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  جملس حقوق اإلنسان
  الفريق العامل املعين باالستعراض الدوري الشامل

  الدورة الرابعة
  ٢٠٠٩فرباير / شباط١٣- ٢جنيف، 

  ته املفوضية السامية حلقوق اإلنسان، وفقاً جتميع للمعلومات أعد
  ٥/١من مرفق قرار جملس حقوق اإلنسان  )ب(١٥للفقرة 

  نيجرييا

هذا التقرير هو عبارة عن جتميع للمعلومات الواردة يف تقارير هيئات املعاهدات، واإلجراءات اخلاصة، مبا يف   
. غري ذلك من وثائق األمم املتحدة الرمسيـة ذات الـصلة      ذلك املالحظات والتعليقات املقدمة من الدولة املعنية، ويف         

وال يتضمن التقرير أية آراء أو وجهات نظر أو اقتراحات من جانب املفوضية السامية حلقوق اإلنسان خبالف ما يرد                   
لس حقـوق   وهو يّتبع هيكل املبادئ التوجيهية العامة اليت اعتمدها جم        . منها يف التقارير العلنية الصادرة عن املفوضية      

وقد روعيت يف إعداد    . وذُكرت بصورة منهجية يف حواشي هناية النص مراجع املعلومات الواردة يف التقرير           . اإلنسان
ويف حال عدم وجود معلومات حديثة، أُخذت يف االعتبار . التقرير وترية األربع سنوات للجولة األوىل من االستعراض

وملا كان هذا التقرير ال جيمع سوى املعلومات الواردة يف . كانت ال تزال صاحلةأيضاً آخر التقارير والوثائق املتاحة إن 
وثائق األمم املتحدة الرمسية، فإن االفتقار إىل املعلومات أو إىل التركيز بشأن مسائل حمددة قد ُيعزى إىل عدم التصديق 

  .الدولية حلقوق اإلنسانأو إىل املستوى املنخفض للتفاعل أو التعاون مع اآلليات /على معاهدة ما و
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   املعلومات األساسية واإلطار- أوالً 
  )١( نطاق االلتزامات الدولية- ألف 

  )٢(املعاهدات العاملية األساسية حلقوق اإلنسان
تاريخ التصديق أو 
  التحفظات/اإلعالنات  االنضمام أو اخلالفة

ــددة   ــصاصات احمل ــراف باالخت  االعت
  هليئات املعاهدات

لية للقضاء على مجيـع أشـكال      االتفاقية الدو 
 التمييز العنصري

  ال): ١٤املادة (شكاوى األفراد   ال   ١٦/١٠/١٩٩٧

العهد الدويل اخلاص بـاحلقوق االقتـصادية       
 واالجتماعية والثقافية 

  -  ال   ٢٩/٠٧/١٩٩٣

 ال): ٤١املادة (الشكاوى املتبادلة بني الدول   ال   ٢٩/٠٧/١٩٩٣  العهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية
 اتفاقية القضاء على مجيـع أشـكال التمييـز       

  ضد املرأة
  -  ال   ١٣/٠٦/١٩٨٥

الربوتوكول االختياري التفاقية القضاء علـى      
  مجيع أشكال التمييز ضد املرأة

  نعم): ٩ و٨املادتان (إجراءات التحقيق   ال  ٢٢/١١/٢٠٠٤

اتفاقية مناهضة التعذيب وغريه من ضـروب       
 عقوبـة القاسـية أو الالإنـسانية      املعاملة أو ال  
  أو املهينة

  ال): ٢١املادة (الشكاوى املتبادلة بني الدول   نعم   ٢٨/٠٦/٢٠٠١
  ال): ٢٢املادة (شكاوى األفراد 

  نعم): ٢٠املادة (إجراءات التحقيق 
  -  ال   ١٩/٠٤/١٩٩١  اتفاقية حقوق الطفل

توكول االختياري األول للعهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والـسياسية، والربوتوكـول            الربو: املعاهدات األساسية اليت ليست نيجرييا طرفاً فيها      
االختياري الثاين للعهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية واهلادف إىل إلغاء عقوبة اإلعدام، والربوتوكول االختياري التفاقية مناهضة التعذيب                  

لقاسية أو الالإنسانية أو املهينة، والربوتوكول االختياري التفاقية حقوق الطفل املتعلق باشـتراك األطفـال يف                وغريه من ضروب املعاملة أو العقوبة ا      
، والربوتوكول االختياري التفاقية حقوق الطفل املتعلق ببيع األطفال وبغاء األطفال واستغالل األطفـال يف               )٢٠٠٠توقيع فقط،   (الرتاعات املسلحة   

، واالتفاقية الدولية حلماية حقوق مجيع العمال املهاجرين وأفراد أسرهم، واتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة               )٢٠٠٠يع فقط،   توق(املواد اإلباحية   
، واالتفاقية الدولية حلمايـة مجيـع       )٢٠٠٧توقيع فقط،   (، والربوتوكول االختياري التفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة         )٢٠٠٧توقيع فقط،   (

  .تفاء القسرياألشخاص من االخ
  

  التصديق أو االنضمام أو اخلالفة  )٣(صكوك دولية رئيسية أخرى ذات صلة
  ال  اتفاقية منع جرمية اإلبادة اجلماعية واملعاقبة عليها
  نعم  نظام روما األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية

  نعم  )٤(بروتوكول بالريمو
 وعـام  ١٩٥٤ييت عـام    نعم، باستثناء اتفاق    )٥(الالجئون وعدميو اجلنسية

١٩٦١  
  نعم، باستثناء الربوتوكول الثالث  )٦( والربوتوكوالت اإلضافية امللحقة هبا١٩٤٩أغسطس / آب١٢اتفاقيات جنيف املؤرخة 

  نعم  )٧(االتفاقيات األساسية ملنظمة العمل الدولية
  نعم  تمييز يف جمال التعليمملكافحة ال) منظمة األمم املتحدة للتربية والعلم والثقافة(اتفاقية اليونسكو 
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شّجعت اللجنة املعنية بالقضاء على التمييز ضد املرأة نيجرييا على التصديق على االتفاقية الدولية حلماية                 - ١
واتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة، واالتفاقية الدولية حلماية ، )٨(حقوق مجيع العمال املهاجرين وأفراد أسرهم

وأوصت اللجنة املعنية   . )١٠(٢٠ من املادة    ١تعديل على الفقرة     وقبول ال  )٩(فاء القسري مجيع األشخاص من االخت   
تياري املنصوص عليه يف املادة بالقضاء على التمييز العنصري نيجرييا بشدة بأن تنظر يف إمكانية تقدمي اإلعالن االخ

وأوصت جلنة حقوق . )١٢(ن االتفاقية م٨ من املادة ٦فقرة والتصديق على التعديالت اليت أدخلت على ال، )١١(١٤
 على الربوتوكول االختياري التفاقية حقوق الطفل املتعلق باشـتراك األطفـال يف             الطفل نيجرييا بالتصديق فوراً   

غالل الرتاعات املسلحة والربوتوكول االختياري التفاقية حقوق الطفل املتعلق ببيع األطفال وبغاء األطفال واسـت             
، تعهدت نيجرييا بأن تنضم، يف أقرب وقت ممكن، إىل االتفاقيـة  ٢٠٠٦ويف عام . )١٣(إلباحيةاألطفال يف املواد ا  

الدولية حلماية حقوق مجيع العمال املهاجرين وأفراد أسرهم وأن تبحث إمكانية التوقيع أو التصديق أو االنضمام                
  . )١٤(إىل الصكوك األخرى حلقوق اإلنسان

   اإلطار الدستوري والتشريعي- باء 

 إىل أن احلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية مكّرسة ٢٠٠١أشار تقرير التقييم القطري املشترك لعام   - ٢
من ) ج()٦(٦ لنص املادة    يف الفصل الثاين من الدستور، يف حني أن هذه احلقوق ال ختضع للسلطة القضائية نظراً              

