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  مقدمة    
 الفريق العامل املعين باالستعراض الدوري الشامل، املنشأ وفقاً لقـرار جملـس             عقد  -١

 ٢يف الفتـرة مـن   رابعـة  ، دورته ال٢٠٠٧يونيه / حزيران١٨ املؤرخ   ٥/١حقوق اإلنسان   
 ثانية عـشرة   اجللسة ال  يف يااملتعلق بنيجري ستعراض  ال ا يجرأُو. ٢٠٠٩ فرباير/شباط ١٣ إىل

 معايل السيد أُوجو أوما مادويكويه،       نيجرييا وترأس وفد . ٢٠٠٩ فرباير/ شباط ٩املعقودة يف   
 ١١ املعقــودة يف جلــستهيف اعتمــد الفريــق العامــل، و. وزيــر خارجيــة نيجرييــا

  .جرييايبن  املتعلق، هذا التقرير٢٠٠٩ فرباير/شباط
 ،، اختار جملس حقوق اإلنـسان     نيجرييانسان يف   ولتيسري استعراض حالة حقوق اإل      -٢

اليابـان   :ينتمـون إىل   )اجملموعـة الثالثيـة   (جمموعة مقررين   ،  ٢٠٠٨ سبتمرب/ أيلول ٨يف  
  .وسويسرا وجيبويت

ض حالـة   ، صدرت الوثائق التالية الستعرا    ٥/١ من مرفق القرار     ١٥ بالفقرة   الًوعم  -٣
   :حقوق اإلنسان يف نيجرييا

ــر   )أ(    ــينتقري ــرة   /وط ــاً للفق ــدم وفق ــي مق ــرض خط ) أ(١٥ع
(A/HRC/WG.6/4/NGA/1)؛  

) ب(١٥ة السامية حلقوق اإلنسان عمـالً بـالفقرة         جتميع أعدته املفوضي    )ب(  
(A/HRC/WG.6/4/NGA /2)؛   

   .(A/HRC/WG.6/4/NGA /3)) ج(١٥موجز أعدته املفوضية عمالً بالفقرة   )ج(  
قاً ثية، قائمـة أسـئلة أعـدهتا مـسب    الثال عن طريق اجملموعة نيجرييا،وأحيلت إىل    -٤

اجلمهورية التشيكية والدامنرك وآيرلندا وأملانيا والتفيا وليتوانيا وهولندا والـسويد واململكـة     
املوقـع الـشبكي    علـى   متاحة  وهذه األسئلة   . املتحدة لربيطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية    

   . لالستعراض الدوري الشاملاخلارجي

    داوالت عملية االستعراضموجز م  -أوالً   

   االستعراضموضوععرض مقدم من الدولة   -ألف   
 ، عـرض  ٢٠٠٩فرباير  / شباط ٩املعقودة يف   يف اجللسة الثانية عشرة للفريق العامل،         -٥

  .، التقرير الوطينمعايل السيد أُوجو أوما مادويكويه، وزير خارجية نيجرييا
قراطيات يف العامل وأهنا، بتنوعها الـذي  وشدد على أن نيجرييا واحدة من أكرب الدمي      -٦

 جمموعة عرقية ودينني تارخييني عظيمني متساويني يف القدر ومزيج          ٢٥٠يضفيه عليها وجود    
تتميـز،   وقال إن نيجرييا. من الثقافات املختلفة، تستلهم إىل حد بعيد تقاليد حقوق اإلنسان        
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ومن مث، فإن املسألة ليـست      .  العاملية يف التزامها حبقوق اإلنسان، بامتثاهلا ألعلى املستويات      
وقـد أجريـت    .  يف جمال تنمية القدرات    اًمسألة إرادة، ولكنها مسألة حتديات كامنة أساس      
وتتعامـل نيجرييـا مـع عمليـة        . ١٩٩٩حتسينات ضخمة منذ عودة الدميقراطية يف عام        

ها على تعزيـز    االستعراض الدوري الشامل جبدية بالغة باعتبارها عملية من شأهنا أن تساعد          
 الً مـسؤو  اًقدرهتا ال على إحقاق احلق يف الوطن فحسب وإمنا أيضا على أن تظـل عـضو               

  . إىل أبعد احلدود يف اجملتمع الدويلاًومتجاوب
وأجرت نيجرييا، يف سياق اإلعداد الستعراضها، مشاورات وطنية واسعة النطـاق             -٧
 دعيت إليـه    ٢٠٠٨نوفمرب  / الثاين فقد عقد منتدى تشاوري وطين يف أبوجا يف تشرين        . الًفع

وخالل املنتدى، نوقشت بصراحة كل قضية من قضايا حقوق اإلنـسان           . كل فئات اجملتمع  
ونتائج املنتدى واردة بأمانـة يف التقريـر   . ومتكن املشاركون من اإلعراب عن آرائهم  حبرية 

ة إىل محاية حقوق    وكان مستوى املشاركة وجودة احلوار بالغي القيمة للجهود الرامي        . الوطين
  .اًنتدى حدثا سنوياإلنسان وتعزيزها، وتنظر احلكومة اآلن يف جعل هذا امل

وبالنظر إىل أن عملية االستعراض الدوري الشامل عملية وليدة، فإن مـن احلتمـي                -٨
وبالتايل، ولئن كانت هذه العملية تسمح      . ضمان أن حيقق االستعراض األهداف املرجوة منه      

مات املقدمة من املنظمات غري احلكومية واملؤسسات الوطنية حلقوق اإلنـسان           باعتبار املعلو 
، ومن مث . وقائعية وموضوعية وبناءة  عناصر لالستعراض، فإن هذه املعلومات جيب أن تكون         

فقد أبدى الوفد دهشته للتقارير املتعلقة بنيجرييا، ال ملا تتضمنه من إحصائيات كـثرية غـري     
 هلا فحسب، وإمنا أيضا لنوعية اللغة املستخدمة لوصف دولة حرة           مدعمة وادعاءات ال أساس   

 اًواالدعاءات املغرضة ليست زائفة بشكل واضح فحـسب ولكنـها أيـض           . وذات سيادة 
ويبقى املرء يتساءل عما إذا مل تكـن        . تساعد يف سري عملية االستعراض الدوري الشامل       ال

ات غري احلكوميـة ضـد الـدول ذات         هناك حدود أخالقية لالدعاءات اليت توجهها املنظم      
  .السيادة يف عملية االستعراض الدوري الشامل

ويصعب التقدير التام للتقدم الذي حققته نيجرييا يف احلكم الـدميقراطي وتعزيـز               -٩
وتلتزم احلكومة  . حقوق اإلنسان ومحايتها يف هذا الوقت القصري دون مراعاة الواقع التارخيي          

بلد على طريق الدميقراطية املستدامة وسيادة القانون واحتـرام حقـوق            بقيادة ال  اً قوي اًالتزام
ولئن مل تكن نيجرييا غري مدركـة       . وهي تلتزم بتوفري فرص احلياة الكرمية ملواطنيها      . اإلنسان

لضخامة املهمة، فإهنا تشدد على أهنا تعتمد على دعم وتفهم اجملتمـع الـدويل وأصـدقائها          
  .واصلة التعاون مع اجمللس يف كل جانب من جوانب واليتهوهي تظل ملتزمة مب. العديدين

.  من مبادئ احلكم يف نيجرييا     اً ملزم أًوقد جعل رئيس اجلمهورية سيادة القانون مبد        -١٠
ووفقا هلذا االلتزام، وكذلك للتعهد الذي قطعته نيجرييا على نفسها خالل االنتخاب لعضوية             

 صـكوك   ٢٠٠٩كانون الثاين   /١٩يس يف   ، وقع الرئ  ٢٠٠٦جملس حقوق اإلنسان يف عام      
االنضمام إىل االتفاقية الدولية حلماية حقوق مجيع العمال املهاجرين وأفراد أسرهم، واالتفاقية            
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الدولية حلماية مجيع األشخاص من االختفاء القسري، واتفاقية منع جرمية اإلبادة اجلماعيـة             
وباإلضـافة إىل ذلـك،     . اهضة التعذيب واملعاقبة عليها، والربوتوكول االختياري التفاقية من     

  .صدقت نيجرييا اآلن على الربوتوكول االختياري التفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة
، إىل ما جرى    اًوأشار الوفد، يف معرض شكره البلدان على أسئلتها املطروحة مسبق           -١١

تشدد على مجلـة    وقال إن نيجرييا    . اإلعراب عنه من قلق خبصوص النظام القانوين لنيجرييا       
 يشكل، داخل النظام القانوين الثالثي، القانون األعلى        ١٩٩٩أمور من بينها أن دستور عام       

وفيما يتعلق مبسألة عدم املواءمة، قال إن اللجنة النيجريية إلصـالح القـوانني أمتـت      . للبلد
 قانون الزواج   املرحلة األوىل إلصالح قانون األسرة، وإن املرحلة الثانية، اليت تتضمن مواءمة          

وستعاجل اإلصـالحات بعـض الـشواغل       . ٢٠٠٩مارس  /والطالق، سيتم إجنازها يف آذار    
  .أثريت اليت
وفيما يتعلق بدستورية قانون الشريعة والعقوبات اليت تفرضها احملاكم الشرعية، قالت       -١٢

ني يف  كـم املـسلم   حي اًنيجرييا إن حكومات الواليات اليت اعتمدت الشريعة باعتبارها قانون        
وعندما حتاول بعض احملاكم يف الواليات املعنية       . والياهتم القضائية فعلت ذلك وفقا للدستور     

أن تطبق، مبوجب الشريعة، عقوبة بتر اليد على السارق أو الرجم على الزاين، فإن حمكمـة                
 سنة منذ بدء تطبيق قـانون       ١٠٠وخالل أكثر من    . االستئناف الشرعية تلغي هذه األحكام    

عة يف نيجرييا، بترت يد شخص واحد فقط، رفض أن يستأنف احلكم الصادر ضـده،               الشري
  . له على السرقةاًعقاب
وفيما يتصل بالقلق الذي جرى اإلعراب عنه خبصوص عقوبة اإلعدام، واالدعاءات             -١٣

املتعلقة حبدوث حاالت قتل خارج نطاق القضاء وحـاالت تعـذيب، أشـار الوفـد إىل                
ال جيوز حرمـان أي     "ستور، اليت حتمي احلق يف احلياة وتنص على أنه          من الد ) ١(٣٣ املادة

ومـن مث،   ".  حلكم حمكمة يتعلق جبرمية أدين هبا يف نيجرييا        اًذ من حياته إال تنفي    داًشخص عم 
فإن حكم اإلعدام جزء من القانون النيجريي معمول به وال يوجد أي مربر يدفع نيجرييا إىل                

عقوبـة  بـشأن   روح االجتاه العاملي    وفقاً ل و. املدعى حدوثها " ةحاالت اإلعدام السري  "تنفيذ  
ومع أن نيجرييا صـوتت     . اإلعدام، شكلت نيجرييا جلنة وطنية إلعادة النظر يف هذه العقوبة         

ضد وقف تطبيق عقوبة اإلعدام الوارد يف قرار اجلمعية العامة لألمم املتحدة، فإهنـا تواصـل       
  .طبيقها على تاًممارسة الوقف املفروض ذاتي

وفيما يتعلق بادعاء حدوث حاالت قتل خارج نطاق القضاء على يد أفراد قـوات                -١٤
 أن تغاضت، ولن تتغاضـى      اًاألمن النيجريية، شدد الوفد بقوة على أن نيجرييا مل حيدث أبد          

. أبدا، عن سياسة يقوم يف إطارها أفراد يف قوات األمن التابعة هلا حبرمان أي إنسان من حياته           
حلاالت النادرة جدا اليت أدين فيها أفراد األمن بأعمال قتل خارج نطاق القضاء أو سوء               ويف ا 

  . للقانوناًسلوك خطري، متت معاقبتهم طبق
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والتعذيب خمالف ألحكام الدستور واللتزام نيجرييا مبوجب اتفاقية مناهضة التعذيب            -١٥
ونيجرييـا مـستعدة    .  أو املهينة  وغريه من ضروب املعاملة او العقوبة القاسية أو الالإنسانية        

للتعاون مع اجمللس أو أي جهة معنية أخرى مهتمة بالتوصل إىل احلقائق املتعلقـة بالتعـذيب       
  .نيجرييا يف
 املتعلقة باألمن واحلوكمة والتنمية يف دلتا  وفيما يتعلق باستراتيجية احلكومة النيجريية  -١٦

فهناك بعدان  .ن للحالة يف الدلتا داللة دينيةالنيجر، من املهم توضيح أي تصور خاطئ مؤداه أ
ويتعلق البعد السياسي باملطالب املشروعة لشعب الدلتا       . بعد سياسي وبعد جنائي   : هلذه احلالة 

للحصول على فوائد أكرب من املوارد النفطية ملنطقتهم والختاذ تدابري للتصدي للتلوث البيئـي    
عت احلكومة يف العمل على تلبية بعض هذه        وقد شر . الناجم عن سنوات التنقيب عن النفط     

ويتعلق البعد اجلنائي باألعمال اليت تقوم هبا مجاعة تسمي نفـسها حركـة             . مبزيد من اجلدية  
فعلى مدى أكثر من عشر سنوات تقوم هذه احلركة باختطاف مـواطنني            . حترير دلتا النيجر  

 ويف بعض األحيان تشوه     نيجرييني وعمال نفط أجانب على السواء بغية احلصول على فدية،         
وقد أفضت األنشطة اإلجرامية هلذه اجلماعة إىل       . أشخاصا أبرياء أو تقتلهم أثناء هذه العملية      
ولضمان السلم واألمن لكل شخص يعـيش يف        . تعطل إمدادات النفط وتدمري مرافق نفطية     

ومـة  هذه املنطقة، وحلماية االستثمارات الضخمة لشركات النفط هناك، تعني علـى احلك           
وقـد أنـشأت    . االحتادية نشر فرقة عمل عسكرية مشتركة الستعادة سيادة القانون والنظام         

 وزارة دلتا النيجر من أجل تلبية املطالب االقتصادية واالجتماعية والسياسية           اًاحلكومة مؤخر 
ومن املؤسف أن حركة حترير دلتا النيجر تواصل        . لألشخاص الذين يعيشون يف منطقة الدلتا     

ل على األسلحة من مصادر خارجية وبذلك تتسبب يف تصاعد األزمة، وقد طلبـب              احلصو
ولتفادي قتل األبرياء، أحجمـت     . نيجرييا مساعدة دولية ملكافحة هتريب األسلحة الصغرية      

احلكومة عن شن عمليات عسكرية كاملة النطاق يف دلتا النيجر، وهذا هنج تأمل احلكومة أن               
  .ة سيادة القانون والنظام يف املنطقةيؤدي يف النهاية إىل استعاد

وقد أعربت هولندا عن القلق ألن االجتار باألطفال وعمل األطفـال واالسـتغالل               -١٧
اجلنسي لألطفال واملمارسات التقليدية الضارة ما زالت متارس يف نيجرييا، على الرغم مـن              

اطة أنه ال ميكن حل كل      ويبني هذا ببس  . إدراج أحكام اتفاقية حقوق الطفل يف القانون احمللي       
وفيما يتعلق باالستغالل اجلنـسي     . مشكلة إنسانية بني عشية وضحاها من خالل التشريعات       

