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 اللجنة املعنية بالقضاء على التمييز ضد املرأة
 الفريق العامل ملا قبل الدورة

 الدورتان األربعون واحلادية واألربعون
   ٢٠٠٧يوليه / متوز٢٠-١٦

 قائمة القضايا واألسئلة املطروحة لدراسة التقارير الدورية  
 نيجرييا  
 مقدمة  

 .(CEDAW/C/NGA/6)الدوري السادس لنيجرييا نظر الفريق العامل ملا قبل الدورة يف التقرير 
 معلومات عامة  

يــذكر التقريــر، يف مقدمــة اجلــزء األول أنــه كجــزء مــن العمليــات التحــضريية إلعــداد    - ١
 السادس، جرى االتفاق على سلسلة مـن التـدخالت بـني احلكومـة ومنظمـات                الدوريالتقرير  

.  حيويـة إلعـداد تقريـر حيظـى بتوافـق اآلراء           اجملتمع املدين وشركاء التنمية باعتبـار ذلـك مـسألة         
 .يرجى إيضاح ما إذا كان التقرير حظي مبوافقة احلكومة وأحيل إىل الربملان

 
 الدستور والتشريعات واألجهزة الوطنية للنهوض باملرأة  

 الدولة الطرف علـى مـنح أولويـة قـصوى     )١(حثت اللجنة، يف تعليقاهتا اخلتامية السابقة     - ٢
انظـر امللخـص   (ويـذكر التقريـر     . ية إدماج االتفاقية بصورة كاملـة يف القـوانني احملليـة          إلمتام عمل 

اجلهود املبذولة حاليـا مـن أجـل إدمـاج االتفاقيـة            )  من اجلزء الثاين   ١٥ و   ٢التنفيذي، واملادتني   
مشروع قانون مـن أجـل إنفـاذ اتفاقيـة القـضاء      ”يف القوانني احمللية وأسباب التأخري، ويشري إىل     

__________ 
 .٢٩٢، اجلزء األول، الفقرة (A/59/38) الوثائق الرمسية للجمعية العامة، الدورة التاسعة واخلمسون )١( 
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 -هبـا  لى مجيع أشـكال التمييـز ضـد املـرأة يف مجهوريـة نيجرييـا االحتاديـة واألغـراض املتـصلة                ع
من املعلومات عما إذا كـان هنـاك        يرجى تقدمي مزيد    )  من اجلزء الثاين   ٢انظر املادة   (“ ٢٠٠٥

 إطار زمين للتعجيل بعملية إدماج االتفاقية بصورة كاملة يف القوانني احمللية ويرجى أيضا تقـدمي              
معلومات مستكملة عـن حالـة مـشروع القـانون املـذكور آنفـا وعـن أثـره املتوقـع علـى إدمـاج                        

 . احملليةالقواننياالتفاقية بصورة كاملة يف 
مؤلــف جتميعــي يــضم الدســتور والــنظم واللــوائح ”ويــشري التقريــر إىل منــشور بعنــوان  - ٣

 احلكومـات   فرعيـة الـصادرة عـن     القانونية على املستوى الوطين ومستوى الواليات والقـوانني ال        
القــوانني الدينيــة والــسياسات واملمارســات واألحكــام الــصادرة عــن  و احملليــة والقــوانني العرفيــة

، وكـذلك مـا تالهـا    “٢٠٠٥ -بوضع النـساء واألطفـال والـسارية يف نيجرييـا           احملاكم املتعلقة   
مـشروع قـانون عـن إلغـاء        من إنشاء جلنة معنية بإصالح القوانني التمييزيـة ضـد املـرأة وصـياغة               

يرجـى  . ٢٠٠٦ييز ضد املرأة يف نيجرييا واملسائل األخـرى ذات الـصلة لعـام              مجيع أشكال التم  
 ٢إيضاح طبيعـة العالقـة بـني مـشروع القـانون هـذا ومـشروع القـانون املـشار إليـه يف الـسؤال                

 .لمنشورويرجى أيضا تقدمي معلومات عن أي تدابري متابعة أخرى اختذت استجابة ل. أعاله
 ٢ويــشري التقريــر إىل عــدة مــشاريع قــوانني تــشمل املــشاريع املــشار إليهــا يف الــسؤالني  - ٤
 أعاله، باإلضافة إىل مشاريع القوانني اليت ما زالت قيـد الدراسـة علـى الـصعيد االحتـادي،                   ٣ و