  .)١٥(هذه احلقوق قد حتقق أم ال إعمال الدستور الذي مينع احملاكم من النظر فيما إذا كان

ن الكثري من القوانني القائمة على املستوى االحتادي والوالئي         إوأعربت جلنة حقوق الطفل عن القلق إذ          - ٣
  .)١٦( مع مبادئ وأحكام االتفاقيةمتاماًواحمللي، وال سيما القوانني الدينية والعرفية، ال تتسق 

ي بقلق أن املبادئ الرئيسية الـيت تـضمنتها         ى التمييز العنصر  جلنة القضاء عل  ، الحظت   ٢٠٠٥ويف عام     - ٤
وبينما أكدت نيجرييا   . )١٧( مل تدرج يف القانون احمللي     االتفاقية الدولية للقضاء على مجيع أشكال التمييز العنصري       

 إدراجـاً  التزامها بتسريع عملية إدراج أحكام اتفاقيات حقوق اإلنسان الدولية ذات الصلة             ٢٠٠٦ يف عام    جمدداً
 أن اجمللس الوطين رفض مشروع اللجنة املعنية بالقضاء على التمييز ضد املرأةالحظت ، )١٨( يف القوانني احملليةكامالً

. )١٩( يف القانون احمللياتفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييز ضد املرأة  املتعلق بإدراج أحكام     ٢٠٠٥قانون عام   
  .)٢٠( تقع على عاتق احلكومة االحتادية فيما خيص التنفيذوشددت على أن املسؤولية الرئيسية

  البنية األساسية حلقوق إنسايناإلطار املؤسسايت و - جيم 

الوطنيـة   للجنة   "ألف"، منحت جلنة التنسيق الدولية للمؤسسات الوطنية وضع االعتماد          ٢٠٠٠يف عام     - ٥
 التزامها بتعزيز ودعم عمـل اللجنـة        ٢٠٠٦ عام    يف وبينما أكدت نيجرييا جمدداً   . )٢١(النيجريية حلقوق اإلنسان  

أجرت اللجنة الفرعية املعنية باالعتماد التابعة للجنة التنـسيق         ،  )٢٢( فعاالً الوطنية النيجريية حلقوق اإلنسان دعماً    
ت ، أرسل٢٠٠٦يونيه /ويف حزيران.  للجنة الوطنية النيجريية بسبب إقالة أمينها التنفيذي        خاصاً الدولية استعراضاً 

. )٢٣( خبصوص هـذه اإلقالـة      مشتركاً املمثلة اخلاصة لألمني العام املعنية حبالة املدافعني عن حقوق اإلنسان بالغاً          
  . )٢٤( إلعاقة عمـل اللجنـة الوطنيـة       وأعربت املمثلة اخلاصة عن قلقها البالغ من أن هذا اإلجراء يشكل أسلوباً           

 يف اجتماع اللجنة    "باء" النيجريية حلقوق اإلنسان إىل الوضع        لذلك، ُخفِّض مستوى اعتماد اللجنة الوطنية      وتبعاً
  .)٢٥(٢٠٠٧أكتوبر /عقود يف تشرين األولالفرعية املعنية باالعتماد امل
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ورحبت جلنة حقوق الطفل بتعيني مقرر خاص معين حبقوق الطفل ضمن اللجنة الوطنية النيجريية حلقوق                 - ٦
وأعربت جلنة حقـوق    . )٢٦(ارد كافية متكنه من إجناز مهمتها     حة مو اإلنسان ولكنها ظلت تشعر بالقلق لعدم إتا      

الطفل عن قلقها الشديد إزاء االفتقار الواضح للتنسيق بني السلطات على املستوى الوطين والسلطات على مستوى 
رأة والتنميـة   وإزاء االفتقار الشديد إىل املوارد املخصصة إلدارة تنمية الطفل التابعة لوزارة شؤون امل             )٢٧(الوالية

  .)٢٨(وطنية املعنية بإعمال حقوق الطفلاالجتماعية، وللجنة ال

   التدابري السياساتية- دال 

، خبطة العمل ٢٠٠٤ي وجلنة حقوق الطفل قد رحبتا، يف عام جلنة القضاء على التمييز العنصروإذا كانت   - ٧
اخلطة لطفل تشعر بالقلق لعدم مشول هذه فقد ظلت جلنة حقوق ا،  )٢٩( بشأن تعزيز ومحاية حقوق اإلنسان     الوطنية

  .)٣٠(على مجيع جماالت االتفاقية

ورحبت اللجنة املعنية بالقضاء على التمييز ضد املرأة باعتماد السياسة الوطنية للمساواة بني اجلنسني وعدد من   - ٨
 والتغذية، منذ النظر يف عـام  االستراتيجيات والسياسات والربامج يف جماالت مثل التعليم، والصحة، والصحة اإلجنابية،  

  .)٣١(حد يضم التقريرين الثالث والرابع يف التقرير الدوري الذي قدمته نيجرييا يف شكل تقرير مو٢٠٠٤

ي نيجرييا على توسيع وتعزيز اجلهود املبذولة حاليا فيما خيص          جلنة القضاء على التمييز العنصر    وشّجعت    - ٩
افة إىل ذلك، ينبغي إيالء اهتمام خاص بالتوصية العامة الرابعة عـشرة            وباإلض. التثقيف يف جمال حقوق اإلنسان    

  .)٣٢( خاصاً، اليت دعت إىل ضرورة تلقي املوظفني املكلفني بإنفاذ القوانني تدريباً)١٩٩٣(

   تعزيز ومحاية حقوق اإلنسان على أرض الواقع- ثانياً 
   التعاون مع آليات حقوق اإلنسان- ألف 

  املعاهداتالتعاون مع هيئات   –١

  )٣٣(هيئة املعاهدة
آخر تقرير قُـدم    

  وُنظر فيه
ظات ـآخر مالح 

  حالة اإلبالغ  رد املتابعة  ختامية
ه منذ  ـتأخر تقدمي    ٠٨/٢٠٠٥  ٢٠٠٤  جلنة القضاء على التمييز العنصري

   ٢٠٠٦عام 
تأخر تقدمي التقريـرين التاسـع عـشر        

  ٢٠٠٨يناير /والعشرين منذ كانون الثاين
ة باحلقوق االقتـصادية    اللجنة املعني 

  واالجتماعية والثقافية
 ٢٠٠٠تأخر تقدمي التقرير الثاين منذ عام   -  ٠٥/١٩٩٨  ١٩٩٦

 ١٩٩٩تأخر تقدمي التقرير الثاين منذ عام   -  ٠٣/١٩٩٦  ١٩٩٦  اللجنة املعنية حبقوق اإلنسان
وحد الـذي   حيل موعد تقدمي التقرير امل      -  ٠٧/٢٠٠٨  ٢٠٠٦  جلنة القضاء على التمييز ضد املرأة

 يضم التقريـرين الـسابع والثـامن يف        
  ٢٠١٤عام 

تأخر تقدمي التقرير األول والثاين منذ عام         -  -  -  جلنة مناهضة التعذيب
   على التوايل٢٠٠٦ وعام ٢٠٠٢

ورد تقرير موحد يضم التقريرين الثالث        -  ٠١/٢٠٠٥  ٢٠٠٣  جلنة حقوق الطفل
، ومن املقرر النظر    ٢٠٠٨والرابع يف عام    

  ٢٠١٠ يف عام فيه
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  التعاون مع اإلجراءات اخلاصة - ٢

  ال  ُوجهت دعوة دائمة
 آخر الزيـارات أو التقـارير املتعلقـة        

  بآخر البعثات
املمثلة اخلاصة لألمني العام    ؛  )٣٤()٢٠٠٥مارس  / آذار ١٠-١(و املعتقد   املقررة اخلاصة املعنية حبرية الدين أ     

واملقرر اخلاص املعين حبـاالت     ؛  )٣٥()٢٠٠٥مايو  / أيار ١٢-٣(ق اإلنسان   املعنية حبالة املدافعني عن حقو    
؛ )٣٦()٢٠٠٥يوليه  / متوز ٨يونيه إىل   /ان حزير ٢٧(اإلعدام خارج القضاء أو بإجراءات موجزة أو تعسفاً         