لألطفال املتجر هبم، فإن حل مشكلة االجتار باألطفال يتجاوز قدرة دولة واحـدة مبفردهـا               
  . أن تكفل الدول املستقبلة محاية األطفال املتجر هبماًويتطلب أيض

تصل بالشواغل املتعلقة باكتظاظ السجون واالفتقار إىل املرافق الالزمـة يف           وفيما ي   -١٨
السجون، شدد الوفد على أن نظام السجون ليس مكتظا حبساب املساحة اليت يشغلها الرتيل،       
وأن االزدحام النسيب يف نظام السجون النيجريي سببه العدد الكبري للرتالء احملتجزين رهـن              

وأكرب . اً سجن٢٤ ومت فعال تشييد اً جديداً سجن٤٧كومة يف تشييد وقد شرعت احل. احملاكمة
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حتد موجود يف املناطق احلضرية، حيث يوجد بعض االكتظاظ، ولكـن جيـري، ملواجهـة               
 ١٨، يف اً سـرير ٢٥٠املشكلة، تشييد جناحات زنزانات جديدة، سعة كل جنـاح منـها         

ـ       وفيما يتعلق بقـضاء األحـدا     . يف املناطق احلضرية   اًسجن  اًث، توجـد يف نيجرييـا حالي
تدريبية إصالحية معنية مبعاملة األحداث اجلاحنني وجيري بذل جهود لزيادة           مؤسسات ثالث
  .مؤسسات إىل ست العدد
وأعرب الوفد عن خيبة أمله إزاء شدة اهلجوم املوجه إىل نظـام العدالـة اجلنائيـة                  -١٩

 سيما بالنظر إىل اجلهـود التعاونيـة        النيجريي يف التجميع الذي أعدته األطراف املعنية، وال       
لنيجرييا ومكتب األمم املتحدة املعين باملخدرات واجلرمية الرامية إىل تعزيز نزاهـة وقـدرة              

فقـد  . ونتائج هذه اجلهود جديرة بالثناء إىل حد بعيـد . القضاء النيجريي واحملاكم النيجريية   
 تقريره إىل الدورة السابعة عـشرة       خلص مكتب األمم املتحدة املعين باملخدرات واجلرمية، يف       

، إىل أن التحسينات أسفرت عن تقـارير        ٢٠٠٨للجنة منع اجلرمية والعدالة اجلنائية يف عام        
  .تفيد حبدوث حتسن يف ثقة اجلمهور يف النظام القضائي

وسلم الوفد بأن أكرب التحديات اليت تواجه نيجرييا موجودة يف جمايل حتسني رفـاه                -٢٠
أطفاهلا والتصدي للمشاكل االجتماعية االقتصادية والصحية واملمارسات الثقافية        املاليني من   
  .الضارة باملرأة

اإليدز ومعاجلة املـصابني بـه      /وفيما يتعلق بالوقاية من فريوس نقص املناعة البشرية         -٢١
والقضاء على وصمهم، استرعت نيجرييا االنتباه إىل االخنفاض املتواصل يف معـدل انتـشار              

 يف املائـة يف     ٣,١ إىل حنـو     ٢٠٠١ يف املائة يف عام      ٥,٨ البشرية، من     نقص املناعة  فريوس
، وإىل التشريع الذي حيمي املرضى املصابني بفريوس نقص املناعة البـشرية مـن         ٢٠٠٧ عام

  .ضدهم التمييز
وفيما يتصل باستراتيجية احلكومة الطويلة األجل خبصوص التوترات بني الطوائـف             -٢٢

 والية، تدرك احلكومة    ٣٦يت ال حتدث إال يف ست من واليات البلد البالغ عددها            الدينية، ال 
 على ذلك، جيري    ًءوبنا. املخاطر اليت ميكن أن تسببها األزمة الطائفية لالستقرار يف أي دولة          

تكثيف جمموعة من التدابري، مبا يف ذلك الدعوة واملشاورات املنتظمة مع املنظمـات الدينيـة      
كمـا تتـصدى   . العقائدية، بغية تعميق اإلحساس بالتسامح بني مجيع النيجرييني       والتقليدية و 

  .احلكومة ملشكلة اإلفالت من العقاب
وفيما يتعلق مبوقف احلكومة بشأن حقوق املثليات واملثليني ومزدوجي امليول اجلنسية             -٢٣

انضم أفرادها  ، ال يوجد يف نيجرييا أي سجل ألي جمموعة من النيجرييني            اًواملتحولني جنسي 
ـ     ". اًمثليات ومثليني ومتحولني جنسي   " حتت مظلة جمموعة     اًمع ، اًوجلميـع النـيجرييني طبع

  .باعتبارهم مواطنني، حقوقهم األساسية اليت يضمنها الدستور



A/HRC/11/26** 

GE.09-16310 8 

وخبصوص مسألة ما إذا كانت نيجرييا تنظر يف توجيه دعوة دائمة لزيارة البلـد إىل                 -٢٤
ر اإلجراءات اخلاصة جمللس حقوق اإلنسان يف املستقبل، أكـد   مجيع املكلفني بواليات يف إطا    

الوفد جمددا أن نيجرييا ستواصل التعاون مع جملس حقوق اإلنسان ودعمه يف مجيع جوانـب               
وفيما يتعلق بعمليـة    . واليته، مبا يف ذلك تيسري زيارات مجيع املكلفني بواليات إىل نيجرييا          

 بنجاحها، ألن هذه اآللية ذات أمهيـة        اً تام اًيا التزام االستعراض الدوري الشامل، تلتزم نيجري    
  .الًرئيسية لطموح حمفل مشترك إىل تعزيز ومحاية حقوق اإلنسان العاملية فع

  ع االستعراض واحلوار التفاعلي وردود الدولة موض  -باء   
 اًد وف ٢٤وهناك بيانات إضافية من     .  ببيانات اً وفد ٦٠خالل احلوار التفاعلي، أدىل       -٢٥
، عند توفرها،   اً أيض وسُتنشر اإلدالء هبا خالل احلوار التفاعلي بسبب ضيق الوقت،           يتسن مل

  . )١( على الشبكة اخلارجية لالستعراض الدوري الشامل

وشكر عدد من الوفود نيجرييا على التقرير الوطين الشامل والزاخر باملعلومات وعلى      -٢٦
وألقيت . اً على بعض األسئلة املطروحة مسبق     عرضها الواضح والصريح، وعلى الردود املقدمة     

بيانات رحبت بالتزام نيجرييا بعملية االستعراض الدوري الشامل وبتعزيز حقوق اإلنـسان            
ومحايتها، ومبشاركتها التعاونية، وباملشاورات الواسعة النطاق اليت أجرهتـا مـع أصـحاب             

فود بالتحسينات واإلجنازات الـيت  كما أشاد عدد من الو. املصلحة أثناء إعداد التقرير الوطين  
  .حققتها نيجرييا يف شىت جماالت حقوق اإلنسان

وأثنت اجلزائر على اجلهود املبذولة للتغلب على العقبات اليت تواجه يف إدراج أحكام               -٢٧
ويف هذا الصدد، أوصت   . يز ضد املرأة يف القانون احمللي     اتفاقية القضاء على مجيع أشكال التمي     

يا مبواصلة جهودها إلدراج أحكام اتفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييز ضد            اجلزائر نيجري 
وباإلضافة إىل ذلك، شجعت اجلزائر نيجرييا على إعـداد طلبـات          . املرأة يف القانون الوطين   

مساعدة تقنية حمددة من أجل تعزيز حتقيق األهداف اإلمنائية لأللفية وتوجيه هذه الطلبات إىل              
كما أوصت . تحدة املعنية، وال سيما املفوضية السامية حلقوق اإلنسانملألمم اهيئات وآليات ا

اجلزائر بأن تقدم نيجرييا إىل املفوضية السامية حلقوق اإلنسان طلبات مساعدة تقنية حمددة يف              
جمايل الوصول إىل العدالة وإنفاذ القانون لضمان إذكاء وعي املوظفني املـدنيني العـاملني يف         

، شجعت اجلزائر نيجرييا    اًوأخري. لني، على الوجه األمثل، مبتطلبات حقوق اإلنسان      هذين اجملا 

__________ 

اجلمهورية التشيكية واليابان وفلسطني واجلمهورية العربية السورية ومجهورية كوريا الشعبية الدميقراطيـة             )١(
ومصر وبوروندي وغابون وليتوانيا والفلبني وشيلي وجنوب أفريقيا والتفيا واالحتاد الروسي ومجهوريـة             

ينيـا وأفغانـستان ولبنـان وروانـدا وغينيـا االسـتوائية            ترتانيا املتحـدة وأسـتراليا وأوغنـدا وك       
 .والكامريون وبنغالديش
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 باعتباره أداة لتعزيز احلوار     اً دوري اًعلى النظر يف إمكانية جعل املنتدى التشاوري الوطين حدث        
  .والتفاهم يف جمال حقوق اإلنسان

ايتها، اليت سيؤدي   ورحبت السنغال خبطة العمل الوطنية لتعزيز حقوق اإلنسان ومح          -٢٨
والحظت السنغال أن التقرير الوطين لنيجرييا يبني اجملاالت اليت         . تنفيذها إىل حتقيق تقدم كبري    

ودعت السنغال نيجرييـا    . تطلب فيها نيجرييا مساعدة تقنية من أجل حتقيق مزيد من التقدم          
  .اًإىل أن تطلب هذه املساعدة رمسي

ء اللجنة الوطنية حلقوق اإلنسان وعلى التزامها حبقوق        أ املغرب نيجرييا على إنشا    ّنوه  -٢٩
ويف هذا الصدد، دعا املغرب     . ١٩٩٩اإلنسان والتقدم احملرز يف التحول الدميقراطي منذ عام         

نيجرييا إىل تعزيز إجنازاهتا يف جمال حقوق اإلنسان ومواصلة تدعيم جهودها لتوطيد احلكـم              
 مع االهتمام خبطة العمل الوطنيـة       اًحاط املغرب علم  وأ. الرشيد والدميقراطية وسيادة القانون   

لتعزيز حقوق اإلنسان ومحايتها واستفسر عن الربنامج الزمين واألولويات املتعلقة بتنفيـذها            
  .وأثىن على جهود نيجرييا الرامية إىل حتقيق األهداف اإلمنائية لأللفية

نسان ومحايتها وبأن هناك     خبطة العمل الوطنية لتعزيز حقوق اإل      اًوأحاطت غانا علم    -٣٠
مشاريع قوانني خمتلفة متعلقة حبقوق اإلنسان يف انتظار إقرارها من الربملان وهنأت نيجرييـا              

وأوصت غانا حكومة   . على جهود وكاالهتا الرامية إىل ضمان التمتع جبميع حقوق اإلنسان         
ع مزيد مـن التـدابري      نيجرييا االحتادية مبواصلة تعزيز مؤسساهتا املعنية حبقوق اإلنسان ووض        

كما أوصت بأن تسرع احلكومة االحتادية عمليـة اعتمـاد          . لضمان التنفيذ الفعال لوالياهتا   
خمتلف مشاريع القوانني املرتكزة على حقوق اإلنسان، املعروضة علـى اجلمعيـة الوطنيـة،              

نـساء  لتحويلها إىل قواننب بغية توسيع نطاق محاية فئات اجملتمع الضعيفة، وبصفة خاصـة ال             
  . واألطفال واملعوقني

ودعـت  . ورحبت كوت ديفوار بإنشاء اللجنة املعنية باجلرائم املالية واالقتـصادية           -٣١
اجملتمع الدويل إىل احترام مبدأ عدم جتّزؤ حقوق اإلنسان وإيالء أمهية متساوية لكـل مـن                

رييا مبواصـلة  كوت ديفوار نيج وأوصت. احلقوق املدنية والسياسية واالجتماعية واالقتصادية
. جهودها الرامية إىل ضمان أداء اللجنة املعنية باجلرائم املالية واالقتصادية عملـها بكفـاءة             

أوصت بأن تواصل نيجرييا، مبساعدة ودعم معزز من اجملتمع الدويل، هنجها الدسبوري             كما
قيـق  إلقامة توازن دقيق بني احترام الدستور ملختلف األوضـاع التارخييـة والثقافيـة، وحت             

الالمركزية عن طريق النظام االحتادي، والعبء املوروث مـن عقـود احلكـم الـشمويل               
  . العسكري، وعزم احلكومة على التحول بقوة حنو الدميقراطية

 بسياسات احلماية الفعالة واإلعمال الفعال حلقوق النـساء         اًوأحاطت الربازيل علم    -٣٢
واستفسرت الربازيل عن  . اإليدز/ة البشرية واألطفال واألشخاص املصابني بفريوس نقص املناع     

االتفاقية الدولية للقضاء على مجيع أشكال التمييز العنصري يف          التدابري املتخذة إلدراج مبادئ   
وأوصت الربازيل بأن تقوم    . القانون احمللي وعن توقعات نيجرييا فيما يتعلق باملساعدة التقنية        
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أهـداف  " املعنون ٩/١٢ار جملس حقوق اإلنسان     التصديق، يف سياق قر   ) أ: (نيجرييا مبا يلي  
، على اتفاقية منع جرمية اإلبادة اجلماعية واملعاقبة عليهـا والربوتوكـولني            "حقوق اإلنسان 

  إللغـاء اًوإقرار وقف لتنفيذ أحكام اإلعدام متهيـد ) ب(االختياريني التفاقية حقوق الطفل؛    
تفاقية القضاء على التمييز ضد املـرأة  ومواصلة جهودها إلدراج أحكام ا    ) ج(عقوبة اإلعدم؛   

  .يف قانوهنا الداخلي
وأعربت فرتويال عن تقديرها للجهود املبذولة إلعطاء أعلى أولوية للتعليم كما يتبني              -٣٣

من امليزانية السنوية لنيجرييا ومن خالل برنامج التعليم األساسي للجميـع، الـذي أدى إىل               
كما سـلطت فرتويـال     . سني املساواة بني اجلنسني   حدوث زيادة يف االلتحاق باملدارس وحت     

الضوء على الزيادة يف عدد املدرسني، وارتفاع مستوى مرتباهتم يف املناطق الريفية، وارتفاع             
وشجعت فرتويال نيجرييا على مواصلة تعزيز نظام التعليم حبزم         . معدل حمو األمية بني الشباب    

ستفسرت فرتويال عن جمموعة إجنازات أحدث      وا.  خلصائص واحتياجات سكاهنا احملددة    اًوفق
  .الربامج التعليمية

ورحب السودان بتمسك نيجرييا بالتزاماهتا اإلقليمية حتت مظلة االحتاد األفريقـي             -٣٤
واجلماعة االقتصادية لدول غرب أفريقيا، والتزاماهتا الدولية يف جملـس حقـوق اإلنـسان              

 اً تقني اًن تطلب نيجرييا من اجملتمع الدويل عون      وأوصى السودان بأ  . واآلليات الدولية األخرى  
 اًومساعدة تقنية يف جمال احلقوق املدنية والسياسية، املذكورة يف تقريرها الوطين، وهي حتديد            

  .احلق يف الوصول إىل القضاء، وإنفاذ القانون، ومحاية البيئة
ـ           -٣٥ ت مبكافحـة   ورحبت الربتغال بقيام نيجرييا بإنشاء حكومة دميقراطية، كما رحب