، )، اجلــزء الثــاين٣انظــر املــادة  (٢٠٠٣مثــل مــشروع قــانون مكافحــة العنــف ضــد املــرأة لعــام 
مـشروع  ”، و “مـشروع قـانون املـسائل اجلنـسانية وتكـافؤ الفـرص      ”على صعيد الوالية مثل     و

“ العنف املـرتيل ومـا يتـصل بـه مـن مـسائل            ”، ومشروع قانون    “قانون تعميم املنظور اجلنساين   
يرجـى تقـدمي معلومـات مـستحدثة عـن حالـة مـشاريع القـوانني                ). ، اجلـزء الثـاين    ٢انظر املادة   (

 .ك اإلطار الزمين املتوقع العتمادهاالسابقة مبا يف ذل
مــن أن الــوزارة االحتاديــة لــشؤون )  مــن اجلــزء الثالــث٣ الفــرع انظــر(ر التقريــر ويــذك - ٥

املــرأة هــي اجلهــاز الــوطين لتنــسيق البعــد اجلنــساين املوجــود علــى أعلــى مــستوى يف احلكومــة     
 تقـدمي وصـف آلليـات    يرجـى . وجرى إنشاء أجهزة مماثلة يف واليات نيجرييا الـست والـثالثني         

يرجــى أيــضا اإلشــارة إىل آليــات  . التنــسيق القائمــة بــني املــستوى االحتــادي ومــستوى الواليــة  
الرصد والتقييم املوجودة على املستوى االحتادي ملتابعة التقـدم احملـرز يف تنفيـذ بـرامج النـهوض        

 .باملرأة املذكورة يف التقرير
 

 التعليم والقوالب النمطية  
لتقريـر إىل األنـشطة املـضطلع هبـا مـن أجـل تـصحيح القوالـب النمطيـة املتعلقـة                ويشري ا  - ٦

يرجى إيضاح الكيفية اليت جيري هبـا تقيـيم         . بدور كل من اجلنسني واليت تعرقل النهوض باملرأة       
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ويرجى على سبيل املثال تقدمي معلومات عن عدد الفتيات الاليت اسـتفدن            . أثر اجلهود املبذولة  
والـيت اسـتهدفت تـشجيع مـشاركة أكـرب للفتيـات            ) ٢٠٠٤(نية بشأن التعليم    من السياسة الوط  

 ). من اجلزء الثاين٥انظر املادة (يف العلوم والتكنولوجيا 
أن وزارة الـصحة االحتاديـة اضـطلعت        )  مـن اجلـزء الثـاين      ٣انظر املادة   (ويذكر التقرير    - ٧

وم منع تشويه األعـضاء التناسـلية       بسلسلة من األنشطة اليت مشلت برامج التدريب واالحتفال بي        
يرجى تقدمي معلومات عن أثر هـذه األنـشطة، فـضال عـن الـربامج املدرجـة يف اإلطـار              . لإلناث

 بشأن احلد من األمنـاط االجتماعيـة والثقافيـة املؤذيـة والـسلبية والقـضاء عليهـا، ال سـيما                     ١-٣
هنــاك متابعــة لألنــشطة  يرجــى أيــضا ذكــر مــا إذا كانــت   . تــشويه األعــضاء التناســلية لإلنــاث 

 .١-٣والربامج املذكورة يف اإلطار 
ــر  - ٨ أن العــدد الكلــي لاللتحــاق  )  مــن اجلــزء الثــاين ٣-١٠انظــر الفــرع (ويــذكر التقري

باملدارس بني األوالد أكرب منه بني الفتيات خالل الفترة املـشمولة بـالتقرير وأنـه ال تـزال هنـاك                    
يرجـى  ). ٤-١٠ و ٣-١٠انظـر اجلـدولني   ( املـدارس  فروق بني اجلنسني فيما يتعلق بالبقـاء يف   

الفتيات باملدارس واسـتكمال دراسـتهن مطبقـة        مجيع  اإلشارة إىل ما إذا كانت املعايري اللتحاق        
 .والتقدم احملرز حنو بلوغ هذه الغايات

ــر   - ٩ ــاين ٥-١٠الفــرع (ويــشري التقري ــرأة يف   )  مــن اجلــزء الث ــة امل ــشاء مراكــز لتنمي إىل إن
الــست والــثالثني وفــرت فرصــا للطفــالت الــاليت انقطعــن عــن التعلــيم كــي يكملــن   الواليــات 

