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 مجهورية نيجرييا االحتادية
 
 
 

ردود على القضايا املتعلقة بالتقرير الدوري القطري السادس لنيجريا عن تنفيذ 
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 ،الوزارة االحتادية لشؤون املرأة والتنمية االجتماعية
 أبوجا، نيجرييا

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ٢٠٠٨مايو /أيار
 



CEDAW/C/NGA/Q/6/Add.1  
 

08-35656 3 
 

 معلومات عامة
 يرجــى إيــضاح مــا إذا كــان التقريــر قــد حظــي مبوافقــة احلكومــة وأحيــل إىل  :القــضية - ١

 . الربملان
 وافق اجمللس التنفيذي االحتادي على التقرير اخلـاص باتفاقيـة القـضاء علـى مجيـع          :الرد 

 وأُرســلت ُنــسخ منــه إىل قيــادات جملــس     ٢٠٠٦ليــه يو/أشــكال التمييــز ضــد املــرأة يف متــوز    
وعنـد وضـع    . جلان اجمللس املعنية بشؤون املرأة وتنمية الـشباب الختـاذ اإلجـراء الـالزم             /الشيوخ

. هذا التقرير مل تكن قد توفَّرت بعد معلومات رمسية عن اإلجراء الذي اختذتـه اهليئـة التـشريعية            
 -يونيـه  /بالتقرير وأُرسلت إليها ُنسخ منـه يف حزيـران  ومع ذلك، فقد مت إبالغ اهليئة التشريعية      

 .٢٠٠٨مارس / كما أُرسلت ُنسخ أخرى إىل رئاسات اللجان يف آذار٢٠٠٧يوليه /متوز
 .الدستور والتشريعات واألجهزة الوطنية للنهوض باملرأة

يرجى تقـدمي مزيـد مـن املعلومـات عمـا إذا كـان هنـاك إطـار زمـين للتعجيـل                      : القضية - ٢
ــة     بعمل ــوانني احمللي ــة يف الق ــصورة كامل ــة ب ــاج االتفاقي ــة إدم ــات   . ي ــدمي معلوم ــضاً تق ويرجــى أي

مــستكملة عــن حالــة مــشروع القــانون املــذكور آنفــاً وعــن أثــره املتوقــع علــى إدمــاج االتفاقيــة  
 .بصورة كاملة يف القوانني احمللية

 بعـد القـراءة األوىل      قانون إدماج االتفاقية يف القـوانني احملليـة مل يتحـرك كـثرياً             :الرد 
 عندما انتهت والية إدارة أوباساجنو بـدون سـن          ٢٠٠٧مايو  / أيار -أبريل  /يف اجمللس يف نيسان   

وقــد أعيــد تقــدمي مــشروع القــانون يف الوقــت احلاضــر إىل اهليئــة        . موافقــة الــرئيس /القــانون
 لــشؤون التــشريعية مــن جانــب حتــالف للمنظمــات النــسائية غــري احلكوميــة والــوزارة االحتاديــة  

ويرجـى  (ومبجرد تشكيل جلـان اجمللـس التـشريعية         . املرأة، بدعم من الشركاء من األمم املتحدة      
فمن املتوقع أن تستغرق القراءات األوىل إىل الثالثـة         ) ٢٠٠٨يوليه  /أن يكون ذلك يف هناية متوز     

 قبــل ٢٠٠٨ديــسمرب /واملوافقــة علــى مــشروع القــانون يف جملــس النــواب حــىت كــانون األول   
وقد يستغرق ذلك حىت الربع األول مـن عـام   . راء عملية القبول واملوافقة من جانب الرئيس     إج

٢٠٠٩. 
مؤلــف جتميعــي يــضم الدســتور والــنظم  ” يــشري التقريــر إىل منــشور بعنــوان  :القــضية - ٣

 واللوائح القانونيـة علـى املـستوى الـوطين ومـستوى الواليـات والقـوانني الفرعيـة الـصادرة عـن                    
ــة احلكومــات احمل ــوانني العرفي ــة والق ــسياسات واملمارســات واألحكــام    و لي ــة وال ــوانني الديني الق

، “٢٠٠٥ -بوضــع النــساء واألطفــال والــسارية يف نيجرييــا     الــصادرة عــن احملــاكم املتعلقــة    
وكذلك ما تالها من إنشاء جلنة معنية بإصالح القوانني التمييزية ضـد املـرأة وصـياغة مـشروع                  

