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 جملس حقوق اإلنسان
 الفريق العامل املعين باالستعراض الدوري الشامل

  الدورة السابعة عشرة
  ٢٠١٣نوفمرب / تشرين الثاين١ -أكتوبر /تشرين األول ٢١جنيف، 

) ب(١٥أعدته املفوضية السامية حلقوق اإلنسان وفقاً للفقـرة         موجز      
مرفق قـرار    من٥ والفقرة ٥/١من مرفق قرار جملس حقوق اإلنسان    

  ١٦/٢١جملس حقوق اإلنسان 

  *نيجرييا    

 إىل عملية االستعراض    )١( جهة معنية  ٣٤هذا التقرير هو موجز للمعلومات املقدمة من          
ملبادئ التوجيهية العامة اليت اعتمدها جملس حقوق اإلنـسان يف          وهو يتَّبع ا  . الدوري الشامل 

اقتراحات مـن جانـب      وجهات نظر أو   وال يتضمن التقرير أية آراء أو     . ١٧/١١٩مقرره  
يتصل مبطالبـات    قرار فيما  مفوضية األمم املتحدة السامية حلقوق اإلنسان، وال أي حكم أو         

اية النص مراجـع املعلومـات الـواردة        وقد ذُكرت بصورة منهجية يف حواشي هن      . حمدَّدة
 وعمـالً بقـرار     .دون تغيري النصوص األصلية   التقرير، كما مت قدر اإلمكان اإلبقاء على         يف

، ُيخصص، حسب مقتضى احلال، فرع مستقل إلسهامات املؤسسة الوطنية          ١٦/٢١ اجمللس
قيد الكامل مببـادئ  حلقوق اإلنسان التابعة للدولة موضوع االستعراض واملعتمدة بناء على الت     

وتتاح على املوقع الشبكي للمفوضية السامية حلقوق اإلنسان النصوص الكاملة اليت           . باريس
وقد روعيت يف إعداد هذا التقريـر دوريـة االسـتعراض           . تتضمن مجيع املعلومات الواردة   

  .والتطورات اليت حدثت يف تلك الفترة

__________ 

  .مل حترَّر هذه الوثيقة قبل إرساهلا إىل دوائر الترمجة التحريرية باألمم املتحدة  *  
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ة حلقوق اإلنسان التابعة للدولـة      املعلومات املقدمة من املؤسسة الوطني      -أوالً  
   على التقيد التام مببادئ باريسموضوع االستعراض واملعتمدة بناًء

  املعلومات األساسية واإلطار  -ألف  
اسـتعراض تقريرهـا    منذ  أنه   )٢(اللجنة الوطنية حلقوق اإلنسان يف نيجرييا     ذكرت    -١

ـ  إىل  ) نيجرييا(مجهورية نيجرييا االحتادية    الدوري الشامل، انضمت      أساسـية كوك  عدة ص
ومع ذلك، فإن معظم هذه املعاهدات ال يـزال  . أو قامت بالتصديق عليها / و حلقوق اإلنسان 
  .)٣( سنها يف التشريعات احملليةمن الواجب

  مشروعي القانونني املـتعلقني باتفاقيـة      أنحلقوق اإلنسان   اللجنة الوطنية   وذكرت    -٢
سـيتم  واتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة       أةالقضاء على مجيع أشكال التمييز ضد املر      

  .)٤(دون تأخرياعتمادمها 

تنفيذ االلتزامات الدولية املتعلقة حبقوق اإلنسان مع مراعاة القانون اإلنـساين             -باء  
 الدويل الواجب التطبيق

مـن  يات يف عملـها     تواجه حتد أن الشرطة   حلقوق اإلنسان   اللجنة الوطنية   ذكرت    -٣
ادعاءات التعذيب، والقتل خـارج  وهو ما يتضح من  ،رام حقوق اإلنساناجلودة واحتحيث  

  .)٥(قوانني الزائفة، إىل جانب ضعف الرقابة وتقادم ال والتحقيقات،نطاق القضاء
الواقعـة   يف الـسجون     اًهناك اكتظاظ  أنحلقوق اإلنسان   اللجنة الوطنية   وذكرت    -٤

ورداءة املرافـق   للـسجناء،   س املالئمـة    توافر املالب ، إىل جانب سوء التغذية، وعدم       باملدن
  .)٦( املهجورة واهلياكل املادية،السجالتعدم انتظام القيد ب، وةلصحيا
تواجه حتـديات   إقامة العدل    األجهزة املعنية ب   أنحلقوق اإلنسان   اللجنة الوطنية   وذكرت    -٥

 ،إىل العدالـة  ، وادعاءات الفساد، وضعف الوصـول       تقادمةاستخدام التشريعات امل  نتيجة ملواصلة   
وباإلضافة إىل ذلك، أدى عدم وجود مبادئ       . دعاوى القائمة الفصل يف ال  طويلة يف   التأخريات  الو

احملاكمـات   التـأخري يف  أدى  ، و الكبري بني العقوبـات   لتباين  اتفاوت أو   لألحكام إىل ال  توجيهية  
  .)٧(كماتمتقادمة يف احملاواستخدام إجراءات ، االحتجاز السابق للمحاكمةطول مدة  إىل
اً أن قدر، وضد املرأةاً  ال يزال قائمتمييز الأنحلقوق اإلنسان اللجنة الوطنية وذكرت    -٦

القائم على  العنف  العنف املرتيل و  ال يزال   و. )٨(املعتقدات الثقافية والدينية  منه ينبثق من    اً  كبري
  .)٩(العنف اجلنسييف البلد، مع زيادة يف اً نوع اجلنس متوطن

يف ألشـخاص ذوي اإلعاقـة       فـرص ا   أنحلقوق اإلنسان   جنة الوطنية   اللوذكرت    -٧
سكنية، واملشاركة السياسية، والتسهيالت الرافق امل و، واخلدمات الصحية،ىل التعليمالوصول إ

  .)١٠( حمدودةاالئتمانية، ومراكز إعادة التأهيل
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 األشخاص الـذين تقـل       فرص وصول  أنحلقوق اإلنسان   اللجنة الوطنية   وذكرت    -٨
إىل اخلدمات الصحية    يف املائة من السكان،      ٣٥ سنة، الذين يشكلون حنو      ١٦عمارهم عن   أ

 مليون طفـل يعيـشون      ٢٠غري ملتحقني باملدارس، وكان      مليون طفل    ٣٠وكان  . ضعيفة
  .)١١(يف البلداً متوطن االجتار باألطفال وعمل األطفال وال يزال. بالشوارع

حالة االمتثـال للحقـوق االقتـصادية        أنان  حلقوق اإلنس اللجنة الوطنية   وذكرت    -٩
 اإلعمال"يف جمال   ، ال تزال     والتعليم ،األمن الغذائي و وال سيما املأوى،     ،واالجتماعية والثقافية 

  .)١٢(مؤشرات لقياس االمتثالعالمات أو دون ب" التدرجيي

   األخرىاملعلومات املقدمة من اجلهات املعنية  -ثانياً  

  ة واإلطاراملعلومات األساسي  -ألف  

  نطاق االلتزامات الدولية  -١  
 بعض الصكوك الدولية حلقـوق      نيجرييا انضمت إىل    أن ٩الورقة املشتركة   ذكرت    -١٠

تشمل و. )١٣(التقرير من ١-١٠٣ للتوصيات الواردة يف الفقرةاً وفقأو صدقت عليها   اإلنسان  
 التعذيب وغـريه مـن      هذه الصكوك الربوتوكول االختياري التفاقية األمم املتحدة ملناهضة       

ضروب املعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة، واتفاقية منـع جرميـة اإلبـادة                
، واالتفاقية الدولية حلماية مجيع األشخاص من االختفاء القـسري،           واملعاقبة عليها  اجلماعية