  .)٣٧()٢٠٠٧مارس / آذار١٠-٤(ة التعذيب واملقرر اخلاص املعين مبسأل
  .ر باألشخاصا؛ واالجتمبسألة العنف ضد املرأةني باستقالل القضاة واحملامني، و اخلواص املعنياملقررين  الزيارات املوافق عليها من حيث املبدأ

  .مبسألة العنف ضد املرأةاملقررة اخلاصة املعنية و
الزيارات اليت طُلب إجراؤها ومل يوافق      

  عليها بعد
  .٢٠٠٥املقرر اخلاص املعين بالسكن الالئق، طُلبت يف عام 

أعرب املقررون اخلاصون واملمثل اخلاص عن امتناهنم للدعوات اليت ودهت هلم وعن تقـديرهم لتعـاون             أثناء البعثاتالتعاون/ التيسري 
  .احلكومة أثناء زياراهتم

  -  متابعة الزيارات
ــاء   ــائل االدع ــى رس ــردود عل  ال

  والنداءات العاجلة
املرسلة فيما خيص فئات معينـة،      وإضافة إىل البالغات    .  بالغاً خالل فترة األربع سنوات     ٢٧أُرسل حنو   

  ). يف املائة٣(وردت احلكومة على بالغ واحد .  فرداً، منهم امرأتان٦٤مشلت هذه البالغات 
الردود على االستبيانات املتعلقة مبسائل     

  )٣٨(مواضيعية
 استبياناً أرسلها أصحاب واليات     ١٢أجابت نيجرييا على استبيان واحد ضمن اآلجال احملددة من أصل           

  . خالل الفترة قيد االستعراض)٣٩(اإلجراءات اخلاصة

  التعاون مع املفوضية السامية حلقوق اإلنسان - ٣

   مسامهات طوعية لـدعم عمـل مفوضـية األمـم املتحـدة            ٢٠٠٥ و ٢٠٠٤قّدمت نيجرييا يف عامي       - ١٠
  .)٤٠(لشؤون الالجئني

 بشأن ملؤمتر ديربان االستعراضي  حتضرياً، استضافت نيجرييا االجتماع اإلقليمي األفريقي    ٢٠٠٨ويف عام     - ١١
  .)٤١(التمييز العنصري وكراهية األجانبمناهضة العنصرية و

   تنفيذ االلتزامات الدولية حلقوق اإلنسان- باء 

  املساواة وعدم التمييز- ١

يت جنمت  عن قلقها إزاء التناقضات واالختالالت ال      أعربت اللجنة املعنية بالقضاء على التمييز ضد املرأة         - ١٢
كما الحظت بقلق وجود . عن تطبيق قوانني تشريعية وعرفية وقوانني الشريعة يف النظام القانوين الثالثي النيجريي           

وقـّدمت  . )٤٢(ج والطالق وسجن األطفال واملرياث    أحكام متييزية يف هذه املصادر من التشريع فيما يتعلق بالزوا         
  . )٤٣(لصدداللجنة توصيات يف هذا ا

عن قلقها لعدم وجود تعريف قانوين عن التمييـز           اللجنة املعنية بالقضاء على التمييز ضد املرأة       وأعربت  - ١٣
   من الدسـتور    ٤٢ والحظت أن الضمانات ضد التمييز العنصري الواردة يف املادة           )٤٤(العنصري يف القانون احمللي   

  .)٤٥(ال تشمل غري املواطنني
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عن قلقها إزاء النظرة إىل دور املرأة  بالقضاء على التمييز ضد املرأة، أعربت اللجنة املعنية ٢٠٠٨ويف عام   - ١٤
ومسؤولياهتا من واقع استمرار املواقف القائمة على سيطرة الرجل والصور النمطية املتجذرة خبصوص اليت تنطوي               

دية والثقافية   التقلي  عن قلقها الشديد إزاء استمرار املعايري واملمارسات       وأعربت اللجنة أيضاً  . على متييز ضد املرأة   
  .)٤٦(الضارة واملستحكمة

ورّحبت اللجنة باجلهود املبذولة يف جمال اإلصالح القانوين غري أهنا الحظت أن اجمللس الـوطين مل يقـر                    - ١٥
. )٤٧("إلغاء مجيع أشكال التمييز ضد املرأة وغريه من املسائل ذات الـصلة يف نيجرييـا              "مشروع القانون بشأن    

 من القانون اجلنائي لنيجرييا الشمالية اليت جتيز ضـرب الزوجـة باعتبـاره              ٥٥ها إلغاء املادة    وأوصت بأمور من  
  .)٤٨(يطة أال يؤدي إىل إحداث ضرر جسيم شر"ِقصاص"

 واللجنة املعنية بالقضاء على التمييز ضد       )٤٩(٢٠٠٥ يف عام    جلنة القضاء على التمييز العنصري    والحظت    - ١٦
لق أن األحكام املتعلقة باكتساب اجلنسية كما نص عليها الدستور ال تتقيد فيما يبدو               بق )٥٠(٢٠٠٨املرأة يف عام    

بأحكام االتفاقية، ما دامت تنص على أن اجلنسية النيجريية ال يكتسبها رجل أجنيب بنفس الطريقة اليت تكتسبها                 
  .امرأة أجنبية

انية تعرض أفراد اجلاليات املنتميـة إىل        تشعر بالقلق إزاء إمك    جلنة القضاء على التمييز العنصري    وظلت    - ١٧
  .)٥١( يتعرض هلا غريهم من النيجريينيالعقيدة اإلسالمية، وال سيما املرأة املسلمة، لعقوبات أقسى من العقوبات اليت

اد ورحبت جلنة حقوق الطفل باملبادرات اليت اختذت إلصالح القوانني املتعلقة باألطفال، وال سيما اعتم               - ١٨
 ٤ سـوى    ولكنها ظلت تشعر بالقلق إذ مل تسن هذا القانون حىت اآلن          ،  )٥٢(٢٠٠٣ الطفل يف عام     قانون حقوق 

  .)٥٣( والية٣٦واليات من جمموع 

 عن قلقها الستمرار األطفال املنتمني إىل فئات ضعيفة، ، أعربت جلنة حقوق الطفل جمددا٢٠٠٥ًويف عام   - ١٩
 مواجهة متييز قر واألطفال املعوقني واألطفال املنتمني إىل أقليات يفمبن فيهم الفتيات، واألطفال الذين يعيشون يف ف

األطفال فقط   يف املائة من     ٣٠ أن   ٢٠٠٨والحظ تقرير صادر عن اليونيسيف يف عام        . )٥٤(خطري وواسع النطاق  
سجيل  لضمان ت   قصري األجل وطويل األجل    وحثت اللجنة على أن تعتمد نيجرييا هنجاً      . )٥٥(ُيسّجلون عند املولد  
  .)٥٦(األطفال عند مولدهم

 إىل عمل نيجرييا مع اليونيـسيف       ٢٠٠٤وأشار تقرير صادر عن برنامج األمم املتحدة اإلمنائي يف عام             - ٢٠
فريوس نقـص املناعـة     الذي يعتمد على التثقيف يف اجملال الوقائي ملكافحة اجلهل والتصورات اخلاطئة املرتبطة ب            

أجل القضاء على   ، من   فريوس نقص املناعة البشري واإليدز    فية جبميع جوانب     وإلتاحة معرفة كا   البشري واإليدز 
  .)٥٧(التحامل والتمييز

