
(A)   GE.13-16265    170913    190913 

  جملس حقوق اإلنسان
  الفريق العامل املعين باالستعراض الدوري الشامل

  الدورة السابعة عشرة
  ٢٠١٣نوفمرب / تشرين الثاين١ -أكتوبر / تشرين األول٢١

 لومات أعدته املفوضية السامية حلقـوق اإلنـسان وفقـاً         جتميع للمع     
 ٥ والفقرة   ٥/١من مرفق قرار جملس حقوق اإلنسان       ) ب(١٥ للفقرة

  ١٦/٢١من مرفق قرار اجمللس 

  نيجرييا    

  واإلجراءات اخلاصة،  ،هذا التقرير جتميع للمعلومات الواردة يف تقارير هيئات املعاهدات          
 تقارير املفوضية السامية حلقوق اإلنـسان،       ويف  وتعليقاهتا، عنيةيف ذلك مالحظات الدولة امل     مبا
والتقرير ُمقدم يف شكل موجز تقيُّداً      . غري ذلك من وثائق األمم املتحدة الرمسية ذات الصلة         ويف

ولالطالع على النص الكامل، ُيرجـى العـودة إىل الوثـائق           . باحلد األقصى لعدد الكلمات   
اقتراحات من املفوضية السامية حلقوق       أو وجهات نظر   أو  أية آراء  يتضمن التقرير   وال .املرجعية
تبع هيكل  وهو ي . املفوضيةوالبيانات العلنية الصادرة عن     يف التقارير   يرد منها     ما خبالفاإلنسان  

ذُكرت وقد  . ١٧/١١٩ يف مقرره     جملس حقوق اإلنسان   ااعتمدهاليت  املبادئ التوجيهية العامة    
وروعي يف إعداد   . ي هناية النص مراجع املعلومات الواردة يف التقرير       منهجي يف حواش  على حنو   

  .تلك الفترة والتطورات اليت حدثت يف االستعراض دوريةالتقرير 
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  املعلومات األساسية واإلطار  -أوالً  

  )١(نطاق االلتزامات الدولية  -ألف  

  )٢(املعاهدات الدولية حلقوق اإلنسان    
 مل ُتقبل/مل ُيصدق عليها اإلجراء املتخذ بعد االستعراض  اض السابقةاحلالة خالل دورة االستعر  

 االنضمام  أو التصديق
 اخلالفة أو

االتفاقية الدولية للقضاء على مجيع أشكال      
  )١٩٦٧( التمييز العنصري

العهد الدويل اخلاص باحلقوق االقتصادية     
  )١٩٩٣(واالجتماعية والثقافية 

دنيـة  العهد الدويل اخلاص بـاحلقوق امل     
  )١٩٩٣(والسياسية 

اتفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييـز       
  )١٩٨٥(ضد املرأة 

  )٢٠٠١(اتفاقية مناهضة التعذيب 
  )١٩٩١(اتفاقية حقوق الطفل 

  
  
  
  
 

الربوتوكول االختياري التفاقيـة    
  )٢٠٠٩(مناهضة التعذيب 

الربوتوكول االختياري التفاقيـة    
حقوق الطفل بـشأن اشـتراك      

نازعـات املـسلحة    األطفال يف امل  
)٢٠١٢(  

الربوتوكول االختيـاري امللحـق     
باتفاقية حقوق الطفل بشأن بيـع      
األطفال واستغالل األطفـال يف     

  )٢٠١٠(املواد اإلباحية   ويفالبغاء
االتفاقية الدولية حلماية حقـوق     
مجيع األشخاص املهاجرين وأفراد    

  )٢٠٠٩(أسرهم 
اتفاقية حقوق األشـخاص ذوي     

  )٢٠١٠(اإلعاقة 
التفاقية الدولية حلمايـة مجيـع      ا

األشخاص من االختفاء القـسري     
)٢٠٠٩(  
 

الربوتوكول االختياري الثاين   
ــدويل اخلــاص  للعهــد ال

  باحلقوق املدنية والسياسية
  
  
  
  
  
 

ــات  التحفظـــ
أو /واإلعالنـــات و

 التفامهات

الربوتوكول االختياري التفاقية    
حقوق الطفل بـشأن اشـتراك      

ـ     سلحة األطفال يف املنازعات امل
ــادة ( ــن اإلعــالن ٢-٣امل  م

 ١٨    حتدد سـن التجنيـد ب      اليت
  )٢٠١٢سنة، 
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 مل ُتقبل/مل ُيصدق عليها اإلجراء املتخذ بعد االستعراض  اض السابقةاحلالة خالل دورة االستعر  

إجراءات الـشكوى   
والتحقيق واإلجـراء   

 )٣(العاجل

الربوتوكول االختياري التفاقية القضاء    
على مجيع أشكال التمييز ضد املـرأة،       

  )٢٠٠٤ (٨املادة 
 ٢٠اتفاقية مناهضة التعـذيب، املـادة       

)٢٠٠١(  
 

تياري التفاقية  الربوتوكول االخ 
حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة،    

  )٢٠١٠ (٦املادة 

االتفاقية الدولية للقضاء على    
ــز  ــكال التميي ــع أش مجي

  ١٤ العنصري، املادة
ــاري  ــول االختي الربوتوك
ــدويل اخلــاص  للعهــد ال
بــاحلقوق االقتــصادية  

  واالجتماعية والثقافية
ــدويل اخلــاص  العهــد ال
باحلقوق املدنية والسياسية،   

  ٤١ة املاد
ــاري  ــول االختي الربوتوك
األول امللحق بالعهد الدويل    
اخلاص بـاحلقوق املدنيـة     

  والسياسية
اتفاقية مناهضة التعـذيب،    

  ٢٢ و٢١املادتان 
ــاري  ــول االختي الربوتوك
التفاقية حقوق الطفل املتعلق    

  بإجراء تقدمي البالغات 
االتفاقية الدوليـة حلمايـة     
ــال  ــع العم ــوق مجي حق

أسـرهم،  املهاجرين وأفراد   
  ٧٧ و٧٦املادتان 

االتفاقية الدولية حلماية مجيع    
األشخاص مـن االختفـاء     

  ٣٢ و٣١القسري، املادتان 

 ، حثت جلنة حقوق الطفل نيجرييا على التصديق على اتفاقية الهاي          ٢٠١٠  عام يف  -١
 بشأن محاية الطفل والتعاون يف جمال التبين علـى الـصعيد الـدويل، وعلـى                ١٩٩٣ لعام

  .)٤(منع وقمع ومعاقبة االجتار باألشخاص، وخباصة النساء واألطفالبروتوكول 
 أيضاً، أشاد املقرر اخلاص املعين مبسألة التعذيب وغريه من ضروب           ٢٠١٠  عام ويف  -٢

املهينة بتـصديق نيجرييـا علـى الربوتوكـول           أو الالإنسانية  أو العقوبة القاسية   أو املعاملة
، وشجع احلكومة على املسارعة إىل إنشاء آلية وقائيـة          االختياري التفاقية مناهضة التعذيب   

  .)٥(وطنية مستقلة وفعالة تتفق متاماً مع الربوتوكول االختياري التفاقية مناهضة التعذيب
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  صكوك دولية رئيسية أخرى ذات صلة    

  
احلالة خالل دورة االستعراض    

  السابق
ــد  اإلجــراء املتخــذ بع

 مل ُيصدق عليها  االستعراض

 االنضمام أو التصديق
 اخلالفة أو

  )٦(بروتوكول بالريمو
 املتعلقـة   ١٩٥١  عام اتفاقية

مبركز الالجئني وبروتوكوهلا   
  )٧(االختياري

 ١٢اتفاقيات جنيف املؤرخـة     
 ١٩٤٩أغــــسطس /آب

األول  اإلضافيان والربوتوكوالن
  )٨(والثاين

االتفاقيات األساسية ملنظمـة    
  )٩(العمل الدولية

ـ     ة اتفاقية اليونـسكو ملكافح
  التمييز يف جمال التعليم

ــي   ــا األساس ــام روم نظ
 للمحكمة اجلنائية الدولية

اتفاقية منع جرمية اإلبادة    
  اجلماعية واملعاقبة عليها

 