يرجـى وصـف تـأثري اخلطـوات الـيت اختـذت وذكـر مـا إذا كانـت                   . تعليمهن بشكل غري نظامي   
 .األهداف املبتغاة قد حتققت

 أن احلكومــة اختــذت تــدابري لتعــيني)  مــن اجلــزء الثــاين٨-١٠الفــرع (ويــذكر التقريــر  - ١٠
، كانـت هنـاك فجـوة كـبرية بـني أعـداد       ٢٠٠٣ األكفاء وفقـا لبيانـات عـام       املدرسني  من مزيد

يرجـى تقـدمي مزيـد مـن املعلومـات عـن            . املدرسات واملدرسني مبا يف ذلك يف املـدارس الثانويـة         
ري اخلاصــة املؤقتــة وفقــا للفقــرة التــدابري الــيت اختــذت لتــصحيح هــذا الوضــع، مبــا يف ذلــك التــداب 

 .االتفاقية للتعجيل بزيادة عدد املدرسات على كافة املستويات من ٤من املادة  ١
 

 العنف ضد املرأة  
عـن الوضـع الـذي آلـت إليـه حـاالت       ) ٢-٣اجلـدول  (ويقدم التقرير بعض املعلومات      - ١١

يرجــى تقــدمي معلومــات عــن جهــود مجــع البيانــات املبذولــة علــى املــستوى  . العنــف ضــد املــرأة
ت فيما يتعلق جبميع أشكال العنـف ضـد املـرأة، مبـا يف ذلـك أي         الوطين، وعلى مستوى الواليا   

 .عمليات مسح سكاين رمبا تكون قد أجريت
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أنـه بـرغم اجلهـود املبذولـة حاليـا،          )  مـن اجلـزء الثـاين      ١-٨-٣الفـرع   (ويذكر التقريـر     - ١٢
اإلطـار  زالت أمناط خمتلفة للعنف ضد املرأة منتشرة يف أحناء البالد على النحو الذي بـرز يف                   ما
يرجــى اإلشــارة إىل مــا إذا كانــت احلكومــة تعتــزم اعتمــاد خطــة شــاملة أو اســتراتيجية   . ٤-٣

 .شاملة ملكافحة مجيع أشكال العنف ضد النساء والفتيات
 

 االجتار باملرأة واستغالهلا يف الدعارة  
ــر   - ١٣ ــذكر التقري ــاين ١-٦الفــرع (وي ــساء   )  مــن اجلــزء الث أن جمــال مكافحــة االجتــار بالن

االجتـار باألشـخاص    ) حظر(متثل يف سن قانون إنفاذ وإدارة قانون        كبريا  واألطفال شهد تقدما    
ويرجـى أيـضا تقـدمي    . يرجى تقدمي معلومات عن كيفية رصد تنفيذ هذا القـانون         . ٢٠٠٣لعام  

معلومات عن عدد احلـاالت الـيت جـرى التحقيـق فيهـا وعـدد حـاالت املقاضـاة الناجحـة وفقـا              
 .األحكام اليت صدرت ضد مرتكبيهاهلذا القانون و

 
 مشاركة املرأة يف احلياة السياسية والعامة  

أن احلكومة اختذت تدابري خاصـة لكفالـة        )  من اجلزء الثاين   ٢-٤الفرع  (يذكر التقرير    - ١٤
ــساء مــن خــالل العمــل اإلجيــايب، إال أن اجلــدول       يظهــر أن و ١-٧املــساواة بــني الرجــال والن

شــغلها باالنتخــاب أو بــالتعيني ال ســيما يف جيــري  القــرار يف مناصــب مــشاركة املــرأة يف صــنع
اجلمعية الوطنية ويف جملـس الـشيوخ ويف جملـس النـواب االحتـادي وعلـى                اجملالس العليا والدنيا ب   

فما هي التـدابري الـيت اختـذهتا احلكومـة لزيـادة عـدد              . مستوى احلكومات احمللية ما زالت متدنية     
 مـن االتفاقيـة والتوصـيتني    ٤ مـن املـادة   ١ذكورة آنفا ومع مراعـاة الفقـرة      النساء يف اجملاالت امل   
 املتعلقـة مبـشاركة املـرأة يف    ٢٣ املتعلقـة بالتـدابري اخلاصـة املؤقتـة ورقـم      ٢٥العامتني للجنة رقـم   