تفاقيـة حقـوق     وا االتفاقية الدولية حلماية حقوق مجيع العمال املهاجرين وأفراد أسرهم،        و
األشخاص ذوي اإلعاقة، والربوتوكول االختياري امللحق باتفاقية حقوق الطفل بشأن بيـع            

  .)١٤(األطفال واستغالل األطفال يف البغاء ويف املواد اإلباحية
لني نيجرييا على الربوتوكـو    بأن تصدق    معهد الكومنولث حلقوق اإلنسان   وأوصى   -١١

لعهـد  الربوتوكول االختياري ل  ص باحلقوق املدنية والسياسية و    للعهد الدويل اخلا  االختياريني  
  .)١٥(الدويل اخلاص باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية

  اإلطار الدستوري والتشريعي  -٢  
التوصـيات الـواردة يف      أشارت شبكة الربامج املتعلقـة حبقـوق اإلنـسان إىل           -١٢

عدد من مشاريع   اً  حالي  على اجلمعية الوطنية   أفادت بأنه معروض  من التقرير و   ٢-١٠٣ الفقرة
، وتكافؤ الفرص بني اجلنـسني    املساواة  املتعلقة حبقوق اإلنسان منها مشروع قانون       القوانني  

 العـدل ومشروع قانون محاية األشخاص ذوي االحتياجات اخلاصة، ومشروع قانون إقامة           
أو الالإنسانية أو القاسية املة عغريه من ضروب املالتعذيب وومشروع قانون مناهضة ، اجلنائي

، ومـشروع   )املعـدل (، ومشروع قانون السجون     )املعدل(املهينة، ومشروع قانون الشرطة     
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ني املمارسني القانوني قانون محاية الشهود، ومشروع قانون تعويض الضحايا، ومشروع قانون          
  .)١٦()املعدل( اإلرهابمشروع قانون مكافحة ، و)املعدل(

االجتماعية والثقافيـة غـري     ية و االقتصاد العفو الدولية أن احلقوق      وذكرت منظمة   -١٣
 وذكرت .)١٧(لإلنفاذ بالتايل وأهنا غري قابلة احلقوق األساسية يف الدستور بوصفها من    كفولةم

ـ اً  حالينيجرييا مراجعة الدستور اجلارية     ه ينبغي أن تستخدم     أن ١٠الورقة املشتركة    ضمان ل
  .)١٨(بوصفها من احلقوق الواجبة اإلنفاذتور احلقوق يف الدسإدراج هذه 

الواجبـة التنفيـذ    مجيع القوانني   ينبغي أن تتضمن     ه أن ٧الورقة املشتركة   ذكرت  و   -١٤
 الربوتوكول االختياري امللحق باتفاقية حقوق  من٢ملادة مبا يتماشى مع البغاء األطفال تعريفاً 

أن يكـون   ، وينبغي   غاء ويف املواد اإلباحية   الطفل بشأن بيع األطفال واستغالل األطفال يف الب       
  .)١٩(سنة ١٨على مجيع الفتيات والفتيان الذين تقل أعمارهم عن للتطبيق  قابالً
العهد الدويل اخلاص باحلقوق    منظمة ديناميات التنمية أن نيجرييا طرف يف        وذكرت    -١٥

ولكـن مل يـتم     ضد املرأة   االقتصادية واالجتماعية والثقافية ويف اتفاقية القضاء على التمييز         
  .)٢٠(إدماج هذين الصكني بعد يف القانون الوطين

التعذيب أو تقدمي   أنه ال توجد أحكام قانونية لتجرمي        ١١الورقة املشتركة   وذكرت    -١٦
  .)٢١(تعويض للضحايا

اخلاص باحلقوق  أن نيجرييا صدقت على العهد الدويل        ١١الورقة املشتركة   وذكرت    -١٧
اتفاقية مناهضة التعذيب وغريه من ضروب املعاملة أو العقوبة القاسـية           ، و يةاملدنية والسياس 

 مل يـتم    التفاقية مناهضة التعذيب ولكـن    والربوتوكول االختياري    الالإنسانية أو املهينة،   أو
  .)٢٢(إدماج هذه الصكوك بعد يف القانون الوطين

ور إلتاحـة إدمـاج      من الدسـت   ١٢ودعت منظمة العفو الدولية إىل تعديل املادة          -١٨
  .)٢٣(الصكوك الدولية بطريقة ميسرة

إزاء عدم وجود تعريف حلظر إنتـاج املـواد     عن قلقها    ٧الورقة املشتركة   وأعربت    -١٩
القيام بعملية اإلصالح القانونيـة الالزمـة        إىل   تيف اإلطار القانوين، ودع   لألطفال  اإلباحية  

  .)٢٤(ملعاجلة هذه املسألة
يف بعـض  اليت صدرت القوانني القائمة على الدين  أن   ١٢شتركة  الورقة امل وذكرت    -٢٠

الورقـة  ذكـرت   و. )٢٥(خمالفـة للدسـتور    املعروفة خبضوعها للـشريعة      واليات الشمال 
على مستوى آحاد   السياسات واملمارسات   أن  من  نيجرييا  تأكد   أنه ينبغي أن ت    ١٣ املشتركة
  .)٢٦(الدويلالدستور والقانون مبوجب  االلتزامات  تعكسالواليات

  اإلطار املؤسسي والبنية األساسية حلقوق اإلنسان وتدابري السياسة العامة  -٣  
 الذي يوفر   قوق اإلنسان الوطنية حل   اللجنة تنفيذ قانون ه يلزم   أن ٤الورقة املشتركة   ذكرت    -٢١

  .)٢٧(ق واإلنفاذ للجنة تنفيذاً كامالًاملزيد من االستقالل، والتمويل املضمون، وسلطات التحقي
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أن خطة العمل الوطنية لتعزيـز ومحايـة        وذكرت منظمة الشراكة من أجل العدالة         -٢٢
وذكرت . )٢٨(حقوق اإلنسان اليت وضعت بعد التعهدات املقدمة أثناء االستعراض مل تنفذ بعد

  .)٢٩(شبكة الربامج املتعلقة حبقوق اإلنسان أنه ال توجد موارد كافية لتنفيذ اخلطة
أن نيجرييا قبلت ثالث توصيات فيما يتعلق مبكافحة         ١٠ املشتركة   الورقةوذكرت    -٢٣

كافحة اإلرادة السياسية مل  وجود  بيد أن احلكومة مل تقدم باستمرار ما يدل على          . )٣٠(الفساد
  .)٣١(الفساد الذي يرتكبه كبار املوظفني

 على الرغم مـن إنـشاء      أن الفساد يف زيادة مستمرة،       ٤الورقة املشتركة   وذكرت    -٢٤
ال توجـد   تأثري السلطة التنفيذية، و   خاضعة ل الوكاالت  ال تزال   و. وكاالت مكافحة الفساد  

  .)٣٢(حلماية األشخاص الذين يقدمون بالغات بشأن حاالت الفسادقوانني 
قـد   جلنة اجلرائم االقتصادية واملالية    فعالية    رصد حقوق اإلنسان أن    منظمةوذكرت    -٢٥

الـسلطة  ي وحجم القضايا امللقاة على عاتقه، وتدخل        تضاءلت نتيجة لضعف اجلهاز القضائ    
  .)٣٣(اخلاصة هباأوجه القصور  و،التنفيذية

 أن نيجرييا مل تكن فعالة يف تعزيز اشتراكها مع منظمات ٩الورقة املشتركة  وذكرت    -٢٦
ت منظمـة   وذكر. )٣٤( من التقرير  ٩-١٠٣للتوصيات الواردة يف الفقرة     اً  اجملتمع املدين وفق  