 ١٦٩اتفاقيتا منظمة العمل الدوليـة رقـم        
  )١٠(١٨٩ورقم 

الربوتوكول اإلضايف الثالث امللحق باتفاقيات 
  )١١(١٩٤٩  لعامجنيف

 

   والتشريعياإلطار الدستوري  -باء  
، أبلغت نيجرييا، يف سياق متابعة املالحظات اخلتامية للجنـة املعنيـة            ٢٠١٢  عام يف  -٣

ُتدمج بعد يف القانون الوطين، ولكن أبلغت عن          مل بالقضاء على التمييز ضد املرأة، بأن االتفاقية      
طار رسـالة   إ  يف ،٢٠١٣ عام  ويف .)١٢(استمرار اجلهود التشاورية لتمهيد الطريق هلذا اإلدماج      

متابعة للتقرير آنف الذكر، أوصت اللجنة املعنية بالقضاء على التمييز ضد املرأة بـأن تـضمن                
وتكافؤ الفـرص مجيـع جمـاالت    املتعلِّق باملسائل اجلنسانية قانون النيجرييا أن يغطي مشروع   

 من قـانون    ٥٥؛ وبأن تنفذ توصيات جلنة اإلصالح القانوين النيجريية وتلغي املادة           )١٣(االتفاقية
  من قانون العمـل يف نيجرييـا       ١٩٨ من الباب    ٥٥العقوبات اخلاص بشمال نيجرييا واملادة      

 ٢٩ من املـادة  ٤؛ وبأن تلغي كذلك الفقرة )١٤( من القانون اجلنائي  ٣٦٠، واملادة   ١٩٩٠ لعام
  .)١٥(من الدستور

 النيجريية ، أعربت جلنة حقوق الطفل عن قلقها ألن معظم الواليات       ٢٠١٠  عام ويف  -٤
تدرج بعد قانون حقوق الطفل يف قائمة التشريعات اليت ستخـضع للمراجعـة               مل الشمالية

وأفادت نيجرييا،  . )١٦(الدستورية وأوصت بأن تدرج نيجرييا هذا القانون يف القائمة املذكورة         
 ٢٤ يف سياق متابعة املالحظات اخلتامية للجنة املعنية بالقضاء على التمييز ضد املـرأة، بـأن   

العاصمة االحتادية، اعتمدت قانون حقوق الطفـل  إقليم  والية، باإلضافة إىل    ٣٦    لوالية من ا  
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وأوصـت  . )١٧( والية املتبقية على القيام بـذلك      ١٢    لوبأن هناك جهوداً مستمرة لتشجيع ا     
  .)١٨(اللجنة بالتنفيذ الفعال هلذا القانون

كون مجيع القوانني على املـستوى      وأوصت جلنة حقوق الطفل بأن تضمن نيجرييا أن ت          -٥
  .)١٩(فيها القانون الديين والعريف، متفقة متاماً مع أحكام االتفاقية  مبااالحتادي ومستوى الواليات،

وأوصت مفوضية األمم املتحدة لشؤون الالجئني بأن تكفـل نيجرييـا أن يـنص                -٦
 اجلنسية الذين ولـدوا يف      األطفال العدميي (الدستور على سبل محاية مناسبة لألطفال اللقطاء        

آلباء غري قادرين على نقـل جنـسيتهم األجنبيـة إىل             أو إقليم الدولة آلباء عدميي اجلنسية    
 ؛ وبأن متنح الرجال والنساء حقوقاً متساوية يف احلصول على اجلنسية نتيجة الزواج؛            )أطفاهلم

واتفاقية خفض   بشأن وضع األشخاص عدميي اجلنسية،       ١٩٥٤  عام وأن تكفل إدراج اتفاقية   
  .)٢٠(، يف اإلطار التشريعي١٩٦١  لعامحاالت انعدام اجلنسية

وحثَّ املقرر اخلاص املعين مبسألة التعذيب احلكومة على ضمان جترمي التعذيب، على              -٧
سبيل األولوية، وفقاً التفاقية مناهضة التعذيب، على أن تتناسب العقوبات املوقعة مع خطورة             

يف ذلك    مبا قرر اخلاص الدولة على إلغاء مجيع أشكال العقاب البدين،        وشجع امل . )٢١(التعذيب
  .)٢٢(العقوبات املستندة إىل أحكام الشريعة

  اإلطار املؤسسي والبنية األساسية حلقوق اإلنسان وتدابري السياسة العامة  -جيم  
أشادت جلنة حقوق الطفل بتعيني مقرر خاص معين حبقـوق الطفـل يف اللجنـة                 -٨

وحثت جلنة حقوق الطفل اللجنة النيجريية حلقوق اإلنسان علـى          . ة حلقوق اإلنسان  النيجريي
  .)٢٣(ضمان االمتثال ملبادئ باريس

وأوصت جلنة حقوق الطفل بأن تعتمد نيجرييا مشروع القانون املتعلق بإنشاء وكالة              -٩
  .)٢٤(حلقوق الطفل تكون هلا والية تنسيقية يف جمال حقوق األطفال

نة حقوق الطفل بإنشاء حماكم األسرة لألحداث اجلاحنني، ولكنها أعربت ورحبت جل  -١٠
وأوصت اللجنة بـأن ُتنـشئ   . )٢٥(عن أسفها ألن هذه احملاكم أُنشئت يف مثاين واليات فقط 

  .)٢٦(نيجرييا حماكم لألسرة يف مجيع الواليات
األمري وشيخ  السلطان و (وأعربت جلنة حقوق الطفل عن قلقها ألن القادة التقليديني            -١١

يشاركون مشاركة مناسبة يف تنسيق وتنفيذ سياسـات حقـوق الطفـل علـى                ال )القبيلة
  .)٢٧(احمللي الصعيد
وأعربت جلنة حقوق الطفل عن قلقها أيضاً إزاء عدم كفاية االعتمادات املالية املخصصة               -١٢

استخدام املـوارد  لألطفال، وكذلك إزاء استشراء الفساد، وأوصت بتكليف هيئة حكومية مبراقبة        
  .)٢٨(وحتديد بنود امليزانية لألطفال احملرومني املنتمني للقطاعات االجتماعية احلساسة
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وشجعت جلنة حقوق الطفل نيجرييا على تعزيز تعاوهنا مع اجملتمع املـدين وعلـى                -١٣
  .)٢٩(استعراض مشاركتها يف تقدمي اخلدمات االجتماعية األساسية لألطفال

  )٣٠(الوطنية حلقوق اإلنسانحالة املؤسسات     
   )٣١(احلالة خالل الدورة احلالية احلالة خالل الدورة السابقة املؤسسة الوطنية حلقوق اإلنسان

 )٢٠١١(ألف  )٢٠٠٧(باء  اللجنة الوطنية النيجريية حلقوق اإلنسان
  

  اإلنسانالتعاون مع آليات حقوق   -ثانياً  

  )٣٢(التعاون مع هيئات املعاهدات  -ألف  

  حالة اإلبالغ  -١  

  هيئة املعاهدة

ات ختامية  ـمالحظ
واردة يف االستعراض   

  السابق

آخر تقرير قُدم   
منذ االستعراض  

 السابق
آخر مالحظـات   

 حالة اإلبالغ ختامية

جلنة القـضاء علـى     
 التمييز العنصري

أغــــسطس /آب
٢٠٠٥ 

تأخر تقدمي التقريـرين التاسـع عـشر       --- ---
 ٢٠٠٨  عاموالعشرين منذ

حلقوق االقتصادية  جلنة ا 
 واالجتماعية والثقافية

 ٢٠٠٠  عامتأخر تقدمي التقرير الثاين منذ   ٢٠٠٨مايو /أيار

اللجنة املعنية حبقـوق    
 اإلنسان

 ١٩٩٩  عامتأخر تقدمي التقرير الثاين منذ   ١٩٩٦مارس /آذار

اللجنة املعنية بالقـضاء    
 على التمييز ضد املرأة

قدمي التقريـرين الـسابع     حيني موعد ت     ٢٠٠٨يوليه /متوز
 ٢٠١٤  عاموالثامن يف

تأخر تقـدمي التقـارير األويل والثـاين            جلنة مناهضة التعذيب
 ٢٠٠٦ و ٢٠٠٢والثالث منذ األعـوام     