حتقق بشكل تام يف    ) أ: (وأوصت الربتغال نيجرييا بأن   . الفساد وبالنمو االقتصادي يف نيجرييا    
االنتهاكات اليت يرتكبها املوظفون املكلفون بإنفاذ القانون، وحتديدا أعمال القتـل خـارج             

تعـسفي  نطاق القضاء وأعمال التعذيب وإساءة املعاملة املرتكبة ضد احملتجزين واالحتجاز ال          
كما أوصت الربتغال   . وانتهاكات حقوق اإلنسان، وتكفل معاقبة مرتكبيها حسب األصول       

تكفل حماكمة مجيع احملتجزين دون تأخري ال مربر له أو اإلفراج عنـهم يف           ) ب: (نيجرييا بأن 
ضـمان  ) ج: (وأوصت الربتغال بأن تقوم نيجرييا مبـا يلـي        . حالة عدم توجيه اهتام إليهم    

وضـمان منحهـا واليـة      ) د(تام للجنة الوطنية حلقوق اإلنسان عن احلكومة؛        االستقالل ال 
التحقيق يف الشكاوى املقدمة خارج نطاق القضاء فيما يتعلق بانتهاكات حقـوق اإلنـسان        

تنظـر،  ) ه: (وأوصت الربتغال نيجرييا أيضا بأن    . واقتراح سبل االنتصاف املالئمة للضحايا    
 اخلاص باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية، يف إجراء        باعتبارها طرفا يف العهد الدويل    

ـ            اًما يلزم من تكييفات قانونية لضمان اعتبار احلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية حقوق
فردية وواجبة اإلنفاذ، على قدم املساواة مع مجيع حقوق اإلنسان األخرى، وليست جمـرد               

  .أهداف أو مطامح للدولة
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 أنشأ إطار محاية حقـوق  ١٩٩٩ت اململكة العربية السعودية أن دستور عام   والحظ  -٣٦
اإلنسان واإلطار املؤسسي الرامي إىل محاية حقوق اإلنسان وتعزيزها، مثل الوكالة الوطنيـة             
ملكافحة االجتار باألشخاص وأمني املظامل والوكاالت املعهود إليها بوالية تقدمي املـساعدات            

ململكة العربية السعودية إن اجلهود املبذولة حلمايـة حقـوق الطفـل            وقالت ا . إىل الضحايا 
ومكافحة االجتار جديرة بالدعم، واستفسرت عما إذا كان من املمكن تقـدمي مزيـد مـن             

  .املعلومات يف هذا الصدد، وال سيما عن العقبات اليت يتعني التغلب عليها
ظت أن نيجرييا وضعت خطة اللجنة العامة للشكاوى، والح ورحبت أنغوال بإنشاء  -٣٧

وأوصت أنغوال بأن تواصل نيجرييا تعزيز دور       . عمل وطنية لتعزيز حقوق اإلنسان ومحايتها     
ورحبت أنغوال  . اجملتمع املدين وتعاوهنا مع آليات حقوق اإلنسان املعنية التابعة لألمم املتحدة          

ر بالبـشر، وبـصفة     باملبادرات التعاونية مع شىت أصحاب املصلحة من أجل مكافحة االجتا         
خاصة تنفيذ ورصد برامج إنقاذ ضحايا االجتار بالبشر وإعادة تأهيلهم وإعادة إدمـاجهم يف              

وأوصت بأن ختصص نيجرييا، يف حدود قدرهتا، ما يكفي من املوارد البشرية وغريها             . اجملتمع
  .من املوارد لتعزيز مكافحة االجتار بالبشر

فائها األولوية على سيادة القانون وأشـارت إىل        وأثنت موزامبيق على نيجرييا إلض      -٣٨
املبادرة املتعلقة بإنشاء مكاتب حلقوق اإلنسان يف خمافر الشرطة والسجون ووكاالت إنفـاذ             

كم أثنت على سياساهتا املتسقة وانضمامها إىل عدة صكوك دولية وإقليمية حلقوق            . القانون
يها يف جمال حقوق اإلنسان وبصفة      وشجعت موزامبيق نيجرييا على مواصلة مساع     . اإلنسان

خاصة على ضوء قيام احلكومة بتعزيز حقوق اإلنسان يف ظل الظروف اخلاصة لبلد ينتقل من               
  . فترة حكم عسكري طويلة إىل دميقراطية مكتملة النمو

طت كوبا الضوء على املؤشرات اهلامة احملققة فيما يتعلق باإلحلاق باملدارس وحمو لّوس  -٣٩
وامتدحت كوبا اسـتراتيجية محايـة      .  ونتائج برنامج التعليم األساسي للجميع     أمية الشباب 

اإليدز، ومحلة التوعية يف هذا الصدد، وتوزيـع  /حقوق املصابني بفريوس نقص املناعة البشرية 
مواصـلة  ) أ: (وأوصت كوبا بأن تقوم نيجرييا مبا يلي    . األدوية املضادة للفريوسات العكوسة   

ومواصلة تـأمني منوهـا     ) ب(د، وهي جهود ناجحة إىل حد بعيد؛        جهودها ملكافحة الفسا  
  . االقتصادي لضمان متتع مجيع مواطنيها باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية

 إللغاء عقوبة   اً لتنفيذ أحكام اإلعدام متهيد    اًتقر وقف ) أ: (وأوصت هولندا نيجرييا بأن     -٤٠
 التشريعية ملنع أعمال التعذيب وغريه من ضـروب         اإلعدام، وتستكمل عملية اعتماد التدابري    

: كما أوصت هولندا نيجرييا بـأن     .  للمعايري الدولية  اًإساءة املعاملة وحماكمة مرتكبيها، وفق    
تضمن احلقوق السياسية واالجتماعية االقتصادية جملموعات األقليات يف دلتـا النيجـر          ) ب(

وأوصـت هولنـدا    . األقليات هذه وتضمن إجراء مشاورات يف هذا الصدد مع جمموعات         
تواصل السعي إىل حتقيق امتثال تشريعاهتا القائمة على مستويات االحتـاد           ) ج: (نيجرييا بأن 

وتواصل التنفيذ الكامل اللتزامها    ) د( التفاقية حقوق الطفل؛     اً تام الًوالواليات واحملليات امتثا  
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غري املشروع بالنـساء والفتيـات،      املعلن حبظر مجيع أشكال العنف ضد املرأة، ومنع االجتار          
وتضع يف اعتبارها، يف هذا الصدد، مجلة أمور من بينـها توصـيات هيئـات معاهـدات                 

  .املتحدة األمم
وأشادت فرنسا بتسمية مقرر خاص حلقوق الطفل وإنشاء جملس وطين للعالقات بني    -٤١

وأوصت فرنسا بأن   . ئفاألديان ومعهد لتعزيز التفاهم بني األعراق وبني األديان وبني الطوا         
ضمان احترام حرية التعبري وضمان متكن الصحفيني النيجرييني من         ) أ: (تقوم نيجرييا مبا يلي   

وحتسني أحوال  ) ب(أداء مهمتهم املتمثلة يف تقدمي املعلومات دون أن يتعرضوا للتحرش هبم؛            
احلقـوق  االحتجاز داخل السجون، وفرص احلصول على الرعاية الصحية، واحترام أبـسط        

ومواصلة اجلهود يف جمال مكافحة االجتار بالبـشر، والتنفيـذ          ) ج(األساسية للمحتجزين؛   
  .الكامل للمعاهدات الدولية يف هذا اجملال، اليت نيجرييا طرف فيها

وأشادت أوكرانيا باعتماد خطة العمل الوطنية لتعزيز حقوق اإلنـسان ومحايتـها              -٤٢
وأوصت أوكرانيا نيجرييا . دية الضارة ضد النساء واألطفالوبتدابري مكافحة املمارسات التقلي

تعزز اجلهود الرامية إىل القضاء على املمارسات التقليدية الضارة  القائمـة، الـيت              ) أ: (بأن
تنتهك حقوق النساء واألطفال وتضعف صحتهم على حنو خطري، وتتخذ مجيـع التـدابري              

تيات والنساء واألرامل من االعتداءات اليت تسببها       الالزمة لتوفري احلماية الكاملة لألطفال والف     
منع اسـتخدام العقوبـة    ) ب: (كما أوصت أوكرانيا بأن تقوم نيجرييا مبا يلي       . هذه التقاليد 

وتوجيه دعوة مفتوحة لزيارة البلد إىل املكلفني بواليات يف         ) ج(القاسية والالإنسانية واملهينة؛    
  .نسانإطار اإلجراءات اخلاصة جمللس حقوق اإل

 بربنامج عمل رئيس اجلمهورية السباعي النقاط الذي حيدد         اًوأحاطت فييت نام علم     -٤٣
تنمية رأس املال البشري، واألمن الغذائي، والنقل العام، والقدرة الكهربائية والطاقة، مبـا يف              

ت نام  وطلبت فيي . ذلك األمن، والتربية النوعية والوظيفية وسيادة القانون، باعتبارها أولويات        
من نيجرييا تقدمي مزيد من املعلومات التفصيلية عن برنامج العمل وعن العمليـة التـشريعية               
اجلارية اآلن يف نيجرييا، وبصفة خاصة عن قانون حرية اإلعالم، وقانون مكافحة التمييـز،              

وأوصت فييت نام بأن    . وإدراج أحكام اتفاقية حقوق الطفل يف القانون احمللي حلقوق الطفل         
صل نيجرييا جهودها وتعاوهنا الوثيـق مـع املنظمـات الدوليـة املعنيـة يف مكافحـة            توا

  .باألطفال االجتار
ورحبت بيالروس بالقانون املتعلق باالجتار يف األشخاص وبإنشاء الوكالة الوطنيـة             -٤٤

مواصلة جهودهـا   ) أ: (وأوصت بيالروس بأن تقوم نيجرييا مبا يلي      . ملكافحة االجتار بالبشر  
فة إىل مكافحة االجتار باألشخاص، ويف مقدمتـهم النـساء والفتيـات الـصغريات؛              اهلاد

واختاذ ) ج(والتشجيع على مواصلة تطوير تعليم الفتيات وحتقيق املساواة بني اجلنسني؛            )ب(
  .مزيد من التدابري لدعم النظام الصحي الوطين
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ن نيجرييـا   والحظت باكستان أن الدستور يدعم حقوق اإلنـسان األساسـية وأ            -٤٥
انضمت إىل عدد من الصكوك اإلقليمية والدولية حلقوق اإلنسان، باإلضـافة إىل جهودهـا              

 إىل اللجنة الوطنية حلقوق     اًوأشارت باكستان أيض  . اجلارية لتحقيق األهداف اإلمنائية لأللفية    
د وأوصت باكستان بتزوي  . خطة العمل الوطنية لتعزيز حقوق اإلنسان ومحايتها       اإلنسان وإىل 

نيجرييا باملساعدة التقنية املطلوبة يف جمال بناء القدرات من أجل التغلب على التحديات اليت              
 من املعلومات عن التحديات البيئية يف دلتا النيجر وعن          اًوطلبت باكستان مزيد  . مت حتديدها 

  .احلوار اجلاري لضمان احلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية
ـ        وأعربت املكسيك ع    -٤٦  يف الـصكوك    اًن سرورها لعزم نيجرييا على أن تصبح طرف

. الدولية حلقوق اإلنسان وأن تدرج أحكام هذه الصكوك دون تـأخري يف القـانون احمللـي        
توجه دعوة مفتوجة لزيارة البلـد إىل آليـات حقـوق         ) أ: (وأوصت املكسيك نيجرييا بأن   

املعين مبناهضة التعذيب، وتـسرع يف      اإلنسان التابعة لألمم املتحدة، وال سيما املقرر اخلاص         
كما أوصت املكسيك بأن تقـوم      . تقدمي تقاريرها، اليت مل تقدم بعد، إىل هيئات املعاهدات        

وضمان توصل  ) ج(إعالن وقف تنفيذ عقوبة اإلعدام متهيدا إللغائها؛        ) ب: (نيجرييا مبا يلي  
وأوصت املكسيك نيجرييا   . ةالنساء من ضحايا التمييز والعنف إىل محاية حقوقهن وإىل العدال         

  .الوطنية تدفع عجلة تطبيق إصالح نظام العدالة، مبا يف ذلك السجون والشرطة) د: (بأن
وأعربت مجهورية إيران اإلسالمية عن تقديرها إلنشاء جلنة وطنية ومنتدى وطين يف              -٤٧

سيادة القانون   باخلطوات املتخذة لتعزيز     اًوأحاطت إيران علم  . سياق اإلعداد للتقرير الوطين   
 بوضع خطة العمل الوطنية لتعزيز حقـوق اإلنـسان          اًكما أحاطت علم  . ومكافحة الفساد 

واستفسرت إيـران عـن   . ومحايتها وبالدور الذي تضطلع به اللجنة الوطنية حلقوق اإلنسان      
اعة التدابري احملددة املتخذة ملكافحة الفقر ومكافحة االجتار بالبشر والوقاية من فريوس نقص املن

طلب تزويدها باملـساعدة    ) أ: (وأوصت بأن تقوم نيجرييا مبا يلي     . اإليدز ومكافحته /البشرية
التقنية الالزمة لربامج حقوق اإلنسان يف جماالت الوصول إىل العدالة، وإنفاذ القانون، ومحاية             

 وطلب تزويدها باملساعدة التقنية فيما يتعلق باملـشاكل الـصحية للمـراهقني،       ) ب(البيئة؛  
  .اإليدز ومكافحته/واالجتار بالبشر، والوقاية من فريوس نقص املناعة البشرية

 باجلهود املبذولة من أجل محاية حقوق اإلنسان، وحتقيق املساواة      اًوأحاطت ليبيا علم    -٤٨
 بالتسامح الـديين والوئـام بـني        اًكما أحاطت ليبيا علم   . بني اجلنسني، والنهوض بالتعليم   

وأعربت ليبيا عن   . عمليات تسوية الرتاعات بني اجملموعات الدينية املختلفة      األقليات الدينية وب  
تقديرها البالغ لتصديق نيجرييا على العهد الدويل اخلاص باحلقوق االقتصادية واالجتماعيـة            
والثقافية وعلى جمموعة من الصكوك الدوليـة حلقـوق اإلنـسان، مبـا فيهـا الـصكوك           

  .بالتعذيب املتعلقة
علق بالتعذيب، ذكر الوفد أن الدستور حيظره بالفعل وأن نيجرييا وقعـت            وفيما يت   -٤٩

وقال الوفد إن حرية التعبري مكرسـة       . فعال الربوتوكول االختياري التفاقية مناهضة التعذيب     
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 يف الدستور وإن احلكومة بالتايل تدعم مشروع قانون حرية اإلعالم، املعروض اآلن على     اًأيض
وفيما خيص سيادة   . اًسيجري توقيعه، عندما يتم اعتماده، ليصبح قانون      اجلمعية الوطنية والذي    

  .القانون، سيتبع رئيس مجهورية نيجرييا القانون دائما يف هذا الصدد
ـ              -٥٠  اًوخبصوص انتهاكات حقوق اإلنسان، أفاد الوفد أن أي شخص يرتكـب جرم