اً ريرتكاز يف نيجرييا أن املنظمات غري احلكومية ومنظمات اجملتمع املدين تنحاز كث           الأحجار ا 
  .)٣٥(ملسؤولني احلكومينيإىل ا
 حقوق اإلنـسان     أن جتاهل  املعهد الدويل للسالمة والعدالة وحقوق اإلنسان     وذكر    -٢٧

يف و. يف الـشرطة  من األمور الـيت ال تـزال شـائعة          والضمانات اليت ينص عليها القانون      
الشرطة جهاز  الوزراء يف الوزارات الرئيسية للحكومة إىل إصالح        دعا  ،  ٢٠١١فرباير  /شباط

أفـراد  ن تدريب    أ ١١الورقة املشتركة   وذكرت  . )٣٦(وإنشاء آلية حمسنة لشكاوى اجلمهور    
  .)٣٧( يف جمال حقوق اإلنسان ليس كافياًالعاملني يف مرافق االحتجازاألفراد الشرطة و

  ون مع آليات حقوق اإلنسانالتعا  -باء  

  التعاون مع هيئات املعاهدات  -١  
عاهـدات  املتقارير إىل هيئـات  ال مي تقده مل يتم تعجيل أن ٩الورقة املشتركة   ذكرت    -٢٨
  .)٣٨( من التقرير٨-١٠٣لتوصيات الواردة يف الفقرة لاً وفق
 يات اليت قدمتها  لتوصليجرييا   ن دم تنفيذ عقلقها إزاء    عن ٢لورقة املشتركة   ت ا وأعرب  -٢٩

 وجلنة حقوق الطفل، وغريها من هيئات رصد        اللجنة املعنية بالقضاء على التمييز ضد املرأة،      
  .)٣٩(املعاهدات
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  اإلجراءات اخلاصةالتعاون مع   -٢  
املتعلقة نيجرييا قبلت التوصية    منظمة مبادرة الكومنولث حلقوق اإلنسان أن       ذكرت    -٣٠
ومع ذلك، مل توجه أي     . ات اخلاصة جمللس حقوق اإلنسان    توجيه دعوة مفتوحة إىل اإلجراء    ب

  . حىت اآلندعوة

، مع مراعاة القانون اإلنـساين      تنفيذ االلتزامات الدولية املتعلقة حبقوق اإلنسان       -جيم  
  الواجب التطبيق الدويل

  املساواة وعدم التمييز  -١  
وس نقص املناعة   فريصابني ب املاألشخاص  متييز ووصم   أن   ٢الورقة املشتركة   ذكرت    -٣١

  .)٤٠(ال يزال مستمراًوالتمييز يف أماكن العمل أن الوصم ودائمة اإليدز ميثل مشكلة /البشرية
واليـة   ١٦متوطن يف أن التمييز ضد األقليات الدينية     ١٢الورقة املشتركة   وذكرت    -٣٢

ليات الدينية األقال تتمتع  و. يف نيجرييا   والية ١٩واليات الشمال البالغ عددها     على األقل من    
ـ يتم إ ما  اً  وكثري. والترقياتاحلكومية  ظائف  حرم من معظم الو   باملساواة يف احلقوق وتُ    ل اغف

  .)٤١(صيانةاللتطوير أو يف عمليات ااألحياء املسيحية 
الشريعة واليات اليت تسود فيها     أن غري املسلمني يف ال     ١٣الورقة املشتركة   وذكرت    -٣٣

نضمام م باال ما يسمح هل  اً  ونادر .)٤٢(سيما يف املناطق الريفية    الو التهميش،   مناً  يعانون كثري 
هناك متييز يف توظيف املتقـدمني املـؤهلني مـن    و. )٤٣(أو القطاع العام  قوات املسلحة   ىل ال إ

  .)٤٤(ةملناصب الرئيسيحيث يتم استبعادهم من ااألقليات الدينية 
،  القوانني والـسياسات مجيعا نيجرييينبغي أن تعدل   هأن ٣الورقة املشتركة   وذكرت    -٣٤

اليت تنطوي على متييز على أساس التوجـه اجلنـسي واهلويـة         وأن توقف مجيع املمارسات،     
انية اهلوية اجلنس  ز قبول يتعزاتية ل تشريعية وسياس كما ينبغي أن تتخذ نيجرييا تدابري        انية؛اجلنس

  .)٤٥(للمثليني ومغايري اهلوية اجلنسانية
تشرين  يف    أقر جملس النواب  أن الكومنولث حلقوق اإلنسان     وذكرت منظمة مبادرة    -٣٥
بالزواج مـن   ) حبظر(مشروع القانون املتعلق    باإلمجاع   يف القراءة الثانية     ٢٠١٢نوفمرب  /الثاين

التمييز ضد األشـخاص  ، فإنه سيؤدي إىل زيادة ترسيخ      القانونصدر هذا   إذا  و. نفس اجلنس 
  .)٤٦(على أساس التوجه اجلنسي

يـع الـسجناء    ه ينبغي أن ختلي نيجرييـا سـبيل مج        أن ٣الورقة املشتركة    وذكرت  -٣٦
اً وينبغي أيضاً أن تضع نيجرييا حد     . يةانعلى أساس التوجه اجلنسي واهلوية اجلنس     تجزين  احمل أو
املثليات عى أهنم ينتهكون حقوق     ّداألشخاص الذين يُ  مالحقة  عن طريق   إلفالت من العقاب    ل

  .)٤٧(اجلنسي ومغايري اهلوية اجلنسانية وحاملي صفات اجلنسنيواملثليني ومزدوجي امليل 
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التوجهات اجلنسية  بإىل رفع مستوى الوعي العام       نيجرييا   ٣الورقة املشتركة   ودعت    -٣٧
 ٣الورقة املشتركة   ودعت  . مية يف هذا الشأن   برامج تعلي اجلنسانية املختلفة وتقدمي    واهلويات  

  .)٤٨(وطين والتعليم والتدريبالوار م باحلالعاالوعي مستوى هذا رفع إىل اً أيض

  حق الفرد يف احلياة واحلرية وأمنه الشخصي  -٢  
 من التقريـر    ١-١٠٣ إىل التوصيات الواردة يف الفقرة       ٩الورقة املشتركة   أشارت    -٣٨

ت الـشبكة الدوليـة     دعو. )٤٩( حىت اآلن  عقوبة اإلعدام قم بإلغاء   نيجرييا مل ت  وأفادت بأن   
وذكرت منظمة الشراكة من أجل     . )٥٠(إىل إلغاء عقوبة اإلعدام    مجلة أمور،    حلقوق الطفل، يف  

  .)٥١(أن نيجرييا مل تتخذ خطوات لفرض حظر على تنفيذ عقوبة اإلعدامالعدالة 
أن نيجرييا وافقت أثناء االستعراض على اختاذ       وذكرت منظمة رصد حقوق اإلنسان        -٣٩

مـع  و. عدام خارج نطاق القضاء ووقف التعذيب إلالالزمة لوضع حد ل   مجيع التدابري العملية    
يف العديد من عمليات القتل خـارج       منذ ذلك احلني    ذلك، تورطت قوات األمن احلكومية      

 ت منظمةوذكر. )٥٢(نطاق القضاء والتعذيب وغريها من االنتهاكات اخلطرية حلقوق اإلنسان        
املتعلقة توصيات  على ال يا  نيجريموافقة    أنه على الرغم من    مبادرة الكومنولث حلقوق اإلنسان   

ختفاء األشخاص مـن االحتجـاز      الهناك حاالت مزعومة    ، فإن   الشرطةوإصالح  ساءلة  مب
 أن  ١٤وذكرت الورقـة املـشتركة      . )٥٣( والتعذيب ،القتل خارج نطاق القضاء   والشرطة،  ب