  على التوايل٢٠١٠و

ينـاير  /كانون الثاين  جلنة حقوق الطفل
٢٠٠٥ 

حان موعد تقدمي التقريـرين اخلـامس         ٢٠٠٨
لتقريـر  وحيني موعد تقدمي ا   . والسادس

 اجلامع للتقارير من اخلامس إىل الثامن يف      
 ٢٠١٤  عـام  وحيـني يف  . ٢٠١٦ عام

موعد تقـدمي التقريـر األويل املتعلـق        
بالربوتوكول االختياري التفاقية حقوق    
الطفل بـشأن اشـتراك األطفـال يف        

وتأخر تقدمي التقرير   . املنازعات املسلحة 
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  هيئة املعاهدة

ات ختامية  ـمالحظ
واردة يف االستعراض   

  السابق

آخر تقرير قُدم   
منذ االستعراض  

 السابق
آخر مالحظـات   

 حالة اإلبالغ ختامية

األويل املتعلق بالربوتوكول االختيـاري     
 باتفاقية حقوق الطفل بشأن بيع      امللحق

 األطفال واستغالل األطفال يف البغـاء     
 ٢٠١٢  عاماملواد اإلباحية منذ ويف

اللجنة املعنية بالعمـال    
 املهاجرين

 ٢٠١٠  عامتأخر تقدمي التقرير األويل منذ   

اللجنة املعنية حبقـوق    
ــخاص ذوي  األشـ

 اإلعاقة

 ٢٠١٢  عامتأخر تقدمي التقرير األويل منذ   

اللجنة املعنية حبـاالت    
 االختفاء القسري

 حان موعد تقـدمي التقريـر األويل يف          
 ٢٠١٢ عام

  الردود على طلبات املتابعة احملددة املقدمة من هيئات املعاهدات  - ٢  

  املالحظات اخلتامية    

  هيئة املعاهدة

م ـموعد تقدي 
املالحظــات 

 مقدمة من املوضوع  اخلتامية

مييـز  جلنة القضاء على الت   
 العنصري

التمييز ضد الفئات اإلثنية؛ العنف املمارس مـن         ٢٠٠٦
مسؤويل إنفاذ القانون ضـد الفئـات اإلثنيـة؛         

  .)٣٣(استغالل املوارد الطبيعية للشعوب األصلية

-- 

اللجنــة املعنيــة حبقــوق 
 اإلنسان

--  -- -- 

اللجنة املعنية بالقضاء على    
 التمييز ضد املرأة

 لالتفاقية؛ األحكـام والقـوانني      احلالة القانونية  ٢٠١٠
التمييزية ضد املرأة؛ حاالت الـزواج املبكـر؛        

  .)٣٤(الصحة اجلنسية واإلجنابية

 .)٣٦( احلوار مستمر)٣٥(٢٠١٢

 اآلراء    

 احلالة عدد اآلراء  هيئة املعاهدة

-- -- -- 
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 أو التحريات اليت أجرهتا هيئات املعاهدات/الزيارات القطرية و    

 املوضوع  التاريخ هيئة املعاهدة

-- -- -- 

  )٣٧(التعاون مع اإلجراءات اخلاصة  -باء  
  احلالة الراهنة احلالة خالل االستعراض السابق 

 ال ال ُوجهت دعوة دائمة

ــدين   الزيارات املُضطلع هبا ــة ال ــد   أوحري  ١٠-١(املعتق
؛ املـدافعون عـن     )٢٠٠٥مارس  /آذار

مـايو  / أيـار  ١٢-٣(حقوق اإلنـسان    
٢٠٠٥(   
ــضاءحــاال ــدام خــارج الق  ت اإلع

 ٢٧(تعـسفاً     أو بإجراءات مـوجزة   أو
  )٢٠٠٥يوليه / متوز٨ -يونيه /حزيران

 )٢٠٠٧مارس / آذار١٠-٤(التعذيب 

 

  استقالل القضاة واحملامني الزيارات املوافق عليها من حيث املبدأ
  االجتار باألشخاص
 املشردون داخلياً

  استقالل القضاة واحملامني
  اًاملشردون داخلي

  االجتار باألشخاص
  السكن الالئق

  )٢٠٠٩  عامطُلبت يف(األقليات   ٢٠٠٥  عامالسكن الالئق، طُلبت يف الزيارات اليت طُلب إجراؤها
  )٢٠٠٩  عامطُلبت يف(بيع األطفال 

طُلبـت يف   (املاء والـصرف الـصحي      
  )٢٠١٠فرباير /شباط

، ٢٠١٠  عام طُلبت يف (مكافحة اإلرهاب   
 ٢٠١١ عـامي  ت رسالة تذكري يف   هوُوج
  )٢٠١٢و

 )٢٠١٣  عامطُلبت يف(العنف ضد املرأة 

الردود على رسائل االدعـاء والنـداءات    
  العاجلة

 رسالة، ردت احلكومة علـى سـت        ٢٨ُوجهت خالل الفترة املشمولة باالستعراض      
 رسائل منها

 )٣٨(املقرر اخلاص املعين مبسألة التعذيب تقارير وبعثات املتابعة
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االلتزامات الدولية املتعلقة حبقوق اإلنسان، مع مراعاة القـانون         تنفيذ    -ثالثاً  
  اإلنساين الدويل الواجب التطبيق

  املساواة وعدم التمييز  -ألف  
رحبت جلنة حقوق الطفل بقرب اعتماد اجلمعية الوطنية ملشروع قانون مكافحة التمييز،              -١٤

  .)٣٩(لى أرض الواقع ضد األطفالقلق إزاء التمييز املمارس عالزال يساور اللجنة ي  الولكن
، أبلغت نيجرييا، يف إطار متابعة املالحظات اخلتامية للجنة املعنيـة           ٢٠١٢  عام ويف  -١٥

بالقضاء على التمييز ضد املرأة، بأنه رغم املمارسات االجتماعية الثقافية واملمارسات التمييزية     
جيي يف سـبل احلـصول علـى        ضد املرأة، اُتخذت تدابري استباقية لضمان حتقيق حتسن تدر        

  .)٤٠(خدمات الرعاية الصحية واخلدمات االجتماعية

  حق الفرد يف احلياة واحلرية وأمنه الشخصي  -باء  
 القـضاء نطاق ، أدان بشدة املقرر اخلاص املعين حباالت اإلعدام خارج      ٢٠١٣  عام يف  -١٦
 ٢٤تكاهبـا يـوم     تعسفاً عمليات اإلعدام األربـع الـيت ُيـدعى ار           أو بإجراءات موجزة  أو

وأشار إىل أن آخر تنفيذ رمسي لعقوبة اإلعدام يف نيجرييا، قبل هذه            . يونيه يف والية إدو   /حزيران
يبـدو دون ضـمانات احملاكمـة         فيما ، وأن اإلعدام ُيوقّع   ٢٠٠٦  عام اإلعدامات، حدث يف  

قرر اخلاص إن   وقال امل . خيالف العهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية        ما العادلة، وهو 
حاالت اإلعدام تقّوض االجتاهات السابقة حنو إلغاء عقوبة اإلعدام يف القانون واملمارسة علـى              

هذا الصدد، أشار املقرر اخلاص إىل أن نيجرييا أكدت جمدداً خالل االسـتعراض               ويف .السواء
دعا نيجرييا إىل   و.  عقوبة اإلعدام  لتنفيذ التزامها بالوقف الفعلي     ٢٠٠٩  عام الدوري الشامل يف  

  .)٤١(تنفيذهااإلحجام عن توقيع مزيد من عقوبة اإلعدام وإىل العودة إىل وقف 
املعتقد، واملقـرر     أو ، وّجه كل من املقرر اخلاص املعين حبرية الدين        ٢٠١٢  عام ويف  -١٧