 إليه والختيار حمام، كما     سيعامل وفق األصول القانونية الواجبة وستتاح له الفرصة لالستماع        
  .ستتاح له الفرصة لإلعراب والدفاع عن نفسه، ألن سيادة القانون سياسة تنتهجها احلكومة

وفيما يتعلق بربنامج العمل السباعي النقاط، شدد الوفد على أن نيجرييا سـتنهض               -٥١
 رأس املـال    برأس املال البشري، مبعىن أن احلكومة ستركز على توفري الفرص الالزمة لتنمية           

ويف هذا الصدد، ينبغي أن تعي الـشركات        . البشري وستسن تشريعات لتوفري هذه الفرص     
  .متعددة اجلنسيات العاملة يف نيجرييا مسؤولياهتا االجتماعية ومسؤولياهتا كشركات

وتريد اجلكومة النيجريية ضمان التغذية السليمة جلميع النيجرييني بغية كفالة األمـن          -٥٢
فيما يتعلق باألمن، تعمل احلكومة على ضمان أن تضطلع الشرطة بعملها يف نطاق             و, الغذائي

  .القانون بغية احترام حقوق اإلنسان
وخبصوص أعمال القتل خارج نطاق القضاء، سلط الوفد الضوء على أنه مت إنـشاء                -٥٣

ومن مث، فإن من املمكن ألي شـخص جيـري          . إدارة حقوق املواطنني داخل وزارة العدل     
وباإلضافة إىل  .  ساعة أن يبلغ عن ذلك عن طريق هذه اآللية الداخلية          ٢٤تجازه أكثر من    اح

هذا، فإن الدستور يعطي كل شخص احلق يف التماس اإلنـصاف يف احملكمـة إذا جـرى                 
والشخص الذي يتـهم جبـرائم،      .  ساعة، وهو احتجاز ضد القانون     ٢٤احتجازه أكثر من    

ولـذلك أنـشئت إدارة    . قدر على حتمل تكلفة هذا التمثيل     وحيتاج إىل متثيل قانوين، قد ال ي      
وأي شخص حيتجز بـسبب     . املساعدة القانونية، وتدفع تكاليف احملامني من موارد احلكومة       

 حمام خيتاره هو، وقد أدت هـذه العمليـة إىل           اًعدم وجود متثيل قانوين له، خيصص له تلقائي       
  .اخنفاض عدد احملتجزين يف السجون

فد على أن ضحايا االجتار ال يعتربون جمرمني وإمنا يعتـربون بـاألحرى             وشدد الو   -٥٤
وقال إن هناك حاجة إىل التعاون بشأن هذه املسألة، ألن االجتار جرمية عامليـة، وإن          . ضحايا

  .نيجرييا حصلت على دعم من هولندا واإلمارات العربية املتحدة يف هذا الصدد
خرية اعتماد سياسات كثرية بغيـة تعزيـز        والحظت قطر أنه جرى يف السنوات األ        -٥٥

كما الحظـت أن التقريـر الـوطين يـشري إىل           . حقوق اإلنسان وحتقيق األهداف اإلمنائية    
املمارسات التقليدية الضارة، وسألت عما إذا كان من املمكن لنيجرييا اإلبـالغ بـاجلهود              

 مـن  اًذل نيجرييا مزيدوأوصت قطر بأن تب . املبذولة للتصدي هلذه املمارسات والقضاء عليها     
اجلهود إلذكاء الوعي بني الزعماء الدينيني واألعيان التقليديني وإشراكهم يف نـشر ثقافـة              

  .حقوق اإلنسان ويف مكافحة املمارسات التقليدية الضارة
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وأثنت تشاد على مشاركة نيجرييا ودورها القيادي يف تسوية الرتاعـات وتوطيـد               -٥٦
ت تشاد باملنهجية الشاملة املتبعة يف اإلعداد لالستعراض الدوري         كما رحب . السالم يف أفريقيا  

تنفيذ مضمون املنتدى التشاوري الوطين من      ) أ: (الشامل وأوصت يف هذا الصدد بأن جيري      
: وطلبت تشاد من نيجرييـا    . أجل مساعدة نيجرييا يف حتسني أدائها يف جمال حقوق اإلنسان         

مه كيما يتاح تنفيذ األهداف النبيلة الـيت حـددهتا          دعوة اجملتمع الدويل إىل زيادة دع     ) ب(
  .نيجرييا فيما يتعلق حبقوق اإلنسان

والحظت البحرين أن نيجرييا اعتمدت مبادرات وسياسات مكرسة علـى وجـه              -٥٧
وأعربـت البحـرين غـن      . اخلصوص لألطفال فيما يتعلق بالرعاية الصحية واالجتار بالبشر       

ساعدة دولية ملكافحة األمراض من خالل محالت التطعـيم         تقديرها التام للجهود املبذولة مب    
وأثنت البحرين على نيجرييا لربناجمهـا      . وتعيني عاملني صحيني كثريين لتنفيذ هذه املبادرات      

املوجه حنو ضحايا االجتار، وتدابريها الرامية إىل توفري املأوى وإسداء املـشورة، وكـذلك              
وأوصـت  . جتار بالبشر وتقدمي املساعدة إىل الضحايا     لقيامها بإنشاء جلنة وطنية ملكافحة اال     

  .البحرين نيجرييا مبواصلة جهودها يف جمال مكافحة االجتار بالبشر
واستفسرت أملانيا عن التدابري احملددة املتخذة لتحسني وضع الصحفيني واملـدافعني             -٥٨

فيما يتعلق حباالت   تعتمد تشريعا شامال    ) أ: (وأوصت أملانيا نيجرييا بأن   . عن حقوق اإلنسان  
اإلعدام خارج نطاق القضاء والتعذيب الذي متارسه الشرطة، يتضمن التدابري الـيت تكفـل              

جيري إنشاء جملس مفتشني مستقلني يتوىل تقصي األحوال يف    ) ب: (كما أوصت بأن  . تطبيقه
تزيـد  ) ج: ( بـأن  اًوأوصت أملانيا نيجرييا أيـض    . مرافق االحتجاز وسلوك ضباط الشرطة    

اإليدز وإىل منع انتشاره وتوفري /ها الرامية إىل إذكاء الوعي بفريوس نقص املناعة البشريةجهود
: وأوصت أملانيا بأن تقوم نيجرييا مبـا يلـي        . العالج املالئم وفرص الرعاية البديلة لألطفال     

مان واختاذ اخلطوات الالزمة لض   ) ه(معاجلة احلالة الثقافية واالقتصادية لألقليات العرقية؛        )د(
مشاركة سياسية مالئمة جملموعات األقليات العرقية وكذلك تدابري للحيلولـة الفعليـة دون             

  .اًفقدان أراضي وممتلكات وموارد جمموعات األقليات العرقية عن طريق املصادرة حتديد
والحظت السويد أن اللجنة املعنية بالقضاء على التمييز ضد املرأة أعربت عن قلقها               -٥٩

ـ              إزاء الكيفي   اًة اليت يعاجل هبا النظام القانوين الثالثي النيجريي حقوق املـرأة وأحاطـت علم
باملعلومات املقدمة عن إصالح قانون األسرة النيجريي وأعربت عن األمل يف أن يكفل معاملة 

. املرأة على قدم املساواة مع الرجل أمام القانون وحيقق توافق التشريعات مع املعايري الدوليـة              
 ما تطبق يف نيجرييا، ولكنها أوصت بـأن تتخـذ         اًلسويد أن عقوبة اإلعدام نادر    والحظت ا 

 اًنيجرييا اخلطوات الالزمة إلضفاء الصبغة الرمسية على وقف تطبيق عقوبة اإلعـدام، متهيـد             
  .، وتلتزم بقرارات اجلمعية العامة يف هذا الصدداًإللغائها الحق

. اً سـنوي  اًطين وبالنظر يف جعلـه حـدث      ورحبت تركيا بعقد املنتدى التشاوري الو       -٦٠
مواصلة اجلهود اليت تبذهلا حبزم لتحقيق مزيـد        ) أ: (وشجعت تركيا السلطات النيجريية على    
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 مـن   اًواستفسرت تركيا عما إذا كانت نيجرييا ستتخذ مزيد       . من التقدم يف مكافحة الفساد    
 تطبق، فإن تركيا أوصـت       ما اًومع أن عقوبة اإلعدام نادر    . التدابري لتحسني أحوال السجون   

تنظر يف إضفاء الصبغة الرمسية على وقف تطبيق عقوبة اإلعدام وتنظـر يف       ) ب: (نيجرييا بأن 
 يف  اً، استفسرت تركيا عن دور وزارة دلتا النيجر املنـشأة حـديث           اًوأخري. إلغاء هذه العقوبة  

  .التصدي النتهاكات حقوق اإلنسان
 اختاذ خطوات عاجلة ملنع ممارسة العنف بدوافع        )أ: (وأوصت كندا نيجرييا مبا يلي      -٦١

واحترام حقوق الصحفيني يف تقـدمي      ) ب(سياسية والعنف القائم على أساس طائفي وديين؛        
وعدم موافقة  ) ج(التقارير عن سياسة احلكومة والتعليق عليها وانتقادها حبرية ودون خوف؛           

قانون املتعلق بزواج األشخاص من     مشروع ال "رئيس مجهورية نيجرييا ومجعيتها الوطنية على       
وإلغاء مجيع التشريعات القائمة اليت تنطوي على متييز على أسـاس نـوع         " ذات نوع اجلنس  

  .اجلنس وامليل اجلنسي
ورحبت النمسا بتعاون نيجرييا مع املكلفني بواليات يف إطار اإلجراءات اخلاصـة              -٦٢

يات املكلفني بواليـات يف إطـار       تنظر احلكومة على حنو منتظم يف توص      ) أ: (وأوصت بأن 
وأشارت النمسا  . اإلجراءات اخلاصة من أجل مواصلة اإلصالحات يف جمال حقوق اإلنسان         

إىل املشاكل املوجودة يف نظام العدالة اجلنائية، وبصفة خاصة يف أحوال السجون وأوصـت              
 القـانوين   اتباع هنج واسع النطاق يشمل حتـسني التمثيـل        ) ب: (بأن تقوم نيجرييا مبا يلي    

 سـنة،   ١٨للسجناء، واستخدام مرافق احتجاز مستقلة لألشخاص الذين تقل أعمارهم عن           
وعلقت النمسا على املفاهيم النمطيـة املترسـخة   . ومواصلة حتسني البنية األساسية للسجون    

خبصوص املرأة وعلى املمارسات التقليدية الضارة، واستفسرت عن التدابري املتخذة إلنفـاذ            
ال تكتفي بسن تشريعات حتظر تسويه األعضاء       ) ج: (أوصت النمسا نيجرييا بأن   حظرها، و 

  . التناسلية لإلناث وإمنا تواصل أيضا محالت إذكاء الوعي للقضاء على هذه املمارسات
وأبدت إندونيسيا سرورها ملالحظة أن نيجرييا تعتزم التصديق على االتفاقية الدولية             -٦٣

هاجرين وأفراد أسرهم وملعرفة أنه سيجري إدراج أحكام اتفاقية     حلماية حقوق مجيغ العمال امل    
وطلبت إندونيسيا تقدمي أمثلـة  . القضاء على مجيع أشكال التمييز ضد املرأة يف القانون احمللي        

على احللول املتوصل إليها لتحقيق توافق النظام القانوين الثالثي مع اتفاقية القضاء على مجيع              
كما امتدحت إندونيسيا نيجرييا جلهودها املبذولة يف قطاعي التعليم  . أةأشكال التمييز ضد املر   

تكثيف ) أ: (وأوصت إندونيسيا بأن تقوم نيجرييا مبا يلي      . والصحة وتأثريها يف رفاه األطفال    
جهودها، عن طريق التشريعات والتدابري العملية، حلماية األطفال من مجيع أشكال العنـف،             

طاق القضاء يف أثناء الرتاعات الطائفية، وتعذيبهم واالجتار هبـم؛          مبا يف ذلك قتلهم خارج ن     
ومواصلة التزامها بتعزيز ومحاية حقوق اإلنسان عن طريق اسـتراتيجياهتا املواضـيعية            ) ب(

املتعلقة باحلكم الرشيد، ومكافحة الفساد، والقضاء على الفقر، وحتسني األحوال الـصحية            
  . البلد يف
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املقرراخلاص املعين حباالت اإلعدام خـارج نطـاق القـضاء          والحظت بلجيكا أن      -٦٤
، إىل أن خدمات الشرطة النيجريية تفتقر ٢٠٠٦ أشار، يف عام اًبإجراءات موجزة أو تعسف أو

على حنو خطري إىل املوارد وأن الفساد والسجن التعسفي والتعذيب واالستخدام املفرط للقوة             
وبعد سنتني، الحظ املقـرر اخلـاص أن        . دوثوحاالت اإلعدام التعسفي أمور متواترة احل     

واستفـسرت  . اًالتقدم ضئيل فيما يتعلق هبذا الوضع وأن الوضع نفسه آخذ يف التفاقم أيـض             
وأوصت بأن تتخذ نيجرييا تدابري حمددة ملعاجلة       . بلجيكا عن إجراءات املتابعة يف هذا الصدد      

  .جي للشرطةاختالل أداء النظام القضائي ونقص الرصد الداخلي واخلار
وأحاطت اململكة املتحدة علما بالشواغل املعرب عنها إزاء التقارير املتعلقة حبدوث             -٦٥

مـشروع  "حاالت قتل خارج نطاق القضاء وأعمال تعذيب ووصم ألطفال بأهنم سحرة، و           
الذي من شأنه أن يؤدي إىل زيـادة        " القانون املتعلق بزواج األشخاص من ذات نوع اجلنس       

كمـا  . اعة املثليات واملثليني ومزدوجي امليول اجلنسية واملتحـولني جنـسيا         التمييز ضد مج  
الحظت أن الفقر والبطالة يؤججان الصراع وأعربت عن قلقها إزاء العنف الـذي حـدث               

اختاذ مزيد مـن اخلطـوات      ) أ: (وأوصت اململكة املتحدة بأن تقوم نيجرييا مبا يلي       . مؤخرا
وقالت إنه ينبغي أن يتضمن هذا استعراض       . ات الضعيفة للتصدي للتمييز ضد األقليات والفئ    

واختاذ إجراءات لثين السياسيني عن استخدام      " األصليون/احملليون"القضايا املتصلة مبصطلحي    
التقسيمات الدينية أو العرقية أو التقسيمات بني املستوطنني واحمللـيني ألغـراض سياسـية؛              

لضخم من الـسجناء احملتجـزين دون حماكمـة         واختاذ إجراءات ملعاجلة مسألة العدد ا      )ب(
وتوضيح موقفها بشأن عقوبـة     ) ج(احملتجزين بعد إنتهاء مدة العقوبة احملكوم عليهم هبا؛          أو

  .اإلعدام وإعادة تأكيد التزامها بالوقف الفعلي هلذه لعقوبة
 يف احلوكمـة    اً أساسـي  أًوأثنت سلوفينيا على نيجرييا جلعلها سيادة القانون مبـد          -٦٦
شجعتها بصفة خاصة على حتديث تقاريرها الدورية املقدمة إل هيئات معاهـدات األمـم              و

. امتحدة والرد على استبيانات مجيع املكلفـني بواليـات يف إطـار اإلجـراءات اخلاصـة          
واستفسرت سلوفينيا عما تعتزم نيجرييا القيام به ملواءمة نظامها القانوين الثالثي مع االتفاقيات 

