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 اللجنة املعنية بالقضاء على التمييز ضد املرأة
  

 مـن   ١٨النظر يف التقارير املقدَّمـة مـن الـدول األطـراف مبوجـب املـادة                
 اتفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييز ضد املرأة

 
 التقرير الدوري السادس للدول األطراف  

 
 *نيجرييا

 
 

__________ 
 .رمسيهذا التقرير صادر دون حترير    * 

، الـذي نظـرت     CEDAW/C/5/Add.49 انظـر لالطالع على التقرير األوَّيل املقدَّم مـن حكومـة نيجرييـا،                
الثـاين والثالـث املقـدَّمني مـن        الدوريني   التقرير اجلامع للتقريرين  ولالطالع على   . فيه اللجنة يف دورهتا السابعة    

.  اللجنـــة يف دورهتـــا التاســـعة عـــشرة، وكانـــا موضـــع نظـــرCEDAW/C/NGA/2-3 انظـــرحكومـــة نيجرييـــا، 
 انظــرالرابــع واخلــامس املقــدمني مــن حكومــة نيجرييــا،  الــدوريني  التقريــر اجلــامع للتقريــرينولالطــالع علــى 

CEDAW/C/NGA/4-5وكانا موضع نظر اللجنة يف دورهتا الثالثني ،. 
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١٤ 
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 ٣٧....................................٢٠٠٦عميم مراعاة املنظور اجلنساين يف نيجرييا،                      ت ١-٣اجلدول 
 ٤٣...................................................مستوى التدخل يف حاالت العنف                ٢-٣اجلدل 
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...................................................) ٢٠٠٥نقص املناعة البشرية لعام             

 
٥٠ 
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 األشكال
الصفحة  

 ١٣...................................................واليات مجهورية نيجرييا االحتادية                   ١-١الشكل 
-٢٠٠٢بالقيمــة احلقيقيــة يف الفتــرة ) بالنــسبة املئويــة(معــدل منــو النــاتج احمللــي اإلمجــايل   ٢-١الشكل 

٢٠٠٤............................................................................
 
١٥ 

كافحــة االجتــار مب أمــاكن األفرقــة العاملــة املعنيــةنيجرييــا االحتاديــة تــبني خريطــة مجهوريــة  ١-٣الشكل 
.................................................................يف املناطق     باألطفال       

 
٤٦ 

استقـصاء  (التوزيع اجلغرايف النتشار اإلصابة بفريوس نقص املناعة البـشرية حـسب املوقـع               ٢-٣الشكل 
...................................) ٢٠٠٥ورصد فريوس نقص املناعة البشرية يف عام                       

 
٥٠ 

 برنامج لوترينـا التـابع ملنظمـة العمـل الدوليـة      قام بتحديثها  -خدمة يف االجتار    الطرق املست  ١-٦الشكل 
............................................................ملكافحة االجتار باألطفال            

 
٦٨ 

 ٦٩....................................عدد األطفال ضحايا االجتار، حسب مناطق املنشأ                           ٢-٦الشكل 
 ٦٩........................................عدد األطفال الذين مت إنقاذهم حسب املناطق                          ٣-٦الشكل 
 ٦٩.....................................هم من خمتلف البلدان          عدد األطفال الذين مت إنقاذ               ٤-٦الشكل 
 ٩٩....) .  مولود  ١٠٠ ٠٠٠لكل   (، حسب املناطق احلضرية والريفية                    الوفيات النفاسية       معدل   ١-١٢الشكل 
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 تصدير
سجَّلت مجهورية نيجرييا االحتادية خالل سبع سنوات من حكمهـا الـدميقراطي زيـادة               

قــوق املــرأة واحترامهــا   يف الــوعي ويف اإلرادة الــسياسة علــى مجيــع املــستويات لالعتــراف حب     
 .ومحايتها
ــشفوعة         ــة، م ــا اإلدارة احلالي ــضطلع هب ــيت ت ــة ال ــرامج اإلصــالح اجلاري ــد ســاعدت ب وق

مببادرات أخرى، على هتيئة بيئة إجيابية للربجمة كانت عوناً على النهوض الـشامل حبقـوق املـرأة                 
 قـضايا التنميـة اخلاصـة       ومحايتها؛ واحلد من انتشار التمييز ضد املـرأة؛ وزيـادة االسـتثمارات يف            
ويوجد التـزام واضـح     . باألطفال والنساء، وُحسن استعمال البيانات التفصيلية واملوارد اإلمنائية       

، الـذي يؤكـد   ٣بتحقيق الغايات الواردة يف األهداف اإلمنائية لأللفيـة، وال سـيما اهلـدف رقـم             
د آليـات مؤسـسية وقانونيـة       إضـافة إىل ذلـك، توجـ      . على تعزيز املساواة بني اجلنسني والتمكني     

ــز        ــساء، وتعزي ــة اخلــدمات املتعلقــة باألطفــال والن ــسني، ومحاي ــق املــساواة بــني اجلن ــز حتقي لتعزي
 .التمكني من خالل بناء قدرات األسر واجملتمعات احمللية

وأهــم قفــزة ُســجلت أثنــاء الفتــرة املــشمولة بــالتقرير هــي صــوغ وتنفيــذ خطــة إمنائيــة     
تنـــسيق علـــى املـــستوى الـــوطين، واالســـتراتيجية الوطنيـــة للـــتمكني متوســـطة األجـــل تتـــسم بال

وجــدير بالــذكر أن . االقتـصادي والتنميــة، والدولــة ونظرياهتـا مــن واليــات واحلكومـات احملليــة   
بـُشعبها األربـع، تـستخدم      يف امليدان االقتـصادي     برنامج االستراتيجية الوطنية للتمكني والتنمية      

ــاة املنظــور     هنجــاً شــامالً، وجيــري استعراضــه   ــصر مراع ــاج عناصــر أخــرى، وتعمــيم عن ا إلدم
 .اجلنساين يف إطار السياسة العامة

 ُشــرع يف تنفيــذ صــندوق املــرأة للــتمكني االقتــصادي كمبــادرة مــن   ٢٠٠٥ويف ســنة  
وزارة شؤون املرأة واملؤسسات املالية إلتاحة تسهيالت احلصول على قروض ميـسرة متجـددة               

ويهدف صـندوق املـرأة للـتمكني االقتـصادي، ضـمن أمـور أخـرى،               . ةلتعزيز قدرة املرأة الريفي   
إىل تيسري احلصول على أسئلة واستراتيجيات التسويق، والتـدريب يف جمـال األعمـال، واملرافـق                

 .اخلاصة بالبنية التحتية، وتوفري بيئة سياساتية مؤازرة
نامج عمل بـيجني    وتواصل حكومة مجهورية نيجرييا االحتادية تأيدها لتنفيذ إعالن وبر         

والنتيجــة اخلتاميــة للــدورة االســتثنائية الثالثــة والعــشرين للجمعيــة العامــة الــيت بــشَّرت بــاجلهود   
وقــد ســجل تنفيــذ برنــامج عمــل بــيجني يف مجيــع جمــاالت  . الدوليــة مــن أجــل النــهوض بــاملرأة

ال تـزال   ومـع ذلـك،     . االهتمام تقريباً صورة بارزة مع تقدم متزايد جوهري يف بعض اجملـاالت           
 الـسياسي   -هناك حتـديات ضـخمة يف جمـاالت أخـرى ناشـئة مـن تنـوع االقتـصاد االجتمـاعي                     

 .للبلد
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ويسلط التقرير الدوري القطري السادس املقدَّم من نيجرييا بشأن اتفاقية القضاء علـى              
مجيع أشـكال التمييـز ضـد املـرأة األضـواء علـى الفـرص املتزايـدة مـن أجـل القـضاء علـى مجيـع                           

التمييز ضد املرأة يف القطاعني العام واخلـاص، وحتـسني مـستويات املـساواة والتمتـع يف                 أشكال  
وقـد أُعـدت خطـط عمـل لتعزيـز زيـادة فـرص        . صوغ سياسات خاصة حبقوق اإلنسان للمـرأة     

حصول النساء والفتيـات علـى التعلـيم، وخفـض التفاوتـات يف إملـام النـساء والفتيـات بـالقراءة                     
 احلصول على املعلومات واخلدمات الـصحية واحلـد مـن انتـشار فـريوس               والكتابة؛ وتعزيز ُسبل  
اإليــدز بــني النــساء، مبــا يف ذلــك عــبء الرعايــة والقــضاء علــى التعــرض  /نقــص املناعــة البــشرية

 .للوصم بالعار
ــسائية ومنظمــات        ــيت تقــدمها املنظمــات الن ــر اإلســهامات املثمــرة ال ــربز هــذا التقري وي

 اجلهات املعنية خصوصاً شركاء التنمية يف رصـد وتقيـيم تنفيـذ    حقوق اإلنسان فضالً عن سائر 
كما يسلط التقرير األضواء على استعمال مؤشرات توعيـة خاصـة بالبعـد             . االتفاقية يف نيجرييا  

اجلنساين وإحصاءات تفصيلية عن نوع اجلنس لقياس مدى التقدُّم يف التنفيذ كما يتبـدى ذلـك      
 والدينيــة والثقافيــة فــضالً عــن املمارســات الــيت تــضر بالنــساء يف إعــداد وتنقــيح القــوانني احملليــة

 .والفتيات بشكل واضح
وترد مؤشرات بشأن الثغرات والتحديات اليت تواجه البلـد يف سـعيه مـن أجـل التنفيـذ            
ويتمثل معظم هذه الثغرات والتحديات يف قيود ختص املـوارد املاليـة والبـشرية الالزمـة                . الفعال

ني اجلنـسني، واخنفـاض مـستوى مـشاركة املـرأة يف ُصـنع القـرار علـى خمتلـف              لتعزيز املـساواة بـ    
 . ثقافية-املستويات واستمرار انتشار العنف ضد املرأة استناداً إىل معتقدات اجتماعية 

وحيدوين األمل أن يقدِّر األعضاء البارزون يف جلنة اخلرباء املعنية بالقـضاء علـى التمييـز       
رز حىت اآلن، والتغيريات اإلجيابية املسجلة يف هذا التقريـر، وإسـداء التأييـد    ضد املرأة التقدُّم احمل   

 .ملا تبذله نيجرييا من جهود ملواصلة هذا الزخم ملا فيه املصلحة الشاملة للمرأة النيجريية
 

 السيدة إينا مرمي سريوما
 معايل وزيرة شؤون املرأة

 مجهورية نيجرييا االحتادية، أبوجا
 ٢٠٠٦يوليه /متوز
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 كلمة شكر
كانت العمليات التحضريية إلعداد التقرير القطري السادس لتقدميه إىل اللجنـة املعنيـة بالقـضاء               

وتبـدي نيجرييـا تقـديرها للتعليقـات     . على التمييز ضد املرأة متر برحلة طويلـة وشـديدة التعقيـد      
لتمييـز ضـد املــرأة   واملالحظـات اخلتاميـة الـيت قدمتـها جلنــة خـرباء اللجنـة املعنيـة بالقــضاء علـى ا        

التابعة لألمم املتحدة، واليت كانت مبثابة نقطة مرجعية لصياغة ما ُسجل من تقـدُّم، وللـشواغل                
 .املستمرة اليت أبدهتا األطراف الفاعلة واجلهات املعنية باملسألة اجلنسانية

تها وتود الوزارة االحتادية لشؤون املرأة أن تعترف بامتنان بالـشراكة الوديـة الـيت عرضـ           
ــة،      ــات واحلكومــات احمللي ــوزارات، واجلماعــات التابعــة للوالي اإلدارات والوكــاالت التابعــة لل
ومنظمات اجملتمع املدين وخصوصاً اجلماعات النسائية ومجاعات حقوق اإلنـسان، واملنظمـات            
اجملتمعيــة القاعــدة، والرابطــات النــسائية مــن القاعــدة الــشعبية، واألوســاط األكادمييــة وشــركاء  

وإننا لنتوقـع أن تـصمد هـذه الـشراكة املزدهـرة مبـرور الوقـت وتيـّسر حتقيـق األهـداف                    . نميةالت
 .والغايات اليت تنشدها اللجنة املعنية بالقضاء على التمييز ضد املرأة

وتبدي احلكومـة تقـديرها أيـضاً للجهـود الـيت يبـذهلا أشـخاص مـن أهـل الـرأي الـذين                        
ونتوقع بنية صادقة أننا سنواصل االعتمـاد علـى طائفـة    . ةيدعمون العملية منذ بدئها حىت النهاي     

عريضة من املسامهني يف هذا التقرير يف مواصلة تنفيذ ورصد اتفاقية القضاء على مجيع أشـكال                
وختامــاً، تعــرب الــوزارة عــن  . التمييــز ضــد املــرأة ومــا يتــصل هبــا مــن بروتوكــوالت يف نيجرييــا  

لفيــة يف نيجرييــا ملــا يقدمــه مــن دعــم تقــين ومــايل يف تقــديرها إىل مكتــب األهــداف اإلمنائيــة لأل
 .سبيل إصدار هذا التقرير يف الوقت املناسب

 
 الدكتورة صفية حممد

 األمينة الدائمة
 الوزارة االحتادية لشؤون املرأة

 أبوجا، نيجرييا
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 ملخص تنفيذي
ة لدى صياغة التقرير الـدوري القطـري الـسادس، ُعرضـت القـضايا قيـد النظـر يف ثالثـ           
 :أجزاء
 مقدمة؛ -اجلزء األول  • 
التقدُّم احملرز يف تنفيذ اتفاقيـة القـضاء علـى مجيـع أشـكال التمييـز                 -اجلزء الثاين  • 

 ضد املرأة؛   
 .خامتة -اجلزء الثالث  • 

وقــد أوىل اهتمــام خــاص إىل مالحظــات اللجنــة وتعليقاهتــا اخلتاميــة بــشأن التقريــر          
ــدو   ــرين ال ــع واخلــامس املقــدمني مــن حكومــة    القطــري الــذي يــضم التقري ــدين الراب ريني املوحَّ

ويربز التقرير التدابري اليت اختذهتا حكومة نيجرييا، واجملتمع املدين خصوصاً اجلماعـات            . نيجرييا
النسائية ومجاعات حقوق اإلنـسان، وشـركاء التنميـة الـذين يعتـربون أطرافـاً مـؤثرة رئيـسية يف                    

ويــبني التقريــر األولويــات احملــددة الختــاذ إجــراءات، . ٢٠٠٢التقــدُّم املــسجل احملــرز منــذ ســنة 
 .فضالً عن التحديات املالزمة يف عمليات إضفاء الطابع احمللي والتنفيذ

ويعرض التقرير االستراتيجيات اليت اعتمدت فيما يتعلق بـإجراءات االسـتجابة لتعمـيم         
وقــد جــرى .  يف أرجــاء البلــدمراعــاة املنظــور اجلنــساين يف عمليــات اإلصــالح الوطنيــة اجلاريــة 

التأكيــد علــى اجلهــود اخلاصــة بتعمــيم مراعــاة املنظــور اجلنــساين يف خطــط الواليــات واخلطــط   
وكــان تقيــيم فعاليــة هــذه .  الثقافيــة-الوطنيــة يف اجملــاالت الــسياسية واالقتــصادية واالجتماعيــة 

 االجتماعيـة واملـساواة   اخلطط يتوقف على مؤشـر التغـيري احلاسـم املـسجَّل فيمـا يتعلـق بالعدالـة                
ويف خــالل الفتــرة املــشمولة بــالتقرير، اكتــسب موضــوع املــساواة بــني   . بــني النــساء والرجــال

اجلنسني مكانة أكثر أمهية يف الربجمة اإلمنائيـة يف نيجرييـا، ممـا أدى إىل إجـراء تعيينـات هامـة يف                      
وقــد . ت اإلمنائيــةمــستويات عاليــة يف أجهــزة احلكومــة اخلاصــة بــصنع القــرار وداخــل الوكــاال 

اعتمد جناح إجراءات تعميم مراعاة املنظور اجلنساين يف نيجرييا علـى شـراكة عريـضة القاعـدة                 
تتصرف فيها حكومة نيجرييا بشكل متعاون مع اجلهات املعنية الرئيسية األخرى، مبـا يف ذلـك             

 .اجملتمع املدين والقطاع اخلاص
ــيم م     ــسانية أداة لتعم ــرب صــياغة سياســة جن ــن    وتعت ــساين واحــدة م ــاة املنظــور اجلن راع

االستراتيجيات البناءة اليت تستخدمها نيجرييـا لتحقيـق األهـداف اإلمنائيـة لأللفيـة والـيت بالتـايل              
ونتيجــة لــذلك، ظهــر  . تــشمل مبــادئ اتفاقيــة القــضاء علــى مجيــع أشــكال التمييــز ضــد املــرأة   

تعمــيم مراعــاة هــذا املنظــور يف مــستوى عــالٍ مــن تفهُّــم املفهــوم اجلنــساين وهنــاك تعبئــة هامــة ل
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. إطــارات الــسياسات العامــة واآلليــات املؤســسية لــضمان إجنــاز ورصــد املــساواة بــني اجلنــسني 
وبالتحديد، تدعم املؤشرات التالية التحوُّل الكبري حنو القضاء على عـدم املـساواة بـني اجلنـسني      

 :يف نيجرييا
 .راعاة املنظور اجلنساينمستوى هام من املعرفة والتقدير ملفهوم تعميم م • 
 .سياسات ملموسة وميكن قياسها تتعلق بتعميم مراعاة املنظور اجلنساين يف الربامج • 
 .تطوير واستخدام أدوات تعميم مراعاة املنظور اجلنساين • 
 .ثقافة التدريب املتعلقة بالبعد اجلنساين للموظفني وشركاء الربامج • 
وكــاالت التابعــة للحكومــة هتــدف إىل تعزيــز الــربامج  شــراكة ناشــئة بــني اإلدارات وال • 

ــادئ تتعلــق بتعمــيم مراعــاة       ــيم املفهــوم وإدراج مب ــة تقي ــدعيم عملي ــاحلوار لت املتعلقــة ب
 .املنظور اجلنساين، ومؤشرات وأدوات يف الربامج اإلمنائية يف نيجرييا

ــة        ــة االحتادي ــالتقرير، أن احلكوم ــشمولة ب ــرة امل ــة، خــالل الفت ــر أمهي  اســتعملت واألكث
اســتراتيجية وطنيــة للــتمكني االقتــصادي والتنميــة، مــع حمــور سياســايت قــوي مــن أجــل حتــسني  
نوعية حياة النيجرييني بدرجة كبرية، وكـذلك إنـشاء شـبكات للـسالمة االجتماعيـة مـن أجـل                  

وهذا الربنامج الشامل يتكرر علـى مـستوى   . اجلماعات املستضعفة، وال سيما النساء والشباب    
، وعلـى املـستويات      يف امليدان االقتـصادي     مثل استراتيجية الوالية للتمكني والتنمية     - الواليات

ــة     ــتمكني والتنمي ــة لل ــة احمللي ــل اســتراتيجية احلكوم ــة مث ــة احمللي ــصادي احلكومي ــدان االقت ،  يف املي
 .واستراتيجية إقليم العاصمة االحتادية للتمكني االقتصادي والتنمية

 يربزها التقرير الـسادس املقـدم مـن نيجرييـا ظهـور تعـاون              ومن املكاسب اإلضافية اليت    
 التقاضـي مثمر بني احلكومة واملنظمات غري احلكومية النسائية واملعنية حبقوق اإلنسان يف جمـال              

 ١٩٩٩االســـتراتيجي حـــول األحكـــام الـــواردة يف دســـتور مجهوريـــة نيجرييـــا االحتاديـــة لعـــام 
وقــد عمــل هــذا علــى تــدعيم . لتمييــز ضــد املــرأةومبــادئ اتفاقيــة القــضاء علــى مجيــع أشــكال ا

وهـذه املبـادرة تعززهـا الوثـائق الـشاملة          . إمكانية إعمال حقوق املرأة يف اجملالني العـام واخلـاص         
ومـن بـني    . املتجسدة يف خمتلـف أشـكال وسـياقات القـوانني واملمارسـات التمييزيـة يف نيجرييـا                

والقـوانني واللـوائح الوطنيـة والـصادرة علـى          هذه الوثائق، التقرير االستقصائي بـشأن الدسـتور         
مستوى الواليات والقوانني الفرعية الصادرة من احلكومات احملليـة والقـوانني العرفيـة والدينيـة،           
والسياسات واملمارسات وقرارات احملاكم املتصلة بالنظم األساسية املتعلقة بالنـساء واألطفـال،            

 .السارية يف نيجرييا
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ولة بالتقرير أيضاً، صـدقت نيجرييـا علـى الربوتوكـول االختيـاري             وخالل الفترة املشم   
بــصفته صـكاً دوليــاً،  ) ٢٠٠٤(امللحـق باتفاقيــة القـضاء علــى مجيـع أشــكال التمييـز ضــد املـرأة      

بروتوكول االحتاد األفريقي بشأن حقـوق املـرأة يف أفريقيـا           : وصدقت على صكني إقليميني مها    
ــساواة   ــق بامل ــا  واإلعــالن الرمســي املتعل ــسني يف أفريقي ــني اجلن ــى   .  ب ــصكّان عل ويؤكــد هــذان ال

التزامات نيجرييا كدولة عضو لوضع مجيع اآلليات األساسية الالزمة للقضاء علـى التمييـز بـني                
 .اجلنسني، مبا يكفل املساواة والكرامة اإلنسانية جلميع النساء والرجال

 يــربز دلــيالً ملموســاً علــى وختامــاً، فــإن التقريــر القطــري الــسادس املقــدَّم مــن نيجرييــا 
ــواردة يف          ــات ال ــق التطلع ــة إىل حتقي ــة اهلادف ــقة املنهجي ــدابري املتناس ــال الت ــددة إلعم ــة حم انطالق

ــة وهــذا جيــري إجنــازه مبــشاركة ناشــطة مــن النــساء والرجــال علــى مجيــع مــستويات      . االتفاقي
ة وإجـراء تغـيريات   احلكومة واجملتمع، من خالل إجراء مشاورات والدعوة إىل حتقيق قيمة عاليـ         

وقـــد اعُتـــرف بالتـــدابري املتـــضّمنة يف . مـــستدمية يف املواقـــف والـــسياسات والنـــواحي القانونيـــة
اإلجراءات التصحيحية كخطـوة ميكـن تربيرهـا لتـدارك التفاوتـات الظـاهرة الكامنـة يف اإلطـار                   

صــالح وكانـت هــذه توصــية صــادرة مـن املــؤمتر الــوطين لإل  .  الثقــايف يف نيجرييــا-االجتمـاعي  
، والذي كان حلظة فارقة يف تاريخ نيجرييـا وحامسـة يف دوام             ٢٠٠٥السياسي، املعقود يف سنة     

وكان املؤمتر برنامج عمل يسعى للوصـول صـراحة إىل توافـق يف اآلراء وعالمـات               . الدميقراطية
 .هادية لنيجرييا ولشعبها مبا يف ذلك النساء
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 اجلزء األول
 مقدمة

 
 الشمولمعلومات أساسية وفترة 

نيجرييــا مــن البلــدان املوقّعــة علــى اتفاقيــة األمــم املتحــدة للقــضاء علــى مجيــع أشــكال     
 قـّدمت تقريرهـا الـدوري القطـري الـذي           ١٨املادة  التمييز ضد املرأة، ووفاًء بالتزامها مبقتضى       
وهـو جيمـل    ) ٢٠٠٢ إىل   ١٩٩٤الذي يغطي الفترة    (يضم التقريرين املوّحدين الرابع واخلامس      

 اللـتني عقـدهتما   ٦٣٩ و ٦٣٨وُنظر يف التقرير يف اجللستني  . م احملرز بشأن تنفيذ االتفاقية    التقّد
ينـاير  / كـانون الثـاين    ٣٠ إىل   ١٢اللجنة أثناء دورهتا الثالثني املعقودة يف نيويورك يف الفترة مـن            

ويعتمــد هــذا التقريــر الــدوري القطــري الــسادس علــى مــا ُبــذل مــن جهــود ســابقة يف . ٢٠٠٤
 .ذ االتفاقية داخل اإلطار النيجرييتنفي

 السمات الدميغرافية واإلطار اإلداري لنيجرييا
 اجلغرافيا والسكان

 و  ه٢,٤٠ علـى خـط عـرض مشـاالً و بـني             ه١٣,٥٣ و   ه٤,١٦تقع نيجرييا بني خطـي       
وهي تقع يف غرب أفريقيـا وحتـدها مـن الغـرب مجهوريـة              .  على خطوط الطول شرقاً    ه١٤,٤١

وإىل اجلنوب حيـد نيجرييـا      . هورية النيجر ومن الشرق مجهورية الكامريون     بنن ومن الشمال مج   
 كيلومتر علـى احملـيط األطلـسي، حيـث ميتـد مـن بـداغري يف الغـرب إىل ريـو دل             ٨٠٠حوايل  

 كيلـومتراً   ٩٢٣ ٧٦٨ويـشغل هـذا البلـد أيـضاً مـساحة مـن األراضـي قـدرها                 . ريي يف الشرق  
علـى الـساحل   ) املنغـروف (ار الـتني اهلنـدي االسـتوائية    ويتراوح الغطاء النبايت من غابـات أشـج     

 .إىل الصحراء يف أقصى الشمال
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  واليات مجهورية نيجرييا االحتادية١-١الشكل 
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 )٢٠٠١ -تقييم املواقف والتحليل ( استيقاظ  صيحة: حقوق األطفال والنساء يف نيجرييا :املصدر

 
 منذ العودة إىل احلكـم الـدميقراطي يف         وال يزال هناك اهليكل اإلداري والسياسي النافذ       

وال تزال الواليـات، واحلكومـات احملليـة واملنـاطق اجليوبوليتيكيـة يف التقريـر               . ١٩٩٩مايو  /أيار
 منطقـة تابعـة للحكومـات احملليـة         ٧٧٤وهناك حاليـاً    . القطري السابق قائمة يف جهاز احلكومة     

الحتاديـة مكـّون مـن جهـاز تنفيـذي،          وهناك نظام حكـم رئاسـي ثالثـي يف احلكومـة ا           . يف البلد 
ولكـل واليـة جهـاز تنفيـذي مـستقل وجملـس       . وجهاز تشريعي يضم جملـسني، وسـلطة قـضائية        

ويقـدَّر عـدد الـسكان حـسب اإلحـصاء      . نواب يف حني يدير كل حكومة حملية رئيس وجملـس        
بة واستناداً إىل معدل النمـو املـسقط بنـس        .  شخصاً ٨٨ ٩٩٢ ٢٢٠ بـ   ١٩٩١السكاين يف سنة    

 ١٢٦ يبلـغ  ٢٠٠٤ يف املائة سنوياً، فإن التقديرات احلاليـة لـسكان نيجرييـا حبلـول سـنة       ٢,٨٣
وال تــزال النتــائج املتعلقــة باإلحــصاء الــسكاين .  يف املائــة مــن النــساء٤٩,٧مليــون منــهم نــسبة 
 بيد أنه من غري احملتمل أن يـتغري وضـع البلـد باعتبـاره أكثـر      ٢٠٠٦مارس /الذي جرى يف آذار 

وال تـزال  . بلدان اكتظاظاً بالسكان يف أفريقيا ويأيت ترتيبه العاشر بني أزحم البلـدان يف العـامل        ال
نيجرييا ريفية الطابع يف أغلبها حيث يصّنف ثلث الـسكان علـى أهنـم مـن املنـاطق احلـضرية يف                     

 .حني خيص املناطق الريفية حوايل ثلثي السكان
 



CEDAW/C/NGA/6

 

14 06-68782 
 

  االقتصادية الكليةالسمات
دُّم السـتعادة االسـتقرار االقتـصادي الكلـي يف الفتـرة مـا بـني التقريـر القطـري                    أحرز بعض التقـ   

 .١-١احلايل والتقرير القطري السابق على النحو الذي يظهر يف اجلدول 
 

معدل منو الناتج احمللي اإلمجـايل بالنـسبة املئويـة، بالقيمـة احلقيقيـة يف الفتـرة                 : ١-١اجلدول  
 ٢٠٠٤ إىل سنة ٢٠٠٢من سنة 

 ٢٠٠٤ ٢٠٠٣ ٢٠٠٢ اعالقط
 ٦,٥٠ ٦,٤٧ ٤,٢٥ الزراعة

 ٣,٣ ٢٣,٩ ٥,٧١- النفط والغاز
 ٩,٧ ٥,٧٦ ٦,٤٨ جتارة التوزيع

 ١٠ ٥,٦٦ ١٠,٠٧ الصناعة التحويلية
 ٧,٢ ١,٣٤- ١٧,٦٧ قطاعات أخرى

 ٦,٠٩ ١٠,٢٣ ٣,٤٩الناتج احمللي اإلمجايل
 املكتب الوطين لإلحصاءات: املصدر

 
 

 املئوية لتوزيـع املـسامهة القطاعيـة يف النـاتج احمللـي اإلمجـايل، بالقيمـة                 النسبة: ٢-١اجلدول  
 ٢٠٠٤ إىل سنة ٢٠٠١احلقيقية يف الفترة من سنة 

 ٢٠٠٤ ٢٠٠٣ ٢٠٠٢ ٢٠٠١ القطاعات
 ٣١,٤٦ ٢٨,٨٥ ٢٩,٨٥ ٢٩,٦٦ الزراعة

 ٣٢,٥٦ ٣٣,٤٤ ٢٩,٧٥ ٣٢,٦٥ النفط والغاز
 ١٣,١٢ ١٢,٦٨ ١٣,٢٢ ١٢,٨٥ جتارة التوزيع

 ٤,٥٩ ٤,٤١ ٤,٦٢ ٤,٣٣ صناعة التحويليةال
 ١٨,٢٧ ٢٠,٤٩ ٢٢,٥٦ ٢٠,٥١ +قطاعات أخرى 

 ١٠٠ ١٠٠ ١٠٠ ١٠٠ اجملموع
 .٢٠٠٤: املكتب الوطين لإلحصاءات: املصدر
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 يف املائـة    ٣,٤٩وُنسبت الزيادة الكبرية يف املعدل العام لنمو الناتج احمللي اإلمجايل مـن              
 ٦,٩ واالخنفـاض الـشديد إىل نـسبة    ٢٠٠٣ املائة يف سنة  يف١٠,٢٣ إىل نسبة ٢٠٠٢يف سنة  

ــة يف ســنة   ــشكل  (٢٠٠٤يف املائ ــنفط     ) ١-١ال ــن قطــاع ال ــستمدة م ــرادات امل ــب اإلي إىل تقلُّ
 يف املائـة يف األعمـال الزراعيـة         ٧٠وسجل النمو يف الزراعة، حيث تشارك املرأة بنسبة         . والغاز

ادة مطـردة، وهـي حالـة غـري مرتبطـة باملـسار الزراعـي                يف املائة يف تربية املاشية، زي      ٩٠وبنسبة  
 .لإلدارة احلالية

 
 

بالقيمة احلقيقيـة يف الفتـرة      ) بالنسبة املئوية (معدل منو الناتج احمللي اإلمجايل      : ٢-١الشكل  
 ٢٠٠٤ إىل سنة ٢٠٠٢من سنة 

 .٢٠٠٤: املكتب الوطين لإلحصاءات: املصدر
 

 رالعملية التحضريية لكتابة هذا التقري
كجزء من العمليـات التحـضريية لكتابـة التقريـر الـدوري القطـري الـسادس املقـدم إىل               

ــن          ــسلة م ــى سل ــادل عل ــاق املتب ــرأة، جــرى االتف ــز ضــد امل ــى التميي ــضاء عل ــة بالق ــة املعني اللجن
التداخالت من جانب احلكومة ومنظمات اجملتمع املدين وشركاء التنمية باعتبـار ذلـك أساسـياً               

 :وهذه التداخالت تشمل ما يلي. صدار تقرير حيظى بتوافق اآلراءللغاية من أجل إ
 . املدين يف خمتلف أنواع العمليات التحضرييةمن اجملتمعاملشاركة املنتظمة  • 
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، علــى تقــدمي الوكــاالت التابعــة لألمــم املتحــدة وشــركاء التنميــة  تــشجيع وإشــراك  • 
ــراجمهم ا إســهامات تقنيــة وماليــة  ملعنيــة واســتجابة للتوصــيات  ، بقــدر اتــصاهلا مبهــام ب

 ؛التابعة لألمم املتحدة املقدمة من اللجنة املعنية بالقضاء على التمييز ضد املرأة
  بذلك؛التقيُّد وخطة عمل لكتابة التقرير وإطار زمين دقيقإعداد  • 
 الــيت أبــدهتا اللجنــة املعنيــة بالقــضاء علــى  التعليقــات اخلتاميــة واملالحظــاتاســتخدام  • 

ــز  ــدوريني      التميي ــرين ال ــضم التقري ــذي ي ــدوري القطــري ال ــر ال ــرأة علــى التقري ضــد امل
املوحــدين الرابــع واخلــامس كنقطــة انطــالق مــن أجــل إدراج التقــدُّم احملــرز يف التقريــر  

 .الدوري القطري السادس
والستكمال اجلهود اجلارية لتنفيذ اتفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييـز ضـد املـرأة          

 املـستوى الـشعيب، جـرى التـسليم باحلاجـة إىل إجـراءات حمـددة تتعلـق بإصـدار                   وإشاعتها علـى  
اجتمـاع تـشاوري     بانعقـاد    ٢٠٠٥أكتوبر  /يف تشرين األول   أنشطة رئيسية    وبدأت. التقرير

واستعرض التقرير واعتمـد    .  وانتهى بطبع التقرير وتسليمه وتوزيعه     أوَّيل جلميع اجلهات املعنية   
.  اقترحتـها الـوزارة االحتاديـة لـشؤون املـرأة           املـستوى القطـري    استراتيجية وخطة عمـل علـى     

وتـرد يف  .  خمتلـف اجلهـات املعنيـة   حتديـد وإسـناد أدوار ومـسؤوليات   إضافة إىل ذلـك، جـرى      
 خطــة العمــل التفــصيلية الــيت أُعــدت حتــت قيــادة آليــة االتــصال املعنيــة بالــشؤون  املرفــق األول

 .اجلنسانية
 اجتماعــات تــشاورية وحلقــات عمــل يــة، ُعقــدت عــدة ولتفعيــل االســتراتيجية الوطن 

شــاركت فيهــا اجلهــات املعنيــة، وشــارك فيهــا قطــاع عــريض مــن املمــثلني مــن اجملتمــع املــدين،   
واملنظمات اجملتمعية األساس واألوساط األكادميية وشـركاء التنميـة، والربملـانيون، واملـسؤولون             

وبعـد ذلـك أنـشأت      .  شـبه احلكوميـة    احلكوميون من الوزارات املختصة والوكـاالت واجلهـات       
 تشمل منسقني وطنيني، وقـادة فـرق         عضواً ١٦فرقة تقنية من    الوزارة االحتادية لشؤون املرأة     

مــن املنــاطق، وموظفــون احتــاديون للبحــوث واختــصاصيون يف حتليــل البيانــات وذلــك لتــصّدر   
ات املطلوبـة مـن أجـل    إجراءات مجع البيانات على املستوى القطري وحتليلها، ومقارنـة املعلومـ     

وُنظمـت  . تدريباً استغرق يـومني بـشأن مجـع البيانـات         وحضر الفريق   . إعداد التقرير القطري  
 مـن أجـل املـوظفني يف     التجميـع الـسابق للبيانـات      إعالميـة عـن      حلقة عمـل خاصـة بإفـادات      

حتاديـة   والية يف البلـد ومـن إقلـيم العاصـمة اال           ٣٦وزاريت شؤون املرأة والتنمية االجتماعية من       
وذلــك إلعــداد املــوظفني علــى املــستوى دون الــوطين يف االســتعانة بإســهامات ذات صــلة فيمــا 

 .يتعلق بإجراء مجع البيانات
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 املضطلع هبا لتعزيـز املـشاركة العريـضة يف إصـدار     األنشطة الرئيسية األخرى  وكانت   
 :التقرير
إىل تقـــدمي صـــحف وطنيـــة رئيـــسية تـــدعو ) ٦( يف إجـــراءات تنـــسيب باإلعالنـــات • 

 ).انظر املرفق الثاين(إسهامات من عامة اجلمهور 
لعامة اجلمهور وذلـك    “ ngcedaw2005@yahoo.com”أنشئ صندوق بريد إلكتروين      • 

 .لتقدمي إسهامات توضع يف التقرير
 .إعداد استبيانات وإدخال تعديالت عليها • 
 . وإدارهتا بشكل فّعالاللوجستيات املتعلقة جبمع البيانات وحتليلها واستعماهلا • 

ــت  ــة يف  وأُدرجـ ــارير ميدانيـ ــشتركة  تقـ ــيغة مـ ــة    صـ ــل معنيـ ــة عمـ ــاد حلقـ ــاء انعقـ  أثنـ
التنــسيق، شــارك فيهــا قــادة أفرقــة املنــاطق، وأخــصائيو البحــث الوطنيــون، وأخــصائيو /باملقارنــة

 ٣٦حتليل البيانات، واملسؤولون من الوكاالت القطاعية املختصة ومنظمات اجملتمع املـدين مـن              
وقــد حــضر مجــع غفــري يف خمتلــف . واليــة وإقلــيم العاصــمة االحتــادي حيــث ُعقــدت يف أبوجــا 

نتائجهــا هامــة للغايــة يف توجيــه آراء جديــدة إىل الــدورات واجللــسات الــيت ُعقــدت وكانــت 
وجـرى حتليـل البيانـات      . حالة تنفيذ اتفاقيـة القـضاء علـى مجيـع أشـكال التمييـز ضـد املـرأة                 

ائمة، والتقارير امليدانية وغريهـا مـن النتـائج الـيت وردت مـن مجيـع واليـات                  األولية والثانوية الق  
 للتقرير الدوري القطري السادس كما أُدرجـت        مشروع أويل وحيد  االحتاد والتنسيق بينها يف     

 .يف تقرير املشروع األويل االستجابات على ما ُنشر يف الصحف
وتقييمه واملصادقة  شروع األول    يف تقرير امل   اجتماع استعراض األقران للنظر   وُعقد   
وكان مـن بـني املـشاركني وكـاالت قطاعيـة وشـركاء التنميـة ومنظمـات اجملتمـع املـدين                     . عليه

ــة  ــر     . واألوســاط األكادميي ــران، صــدر تقري ــة إجــراء اســتعراض األق ــشروع األولويف هناي . امل
ــة يف         ــات املعني ــتعراض اجله ــل الس ــة عم ــصادقة، ُنظّمــت حلق ــة امل ــن عملي ــاطق وكجــزء م املن

الشمالية واجلنوبية والوسطى من البلد من أجل التـدقيق العـام وردود األفعـال واإلسـهامات يف                 
 .ملشروع ثاٍنويف هناية حلقة العمل اليت حضرهتا اجلهات املعنية صدر تقرير . تقرير املشروع

اسـتغرق ثالثـة أيـام وذلـك لتنـسيق            إلضفاء اللمسات الفنيـة األخـرية      اجتماعوُنظّم   
سهامات املتأتية من االجتماع املعـين باسـتعراض اجلهـات املعنيـة يف املنـاطق، وإصـدار تقريـر                   اإل

وجرى تنقيح هذه النسخة مـن التقريـر الـيت صـدرت مـن خـالل مـستويات                  . املشروع الثالث 
خمتلفة من التشاور، يف شكل تقرير هنائي جاهز لتقدميه إىل اللجنة املعنيـة بالقـضاء علـى التمييـز        

 .رأة التابعة لألمم املتحدة من خالل القنوات املناسبة يف وزارة الشؤون اخلارجيةضد امل
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 التعاون 
ّبذلت جهود، خصوصاً يف السنوات اخلمس املاضية، لزيادة وحتسني التعاون فيما بـني              

 كل األفرقة واألفراد املعنيني باملساواة بني اجلنسني واملعنيني مبسائل النهوض باملرأة بشأن تنفيـذ             
وقد أقامـت الـوزارة االحتاديـة لـشؤون املـرأة شـراكات مـع الوكـاالت التابعـة لألمـم                     . االتفاقية

: املتحـدة ومـع املنظمـات الدوليـة وشـركاء التنميـة واملؤســسات الـيت كـان مـن أبرزهـا مـا يلــي           
ومنظمـة العمـل الدوليـة، وصـندوق األمـم املتحـدة            ) اليونيسيف(منظمة األمم املتحدة للطفولة     

ئي للمــرأة، ومكتــب األمــم املتحــدة املعــين باملخــدرات واجلرميــة، ومنظمــة األمــم املتحــدة  اإلمنــا
، ومنظمة الـصحة العامليـة، وبرنـامج األمـم املتحـدة املـشترك              )اليونسكو(للتربية والعلم والثقافة    

، وصـندوق األمـم     )اإليـدز (متالزمة نقص املناعة املكتسب     /املعين بفريوس نقص املناعة البشرية    
 .تحدة للسكان، وبرنامج األمم املتحدة اإلمنائيامل

وتتعاون الوزارة االحتادية لشؤون املرأة أيضاً مع الوزارات االحتادية املختـصة األخـرى              
مثل وزارة العدل ووزارات العمل واإلنتاجية، واإلعالم، والتربيـة والتعلـيم، وشـؤون الـشرطة،               

ة، وجلنــة التخطــيط الــوطين، والــصحة، علــى  والــشؤون الداخليــة، والــشؤون اخلارجيــة، واملاليــ 
 .سبيل املثال ال احلصر

إضافة إىل ذلك، تقيم الوزارة عالقات مع نظرياهتـا يف الواليـات والوكـاالت املختـصة                 
األخــرى واجلهــات شــبه احلكوميــة مثــل املركــز الــوطين لتنميــة املــرأة، واللجنــة الوطنيــة حلقــوق 

ضاء علـــى الفقـــر، والوكالـــة الوطنيـــة حلظـــر االجتـــار اإلنـــسان والوكالـــة الوطنيـــة لربنـــامج القـــ
 .باألشخاص وأمهها مكتب املستشار اخلاص للرئيس املعين باألهداف اإلمنائية لأللفية

وتتعاون وسائل اإلعالم أيضاً مع الـوزارة االحتاديـة لـشؤون املـرأة، يف مـسائل الدعايـة                   
لية اإلبـالغ والعنـف ضـد املـرأة،         وتنوير فكر اجلمهور والدعوة، وخصوصاً بشأن اإلخالل بعم       

ولفت انتباه اجملتمع املدين وعامة اجلمهور إىل إجنازات املرأة واألداء اجلدير بالذكر يف مناصـب               
 .القيادة
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علـى  الـيت أبـدهتا اللجنـة املعنيـة بالقـضاء           االستجابة القطريـة للتعليقـات اخلتاميـة        
الرابــع واخلــامس دوريني الــلتقريــرين اجلــامع لالتقريــر علــى التمييــز ضــد املــرأة  
 املقّدمني من نيجرييا
 جماالت االهتمام الرئيسية والتوصية

 )التقرير القطري اجلامع الذي يضم التقريرين الرابع واخلامس(
 جهود االستجابة للتخفيف من اآلثار

 )التقرير القطري السادس(
ــى       ــة وتوضــيح مــدى ســيادهتا عل ــى االتفاقي ــي عل إضــفاء الطــابع احملل

ني احملليــة مبـــا يف ذلــك صـــالحيتها للنظــر فيهـــا أمــام احملـــاكم     القــوان 
 .وإنفاذها

 هناك حالياً عملية إلضفاء الطابع احمللي على االتفاقية
ســيادة اتفاقيــة القــضاء علــى مجيــع أشــكال التمييــز ضــد املــرأة    

 .تقررت يف بعض القضايا الشهرية
ها جـزءاً   عملية كاملة من إضـفاء الطـابع احمللـي علـى االتفاقيـة وجعلـ              

 .أساسياً من نظام العدالة واإلدارة القانونية
 كما هو مذكور أعاله العملية تقارب على االنتهاء

استمرار وجود أحكـام متييزيـة يف الدسـتور بـشأن اجلنـسية وتوظيـف             
املرأة؛ وخطى بطيئة لإلصالحات التشريعية للقضاء على املمارسـات         

 .التمييزية

 واملنظمــات غــري احلكوميــة  ظهــور تعــاون مثمــر بــني احلكومــة 
ــال      ــسان يف جمـ ــوق اإلنـ ــة حبقـ ــاملرأة واملعنيـ ــة بـ ــياملعنيـ  التقاضـ

االستراتيجي يف إطار أحكام دستور مجهورية نيجرييا االحتادية        
 ومبادئ أحكام اتفاقية القضاء علـى مجيـع      ١٩٩٩الصادر سنة   

 .أشكال التمييز ضد املرأة
ل تعـديل الدسـتور مـن       حتديد األولويات جبداول زمنية حمددة من أجـ       

وتكثيـف إجـراءات    ِقَبل اجملـالس التـشريعية االحتاديـة ويف الواليـات؛           
ــانيني ومنظمــات اجملتمــع املــدين وســائر اجلهــات      التعــاون مــع الربمل

 املعنية لتحقيق املساواة الفعلية للمرأة

صياغة سياسة جنسانية كأداة لتعميم مراعاة املنظـور اجلنـساين          
ــن االســ    ــدة م ــرب واح ــة يف نيجرييــا الــيت   تعت تراتيجيات امللموس

ــة     ــة والــيت بالتبعي ــة لأللفي تــستخدمها لتحقيــق األهــداف اإلمنائي
تشمل مبادئ اتفاقيـة القـضاء علـى مجيـع أشـكال التمييـز ضـد                

ــرأة ــم فكــرة      . امل ــن فه ــع م ــستوى رفي ــر م ــذلك، ظه ونتيجــة ل
املنظور اجلنساين وهناك تعبئة هامة من أجل تعميم مراعاة هـذا   

ر يف أُطـر الـسياسات العامـة واآلليـات املؤسـسية لـضمان        املنظو
 .حتقيق ومراقبة املساواة بني اجلنسني

وجود نظام قانوين ثالثي الُشَعب، يؤدي إىل عدم التقيُّد بااللتزامـات   
 .مبقتضى اتفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييز ضد املرأة

 يف النظـام    النتائج اليت أسفر عنها االستقصاء بـشأن التناقـضات        
القانوين املنشورة واملتـوافرة لالطـالع واالسـتخدام علـى نطـاق       

 .واسع
  )٢١ و ٢٢ و ١٩(تكرار انظر 

انتـــشار العنـــف ضـــد املـــرأة والتحـــرش اجلنـــسي يف أمـــاكن العمـــل؛  
ــسنة    ــرح ل ــانون مقت ــشروع ق ــرأة مل   ٢٠٠٢م ــشأن العنــف ضــد امل  ب

 .يصدر بعد

ويف انتظـــار صــدر مـــشروع قـــانون لــبعض واليـــات االحتـــاد،   
 إصداره على املستوى االحتادي
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 جماالت االهتمام الرئيسية والتوصية
 )التقرير القطري اجلامع الذي يضم التقريرين الرابع واخلامس(

 جهود االستجابة للتخفيف من اآلثار
 )التقرير القطري السادس(

االعتراف بأن العنف ضـد املـرأة هـو انتـهاك حلقـوق اإلنـسان للمـرأة                 
مبقتــضى االتفاقيــة واإلســراع يف اختــاذ تــدابري للتــصدي هلــذا، وُســبل   
الوصــول إىل احلمايــة واملــأوى وســائر اخلــدمات واالنتــصاف الفّعــال  

نــسي؛ تــدريب املــوظفني جلميــع النــساء ضــحايا العنــف والتحــرش اجل
العموميني على التوعية باملـسألة اجلنـسانية؛ زيـادة الـوعي اجلمـاهريي            
من خالل وسـائط اإلعـالم وغريهـا مـن الـربامج التثقيفيـة جلعـل هـذا                  

 .العنف غري مقبول اجتماعياً وأخالقياً

أُطلقت عدة محـالت بـشأن العنـف ضـد املـرأة والفتيـات علـى                
ــات، ومــشروع  كــل مــن املــستوى االحتــادي ومــ   ستوى الوالي

وجـرى تـدريب عـدة فئـات مـن املـوظفني            . القانون قيـد النظـر    
القانونيني وموظفي إنفاذ القانون واهليئة القـضائية بـشأن محايـة           

 .حقوق املرأة واملسائل اجلنسانية

استمرار تقبل املمارسات التقليديـة الـضارة مثـل املمارسـات اخلاصـة             
ــضاء الت   ــشويه األعـ ــل، وتـ ــال   بالترمُّـ ــاث، وزواج األطفـ ــلية لإلنـ ناسـ

 .والزواج القسري رغم احملظورات يف التشريعات

زيارات للدعوة علـى مـستوى الـوطن تقـوم هبـا الـوزيرة املعنيـة                
بشؤون املرأة لالنضمام إىل احملافظني واحلكام التقليديني وسائر        
املوظفني العموميني لدعم تنفيـذ التـشريعات بـشأن املمارسـات         

 .ارة وإيذاء األطفالالتقليدية الض
 الــذي ٢٠٠٣كفالــة االمتثــال الكامــل لقــانون حقــوق الطفــل لعــام   

 سـنة يف مجيـع أحنـاء البلـد،     ١٨حيدد السن األدىن القانوين للـزواج بــ         
وإهناء مجيع أشكال الالمباالة لدى أجهزة إنفاذ القـوانني فيمـا يتعلـق             

ة الــضارة، بتنفيــذ التــشريع القــائم للقــضاء علــى املمارســات التقليديــ  
وتكثيف اجلهـود مـن أجـل وضـع وتنفيـذ خطـة عمـل وطنيـة تـشمل                   

. محــالت إلذكــاء وعــي اجلمهـــور للقــضاء علــى هــذه املمارســـات      
واالضـــطالع هبـــذه اجلهـــود بالتعـــاون مـــع منظمـــات اجملتمـــع املـــدين 
ــدينيني      ــديني وال ــاء التقلي ــسائية والزعم ــة الن واملنظمــات غــري احلكومي

ة الظروف املالئمة للتعجيل بالقـضاء علـى        وسائر اجلهات املعنية لتهيئ   
 .مثل هذه املمارسات وحتقيق االمتثال لالتفاقية

وأنـــشأت الـــشرطة النيجرييـــة مكتبـــاً . زيـــادة الـــوعي مـــستمرة
 .حلقوق اإلنسان يف مجيع مراكز الشرطة داخل االحتاد

انتقال األمراض املنقولـة    . انتشار االجتار باملرأة واستغالل دعارة املرأة     
اإليدز بـسبب   /التصال اجلنسي وتفاقم فريوس نقص املناعة البشرية      با

 .االستغالل اجلنسي

الوكـــاالت الرئيـــسية موجـــودة وســـّجلت جناحـــاً يف التـــصّدي 
 .لالجتار باملرأة

كفالة التنفيذ التام لقانون حظـر االجتـار باألشـخاص وإنفـاذ القـوانني       
ــنة   ــانون اإلدارة الـــصادر سـ ــتراتيجي٢٠٠٣وقـ ــداد اسـ ــاملة  وإعـ ة شـ

ملكافحة االجتار باألشخاص، مبا يف ذلـك الـدعارة ومعاقبـة اجملـرمني،             
وإسداء االستشارات وإعادة تأهيل الضحايا، وبناء القدرات ألولئك        

ــة    ــتمكني االقتـــصادي والتنميـ ــة للـ ــتراتيجية الوطنيـ وضـــع االسـ
مكــررة علــى مــستويات أخــرى مثــل اســتراتيجيات الدولــة       (

ني االقتصادي الـذي تتبعـه      للتمكني االقتصادي والتنمية والتمك   
احلكومة احمللية والتمكني االقتصادي والتنمية يف إقليم العاصمة        
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 جماالت االهتمام الرئيسية والتوصية
 )التقرير القطري اجلامع الذي يضم التقريرين الرابع واخلامس(

 جهود االستجابة للتخفيف من اآلثار
 )التقرير القطري السادس(

وتكثيف التعاون علـى املـستويات      . الضالعني يف مكافحة هذا االجتار    
ان الدولية واإلقليميـة والثنائيـة مـع سـائر بلـدان املنـشأ، والعبـور وبلـد                

وإدخــال تــدابري لتحــسني املقــصد بالنــسبة لألشــخاص املتــاَجر هبــم؛  
ــاجرين    ــرأة للقـــضاء علـــى تعرضـــهن للمتـ ــة للمـ ــة االجتماعيـ احلالـ

 .باألشخاص

االحتادية مع اجتاه السياسة حنو إجراء حتسينات هامـة يف نوعيـة            
حياة النـيجرييني وكـذلك خلـق شـبكات للـسالمة االجتماعيـة             

 .فيما يتعلق بالفئات املستضعفة، وال سيما النساء والشباب

ار املعدالت العالية من األمية بـني النـساء والفتيـات وخـصوصاً       استمر
 .يف املناطق الريفية واخنفاض يف نوعية التعليم

مبادرات جديدة مثل برنامج التغذيـة املدرسـي وحتـسني مرافـق       
اإلصــحاح ضــمن أمــور أخــرى أُطلقــت لزيــادة حــاالت القيــد  

ساسـي  وازداد عدد السنوات فيما يتعلـق بـالتعليم األ        . باملدارس
 .إىل تسع سنوات

كفالة التنفيذ الكامل لسياسة التعلـيم األساسـي للجميـع الـيت أُعلنـت              
 واألهــداف التعليميــة الــواردة يف الــسياسة الوطنيــة     ١٩٩٩يف ســنة 

ــات        ــدويل؛ وضــع أولوي ــع ال ــك دعــم اجملتم ــا يف ذل ــاملرأة، مب ــة ب املعني
ــا يف ذلــك ا     ــساء، مب ــات والن ــيم الفتي ــة لإلجــراءات يف جمــال تعل لتوعي

بأمهية التعليم كحق أساسي مـن حقـوق اإلنـسان واألسـاس لـتمكني              
املــرأة؛ اختــاذ تــدابري مــستهدفة مــع إطــار زمــين حمــدد، وفقــاً للتوصــية   

 بـشأن التـدابري اخلاصـة املؤقتـة، وذلـك لزيـادة معـدل إملـام                 ٢٥العامة  
ــة      ــاطق الريفي ــة، وخــصوصاً يف املن ــالقراءة والكتاب ــساء ب ــات والن الفتي

تكافؤ فرص وصول الفتيات والـشابات إىل مجيـع مـستويات           لضمان  
التعليم، ملنـع الفتيـات مـن التـسرب مـن املدرسـة، وخـصوصاً بـسبب              
احلمل املبكر، وللتغلـب علـى املواقـف التقليديـة الـيت تـشكل عقبـات                
أمام تعليم الفتيـات؛ العمـل علـى تـوفري املـدارس للجميـع، وال سـيما                 

فز لآلبـاء لكـي يرسـلوا الفتيــات إىل    الفتيـات، إلجيـاد مزيـد مـن احلــوا    
املدرســـة ولزيـــادة تعـــيني املعلمـــات املـــؤهالت يف مجيـــع مـــستويات   

 .التعليم

تنــشيط آليــات التنفيــذ وتوســيع نطاقهــا لتــشمل مجيــع واليــات 
 .االحتاد

 
 
 

محلة مكثفـة لزيـادة الـوعي بـشأن أمهيـة تعلـيم الطفلـة تتواصـل                 
 .عرب ربوع البلد

ــشريعات مت  ــة يف   اســتمرار وجــود ت ــة، وأحكــام وممارســات إداري ييزي
سوق العمل؛ وارتفاع معدالت البطالة بني النساء، واستمرار وجـود     
ــة       ــام وعــدم وجــود محاي ــرة يف األجــور يف القطــاعني اخلــاص والع ثغ