يتصل بذلك   ومااخلاص املعين باألشكال املعاصرة للعنصرية والتمييز العنصري وكره األجانب
 بإجراءات موجزة   أو القضاءنطاق  تعصب، واملقرر اخلاص املعين حباالت اإلعدام خارج        من  
تعسفاً، واملقرر اخلاص املعين بتعزيز ومحاية حقوق اإلنسان واحلريات األساسية يف سـياق      أو

ثين الذي ُيدعى ارتكابـه     ا  أو مكافحة اإلرهاب، رسالة بشأن العنف القائم على أساس ديين        
ورد مـن    مـا وأشار املقررون اخلاصون إىل. بوكو حرام يف مشال نيجرييامن جانب حركة   

معلومات تلّمح إىل ضلوع حركة بوكو حرام يف سلسلة هجمات وتفجـريات اسـتهدفت              
وأشاروا يف رسـالتهم إىل أن هـذه        . ٢٠١١  عام عيد امليالد يف  منذ  الكنائس وقوات األمن    

وقـدمت نيجرييـا، يف   .  شخص٢٠٠ من اهلجمات أسفرت، وفقاً للتقارير، عن وفاة أكثر      
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سياسـات    أو إطار ردها على هذه الرسالة، مزيداً من املعلومات عن اهلجمات وعن تدابري           
  .)٤٢(مكافحة اإلرهاب اليت اعتمدهتا لضمان أمن السكان وتوفري سبيل انتصاف للضحايا

للهجمات ، أعربت جلنة القضاء على التمييز العنصري عن انزعاجها  ٢٠١٠  عام ويف  -١٨
وعمليات القتل النامجة عن التوّتر الذي نشب بني اجملموعات اإلثنية الدينية بالقرب من مدينة              

، وكذلك لتكرر العنف    ٢٠١٠مارس  /يناير وآذار /جوس يف والية بالتو خالل كانون الثاين      
الديين واإلثين، ونظرت يف هذا الوضع يف إطار إجـراءات اإلنـذار املبكّـر واإلجـراءات                

ودعت مجيع السلطات احمللية واإلقليمية والوطنية إىل التصدي جلميـع األسـباب             جلة،العا
  .)٤٣(األساسية هلذا التوتر

ورّحب املقرر اخلاص املعين بالعنصرية، يف مالحظاته، باخلطوات اليت اختذهتا نيجرييا             -١٩
 حرام أعمـال    العتقال اجلُناة املزعومني، وأعرب عن استمرار قلقه إزاء مواصلة حركة بوكو          

وأكـد  . )٤٤(العنف املؤسفة القائمة على الكراهية الدينية والتمييز القائم على األصل اإلثـين           
املقرر اخلاص جمدداً أمهية التدابري الشاملة اليت ينبغي أن تتخذها جمموعة كبرية من األطـراف               

ينيني، ولتشجيع  الفاعلة ملنع واستئصال العنصرية والتمييز العنصري، والتعصب والكراهية الد        
، وّجه املقرر اخلاص املعين باإلعدام بإجراءات موجزة        ٢٠١٢ عام  ويف .)٤٥(التسامح والوئام 

، كأسلوب ٢٠٠٩  عام رسالة بشأن التقارير اليت تشري إىل أن قوات األمن النيجريية تقوم منذ           
قسري، تكتيكي ملكافحة حركة بوكو حرام، بتنفيذ عمليات إعدام خارج القانون، واختفاء            

وتعذيب واحتجاز دون حماكمة ألشخاص ُيعرف انتماؤهم حلركة بوكو حرام وألشـخاص            
  .)٤٦(وأقّرت نيجرييا باستالم هذه الرسالة. تعاطفهم معها  أوُيشتبه يف مساعدهتم هلذه احلركة

وشجبت جلنة القضاء على التمييز العنصري اهلجمات واملذابح املتكررة اليت ترتكبها             -٢٠
موعات اإلثنية الدينية، وحثت نيجرييا على وقف العنف اإلثين ومحاية الـضحايا            خمتلف اجمل 

  .)٤٧(وتوفري سبل االنتصاف هلم، والتحقيق يف املذابح ومقاضاة املسؤولني عنها
وأعربت جلنة حقوق الطفل عن قلقها إزاء تأثري العنف الـسياسي واالضـطرابات               -٢١

لتا النيجر على األطفال، وإزاء سقوط أطفـال ضـمن          الطائفية والدينية والرتاع املسلح يف د     
وحثت اللجنة نيجرييا   . )٤٨(٢٠١٠مارس  /ضحايا املذابح اليت وقعت يف مدينة جوس يف آذار        

على منع أي انتهاك للحق يف احلياة، وضمان احملافظة على حياة األطفال ومنـائهم، والقيـام          
  .)٤٩(عبأنشطة هتدف إىل تعافيهم وإعادة إدماجهم يف اجملتم

وأعربت جلنة حقوق الطفل عن قلقها إزاء السجناء الذين تشري التقـارير إىل أهنـم                 -٢٢
 سـنة، وإزاء إمكانيـة      ١٨بانتظار تنفيذ حكم اإلعدام عن جرائم ارتكبوها قبل بلوغ سن           

تطبيق عقوبة اإلعدام اإللزامية على األطفال يف الواليات اليت تطّبق الشريعة، الرتكاهبم جرائم             
وأوصت اللجنة بأن تـضمن     . )٥٠(وص عليها يف أحكام العقوبات اليت تفرضها الشريعة       منص

تقـل  السجن املؤبد عن اجلرائم اليت يرتكبها أشخاص          أو نيجرييا عدم تطبيق عقوبة اإلعدام    
  .)٥١( سنة١٨أعمارهم عن 
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وأعربت جلنة حقوق الطفل عن قلقها إزاء انتشار التعذيب وغريه من ضروب إساءة               -٢٣
وحثت نيجرييا على احلظر القانوين للتعـذيب،       . ملعاملة يف أماكن االحتجاز التابعة للشرطة     ا

وإنشاء نظام مستقل لرصد أماكن االحتجاز وتلقي الشكاوى، والتحقيق فوراً يف ادعـاءات             
  .)٥٢(التعرض للتعذيب

واصلة الـيت  وأشار املقرر اخلاص املعين مبسألة التعذيب، مع القلق، إىل االدعاءات املت          -٢٤
يـزال    ال وأعرب أيضاً عن قلقه ألن العقـاب البـدين        . تتهم الشرطة بالضلوع يف التعذيب    

  .)٥٣(مشروعاً يف بعض مناطق البلد
وأعربت جلنة حقوق الطفل عن بواعث قلق إزاء ارتفاع النسبة املئوية للنساء الاليت               -٢٥
رييا على سّن تشريع حيظر هـذه  وحثت اللجنة نيج. تعرضن لعملية تشويه األعضاء التناسلية   ي

العملية، وعلى تقدمي برامج توعية يف هذا الصدد لآلباء والنساء والفتيات والقيادات الدينيـة              
  .)٥٤(وشيوخ القبائل

وال تزال جلنة حقوق الطفل يساورها القلق إزاء انتشار الوصمة اليت يتعرض هلا األطفال                -٢٦
 النبـذ   أو االعتداء  أو يتعرض هؤالء األطفال للتعذيب     إذ الذين ُيعتقد ارتباطهم بأعمال الشعوذة،    

. ترّوج بعض الكنائس، وصناعة األفالم، لفكرة ممارسة األطفال ألعمال الـشعوذة            كما .القتل أو
حماربة االعتقاد باخنراط األطفال يف أعمـال الـشعوذة؛         ) أ: (يلي  ما وحثت اللجنة نيجرييا على   

مقاضاة املتسببني يف اجلرائم اليت ُترتكب على أسـاس هـذا           ) ج(وجترمي هذه االهتامات؛    ) ب(و
  .)٥٥(تنظيم املؤسسات الدينية اليت يثبت اخنراطها يف هذه املمارسات) د(واالعتقاد؛ 