كما استفسرت سلوفينيا عن التدابري املتخـذة خلفـض معـدل           . دقت عليها الدولية اليت ص  
وأوصت سلوفينيا نيجرييا بتنظيم حقوق األقليات والسكان األصليني على         . الوفيات النفاسية 

املستوى الدستوري والتشريعي، وإنشاء جلنة وطنية لألقليات، ووضع سياسة وطنية لتعزيـز            
  .ومحاية لغات األقليات

 جبملة أمور من بينها إنشاء الوكالة الوطنية حلظر االجتـار           اًت أذربيجان علم  وأحاط  -٦٧
باألشخاص وجملس نيجرييا للمساعدة القانونية ووضع خطة العمل الوطنية لتعزيـز حقـوق        

النظر يف اختاذ التدابري اليت تؤدي يف ) أ: (وأوصت أذربيجان نيجرييا مبا يلي. اإلنسان ومحايتها
ومواصلة تنفيذ براجمها وسياساهتا يف جمال ) ب( إلغاء عقوبة اإلعدام يف البلد؛    هناية املطاف إىل  

  .حقوق اإلنسان، وبصفة خاصة خطة العمل الوطنية لتعزيز حقوق اإلنسان ومحايتها
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 جبهود نيجرييا يف جماالت حتقيق األهـداف        اًوأبدت الصني سرورها لإلحاطة علم      -٦٨
اإلمنائية لأللفية، وزيادة اإلسهام التعليمي، واختاذ تدابري حلل املشاكل الدينية احمللية، ويف جمال             

والحظت الصني أن نيجرييا تواجه حتديات كثرية جدا، ويلزمها بذل          . حتسني حقوق السكن  
. الـتفهم والـدعم مـن اجملتمـع الـدويل      توافر التسامح واًجهود دؤوبة، ولكن يلزم أيض 

واستفسرت الصني عن اخلربات وأفضل املمارسات يف جماالت زيادة اإلسهام التعليمي ورفع            
  معدل إلتحاق األطفال باملدارس، وحتقيق األهداف اإلمنائية لأللفية 

والحظت أوزبكستان اإلجنازات احملققة فيما يتعلق بالنظام االنتخايب ومؤسـسات            -٦٩
وناشدت أوزبكستان اجملتمع الدويل أن يزود      . ق اإلنسان ومكافحة االجتار باألشخاص    حقو

نيجرييا جبميع املساعدات الضرورية للتغلب على التحديات اليت مازالت تواجهها فيما يتعلق            
حبماية حقوق اإلنسان، وبصفة خاصة تنفيذ خطة العمل الوطنية لتعزيز حقـوق اإلنـسان              

ستراتيجيات والربامج يف جمال حقوق اإلنسان مبا يف ذلك إصالح النظام ومحايتها، ومواءمة اال
  . للمعايري العصرية الدوليةاًالقضائي وفق

وأشارت مجهورية الكونغو الدميقراطية إىل الوكالة الوطنية حلظر االجتار باألشخاص            -٧٠
 جمال مواجهة   وأعربت عن تقديرها جلهود نيجرييا يف     . واللجنة العامة للشكاوى ضمن غريمها    

وأشارت مجهورية الكونغـو الدميقراطيـة إىل       . التحديات املتعلقة باألهداف اإلمنائية لأللفية    
 مـن   اًاالستغالل املدعى حدوثه لصغار الفتيات بتشغيلهن خادمات يف املنازل وطلبت مزيد          

وريـة  ويف معرض اإلشارة إىل النظام القانوين الثالثي، سألت مجه        . املعلومات يف هذا الصدد   
 اًالكونغو الدميقراطية احلكومة عن التدابري اليت مت توخيها لضمان وجود هذه النظم الثالثة مع             

وأوصت مجهورية الكونغو الدميقراطية نيجرييا مبواصلة برناجمهـا اإلمنـائي          . على حنو متناغم  
  .السباعي النقاط الذي صاغه رئيس اجلمهورية

 نيجرييا على صكوك حقـوق اإلنـسان       والحظت النرويج ارتفاع مستوى تصديق      -٧١
: واملسامهات املالية اليت تقدمها إىل املفوضية السامية حلقوق اإلنسان وأوصت نيجرييا بـأن            

. مجيع املكلفني بواليات يف إطار اإلجراءات اخلاصـة        تصدر دعوة دائمة لزيارة البلد إىل      )أ(
م القانوين وإزاء املفاهيم النمطيـة      وأعربت النرويج عن القلق إزاء التمييز ضد املرأة يف النظا         

وطلبت النرويج مزيدا من املعلومات خبصوص الوصول إىل العدالة وإنصاف النساء           . املترسخة
إنشاء آليات فعالة حلظر ممارسة العنف ضـد        ) ب: (وأوصت النرويج مبا يلي   . ضحايا العنف 

عضاء التناسـلية لإلنـاث؛     النساء والفتيات، مبا يف ذلك املمارسات التقليدية مثل تشويه األ         
وإلغاء مجيع القوانني   ) د(ومواصلة محالت إذكاء الوعي للقضاء على هذه املمارسات؛          )ج(

وضمان اعتماد مشروع القانون املتعلق     ) ه(اليت تسمح باستمرار العنف والتمييز ضد املرأة؛        
نون احمللي دون مزيد    بإدراج أحكام اتفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييز ضد املراة يف القا           

  . من التأخري
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وأعربت بنن عن االمتنان للتقدم الذي حققته نيجرييا يف تعزيز حقـوق اإلنـسان                -٧٢
اجلماعة االقتصادية لـدول غـرب       ومحايتها، وهو تقدم له تأثري، جدير بالثناء، على أعضاء        

اون مع البلدان اجملاورة،    اختاذ مجيع التدابري العملية، بالتع    ) أ: (وأوصت بنن بأن جيري   . أفريقيا
لوضع حد لالهتامات املتعلقة حباالت اإلعدام خارج نطاق القضاء، وبشكل أعم إللغاء عقوبة        

اختاذ مجيع التدابري املالئمـة     ) ب: (كما أوصت بنن بأن جيري    . اإلعدام يف املستقبل القريب   
 التـصديق عليهـا     للتصديق على الربوتوكول االختياري التفاقية مناهضة التعذيب، اليت مت        

، وإنشاء آلية وقائية وطنية لتحقيق االتساق مع املمارسات      ١٩٩٨أكتوبر  /تشرين األول  ٥ يف
  .اإلجيابية املتبعة يف الدول اجملاورة

وقالت نيوزيلندا إهنا تظل تشعر بقلق بالغ إزاء اإلفالت احلايل للكثريين من منتهكي               -٧٣
ضمان استقالل  ) أ: (دا بأن تقوم نيجرييا مبا يلي     وأوصت نيوزيلن . حقوق اإلنسان من العقاب   

اللجنة الوطنية حلقوق اإلنسان واختاذ اخلطوات الالزمة لتمكني اللجنة من استعادة ترتيبـها             
وتضمني خطة العمل الوطنية إجراءات ملموسة وحمـددة        ) ب(، وفقاً ملبادئ باريس؛     "ألف"

دات الدولية حلقوق اإلنسان، اليت نيجرييا      بإطار زمين لتسريع عملية إدراج أحكام مجيع املعاه       
طرف فيها، يف القانون احمللي، مع إيالء أولوية خاصة التفاقية القضاء على مجيـع أشـكال                

فرض وقف فوري على اسـتخدام عقوبـة        ) ج: (كما أوصت بأن جيري   . التمييز ضد املرأة  
  .اإلعدام وختفيف مجيع أحكام اإلعدام احلالية

 جهود نيجرييا الرامية إىل حتقيق األهداف اإلمنائية لأللفيـة، الـيت            وأثىن اليمن على    -٧٤
مبوجبها حققت نيجرييا زيادة عدد األطفال املقيدين يف املدارس، مبن فيهم البنات، وبـصفة              

 ٩٠ ٠٠٠ يف املائة، حيث إهنا وفرت هلم أكثر مـن       ٤٠خاصة يف املناطق الريفية، بأكثر من       
مواصلة جهودها املبذولة لدعم التعلـيم وتـوفري        ) أ: (ا يلي وأوصى اليمن نيجرييا مب   . مدرس

ومواصلة جهودها الرامية   ) ب(فرص متساوية للصبيان والبنات يف املناطق الريفية واحلضرية؛         
  . إىل منع التسرب من املدارس

وهنأت تونس نيجرييا على التزامها حبماية حقوق اإلنسان وتعزيزها، وبصفة خاصة             -٧٥
وقالت إنه مت إدماج أحكام اتفاقية حقوق الطفل وامليثاق األفريقي          . قوق الطفل فيما يتعلق حب  

 تعزيـز   اً، وهو ما أتـاح أيـض      ٢٠٠٣حلقوق الطفل ورفاهه يف قانون حقوق الطفل لعام         
كما أعربت تونس عن ارتياحها للعمل الذي تضطلع بـه          . التشريعات يف الواليات االحتادية   

ة الصحية األولية، وال سيما فيما يتعلق حبملة التطعيم املتكامل يف           الوكالة الوطنية لتنمية الرعاي   
  .مجيع أحناء البلد، اليت يشارك فيها الزعماء الدينيون وقادة اجملتمعات احمللية

 مع االرتياح باجلهود اليت تبذهلا نيجرييـا يف جمـال توطيـد             اًوأحاطت النيجر علم    -٧٦
يجرييا صدقت على جل الصكوك اإلقليمية والدولية       وقالت إن ن  . الدميقراطية وسيادة القانون  

وأوصـت  . حلقوق اإلنسان وأبدت عزمها على مواصلة إدراج أحكامها يف القانون احمللـي           
النيجر بأن تواصل نيجرييا أعماهلا الرامية إيل إذكاء الوعي يف صـفوف الزعمـاء الـدينيني             
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ية الرامية إىل القضاء علـى التمييـز        والعرفيني وتكثف جهودها املبذولة إلدراج املعايري الدول      
وفيما يتعلق باألهداف اإلمنائية لأللفية، قالت النيجر . القائم على نوع اجلنس يف القانون احمللي

إن نيجرييا جديرة بالدعم الفعال من اجملتمع الدويل لتنفيذ برنامج العمل السباعي النقاط الذي        
  .أعده رئيس اجلمهورية

 ٢٠٠٧نتقال السلطة من حكم مدين إىل حكم مـدين يف عـام             ورحبت إيطاليا با    -٧٧
وأعربت عن قلقهـا إزاء     . واستفسرت عن التدابري املتخذة لضمان التسجيل الشامل للمواليد       

وأوصت إيطاليا . استمرار املفاهيم الثقافية النمطية املترسخة اليت تنطوي على التمييز ضد املرأة         
 إللغائهـا؛  اًر يف إقرار وقف الستخدام عقوبة اإلعدام متهيدالنظ) أ: (بأن تقوم نيجرييا مبا يلي   

وتكثيف اجلهود املبذولـة    ) ب(وإقرار وقف الستخدام عقوبة اإلعدام متهيدا إللغائها؛        ) ب(
يف جمال ضمان حقوق املرأة، بوسائل من بينها تنفيذ مالحظات اللجنة املعنية بالقضاء علـى               

هذه الغاية، وتعزيز تدابري مكافحة ممارسة تشويه األعضاء        التمييز ضد املرأة الرامية إىل بلوغ       
ووضع استراتيجية وطنية لضمان حتسني فرص حصول مجيع األطفال         ) ج(التناسلية لإلناث؛   

على التعليم وإدراج تدابري مالئمة يف جمال التثقيف خبصوص حقوق اإلنسان يف نظام التعليم              
مل الربنامج العاملي للتثقيف يف جمـال حقـوق          خلطة ع  اًاملدرسي على مجيع املستويات، وفق    

  .٢٠٠٩ – ٢٠٠٥اإلنسان للفترة 
وأشارت جيبويت إىل الفرصة املمنوحة ملـواطين نيجرييـا خبـصوص االنتخابـات           -٧٨

وأثنت جيبويت على وجود تنمية رأس املال البشري ضمن بنود برنامج العمـل             . الدميقراطية
كما رحبت جيبويت باخلطوات املتخذة . يا لنفسهاالسباعي النقاط الذي وضعته حكومة نيجري  

اإليـدز، ضـمن غريهـم،     /لتوفري احلماية لألشخاص املصابني بفريوس نقص املناعة البشرية       
وحلماية األطفال من مجيع أشكال العنف، واستفسرت عن التقدم احملرز والتحديات املواجهة            

 على مواصلة حتقيق اإلجنـازات يف       وشجعت جيبويت نيجرييا  . فيما يتعلق بتنفيذ هذه العناصر    
  .جمال حقوق اإلنسان

نضمام إىل الربوتوكـول االختيـاري      الوأشادت الدامنرك حبظر التعذيب ورحبت با       -٧٩
التفاقية مناهضة التعذيب، ولكنها أشارت إىل االدعاءات املتعلقة حبدوث تعـذيب وإسـاءة    

امنرك عن التـدابري املتخـذة      واستفسرت الد . معاملة من جانب الشرطة ويف مرافق السجون      
والحظت الدامنرك أن التحول عن اإلسالم ينظر إليـه،         . للتحقيق الفوري يف هذه االدعاءات    

مع تطبيق قانون العقوبات الشرعي يف بعض الواليات، على أنه  ردة، وأنه جرى اإلبالع عن          
تعزيز جهودهـا   ) أ: (وأوصت الدامنرك بأن تقوم نيجرييا مبا يلي      . قتل أفراد بسبب عقيدهتم   

الرامية إىل وقف أعمال التعذيب وإساءة املعاملة والقضاء على اإلفالت من العقاب على هذه              
وإنشاء آلية حتقيق وطنيـة     ) ب(األفعال وتقدمي من يدعى ارتكاهبم هلذه األفعال إىل العدالة؛          

 املـسلمني   وإهناء التمييز ضد األقليات العرقية لضمان عدم خضوع غري        ) ج(مستقلة وفعالة؛   
  .لقانون الشريعة وضمان قدرهتم على ممارسة شعائر دينهم دون إعاقة
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 الناجحة وبربنامج عمل نيجرييـا الـوطين        ٢٠٠٧ورحبت ماليزيا بانتخابات عام       -٨٠
وشجعت ماليزيا نيجرييـا    . سيما تركيزه على تنمية رأس املال البشري وسيادة القانون         وال
لسياسات والربامج اليت من شأهنا زيادة تدعيم محاية وتعزيـز  مواصلة التركيز على ا ) أ: (على

حقوق اإلنسان لشعبها، بوسائل منها التعاون الوثيق مع منظمات اجملتمع املدين واملنظمـات             
وأبدت ماليزيا سرورها للمبادرات الرامية إىل مكافحة االجتار بالنـساء          . غري احلكومية املعنية  

تنظر يف تدعيم اجلهود يف هذا اجملال       ) ب: (وصي نيجرييا بأن  واألطفال، وقالت إهنا تود أن ت     
 )ج(وتود ماليزيا أيضا أن توصي نيجرييا بـأن         . من خالل التعاون الوثيق مع بلدان املنطقة      