ييز ضد املرأة يف نيجرييـا واملـسائل األخـرى ذات الـصلة لعـام      ال التمقانون عن إلغاء مجيع أشك 
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يرجى إيضاح طبيعة العالقة بني مشروع القـانون هـذا ومـشروع القـانون املـشار إليـه                  . ٢٠٠٦
ــسؤال  ــدابري متابعــة أخــرى اختــذت      .  أعــاله٢يف ال ــضا تقــدمي معلومــات عــن أي ت ويرجــى أي

 .استجابة للمنشور
 حماولــة إلدخــال االتفاقيــة بــشكل جزئــي يف ٢٠٠٦غــاء لعــام كــان قــانون اإلل :الرد 

القــوانني احملليــة مــن خــالل العمــل علــى وضــع هنايــة جلميــع املمارســات والــسياسات والقــوانني 
 وأثـرت   ٢٠٠٥وكان املنشور األول عبارة عن تقرير دراسة قوميـة أُجريـت يف عـام               . التمييزية

 .٢٠٠٦د املرأة يف نيجريا لعام على صياغة قانون إلغاء مجيع أشكال التمييز ض
 كـثرياً مبحتويـات الـسياسة    ٢٠٠٥ويف إطار تدابري املتابعة تأثر املؤلف التجميعـي لعـام        

 والــسياسة وخطــة العمــل الوطنيتــان  ٢٠٠٧اجلنــسانية الوطنيــة الــيت اعتمــدت مــؤخراً يف عــام   
 النـاتج النـهائي   وهاتان السياستان الوطنيتان تشكالن  . ٢٠٠٨ - ٢٠٠٧بشأن األطفال للفترة    

 .لتقرير الدراسة االستقصائية القومية املذكور أعاله
 يــشري التقريــر إىل عــدة مــشاريع قــوانني تــشمل املــشاريع املــشار إليهــا يف         :القــضية - ٤

 أعاله، باإلضافة إىل مشاريع القوانني اليت ما زالت قيد الدراسة علـى الـصعيد               ٣  و ٢السؤالني  
، اجلـزء   ٣انظـر املـادة      (٢٠٠٣مكافحة العنـف ضـد املـرأة لعـام          االحتادي، مثل مشروع قانون     

، و “مــشروع قــانون املــسائل اجلنــسانية وتكــافؤ الفــرص”، وعلــى صــعيد الواليــة مثــل )الثــاين
العنف املرتيل وما يتـصل بـه مـن         ”، ومشروع قانون    “مشروع قانون تعميم املنظور اجلنساين    ”

ى تقـدمي معلومـات مـستحدثة عـن حالـة مـشاريع             يرجـ ). ، اجلزء الثـاين   ٢انظر املادة   (“ مسائل
 .القوانني السابقة مبا يف ذلك اإلطار الزمين املتوقع العتمادها

 يف احلــصول علــى ٢٠٠٣مل يــنجح مــشروع قــانون العنــف ضــد املــرأة لعــام    :الرد 
موافقة اجمللـس ألن واليـة قيـادة جلنـة اجمللـس الـيت اهتمـت بـالنظر يف هـذا املـشروع كانـت قـد                           

وال يزال نفس التحالف املذكور يتابع النظر يف هـذا املـشروع يف             . ٢٠٠٣مايو  /يف أيار انتهت  
 .ظل القيادة احلالية للهيئة التشريعية

وقـد وافقــت اهليئتــان التـشريعيتان لــوالييت الغــوس وأوغـون علــى مــشروعي القــانونني     
ونأمـل أن  . ظ كـل منـهما     رهنـاً مبوافقـة حمـاف      ٢اخلاصني هباتني الواليتني املذكورتني حتت املادة       

ــة كــانون األول     ــذ يف هناي ــز التنفي ــشاريع حي ــع امل ــدخل مجي ــسمرب /ت ــع  . ٢٠٠٨دي وهتــدف مجي
 .مشاريع القوانني إىل إهناء املمارسات التمييزية ضد املرأة مبا يتماشى مع أحكام االتفاقية

. ت يرجــى وصــف آليــات التنــسيق القائمــة بــني املــستوى االحتــادي والواليــا :القــضية - ٥
ويرجى أيضاً اإلشارة إىل آليات الرصد والتقييم القائمـة علـى الـصعيد االحتـادي ملتابعـة التقـدُّم                   

 .احملرز لتنفيذ برامج النهوض باملرأة املذكورة يف التقرير
 ).موظفو الوزارة االحتادية لشؤون املرأة والسياسة اجلنسانية الوطنية( :الرد 
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 التعليم والقوالب النمطية
ويرجـى علـى    .  يرجى إيضاح الكيفية اليت جيري هبا تقييم أثر اجلهود املبذولـة           :يةالقض - ٦