، وّجه املقرر اخلاص املعين مبسألة التعذيب، واملقرر اخلاص املعـين           ٢٠١٠  عام ويف  -٢٧
ادعاءات تعذيب وقتل أطفال اشـُتبه يف       القضاء، رسالة بشأن    نطاق  حباالت اإلعدام خارج    

 إيبوم، وتوجيه هتديدات بالقتل ملنسق منظمة غري        -ممارستهم ألعمال الشعوذة يف والية أكوا       
  .)٥٦(حكومية حملية تقدم الرعاية لألطفال املتهمني بالشعوذة

سـيما    ال وأعربت جلنة حقوق الطفل عن قلقها إزاء العنف املماَرس ضد األطفال،            -٢٨
وأوصت بأن حتظر نيجرييا مجيع أشكال العنف ضد األطفـال، وتـضمن            . نف اجلنساين الع

  . )٥٧(مساءلة مرتكيب هذا العنف، وتضع حداً إلفالهتم من العقاب
يتعرض له األطفال من      ما وحثت جلنة حقوق الطفل نيجرييا على تطبيق نظام لرصد          -٢٩

طات لتلقي البالغات املتعلقة بإيـذاء      عنف وإيذاء وإمهال، وعلى إنشاء آلية تنسيق بني السل        
  .)٥٨(األطفال والتحقيق فيها

وأعربت جلنة حقوق الطفل عن قلقها إزاء ارتفاع عدد األطفال الذين يتعرضـون               -٣٠
يف ذلك يف املدارس، وإزاء إكراه الفتيات الصغريات وأطفال الـشوارع       مبا لالعتداء اجلنسي، 

  .)٥٩(لجنة بأن تتصدي نيجرييا هلذه الظاهرةوأوصت ال. واأليتام على ممارسة البغاء
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وال تزال جلنة حقوق الطفل يساورها القلق إزاء انتشار االجتار باألطفـال، ولكـون                -٣١
وحثـت  . الغالبية العظمى من الضحايا من الفتيات الاليت ُيتجر هبن ألغراض االستغالل اجلنسي 

حتسني وضع األطفال   ) ب(وجتار والبيع؛   محاية األطفال من اال   ) أ: (يلي  ما اللجنة نيجرييا على  
  .)٦٠(التحقيق مع اجلناة املزعومني ومقاضاهتم) ج(وسيما الفتيات؛   الاملعّرضني للخطر،

حظر العقاب البدين يف مجيـع      ) أ: (يلي  ما وحثت جلنة حقوق الطفل نيجرييا على       -٣٢
شـكال بديلـة    ضمان اللجـوء إىل أ    ) ب(ويف ذلك مبوجب أحكام الشريعة؛        مبا األماكن،
التماس املساعدة من القيادات الشعبية والدينيـة       ) ج(وتتوافق مع الكرامة اإلنسانية؛      للتأديب

  .)٦١(هذا الصدد يف
وال تزال جلنة حقوق الطفل يـساورها القلـق إزاء االرتفـاع الكـبري يف عـدد                   -٣٣

 العمـل   املنخرطني يف العمل اجلربي، وحثت اللجنة نيجرييا على القـضاء علـى            األطفال
  .)٦٢(لألطفال االستغاليل

وأوصت بـأن   . وأعربت جلنة حقوق الطفل عن انزعاجها لزيادة عدد أطفال الشوارع           -٣٤
أن توفر هلؤالء األطفال الغذاء وامللبس واملسكن       بتضع نيجرييا استراتيجية وطنية يف هذه الصدد و       

القوانني الـيت جتـّرم التـشرد       وأوصت أيضاً بأن ُتلغي نيجرييا      . والرعاية الصحية وفرص التعليم   
  .)٦٣(والتهّرب من املدارس والتسكّع، وغري ذلك من جرائم احلالة االجتماعية املتعلقة باألطفال

  يف ذلك مسألة اإلفالت من العقاب، وسيادة القانون  مباإقامة العدل،  -جيم  
 ُيـدعى   أعرب املقرر اخلاص املعين مبسألة التعذيب عن قلقه إزاء عدم مساءلة مـن              -٣٥

وأكد احلاجة إىل قيام سلطة مستقلة بتحقيقات عاجلة وشاملة يف مجيـع            . ارتكاهبم للتعذيب 
ادعاءات التعذيب، وأشار بقلق إىل أن معظم التحقيقات جتريها قوة الشرطة النيجريية يف إطار   

  . )٦٤(ُيسهم يف إدامة ثقافة اإلفالت من العقاب يف مؤسسات الشرطة  مماداخلي،
 املقرر اخلاص املعين مبسألة التعذيب عن قلقه أيضاً إزاء طول فترة االحتجاز             وأعرب  -٣٦

رهن احملاكمة، وألن القدرة على الطعن يف قانونية ذلك االحتجاز تتوقف على القدرة املالية              
. وأكد جمدداً أن سلطة إصدار أمر اعتقال ينبغي أن تقتصر على احملاكم املستقلة            . للمحتجزين

أُجري من مراجعات لقوانني اإلجراءات اجلنائية يف بعض الواليات           مبا خلاصورحب املقرر ا  
ودعا املقرر اخلاص احلكومة إىل . )٦٥(من أجل زيادة االستفادة من اإلجراءات غري االحتجازية

ضمان متكني مجيع احملتجزين من الطعن يف قانونية االحتجاز أمام حمكمة مستقلة، وعدم زيادة         
  .)٦٦( ساعة٤٨مرافق الشرطة على مدة االحتجاز يف 

وأعربت جلنة حقوق الطفل عن قلقها إزاء عدم حتديد سن دنيا للمسؤولية اجلنائية،               -٣٧
.  سنة للمحاكمة واحلرمـان مـن احلريـة        ١٨وإزاء إمكانية تعرض األطفال األقل من سن        

ق الشرطة وعدم   أيضاً إزاء إساءة معاملة األطفال احملتجزين يف مراف        وأعربت اللجنة عن قلقها   
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وأوصت اللجنة بأن توائم    . وجود قواعد إجرائية جزائية تنظم احملاكمات أمام حماكم األسرة        
  .)٦٧(يتوافق واملعايري ذات الصلة  مبانيجرييا نظام قضاء األحداث

  احلق يف اخلصوصية والزواج واحلياة اُألسرية  -دال  
سيما يف    ال بة تسجيل املواليد،  أعربت جلنة حقوق الطفل عن قلقها إزاء اخنفاض نس          -٣٨

عدم تسجيل األطفال الـذين يولـدون خـارج         ) أ: (يلي  ما املناطق الريفية، وكذلك إزاء   
غري ذلك من الوشم على جسد الطفل كوسيلة          أو وضع عالمات قََبلية  ) ب(واملستشفيات؛  

 املتعلـق بالتـسجيل   ) ١٩٩٢(٦٩اشتراط دفع رسوم مبوجب القانون رقم       ) ج(وللتعريف؛  
.  شهراً من الـوالدة    ١٢ يوماً وخالل    ٦٠اإلجباري للمواليد والوفيات إذا مت التسجيل بعد        

وأوصت اللجنة بأن تضمن نيجرييا التسجيل اجملاين واإلجباري للمواليد، وسهولة الوصـول            
  .)٦٨(٦٩إىل مرافق التسجيل يف املناطق الريفية، وتعديل القانون رقم 

ن قلقها إزاء االرتفاع الشديد يف نسبة الزواج املبكـر  وأعربت جلنة حقوق الطفل ع      -٣٩
وحثت اللجنـة   . للفتيات يف الواليات الشمالية، وحثت نيجرييا على التصدي هلذه املمارسة         

نيجرييا أيضاً على أن حتظر يف التشريعات احلكومية الزواج املبكر جلميع األطفال األقل مـن               
ات الشعبية والدينية والوالدين وأعضاء الربملـان        سنة، وأن تنظم برامج لتوعية القياد      ١٨سن  

  .)٦٩(يتعلق بالصحة والتعليم والنماء  فيماباآلثار السلبية للزواج املبكر على حقوق الفتيات
وأعربت جلنة حقوق الطفل عن قلقها أيضاً إزاء االرتفاع املُنذر بـاخلطر يف عـدد                 -٤٠