تنظر يف بذل جهود أنشط لتحسني األحوال االجتماعية االقتصادية للمرأة، وبصفة خاصة يف             
والقضاء على الفقـر، واحلـصول علـى املـوارد      جماالت خدمات رعاية الصحة اإلجنابية،      

  . االقتصادية مثل التسهيالت االئتمانية والقروض
وأبدت بوركينا فاسو سرورها اللتزام نيجرييا بتعزيز حقوق اإلنـسان ومحايتـها،              -٨١
سيما يف جمال احلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية، وللتدابري املتخذة لصاحل الفئات            وال

. اإليـدز /ة مثل النساء واألطفال واألشخاص املصابني بفريوس نقص املناعة البـشرية          الضعيف
وشجعت بوركينا فاسو نيجرييا على مواصلة جهودها واختاذ التدابري الالزمة لتعزيز مؤسساهتا  
فيما يتعلق باملبادئ الدميقراطية وحقوق اإلنسان، وقالت إهنا مستعدة للتعاون يف هذا اجملال،             

  .ا، على حنو ثنائي أو من خالل اجلماعة االقتصادية لدول غرب أفريقيامثل غريه
وأشارت بولندا بقلق إىل أعمال العنف املتكررة اليت حدثت بني الطوائف الدينييـة               -٨٢

واستفسرت بولندا عـن    . وبني طوائف اجملتمع يف األعوام السابقة، وال سيما يف والية بالتو          
عصب الديين، وضمان إقامة العدل يف هذا الصدد، ومنع وقوع          اإلجراءات املتخذة ملكافحة الت   

وأوصت بولندا بأن تتوسع نيجرييا يف برامج تعليم التـسامح الـديين يف          . مزيد من احلوادث  
املدارس ورصد ومحاية حقوق األقليات الدينية، إذ أنه ينبغي أن يصبح تعزيز ثقافة التـسامح               

وقالت بولندا إهنـا    . ات الواليات واحلكومات احمللية   الديين أولوية احلكومة االحتادية وحكوم    
مهتمة مبعرفة املزيد عن اإلجراءات املتخذة، أو املزمع اختاذها، ملنع التمييز ضد غري املـسلمني          

  .يف الواليات الشمالية
ويف . ورحبت آيرلندا باخلطوات املتخذة ملكافحة تشويه األعضاء التناسلية لإلنـاث           -٨٣

تؤيد النداء الصادر عن املنتدى التشاوري الوطين لنيجرييا،        ) أ: (آيرلندا إهنا هذا الصدد، قالت    
الذي شجع فيه احلكومة النيجريية على القيام حبملة إلذكاء الوعي بشأن ممارسـة تـشويه               

وأعربت آيرلندا عن قلقها ألن العنف ضد املرأة مـا زال واسـع             . األعضاء التناسلية لإلناث  
تنفذ تشريعات حمددة حلماية املرأة من العنف اجلنسي        ) ب: (يا بأن االنتشار، وأوصت نيجري  

والعنف املمارس على أساس نوع اجلنس وتضمن متتع املرأة باملساواة الكاملة مع الرجل أمام              
وأعربت آيرلندا عن قلقها إزاء االدعاءات املتعلقة مبمارسة التعذيب وإساءة املعاملة           . القانون

تنفذ بصورة تامة اتفاقية األمم املتحـدة ملناهـضة     ) ج: (يا بأن بشكل روتيين وأوصت نيجري   
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التعذيب، بوسائل من بينها وضع تشريعات وطنية حتظر التعذيب، وتضمن عدم اسـتخدام             
وأعربت . إساءة املعاملة يف مراكز االحتجاز كبديل للتحقيق اجلنائي السليم مع املشتبه فيهم           

ر اليت تشري إىل االنتشار الواسع النطاق حلاالت اإلعدام اليت آيرلندا عن قلقها البالغ إزاء التقاري 
تضمن اضطالع مجيع أفراد    ) د: (ترتكبها الشرطة خارج نطاق القضاء وأوصت نيجرييا بأن       

  .قوات األمن والشرطة بعملهم يف نطاق القانون
 واستفسرت فنلندا عن العالقة بني احلكومة وجلنة حقوق اإلنسان وعن ما إذا كـان      -٨٤

التعجيـل  ) أ: (وأوصت فنلندا مبا يلـي    . من املنتظر أن تتغري هذه العالقة يف التشريع اجلديد        
بإدخال التعديالت الالزمة على قانون جلنة حقوق اإلنسان وضمان استقالل اللجنة، وإعادة            

وقيام احلكومة النيجريية باختـاذ     ) ب(تقدم اللجنة بطلب اعتمادها إىل جلنة التنسيق الدولية؛         
لتدابري الالزمة لالعتراف حبقوق األقليات اجلنسية واجلنسانية ومحايتها، وإلغاء القانون الذي           ا

  .حيظر زواج األشخاص من ذات نوع اجلنس
، وأثىن على   "مشعوذين"أو  " سحرة"وأشار الكرسي الرسويل إىل وصم األطفال بأهنم        -٨٥

تطبق ) أ: (ارسة وأوصى نيجرييا بأن   نيجرييا إلصدارها مؤخرا القانون املتعلق بإهناء هذه املم       
وأوصى بأن تقوم   . والحظ الكرسي الرسويل االستثمار الضخم يف التعليم      . هذا القانون حبزم  

مواصلة االستثمار يف التعليم بغية مواصلة ختفيض معدل األمية، وبصفة          ) ب: (نيجرييا مبا يلي  
 األم وتثقيـف القـابالت   وزبادة جهودها يف جمال صحة) ج(خاصة بني البنات والشابات؛  

وأخريا، أشار الكرسي الرسويل إىل الفريـق       . وزبادة عدد عيادات التوليد يف مجيع أجناء البلد       
العامل املعين باألقليات، الذي ذكر أن التمييز ميارس ضد عدد مـن اجملموعـات العرقيـة،                

  .واستفسر عن اجلهود املبذولة لتحسني الوضع
لتدابري املتخذة، أو املزمع اختاذها، خلفض خماطر حدوث        واستفسرت األرجنتني عن ا     -٨٦

وأعربـت  . جاالت اإلعدام خارج نطاق القضاء ولضمان احلق يف احلياة واحلرية واألمـن           
األرجنتني عن قلقها إزاء وضع املرأة اليت تعاين من التمييز يف الـزواج والطـالق واملـرياث               

ثقافية النمطية املترسخة، واستفـسرت عـن       وحضانة األطفال والتبين، واستمرار املفاهيم ال     
وأوصـت األرجنـتني   . السياسات اليت جيري النظر يف تنفيذها لدعم املساواة بني اجلنـسني     

تنظر يف إمكانية االنضمام إىل الربوتوكول االختياري الثاين للعهد الـدويل           ) أ: (نيجرييا بأن 
  .داماخلاص باحلقوق املدنية والسياسية، الذي يلغي عقوبة اإلغ

وأشارت نيبـال   . وأشادت نيبال بالتزام نيجرييا باملبادئ الدميقراطية ومتكني الشعب         -٨٧
إىل التشريع الذي وضع لتنفيذ الصكوك الدولية واإلقليمية وإىل البنيـة األساسـية حلقـوق               

كما أشارت نيبال إىل دور نيجرييا يف حتقيق التعاون اإلقليمي وتـشكيل الوحـدة       . اإلنسان
تتقاسم مع غريها خرباهتا يف جمال تعزيز حقـوق         ) أ: (وأوصت نيبال نيجرييا بأن   . ةاألفريقي

اإلنسان من خالل دورها باعتبارها طرفا داعما للتعاون والتنمية على املـستوى اإلقليمـي              
  . ووسيطا يف تسوية الرتاعات وبناء السلم يف املنطقة الفرعية لغرب أفريقيا
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صالح التشريعي املتزايد، وبصفة خاصة خالل العقـد        وأحاطت بوتسوانا علما باإل     -٨٨
املاضي، وباجلهود املرضية املبذولة يف إدراج أحكام صكوك دولية كثرية حلقوق اإلنـسان،             

مواصـلة  ) أ: (وأوصت بوتسوانا احلكومة مبا يلي    . صدقت عليها نيجرييا، يف القانون احمللي     
اإليـدز، وبـصفة خاصـة يف       /شريةبذل جهودها يف جمال مكافحة فريوس نقص املناعة الب        

ومواصلة بذل جهودهـا    ) ب(التصدي لتأثريه األشد على املرأة وفقاً ملا تشري إليه التقارير؛           
اجلديرة بالثناء، يف إطار اجمللس الوطين للعالقات بني األديان واملعهد املعين بالسالم وتـسوية              

  . ف وبني األديانالرتاعات، يف جمال تعزيز الوئام بني األعراق وبني الطوائ
وسلطت مجهورية كوريا الضوء على املنتدى التشاوري الوطين باعتباره فرصة كربى   -٨٩

وأعربت مجهورية كوريا عن أملها     . لدعم اجلهود الرامية إىل تعزيز حقوق اإلنسان ومحايتها       
ع تعتمد احلكومة النيجرييـة مـشرو     ) أ: (يف أن تواصل نيجرييا تعزيز إجنازاهتا وأوصت بأن       

القانون املتعلق بسرعة إدراج أحكام اتفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييز ضد املـرأة يف               
واستفسرت مجهورية كوريا عن اخلطط والتدابري املتعلقـة مبنـع اختطـاف            . القانون احمللي 

  .األجانب يف دلتا النيجر
اقتـصادية  وأشارت موريشيوس إىل الدور القيادي لنيجرييا يف مبادرات سياسـية و            -٩٠

أفريقية كثرية والتزامها حبقوق اإلنسان واحلوكمة الرشيدة والتنمية، وال سيما مـن خـالل              
كوهنا أحد األطراف املؤسسة للشراكة اجلديدة من أجل تنمية أفريقيا ومن أول الدول الـيت               

 اإلسراع) أ: (وطلبت موريشيوس من نيجرييا  . انضمت إىل اآللية األفريقية الستعراض األقران     
. بعملية االنضمام إىل صكوك حقوق اإلنسان اليت ليست هي طرفاً فيها بعد، كلما أمكـن              

واستفسرت موريشيوس عن التحديات املواجهة يف إدراج أحكام اتفاقية القضاء على مجيـع             
أشكال التمييز ضد املرأة يف القانون احمللي وعن املبادرات املتخذة مبوجب السياسة الوطنيـة              

  .٢٠٠٧اجلنسني لعام للمساواة بني 
متهيـداً    وقف تنفيذ أحكام اإلعدام    اًتعلن رمسي ) أ: (وأوصت سلوفاكيا نيجرييا بأن     -٩١

وفيما يتعلق حباالت اإلعدام اليت حددها أيضا املقرراخلاص        . إللغاء عقوبة اإلعدام يف املستقبل    
أوصت سلوفاكيا  ،  اًاملعين حباالت اإلعدام خارج نطاق القضاء أو بإجراءات موجزة أو تعسف          

ضمان تقدمي مجيع مرتكيب انتهاكات حقـوق اإلنـسان إىل          ) ب: (بأن تقوم نيجرييا مبا يلي    
العدالة، مبن فيهم املوظفون املكلفون بإنفاذ القانون املشتبه يف ارتكاهبم أعمال تعذيب وإساءة             

عدالـة  واختاذ تدابري إضافية لتحـسني نظـام ال       ) ب(معاملة أو إعدام خارج نطاق القضاء؛       
  .النيجريي اجلنائية
ورحبت اهلند بالنهج املتبع يف إعداد التقرير الوطين لنيجرييا وباقتراح نيجرييا جعلـه             -٩٢

وأشادت اهلند بالتزام نيجرييا باملبادئ والقيم الدميقراطية وجهودها الراميـة إىل           . حدثا سنويا 
كما أحاطت اهلنـد    . املدينتعزيز املؤسسات الدميقراطية وحرية الصحافة ومشاركة اجملتمع        
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علما مع التقدير بإجنازات اهلند على طريق حتقيق األهداف اإلمنائية لأللفية، وبصفة خاصـة              
  .فيما يتعلق بالتعليم وزيادة معدل االلتحاق باملدارس وحتقيق املساواة بني اجلنسني

لـيت أبـديت     جبميع التعليقات واالنتقادات، ا    اًوذكر الوفد النيجريي أنه أحاط علم       -٩٣
حبسن نية، وأكد أن احلكومة ستعمل على تناوهلا بغية حتسني حالة حقوق اإلنسان يف البلد،               

  .ولو أن هذه املهمة الهناية هلا
وأوضح الوفد أن قانون الشريعة ال يطبق إال على املسلمني وأنـه، حـىت عندئـذ،       -٩٤
بيد أن مجيـع    . ملسائل األسرية يطبق إال يف جمال قانون األحوال الشخصية، مثل املرياث وا          ال

النيجرييني خيضعون للقانون اجلنائي، وهو قانون علماين يستند يف جوانب كثرية إىل النظـام              
ويف هذا الصدد، ال ميس قانون الشريعة غري املسلمني إال إذا وافق شـخص غـري                . الربيطاين

فد إنه ال يوجد أي متييز      وباإلضافة إىل ذلك، قال الو    . مسلم يف صفقة جتارية على أن يلتزم به       
واملسلمون وغري املسلمني يعيشون معا يف ألفـة ولـو أن بعـض             . موجه ضد غري املسلمني   

غري أن هـذا ال يتحـول إىل        . احلوادث قد تقع ألسباب اقتصادية أو بسبب دوافع سياسية        
  .سياسة واضحة التحديد للتمييز ضد أي جمموعة عرقية أو مجاعة دينية

مبسألة دلتا النيجر، سلط الوفد الضوء على أن القالقل جنمت عن إمهال            وفيما يتعلق     -٩٥
سعداء إىل   والواقع أن الناس غري   . الناس الذين يعانون من األنشطة املتعلقة بالتنقيب عن النفط        

وأثنـاء  . حد بعيد ألن الشركات ال تضطلع مبسؤولياهتا اجملتمعية على حنو مـرض للنـاس             
 وأدانت احلكومة اختطاف األشخاص، سواء كانوا أجانب أم         سيطر اجملرمون، الضطرابات  ا

وقد أجرت احلكومة حمادثات مع املسلحني يف تلك        . الً أم أطفا  اًنيجرييني، وسواء كانوا كبار   
  .املنطقة، وحتاول احلكومة معرفة موردي األسلحة

الـيت  وأشار الوفد إىل أنه كانت هناك مخس نساء فقط يف اجلمعية الوطنية السابقة                -٩٦
. وقال إن هذا العدد تضاعف يف اجلمعية الوطنية احلالية        .  أعضاء ١٠٩كان حجم عضويتها    

 وزيرة وتعطي سياسة ١٥وباإلضافة إىل ذلك، توجد . ويالحظ االجتاه نفسه يف جملس النواب
 إن هناك، الًوأضاف الوفد قائ.  يف املائة من املناصب اليت تشغل باالنتخاب٣٠حكومية املرأة 

  . معقودة على أن جيري انتخاب مزيد من النساء يف املرة التاليةالً على ذلك، أماًءبنا
وفيما خيص تعليم الفتيات، قال الوفد إن احلكومة تويل االهتمام الواجب يف هـذا                -٩٧

وباإلضافة إىل ذلك، فـإن األهـداف       . الصدد وإنه حدثت زيادة يف ميزانية الصحة والتعليم       
  .تعلقة بالفتيات تدعم أنشطة حكومية كثريةاإلمنائية لأللفية امل