 .اجتماعية وافية للمرأة يف القطاع اخلاص

اعَتمــد مــؤمتر العمــل النـــيجريي سياســة جنــسانية هتـــدف إىل      
وحـدث تطـور    . اركة املرأة يف سوق العمل    توجيه وتنشيط مش  

 .هائل يف دخول املرأة يف املناصب القيادية يف القطاع اخلاص
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 جماالت االهتمام الرئيسية والتوصية
 )التقرير القطري اجلامع الذي يضم التقريرين الرابع واخلامس(

 جهود االستجابة للتخفيف من اآلثار
 )التقرير القطري السادس(

 
ــل،      ــوق العمـ ــال يف سـ ــساء والرجـ ــام النـ ــرص أمـ ــافؤ الفـ ــة تكـ كفالـ

ــرة      ــاً للفق ــة وفق ــدابري خاصــة مؤقت ــادة  ١واســتخدام ت ــن امل ــن ٤ م  م
 . الصادرة من اللجنة٢٥االتفاقية ووفقاً للتوصية العامة 

اعتمدت احلكومة االحتادية تدابري لتعزيز إجراءات تعـيني املـرأة          
 .يف وظائف القطاع العام

الوضع املزعزع بالنسبة لصحة املرأة، وعدم كفايـة مرافـق وخـدمات            
 النامجــة عــن الوفيــات النفاســيةوارتفــاع معــدالت . الرعايــة الــصحية

يت تـصيب   األضرار البدنية والذهنيـة الـ     . حاالت اإلجهاض غري اآلمنة   
 .النساء والفتيات بسبب استمرار املمارسات التقليدية الضارة

جرى جتديد مجيع مرافق الرعاية الصحية على املستوى الثالـث          
وتتــضمن ميزانيــة . وجتهيزهــا مبعــدات الرعايــة الــصحية احلديثــة

 اعتمادات إلعـادة جتديـد مراكـز الرعايـة الـصحية            ٢٠٠٦سنة  
 .األولية يف أحناء البلد

ســيما مــا يتعلــق   ص مــوارد كافيــة لتحــسني صــحة املــرأة، وال ختــصي
وزيــادة فــرص حــصول النــساء  .  ووفيــات الُرضــعالوفيــات النفاســيةب

والفتيات على خدمات الرعاية الصحية اليسرية، مبا يف ذلـك الرعايـة            
الصحية اإلجنابية، وزيادة فرص احلصول علـى وسـائل يـسرية لتنظـيم             

نني اإلجهاض على صحة املرأة واتبـاع  وتقييم أثر قوا . النسل للجميع 
ــرأة      ــصحة امل ــسبة ل ــاة بالن ــشمل دورة احلي ــي ي ــج كل ــاة  . هن ــع مراع م

 . بشأن املرأة والصحة٢٤التوصية العامة 

يقدم كثري من الدول اآلن خدمات رعاية صحية جمانية للمـرأة           
يف مرحلة ما قبل الوالدة، مبا يف ذلك الرعاية الطارئة يف بعـض           

 فرص احلصول على خدمات الرعاية فيما بعـد         زيادة. احلاالت
 .اإلجهاض يف البلد

اخنفاض عدد النـساء يف مناصـب الـشؤون الـسياسية والقيـادة وصـنع               
استمرار وجود املواقف النمطية املقولبة واملواقف األبوية الـيت         . القرار

ــادة طبيعــيني وقــد حتــول دون ســعي املــرأة إىل تــويل      تعتــرب الرجــال ق
 .مناصب القيادة

اعتربت تـدابري العمـل التـصحيحي مبثابـة خطـوة صـائبة ملعاجلـة             
.  الثقــايف لنيجرييــا- التباينــات الظــاهرة يف اإلطــار االجتمــاعي 

وهذه التدابري أوصى هبا املـؤمتر الـوطين لإلصـالح الـسياسي يف             
 .٢٠٠٥عام 

ــادة عــدد النــساء يف مناصــب صــنع القــرار يف مجيــع     اختــاذ تــدابري لزي
 بـشأن  ٢٣يع املنـاطق، مـع مراعـاة التوصـية العامـة          املستويات ويف مج  

ــة     ــاة العام ــسياسية واحلي ــاة ال ــرأة يف احلي ــدابري  . وضــع امل اســتخدام الت
ــرة    ــاً للفق ــة، وفق ــادة  ١اخلاصــة املؤقت ــاً  ٤ مــن امل ــة ووفق  مــن االتفاقي

، للنهوض باملرأة إىل مناصب القيادة، مبا يف ذلـك          ٢٥للتوصية العامة   
 وزيادة تـوافر بـرامج التـدريب للمـرأة وتعزيـز            .اخلدمات الدبلوماسية 

محــالت التوعيــة للتأكيــد علــى أمهيــة مــشاركة املــرأة يف صــنع القــرار  
 .على مجيع املستويات

 

قدمت توصيات واسعة النطاق تعي البعـد اجلنـساين إىل املـؤمتر            
ويقــوم بتنفيــذ بعــض التوصــيات  . الــوطين لإلصــالح الــسياسي 

 .نة امليثاق االحتاديحالياً بعض الوكاالت، مثل جل
 

جرى تـشكيل فريـق العمـل املعـين بـاإلجراءات التـصحيحية يف              
 .اجملال اجلنساين
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 جماالت االهتمام الرئيسية والتوصية
 )التقرير القطري اجلامع الذي يضم التقريرين الرابع واخلامس(

 جهود االستجابة للتخفيف من اآلثار
 )التقرير القطري السادس(

االفتقار إىل الرصد والتقييم والبيانات املـصّنفة حـسب اجلـنس بـشأن             
ــائج تــأثري التــدخالت والقــوانني والــسياسات القائمــة اهلادفــة إىل        نت

 .متكني املرأة

 باجلنسني واملصّنفة بسبب إصـالح      زيادة توافر البيانات اخلاصة   
ــل املكتــب        ــن الناحيــة اإلحــصائية، مث ــية م ــات األساس اجلماع

 .الوطين لإلحصاءات
تـدرج يف التقريــر التـايل بيانــات إحــصائية وحتلـيالت مــصنفة حــسب    
اجلنس عن تأثري السياسات اهلادفـة إىل املـساواة بـني اجلنـسني وتنفيـذ            

 .ييز ضد املرأةاتفاقية القضاء على مجيع أشكال التم

قـدمت بيانـات يف التقريـر احلـايل مـستوفاة مبـا اسـتجد، حيثمــا        
 توافرت

ــدون      ــة، وب ــاري امللحــق باالتفاقي ــى الربوتوكــول االختي ــصديق عل الت
 مـن االتفاقيـة   ٢٠ مـن املـادة   ١إبطاء، قبـول التعـديالت علـى الفقـرة        

 .بشأن توقيت اجتماع اللجنة

ــول صــّدقت نيجرييــا علــى صــك دويل واحــد، هــ      و الربوتوك
االختياري امللحـق باتفاقيـة القـضاء علـى مجيـع أشـكال التمييـز          

، ووقّعت وصّدقت على صكني إقليمـيني،       )٢٠٠٤(ضد املرأة   
. مها بروتوكول االحتاد األفريقي بشأن حقوق املرأة يف أفريقيـا         

 .واإلعالن الرمسي املتعلق باملساواة بني اجلنسني يف أفريقيا
 ذكــرت يف التعليقــات اخلتاميــة احلاليــة يف     التــصدي للــشواغل الــيت  

، مبقتـضى املـادة     ٢٠٠٦التقرير الدوري التايل، املقرر تقدميـه يف سـنة          
 . من االتفاقية١٨

 وأُدرجـــت يف ٢٠٠٤التـــصدي بـــشكل أويل مرحَّـــل يف ســـنة 
 .التقرير احلايل تطورات جديدة

إدراج معلومــات يف التقريــر الــدوري التــايل عــن تنفيــذ جوانــب مــن   
 .ملواد ذات الصلة يف االتفاقيةا

التقريــر احلــايل يتــضمن معلومــات حاليــة عــن التقــدم احملــرز يف   
 .عملية التنفيذ

إحداث وعي بنشر التعليقات اخلتامية احلاليـة علـى نطـاق واسـع وال              
سيما بني القائمني باإلدارة احلكوميـة والـسياسيني وسـائر النـيجرييني            

ــشأن اخلطــوات املتخــذة حــىت اآلن و   ــة   ب ــستقبلية الالزم اخلطــوات امل
مواصلة اجلهود لكي تنـشر     . لضمان املساواة القانونية والفعلية للمرأة    

على نطاق واسع، ال سيما بني املنظمات النسائية ومنظمات حقـوق           
اإلنسان، االتفاقية والربوتوكول االختيـاري امللحـق هبـا، والتوصـيات         

 بـيجني والنتـائج     العامة الـصادرة مـن اللجنـة، وإعـالن ومنـهاج عمـل            
اليت أسفرت عنها الدورة االستثنائية الثالثة والعشرين للجمعية العامـة        

املـساواة بـني اجلنـسني والتنميـة والـسالم       : ٢٠٠٠املرأة عام   ”بعنوان  
 .“يف القرن احلادي والعشرين

ــرار        ــى صــناع الق ــى نطــاق واســع عل ــامي يعمــم عل ــر خت تقري
 .الرئيسيني
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 اجلزء الثاين
 ن التقدم احملرز يف تنفيذ اتفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييز ضد املرأةتقرير ع

 
 ١املادة 

 لتمييز ضد املرأةتعريف ا
 اإلطار القانوين ٠-١
  على النحو املبيَّن يف التقارير القطرية السابقة، تصادق نيجرييا وتؤيد تعريـف التمييـز               -١-١

وبالتحديـد، فـإن    . مجيـع أشـكال التمييـز ضـد املـرأة         على النحو الوارد يف اتفاقيـة القـضاء علـى           
 ١٩٩٩من الفصل الرابـع يف دسـتور نيجرييـا لعـام            ) ٣(و  ) ٢(؛ و   )ب(و  ) أ(،  )١ (٤٢البند  

ينص على عدم التمييز ضد أي مواطن على أساس نوع اجلنس أو الـدين أو األصـل العرقـي أو             
 .السن أو ظروف املولد

مـة النيجرييـة هبـذا التعريـف وباألحكـام الدسـتورية،            وللتدليل كذلك على التزام احلكو     
قامــت بــالتوقيع والتــصديق، ويف بعــض احلــاالت إضــفاء الطــابع احمللــي، علــى مجيــع املعاهــدات  
والربامج الدولية ودون اإلقليمية اليت تدعم املبادئ وُمثُل عدم التمييز، والنـهوض حبقـوق املـرأة                 

 عن السعي إىل متكـني املـرأة وتعزيـز املـساواة بـني              ومحايتها باعتبارها من حقوق اإلنسان فضالً     
وهــذه الــصكوك تتطلــب مــن الــدول األعــضاء أن تنــشئ مجيــع اآلليــات الــضرورية     . اجلنــسني

الالزمة للقضاء على التمييز بني اجلنسني، وإضافة إىل ذلك، تأكيد املساواة والكرامة اإلنـسانية              
وهـذا اإلجـراء    . فاء بالتزامات هـذه احلكومـة     جلميع املواطنني بغض النظر عن اجلنس وذلك للو       

الفريد يشري إىل استعداد البلد للوفـاء بتلـك االلتزامـات املكرسـة يف اتفاقيـة القـضاء علـى مجيـع                      
أشكال التمييـز ضـد املـرأة وغريهـا مـن الـصكوك ذات الـصلة، وتظهـر ضـمنياً موافقـة نيجرييـا                        

وتـرد يف   . ارسـات التمييزيـة ضـد املـرأة       على تعريـف التمييـز واسـتعدادها ألن تراجـع مجيـع املم            
 . الصكوك الدولية ودون اإلقليمية ذات الصلة اليت تعزز املُثل الواردة يف اإلعالن١-١اإلطار 

 
 ١-١اإلطار 

 اتفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييز ضد املرأة والربوتوكول االختياري امللحق هبا •
 منهاج عمل بيجني •
 ١٠+ إعالن ريو  •
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 روتوكول االحتاد األفريقي امللحق بامليثاق األفريقي حلقوق املرأة يف أفريقياب •
 اإلعالن الرمسي املتعلق باملساواة بني اجلنسني يف أفريقيا •
  الوطنيةعرباتفاقية األمم املتحدة ملكافحة اجلرمية املنظمة  •
ألطفـال، واملعاقبـة   الربوتوكول املتعلق مبنع وقمـع االجتـار باألشـخاص، وخاصـة النـساء وا              •

  الوطنيةعربعليه، امللحق باتفاقية األمم املتحدة ملكافحة اجلرمية املنظمة 
اتفاقية مناهضة التعذيب وغريه من ضـروب املعاملـة أو العقوبـة القاسـية أو الالإنـسانية أو                   •

 .املهينة
 العهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية •
 .قوق االقتصادية واالجتماعية والثقافيةالعهد الدويل اخلاص باحل •

 
ومن األمهية مالحظة أن امليثاق األفريقي حلقوق اإلنـسان والـشعوب أضـفيت       ٢-١-١

عليه الصفة احمللية من خالل صدور قانون ميثاق االحتـاد األفريقـي حلقـوق اإلنـسان والـشعوب                  
 .٢٠٠٤ام يف قوانني احتاد نيجرييا، ع) ٩الفصل ألف (، )التصديق واإلنفاذ(
 التدابري اإلدارية ٢-١
وزارة العــدل االحتاديــة هــي اجلهــاز الرئيــسي املكلــف بإنــشاء آليــات لــضمان    ١-٢-١

وتــشمل املؤســسات األخــرى . محايــة حقــوق اإلنــسان األساســية وفــرص الوصــول إىل العدالــة 
 التمييـز   إلنفاذ القوانني واملؤسسات التنظيمية اليت تسهم بـشكل مباشـر يف محايـة املـواطنني مـن                

شرطة نيجرييا، واللجنـة الوطنيـة حلقـوق اإلنـسان، وجلنـة إصـالح القـوانني، وجملـس املـساعدة                    
وتعمـل الـوزارة االحتاديـة لـشؤون املـرأة،      . القانونية، والوكالة الوطنية ملنـع االجتـار باألشـخاص     

تـسيري  ومكتب مدونة قواعد السلوك وجلنة امليثاق االحتادي كلها الستكمال جهود احلكومـة ل             
 .نظام سليم إلقامة العدل حبيث يكفل التحرر من التمييز

 التقّدم املسّجل خالل الفترة املشمولة بالتقرير ٣-١
سامهت الظـروف املواتيـة الـيت أوجـدهتا الطبيعـة الدميقراطيـة للنظـام الـسياسي                  ١-٣-١

تيـات للتحـرر   للدولة يف وجود جمتمع مدين ناشط، يشترك يف تعزيز ومحاية احلقوق للنساء والف    
وتشمل اإلجراءات ذات الصلة وضع وتنفيـذ بـرامج وأنـشطة هتـدف           . من مجيع أشكال التمييز   

إىل حتدي اهلياكل والنظم اليت كثرياً ما تلغـي تعريـف عـدم التمييـز وجتـّرد املـرأة مـن إمكانياهتـا                        
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يـضاً يف   وقد كانت األجهزة النسائية علـى املـستوى االحتـادي ناشـطة جـداً أ              . وتعزز التفاوتات 
 .السعي وراء اإلنصاف واملساواة بني اجلنسني

، أنشأت شرطة نيجرييا مكتب حقوق اإلنـسان يف         ٢٠٠٦يونيه  /ويف حزيران  ٢-٣-١
ويتلقى ضباط الشرطة أيضاً تدريباً يف جمال حقـوق اإلنـسان ليتـسىن هلـم               . مجيع مراكز الشرطة  

بغـض النظـر عـن نـوع اجلـنس          الدفاع عن مبـادئ حقـوق اإلنـسان يف تعـامالهتم مـع اجلمهـور                
 .والتأكيد بشكل عملي على مبادئ عدم التمييز

 التدابري القانونية والقضائية ٤-١
ــسمح        ١-٤-١ ــة ت ــراف اجتماعي ــوانني وسياســات وأع ــزال توجــد ق ــا، ال ت يف نيجريي

من قانون العقوبات الـساري     ) د) (١ (٥٥وعلى سبيل املثال، يسمح البند      . بالتمييز ضد املرأة  
ومـع ذلـك فـإن بعـض     . زء الشمايل من نيجرييا للرجل بأن يضرب زوجته بغرض التقومي       يف اجل 

احملــاكم النيجرييــة أظهــرت نوعــاً مــن الــوعي باألبعــاد اجلنــسانية يف القــضايا املعروضــة عليهــا،    
وذلــك نتيجــة حلمــالت التوعيــة املكثفــة والــدعوة والتــدريب يف جمــال حقــوق اإلنــسان والبعــد  

 .حنو املؤسسات االستراتيجية ومن بينها السلطة القضائيةاجلنساين، واملوجهة 
وتبيِّن األحكام القضائية الصادرة من خمتلـف احملـاكم داخـل الـنظم القانونيـة الثالثـة يف          

البلد اجتاهاً حنو العمل الناشط لكي حتذف من النظام التعسف يف الطريقة اليت تعاجل هبـا قـضايا                   
هـا يف احملـاكم االبتدائيـة ُيطعـن فيهـا يف حمـاكم االسـتئناف العليـا،                 فالقضايا اليت ُيفَصل في   . املرأة

حيث يوعز للقضاة بإيالء االهتمام إىل األحكام الدستورية والتزامات نيجرييا مبقتضى القـانون             
 .الدويل يف التصرف إزاء هذه القضايا

لتقرير ومن بـني اإلجنـازات الـشهرية يف هـذا املـضمار أثنـاء الفتـرة املـشمولة بـا                    ٢-٤-١
 :يلي ما
املـرأة يف اختيـار شـريكها، مـع         /احلكم الصادر من حمكمة إسـالمية ويـدعم حـق الفتـاة            -١ 

وقد أخذ هـذا احلكـم يف االعتبـار االمتـهان البـدين للمـرأة فـضالً                 . األمر بفسخ الزواج  
وتبيِّن تفاصيل القـضية الـيت حتمـل    . عن حقيقة أهنا كانت ُتجَبر من البداية على الزواج   

حمكمـة الـشريعة   أن  TRS/SCA/CV/AP/12/GM/2005, Hafsatu Buba's caseرقـم  
 احملكمـة احملليـة العليـا      املوجودة يف واليـة تارابـا تؤيـد احلكـم الـصادر مـن                لالستئناف

وفسخت اقتراهنا بزوجها على أساس أن موافقتها مل ُتلتمس أو حتصل وأن الزواج قـد            
 . تاراباوقد ُنشر يف جالينجو، بوالية. فُرض عليها
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احلكم الصادر من حمكمة القانون العام والـذي فـسخ زواج امـرأة علـى أسـاس العنـف         - ٢ 
وتبـــيِّن تفاصـــيل القـــضية أن القـــضية رقـــم     . وعـــدم وجـــود موافقـــة علـــى الـــزواج    

CVSL/97/2000    أن القـضاة اجلالـسني يف احملكمـة احملليـة العليـا      حسينه بـشري   يف قضية 
 فـسخوا اقتراهنـا بزوجهـا عنـدما اّدعـت أهنـا كانـت تعـاين                 يف موتوم بايو، بوالية تارابا    

 . من امتهان بدين مستمر، باإلضافة إىل أن أمها وعمها أجرباها على الزواج
وحالياً هناك طعن أمام حمكمة االستئناف االحتادية حيث قـدمت سـيدة مـن فونتـوا يف                  -٣ 

لـيت أنكـرت حقهـا      والية كاتسينا ضد حكم صادر من حمكمة االسـتئناف اإلسـالمية ا           
 :وفيما يلي املسائل األساسية للحكم. يف االقتران برجل من اختيارها

أو املطلقـة يف أن تقتـرن       /حق الوالد باعتباره الوكيل يف مواجهة حـق الفتـاة الراشـدة و             )أ( 
 .بزوج من اختيارها

اخلاطـب  صحة اإلجراء الـذي اختذتـه احملكمـة اإلسـالمية االبتدائيـة إلبـرام الـزواج مـع                    )ب( 
 .الذي ختتاره الفتاة

 :وتشمل أسباب الطعن انتهاك ما يلي 
 يف عقد الزواج،) مبقتضى الشريعة اإلسالمية(حقها كمطلقة  • 
ــة املعتقــدات      •  ــز اســتناداً إىل اجلــنس، وحري الدســتور النــيجريي للتحــرر مــن التميي

 الدينية واحلرية الشخصية،
مييز على أساس اجلنس على النحو املكرس يف االلتزامات الدولية لنيجرييا إزاء الت • 

التـصديق  (من قانون امليثاق األفريقـي حلقـوق اإلنـسان والـشعوب            ) ٣ (١٨املادة  
 .، قوانني مجهورية نيجرييا االحتادية٩الفصل ألف ) واإلنفاذ

على حمكمة عليا يف إقليم العاصـمة       ) FCT/CV/178/2002(وهناك قضية معروضة اآلن      - ٤
 :وسعياً وراء محاية حقوق مخس فتيات قاصرات من خالل قرار يتضمن ما يلياالحتادية، 

تأييد صحة الوصية اليت تركهـا والـدهن املتـويف وهـن املنتفعـات باإلضـافة إىل والـدهتن                    )أ( 
 .املتوفاة

إصدار إعالن بأن العرف اخلاص باملرياث يف إغبو حيرم الفتيات اليتيمـات اخلمـس مـن          )ب( 
 والــدهن يعتــرب انتــهاكاً حلقهــن يف التحــرر مــن التمييــز علــى أســاس  املــرياث مــن تركــة

 ١٩٩٩اجلنس على النحو الذي يكفله دستور مجهورية نيجرييا االحتادية الصادر سـنة             
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والتزامات نيجرييا مبقتضى القانون الدويل، وبالتحديد امليثـاق األفريقـي بـشأن حقـوق              
 .اإلنسان والشعوب

اً تنظر فيها حمكمة االسـتئناف العرفيـة يف واليـة بينـو وهـي               وهناك قضية استئناف حالي    - ٥
ناشئة من منح احلضانة يف قضية طالق مبنيـة علـى حالـة إصـابة الزوجـة بفـريوس نقـص املناعـة                  

وتضّمن استئناف الـزوج طعنـاً يف قـرار احملكمـة االبتدائيـة مبـنح إيـن أدوه أنـوه                    . اإليدز/البشرية
إىل رفـض االسـتئناف ألن      ) والدة األطفال (املّدعية عليها   وتسعى  . حضانة األطفال من الزواج   

الطالق كان نوعاً من إساءة تطبيق أحكام العدالة ألنه مبين على أساس حالة إصابتها بفـريوس                
نقــص املناعــة البــشرية وأن إنكــار حــضانتها علــى أســاس حالــة اإلصــابة بفــريوس نقــص املناعــة  

عــرض للتمييــز مبقتــضى دســتور مجهوريــة نيجرييــا  البــشرية ترقــى إىل انتــهاك حقهــا يف عــدم الت 
 والتزامــات نيجرييــا مبقتــضى اإلعالنــات واالتفاقيــات اإلقليميــة  ١٩٩٩االحتاديــة الــصادر ســنة 

 :والدولية التالية
 )قانون التصديق واإلنفاذ(امليثاق األفريقي بشأن حقوق اإلنسان والشعوب  • 
 اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان • 
 ية الدولية للحقوق املدنية والسياسيةاالتفاق • 

وتعَتَبــر املكاســب املتأتيــة مــن هــذه املبــادرات نتــائج للتعــاون الواســع النطــاق والتــرابط   
وتبـذل املنظمـات غـري      . الشبكي للمنظمات غـري احلكوميـة والـسلطة القـضائية يف إقامـة العـدل              

 . االستراتيجي الواعيالتقاضياحلكومية حالياً جهوداً يف جمال 
 التحديات ٣-٤-١

بــالرغم مــن التقــدُّم احملــرز حــىت اآلن يف النــهوض حبــق املــرأة، ال تــزال املــرأة تعــاين مــن  
التمييـز بـسبب بـطء اخلطــى الـيت تـصدر هبــا القـوانني املتعلقـة حبقـوق املــرأة مـن جانـب اجمللــس           

وال تـزال  . التشريعي على خمتلف املستويات وبسبب رداءة آليات التنفيذ يف التشريعات احلاليـة         
املمارسات الثقافية والدينية اليت متيِّز ضد املرأة مترسخة يف البلد ممـا جيعـل تغـيري الـسلوك حتـدياً                    

 .كبرياً أمام عوامل التغيري
 ٢املادة 

 االلتزام بالقضاء على التمييز
 التدابري التشريعية واإلدارية للقضاء على التمييز -٢
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الرابـع واخلـامس،   الـدوريني  امع الـذي يـضم التقريـرين    منذ تقـدمي التقريـر الـدوري اجلـ      ١-٢
ــى املــستوى االحتــادي        ــة عل ــا مبقتــضى االتفاقي ــاء بالتزامــات نيجريي ــذلت جهــود إضــافية للوف ُب
ومستوى الواليات واملستوى احمللي، ولترمجة أحكام اتفاقية القضاء على مجيـع أشـكال التمييـز            

ويتــيح . الفعليــة والعمليــة لــضمان عــدم التمييــز ضــد املــرأة إىل حقيقــة واقعــة ولكفالــة اآلليــات  
إضفاء الطابع احمللي على اتفاقية حقوق الطفل من خالل قانون حقـوق الطفـل وإصـدار قـانون      

االجتار باألشخاص وقـانون اإلنفـاذ واإلدارة، أُطـراً قانونيـة ومؤسـسية لتنفيـذ األحكـام             ) حظر(
 اتفاقيــة القــضاء علــى مجيــع أشــكال   املعاصــرة املنــصوص عليهــا يف اتفاقيــة حقــوق الطفــل ويف  

وهذه تشمل بالتحديـد القـضايا املتعلقـة حبمايـة الطفلـة مـن اإليـذاء والعنـف                  . التمييز ضد املرأة  
وأنشأ البلد ضمنياً إطاراً قانونياً لبعض أحكام اتفاقية القـضاء علـى مجيـع              . واالستغالل والتمييز 

 يف احملـاكم، وخـصوصاً فيمـا يتعلـق حبظـر         أشكال التمييز ضـد املـرأة لكـي يـتم االحتكـام إليهـا             
 .١-٢القضايا املبيَّنة يف اإلطار 

 ١-٢اإلطار 
 جتارة الشوارع والبيع فيها •
 الشحاذة يف الشوارع •
 عمل األطفال واالجتار باألطفال ومجيع أشكال اإليذاء أو العنف •
 النساء/االستقالل اجلنسي للفتيات •
 ل تشويه األعضاء التناسلية لإلناث وزواج األطفالاملمارسات التقليدية الضارة مث •
 احلقوق األساسية للطفلة يف الصحة والتعليم والبقاء واملشاركة •
 حرمان الطفلة من املشاركة •
وتوجد أوجـه تـآزر قويـة وتعـاون بـني جلـنيت جملـس الـشيوخ وجملـس النـواب                      ١-١-٢

رأة يف تعزيز النهوض باملرأة ومحايـة املـرأة         فيما يتعلق بشؤون املرأة والوزارة االحتادية لشؤون امل       
 .واألطفال من مجيع أشكال التمييز

إضافة إىل ذلك فإن جلنيت جملس النـواب والـشيوخ املعنيـتني حبقـوق اإلنـسان مكلفتـان              
بــاقتراح قــوانني واختــاذ تــدابري ممكنــة أخــرى لالنتــصاف مــن آثــار التمييــز اجملحــف مبــا يف ذلــك 

ــة مبقتــضى الدســتور  ضــمان التمتــع الكامــل وا  وتنــاقش جمــالس . لعــادل جبميــع احلقــوق واحلري
 اخلـاص بنـوعي اجلـنس وتكـافؤ     قانونمشروع ال”النواب يف تارابا، وأوغون والغوس حالياً     

وهـو مـشروع قـانون يهـدف إىل أن ُيـدمج بعـض جوانـب اتفاقيـة األمـم املتحـدة           : الفـرص 
سياسة الوطنية بشأن املرأة واملـسائل      بشأن القضاء على مجيع أشكال التمييز ضد املرأة وال        
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 ويهـدف القـانون املقتـرح إىل        .“األخرى املتعلقة هبا، وإضفاء الطابع احمللي عليهـا وتنفيـذها         
ويهدف أيضاً إىل إنشاء جلنة معنيـة بالبعـد اجلنـساين           . ضمان املساواة بني اجلنسني يف الواليات     

اريع قوانني مماثلة أمام جمـالس النـواب        وتكافؤ الفرص يف الواليات املذكورة يف حني توجد مش        
وصــدور هــذه املــشاريع القانونيــة يف شــكل قــانون وإنــشاء  . يف واليــات أخــرى داخــل االحتــاد

وقــد فرضــت حكومــة واليــة . اللجنــة ســوف يكفــل املــساواة يف احلقــوق بــني الرجــال والنــساء
 مـن املدرسـة     كييب حظراً على زواج األطفال يف حني صـدرت قـوانني حتظـر انـسحاب الطفلـة                

 .يف واليات كانو وبورنو ونيجر وغوميب وباوشي
وكان هناك التـزام أكـرب مـن حكومـات الواليـات يف منطقـة اجلنـوب الغـريب ملكافحـة                      

التمييز ضد املرأة على النحو الذي يتبدى يف عدد مـن مـشاريع القـوانني املاثلـة للـصدور والـيت                     
ة إىل مــشروع القــانون املــذكور أعــاله، هنــاك وباإلضــاف. تتعلــق مبختلــف املمارســات التمييزيــة

يف حني هناك مشروع قانون أمـام جملـس         “ مشروع قانون لتعميم مراعاة املنظور اجلنساين     ”
 .“العنف العائلي وسائر املسائل املتصلة به”النواب يف والية الغوس بشأن 

 يف وكتــدابري إضــافية، توجــد لــدى حكومــة واليــة الغــوس جلنــة معنيــة بــشؤون املــرأة   
مكتـب حمـامي املـساعدة    جملس نواب الوالية، يف حني أنشأت كل مـن إيكـييت وواليـة ريفـرز            

، علــى التــوايل حتــت إشــراف وزارات العــدل التابعــة      ومديريــة حقــوق املــواطنني   القــضائية
ويتيح مكتب حمامي املساعدة القضائية خدمات قانونية جماناً للفقـريات وللمعـوزات           . للواليات

 . حقوقهن للخطر أو االنتهاكالاليت تتعرض 
ــاً خاصــاً حبقــوق الطفــل         ــة إيكــييت قانون ــة أخــرى، أصــدرت حكومــة والي ومــن ناحي

وأصدر جملس نواب الوالية تعليماته إىل سلطات احلكومة احمللية إلصدار قوانني فرعيـة يف هـذا                
رعني ، وهـو ينتظـر مـن املـش    “قانون ملكافحة التمييز”وقامت الوالية كذلك بـصياغة   . الصدد
 . تدابري قانونية وإدارية أخرى يف واليات أخرى٢-٢وتوجد يف اإلطار . إصداره
 ٢-٢اإلطار 

، واليــيت انــامربا ٢٠٠٥املمارســات الــسيئة ضــد األرملــة واألرمــل، لــسنة ) حظــر(قــانون  •
 وإيكييت

 ٢٠٠٤لـسنة    ١٠القـانون رقـم     . قانون حلظر العنـف العـائلي ضـد املـرأة وسـوء املعاملـة              •
  حكومة والية كروس ريفرزصدر من

 املعاملة الالإنسانية لألرامل يف والية إيدو) حظر(قانون  •
 ، والية أنامربا٢٠٠٥لسنة املمارسات السيئة ضد األرملة واألرمل، ) حظر(قانون  •
 ، صدر يف والية ريفرز٢٠٠٣ لسنة ٢قانون املمارسات التقليدية املهينة والضارة، رقم  •



CEDAW/C/NGA/6  
 

06-68782 31 
 

 القــضاء علــى مجيــع   االســتيعاب احمللــي التفاقيــة  رز يف ســبيل التقــدم احملــ  ١-١-٢
 أشكال التمييز ضد املرأة   
ــر النظــر يف مــشروع قــانون ال      الســتيعاب احمللــي جيــري حــىت وقــت إعــداد هــذا التقري

مـشروع قـانون مـن أجـل إنفـاذ       ”على مجيع أشكال التمييز ضد املرأة بعنوان        التفاقية القضاء   
لقـضاء علـى مجيـع أشـكال التمييـز ضـد املـرأة يف مجهوريـة نيجرييـا                   لاتفاقية األمـم املتحـدة      

باعتبـار ذلـك مـشروعاً قانونيـاً تنفيـذياً تـصدره            “ ٢٠٠٥ ‐االحتادية ولألغراض املتصلة هبا     
االسـتيعاب احمللـي التفاقيـة القـضاء     ويسترشد نص احلكم الدسـتوري املتعلـق ب     . اجلمعية الوطنية 

 ١٢بالبنـد   أة باعتبارها معاهدة دولية تركز على رفاه املرأة،         على مجيع أشكال التمييز ضد املر     
، ويقـع يف إطـار القائمـة املرافقـة يف الدسـتور والـيت تـنص                 ١٩٩٩من الدستور الـصادر سـنة       
اجلمعيــة الوطنيــة واجملــالس النيابيــة يف الواليــات مطالبــة بإصــدار       /علــى أن اجمللــس االحتــادي  

ويـستتبع هـذا ضـمنياً أن القـانون عنـدما           . لقـوانني الوطنيـة   التشريعات إلنفاذ االتفاقية يف إطار ا     
يصدر على املستوى االحتادي ولكي يصري تشريعاً ُملزماً على املستوى الوطين يف ربوع البلـد،               

 .جيب أن يصدر بأغلبية الثلثني على األقل من مجيع اجملالس النيابية يف الواليات
 ٣-٢اإلطار 

 ٢٠٠٣قانون حقوق الطفل لعام  • 
 يف واليــات ٢٠٠٦ و ٢٠٠٤قــوانني خاصــة حبقــوق الطفــل صــادرة يف الفتــرة مــا بــني     • 

 .راباايكييت، أبيا، ريفرز، تإاراوا، بالتو، أوغون، ص إبوين، نا- إميو -أنامربا 
 )٢٠٠٤(قانون التعليم األساسي للجميع واملسائل األخرى ذات الصلة  • 
 )٢٠٠٣(اإليدز /البشريةالسياسة الوطنية بشأن فريوس نقص املناعة  • 
اإليــدز، /اإلطــار االســتراتيجي الــوطين للعمــل فيمــا يتعلــق بفــريوس نقــص املناعــة البــشرية • 

٢٠٠٩-٢٠٠٥ 
 )٢٠٠٣(اخلطة االستراتيجية الوطنية لضمان سلع الصحة اإلجنابية  • 
لـة  ، بـصيغته املعدّ   ٢٠٠٣االجتار باألشخاص وقانون اإلنفاذ واإلدارة لعـام        ) حظر(قانون   • 

 ٢٠٠٤يف عام 
 )٢٠٠٤(السياسة الوطنية للتعليم  • 
املبــادئ التوجيهيــة الوطنيــة بــشأن مراقبــة أوجــه الــنقص يف املغــذيات الدقيقــة يف نيجرييــا   • 

)٢٠٠٥( 
ــاء احلمــل      •  ــا أثن ــة فيمــا يتعلــق مبكافحــة املالري ــة واالســتراتيجيات الوطني املبــادئ التوجيهي

)٢٠٠٥( 
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 )٢٠٠٥(اكن العمل السياسة الوطنية بشأن أم • 
 ٢٠٠٦-٢٠٠٢الصحة اإلجنابية الوطنية واإلطار واخلطة االستراتيجيتان للفترة  • 
اإلطار واخلطة االسـتراتيجيان الوطنيـان للقـضاء علـى مـرض الناسـور املهبلـي يف نيجرييـا                   • 

)٢٠١٠-٢٠٠٥( 
 كــروس الــصادر مــن حكومــة واليــة ٢قــانون حلظــر زواج الطفلــة وختــان اإلنــاث رقــم   • 

 ٢٠٠٠ لعام ٢ريفرز رقم 
 مـن  ٢٠٠٤ لـسنة  ١٠قانون حظر العنف العائلي ضد املرأة وسوء املعاملة، القانون رقـم    • 

 حكومة والية كروس ريفرز
 قانون حظر املعاملة الالإنسانية لألرامل يف والية إيدو • 
 ، والية أنامربا٢٠٠٥قانون حظر املمارسات السيئة ضد األرملة واألرمل، لسنة  • 
 ، والية ريفرز٢٠٠٣قانون املمارسات التقليدية املهينة والضارة، لسنة  • 
 ، والية ريفرز٢٠٠١ لسنة ٢قانون إلغاء ختان اإلناث، رقم  • 
، واليــة ٢٠٠٥ لــسنة ٢رقــم ) الولــدان واألطفــال واملدرســون(قــانون احلقــوق املدرســية  • 

 ريفرز
 الية ريفرز، و٢٠٠٣ لسنة ٣قانون اخلدمات اإلجنابية، رقم  • 
 ، والية أنامربا٢٠٠٤قانون تقييد جتارة الشوارع، لسنة  • 
 ، والية أنامربا٢٠٠٥قانون احلقوق اإلجنابية للمرأة، لسنة  • 

 
مث شكلت العناصـر النـسائية الناشـطة واملعنيـة بالبعـد اجلنـساين ومنظمـة اجملتمـع املـدين                     

ــاً    ــاملرأة ائتالفـ االئـــتالف الـــوطين املعـــين  ُيعـــرف باســـم واملنظمـــات غـــري احلكوميـــة املعنيـــة بـ
وقــد بــدأ هــؤالء جهــوداً .  حيــث يــضم ممــثلني مــن مجيــع أحنــاء البلــدبــاإلجراءات التــصحيحية

ناشطة لكـسب التأييـد وتوعيـة املـشرعني يف اجلمعيـة الوطنيـة واجلمعيـات التابعـة للواليـات يف                     
ــانون    ــداً للنظــر يف مــشروع الق ــد متهي ــل بإصــدار  ومــن شــأن هــذه املبــ  . أحنــاء البل ادرة أن تعجِّ

 علـى مـستوى الواليـات    اتفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييز ضد املـرأة         مشروع قانون 
 .واحلصول على املوافقة املطلوبة بأغلبية الثلثني يف اجملالس النيابية للواليات

ــة يف إضــفاء الطــابع احمللــي علــى       ــة جزئي وإضــافة إىل مــشروع القــانون، حتققــت حماول
اتفاقيـة القـضاء علـى مجيـع أشـكال التمييـز ضـد املـرأة وذلـك مـن خـالل القـوانني الـيت                          أحكام  

وهناك أيضاً سياسات وأُطر للعمل الـيت تؤكـد احملاولـة اجلزئيـة             . أصدرهتا خمتلف اجملالس النيابية   
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 بعـض هـذه     ٣-٢وتـرد يف اإلطـار      . من نيجرييا إلضفاء الطابع احمللـي علـى االتفاقيـة املـذكورة           
وهذه القوانني والسياسات واُألطر واملبادئ التوجيهية جيري اسـتخدامها         .  والسياسات القوانني

 .الستكمال تنفيذ أحكام اتفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييز ضد املرأة
 مواءمة القوانني املدنية والدينية والعرفية لتأييد املساواة وعدم التمييز ٢-١-٢

. املعقّدة مثل تلك النظم املوجودة يف نيجرييـا مهمـة هائلـة       تعَترب مواءمة النظم القانونية      
وقد شرع املركز الـوطين لتنميـة املـرأة،      . ومع ذلك، ُتبذل جهود حالياً موجَّهة حنو هذا اهلدف        

بالتعــاون مــع الــوزارة االحتاديــة لــشؤون املــرأة، واللجنــة النيجرييــة إلصــالح القــوانني، وجملــس   
منظمــة لوطنيــة حلقــوق اإلنــسان واالحتــاد الــدويل للمحاميــات و  املــساعدة القانونيــة، واللجنــة ا 

 يهــدف إىل جتميــع القــوانني  ٢٠٠٣ مــشروعاً يف ســنة بــدائل النــهوض حبقــوق املــرأة ومحايتــها 
واسُتكمل املشروع املمول من البنك الدويل ومن الصندوق اإلمنائي الـدويل           . التمييزية والعرفية 

 وجـاء املنـشور الـذي ظهـر نتيجـة لـذلك حيمـل            ٢٠٠٥ ومنظمة األمم املتحدة للطفولة يف سنة     
مؤلــف جتميعــي يــضم الدســتور والــنظم واللــوائح القانونيــة علــى املــستوى ”: العنــوان التــايل

 والقـوانني الفرعيـة الـصادرة مـن احلكومـات احملليـة، والقـوانني               الوالياتالوطين ومستوى   
ام الصادرة مـن احملـاكم املتعلقـة        العرفية والقوانني الدينية والسياسات واملمارسات واألحك     

 “٢٠٠٥ ‐بوضع النساء واألطفال، والسارية يف نيجرييا 
ــة املعمــول هبــا يف       ــة الثالث ــُنظم القانوني وتــربز الوثيقــة بكــل وضــوح التناقــضات بــني ال
وهــذا العمــل الفــين يــضع أساســاً التبــاع هنــج مركّــز حلــسم تنــازع القــوانني املتعلقــة    . نيجرييــا

وتشمل النظم القانونية بشأن املرأة اليت جرى فحـصها يف          . املساواة بني اجلنسني  بالتمييز وعدم   
ــازة األراضــي، وُســبل       إطــار املــشروع خمتلــف اجملــاالت مثــل حقــوق امللكيــة، مبــا يف ذلــك حي

 األيلولـة احلصول على القروض االئتمانية والتعلـيم واملـشاركة يف األمـور الـسياسية، والـزواج و               
 .فال فضالً عن قضية العنف العائلي ضمن أمور أخرىوإعالة وحضانة األط

وُيقر املشروع بتعقد حالة حقوق املرأة يف نيجرييا اليت ازدادت سوءاً بـسبب اسـتمرار                
 .األعراف غري الواعية بالبعد اجلنساين والقوانني واملمارسات العرفية السلبية

جلنة معنيـة بإصـالح القـوانني       حتاد  واستناداً إىل الوثيقة اخلتامية، افتتح املّدعي العام لال        
مـشروع قـانون إلغـاء مجيـع أشـكال التمييـز            ”وقامـت اللجنـة بـصياغة       . ضد املرأة  التمييزية

وهـو املعـروض علـى      “ ٢٠٠٦ذات الـصلة، لعـام      األخـرى   ضد املرأة يف نيجرييا واملـسائل       
ــة إلصــداره يف شــكل قــانون    يــسّن ومــن شــأن مــشروع القــانون هــذا عنــدما  . اجلمعيــة الوطني

كقانون أن يـستكمل تنفيـذ كـثري مـن أحكـام اتفاقيـة القـضاء علـى مجيـع أشـكال التمييـز ضـد                 
 .املرأة
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 ٣املادة 
 التدابري املتخذة لضمان النهوض الكامل باملرأة

 التدابري التشريعية واإلدارية وغريها من التدابري لضمان املساواة - ٣
حلقـوق األساسـية علـى قـدم املـساواة،          الستكمال اجلهود إلرساء إطـار قـانوين حيمـي ا          

وتعتــرب الــوزارة االحتاديــة لــشؤون املــرأة هــي اجلهــاز   . عّينــت احلكومــة جهــازاً وطنيــاً للتنــسيق 
وقـد جـرى إنـشاء    . الوطين لتنسيق البعد اجلنساين واملوجـودة علـى أعلـى مـستوى يف احلكومـة              

 الـوزارة يف سـبيل احلـصول        وتعمـل . صورة من هذا اجلهاز يف واليات نيجرييا الست والثالثني        
على التزامـات قطاعيـة إزاء تنفيـذ الـسياسات وعمليـات إرسـاء الطـابع املؤسـسي املطلوبـة مـن                      

وقــد كُلــف . أجــل تعمــيم فعلــي ملراعــاة املنظــور اجلنــساين بــني الــوزارات والــشركاء اآلخــرين  
لـشؤون املـرأة،   املركز الوطين لتنمية املـرأة، وهـو جهـة شـبه حكوميـة ختـضع للـوزارة االحتاديـة          

وحتقيقـاً لـذلك،   . وهو مكلف بتعزيز النهوض بـاملرأة مـن خـالل البحـوث والتـدريب والوثـائق        
وهــو ينــتج بيانــات ومؤشــرات . يستــضيف املركــز قاعــدة البيانــات املعنيــة مبــسائل تنميــة املــرأة 

ــه         ــا في ــوعي اجلــنس مل ــى ن ــة القائمــة عل ــسياسات القطاعي ــر ال ــات تقري ــد عملي اســتراتيجية، تفي
ــا    ا ــهوض هب ــة والن ــرأة النيجريي ــة للم ــصلحة العام ــين     . مل ــب مع ــون يف مكت ــضاً موظف ويوجــد أي

 وزارة تنفيذيـة ووكالـة تعمـل كجهـات تنـسيق بـشأن              ٢٥بالشؤون اجلنسانية يف ما يزيد على       
 .القضايا اجلنسانية داخل قطاعها

 التقدم احملرز ١-٣
ة الوطنيــة للــتمكني   االســتراتيجي٢٠٠٤نفــذت احلكومــة االحتاديــة يف ســنة     ١-١-٣

االقتــصادي والتنميــة، مــع مــسار الــسياسة الــذي يهــدف بــشكل هــام إىل حتــسني نوعيــة حيــاة   
النيجرييني وخلق شـبكات سـالمة اجتماعيـة مـن أجـل الفئـات املستـضعفة، وخـصوصاً النـساء                  

تعـديل  : وتركّز هذه االستراتيجية الوطنية املذكورة على أربع استراتيجيات أساسـية         . والشباب
ــق فــرص العمــل      ــروة وخل ــر، تكــوين الث ــيم، احلــد مــن الفق ــة ضــرورية  . الق وكخطــوة تكميلي

لالســتراتيجية الوطنيــة للــتمكني االقتــصادي والتنميــة، تقــوم حكومــات الواليــات واحلكومــات 
احمللية بإعداد استراتيجية الواليات للتمكني االقتصادي والتنميـة واالسـتراتيجية احملليـة للـتمكني              

 يف امليـدان    التنمية مبا يف ذلك استراتيجية إقليم العاصمة االحتادية للتمكني والتنمية         االقتصادي و 
وتشجع خمتلف أوساط احلكومات أيضاً على إعداد خطط إمنائية متوسطة األجـل            . االقتصادي

وهـذه  . حتدد عالمات هاديـة وغايـات وأهـداف قابلـة للتحقيـق وجـداول زمنيـة وأدلـة للتنفيـذ                   
 اســتراتيجية الواليــات للــتمكني االقتــصادي والتنميــة واالســتراتيجية   اخلطــط ســوف تــستكمل 

الوطنية للتمكني االقتصادي والتنمية وتدرك علـى النحـو الواجـب بـأن احلكومـة احملليـة الفّعالـة         
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تعترب غاية يف األمهية للحد من استغالل املوارد بشكل غري فعال وهـو مـا يعتـرب بـدوره أساسـياً                     
 .تكاملة ومن أجل احلد من وطأة الفقر، وخصوصاً بني النساءمن أجل تنمية ريفية م

ــس  ــساين يف       توي ــاة املنظــور اجلن ــستوى تعمــيم مراع ــى كــل م ــسياسات عل ــذ ال لزم تنفي
ــة   الــسياسية واالقتــصادية وذلــك لتحقيــق احلــد مــن مــستويات الفقــر    -التــدخالت االجتماعي

ساين الـواردة يف هـدف االسـتراتيجية        ولتحقيق العناصر اخلاصة بالبعـد اجلنـ      . والتمييز ضد املرأة  
الوطنية للتمكني االقتصادي والتنمية، أظهرت احلكومة بالتعاون مع شركاء التنمية، تـصميمها            

وتوّجـه  . على حتقيق األهداف اإلمنائية لأللفية وعلى النهوض بالتنمية املستدامة املعنية بالـشعب           
ــات ل     ــتراتيجية الوالي ــادرة اإلصــالح املتأصــلة يف اس ــادرة    مب ــة ومب ــصادي والتنمي ــتمكني االقت ل

ــق       ــة إىل حتقي ــيم العاصــمة االحتادي ــة إلقل ــصادي والتنمي ــتمكني االقت اإلصــالح يف اســتراتيجية ال
األهــداف اإلمنائيــة لأللفيــة، وملراعــاة مــضمون البعــد اجلنــساين والنتيجــة وتــأثري الــسياسات          

 .والربامج
 هـذا التقريـر، اضـطلعت وزارة        وخالل فترة الشهور التسعة اليت سبقت كتابة       ٢-١-٣

 والية يف االحتاد للتـشاور مـع حمـافظي          ٣٦ والية من بني     ٢٠شؤون املرأة بزيارات للدعوة إىل      
، ومنظمـات   الرقبـاء الـساهرين   /اجملـالس التقليديـة   /الواليات وأعضاء اجملالس، واحلكـام البـارزين      

لــشواغل املعنيــة باملــساواة بــني  ويتمثــل اهلــدف يف الــدعوة للقــضايا وا . اجملتمــع املــدين النــسائية 
اجلنــسني وخــصوصاً فيمــا يتعلــق بإصــدار قــوانني حقــوق الطفــل يف شــكل قــانون والزيــادة يف    

 يف ساحة صنع القرار وزيادة ختـصيص املـوارد لقـضايا تنميـة              للمرأة ومتثيلها املشاركة السياسية   
 تعزيــز البيئــة قــد أســفر هــذا عــن و. املــوارد املخصــصة لألطفــال والنــساء، ضــمن أمــور أخــرى 

العملية للوزارات املعنية بـشؤون املـرأة يف الواليـات وزيـادة املخصـصات يف امليزانيـة مـن أجـل                     
 .قضايا تنمية األطفال والنساء

 جـرت توعيـة الكـثري مـن النـساء وتعبئـة       ٢٠٠٦ و ٢٠٠٣ويف الفترة مـا بـني      ٣-١-٣
ن وائـتالف املنظمـات     وكانت مجاعات الدعوة حلقوق اإلنـسا     . جهودهن للدفاع عن حقوقهن   

غري احلكومية النسائية يف طليعة الدعوة لتحسني االستجابة التشريعية واإلداريـة ملـسائل التمييـز               
 .ضد املرأة
ويف املنطقة اجلنوبية الشرقية من البلد حدث حتسُّن ملحوظ يف إشراك املـرأة يف عمليـة                  

خ البلـد جيـري تعـيني نـساء يف     وألول مرة يف تـاري   . صنع القرار على خمتلف مستويات احلكومة     
وعلــى ســبيل املثــال جملــس حكومــة واليــة . “جملــس حكــام تقليــديني”جملــس حكــام تقليــديني 

 .غوي يف اجلزء الشرقي وبعض اجملالس التقليدية يف األجزاء الشمالية من البلدإ
ــادة ســريعة يف       ٤-١-٣ ــا، زي ــشمايل مــن نيجريي ــاك يف اجلــزء ال ــك، هن ــادة علــى ذل زي

احتــاد الــوعي بالنــسبة للمــسلمات تقــوم بــه منظمــات غــري حكوميــة بــارزة مثــل  محــالت خلــق 
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 للمرأة بشأن اخلالفات بني املمارسـات       املرأةوباوباب لنصرة حقوق    رابطات النساء املسلمات    
الثقافية واملعتقدات اإلسالمية وتسعى محالت التوعيـة هـذه إىل اسـترعاء اهتمـام املـسلمات إىل                 

 :احلقائق التالية
 .كفل اإلسالم محاية احلقوق املدنية واالجتماعية واالقتصادية للمرأة املسلمةي • 
تنص الشريعة اإلسالمية على أن املرأة املسلمة هلا شخـصيتها املـستقلة وهـي علـى                 • 

 .قدم املساواة مع الرجل يف االطالع بالواجبات الدينية
 أهنا حرة   كماة على ممتلكاهتا    ُيقر اإلسالم بأن املرأة املسلمة هلا سيطرة كاملة وكلي         • 

 .يف اختيار شريكها وهلا احلق يف أن تطلب الطالق
التقـّدم احملــرز بــشأن تعمـيم مراعــاة املنظــور اجلنـساين يف متابعــة األهــداف اإلمنائيــة     ٢-٣

 لأللفية وبرنامج اإلصالح
سني  من األهداف اإلمنائية لأللفية يف تعزيـز املـساواة بـني اجلنـ             ٣يتمثل اهلدف    ١-٢-٣

ومـع ذلـك يـشار بالتقـدير إىل مركزيـة مـسائل املـساواة بـني اجلنـسني مـن أجـل                       . ومتكني املرأة 
ــة وهتــدف إىل ختــصيص مبلــغ غــري       ــواردة يف األلفي ــة األخــرى ال حتقيــق مجيــع األهــداف اإلمنائي

 : ماليني دوالر من أجل ما يلي٨ أي حوايل نريامقداره بليون مسبوق 
 مراعاة املنظور اجلنساين عرب القطاعاتبناء القدرات بشأن تعميم  • 
إعــداد مؤشــرات لتقيــيم األداء اجلنــساين يف الربجمــة املــستقبلية لألهــداف اإلمنائيــة    • 

 لأللفية
 على مجيع أشكال التمييز ضد املرأةاالستيعاب احمللي التفاقية القضاء تيسري  • 
 اجلنسانيةاستعراض السياسة النسائية القائمة إزاء السياسة الوطنية  • 
 تغيري موقف املركز الوطين لتنمية املرأة • 
 تعبئة أنشطة املرأة من أجل املشاركة السياسية • 
وفيمــا يتعلــق بإصــالحات القطــاع العــام، يقــّدم مكتــب امليزنــة املــساعدة إىل     ٢-٢-٣

الــوزارات واإلدارات والوكــاالت يف إعــداد وتوثيــق اســتراتيجياهتا القطاعيــة املتوســطة األجــل    
، وذلك لتحـسني حلقـة الوصـل بـني إنفـاق احلكومـة االحتاديـة وحتقيـق                  ٢٠٠٩-٢٠٠٧لفترة  ل

ــة واألهــداف  األهــداف  ــة لأللفي ــة  اإلمنائي ــة للــتمكني والتنمي ــواردة يف االســتراتيجية الوطني  يف ال
ــصادي  ــدان االقت ــادرات يف أشــكال ملموســة     . املي ــائق بالتفــصيل املب ــّين الوث ومــن املنتظــر أن تب

 .شاريعللربامج وامل
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امليزانيـة، وهـي جهـة شـبه حكوميـة تابعـة للـوزارة              مستشار إدارة   /وقد دعا املدير العام    
االحتادية للمالية الوزارة االحتادية لشؤون املرأة للمشاركة يف التخطـيط للـربامج القطاعيـة فيمـا                

جـل للفتـرة     قطاعـاً أساسـياً يف إطـار االسـتراتيجيات القطاعيـة احلاليـة املتوسـطة األ                ١٩يتعلق بـ   
، وذلــك لــضمان تعمــيم مراعــاة القــضايا اجلنــسانية بــشكل كامــل، وهــو مــا     ٢٠٠٩-٢٠٠٧

وهتـدف هـذه االسـتراتيجية      . ٢٠٠٩-٢٠٠٧ينعكس ويندرج بصفة خاصـة يف ميزانيـة الفتـرة           
 .إىل خلق وتعزيز الوعي وفهم أطر البعد اجلنساين وأهدافه على املستوى القطاعي

 االحتادي نظامها األساسي التمكـيين      الطابعضت جلنة   زيادة على ذلك، استعر    ٣-٢-٣
 بتكـافؤ الفـرص يف      التمتـع وهذا من شأنه أن ميكن املـرأة        . لتبيان العناصر املعنية بالبعد اجلنساين    