.  اإلصالحيات مع البالغني واألطفال اجلـاحنني      األطفال األيتام والضعفاء، وإزاء إيداع األيتام     
وحثت اللجنة نيجرييا على توفري خيارات لرعاية األطفال واعتماد تشريع بـشأن الرعايـة              

  .)٧٠(البديلة لأليتام واألطفال الضعفاء
وأعربت جلنة حقوق الطفل عن قلقها كذلك إزاء عدم تنظيم عمليات التبين داخـل                -٤١

حيث ُيباع األطفال ألشخاص ُيحتمل     " مزارع األطفال " اليت تتحدث عن     البلد، وإزاء التقارير  
وشجعت اللجنة نيجرييا على مواءمة قوانينها الوطنية املتعلقة بـالتبين          . أن يتبنوا هؤالء األطفال   

  .)٧١("مزارع األطفال"يتفق وقانون حقوق الطفل، وعلى القضاء على   مباعلى الصعيد احمللي

املعتقد وحرية التعبري وتكوين اجلمعيات والتجمـع الـسلمي           أو حرية الدين   -هاء  
  واحلق يف املشاركة يف احلياة العامة واحلياة السياسية

 القائمة بني الطوائـف الدينيـة،      أعربت جلنة حقوق الطفل عن قلقها إزاء التوترات         -٤٢
ـ         . هيأ مناخاً يسوده اخلوف    مما رى جرميـة   ففي مناطق معينة، ُيعترب التحّول إىل ديانـة أخ

وأوصت اللجنة بأن تكفل نيجرييا احتـرام حـق مجيـع       . تستوجب توقيع عقوبات شديدة   
  . )٧٢(األطفال يف حرية الدين واملعتقد
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إنه رغـم وجـود     ) اليونسكو(وقالت منظمة األمم املتحدة للتربية والعلم والثقافة          -٤٣
ريي وجملـس احملـررين     آليات للتنظيم الذايت لوسائط اإلعالم، مثل اجمللس الصحفي النـيج         

  .)٧٤(وأوصت اليونسكو بتطوير تلك اآلليات. )٧٣(تزال هذه اآلليات ضعيفة  الالنيجريي،
، أدانت مقتـل    ٢٠١٢  وعام ٢٠٠٨  عام وأشارت اليونسكو إىل أهنا، يف الفترة بني        -٤٤

مخسة صحفيني وعاملني يف وسائط اإلعالم ودعت إىل إجراء حتقيقات يف عمليـات القتـل           
فيني لـصح لبيئة عمل حرة وآمنـة       ودعت اليونسكو نيجرييا إىل أن تكفل توفري      . )٧٥(هذه

  .)٧٦(والعاملني يف وسائط اإلعالم
، وّجه كل من املقرر اخلاص املعين حبرية التعبري، واملقـرر اخلـاص            ٢٠١١  عام ويف  -٤٥

حلق يف  املعين باحلق يف حرية التجمع السلمي وتكوين اجلمعيات، واملقرر اخلاص املعـين بـا             
الصحة، واملدافعون عن حقوق اإلنسان، رسالة بشأن القيود اليت ُيدعى فرضها على احلق يف              
حرية تكوين اجلمعيات والتجمع السلمي املكفول للمجموعات املدافعة عن حقوق املثليـات     

وأشاروا إىل تقارير تفيـد بـأن       . واملثليني ومزدوجي امليل اجلنسي ومغايري اهلوية اجلنسانية      
زواج " مشروع قـانون     ٢٠١١نوفمرب  / تشرين الثاين  ٢٩س الشيوخ النيجريي اعتمد يف      جمل

ومن شأن مشروع هذا القانون، يف حـال إقـراره، أن           ". األشخاص من نفس نوع اجلنس    
فقد ُيستخدم ملنـع املثليـات      . يعّرض جمموعة كبرية من األشخاص خلطر اجلزاءات اجلنائية       

ومغايري اهلوية اجلنسانية، واألشخاص الذين ُيعتربون منتمني واملثليني ومزدوجي امليل اجلنسي     
  .)٧٧(هلذه الفئات، ومن يقدمون الدعم هلم، من حرية التجمع وتكوين اجلمعيات

وأوصى املقرر اخلاص املعين حبرية التجمع السلمي، يف مالحظاته، بأن تنقح نيجرييا              -٤٦
ان امتثاله للقانون الدويل حلقوق لضم" زواج األشخاص من نفس نوع اجلنس"مشروع قانون 

، أكد املقرر اخلاص املعين باملدافعني عن حقوق اإلنـسان أن           ٢٠١٣ عام  ويف .)٧٨(اإلنسان
القانون اجلديد ستكون له عواقب سلبية جسيمة على عمل املدافعني عن حقوق اإلنسان يف              

املـشاركني يف تعزيـز     املسائل املتعلقة بامليل اجلنسي واهلوية اجلنسانية، وكذلك على عمل          
  .)٧٩(ومحاية احلق يف الصحة

وال تزال جلنة حقوق الطفل يساورها القلق إزاء املشاركة احملـدودة لألطفـال يف                -٤٧
املسائل اليت تؤثر عليهم، وحثت اللجنة نيجرييا على تقوية برملانات األطفال وعلى إعمـال              

  .)٨٠(حق الطفل يف أن ُيستمع إليه يف مجيع اإلجراءات

  التمتع بشروط عمل عادلة ومؤاتية  ويفاحلق يف العمل  -واو  
إىل أن  ) جلنة منظمـة العمـل الدوليـة      (أشارت جلنة خرباء منظمة العمل الدولية         -٤٨
 من قانون النقابات حيرم املوظفني يف إدارة اجلمارك واملكـوس، وإدارة اهلجـرة،              ١١ الباب
ائر السجون، والشركة النيجريية احملدودة لطباعة األوراق املالية وصك العملة، واملصرف           ودو
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املركزي لنيجرييا، وشركة نيجرييا لالتصاالت السلكية والالسلكية، من احلـق يف التنظـيم             
ُيعّدل مبوجب قانون النقابـات    مل والحظت جلنة منظمة العمل الدولية أن هذا الباب       . النقايب

ولذلك حثت جلنة منظمة العمل الدولية نيجرييا على اختاذ التـدابري الالزمـة             . )٨١()املعّدل(
  .)٨٢(يكفل تواؤمه مع االتفاقية  مبا من قانون النقابات،١١لتعديل الباب 

يف قـانون   " اخلـدمات األساسـية   "وقالت جلنة منظمة العمل الدولية إن تعريف          -٤٩
ودعت .  للغاية  املشاركة يف اإلضرابات فضفاض    من أجل تقييد  ) ١٩٩٠(املنازعات التجارية   

، دون املساس بإمكانية إنشاء نظام للخدمات       "اخلدمات األساسية "اللجنة إىل تعديل تعريف     
  .)٨٣(الدنيا يف إطار خدمات املرافق العامة

 من لوائح الشرطة    ١٢٨ إىل   ١١٨ورأت جلنة منظمة العمل الدولية أن األبواب من           -٥٠
 تنص على شروط خاصة لتوظيف النساء والتحاقهن بالعمل، تتسم بـالتمييز            النيجريية، اليت 

  .)٨٤(على أساس نوع اجلنس

  التمتع مبستوى معيشي الئق  ويفاحلق يف الضمان االجتماعي  -زاي  
، وّجهت املقررة اخلاصة املعنية بالسكن الالئق رسـالة بـشأن ادعـاء             ٢٠١٢  عام يف  -٥١

 ١٦ وتشري املعلومات الواردة إىل أنه يف     . ة يف الغوس وتدمريها   اإلخالء القسري ملستوطنة عشوائي   
وتـشري  .  بدأت حكومة والية الغوس يف تدمري الواجهة املائية حلي مـاكوكو    ٢٠١٢يوليه  /متوز

يوليه، قامت فرقة اهلدم التابعة لواليـة الغـوس،         / متوز ٢١ إىل   ١٦التقارير إىل أنه يف الفترة من       
 .بالسالح، بتدمري منازل وممتلكات سـكان حـي مـاكوكو         يساندها رجال شرطة مدججون     