   حق الفرد يف احلياة واحلرية وأمنه الشخصي- ٢

، الحظ املقرر اخلاص املعين حباالت اإلعدام خارج القضاء أو بإجراءات موجزة أو تعسفاًً              ٢٠٠٥يف عام     - ٢١
وأعربت جلنة حقوق الطفل عن قلقها الشديد إزاء . )٥٨(خبصوص بتطبيق عقوبة اإلعدامطرية  من املشاكل اخل عدداً
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والحظ املقرر  . )٥٩( من العمل مبوجب قانون الشريعة      عاماً ١٨إمكانية تطبيق عقوبة اإلعدام على أشخاص دون        
واستبدال بعـض    أنه بالرغم من اإلعالن عن العفو على مسجونني حمكوم عليهم باإلعدام             ٢٠٠٨اخلاص يف عام    

 ملا ذهب إليه املقرر اخلاص، فقـد        ووفقاً. )٦٠(إن هذه التدابري مل تنفذ بالكامل     العقوبات اليت صدرت يف حقهم ف     
 وذلك رغم ادعاءات نيجرييا على مدى سنوات بات من الواضح أن عقوبة اإلعدام بقيت يف واقع األمر تطبق سراً

  .)٦١(طبيق هذه العقوبةعديدة أهنا علّقت ت

، أفاد املقرر اخلاص املعين حباالت اإلعدام خارج القضاء أو بإجراءات موجزة أو تعسفاًً              ٢٠٠٥ويف عام     - ٢٢
ذلك قتل من يشتبه يف أهنـم       أن حاالت اإلعدام خارج القضاء على أيدي منتشرة على نطاق واسع، ويدخل يف              

وأعربت جلنة القضاء على التمييز . )٦٣(جن للقوة، وعمليات قتل يف السواالستعمال املفرط والتعسفي، )٦٢(جمرمون
 عن قلقها الشديد إزاء التقارير العديدة اليت تتحدث عن سوء املعاملة واالستعمال املفرط للقـوة                العنصري أيضاً 

 عن حاالت االعتقال واالحتجاز التعسفية على أيدي املوظفني املكلفني وعمليات القتل خارج نطاق القضاء، فضالً
 ٢٠٠٨وذكر املقرر اخلاص يف عام . )٦٤(ث العنف الطائفي والعرقي والدييننني سعياً منهم إلمخاد حوادبإنفاذ القوا

نظمات كما أن مشكلة العنف الذي ترتكبه جلان األمن األهلية وامل         .  أن الوضع قد تدهور يف بعض القضايا       أيضاً
  .)٦٥(اإلجرامية ساءت بشكل كبري

وأعربـت عـن    . ها الشديد لتأثري الرتاعات الطائفية على األطفـال       وأعربت جلنة حقوق الطفل عن قلق       - ٢٣
 يف الرتاعات الطائفيـة،     انزعاجها إزاء ورود تقارير تفيد أن عمليات قتل خارج نطاق القضاء ترتكب عشوائياً            

وقدمت . )٦٦(واحلرق عن الكبار بشكل عادي للقتل وإطالق النار عليهم بقصد القتل            حيث يتعرض أطفال فضالً   
  .)٦٧(جنة توصيات هبذا اخلصوصالل

 أن أخطر االدعاءات املوجهة ضـد الـشرطة تتعلـق           ٢٠٠١وذكر تقرير التقييم القطري املشترك لعام         - ٢٤
، الحظ املقرر اخلاص املعين     ٢٠٠٧ويف عام   . )٦٨(نتزاع اعترافات من املشتبه فيهم    بلجوئها املتكرر إىل التعذيب ال    

عاملة ميارسان على نطاق واسع يف سجون الشرطة؛ وأهنما ميارسان بانتظام يف مبسألة التعذيب أن التعذيب وسوء امل
. )٧٠(أساسي من أداء الشرطة يف نيجرييا     والحظ أن التعذيب جزء     . )٦٩(رات التحقيقات اجلنائية بشكل خاص    إدا

  .)٧١( على أن ظروف االحتجاز يرثى هلاوشدد أيضاً

إن مل  العقوبات مثل الرجم وقطع اليد، عنية حبرية الدين أو املعتقد أن  ، الحظت املقررة اخلاصة امل    ٢٠٠٥ويف عام     -٢٥
 مبقتـضى  ، وهي حمظـورة مطلقـاً  عاملة القاسية الالإنسانية واملهينةتكن من أعمال التعذيب، فهي على األقل من قبيل امل      

يما خيص احلكم باإلعدام على     وأثارت جلنة حقوق الطفل أوجه قلق مماثلة ف       . )٧٢(دات دولية شىت نيجرييا طرف فيها     معاه
  .)٧٣( عاما١٨ًأشخاص دون 

، أعربت جلنة حقوق الطفل عن قلقها الشديد إزاء التصرفات والسلوكيات التقليديـة             ٢٠٠٥ويف عام     - ٢٦
والتمييزية ضد النساء واألطفال، واليت سامهت يف مجلة أمور منها العنف واإليذاء، مبا يف ذلك اإليذاء اجلنـسي،                  

 بإنفاذ القوانني وموظفي     يف أوساط املكلفني   تعذيب واالبتزاز، وتقبل العنف املرتيل بدرجة عالية عموماً       والقتل وال 
، أعربت اللجنة املعنية بالقضاء على التمييز ضد املرأة عن قلقها إزاء استمرار انتشار              ٢٠٠٨ويف عام   . )٧٤(احملاكم

  .)٧٥(وطين شامل يف املوضوعالعنف ضد املرأة وعدم وجود قانون 
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ية الضارة، مبا فيها ختان      إىل انتشار املمارسات التقليد    ٢٠٠١وأشار تقرير التقييم القطري املشترك لعام         - ٢٧
 عن قلقها إزاء انتشار واستمراره ختان اإلنـاث،         ، أعربت جلنة حقوق الطفل جمدداً     ٢٠٠٥ويف عام   . )٧٦(اإلناث
، الحظت اللجنة املعنية بالقضاء على التمييز ضـد         ٢٠٠٨ ويف عام . )٧٧(رابني عن الندب وتقدمي األطفال ق     فضالً

دار تشريع  وحثت اللجنة نيجرييا على إص    . )٧٨( اإلناث يف بعض املناطق من البلد       استمرار تفشي ختان   املرأة أيضاً 
  . )٧٩(وطين حيظر ختان اإلناث

 الطفل حتظر العقاب  من قانون حقوق٢٢١ بأن املادة ، أحاطت جلنة حقوق الطفل علما٢٠٠٥ًويف عام   - ٢٨
ولكنها ظلت تشعر بالقلق إذ ال يزال العقاب البدين ميارس على نطاق واسع يف املنظومة . البدين يف احمليط القضائي
  .)٨٠(سرة واملدارس وغريها من املؤسساتالعقابية، وكذلك يف األ

 وجلنة حقوق على التمييز العنصريجلنة القضاء و وإذا كانت اللجنة املعنية بالقضاء على التمييز ضد املرأة  - ٢٩
فقد أعربت كل من اللجنة املعنية بالقضاء ، )٨١(كافحة االجتار بالنساء واألطفالالطفل قّدرت التدابري اليت اختذت مل

جتار بالبشر  عن القلق لبقاء املشكلة اخلطرية املتمثلة يف االجلنة القضاء على التمييز العنصريو على التمييز ضد املرأة
  .)٨٢( حاهلاعلى

وظلت جلنة حقوق الطفل تشعر بالقلق إزاء العدد الكبري من األطفال العاملني يف خدمـة البيـوت ويف                    - ٣٠
 عن قلقها البالغ إزاء التقارير      وأعربت اللجنة أيضاً  . )٨٣(لع األحجار وكمتسولني يف الشوارع    الزراعة واملناجم وق  

ا تقدر اللجنة اجلهود املبذولة لتدارك هذا الوضع، فإهنا تأسف هلزالة وبينم. اليت تشري إىل إكراه األطفال على العمل
  .)٨٤(تائج اليت أسفرت عنها هذه اجلهودالن

وأعربت جلنة حقوق الطفل عن قلقها الشديد الستمرار ارتفاع عدد األطفال الـذين يقعـون ضـحايا         - ٣١
ية عرض الفتيات علـى االعتـداءات اجلنـس       والحظت بقلق ازدياد التقارير اليت تشري إىل ت       . االستغالل اجلنسي 