 .الوظائف وفرص التعيني مع نظرائها الذكور يف املؤسسات والوكاالت احلكومية
ــاً القطاعــات ينــدرج تعمــيم مراعــاة املنظــور اجلنــساين يف خمتلــف      حتقيقــاً لطابعــه  حالي
 . الوارد أدناه١-٣وينعكس التقدم احملرز يف عملية إدراج البعد اجلنساين يف اجلدول . الشامل

 ٢٠٠٦ تعميم مراعاة املنظور اجلنساين يف نيجرييا يف سنة ١-٣اجلدول 
مناهج عمل إلدراج املنظور     القطاع

 اجلنساين
 أفضل املمارسات التقدم احملرز

 السياسة الوطنية للصحة • حةالص
 برنامج األمومة السليمة •
  املالرياتراجع •
االســـــــتراتيجية الوطنيـــــــة  •

للـــــــتمكني االقتـــــــصادي 
 والتنمية

املـــــرأة يف جمـــــال التنميـــــة  •
 الصحية

خطـــة العمـــل يف حـــاالت  •
الطوارئ املتعلقـة بفـريوس     
نقـــــــــــــــص املناعـــــــــــــــة 

 اإليدز/البشرية
إنشاء جلنـة العمـل الـوطين        •

  باإليدزاملعنية
تشريعات ملكافحة تـشويه     •

موظـــــــــف يف مكتـــــــــب  •
الــشؤون اجلنــسانية حيظــى  
مبزيــــد مــــن الــــدعم مــــن  

 اإلدارة
البــــدء يف تفــــصيل بعــــض  •

 البيانات
ــضايا     • ــن قـ ــد مـ ــراز مزيـ إبـ

املــرأة والبعــد اجلنــساين يف  
 مكان الصدارة

 

التعــــاون مــــع وكــــاالت    •
الــوزارة االحتاديــة (أخــرى 

لــــشؤون املــــرأة واللجنــــة 
الوطنيــــــــــة للتخطــــــــــيط 
واجلمعيــــــــات الوطنيــــــــة 

 جمــالس الواليــات النيابيــةو
ــة ــركاء التنميـــــ يف ) وشـــــ

ــضايا   ــة بعــــض القــ معاجلــ
الصحية للمرأة فـضالً عـن      
بعــض القــضايا اجلنــسانية   
ــشويه األعــضاء    مبــا فيهــا ت
التناســــــــــلية لإلنـــــــــــاث  

 .ت النفاسيةالوفياو
ــالس   • ــرأة يف جمـــ إدراج املـــ

ــة   ــوير أجنحـــــــــــ تطـــــــــــ
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 األعضاء التناسلية لإلناث
ــصحة    • ــة لل ــسياسة الوطني ال

 اإلجنابية للمراهقات
 

ــشفيات  يف إدارة املستـــــــــ
 مراكز الصحة األّولية

 

االســـــــتراتيجية الوطنيـــــــة  • الزراعة
للـــــــتمكني االقتـــــــصادي 

 والتنمية
 املرأة يف جمال الزراعة •
ــين    • ــسائي املع ــصندوق الن ال

 بالتمكني االقتصادي
 السياسة اخلاصة باملياه •
 ية والتغذيةسياسة األغذ •
الــــسياسة بــــشأن التغذيــــة  •

ــذائي لألســـر    ــن الغـ واألمـ
 املعيشية

 

موظـــــــــف يف مكتـــــــــب  •
، الــــــــشؤون اجلنــــــــسانية

ومـــسؤول تنـــسيق معـــين   
بالبعد اجلنـساين مـن أجـل       
األمن الغذائي يعمالن معاً

 

بــــرامج خمصــــصة للمــــرأة   •
مفيـــدة لبنـــاء ثقـــة املـــرأة    
بنفــــسها وقــــدراهتا علــــى  
ــؤثر علــى    ــرارات ت اختــاذ ق

 ها يف جمال الزراعةدور
 

 التعليم األساسي للجميع • التعليم
قيـــــد اإلعـــــداد سياســـــة    •

ــالتعليم   جنـــسانية تتعلـــق بـ
 األساسي للجميع

 مشروع تعليم الفتيات •
برنـــــامج معـــــين بأطفـــــال  •

 الشوارع
برنامج لفئات خاصـة مـن       •

بينـــها الـــشعوب البدويـــة   
ــوظيفي للمــرأة   ــيم ال والتعل

 الريفية
وطنيـــــــة االســـــــتراتيجية ال •

للـــــــتمكني االقتـــــــصادي 
 والتنمية

ــشؤون   • ــى الــ ــدريب علــ تــ
ــارة   اجلنــسانية جملموعــة خمت

 من موظفي اإلدارة
تـــــوافر بعـــــض البيانـــــات  •

 املفّصلة
وحــدة ”تــدريب مــوظفي  •

على تعميم مراعاة    “ املرأة
 املنظور اجلنساين

 

 تــــدريب مــــوظفي اإلدارة •
علـــــى قـــــضايا الـــــشؤون  
اجلنسانية يف جمال التنميـة؛     
ــربة    ــن خـــ ــتفادة مـــ االســـ
ــدة    ــم املتحــ ــة األمــ منظمــ
ــوارد إدارة   ــة ومـــ للطفولـــ
ــة    ــة التابعــ ــة الدوليــ التنميــ
للمملكة املتحدة من أجل    
ــات؛    ــيم الفتي ــشروع تعل م
تــشجيع مــشاركة اإلنــاث 
بتــوفري كليــة تقنيــة للمــرأة  

 يف غوساو
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برامج الكتساب املهارات    •
 معنية بالنساء والشباب

 
 :ياهإمدادات امل • التنمية الريفية

تقّر السياسة املتعلقة بامليـاه      
باالحتياجــــــات اخلاصــــــة 

ــة  . للمــرأة مــضخات يدوي
مثبتــة يف بعــض اجملتمعــات 
احملليـــــة الريفيـــــة مرحيـــــة   

 الستعمال املرأة
 

االحتياجـــــات اجلنـــــسانية  •
 العملية للمرأة قيد املعاجلة

 

ــود   • ــتعراض وجـ ــد االسـ قيـ
سياســــة وطنيــــة متعلقــــة   
بامليــــــــاه لتعزيــــــــز إدراج 

 يا اجلنسانيةالقضا
 

 :كهربة الريف • 
ــستوى    ــد علـــى املـ ال توجـ

االحتــادي واليــة واضــحة   
  لكهربة الريفمسندة

 

  

حتليـل النتـائج   : تعميم مراعاة املنظـور اجلنـساين والتحـديات أمـام املـساواة بـني اجلنـسني يف نيجرييـا          :املصدر
 ).منظمة بدائل النهوض حبقوق املرأة ومحايتها(

 
 رز بشأن التصدي للعنف ضد املرأةالتقدم احمل ٣-٣
 التدابري اإلدارية والقانونية ١-٣-٣

 وهي تتحقـق  يف الفترة ما بني تقرير اإلبالغ السابق والوقت احلاضر، بدأت احلكومة،             
من مستوى العنف القائم على أساس نوع اجلنس يف البلد، يف بذل جهود ملموسـة للحـد مـن                   

. نس يف البلد من خالل استعمال إطار قـانوين شـامل  شدة العنف املرتكب على أساس نوع اجل  
قـانون بـشأن القـضاء علـى العنـف يف           مـشروع   ”وهلذه الغاية، أجنزت وزارة العدل االحتادية       

ويبـيِّن مـشروع    .  كمـشروع قـانون تنفيـذي إلصـداره يف شـكل قـانون             “٢٠٠٦اجملتمع لعام   
حتـدد العنـف ضـد النـساء والفتيـات      القانون هذا التزامات نيجرييا الدولية وتوجد به عدة بنـود         

 .وحتظر هذه األعمال يف اجملتمع
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اجلهود املبذولة للقضاء على ممارسات الترّمـل وزواج األطفـال وتـشويه األعـضاء                ٤-٣
 التناسلية لإلناث

يف حماولــة لــدعم خمتلــف جوانــب القــانون االحتــادي املقَتــرح، أصــدرت بعــض  ١-٤-٣
تشريعات حلظر انتـهاك حقـوق املـرأة ومعاقبـة مـرتكيب العنـف              مؤخراً  للواليات   اجملالس النيابية 

 .يدووإريفرز، أنامربا أوغون، اكييت، أنامربا : وخصوصاً يف الواليات التالية
وتتضمن مّدونات القـوانني اجلنائيـة والعقوبـات يف خمتلـف الواليـات نـصوصاً                ٢-٤-٣

ات؛ وإمهـال رعايـة األطفـال،     حتظر وتعاِقب على اغتصاب اإلناث، مبا يف ذلك الفتيات الصغري         
؛ ١٦ و ١٣وخــصوصاً فيمــا يتعلــق بالــضروريات؛ وجــرائم هتــك عــرض األطفــال دون ســن    

 . معاملة غري الئقةالفتيان والفتياتفضالً عن االستغالل ومعاملة 
وكانت محالت تنوير اجلمهور واحلمالت اإلعالمية هتـدف إىل توعيـة عامـة اجلمهـور                
 تشكل األساس وراء عزم احلكومة مكافحة مجيع حوادث إيـذاء            حقوق الطفل  قانونبأحكام  

 .األطفال واستغالهلم
 يتــضّمن أحكامــاً حمــددة بــشأن مجيــع   ٢٠٠٣قــانون حقــوق الطفــل، لعــام   ٣-٤-٣

ــهاكها    ــاً النت ــة الطفــل ويــضع جــزاءات مالئمــة عقاب  الــسلطةوجــدير بالــذكر أن . قــضايا محاي
 ومـن مث مـن الـصعب مواصـلة          .اسـتقالهلا ونزاهتـها   إعادة تنظيمها هبدف تعزيز     تشهد  القضائية  

ومـع ذلـك    . اإلجراءات القانونية ضد منتهكي حقوق الطفل بسبب أوجه الضعف يف القـوانني           
 الـيت صـدرت مـؤخراً علـى     مكافحـة االجتـار   وقـوانني   قـوانني حقـوق الطفـل     /قـانون هناك مـع    

يــة للتــصدي حلــاالت   املــستوى االحتــادي ومــستوى الواليــات، قــدر واٍف مــن القــوة القانون      
 .االعتداء على األطفال واستغالهلم وخصوصاً فيما يتعلق بالطفلة

 يف تعزيــز احلالــة بتــوفري عقوبــات أشــد لالســتغالل الطفــلحقــوق قــانون وقــد ســاهم  
الـسجن  ب، اللذين ينصان على عقوبـة   ٣٢ و   ٣١البندين  اجلنسي لألطفال وخصوصاً مبقتضى     

ــاحلبس   ــاة وب ــوايل، الرتكــاب اجلمــاع اجلنــسي   ســنة علــى ا١٤مــدى احلي  مــع طفــل  احلــراملت
وختــضع الفتيــات يف دور اإلقامــة الداخليــة . وأشــكال أخــرى مــن االســتغالل اجلنــسي واإليــذاء

عــادة لرعايــة مــشرفات مــدّربات، وُتبــذل اآلن جهــود واعيــة لــضمان معاجلــة القــضايا املتعلقــة   
 .باملسائل اخلاصة للفتيات من خالل معلمات فقط

بـاليوم املعـين    االحتفـال  ٢٠٠٤قد بدأت وزارة الـصحة االحتاديـة منـذ عـام        و ٤-٤-٣
ويف سـنة   . فربايـر / يف اليـوم الـسادس مـن شـهر شـباط           تشويه األعـضاء التناسـلية لإلنـاث      مبنع  

بيـوم   واالحتفـال    باليوم الدويل لسياسة عدم التهاون مطلقـاً       ُنظمت برامج لالحتفال     ٢٠٠٥
 ١٢٠وتـضّمنت جمموعـات األنـشطة تـدريب حـوايل            .إلناث تشويه األعضاء التناسلية ل    منع
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ــامج املعــين    لل اًمرشــد ــع وإدارة الربن ــشأن إدمــاج من ــع تمــريض ب ــشويه األعــضاء  مبن التناســلية بت
 -مـوظفي الـصحة احملليـة    /ممرضات الصحة العامـة   /القبالة/يف املناهج املدرسية للتمريض   لإلناث  

جلنوب الغريب، والـشمال الـشرقي، واجلنـوب      اجلنوب الشرقي، وا  : يف أربع مناطق صحية وهي    
 . اجلنويب-

 . تدخالت أخرى١-٣ويتضمن اإلطار  
 ١-٣اإلطار 

 اجتماع وزاري مشترك إلحاطة إعالمية بشأن تشويه األعضاء التناسلية لإلناث • 
 ندوة ملعلمات املدارس الثانوية والصحفيني بشأن تشويه األعضاء التناسلية لإلناث • 
والقـــــادة الـــــساهرين  الرقبـــــاءعيـــــة للمـــــشّرعني ومقـــــرري الـــــسياسات وزيـــــارات تو • 

 الدينيني والرائدات يف سوق العمل إلجياد الوعي والتغيري يف السلوك/التقليديني
 إنتاج وتوزيع مواد املعلومات والتعليم واالتصال • 
 املطبوعة اإللكترونية ووسائط اإلعالممناقشات املائدة املستديرة بشأن  • 
 
 

ذه األنـشطة أوجـدت مـستوى متزايـداً مـن الـوعي العـام علـى مـستوى الدولـة، يف                      وه 
كـييت،  إ، وأوغـون، وأونـدو، و     لتـا حني أصدرت حـوايل إحـدى عـشرة واليـة تـشمل إيـدو، ود              

، وأويـو تـشريعات حتظـر تـشويه األعــضاء     إيبــوينوأوسـون، وكـروس ريفـرز، بايلـسا، ريفـرز،      
 .التناسلية لإلناث

 إىل -نــوفمرب / تــشرين الثــاين٢٥مــن ( يومــاً ١٦ ملــدةالــسنوي ويف االحتفــال  ٥-٤-٣
 يف تـشرين  بسياسة عـدم التـهاون مطلقـاً إزاء العنـف ضـد املـرأة       ) ديسمرب/ كانون األول  ١٠

، نظمت الـوزارة االحتاديـة لـشؤون املـرأة برناجمـاً            ٢٠٠٥نوفمرب  / تشرين الثاين  -أكتوبر  /األول
ضباط الشرطة بشأن قـضايا العنـف ضـد املـرأة واحلاجـة              ضابطاً من    ٥٠تدريبياً للتوعية حلوايل    

إىل تغيري وجهة النظر بأن العنـف العـائلي بالـذات لـيس قـضية عائليـة بـل هـو انتـهاك للحقـوق                         
 . فرض جزاءاتيستلزمو

 لتوعيــة ٢٠٠٥أكتــوبر /وُنظــم منتــدى إعالمــي مدتــه يــوم واحــد يف تــشرين األول       
 .عنف ضد املرأة كجزء من فعاليات االحتفالالصحافة والتماس دعمها يف احلملة بشأن ال
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 أمـاكن إيـواء  زيادة على ذلك، تقوم الوزارة االحتادية لشؤون املرأة بـالتخطيط إلنـشاء              
 وتيـسري ُسـبل حـصوهلن علـى         االستـشارات لضحايا العنـف مـن اإلنـاث، وتقـدمي اإلرشـادات و           

نــساء الــاليت انتــهكت ال/وســوف يــوفر املــأوى اخلــدمات الــصحية األساســية للفتيــات . العدالــة
 .حقوقهن

 إسهامات منظمات اجملتمع املدين ٥-٣
كانت مكافحة العنف ضد املرأة هي حمور التركيز لدى الوكـاالت احلكوميـة        ١-٥-٣

وقد ُشكل ائـتالف يـضم ائـتالف الـدعوة التـشريعية بـشأن العنـف ضـد                  . والدعاة حلقوق املرأة  
حتاد للدعوة لـسن قـوانني وإعـداد بـرامج يف           املرأة وهو يعمل بشكل ناشط يف مجيع واليات اال        

 .سبيل القضاء على العنف ضد املرأة يف نيجرييا
، وضــعه أعــضاء االئــتالف كــأداة ٢٠٠٣القــانون اخلــاص بــالعنف ضــد املــرأة لعــام  

تشريعية للتصدي ملشكلة العنف ضد املرأة يف نيجرييا وقد ُعرض علـى اجلمعيـة الوطنيـة وُنـشر                 
ومـع ذلـك يتعـّين معـاودة العمليـة ذلـك ألن             . ٢٠٠٣مـايو   /الوطنيـة يف أيـار    يف اجلريدة الرمسية    

 .القانون مل يصدر أثناء الدورة التشريعية املاضية
وخــالل الفتــرة املــشمولة بــالتقرير، جــرى تعمــيم مــشروع القــانون مــن خــالل أعــضاء  

فر عـن    دورات لتثقيف اجلمهور بشأن مشروع القـانون، وهـو مـا أسـ             االئتالف الذين يعقدون  
تنقيح ومواءمة أحكام مشروع القانون من خالل جلنة مشتركة تابعة لالئتالف، وجلنـة شـؤون            

 .املرأة التابعة جمللس النواب، وممثلني من السلطة القضائية واللجنة الوطنية حلقوق اإلنسان
وقام أعضاء االئتالف الذي يضم ائتالف الدعوى التـشريعية بـشأن العنـف ضـد املـرأة           
اجحة للتوعية بـشأن مـشروع القـانون يف مجيـع املنـاطق اجليوبوليتيكيـة الـست يف البلـد                    حبملة ن 

 باعتبــاره قانونــاً مــن قــوانني  بــشأن العنــف ضــد املــرأة وأصــدرت واليــة إيبــوين فعــالً القــانون  
 .الوالية

وتقـــف منظمـــات غـــري حكوميـــة بـــارزة وبعـــض أعـــضاء ائـــتالف الـــدعوى    ٢-٥-٣
أة يف البلد يف طليعة النهوض مبجتمع دميقراطي خيلو من العنـف            التشريعية بشأن العنف ضد املر    

. واإليــذاء حيــث يعَتــرف حبقــوق اإلنــسان للنــساء والفتيــات يف القــانون ويف املمارســة العمليــة  
 . برامج أخرى جرى تنفيذها٢-٣وترد يف اإلطار 
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 ٢-٣اإلطار 
أة مبا يف ذلـك تقـدمي االستـشارات         مكاتب قانونية لتوفري املعونة القانونية امليسورة للمر       إنشاء 

 والتمثيــل يف احملــاكم التقاضــيوالوســاطة وســائر الوســائل البديلــة حلــسم الرتاعــات أو مــن خــالل 
 القانونية؛

 احلقــوق اإلجنابيــة والتوعيــة الــصحية لألمهــات يف املنــاهج الدراســية هبــدف زيــادة    اســتعمال 
  اإلجنابية للنساء والفتيات؛الوعي وفهم القضايا الصحية اخلاصة باألمهات واحلقوق

ــوفري  ــن        ت ــسي م ــائلي والعنــف اجلن ــضحايا العنــف الع ــة ل ــة اجملاني ــة الطبي ــواء والرعاي  دور اإلي
 اإلناث؛

 وتدريب اجلهات شبه القانونية على حقوق املرأة واحلاجة إىل تعزيز ومحايـة              اجملتمعية التوعية 
  مجيع أشكال التمييز ضد املرأة؛هذه احلقوق على النحو الذي تكفله اتفاقية القضاء على

 اتفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييز ضد املرأة إىل خمتلف اللغـات النيجرييـة ونـشر                 ترمجة 
 كتّيبات ومواد خاصة باإلعالم والتعليم واالتصال تبيِّن ضرورة وقف العنف والتمييز ضد املرأة؛

ت حظــر انقطــاع الفتيــات  للفتيــات الــصغريات، ويف بعــض الواليــااجملــاينالتعلــيم 
 . زواج األطفاللردععن املدارس ومحالت التنوير 

 
 )٢٠٠٥( العنف حاالت مستوى التدخل يف ٢-٣اجلدول 

 عدد احلاالت  طبيعة احلالة
 ٦٨ احلرمان من الوراثة
 ٥ االعتداء اجلنسي

 ٢٦ االعتداء
 ٦ الطالق

 ٥٠ صراع عائلي
 ٨ التحرش

 ١٥ إعالة األسرة
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 )٢٠٠٥( العنف حاالت مستوى التدخل يف ٢-٣اجلدول 
 ٧ ألطفال وإمهاهلمإيذاء ا

 ٧ احلمل غري املخطط له
 ٢٧ أشكال أخرى من العنف

 ٢١٤ اجملموع
 .تقرير الرابطة التعاونية للمساعدات النسائية: املصدر

 
 االت بشأن العنف ضد املرأةاحلوضع  ٦-٣

ما زال مستوى حاالت العنـف املبلّـغ عنـها يف البلـد يعتـرب منخفـضاً جـداً، مقارنـة مبـا                        
 -وال يبلّغ بشكل كامل عـن حـاالت العنـف بـسبب االعتقـادات االجتماعيـة          . دوثهيتصور ح 

. الثقافية، اليت تسمح بالسرية وتعترب أن املسائل العائليـة ال ينبغـي معاجلتـها خـارج إطـار املـرتل                   
وهناك أسـباب أخـرى وهـي إلـصاق الوصـم املـرتبط حبـاالت اإلبـالغ مثـل االغتـصاب وزواج               

ونتيجة لذلك، فإن األرقـام الدقيقـة ألحـداث العنـف والقـضايا             . عتداءاتاحملارم وغريها من اال   
ومـع ذلـك، يوجـد      . اليت ُنظرت أمام احملاكم ال ميكن التأكد منها حىت وقت كتابة هذا التقرير            

لدى بعض املنظمات غري احلكومية مكاتب قانونية وظيفية لتوفري العون القانوين اجملـاين للنـساء               
ــيهن يف جمــال حقــوق اإلنــسان  وللــشابات الــاليت يــس  ــة يف شــكل   . اء إل ــة القانوني وتقــّدم املعون

الـدعاوى  استشارات ووسـاطة وغريهـا مـن اخليـارات البديلـة حلـسم الرتاعـات، أو مـن خـالل                     
 حالــة جــرت ٢١٤وجــود ) أ (٢-٣ويــبني اجلــدول . قانونيــةالاكم احملــ والتمثيــل يف القــضائية

نتــصاف مــن انتــهاكات حقــوق اإلنــسان لــديهن يف أحنــاء معاجلتــها بالنيابــة عــن املــرأة ســعياً لال
 .البلد
 شبكة مكافحة االجتار باألطفال يف نيجرييا ٧-٣
كــان قيــد التنفيــذ خــالل الفتــرة املــشمولة بــالتقرير الربنــامج الــذي يرمــي إىل     ١-٧-٣

 مكافحة االجتار باألطفال يف نيجرييا، وهو يعترب جزءاً من مـشروع مكافحـة االجتـار باألطفـال         
مبقتضى برنامج التعاون املشترك بني منظمة األمم املتحدة للطفولة واحلكومة االحتادية لنيجرييـا             

 .٢٠٠٧-٢٠٠٢للفترة 
ــذين تعرضــوا       ــشاء مركــزين عــابرين لألطفــال ال ــامج يف دعــم إن وتتمثــل أهــداف الربن

يـة املالئمـة    بـوم وهتـدف الـربامج إىل إجيـاد الظـروف الوقائ           يلالجتار هبم يف والييت كـانو وأكـوا إ        
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الــيت تــسودها الــسالمة واملــأوى واألمــن والغــذاء واملالبــس واخلــدمات الــصحية وأنــشطة إدرار  
وميـّول املـشروع إلنـشاء آليـة عمليـة للمـوظفني املـدّربني              . الدخول لضحايا االجتار باألشخاص   

ل وللقــائمني بالرعايــة يف تــوفري خــدمات قياســية لــضحايا االجتــار باألشــخاص، وإعــادة التأهيــ   
ــرد يف اإلطــار  . مشــل األســر مجــع وإعــادة  ــا بــني   ٣-٣وت ــرة م ــائج املنجــزة يف الفت  ٢٠٠٥ النت

 .٢٠٠٦و
 أنشئت أفرقة عاملة وشبكات ملكافحة االجتـار باألطفـال يف           ،زيادة على ذلك   ٢-٧-٣

وعملت الشبكات املنشأة على مستوى الوالية ومـستويات املنـاطق          . أربع مناطق داخل االحتاد   
تعاون بني أجهـزة إنفـاذ القـوانني واملنظمـات غـري احلكوميـة واملنظمـات اجملتمعيـة          على توطيد ال  

القاعدة ووزارات الواليات بشأن اإلبالغ عن األحداث واإلنقـاذ واإلعـادة إىل الـوطن وإعـادة              
 .إدماج ضحايا االجتار الداخلي واخلارجي

 ٣-٣اإلطار 
يا االســتغالل واإليــذاء أنــشئت يف أمــاكن إيــواء عنــد نقــاط املــرور العــابر لألطفــال ضــحا • 

بـــوم، مبـــا يعـــزز تـــوافر اخلـــدمات املرحيـــة لألطفـــال؛ وإســـداء  إي-واليـــيت كـــانو وأكـــوا 
، والدعم النفساين، وإعادة التأهيل والدعم إلعادة اإلدمـاج ألسـر الـضحايا             االستشارات

 .والقائمني بتوفري الرعاية
ــدخول وُوضــع نظــام لتقــد    •  ــضحايا  ومت شــراء معــدات إلدرار ال ــصغرية ل ــات ال مي االئتمان

 .االجتار وأسرهم يف واليات مستهدفة
ــة       •  ــة الالزم ــة واملهني ــة والتعليمي ــواد الترفيهي ــا املعلومــات وامل ومت شــراء معــدات تكنولوجي

 .للمراكز
 يف نيجرييـا    واليات التـوطن   والية من    ٢٢وأنشئ على املستوى الوطين ودون الوطين يف         • 

 باألطفـال تـضم وكـاالت ووزارات حكوميـة خمتـصة، ووحـدات              شبكة ملكافحة االجتـار   
وتــأثري ذلــك هــو زيــادة الــوعي،  . إلنفــاذ القــوانني، واجملتمــع املــدين والقيــادات اجملتمعيــة  

 .واإلنقاذ وإعادة التأهيل وإعادة إدماج ضحايا االجتار باألطفال يف هذه الواليات
ــة حلظــر االجتــار باألشــخاص،      •  ــة الوطني ــدرات الوكال ــو   ق ــوانني، موظف ــاذ الق ــزة إنف أجه

 القـضائية املوجـودة يف قـانون مكافحـة االجتـار باألشـخاص              الـسلطة الرعاية االجتماعية و  
ســيما يف منــاطق التقــصي واملالحقــة القــضائية وإعــادة تأهيــل الــضحايا مــع مــوظفي    وال

 بـشكل روتـيين مراقبـة حـاالت     خّولـوا الوكالة الوطنيـة حلظـر االجتـار باألشـخاص الـذين         
 .االجتار باألطفال واإلبالغ عنها

ــر      •  ــا وصــدر تقري ــائق املوجــودة بــشأن االجتــار باألطفــال يف نيجريي جــرى اســتعراض الوث
 .التصدي القطري بشأن االجتار باألطفال يف نيجرييا’
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ويتقاسم أعضاء الشبكة بشكل روتيين املعلومات حـول طـرق االجتـار، وذلـك لتعزيـز                 
وهذا يتم عن طريق التفـاعالت املنتظمـة بـني األعـضاء،          . القضائيةجهود التحقيقات واملالحقة    

واالجتماعات الـشهرية لألفرقـة العاملـة التابعـة للواليـات، واجتماعـات األفرقـة العاملـة التابعـة                   
وإضافة إىل ذلـك، تقـوم الـوزارات املعنيـة بـشؤون املـرأة واملنظمـات             . للمناطق كل ثالثة أشهر   

أعمــال اإلعــادة إىل الــوطن وإعــادة تأهيــل الــضحايا بالتعــاون مــع   غــري احلكوميــة اآلن بتنــسيق 
ومن مث يتم اآلن حتويل ضحايا االجتـار مـن االحتجـاز لـدى الـشرطة إىل                 . أجهزة إنقاذ القوانني  

 .مراكز حمّسنة إلعادة التأهيل
 

 ة االجتار باألطفال يف املناطق خريطة مجهورية نيجرييا االحتادية تبيِّن وجود األفرقة العاملة املعنية مبكافح١-٣الشكل 
 

Rivers

Ekiti Osun 

Lagos 
Ogun 

Oyo 

Delta

Bayelsa

Ondo 
Edo

Kogi

Sokoto

Niger

Kwara 

Kebbi 

Kaduna
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Adamawa

AbiaImo
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 واليات أوغون والغوس وأوندو )١املنطقة ( 
 واليتا ايدو ودلتا )٢املنطقة ( 
 يبوم وإيبوين وإميو وأبيا إ- واكوا رزفيواليات ريفرز وكروس ر )٣املنطقة ( 
 غاوا ويويب وسوكوتو وكانو وكاتسينا وبورنوواليات نيجر وكوارا وناصاراوا وبينو وجي )٤املنطقة ( 

 التحديات أمام التصدي للعنف ٨-٣
بالرغم من اجلهود اجلارية اآلن، ال يزال ينتـشر اآلن أمنـاط خمتلفـة مـن العنـف                   ١-٨-٣

 .٤-٣ضد املرأة يف البلد على النحو املبّين يف اإلطار 
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 ٤-٣اإلطار 
 ارسات الترمل االغتصاب؛ ضرب الزوجات؛ العنف العائلي؛ مم 
زواج األطفــال، الــسلوك املهــين ملــوظفي إنفــاذ القــوانني تــدين مــستوى التعلــيم واملعانــاة مــن  

 الفقر لدى النساء الالئي يلتمسن املساعدة القانونية ملواجهة انتهاك احلقوق؛
اإللكترونيـة  اإلعـالم   إدامة النظام األبوي وتـدين مـستوى اإلبـالغ عـن العنـف مـن وسـائط             
  إزاء املسائل املتصلة باملرأةبوعةاملطو
 
 اإليدز/املرأة واإلصابة بفريوس نقص املناعة البشرية ٩-٣
اإليدز مـن حيـث العالقـة بـني         /أبعاد اإلصابة بفريوس نقص املناعة البشرية      ١-٩-٣

 الشؤون اجلنسانية والقوة
دز يف نيجرييـا    اإلي/يبيِّن تفصيل احلاالت اخلاصة باإلصابة بفريوس نقص املناعة البشرية         

وهـذا يرجـع إىل نقـص القـدرة علـى      . أن هناك عـدداً مـن اإلنـاث مـصابات أكثـر مـن الـذكور               
 احلـصول  بلسُـ وعـدم املـساواة بـني اجلنـسني وقلـة      على ممارسة اجلنس بصورة مأمونة    التفاوض  

 ويرجع لالستشارات اخلاصة بفريوس نقـص       ،على املعلومات بشأن الوضع الصحي لشركائهن     
ورغـم أن الرجـال والنـساء عرضـة         . لبشرية واالختبار فـضالً عـن ممارسـة تعـدد الـزواج           املناعة ا 

 يف التـأثري والـسلوك واملواقـف وآليـات التـصدي فيمـا يتعلـق                تبايناتهلذا الوباء املتفشي، هناك     
وتكشف البيانات أن املعرفة بشأن طرق منع اإلصابة بفـريوس نقـص املناعـة              . بالنساء والرجال 

 .٣-٣دز كان أعلى عموماً بني الذكور من اإلناث، كما يتبني يف اجلدول اإلي/البشرية
 
 اإليدز والتغريات السلوكية/  معرفة وإدراك خماطر فريوس نقص املناعة البشرية-٣-٣اجلدول 

٪الذكور٪اإلناث  اإليدز/معرفة وإدراك خماطر فريوس نقص املناعة البشرية
 ٩٢,٤ ٨٣,٠ الوعي مبخاطر اإليدز

 ٦٨,٨ ٧٥,٢ عرفة باملخاطر املتصورة لإلصابة بفريوس اإليدزامل
املعرفــة جبميــع الطــرق املؤديــة إىل انتقــال اإلصــابة بفــريوس نقــص املناعــة   

 اإليدز/البشرية
٦٢,٧ ٥٦,١ 
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التغيُّرات احلاصلة يف السلوك اجلنسي لتجنب اإلصابة بفريوس نقـص          
 اإليدز/املناعة البشرية

 الذكور اإلناث

 ٧٤,٩ ٦٥,٠ االمتناع
 ٦١,٨ ٤٣,٣  الواقية كل مرةاألرفلةاستخدام 

 ٨٦,٤ ٧٥,٠ قصر ممارسة اجلنس على شريك غري مصاب بالعدوى
 .٢٠٠٣اإليدز والصحة اإلجنابية، /االستقصاء الوطين لإلصابة بفريوس نقص املناعة البشرية: املصدر

 
 التصدي على املستوى الوطين ١٠-٣
التــصدي الــوطين لفــريوس نقــص املناعــة  ، حظــي حلاليــةمنــذ بدايــة احلكومــة ا  ١-١٠-٣

اإليدز بالتزام سياسي هام علـى النحـو الـذي يتبـدى مـن حقيقـة أن رئـيس اجلمهوريـة                     /البشرية
هــو رئــيس اجمللــس الرياســي املعــين باإليــدز، وهــو أعلــى هيئــة الختــاذ القــرارات بــشأن اإلصــابة  

هـذا يف احلملـة ملكافحـة اإلصـابة بفـريوس           ويتمثـل تـأثري     . اإليـدز /بفريوس نقص املناعة البشرية   
اإليدز حيث يقودها رئيس مجهورية نيجرييا االحتادية، وقـد امتـدت هـذه             /نقص املناعة البشرية  

وقـد أُدرجـت مكافحـة فـريوس     . احلملة فعالً إىل فـروع أخـرى مـن احلكومـة وإىل قـادة الـرأي               
ة لــدى البلــد مــع إضــفاء الطــابع اإليــدز يف نظــام الرعايــة الــصحية األوليــ/نقــص املناعــة البــشرية

الالمركزي على مناطق احلكومات احمللية، باعتبارها سياسة هامة تضم مكافحة فـريوس نقـص              
 .املناعة البشرية عند القواعد الشعبية مع وضع املسؤولية يف أيدي النساء

ــدز     ٢-١٠-٣ ــة باإلي ــوطين املعني ــة العمــل ال ــق  ُعهــد إىل جلن ــى حتقي ــشاركة العمــل عل امل
وأنـشئت جلـان للعمـل علـى     . عددة القطاعات واملتعددة املستويات للجهات املعنيـة املختـصة       املت

مستوى الواليات معنية باإليدز، وجلان للعمل على مستوى احلكومـات احملليـة معنيـة باإليـدز،                
وجلان جمتمعية القاعدة معنية باإليدز، وذلك لتـدعيم اجلهـود احلكوميـة يف مكافحتـها لفـريوس                 

 .اإليدز/اعة البشريةنقص املن
والعقـاقري املعانـة    /وكان إنشاء هذه اللجان املذكورة آنفاً وتوفري الرعايـة الطبيـة اجملانيـة             

اإليدز، مشفوعة بـربامج تنـوير      /وزيادة األموال املخصصة ملكافحة فريوس نقص املناعة البشرية       
ة للحـد مـن انتـشار فـريوس          من التدابري اهلام   املطبوعة اإللكترونية و   اإلعالم اجلمهور يف وسائط  
 .اإليدز يف البلد/نقص املناعة البشرية
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وقد أنشئت مراكز لتـوفري االستـشارة واالختبـار بـشأن فـريوس نقـص املناعـة                  ٣-١٠-٣
البشرية إىل جانب إدخـال برنـامج منـع انتقـال اإلصـابة مـن األم إىل الطفـل يف معظـم واليـات                        

مـن أجـل األشـخاص الـذين يعيـشون      األسـاس   حملية جمتمعية/وتوجد أيضاً رعاية مرتلية . االحتاد
وجــرى التوســع يف . اإليــدز، وال ســيما النــساء/وهــم مــصابون بفــريوس نقــص املناعــة البــشرية 

يف مـن الدرجـة الثالثـة       برنامج منع انتقال اإلصابة من األم إىل الطفل الـذي بـدأ يف سـتة مواقـع                  
 امـرأة حامـل مـن هـذا     ٤٢ ٠٠٠  موقعـاً واسـتفادت حـوايل      ٤٥ إىل ما يزيد علـى       ٢٠٠٢سنة  

 .الربنامج
ــة االجتاهــات يف      ٤-١٠-٣ ــة لرصــد فــريوس نقــص املناعــة البــشرية ملراقب وأنــشئت عملي

 لفـريوس نقـص   ٢٠٠٥وأُجـري استقـصاء يف سـنة    . انتشار الوباء وتقييم تـأثري عمليـة التـصدي     
ــن      ــرة م ــري يف الفت ــشرية والزه ــة الب ــسطس إىل /آب ٢٩املناع ــاين  ٢٦أغ ــشرين الث ــوفمرب، /ت ن

وكانت أهداف هذا االستقصاء ترمي إىل حتديد انتشار فريوس نقص املناعـة البـشرية              . ٢٠٠٥
بني النساء احلوامل الالئي حيضرن إىل العيادات املعنية حبـاالت مـا قبـل الـوالدة؛ وتقيـيم االجتـاه        

اء يف انتشار فريوس نقص املناعة البـشرية وتـوفري بيانـات لوضـع تقـديرات وإسـقاطات عـن وبـ                    
 .فريوس نقص املناعة البشرية بني عامة السكان

 امـرأة حـامالً حيـضرن       ٣٦ ٩٣١ ٢٠٠٥يف سـنة    للفـريوس   وقد مشل استقصاء الرصـد       
 موقعـاً يف املنـاطق احلـضرية و         ٨٦( موقعـاً    ١٦٠إىل العيادات املعنية بالرعاية ما قبل الوالدة يف         

وكــان يــدير هــذا . م العاصــمة االحتاديــة واليــة ويف إقلــي٣٦يف )  موقعــاً يف املنــاطق الريفيــة٧٤
االستقصاء فريق إلدارة االستقصاء أنشأته الوزارة االحتادية للصحة حتـت رئاسـة مـدير الـصحة                

وشارك كأعضاء يف اللجنة جلنة العمل الوطنية املعنيـة باإليـدز، ووكـاالت تابعـة لألمـم                 . العامة
ــ. املتحــدة، ووكــاالت ثنائيــة الطــرف وجهــات معنيــة أخــرى   رد نتــائج هــذا االستقــصاء يف  وت

وقد اعُتمـدت اسـتراتيجية االختبـار    . ٦-٣ إىل ٤-٣ ويف اجلداول ١١-٣ إىل   ٣-٣األشكال  
اجملهولة الشخصية وغري املترابطة باسـتخدام اختبـارات الـدم للكـشف عـن الزهـري وغـريه مـن                    

األجـسام  من أجـل    وجرى فرز العّينات    . االختبارات الروتينية كمدخل للتعرف على املوضوع     
 .الزهريفريوس نقص املناعة البشرية ولاملضادة 
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ــة البــشرية حــسب املوقــع         ٢-٣الشكل  ــريوس نقــص املناع ــرايف النتــشار ف ــع اجلغ ــصاء ورصــد  (التوزي استق
 )٢٠٠٥الفريوس، عام 

Geographic Distribution of HIV Prevalence by Site
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استقـصاء ورصـد    (ة   نقص املناعة البشرية حـسب احلالـة االجتماعيـ          فريوس انتشار ٤-٣اجلدول 

 )٢٠٠٥الفريوس، عام 
 نطاق الثقة٪)(االنتشار  العدد موجب حجم العينة احلالة االجتماعية

 ٦,٠-٣,٨ ٤,٨ ٧٩ ١ ٦٤٨ أعزب
 ٤,٦-٤,١ ٤,٤ ١ ٥٢٨ ٣٥ ٠٧٤ متزوج

 ١٣,٩-٥,١ ٨,٨ ١٦ ١٨٢ غري ذلك
 ٤,٤-٤,٢ ٤,٤ ١ ٦٢٣ ٣٦ ٩٠٤ اجملموع
 
 يف املائـة مـع      ٤,٤س نقـص املناعـة البـشرية بنـسبة          ، كان انتـشار فـريو     إمجاالًو ٥-١٠-٣

منطقـــة واليــة بينــوي يف   وشــهدت  . ٤,٦ إىل ٤,٢ يف املائـــة، ٩٥وجــود نطــاق ثقــة بنــسبة     
 يف حـني شـهدت   ، يف املائـة ١٠ نـسبة   حيث بلغت الشمال األوسط أعلى انتشار بني الواليات     

.  يف املائــة١,٦ت أي بنــسبة واليــة اكــييت يف اجلنــوب الغــريب أقــل معــدل لالنتــشار بــني الواليــا
)  يف املائـة ٤,٦( كان انتشار فريوس نقص املناعـة البـشرية أعلـى يف املنـاطق احلـضرية          ً،وعموما

يف ومع ذلـك، فـإن هـذه املالحظـة مل تكـن متناسـقة            ).  يف املائة  ٣,٩(مما هو يف املناطق الريفية      
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يف منطقـة   )  يف املائـة   ١٤,٧(وكـان أعلـى معـدل حمـدد لالنتـشار بـني املواقـع               .  الواليات أرجاء
ويبلغ االنتشار العام للزهـري نـسبة   . بوميإ - أورون، وهي منطقة ريفية يف والية اكوا         -اكيتا  
وقـد اخنفـض    .  يف واليـة ريفـرز     ٧,٦ يف املائة، حيث يتراوح من صفر يف املائة يف ابيا إىل             ١,٥

 ٤٩ إىل   ١٥ تبلـغ أعمـارهن مـن        انتشار فريوس نقص املناعة البشرية بني النساء احلوامل الالئي        
 يف املائــة يف ســنة ٥ إىل ٢٠٠١ يف املائــة يف ســنة ٥,٨(ســنة خــالل الــسنوات القليلــة املاضــية   

ولوحظ نفس االجتاه بـني الـشابات احلوامـل الالئـي           ). ٢٠٠٥ يف املائة يف سنة      ٤,٤ و   ٢٠٠٣
ى املـستوى   وتفسر عـدة عوامـل مرتبطـة بالتـصدي علـ          .  سنة ٢٤ إىل   ١٥تتراوح أعمارهن من    

الوطين االخنفاض امللحوظ مبا يف ذلك تـأثري اجلهـود احلاليـة املعنيـة بالتـدخل، والزيـادة يف عـدد                     
اسـتناداً إىل االنتـشار   و.مـن قبـل  بالعـدوى   املواقع الريفية لالستقصاء، ووفاة أولئك الاليت أصنب        

 ٣,٣ إىل   ٢,٩ايل  احلايل لفـريوس نقـص املناعـة البـشرية يف البلـد، تـشري التقـديرات إىل أن حـو                   
اإليـدز يف حـني ُوجـد أن        /مليون شخص يعيشون حالياً مصابني بفريوس نقـص املناعـة البـشرية           

 .٤-٣بني النساء املتزوجات على النحو الذي يتبني يف اجلدول معدل له أدىن عند االنتشار 
 

 انتشار فريوس نقص املناعة البشرية حسب الوضع التعليمي
 نقص املناعة البشرية حسب الوضع التعليمي انتشار فريوس ٥-٣اجلدول 

 نطاق الثقة٪)(االنتشار  العدد موجب حجم العينةالوضع التعليمي
 ٤,٩-٣,٥ ٤,٢ ١٥٦ ٣ ٧٥٧ ال شيء

 ٣,٦-٢,٧ ٣,١ ١٨١ ٥ ٨١٦تعليم قرآين فقط
 ٥,٣-٤,٤ ٤,٨ ٣٧٥ ٧ ٧٦٨ ابتدائي
 ٥,٤-٤,٧ ٥,٠ ٦٨٩ ١٣ ٦٥٠ ثانوي
 ٤,٣-٣,٣ ٣,٨ ٢٢٢ ٥ ٩١١ عايل

 ٤,٦-٤,٢ ٤,٤ ١ ٦٢٣ ٣٦ ٩٠٢ اجملموع
 

. بـني النـساء الـاليت لـديهن تعلـيم قـرآين فقـط             )  يف املائة  ٣,١(ولوحظ أن أدىن انتشار      
أما النساء الاليت حصلن على التعلـيم االبتـدائي والثـانوي فكـان لـديهن أعلـى انتـشار لفـريوس                      

 .٥-٣نقص املناعة البشرية على النحو املبني يف اجلدول 
ما الفروق املميزة يف أمناط االنتشار فيما بني النساء من مناطق وواليـات خمتلفـة فتـرد                 أ 

 االجتاهــات املختلفــة يف اإلســقاطات  ٦-٣ ويظهــر اجلــدول .٦-٣ إىل ٤-٣يف اجلــداول مــن 
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اخلاصة بفـريوس نقـص املناعـة البـشرية بـني اإلنـاث والـذكور خـالل فتـرة مخـس سـنوات، ممـا                         
 .د إىل نوعي اجلنس يف انتشار املرضيكشف عن الطابع املستن

 
 التقديرات واإلسقاطات بشأن فريوس نقص املناعة البشرية  ٦-٣اجلدول 

 ٢٠١٠ ٢٠٠٦ ٢٠٠٥ 

لكـل  (جمموع السكان املصابني بفريوس نقص املناعة البشرية        
 )مليون

٣,٤ ٢,٩٩ ٢,٨٦ 

 ١,٤٢ ١,٢٥ ١,١٩ الذكور

 ١,٩٨ ١,٧٤ ١,٦٧ اإلناث

 ٣,٨٩ ٣,٨٩ ٣,٨٦ املناعة البشرية بني الكبارانتشار فريوس نقص 

    إصابات جديدة بفريوس نقص املناعة البشرية

 ٣٤٦,١٥ ٣٠٥,٠٨ ٢٩٦,٣٢ )لكل ألف(إصابات جديدة بني الكبار 

 ٧٥,٧٨ ٧٤,٥٢ ٧٣,٥٥ )لكل ألف(إصابات جديدة بني األطفال 

    )لكل ألف(حاالت جديدة من اإلصابة باإليدز 

 ٣٠٨,٨٢ ٢٦٣,٠٤ ٢٤٧,٧٠ اجملموع

 ١٣٦,٠٤ ١١٥,٨٩ ١٠٩,٦٤ الذكور

 ١٧٢,٧٨ ١٤٧,١٥ ١٣٨,٠٥ اإلناث

لكـل  (برنامج العالج بالعقاقري املضادة للفريوسات العكوسـة        
 )ألف

   

جممــــوع األشــــخاص الــــذين يتطلبــــون العقــــاقري املــــضادة      
 )من الكبار(للفريوسات العكوسة 

٥٣٨,٩٧ ٤٥٦,٧٩ ٤١٢,٤٥ 

تطلبــــون العقــــاقري املــــضادة   جممــــوع األشــــخاص الــــذين ي  
 ) سنة١٥ من أقل(للفريوسات العكوسة 

١٠٦,٨٤ ٩٨,٠٤ ٩٤,٩٩ 

 ٧٥,٧٨ ٧٤,٥٢ ٧٣,٥٥لكـل  (املواليد  + اإلصابة سنويا بفريوس نقص املناعة البشرية       
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 التقديرات واإلسقاطات بشأن فريوس نقص املناعة البشرية  ٦-٣اجلدول 

 ٢٠١٠ ٢٠٠٦ ٢٠٠٥ 

 اجملموع)    ألف

 ١,٣٢ ١,٣٤ ١,٣٣ النسبة املئوية للمواليد

 ٢٩٨,٣٤ ٢٤٥,٧١ ٢٢٠,٧٥ اجملموع)   لكل ألف(الوفيات سنوياً بسبب اإليدز 

 ١٣١,١٧ ١٠٨,٧٩ ٩٨,٣٧ الذكور

 ١٦٧,١٧ ١٣٦,٩٢ ١٢٢,٣٨ اإلناث

 ١,٩٨ ١,٧٨ ١,٦٣ لكل ألف

    )باملاليني(احلاالت التراكمية للوفيات بسبب اإليدز  

 ٢,٨٢ ١,٧٠ ١,٤٥ اجملموع

 ١,٢٩ ٠,٨٠ ٠,٦٩ الذكور

 ١,٥٣ ٠,٩٠ ٠,٧٦ اإلناث

 
ة ملعاجلـــة األبعـــاد اجلنـــسانية لفـــريوس نقـــص املناعـــة      اجلهـــود األخـــرى املبذولـــ   ١١-٣

 اإليدز يف نيجرييا/البشرية
مثة توجيه خاص بالسياسة العامة موّجه إىل مجيع الوزارات وبعض الوكـاالت          ١‐١١‐٣

ــة بفــريوس نقــص املناعــة البــشرية    ــشاء مكاتــب معني ــه يف معظــم   /إلن ــدز ونفــذ هــذا التوجي اإلي
تاجية، وشؤون املرأة والتعلـيم والـدفاع فـضالً عـن الوكـاالت           الوزارات مثل وزارة العمل واإلن    
ويتجــه حمــور الــسياسة العامــة يف هــذا اجملــال إىل احلــد بدرجــة . مثــل شــؤون اهلجــرة والــسجون

كبرية من عدد من األمراض املُعدية اجلديدة ويعمل ايـضاً علـى تـوفري الـدعم والرعايـة ألولئـك                
 . النساءاملصابني فعالً بأمراض ُمعدية وخصوصاً

أنشأ احتاد املؤسسات وشركاء التنميـة ومؤسـسات األمـم املتحـدة والـوزارة              و ٢‐١١‐٣
وعملت هـذه اللجنـة مـع جلنـة العمـل الـوطين             . ‘جلنة تقنية للقضايا اجلنسانية   ’االحتادية للصحة   

املعنيــة باإليــدز وجنحــت يف تعمــيم مراعــاة املنظــور اجلنــساين يف اإلطــار االســتراتيجي الــوطين     
وميـضي علـى قـدم      . ٢٠٠٩‐٢٠٠٥اإليـدز للفتـرة     /مل املعين بفريوس نقص املناعة البـشرية      للع
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وساق إسهام اللجنة يف تعميم مراعاة املنظور اجلنساين يف الـسياسات والـربامج املعنيـة بفـريوس        
 اإلطـار االسـتراتيجي الـوطين للعمـل مبثابـة منـوذج             يـصري اإليـدز، يف حـني      /نقص املناعة البشرية  

ــايل يف ــة        مث ــريوس نقــص املناع ــاء ف ــساين لوب ــد اجلن ــة ملعاجلــة البع ــا الفرعي ــة غــرب أفريقي  منطق
 .اإليدز/البشرية
اإليــدز /وملواصــلة التحقــق مــن االهتمــام مبعاجلــة قــضايا نقــص املناعــة البــشرية  ٣‐١١‐٣

املتعلقة بنوعي اجلنس، أنشأت حكومة نيجرييا، يف إطـار برناجمهـا الثنـائي مـع الوكالـة اإلمنائيـة                 
ــيج  ا ــصندوق الن ــة، ال ــة الكندي ــدز ريلدولي ــصدي لإلي ــني   . ي للت ــساواة ب وهتــدف اســتراتيجية امل

اجلنسني هلذا املشروع إىل تعزيز مكونات تعميم مراعاة املنظور اجلنساين يف إجـراءات التـدخل               
اإليــدز علــى مجيــع املــستويات ويف خمتلــف اخللفيــات   /اخلاصــة بفــريوس نقــص املناعــة البــشرية  

يعمل املـشروع املـشترك بـني الـصندوق واسـتراتيجية املـساواة بـني اجلنـسني مـن                   و. االجتماعية
خالل مخسة أعمدة، أال وهي حتليل البعد اجلنـساين، نظـام إدارة الـشؤون اجلنـسانية، التـدقيق،                  

وأوجـدت هـذه املبـادرة      . مراقبة وتقيـيم الـشؤون اجلنـسانية، وتوثيـق ونـشر أفـضل املمارسـات              
ة بـــشأن الفـــروق اجلنـــسانية يف الربجمـــة لفـــريوس نقـــص املناعـــة وشـــجعت علـــى إدراج املعرفـــ

 .اإليدز/البشرية
وأوجــد التــأثري العــام للتــدخالت الــيت يــدعمها الــصندوق النــيجريي للتــصدي لإليــدز    

 ومـشاركة زيادة يف الوعي بشأن الصحة ورفـاه النـساء والرجـال والبـنني والبنـات يف نيجرييـا،                   
اإليدز وتعزيز الرعاية والـدعم     /ر فريوس نقص املناعة البشرية    أكرب من اجلميع يف مكافحة انتشا     

غـىن عنـه يف تـصميم        الرجـل وجتـارهبم بعـداً ال      املـرأة و  وهذا قد جعـل شـواغل       . بشكل مستدام 
 .اإليدز/وتنفيذ ومراقبة وتقييم الربجمة اخلاصة بفريوس نقص املناعة البشرية

ملـؤمتر الـدويل املعـين باإليـدز        وكمثال حمدد، أعلنـت احلكومـة، عقـب انعقـاد ا           ٤‐١١‐٣
ديـــسمرب /واألمـــراض املنقولـــة باالتـــصال اجلنـــسي الـــذي استـــضافته نيجرييـــا يف كـــانون األول

ــة للــسيدات احلوامــل املــصابات     ٢٠٠٥ ــة اجملاني ، سياســة جديــدة بــشأن تــوفري اخلــدمات الطبي
ع نطــاق ومل يكــن هــذا علــى غــري ارتبــاط باملــستوى املرتفــع غــري املــسبوق واتــسا    . بــالفريوس

اإليـدز ذات الـصلة باملـساواة    /املداوالت املعقودة للتصدي لقضايا فريوس نقص املناعـة البـشرية   
 .بني اجلنسني واملطروحة أثناء املؤمتر

استناداً إىل األرقام واجلداول املبّينة أعاله، واليت تبني املستوى املتزايد حاليا للوبـاء يف              و ١٢-٣
.  املستــضعفةالفئــاتوداً مالئمــة للتــدخل وذلــك باســتهداف املنــاطق الريفيــة، يبــذل البلــد جهــ 

 جهود متضافرة للحد من الوباء من خـالل تـصعيد برنـامج تـوفري العقـاقري املـضادة                   وتبذل اآلن 
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 املـــضادة للفريوســـات للعـــالج بالعقـــاقريمبـــا يف ذلـــك تـــوفري الـــدعم  (للفريوســـات العكوســـة 
 .درة اخلاصة باإليدز يف البلدلتلبية احلاجة املتزايدة للحاالت املق) العكوسة
 :اإليدز وهي/وهناك برامج جارية أخرى تتعلق بفريوس نقص املناعة البشرية 

استراتيجيات التدخل جيري مضاعفتها يف مجيع املناطق اليت تـسودها درجـة عاليـة مـن                 • 
الـذين  املستـضعفني  االنتشار، وخصوصاً يف املناطق الريفية، وبني املراهقـات والـشباب           

 ســنة وفيمــا يتعلــق بالنــساء الالئــي حــصلن التعلــيم   ٢٤ و ١٥راوح أعمــارهم بــني تتــ
 .االبتدائي والثانوي فقط

املناطق حيث ال تزال درجة انتشار فريوس نقص املناعة البشرية منخفـضة نـسبياً تعتـرب          • 
 وللحـد مـن انتـشار       بشكل دقيق ومتناسق   اًموضع دراسة لضمان إبقاء املعدل منخفض     

 .الوباء
يف وهناك توسع متزايد يف اخلدمات اخلاصة مبنـع انتقـال املـرض مـن األم إىل الطفـل، و              • 

 .االستشارة واالختبار الطوعيني لعامة السكان
ــامج        •  ــدعم وخــصوصاً برن ــة وال ــة اخلاصــة بالرعاي ــشطة احلالي ــصعيد األن ــاً ت جيــري حالي