 .)٥٤(حلصول على اعترافاتمن أجل ا للتعذيب نتعرضواملشتبه هبم ي

بني الـسكان   صداقية   إىل امل  أن قوات األمن تفتقر   ب املهددة   وذكرت مجعية الشعو    -٤٠
اً عمـد لعنـف   ها ل اسـتخدام مـن   خيشون  ، الذين   نيجرييااملنطقة الشمالية من    يف  املقيمني  
 على أيدي اجلنود املنتـشرين      وا أربعة طالب من جامعة ناساراوا قتل      وُيدعي أن . )٥٥(ضدهم

  .)٥٦(قص املياه يف احلرم اجلامعيحتجاج على نال لقمع ا٢٠١٣فرباير / شباط٢٥ يف
بوصفها من املسائل املثرية للقلـق       ١١رقة املشتركة   يف الو ومن املسائل اليت أثريت       -٤١

وجـود وثـائق     وعـدم    ؛الشرطة وغريها من مراكز االحتجاز    مراكز  التعذيب املنهجي يف    
 ؛نو السج  يف مللتعذيب لدى استقباهل  الذين يتعرضون   مجيع األشخاص   وسجالت كافية لتتبع    

وعـدم  أثناء االحتجـاز؛    تشريح اإللزامي جلميع حاالت الوفاة      لوعدم وجود آلية مؤسسية ل    
 والعـدد اإلمجـايل     هاعناوينومواقعها  ووجود قاعدة بيانات شاملة جلميع أماكن االحتجاز        

؛ ميع مرافـق االحتجـاز    كافيني جل رصد   وجود مراقبة و    وعدم  فيها؛ حملتجزينلألشخاص ا 
يف األجهزة القضائية اجلنائية؛    نسانية  الالإلتعذيب واملعاملة   لاً  ص املعوقني عقلي  وتعرض األشخا 

ميع وجود تقارير ووثائق جلوعدم ؛ ضحايا التعذيبكافية إلعادة تأهيل   خدمات  تقدمي  وعدم  
  .)٥٧(حاالت التعذيب والقتل خارج نطاق القضاء

 ٢٠-١٠٣اردة يف الفقرة    وأشارت مؤسسة إدموند رايس إىل عدم تنفيذ التوصية الو          -٤٢
من التقرير حيث فشلت احلكومة على املستويات الثالثة يف منع العنف القائم علـى دوافـع           

  .)٥٨(سياسية وأسباب طائفية ودينية
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 من التقرير   ٣١-١٠٣وأشارت مؤسسة إدموند رايس إىل التوصية الواردة يف الفقرة            -٤٣
شبكة الربامج  وذكرت  . )٥٩(إهنا مل تنفذ بعد    وقالت    على أسس دينية   الصراع القائم املتعلقة ب 

أشكال العنـف   ا من    أن الزيادة يف العنف الطائفي واإلرهاب وغريمه       املتعلقة حبقوق اإلنسان  
 .)٦٠(بوجه خمالف للقانون أدت إىل تصاعد عمليات القتل ٢٠١٣ و٢٠٠٩بني عامي 

عـدة   وفاة   تسبب يف  أن العنف بني الطوائف    منظمة رصد حقوق اإلنسان   وذكرت    -٤٤
احمللية وأدت سياسات الواليات واحلكومات     . التووبكادونا  يف والييت    األشخاصآالف من   

اقتفاء أثر أسالفهم وإثبات أهنم من       الذين ال يستطيعون     "السكان غري األصليني  "اليت متيز ضد    
  .)٦١(ثنيةاإلاالنقسامات التوترات بني الطوائف وإدامة إىل تفاقم ملنطقة يف االسكان األصليني 

لالجتار باألطفـال علـى      القليل من االهتمام      أنه ُيوىل  ٧الورقة املشتركة   وذكرت    -٤٥
ضمانات قانونيـة حلمايـة     يوفر  " قانون مكافحة االجتار  "أن  يف حني   و. )٦٢(املستوى احمللي 

  .)٦٣(وكاالت إنفاذ القانونلقدرات البناء فإنه يلزم األطفال من السياحة اجلنسية، 
أن هناك محلة من العنف من قبل مجاعة بوكو          منظمة رصد حقوق اإلنسان      وذكرت  -٤٦
محلـة  وسـعت نطـاق     بوكو حرام   مجاعة  أن    املهددة وبوذكرت مجعية الشع  . )٦٤(حرام

 ،شمل اهلجمات على الكنائس واملدارس واألسواق واملطاعم ومراكـز الـشرطة          تاإلرهاب ل 
  .)٦٥(ماتتفجريات انتحارية كوسيلة للهجتقوم بو

وذكرت املبادرة العاملية للقضاء على مجيع أشكال العقاب البدين لألطفال أن العقاب           -٤٧
مل مينع اإلصالح القـانوين     و. زل واملدارس ومؤسسات الرعاية البديلة    امشروع يف املن  البدين  
  .)٦٦(يف نظام العقوباتبشكل كامل  البدين ابالعق
العنف ضد األطفال ال يزال ميثـل       أن  رتكاز يف نيجرييا    منظمة أحجار اال  وذكرت    -٤٨

االت العنـف ضـد     غ السلطات حب  بصورة فعالة، وال تبلّ   لقانون  ذ ا نفّوال يُ . مشكلة رئيسية 
اً هناك أيـض  و.  يف اجملتمع   مقبول ضد األطفال العنف  ألن  اً  إال يف حاالت قليلة جد    األطفال  

ـ عرفة  اعتقاد بأن العقاب البدين ضروري لتأديب األطفال، مع القليل من امل           ق الطفـل يف    حب
  .)٦٧(التحرر من العنف

حيدد احلد  " قانون حقوق الطفل  "على الرغم من أن      أنه   ٢الورقة املشتركة   وذكرت    -٤٩
 ٤٠قد أن   عتُيو. ال يزال عالياً  الزواج املبكر   فإن معدل   ،  سنةعشرة  الزواج بثماين   األدىن لسن   

 ٦٨أفقر األسر إىل    د هذه النسبة بني     وتزي. تزوجن قبل سن الثامنة عشرة    ي من النساء    ائةيف امل 
 .)٦٨(ائةيف امل

أن العنف اجلسدي واجلنسي ضد النـساء والفتيـات          ٢الورقة املشتركة   وذكرت    -٥٠
بسبب وصـمة   من العقاب   اً  غالباالغتصاب والعنف اجلنسي    ويفلت مرتكبو   . مشكلة دائمة 

املعتـدي،  االهتـام إىل    يه  توجوعندما حتاول الضحية    . الضحيةاليت تلحق ب  العار االجتماعية   
  .)٦٩(تواجه قوانني غري مناسبة وبالية



A/HRC/WG.6/17/NGA/3 

9 GE.13-16005 

ـ كمسألة أن العنف املرتيل يعامل     ٦الورقة املشتركة   وذكرت    -٥١ مـا  اً كـثري  وةخاص
الورقـة  وذكـرت    .)٧٠( مما يؤدي إىل اإلفالت من العقاب والظلم للمـرأة         تتجاهله الشرطة 

 مـن قـانون   ٥٥قانون الوطين، مثل املادة     ال يفأن العنف ضد املرأة مسموح به        ٤ املشتركة
 .)٧١(الزواج العريفحالة ضرب الزوجة يف عن العقوبات اليت تتغاضى 

تساعد مرتكيب  أن القوانني املتاحة بشأن العنف اجلنسي        ٤الورقة املشتركة   وذكرت    -٥٢
بشكل كـبري علـى     يقع  اإلثبات  سيما وأن عبء     ، ال اإلفالت من العقاب  هذا العنف على    

األطفال ضـحايا العنـف      ال يتلقى    ،)مشال نيجرييا (لقانون العقوبات   اً  كذلك، ووفق . رأةامل
مبوجب القـانون اجلنـائي     و. سنة ةأربع عشر إذا زاد عمرهم على     اجلنسي احلماية التشريعية    