وأوضح الوفد أنه سيجري النظر على وجه السرعة يف مشاريع القـوانني املتعلقـة                -٩٨
ويف هـذا   . حبقوق اإلنسان، مثل مشروع القانون املتعلق باللجنة الوطنية حلقوق اإلنـسان          

سيما مـن    يزها، وال الصدد، قال إن احلكومة تريد التأكد من أن هذه املؤسسة سيجري تعز           
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وباإلضافة إىل ذلك، فقد اجتاز مـشروع قـانون الـشرطة           . خالل متتعها باستقالل أقوي   
  .ومشروع قانون السجون مرحلة القراءة الثانية وسيحوالن يف القريب العاجل إىل قانونني

وأشار الوفد إىل أن القضاء مستقل وال يرجع إىل الـسلطة التنفيذيـة أو الـسلطة                  -٩٩
  .عية، وإمنا يكفل سبادة القانون وإعمال حقوق اإلنسانالتشري
وفيما يتعلق بزواج األشخاص من ذات نوع اجلنس، ذكر الوفد أن اجلمعية الوطنية               -١٠٠

  . يتعلق هبذه املسألةاًمل تصدر قانون
وذكر الوفد أنه مت إقرار األهداف اإلمنائية على أعلى مستوى وأهنا عنصر رئيسي يف                -١٠١

وقـال إن احلكومـة   . بذولة لتعزيز التنمية وضمان احلقوق االقتصادية واالجتماعية    اجلهود امل 
وجهت اعتمادات من أموال ختفيف عبء الدين املقدمة من نـادي بـاريس للـدائنني، يف                

، إىل اجلهود املتضافرة لتحقيق األهداف اإلمنائية لأللفية مثل خفـض الوفيـات             ٢٠٠٥ عام
وتوجه معظم االعتمادات إىل القطاعـات ذات أسـوأ         . لطفلالتفاسية، والتعليم، وحقوق ا   

  . باليني دوالر٤وعلى مدى األعوام الثالثة املاضية، جرى استثمار أكثر من . املؤشرات
وفيما يتعلق بوصم األطفال بأهنم سحرة، ذكر الوفد أن املسألة انتـهت حيـث مت                 -١٠٢

  .توقيف اجلاين الرئيسي، وهو قس، وهو حمتجز اآلن

  أو التوصيات /االستنتاجات و  –ياً ثان  
  :يف أثناء املناقشة، وجهت التوصيات التالية إىل نيجرييا  -١٠٣

اإلسراع بعملية االنضمام إىل صكوك حقوق اإلنسان اليت ليست هـي             -١  
؛ اختاذ مجيع التدابري املناسـبة      )موريشيوس(طرفاً فيها بعد، كلما أمكن      

تفاقية مناهضة التعذيب وإنشاء    للتصديق على الربوتوكول االختياري ال    
آلية وقائية وطنية اتساقاً مع املمارسات اإلجيابية املتبعة يف الدول اجملاورة           

؛ والتصديق على اتفاقية منع جرمية اإلبادة اجلماعية واملعاقبة عليها          )بنن(
وعلى الربوتوكولني االختياريني التفاقية حقوق الطفل يف سـياق قـرار         

األهداف الطوعية يف جمال حقوق     " املعنون   ٩/١٢ جملس حقوق اإلنسان  
؛ النظر يف إمكانيـة االنـضمام إىل الربوتوكـول          )الربازيل" (اإلنسان

االختياري الثاين امللحق بالعهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية، 
؛ النظر، كطرف يف العهد الدويل      )األرجنتني(الذي يلغي عقوبة اإلعدام     

االقتصادية واالجتماعية والثقافية، يف إجراء ما يلزم من        اخلاص باحلقوق   
تكييفات قانونية تكفل اعتبار احلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية        
حقوقاً فردية وواجبة اإلنفاذ، على قدم املساواة مـع سـائر حقـوق             

  ؛)الربتغال(اإلنسان، وليس جمرد أهداف أو آمال ختص الدولة 
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اعتماد خمتلف مشاريع القوانني املبنيـة علـى حقـوق          اإلسراع بعملية     -٢  
اإلنسان املعروضة على اجلمعية الوطنية بغية توسـيع نطـاق احلمايـة            
املمنوحة لفئات اجملتمع الضعيفة، وخباصة النساء واألطفال واملعوقـون         

؛ اعتماد مشروع القانون املتعلق بسرعة جعل اتفاقية القضاء على          )غانا(
النرويج؛ مجهورية  ( ضد املرأة واجبة اإلنفاذ يف البلد        مجيع أشكال التمييز  

؛ تكثيف جهودها مـن أجـل      )النرويج(، دون مزيد من التأخري      )كوريا
جعل القواعد الدولية الرامية إىل القضاء على التمييز القائم على نـوع            

؛ مواصلة السعي جلعل التشريعات احلالية      )النيجر(اجلنس واجبة اإلنفاذ    
الحتاد والواليات واحملليات مطابقة متاماً التفاقية حقوق       على مستويات ا  

؛ مواصلة جهودها إلدراج أحكام اتفاقية القضاء علـى         )هولندا(الطفل  
؛ )اجلزائـر؛ الربازيـل  (مجيع أشكال التمييز ضد املرأة يف قانوهنا الوطين  

تضمني خطة العمل الوطنية إجراءات ملموسة وحمـددة بإطـار زمـين            
ية جعل مجيع املعاهدات الدولية حلقوق اإلنسان الـيت         لإلسراع يف عمل  

دخلت نيجرييا طرفاً فيها واجبة اإلنفاذ بالكامل مع منح أولوية خاصـة            
   ؛)نيوزيلندا(التفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييز ضد املرأة 

مواصلة تعزيز مؤسساهتا املعنية حبقوق اإلنسان ووضع مزيد من التدابري            -٣  
  ؛)غانا(نفيذ الفعال لوالياهتا لضمان الت

تعجيل التعديالت اليت ينبغي إدخاهلا على قانون جلنة حقوق اإلنـسان             -٤  
وضمان استقالل اللجنة ومواصلة تشجيعها على إعادة التقدم بطلـب          

؛ ضمان اسـتقالل اللجنـة      )فنلندا(اعتمادها إىل جلنة التنسيق الدولية      
 الالزمة لتمكني اللجنـة مـن       الوطنية حلقوق اإلنسان واختاذ اخلطوات    

؛ ضمان متتـع    )نيوزيلندا(، وفقاً ملبادئ باريس     "ألف"استعادة الترتيب   
اللجنة الوطنية حلقوق اإلنسان يف نيجرييا باالستقالل التام عن احلكومة          
ومنحها والية التحقيق يف الشكاوى املقدمة خارج نطاق القضاء فيمـا           

ح سـبل االنتـصاف املالئمـة       يتعلق بانتهاكات حقوق اإلنسان واقترا    
  ؛)الربتغال(للضحايا 

النظر يف إمكانية جعل املنتدى االستشاري الوطين مناسبة سنوية تتـيح             -٥  
؛ تطبيـق   )اجلزائـر (تعزيز احلوار والتفاهم يف ميدان حقوق اإلنـسان         

مضمون املنتدى االستشاري الوطين ملساعدة نيجرييا يف حتسني أدائها يف          
؛ مواصلة جهودها لـضمان أداء جلنـة        )تشاد(ن  ميدان حقوق اإلنسا  

  ؛)كوت ديفوار(اجلرائم االقتصادية واملالية عملها بكفاءة 
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؛ مواصلة مساعيها   )جيبويت(مواصلة اإلجنازات يف ميدان حقوق اإلنسان         -٦  
يف ميدان حقوق اإلنسان وخباصة يف ضوء قيام احلكومة بتعزيز حقـوق            

 انتقال البلد من فتـرة حكـم        اإلنسان يف ظل ظروف خاصة ناجتة من      
؛ تعزيز اجنازاهتا   )موزامبيق(عسكري طويلة إىل دميقراطية مكتملة النمو       

يف ميدان حقوق اإلنسان ومواصلة تكثيف جهودها لتوطيـد احلكـم           
   ؛)املغرب(الرشيد والدميقراطية وسيادة القانون 

محايـة  مواصلة التركيز على السياسات والربامج اليت من شأهنا توطيد            -٧  
وتعزيز حقوق اإلنسان لشعبها، مبا يف ذلك عن طريق التعاون الوثيق مع            

؛ )ماليزيـا (منظمات اجملتمع املدين واملنظمات غري احلكومية املختـصة         
مواصلة تنفيذ براجمها وسياساهتا يف ميدان حقوق اإلنسان، وخباصة خطة          

صـلة  ؛ موا )أذربيجـان (العمل الوطنية لتعزيز ومحاية حقوق اإلنـسان        
برناجمها اإلمنائي املكون من سبع نقاط الذي صاغه رئـيس اجلمهوريـة            

؛ مواصلة التزامها بتعزيز ومحاية حقـوق       )مجهورية الكونغو الدميقراطية  (
اإلنسان عن طريق استراتيجياهتا املواضيعية املتصلة بـاحلكم الرشـيد،          
ومكافحة الفساد، والقضاء على الفقر، وحتسني الظروف الـصحية يف          

  ؛)إندونيسيا(لبلد ا
توجيه دعوة مفتوحة ودائمة إىل آليات حقوق اإلنسان التابعـة لألمـم              -٨  

املتحدة، وخباصة املقرر اخلاص املعين مبسألة التعذيب، واإلسراع يف تقدمي      
؛ توجيه دعوة   )املكسيك(التقارير اليت مل تقدم بعد إىل هيئات املعاهدات         

تابعـة جمللـس حقـوق اإلنـسان      دائمة إىل مجيع اإلجراءات اخلاصة ال     
؛ النظر يف توصيات اإلجراءات اخلاصـة بـشكل         )النرويج؛ أوكرانيا (

  ؛)النمسا(منتظم ملواصلة اإلصالحات يف ميدان حقوق اإلنسان 
مواصلة تعزيز دور اجملتمع املدين والتعاون مع آليات حقـوق اإلنـسان       -٩  

  ؛)أنغوال(التابعة لألمم املتحدة يف هذا الشأن 
تقدمي خرباهتا يف جمال تعزيز حقوق اإلنسان عن طريق دورها كـداعم              -١٠  

للتعاون والتنمية على املستوى اإلقليمي وكوسيط يف حل الرتاعات وبناء 
  ؛ )نيبال(السلم يف منطقة غرب أفريقيا 

  ؛)النيجر(مواصلة أعماهلا الرامية إىل توعية الزعماء الدينيني والتقليديني   -١١  
ة رئيس نيجريا ومجعيتها الوطنية على مشروع القانون املتعلق         عدم موافق   -١٢  

بالزواج من نفس اجلنس وإلغاء مجيع التشريعات اليت تنطوي على متييز           
؛ اختاذ التدابري لالعتراف    )كندا(على أساس نوع اجلنس وامليل اجلنسي       
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حبقوق األقليات اجلنسية واجلنسانية ومحايتها وإلغاء القانون الذي حيظر         
  ؛)فنلندا(زواج من نفس اجلنس ال

هولنـدا؛  (وقف تنفيذ أحكام اإلعدام متهيداً إللغاء عقوبـة اإلعـدام             -١٣  
؛ إعالن وقف اختياري من أجـل إلغـاء عقوبـة اإلعـدام             )الربازيل

؛ إصدار إعالن رمسي بوقف تنفيذ أحكام اإلعـدام متهيـداً           )املكسيك(
 النظر يف إقـرار وقـف       ؛)سلوفاكيا(إللغاء عقوبة اإلعدام يف املستقبل      

؛ النظر يف إعالن وقف     )إيطاليا(الستخدام عقوبة اإلعدام متهيداً إلغائها      
؛ اختـاذ   )تركيـا (رمسي لعقوبة اإلعدام والنظر يف إلغاء هذه العقوبـة          

اخلطوات الالزمة لوقف عقوبة اإلعدام بشكل رمسي متهيـداً إللغائهـا           
؛ توضيح )السويد( هذا الشأن الحقاً وااللتزام بقرارات اجلمعية العامة يف 

موقفها بشأن عقوبة اإلعدام وإعادة تأكيد التزامها بوقف فعلي للعقوبة          
؛ تطبيق وقف فوري الستخدام عقوبة اإلعدام وختفيف        )اململكة املتحدة (

؛ النظر يف اختاذ التـدابري الـيت        )نيوزيلندا(مجيع أحكام اإلعدام احلالية     
  ؛)أذربيجان( عقوبة اإلعدام يف البلد تؤدي يف هناية املطاف إىل إلغاء

اختاذ مجيع التدابري العملية بالتعاون مع البلدان اجملاورة بغية وضع حـد              -١٤  
لالهتامات املتعلقة حباالت اإلعدام نطاق القضاء، وبصورة أعم، إللغـاء          

؛ اعتماد تشريع شـامل فيمـا       )بنن(عقوبة اإلعدام يف املستقبل القريب      
دام خارج نطاق القضاء والتعذيب الـذي متارسـه         يتعلق حباالت اإلع  

  ؛)أملانيا(الشرطة، مبا يف ذلك اختاذ التدابري اليت تكفل تطبيقه 
؛ استكمال  )أوكرانيا(منع استخدام العقوبة القاسية والالإنسانية واملهينة         -١٥  

عملية اعتماد التدابري التشريعية ملنع أعمال التعذيب وغريه من ضروب          
؛ التنفيـذ   )هولندا(لة واملعاقبة عليها، وفقاً للمعايري الدولية       إساءة املعام 

الكامل التفاقية األمم املتحدة ملناهضة التعذيب، مبا يف ذلـك بوضـع            
تشريعات وطنية حتظر التعذيب وضمان عدم استخدام إساءة املعاملة يف          
مراكز االحتجاز كبديل للتحقيـق اجلنـائي الـسليم مـع املـشتبه             

  ؛)آيرلندا( فيهم
إلغاء مجيع القوانني اليت تسمح باستمرار التمييز والعنف ضـد املـرأة              -١٦  

؛ ضمان حصول النساء من ضحايا التمييز والعنف على محاية          )النرويج(
؛ تنفيذ تشريعات حمـددة حلمايـة       )املكسيك(حقوقهن وعلى اإلنصاف    

املرأة من العنف اجلنسي والعنف القائم على نوع اجلنس وضمان متتـع            
  ؛)آيرلندا(رأة النيجرية باملساواة الكاملة أمام القانون امل
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تكثيف جهودها، عن طريق التشريعات والتـدابري العمليـة، حلمايـة             -١٧  
األطفال من مجيع أشكال العنف، مبا يف ذلك قتلهم خارج نطاق القضاء            

؛ والتطبيـق   )إندونيسيا(يف أثناء الرتاعات احمللية، وتعذيبهم واالجتار هبم        
رم للقانون الذي وضع مؤخراً إلهناء املمارسـة املتعلقـة بوصـم            الصا

  ؛ )الكرسي الرسويل" (املشعوذين"أو " السحرة"ب األطفال 
تكثيف اجلهود لضمان حقوق املرأة، بوسائل منها تنفيـذ مالحظـات             -١٨  

اللجنة املعنية بالقضاء على مجيع أشكال التمييز ضد املرأة يف هذا الشأن،  
ري الرامية إىل مكافحة ممارسة تشويه األعـضاء التناسـلية          وتعزيز التداب 