  .)٨٥(واالغتصاب، ال سيما يف الشمال

   إقامة العدل، مبا يف ذلك مكافحة اإلفالت من العقاب، وسيادة القانون- ٣

 عن ممارسة ، الحظت املقررة اخلاصة املعنية حبرية الدين أو املعتقد أن بعض األحكام، فضال٢٠٠٥ًيف عام   - ٣٢
ومع مبدأ املـساواة أمـام      " ال جرمية وال عقاب إال بنص القانون      " بدت أهنا تتعارض مع مبدأ       بعض حماكم الشريعة،  

وظلت جلنة حقوق الطفل تشعر بقلق بالغ لعدم انسجام نظام عدالة األحداث، وبـاألخص نظـام حمـاكم              . )٨٦(القانون
  .)٨٧(ة، مع القواعد واملعايري الدوليةالشريع

 اخلاص املعين حباالت اإلعدام خارج القضاء أو بإجراءات موجزة أو تعسفاًً            ، أبلغ املقرر  ٢٠٠٥ويف عام     - ٣٣
أن الشرطة تتمتع باإلفالت من العقاب على ارتكاهبا عمليات اإلعدام خارج القضاء؛ وأن نظام العدالة اجلنائيـة                 

على " العدالة األهلية "و  ؛ وأن هذه املشاكل قد سّهلت من      النيجريي تبّين أنه غري مالئم على مجيع املستويات تقريباً        
وقد نتج عن ذلك حلقـة      .  تسري على حنو سيئ    والحظ أن كل عناصر النظام تقريباً     . )٨٨(أيدي منظمات إجرامية  

  .)٨٩(يف املشكلة بتوجيه اللوم لآلخرينمفرغة حيث تكتفي كل فئة سامهت 
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وأعربت املمثلـة   . )٩٠(اب يف القتل بدون عق     أن الشرطة مستمرة   ٢٠٠٨كما ذكر املقرر اخلاص يف عام         - ٣٤
انتهاكات حقوق  إزاء إفالت مرتكيب اخلاصة لألمني العام املعنية حبالة املدافعني عن حقوق اإلنسان عن القلق أيضاً

وأشارت جلنة القضاء على التمييز العنصري إىل إنشاء العديد من اهليئات للتحقيـق يف              . )٩١(اإلنسان من العقاب  
 عن حاالت االعتقال واالحتجـاز  عمال املفرط للقوة والقتل خارج إطار القضاء فضالً قضايا سوء املعاملة واالست   

 منهم إلمخاد حوادث العنف الطـائفي والعرقـي         التعسفية اليت يرتكبها املوظفون املكلفون بإنفاذ القوانني سعياً       
تتناسب مـع فداحـة   بيد أنه أعرب عن قلقه إذ مل تسفر معظم هذه التحقيقات عن حماكمات وأحكام         . والديين

  .)٩٢( انطباع بأن مثة إفالت من العقاباجلرائم املرتكبة، األمر الذي أدى إىل

 أن مثة اعتقاد أن الفساد منتشر على نطاق واسـع ومتـوطن يف              ٢٠٠١وأفاد تقرير التقييم املشترك لعام        - ٣٥
، الحـظ   ٢٠٠٥ويف عام   . )٩٣(وياً هبا الشرطة سن   نيجرييا؛ على أن عدد قليل فقط من حاالت الرشوة والفساد تبلغ          

املقرر اخلاص املعين حباالت اإلعدام خارج القضاء أو بإجراءات موجزة أو تعسفاًً أن مكافحة الفساد علـى مجيـع                   
وبينما نوه باملبادرات اليت جنحـت يف       . )٩٤(ر القضاء  مبسائل اإلعدامات خارج إطا     وثيقاً املستويات مرتبط ارتباطاً  

  ويف . )٩٦( أن الفـساد مـتفش يف أوسـاط الـشرطة          ٢٠٠٨فقد ذكر يف عام     ،  )٩٥(االتبعض أبرز احل  استهداف  
  .)٩٧( أن الفساد متوطن، الحظ املقرر اخلاص املعين مبسألة التعذيب أيضا٢٠٠٧ًعام 

 أن من الصعب رفع قضايا أمام احملاكم بتهمة ضرب الزوجة           ٢٠٠١والحظ تقرير التقييم املشترك لعام        - ٣٦
  .)٩٨(جلنساين الذي جييز العنف املرتيل اجلرائم ما دام جممل نظام العدالة يعكس االحنياز اوما شاهبها من

، جلنة حتقيق يف    ١٩٩٩ أن احلكومة االحتادية أنشأت، يف عام        ٢٠٠١والحظ تقرير التقييم املشترك لعام        - ٣٧
ويف . )٩٩(١٩٦٦بت منذ عام    ن اليت ارتك  انتهاكات حقوق اإلنسان لتحقق يف االنتهاكات اجلسيمة حلقوق اإلنسا        

، أحاطت جلنة خرباء تابعة ملنظمة العمل الدولية علما مبا أعلنته احلكومة أن هذه اللجنة أهنت مهمتها                 ٢٠٠٨عام  
  .)١٠٠( أبيض عن هذا التقريروأحالت تقريرها إىل احلكومة االحتادية اليت كان يفترض أن تصدر كتاباً

  ة األسرية احلق يف اخلصوصية والزواج واحليا- ٤

 من النساء الشابات  كبرياًأعربت جلنة حقوق الطفل عن قلقها الشديد إزاء التقارير اليت تشري إىل أن عدداً  - ٣٨
وأوصت اللجنة بأن تعّدل الدولة التشريع القائم ملنع الزواج املبكر . )١٠١( املثاين املهبليالناسوريعانني من اإلصابة ب

  .)١٠٢(الزواج املبكرح ممارسة ووضع برامج توعية لكب

، أعرب كل من املمثلة اخلاصة لألمني العام املعنية حبالة املدافعني عن حقوق اإلنـسان               ٢٠٠٧ويف عام     - ٣٩
واملقرر اخلاص املعين بالعنصرية واملقررة اخلاصة املعنية بالعنف ضد املرأة واملقرر اخلاص املعين باحلق يف الصحة عن 

انون من أجل استحداث أحكام حتظر العالقات بني أشخاص من نفـس اجلـنس،              مشروع الق "قلقهم البالغ إزاء    
 إىل ما أكده هؤالء، فإن أحكام واستناداً. )١٠٣("وإقامة مراسيم الزواج فيما بينهم، واملسائل األخرى املتصلة بذلك

ق يف حق الشخص  ال مربر له على اإلطالمشروع القانون تنطوي على متييز ضد شرحية من اجملتمع وتشكل تدخالً
وعالوة على ما تضمنه مشروع القانون من عناصر واضحة تنطوي على متييز واضطهاد على أساس . يف اخلصوصية
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 على أحكام تنتهك حرية التجمع وحرية تكوين مجعيات وينطوي على عواقب            امليول اجلنسية، فهو حيتوي أيضاً    
  .)١٠٤(على التمتع حبرية التعبري والرأيخطرية 

 الدين أو املعتقد، والتعبري وتكـوين مجعيـات والتجمـع           حرية  - ٥
  السلمي، واحلق يف املشاركة يف احلياة العامة والسياسية

 إىل تزايد تأويل التصرفات اجملتمعية بعبارات دينيـة،          حبرية الدين أو املعتقد    ة اخلاص املعني  ةاملقررأشارت    - ٤٠
فاإلمكانية، من الناحيـة    . )١٠٥( من التعصب الديين   لق مناخاً األمر الذي يزيد من تفاقم اخلالفات بني األديان وخي        

  آخر من شأنه أن يشكل خرقاًالنظرية على األقل، املتمثلة يف إدانة املسلم واحلكم عليه باإلعدام بسبب اعتناقه ديناً
  .)١٠٦( للحق يف حرية الدين أو املعتقدصارخاً