االعتداء اجلنسي على األطفال الذين تتراوح أعمارهم بني ثالثة عشر          ، يصنف   )جنوب نيجرييا (
على وال تبلغ العقوبة على هذه اجلرمية جسامة العقوبة         هتك العرض،   على أنه   اً  وستة عشر عام  

تتـراوح   الـاليت     االعتداء اجلنسي على األطفال اإلناث     ، يصنف يف والية الغوس  . االغتصاب
  .)٧٢(خدش للحياءعلى أنه جنحة أو ة سنة شرالثة عثال بني احلادية عشرة ونأعماره
 تشريع على املستوى االحتادي      أنه ال يوجد   يف حني أنه   ٢الورقة املشتركة   وذكرت    -٥٣

اعتمد تشريعات يف هذا واليات من الاً عددفإن األعضاء التناسلية لإلناث، أو بتر حيظر تشويه 
سـن   إىل   ٦ودعت الورقة املشتركة    . )٧٣(يشكل حتدياً بيد أن تنفيذ هذه التشريعات      . شأنال

  .)٧٤( لإلناثةظر تشويه األعضاء التناسليحلقانون وطين 
يف إنشاء آليات فعالة ملنع  أن تنظر   نبغي  ا ي أن نيجريي  منظمة ديناميات التنمية  وذكرت    -٥٤

  .)٧٥(باقيات على قيد احلياة وضحايا العنفالعنف ضد النساء والفتيات، وتقدمي الدعم لل
أن اختطاف األطفال من أجل ابتـزاز       رتكاز يف نيجرييا    منظمة أحجار اال  وذكرت    -٥٥
  .)٧٦( مستمرةزيادةالوالدين يف ال من امل

 يف  اً ونقـص  اًكتظاظأن هناك ا   وذكرت منظمة مبادرة الكومنولث حلقوق اإلنسان       -٥٦
  .)٧٧( الغذاء واإلمدادات الطبية األساسية يف السجونالصرف الصحي ويف

زراعـة  "وطفـال   بيع األ عمليات  أن   رتكاز يف نيجرييا  منظمة أحجار اال  وذكرت    -٥٧
مـن  الفتيات الصغريات من أجل إنتاج األطفال للبيـع         حتجاز  تم ا اليت مبوجبها ي  " األطفال

  .)٧٨(يف جنوب شرق نيجرييااً خاصاً املسائل اليت تثري قلق
كبرية من األطفـال الـذين      اً  أن أعداد  رتكاز يف نيجرييا  منظمة أحجار اال  وذكرت    -٥٨

 ،األهنـار وواليـة    ،ركورتيعيشون يف الشوارع، وخاصة يف املراكز احلضرية يف بورت ها         
  .)٧٩(كبرياًاً  من املسائل اليت تثري قلقوالية كروس ريفرو ،وكاالبار

   وسيادة القانون،، مبا يف ذلك اإلفالت من العقابلإقامة العد  -٣  
شبكة الربامج املتعلقـة حبقـوق اإلنـسان إىل التوصـيات الـواردة يف               أشارت  -٥٩

اليت يدعى  فعال الفساد   املتعلقة بأ نائية  اجلجراءات  إل من التقرير وقالت إن ا     ٢٤-١٠٣ الفقرة
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ختـضع  كذلك، ال   . مل تكتمل بعد  والوزراء السابقني    واملشرعني   احلكامارتكاهبا من جانب    
  .)٨٠(املبلغنيللمحاكمة، وال يوجد قانون حلماية اً أفعال الرشوة والفساد البارزة فعلي

إلجراءات  بـا  اسع النطاق وعدم االلتزام   الوأن الفساد   وذكرت منظمة العفو الدولية       -٦٠
الشرطة وتطلب . ظام العدالة اجلنائيةنل ال يزاالن اآلفة الكربى سيادة القانونالقانونية الواجبة و

إىل حـد  إجراءات احملاكمة بطيئة ومشكوك فيهـا  و. لإلفراج عن احملتجزين  بالغ من النقود    م
  .)٨١(كمااحملالصادرة من مر واتتجاهل الشرطة وقوات األمن األكبري، وعادة ما 

اليت تقوم هبا الـشرطة     حتجاز  ال وا  أن عمليات القبض   ١١الورقة املشتركة   وذكرت    -٦١
 لتعسف واإلفالت من األسباب الرئيسية لظاهرة ا     عملياتالرقابة املؤسسية على هذه ال     يابوغ

تـضاها بقـاء    يت يتم مبق   ال "االهتام االحتجازي "ومن بني هذه العمليات عملية      . من العقاب 
يف االحتجاز بدون أدىن إجراء من إجراءات التحقيق القضائي وبدون أي فرصـة             ألشخاص  ا

لعدم عرض املوضوع على احملكمة، فإن للشرطة القدرة بـدون          اً  ونظر. للطعن يف هذا االهتام   
  .)٨٢(ألجل غري مسمىقيود على احتجاز هؤالء األشخاص 

الذين مت القبض   ات اآلالف من املشتبه هبم      أن عشر وذكرت مجعية الشعوب املهددة       -٦٢
يف وسنوات، يف سجون مكتظـة،      منذ عدة   حماكمتهم  االنتهاء من إجراءات    ينتظرون  عليهم  

  .)٨٣(، ومل تتم حماكمتهم بعدظروف غري إنسانية
لتقـدمي األشـخاص    أن نيجرييا مل تتخذ أي خطوات        ٩الورقة املشتركة   وذكرت    -٦٣

لتوصيات الـواردة يف    لاً  لقتل خارج نطاق القضاء إىل العدالة، وفق      عمليات ا املدعى ارتكاهبم   
  .)٨٤(من التقرير ٢٣-١٠٣ و٢٢-١٠٣ و١٤-١٠٣الفقرات 

عمليـات  التحقيق بوجه مناسب يف      يتمما  اً   نادر هأنمنظمة العفو الدولية     وذكرت  -٦٤
أي اً وال يتخذ كثري ، اليت تقع أثناء االحتجاز بالشرطةالوفيات ويف الشرطةاليت تقوم هبا    القتل  
  .)٨٥(الشرطةملساءلة أفراد إجراء 
حالـة  بشأن   ذي وضعته أن نيجرييا مل تطبق القانون ال      ٥الورقة املشتركة   وذكرت    -٦٥

للتوصيات الـواردة يف    اً  وفقبقوة  يبوم  إكوا  األطفال الذين يدعى ممارستهم للسحر يف والية أ       
ـ حقات القضائية لالنتـهاك املزعـوم   املالال يزال عدد  من التقرير، و١٧-١٠٣الفقرة   ذا هل

  .)٨٦(اًالقانون منخفض
 زيادة   إىل وضع برنامج عمل للمساعدة القانونية من أجل        ٦الورقة املشتركة   ودعت    -٦٦

قبل وأثناء وبعد احملاكمة، يف احلـاالت       هلن   الدعم   قدميتعن طريق    إىل العدالة    نساءوصول ال 
  .)٨٧(عنفللاليت تكون فيها النساء ضحايا 

أن احلد   الشبكة الدولية حلقوق الطفل واحلركة الدولية للدفاع عن األطفال        وذكرت    -٦٧
ومل حيدد القانون االحتادي حلقوق الطفل      . خمتلف بني الواليات  األدىن لسن املسؤولية اجلنائية     

 الطفل بأنه الشخص الذي يقل      عّرف هملسؤولية اجلنائية ولكن  اسن  دىن ل األاحلد   ٢٠٠٣لعام  
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الطفل بأنه   ١٩٤٣الذي صدر يف عام      األطفال والشباب ف قانون   ّروع. سنة ١٨ه عن   عمر
 ١٤تراوح عمره بـني     الشخص الذي ي   ه والشاب بأن  سنة ١٤الشخص الذي يقل عمره عن      