 .؟احلياة السياسية واحلياة العامة
 الفـرع   سي املـذكور يف    املـؤمتر الـوطين لإلصـالح الـسيا        عنهاما هي النتائـــج اليت أسفر       - ١٥
 مـن االتفاقيـة؟ يرجـى اإلشـارة إىل          ٧ذا كان أثره علـى تنفيـذ املـادة           من اجلزء الثاين، وما    ٢-٧

 .الكيفية اليت أخذ هبا املؤمتر املذكور آنفا على تنفيذ توصيات صاحبات املصلحة يف االعتبار
 

 العمالة والفقر واملرأة الريفية  
ــا    - ١٦ ــاك ح ــر أن هن ــذكر التقري ــةالت وي ــاعي  مزمن ــذ االجتم ــز للنب ــرأة يف  والتميي  ضــد امل
يرجى تقدمي معلومات عـن اآلليـات املتاحـة ملواجهـة التفرقـة      .  من االتفاقية١١يتصل باملادة   ما

وإن . يرجى أيضا اإلشارة إىل مـا إذا جـرى التـصدي هلـذه التفرقـة مـن قبـل                  ويف مكان العمل،    
 حلاالت؟كانت اإلجابة بنعم فماذا حدث يف مثل هذه ا
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ــبني االجتاهــات       - ١٧ ــة موزعــة حــسب اجلــنس وت يرجــى تقــدمي معلومــات إحــصائية حديث
.  املتعلقة باملشاركة اإلمجالية للمرأة يف القـوة العاملـة يف القطـاعني العـام واخلـاص                 األمد الطويلة

يرجى أيضا تقـدمي معلومـات عـن الفجـوة يف األجـور بـني املـرأة والرجـل يف القطـاعني اخلـاص            
  أو م وإيضاح ما إذا كان هناك قـانون يـنص علـى األجـر املتـساوي لقـاء العمـل املتـساوي                     والعا

 .الذي له قيمة متساوية ووسائل إنفاذ هذا القانون
ــساء يف القطــاع غــري الرمســي     - ١٨ ــر أي معلومــات عــن الن يرجــى تقــدمي  . وال يقــدم التقري

النـساء الـاليت ميارسـن األعمـال     املعلومات من ذلك القبيل مبـا يف ذلـك أي تـدابري قائمـة لـدعم        
 .احلرة، وأي تدابري جتاه تعزيز الضمان االجتماعي هلذه الفئة من العامالت

 من اجلـزء الثالـث أن مـؤمتر العمـال النـيجريي اعتمـد               ٢-١١ويذكر التقرير يف الفرع      - ١٩
يرجـى وصـف أثـر هـذه الـسياسة علـى          . ٢٠٠٣فرباير  /سياسة للمساواة بني اجلنسني يف شباط     

وهـل تطبـق أحكـام هـذه الـسياسة بـشكل متـساو فيمـا يتعلـق                  . مشاركة املرأة يف سوق العمـل     
 بتشغيل النساء يف القطاع احلكومي ويف القطاع اخلاص؟

ويبحث التقرير خمتلف السياسات اليت هتدف علـى الـصعيد الـوطين وصـعيد الواليـات                 - ٢٠
ى املعيشة وتكـوين شـبكات األمـان    وعلى الصعيد احمللي إىل القضاء على الفقر، وحتسني مستو     

من ذلك مثال االستراتيجية الوطنية للـتمكني والتنميـة يف اجملـال        . االجتماعي للفئات املستضعفة  
ــات،        ــى مــستوى الوالي ــصادي عل ــة يف اجملــال االقت ــتمكني والتنمي ــصادي، واســتراتيجية ال االقت

يرجـى اإلشـارة إىل كيفيـة إدمـاج         . واالستراتيجية احمللية للتمكني والتنمية يف اجملال االقتـصادي       
البعد اجلنساين يف هذه السياسات وكيف تساهم يف تنفيذ االتفاقيـة؟ يرجـى أيـضا اإلشـارة إىل                  

 كيفية رصد تنفيذ هذه السياسات لصاحل املرأة؟
.  مـن االتفاقيـة  ١٤يشري التقرير إىل التقدم احملرز، والتحديات الـيت تواجـه تنفيـذ املـادة            - ٢١