لطابع املؤسسي على هيئات معنية بإنفاذ أحكام الـشريعة          إىل أن إضفاء ا    وأشارت املقررة اخلاصة أيضاً     - ٤١
فقد أسفرت أنشطة هذه اهليئات عن عـدد مـن          .  للقلق بشكل خاص    مثرياً  يشكل تطوراً  "اِحلسبة"تعرف باسم   

أعمال العنف والتعسف وغريها من األفعال غري القانونية، ال سيما ضد النساء غري املسلمات، وهي األعمال اليت                 
  .)١٠٧(ت مبثابة انتهاكات حلقوق اإلنسانكثري من احلاالاعتربت يف 

 يف املائة من املراسالت اليت أحاهلا كل من املقرر اخلـاص املعـين              ٢٧وخالل الفترة قيد االستعراض، كان حنو         -٤٢
ـ         وق اإلنـسان إىل  بتعزيز ومحاية احلق يف حرية الرأي والتعبري واملمثلة اخلاصة لألمني العام املعنية حبالة املدافعني عـن حق

 واملدافعني عـن حقـوق      )١٠٨(احلكومة تتعلق بأوجه القلق يف جمال حرية التعبري، وباألخص فيما يتعلق بعمل الصحفيني            
، أعربت املمثلة اخلاصة عن قلقها إزاء حالة الصحفيني العاملني يف جمال الفساد واحلكـم               ٢٠٠٥ويف عام   . )١٠٩(اإلنسان

وأشارت إىل الصعوبات اليت واجههـا النـشطاء يف جمـال احلقـوق     . طاء يف جمال العمل  الرشيد، وحالة النقابات والنش   
. االقتصادية واالجتماعية والبيئية ال سيما يف منطقة دلتا النيجر والصعوبات اليت واجهها النشطاء يف جمال حقـوق املـرأة         

عن حقوق اإلنسان وأن مستوى اإلفالت من  يف استجابة السلطات للمسائل اليت أثارها املدافعون     والحظت أن مثة قصوراً   
  .)١١٠( وهو ما يزيد إىل حد كبري من هشاشة حالتهمالعقاب يظل عالياً

العنصري اجلهود اليت بذلتها جلنة الطابع االحتادي، فقد ظلت تشعر جلنة القضاء على التمييز ولئن الحظت   - ٤٣
رعاية والروابط التقليدية املستندة إىل األصل اإلثين، مبا أدى بالقلق إزاء املعلومات اليت تشري إىل استمرار ممارسات ال

  .)١١١(إىل هتميش بعض اجملموعات اإلثنية يف اهليئات احلكومية والتشريعية والقضاء

والحظت اللجنة املعنية بالقضاء على التمييز ضد املرأة اجلهود اليت ُبذلت لزيادة عدد النساء يف املناصب                  - ٤٤
 على السواء، يف اإلدارة العامة ويف اخلدمة الدبلوماسية ويف املنظمات الدولية، إال أهنا أعربت اللجنة  وتعييناًانتخاباً

والحظت أن نسبة متثيل املـرأة يف       . عن قلقها الستمرار قلة متثيل املرأة يف احلياة السياسية والعامة على حنو خطري            
 يف املائة جملس الشيوخ، وهي نسبة بعيدة كـل          ٨,٣نواب و  يف املائة يف جملس ال     ٦,٩ اجمللس الوطين بلغت حالياً   

. )١١٢( يف املائـة ٣٥ب البعد عن احلد األدىن للتمثيل املقرر يف السياسة الوطنية للمساواة بني اجلنـسني واحملـددة           
  .)١١٣(قّدمت اللجنة توصيات هبذا اخلصوصو
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   احلق يف العمل ويف شروط عمل عادلة ومؤاتية- ٦

 إىل ما ذكرته احلكومة أن مشروع قـانون  ٢٠٠٨خرباء تابعة ملنظمة العمل الدولية يف عام أشارت جلنة     - ٤٥
وأشارت اللجنة إىل أوجه القلق . معايري العمل يشمل التمييز على أساس العرق واللون والدين واألصل االجتماعي

ن أفرادا من اجملتمع احمللي لـألوزو       اليت أعربت عنها جلنة القضاء على التمييز العنصري إزاء االدعاءات املستمرة أ           
 .)١١٤(لتمييزية، مبا يف ذلك يف التوظيفوجمتمعات حملية أخرى مماثلة ال يزالون يتعرضون للمعاملة ا

 فقـد ، )١١٥(شروع قانون معايري العمـل    وإذا كانت اللجنة املعنية بالقضاء على التمييز ضد املرأة تنوه مب            - ٤٦
ني النـساء، ووجـود     هلوة يف األجر بني الرجل واملرأة، وارتفاع معدل البطالة ب         أعربت عن قلقها إزاء استمرار ا     

 بقلق وجود ممارسات متييزية يف القطاع اخلاص فيما خيص األمومة والوضع            والحظت أيضاً . )١١٦(تشريعات متيزية 
ابري الـيت تكفـل     كما الحظت اللجنة انتشار املضايقات اجلنسية يف مكان العمل وغياب التشريع والتد           . العائلي

  .)١١٧(معاجلة هذا الوضع

  احلق يف الضمان االجتماعي ويف التمتع مبستوى معيشي الئق- ٧

 باستراتيجيات التنمية الشاملة واحلد من الفقر، أحاطت اللجنة املعنية بالقضاء على التمييز ضد املرأة علماً  - ٤٧
 عن سوء ظروفهن االجتماعية واالقتصادية كانا       الًولكنها أعربت عن قلقها من أن انتشار الفقر بني النساء، فض          

 بقلق أن املمارسات التمييزية والحظت أيضاً. من بني أسباب انتهاك ما للمرأة من حقوق اإلنسان والتمييز ضدها
فيما يتعلق مبلكية األراضي، وإدارة املمتلكات واملرياث، قلّصت من فرص حصول املرأة على املوارد االقتصادية،               

  .)١١٨(لى التسهيالت االئتمانية والقروض عوكذلك

، أعربت اللجنة املعنية بالقضاء على التمييز ضد املرأة عن قلقها الشديد إزاء شدة ارتفاع ٢٠٠٨ويف عام   - ٤٨
معدل الوفيات النفاسية، ثاين أعلى معدل يف العامل، وأعربت عن أسفها لعدم إحراز أي تقدم يف تقليص معـدل                   

ودعت اللجنة، يف مجلة ما دعتها إليه، أن جتعل نيجرييا خدماهتا للصحة اجلنسية واإلجنابية      . )١١٩(نفاسيةالوفيات ال 
متاحة وميسورة بشكل أفضل، وأن تقدر أثر قانوهنا املتعلق باإلجهاض على معدل الوفيات النفاسية، وأن تنظر يف 

  .)١٢٠(ية إدخال إصالحات عليه أو تعديلهإمكان

 إىل أن البيانـات     إطار عمل األمم املتحدة للمساعدة اإلمنائية      ضمن   ٢٠٠٧- ٢٠٠٢رة  وأشار تقرير للفت    - ٤٩
. )١٢١(إمكانية احلصول عليهـا يف نيجرييـا      املتاحة بّينت أن مثة قصور يف توفر خدمات الرعاية الصحية اجليدة و           

ا حثتها على حتـسني     كم. وحثت اللجنة نيجرييا على مواصلة جهودها لتحسني البنية األساسية املتعلقة بالصحة          
فرص حصول النساء على الرعاية الصحية واخلدمات املتصلة بالصحة ذات نوعية جيدة وميسورة، ال سيما على                

  .)١٢٢(عاية األولية ويف املناطق الريفيمستوى الر

 الرتفاع نسبة األطفال الذين يعيشون يف فقر، الحظت جلنة حقوق الطفل بقلـق عـدم وجـود                 ونظراً  - ٥٠
وأوصت . )١٢٣(جتماعي الحتياجات األطفال وأسرهم    موثوق هبا فيما يتعلق بشمول خطط الضمان اال        معلومات