قانون اإلجراءات وعرف . سبع سنواتب وحدد احلد األدىن لسن املسؤولية اجلنائية .سنة ١٦و
 سنوات، والطفل بأنـه     سبععن  ه الشخص الذي يقل عمره      بأنصغري   ال ١٩٤٥لعام  اجلنائية  

 ١٤ الشخص الذي يتراوح عمره بني       الشاب بأنه و،  سنة ١٤الشخص الذي يقل عمره عن      
 الشخص  بأنهبالغ  ، وال سنة ١٧واجملرم احلدث بأنه الشخص الذي يقل عمره عن         ،  سنة ١٦و

ـ يف الواليات الـشمالية،     و. فأكثر من العمر     سنة ١٧الذي يبلغ    دد قـانون العقوبـات     حي
بسبع سنوات ويـنص علـى أن اجملـرمني         د األدىن لسن املسؤولية اجلنائية      احل ١٩٦٠ لعام

للشريعة، جيـوز معاقبـة     اً  وفقو.  سنة ١٧تقل أعمارهم عن    الذين  هم األشخاص   األحداث  
  .)٨٨( البلوغذاألطفال من

يعرضون علـى   فال  أن العديد من األط   وذكرت احلركة الدولية للدفاع عن األطفال         -٦٨
إدارة قضايا  على  ملمارسني  اتدريب  ت إىل   دعو. )٨٩(مناسبدون متثيل قانوين    باحملاكم العادية   

  .)٩٠(األحداث
لكل طفـل احلـق يف       أن   يف حني  أنه   رتكاز يف نيجرييا  منظمة أحجار اال  وذكرت    -٦٩

القانونيـة  املـساعدة   فـإن    من قانون حقوق الطفل،      ١٥٥املساعدة القانونية مبوجب املادة     
وال ميكن  . مساعدة من املنظمات غري احلكومية    الذين ال يتلقون    غري متاحة لألطفال    تزال   ال

  .)٩١( التقاضياليفتحمل تكألسر كثرية أن ت

  اخلصوصيةاحلق يف   -٤  
القانون اجلنائي يف نيجرييا جيرم العالقـات       أن   ذكرت منظمة رصد حقوق اإلنسان      -٧٠

الـيت  يعة  الشروجترم  . سنة ١٤بالسجن ملدة أقصاها    ويعاقب عليها   اجلنسية املثلية بالتراضي    
العالقات اجلنسية املثليـة بالتراضـي      طبق على املسلمني يف العديد من الواليات الشمالية         نت

  .)٩٢(بالرجم حىت املوتالسجن أو بالضرب بالعصا أو بعليها وتعاقب 

ت، والتجمـع الـسلمي، واحلـق يف        املعتقد، والتعبري، وتكوين اجلمعيا    حرية الدين أو    -٥  
  املشاركة يف احلياة العامة والسياسية

قضايا التعاون بني  أمهلت يف معاجلة نيجريياأن ذكر املركز األورويب للقانون والعدالة   -٧١
ـ ذات الدوافع الدينية بوجه مناسـب  رائم اجلاألديان ومحاية املواطنني من     للتوصـيات  اً وفق

  .)٩٣( من التقرير٣١-١٠٣ و٢٠-١٠٣ و١٨-١٠٣ و١١-١٠٣  يف الفقراتةالوارد
أن الواليـات الـشمالية     املركز األورويب للقانون والعدالة أن من الشائع يف         وذكر    -٧٢

ترفض السلطات يف كثري    و. الكنائس املسيحية على  حلظر  تفرض السلطات من حيث الواقع ا     
  .)٩٤(ئسبناء أو ترميم الكناالالزمة لتصاريح من األحيان منح ال
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ن واملسيحيتعرض  ،  ٢٠١٢يناير  /كانون الثاين أنه يف    ١٢الورقة املشتركة   وذكرت    -٧٣
من مرتل إىل مرتل  على وجه اخلصوص يف بوتيسكوم وداماترو، للهجوم ليالً       يف والية يويب، و   

  .)٩٥( فقطهويتهم الدينيةكان السبب يف استهدافهم هو وبغرض القتل، 
 ت وقتل تبوكو حرام أو فروعها استهدف    مجاعة  أن  هددة  وذكرت مجعية الشعوب امل     -٧٤

  .)٩٦(ةاملسيحيبسبب ديانتهم وأصوهلم يف الواليات الشمالية من نيجرييا بعض السكان 
ال يتفقـون   قتل األئمة الذين    تبوكو حرام    أن مجاعة    ١٣ الورقة املشتركة وذكرت    -٧٥
ني الذين يعتقدون أهنم خيونـوهنم      لمساملعن املسؤولني واألفراد      أيديولوجيتها، فضالً ها يف   مع
  .)٩٧(يقاوموهنم أو
إجبارهم على تغيري ديانتـهم     أن اختطاف األطفال و    ١٣الورقة املشتركة   وذكرت    -٧٦
  .)٩٨(الشريعةاليت تسود فيها واليات الالنائية من سيما يف املناطق  ، اليزال مستمراً ال
 نيجرييـا قبلـت التوصـيات   أن وذكرت منظمة مبادرة الكومنولث حلقوق اإلنسان     -٧٧

. )٩٩( وخوف مضايقاتبدون  عمل  من ال الصحفيني  متكني  ضمان احترام حرية التعبري و    املتعلقة ب 
أن اجلهات احلكومية اسـتمرت يف هتديـد ومالحقـة وسـجن      ٨الورقة املشتركة  وذكرت  

الذين ن  والصحفيويتعرض  . )١٠٠(هتديدات من مجاعة بوكو حرام    وأهنم يتلقون أيضاً    الصحفيني،  
ارج نطاق القضاء،   خ واالحتجاز   ،العتقال التعسفي لة  يحلكوماسلوك قوات األمن    حيققون يف   

  .)١٠١( فرقة العمل املشتركةسيما من جانب ال ،دون إذن قضائيوالضبط بتفتيش الو
 الـذين   أن ختويف العاملني يف الـصحافة      التحالف العاملي إلشراك املواطنني    وذكر  -٧٨
وال يـزال  . )١٠٢(كبرياًاً اليت تثري قلقاملسائل من  قوق  انتهاك احل  الفساد و   الضوء على  ونلطيس

طر التعذيب والترهيب وسوء املعاملة مـن قبـل         يتعرضون خل املدافعون عن حقوق اإلنسان     
  .)١٠٣(اليت تتصرف بدون عقابالشرطة 

أن السلطات ينبغي أن تعتمد تدابري ملموسـة        وذكرت منظمة مراسلون بال حدود        -٧٩
  .)١٠٤( اخلاصة بوسائل اإلعالملضمان محاية الصحفيني وأمن املباين واملكاتب

غـري  سلطات  ة لإلذاعة الوطنية متلك     االحتادياللجنة  أن   ٨الورقة املشتركة   وذكرت    -٨٠
يتمتع أعضاء اللجنة بسلطة تقديريـة      . مضموهنا وتنظيم   ةخيص اإللزامي اسالترحمدودة يف منح    
  .)١٠٥(اإلذاعةقانون لغامضة الواسعة والات نتهاكالواسعة يف تفسري ا

املـرأة الريفيـة إىل     يقل وصـول    الرجال،  بأنه مقارنة    ١الورقة املشتركة   وذكرت    -٨١
ما مل يـتم    و. إهنا أقل حظاً منهم يف هذا اجملال      املعلومات والتكنولوجيات اجلديدة، وبالتايل ف    