ة املتزايــدة للعــدد العــالج بالعقــاقري املــضادة للفريوســات العكوســة وذلــك لتلبيــة احلاجــ
 .الكبري من احلاالت املقّدرة اخلاصة باإليدز يف البلد

 التحديات ١٣-٣
بــالرغم مــن االســتجابة الوطنيــة علــى النحــو املفــصل يف الــسياسات واآلليــات   ١-١٢-٣

والــربامج، هنــاك معّوقــات كــبرية يف إعــداد تــدخالت مــن أجــل الــسيطرة الفعليــة علــى انتــشار  
وأهـم التحـديات الـيت تعرقـل اجلهـود حنـو القـضاء علـى                . اإليـدز /بـشرية فريوس نقـص املناعـة ال     

كمـا أن األفكـار     . فريوس نقص املناعة البشرية يف البلد هي الفقر وعدم املـساواة بـني اجلنـسني              
عـدوى  ل النـساء والفتيـات      تعـرض الثقافية املتعلقة بالذكورة واألنوثة تعمل باستمرار على زيادة         

ــال مثــل تغــيري    . ريةفــريوس نقــص املناعــة البــش  وهنــاك جمــاالت يــتعني التــصدي هلــا بــشكل فّع
السلوك؛ واالتصال خصوصاً بـني الـشركاء يف اجلمـاع اجلنـسي؛ واسـتخدام الـذكور واإلنـاث                  
للرفــاالت الواقيــة بــشكل ســهل ويــسري ومــزدوج وفّعــال؛ وعــدم قــدرة النــساء والفتيــات علــى  

معاجلــة األمــراض املُعديــة املنقولــة عــن طريــق  التفــاهم اللتــزام األمــان يف املمارســات اجلنــسية و 
 واالفتقار إىل القدرة التقنية على إدارة املبادرات الواقيـة مـن اإلصـابة بفـريوس                ي اجلنس االتصال

 الثقافيـة واجلنـسانية تـشكل حتـديات         -وهـذه اآلراء االجتماعيـة      . اإليـدز /نقص املناعة البـشرية   
 .فاعلة رئيسية تعمل على زيادة انتشار املرضضخمة أمام البلد نظراً ألهنا تعترب عوامل 
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 ٤املادة 
 النساءل واباملساواة بني الرجالتدابري اخلاصة املتخذة للتعجيل 

 التدابري اإلدارية والتشريعية للتعجيل باملساواة ١-٤
 تـشكل اإلطـار     ٢٠٠٠ما زالت الـسياسة الوطنيـة بـشأن املـرأة والـيت أطلقـت يف سـنة                   

مـن أجـل    وحتدد الوثيقة مبادئ توجيهية     .  باملساواة بني الرجال والنساء    الالزم لضمان التعجيل  
ونتيجـة ملـا يـشوب هـذه الـسياسة مـن            . تعزيز املساواة بني اجلنسني يف مجيع قطاعات االقتصاد       

 فإهنا موضع مراجعة حالياً لتصبح سياسـة جنـسانية وطنيـة لكـي تعكـس التحـول اجلديـد               ،قيود
 . ولكي تتسق مع برنامج احلكومة احلايل لإلصالححنو البعد اجلنساين والتنمية

، قــام مــؤمتر عمــال نيجرييــا، وهــو االئــتالف اجلــامع الحتــاد العمــال    ٢٠٠٣ويف ســنة  
املـساواة  ”وتـضمنت الـسياسة املعنونـة       . آنذاك يف البلد بصياغة سياسة جنـسانية داخـل االحتـاد          

إلقامـة جلنـة وطنيـة لـشؤون املـرأة          تعديل دستور مؤمتر العمـال واختـذت التـدابري          “ بني اجلنسني 
وكـان حمـور الـسياسة موجهـاً        . ليكون لرئيسها نفس وضع نائـب رئـيس مـؤمتر عمـال نيجرييـا             

حنو ضمان أن تبذل االحتادات التأسيسية داخل مؤمتر عمال نيجرييـا جهـوداً متـضافرة لتحقيـق                 
 . يف املائة٣٠متثيل املرأة يف مجيع اهلياكل القيادية بنسبة 

، ١٩٩٩ السياسات املذكورة آنفـاً تعزيـزاً للتـدابري القانونيـة الـواردة يف دسـتور                 وتعترب 
كفــل التحــرر مــن مجيــع أشــكال التمييــز مبــا يف ذلــك التمييــز بــني الــذي ي ٤٢ البنــدوخــصوصاً 

، )ب (١ والبنـد  ١٦ و ١٥ إىل ١٣وتنص االلتزامات الدستورية املتوافقة مـع البنـود     . اجلنسني
التنفيذيــة والتــشريعية :  واألجهــزة العــضوية الثالثــة للحكومــة ١٩٩٩  يف دســتور١٨ و ١٧و 

 مجيـع أشـكال املمارسـات والـسياسات         مـن والقضائية توفر أجهزة خمتصة لتعزيز ومحاية النساء        
 ال تزال السلطة األبوية وهيمنة القوالب النمطية الثقافيـة تعرقـل            ،ومع ذلك . والقوانني التمييزية 

 .جال والنساءحتقيق املساواة بني الر
 التدابري اخلاصة املتخذة لضمان املساواة بني النساء والرجال ٢-٤

اختذت احلكومة ومنظمات اجملتمع املدين يف نيجرييا تـدابري لـضمان التعجيـل باملـساواة              
ــتمكني    . بــني الرجــال والنــساء  ــة لل ــوطين، تــنص وثيقــة االســتراتيجية الوطني وعلــى املــستوى ال

ــة الــ   ــصادي والتنمي ــع     االقت ــساين يف مجي ــد اجلن ــى إدراج البع ــة عل ــة االحتادي يت وضــعتها احلكوم
ــربامج املنبثقــة مــن الوثيقــة مــن خــالل اإلجــراءات التــصحيحية     ــدابري األخــرى  . ال ــساهم الت وت

ــة يف الفقــرتني     ــاملرأة واملبين ــام ب ــهوض الت ــضمان الن ــوفري   ٢-٣ و ١-٣ل ــر يف ت  مــن هــذا التقري
وقـد سـاعدت هـذه اجلهـود املتراكمـة          .  بني النساء والرجال   اآلليات املتسارعة لتحقيق املساواة   
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ــد االســتعراض      ــرة قي ــات يف الفت ــات يف املــساواة واإلســراع بالعملي وعقــب . علــى ســد التفاوت
ــديون الــذي       ــة نتيجــة لتخفيــف عــبء ال ــة الــيت عــادت علــى احلكومــة النيجريي املكاســب املالي

 الـوزارة االحتاديـة لـشؤون       ، جرى ختصيص اعتمادات خاصـة إىل      ٢٠٠٥حصلت عليه يف سنة     
واهلدف من التمويل اخلاص املقدم من خالل املكاسب املتأتية من ختفيف عـبء الـديون             . املرأة

ومكتب األهداف اإلمنائية لأللفية هو التعجيل ببناء قدرة الوزارة املعنيـة بـشؤون املـرأة وغريهـا                 
يـذ األهـداف اإلمنائيـة لأللفيـة        من اجلهات الفاعلة املعنية لكي تراقب بشكل فعـال قطاعـات تنف           

 .التقيد باملساواة بني اجلنسنيمن أجل 
، أثـارت جلنـة حقـوق       ٢٠٠٥وأثناء انعقاد املؤمتر الـوطين لإلصـالح الـسياسي يف عـام              

 لتحـل حمـل   جلنـة تكـافؤ الفـرص     قضية إلنشاء    ، ضمن توصياهتا  ،اإلنسان والضمان االجتماعي  
 .ساواة على أساس اجلنسجلنة امليثاق االحتادي كآلية لضمان امل

 القطاع اخلاص ١-٢-٤
 بـصنع  يف عـدد النـساء الـاليت حـصلن علـى مناصـب تتعلـق                 طفيفـة كانت هناك زيـادة      

 عـدد قليـل مـن األخـصائيات       بـرز القرارات يف القطاع اخلاص، وأمهها يف القطـاع الـصناعي، و          
. لقطاع الفرعي للنـشر   الصناعيات يف جماالت الصناعات الصيدالنية، وتكنولوجيا املعلومات وا       

 للعقـاقري الـصيدالنية وأوماتـك    “EMZOR”“ مزورإ”النساء شركة   ، ميتلك   وعلى سبيل املثال  
”OMATEK "وعلـى النقـيض مـن احلالـة الـيت كانـت سـائدة يف القطـاع املـصريف                   . للحواسيب

رأة أنثى بـني كبـار املـسؤولني التنفيـذيني، هنـاك حاليـاً امـ       تكن هناك    عندما مل    ١٩٩٩قبل سنة   
 .باإلضافة إىل البورصة النيجريية) Oceanic bank(ترأس مصرف أوشنك 

 األحزاب السياسة ٢-٢-٤
تبذَل حاليا جهود تقـوم هبـا الـوزارة االحتاديـة لـشؤون املـرأة ومنظمـات اجملتمـع املـدين              

اإلجراءات بـ إلشـراك األحـزاب الـسياسية املعنيـة         واالئتالف الوطين للمشاركة السياسية للمرأة      
يف سبيل ضمان زيـادة مـشاركة   اإلجراءات التصحيحية  ضرورة اعتماد سياسة لتصحيحية يف  ا

 .٢٠٠٧احلزبية وخصوصاً يف انتخابات عام السياسية املرأة يف الشؤون 
وجيري إنشاء مجاعات الضغط السياسي مـن اإلنـاث لبنـاء قـدرة الطاحمـات، وتـشجيع                  

 األحـزاب الـسياسية واملـشاركة بـشكل أكثـر      املزيـد مـن النـساء علـى التـسجيل واالنـضمام إىل      
 .فعالية يف العمليات السياسية
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 تدابري أخرى للتعجيل باملساواة ٣-٤
ــني         ــساواة ب ــل بامل ــوداً للتعجي ــا جه ــستويات يف نيجريي ــع امل ــى مجي ــة عل ــذلت احلكوم ب

 :الرجال والنساء ومن أبرزها ما يلي
لالرتقــاء  ٢٠٠٥ي للمــرأة يف ســنة يف واليــة كــييب، أطلــق برنــامج الــتمكني االقتــصاد  • 

 .االقتصادي للنساء يف مواجهة الرجالبالوضع 
، وسـوكوتو، وزمفـارا وكـانو، تتـوافر مراكـز معنيـة بـاملرأة ملواصـلة                 إكـييت يف واليات    • 

 .التعليم لتوفري الفرص أمام املتسربات من املدارس الستئناف التعليم
 إلقلـيم العاصـمة االحتاديـة       يف امليدان االقتـصادي    التمكني والتنمية استراتيجية  يف وثيقة    • 

، من املتوقع لكل وكالة تنفيذيـة بـأن تـدرج منظـور             ٢٠٠٥سبتمرب  /الصادرة يف أيلول  
البعــد اجلنــساين يف عمليــة التخطــيط والتنفيــذ لــديها، علــى ســبيل املثــال سياســة املــنح    

 .الدراسية مع االحنياز حنو زيادة حصول الفتيات على التعليم
ــرأة يف شــباط       •  ــز ضــد امل ــى التميي ــضاء عل ــة الق ــر جلن ــصاء يف تقري ــائج االستق ــر /نت فرباي

، أظهـــرت أن الـــسياسات االقتـــصادية يف واليـــة بالتـــو تعطـــي مكانـــة بـــارزة  ٢٠٠٦
 .لإلسهامات اإلنتاجية للمرأة يف االقتصاد الوطين واقتصاد الواليات

ــاإلجراءات  عملــت عــدة حكومــات للواليــات أيــضاً علــى إدراج سياســات     •  خاصــة ب
ــة،       ــصادي والتنمي ــتمكني االقت ــات لل ــائق اســتراتيجية الوالي ــصحيحية يف إخــراج وث الت
وتنفيذ أحكـام قـانون التعلـيم األساسـي للجميـع ومـضاعفة الـربامج يف إطـار الربنـامج                    

 .الوطين للقضاء على الفقر
 ١٨جيــري صــرف قــروض مــن الــصندوق النــسائي للــتمكني االقتــصادي مبــا جمموعــه    • 

 يف عديد من الواليات يف البلد إىل جانب إنشاء مراكز اكتـساب املهـارات               امليون نري 
العــاطالت وخــصوصاً يف املعــوزات ولــتمكني قطــاع عــريض مــن املراهقــات والنــساء  

 .، وريفرزإيبوين، وإكييتالغوس وواليات أوغون، وأوسون، و
ؤسـسة املاليـة الدوليـة    وامل) شركة حمـدودة عامـة  ( بنيجرييا Access Bankرصد مصرف  • 

ــغ  ــدى       ٥٠مبل ــة ل ــارات اإلداري ــدرات وحتــسني امله ــاء الق ــن أجــل بن ــون دوالر م  ملي
 .املشتغالت باألعمال احلرة ومن أجل توفري قروض رأمسالية

 امــرأة ١ ٢٥٠ ماليــني نــريا لتــدريب مــا يزيــد علــى ١٠عرضــت واليــة أوســون مبلــغ  • 
اديـة يف الواليـة علـى خمتلـف املهـارات           جرى اختيارهن من بني تسع دوائر انتخابية احت       

 .٢٠٠٦املهنية يف عام 
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 مبادرات التوعية بالقضايا اجلنسانية والتدريب ١-٣-٤
شرعت الوزارة االحتاديـة لـشؤون املـرأة واملركـز الـوطين لتنميـة املـرأة واملنظمـات غـري                     

ضايا اجلنــسانية احلكوميــة وســائر اجلهــات املعنيــة يف اختــاذ جمموعــة مــن مبــادرات التوعيــة بالقــ   
والتدريب بالتعاون مع شركاء التنميـة علـى أسـاس مـستمر، يف حماولـة لتعمـيم مراعـاة املنظـور                     

  .اجلنساين عرب خمتلف القطاعات على مستوى الواليات واملستوى الوطين
 :وهذه املبادرات تشمل ما يلي 

عـة مـن املـشاورات،    ، عّينت الوكالة اليابانية للتعاون الدويل، بعد جممو   ٢٠٠٤يف سنة    • 
مستــشاراً للقــضايا اجلنــسانية يف املركــز الــوطين لتنميــة املــرأة للمــساعدة يف بنــاء قــدرة  
الوزارة االحتاديـة لـشؤون املـرأة، واملركـز الـوطين لتنميـة املـرأة وإدارة مـوظفي شـؤون                    

يف  وتـرد  .املرأة يف إقليم العاصمة االحتادية، يف توفري التـدريب علـى القـضايا اجلنـسانية        
 جمموعــة مــن التــدريبات الــيت ُنظمــت لقطــاع عــريض مــن النــيجرييني يف ١-٤اإلطــار 

 .إطار هذا املشروع
ونتيجة ملا ذُكر آنفاً، وضـع املركـز الـوطين لتنميـة املـرأة بالتعـاون مـع الوكالـة اليابانيـة            • 

طبـع   دليالً للتدريب على التخطيط اجلنساين وامليزنـة اجلنـسانية لكـي يُ            ،للتعاون الدويل 
 بعــد تنفيــذه أن يعمــل علــى  ،وهــذا مــن شــأنه. ٢٠٠٦يونيــه /ويعّمــم حبلــول حزيــران

 .تعزيز تعميم مراعاة املنظور اجلنساين واجلهود اخلاصة بامليزنة يف البلد
 ١-٤اإلطار 
 موظفـاً منتـدبني مـن    ٣٠ متوسـط ومتقـدم علـى القـضايا اجلنـسانية لعـدد             أساسيتدريب  

من الـوزارة االحتاديـة لـشؤون املـرأة ومـن إدارة شـؤون املـرأة                املركز الوطين لتنمية املرأة و    
 ؛٢٠٠٥سبتمرب /أغسطس وأيلول/التابعة إلقليم العاصمة االحتادية، يف الفترة ما بني آب

 على مسائل التخطيط اجلنساين وامليزنة اجلنسانية لرؤسـاء جلـان جمـالس الواليـات             تدريب
، املعنيـة حوث واإلحصاءات وسـائر اجلهـات       املعنية بشؤون املرأة، ومديري التخطيط والب     

 ؛٢٠٠٥ديسمرب / والية يف كانون األول٢٦ مشاركاً من ٥٢وحضر التدريب 
 موظفاً معنيا بتنميـة املـرأة ومـن مـوظفي التنميـة اجملتمعيـة احملليـة منتـدبني مـن                     ٦٥ تدريب

 .٢٠٠٦فرباير /وزارة شؤون املرأة والتنمية االجتماعية يف والية كانو، يف شباط
 للعاملني يف جمال التنمية وملقرري السياسات وقادة الرأي تضطلع به إدارة العـدل              تدريب

 .وجلنة السالم يف والية أوغون
ــة حمليــة يف واليــة باوشــي معنيــة بتنفيــذ الــربامج اجلنــسانية يف وثيقــة     إنــشاء  جلنــة حكومي

 .اوشياستراتيجية الواليات للتمكني والتنمية يف اجملال االقتصادي بوالية ب



CEDAW/C/NGA/6

 

60 06-68782 
 

ُشكلت شبكة للميزنة اجلنسانية بدعم من صندوق األمم املتحدة اإلمنائي للمرأة حتـت              • 
ــة  ــة والتنميـ ــز الدميقراطيـ ــطالع    . إدارة مركـ ــطة يف االضـ ــشبكة ناشـ ــذه الـ وكانـــت هـ

بالتدريبات اجلنـسانية لرؤسـاء احلكومـات احملليـة ولتحليـل املخصـصات يف امليزانيـة يف                 
قامت الشبكة املعنية بامليزانية املخصصة للمـسائل اجلنـسانية         و. خمتلف قطاعات اجملتمع  

بتدريب مشّرعات قانونيات على مـستوى الواليـة ومـستوى احلكومـة احملليـة يف البلـد                 
 . يف أبوجا٢٠٠٥ و ٢٠٠٤ عاميبشأن امليزنة اخلاصة باملسائل اجلنسانية يف 

بالقـضايا اجلنـسانية   واضطلعت عدة منظمات غري حكوميـة بأعمـال التـدريب للتوعيـة         • 
وبنــاء القــدرات للمــوظفني العمــوميني ومــن بينــهم القــضاة واملــشرعني علــى مــستوى    

 .الوالية بشأن اإلجراءات التصحيحية وامليزنة املتعلقة باملسائل اجلنسانية
واضطلعت الوزارة االحتادية لشؤون املرأة يف جهودهـا لـضمان تعمـيم مراعـاة املنظـور              • 

سات والربامج القطاعية بالتدريب للموظفني يف اجلهـاز املعـين بـاملرأة    اجلنساين يف السيا  
علــى مــستوى الواليــة واملــستوى الــوطين بــشأن التخطــيط للمــسائل اجلنــسانية وامليزنــة 

 .٢٠٠٦ و ٢٠٠٤ عامي موظفاً بني ١٥٠ومراجعة احلسابات لعدد 
 ٥٠سانية لعـدد    ونظمت اللجنة الوطنيـة حلقـوق اإلنـسان تـدريبات علـى املـسائل اجلنـ                • 

 النيجرييـة  الـّسجن  النيجرييـة ودائـرة     التابعة للـشرطة  موظفاً يف مكاتب حقوق اإلنسان      
 .٢٠٠٦يونيو /مايو وحزيران/يف الفترة ما بني أيار

وأجرت الوزارة االحتادية لـشؤون املـرأة تـدريباً علـى تعمـيم مراعـاة املنظـور اجلنـساين                     • 
ــدد  ــة ب ٣٠لعـ ــب املعنيـ ــاً يف املكاتـ ــة    موظفـ ــوزارات االحتاديـ ــسانية يف الـ ــسائل اجلنـ املـ

 .٢٠٠٤ديسمرب /واجلهات شبه احلكومية يف كانون األول
 ٥٠ونظمــت اللجنــة الوطنيــة حلقــوق اإلنــسان تــدريباً علــى املــسائل اجلنــسانية لعــدد     • 

 .٢٠٠٦مايو / وأيار٢٠٠٥ديسمرب /قاضياً يف كانون األول
تدريباً على املـسائل اجلنـسانية ملـوظفي الرعايـة         وأجرت الوزارة االحتادية لشؤون املرأة       • 

 .٢٠٠٦مايو /الصحية مشلت خدمات رعاية العيون يف أيار
وكجـزء مــن اجلهــود املبذولـة لتعبئــة مزيــد مــن خمصـصات امليزانيــة، والــدعم الــسياسي     • 

ولتوعية عامة اجلمهـور بـشأن املمارسـات التقليديـة الـضارة ضـد املـرأة، قـام صـندوق                    
دة للــسكان، بالتعــاون مــع الــوزارات احلكوميــة علــى املــستوى االحتــادي   األمــم املتحــ

ــات  ــى   ،ومــستوى الوالي ــد عل ــا يزي ــدريب م ــى   ٣٠٠ بت ــدعوة عل ــشارك يف جمــال ال  م
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أساليب كسب التأييد للتنمية السكانية واحلقوق الصحية اإلجنابية يف الفترة بـني سـنيت              
 .٢٠٠٥ و ٢٠٠٣

بعـة للواليـات املتحـدة فريقـاً وطنيـاً معنيـاً باملـسائل              وأنشأت وكالة التنميـة الدوليـة التا       • 
جيـري تـدريب الفريـق      و. اجلنسانية مكوناً من موظفني من الوزارات التنفيذية املختصة       

وثــائق الــسياسات العامــة والــربامج واألنــشطة الــيت تــضطلع هبــا        تكــون  أن لــضمان
 .باملسائل اجلنسانيةعلى وعي احلكومة 

النيجريية، بالتعاون مع صندوق األمم املتحـدة للـسكان بتـدريب      وقامت وكالة األنباء     • 
 .٢٠٠٦خمرباً بشأن املسائل اجلنسانية والتنمية يف عام / صحفيا٧٠ًما يزيد على 

وتعاونــت منظمــة األمــم املتحــدة للطفولــة مــع الوكــاالت احلكوميــة علــى تنظــيم عــدة   • 
 :أنشطة تتعلق باملسائل اجلنسانية وتشمل ما يلي

 مـن املراهقــات  ٢٥ريب للمــدربني ملـدة أســبوع علـى املــسائل اجلنـسانية لـــ    تـد  -  
 ؛٢٠٠٥جرى اختيارهن من ست مناطق جيوبوليتيكية يف البلد يف عام 

ــل  ‐   ــات دلي ــدريب املراهق ــك     لت ــات، وذل ــة للمراهق ــارات حياتي ــة مه ــى تنمي  عل
 ؛٢٠٠٤بالتعاون مع املركز الوطين لتنمية املرأة يف عام 

ن حلقـات العمـل للتوعيـة باملـسائل اجلنـسانية نظمـت يف جمموعـات         جمموعة مـ   ‐  
عــرب املنــاطق اجليوبوليتيكيــة الــست تــستهدف املــرأة علــى مــستوى الواليــة ويف 
منطقــة الغــوس وعلــى مــستوى اجملتمعــات احملليــة، وذلــك بالتعــاون مــع وزارة  

 شؤون املرأة والتنمية احمللية يف الواليات؛
ــد   ‐   ــع ال ــدعوة م ــة    اجتمــاع لل ــشأن املمارســات التقليدي ــة الكــربى ب ور اإلعالمي

 .الضارة وكتابة التقارير الواعية باملسائل اجلنسانية
دورة تدريبيــة للمــدرِّبني تــستغرق أســبوعاً واحــداً بــشأن املــسائل اجلنــسانية         ‐  

ملديري الوزارات االحتادية واجلهـات شـبه احلكوميـة ومنظمـات اجملتمـع املـدين               
 .للتشاور والتنسيق من أجل النهوض باملرأة وطنيةإلنشاء جلنة 

 التحديات ٤-٤
 األجهـزة  االحتاديـة وحكومـات الواليـات و       ةرغم اجلهود املتضافرة اليت تبـذهلا احلكومـ        

املعنية باملسائل اجلنسية، من أجل تأكيد املساواة بني اجلنسني يف مجيـع القطاعـات والـسياسات           
 الــسلطة األبويــة واملعتقــدات التقليديــة الراســخة   ســامهت التحــديات الــيت تعــزى إىل،والــربامج
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واألعــراف وتــدين مــستوى مــشاركة الــذكور يف إحــداث التغــيري بــشكل كــبري يف إدامــة عــدم   
 .املساواة بني اجلنسني يف البلد

 
 ٥املادة 

 األدوار والصور النمطية اجلامدة لكال اجلنسني
لـى األدوار والـصور النمطيـة       التدابري اإلداريـة واجلهـود الـيت تـستهدف القـضاء ع            ١-٥

 اجلامدة لكال اجلنسني بشأن الفتيات والنساء
 لتـدارك وتـصحيح   املوضـوعة يعترب إذكاء الوعي بالقضايا اجلنـسانية جـزءاً مـن التـدابري             

. لألدوار اليت تعرقـل النـهوض بالنـساء والفتيـات يف كـثري مـن اجملـاالت                اجلامدة  الصور النمطية   
املــدين ووزارة شــؤون املــرأة علــى املــستوى االحتــادي ومــستوى  واضــطلعت منظمــات اجملتمــع 
 الثقافيـة بـشأن     - بأنشطة الـدعوة لتـصحيح األفكـار االجتماعيـة           الواليات ويف وسائط اإلعالم   

 . نوع اجلنس من تقييد ال أساس لههاألدوار وما يفرض
 :وتشمل بعض هذه التدابري واجلهود يف جمال الدعوة ما يلي 

ــسياسة   •  ــنص ال ــسنة   ت ــيم ل ــشأن التعل ــة ب ــة   ٢٠٠٤الوطني ــشاء مؤســسات علمي ــى إن  عل
األساس للفتيات هتدف إىل تشجيع زيادة مشاركة الفتيات الصغريات يف جمايل العلـوم             

 .والتكنولوجيا
وعقدت املنظمات النسائية للمؤمتر الوطين النيايب مـؤمتراً وطنيـاً معنيـاً بـاملرأة يف الفتـرة                   • 

 ٥٠٠ مع مشاركة رفيعة املستوى مما يزيـد علـى           ٢٠٠٥يه  يون/ حزيران ١٠ إىل   ٧من  
ومن خالل هـذا املـؤمتر أصـبحت املـرأة          . من قيادات الرأي النسائية وممثالت عن املرأة      

املسائل اخلاصة بالدستور النـيجريي وحقـوق اإلنـسان والـشؤون           بالنيجريية أكثر وعياً    
ويف هنايـة  . لـم والتكنولوجيـا  السياسية والصحة ووسـائط اإلعـالم والبيئـة والتعلـيم والع      

 .“WOMANIFESTO” بيان املرأةاملؤمتر، صدر بيان يسمى 
وعرضــت شــبكة إصــالح القــضايا اجلنــسانية والدســتور مــذكرة علــى املــؤمتر الــوطين      • 

فربايــر /لإلصــالح الــسياسي واجللــسة العامــة الوطنيــة بــشأن تعــديل الدســتور يف شــباط 
 .ىل تعزيز النهوض باملرأة وذلك إلبراز القضايا الرامية إ٢٠٠٦

، اضــطلع معــايل وزيــر  ٢٠٠٦مــايو / وأيــار٢٠٠٥أغــسطس /ويف الفتــرة مــا بــني آب  • 
 واليــة ملقابلــة احملــافظني واملــشرعني والقــادة     ٢٠شــؤون املــرأة بزيــارات للــدعوة يف    

ــى النحــو        ــرأة عل ــراف حبقــوق امل ــاملرأة واالعت ــهوض ب ــدعوة ملوضــوع الن ــديني لل التقلي
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 اتفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييز ضـد املـرأة وقـانون حقـوق               املنصوص عليه يف  
 .الطفل، فضالً عن زيادة املخصصات للمرأة يف امليزانية

ــة لإلعــالم        •  ــوزارة االحتادي ــع ال ــاون م ــرأة بالتع ــشؤون امل ــة ل ــوزارة االحتادي ووضــعت ال
ــة فــضالً عــ     ــوطين، ومــع وســائط اإلعــالم املطبوعــة واإللكتروني ــه ال ن صــناعة والتوجي

السينما وأذاعت برامج هتدف إىل القضاء على الصور النمطية اجلامـدة لكـال اجلنـسني               
 .ولتعزيز النهوض باملرأة

إجراءات االسـتجابة لالسـتبيانات الـيت أدارهتـا الـوزارة االحتاديـة لـشؤون املـرأة بقـصد                    • 
 ضـد املـرأة     جتميع بيانات للتقرير الـدوري الـسادس املقـدم للجنـة القـضاء علـى التمييـز                

 إىل أن املـرأة بـدأت تـضطلع بتلـك املهـن الـيت كانـت تعتـرب مـن قبـل خمصـصة            تأشـار 
ــادة الــسيارات     ــاً للــذكور مثــل ميكانيكــا الــسيارات، واللحــام، وقي والــدراجات جتاري

 .البخارية
 ٦املادة 

 االجتار بالنساء واستغالهلن للبغاء
 التدابري القانونية ١-٦

القضاء على مجيـع أشـكال التمييـز ضـد املـرأة علـى أن تتخـذ         من اتفاقية  ٦تنص املادة    
الدول األطراف مجيع التدابري املالئمة مبا يف ذلك التشريعات لقمع مجيع أشكال االجتار بـاملرأة               

 بـشكل واضـح علـى أن كـل مـواطن            ١٩٩٩ من دسـتور     ٣٤وينص البند   . واستغالهلا اجلنسي 
املهينـة، أو   /منع التعـذيب أو املعاملـة الالإنـسانية        وينص على    له احلق يف احترام كرامته    نيجريي  

 من مدونـة القـوانني اجلنائيـة، الـسارية يف           ٢٢٥ إىل   ٢٢٣وحتظر البنود   . االسترقاق أو العبودية  
وتوجد يف مدونـة قـانون العقوبـات الـسارية يف         . اجلزء اجلنويب من نيجرييا، االجتار باألشخاص     

وهنـاك تقـدم كـبري يف       .  ملكافحـة االجتـار باألشـخاص      اجلزء الشمايل مـن نيجرييـا أيـضاً أحكـام         
، لعـام   االجتـار باألشـخاص   ) حظر(قانون اإلنفاذ واإلدارة لقانون     هذا اجملال يتمثل يف إصدار      

 ريفـر واميـو     - ايدو وكروس    يف مقدمتها وعلى نفس املنوال، أصدرت عدة واليات،       . ٢٠٠٣
 .ائياًضقمالحقتها تشريعات ملنع حاالت االجتار باألطفال و

 التدابري اإلدارية ٢-٦
يوجد مكتب للمساعد اخلاص لرئيس اجلمهورية واملعـين باالجتـار باألشـخاص وعمـل               

الوكالــة ”الطفــل وهــو يــستكمل نــشاط الوكالــة املعنيــة بإنفــاذ ومراقبــة االجتــار باألشــخاص،   
للجهـود يف    وتشري دالئل النجـاح املوثقـة        “الوطنية حلظر االجتار باألشخاص يف تنفيذ واليتها      
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 ُعممـت حـىت اآلن      مـن القـانون    نـسخة    ٢٤ ٠٠٠مكافحة االجتار باألشـخاص إىل أن حـوايل         
وزيادة على ذلـك، فـإن قـوة        . للتثقيف والتوعية وإذكاء الوعي بشأن مساوئ االجتار باألطفال       

الشرطة ليست خمولة فقط ببحث وتفتيش املركبات واملباين بـل إهنـا خمولـة أيـضاً بـالقبض علـى           
 .ص تشتبه فيه بارتكاب جرمية االجتار باألشخاصأي شخ

 التقّدم احملرز ٣-٦
ــار       ــدان بـــشأن االجتـ ــع بعـــض البلـ ــة مـ ــدداً مـــن االتفاقـــات الثنائيـ ــا عـ أبرمـــت نيجرييـ

وقــد صــدقت نيجرييــا علــى اتفاقيــة األمــم املتحــدة ملكافحــة اجلرميــة املنظمــة عــرب  . باألشــخاص
وإضفاء الطابع احمللي عليهـا باإلضـافة إىل        ) بالريمو(ة  املعروفة خالفاً لذلك باسم اتفاقي    (الوطنية  

 واملعاقبـة    النـساء واألطفـال    خاصـة بروتوكوالهتا امللحقـة هبـا ملنـع وقمـع االجتـار باألشـخاص، و             
على الربوتوكول اخلـاص مبكافحـة هتريـب املهـاجرين بـشكل غـري              .وقد صدَّق البلد أيضاً   . عليه

 .مشروع
ــه ا   ١-٣-٦ ــة تقــدم إضــايف أحرزت ــل    ومث ــة هلــا مث ــة والوكــاالت التابع ــة النيجريي حلكوم

الوكالــة الوطنيــة حلظــر االجتــار باألشــخاص واملــسائل ذات الــصلة، واملنظمــات غــري احلكوميــة   
السياسة العامة، والتعـاون الثنـائي، وأمـاكن اإليـواء          : وشركاء التنمية على أربعة مستويات هي     

 :وهذه اجملاالت تشمل ما يلي. والربامج
 لعامة والبحوثالسياسة ا

اعتماد إعالن مكافحة االجتار الذي أصدرته اجلماعة االقتـصادية لـدول غـرب أفريقيـا                • 
وخطة العمل األولية ملكافحة االجتـار الـيت أصـدرهتا اجلماعـة االقتـصادية لـدول غـرب                  
أفريقيا ساعدت على حتسني مستوى التعـاون الـدويل فيمـا بـني بلـدان املنطقـة الفرعيـة                

 .الغرب أفريقي
أصدرت الوكالة الوطنية حلظر االجتار باألشخاص واملسائل ذات الصلة سياسة وطنيـة             • 

بشأن االستشارة وإعادة التأهيل واسـتراتيجيتها اخلاصـة بالتنفيـذ والـيت أدت إىل مزيـد                
 .من اخلدمات واألكثر فعالية يف جمال االستشارة وإعادة التأهيل لضحايا االجتار

 ةالة وتقييم االجتاهات يف جمـال االجتـار باألطفـال يف إحـدى عـشر              واسُتكمل حتليل احل   • 
 وذلـــك لتعزيـــز عمليـــات الوقايـــة  ٢٠٠٤واليـــة يتـــوطن فيهـــا هـــذا االجتـــار يف ســـنة  

وجــرى أيــضاً تقيــيم احلالــة بــشأن االجتــار  . والتخطــيط والربجمــة بــشأن قــضايا االجتــار 
 وكـانو لتـوفري معلومـات       اًرابـ اتباألطفال يف واليات بورنو ويـويب وجيغـاوا وادامـاوا و          
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مــستحدثة عــن حجــم االجتــار باألطفــال يف هــذه الواليــات ومــصادره وطــرق املــرور    
 .العابر ومرتكيب هذا االجتار واجتاهاته املقصودة

 التعاون الثنائي
ينص اتفاق التعاون الذي أبرمته احلكومة االحتادية مـع املنظمـة الدوليـة للـهجرة بـشأن        • 

األطفـال، وتـوفري االستـشارة وإعـادة التأهيـل وبنـاء القـدرات              /ساءمكافحة االجتار بالن  
علــى خطــة ملراقبــة األداء وذلــك لرصــد التقــّدم احملــرز يف إســداء االستــشارات وإعــادة  

وأفضت اتفاقـات التعـاون مـع احلكومـات الفرنـسية           . التأهيل والوقاية والعدالة اجلنائية   
ــادة   ــة إىل زي ــة واإليطالي ــة والربيطاني ــة إىل   واهلولندي  البحــوث وتقــدمي املــساعدات التقني

 .والتمويل) التدريب وتوريد املعدات(نيجرييا يف جمال بناء القدرات 
عمليـات اإلعـادة إىل   إىل حتـسني  وقد أفضى اتفاق التعاون بني نيجرييا ومجهوريـة بـنن        • 

 .الوطن وإعادة إدماج ضحايا االجتار بني البلدين
ون متعــدد األطــراف ملكافحــة االجتــار باألشــخاص يف وجــرى التوقيــع علــى اتفــاق تعــا • 

ــنة  ــوار        ٢٠٠٥س ــو وكــوت ديف ــا فاس ــو وبوركين ــنن وتوغ ــا والنيجــر وب ــني نيجريي  ب
 .وسرياليون

 أماكن اإليواء
تقوم الوكالة الوطنية حلظر االجتـار باألشـخاص واملـسائل األخـرى ذات الـصلة بـإدارة                  • 

يمها املنظمة الدوليـة للـهجرة، ألغـراض        مرافق املأوى يف الغوس وبنن اليت قامت بتسل       
 .إسداء االستشارة وإعادة تأهيل ضحايا االجتار

 وأبوجـا   إيبـوم وقد أنشئت سبعة أماكن لإليواء العابر يف واليـات كـانو وإيـدو واكـوا                 • 
 .وإينوغو وسكوتو والغوس وذلك بقصد إعادة تأهيل ضحايا االجتار

 الربامج
ــة حلظــر    •  ــة الوطني ــشأت الوكال ــسائل  أن ــصلة األخــرى االجتــار باألشــخاص وامل ذات ال

فريقني للتنسيق وشبكة ملكافحـة االجتـار، وذلـك بـدعم مـن وزارة خارجيـة الواليـات                  
 بـشأن مكافحـة     لتقاءاملتحدة ومنظمة األمم املتحدة للطفولة، وهذا قد يّسر التآزر واال         

 .االجتار باألطفال يف نيجرييا
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 وزارة التعليم يف واليـة ايـدو بالتعـاون مـع املنظمـة              جرى تنفيذ مشروع جترييب وضعته     • 
الدولية للـهجرة وذلـك إلدراج مـسائل االجتـار باألشـخاص واإلصـابة بفـريوس نقـص                  

 .اإليدز يف املناهج الدراسية العليا/املناعة البشرية
 والية يف نيجرييا حيث يتوطن االجتـار هبـا،          ٢٢كان إلنشاء شبكة مكافحة االجتار يف        • 

ني الــوعي لــدى الــشعب علــى مــستوى القاعــدة الــشعبية الستئــصال مــشكلة    يف حتــس
االجتـار مــن املنبــع، وقــد أّدى إىل تــدخل الـضحايا الــذين جــرى االجتــار هبــم ومالحقــة   

 .قضائية ناجحة للمتاجرين
إنــشاء ســبعة مراكــز للمــوارد الــشبابية لتــوفري املعلومــات الــصحية ومعلومــات عــن           • 

لقـانوين واملعلومـات إىل الـشباب يف واليـات ايـدو ودنتـا              اكتساب املهـارات والـدعم ا     
 .ميوإوإيبوين و إيبوموكانو واكوا 

 جهــود االجتــار باألشــخاص بــصفة منتظمــة يف خمتلــف      لزجــروتعقــد بــرامج توعيــة    • 
اجملتمعات احمللية وأماكن األسواق واملدارس ومؤسـسات اخلـدمات ويف خمتلـف أجـزاء              

 يقطن فيها االجتار مثـل بـنن يف واليـة ايـدو ودانكـو يف           البلد وخصوصاً يف املناطق اليت    
والية نيجر وأيدو يف والية كوارا وأوشوغبو يف واليـة أوسـون، وكافانـشان يف واليـة               

 .بالتو ويف والية كادونا
 شــراكات قويــة علــى املــستوى الــوطين ومــستوى الواليــات مــع        قيمــتوأُ ٢-٣-٦

جرييــة وذلــك للتــصدي ملــشكلة االجتــار الــشرطة وإدارات اهلجــرة وإدارة اجلمــارك الني
باألشــخاص مــن خــالل التفتــيش علــى االنتقــال غــري املــشروع لألطفــال والنــساء عــرب   

ونتيجـة لـذلك ُنـشر تقريـر ســنوي وصـحائف وقائعيـة ودليـل دعـم الــضحايا         . احلـدود 
 .وجرى توزيع هذه على نطاق واسع

اقبـة علـى احلـدود، مبـا        وضاعفت دائرة اهلجرة النيجريية، وسائر وكاالت املر       ٣-٣-٦
 العمليات عند مناطق احلدود للتفتيش على االنتقـال         ،يف ذلك دائرة اجلمارك النيجريية    

وقــد أنــشأت دائــرة اهلجــرة مــؤخراً إدارة  . غــري املــشروع أو انتقــال األطفــال والنــساء 
ويوجــد أيــضاً لــدى قــوة الــشرطة النيجرييــة . متخصــصة ملكافحــة االجتــار باألشــخاص

وقــد أســفرت . لالجتــار باألشــخاص علــى املــستويني احمللــي والــدويل  وحــدة تتــصدى 
 .اجلهود التعاونية احلالية عن مكاسب ضخمة فيما يتعلق مبكافحة االجتار

وقد توّسعت جماالت التعاون أيضاً لتشمل تـدريب املـوظفني القـضائيني، مبـا يف ذلـك                   
 .جال الشرطة وموظفي اهلجرة ورأعضاء النيابة العامةالقضاة واحملامني و
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 مـن خـالل   ٢٠٠٥ الـربامج الـيت جـرى بنجـاح تنفيـذها يف عـام            ١-٦وترد يف اإلطار     
ــة حلظــر االجتــار باألشــخاص واملــسائل     ــة الوطني ــة للوكال ذات الــصلة األخــرى اجلهــود التعاوني

ومنظمــة األمــم املتحــدة للطفولــة وجلنــة اخلــدمات القــضائية والــوزارة االحتاديــة لــشؤون املــرأة    
 .الوطنية حلقوق اإلنسانواللجنة 

 
 ١-٦اإلطار 
 مؤسسات رعاية الطفل واإلقامـة يف       يف موظفاً من موظفي الرعاية االجتماعية       ٦٠تلقى  

أساســياً بــشأن إســداء االستــشارات وإعــادة إدمــاج األطفــال يف موحــداً نيجرييــا تــدريباً 
 بـدون مقـدمي   وقد أسفر هـذا عـن حتـسني يف الرعايـة ومحايـة األطفـال                . جمتمعاهتم احمللية 
 .الرعاية األولية
. اإلنفاذ من رجـال الـشرطة واهلجـرة   / موظفاً متخصصاً يف التحقيق ١٥٤جرى تدريب   

 ممــا أســفر عــن وجــود حتــّسن يف حــاالت ،وتتــوفر هلــؤالء املــوظفني اآلن مهــارات أفــضل
الوقايــة واالعتقــال واإلبــالغ واملالحقــة القــضائية للمتــاجرين باألطفــال وإعــادة تــوطني   

 . االجتارضحايا
 مــن مــوظفي إنفــاذ القــوانني واملتعــاملني مــع األطفــال املنحــرفني،    ٣٢٨جــرى تــدريب 

وجرى تعيينهم يف وظائف أفضل لضمان محاية حقوق األطفال اليت تعتـرب يف تنـازع مـع                 
 .القانون
ن والنـساء املعـوزات     و طفل يف حالة تنازع مع القـانون واألطفـال املعـوز           ١ ١٠٠ شهد

ــحتــسناً يف  ــربامج اإلصــالحية واخلــدمات     التمثي ــة، وال ــشارة القانوني ــانوين، واالست ل الق
 .اجملانية استناداً إىل موظفي إنفاذ القوانني املدرَّبني

مـوظفي  مـن    ممارساً قانونيا، وموظفاً من موظفي الرعاية االجتماعية و        ٩٣جرى تدريب   
ة معنيـة باألطفـال     وزارات رعاية املرأة وممثلي املنظمات غري احلكوميـة علـى إقامـة عدالـ             

 .وبرامج إصالحية عملية
 
 تعاون نيجرييا مع بلدان املقصد عن زيادة يف مستوى توقيـف وحماكمـة              أسفر ٤-٣-٦

وقـّدم  . أولئك الضالعني يف االجتار بالنساء واألطفال وغري ذلك من أشكال االستغالل اجلنسي           
مـاً ماديـاً وتقنيـاً إىل الوكالـة         شركاء التنميـة والوكـاالت الدوليـة واملنظمـات غـري احلكوميـة دع             
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ذات الصلة للمـساعدة يف عمليـات اإلنقـاذ      األخرى  الوطنية حلظر االجتار باألشخاص واملسائل      
 .الذين تعرضوا لالجتار هبموإعادة التأهيل واإلدماج االجتماعي لألشخاص 

ــار ٥-٣-٦ ــايو /ويف أي ــار باألشــخاص يف     ٢٠٠٦م ــشأن االجت ــؤمتر إقليمــي ب ــد م ، ُعق
وأّدى املــؤمتر إىل وضــع منــهاج عمــل مــشترك ملكافحــة االجتــار باألشــخاص يف غــرب  . غــابون

 ملكافحـة االجتـار باألطفـال والتـابع ملنظمـة العمـل الدوليـة               لوترينـا وقام برنامج   . ووسط أفريقيا 
جيـد   فهـم    إلجيـاد  ١-٦بتحديث املعلومات عن طرق االجتار على النحو الذي يرد يف الشكل            

 الـواردة أدنـاه عـدد       ٤-٦ إىل   ٢-٦وتـصور األشـكال     . عرب احلـدود  لتدخل  تدابري ل للمشكلة و 
 .األطفال النيجرييني الذين جرى االجتار هبم وإنقاذهم خالل الفترة املشمولة بالتقرير

 الطـرق املـستخدمة يف االجتـار، قـام بتحـديثها برنـامج لوترينـا التـابع ملنظمـة             ١-٦الشكل  
 طفالالعمل الدولية ملكافحة االجتار باأل

 الطرق املستخدمة داخل الوطن وعرب احلدود لالجتار باألطفال 

 
 .٢٠٠٦ التابع ملنظمة العمل الدولية، -برنامج لتوترينا ملكافحة االجتار باألطفال  :املصدر
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 عدد األطفال ضحايا االجتار حسب مناطق املنشأ: ٢-٦الشكل 

5

19

73

24
15

76

0
10
20
30
40
50
60
70
80

مال الشرقي    الش ربي    مال الغ الش مال األوسط   الش جنوب الشرقي  ال جنوب الغربي  ال جنوب الجنوبي  ال

األطفال  

 .٢٠٠٦لسنوي للوكالة الوطنية حلظر االجتار باألشخاص، التقرير ا :املصدر

 عدد األطفال الذين مت إنقاذهم حسب املناطق ٣-٦الشكل 
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األطفال

 .٢٠٠٦-٢٠٠٤التقرير السنوي للوكالة الوطنية حلظر االجتار باألشخاص،  :املصدر

 

 بلدانعدد األطفال الذين مت إنقاذهم من خمتلف ال ٤-٦الشكل 
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الواليات المتحدة
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 .٢٠٠٦-٢٠٠٤التقرير السنوي للوكالة الوطنية حلظر االجتار باألشخاص،  :املصدر



CEDAW/C/NGA/6

 

70 06-68782 
 

اجلهود اجلارية اليت تبذهلا احلكومة واملنظمات غري احلكومية يف سبيل إنفاذ قـوانني             ٤-٦
 مكافحة االجتار

 : حتققت اإلجنازات التالية٢٠٠٦مايو /حبلول أيار 

.  حالة ُنظـرت أمـام احملكمـة       ١٨ من بينها    ، حالة جرى التحقيق فيها    ٦٤كثر من   أ • 
 سنوات عقوبـة علـى      ٧ إىل   ٢وسبع حاالت إدانة مع احلكم بفترات بالسجن من         

 .جرائم االجتار

 أمـاكن إيـواء     تـوفري  امـرأة مت االجتـار هبـم حمليـاً ودوليـاً، وجـرى               ٥٢٠جرى إنقاذ    • 
 .املشورةوقُّدمت إليهن 

مبــساعدة مــن احلكومــة اإليطاليــة ومنظمــة العمــل الدوليــة منــع االجتــار يف غــرب  و • 
أفريقيا، أنشئ مركز للمراقبة يف مكتب أبوجا التابع للوكالة الوطنية حلظر االجتار            

ذات الـصلة وجـرى تزويـده بوصـلة سـاتلية طرفيـة            األخـرى   باألشخاص واملسائل   
مـل هـذا علـى إحـداث حتـسني          وقـد ع  ). وسيلة االنترنت (ذات فتحة صغرية جداً     

واالتــصال مــع الــشركاء داخــل البلــد وخارجــه إعــداد التقــارير كــبري يف التوثيــق و
 .بشأن االجتار باألطفال

ــات املتحــدة ومنظمــة األمــم املتحــدة       •  ــة للوالي ــدعم مــن إدارة املخــدرات التابع وب
 ٢٢  للطفولة، أنشئت أفرقة عاملة تابعة للواليات مؤلفة مـن عـاملني حكـوميني يف             

واليـــة للتعجيـــل بعمليـــة تبـــادل املعلومـــات والتوقيـــف والتحقيـــق بـــشأن االجتـــار  
 .باألطفال

ــار         •  ــة باالجت ــدين املعني ــع امل ــن منظمــات اجملتم ــبكة م ــشمل ش ــادرة لت التوســع يف املب
 األطفــال عمــلباألشــخاص، مــن خــالل مؤســسة القــضاء علــى االجتــار بالنــساء و  

الدوليــة واللجنـة الوطنيــة التابعــة للمملكــة  وبـدعم مــن الوكالــة الـسويدية للتنميــة   
 .منظمة األمم املتحدة للطفولةذلك بتيسري قامت املتحدة، و

ــشاء  •  ــواديإن ــساء و    ن ــى االجتــار بالن ــضاء عل ــة ملؤســسة الق ــال يف عمــل تابع  األطف
احتـاد  املدارس الثانوية وتشكيالت الرابطة الوطنية خلدمات الشباب يف مجيع أحنـاء      
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 الطالب وخرجيي مؤسسات املرحلة الثالثة التعليمية بشأن مـساوئ          لتوعيةنيجرييا  
 .االجتار باألشخاص

ذات الـصلة  األخـرى  أنشأت الوكالة الوطنية حلظـر االجتـار باألشـخاص واملـسائل          • 
خطوطاً هاتفية مباشرة لتمكني األفراد من اإلبالغ عن حاالت االجتـار أو اإلسـاءة              

 .إىل األطفال والنساء

ــامج    نفــذت الــ  •  ــوطين، بالتعــاون مــع الربن ــه ال ــة للمعلومــات والتوجي وزارة االحتادي
الدويل للقضاء على عمـل األطفـال التـابع ملنظمـة العمـل الدوليـة األنـشطة التاليـة                   

 :لدعم مكافحة االجتار باألطفال وعمل األطفال يف نيجرييا

نيجرييــا حلقـة عمــل إلذكـاء الــوعي والتوعيـة املعنيــة باملنظمـات الدينيــة يف      °  
 املتواصـلة للقـضاء علـى عمـل األطفـال واالجتـار هبـم،               ةللشروع يف الـدعو   

 .وإنتاج وإذاعة أناشيد إذاعية بشأن منع االجتار باألشخاص

إنتـــاج وتوزيـــع مـــواد خاصـــة بـــاإلعالم والتعلـــيم واالتـــصال، وملـــصقات  °  
ولوحات إعالمية خللق الوعي والتأثري على مستوى االجتـار باألشـخاص يف         

 .لبلدا

 التحديات ٥-٦

بــالرغم مــن وجــود نقــص ملحــوظ يف أشــكال االجتــار الــيت كــان مــن املعتــاد رمسيــاً أن   
االجتــار بالنــساء واألطفــال وكــذلك خمتلــف  ال يــزال حتــدث دون رقابــة ودون اإلبــالغ عنــها،  

 أشكال استغالل النساء يطرح مشكلة يف البلد رغم العديد من التدابري الـيت أصـدرهتا احلكومـة                
 .وخمتلف املنظمات الدولية وغري احلكومية

وهلــــذا تــــدعو احلاجــــة إىل إنــــشاء مزيــــد مــــن خطــــوط االتــــصال إلعــــادة تــــوطني     
النــساء ضــحايا االجتــار علــى مــستوى كــل مــن احمللــي والواليــة والــوطين واإلقليمــي     /األطفــال
اإلبـالغ بـشأن   وتدعو احلاجة إىل مزيد من تعزيز اآلليـة املؤسـسية مـن أجـل املراقبـة و                . والدويل

 .االجتار وإعادة التوطني وإعادة اإلدماج يف اجملتمع
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ومن الالزم الشروع يف تنسيق أقوى مع الدول اجملاورة للتـشجيع علـى التـصديق علـى         
االتفاقــات التعاونيــة عــرب الوطنيــة ملكافحــة كــل مــن أبعــاد العــرض والطلــب اخلاصــة باالجتــار      

 .باألطفال والنساء يف نيجرييا

 ٧املادة 
 العامةاحلياة املرأة يف احلياة السياسية و

 العامةاحلياة اإلطار الدستوري ملشاركة املرأة يف احلياة السياسية و -٧

تــسلّم نيجرييــا بــأن الدميقراطيــة واحلكــم الرشــيد يتطلبــان بــأن يتــوفر للرجــال والنــساء   ١-٧
وا قيمتــهم الــسياسية فــرص دون قيــد لــشغل أمــاكن يف الــسلطة حيــث يــستطيع هــؤالء أن حيققــ

 مـن دسـتور     ٤٢البند  ويكفل  . حبيث ميكن أن تتبدى وأن تتحقق مطالبهم وأفضلياهتم الفردية        
احلقــوق يف التحــرر مــن التمييــز وحريــة التعــبري  ) مــن النــساء والرجــال( لكــل نــيجريي ١٩٩٩

لـى  اجلمعيات الـسياسية واملـشاركة مـن اجلميـع ع           تكوين ضمناًاليت تشمل   ) تكوين اجلمعيات (
وينص الدستور على إجراء انتخابات حرة ونزيهة مع أقصى درجة من الـشفافية             . أساس ثابت 

 .واألمن جلميع املشاركني

 التدابري القانونية والتشريعية للتعجيل مبشاركة املرأة يف احلياة السياسية والعامة ٢-٧

واألحـزاب  حىت وقت كتابة هـذا التقريـر، اختـذت احلكومـة ومنظمـات اجملتمـع املـدين                    
السياسية عدداً من التدابري لتعزيز مشاركة املرأة يف مناصب السلطة، وهـذه التـدابري تـشمل مـا                  

 :يلي

 االحتــادي املعــروض أمــام اجلمعيــة الطــابعمــشروع قــانون التعــديل املقتــرح علــى جلنــة   • 
ــيحات علــى         ــات والترش ــع التعيين ــني اجلنــسني يف مجي ــساواة ب ــد امل ــة إلدراج بن الوطني

 .وى االحتادياملست

الـــدعوة لعقـــد مـــؤمتر وطـــين لإلصـــالح الـــسياسي، هبـــدف تنفيـــذ مراجعـــة للدســـتور   • 
وملعاجلـة االخـتالل يف تعـيني    . وخصوصاً مراعاة املنظور اجلنساين يف نـصوص أحكامـه        

ــؤمتر،   ــة مــن أن  تأكــدممــثلني إىل امل ــيس اجلمهوري ــى  ٥٠ مــن بــني  ٢٠ رئ  مرشــحاً عل
وهذا ُيعـد حماولـة حلمايـة حقـوق املـرأة           . كانوا من النساء  املستوى االحتادي إىل املؤمتر     

 .وصياغة آليات واستراتيجيات إلعادة النظر يف القضايا اجلنسانية
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على مجيع أشكال التمييـز ضـد املـرأة         الستيعاب احمللي التفاقية القضاء     امشروع قانون    • 
 .املعروضة حالياً أمام اجلمعية الوطنية

عنية باإلناث املقدمة إىل املؤمتر الوطين لإلصـالح الـسياسي لتعزيـز        توصيات اجلهات امل   ١-٢-٧
 :املشاركة على قدم املساواة يف احلياة السياسية والعامة تشمل ما يلي