 من السكان، منهم نساء وأطفال ومـسنون،        ٣٠ ٠٠٠وقت توجيه الرسالة، كان أكثر من        ويف
  . )٨٥( شخص يواجهون التشرد الوشيك١٢٠ ٠٠٠قد فقدوا منازهلم، وكان أكثر من 

  احلق يف الصحة  -حاء  
، )٢٠١٠(يجية الوطنية للتنمية الـصحية      رحبت جلنة حقوق الطفل باخلطة االسترات       -٥٢

ارتفاع معدالت وفيات الرّضـع واألطفـال       ) أ: (يلي  ما تزال يساورها القلق إزاء     ال ولكن
ارتفاع معدل وقوع األمراض اليت ميكن الوقاية منها، كاملالريا، ومـرض           ) ب(وواألمهات؛  

. املناطق الشمالية واجلنوبية  التفاوت اجلغرايف بني    ) ج(واإليدز والعدوى بفريوسه، واإلسهال؛     
تقوية نظام الرعاية الصحية الالمركزي وتعزيز التغطية ) أ: (يلي  ما وحثت اللجنة نيجرييا على   

اعتبار التغذية أولويـة وطنيـة؛      ) ب(وسيما يف املناطق الريفية؛       ال بربامج التطعيم الوطنية،  
 اختاذ القرار املتعلـق بالرعايـة      التصدي ملسألة وفيات األمهات، ومتكني املرأة يف جمال        )ج(و

تقدمي خـدمات صـحة     ) ه(واعتماد مشروع قانون الصحة الوطين؛      ) د(والصحية للمرأة؛   
ضمان تنفيذ اخلطة الوطنية للتأمني الـصحي يف مجيـع أحنـاء            ) و(األمومة والطفولة جماناً؛    
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لى التمييز ضد املـرأة،     إطار متابعة املالحظات اخلتامية للجنة املعنية بالقضاء ع         ويف .)٨٦(البلد
 إىل استمرار احلاجة إىل ضمان ختصيص اعتمـادات ماليـة           ٢٠١٢  عام أشارت نيجرييا يف  

سيما هبـدف احلـد مـن وفيـات           ال لربامج وأنشطة التدّخل املراعية للمنظور اجلنساين،     
  .)٨٧(األمهات

ت مـن   حاالت وفاة الفتيا  ) أ: (يلي  ما وأعربت جلنة حقوق الطفل عن قلقها إزاء        -٥٣
االفتقار إىل سبل حـصول املـراهقني علـى         ) ب(وجراء عمليات اإلجهاض غري املأمون؛      

انتشار العدوى بفريوس اإليدز    ) د(وقانون حظر اإلجهاض؛    ) ج(وخدمات الصحة اإلجنابية؛    
تعزيز سبل حصول   ) أ: (يلي  مبا وأوصت اللجنة بأن تقوم نيجرييا    . واألمراض املنقولة جنسياً  

فيها خدمات الصحة اإلجنابية، واختـاذ تـدابري          مبا  خدمات الرعاية الصحية،   املراهقات على 
ضمان توفري وسائل منع احلمل جمانـاً للمـراهقني؛         ) ب(وأخرى ملنع احلمل غري املرغوب؛      

إدراج التثقيف اجلنسي يف املناهج املدرسية وتقدمي برامج توعية على مستوى اجملتمع يف             ) ج(و
وأوصت اللجنـة  . )٨٨(تعديل قوانني اإلجهاض) د(وقوق اإلجنابية؛ جمال الصحة اجلنسية واحل   

املعنية بالقضاء على التمييز ضد املرأة بتحسني القدرة على دفع تكاليف خـدمات الـصحة               
  .)٨٩(تعديل قانون اإلجهاض  أواجلنسية واإلجنابية، وإيالء اهتمام إلصالح

يا يف مكافحة وبـاء مـرض       وأعربت جلنة حقوق الطفل عن تقديرها جلهود نيجري         -٥٤
اإليدز والعدوى بفريوسه، ولكن يساورها القلق إزاء ارتفاع عدد األطفال الـذين تيّتمـوا              

وأوصت اللجنة بأن تعزز نيجرييا سياساهتا حبيـث        . بسبب مرض اإليدز والعدوى بفريوسه    
 ين هبمـا،  املتـأثر   أو تقدم الرعاية والدعم لألطفال املصابني مبرض اإليدز والعدوى بفريوسه        

سيما من تيّتموا بسببهما، وبأن تقوي برامج توعية املراهقني بسبل الوقاية من مرض اإليدز              ال
  .)٩٠(والعدوى بفريوسه

، وّجه كل من املقرر اخلاص املعين باحلق يف الصحة، واملقرر اخلاص            ٢٠١٢  عام ويف  -٥٥
لتسّمم بالرصـاص يف واليـة    املعين بالنفايات الُسمية، رسالة بشأن ادعاء استمرار التلوث وا        

وتشري املعلومات الواردة إىل اكتشاف مناجم حرفية للذهب يف مجيع مناطق واليـة             . زمفارا
الرصـاص يف التربـة      وتشري التقارير إىل ارتفاع مـستويات     . زمفارا يف مشال غريب نيجرييا    

. بني األطفـال   انتشار وباء التسّمم بالرصاص      أدى إىل  مما   واستخدام أساليب بدائية للتعدين   
  .)٩١(وأقرت نيجرييا باستالم هذه الرسالة

  احلق يف التعليم  -طاء  
أشارت اليونسكو إىل أن نيجرييا أحرزت تقدماً حمدوداً يف توفري التعليم األساسـي               -٥٦

وقالت إن األزمة املالية تشكل خطراً حقيقياً ينذر بتعرض قطاع التعلـيم، الـذي              . الشامل
  .)٩٢(ُيقلل من سبل احلصول على التعليم  مما للحرمان من املوارد،ينقصه التمويل بالفعل،
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وشجعت جلنة حقوق الطفل نيجرييا على ضمان حصول الفتيات على التعليم، ومنـع               -٥٧
  .)٩٣(التسرب املبكر من التعليم، بطرق منها تعزيز مشروع حكومة نيجرييا االحتادية لتعليم الفتيات

تدابري ملكافحة التمييز يف جمال التعليم، وإىل تعزيز املساواة ودعت اليونسكو إىل اختاذ   -٥٨
ودعت أيضاً إىل سن تشريع جديد لتعزيز احترام احلـق يف التعلـيم             . بني اجلنسني يف التعليم   

  .)٩٤(ومحايته وإعماله
ارتفاع نسبة األطفـال    ) أ: (يلي  ما وال تزال جلنة حقوق الطفل يساورها القلق إزاء         -٥٩

ولكنـهم غـري ملـتحقني باملـدارس؛        االبتدائيـة   املـدارس   االلتحاق ب سن  الذين هم يف    
االخنفاض الشديد يف املعدل الوطين الستكمال التعليم االبتدائي، واالخنفاض يف نسبة            )ب(و

بني املناطق يف معـدالت االلتحـاق         فيما التفاوت الكبري ) ج(وااللتحاق باملدارس الثانوية؛    
التفاوت بني اجلنسني يف معدل االلتحـاق باملـدارس         ) د(ويم؛  باملدارس وتوافر مرافق التعل   

ضـمان  ) أ: (يلي  ما وحثت اللجنة نيجرييا على   . ومعدل االستمرار هبا يف الواليات الشمالية     
تقدمي التعليم اجملاين واإللزامي بإلغاء الرسوم املدرسية وإدراج احلق يف التعلـيم يف أحكـام               

يتعلـق بـاحلق يف     فيمـا اوت بني اجلنسني وبني املناطقمعاجلة مظاهر التف  ) ب(والدستور؛  
، يف نظـام    تعليم القـرآن  فيها مدارس     مبا إدماج املؤسسات التعليمية الدينية،   ) ج(والتعليم؛  

سـيما يف املنـاطق       ال ضمان تكافؤ فرص االلتحاق بالتعليم الثانوي،     ) د(والتعليم الرمسي؛   
ضمان توفري فرص التدريب املهين     ) ه(وشرقها؛  منطقيت مشال غرب البلد ومشال        ويف الريفية