؛ عدم االكتفاء بسن تشريعات حتظر تشويه األعـضاء         )إيطاليا(لإلناث  
التناسلية لإلناث وإمنا أيضاً مواصلة محالت التوعية للقضاء على هـذه           

؛ تعزيز اجلهود الرامية إىل القضاء على املمارسـات         )النمسا(املمارسات  
الضارة واختاذ مجيع التدابري الالزمة لتوفري احلمايـة الكاملـة          التقليدية  

لألطفال والبنات والنساء واألرامل من االعتداءات اليت تسببها هـذه          
؛ بذل مزيد من اجلهود لتوعيـة الزعمـاء الـدينيني           )أوكرانيا(التقاليد  

وأصحاب النفوذ التقليديني وإشراكهم يف نشر ثقافة حقوق اإلنـسان          
؛ وإنشاء آليات فعالة حلظر     )قطر(مارسات التقليدية الضارة    ومكافحة امل 

ممارسة العنف ضد املرأة والفتاة، مبا يف ذلك املمارسات التقليدية، مثـل            
تشويه األعضاء التناسلية لإلناث ومواصلة محالت التوعية للقضاء على         

؛ القيام حبملة توعية بشأن ممارسـة تـشويه         )النرويج(هذه املمارسات   
ء التناسلية لإلناث، على النحو الذي شجعه املنتدى االستشاري         األعضا
  ؛ )آيرلندا(الوطين 

مواصلة التنفيذ الكامل اللتزامها املعلن حبظر مجيع أشكال العنف ضـد             -١٩  
املرأة، ومنع االجتار غري املشروع بالنساء والفتيات، وإيالء اعتبار يف هذا           

معاهدات األمـم املتحـدة     الشأن إىل مجلة أمور منها توصيات هيئات        
البحـرين  (؛ مواصلة اجلهود يف ميدان مكافحة االجتار بالبشر         )هولندا(

، والتنفيذ الكامل لالتفاقيات الدولية اليت دخلت نيجرييا طرفاً         )وفرنسا
؛ مواصلة جهودها اهلادفة ملكافحـة االجتـار        )فرنسا(فيها يف هذا اجملال     

؛ )بـيالروس (ت الـصغريات    باألشخاص، ويف مقدمتهم النساء والفتيا    
النظر يف تعزيز اجلهود يف جمال مكافحة االجتـار بالنـساء واألطفـال             

؛ مواصلة جهودها وتعاوهنـا     )ماليزيا(بالتعاون الوثيق مع بلدان املنطقة      
الوثيق مع املنظمات الدولية املختصة يف جمال مكافحة االجتار باألطفـال           

وارد األخرى الكافية، يف حدود ؛ ختصيص املوارد البشرية وامل    )فييت نام (
  ؛ )أنغوال(قدرهتا، لتعزيز مكافحة االجتار بالبشر 
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اختاذ خطوات عاجلة ملنع ممارسة العنف بدوافع سياسية والعنف القـائم             -٢٠  
  ؛ )كندا(والدين  على أساس الطائفة

اختاذ تدابري حمددة ملعاجلة اختالل أداء القضاء ونقص الرصد الـداخلي             -٢١  
؛ تعجيل تطبيق إصالح نظام القضاء مبا يف        )بلجيكا(ي للشرطة   واخلارج

؛ اختـاذ تـدابري إضـافية       )املكسيك(ذلك السجون والشرطة الوطنية     
  ؛)سلوفاكيا(لتحسني نظام القضاء اجلنائي يف نيجرييا 

ضمان تقدمي مجيع مرتكيب انتهاكات حقوق اإلنسان إىل القضاء، مبـن             -٢٢  
فاذ القوانني املشتبه يف ارتكاهبم أعمال تعذيب فيهم املوظفون املكلفون بإن

؛ مـضاعفة   )سـلوفاكيا (وسوء معاملة أو إعدام خارج نطاق القـضاء         
اجلهود لوقف التعذيب وإساءة املعاملة والقضاء علـى اإلفـالت مـن            
العقاب فيما يتعلق هبذه األفعال ولتقدمي من يدعى ارتكاهبم هلذه األفعال           

اء آلية حتقيـق وطنيـة مـستقلة وفعالـة          ؛ إنش )الدامنرك(إىل القضاء   
؛ إجراء حتقيقات شاملة يف االنتهاكات اليت يرتكبها املوظفون         )الدامنرك(

املكلفون بإنفاذ القوانني، وحتديداً القتل خارج نطاق القضاء وأعمـال          
التعذيب وإساءة املعاملة املرتكبة ضد احملتجزين واالحتجـاز التعـسفي          

مان توقيـع العقوبـة الالزمـة علـى         وانتهاكات حقوق اإلنسان وض   
  ؛)الربتغال( مرتكبيها

 يف التخلص من تركـة      ١٩٩٩رغم التقدم الكبري الذي حتقق منذ عام          -٢٣  
احلكم االستبدادي العسكري فيما يتعلق بالتقارير اليت تشري إىل ارتكاب          
الشرطة عمليات إعدام خارج نطاق القضاء، ينبغي ضمان التزام مجيـع           

  ؛)آيرلندا(من والشرطة بالقانون أفراد قوات األ
مواصلة جهودها احلثيثة لتحقيق مزيد من التقدم يف مكافحـة الفـساد              -٢٤  

؛ مواصلة جهودها ملكافحة الفساد من أجل مواصلة تأمني منوها          )تركيا(
االقتصادي لـضمان متتـع مجيـع املـواطنني بـاحلقوق االقتـصادية             

  ؛ )كوبا( والثقافية
صدي للعدد الضخم من السجناء احملتجزين دون حماكمة        اختاذ إجراء للت    -٢٥  

؛ ضمان حماكمـة    )اململكة املتحدة (أو احملتجزين بعد انتهاء مدة العقوبة       
مجيع احملتجزين بدون تأخري ال داعي له أو اإلفراج عنهم يف حالة عـدم              

؛ حتسني ظروف االحتجاز داخل السجون وتوفري )الربتغال(توجيه االهتام 
على الرعاية الصحية واحترام أبسط احلقوق األساسـية        فرص احلصول   

؛ إنشاء جملس للمفتشني املستقلني لتقصي الظروف       )فرنسا(للمحتجزين  
؛ اتباع هنج واسـع     )أملانيا(يف مرافق االحتجاز وسلوك ضباط الشرطة       
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النطاق يشمل حتسني التمثيل القانوين للـسجناء، واسـتخدام مرافـق           
 سنة ومواصلة   ١٨ين تقل أعمارهم عن     احتجاز مستقلة لألشخاص الذ   
  ؛)النمسا(حتسني البنية األساسية للسجون 

ضمان احترام حرية التعبري وضمان متكن الصحفيني النيجرييني من أداء            -٢٦  
؛ )فرنـسا (مهمتهم املتمثلة يف تقدمي املعلومات دون التعرض للمضايقة         

كومة والتعليق  احترام حقوق الصحفيني يف تقدمي التقارير عن سياسة احل        
  ؛)كندا(عليها وانتقادها حبرية ودون خوف 

 االقتـصادية   -النظر يف تكثيف اجلهد لتحسني الظروف االجتماعيـة           -٢٧  
للمرأة، وخباصة يف جماالت خدمات رعاية الصحة اإلجنابيـة، والقـضاء       
على الفقر، واحلصول على املوارد االقتصادية مثل االئتمان وتسهيالت         

  ؛)ياماليز(القروض 
؛ زيـادة  )بيالروس(اختاذ املزيد من التدابري لدعم النظام الصحي الوطين         -٢٨  

جهودها يف ميدان صحة األم وتثقيف القابالت وزيادة عدد مستوصفات  
؛ زيادة جهودها الرامية إىل )الكرسي الرسويل(التوليد يف مجيع أحناء البلد 

إليدز وتوفري العالج   ا/التوعية ومنع انتشار فريوس نقص املناعة البشرية      
؛ مواصلة جهودها يف جمال     )أملانيا(الكايف وفرص الرعاية البديلة لألطفال      

اإليدز، وخباصة يف جمال التـصدي    /مكافحة فريوس نقص املناعة البشرية    
  ؛ )بوتسوانا(لتأثريه األشد على املرأة وفقاً ملا تشري إليه التقارير 

 مواصلة ختفيض معدل األمية، وخباصة      مواصلة االستثمار يف التعليم بغية      -٢٩  
؛ مواصلة تعزيز نظام التعلـيم      )الكرسي الرسويل (بني البنات والشابات    

؛ تـشجيع   )فرتويـال (بعزم وفقاً خلصائص واحتياجيات سكاهنا احملددة       
؛ مواصـلة  )بيالروس(تطوير تعليم الفتيات وحتقيق املساواة بني اجلنسني  

متساوية للصبيان والبنات يف املناطق     جهودها لدعم التعليم وتوفري فرص      
؛ مواصلة جهودها ملنع التـسرب الدراسـي        )اليمن(الريفية واحلضرية   

؛ وضع استراتيجية وطنية لضمان حتسني فرص حـصول مجيـع           )اليمن(
األطفال على التعليم وإدخال تدابري مالئمة للتثقيف يف ميدان حقـوق           

ياته، وفقاً خلطـة عمـل      اإلنسان يف نظام التعليم املدرسي جبميع مستو      
-٢٠٠٥الربنامج العاملي للتثقيف يف جمال حقـوق اإلنـسان للفتـرة         

  ؛ )إيطاليا (٢٠٠٩
اختاذ مزيد من اخلطوات للتصدي للتمييز ضـد األقليـات والفئـات              -٣٠  

الضعيفة مبـا يف ذلـك اسـتعراض القـضايا املتـصلة مبـصطلحي              
اسيني عن اسـتخدام    ؛ واختاذ اإلجراءات لثين السي    "األصليون/احملليون"
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التقسيمات الدينية أو اإلثنية أو التقسيمات بني املـستوطنني واحمللـيني           
؛ معاجلة احلالة الثقافية واالقتـصادية      )اململكة املتحدة (ألغراض سياسية   
؛ اختاذ اخلطوات الالزمة لضمان مشاركة سياسية      )أملانيا(لألقليات اإلثنية   

ىل التدابري الرامية إىل احليلولة الفعلية      مناسبة لألقليات اإلثنية باإلضافة إ    
دون فقدان أراضي وأموال وموارد األقليات اإلثنية، عن طريق املصادرة          

؛ تنظيم حقوق األقليات والشعوب األصلية على املستوى        )أملانيا(حتديداً  
الدستوري والتشريعي، وإنشاء جلنة وطنية لألقليات ووضـع سياسـة          

؛ ضمان احلقوق السياسية    )سلوفينيا(األقليات  وطنية لتعزيز ومحاية لغات     
 االقتصادية لألقليات يف دلتا النيجـر وضـمان         -واحلقوق االجتماعية   

  ؛)هولندا(إجراء مشاورات يف هذا الشأن مع تلك األقليات 
مواصلة جهودها اجلديرة بالثناء، يف إطار جملسها الوطين املعين بالعالقات         -٣١  

ين بالسالم وحل الرتاعات، من أجل تعزيز الوئام        بني األديان واملعهد املع   
؛ التوسع يف بـرامج     )بوتسوانا(بني اإلثنيات واجملتمعات احمللية واألديان      

تعليم التسامح الديين يف املدارس ورصد ومحاية حقوق األقليات الدينية          
وينبغي أن يصبح تعزيز ثقافة التسامح الديين أولويـة علـى مـستوى             

؛ إهناء )بولندا( وحكومات الواليات واحلكومات احمللية     احلكومة االحتادية 
التمييز ضد األقليات اإلثنية لضمان عدم خضوع غري املسلمني لقوانني          
  الــشريعة وضــمان قــدرهتم علــى ممارســة دينــهم اخلــاص دون

  ؛)الدامنرك(إعاقة 
مواصلة هنجها الدستوري املتمثل يف إقامة توازن دقيـق بـني احتـرام               -٣٢  

ملختلف الظروف التارخيية والثقافية، وحتقيق الالمركزية عـن        الدستور  
طريق النظام االحتادي، والعبء املوروث من عقود احلكـم الـشمويل           
العسكري ورغبة احلكومة يف التحول بقوة حنو الدميقراطيـة، وذلـك           

؛ دعوة اجملتمع الدويل إىل     )كوت ديفوار (مبساعدة ودعم اجملتمع الدويل     
ح بتنفيذ األهداف النبيلة اليت وضعتها نيجرييا فيمـا         زيادة دعمه للسما  

؛ طلب تقدمي املساعدة التقنية املطلوبة لبناء       )تشاد(يتعلق حبقوق اإلنسان    
؛ )باكـستان (القدرات من أجل التغلب على التحديات اليت مت حتديدها          

التوجه إىل اجملتمع الدويل لطلب العون التقين واملساعدة يف جمال احلقوق           
ية والسياسية، املذكورة يف تقريرها الوطين، وهـي حتديـداً حـق            املدن

؛ وتقـدمي   )السودان(الوصول إىل القضاء، وإنفاذ القوانني، ومحاية البيئة        
طلبات مساعدة تقنية حمددة إىل املفوضية السامية حلقـوق اإلنـسان يف     
جمال حق الوصول إىل القضاء وجمال إنفاذ القوانني لضمان توفري توعيـة        

ى مبتطلبات حقوق اإلنسان للموظفني املدنيني العـاملني يف هـذين           مثل
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؛ طلب تقدمي املساعدة التقنية الالزمة لربامج حقـوق         )اجلزائر(اجملالني  
اإلنسان يف ميادين الوصول إىل القضاء، وإنفاذ القوانني، ومحاية البيئـة           

 ؛ صياغة طلبات مساعدة تقنية حمـددة بغيـة  )مجهورية إيران اإلسالمية (
تعزيز حتقيق األهداف اإلمنائية لأللفية وتوجيه هذه الطلبات إىل هيئـات           
وآليات األمم املتحدة املختصة، وخباصة املفوضـية الـسامية حلقـوق           

؛ طلب تقدمي املساعدة التقنية فيما يتعلـق باملـشاكل        )اجلزائر(اإلنسان  
الصحية للمراهقني، واالجتار باألشخاص، والوقاية من فـريوس نقـص          

  ).مجهورية إيران اإلسالمية(اإليدز ومكافحته /شريةالب
وحتيط نيجرييا علماً بالتوصيات الواردة أعاله وتود أن تؤكـد أن بعـض هـذه                 -١٠٤

التوصيات حيظى بدعمها وأن هناك توصيات أخرى حتتاج إىل مزيد من الدراسة، وأخرى ال              
رد نيجرييـا علـى هـذه       وسيدرج  . تؤيدها نيجرييا ألهنا تتعارض مع دستورها وقوانينها      

  .التوصيات يف التقرير اخلتامي الذي سيعتمده جملس حقوق اإلنسان يف دورته احلادية عشرة
أو التوصيات الواردة يف هذا التقرير تعكس موقف الدولـة          /ومجيع االستنتاجات و    -١٠٥

هذه وينبغي عدم تأويل    . أو موقف الدولة موضوع االستعراض بشأهنا     /اليت قدمتها و  ) الدول(
  .أو التوصيات على أهنا قد حظيت بتأييد الفريق العامل ككل/االستنتاجات و
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  املرفق
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