ة وفرص تعليمية علـى     اللجنة الدولة بضمان حصول أطفال الشوارع على تغذية وملبس ومسكن ورعاية صحي           
  .)١٢٤(النحو الكايف
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 األمـم املتحـدة املعـين باإليـدز،          صادر عن منظمة الصحة العاملية وبرنامج      ٢٠٠٨وذكر تقرير لعام      - ٥١
لوقاية واليونيسيف أن هناك معرفة حمدودة بالكيفية اليت ينتقل هبا فريوس نقص املناعة البشري والكيفية اليت ميكن ا     

وأعربت جلنة حقوق الطفل عن قلقها الشديد إذ يوجـد يف البلـد، حـسب               . )١٢٥(منه، وال سيما بني الشباب    
حدة املعين باإليدز، أكثر من مليون من أيتام اإليدز مبا جيعل نيجرييا البلد الذي يوجد               تقديرات برنامج األمم املت   

وأوصت اللجنة بأن تواصل نيجرييا جهودها ملنع انتشار فريوس نقـص           . )١٢٦(أكرب عدد أيتام اإليدز يف العامل     فيه  
  .)١٢٨(بديلة لألطفالالرعاية ال والتعجيل بزيادة فرص )١٢٧(اإليدز وتوفري العالج/املناعة البشري

  احلق يف التعليم- ٨

والحظت . ، رحبت جلنة حقوق الطفل بإعطاء األولوية القصوى للتعليم يف امليزانية السنوية٢٠٠٥يف عام   - ٥٢
بيد أن اللجنة ظلت تشعر بالقلق إزاء األعداد املختلفة من .  مع التقدير وضع استراتيجية لتسريع تعليم البناتأيضاً
وأوصت اللجنة، يف مجلة ما أوصت به، أن تتخذ نيجرييا التدابري املالئمة . )١٢٩( تعتري النظام التعليميشاكل اليتامل

والحظ تقرير . )١٣٠(ة للتصدي ملعدالت األمية العاليةمن أجل كفالة جمانية التعليم االبتدائي؛ واختاذ خطوات إضافي
 من يف األعوام األخرية، تدابري لتعويض املناطق اليت تعاين نسبياً أن نيجرييا اختذت، ٢٠٠٧لليونسكو صدر يف عام 

  .)١٣١(ليمية املتاحة والتحصيل التعليمي أدىن معدالت الفرص التعالتخلف وشحة املوارد واليت تنتشر فيها عموماً

   األقليات والشعوب األصلية- ٩

تمعات املناطق الغنية بـالنفط يـشكل        إىل أن ختلف جم    ٢٠٠١أشار تقرير التقييم القطري املشترك لعام         - ٥٣
فعن طريق قوانني شىت، ُتحرم هذه اجملموعات من احلصول على قدر مقبول من         . انتهاكا حلقوق اجملموعات اإلثنية   

 ، أحاط الفريق العامل املعـين باألقليـات علمـاً         ٢٠٠٥ويف عام   . )١٣٢(رد الطبيعية ضمن حدودها اجلغرايف    املوا
تفيد بأن دلتا النيجر هي موطن العديد من اجملموعات اإلثنية األقلية، وأن هذه اجملموعات باملعلومات اليت وردت و

يدات اجملموعات  واقتصاديات، وأهنا حمرومة من املشاركة السياسية لعدم وجود آليات حتميها من هتدمهّمشة ثقافياً
 باملعلومات اليت وردت من ممثلي قليات علماً، أحاط الفريق العامل املعين باأل٢٠٠٦ويف عام . )١٣٣(اإلثنية املهيمنة

  .)١٣٤(درهتا من قبل اجملموعات املهيمنةاألقليات وتشري إىل فقداهنا أراض وممتلكات وموارد بسبب مصا

وأعربت جلنة القضاء على التمييز العنصري أهنا مازالت قلقة إزاء استمرار االدعاءات اليت تتحدث عـن                  - ٥٤
ع األوزو وغريه من اجملتمعات احمللية املماثلة لإلقصاء االجتماعي والفصل وسوء املعاملة، استمرار تعرض أفراد جمتم

  .)١٣٥(التمييز ضدهم يف التوظيف والزواج عن فضالً

   املهاجرون، والالجئون، وملتمسو اللجوء- ١٠

ـ  أشارت جلنة حقوق الطفل إىل أن نيجرييا تستضيف جمموعة كبرية من الالجئني القادم              - ٥٥ ن بلـدان   ني م
جرييا تستضيف   أن ني  ٢٠٠٨فقد ذكر تقرير ملفوضية األمم املتحدة لشؤون الالجئني صدر يف عام            . )١٣٦(جماورة

وأعربت جلنة حقوق الطفل عن قلقها بشأن حالة األطفال الالجئني واملـشردين            . )١٣٧( الجئ ٦ ٥٠٠أكثر من   
 الشديد إزاء املعلومات اليت تتحدث عن تعـرض         وأعربت عن قلقها  .  الذين يعيشون يف خميمات الالجئني     داخلياً
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وأوصت اللجنة نيجرييا بأمور منها . )١٣٨(ل اجلنسي داخل املخيمات وخارجهاالفتيات والنساء الالجئات لالستغال
  .)١٣٩(م على اخلدمات الصحية والتعليميةالعمل على ضمان حصول مجيع األطفال املشردين والالجئني وأسره

  ياً املشردون داخل- ١١

أشارت جلنة حقوق الطفل إىل أن الِصدامات الطائفية املرتبطة خبالفات سياسية ودينية وعرقية أدت إىل                 - ٥٦
وطلبت اللجنة املعنية بالقضاء على التمييز ضد املرأة من         . )١٤٠(تشكل جمموعة سكانية كبرية من املشردين داخلياً      

وعقب احلكم الذي أصدرته حمكمة العدل      . )١٤١( داخلياً الدولة إيالء اهتمام خاص الحتياجات النساء املشردات      
مكتب تنسيق الشؤون  بتحويل شبه جزيرة باكاسي من نيجرييا إىل الكامرون، الحظ تقرير ٢٠٠٢الدولية يف عام 

 من النيجرييني الذين نزحوا من باكاسي إىل جنوب نيجرييا          ١٠٠ ٠٠٠ أن قرابة    ٢٠٠٨ صدر يف عام     اإلنسانية
  .)١٤٢(يمات كيفما اتفقيستذرون يف خم

   احلالة يف مناطق أو أقاليم حمددة أو فيما يتصل هبذه املناطق أو األقاليم- ١٢

، أعربت جلنة القضاء على التمييز العنصري عن قلقها البالغ إزاء اآلثار الضارة املترتبة على ٢٠٠٥يف عام   - ٥٧
طاق واسع يف منطقة دلتا النيجـر وواليـات األهنـار           بيئة الطوائف اإلثنية جراء استغالل املوارد الطبيعية على ن        

وأعربت اللجنة عن قلقها لفشل نيجرييا يف الشروع يف مـشاورات           . األخرى، ال سيما يف مناطق طائفة أوغوين      
جادة مع اجملتمعات احمللية املعنية، وإزاء اآلثار الضارة اليت ختلفها أنشطة إنتاج النفط على البنية التحتية واالقتصاد                 

وأوصت اللجنة، يف مجلة أمور، بأن تلغي نيجرييا قانون استعمال األراضي           . والصحة والتعليم على املستوى احمللي    
 واملرسوم املتعلق بالنفط، واعتماد إطار تشريعي حيدد بوضوح املبادئ العامة اليت حتكـم اسـتغالل                ١٩٧٨لعام  

وأعربت .  عادالً ومنصفاً  ذلك توزيع العائدات توزيعاً   األراضي، مبا يف ذلك واجب التقيد مبعايري بيئية صارمة وك         
اللجنة عن انزعاجها إزاء املعلومات اليت تفيد بأن أفراد اجملتمعات احمللية يتعرضون هلجمـات وللقـوة املفرطـة                  
وإلعدامات خارج إطار القضاء وما إىل ذلك من االعتداءات على أيدي موظفني مكلفني بإنفاذ القانون وكذلك                