  لكي تكون حمايدة يف ذكر نوع اجلنس١٩٩٩ُتعّدل لغة دستور  • 

متاشـياً مـع     سنة   ١٨ من الدستور ُيعّدل لينص على السن األدىن للزواج وهو           ٢٩البند   • 
 ٢٠٠٣قانون حقوق الطفل لعام 

بـأن  ) ٢ (١٥ُيعدل الدستور ليـشمل اإلجـراءات التـصحيحية وذلـك بـالنص يف املـادة               • 
  يف املائة يف مجيع مستويات احلكومة والربجمة٤٠املرأة بنسبة متثّل 

  االحتـادي لكـي تـنعكس يف املعـايري         الطـابع إنشاء جلنة لتكافؤ الفرص لتحـل حمـل جلنـة            • 
 االحتــادي بإضــافة املنظــور اجلنــساين والعجــز إىل  الطــابعسياســة /املتعلقــة بتفعيــل مبــدأ

 جانب اجلغرافيا واألصل العرقي

 .ينبغي أن توّسع احلكومة الفرص املتعلقة بالتعليم يف فرصة ثانية للفتيات والنساء • 

ت الـيت مت فيهـا   ينبغي أن تتمتع النساء املتزوجات بنفس احلقوق مثل الـزوج يف الواليـا       • 
 الزواج

ــدّعمت •  ــدرج      ت ــيت ت ــددة وال ــة املتع ــسيق اإلصــالحات القطاعي ــرأة لتن  وزارة شــؤون امل
اإلصـــالحات االجتماعيـــة واالقتـــصادية والـــسياسية لزيـــادة فـــرص حـــصول املـــرأة        

 ومشاركتها ومتثيلها

 ينبغي أن تتاح للمرأة فرص كبرية للقضاء على الفقر وللحصول علـى مـوارد الـتمكني             • 
ــصادي؛ فاألســر احملتاجــة واألطفــال املعــوز  يف اجملــال  ــسية  واالقت ن هــم األهــداف الرئي

 ملعظم هذه الربامج

 ينبغي إيالء اهتمام خاص إىل تعليم الفتيات • 

على جلنة إصالح القوانني أن تعيـد النظـر يف القـوانني التـشريعية والعرفيـة الـيت تـشجع                     • 
 ياسية والعامةعلى التمييز ضد املرأة يف احلياة الس
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جيب بذل اجلهود لتعديل أو لوقف الثقافات واملواقف اليت هلا تـأثري سـليب علـى صـحة                   • 
ــراءة          ــة الق ــة، معرف ــة القبلي ــساد، والرتع ــل الف ــف املمارســات مث ــع ووجــوب وق اجملتم

 .، زواج األطفال، استرقاق األطفال، والبغاء إخلختان اإلناثوالكتابة، الفقر، 

ــادة التوجــه الختــاذ اإلجــراءات    وقــد أّدت الت ٢-٢-٧ وصــيات املــذكورة أعــاله إىل زي
 من أجـل الـضغط إلحـداث التغـيري ومراقبـة            منظمات حقوق اإلنسان للمرأة   الفّعالة من جانب    

 .التنفيذ على املستوى الوطين ومستوى الواليات

وأمكن حتقيق النجـاح للمـؤمتر الـوطين لإلصـالح الـسياسي مـن املنظـور اجلنـساين مـن                     
وقـد أنـشئت وحـدة لـدعم املـسائل اجلنـسانية، بتأييـد مـن الوكالـة                  . ل دعم شركاء التنمية   خال

 للتنمية الدوليـة وصـندوق األمـم املتحـدة اإلمنـائي للمـرأة واملركـز الـوطين لتنميـة املـرأة                      الكندية
وحققـت وحـدة    . لتدريب وبناء قدرات النساء املنتخبات يف املؤمتر الوطين لإلصالح الـسياسي          

 :سائل اجلنسانية ما يلي يف سياق املؤمتردعم امل

 القــدرة التقنيــة للمنــدوبات للــدخول بــشكل ناشــط يف احلــوارات واملــداوالت  عــززت • 
علــى املــستوى الــوطين، ممــا أّدى إىل عــرض بيانــات ملموســة تــدعم قــضايا املــرأة مــن   

 .حيث األولوية واإلدارة الرشيدة

ساواة بـني اجلنـسني يف العمليـة الدميقراطيـة     تنوير عامة اجلمهور بـشأن مـسائل عـدم املـ          • 
 .وعملية التنمية

 املنجزات امللموسة بشأن املرأة يف الوظائف بالتعيني وباالنتخاب ٣-٧

ــساء يف مناصــب      ١-٣-٧ ــيني الن ــة يف تع ــادة طفيف ــرارات داخــل  صــنعحــدثت زي  الق
 جملـس احلكومـة     ففي. القطاعني العام واخلاص يف الفترة ما بني اإلبالغ السابق واإلبالغ احلايل          

 يف املائــة ذُكــرت مــن قبــل يف التقريــر  ١٢ يف املائــة مقابــل ١٩حــوايل ، تــشغل املــرأة االحتاديــة
اآلن مناصـب رئيـسية مثـل املاليـة         ي تـشغل    الذي يـضم التقريـرين الرابـع واخلـامس، وهـ          اجلامع  

 يف ٢٢اك نــسبة ويف الوقــت احلــايل هنــ. الــصلبةوالــشؤون اخلارجيــة والبيئــة والتعلــيم واملعــادن 
وهنـاك حـوايل    . ١٩٩٩ يف املائة يف سنة      ١٠املائة من األمناء الدائمني من النساء مقابل حوايل         

 . جهات شبه حكومية رئيسية يف البلد ترأسها نساء١٠
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ــاً مثــل   وهــذه املنجــزات تــشمل    ــة  منظمــات معتــرف هبــا عاملي الوكالــة الوطنيــة لألغذي
النيجريية، ودائرة اإليرادات الداخليـة االحتاديـة، واجمللـس         وإدارة ومراقبة املخدرات، والبورصة     

ــا       ــصغرية واملتوســطة يف نيجريي ــة املؤســسات ال ــة تنمي ــصادرات، وكال ــهوض بال ــيجريي للن . الن
ومكتب املؤسسات العامة، ومكتب املـساعد اخلـاص األقـدم لـرئيس اجلمهوريـة املعـين مبكتـب                  

ــة، ضــمن أمــور أخــرى    ــة لأللفي ــة القــضائية، ُعّينــت أول قاضــية يف   و. األهــداف اإلمنائي يف اهليئ
 .٢٠٠٥احملكمة العليا يف سنة 

وفيما يتعلق باملناصب باالنتخاب، هناك زيادة طفيفـة يف عـدد النـساء الالئـي                ٢-٣-٧
 ١٩٩٩ للمجالس العليا والدنيا يف اجلمعية الوطنية يف الفتـرة مـا بـني انتخابـات                 انتخاهبنجرى  

 أعـضاء مـن النـساء       ١٠٩ هناك أربعة أعضاء من بـني        ،لشيوخويف جملس ا  . ٢٠٠٣وانتخابات  
وقـد ارتفـع   .  عضواً من املمثلني يف اجمللس االحتادي هـم أيـضاً مـن النـساء            ٣٦٠ من بني    ٢١و  

للمجـالس النيابيـة    رئيـساً  ٣٦ومن بني . عدد النواب احملافظني من اإلناث من واحدة إىل أربعة       
 رئيــسة يف احلكومــات احملليــة مــن بــني عــدد  ٤٧اك هنــاك اثنتــان مــن النــساء، وهنــ  ،للواليــات
 .٨ ٨١٠ مستشارة من بني عدد جمموعه ١٤٣، وهناك ٧٧٤جمموعه 

-١٩٩٩بـالتعيني يف الفتـرة      / يف بعـض املناصـب باالنتخـاب       النساءتوزيع   :١-٧اجلدول 
٢٠٠٦ 

٢٠٠٦ ٢٠٠٣ ١٩٩٩ 
 نساء رجالالعدد املوجود نساء رجالالعدد املوجود ءنسا رجال العدد املوجود نوع املنصب

 ال يوجد ١ ١ ال يوجد ١ ١ ال يوجد ١ ١ الرئيس
 ال يوجد ١ ١  ١ ١ ال يوجد ١ ١ نائب الرئيس
 ٤ ١٠٥ ١٠٩ ٣ ١٠٦ ١٠٩ ٣ ١٠٦ ١٠٩ جملس الشيوخ
 ٢٠ ٣٤٠ ٣٦٠ ٢١ ٣٣٩ ٣٦٠ ١٢ ٣٤٨ ٣٦٠ جملس النواب

 ١ ١ ١ ١ ١ ١ ١ ١ ١ رئيس جملس الشيوخ
 ١ ١ ١ ١ ١ ١ ١ ١ ١ رئيس جملس النواب

 ال يوجد ٣٦ ٣٦  ٣٦ ٣٦ ال يوجد ٣٦ ٣٦ احملافظون
 ٤ ٣٢ ٣٦ ٢ ٣٤ ٣٦ ١ ٣٥ ٣٦ نواب احملافظني

اجملــــــالس التابعــــــة جمللــــــس
 الشيوخ

٢١  ١ ٠٠٢ ٢٣  ١ ٠٠٢ ١٢ ٩٩٠ ١ ٠٠٢ 
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٢٠٠٦ ٢٠٠٣ ١٩٩٩ 
 نساء رجالالعدد املوجود نساء رجالالعدد املوجود ءنسا رجال العدد املوجود نوع املنصب

 ١ ٣٥ ٣٦ ال يوجد ٣٤ ٣٦ ١ ٣٥ ٣٦ رؤساء جمالس الواليات
نــــــواب رؤســــــاء جمــــــالس

 الواليات
 ١ ٣٥ ٣٦ ١ ٣٥ ٣٦ ال يوجد ٣٦ ٣٦

 ١٠ ٣٩ ٤٩ ٨ ٤٣ ٤٩ ٤ ٤٥ ٤٩ أعضاء مبجلس الوزراء
املــــستوى(أمنــــاء دائمــــون 

 )االحتادي
 ١٣ ٢٧ ٤٠ ال يوجد ٢٨ ٤٠ ٨ ٣٢ ٤٠

 ٢ ١٨ ٢٠       مستشارون خاصون
         املساعدون اخلاصون األقدم
 ١١   ٩  ٧٧٤   ٧٧٤ رؤساء احلكومات احمللية

    ١٤٣ ٨ ٨١٠    ٨ ٩٥٣ املستشارون
يبّين اجلدول زيادة كبرية يف تعيني املرأة يف املناصـب، علـى سـبيل املثـال، سـجلت زيـادة يف تعـيني املـرأة يف مناصـب نـواب احملـافظني نتيجـة إلفـساح:  مالحظة

 .املساحة السياسية
 .٢٠٠٦ استقصاء ميداين، جلنة القضاء على التمييز ضد املرأة،  :املصدر

 العامةاحلياة رية لتعزيز مشاركة املرأة يف احلياة السياسية واجلهود اجلا ٤-٧
جيري اآلن بذل جهود من جانب األجهزة النسائية احلكومية إلشـراك اللجنـة              ١-٤-٧

الوطنية االنتخابيـة املـستقلة واألحـزاب الـسياسية بـشأن زيـادة املـشاركة الـسياسية مـن جانـب                     
، عقـد معـايل وزيـر شـؤون املـرأة           ٢٠٠٦مـايو   / أيـار  ٢٢ويف  . ٢٠٠٧املرأة يف انتخابـات عـام       

اجتماعاً مـع قـادة الفكـر النـسائي علـى مـستوى الدولـة وذلـك لوضـع اسـتراتيجيات يف سـبيل                        
 . إشراك املرأة

 :وتوجد مبادرات أخرى تشمل ما يلي
إنشاء مكاتب يف املناطق للـتمكني الـسياسي للمـرأة داخـل املنـاطق اجليوبوليتيكيـة                 • 

 .حتاد وذلك لتخفيف اجلهود اخلاصة بالتعبئةالست التابعة لال
 .تعزيز األجهزة النسائية مبوارد بشرية ومالية من أجل حتسني األداء والكفاءة • 
زيارات للدعوة إىل الواليات يقوم هبا معايل وزير شؤون املرأة لتعجيل التعاون مع       • 

ســتيعاب االحكومــات الواليــات بــشأن مــسائل هتــم املــرأة واألطفــال؛ وخــصوصاً  
على مجيع أشكال التمييز ضد املرأة، وإصدار قوانني حقوق احمللي التفاقية القضاء 
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ــاملرأة لــدى الواليــات    ــادة املخصــصات يف امليزانيــة لألجهــزة املعنيــة ب . الطفــل وزي
واألهداف من زيارات الدعاية هذه حمافظو الواليات، وجمالس الواليات، واحلكام 

 .ات احملليةالتقليديون، وقيادات اجملتمع
ــرأة     ٢-٤-٧ ــة املـ ــوطين لتنميـ ــز الـ ــدى املركـ ــد لـ ــينويوجـ ــساء  رواق وطـ ــشاهري النـ  ملـ

وجيـري انتقـاء كـل سـنة منـذ          .  بالنساء البارزات من مجيع منـاحي احليـاة        ُيشاد فيه النيجرييات،  
 مـشاهري النـساء     رواق السيدات الالئي تفوقن يف ميادين أنشطتهن وحيتفى هبـن يف            ٢٠٠٤عام  

 بصور ولوحات منقوشة تبيِّن هـؤالء النـساء كنمـاذج قـدوة             نهذا الرواق مزيَّ  و. ئعرايف حفل   
 وحـىت وقــت كتابــة هــذا التقريــر، جــرى  ٢٠٠٤ويف الفتــرة مــا بــني . لـألدوار لألجيــال الــشابة 

 . من النساء باعتبارهن رائدات اإلجناز٢٦تنصيب 
 لسياسية للمرأةالتدابري املتخذة من األحزاب السياسية لزيادة املشاركة ا ٥-٧
بالرغم من الوضع اهلام الذي تشغله األحزاب السياسية يف نظام حكـم البلـد،               ١-٥-٧

وقلـة قليلـة    . هناك عدد ال يكاد ُيذكر من النساء هن أعضاء يف األحزاب الـسياسية يف نيجرييـا               
جــداً منــهن يــشغلن مناصــب تنفيذيــة يف األحــزاب وليــست هنــاك تــدابري واضــحة مــن جانــب   

ــادة مــشاركة املــرأة يف الــساحة الــسياسية  األحــزاب  ورغــم أن األحــزاب، مثــل  . الــسياسية لزي
احلزب الدميقراطي الشعيب، والتحالف من أجل الدميقراطية، قـد ألغيـا رسـوماً علـى اسـتمارات                 

ومـع  . الترشيح للطاحمات من النـساء فـإهنن يطلـنب غالبـاً مبـالغ أخـرى ال تـستطيع املـرأة دفعهـا                     
ــذل جهــود ا   ــك، ُتب ــسياسية     ذل ــستقلة واألحــزاب ال ــة امل ــة االنتخابي ــة الوطني آلن إلشــراك اللجن

 . وما بعدها٢٠٠٧والتفاوض من أجل زيادة متثيل املرأة يف انتخابات عام 
 ٨املادة 

 التمثيل على املستوى الدويل
 سلك اخلدمة اخلارجيةاملرأة يف  - ٨

ــساء علــى قــدم      ــة علــى الرجــال والن ــوائح اخلدمــة اخلارجي ــستند و.  املــساواةتنطبــق ل ي
.  التمثيل على قدم املـساواة مـن مجيـع واليـات االحتـاد             إىل اخلدمة بشكل صارم     التفويض لتويل 

ورغم أنه ال توجد تدابري خاصة لتعيني املرأة يف السلك الدبلوماسي أو املنظمات الدولية، فـإن                
ظيــف أربــع  بني أنــه جــرى تو يــ يف وزارة الــشؤون اخلارجيــة  ٢٠٠١ التعــيني يف ســنة  إجــراء

 يف املائة من جمموع فـرص التوظيـف يف تلـك            ٢٧,٠٣وهذا الرقم ميثل نسبة     . وعشرين موظفة 
 .السنة
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وجيدر بالذكر أن هذا هو أعلى رقم للموظفات يف ذلك املـستوى منـذ إنـشاء الـسلك             
وأتاحــت بعــض التعيينــات الــيت جــرت أخــرياً يف الــوزارة للمــرأة  .  للخدمــة اخلارجيــةالنــيجريي
ل وظائف أعلى يف صنع القرار مثل وزيرة للشؤون اخلارجية، وأمينـة دائمـة ووكيلـة                فرصة شغ 

 .وزارة قائمة بأعمال اإلدارة والشؤون األفريقية
مـن اإلنـاث   )  يف املائـة ١٠,٦نـسبة   (٦٣، كانت هناك ١-٨وكما يتضح يف اجلدول     
هنـاك سـوى سـبع    ، حيـث مل تكـن   سـلك اخلدمـة اخلارجيـة      دبلوماسياً حمترفـاً يف      ٥٩٣من بني   

أما السفريات فهن سـفريتان دائمتـان ومخـس         .  سفرياً ٨٧ من بني    ) يف املائة  ٨,٠٤نسبة  (إناث  
ورغــم أن تــدابري الــسياسة والــدعوة بــشأن مــشاركة املــرأة علــى قــدم   . ســفريات غــري دائمــات

 عنـد حـدها األدىن  اخلدمـة اخلارجيـة   املساواة يف احلياة العامة، بقيـت املكاسـب يف جمـال سـلك        
 .منذ إعداد التقرير املاضي

 
 ٢٠٠٦ و٢٠٠٢دبلوماسيني يف البعثات النيجريية حسب اجلنس يف عامي موظفني /ترتيب املوظفني يف مناصب سفراء :١-٨اجلدول 

٢٠٠٦ ٢٠٠٢ 

 إناث ذكور إناث ذكور

 )٪( العدد )٪( العدد )٪( العدد )٪( العدد موظفي السلك الدبلوماسيفئات 

 ٨,٠٤ ٧ ٩١,٩٦ ٨٠ ٨,٢٥ ٨ ٩١,٧٥ ٨٩ سفراء

 ٥,٤ ٢ ٩٤,٦ ١٥,٣٨٣٥ ٤ ٨٤,٦٢ ٢٢ حمترفونسفراء 

 ١٠ ٥ ٩٠ ٤٥ ٥,٦٣ ٤ ٩٤,٣٧ ٦٧ غري حمترفنيسفراء 

 ١٠,٦ ٦٣ ٨٩,٤ ١٠,٤٣٥٣٠ ٦٣ ٨٩,٥٧ ٥٤١  احملترفونموظفو السلك الدبلوماسي

 .٢٠٠٦وزارة الشؤون اخلارجية، أبوجا :  املصدر

 
 الدوليةاملرأة يف املنظمات  ٣-٨

 يف املنظمـات  بصفات خمتلفـة   وحىت اآلن، عملت املرأة النيجريية       ٢٠٠٠يف الفترة منذ     
وتبّين السجالت احلالية أن هناك امرأتني يشغالن وظيفتني بنظام احلـصص يف اهليئـات              . الدولية

منـصب  الدولية، أي رئيـسة حمكمـة العـدل التابعـة للجماعـة االقتـصادية لـدول غـرب أفريقيـا و                    
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وميكـن وجـود نـساء نيجرييـات     . ني العام لربملـان اجلماعـة االقتـصادية لـدول غـرب أفريقيـا          األم
 .عامالت يف منظمات دولية تقديراً خلدماهتن الشخصية

ورغم أن املرأة النيجريية تعّين حملياً يف املنظمات الدولية املقيمة، تبـّين البيانـات املتاحـة                 
حتقيق املساواة بني اجلنـسني يف اختيارهـا للموظفـات          أن معظم املنظمات الدولية مل تتمكن من        

وليس هناك حىت وقت إعداد هذا التقرير بيانـات منـشورة حاليـاً حتـّدث البيانـات                 . النيجرييات
 . الوارد أدناه٢-٨املقدمة يف اجلدول 

  يف الوكاالت اإلمنائية الدوليةالعمالة :٢-٨اجلدول 
ــن    الوكالة رقم ــة مـــ ــسبة املئويـــ النـــ

 ٢٠٠١ الذكور يف
ــن    ــة مـــ ــسبة املئويـــ النـــ

 ٢٠٠١اإلناث يف 

 ٣٨,٩٨ ٦١,٠٢  الغوس-برنامج األمم املتحدة اإلمنائي  ١
 ١٤,٢٨ ٨٥,٧٧  أبوجا-برنامج األمم املتحدة اإلمنائي  ٢
ــدة     ٣ ــم املتحـ ــامج األمـ ــار برنـ ــة يف إطـ ــامج الواليـ برنـ

 اإلمنائي
١٤,٩٢ ٨٥,٠٨ 

 ٥٧,١٤ ٤٢,٨٦ صندوق األمم املتحدة اإلمنائي للمرأة ٤
 ٣٨,٨٨ ٦١,١٢ الغوس-صندوق األمم املتحدة للسكان ٥
 ٢٧,٥ ٧٢,٥ صندوق األمم املتحدة للسكان-برنامج مساعد ٦
 ٢٥ ٧٥ صندوق األمم املتحدة للسكان-الربنامج السكاين  ٧
 ٢٨,٥٧ ٧١,٤٣ برنامج األمم املتحدة للمراقبة الدولية للمخدرات ٨
جملــس املنــاطق /تحــدةمــبىن شــركة الــتعمري لألمــم امل  ٩

 )الغوس(الريفية 
٢٣,٥ ٧٦,٥ 

 ٣٨,٧ ٦١,٣ )أبوجا(منظمة األمم املتحدة لألغذية والزراعة  ١٠
 ٥٠ ٥٠ )أبوجا(البنك الدويل لإلنشاء والتعمري  ١١
 ٤٤,٤ ٥٥,٦ )الغوس(املؤسسة املالية الدولية  ١٢
 ٥٠ ٥٠ )الغوس(منظمة االعمل الدولية  ١٣
تحــــدة للتربيــــة والعلــــم والثقافــــة منظمــــة األمــــم امل ١٤

 )الغوس(
٥٠ ٥٠ 

 ٣٣,٣٣ ٦٦,٦٧ )الغوس(مفوضية األمم املتحدة لشؤون الالجئني  ١٥
 ٤٣,٠٨ ٥٦,٩٢ )الغوس(مركز األمم املتحدة لإلعالم  ١٦
 ٣٩,١٣ ٦٠,٨٧ )الغوس(منظمة األمم املتحدة للطفولة  ١٧
 ٣٦ ٦٤ )أبوجا(منظمة األمم املتحدة للطفولة  ١٨
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ــن    الوكالة رقم ــة مـــ ــسبة املئويـــ النـــ
 ٢٠٠١ الذكور يف

ــن    ــة مـــ ــسبة املئويـــ النـــ
 ٢٠٠١اإلناث يف 

 ١٨,٨ ٨١,٢ )املنطقة جيم(منظمة األمم املتحدة للطفولة  ١٩
 ٣٤,٢٨ ٦٥,٧٢ )املنطقة دال(منظمة األمم املتحدة للطفولة  ٢٠
 صفر ١٠٠ )الغوس(منظمة الصحة العاملية  ٢١
 ١١,١١ ٨٨,٨٩ )أبوجا(منظمة الصحة العاملية  ٢٢
 ٧١,٤٣ ٢٨,٥٧ )مشاريع(منظمة الصحة العاملية  ٢٣
 صفر ١٠٠ )الغوس(عاملية لألرصاد اجلوية املنظمة ال ٢٤
 ٣٢,٨٧ ٦٧,١٣ اجملموع ٢٥

دليـل األمـم املتحـدة يف نيجرييـا، برنـامج األمـم املتحـدة اإلمنـائي يف نيجرييـا،                    : ٢٠٠١بيانات سنة   :  املصدر
 .٢٠٠١مارس /آذار

 ليست خمصصة للنيجرييني، جيدر بالـذكر أنـه حـىت           الوكاالتورغم أن وظيفة رؤساء      
يف نيجرييـا   ، مل يكن بني ستة عشر رئيساً مقيماً للوكـاالت التابعـة لألمـم املتحـدة                 ٢٠٠٦سنة  

 ).مدير الربنامج اإلقليمي لصندوق األمم املتحدة اإلمنائي للمرأة(سوى رئيس واحد 
 ٩املادة 
 اجلنسية

 الدستور واجلنسية - ٩
ول القـــضايا انـــشغلت املـــرأة النيجرييـــة بـــشكل اســـتراتيجي يف صـــياغة شـــواغلها حـــ   ١-٩

وكانـت قمـة االنـشغال أثنـاء املـؤمتر          . الدستورية اليت توجد هلا آثار بالنسبة للجنـسية والكرامـة         
وبــدعم مــن . ٢٠٠٥الــوطين لإلصــالح الــسياسي والــذي افتتحتــه احلكومــة االحتاديــة يف عــام   

لمــرأة  صـندوق األمــم املتحـدة اإلمنـائي ل   مثـل الـوزارة االحتاديـة لــشؤون املـرأة وشـركاء التنميــة     
، جرى تعميم مراعـاة     )ACTIONAID (وكالة التنمية الدولية  والوكالة الكندية للتنمية الدولية و    

وهــذا اإلجنــاز البــارز فيمــا يتعلــق بــاملرأة واملــذكور يف   . املنظــور اجلنــساين يف إجــراءات املــؤمتر 
ضاً لتوعيـة   وكانـت فرصـة نـادرة أيـ       . الفقرات السابقة جعل قضايا املرأة النيجريية باديـة للعيـان         

 .الشخصيات البارزة اليت مل تكن لديها معرفة بالقضايا اجلنسانية
ــرة    ــرد يف الفق ــى الدســتور      ٢-٧وت ــا عل ــرح إدخاهل ــديالت املقت ــر التع  مــن هــذا التقري

 املقترحــة مــن النــساء النيجرييــات للمــؤمتر الــوطين لإلصــالح الــسياسي  ١٩٩٩النــيجريي لعــام 
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 املتكافئــة يف احليــاة العامــة واملتأتيــة مــن قــضايا خاصــة   للمــساعدة علــى معاجلــة املــشاركة غــري 
 :إضافة إىل ذلك قُّدم مطلب خاص من أجل. باجلنسية والعوز وجمموعة من القيود األخرى

. ‘شــخص’بكلمــة ) أ) (٢ (٢٦الــيت تظهــر يف البنــد ‘ النــساء’االستعاضــة عــن كلمــة  • 
 األجـنيب علـى     لزوجهـا  بالتسجيل   وهذا البند حيرم املرأة النيجريية من حق منح املواطنة        

 .ن بزوجات أجنبياتوها الرجال املقترنؤالنحو الذي يتمتع به نظرا
وأوصت النساء النيجرييـات أيـضاً بـأن تعيـد جلنـة إصـالح القـوانني النظـر يف القـوانني                      ٢-٩

التشريعية والعرفية اليت تعرقـل النـساء الالئـي ليـست مقترنـات برجـال مـن نفـس دولـة األصـل                       
. الـزواج واألسـرة واحليـاة العامـة    يف رجاهلن وحرماهنن مـن التمتـع بـنفس احلقـوق واملزايـا        مثل  

وتبــذل النــساء أيــضاً جهــوداً متــضافرة لــضمان أن تعــاد معاجلــة هــذه القــضايا أثنــاء أيــة عمليــة   
تقرير وحدة دعم املسائل اجلنسانية فيما يتعلق باملنـدوبات إىل املـؤمتر           (استعراض دستورية تالية    

 ).٢٠٠٥أغسطس /وطين لإلصالح السياسي، آبال
، اعتمدت اجلمعية الوطنية اقتـراح      ١٩٩٩وخالل حماولة ُبذلت مؤخراً لتعديل دستور        

وهـذا  . يف مـشروع قانوهنـا اخلـاص بالتعـديل الدسـتوري          ) أ) (٢ (٢٦النساء فيما يتعلق بالبنـد      
ــام       ــرأة إىل األم ــضايا امل ــع ق ــه إجنــاز كــبري مــن أجــل دف ــد أن ــد إزاء معاجلــة القــضايا  ُيعَتقَ يف البل

 .اجلنسانية املتعلقة باجلنسية واملواطنة
 ١٠املادة 
 التعليم

 التدابري القانونية - ١٠
كانــت البيئــة القانونيــة والــسياسية الراميــة إىل تعزيــز الــُسبل اجليــدة حلــصول مواطنــات   ١-١٠

ل ومتــضي تــدرجيياً إىل نيجرييــا علــى التعلــيم طــوال الــسنوات األربــع املاضــية تــدعو إىل التفــاؤ   
فقد صدرت قوانني علـى املـستوى الـوطين ومـستوى الواليـات سـعياً وراء حتقيـق هـذا                    . األمام
 .٢٠٠٣فعلى املستوى االحتادي، صدر قانون حقوق الطفل يف عام . اهلدف

 : من القانون على ما يلي)١ (١٥البند وينص  
اين وإلزامـي وشـامل     حيق لكل طفل احلصول على التعليم األساسي بشكل جمـ         ’   

 وضرورة قيام حكومة نيجرييا بتوفري هذا التعليم،
يكفــل كــل مــن األبــوين أو الوصــي أن يلتحــق طفلــه، أو مــن يقــع حتــت )  ٢(   

 :وصايته، أن يكّمل
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 ؛باملدارس االبتدائيةتعليمه )  أ(   
 ‘...تعليمه اإلعدادي)  ب(   

توفري التعليم اجملـاين واإللزامـي لكـل طفـل     وهذا البند من القانون يعزز التزام احلكومة ب  
ــاً احتاديــاً لو. نــيجريي حــىت مــستوى التعلــيم املدرســي اإلعــدادي   ، فإنــه ال كــون القــانون قانون

 واينـو   إكـييت  واليات هي أنامربا وايبـوين و      ١٠يسري إال على إقليم العاصمة االحتادية، بيد أن         
وهنـاك بعـض واليـات    . د اعتمـدت القـانون  رابـا قـ  ا وأوغون وبالتو وريفرز وآبيا وت     ااراوصانو
ــنَ       ال ــل س ــوق الطف ــانون حق ــاد ق ــا اعتم ــتعني عليه ــزال ي ــات    ي ــيم الفتي ــشجيع تعل ــوانني لت ت ق

 .الصغريات يف الواليات الالئي يتبعنها
 مــن نفــس القــانون يكفــل للطالبــات فرصــة اســتكمال تعلــيمهن إذا   )٥ (١٥والبنــد  

مـن نفـس   ) ٦ (١٥البنـد  يـنص  يـادة علـى ذلـك،    وز. هـن أثنـاء الدراسـة   أصبحن حوامل طاملـا   
القانون على عقوبة للوالدين أو األوصياء الذين مينعون طفالً مـن حـضور الدراسـة واسـتكمال                 

 .تعليمه
   اإلجنازات املسجلة يف إطار برامج التعليم األساسي للجميع١-١٠اجلدول 
 مراحيض منشأة فصول منشأة فصول جمددة املوقع

  ١٣١ ٢٣٧ فولة املبكرةالط تطوير رعاية
 ١ ٤٢٦ ١ ٥٦٨ املدارس االبتدائية

 ٨٤٩ ٩٥٢ املدارس اإلعدادية الثانوية
٩٥٢ 

 .٢٠٠٦تقرير الوزارة االحتادية للتعليم لعام :  املصدر
 

 اإلجنازات يف قانون التعليم األساسي للجميع ٢-١٠
لـيم األساسـي    التعإضافة ملا سبق، أصدرت حكومة نيجرييا يف شـكل قـانون             ١-٢-١٠

، وهـو يـسعى إىل إزالـة        ٢٠٠٤، لعـام    للجميع اإللزامي واجملاين وسـائر املـسائل ذات الـصلة         
ويعيــد .  لكــل طفــل نــيجريي يف املنــاطق احلــضرية والريفيــة  التعلــيماحلــواجز أمــام التمتــع حبــق  

القانون التأكيد على حق كل طفل نـيجريي يف احلـصول علـى التعلـيم األساسـي بـشكل جمـاين          
وبغية ضمان تفعيل هذا احلق، أنشأ القـانون جلنـة معنيـة بـالتعليم األساسـي للجميـع،                  . اميوإلز

وهــذا القــانون اخلــاص  . وهــي أنيطــت هبــا مــسؤولية تنفيــذ برنــامج التعلــيم األساســي للجميــع   
بالتعليم األساسي للجميع، متاماً مثل قانون حقوق الطفل يتضمن عقوبـة للمخالفـة يف حرمـان                
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للطفـل  فعـالً   عن طريق طلب رسوم أو عـدم الـسماح           سواءول على التعليم    أي طفل من احلص   
 .حبضور الدراسة

 املعلمون املدربون على مواضيع خمتلفة:  ٢-١٠اجلدول 
 املعلمون املدرَّبون املوقع

 ٤٢ ٠٨٠ تطوير رعاية الطفولة املبكرة
 ١٠٧ ٥٣٧ املدارس االبتدائية
 ٥٦ ٧٩٠ الثانوية املدارس اإلعدادية

 .٢٠٠٦تقرير الوزارة االحتادية للتعليم، لعام :  املصدر

 
وجــدير بالــذكر أن هنــاك حتــديات أمــام تنفيــذ اجلوانــب اجلنائيــة للقــانون، ومــع ذلــك   

 .٢-١٠ و ١-١٠هناك إجنازات حتققت وهي مبينة يف اجلدولني 
وفيمـــا عـــدا تـــوفري البنيـــة األساســـية وأنـــشطة بنـــاء القـــدرات، جـــرى شـــراء   ٢-٢-١٠
ــة بــشأن مواضــيع مثــل الرياضــيات، والعلــوم املتكاملــة، والدراســات     ٩٨٣ ٥٣٧  مــادة تعليمي

 وجــرى توزيعهــا ،االجتماعيــة، واللغــة اإلنكليزيــة، ودراســات اإلدارة وتكنولوجيــا املعلومــات 
ــ ٤٥٠ ٠٠٠ أنفــق مبلــغ ،وإضــافة إىل ذلــك. علــى خمتلــف املــدارس يف مجيــع أحنــاء البلــد    ارين

 . مدرسة جمتمعية حملية كمنحة دعم مؤسسية٤ ٤٠٧ُوزِّعت على حوايل 
 دعم اجملتمع الدويل ٣-٢-١٠

خالل الفترة املشمولة بالتقرير، قّدمت الوكاالت الدوليـة والـسفارات وسـائر شـركاء               
 باملـدارس واسـتبقاء األطفـال والـشباب، وخـصوصاً الفتيـات             القيـد التنمية دعماً هائالً لتشجيع     

 :وعلى سبيل املثال. ة والثانويةيف املدارس االبتدائيالصغريات 
 اليابانيــة يف نيجرييــا املبــاين اهليكليــة املــذكورة يف اإلطــار معونــات املــنحأنــشأ مــشروع  ‘١’ 

  يف والية النيجر؛١-١٠
 مليـون  ٢٦قّدمت إدارة التنمية الدولية التابعة للمملكة املتحدة لنيجرييـا منحـة قـدرها            ‘٢’ 

ويقـصد باملنحـة أن تـذهب إىل        . النـساء يف املـدارس    /تجنيه استرليين لتعزيز قيد الفتيـا     
ــة ١٥ ــارا،       ( والي ــوميب، نيجــر، زمف ــويب، غ ــسينو، ي ــاوا، كات ــو، ســوكوتو، جيغ بورن

يف اجلزء الـشمايل مـن نيجرييـا حيـث يـسود            ) باوشي، كييب، أداماوا، كادونو، وكانو    
 .النساء يف املدارس/معدل منخفض لقيد الفتيات
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 :ت التدخل التاليةوتركّز املنحة على جماال 
 التعليم غري النظامي • 
 رعاية الطفولة املبكرةتطوير  • 
 التعليم املدرسي االبتدائي • 
 توفري املرافق التعليمية • 
 بناء قدرات املعلمني والرائدات احملليات وجلان اإلدارة • 
 مرافق الصحة البيئية والتعليم • 

 
 ١-١٠اإلطار 
 ة من مناطق احلكم احمللي منطق١٢ فصالً دراسيا يف ٧٨

  وحدات٥مكتب الناظر املكون من 
  مقصورة للمراحيض لألوالد والبنات بنسبة متساوية٦٨
  آبار تقبية إلمدادات املياه٤

  مكتباً ومقعداً من املقاعد املخصصة لشخصني١ ٧٩٤
  سبورة٧٨
 ة يف التعليمالتقّدم الفعلي احملرز حلماية وضمان القضاء على التمييز ضد املرأ ٣-١٠
 القيد باملدارسنسبة صايف  ١-٣-١٠

 ٢٠٠٣ إىل ١٩٩٩تبّين االجتاهات يف حاالت القيـد بـالتعليم االبتـدائي يف الفتـرة مـن                
أن ثبات حاالت القيد يف املتوسط ازدادت على مدى السنوات فيما بني الذكور واإلناث مـن                

 ٤٤ وإىل   ٢٠٠٢ يف املائـة سـنة       ١١ وإىل   ٢٠٠١ يف املائـة سـنة       ٨ إىل   ٢٠٠٠ يف املائة سـنة      ٧
ومع ذلك كانـت معـدالت القيـد باملـدارس أعلـى باسـتمرار فيمـا يتعلـق                  . ٢٠٠٣يف املائة سنة    
وهـذا يتطـابق مـع الفتـرة الـيت أُدخـل فيهـا نظـام التعلـيم األساسـي                    .  الفتيـات  ختـص باألوالد مما   

نني نظـراً ألن معـدالت    وقـد حتـسنت كفـاءة نظـام التعلـيم االبتـدائي أيـضاً مبـرور الـس                 . للجميع
 يف املائـة يف     ٦٥استكمال السنوات الست يف التعليم االبتدائي ازدادت بشكل مطرد من نسبة            

.  علــى النحــو الــذي يــنعكس يف التقريــر الــسابق٢٠٠١ يف املائــة يف ســنة ٨٣ إىل ١٩٩٨ســنة 
. ٢٠٠٣ يف املائـــة يف ســـنة ٩٤ وارتفـــع إىل نـــسبة ٢٠٠٢ومـــع ذلـــك فإنـــه اخنفـــض يف ســـنة 
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 مـن تـسجيل األطفـال يف        ٢٠٠٣أسفرت التحسينات اهلائلة يف نسبة القيـد اإلمجاليـة يف سـنة             و
الـوزارة االحتاديـة للتعلـيم، عـام     (التعليم االبتدائي ممن تزيد أو تقل أعمارهم عـن الـسن املقـررة       

٢٠٠٣.( 
، وعلــى النقــيض مــن البيانــات  آنفــاً الــوارد ١-١٠كمــا يتــضح يف اجلــدول و ٢-٣-١٠

 القيد للتعليم يف املدارس االبتدائية يف الفترة مـا بـني   نسبةمن السنوات السابقة، أظهرت     املتأتية  
 يف املائــة إىل نــسبة ٨٠هابطــاً مــن نــسبة  بــني األطفــال اإلنــاث اجتاهــاً ٢٠٠٦ و ٢٠٠٤ســنيت 
وكـان االجتـاه ممـاثالً    .  يف املائة من بني العدد اإلمجايل للفتيات الـاليت هـن يف سـن القيـد        ٦٠,٤

 يف املائـة خـالل نفـس     ٦٤ يف املائـة إىل نـسبة        ٨٠نسبة  من  لك اخلاص باألوالد والذي هبط      لذ
ولوحظ نفس االجتاه على مستوى الدراسـة الثانويـة، حيـث هـبط معـدل القيـد يف سـنة          . الفترة

 معـدل القيـد مقارنـة       بالنـسبة إىل  و.  يف املائة بـني الطالبـات      ٤٦ يف املائة إىل     ٨٣,٤ من   ٢٠٠٤
 عـن الـرقم     ٢٠٠٤الد والبنات يف املدرسة االبتدائية، لوحظت زيادة طفيفة يف سنة           ما بني األو  

 .٢٠٠٥ومع ذلك اخنفض الرقم بدرجة طفيفة يف سنة . ٢٠٠٣املعروض يف سنة 
  القيد باملدارسنسبةصايف : ٣-١٠اجلدول 

 القيد باملدارس يف نسبةصايف 
 ٢٠٠٤عام 

 القيد باملدارس يف نسبةصايف 
 ٢٠٠٦عام 

النسبة املئوية للقيـد حـسب      
 اجلنس

املــــــــــــدارس 
 االبتدائية

املــــــــــــدارس 
 الثانوية

املــــــــــــدارس 
 االبتدائية

املــــــــــــدارس 
 الثانوية

 ٤٥,٩ ٦٤ ٨٨,٥ ٨٢ النسبة املئوية للذكور
 ٤٦ ٦٠,٤ ٨٣,٤ ٨٠ النسبة املئوية لإلناث

 .NBS: NLSS 2004; CWIA. 2006:  املصدر
 

 االبتدائية القيد يف املدارس نسبة:  ٤-١٠اجلدول 
 ٢٠٠٥ ٢٠٠٤ ٢٠٠٣ اجلنس

 ٥٥,١٢ ٪٥٥,٠٢ ٪٥٦ النسبة املئوية للذكور
 ٤٤,٨٨ ٪٤٤,٨٩ ٪٤٤ النسبة املئوية لإلناث

 .٢٠٠٥بنك بيانات التعليم، لعام :  املصدر
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وهناك أيضاً تفاوتات كبرية يف معدالت القيد واملواظبة داخل خمتلـف املنـاطق       ٣-٣-١٠
ووفقــاً للنتــائج املتأتيــة مــن استقــصاء البيانــات الدميغرافيــة لنيجرييــا عــام  . اجلغرافيــة وفيمــا بينــها

. ، هناك فروق يف املعدل اإلمجايل للمواظبة حسب نوع اجلنس داخـل املنـاطق املختلفـة              ٢٠٠٤
يف حـني   ) ١,٠٩مبادرة متكني الفتيـات مبعـدل       ( هناك ثغرة لصاحل اإلناث      ،ففي اجلنوب الغريب  

وهنـاك ثغـرة   ) ١,٠١مبـادرة متكـني الفتيـات مبعـدل     (لـشمال األوسـط    يوجد تعادل تقريبـاً يف ا     
 ٠,٩٢مبادرة متكني الفتيـات مبعـدل       (ضيقة بني اجلنسني يف اجلنوب الشرقي واجلنوب اجلنويب         

وهناك ثغرة ملحوظة بني اجلنـسني يف الـشمال الغـريب           .  يف املائة، على التوايل    ٠,٩١يف املائة و    
 يف املائـة    ٠,٦٣مبـادرة متكـني الفتيـات مبعـدل         ( مـن الـذكور      والشمال الشرقي لصاحل الـشباب    

وهذا هو الـسبب وراء توجيـه اجلهـود الراميـة إىل معاجلـة هـذه                ).  يف املائة على التوايل    ٠,٧٤و
االجتاهــات الــسلبية حنــو الواليــات الــشمالية وبــضع واليــات يف األجــزاء الــشرقية والغربيــة مــن   

 .البلد
 الطفلةالفتاة صدي للعقبات أمام تعليم اجلهود الرامية إىل الت ٤-١٠

تقوم الوزارة االحتادية للتعليم، بالتعاون مع منظمة األمم املتحدة للطفولة حاليـاً بتنفيـذ     
امليـاه ورداءة   ويهـدف الربنـامج إىل معاجلـة مـشكلة نقـص            . الطفلـة الفتـاة   برنامج وطـين لتعلـيم      

واليـة يف   تـسع عـشرة     دة املوجـودة يف     الظروف اخلاصة ببناء املرافـق الـصحية يف مـدارس الوحـ           
 عوامـل ضـخمة تثـبط    ثبت أهنـا فنقص ظروف املياه ورداءة املرافق الصحية يف املدارس        . االحتاد

 . اإلناث إىل املدرسة عند سن البلوغماآلباء واألمهات عن إرسال أطفاهلمهة 
م املراحـل   وبغية زيـادة معـدالت القيـد يف املـدارس واالحتفـاظ بالتالميـذ وإمتـا                ١-٤-١٠

الدراســية بــني تالميــذ املــدارس االبتدائيــة، بــدأت احلكومــة االحتاديــة يف تنفيــذ برنــامج التغذيــة   
مـن واليـات    وهذا الربنامج جيري حالياً جتريبه يف اثنيت عشرة واليـة           . املدرسية باملنتجات احمللية  

كحـافز لتـشجيع    ويـصلح هـذا الربنـامج       . مع اكتساب فوائد متعددة تعود علـى اجملتمـع        االحتاد  
اآلباء واألمهات على السماح ألطفاهلم باملواظبة على الدراسة نظراً ألهنا تقلل من املبالغ املاليـة               

 .اليت ينفقوهنا على مكفوليهم القُصَّر
ــة مــن أجــل حتــسني فــرص احلــصول علــى      ٢-٤-١٠ ويف حفــز املــشاركة اجملتمعيــة احمللي

 واليـات  عـشر ات احمللية احملرومـة مـن التعلـيم يف         جهة حملية من اجملتمع    ٤ ٥٢٥التعليم، استفاد   
يف االحتاد من برامج التدريب الضخمة املعقودة على مستوى اجملتمع احمللي حتت عنـصر العـون                

 وهـذه تعتـرب     .البنـك الـدويل   يتلقـى مـساعدة مـن       الذايت ملشروع التعلـيم االبتـدائي الثـاين الـذي           
 .عملية مستمرة يف البلد
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ى التــايل مــن الربنــامج إىل إنــشاء مــدارس داخليــة لإلنــاث يف  ويهــدف املــستو ٣-٤-١٠
الواليــات الــشمالية بغيــة ســد الثغــرة الواســعة يف معــدالت القيــد باملــدارس واالســتمرار وإهنــاء   

وزيـادة علـى ذلـك، هنـاك        . املراحل التعليمية بني األجزاء الشمالية وغريها من األجزاء يف البلد         
ة من خـالل تعـيني صـناديق خاصـة لتحقيـق اهلـدف اخلـاص                تدخل من حكومة نيجرييا االحتادي    

وُيعهد إىل الصناديق بتيـسري املـساواة بـني اجلنـسني يف            . بالتعليم ضمن األهداف اإلمنائية لأللفية    
 .قطاع التعليم واإلسراع بتعليم الفتيات

ــه وزارات       ٤-٤-١٠ ــذي بدأت ــصحة، وال ــع بال ــاث للتمت ــة اإلن ــرب مــشروع حمــو أمي ويعت
لواليــات االحتاديــة واحــداً مــن جهــود احلكومــة يف ســبيل حتقيــق متكــني املــرأة مــن   الــصحة يف ا

ــصحي  ــة عناصــر   . خــالل التثقيــف ال ــشروع ثالث ــة، والتثقيــف   -وهلــذا امل ــة الوظيفي  حمــو األمي
.  واليـة  ٢٣ جمتمعاً مـن اجملتمعـات احملليـة يف          ٦٣الصحي، وإدرار الدخول الذي ينفذ حالياً يف        

 متجدد إلدراج املشروع يف برنامج اللجنـة الوطنيـة للتثقيـف            جهد  كان هناك  ٢٠٠٥ويف سنة   
وبعــد ذلــك، جــرت مواءمــة املنــاهج، مبــادئ القــراءة والكتابــة املــستعملة مــن أجــل     . الــشامل

مشروع حمو أمية اإلناث للتمتع بالصحة واللجنة الوطنيـة للتثقيـف الـشامل، ونفـذت عمليـات                 
 .نيجر وأويوييت تدريب منوذجية للمعلمني وامليسرين يف وال

 التدابري الرامية إىل تشجيع األوالد والبنات يف تناول نفس املواضيع يف املدارس ٥-١٠
تــدرك احلكومــة النيجرييــة مــدى احلاجــة إىل معاجلــة القــضايا املتــصلة باألمنــاط  ١-٥-١٠

ــسلبيةاجلامــدة ــذكور     ال ــاره جمــاالً خمصــصاً للطــالب ال ــوم باعتب  وتــويل.  املرتبطــة بتحــصيل العل
ــام       ــا يف ع ــيت جــرى تنقيحه ــالتعليم، وال ــة اخلاصــة ب ــسياسة الوطني ــاً ضــخماً  ،٢٠٠٤ال  اهتمام

 .لدراسة العلوم وختريج عدد كاف من العلماء الستنهاض ودعم التنمية الوطنية
. وتشّجع السياسة العامة توفري حوافز جلميع الطالب الـذين يدرسـون مواضـيع العلـوم               

املـنح الـيت تقـدمها احلكومـة االحتاديـة لطـالب اجلامعـات              وعلى هذا األسـاس، ختـصص جـوائز         
وزيـادة علـى ذلـك، ويف       . حالياً إىل الطلبة خصوصاً الطالبـات الالئـي يدرسـن مواضـيع العلـوم             

حماولة لتشجيع الفتيات على دراسة املنـاهج الدراسـية املتـصلة بـالعلوم، أنـشئت مجيـع املـدارس                   
رة من االحتـاد، علـى سـبيل املثـال واليـة انوغـو، وواليـة                الثانوية العلمية لإلناث يف واليات خمتا     

االحتاديــة للمــرأة يف ) الــتقين(وتوجــد أيــضاً كليــة التعلــيم . ا ويف إقلــيم العاصــمة االحتاديــةربامنــا
والية زمفارا ومدرسة ثانوية للحواسيب خمصصة للفتيـات يف منطقـة روين احلكوميـة احملليـة يف                 

لـوم تعـرف باسـم نـادي تكنولوجيـا العلـوم والرياضـيات يف               وأنشئت نـوادي للع   . والية جيغاوا 
مدارس االحتاد يف أحناء البلد لسد الثغرة الواسعة بني عدد األوالد وعدد البنـات الـذين يتلقـون                  

 .مواضيع تتصل بالعلوم
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 الربامج املخصصة للفتيات الالئي يتركن الدراسة قبل االنتهاء منها ٦-١٠
فرصـاً  ) ضـمن أمـور أخـرى      (٣٦رأة يف مجيع الواليـات الــ        يتيح إنشاء مراكز لتنمية امل     

وتـدير هـذه املراكـز    . للفتيات الالئي يتسربن من الدراسة وذلـك ملواصـلة التعلـيم غـري النظـامي      
وكـشفت دراسـة اضـطلع هبـا املركـز الـوطين لتنميـة              . برامج الكتـساب املهـارات معنيـة بـاملرأة        

ائة من املستفيدات من براجمه تقل أعمـارهم عـن    يف امل٢٨,٨٤ أن حوايل   ٢٠٠٥املرأة يف سنة    
ــة     ٢١ ــن الدراس ــسربات م ــن املت ــانوا م ــم ك ــنة، ومعظمه ــن    .  س ــدربات م ــم املت ــتفاد معظ واس

 . لكل شخصنريا ١٠ ٠٠٠التسهيالت االئتمانية اليت ال تزيد عن مبلغ 
 النسبة املئوية للمعلمات يف املدارس االبتدائية والثانوية ٧-١٠

 ٢٠٠٣بة املعلمات باملدارس الثانوية واالبتدائية لعام نس:  ٥-١٠اجلدول 
 مؤهالت املعلمات املدارس الثانوية املدارس االبتدائية

 إناث ذكور إناث ذكور
 ٤,٣ ١١,٢ ٠,٥ ٠,٦ خرجيات

 ١٥,٤ ١٨,٦ ٢٤,٩ ١٧,٠ الشهادات الوطنية للتعليم
 ٠,٨ ٠,٣ ١,٦ ١,٤ الدائرة االبتدائية األوىل

 ٠,٢ ٠,٤ ١٠,٠ ١٥,٦ ائية الثانيةالدائرة االبتد
 ٠,٢ ٠,٧ ٠,٥ ١,١ شهادة التعليم العايل

شـــــــهادة الرابطـــــــة الغربيـــــــة 
 للمدارس والكليات

٠,١ ٠,٥ ٢,٨ ٥,٠ 

 ١٧,١ ٢٦,٩ ٣,١ ٢,٦ موظفون فنيون خرجيون
 ٠,١ ٠,٢ ٠,٤ ١,١ تعليم خاص

 ٠,٨ ٢,٢ ٣,٩ ٧,٨ مؤهالت أخرى
 ٪٣٩ ٪٦١ ٪٤٧,٨ ٪٥٢,٢ املستوى الوطين

 .٢٠٠٣الوزارة االحتادية للتعليم، عام : املصدر
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ــسبة  ١٩٩٧يف ســنة   ــت ن ــن     ٤٧ كان ــة م ــدارس االبتدائي ــن املعلمــني يف امل ــة م  يف املائ
 ٣-١٠وكما يتضح مـن اجلـدول    .  يف املائة  ٥٣اإلناث، يف حني كانت نسبة املعلمني الذكور        

وزيـادة طفيفـة يف     )  يف املائـة   ٥٢,٢(الوارد أدناه، هناك نقص طفيف يف عدد املعلمني الـذكور           
ومع ذلـك ُسـجلت     . ٢٠٠٣يف املدارس االبتدائية حبلول سنة      )  يف املائة  ٤٧,٣(عدد املعلمات   

وكـان الـسبب جزئيـاً      . نسبة مئوية أعلـى للمعلمـات يف شـهادة التعلـيم الـوطين، بـني املعلمـات                
علـى تعلـيم جيـد      وراء ذلك هو ما بذلته احلكومة من جهود ترمي إىل توسـيع فـرص احلـصول                 

 .للمعلمات من خالل استعمال خمتلف برامج التعليم املستمر
وعلى العكس ممـا حيـدث علـى مـستوى الدراسـة االبتدائيـة، هنـاك وفقـاً لبيانـات عـام                       
يف )  يف املائــة٦١(واملعلمـني الــذكور  )  يف املائــة٣٩( ثغـرة واســعة بــني عـدد املعلمــات   ٢٠٠٣

حٍد ما عن هذا هو أن الزواج وتربية األطفال تقيد قدرة املـرأة             واملسؤول إىل   . املدارس الثانوية 
ــا         ــل نظرائه ــة مث ــى مــستوى الدراســة الثانوي ــدريس عل ــا لكــي تتأهــل للت علــى مواصــلة تعليمه

ــذكور ــنح الدراســية        . ال ــرص مــن امل ــوفري ف ــة إىل عكــس هــذا االجتــاه ت ــشمل اجلهــود الرامي وت
املوجـودات يف املنـاطق الريفيـة ويف إطـار          للتدريب أثناء العمـل للمعلمـات، وخـصوصاً أولئـك           

 .مشروع تعليم الطفلة
التدابري الرامية إىل مضاعفة تعيني املعلمات املؤهالت وكذلك تشجيع نفس نوعية        ٨-١٠

 التدريس لألوالد والبنات
يف حماولة من احلكومـة االحتاديـة ملواصـلة التزامهـا بتـشجيع املـساواة بـني اجلنـسني مـن                 

اسـتكمال  على  ملت، من خالل اجمللس النيجريي للبحوث التعليمية والتنمية،         خالل التعليم، ع  
 .عملية مراجعة للمسائل اجلنسانية اخلاصة باملناهج املستخدمة يف املدارس االبتدائية والثانوية

 يف إطــار برنــامج التعلــيم األساســي املنــاهجحتــسني نوعيــة طــرق التــدريس وتنفيــذ  • 
عنيــة بــالتعليم األساســي للجميــع برناجمــاً للتــدريب  للجميــع، اســتكملت اللجنــة امل

 .وهذه تعترب عملية مستمرة. اجملّمع أثناء اخلدمة يف تسع عشرة والية يف االحتاد
ــة اإلعــداد املهــين للمعلمــني وذلــك       •  ــسجيل املعلمــني عملي ــسجيلنفــذ جملــس ت  بت