طوات اليت اختذهتا احلكومة لكفالة استفادة املرأة الريفية على حنـو كامـل مـن مجيـع                 فما هي اخل  
االستراتيجيات املناسبة اخلاصة بالتنمية الريفية، مبا يف ذلـك االسـتراتيجيات يف جمـاالت التعلـيم                
والــصحة والتنميــة االقتــصادية، واملــشاركة يف صــنع القــرار؟ ومــا هــي التــدابري القائمــة لتعزيــز     

  والتكنولوجيات احلديثة واألراضي؟واملعلومات املرأة الريفية إىل العدالة وصول
 

 الصحة  
يشري التقرير إىل أن معدل الوفيات النفاسية ما زال عاليـا جـدا، وخـصوصا يف املنـاطق          - ٢٢

 هـذه املعـدالت وملعاجلـة الفـروق داخـل البلـد             لتخفـيض فمـا هـي التـدابري الـيت اختـذت           . الريفية
املنــاطق الريفيــة واحلــضرية؟ يرجــى وصــف اخلطــوات الــيت اختــذت أو الــيت يعتــزم وكــذلك بــني 
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اختاذها لزيادة عدد مرافق الرعاية الصحية األولية وزيادة القدرة علـى الوصـول إليهـا، ال سـيما       
 .يف املناطق الريفية

 يشري التقرير إىل أن خطة العمل املتوسطة األجل إلصـالح قطـاع الـصحة الـيت بـدأهتا           و - ٢٣
فكيف ترصد احلكومة تنفيـذ اخلطـة يف مـا يتعلـق بـصحة املـرأة                . اإلدارة احلالية ما زالت جارية    

وكيف تقيم التحسن امللموس الـذي يطـرأ علـى اجملـاالت الـسبعة الرئيـسة املـذكورة يف التقريـر                 
 ). من اجلزء الثاين٢-١٢الفرع (

ار فــريوس نقــص املناعــة   يــشري التقريــر إىل اخلطــوات والــسياسات املتبعــة ملنــع انتــش       - ٢٤
ــشرية ــسب    /البـ ــة املكتـ ــص املناعـ ــة نقـ ــدز(متالزمـ ــذه     ). اإليـ ــائج هـ ــر ونتـ ــف أثـ ــى وصـ يرجـ

االستراتيجيات والسياسات واآلليات والربامج املعتمدة علـى األصـعدة االحتـادي وعلـى صـعيد           
ليـة  الوالية وعلى املستوى احمللي، وكيف متكن هذه االستراتيجيات املرأة من محاية نفـسها بفعا             

 .من هذا الوباء
 

 الزواج والعالقات األسرية  
 من اجلزء الثاين أن مجهوريـة نيجرييـا االحتاديـة لـديها ثالثـة               ١٦يذكر التقرير يف املادة      - ٢٥

 واملتعايــشة؛ ،يــةالقــوانني املدنيــة والدينيــة والعرفأشــكال خمتلفــة مــن الــزواج تقــوم علــى أســاس  
ة بني القوانني املدنية والدينية والعرفية وبني االتفاقيـة         يرجى إيضاح كيف تعتزم احلكومة املواءم     

 . من االتفاقية١٦سيما فيما يتعلق باملادة  ال
 حقـوق  قـانون ويذكر التقريـر أن عـشر واليـات احتاديـة علـى األقـل اعتمـدت أحكـام                 - ٢٦

انظـر الفـرع    ( سـنة    ١٨الطفل الذي ينص على أن يكـون احلـد األدىن لـسن الـزواج أو اخلطبـة                  
يرجى زيادة إيـضاح اجلهـود الـيت تبـذهلا احلكومـة لكفالـة رفـع احلـد                  ).  من اجلزء الثاين   ١-١٦

 مــن ١٦ ســنة للمــرأة والرجــل يف مجيــع أحنــاء الــبالد وفقــا للمــادة  ١٨األدىن لــسن الــزواج إىل 
 .واتفاقية حقوق الطفل مبا يف ذلك أي مشاريع قوانني هي حاليا قيد النظر. االتفاقية

 
 ٢٠ من املادة ١االختياري وتعديل الفقرة الربوتوكول   

يرجى تقدمي معلومات عن التـدابري املتخـذة للتعريـف علـى نطـاق واسـع بـالربوتوكول             - ٢٧
ويرجـى  . ٢٠٠٤نـوفمرب   / تشرين الثـاين   ٢٢االختياري لالتفاقية الذي صدقت عليه نيجرييا يف        

 . من االتفاقية٢٠ملادة  من ا١أيضا اإلشارة إىل أي تقدم أحرز حنو قبول تعديل الفقرة 
 


