغايرو اهلويـة   ومزدوجو امليل اجلنسي    النيجرييني، مبن فيهم املثليات واملثليون      
  ؛)الواليات املتحدة األمريكية(اجلنسانية وأسرهم وشركاؤهم 

ن وضمان ومحاية حقـوق اإلنـسان       كفالة عاملية حقوق اإلنسا     -٤-١٣٨
جلميع النيجرييني، بصرف النظر عن نوع اجلنس أو السن أو امليل اجلنـسي أو              

  ؛)السويد(اهلوية اجلنسانية أو االنتماء الديين 
ضمان عدم متييز أي تشريع بني الرجـال والنـساء، وسـن              -٥-١٣٨

  ؛)كندا(تشريعات ملنع العنف ضد األشخاص بناء على امليل اجلنسي 
اختاذ خطوات لضمان محاية حقوق اإلنسان جلميع املـواطنني،           -٦-١٣٨

  ؛)أستراليا(بصرف النظر عن دينهم أو ميلهم اجلنسي أو هويتهم اجلنسانية 
النظر يف اعتماد التدابري الالزمة للقضاء على التمييز على أساس            -٧-١٣٨

  ؛)األرجنتني(امليل اجلنسي 
املسجونني أو احملتجزين بـسبب     إطالق سراح مجيع األشخاص       -٨-١٣٨

  ؛)النمسا(ميلهم اجلنسي أو هويتهم اجلنسانية 
يف التمييز القائم علـى امليـل       تتسبب  إلغاء مجيع األحكام اليت       -٩-١٣٨

  ؛)فرنسا(اجلنسي أو اهلوية اجلنسانية 
اعتماد تدابري ملكافحة التمييز ضد األشخاص بـسبب ميلـهم            -١٠-١٣٨

ية، وإسقاط الصفة اجلرمية عن األفعال اجلنسية بـني         اجلنسي أو هويتهم اجلنسان   
بالغْين متراضيْين من اجلنس نفسه، وذلك ملواءمة تشريعاهتا مـع الربوتوكـول            
االختياري الثاين امللحـق بالعهـد الـدويل اخلـاص باحلقــوق املدنيــة          

  .)أوروغواي(والسياسيـة 
موقف الدولة  تعرب عن   ا التقرير   أو التوصيات الواردة يف هذ    /مجيع االستنتاجات و    -١٣٩

حتظـى  أهنـا   أن ُيفهم   وال ينبغي   . أو الدولة موضوع االستعراض   /اليت قدمتها و  ) الدول(
  . بكاملهبتأييد الفريق العامل
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  املرفق
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