  .)٩٥(جلميع األطفال، مع إيالء أولوية ألطفال الفئات الضعيفة
وقالت اليونسكو إن برنامج تعليم البالغني مشّجع منذ بدايته، حيث يراه الكثري من               -٦٠

  .)٩٦(البالغني فرصةً للتعلم وملعرفة القراءة والكتابة

  احلقوق الثقافية  -ياء  
أشارت اليونسكو إىل أن الثقافة ينبغي إيالؤها االعتراف واالهتمـام املناسـبني يف               -٦١

وقالت أيضاً إن اإلطار القانوين والسياسات اليت تنظم محايـة التـراث            . التخطيط احلكومي 
بني الوكاالت    فيما الثقايف غري املادي من املمكن أن تستفيد من تنقيحها ومن حتسني التنسيق           

  .)٩٧(احلكومية املسؤولة عن محاية التراث الثقايف غري املادي يف نيجريياوالكيانات 

  األشخاص ذوو اإلعاقة  -كاف  
أعربت جلنة حقوق الطفل عن قلقها إزاء عدم وجود سياسة شاملة بشأن األطفـال              -٦٢

ذوي اإلعاقة، وإزاء استخدام تعريفات وتصنيفات تنطوي على روح عدائية عند اإلشارة إىل             
اعتماد سياسة وطنيـة    ) أ: (يلي  مبا وأوصت اللجنة بأن تقوم نيجرييا    . ل ذوي اإلعاقة  األطفا

إنشاء هيئة تنسيق للمـساعدة علـى التركيـز علـى           ) ب(وبشأن األطفال ذوي اإلعاقة؛     
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ضمان إتاحة التعليم واخلدمات الـصحية      ) ج(واالحتياجات اخلاصة لألطفال ذوي اإلعاقة؛      
  مجيع الواليات، والتصدي بشكل خاص ملظـاهر التفـاوت         جلميع األطفال ذوي اإلعاقة يف    

  .)٩٨(بني املناطق اجلغرافية يف احلصول على اخلدمات االجتماعية فيما

  األقليات والشعوب األصلية  -الم  
يف إطار إجراء اإلنذار املبكر والتصرف العاجل، ذكّرت جلنة القضاء علـى التمييـز                -٦٣

بني بعض الفئات     فيما مظاهر التحيز والعداء  ) أ: (يلي  ما اءالعنصري بقلقها الذي أعربت عنه إز     
ميارسه أشخاص يرون أنفسهم السكان األصليني ملنطقتهم من متييز ضد            ما يف ذلك   مبا اإلثنية،

العنف اإلثين والطـائفي والـديين؛      ) ب(وأشخاص من واليات أخرى يعتربوهنم مستوطنني؛       
وأوصت اللجنة بأن تشجع نيجرييا     . تحكم يف املوارد  الرتاعات على املصاحل التجارية وال    ) ج(و

  .)٩٩(احلوار وحتّسن العالقات بني خمتلف الطوائف اإلثنية من أجل تعزيز التسامح
التمييز ضد األقليات اإلثنية؛    ) أ: (يلي  ما وأعربت جلنة حقوق الطفل عن قلقها إزاء        -٦٤
 متنح مكانة خاصة للغات الرئيسية      احتمال تأويل أحكام السياسة الوطنية للتعليم، اليت      ) ب(و

وضع عدم وضع استراتيجيات تكفل    ) ج(و، بأهنا متييزية؛    )اهلاوسا واإليغبو واليوروبا  (الثالث  
وحثت اللجنة نيجرييا على ضمان حصول أطفال األقليات        . دراسية مناسبة لألقليات  مناهج  

راسية تعترف حبقهـم يف     على التعليم على قدم املساواة مع اآلخرين، واستحداث مقررات د         
  .)١٠٠(استخدام لغتهم الذاتية وتلقي التعليم هبا

  املهاجرون والالجئون وملتمسو اللجوء  -ميم  
أعربت مفوضية األمم املتحدة السامية لشؤون الالجئني عن قلقها إزاء اإلطار الزمين              -٦٥

. أشـهر تـسعة      أشهر إىل  ستةلنظر احملاكم االبتدائية يف طلبات اللجوء، حيث يتراوح من          
  .)١٠١(وقدمت املفوضية توصيات، منها ختصيص موارد كافية للجنة الوطنية لالجئني

لـون  رّححيملون وثائق ُيحتجـزون ويُ      ال وأشارت املفوضية إىل أن األجانب الذين       -٦٦
ُيسجلوا بعـد     مل ملتمسو اللجوء اجلُدد الذين     أما .بسبب الوضع األمين املضطرب يف نيجرييا     

وقدمت املفوضـة   . ضية واللجنة الوطنية لالجئني فيواجهون خطر اإلعادة القسرية       لدى املفو 
  .)١٠٢( جلميع األشخاص احملتاجني إىل احلماية الدوليةعدم اإلعادة القسريةتوصيات، منها 

 وأعربت مفوضية شؤون الالجئني عـن قلقهـا أيـضاً ألن األطفـال الالجـئني                -٦٧
ُيمثّلون يف احملافل املنشأة لتعزيز حقـوق    والية األطفال،يستفيدون من اخلطة الوطنية حلما  ال

وقدمت املفوضية عدة توصيات، منها إدراج األطفال الالجئني يف النظـام الـوطين             . الطفل
  .)١٠٣(حلماية األطفال
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وسلّمت جلنة حقوق الطفل بأن نيجرييا تؤوى عدداً من الالجئني ومتلمسي اللجوء،             -٦٨
 فال والنساء، ولكنها أعربت عن قلقهـا ألن األطفـال الالجـئني           الذين غالبيتهم من األط   

: يلـي   مـا  وحثت اللجنة نيجرييا علـى    . يستفيدون من اخلطة الوطنية حلماية األطفال      ال
محايـة األطفـال    ) ب(وإدراج األطفال الالجئني يف النظام الوطين حلماية األطفـال؛           )أ(

إجـراء تعـديالت    ) د(ولوطنية لالجـئني؛    املوارد املخصصة للجنة ا    زيادة )ج(والالجئني؛  
يكون جتنيد األطفال واستغالهلم يف األعمال القتالية أساساً ملنحهم مركـز            تشريعية تكفل أن  

  . )١٠٤(عدم إعادهتم قسراًالالجئ و

  املشردون داخلياً  -نون  
ال تزال جلنة حقوق الطفل يساورها القلق إزاء عدم وجود إطار تشريعي وسياسايت               -٦٩
وحثت اللجنة نيجرييـا    . ل بشأن املشردين داخلياً يعاجل وضع األطفال املشردين داخلياً        شام
اعتمـاد سياسـة وطنيـة      ) ب(وضمان حقوق األطفال املشردين داخلياً؛      ) أ: (يلي  ما على
ضمان توفري موارد للجنة الوطنية لالجئني وللـصليب        ) ج(وبشأن املشردين داخلياً؛     شاملة
  .)١٠٥(النيجريي األمحر
وقالت مفوضية شؤون الالجئني إن عدم وجود إطار قانوين وسياسايت حلماية املشردين              -٧٠

وقدمت املفوضـية  . داخلياً يشكل حتدياً رئيسياً يف إدارة حاالت الطوارئ ومحاية املشردين داخلياً     
  .)١٠٦(توصيات، منها اعتماد تشريعات وسياسة وطنية من أجل التنسيق الفعال

   التنمية والقضايا البيئيةاحلق يف  -سني  
أعربت جلنة حقوق الطفل عن قلقها إزاء تدهور البيئة وسعة انتشار التلوث يف دلتا                -٧١

وأوصت اللجنة بأن حتد نيجرييا من التلوث ومن تدهور البيئة يف . النيجر بسبب صناعة النفط 
اعة النفط، وبوضع   دلتا النيجر بإنشاء هيئات إشراف مستقلة لتقييم إجراءات السالمة يف صن          

  .)١٠٧(معايري للمسؤولية البيئية واالجتماعية يف قطاع األعمال التجارية
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