الفرص االستفادة من   رأة صوت يف    ميكون لل ، و للفوارق بني اجلنسني  إيالء االهتمام الواجب    
  .)١٠٦( حىت اآلنتفاقم أوجه التفاوت القائمةإىل ديدة اجللتكنولوجيات ستؤدي ااملتاحة، 

اإلنترنت، على الرغم من التقدم احملرز يف الوصول إىل         أنه   ١الورقة املشتركة   وذكرت    -٨٢
  .)١٠٧(ومات وحرية التعبريعلى املعلإىل فرص احلصول حتد من فإن التكلفة الباهظة لإلنترنت 
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دلتا  أن عدد النساء يف املناصب اليت تشغل باالنتخاب يف ٩الورقة املشتركة وذكرت   -٨٣
الراميـة إىل   املنصوص عليها يف السياسة اجلنسانية الوطنية        يف املائة    ٣٥يقل عن نسبة    النيجر  
  .)١٠٨(مشاركة املرأة يف الشؤون العامةتعزيز 

   التمتع بشروط عمل عادلة ومؤاتيةاحلق يف العمل ويف  -٦  
اتية ألعضاء النقابات العمالية    ؤبيئة م إىل توفري   دعا التحالف العاملي إلشراك املواطنني        -٨٤

حقهم الدستوري يف االحتجاج من     استخدام  عمل و عادلة لل ظروف  حول  لتفاوض  من أجل ا  
  .)١٠٩(أجل حتسني ظروف العمل وزيادة األجور

  التمتع مبستوى معيشي الئقالجتماعي ويف احلق يف الضمان ا  -٧  
 نتعرضـو يأن األطفال يف دلتا النيجـر        رتكاز يف نيجرييا  المنظمة أحجار ا  ذكرت    -٨٥

باشر هلذه هو السبب املمستويات الفقر ، وأن ارتفاع هم يف الغذاء واملاء واملأوىقوقالنتهاك ح
  .)١١٠(االنتهاكات

اإلنسان أن املاليني من الـسكان يف واليـة         وذكرت شبكة الربامج املتعلقة حبقوق        -٨٦
ـ س، وإيدو ومناطق أخرى من نيجري     ستيت، وإقليم العاصمة االحتادية، ووالية الغو      ريفر ا ي

  .)١١١(دون مراعاة األصول القانونيةيتعرضون للطرد 
أن عمليات اإلخالء القسري النامجة عن  رتكاز يف نيجرييامنظمة أحجار االوذكرت  -٨٧

علـى حقهـم يف     اً  ي وأثرت سلب   بشدة  كبرية من األطفال   اً الفقرية شردت أعداد   هدم املناطق 
  .)١١٢(املأوى ويف مستوى معيشي الئق

ال تزال غـري    منة املنقولة باألنابيب    أن املياه املعاجلة اآل    ١٠الورقة املشتركة   وذكرت   -٨٨
نظيفة على مياه    يف املائة من السكان حيصلون       ٣٠وأن أقل من    ،  من السكان لماليني  لمتاحة  
  .)١١٣(شربصاحلة لل

  احلق يف الصحة  -٨  
التوصـيات الـواردة يف     أشارت شبكة الربامج املتعلقـة حبقـوق اإلنـسان إىل            -٨٩

يف اخنفاض   خمصصات امليزانية للخدمات الصحية      أفادت بأن من التقرير، و   ٢٨-١٠٣ الفقرة
 قابلـة  لتـأمني الـصحي  م لال توجد نظ الطبية األساسية، و  اللوازم، وهناك نقص يف     مستمر
 .)١١٤(للتطبيق

يعاين بشكل واضح مـن سـوء       أن القطاع الصحي     ١٠الورقة املشتركة   وذكرت   -٩٠
وتطلـب مـن    إىل املرافق األساسية    كثرية  مستشفيات  وتفتقر  . اإلدارة والنقص يف التمويل   
  .)١١٥(املرضى شراء اللوازم الطبية

وفيات الأعلى معدالت   ن بني الدول اليت لديها      مأن نيجرييا    ٢الورقة املشتركة   وذكرت    -٩١
  .)١١٦(حيمولود  ١٠٠ ٠٠٠ حالة لكل ٦٣٠دل الوفيات فيها معحيث بلغ يف العامل النفاسية 
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 جترمي اإلجهاض، باستثناء اإلجهاض     تواصلأن نيجرييا    ٢الورقة املشتركة   وذكرت    -٩٢
لـه إىل  خطط املرغوب فيه أو غري احلمل غري املوأدت الزيادة يف حاالت  . النساءإلنقاذ حياة   

  .)١١٧(التعرض لعمليات اإلجهاض غري املأمونة وأزيادة عدد حاالت اإلجهاض 
فريوس نقـص   حيملون  النيجرييني   ماليني من    ٣,٤أن   ٢الورقة املشتركة   وذكرت    -٩٣

، من البالغني العالج املضاد للفريوسـات الرجعيـة  فقط ئة  ا يف امل  ٢٦ويتلقى  املناعة البشرية،   
ينبغـي  أن نيجرييا ت الورقة ذكرو. )١١٨(من األطفال هذا العالج يف املائة فقط  ٧يتلقى   كما

 .)١١٩(اإليدز/فريوس نقص املناعة البشريةاالنتشار لزيد من املأن تتخذ خطوات ملموسة ملنع 

من أن خدمات تنظيم األسرة يف نيجرييا تواجه حتديات          ٢الورقة املشتركة   وذكرت    -٩٤
لعقم، االيت تفيد بأن وسائل منع احلمل تؤدي إىل         وف الناجم عن املعلومات اخلاطئة      اخلبينها  

ن املراهقني بـسبب املعتقـدات التقليديـة واالجتماعيـة     عوحجب املعلومات ذات الصلة     
 .)١٢٠(والثقافية

 من  طفال الذين يعانون من سوء التغذية      مشكلة األ  أن ١٠الورقة املشتركة   وذكرت    -٩٥
  .)١٢١(واسعة االنتشاراملشاكل ال

  احلق يف التعليم  -٩  
 نيجرييا تنفذ سياسـة تعمـيم التعلـيم          أن  الدويل ذكرت مؤسسة ماريست للتضامن     -٩٦

التعليم األساسي اجملاين لألطفال من بداية املرحلة االبتدائية وحـىت الـسنوات             وفرتاألساسي اليت   
أن التعلـيم    رتكاز يف نيجرييا  أحجار اال منظمة  وذكرت  . )١٢٢(الثالث األوىل من التعليم الثانوي    

دفع مثـن الكتـب والـزي     فقط إذ يتعني على اآلباء من الناحية العملية         ن الناحية النظرية  مجماين  
  .)١٢٣(ر على حتمل تكاليف التعليمفقاين من الألسر اليت تعويؤدي بالتايل إىل عدم قدرة ا، درسيامل

شجعون على االنتظـام    ال يُ ن األطفال   أ الدويل   وذكرت مؤسسة ماريست للتضامن     -٩٧
واالضطرار إىل قطـع مـسافات طويلـة        لعدة أسباب منها ضعف نوعية التعليم،       باملدارس  

  .)١٢٤(واألعباء املالية على أسرهم الفقريةللوصول إىل املدارس، 
التعليم يف املـدارس العامـة دون        أن   احلركة الدولية للدفاع عن األطفال     وذكرت  -٩٨

 نوعية التعليم قد ساءت نتيجة      أن رتكاز يف نيجرييا  منظمة أحجار اال  ت  وذكر. )١٢٥(املستوى
  .)١٢٦(املدارسباإلضرابات زيادة املعلمني غري املؤهلني، ووضعف املوارد والبنية التحتية، ل

يف أن معظم املدارس احلكومية يف الدولة         الدويل وذكرت مؤسسة ماريست للتضامن     -٩٩
مـراحيض يف بعـض     ال توجـد    و. نيصيانة فوري حاجة إىل إصالح و   يف  وحالة سيئة للغاية    