  .)١٤٣(من الذين توظفهم الشركات النفطيةألأفراد ا

   اإلجنازات، وأفضل املمارسات، والتحديات، واملعوقات- ثالثاً 
رحبت جلنة القضاء على التمييز العنصري بإنشاء اجمللس الوطين املشترك بني األديان واملعهد من أجـل                  - ٥٨

  .)١٤٤(طوائف واألديانعراق والالسالم وتسوية الرتاعات بغية تعزيز الوئام فيما بني األ

يف  إىل أوجه التقدم املهمة اليت حتققـت  ٢٠٠٧ صدر يف عام     جمموعة األمم املتحدة اإلمنائية   وأشار تقرير     - ٥٩
 مقارنة ٢٠٠٧ عام  يف املائة يف   ٨٠، إذ ُسّجل تقليص عدد حاالت اإلصابة بنسبة         جمال القضاء على شلل األطفال    

  .)١٤٥(٢٠٠٦مبطلع عام 

 حقوق الطفل بالتحديات اليت واجهتها نيجرييا، أي الصراع اإلثين والديين واملدين الذي طال وأقرت جلنة  - ٦٠
اليت رمبا أعاقت إحراز تقدم يف      ،  )١٤٦(الفقر والتخلف وعبء الدين الثقيل    أمده، والقيود االقتصادية، النامجة عن      

  .)١٤٧(املسبيل إعمال حقوق األطفال املكّرسة يف االتفاقية على حنو ك
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 أن تفشي وباء فريوس نقص املناعة البشرية ٢٠٠٨والحظ تقرير برنامج األمم املتحدة املعين باإليدز لعام   - ٦١
  مليون شخص، وهو   ٢,٦يف نيجرييا هو األكرب يف غرب أفريقيا إذ بلغ عدد األشخاص الذين يعيشون بالفريوس               

  .)١٤٨(يصيب النساء على حنو غري متناسب

  بادرات وااللتزامات الوطنية الرئيسية األولويات وامل- رابعاً 
   تعهدات الدولة- ألف 

 اسـتعدادها    وأكدت جمـدداً   )١٤٩( بالتعاون مع هيئات رصد املعاهدات     ٢٠٠٦تعهدت نيجرييا يف عام       - ٦٢
  .)١٥٠(سان واملقررين واملمثلني اخلاصنيالستضافة مفتشي حقوق اإلن

   توصيات حمددة للمتابعة-  باء

بت جلنة القضاء على التمييز العنصري من نيجرييا موافاهتا، يف غضون سنة واحـدة،          ، طل ٢٠٠٥يف عام     - ٦٣
مبعلومات عن التدابري اليت اختذهتا استجابة لتوصياهتا املتعلقة بالعنف اإلثين والطائفي والديين؛ وعن التقارير العديدة 

عاملة واالستعمال املفرط للقوة والقتـل      اليت تتحدث عن ارتكاب املوظفني املكلفني بإنفاذ القانون أعمال سوء امل          
 عن االعتقال واالحتجاز؛ وعن عمليات االستغالل الواسعة النطاق للثروات الطبيعية يف      خارج إطار القضاء فضالً   

  . ٢٠٠٦أغسطس /وقد تأخر موعد تقدمي تقرير املتابعة منذ آب. )١٥١( الدلتا والوالية النهرية األخرىمنطقة

اص املعين حباالت اإلعدام خارج القضاء أو بإجراءات موجزة أو تعـسفاًً توصـيات إىل               وأصدر املقرر اخل    - ٦٤
احلكومة تتعلق بلجان التحقيق؛ وعقوبة اإلعدام؛ واإلفالت من العقاب؛ وإصالح الشرطة؛ وجمموعـات الـدفاع               

قرر اخلاص أن ما حتقق منذ      ، استنتج امل  ٢٠٠٨ويف عام   . )١٥٢(منائية؛ ومساءلة القوات املسلحة   األهلية؛ واملساعدة اإل  
وقال إن نيجرييا فشلت يف إحراز أي تقدم علـى اإلطـالق            . )١٥٣(زيارته فيما يتعلق مبتابعة توصياته ال يكاد يذكر       

وبينما الحظ أن املبادرات اإلجيابية اليت ُنفّذت على مدى السنتني ونصف           . )١٥٤(سبة ملعظم التوصيات املقّدمة هلا    بالن
  .)١٥٥(املتابعة الفعالة هلذه املبادراتث على التفاؤل، إال أنه رأى أن على نيجرييا مواصلة تعزيز السنة املاضية تبع

وأصدر املقرر اخلاص املعين مبسألة التعذيب توصيات تتعلق باإلفالت من العقاب؛ والـضمانات أثنـاء                 - ٦٥
ساء؛ ومنع التعذيب   العنف ضد الن  االعتقال واالحتجاز؛ وظروف االحتجاز؛ والعقاب البدين؛ وعقوبة اإلعدام؛ و        

  .)١٥٦(وسوء املعاملة

  وأوصت املمثلة اخلاصة لألمني العام املعنية حبالة املدافعني عن حقوق اإلنسان بأن تقـوم احلكومـة، يف                   - ٦٦
 خاص مجلة أمور، مبراجعة أحكام قانون النظام العام وطريقة تنفيذه؛ وتسريع عملية اعتماد إطار تشريعي مناسب            

  .)١٥٧( اإلعالمحبرية

وأوصت املقررة اخلاصة املعنية حبرية الدين أو املعتقد بأن تقوم احلكومة، يف مجلة أمور، بتعزيـز تعلـيم                    - ٦٧
التسامح الديين يف املدارس؛ وضمان انسجام القانون اجلنائي املستمد من الشريعة مع حقوق اإلنسان الدوليـة؛                

  .)١٥٨(عدالة يف حاالت الرتاعات الدينية إحقاق الورصد ومحاية حقوق األقليات الدينية؛ وضمان
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   بناء القدرات واملساعدة التقنية- خامساً 
صندوق األمم املتحـدة    : تقنية من جهات منها   مساعدة  أوصت جلنة حقوق الطفل بأن تلتمس نيجرييا          - ٦٨

صحة العاملية فيما يتعلق واليونيسيف ومنظمة ال؛ )١٥٩(ا يتعلق باملشاكل الصحية لألحداث واليونيسيف فيمللسكان
وكذلك ؛ )١٦٠( اليت يتعرض هلا النساء واألطفالبأعمال العنف وإساءة املعاملة واإلمهال والقتل والتعذيب واالبتزاز

املناعـة  لوقاية من فريوس نقـص      واليونيسيف فيما يتعلق با   ؛  )١٦١( بتعاطي املخدرات من قبل األطفال     فيما يتعلق 
وأوصت جلنة حقوق   . )١٦٣(سكو فيما يتعلق باحلق يف التعليم     واليونيسيف واليون ؛  )١٦٢( ومكافحته اإليدز/البشري

مبـسألة االجتـار    الطفل نيجرييا مبواصلة تعاوهنا مع جهات منها اليونيسيف واملنظمة الدولية للهجرة فيما يتعلق              
  .)١٦٤(بالنساء واألطفال

 ثالثة جماالت   ٢٠٠٧- ٢٠٠٢ للفترة    اإلمنائية إطار عمل األمم املتحدة للمساعدة    وذكر تقرير عن تنفيذ       - ٦٩
تعزيز احلكم الرشيد وحقوق اإلنسان، واحلد من الفقر، وتقليص حـاالت اإلصـابة             : مواضيعية ذات أولوية هي   

وذكر تقرير . )١٦٥(من األمراض املعدية وتقليص آثرهااإليدز واملالريا والسل وغريها /املناعة البشريفريوس نقص ب
 ُوضع إلرشاد   إطار عمل األمم املتحدة للمساعدة اإلمنائية      أن   ٢٠٠٧ صدر يف عام     تحدة اإلمنائية جمموعة األمم امل  

  .)١٦٦(٢٠١٢ إىل عام ٢٠٠٩يجرييا من عام العمل الربناجمي الذي ستضطلع به األمم املتحدة يف ن
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2 The following abbreviations have been used for this document: 
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