 معلّــم يف ٦٠٠ ٠٠٠وقــد ســجل حــىت اآلن حــوايل  فحــسب، املعلمــني املــؤهلني 
 .٢٠٠٤/٢٠٠٥الفترة 

وبالتعاون مع معهد التعليم يف اجلامعات النيجريية، عمـل جملـس تـسجيل املعلمـني                • 
 مبــا يف ذلــك النــوعيعلــى توســيع فــرص احلــصول علــى بــرامج تقنيــات التــدريس 

احلــصول علــى دبلــوم الدراســات العليــا يف التــدريس الــذي يعــىن باحلاصــلني علــى 
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دبلوم الـوطين العـادي     الـ ذلك احلاصـلني علـى      درجات يف ميادين غري تعليميـة وكـ       
 .دبلوم الوطين العايل والذين يرغبون يف أن يصبحوا معلمني مؤهلنيالو

واصلت اللجنة الوطنيـة املعنيـة بتعلـيم البـدو تـدريب املعلمـني الـذين ُيدرِّسـون يف                    • 
املدارس املخصصة للبدو بـشأن اخلـصائص والتوقعـات اخلاصـة باملنـاهج التعليميـة               

بـدو وعملـت أيـضاً علـى حتــسني معرفتـهم ومهـاراهتم واختـصاصاهتم مـن خــالل         لل
 ٢٠٠٥وقــد جــرى حــىت ســنة  . التعــرض ألســاليب التــدريس اجلديــدة واملبتكــرة 

 مدرسـة خمصـصة للبـدو يف        ١ ٣٥٠ معلمـاً يف     ٤ ٢١٨ من بـني     ٢ ٥٧٥تدريب  
 .أحناء البلد

 اإلملام بالقراءة والكتابةمعدالت  ٩-١٠
 ١٠ مـن بـني كـل        ٥ أن   ٢٠٠٤لوطين ملـستويات املعيـشة يف عـام         كشف االستقصاء ا   

 نـــساء نيجرييـــات علـــى إملـــام بـــالقراءة والكتابـــة باللغـــة ١٠ مـــن كـــل ٤رجـــال نـــيجرييني و 
 مـن كـل   ٥ رجـال و ١٠ مـن كـل     ٤وبالنسبة حملو األمية باللغات النيجرييـة، هنـاك         . اإلنكليزية

مــن )  يف املائــة٦٥,٩أي (و الثلــثني تقريبــاً وهنــاك حنــ.  نــساء علــى إملــام بــالقراءة والكتابــة ١٠
البالغني الذكور يف املناطق احلضرية على إملـام بـالقراءة والكتابـة باللغـة اإلنكليزيـة مقابـل نـسبة             

البالغــات الالئــي علــى إملــام بــالقراءة والكتابــة يف تبلــغ نــسبة و.  يف املائــة يف املنــاطق الريفيــة٤٢
حني تبلغ نسبة النـساء الالئـي علـى إملـام بـالقراءة والكتابـة يف                 يف    يف املائة  ٥٠ املناطق احلضرية 
 أعـاله   ٤-١٠وبـإجراء حتليـل مقـارن للبيانـات املبّينـة يف اجلـدول              .  يف املائـة   ٣١املناطق الريفية   

كـانوا علـى إملـام      )  نـساء  ١٠ من كـل     ٦(كشف عن وجود زيادة طفيفة يف عدد النيجرييات         ي
. ٢٠٠٤ زيادة على ما كانـت عليـه يف سـنة            ٢٠٠٦يزية يف سنة    بالقراءة والكتابة باللغة اإلنكل   

 يف املائــة إىل نــسبة ٣٦,٣نــسبة (وكــشف التفــاوت مــا بــني املنــاطق الريفيــة واملنــاطق احلــضرية 
ــالقراءة والكتابــة باللغــة اإلنكليزيــة يف ســنة   )  يف املائــة٦٣,٦  عــن ٢٠٠٦يف مــستوى اإلملــام ب

فالنــساء الالئــي كــن علــى إملــام بــالقراءة والكتابــة   . وجــود زيــادة ملحوظــة يف كــال املــستويني 
 رغـم مالحظـة زيـادة كـبرية يف مـستوى      ٢٠٠٦باللغات النيجريية ازداد عددهن أيضاً يف سـنة        

ــة عــن ذلــك املــستوى لــدى النــساء     ــالقراءة والكتاب ــادة املطــردة يف  . إملــام الــذكور ب وهــذه الزي
ىل حــٍد مــا لوجــود خمتلــف مراكــز التعلــيم مــستوى إملــام املــرأة بــالقراءة والكتابــة ميكــن عــزوه إ 

 .املستمر على مستوى الواليات ومستوى احلكومات احمللية يف أحناء البلد
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 ) سنة فما فوقها١٥العمر (معدل إملام الكبار بالقراءة والكتابة :  ٦-١٠اجلدول 
 املوقع أية لغة اللغة اإلنكليزية

 اجملموع إناث ذكور اجملموع إناث ذكور
 ٦٤,٢ ٥٥,٤ ٧٣,٠ ٥٣,٣ ٤٥,٣ ٦١,٣ ستوى الوطينامل

 ٤٠,٧ ٣٠,٤ ٥٠,٦ ٢٦,٦ ١٨,٤ ٣٤,٤ الشمال الشرقي
 ٥١,٩ ٤٠,٩ ٦٢,٨ ٢٣,٢ ١٥,٤ ٣١,٠ الشمال الغريب

 ٥٧,٩ ٤٦,١ ٦٩,٠ ٥٣,٥ ٤٢,٠ ٦٤,٣ الشمال األوسط
 ٧٤,٧ ٦٨,٨ ٨١,٣ ٧٣,٥ ٦٧,٢ ٨٠,٤ اجلنوب الشرقي
 ٧٨,٥ ٧١,٣ ٨٥,٩ ٧٠,٤ ٦٢,١ ٧٨,٨ اجلنوب الغريب
 ٧٨,٥ ٧١,٣ ٨٥,٩ ٧٠,٤ ٦٢,١ ٧٨,٨ اجلنوب اجلنويب
 ٧٠,٣ ٦٤,٩ ٧٥,٥ ٤٤,٤ ٣٦,٣ ٥٢,٥ املناطق الريفية

 ٧٨,٦ ٧١,٩ ٨٥,٢ ٧١,١ ٦٣,٦ ٧٨,٤ املناطق احلضرية
 .NBS: CWIQ, 2006:  املصدر

 ١١دة املا
 العمالة

 التدابري القانونية - ١١
رأة باحلقوق على قدم املساواة مع الرجـل فيمـا يتعلـق     على أن تتمتع امل   ١١تنص املادة    ١-١١

وكمــا ورد يف التقريــر القطــري الــذي يــضم  . بفــرص العمــل، واختيــار املهــن والترقيــة واألجــر 
 الرابــع واخلــامس املقــدمني إىل جلنــة القــضاء علــى التمييــز ضــد املــرأة، يــنص اجملمعــنيالتقريــرين 

 بوضوح على عـدم وجـود متييـز علـى أسـاس      )١ (٤٢ يف البند ١٩٩٩الدستور النيجريي لعام    
 .ومع ذلك، ال يزال التمييز يوجد بسبب املواقف الثقافية املترسخة بعمق. اجلنس أو العمل

يـسمح بأحكـام خاصـة لـصاحل فئـات          ) ٣ (٤٢ أن البند     يف ذلك التقرير   لوحظ أيضاً و 
ذكر أنـه مل ُيحـرز   وجيـدر بالـ  ). ٣ (٤٢ختلف األسباب من بينها اجلنس يف إطار البند     ملخاصة  

من الدسـتور نظـراً ألنـه      ) ٣ (٤٢أي تقدم يف معاجلة املمارسات التمييزية اليت يدعو إليها البند           
 .١٩٩٩مل يكن هناك تعديل دستوري يف نيجرييا منذ عام 

 املمارسات التمييزية يف العمل ٢-١١
قــدمني إىل  الرابــع واخلــامس املاجملمعــنيالحــظ التقريــر القطــري الــذي يــضم التقريــرين  

جلنــة القــضاء علــى التمييــز ضــد املــرأة أنــه مل تكــن هنــاك قــوانني متييزيــة واضــحة ضــد املــرأة يف  
ومع ذلك فإن نسبة الرجال إىل النـساء الـذين يعملـون يف القطـاع النظـامي                 . التعيني والتوظيف 
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هـات  بيـد أن هنـاك بـرامج قائمـة يـضطلع هبـا خمتلـف اجل              . ال تزال لصاحل الرجال بدرجة كـبرية      
ــة  ــيري املعنيـ ــداث تغـ ــة   . إلحـ ــتمكني والتنميـ ــة للـ ــتراتيجية الوطنيـ ــصادي  فاالسـ ــدان االقتـ يف امليـ

 واســتراتيجية إقلــيم العاصــمة   يف امليــدان االقتــصاديواســتراتيجية الواليــات للــتمكني والتنميــة 
ــة    ــتمكني والتنمي ــة لل ــصادي  االحتادي ــدان االقت ــتمكني   يف املي ــة لل ــات احمللي واســتراتيجية احلكوم

هـي اسـتراتيجيات للتنميـة املـستدامة هتـدف إىل احلـد مـن وطـأة         يف امليدان االقتـصادي     والتنمية  
الفقــر مــن خــالل خلــق الوظــائف للجنــسني، وضــمان األمــن الغــذائي ومعاجلــة جوانــب عــدم    

ينهمك مـؤمتر عمـال نيجرييـا يف إذكـاء الـوعي مـن خـالل الـدعوة وكـسب التأييـد                      و. املساواة
 .مارسات غري التمييزية يف الوظائفلضمان عدم تشجيع امل

فربايـر  /وقد اعتمد مؤمتر عمال نيجرييا أيضاً سياسة لإلنـصاف بـني اجلنـسني يف شـباط                
 هبدف تعميم املنظور اجلنساين للمرأة وضمان مـشاركتها علـى مجيـع مـستويات مـؤمتر                 ٢٠٠٣

 :وبسبب هذا اجلهد. عمال نيجرييا
لس التنفيذي الوطين التابع ملؤمتر عمـال نيجرييـا         هناك وظيفتان تشغلهما امرأتان يف اجمل      • 

 )نائبة الرئيس ومراجعة احلسابات(
جيــري أيــضاً انتخــاب نــساء يف املناصــب القياديــة، علــى ســبيل املثــال يف احتــاد النــسيج   • 

عـضوين  لصندوق على التوايل، ومـن مث أصـبحن         ل للرئيس وأمينة    ةامرأتان ظهرتا كنائب  
ــرار يف  ــنع القـ ــزة صـ ــائي  يف أجهـ ــاد الكيميـ ــاد؛ ويف االحتـ ) NUCFRLANMPE( االحتـ

 .ظهرت امرأة كنائبة لرئيس االحتاد
وقــد ضــاعفت الــوزارة االحتاديــة للعمــل واإلنتاجيــة جهودهــا لــضمان التقيــد باملعــايري    

الدولية الواعية باملـسائل اجلنـسانية بـشأن فـرص العمـل، وظـروف العمـل، والـسالمة التـشغيلية                   
 .والصحة

 ظــروف العمــل وممارســات التوظيــف بــشأن املــرأة آخــذة يف التحــّسن نوعــاً يف  وتعتــرب ٣-١١
ــا   . القطاعــات اخلاصــة كمــا يف معظــم املنظمــات  (وعلــى ســبيل املثــال، فــإن البنــوك يف نيجريي

 يومـاً مـن أيـام العمـل؛         ٩٠تتيح للمرأة أن تتمتع بإجازة أمومـة ملـدة          ) األخرى بالقطاع اخلاص  
وأقل فترة تـسمح هبـا البنـوك إلجـازة األمومـة      . دمة العامة النيجرييةوهذا شبيه مبا حيدث يف اخل   

وبعض البنوك تسمح لألمهـات املرضـعات باحلـضور ملـدة سـاعة             .  يوماً من أيام العمل    ٦٠هي  
وهذا يتمشى مـع نـص البنـد    . بعد الوقت أو االنصراف ملدة ساعة قبل العمال اآلخرين       متأخراً  

 .١٩٩٠، من قوانني احتاد نيجرييا، ١٩٨ الفصلجرييا، من قانون العمل يف ني) د) (١ (٥٤
 :وهذه املمارسات تشمل ما يلي. وال تزال هناك ممارسات متييزية يتعني التصدي هلا 

عقـود توظيـف يـوافقن فيهـا علـى تأجيـل        علـى   توقيـع   الإجبار الفتيـات العازبـات علـى         • 
 .الزواج حىت السنة الثالثة من توظيفهن
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 يـوافقن   توظيـف ملتزوجات املوظفات حديثاً على التوقيع علـى عقـود          إجبار السيدات ا   • 
 .فيها على عدم إجناب األطفال حىت مرور ثالث سنوات من الزواج

توظيف الفتيات العازبات كموظفات للتـسويق مـع جـداول زمنيـة صـارمة الجتـذاب                 • 
 .سي أهداف عالية يتعرضن فيها إىل االستغالل اجلننشدانالعمالء والودائع مع 

. وال يزال تقسيم العمل حسب نوع اجلنس شـائعاً جـداً يف منـط التوظيـف يف نيجرييـا                   ٤-١١
فقــد عملــت بعــض التــصورات التقليديــة وبعــض أنــواع التــصورات النمطيــة اجلامــدة علــى          

ويـبني  . االحنراف باملرأة إىل بعض الوظائف، مما جيعلها غائبة تقريباً يف بعض الوظائف األخرى            
 أن هنـاك عـدداً مـن النـساء يـوظفن يف             ٢٠٠٣ميغرايف والصحي يف نيجرييا لعـام       االستقصاء الد 

املبيعات واخلدمات وجمال الزراعة يف وظـائف أكـرب ممـا يف القطاعـات األخـرى مثـل الوظـائف                    
 .املهنية ووظائف اإلدارة والوظائف التقنية

 اً للخصائص األساسيةالنسبة املئوية لتوزيع النساء العامالت حسب املهنة، وفق ١-١١اجلدول 

 اخلصائص األساسية
/إداري/فين
 تقين

وظـــــــــــــائف 
 كتابية

ــات  املبيعــــــــ
 واخلدمات

ــة   ــة يدويـــــ عمالـــــ
 ماهرة

عمالة يدويـة غـري     
 الزراعة حمليةخدمة  ماهرة

 العمر
٢٢,٨ ٤,٦ ٥,٥ ٩,٦ ٥٣,٣ ١,٧ ٢,٥ ١٩-١٥ 
١٧,٥ ١,٥ ٣,٨ ١٣,٩ ٥٣,٨ ٢,١ ٧,٣ ٢٤-٢٠ 
١٦,١ ٠,٥ ٢,٠ ١٤,٦ ٥٧,٣ ١,٨ ٧,٧ ٢٩-٢٥ 
١٩,٦ ١,١ ٢,١ ١١,٢ ٥٦,٦ ١,٧ ٧,٨ ٣٤-٣٠ 
١٧,٨ ١,١ ٢,٠ ٦,٥ ٦٠,٧ ٢,٠ ٩,٩ ٣٩-٣٥ 
٢٦,٧ ١,٣ ١,٧ ٣,٠ ٥٤,٤ ١,٣ ١١,٢ ٤٤-٤٠ 
٣٠,٩ ٠,٣ ١,٨ ٢,٠ ٥٥,٤ ٠,٥ ٩,٠ ٤٩-٤٥ 

 اإلقامة
 ٧,٠ ١,٦ ٣,٥ ١٣,٣ ٥٨,٠ ٣,٤ ١٣,٢ يف احلضر
 ٢٨,١ ١,٢ ٢,١ ٧,٥ ٥٥,١ ٠,٧ ٥,١ يف الريف
 املنطقة

 ٣٦,٧ ١,٨ ٢,٢ ٦,٥ ٤٥,٢ ٠,٦ ٧,٠ الشمالية الوسطى
 ١٦,٢ ٢,٠ ١,١ ١١,٤ ٦٣,٥ ١,٢ ٤,٦ الشمالية الشرقية
 ٩,٤ ١,٤ ٤,٣ ١٢,٩ ٦٨,٣ ٠,٤ ٣,٣ الشمالية الغربية
 ٢٥,٥ ٠,٣ ٢,١ ٨,١ ٤٥,١ ٣,٧ ١٥,٢ اجلنوبية الشرقية

 ٣٠,٠ ٠,٧ ٣,٣ ٨,١ ٤٢,٨ ٢,٩ ١٢,٠ اجلنويب-اجلنوب
 ١٢,٧ ١,٦ ١,٧ ٧,٨ ٦١,٩ ٢,٧ ١١,٥ ةاجلنوبية الغربي

 ٢٠,٦ ١,٤ ٢,٦ ٩,٥ ٥٦,١ ١,٧ ٨,٠ اجملموع
 .٢٠٠٣، لعام االستقصاء النيجريي الدميغرايف والصحي :املصدر
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ويعتــرب مــستوى البطالــة عاليــاً بــني النــساء، فوفقــاً لالستقــصاء الــدميغرايف والــصحي يف   ٥-١١
 يف املائـة    ٧٠ال املوظفني أثناء فتـرة االستقـصاء        ، بلغت النسبة املئوية للرج    ٢٠٠٣نيجرييا لعام   

.  يف املائـة بالنـسبة للنـساء الالئـي كـن موظفـات أثنـاء تلـك الفتـرة                  ٥٦يف حني مل تكـن سـوى        
 يف املائـة  ٤٤ يف املائة من الرجال عاطلني أثنـاء الفتـرة يف حـني كانـت نـسبة              ٢٩وكانت نسبة   

لى بني النساء بـسبب املـسؤوليات األسـرية يف          ويعَترب معدل البطالة أع   . من النساء غري عامالت   
معظم احلاالت، وتسجيل املوظفني للعاملني الذكور وبعض ممارسات متييزية أخرى حترم املـرأة             

 .من احلصول على عمل بأجر
 اجلهود املبذولة ملعاجلة بطالة املرأة بسبب رعاية األطفال ٦-١١

لطفــل مــن املعوقــات اخلطــرية أمــام عمومــاً تعتــرب مــسؤولية األســرة وبالتحديــد رعايــة ا 
فكثري مـن الـسيدات املتزوجـات ال يـسعني إىل عمـل نظـامي بـسبب                 . توظيف املرأة يف نيجرييا   

والغالبية من النساء الالئي يستقلن من وظـائفهن يفعلـن ذلـك بغيـة ختـصيص         . هذه املسؤوليات 
ــة    . مزيــد مــن الوقــت ألســرهن  بــني النــساء وهــذا هــو عامــل يــساهم يف ارتفــاع معــدل البطال

ــاة       ــد مــشاركتهن يف احلي النيجرييــات وهــو مــا يــسفر عــن اخنفــاض وضــعهن االقتــصادي ويقي
 .السياسية واحلياة العامة

ــة       ــة وحكومــات الواليــات واحلكومــة االحتادي ــذل احلكومــة احمللي ويف هــذا الــصدد، تب
وتقــوم . جهــوداً متــضافرة لتحــسني فــرص حــصول املــرأة علــى العمــل وضــمان كــسب الــرزق 

ــة وحكومــات الواليــات بإنــشاء مراكــز للمــرأة الكتــساب مهــارات،     غا ــة احلكومــات احمللي لبي
واألمثلـة  .  تـستهدف املـرأة بالتحديـد      البالغـة الـصغر    لالئتمانـات    مـشاريع ومراكز لتنمية املرأة و   

يـستهدف النـساء العـامالت يف مـشاريع         متكـني املـرأة اقتـصادياً وهـو         على هذه النظم صـندوق      
مـن أجـل النـساء العـامالت يف مـشاريع           لنـهوض باملـشاريع التجاريـة للمـرأة         اصغرية وصـندوق    

ويف إطـار صـندوق     . صغرية إىل متوسطة احلجم وتديرها حالياً الوزارة االحتاديـة لـشؤون املـرأة            
وهـذا املبلـغ    . ا لكـل منـه    نـريا  واليـة مبلـغ سـتة ماليـني          ة عـشر  ا، تلقت اثنت   املرأة اقتصادياً  متكني

 يف املائـة مقابـل النـسبة احلاليـة         ٩ر علـى النـساء بنـسبة فائـدة قـدرها            سوف يوزع كقرض ميس   
زيادة على ذلـك، فـإن الواليـات الـيت مل تـستفد          .  يف املائة  ١٢,٥اليت تتقاضاها املصارف وهي     

 أعطيــت هلــن آالت زراعيــة نــريا مببلــغ ســتة ماليــني متكــني املــرأة اقتــصادياًمــن قــرض صــندوق 
وهـذه تعتـرب    . صندوق النهوض باملشاريع التجارية للمرأة    برنامج  لتوزيعها على النساء يف إطار      

 ٣ ٨٤٦ ١٥٤ (نــريا مليــون ٥٠٠وهنــاك حاليــاً تــسهيالت زراعيــة مببلــغ     . عمليــة مــستمرة 
وهنـاك  . خصصت بالتحديد للنساء العامالت يف اإلنتـاج والتـصنيع يف اجملـال الزراعـي             ) دوالراً

ل واحلــد مــن وطــأة الفقــر يــضعها الربنــامج أيــضاً تــدابري خاصــة للمــرأة مــن حيــث فــرص العمــ 
 على املـستوى االحتـادي ومـستوى        املديرية الوطنية للتشغيل  الوطين للقضاء على الفقر وبرنامج      

 .الواليات واملستويات احمللية
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 االجتمـاعي والتمييـز ضـد املـرأة فيمـا           االسـتبعاد وال تزال هنـاك حـاالت مـستمرة مـن            ٧-١١
 النـساء يعملـن     مـا زال  و.  يف األمور الـسياسية واإلدارة الرشـيدة       يتعلق بفرص العمل واملشاركة   

ورغـم  . يف االقتصاد غري النظامي بدالً من الوظائف املهنية ووظائف اإلدارة والوظـائف التقنيـة             
 يف املائـة مـن الـسكان، فـإهنن يعتـربن ممـثالت متثـيالً غـري كـاٍف يف                     ٤٩,٥٢ نسبة   متثلأن املرأة   

 .طاع اخلاصالقخدمات القطاع العام و
ــى         ــرامج قائمــة وضــعتها احلكومــة عل ــاك ب ــة معاجلــة هــذه املــسألة هن ــك، بغي ومــع ذل

املستويات احمللية ومستوى الواليات واملستوى االحتادي هتدف إىل مواجهة التحديات اإلمنائيـة            
واألهداف من هذه الربامج هي ضمان احلد من وطأة الفقر من خـالل خلـق الوظـائف،               . للبلد

مــن الغــذائي، وتكــوين الثــروة وإعــادة توزيعهــا، وإصــالح أوجــه التفــاوت وعــدم    وضــمان األ
 .القطاع اخلاصالذي حيركه املساواة والبطالة ولتشجيع بروز االقتصاد 

كما أن التقّدم احملرز يف تشجيع مشاركة املرأة يف احلياة االقتصادية والسياسية واحليـاة               
 .من هذا التقرير ٨ و ٧العامة دون بشكل شامل يف املادتني 

 األمن والصحة لدى العامالت احلوامل ٨-١١
مـن قـوانني احتـاد     يف قانون العمل ١٩٨يف الفصل ) ١ (٥٦و ) ١ (٥٥يسعى البندان   

. نيجرييــا إىل محايــة املــرأة وذلــك حبظــر توظيــف املــرأة يف نوبــات العمــل الليليــة وحتــت األرض 
 وكذلك يشجع على التمييز حىت لـو ظهـر          ويشجع هذا احلكم على عدم املساواة بني اجلنسني       

 .أنه إجراء محائي
قـوانني نيجرييـا االحتاديـة لـسنة        من   قانون العمل،    يف) د(إىل  ) أ) (١ (٥٤وينص البند    
ويـنص  .  بشكل واف على محاية النساء احلوامل، وخاصـة فيمـا يتعلـق بـأمن الوظـائف                ١٩٩٠

 أسـبوعاً   ١٢ هلـن إجـازة أمومـة قـدرها          على أن النساء احلوامل حيـق     ) ب(و  ) أ) (١ (٥٤البند  
أجورهـا أثنـاء    / يف املائة علـى األقـل مـن مرتبـها          ٥٠وحيق للمرأة احلامل أيضاً نسبة      . على األقل 
وجيدر بالذكر مـع ذلـك، أن بعـض أصـحاب العمـل يـدفعون للمـرأة أثنـاء إجـازة                     . تلك الفترة 

إحـدى احملـاكم النيجرييـة أن       ووفقـاً لنـصوص هـذه األحكـام، قـررت           . األمومة مرتباهتا الكاملة  
فصل امرأة من عملها عند عودهتا من إجازة األمومة يرقى إىل فصل مـن عملـها بـسبب محلـها                    

 Ajiboye V. Dresser Nigeria Limited, 1972, 7 CCقضية (وهو لذلك يعترب شيئاً غري مشروع 

HCJ 57.( 
 

 ١-١١اإلطار 
نتيجــة لتحـسن مــؤهالت املـرأة التعليميــة   زيـادة دخـول النــساء إىل خمتلـف فئــات العمالـة      • 

 وكفاءهتا؛
 وبــرامج التوعيــة القيــام بزيــاراتالــدعوة إىل تنفيــذ اإلجــراءات التــصحيحية مــن خــالل    • 
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واإلدراك الــيت تــضطلع هبــا الــوزارة االحتاديــة لــشؤون املــرأة بالتعــاون مــع املنظمــات غــري  
 احلكومية وشركاء التنمية؛

 وسـائر بـرامج االئتمانـات    املديريـة الوطنيـة للتـشغيل   لى الفقـر،   الربنامج الوطين للقضاء ع    • 
ــصغر   ــة ال ــال      البالغ ــساب املهــارات ورأس امل ــيح اكت ــيت تت ــصاً للمــرأة، وال ــة خصي املوجه

 للرجال وللنساء معاً لتحسني مشاريعهم اإلنتاجية؛
 .التدريب على املهارات املهنية تقدمه مراكز تنمية املرأة على نطاق الدولة • 
 

كجزء من اجلهود املستمرة اليت تبذهلا احلكومة يف سبيل ضـمان محايـة حقـوق املـرأة                 و 
ووافـق عليـه    قام اجمللس التنفيـذي االحتـادي مبراجعـة قـانون العمـل             جيداً يف إطار سوق العمل،      

وينص مشروع القانون اجلديد على أن املرأة حيـق هلـا   . من اجلمعية الوطنيةاإلصدار وهو ينتظر   
 .تعدد املواليد إجازة أمومة لفترة أربعة أسابيع إضافيةيف حالة 

 العوامل املسؤولة عن التغيريات يف الوضع اخلاص بتشغيل املرأة ٩-١١
 سجلّت تغـيريات هامـة يف الوضـع والنوعيـة اخلاصـني بتـشغيل               املستبانة،رغم املشاكل    

 .١-١١ اإلطار  عليها األضواء يفةسلط وهذا يرجع إىل عوامل ،املرأة
 

 ١٢املادة 
  الرعاية الصحيةاحلصول علىاملساواة يف 

 التدابري القانونية املتخذة وغريها من التدابري ١-١٢
 الدول األطـراف أن تتخـذ مجيـع التـدابري املالئمـة للقـضاء علـى التمييـز                   ١٢ املادة   تلزم 

) ٣ (١٧ويـنص البنـد   .  خدمات الرعاية الصحية مبا يف ذلك تنظـيم األسـرة         تقدميضد املرأة يف    
 على تدابري تكفـل إتاحـة املرافـق الطبيـة والـصحية الكافيـة جلميـع                 ١٩٩٩من دستور عام    ) ج(

املختـصة بكـل   وإعماالً هلذا احلكم الوارد يف الدستور، عملت الوزارات احلكومية  . األشخاص
 على مجيع املستويات يف نيجرييا، ومبساعدة من شـركاء التنميـة، علـى تنفيـذ بـرامج لتـوفري            مهّة  

 .خدمات الرعاية الصحية
عملت احلكومـة االحتاديـة، عـن طريـق الـوزارة االحتاديـة للـصحة، علـى حتـسني بيئـة                     و 

وتــرد يف . الــسياسة العامــة يف ســبيل تعزيــز تــوفري خــدمات الرعايــة الــصحية للنــساء واألطفــال  
 . بعض هذه القوانني١-١٢اإلطار 
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 ١-١٢اإلطار 
 ٢٠٠١ة اإلجنابية، عام السياسة واالستراتيجية الوطنيتان للصح

 ٢٠٠١، عام  يف نيجريياالسياسة الوطنية لألغذية والتغذية
 ٢٠٠٦-٢٠٠٢إطار العمل االستراتيجي الوطين للصحة اإلجنابية، 

 ٢٠٠٢السياسة الوطنية وخطة العمل بشأن القضاء على ختان اإلناث يف نيجرييا، 
 ٢٠٠٥يقة يف نيجرييا، املبادئ التوجيهية الوطنية ملراقبة نقص املغذيات الدق

 )١٩٩٤(سياسة الرضاعة الطبيعية 
 ٢٠٠٥املبادئ التوجيهية واالستراتيجيات الوطنية ملنع ومكافحة املالريا أثناء احلمل، 

اإلطار االستراتيجي الـوطين وخطـة العمـل مـن أجـل القـضاء علـى الناسـور املهبلـي يف نيجرييـا،             
 أخرى؛كثرية  ضمن أمور ٢٠٠٥
 ١٩٩٩وطين للتأمني الصحي، لعام قانون النظام ال

 العـام حتـسني   هـدفها الـيت  ) ٢٠٠٤(السياسة الوطنية بشأن الـسكان مـن أجـل التنميـة املـستدامة             
 نوعية احلياة ومستويات املعيشة لشعب نيجرييا؛

 ؛)١٩٩٤(السياسة اخلاصة بصحة األم والطفل 
 ؛)١٩٩٥(السياسة الوطنية لصحة املراهقات 

 ).١٩٩٩(مراض غري املُعدية يف نيجرييا خطة العمل ملكافحة األ
 

وتشري اإلحـصاءات   . ويف بعض الواليات أنشئت مستشفيات خاصة للنساء واألطفال        
إىل حدوث حتسن طفيف يف بعـض جوانـب حـصول املـرأة علـى خـدمات الرعايـة الـصحية يف               

حية اجملانيـة  وتوجد لدى احلكومتني يف والييت كانو وبورنو سياسة بشأن الرعايـة الـص    . نيجرييا
 .للنساء احلوامل، مبا يف ذلك خدمات تقدمي الرعاية فيما بعد اإلجهاض

على وجه اخلصوص، ال تزال جارية خطة العمل املتوسـطة األجـل إلصـالح القطـاع                و ٢-١٢
وهتدف احلكومة االحتادية، من خـالل الـوزارة        . الصحي اليت شرعت يف تنفيذها اإلدارة احلالية      

 :ىل حتقيق حتسن ملموس يف سبعة جماالت أساسيةاالحتادية للصحة، إ
 الرعاية الصحية األولية • 
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 مكافحة األمراض • 
مبــا يف ذلــك األمــراض املنقولــة عــن طريــق االتــصال   (الــصحة اجلنــسية واإلجنابيــة   • 

 )اإليدز/اجلنسي وفريوس نقص املناعة البشرية
 ثالثةإنتاج عقاقري الرعاية الصحية من الدرجتني الثانية وال • 
 تنسيق اإلدارة مع شركاء التنمية • 
 تنظيم وإدارة تنفيذ الرعاية الصحية • 
 التقدم الفعلي احملرز لضمان القضاء على التمييز ضد املرأة يف قطاع الصحة ٣-١٢

يتحــدد التقــدم الفعلــي احملــرز يف هــذا اجملــال بالزيــادة يف عــدد مرافــق ومراكــز الرعايــة    
التقرير القطري اجلامع للتقريـرين الرابـع       ويف  .  املاضية إلعداد التقرير   الصحية املنشأة منذ الفترة   

 ١٩٩٩ املقدمني إىل جلنة القضاء على التمييز ضد املرأة، تشري البيانـات املتعلقـة بعـام                 واخلامس
 مرفقــاً ٣ ٢٧٥ مرفقــاً مــسجالً مــن مرافــق الرعايــة الــصحية األوليــة، و   ١٨ ٢٥٨إىل وجــود 

وأشـار التقريـر    .  مرفقاً للرعاية الصحية من الدرجة الثالثة يف أحناء البلـد          ٢٩للرعاية الثانوية، و    
 يف املائـة  ٢٥ يف املائة من مرافـق الرعايـة الـصحية األوليـة، ونـسبة      ٦٧اخلامس أيضاً إىل وجود     

 واحــدة مــن مرافــق الدرجــة الثالثــة كانــت ملــك فيمــا عــدامــن مرافــق الدرجــة الثانيــة واجلميــع 
 .القطاع العام

  واالعتالالتالوفيات النفاسية ٤-١٢
 وتفاوتاهتــا اجلغرافيــة املــذكورة يف التقريــر الوفيــات النفاســيةال تــزال اإلحــصاءات عــن  

 .١-١٢الدوري الرابع كما هي دون تغيري على النحو املبيَّن يف الشكل 
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 ٠٠٠لكـل   ( حـسب املنـاطق احلـضرية والريفيـة          الوفيات النفاسـية   معدل   ١-١٢الشكل 
 ).لود حي مو١٠٠

 
 .١٩٩٩ ،  الدميغرايف والصحي يف نيجرييااالستقصاء: املصدر

 
وسعياً وراء حتقيق اهلدفني الرابع واخلامس مـن األهـداف اإلمنائيـة لأللفيـة، أي ختفـيض وفيـات                    

ــصحة اإلجنا       ــة لل ــة األفريقي ــة العمــل اإلقليمي ــال وحتــسني يف صــحة األم، دعــت فرق ــة، األطف بي
، يف داكار، يف الـسنغال، مجيـع        ٢٠٠٣أكتوبر  / تشرين األول  ٢٤ و   ٢٠املعقودة يف الفترة بني     

 الوفيــات النفاســيةاألطــراف إىل إعــداد وتنفيــذ خارطــة طريــق مــن أجــل اإلســراع يف احلــد مــن 
وجرى نتيجة لذلك إعداد خارطـة طريـق نيجرييـا، وجـرى تعـديل              . واألطفال املولودين حديثاً  

 .ريق اإلقليميةخريطة الط
وتتـيح اخلريطـة إطـاراً لبنـاء شـراكات اسـتراتيجية مـن أجـل زيـادة االسـتثمار يف جمـال              

وسـوف ُينظـر    . صحة األمومة واألطفال املولودين حـديثاً، علـى مـستوى املؤسـسات والـربامج             
يف : ١يف التنفيذ علـى املـستوى القطـري يف مـرحلتني كـل منـهما مخـس سـنوات، أي املرحلـة                       

: ؛ والسنة النهائيـة إلعـداد التقريـر   ٢٠١٤-٢٠١٠الفترة : ٢املرحلة  و؛  ٢٠٠٩-٢٠٠٥ الفترة
 واملولـودين حـديثاً واالعـتالالت يف        الوفيـات النفاسـية   ويف حماولة اإلسـهام للحـد مـن         . ٢٠١٥

نيجريياً، يقدم صندوق األمم املتحدة للسكان الدعم يف جهـود بنـاء القـدرات وتـوفري املعـدات                  
يــة مــن واليــات االحتــاد، وخــصوصاً يف جمــاالت خاصــة مبهــارات القــابالت    وال١٥الطبيــة يف 

وقـد أسـفر هـذا عـن زيـادة يف عـدد املرافـق األساسـية لتـوفري الرعايـة الـصحية                       . إلنقاذ األرواح 
 .األولية يف البلد
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 تأثري قوانني اإلجهاض على املرأة ١-٤-١٢
ومدونــة قــانون ) يف اجلنــوب مــن مدونــة القــوانني اجلنائيــة، املطبقــة  ٢٩٧يــنص البنــد   

يتم إلنقـاذ حيـاة   ما حيظر اإلجهاض يف نيجرييا باستثناء ) يف الشمالالسارية  املدونة  (العقوبات  
ال يكون الشخص مسؤوالً جنائياً عن إتيان عملية جراحيـة حبـسن            ”وينص البند على    . األم

ن أجل احلفاظ علـى  على طفل مل يولد بعد م... نية أو بقدر معقول من الرعاية واملهارات     
 عمليـة جراحيـة   جتـري  والنتيجة املترتبـة علـى ذلـك هـي أنـه يعتـرب جرمـاً عنـدما ال               .“حياة األم 

العقوبـات أيـضاً    قـانون    مـن مدونـة      ٢٣٥ويف حـني جيـرم البنـد        . إلنقاذ احلياة أو احلفاظ عليهـا     
، “لــدهممــا حيــول دون والدة طفــل حيــاً أو التــسبب يف وفاتــه بعــد مو  “ أداء فعــل عــن عمــد ”

 اخلطر الـذي يـشكله احلمـل علـى الـصحة البدنيـة       مراعاةوسبب احلفاظ على احلياة قد يتضمن     
 .أو العقلية لألم

 باإلجهـاض يف النظـام القـانوين النـيجريي وتـشمل تقـدمي              تتـصل وهناك جـرائم أخـرى        
 مــن مدونــة القــوانني اجلنائيــة ٢٣٠ والبنــد -مــواد يعــرف أهنــا ســوف تــستخَدم يف اإلجهــاض 

دونة قانون العقوبات تنص على أن أي شـخص يقـوم بفعـل عـن عمـد ليـسبب اإلجهـاض،                   وم
 . سنة١٤خيضع حلكم بالسجن 

فمـن بـني    .  مرتفعاً جداً يف نيجرييـا     الوفيات النفاسية وباعتراف اجلميع، ال يزال معدل        
ــسبة       ــاء بن ــضطلع األطب ــا، ي ــدد اإلمجــايل حلــاالت اإلجهــاض يف نيجريي ــة فقــط ٤٠الع  . يف املائ

 الــدخول املنخفــضة والالئــي ال يــستطعن حتمــل التكلفــة ذواتوتتعــرض النــساء والفتيــات مــن 
العالية لإلجهاض أو الالئي يعتربن جاهالت بأخطـار اإلجـراءات غـري الـسليمة املـستخدمة مـن           

 .أفراد غري مؤهلني، يتعرضن ألخطار عالية يف أن يفقدن أرواحهن
 الالحقة لإلجهاضالرعاية  ٢-٤-١٢

، اعتمدت احلكومـة االحتاديـة سياسـة وطنيـة شـاملة للـصحة اإلجنابيـة،                ٢٠٠١سنة  يف    
وهي تنص على إطار رائـع ملعاجلـة احتياجـات املـرأة مـن حيـث الـصحة اإلجنابيـة، واإلجهـاض                    

وهـذه  . ، مبا يف ذلك توفري الرعاية الالحقة لإلجهاض، إىل أقصى ما يـسمح بـه القـانون             املأمون
ــسياسة هــي واحــدة مــن الــ   ــوب    ال ــا جن ــة فحــسب يف أفريقي ــصحة اإلجنابي ــة لل سياسات الوطني

وتؤيـد  . الصحراء الكربى اليت تعترف بأن للمرأة احلق القانوين يف اإلجهاض يف ظـروف معينـة              
 منـها نـسبيا حيـث       الًالسياسة ضرورة توفري اخلدمات القانونية اخلاصة باإلجهـاض، بيـد أن قلـي            

وقـد أيـدت احلكومـة، بيـد        .  هـذه اخلـدمات    يعرض ،توجد من اخلدمات الصحية العامة بعد      ال
أهنــا مل تطبــق اإلرشــادات املتأتيــة مــن املنظمــة العامليــة للــصحة بــشأن تــوفري الرعايــة لإلجهــاض   

 . يف السياسة الوطنية للصحة اإلجنابيةاملأمون بعد إدراج اإلجهاض املأمون
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 ٦,٦فمـن حـوايل     . يـا وال يزال احلمل غري املـنظم يعتـرب مـن الـشواغل املقلقـة يف نيجري                 
. بــوالدات منظمــة يف املائــة ٦٣نــسبة حالــة محــل حتــدث كــل ســنة يف نيجرييــا تنتــهي   ماليــني 
، ونـسبة   )سـيئة التوقيـت أو غـري مرغـوب فيهـا          ( يف املائة يف والدات غري خمطـط هلـا           ١٠ونسبة  
.  يف املائـة مـن حـاالت إسـقاط اجلـنني           ١٦ يف املائة من حاالت اإلجهاض العمدي ونـسبة          ١١

ــا تعتــرب غــري خمطــط هلــا     ٢٥وحــوايل  ــة مــن حــاالت احلمــل كــل ســنة يف نيجريي  ١,٤( يف املائ
وتواجــه النــساء يف .  أو أكثــر مــن نــصف هــذه تنتــهي حبالــة اإلجهــاض  ٧٦٠ ٠٠٠و ) مليــون

 ١٧وذكـرت نـسبة     .  حاالت من احلمل غري املرغوب فيـه       حد سواء الشمال ويف اجلنوب على     
تهني حبمل غري مرغوب فيه ألهنن يرغنب يف املباعدة مع املولود الثـاين             يف املائة من النساء أهنن ين     

 يف املائـة    ١٤ يف املائـة يف الـشمال ونـسبة          ٢٠نـسبة   (أو جتّنب احلصول على مزيد من األطفال        
 ).يف اجلنوب

ــة منخفــض      ــزال اســتخدام وســائل تنظــيم النــسل احلديث ــسبة  اًوال ي ــد ن ــة٨ عن .  يف املائ
 فهـن ناشـطات    - من النساء يف سن اإلجناب يف حاجة إىل تنظيم األسـرة              يف املائة  ٢٥وحوايل  

جنسياً ويستطعن احلصول على طفل لكنهن ال يردن طفالً عما قريب أو علـى اإلطـالق وهـن                  
 يف املائـة مـن النـساء النيجرييـات الـاليت            ٦٠وهنـاك نـسبة     . ال يستخدمن أي وسيلة ملنع احلمل     

ومـن بـني النـساء      . ن وسـيلة ملنـع احلمـل وقـت احلبـل          تعرضن حلالـة إجهـاض مل يكـن يـستخدم         
الالئي تعرضن حلاالت اإلجهاض، أي من املرجح أهنن مل يستخدمن وسيلة ملنع احلمـل، نـساء                

 يف  ٧٢(، ومراهقـات    ) يف املائـة   ٧٨(، ونساء مل يـتلقني تعليمـاً مدرسـياً          ) يف املائة  ٨٠(فقريات  
، لوفيـات النفاسـية   ومن بني األسـباب الرئيـسية       . ) يف املائة  ٧١(ونساء يعشن يف الشمال     ) املائة

فحـاالت  .  هو أكثر األسباب املؤدية للوفاة واليت ميكن الوقاية منها         املأمونيعترب اإلجهاض غري    
 امــرأة ٣٤ ٠٠٠ ال تــزال أحــداثاً متكــررة، حيــث تقتــل مــا يزيــد علــى املــأموناإلجهــاض غــري 

وتـسترتف  . نني مضاعفات مزمنـة طويلـة األمـد   ويرجح أن مزيداً من النساء يعا    . نيجريية سنوياً 
 .معاجلة املضاعفات اخلدمات الصحية احلكومية

 احلاالت الالحقة لإلجهاضالتدابري املتخذة ملعاجلة مشاكل اإلجهاض و ٣-٤-١٢
وأعــد ائــتالف مــن املنظمــات غــري . هنــاك خطــط إلصــالح القــوانني بــشأن اإلجهــاض  

 جيـري إعـداده علـى قـدم وثـاق          هناك أساس عملـي   احلكومية مشروع قانون بشأن اإلجهاض و     
ملنح التأييد ملشروع القرار الذي سوف يعرض على اجلمعية الوطنية إلصـداره يف شـكل قـانون              

 .عما قريب
وقـد اعتمـدت عـدة    . وتوجد برامج للتعليم بشأن النشاط اجلنسي يف كثري من واليـات االحتـاد       

وقـد أحـرزت   . نـسي وهـي تـستخدمه بالفعـل      مدارس فعالً منـهاج التعلـيم اخلـاص بالنـشاط اجل          
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نيجرييا تقدماً هاماً يف حتسني نوعية الرعاية فيمـا بعـد اإلجهـاض بالـشراكة مـع املنظمـات غـري                     
وتعمــل منظمــة محايــة صــحة املــرأة والنـهوض حبقوقهــا اإلجنابيــة، وهــي منظمــة غــري  . احلكوميـة 

 نقطـة  ٩٨بعـد اإلجهـاض يف    دعم خدمات الرعاية فيمـا      علىحكومية ودولية توجد يف أبوجا      
كانو، وسـوكوتو، وكـييب،     : تنفيذ خدمات القطاع العام يف أربع واليات ذات أولوية        يتم فيها   
الالحقـة لإلجهـاض    عميلة تتمتع خبـدمات الرعايـة        ٦ ٧٧٤ ختدم   ٩٨وهذه املرافق الـ    . وبورنو

يف املائـة مـن    ٨٨حـوايل  هنـاك  و. ٢٠٠٦يونيـه   / وحزيـران  ٢٠٠٥يوليـه   /يف الفترة ما بني متـوز     
 الـشفط  الرحم يف النصف األول من مرحلة احلمـل باسـتخدام            الشفط اليدوي لتفريغ  إجراءات  
.  يف املائــة قبــل ذلــك بــثالث ســنوات٨٢يف هــذه املواقــع، باملقارنــة مــع نــسبة للتفريــغ اليــدوي 

 يف  وتعمل املنظمة املذكورة أيـضاً مـع القطـاع الـصحي العـام واملنظمـات غـري احلكوميـة احملليـة                    
إقلـيم  /ارابـا، وريفـرز، والغـوس، وأبوجـا       تزمفارا، وكاتسينا، وأدماوا، و   (سبع واليات حمورية    

ولتعزيـز  .  لتحسني نوعية اخلدمات واحلـصول علـى الرعايـة فيمـا بعـد احلمـل               ةالعاصمة االحتادي 
التدريب السابق للخدمات، شاركت املنظمة املذكورة مع جملس التمريض والقبالة يف نيجرييـا             

.  تقدمي تـدريب للرعايـة فيمـا بعـد احلمـل ملعلمـات القبالـة يف مجيـع مـدارس القبالـة يف البلـد                         يف
 .الالحقة لإلجهاضوتوجد لدى مجيع خرجيات القبالة مهارات تتعلق بالرعاية 

ــساء علــى مواجهــة احلمــل غــري      و   ــة الن ــة ملعاون ــارات التكنولوجي ــاح طائفــة مــن اخلي تت
فط شـ  و ،يف حـاالت الطـوارئ بعـد مجـاع جنـسي دون وقايـة             املقصود مبا يف ذلك منـع احلمـل         

 فـإن عقـار امليـسوبروستول       ،زيادة على ذلـك   . يدوي للتفريغ من أجل إهناء احلمل بطريقة آمنة       
. ل على املستوى الوطين ملواجهة الرتيف يف فترة النفـاس         ّجوهو عقار هام له عالقة بالتوليد، سُ      

سوبروستول جـزءاً مـن األدوات اإلرشـادية املقترحـة          فط اليدوي للتفريـغ وعقـار امليـ       شويعترب ال 
 ).احلكومة من أجل برامج األمومة اآلمنةمن وهي أدوات ومعدات مقترحة مقدمة (لألمومة 

  معدالت وفيات الُرضع ووفيات األطفال الذين تقل أعمارهم عن مخس سنوات ٥-١٢
ارهم عـن مخـس     ُتستخَدم معدالت وفيـات الرضـع ووفيـات األطفـال الـذين تقـل أعمـ                 

سنوات يف هذا التقرير للحكم على أداء البلد يف تـوفري خـدمات الرعايـة الـصحية إىل األطفـال                    
 معـدل   ٢٠٠٣وسّجل االستقصاء الدميغرايف والصحي يف نيجرييـا يف سـنة           . واألمهات احلوامل 

ــات الُرضــع يف ســنة   ــود١ ٠٠٠ لكــل ١٠٠ (٢٠٠٣وفي ــى بكــثري مــن تلــك    )  مول وهــي أعل
 ١ ٠٠٠ لكـل    ٧٥ (١٩٩٩تقرير االستقصاء الدميغرايف والـصحي يف نيجرييـا عـام           املسجلة يف   

ومــع ذلــك فــإن االستقــصاء  ). مولــود١ ٠٠٠ لكــل ٨٧ (١٩٩٠استقــصاء ســنة يف و) مولــود
 الحـظ أن الفـرق بـني املعـدالت قـد ال يــشري إىل      ٢٠٠٣الـدميغرايف والـصحي يف نيجرييـا لعـام     

. إىل تقـدير منقـوص أثنـاء االستقـصاءات الـسابقة        رى  يـشري بـاألح   زيادة يف وفيات الُرضع، بـل       
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يعتـرب كـثرياً جـداً يف    )  يف املائـة ١٠( مولـود  ١ ٠٠٠ لكـل  ١٠٠ومع ذلك، فإن معدل وفيات  
 .اجلانب املرتفع، وُتبذل جهود جلعل هذا املعدل عند أدىن مستوى له

رضـع أعلـى ممـا       تعاين اجملتمعات احمللية الريفية مـن معـدالت وفيـات ال           ،إضافة إىل ذلك    
يف اجملتمعات احمللية احلضرية، مما يـدل ضـمناً علـى أن املنـاطق الريفيـة تفتقـر إىل ُسـبل احلـصول              

 .على خدمات الرعاية الصحية الوافية باملقارنة مع املناطق احلضرية
 ) مولود١٠٠٠لكل (معدالت وفيات األطفال يف املناطق احلضرية والريفية  ١-١٢اجلدول 

 اسيةاخلصيصة األس
ــات  وفيــــــــــــ

 املواليد
وفيـــــات املواليـــــد  

 وفيات الرضع املتقدمي العمر
ــات  وفيـــــــــــــــ

 األطفال
وفيــات األطفــال دون 

 اخلامسة من العمر
 ١٥٣ ٧٨ ٨١ ٤٤ ٣٧ ةاحلضرياملناطق 
 ٢٤٣ ١٣٩ ١٢١ ٦١ ٦٠ ةالريفياملناطق 
 .االستقصاء النيجريي الدميغرايف والصحي: املصدر

 
أعاله، أن معدالت الوفيات بني الُرضـع والطفولـة املبكـرة           وُيستَدل من اجلدول الوارد       

ومـن حيـث وفيـات الُرضـع، فـإن          . تعترب أعلـى يف املنـاطق الريفيـة ممـا هـي يف املنـاطق احلـضرية                
)  مولـود ١ ٠٠٠ لكـل    ٨١(تتجاوز املعـدالت احلـضرية      ) ١ ٠٠٠ لكل   ٢١(املعدالت الريفية   

ويف حالـة   . نبع من املعـدالت اخلاصـة باملواليـد       وكثري من هذا الفرق ي    . ١,٥مبعامل يبلغ حوايل    
ــة     ــاطق الريفي ــإن معــدل املن ــال، ف ــات األطف ــود١ ٠٠٠ لكــل ١٣٩(وفي معــدل يتجــاوز )  مول

ــاطق احلــضرية  أمــا معــدل وفيــات  . ١,٨مبعامــل يبلــغ حــوايل  )  مولــود١ ٠٠٠ لكــل ٧٨(املن
ــة      ــاطق الريفي ــذين تقــل أعمــارهم عــن مخــس ســنوات يف املن  ١ ٠٠٠كــل  ل٢٤٣(األطفــال ال

مبعامـل يبلـغ   )  مولـود ١ ٠٠٠ لكـل   ١٥٣(فإهنا تتجاوز أيـضاً معـدل املنـاطق احلـضرية           ) مولود
١,٦. 
 توفري الرعاية السابقة للوالدة ٦-١٢

تعترب الرعاية السابقة للوالدة شرطاً أساسياً من شروط الصحة العامـة للمـرأة وللـوالدة            
ة يف تــوفري الرعايــة الــصحية للنــساء تركِّــز ويف املاضــي كانــت جهــود احلكومــ.  للطفــلاملأمونــة

 كــان اخنفــاض معــدالت اإلملــام  كمــاو. أساســاً علــى الرعايــة الــسابقة للــوالدة ووقــت الــوالدة 
بالقراءة والكتابة وضآلة التثقيف اجلنسي قد أسفرت عن تدين الوعي بقـضايا الـصحة اإلجنابيـة                

 .بني النساء
كومة من خالل الوزارة االحتاديـة للـصحة         هناك سياسات حمددة أعدهتا احل     ،ومع ذلك   

 الـسياسة   هتـدف  ،وعلـى وجـه اخلـصوص     . لتحسني الوضع الصحي اإلجنايب للنساء النيجرييـات      
 إىل حتقيــق الــصحة اإلجنابيــة واجلنــسية ٢٠٠١ن للــصحة اإلجنابيــة لعــام اواالســتراتيجية الوطنيتــ
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ــائق . الرفيعــة املــستوى جلميــع النــيجرييني  إلطــار االســتراتيجي للــصحة  ايــستكملها وهــذه الوث
رامج تــستهدف بــالعمــل االســتراتيجي وقــد وضــع إطــار . )٢٠٠٦-٢٠٠٢(اإلجنابيــة واخلطــة 

، وفـريوس   االتصال اجلنسي األمومة اآلمنة، وتنظيم األسرة واألمراض املُعدية املنقولة عن طريق          
عمليـات  (ارة  اإليـدز، والـصحة اإلجنابيـة للمراهقـات، واملمارسـات الـض           /نقص املناعـة البـشرية    

ــاث، إخل    ــلية لإلن ــضاء التناس ــشويه األع ــراض     )ت ــسانية، وأم ــسائل اجلن ــة وامل ــوق اإلجنابي ، واحلق
ــاس         ــسي، وانقطــاع الطمــث وإي ــوظيفي اجلن ــل ال ــم واخلل ــسرطان يف النظــام اإلجنــايب، والعق ال

ومـع ذلـك فـإن تـوافر البيانـات واإلحـصاءات لتوجيـه التخطـيط                . الذكور ضـمن أمـور أخـرى      
 .لى األدلة من أجل صحة املرأة ال يزال متدنياًالقائم ع

ــادة علــى ذلــك    ــوفر  ،زي باجملــان رعايــة احلوامــل قبــل الــوالدة يف كــثري مــن واليــات    تت
 .  شهور٤ إىل ٣س ريفر من ووازدادت إجازة األمومة يف والية كر. االحتاد
 خدمات تنظيم األسرة ٧-١٢

ات التعلـيم اجلـامعي واملراكـز الطبيـة     مستـشفي (مجيع مراكز الصحة من الدرجـة الثالثـة      
وتتـوافر خـدمات تنظـيم األسـرة أيـضاً يف           . يف نيجرييا لديها وحدات لتنظـيم األسـرة       ) االحتادية

ومـع ذلـك فـإن األدلـة املوثّقـة تبـّين أن             . معظم املرافـق الـصحية مـن الدرجـة الثانيـة يف نيجرييـا             
نقص اســتخدام خــدمات حديثــة يف جمــال العوامــل الثقافيــة والدينيــة هــي التعلــيالت الرئيــسية لــ 

وقد بقـي معـدل انتـشار وسـائل منـع احلمـل منخفـضاً بـشكل ثابـت                 . تنظيم األسرة يف نيجرييا   
 .٢-١٢على النحو الذي يظهر يف اجلدول 

 معدل انتشار وسائل منع احلمل حسب الوسيلة املستخدمة:  ٢-١٢اجلدول 
 معدل االنتشار وسيلة منع احلمل