املـواد  للعلوم، وإن وجدت، فإهنا ال متلك كتبات وخمتربات ماً  ال توجد تقريب  و. )١٢٧(املدارس
  .)١٢٩(لشربصاحلة لياه وال توجد أيضاً م. )١٢٨(واملعدات الالزمة للتعليم والتعلم

ن األطفال ذوي اإلعاقـة يواجهـون       أ الدويل   وذكرت مؤسسة ماريست للتضامن     -١٠٠
املواد توفري  نقص التمويل الالزم ل   ومن بينها   التعليم   ب العديد من التحديات عندما يتعلق األمر     

  .)١٣٠(التعليمية واملرافق واملعدات
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 أنه ُيطلب من الفتيات يف املدارس العامة بوالية كانو          ١٣الورقة املشتركة   وذكرت    -١٠١
أنه اً وذكرت أيض .  الديين نالزي املدرسي، بغض النظر عن انتمائه     ارتداء احلجاب كجزء من     

رجـال ديـن    تعـيني   إلسالم و  عن ا  دروس إجبارية تقدمي  عظم املدارس اخلاصة    ُيطلب من م  
  .)١٣١(نيمسلم
اليات األطفال يف املدارس العامة يف العديد من الو        أن   ١٣الورقة املشتركة   وذكرت    -١٠٢

وذكرت أيـضاً أن    .  الدينية مالنظر عن خلفياهت  سالمية بصرف   لوات اإل صالأداء  جيربون على   
ـ أإىل تغيري   األطفال يف بعض الواليات اليت تسود فيها الشريعة يضطرون           ـ ائهم إىل أ  مس اء مس

، من أجل احلصول على التعليم      العبادات ذلك   اإلسالمية، مبا يف   عاداتالإسالمية وإىل اتباع    
  .)١٣٢(ليسوا مسلمني وعدم طردهم إذا اكُتشف أهنم احلكومي

  اإلعاقة وواألشخاص ذ  -١٠  
أن األطفال ذوي اإلعاقة يتعرضـون كـثرياً         الدويل   ذكرت مؤسسة ماريست للتضامن     -١٠٣

  .)١٣٣(، ويلجأون للتسول يف الشوارعدبرون أمورهم بأنفسهموهم يت. لإلمهال وللتمييز ضدهم
ـ  مله   أن وذكرت شبكة الربامج املتعلقة حبقوق اإلنسان       -١٠٤   حتـسن يف وصـول     دث حي

مشروع القانون اخلـاص    واعتمدت اجلمعية الوطنية    . ألشخاص ذوي اإلعاقة إىل اخلدمات    ا
مشروع ال يزال   ، و بعداً  قانونصدر بصفته    مل ي  هولكن ذوي االحتياجات اخلاصة     باألشخاص

  .)١٣٤(اجلمعية الوطنيةعروضاً على الصحة النفسية ماملتعلق بقانون ال

   لشعوب األصليةات واياألقل  -١١  
قوق األقليـات والفئـات     املتعلقة حب التوصيات  أشارت مؤسسة إدموند رايس إىل        -١٠٥

مما يـدل   ،   وقالت إن معظمها مل ينفذ بعد      من التقرير  ٣٠-١٠٣الفقرة  الواردة يف   الضعيفة  
 فضالً الفردية،    احلقوق ممارسة، وضمان   األقليات كجزء من اجملتمع النيجريي    على عدم قبول    

  .)١٣٥(احلقوق اجلماعية عن
تقدم فيما يتعلق باملشاركة السياسية لألقليات      ه أحرز   أن ٥ الورقة املشتركة وذكرت    -١٠٦
ومع ذلك، مل تنفذ جوانب     . من التقرير  ٣٠-١٠٣للتوصيات الواردة يف الفقرة     اً   وفق اإلثنية،

اليت ختص  وارد  املمتلكات و املفقدان األرض و  بيما يتعلق   السيما ف أخرى من تلك التوصيات،     
 إجراءات فيما يتعلق بتوفري احلمايـة الدسـتورية         ومل تتخذ . )١٣٦(إلثنيةجمموعات األقليات ا  

د للتصدي لتزايد حاالت الفقر     وجهبذل  مل ت ؛ و )١٣٧(والتشريعية لألقليات والشعوب األصلية   
  .)١٣٨(بني األقليات والسكان األصليني يف منطقة دلتا النيجر

أن بعض السياسات والربامج القائمة، مثـل الـسياسة          ٥ ملشتركةالورقة ا وذكرت    -١٠٧
  .)١٣٩(الوطنية للتعليم، عززت التمييز ضد األقليات واجملتمعات األصلية

األمنيـة  ألجهـزة   الذي اتبعته ا  أن النهج العشوائي    وذكرت مجعية الشعوب املهددة       -١٠٨
  .)١٤٠( السكان اإليغبودد التوتر بنيجتيف الشعور باإلهانة وبيافرا تسبب يف نشطاء مع الدولة لل
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  املشردون داخلياً -١٢  
 أن  رصد حاالت التشرد الداخلي والتابع للمجلس النروجيي لالجئني       ذكر املركز املعين ب     -١٠٩

وقد نتج التـشرد  . )١٤١( والية٣٦واليات نيجرييا البالغ عددها     معظمالتشرد الداخلي أثر على     
 ؛)١٤٢(اإلثنية االنقسامات الدينية أو اإلقليمية أو    تؤججها  ئف اليت   بني الطوا رتاعات املطولة   العن  
 أيضاً أن االسـتجابة     وذكر املركز . )١٤٤(؛ والكوارث الطبيعية  )١٤٣(عمليات اإلخالء القسري  و

 .)١٤٥( واالزدواجيةعجزإىل الأدى  مما وخمصصة،غري منسقة كانت أرض الواقع على 

  ئيةاحلق يف التنمية والقضايا البي  -١٣  
أصبح عقبـة  بني املسؤولني مستوى الفساد  أن ارتفاع ١٠ الورقة املشتركةذكرت  -١١٠
  .)١٤٦(االقتصادية يف نيجرييلتنمية اأمام ا
أنشطة شركات النفط يف    الناجتة عن   حرق الغازات    أن   ٤الورقة املشتركة   وذكرت   -١١١

على احلق يف احلياة والـصحة      تسبب يف أمراض هتدد احلياة وخماطر بيئية تؤثر         قد  دلتا النيجر   
 .)١٤٧(ومياه الشرب وسبل املعيشة املستدامة

وقعـت منـذ     يـة النفطكابات  من االنس ئات   امل  أن وذكرت منظمة العفو الدولية    -١١٢
احلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافيـة للـسكان       وأثرت بشكل مدمر على      ٢٠٠٩ عام

وث النفطي مصائد األمساك واألراضي الزراعيـة،       دمر التل وقد  . الذين يعيشون يف دلتا النيجر    
  .)١٤٨(وتلوثت مياه الشرب

  حقوق اإلنسان ومكافحة اإلرهاب  -١٤  
ذكر املركز املعين برصد حاالت التشرد الداخلي والتابع للمجلس النروجيي لالجئني             -١١٣
ا يف انتهاكات حقوق اإلنـسان الـيت ترتكبـه    كثرياً عمليات مكافحة اإلرهاب تسببت   أن

  .)١٤٩(األمن قوات
انتهاكات ارتكبت  قوات األمن     أن املركز االستشاري الدويل حلقوق اإلنسان    وذكر    -١١٤

 لةمـسؤو اجلماعة  بوكو حرام بعد االدعاء بأن      مجاعة  خطرية حلقوق اإلنسان يف محلتها ضد       
مكتب األمم املتحدة يف أبوجا واهلجوم على كنيـسة سـانت تريـزا             القنبلة يف   نفجار  اعن  

  .)١٥٠( مدااللكاثوليكية يفا
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