 )يةبالنسبة املئو(
 ١٣ أية وسيلة

 ٨ أية وسيلة حديثة
 ٢ حبوب منع احلمل

 ٠,٧ الوسائل الرمحية ملنع احلمل
 ٢ وسائل منع احلمل عن طريق احلقن

 ٢ الواقي الذكري
 ٤ أية وسيلة تقليدية

 ٪٧ حاجة غري ملباة إىل خدمات تنظيم األسرة
 .٢٠٠٣االستقصاء النيجريي الدميغرايف والصحي، لعام :  املصدر
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 اإليدز/ فريوس نقص املناعة البشرية ٨-١٢
اإليـدز شـيء طـارئ وأزمـة صـحية تـشكل هتديـداً         /يعترب فريوس نقـص املناعـة البـشرية         

ويف نيجرييـا كمـا يف أجـزاء أخـرى مـن العـامل، عمـل عـدم         . خطرياً ألرواح كـثري مـن األفارقـة       
.  بـاألمراض مـن نظـرائهم الـذكور        املساواة بني اجلنسني على جعل النساء والفتيات أكثـر تـأثراً          

ــة        ــا املبذول ــسجل اآلن جناحــاً يف جهوده ــا ت ــوافرة أن نيجريي ــبني اإلحــصاءات املت ــع ذلــك ت وم
 يف املائـة يف     ٥,٦واخنفض معدل انتشار فريوس نقص املناعـة البـشرية مـن            . ملكافحة هذا الوباء  

 حيث وصـل    ٢٠٠٥وُسجل اخنفاض آخر يف عام      . ٢٠٠٣ يف املائة يف عام      ٥ إىل   ٢٠٠١عام  
ــة     ٤,٤إىل  ــربامج؛ ومحــالت الــدعوة والتوعي ــة ويعــزى هــذا االخنفــاض إىل عــدد مــن ال  يف املائ

ــصابني        ــك امل ــة لؤلئ ــدمي الرعاي ــشارات وتق ــسي، وإســداء االست وتنظــيم األســرة والتثقيــف اجلن
 .اإليدز/بالعدوى واملتأثرين بفريوس نقص املناعة البشرية

 يف جمـــال اإلصـــابة بفـــريوس نقـــص املناعـــة   الـــصحيةالنوعيـــةالتـــدخالت  ١-٨-١٢
 اإليدز/البشرية

يعترب إنشاء جلنة العمل الوطنية املعنية باإليدز وجلنة العمل الوطنية املعنيـة باإليـدز علـى         
مــستوى الواليــات وجلنــة العمــل الوطنيــة االحتاديــة املعنيــة باإليــدز وجلنــة العمــل الوطنيــة املعنيــة 

 مـن اسـتراتيجيات التـدخل األكثـر جـرأة مــن      ةاحملليـة واحـد  باإليـدز علـى مـستوى احلكومـات     
. اإليـدز يف نيجرييـا    /جانب احلكومة النيجريية يف احتـواء انتـشار فـريوس نقـص املناعـة البـشرية               

وتنــهمك اللجنــة علــى املــستوى االحتــادي ومــستوى الواليــات واحلكومــات احملليــة يف محــالت  
 .إليدزا/ملكافحة انتشار فريوس نقص املناعة البشرية

اإليدز الـيت   /وترد أدناه تدخالت أخرى الستئصال انتشار فريوس نقص املناعة البشرية           
 :شرعت احلكومة يف االضطالع هبا

األمـراض املنقولـة عـن طريـق االتـصال اجلنـسي            /يعترب الربنامج الوطين ملكافحـة اإليـدز       • 
 فـريوس نقـص   مسؤوالً عن الوقاية واملكافحة ونـشر املعلومـات الـصحية عـن مكافحـة            

 القطاعيـة   االسـتجابة للتـصديات   وهـذا الربنـامج هـو       . اإليدز يف نيجرييا  /املناعة البشرية 
 يف  ٨٠اإليـدز وهـو مـسؤول عـن حـوايل           /املتعددة بشأن فريوس نقص املناعـة البـشرية       

وهـم  املائة من اجلوانب اهلامة يف الوقاية، والرعاية والدعم لألشـخاص الـذين يعيـشون               
ويتعـاون هـذا الربنـامج مـع مـا يتـصل            . اإليـدز /قص املناعـة البـشرية    بفريوس ن مصابون  

بالصحة من وزارات ووكاالت حكومية وشركاء دوليني يف التنميـة ووكـاالت ماحنـة              
 .فيما يتعلق مبعظم أنشطة الربنامج
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 هبـدف   ٢٠٠١بدأ الربنامج الـوطين للعـالج مبـضادات  الفريوسـات العكوسـة يف عـام                  • 
وبـدعم مـن    حىت اآلن    طفل ولكن    ٥ ٠٠٠ مراهقة و    ١٠ ٠٠٠فحسب بعدد   العناية  

الوكــاالت الدوليــة وشــركاء التنميــة وخــصوصاً خطــة الطــوارئ الــيت وضــعها الــرئيس  
لإلغاثــة مــن اإليــدز والــصندوق العــاملي ملكافحــة اإليــدز والــسل واملالريــا وخــدمات    

 موقعـاً  ٦٧ العالج مبضادات الفريوسات العكوسة كلها متوافرة اآلن يف ما يزيـد علـى    
 شــخص مــن األشــخاص املــصابني بفــريوس نقــص املناعــة       ٥٠ ٠٠٠حيــث حيــصل  

ــضادات الفريوســات العكوســة      ــاقري العــالج مب ــى عق ــشرية عل ــران. الب ــه /ويف حزي يوني
ــوزارة االحتاديــة       ٢٠٠٥ ــه إىل ال ــة توجيهات ــة نيجرييــا االحتادي ــيس مجهوري ، أصــدر رئ

صول على خدمات العـالج مبـضادات       للصحة واجلهات املعنية األخرى لتوفري ُسبل احل      
 مـن األشـخاص املـصابني بفـريوس نقـص          ٢٥٠ ٠٠٠الفريوسات العكوسة إىل حوايل     

، ولتفعيـل هـذا األمـر، افتـتح معـايل وزيـر           ٢٠٠٦يونيـه   /املناعة البشرية حبلول حزيـران    
الصحة أنشطة الفريق العامل الرئاسي وكذلك فرقة عمل رئاسية موسعة بشأن تفعيـل             

وقـد أعـد الفريقـان خطـة عمـل لتفعيـل املهمـة بتكلفـة تقـدر                  .  املـسندة  رئاسـية املهمة ال 
 .نريا بليون ٢٧حبوايل 

 مواقــع مــن ٦وســع برنــامج منــع انتقــال األمــراض مــن األم إىل الطفــل والــذي بــدأ بـــ   • 
 موقعــاً ويــستفيد مــن الربنــامج  ٤٥ إىل مــا يزيــد علــى  ٢٠٠٢الدرجــة الثالثــة يف عــام  

 .حامل امرأة ٤٢ ٠٠٠حوايل 
مشروع دليل وطين للتدريب يف جمال منع انتقال األمراض مـن األم إىل الطفـل         °  

ومت اختبــار منــهاج هــذا الربنــامج جتريبيــاً يف     . ٢٠٠٥مــارس  /وضــع يف آذار
 ؛٢٠٠٥يونيه /مايو وحزيران/أيار

ــضادات       °   ــالج مبـ ــع العـ ــصحة يف مواقـ ــال الـ ــاملني يف جمـ ــدريب للعـ ــطُلع بتـ واضـ
ة مع عدم توفري خـدمات الوقايـة مـن األمـراض املنقولـة مـن                الفريوسات العكوس 

 مـن العـاملني يف جمـال الرعايـة          ٩٠األم إىل الطفل، وجـرى تـدريب مـا جمموعـه            
 مـن العـاملني يف جمـال        ٥٠٠ مرفقاً صحياً، وجرى أيضاً تدريب       ١٤الصحية يف   

ن الرعايـة الـصحية بـشأن نظـام معلومــات إدارة الوقايـة مـن األمـراض املنقولـة مــ        
وجــرى طبــع املبــادئ   . األم إىل الطفــل يف مواقــع الرعايــة مــن الدرجــة الثانيــة     

 التوجيهية لربامج الوقاية من األمراض املنقولة من األم إىل الطفل؛
 نظمــت حلقــة عمــل تدريبيــة للتوعيــة مــن أجــل وســائط  ٢٠٠٥مــايو /ويف أيــار °  

يوليـه  /ويف متـوز  . اإلعالم املعنية بربنامج العالج مبـضادات الفريوسـات العكوسـة         
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 طُبعت املواد التعليمية بشأن برامج الوقاية من األمراض املنقولة مـن األم             ٢٠٠٥
 منطقــة مــن منــاطق   ١١إىل الطفــل بلغــات االغبــو واهلوســا واليوروبــا خلدمــة      

 استجماع زبائن املستشفيات؛
جرى االنتهاء من مشروع برنـامج لوضـع أناشـيد إذاعيـة بـشأن برنـامج العـالج                  °  

أغـــسطس وجـــرى تقيـــيم /ضادات الفريوســـات العكوســـة يف نيجرييـــا يف آبمبـــ
 .الربنامج الوطين للوقاية من األمراض املنقولة من األم إىل الطفل

وجــرى أيــضاً اســتعمال برنــامج إلســداء املــشورة واالختبــار بــشأن اإلصــابة بفــريوس     • 
راض املنقولـة عـن     األمـ /ونظـم الربنـامج الـوطين ملكافحـة اإليـدز         . نقص املناعـة البـشرية    

 يف مـنطقيت    ٢٠٠٥يوليـه   /مارس ومتـوز  /طريق االتصال اجلنسي حلقيت تدريب يف آذار      
 مــن العــاملني يف اجملــال الــصحي    ١٠٦وجــرى تــدريب مــا جمموعــه    . بــنن واويــري 

 مت تدريبـهم علـى األنـشطة اخلاصـة بفـريوس نقـص املناعـة             ٤٩ من بينهم    -املشاركني  
ــار لفــريوس    مــشارك٥٧اإليــدز وتــدريب /البــشرية ــيم االستــشارة واالختب اً بــشأن تقي

نقــص املناعــة البــشرية فيمــا يتعلــق بربنــامج الوقايــة مــن األمــراض املنقولــة مــن األم إىل  
وُعقـــد اجتمـــاع للجهـــات املعنيـــة بـــشأن تقـــدمي االستـــشارة  . يوليـــه/الطفـــل يف متـــوز

 .واالختبار يف جمال نقص املناعة البشرية
 األوبئة والبحوث واملراقبة أيضاً ملكافحة انتشار فـريوس         واستحدثت أيضاً عناصر علم    • 

ــة  ،واضــطلع هــذا العنــصر . اإليــدز/نقــص املناعــة البــشرية   بالتعــاون مــع املنظمــة العاملي
للصحة وإدارة التنمية الدولية للملكة املتحدة ومركز الوقايـة واملكافحـة مـن األمـراض       

استقـصاء بـشأن الرصـد      : ٢٠٠٥م   باالستقصاءات التالية يف عا    ،وسائر شركاء التنمية  
الزهـري يف مـصل     /االنذاري على الصعيد الوطين النتشار فريوس نقص املناعة البـشرية         
اإليــدز والــصحة  /الــدم، واالستقــصاء الــوطين بــشأن فــريوس نقــص املناعــة البــشرية       

ــة الــسلوك فيمــا بــني     ــة، واالستقــصاء بــشأن مراقب ــةاإلجنابي ــارة معرضــة للخطــر  فئ  خمت
 . خمتارة معرضة خلطر شديدفئاتقصاء متكامل ملراقبة السلوك بني الشديد، واست

ويقدِّم العنصر اخلاص باملخترب وسـالمة الـدم توجيهـات وإسـهامات تقنيـة يف مـشروع               • 
التصميم الوطين اجلديـد لنظـام اللوجـستيات مـن أجـل شـراء أدوات االختبـار اخلاصـة                   

وهـذا  . دات الفريوسـات العكوسـة    بفريوس نقص املناعة البشرية وعقاقري العـالج مبـضا        
 معقّــدة قواعــد حــسابيةالعنــصر ناشــط أيــضاً يف عمليــة التنــسيق احلاليــة يف اســتحداث  

 دون احلاجـة إىل     تعتمد على جمموعة اختبارات سـريعة لفـريوس نقـص املناعـة البـشرية             
 .التربيد
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 ُرضع والالوفيات النفاسيةختصيص موارد وافية لتحسني صحة املرأة واحلد من   ٩-١٢
منذ وضع الصيغة النهائية للسياسة الوطنية للصحة اإلجنابية، ُخصصت مـوارد للـربامج               

وال تزال األموال املخصصة لصحة املـرأة       . الوفيات النفاسية واخلدمات اليت هتدف إىل احلد من       
 مليـون   ١٠٠، ُخـصص يف امليزانيـة مبلـغ         ٢٠٠٤ ويف سـنة     . منخفضة ٢-١٢واملبينة يف اإلطار    

 مليــون نــريا ٦٠بيــد أن مــا اســُتخدم منــه هــو  )  دوالر أمريكــي تقريبــا٧٥٠ً ٠٠٠بلــغ م(نــريا 
 ). دوالر أمريكي٤٥٠ ٠٠٠(

 ٢-١٢اإلطار 
 . ُخصصت مبالغ لكن األموال مل ُتستعمل٢٠٠٥يف عام  • 
 ُخـصص مبلـغ يزيـد علـى أربعـة ماليـني دوالر وأفـرج عـن معظمهـا مـن                      ٢٠٠٦يف عام    • 

وهـذه تـشمل مبلـغ      . ا يـدعم األهـداف اإلمنائيـة لأللفيـة        أجل خدمات صحة األمهـات مبـ      
مـن أجـل اسـتخدامه لتحقيـق األهـداف اإلمنائيـة            ) وينتظـر اإلفـراج عنـه      (نريا مليون   ٢,٥

 ).بـيمفارا، كاتسينا، غوميب وكيزتارابا، يويب (لأللفية يف مخس واليات 
 مهـارات إنقـاذ     أفرج عنـه للتوسـع يف     )  دوالر أمريكي  ٥٥٠ ٠٠٠ (نريا مليون   ٧٥مبلغ   • 

 .القابالت/املمرضات/األرواح خلدمة األطباء
 ٢٠٠٦ مقــرر اإلفــراج عنــه يف الــربعني الثالــث والرابــع مــن عــام  نــريا مليــون ٢٠٠مبلــغ  • 

 .لشراء عقاقري ومعدات وتدريب مقدمي اخلدمات واإلشراف الداعم
موعـات أدوات    أفـرج عنـه لـشراء جمموعـات أدوات التوليـد، وجم            نـريا  مليون   ٢٥٠مبلغ   • 

 .لألمهات وغري ذلك من معدات املستشفيات
 

التدابري الرامية إىل حتسني ُسبل حـصول املراهقـات علـى الرعايـة الـصحية                ١٠-١٢
 اليسرية املنال

هنــاك تركيــز متزايــد مــن جانــب علــى مــدى الــسنوات القليلــة املاضــية، كــان  ١-١٠-١٢
ــصحة اإلجنا    ــشكل اســتباقي ال ــى أن تعــاجل ب ــة عل ــا احلكوم ــة للمراهقــات يف نيجريي ــدرك  و.بي ت

السياسة الوطنية لـصحة املراهقـات بـأن املراهقـات أشـخاص ينـدرجون يف فئـات األعمـار مـن                     
م للـسياسات   عـ وتشمل األهـداف احملـددة يف الـسياسة العامـة خلـق منـاخ دا              .  سنة ٢٤ إىل   ١٠

ــة الــصحية    ــة وتؤكــد الــس . والقــوانني الــيت تعــاجل احتياجــات املراهقــات مــن الناحي ياسة الوطني
للصحة اإلجنابية واالستراتيجية اخلاصة بـذلك أن الـصحة اإلجنابيـة هـي حـق جلميـع األفـراد مبـا              
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وتــويل الــسياسة العامــة اهتمامــاً خاصــاً للــشواغل الــيت هتــم الــصحة اإلجنابيــة  . فــيهن املراهقــات
يجرييـا بأهنـا    ، مبا يشخص احلالـة الراهنـة للـصحة اإلجنابيـة للمراهقـات يف ن              للشباب واملراهقات 

 .“رديئة”
وتــشمل األهــداف الــيت تتوخاهــا احلكومــة يف معاجلــة الــصحة اإلجنابيــة للــشباب علــى   

 :النحو املبّين يف السياسة العامة ما يلي
زيادة نسبة الشباب الـذين تتـاح هلـم ُسـبل احلـصول علـى معلومـات وخـدمات دقيقـة                      • 

  بالصحة اإلجنابية؛تتعلقوشاملة 
 .صدار قوانني ذات صلة بصحة املراهقات وإعادة النظر فيهااستهالل ودعم إ • 
ــسلمو ٢-١٠-١٢ ــأن       ت ــضا ب ــة أي ــتراتيجية النيجريي ــل االس ــة العم ــة وخط ــسياسة الوطني  ال

ويــسعى العنــصر . الــشباب ميثلــون أكــرب قطــاع مــن الــسكان يتــسم بالنــشاط والتعــرض للخطــر
 تعــاطيشاكل الــشباب مثــل التمــاس وتقــدمي حلــول ملــ”اخلــاص بالــصحة يف هــذه الــسياسة إىل 

العقـــاقري املخـــدرة، واإلدمـــان، ومحـــل املراهقـــات واألمـــراض املنقولـــة عـــن طريـــق االتـــصال    
 لفــريوس نقــص املناعــة   ٢٠٠١ تــصدي نيجرييــا يف عــام   ذُكــر إضــافة إىل ذلــك،  .“اجلنــسي
 الدقيقـة يف خطـة عمـل يف         بتفاصيله الشباب بشكل غري متناسب،      يذيؤالذي  اإليدز،  /البشرية
ويف إطـار خطـة العمـل هـذه،         . اإليـدز /ت الطوارئ املتعلقة بفريوس نقص املناعـة البـشرية        حاال
 للـشباب يف أحنـاء      صـحية مرحيـة    كـان إنـشاء خـدمات        ١‐٥النحو املبّين يف االستراتيجية     على  

 ويهـدف إىل احلـد مـن انتقـال          )٢٨‐١‐١‐٥(ألنـشطة املخطـط القيـام هبـا         واحداً من ا  الوطن  
ــشريةفــريوس نقــص املناعــة ا  ــشباب املعرضــني ألخطــار شــديدة، يف املدرســة     /لب ــدز بــني ال اإلي

وظهرت على الساحة منظمات كثرية من اجملتمع املـدين تعمـل لكـي تعكـس          . وخارج املدرسة 
وُشــكلت أيــضاً هيئــات جامعــة مثــل الرابطــة .  لــصحة املراهقــات يف البلــدالــسيئاجتــاه الوضــع 

، وشبكة نيجرييا للمنظمات غـري احلكوميـة املعنيـة          النيجريية للنهوض بصحة املراهقات والتنمية    
اإليــدز يف / واجملتمــع املــدين املعــين بفــريوس نقــص املناعــة البــشرية ،بالــسكان والــصحة اإلجنابيــة

مبـا يف ذلـك املنظمـات غـري احلكوميـة           ( وذلك لتنسيق أنشطة املنظمات غري احلكوميـة         ،نيجرييا
 .نميةبشأن صحة املراهقات والت) اليت ختدم الشباب

ــات         ــة للمراهق ــصحة اإلجنابي ــدان ال ــة الناشــطة يف مي ــشمل املنظمــات غــري احلكومي وت
 املعلومـات  ومـشروع ومبـادرة متكـني الفتيـات    ) AHI(منظمة العناية بصحة املراهقـات      مشاريع  

 :الصحية للمراهقات، إخل
ــن أجــل حتــسني     وتعمــل  •  ــات م ــصحة املراهق ــة ب ــة العناي ــسي منظم ــصحة ئ الوضــع ال  ل

وتــشمل بعــض املنجــزات الــيت ســجلتها املنظمــة إنــشاء مركــز    . قــات ورفــاههناملراه
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 شاب باملعلومات اليت تتناسب مع أعمارهم علـى         ١ ٠٠٠للشباب يزود ما يربو على      
 .أساس شهري

ــاً   •  ــاً معني ــدير املركــز مكتب وتــصل بتقــدمي خــدمات ومعلومــات مالئمــة للمراهقــات   وي
ــى    ــد عل ــا يزي ــشطته إىل م ــسية    شــابة ســن ٣ ٠٠٠أن ــصحة اجلن ــق بال وياً خبــدمات تتعل

 .واإلجنابية
مالئمـة  علـى تيـسري إنـشاء خـدمات صـحية      منظمة العنايـة بـصحة املراهقـات       وعملت   • 

ــوس، اكــوا     ــل الغ ــات مث ــشباب يف والي ــوملل ــوي، إيب ــوين، بين ــو، و، باوشــي، برإيب ن
بورنـــو وكادونـــا و املـــشروع احلـــايل يف واليـــات باوشـــي قـــدمو. ناصـــاراواكادونـــا، 

معلومــات )  حــىت اآلن٢٠٠١منــذ ســنة  (، بــدعم مــن مؤســسة باكــارد    ناصــاراواو
 شـابة عـن الـصحة اجلنـسية واإلجنابيـة وخـدمات             ٧٠ ٠٠٠وصلت إىل ما يزيـد علـى        

ســريرية مــن خــالل أنــشطة نفــذهتا ســبع منظمــات غــري حكوميــة وســبع مستــشفيات    
 .حكومية وبرنامج مدرسي خاص بالتعلم من األقران

يني ومعلمـني بـشأن تنفيـذ منـهج التثقيـف يف جمـال              تدريب مـدربني رئيـس    وقام املركز ب   • 
 :اإليدز على النحو التايل/احلياة األسرية ونقص املناعة البشرية

  الوزارة االحتادية للتعليمملصلحة مدرباً رئيسياً على املستوى الوطين ٤٥ ‐ 
 الحتادية للتعليم الوزارة املصلحة معلماً من كليات تابعة للحكومات احمللية ٤٠ - 
ملــصلحة  واليــة ١٦اإليــدز مــن / موظفــاً يف املكاتــب املعنيــة بــنقص املناعــة البــشرية٣٤ - 

 )اجمللس الربيطاين/مؤسسة القدرة املعنية بالتعليم األساسي للجميع
  صندوق األمم املتحدة للسكانملصلحة والية ١٥ مدرباً رئيسياً من ١٣٧ - 
 وزارة ملــصلحةمــن معلمــي املواضــيع يف واليــة الغــوس  ) يف املائــة٩٠نــسبة  (١ ٤٠٠ - 

 مـديراً مـن مـديري بـرامج املنظمـات غـري          ٦٠التعليم يف والية الغوس وما يزيـد علـى          
احلكومية، والعـاملني املعنـيني بالـشباب ومقـدمي خـدمات الرعايـة الـصحية يف خمتلـف          

 . للشباب والربجمة املعنية بالشباباملالئمةجوانب اخلدمات 
خمتلــف الــربامج الــيت تركِّــز علــى حتــسني مــشروع صــحة ومعلومــات املــراهقني فّــذ نيو • 

الصحة اخلاصة باملراهقات والتنميـة مبـا يف ذلـك نـواحي الرياضـة والـتعلم مـن األقـران                    
ويعمـل املركـز حاليـاً مـع حكومـة واليـة        . املعروفة بأهنا ترفيـه تثقيفـي، يف واليـة كـانو          

اإليدز فيمـا   /ال احلياة األسرية ونقص املناعة البشرية     كانو ملواءمة منهاج التثقيف يف جم     
 .يتعلق بالوالية
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ويركّـز املركـز املعـين بــتفكري وعمـل الـشباب واملراهقـات علــى تعمـيم مراعـاة منظــور          • 
 .التربية اجلنسية يف الربامج املدرسية من خالل التدريبات واستخدام اهلواتف النقالة

ــة لبحــوث   •  ــاة األســرية    وتنفــذ املؤســسة العاملي ــصحية التثقيــف يف جمــال احلي ــة ال  التوعي
اإليـدز يف املـدارس وذلـك بتـدريب املعلمـني، ومثقِّفـي             /وفريوس نقص املناعـة البـشرية     

وتقــدم املؤســسة أيــضاً خــدمات . األقــران وإنــشاء نــوادي ملثقِّفــي األقــران يف املــدارس 
 .استشارية ميكن ربطها باهلواتف النقّالة

كني الفتيات أيضاً يف تنفيذ الربنامج الوطين للتثقيـف يف جمـال احليـاة              وتشارك مبادرة مت   • 
 يف كليـات  املتـدربني اإليدز وتـدريب املعلمـني و  /األسرية وفريوس نقص املناعة البشرية    

ملدارس التربية املهنيـة النظاميـة الـيت تعمـل        /وتدير املبادرة تدريباً على احلاسوب    . التربية
 .تمعات احملليةعلى متكني الفتيات يف اجمل

منظمــة التوعيــة يف شــكل لقــاح ملكافحــة اإليــدز، وهــي منظمــة غــري حكوميــة مقرهــا    • 
ــضافة مراكــز        ــدارس وهــي تعمــل كمكــان الست ــشباب يف امل ــدير برناجمــاً لل أبوجــا وت
االستشارة الطوعية واالختبار لإليدز من خالل اهلواتـف النقالـة وجلنـة العمـل الوطنيـة                

 .املعنية باإليدز
 ٢٠٠٦ و ٢٠٠٥املنجزات الرئيسية يف قطاع الصحة يف الفترة بني  ١١‐١٢
فربايـر  / شـباط  ٦يف  ) تـشويه األعـضاء التناسـلية لإلنـاث       (جرى االحتفـال بيـوم اخلتـان         • 

ــدريب  ٢٠٠٥ ــشأن إدمــاج اتقــاء وإدارة مــسألة    ١٢٠؛ وجــرى ت  معلمــا للتمــريض ب
دراســــــــية  يف املنــــــــاهج ال)تــــــــشويه األعــــــــضاء التناســــــــلية لإلنــــــــاث(اخلتــــــــان 
مـوظفي الـصحة اجملتمعيـة يف أربـع منـاطق           /الصحة العامة واملمرضات  /القبالة/للتمريض

صــحية، وهــي اجلنــوب الــشرقي، واجلنــوب الغــريب، والــشمال الــشرقي، واجلنــوب         
 .اجلنويب

أدجمـت نـشرة خاصــة مبحـو األميـة الوظيفيــة لإلنـاث للتمتـع بالــصحة يف دليـل املنــهاج         • 
وكان برنامج حمـو األميـة      . اهريية التابع للوزارة االحتادية للتعليم    الوطين حملو األمية اجلم   

 .ويالوظيفية لإلناث للتمتع بالصحة قد اخُترب بشكل جترييب يف والييت نيجر وأو
خطة العمل املعنية بالقـضاء علـى       /ُوضعت الصيغة النهائية ملشروع اإلطار االستراتيجي      • 

للتوعيـة مـدهتا أسـبوعان إىل الواليـات     /عوةمرض الناسور املهبلي، وأوفدت زيـارة للـد    
. كاتـسينا اليت ينتـشر فيهـا مـرض الناسـور املهبلـي وهـي كـانو، وسـوكوتو، وكـييب، و                   
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 أثنـاء تلـك   ةً مريـض ٥٤٥وأُجريت عمليات جراحية لعـالج مـرض الناسـور املهبلـي لــ       
 .الفترة

اديـة، أبوجـا،     هكتـارات مـن األراضـي يف إقلـيم العاصـمة االحت            ١٠وجرى أيضاً اقتناء     • 
من أجل التدريب مبساعدة يابانية على عالج مرض الناسور املهبلـي يف مركـز العـالج        

 .وإعادة التأهيل يف جملس منطقة كوايل، أبوجا
 أجــرت الــوزارة االحتاديــة لــشؤون املــرأة استقــصاًء لتقيــيم   ،٢٠٠٦فربايــر /ويف شــباط • 

النـــساء واملراكـــز بتقـــدمي مراكـــز عـــالج الناســـور املهبلـــي يف البلـــد هبـــدف مـــساعدة  
 .تسهيالت وموارد أخرى

وُتعترب مبادرة املستشفيات املالئمة لألطفال برناجماً آخر يشجع على الرضاعة الطبيعيـة             • 
تقـدمي  وقد شرعت املبادرة يف تنفيذ برامج بشأن الرضاعة الطبيعية مثـل            . بني األمهات 

لمرافـق  إبـداء تقـدير ل    يعيـة؛ و  للرضـاعة الطب  آلة طحن ملن يعترف بأهنا مجاعـات داعمـة          
 يف  ناصـاراوا  كيفي يف إقلـيم العاصـمة االحتاديـة،          -املالئمة لألطفال   الناجحة  الصحية  

الشمال األوسط من نيجرييا ووزارة الصحة واينوغو يف اجلنوب الشرقي من نيجرييـا؛             
مـة   من جانـب املنـسق الـوطين ملبـادرة املستـشفيات املالئ            تليفزيونيةومناقشات إذاعية و  

 .لألطفال وإنشاء دور حضانة يف عدد من املواقع
مبـادرة املستـشفيات املالئمـة لألطفـال، بالتعـاون مـع            /قامت الوزارة االحتاديـة للـصحة      • 

ــدريب     ــة، بتـ ــدة للطفولـ ــم املتحـ ــة األمـ ــصحة   ١٠٨منظمـ ــال الـ ــاملني يف جمـ ــن العـ  مـ
أبريــل /نكمستــشارين بــشأن تغذيــة األطفــال الُرضــع، وذلــك يف الفتــرة مــا بــني نيــسا  

 انتقـال األمـراض     الوقايـة مـن    لزيادة عدد املستشارين يف مواقع       ٢٠٠٥يونيه  /وحزيران
مــن األمهــات إىل األطفــال يف نيجرييــا وذلــك لــتمكني هــؤالء مــن اكتــساب مهــارات  
استشارية يتطلبها تقدمي العون إىل األمهات الاليت حيملن فريوس نقص املناعـة البـشرية              

 األطفـال الُرضـع نظـراً ألن هـذا هـو            تغذيـة  مدروسة بشأن     قرارات محلهن على اختاذ  و
. أهم تدخل للحد من انتقال فريوس نقـص املناعـة البـشرية مـن األمهـات إىل األطفـال                

 من بينهم مستشارين يف تغذيـة األطفـال الُرضـع    - مستشاراً ٢٨وجرى أيضاً تدريب   
هــات إىل األطفــال، انتقــال األمــراض مــن األماخلاصــة بالوقايــة مــن مــن خمتلــف املواقــع 

 ،اإليــدز/فــريوس نقــص املناعــة البــشريةمــن يعــانون الــذين يعيــشون وهــم واألشــخاص 
 لتحـسني مهـاراهتم اخلاصـة بتقـدمي         ٢٠٠٥أكتـوبر   /الفنـانني يف تـشرين األول     وتدريب  
 .االستشارة
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ونظمــت مبــادرة املستــشفيات املالئمــة لألطفــال، بالتعــاون مــع منظمــة األمــم املتحــدة   • 
 االستـشارة اخلاصـة     إدراج مـن أجـل      ٢٠٠٥ حلقة عمل مدهتا مخسة أيام يف        ،للطفولة

.  األطفـال الرضـع يف مـدارس التمـريض والقبالـة       تغذيـة بفريوس نقص املناعة البـشرية و     
ــار املــشاركني مــن املــدارس اخلاصــة بــربامج معلمــي التمــريض، وجملــس      وجــرى اختي

نـة الفرعيـة التابعـة للمجلـس؛     التمريض والقبالـة، ورابطـة املمرضـات والقـابالت واللج     
 . مشاركا٢٨ًوجرى تدريب 

 يف املائـة مـن حـصول األسـر          ٩٨وتعترب نيجرييا أول بلد يف غرب أفريقيـا حيقـق نـسبة              • 
 إتاحـة امللـح امليـّود للجميـع، زاريــا،     -امللـح امليـّود   (املعيـشية علـى امللـح املعـاجل بـاليود      

ؤثر علـى النـساء، نظـراً ألن معظـم النـاس            وهذا يعترب إجنازاً هامـاً يـ      ). ٢٠٠٦نيجرييا،  
 .الذين يعانون من مرض يف الغدة الدرقية يف نيجرييا هم من النساء

 التحديات ١٢‐١٢
ويعلـل الفقـر    .  صـحة النـساء واألطفـال يف نيجرييـا         تواجهيشكّل الفقر مشكلة خطرية      
ألمراض خـصوصاً    احلاالت العديدة للقصور التغذوي الذي يؤدي إىل أنواع خمتلفة من ا           وجود

وأّدى هـذا إىل اسـتحداث الـسياسة الوطنيـة لألغذيـة والتغذيـة              . بني النـساء احلوامـل واألطفـال      
 واملبادئ التوجيهيـة الوطنيـة بـشأن جوانـب نقـص املغـذيات الدقيقـة ومراقبتـها يف                   ٢٠٠١لعام  

 .٢٠٠٥نيجرييا يف 
تـشويه األعـضاء     (وهناك عائق آخر وهو املمارسات التقليدية وخصوصاً ختان البنات         

وهـو الـذي يـضر بـل ويهـدد صـحة املـرأة وجيعلـها عرضـة لإلصـابة بفـريوس                      ) التناسلية لإلناث 
وقـد اسـتثمرت احلكومـة بـشكل كـبري يف دعـم الـسياسة الوطنيـة                 . اإليدز/نقص املناعة البشرية  

، يف حـني أصـدرت     ٢٠٠٢وخطة العمل بـشأن القـضاء علـى ختـان اإلنـاث يف نيجرييـا، لعـام                  
ومثـة حتـديات أخـرى      . عشرة والية تـشريعات حتظـر تـشويه األعـضاء التناسـلية لإلنـاث             إحدى  

تشمل االفتقار إىل الُسبل الكافية للحصول على اخلدمات الـصحية وخاصـة يف املنـاطق الريفيـة                
 .من نيجرييا

بـاحلقوق يف  وليست هناك قوانني تيّسر احلـصول علـى وسـائل منـع احلمـل الـيت تـسلم                 
الــساعني إىل احلــصول علــى اخلــدمات الــصحية اإلجنابيــة، وخــصوصاً    لألفــراد بالنــسبةالــسرية 
وهناك أيضاً خمتلف أشكال التمييز الـيت تتبـدى مـن مقـدمي الرعايـة الـصحية والـيت                   . املراهقات

 مـن املراكـز الـصحية       جيوبـاً بيـد أن هنـاك      . تعرقل ُسبل حصول الفتيات علـى الرعايـة الـصحية         
، بيــد أن بعــض ولــو كانــت غــري وافيــه بــالغرض  اء البلــد حــىت املالئمــة للــشباب يف بعــض أحنــ 
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 للـشباب لتلبيـة احتياجـات الـشباب         مالئمـة املنظمات غري الوطنيـة قـد أنـشأت مراكـز وظيفيـة             
 .واملراهقات

 ١٣املادة 
 املزايا االجتماعية واالقتصادية

 التدابري القانونية وغريها من التدابري - ١٣
 علـى تعزيـز حقـوق املـرأة االجتماعيـة           ١٩٩٩ دسـتور     مـن  ١٨ إىل   ١٣تنص البنـود     ١-١٣

،  يف امليــــدان االقتــــصاديوهتــــدف االســــتراتيجية الوطنيــــة للــــتمكني والتنميــــة. واالقتـــصادية 
واسـتراتيجية احلكومـات احملليـة      يف امليـدان االقتـصادي      واستراتيجية الواليات للتمكني والتنميـة      

تيجية إقليم العاصـمة االحتاديـة للـتمكني والتنميـة          واسترايف امليدان االقتصادي    للتمكني والتنمية   
 إىل احلــد مــن ٢٠٠٤ احلكومــة يف عــام مــستوياتالــيت أطلقتــها خمتلــف يف امليــدان االقتــصادي 

الفقــر وعــدم املــساواة؛ وإضــافة إىل تعمــيم مراعــاة شــواغل املــرأة ووجهــات نظرهــا يف مجيــع      
 .السياسات والربامج

ــة يف آ    ــة االحتادي ــارس /ذارواضــطلعت احلكوم ــة    ٢٠٠٦م ــة الوطني ــن خــالل اللجن ، م
للسكان، وبالتعاون مع الشركاء اإلمنـائيني بـإجراء تعـداد وطـين للـسكان واملنـازل للتأكـد مـن                    
العــدد الفعلــي للمنــازل واألشــخاص حــسب اجلنــسني وهبــدف التأكــد مــن التخطــيط املــستدام  

 .للمرافق األساسية والتنمية االقتصادية
 ملُنجزالتقدم الفعلي ا ٢ -١٣

ــة بــشؤون املــرأة جناحــاً كــبرياً يف       ــة ووزارات الواليــات املعني ــوزارة االحتادي حققــت ال
تعزيز احلقوق االقتصادية واالجتماعية للمرأة من خالل برامج احلصول على خمتلف املهـارات،             

محـالت تنـوير اجلمهـور بـشأن املـسائل املواضـيعية وشـواغل              و،  البالغة الـصغر  ونظم االئتمانات   
وقد ساعد التقدم املدرج أدنـاه والـذي أحرزتـه الـوزارة االحتاديـة لـشؤون املـرأة ووزارة                   . رأةامل

الواليات املعنية بشؤون املرأة واملنظمات غري احلكومية وشـركاء التنميـة يف العمـل علـى تعزيـز                  
 :ومحاية احلقوق االجتماعية واالقتصادية للمرأة

 واليــة عــن طريــق وزارات ٢٠غذيــة علــى  ومعــدات تــصنيع األالزراعــةتوزيــع أدوات  • 
ومـن املتوقـع   . الواليات املعنية بشؤون املرأة كجزء من االحتفال باليوم الـدويل للمـرأة           

 .أن تستفيد واليات أخرى يف املرحلة الثانية من املشروع
عمليــة جتميــع التعاونيــات القائمــة املعنيــة بــاملرأة مــن خــالل استقــصاء وطــين يف عمليــة   • 

 طلع هبا الوزارة االحتادية لشؤون املرأةمستمرة تض
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وقامت احلكومة بتنشيط الربنامج الوطين للقضاء على الفقـر وذلـك بتقـدمي تـسهيالت                • 
وهــذه . يف شــكل قــروض إىل النــساء مــن أجــل إنــشاء مــشاريع جتاريــة صــغرية النطــاق

اليــة  يف املائــة مقابــل نــسبة الفائــدة الع ٥القــروض ُتفــرض عليهــا فائــدة قــدرها حــوايل  
 . يف املائة اليت تتقاضاها املصارف التجارية١٥‐١٢,٥السائدة وهي 

 ٥٠٠ مـصرفاً ضــخماً بــصرف  ٢٦،من خــالل للــشؤون املاليـة تقـوم الــوزارة االحتاديـة    • 
، يف شكل قروض زراعية توزع على النساء املعنيـات باإلنتـاج والتـصنيع يف      نريامليون  

 .٢٠٠٦اجملال الزراعي لفصل الفالحة يف عام 
 يراقـب ويقـّيم مراكـز تنميــة    ٢٠٠٢مـا فتـئ املركـز الـوطين لتنميـة املـرأة منـذ         • 

وقـد أحـدث    . املرأة على نطاق الدولة هبدف إعادة هتيئتها من أجل االسـتغالل األمثـل لطاقاهتـا              
 عمليـة التجديـد وجتهيـز       ٢٠٠٥مـارس   / والية واملقـّدم يف آذار     ٢٥التقرير األوَّيل عن احلالة يف      

كز لتقـدمي التـدريب يف جمـاالت اخلياطـة واحلباكـة وزراعـة األراضـي والطـبخ وتربيـة                    بعض املرا 
وقـد أسـفر هـذا      . الدواجن مبا يف ذلك املسائل املعنية بالتوعية بالبعد اجلنساين وحقوق اإلنسان          

 .عن رعاية رفيعة املستوى من النساء والفتيات امللمات بالقراءة والكتابة ومن األميات
 

 توزيع املنتفعات من مراكز تنمية املرأة، حسب التحصيل التعليمي ١-١٣اجلدول 
 ٪٢٢,٢٢ املستوى الثالث
 ٪٥٠,٩٨ املستوى الثانوي
 ٪١٧,٦٥ املستوى االبتدائي

 ٪٣,٤٧ أو التعليم القرآين/الراشداتتعليم 
 ٪٥,٨٨  على التعليماحلاصالتمستوى غري 

 
ة املاليـة الدوليـة برناجمـاً ملبـادرة      واملؤسسAccess Bank وضع مصرف ٢٠٠٦يف سنة   

 إىل مليـون دوالر يهـدف       ١٥وهذا هو صـندوق ائتمـاين مببلـغ         . اجلنسني للقيام باألعمال احلرة   
حتـسني مهـارات املــرأة يف إدارة املـشاريع التجاريــة ومتكينـها مــن احلـصول علــى رأس مـال مــن       

 .املشاريع التجارية
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ملراكــز الوطنيــة لتنميــة املــرأة حــسب التحــصيل أظهــر التقريــر توزيــع املــستفيدات مــن ا • 
 .٢٠٠٤ و ٢٠٠٢العلمي يف الفترة بني 

ويبّين الرقم املذكور أعاله أن املركز الوطين لتنميـة املـرأة يقـدم التـدريب للنـساء علـى                     
 يف املائـة مـن املـستفيدات أن أنـشطة املراكـز      ٩٥,٤٣وذكـرت نـسبة   . مجيع مـستويات التعلـيم    

 يف املائـة ذكـرن أهنـن مل يـستفدن مـن      ٤,٥رأة كانت مفيـدة هلـن مقابـل نـسبة       الوطنية لتنمية امل  
وحـدد النـساء الالئـي اسـتفدن شـكل الفائـدة بأهنـا تـشمل                . أنشطة املراكز الوطنية لتنمية املـرأة     

و حتــسني )  يف املائــة٢٢,١نــسبة ( يف املائــة، وزيــادة الــدخول ٥٨,٧نــسبة (حتــسني املهــارات 
 ). يف املائة١٧,٣٩(تابة اإلملام بالقراءة والك

، اســتحدث املركــز الــوطين لتنميــة املــرأة، بــدعم مــن   ٢٠٠٦ينــاير /ويف كــانون الثــاين • 
التـدريب  /الوكالة اليابانية للتنمية الدولية دليالً قياسياً للتدريب اخلاص بالبعد اجلنـساين          

تابعـة  طقـة    من ٧٧٤املهين لتحسني تدريب املرأة يف مجيع مراكز تنمية املـرأة ويف مجيـع              
 .يف االحتادللحكومات احمللية 

 ٢٠٠٣وكالة تنمية املؤسسات الصغرية واملتوسـطة يف نيجرييـا الـيت بـدأت أعماهلـا يف               • 
 .لتيسري ُسبل حصول املؤسسات الصغرية واملتوسطة على رؤوس األموال

ة  جمموعـ  ٨٢٠ باعتباره قرضـاً متجـدداً إىل        نريا مليون   ١٧ إكييتقدمت حكومة والية     • 
ــرة بـــني   ــة يف الفتـ ـــ ٢٠٠٤ و ٢٠٠٣نـــسائية تعاونيـ ــة فـــرص ١٦٠ وأتيحـــت لـ  أرملـ

 .ات البالغة الصغر كخدمات لالئتماننريا مليون ١,٥احلصول على 
ــساب       ٢٠٠٥ويف  •  ــة صــغرية وبرناجمــاً الكت ــة كــانو منحــاً مالي ــة والي ــدمت حكوم ، ق

 .اإليدز/ةبفريوس نقص املناعة البشري مصابةاملهارات لتدعيم مائيت امرأة 
كشف استقصاء تقيـيم االحتياجـات الـذي أجرتـه الـوزارة االحتاديـة لـشؤون املـرأة يف                    • 

 مركزاً من املراكز الراسخة واملمولة جيـداً واملعنيـة          ١٦ عن وجود    ٢٠٠٦مارس  /آذار
.  والية يف االحتاد حيث يتفـشى مـرض الناسـور املهبلـي            ١٦مبعاجلة الناسور املهبلي يف     

زارة شــرعت يف تنفيـــذ بــرامج لإلصـــالح والــتمكني االقتـــصادي    وكمتابعــة مــن الـــو  
 .للضحايا من خالل اكتساب املهارات

 مراكـز   ١٠ بتحديـد وجتديـد      ٢٠٠٢وقام الربنامج الوطين للقضاء على الفقـر يف سـنة            • 
 ، كمنحــة لكــل مركــزنــريا ٢٠٠ ٠٠٠ملعاجلــة الناســور املهبلــي وذلــك بــالتربع مببلــغ  

 .ا بكفاءةلتمكينها من إدارة أعماهل
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 استهلت احلكومـة االحتاديـة النظـام الـوطين للتـأمني الـصحي لـضمان                ٢٠٠٣ويف سنة    • 
 ١٠وهذا النظام يتضمن تدابري لتخصيص إعانة بنـسبة         . احلصول على الرعاية الصحية   

 . املصروفات الطبية للمرأةبشأنيف املائة 
 أخــرى أيــضا أيامــاً   الــوزارة االحتاديــة للــصحة، بالــشراكة مــع جهــات معنيــة  عينــتو • 

وخصـصت  . تسليط الضوء على قضايا الـصحة الـيت تـؤثر علـى املـرأة والطفلـة               لخاصة  
مايو من كل سنة كيوم األمومة اآلمنـة واليـوم الـسادس            /اليوم الثاين والعشرين من أيار    

 .فرباير كيوم ختان اإلناث/من شباط
ف مــشاريعهن وتقــوم زوجــات بعــض حمــافظي الواليــات يف البلــد مــن خــالل خمتلــ        • 

وأنـــشطتهن احملببـــة بتقـــدمي بـــرامج اقتـــصادية واجتماعيـــة خاصـــة للفتيـــات املراهقـــات 
ويقـوم املركـز الـوطين لتنميـة املـرأة حاليـاً       .  أماكنهن اجلغرافيةيفوللنساء املستضعفات  

 . املشاريعيضم مجيعبإقامة مصرف للبيانات 
التوعيـة وتواصـل القيـام بـذلك        وتقوم احلكومة على مجيع املستويات بـربامج للـدعوة و          • 

من أجل تثقيـف النـساء بـشأن حقـوقهن االقتـصادية واالجتماعيـة مـن خـالل وسـائط                    
ــية والتـــدريب وحلقـــات العمـــل   اإلعـــالم  ــة واحللقـــات الدراسـ ــة وااللكترونيـ املطبوعـ

 .بالتعاون مع شركاء التنمية
ــة وا    •  ــة املــرأة واملنظمــات غــري احلكومي ــة ملنظمــات واضــطلع املركــز الــوطين لتنمي الديني

بعمليــة توزيــع مكثفــة ملــواد اإلعــالم والتعلــيم واالتــصال   األهليــة واملنظمــات النــسائية 
 .بشأن احلقوق االقتصادية واالجتماعية للمرأة

ــتعراض    •  ــد االس ــرة قي ــه     ،وخــالل الفت ــات والتوجي ــة للمعلوم ــوزارة االحتادي  شــرعت ال
 ومكتب املعلومـات بـشأن حقـوق        االجتماعي من خالل مراكزها اإلعالمية االحتادية،     

احلكوميــة للوســائط اإلعالميــة يف سلــسلة مــن األنــشطة لتوعيــة شــبه الطفــل واجلهــات 
املرأة بشأن قوانني حقوق الطفل واتفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييز ضـد املـرأة                

 .هبدف تعزيز احلقوق االجتماعية واالقتصادية لألطفال والنساء
س دوراً للحــضانة يف أمــاكن األســواق لتعزيــز قــدرة املــرأة علــى وأنــشأت واليــة الغــو • 

 .العمل أثناء حضانة أطفاهلا الُرضع
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 التحديات ٣-١٣
رغــم مــا حتقــق مــن جنــاح يف تعزيــز احلقــوق االقتــصادية واالجتماعيــة للمــرأة، ال يــزال   

بة املئويـة    النـس  تعتـرب  الـوارد أدنـاه      ٢-١٣وكما يظهـر مـن اجلـدول        . هناك جمال كبري للتحسني   
 .للنساء الالئي يعشن دون خط الفقر ضعف عدد الرجال

 
 التصنيف الطبقي اجلنساين يف إطار االقتصاد الشامل والقطاع اخلاص٢-١٣اجلدول 

 نساء رجال املسائل اجلنسانية
 ٪٦٥ ٪٣٥ حتت خط الفقر

  دوالر٦١٤ دوالر١ ٤٩٥  الشرائيةالقوة
 ٪٢٤ ٪٧٦ اخلدمة املدنية االحتادية

 ٪١٤ ٪٨٦ موظفو اإلدارة
 ٪١٧,٥٠ ٪٨٢,٥٠ األطباء

 ٪٨٧ ٪١٣ القطاعات غري النظامية
 ٪١١ ٪٣٠ القطاعي الصناعي
 ٪١٠ ٪٩٠ ملكية األراضي
 ٪٧٠ ٪٣٠ أعمال الزراعة
 ٪٥٠ ٪٥٠ تربية احليوانات
 ٪٩٠ ٪١٠ تصنيع األغذية

 ٪٦٠ ٪٤٠ إسهامات التسويق
 ٪٥ ٪٩٥ ممتلكات مستهلكة حسب الرغبة

 .٢٠٠٦، لعام استبيان املؤشرات الرئيسية للرفاهاملكتب الوطين لإلحصاءات : املصدر

 
وهناك قضايا حرجة أخـرى تـؤثر سـلباً علـى احلقـوق االقتـصادية واالجتماعيـة للمـرأة             

 :وهي تشمل ما يلي
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  التـابعني ألمهـاهتم مـا      املعـالني التصورات بأن أطفال املوظفات ال يعتربون من األطفال          • 
وهذا لـه تـأثريات علـى       . يكن مصاباً باالختالل الذهين   ما مل   مل يكن األب قد تويف أو       

 .مسؤولية املرأة بالنسبة للضرائب
 ممـا يـسفر عـن حتويـل القـروض املمنوحـة للمـرأة               الزوجانسيطرة األزواج على موارد      • 

 .فيما يتعلق بالنفقات احمللية وغريها من النفقاتعن مسارها 
انني العرفية واملمارسات الثقافيـة الـيت حتـرم املـرأة مـن فـرص حيـازة األرض           وجود القو  • 

 أن األسـر املعيـشية      الرئيـسية للرفـاه   ؤشـرات   بامل اخلـاص    بيانوكشف االست . والعقارات
. رأسها إناث أقل حظاً يف امتالك األراضي من األسر املعيشية اليت يرأسها ذكـور           تاليت  

يت يرأسها ذكـور متتلـك دراجـات ودراجـات خباريـة            وهناك مزيد من األسر املعيشية ال     
 .وسيارات أكثر من األسر املعيشية اليت ترأسها إناث

ــة        •  ــة احلكوم ــات وميزاني ــات الوالي ــات حكوم ــساين يف ميزاني ــد اجلن ــوعي بالبع ــدم ال ع
 .االحتادية

 ١٤املادة 
 املرأة يف املناطق الريفية

 حة الفرص على قدم املساواةإتاالتدابري والربامج املوجودة من أجل  - ١٤
خالل الفترة املشمولة بالتقرير، اختذت احلكومة تـدابري لتعزيـز متكـني املـرأة يف املنـاطق               ١-١٤

 اقتـصادية ملعاجلـة املـسائل والـشواغل الـيت      - عدة بـرامج اجتماعيـة   تنفيذيف شرع وقد  . الريفية
 يجية الواليـات للـتمكني والتنميـة      وتـسعى وثـائق اسـترات     . ةهتم املرأة الريفية على مستوى الواليـ      

يف امليــدان ، واســتراتيجية إقلــيم العاصــمة االحتاديــة للــتمكني والتنميــة      يف امليــدان االقتــصادي 
والـيت حتـرك    يف امليـدان االقتـصادي      واستراتيجية احلكومات احمللية للتمكني والتنمية      االقتصادي  

تويات مـن أجـل حتقيـق االكتفـاء      حالياً جدول اإلصالح االقتصادي احلكـومي علـى مجيـع املـس           
احملليـة  الذايت يف األغذية من خالل اإلنتاج الضخم للمـواد اخلـام الغذائيـة مـن أجـل الـصناعات                    

 .القائمة على الزراعة ومن أجل التصدير
وجيري بانتظام االضـطالع ببنـاء القـدرات مـن خـالل شـعبة املهـارات التابعـة للـوزارة                     

كمـا قـدمت عـدة وزارات للزراعـة         . يف ميـدان الزراعـة    ملرأة الريفيـة    االحتادية للزراعة واملعنية با   
 يف املنـاطق الريفيـة مـع معـدات زراعيـة،      الكائنـة تابعة للواليات الدعم للمرأة يف ميدان الزراعة       

، اوموامـاكو يف    اصـاراوا ناملـرأة يف اوغـا يف واليـة         حظيـت مبثـل هـذا الـدعم          ،على سبيل املثـال   
 .و يف والية أوغون واودوغبولأنامرباوالية 
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 التقدم الفعلي احملرز ٢- ١٤
 التمكني االقتصادي ١-٢-١٤
يف حتقيق التنمية الريفية املتكاملـة واإلنتـاج الزراعـي، قـدم خمتلـف احلكومـات إعانـات              • 

 األساسـية، واملخــّصبات، واخلـدمات اإلرشـادية الزراعيـة احملــسنة     باهلياكـل فيمـا يتعلـق   
 .لد وتنمية الصناعات الزراعية الريفية الصغريةوجتميع املوارد املائية للب

، أنـــشأت الـــوزارة االحتاديـــة لـــشؤون املـــرأة، بالتعـــاون مـــع  ٢٠٠٦مـــارس /ويف آذار • 
ــة التعاونيــة الزراعيــة، نافــذة للتمويــل مــن أجــل تنفيــذ      املــصرف الــوطين للتنميــة الريفي

 ٢٢اعـد الـشعبية يف    للجمعيـات التعاونيـة النـسائية لـدى القو        البالغة الـصغر  االئتمانات  
 .والية

ــرة مــا بــني       •  ــة جيغــاوا يف الفت ــرأة، قــدمت حكومــة والي ــتمكني امل وملواصــلة التزامهــا ب
 امرأة يف املناطق الريفية لكي يتكسنب مـن تربيـة           ٢ ٠٠٠ الدعم إىل    ٢٠٠٦ و   ٢٠٠٥
 .املاشية

 صـناعة ريفيـة     ١١، أنشأت حكومـة واليـة كـانو         ٢٠٠٦ و   ٢٠٠٤ويف الفترة ما بني      • 
 . صناعة ريفية قدمية يف سبيل حتسني الوضع االقتصادي للمرأة١٦وأعادت تنشيط 

لربنـامج  التابعـة ل   النظـام املتعـدد األطـراف للتمـويالت الـصغرية، أحـد الـربامج                كما أن  • 
يـب اخلـاص بالـشراكة بـني الوكـاالت          تالوطين للقضاء على الفقر الـذي انبثـق مـن التر          

ــة ــزي، والبنـــ  : التاليـ ــك املركـ ــصغرية،    البنـ ــويالت الـ ــسات التمـ ــة، ومؤسـ وك التجاريـ
واجلمعيات التعاونية، والسلطات التابعة للواليات وسلطات احلكومـات احملليـة وسـائر            

األموال من أجـل إقـراض النـساء    موسع من صناديق تفظ مبجمع  حي ،الشركات اخلاصة 
 .والشباب يف املناطق الريفية

ــة باالتــصاالت الالســلكية  وتقــوم احلكومــة، بالــشراكة مــع الــشركات اخل   •  اصــة واملعني
والتعاونيات النـسائية علـى املـستوى الريفـي بتنفيـذ مـشاريع هاتفيـة يف املنـاطق الريفيـة              
وذلك لسد ثغرة االتصاالت الالسلكية وللتوسع يف ُسبل حـصول املـرأة علـى الفـرص                

 .االقتصادية
 أيضاً علـى قـروض يف إطـار    وحتصل اجلمعيات التعاونية النسائية يف خمتلف أرجاء البلد      • 

 .الربامج التابعة لربنامج األمم املتحدة اإلمنائي والبنك الدويل
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 “الناشــئة حمليــاً”زيــادة إشــراك املــرأة يف املنــاطق الريفيــة يف ُنظــم االئتمانــات الــصغرية   • 
ــسوسو، اداشــي ( ــشاريع       )اي ــائر أشــكال امل ــة وس ــرأة التجاري ــشطة امل ــسر أن ــذا يي ، وه

 .التجارية
 ١٣٥ للطحــن ومــضخات مائيــة للنــساء يف  ماكينــاتدمت حكومــة واليــة بورنــو وقــ • 

 .جمتمعاً حملياً يف املناطق الريفية
مث يف انوغــو وجــوس، نفــذت منظمــة غـــري حكوميــة خمتلــف الــربامج واألنـــشطة يف         • 

 ٧ ٠٠٠التمكني ملا يزيـد علـى   / والتدريب على املهاراتالقياديةاجملاالت االقتصادية و 
علـى النحـو املـبني      ،  ٢٠٠٥ و   ٢٠٠٢ملناطق الريفية يف الفترة مـا بـني عـامي           امرأة يف ا  

 وجرى تدريب النساء على إعادة بناء اجملتمع، واملهارات اخلاصـة           .١-١٤يف اجلدول   
باملشاريع األساسية والتـسويق، واملـرأة وقـانون األسـرة، وإجيـاد وتـوفري فـرص العمـل،                  

مـراض املُعديـة املنقولـة عـن طريـق االتـصال            والتصدي للعنـف العـائلي والوقايـة مـن األ         
 .اإليدز/اجلنسي وانتقال فريوس نقص املناعة البشرية

 )٢٠٠٥-٢٠٠٢( إحصاء عن النساء الريفية املدربات ١-١٤اجلدول 
 العدد اجملتمع احمللي الوالية العدد اجملتمع احمللي الوالية
 ١٥٠  أونو-نيكي   ٥٦٠ إيهي اينوغو

 ١٥١ أكو  ٥٢٠ أوكيهي 
 ٢٩٦ أومولومغيب  ٥٢٠ مإيد 
 ٧٦ أكبوغا  ٥٨٠ أوغي/أيولو 
 ١٠٤ كول كامب  ٥٨٥ أغبوغوغو 
 ١٤٩ أوغوغو نايكي  ٤٦٥ ناشي 
٢ ٠٠٠ يوس  ٣٦٠ أباكبا 
٧ ٢٤٠ اجملموع الكلي  ٣٦٠ ايدودو 

 .٢٠٠٦تقرير :  منظمة املرأة يف خدمة املرأة الدولية:املصدر
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 التعليم ٢-٢-١٤  
 واليـات يف االحتـاد   ١٠ جمتمعاً حملياً من اجملتمعات احملرومة تعليميـاًً يف     ٤ ٥٢٥ستفاد  ا  

من برامج التدريب على مـستوى اجملتمـع احمللـي يف إطـار عنـصر العـون الـذايت داخـل املـشروع                 
 ).٢٠٠٥وزارة التعليم، (الثاين للتعليم االبتدائي مبساعدة من البنك الدويل 

 خـدمات الـدعم مـن أجـل تعلـيم الكبـار             ٢٠٠٤طنيـة للتعلـيم لعـام       وتقدم السياسة الو   • 
والتعليم غري النظامي مبا يف ذلك تطوير املناهج، واملكتبات املتنقلة واملكتبـات الريفيـة،              
ــتعلم       ــدريس والـ ــات التـ ــصويت، ومعينـ ــتماع الـ ــون واالسـ ــشاهدة التليفزيـ ــز مـ ومراكـ

 .البصرية/السمعية
 الزراعة ٣-٢-١٤
ضــعت احلكومــة االحتاديــة، ووزارة الواليــة لــشؤون املــرأة يف أكــوا  ، و٢٠٠٥يف عــام  • 

ايبوم وآبيا، بالتعـاون مـع املعهـد الـدويل للزراعـة املداريـة، خمتلـف املبـادرات ملـضاعفة                    
ويوجـــد . يـــستهدف املـــزارعني الـــريفيني، وال ســـيما النـــساءوهـــو  ،إنتـــاج املنيهـــوت

 . أوغونمشروع مماثل، وهو دورة تعاقب املنيهوت، يف والية
وهناك متويل متزايـد للزراعـة، واألنـشطة املرتبطـة بالزراعـة والـصيد يف إطـار صـندوق                    • 

ضمان االئتمان الزراعي، بتنسيق من الربنامج الوطين للقضاء على الفقر مـع كـثري مـن       
 .املصارف املشاركة

، قدمت حكومة والية بورنو مطحـنني للـذرة لكـل منطقـة             ٢٠٠٤/٢٠٠٥ويف الفترة    • 
 جمتمعـات حمليـة إلنتـاج       ١٠ آلة لـضرب األرز يف       ٢٠ يف الغوس و     ٢٧املناطق الـ   من  

 .األرز يف الوالية
وشـــهدت املرحلـــة األوىل مـــن مـــشروع فادامـــا اإلمنـــائي الـــوطين اخنفـــاض مـــشاركة    • 

بيـد أن املرحلـة الثانيـة    . املستفيدات وذلك يرجع لسبب أن النساء ال ميتلكن األراضـي     
 شـهدت عـدداً متزايـداً       ٢٠٠٤منائي الـوطين الـيت بـدأت يف عـام           من مشروع فاداما اإل   

 .من املستفيدات بسبب متطلبات التوعية اجلنسانية املالزمة للمشاركة
 الزراعة املميكنـة وطـرق الوصـول الفرعيـة     لتيسريوقدمت احلكومة االحتادية آبار تقبية    • 

ــة ونقــل املنتجــات الزراع     ــستعملني  مــن أجــل الوصــول إىل األراضــي الزراعي ــة إىل امل ي
 . موقعاً يف أحناء البلد٧٥النهائيني يف 

ــست يف         •  ــة ال ــاطق اجليوبوليتيكي ــن املن ــة يف كــل م ــة منوذجي ــات ريفي ــتة حملي ــاك س وهن
االحتــاد، حيــث تقــّدم للمجتمعــات احملليــة آبــار تقبيــة، ومواقــع لزراعــات النخيــل،          
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عمــل يف الزراعــة واســتراحات، وغــرف للطعــام وآالت للقطــع، وحماريــث لتخفيــف ال 
 .وحتسني التقنيات الزراعية

ــتة ماليــني        •  ــدمت واليــة كادونــا قرضــاً مببلــغ س  امــرأة مــن النــساء   ١٢١ إىل نــرياوق
ــادل التجــاري القــائم علــى      ــة بالواليــات وذلــك لتيــسري التب ــاطق احمللي املعــوزات يف املن

 ٢٣ليـة يف   صـناعة مرت ٢٣ جـرى إنـشاء      ،إضـافة إىل ذلـك    . الزراعة يف املنـاطق الريفيـة     
ــات    ــة يف الوالي ــة احمللي ــة للحكوم ــة تابع ــصنيع   . منطق ــة إىل ت ــصناعات املرتلي وهتــدف ال

 .املنيهوت وعسل النحل، والفلفل احلار األمحر وعصري الفواكه
 ودلتـا، وريفـرز، وأونـدو    إيبـوم، وبايلـسا،   امرأة يف واليات أكـوا   ٤٥٠جرى تدريب    • 

 علـى مـسألة العنـف       ٢٠٠٦مـايو   /أيـار إىل   ٢٠٠٥نـوفمرب   /يف الفترة من تشرين الثـاين     
وأّدى هذا إىل ختفيف حدة الصراع بني شركات الـنفط واجملتمعـات           . البيئي ضد املرأة  

ــسكاب        ــاث يف املفاوضــة مــن أجــل التعــويض نتيجــة الن ــادة مــشاركة اإلن ــة وزي احمللي
 .النفط

 الصحة ٤-٢-١٤
ــة      •  ــصحية األولي ــة ال ــة الرعاي ــة لتنمي ــة الوطني ــاً صــحي تنفــذ الوكال ــة أجنحــة  اًنظام  إلقام

باملستشفيات وهذا النظام يسعى إىل حتسني وضمان اخلـدمات الـصحية املـستدامة مـع               
ويقـدم النظـام تـدابري تتعلـق     . مشاركة ناشـطة وكاملـة علـى مـستوى القواعـد الـشعبية        

 اسـتبانة بتدريب القابالت التقليديات بشأن أنواع احلمل العادية وغري العاديـة وكيفيـة             
لتعـرف  على ا اء الالئي يتعرض خلطر وكذلك تدريب العاملني الصحيني القرويني          النس

 .على املشاكل الصحية البسيطة ومعاجلتها
قامــت الوكالــة الوطنيــة إلدارة األغذيــة ومراقبــة العقــاقري أيــضاً بنقــل رســالتها اخلاصــة   • 

ن خــالل بــرامج إىل القواعـد الــشعبية مــ وامليــاه األغذيــة باالسـتهالك املــأمون للعقــاقري و 
 .محالت تركّز على املرأة

وقامت ست عشرة والية بإنشاء مراكـز ملعاجلـة مـرض الناسـور املهبلـي وهـو يتـضمن                 • 
 .ترتيبات للمعاجلة وإعادة تأهيل الضحايا من اجملتمعات احمللية الريفية

ــة   •  ــدم واليـ ــسا وتقـ ــوفري      بايلـ ــة لتـ ــصري للغايـ ــوق عـ ــة يف سـ ــحية متنقلـ ــدمات صـ خـ
وهــذا . الــصحية املباشــرة لعــدد كــبري مــن النــساء يوجــد يف األســواق       االحتياجــات 

وتقـدَّم  . مصحوب بالرعاية الطبية املعانة املضطلع هبـا يف إطـار النظـام الـصحي للواليـة               
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ــة         ــص املناعـ ــريوس نقـ ــى فـ ــة إىل مرضـ ــات العكوسـ ــضادة للفريوسـ ــة مـ ــاقري جمانيـ عقـ
 .اإليدز يف إطار ذلك النظام/البشرية

مم املتحدة للسكان الدعم يف تـوفري وسـائل منـع احلمـل إىل املرافـق                ويقدم صندوق األ   • 
 .الصحية العامة، مما أسفر عن اخنفاض كبري يف معدالت استنفاد املخزون من السلع

 اخلدمات االجتماعية ٦-٢-١٤
أنــشئ يف واليــة كــييب جملــس اســتئماين للــضمان االجتمــاعي إلدارة صــندوق للــضمان  • 

وتقـوم إدارة الرعايـة االجتماعيـة التابعـة     . عوزين واألسر الفقريةاالجتماعي لألطفال امل  
 .إلقليم العاصمة االحتادية بتنفيذ مبادرة مماثلة يف والييت كانو وزمفارا، إخل

إنــشاء آبــار تقبيــة مــن أجــل اإلمــداد املنــتظم للميــاه يف املنــاطق الريفيــة علــى مــستوى     • 
لموارد املائية عن طريق التعاون التقين مـع  الدولة، حيث تقوم بذلك الوزارة االحتادية ل      

 .شركاء التنمية
ونفذت جلنة التخطيط الوطين، بالتعـاون مـع برنـامج املـشاريع الـصغرية التـابع لالحتـاد                   • 

 خمتلـف مـشاريع التنميـة اجملتمعيـة احملليـة يف            ٢٠٠٦ و   ٢٠٠٢األورويب، يف الفترة بني     
الـيت هلـا تـأثري إجيـايب        ) جلنـوب الـشرقي   منطقة اجلنوب اجلنويب ومنطقـة ا     (تسع واليات   

 .على املرأة
اتساع نطاق نشر أحكام اتفاقية القـضاء علـى مجيـع أشـكال التمييـز ضـد                  ٧-٢-١٤

الــذي يــضم التقريــرين الرابــع  اجلــامع املــرأة واملالحظــات اخلتاميــة علــى التقريــر القطــري  
 .واخلامس

يـع أشـكال التمييـز ضـد املـرأة،      بغية التعريف على نطاق واسع باتفاقية القضاء على مج        
 إىل جلنـة القـضاء علـى        نيالذي يضم التقريرين الرابـع واخلـامس املقـدم        اجلامع  والتقرير الدوري   

التمييز ضد املرأة وتعليقاهتـا اخلتاميـة، اختـذت الـوزارة، بـدعم مـن شـركاء التنميـة مثـل منظمـة                       
أة لتيــسري عقــد اجتمــاع علــى  األمــم املتحــدة للطفولــة وصــندوق األمــم املتحــدة اإلمنــائي للمــر  

اجلـامع  املستوى الوطين للجهـات املعنيـة السـتخالص املعلومـات بـشأن نتـائج التقريـر الـدوري                   
 هبـدف   ، إىل جلنة القضاء على التمييـز ضـد املـرأة          نيالذي يضم التقريرين الرابع واخلامس املقدم     

لتوجيـه اجلهـود حنـو تفعيـل        استرعاء االهتمام إىل خمتلف القضايا املطروحة واحلاجة إىل شركاء          
 .التوصيات املقدمة من جلنة القضاء على التمييز ضد املرأة التابعة لألمم املتحدة

وإضافة إىل ما ذُكر آنفاً، ُعقد اجتماع للدعوة والتوعية مع وسـائط اإلعـالم املطبوعـة                  
علـى مجيـع     والتماس دعمها من أجـل نـشر أحكـام اتفاقيـة القـضاء               تهاواإللكترونية وذلك لتعبئ  
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املالحظات اخلتامية بشأن التقرير الذي يـضم       نشر  أشكال التمييز ضد املرأة على نطاق واسع و       
 .التقريرين الرابع واخلامس

ويف منتدى آخر، جرى استخالص املعلومات من املسؤولني يف األجهزة املعنيـة بـاملرأة           
حة لتمكينـها مـن صـياغة بـرامج      اخلتامية بغية خلق الوعي بشأن املسائل املطرو     التعليقاتبشأن  

 .لتفعيل التعليقات، وخصوصاً تلك اليت تؤثر على حياة املرأة يف املناطق الريفية
 نــسخة مــن املالحظــات اخلتاميــة وجــرى توزيعهــا علــى   ١٠ ٠٠٠وجــرى استنــساخ   

، نـــشر صـــندوق األمـــم املتحـــدة للـــسكان، بالتعـــاون مـــع وزارة   ٢٠٠٥ويف . نطـــاق الدولـــة
الية ريفرز ووزع اتفاقية القضاء على مجيـع أشـكال التمييـز ضـد املـرأة واملـؤمتر                  املعلومات يف و  

الــدويل للــسكان والتنميــة واألهــداف اإلمنائيــة لأللفيــة ومنــهاج عمــل بــيجني يف شــكل ســهل     
 .القراءة

 التحديات
النساء عادة ال يشاركن يف صنع القرار على مستوى اجملتمع احمللي إال عنـدما يـصبحن                 • 

ومــع ذلــك، فــإن النــساء . ن التنميــة احملليــةا اجمللــس القــروي التقليــدي أو جلــأعــضاء يف
يشاركن على مستوى األسرة املعيشية بدرجة أكرب يف صـنع القـرار بـسبب الزيـادة يف                 

 الـوارد  ٢-١٤عدد األسر املعيشية الـيت ترأسـها إنـاث، علـى النحـو املبـّين يف اجلـدول               
 :أدناه

  حسب اجلنس،رار مستويات صنع الق٢-.١٤اجلدول 
 إناث ذكور نوع صنع القرار/مستوى

   نوع اجملتمع احمللي
 ٤,٢ ٢٣,٧ املستوى الوطين
 ٤,٦ ٢٧,٠ اجملتمعات الريفية

 ٣,٢ ١٧,٢ اجملتمعات احلضرية
   نوع األسرة املعيشية

 ٧٢,٨ ٧٤,٢ املستوى الوطين
 ٧٢,٩ ٧٤,٤ املستوى الريفي

 ٧٢,٧ ٧٣,٩ املستوى احلضري
 .٢٠٠٦ للرفاه، الرئيسيةمكتب اإلحصاء الوطين، استبيان املؤشرات : دراملص
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 العدالــة بــني الريفيــات بــسبب ارتفــاع الرســوم القــضائية  فــرص الوصــول إىلحمدوديــة  • 
وعلــى النقــيض مــن ذلــك، فــإن معظــم  . واالفتقــار إىل قــدرات تتعلــق بتأكيــد احلقــوق
 .ة توجد يف املراكز احلضريةاملنظمات اليت تقدم اخلدمات القانونية اجملاني

حمدودية ُسبل احلصول على املعلومات نتيجة لعدم توفر إمدادات الطاقـة، وعـدم تـوفر                • 
 تعتـرب عقبـة رئيـسية أمـام النـهوض بـاملرأة       ،املعرفة واملهارة بشأن تكنولوجيا املعلومـات  

 .يف اجملتمعات احمللية الريفية
لى األراضـي والفـرص للمـسامهة يف عمليـات          االفتقار إىل تكافؤ الفرص يف احلصول ع       • 

 .صنع القرار على مستوى اجملتمع احمللي
 .عدم توفر مرافق الزراعة واحلصاد والتجهيز والتخزين أمام املرأة • 
عرقـل تقـدم    يبعض التكنولوجيـات العـصرية      تفيد أن استخدام    املعتقدات التقليدية اليت     • 

 .املرأة يف الزراعة على املستوى الريفي
 ١٥املادة 

 املساواة أمام القانون
 التدابري القانونية ١-١٥

 البيئة املالئمة لتحقيق املساواة بـني       ١٩٩٩ دستور مجهورية نيجرييا االحتادية لعام       يوفر  
 يــنص علــى أن ١٧مــن البنــد ) أ) (٢(و ) ١(فالبنــد الفرعــي . الرجــال والنــساء أمــام القــانون 

ولتعزيـز هـذا النظـام،      . ز على ُمثل احلريـة واملـساواة والعـدل        النظام االجتماعي للوالية إمنا يرتك    
. حيق لكـل مـواطن أن يتمتـع علـى قـدم املـساواة بـاحلقوق وااللتزامـات والفـرص أمـام القـانون                     

 مـن نفـس الدسـتور يكفـل     ٤٦ إىل ٣٣زيـادة علـى ذلـك، فـإن التـأثري املـضاعف للبنـود            أيضاً  
ويوجـد أيـضاً حكـم بتـوفري خـدمات املعونـة            . مـساواة اجلنـسني يف إطـار نفـس الظـروف          أيضاً  

 .القانونية للمواطنني املعوزين لتعيني ممارس قانوين لتمثيلهم يف احملكمة
زيادة على ذلك، فـإن الدسـتور، مبوجـب النظـام القـانوين النـيجريي، يعتـرب لـه املكانـة                       

والغيـاً بقـدر    األمسى وأي حكم يف القانون ال يتوافق مع حكم الدستور جيب أن يكون بـاطالً                
 .عدم اتساقه

ويتيح نظام الشريعة، املعمول به يف بعض الواليات، حبكـم مبادئـه التوجيهيـة يف إطـار                   
القــانون اإلســالمي، املـــساواة يف الوصــول إىل حمـــاكم القــانون التماســـاً للعدالــة واالنتـــصاف      

 وذلـك باالستـشهاد     وحتمـي الوصـايا القرآنيـة حقـوق املـرأة يف املـساواة أمـام القـانون                . القانوين
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 ٥٨ منحهــا القــرآن يف اآليــة األوىل مــن الــسورة متظلّمــةبقــضية خولــة بنــت ثعلبــة وهــي امــرأة 
 .االستماع إليها كامالً مع االنتصاف

 السياسات ٢-١٥
 املبـادئ املهيمنـة الـيت يقـوم         ٢٠٠٠حتدد السياسة الوطنية بشأن املرأة املعتمدة يف سـنة            

 مـن  ١٣ويف الفقـرة  . النـساء والرجـال أمـام القـانون    بـني   ساواة  امل قبتحقيعليها التزام احلكومة    
 تذكر الـسياسة أن الدسـتور       ،“احلماية التشريعية /اإلصالحات القانونية ” بعنوانهذه السياسة،   

 بشأن تطلعات احلكومة بأن يعاَمل مجيع املـواطنني علـى قـدم املـساواة يف ظـل                  صريحنيجريي  ال
 ألن تعقُّـد النظـام القـانوين    ،ذه التطلعـات حمـدودة يف الوفـاء هبـا    القانون بيـد أنـه يعتـرف بـأن هـ          

، وهـي متناقـضة     )نظم قانونية، وعرفية والـشريعة    ( نظام ثالثي يف القوانني      منالنيجريي الناشئ   
وتعترف السياسة العامة كذلك على وجـه التحديـد حبـق املـرأة النيجرييـة يف       . يف بعض األحيان  

مـن دسـتور    ) أ (٢، البنـد الفرعـي      ٢٧نحـو املنـصوص عليـه يف البنـد          التمتع بنفس املزايا على ال    
ــام   ــا لع ــة   ١٩٩٩نيجريي ــنح املواطن ــذي مي ــواطن   ، وهــو ال ــا مل ــذا   لزوجــة م ــد أن ه ــيجريي، بي ن

األضــواء علــى ضــرورة املواءمــة    الــسياسة  توســلّط . ينطبــق علــى زوج مواطنــة نيجرييــة    ال
ك، فإن مشروع القانون الـذي يطالـب بتعـديل          ووفقاً لذل . واحلماية التشريعية للنساء املعوزات   

أعـاد النظـر يف البنـد جبعلـه يـسري علـى أي           )الذي مل ميرر من خالل اجلمعية الوطنيـة       (الدستور  
 ).من الزوجني مقترن مبواطن نيجريي

 تدابري اإلصالح لتعزيز املساواة أمام القانون ٣-١٥
ى املـرأة وكـذلك عـدم املـساواة يف          بغية معاجلة أثر القـوانني واملمارسـات التمييزيـة علـ           • 

الوصــول إىل العدالــة، ُشــرع يف تنفيــذ عــدة تــدابري لإلصــالح وخــصوصاً يف الــرأي         
ــرأة ومنظمــة األمــم املتحــدة       ــة امل ــوطين لتنمي ــدبري ملــشروع مــشترك بــني املركــز ال الت

والــذي نــوقش عــدة ) ٢٠٠٥ اإلمنائيــة الدوليــة لعــام ةللطفولــة والبنــك الــدويل املؤســس
 . فقرات سابقةمرات يف

ــة مــن العنــف    •   وهــو يــسعى ملنــع العنــف  ٢٠٠٥ لعــام العــائليمــشروع القــانون للوقاي
 . ومتكني احملاكم من تقدمي أوامر محاية لضحايا هذا العنفالعائلي

ئـتالف  ال الـذي قدمـه إىل اجلمعيـة الوطنيـة ا          ٢٠٠٣حظـر العنـف لعـام       قانون  مشروع   • 
ــشريعي ل ــدعوة الت ــرأةالعنــف ضــد ا يف جمــال ل ويــسعى مــشروع القــانون إىل جتــرمي   . مل

االغتــصاب وزواج احملــارم، إخل وإنــشاء صــندوق اســتئماين لــضحايا العنــف وتــشكيل   
 يف شـكل قـانون       املـشروع  وتعترب عملية الـدعوة مـن أجـل متريـر         . جلنة ملعاونة الضحايا  

 .عملية مستمرة



CEDAW/C/NGA/6

 

128 06-68782 
 

نـة وطنيـة ملراجعـة قـانون        ر العدل جل  ي، افتتح املّدعي العام لالحتاد ووز     ٢٠٠٤ويف سنة    • 
ملـــشروع قـــانون وطـــين بـــشأن هنائيـــة وقـــدمت هـــذه اللجنـــة مـــسودة . إقامـــة العـــدل

اإلجـراء اجلنـائي ملـساعفة    مـن أجـل تبـسيط      اإلجراءات اجلنائية اليت تتضمن التوصيات      
 .من بينها النساء واألطفالومصاحل الفئات املستضعفة 

العــدل جلنــة وطنيــة أخــرى بــشأن إعــادة  املــدعي العــام ووزيــر  افتــتح ٢٠٠٥ويف عــام  • 
النظر يف القوانني التمييزية ضد املرأة مع اللجنـة الوطنيـة حلقـوق اإلنـسان لتيـسري تلـك                   

وكانت النتيجة هي مشروع القـانون بـشأن إلغـاء مجيـع أشـكال التمييـز ضـد                  . العملية
ع يـسعى   هـذا املـشرو    و ٢٠٠٦املتصلة بذلك، لعام    األخرى  املرأة يف نيجرييا واملسائل     

علـى مجيـع أشـكال التمييـز ضـد املـرأة، وتعزيـز              القـضاء   االستيعاب احمللي التفاقيـة     إىل  
وهــو اآلن مــشروع . اإلجــراءات التــصحيحية وإلغــاء مجيــع أشــكال التمييــز ضــد املــرأة

 .قانون تنفيذي قيد الدراسة حالياً من اجلمعية الوطنية
الــوزارة قدمتــه  حيــث ٢٠٠٦م مــشروع قــانون القــضاء علــى العنــف يف اجملتمــع، لعــا   • 

االحتاديــة للعــدل مــن أجــل النظــر فيــه كمــشروع قــانون تنفيــذي مــن جملــس النــواب      
ويسعى مـشروع هـذا القـانون إىل إهنـاء، و مجيـع أشـكال العنـف يف                  . وجملس الشيوخ 

 .ومعاقبة مقتريف هذا العنفوذلك بفرض حظر عليه اجملتمع 
 جملـساً   ٢٠٠٦مـارس   / آذار ١٦نيجرييـا يف    وافتتح الرئيس أوباسنجو رئـيس مجهوريـة         • 

وكُلفـــت اللجنـــة . رئاســـياً مكونـــاً مـــن ســـبعة أعـــضاء معنيـــة بإصـــالح إقامـــة العـــدل
يف نيجرييـا   إقامة العـدل    إعداد خطة استراتيجية إلصالح قطاع      ‘ ١’: باملسؤولية التالية 

اقتــراح طرائــق مــن أجــل التنــسيق واألداء بــشكل فّعــال ملختلــف وكــاالت نظــام   ‘ ٢’
إعـداد إطـار تـشريعي مـن أجـل          ‘ ٤’إعداد استراتيجية وطنيـة ملنـع اجلرميـة         ‘ ٣’لعدالة  ا

. محاية حقوق ضحايا اجلرمية وانتهاكات حقوق اإلنسان، وال سيما النساء واألطفـال           
 القـضائية ويف قـوة   الـسلطة ومن املتوقع أن يشمل هذا اإلصالح متثيالً عادالً للمـرأة يف      

 .الشرطة ويف السجون
 التحديات ٤-١٥

فـرص  بالرغم من وجود التدابري الدستورية واإلدارية، هناك عدة قضايا تعلّل حمدوديـة               
 :العدل يف نيجرييا ومن بينها ما يليوصول املرأة إىل 

مـن غـري   ممـا جيعلـه    ،ارتفاع تكلفة التقاضي، مبا يف ذلك أجور احملامني ورسوم احملـاكم     • 
 ضعهن االقتصادي يف اجملتمع؛املتيسر ملعظم النساء بسبب اخنفاض و
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مواقعهـا، مقترنـاً ذلـك بـرداءة        /الوصول إىل حماكم القانون بـسبب بعـدها       إمكانية  عدم   • 
 .الريفيات/ رئيسية أمام معظم النساء الفقرياتمعّوقةُنظم االنتقال، وهي عوامل 

 يف  طـب ختا من استخدام اللغة اإلنكليزيـة بـدالً مـن اللغـات احملليـة كوسـيلة                 ينشأعائق   • 
 .احملاكم والطابع املعقّد لنظام احملاكم

 ١٦املادة 
 املساواة يف الزواج واألسرة

  التدابري االستباقية واملبتكرة إلزالة التناقضات يف النظم القانونية الثالثة ١-١٦
أقرت التقارير الـسابقة بوجـود ممارسـات وأحكـام متييزيـة يف القـوانني املدنيـة والدينيـة                    - ١٦

الــيت تعــاجل ســن الــزواج، واملوافقــة يف الــزواج، واإلرث، واإلعالــة، وختــان اإلنــاث،   والعرفيــة 
وجيـدر بالـذكر أن املركـز    . والطالق، وممارسات الترمـل، وتعـدد الـزواج، ضـمن أمـور أخـرى             

الوطين لتنمية املرأة أجرى دراسة وطنية بشأن القوانني واملمارسات التمييزية وقـرارات احملـاكم              
املركـز   من هذا التقريـر، وقـام   ٢ملرأة واألطفال يف نيجرييا وهو ما يرد يف املادة      املتصلة بوضع ا  

 .باستعراض وحتليل النظم الثالثية للقانون من وجهة نظر البعد اجلنساين
 عدداً من التوصـيات     ٢٠٠٥أكتوبر  /تضّمن تقرير الدراسة املنشورة يف تشرين األول      و  

ــة وحكومــات الواليــات   ــا مــن أجــل  للحكومــة االحتادي تعــديل أو اإللغــاء الــصريح  اليف نيجريي
ــضة   ــة والبغي ــوانني التمييزي ــرارات     . ألحكــام الق ــديل ق ــسابقة املقترحــة للتع ــضايا ال ــشمل الق وت

ــضية    ــل ق ــدعم   Otti V. Otti وAkinbuwa V. Akinbuwaأصــدرهتا احملــاكم مث ــضية ت وهــي ق
من القانون املتعلق بأسباب    ) هـ (١٦و  ) جيم) (٢ (١٥البندين  األحكام املعترض عليها يف     

 وكـان رأي احملكمـة يـستند إىل شـروط     . سـبباً للطـالق  تقـر بـأن العنـف البـالغ يعتـرب     ، و الزواج
باقية تتطلب أن الزوج املؤذي ال بـد وأن يكـون قـد أديـن يف قائمـة مـن أفعـال أخـرى خطـرية                          

 .قبل ارتكاب هذا العنف ليكون سبباً للطالق
 أن أي درجة من العنـف ال بـد أن تكـون أساسـاً للطـالق؛                 ويتمثل التعديل املقترح يف     

 .إىل أن يدان بأي من األفعال املخلة املذكورةليس يف حاجة وأن الزوج املؤذي 
ها طمقـدِّم االلتمـاس ال بــد مـن اشــترا   /فأعمـال اإليـذاء أو العنــف الـسابقة علـى الــزوج      

ويوصـى أيـضاً    .  لطلب الطـالق   ببساطة لتكون دليالً توكيدياً هلذا العنف الذي يعرض كأساس        
 مـن قـانون مدونـة العقوبـات للواليـات الـشمالية، والـيت               )د) (١ (٥٥البنـد   بإلغاء ما ورد يف     

تؤيـد ضـرب الزوجـة كوسـيلة للتأديـب وتـساوي يف عالقـة الـزوج بزوجتـه بتلـك العالقـة بـني             
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إىل وهــذه التوصــية هتــدف . وتعطــي للــزوج رخــصة لتأديــب زوجتــه بالــضرب . الــسيد والعبــد
 .تعزيز ومحاية حقوق املرأة يف املساواة يف الزواج

 صــفحة إدراجــاً ١٣٨وأُدرجــت النتــائج والتوصــيات الــواردة يف التقريــر املكــّون مــن     
ــهائي   ــ”كــامالً يف املــشروع الن روع قــانون إلغــاء مجيــع أشــكال التمييــز ضــد املــرأة يف    ــشمل

 ومـشروع القـانون هـذا معـروض         .“٢٠٠٦نيجرييا واملسائل األخرى املتصلة بذلك، لعـام        
 فـإن اللجنـة الرئاسـية املؤلفـة مـن سـبعة أعـضاء واملعنيـة               ،وباملثـل . قيد النظر يف اجلمعية الوطنيـة     

 .، تدرس التوصيات الواردة يف التقرير كجزء من مهمتهابإصالح إقامة العدل يف نيجرييا
فريقـي بـشأن حقـوق     على الربوتوكـول امللحـق بامليثـاق األ      وقد صدَّقت نيجرييا أيضاً     

الربوتوكـول واتفاقيـة    اسـتيعاب   تنتعش الـدعوة مـن أجـل        املرأة يف أفريقيا، ويف نفس الوقت       
القضاء على مجيع أشكال التمييز ضد املرأة، وهنـاك رغبـة سياسـية مـن أجـل إصـدار هـذا                     

 مـشروع قـانون اتفاقيـة القـضاء     إعـداد وتبـدى هـذا واضـحاً يف    . املشروع يف شكل قـانون    
ع أشكال التمييز ضد املرأة كمشروع قانوين تنفيذي حمـال مـن رئـيس اجلمهوريـة                على مجي 

 .إىل جملس الشيوخ
وتشمل اجلوانـب ذات الـصلة يف الربوتوكـول األفريقـي الـيت تتفـق مـع اتفاقيـة القـضاء                 

 :على مجيع أشكال التمييز ضد املرأة ما يلي
ــادة    ــى  ٢١امل ــنص عل ــا   يأأن  ت ــصيب ع ــا احلــق يف ن ــة هل ــن   أرمل ــرياث م دل يف امل

ويف حالـة الـزواج مـن جديـد، حتـتفظ           . ممتلكات زوجها وتواصل العيش يف مرتل الزوجيـة       
وللنساء والرجال أيـضاً احلـق يف املـرياث،         . حبقها إذا كان املرتل ينتمي هلا أو أهنا قد ورثته         

كاهتــا  يف اقتنــاء ممتل أثنــاء الــزواجوللمــرأة احلــق. بأنــصبة متــساوية، يف ممتلكــات والــديهم 
 .وإدارهتا والتصرف فيها حبرية

الدول األطراف بأن تكفل متتـع النـساء والرجـال باملـساواة يف احلقـوق             تلزم   ٦واملادة    
ــربوا شــركاء متــساو  ــزواجيوأن يعت ــدابري    . ن يف ال وهــي تــشترط كــذلك مــن األطــراف ســّن ت

قـاً للقـوانني   تشريعية وطنية مناسبة لضمان أن يسجل كل زواج بشكل حتريري وأن ُيسجل وف       
لربوتوكـول، فـإن    احمللـي ل   سـتيعاب الاوإذا مـا مت     . الوطنية، وذلك لالعتـراف بـه بـشكل قـانوين         

ــاً للمــرأة املتزوجــة مبقتــضى القــانون العــريف لكــي تتخــذ       هــذا ســوف خيلــق قطعــاً إطــاراً قانوني
إجــراءات ضــد أي شــكل مــن أشــكال املمارســات التمييزيــة نظــراً ألن حــاالت الــزواج هــذه     

ُيعتــرف هبــا وســوف يــتم تقاســم املنــافع املالزمــة يف حــاالت الــزواج مبقتــضى القــانون    ســوف 
 .التشريعي
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 علـى أن     من قانون حقوق الطفل    ٢١البند   ينصولزيادة ضمان املساواة يف الزواج،        
وهـذا يراعـي عـدم وجـود عمـر ثابـت            .  سـنة  ١٨يكون احلد األدىن لسن الزواج واخلطوبة هو        

 ٢٠٠٤، قــوانني احتــاد نيجرييــا لعــام  ٨، اجمللــد ٦ مــيم، الفــصل اجقــانون الــزوللــزواج يف 
 وهو ،٢٠٠٤، قوانني احتاد نيجرييا لعام ٨، اجمللد ٧ ميم، الفصل قانون القضايا الزوجيةو

وقــد اعتمــدت . حيــرم التثبيــت العــشوائي لعمــر الــزواج مبقتــضى املمارســات العرفيــة والتقليديــة 
 .٢٠٠٣حكام قانون حقوق الطفل لعام  واليات على األقل يف االحتاد أعشر

 و  ٢٠٠٤وقد وجد تقرير املؤمتر الوطين لإلصالح السياسي املنعقـد يف الفتـرة مـا بـني                   
 : ضمن أمور أخرى ما يلي٢٠٠٥مايو / ملراجعة دستور نيجرييا الصادر يف أيار٢٠٠٥

قتــصادية،  اال-حرمــان املــرأة واألطفــال واألقليــات األخــرى مــن احلقــوق االجتماعيــة  )أ( 
سيما املساواة يف احلقوق يف امتالك األراضي، واملساواة يف الوصـول إىل األنـشطة               وال

ــهاكات جــسيمة       ــشكل انت ــسياسية واملــشاركة فيهــا، ممــا ي ــصادية وال ــات االقت والعملي
 .لاللتزامات الدولية لنيجرييا

ة وتعتـرب هـذه القـوانني       وتعترب عدة أحكام يف القوانني اجلنائية واملدنية متييزية ضـد املـرأ            )ب( 
 .غري متناسقة مع التزامات نيجرييا الدولية

 :وأوصى مؤمتر اإلصالح باإلجراءات التالية  
 . االحتاديالطابعضرورة إنشاء جلنة تكافؤ الفرص لكي حتل حمل جلنة   
د  األحكام التمييزية واألحكام غري الواعية بالبعد اجلنساين الواردة يف البنـو       إلغاءتم  يأن    

 مـن   ٣٦٠ و   ٣٥٣  و ٢٢١ من مدونـة العقوبـات لنيجرييـا الـشمالية؛ و            ٢٨٢و  ) د) (١ (٥٥
 فيمــا يتعلــق ١٩٩٩ عــام مــن الدســتور النــيجريي الــصادر ) ٢ (٢٦قــانون املدونــة اجلنائيــة، و 

 باملواطنة؛
 من قانون املدونة اجلنائيـة بـشأن تعريـف البغـاء؛           ١يف أحكام البند    أيضاً  أن يعاد النظر      

 بـشأن إثبـات اإلدانـة       القـضايا الزوجيـة   مـن قـانون     ) ج) (٢ (١٦يعاد النظر أيضاً يف البنـد       وأن  
 قبل ارتكاب األعمال القاسية؛

 ُتكرَّس حقوق األرامل يف الدستور؛وأن   
 الواعيـة بالبعـد     الصياغة اللغوية وأن يعاد النظر يف مجيع القوانني النيجريية لكي تعكس            

ــساين ــدين      وهــذه التوصــيات  . اجلن ــن جانــب منظمــات اجملتمــع امل ــضال م ــد أهلمــت روح الن ق
واحلكومــة لكــي متــارس الــضغط مــن أجــل التــبكري يف إصــدار اإلصــالحات القانونيــة املــذكورة 

 .وملراقبة تنفيذها على املستوى الوطين ومستوى الواليات
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 املبادرات األخرى ذات الصلة اليت اختذهتا املنظمات غري احلكومية واحلكومة
مـن تقـنني    محايتـها   حبقـوق املـرأة و    بدائل النـهوض    من شأن ما تقوم به منظمة        ١-٢-١٦

ــسلمة   ــوانني األســرة امل ــرة (ق ــززة    )٢٠٠٦-٢٠٠٥يف الفت ــرأة املتزوجــة فرصــاً مع ، إلعطــاء امل
ــا   ــة حقوقهـ ــة ومحايـ ــازة  علـــى قـــدم املـــساواة  للوصـــول إىل العدالـ يف الـــزواج، والطـــالق وحيـ

وسـوف  . ت موّحدة داخل السلطة القضائية مبجرد صـدورها       املمتلكات، أن ييسر وجود قرارا    
 أيضاً قدرة السلطة القضائية على تفسري وإنفاذ التشريعات بطريقة متـساوية            ننيتعزز عملية التق  

من حيث البعد اجلنساين، ألن املدونة املقترحة تستوعب املعايري الدولية للمـساواة والتفـسريات              
 .لدان إسالمية أخرىالتقدمية للشريعة املستخدمة يف ب

ــة يف نيــسان       ٢-٢-١٦ ــل إلثبــات الــصحة القانوني ــدت حلقــة عم ، ٢٠٠٦أبريــل /وُعق
فاستعرضــــت نتــــائج وتوصــــيات التقريــــر بــــشأن اســــتعراض الــــسياسات الــــصحية اإلجنابيــــة 

ويف إطار التنـسيق الـذي يقـوم بـه فريـق الـسياسات املـستقلة، أبوجـا،                  . والتشريعات يف نيجرييا  
وكالة التنميـة الدوليـة التابعـة للواليـات املتحـدة، أعـد مـوجز عـن                 /ENHANSEبدعم من هيئة    

السياسة العامة لتقدميه للرئيس أوباساجنو وقُدم إىل الوزارة االحتادية للصحة من أجل النظر فيـه               
وحّددت عمليـة االسـتعراض ثغـرات يف الـسياسات والتـشريعات القائمـة          . على النحو الواجب  

 وتعزيـز   الوفيـات النفاسـية   و السياسات تـسعى إىل معاجلـة مـشكلة          وقّدمت توصيات موّجهة حن   
 .النهوض حبقوق املرأة يف نيجرييا ومحايتها

وجدير بالذكر أيضاً هنا مبادرات القطاع الصحي بـشأن العنـف القـائم علـى                ٣-٢-١٦
وهذه املبادرات تـشمل إعـداد      . نوعي اجلنس واليت شرعت يف اختاذها الوزارة االحتادية للصحة        

مشروع مبادئ توجيهية للـسياسة العامـة مـن أجـل إدارة ومكافحـة العنـف القـائم علـى نـوعي               
لعـاملني يف جمـال الـصحة والعـاملني يف جمـال إنفـاذ القـوانني والـسلطة               ا يـستهدف ، وهـو    اجلنس

وهذا يعترب متابعة للنتائج اليت توصل إليها االستقصاء الوطين لإلصابة بفريوس نقـص              . القضائية
 .اإليدز والصحة اإلجنابية/البشريةاملناعة 

 بـشأن تعمـيم مراعـاة املنظـور اجلنـساين           ٢٠٠٦مـارس   /ووفقاً للتقريـر الـصادر يف آذار        
والتحديات املستقبلية يف سبيل حتقيق املساواة بني اجلنسني يف نيجرييـا، والـذي نفذتـه حكومـة                 

جـا، جـرى اختبـار مـشروع        ، أبو منظمة بـدائل النـهوض حبقـوق املـرأة ومحايتـها          اليابان وأجرته   
 وكــانون ٢٠٠٥ديــسمرب /املبــادى التوجيهيــة للــسياسة العامــة يف الفتــرة مــا بــني كــانون األول  

 . واسُتخِدم من أجل تدريب خمتلف فئات اجلماعات املستهدفة يف الغوس٢٠٠٦يناير /الثاين
، اهنمكـت املنظمـات غـري       ٢٠٠٦يونيـه   / وحزيـران  ٢٠٠٤ويف الفترة مـا بـني        ٤-٢-١٦
 وجهــات أخــرى عديــدة يف خمتلــف أنــشطة التربيــة العامــة،   النيجرييــة الــواردة أدنــاه كوميــة احل
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ومبادرات بناء القدرات، واملساعدة القانونية وخدمات االستشارات املقدمـة للـضحايا اإلنـاث       
ــسان     ــوق اإلن ــهاك حق ــف وانت ــن العن ــات م ــرأة،    : والناجي ــف ضــد امل ــه إزاء العن ــشروع التنبي م

 حلمايـة حقـوق     ب، أبوجـا؛ منظمـة باوبـا      ل النهوض حبقوق املرأة ومحايتها    منظمة بدائ الغوس؛  
منظمـــة العنايـــة بـــصحة اإلنـــسان للمـــرأة، الغـــوس؛ اهليئـــة اجلماعيـــة ملعاونـــة املـــرأة، انوغـــو؛  

، الغوس؛ مبادرة متكني الفتيات، كالبار؛ االحتاد النسائي لنيجرييـا، الغـوس؛ مركـز        اتاملراهق
توثيــق، انوغــو؛ املؤســسة املعنيــة بالقــضاء علــى االجتــار بــاملرأة وبعمــل    تنميــة املــوارد املدنيــة وال 

ــسويق، الغــوس؛        ــدعاة للبحــوث والت ــة املُثلــى للمــرأة، مركــز ال ــة التنمي األطفــال، أبوجــا؛ هيئ
ــة      ــة وتنمي ــة، الغــوس؛ مركــز البحــوث القانوني ــسانية والتنمي اإلجــراءات املتعلقــة باملــسائل اجلن

ومركـز  ، انوغـو؛    GHARFمعلومات املراهقني، كـانو؛ هيئـة       املوارد، الغوس؛ مشروع صحة و    
 .، بنن، إخلالبحوث الصحية والعملية للمرأة

وأبرز جوانـب التقريـر عـن تعمـيم مراعـاة املنظـور اجلنـساين الـصادر تكـشف                    ٥-٢-١٦
 :أيضاً عن أن العنف القائم على أساس اجلنس يتأثر إىل حد كبري مبا يلي

 ؛العنفإحجام املرأة عن مناقشة  • 
 االفتقار إىل الدعم واحلماية الوافيني للمرأة اليت تفصح عن تعرضها لإليذاء؛ • 
 االفتقار إىل القوانني القائمة حلماية الضحايا بشكل واٍف؛ • 
 .االفتقار إىل االختصاص التقين واملوارد، ضمن أمور أخرى • 

 القــائم علــى أســاس ومــن بــني التوصــيات املقترحــة ملعاجلــة الــشواغل اخلاصــة بــالعنف    
 :اجلنس

أنـشطة تعمـيم    /زيادة يف خمصصات القطاعني العام واخلاص يف امليزانية من أجل بـرامج            )أ( 
 مراعاة املنظور اجلنساين؛

زيادة احلوار مع األمناء القائمني على األمور التقليديـة والدينيـة وذلـك لالسـتفادة مـن                  )ب( 
 الثقافيـة  -حـد مـن املمارسـات االجتماعيـة     اجلهود احلالية من أجل مزيد مـن التـأثري لل   

 الضارة؛
ــسني،         )ج(  ــصلة عــن اجلن ــات املف ــشر املعلوم ــن أجــل مجــع ون ــدرة اإلحــصائية م ــز الق تعزي

للمعاونة على صياغة السياسة العامة، والتخطيط للربامج وتنفيذها، فضالً عـن النتـائج             
 احملّددة املعنية باجلنسني؛
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هــود يف ســبيل تعلــيم الطفلــة يف الــشمال الغــريب،      علــى احلكومــات أن تــضاعف اجل   )د( 
تعاجل إضافة لذلك أزمة تعليم الطفل الـصيب        أن  والشمال الشرقي، والشمال األوسط و    

 يف منطقة اجلنوب الشرقي ومنطقة اجلنوب اجلنويب؛
مضاعفة برامج التوعية القائمة على اجملتمع احمللي يف سبيل القـضاء علـى العنـف القـائم        )هـ( 

ــان البنــات   علــى أســ  ــاث  (اس نــوع اجلــنس مثــل خت ــشويه األعــضاء التناســلية لإلن ، )ت
 .والزواج املبكر واملمارسات اخلاصة بالترمل، وحق الزوجة يف اإلرث، إخل

 :توفري أماكن اإليواء لضحايا العنف من اإلناث ٦-٢-١٦
هــي منظمــة غــري حكوميــة مقرهــا انوغــو   ) WACOL (اهليئــة اجلماعيــة ملعاونــة املــرأة   

 لإلنـاث   أمـاكن إيـواء مؤقـت     مـالذ آمـن حيـث أهنـا تقـّدم           /لديها مأوى عصري جـداً    و
. ضــحايا الــضرب والعنــف يف ذروة األزمــة حلــني ظهــور نتيجــة اإلجــراءات القانونيــة   

 مـشروع التنبيـه إزاء العنـف ضـد املـرأة مكانـاً إليـواء النـساء          ، يـدير  وباملثل يف الغـوس   
 .العنفالالئي تعرضن لإليذاء أو ألي من أشكال 

 التحديات ٣‐١٦
 عـن اجلنـسني عقبـة رئيـسية أمـام حتقيـق املـساواة بـني                 املفصلةتعَترب قلة وجود البيانات      

النساء والرجال أمام القانون، مما حيـرم األطـراف الفاعلـة املعنيـة باألبعـاد اجلنـسانية مـن الـدليل                     
ني وبالتــــدخالت للمنــــاداة بــــاإلجراءات التــــصحيحية واالمتيــــازات املعينــــة اخلاصــــة باجلنــــس

ومثـة حاجـة إىل وجـود بيانـات مفيـدة عـن انتـشار               . كاستراتيجية لتحقيق املساواة بني اجلنسني    
 .ومنط العنف ضد املرأة واملمارسات التمييزية يف خمتلف أحناء البلد

 القــانوين وآليــات اإلنفــاذ للتــشريعات اإلطــارومثــة معــّوق آخــر يتمثــل يف عــدم كفايــة  
ترب نيجرييا من البلدان املوقّعة على جمموعـة مـن الـصكوك الدوليـة حلقـوق                ويف حني تع  . القائمة

اإلنسان اليت تؤكد بعبارات واضحة على تطلعات خاصـة بتعزيـز حقـوق املـرأة، لـدى نيجرييـا                
. أيضاً جمموعة من القوانني تعكس تطلعـات خمالفـة متامـاً ملـا تـصبو إليـه هـذه الـصكوك الدوليـة               

 املؤسـسي ملمارسـات مثـل    تـوفر التأييـد  ثري مـن القـوانني العرفيـة الـيت         ونيجرييا ال تزال لديها كـ     
الزواج املبكر، واحلمل املبكر واحلمل غري املتباعد لألطفـال، وختـان اإلنـاث، وطقـوس الترمـل             

وحـىت حيثمـا توجـد القـوانني        . وعدم احلق يف اإلرث مما حيد مـن متتـع املـرأة حبقهـا يف املـساواة                
ذه املمارسـات العرفيـة والدينيـة املنافيـة، يكثـر وجـود اخلـربة العمليـة              التشريعية لتحرمي بعـض هـ     

 .والدليل مبا يفيد أن مستوى التنفيذ شيء ال يذكر
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 امتة خ :اجلزء الثالث
 على مجيع أشكال التمييز ضد املرأةاالستيعاب احمللي التفاقية القضاء  - ١

ضــد املــرأة ال يــزال يتعــّين بــالرغم مــن أن اتفاقيــة القــضاء علــى مجيــع أشــكال التمييــز   
ــا وهــذا يرجــع إىل األســباب اإلجرائيــة املــذكورة يف    اســتيعاهبا حمليــاً  كجــزء مــن قــانون نيجريي

جيـدر بالـذكر أن التـأثري التراكمـي لتـدابري اإلصـالح اجلاريـة        . التقارير القطرية السابقة واحلاليـة    
يـر تـسعى إىل متهيـد الطريـق      مـن هـذا التقر  ٢‐١٥اليت ُسلطت عليها األضـواء يف إطـار الفقـرة        

 .من أجل إدراجها هنائياً يف القانون النيجريي يف أقصر وقت مستطاع
على مجيـع أشـكال التمييـز       االستيعاب احمللي التفاقية القضاء     زيادة على ذلك، وبدون      

 ختـاذ أحكـام االتفاقيـة املـذكورة يف    الأي قانون دوهنا  حيولضد املرأة، فإن احملاكم النيجريية ال    
 .االعتبار يف الوصول إىل قرارات تشمل مسائل عدم التمييز واملساواة

 االلتزام بالقضاء على التمييز ‐ ٢
أظهرت نيجرييا بشكل وافـر التزامهـا وعزمهـا علـى القـضاء علـى التمييـز علـى النحـو                     

ديـد  وتعكس املؤشـرات الـواردة يف هـذا التقريـر أن الع    . الذي يظهر يف التقارير احلالية واملاضية  
مـــن اجلهـــود يف اجملـــاالت التـــشريعية والـــسياسة العامـــة والـــدعوة كانـــت وال تـــزال تتخـــذها    

 فضالً عن شركاء التنميـة، للقـضاء علـى التمييـز ضـد املـرأة       املديناحلكومات ومجاعات اجملتمع    
 .يف نيجرييا

 وضع املرأة يف جماالت التعليم والصحة واحلياة االقتصادية واالجتماعية  ‐ ٣
ــة  ورغــم   ــاهض   ‐جــود املمارســات االجتماعي ــة الــيت تن ــسياسات التمييزي ــة وال  الثقافي

 ووجــودالوضــع املعــزز للمــرأة يف جمــاالت التعلــيم والــصحة واحليــاة االقتــصادية واالجتماعيــة،  
ــالتقرير     ــشمولة ب ــى مجيــع      ،مالحظــات داخــل الفتــرة امل ــدابري اســتباقية عل ــة ت  اختــذت احلكوم

 تقدمي للجـانبني النـوعي والكمـي لتعلـيم اإلنـاث، وحتـسني        املستويات لضمان التحقيق بشكل   
 .ُسبل احلصول على الرعاية الصحية واخلدمات االجتماعية والفرص االقتصادية والسياسية

وترجع مستويات النجاح الـذي حققتـه احلكومـة يف اجملـاالت احلرجـة املـسجلة أعـاله                   
ركاء التنميـة ومـن الوكـاالت املاحنـة ومـن      يف هذا التقرير إىل اجلهود التآزرية والتعاونيـة مـن شـ    

املبــادرات اجلريئــة واملتواصــلة الــيت شــرع يف اختاذهــا والــيت تنظمهــا مجاعــات اجملتمــع /احلمــالت
 .املدين يف أحناء البلد
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 عقبات أخرى أمام حتقيق املساواة للمرأة ‐ ٤
اب تعلل عـدم    أقّر وضع ومؤشرات التنمية الواردة يف التقرير حبقيقة أن هناك عدة أسب            

 متـساوية للوصـول إىل العدالـة، واملـوارد االقتـصادية وعـدم املـساواة               فـرص حصول املـرأة علـى      
ــا    ــزواج واألســرة يف نيجريي ــات ال ــستمرة يف عالق ــيت     . امل ــدابري اإلصــالح ال ــإن ت ــك، ف ــع ذل وم

ــدعمها       وضــعتها ــة وت ــادرات أخــرى تواصــلها املنظمــات غــري احلكومي ــشفوعة مبب ــة م  احلكوم
املاحنــة تــسعى إىل إزالــة هــذه العقبــات بــشكل منــهجي وتــدرجيي مبــا يــدعم الوضــع  الوكــاالت 
 .املعزز للمرأة

 الطريق إىل األمام ‐ ٥
بعد مالحظة تدابري اإلصالح اجلارية يف معظـم قطاعـات االقتـصاد النـيجريي املوجهـة                  

ؤون الـسياسية   إىل تعميم مراعاة املنظور اجلنساين يف القانون والـسياسة العامـة واحلكومـة والـش              
واالقتصاد، ال تزال هناك حاجة إىل أن تضاعف احلكومة جهودها لضمان وضـع املخصـصات         

أنـشطة  /الوافية يف امليزانية واإلفراج عنـها بطريقـة مناسـبة مـن حيـث التوقيـت مـن أجـل بـرامج                     
 .التدخل املوجهة حنو اجلنسني

لة مــن أجــل تعمــيم إضــافة إىل ذلــك، ال تــزال هنــاك حاجــة إىل إرادة سياســية متواصــ   
مراعاة املنظور اجلنساين بشكل تـدرجيي يف امليزانيـة واإلدارة الرشـيدة والـصحة وإرسـاء النظـام               

 .الدستوري، وُسبل احلصول على املوارد االقتصادية فضالً عن اخلدمات االجتماعية
املـدين  زيادة على ذلك، فإن القدرة البشرية والتقنية واملادية واملاليـة جلماعـات اجملتمـع                

واألجهــزة املعنيــة بــاملنظور اجلنــساين علــى مجيــع املــستويات يف حاجــة إىل تعزيزهــا ليتــسىن هلــا   
 حنـو النتـائج وتقيـيم تـدابري اإلصـالح وسـائر املبـادرات               موجهةالشروع يف القيام مبراقبة فّعالة و     

 .اليت سلطت عليها األضواء يف هذا التقرير
 
 