ســبيل املثــال تقــدمي معلومــات عــن عــدد الفتيــات الــاليت اســتفدن مــن الــسياسة الوطنيــة بــشأن   
، والــيت اســتهدفت تــشجيع مــشاركة أكــرب للفتيــات يف العلــوم والتكنولوجيــا  )٢٠٠٤(التعلــيم 

 ).٣٥ص (
 :ارة إىل أثر اجلهود اليت جرت يف هذا الصدد على النحو التايلميكن اإلش :الرد 
 نظــرة خاطفــة علــى ملخــص جممــوع املتخــرجني بالدرجــة   ١يعطــي اجلــدول  ‘١’ 

. ٢٠٠٥ إىل عـام     ٢٠٠١اجلامعية إىل درجة الدكتورة حسب التخصـصات واجلـنس مـن عـام              
 .لوجياويوضح اجلدول مشاركة متزايدة تدرجيياً لإلناث يف العلوم والتكنو

 :١اجلدول 
جممــوع املتخــرجني احلاصــلني علــى الــشهادة اجلامعيــة ودبلــوم الدراســة العليــا ودرجــة          

 )٢٠٠٤/٢٠٠٥ - ٢٠٠٠/٢٠٠١(املاجستري ودرجة الدكتوراة 
 ٢٠٠٥‐٢٠٠٤ ٢٠٠٤‐٢٠٠٣ ٢٠٠٣‐٢٠٠٢ ٢٠٠٢‐٢٠٠١ ٢٠٠١‐٢٠٠٠ 

 إناث ذكور إناث ذكور إناث ذكور إناث ذكور إناث ذكور التخصصات
 ٣ ٢١٥ ٥ ٣١٥ ٥ ١١٦ ٧ ٧٧٧ ٦ ١٢٨٤٣ ٦٧٠ ٤ ٩٩٨ ٩ ٠٨٠ ٤ ٦٠٠ ١٠ ٢٤٧ دارة اإل

 ٢٨٤ ٦٩٠ ٩٨٧ ١ ٨٨٢ ١ ٠٧٣ ١ ٩٣٩ ٩٠٨ ٢ ٠٥٨ ٦٨٩ ١ ٥٥٨ الزراعة 
 ١ ٧٢٥ ٢ ١٠٤ ٣ ١٥٤ ٣ ٥٣٨ ٤ ٣١٠ ٤ ٤٣٣ ٣ ٤٠٣ ٤ ٢٤٢ ٢ ٧٧١ ٣ ٨٨٥ الفنون
 ٢ ٦٣٤ ٣ ٠٣١ ٤ ٤٠٥ ٣ ٩٥٨ ٤ ٧١٣ ٥ ٣١٣ ٤ ٧٨٣ ٥ ٥٧٥ ٥ ١٥٠ ٥ ٣٧٠ التعليم
 ١٨٨ ١ ٨٢٤ ٨١٩ ٤ ٩٨٩ ١ ٠٢٨ ٦ ١٩٩ ٨٣٢ ٥ ٦٦٥ ٦٣٧ ٥ ٢١٥ التكنولوجيا/اهلندسة

 ٣٩٧ ١ ١٠٥ ٤٨٧ ١ ٣٣٥ ٦٩٩ ١ ٤٨٨ ٤٦٤ ١ ٣٤٧ ٤٤٤ ١ ٣٤٣ العلوم البيئية
 ٦٣٨ ١ ٠٤٣ ١ ٦٤٤ ٢ ٢٣٣ ٢ ٧٩٧ ٣ ٠٩٩ ١ ٩٣٩ ٢ ٤٥٩ ١ ١٣٠ ١ ٧٩٧ القانون
 ٢٨٤ ٤٤٨ ٨٦٨ ١ ٧٧٦ ١ ٠٧٤ ١ ٨٢١ ٧٧٥ ١ ٨٩٠ ٦٠٥ ١ ٣١٦ الطب

 ١٧ ٢٥ ٢٧٧ ٤٣٣ ١٧٢ ٢٤٥ ١٥٤ ٣٤٠ ٨٦ ٢٦٩ الصيدلة
 ١ ٦١٠ ٥ ٠٩٢ ٢ ٩٧٨ ٥ ٣٧٥ ٤ ٥٩٣ ٦ ٧١٥ ٣ ٢٧٩ ٥ ٧٨١ ٣ ١٥٤ ٦ ٠٢٠ العلوم

 ٣ ١١٣ ٤ ١٧٠ ٥ ٢٦٩ ٨ ٨٥٣ ٦ ١٠٦٦٢ ٦٩٣ ٦ ١٢٢٠١ ٧٠٨ ٤ ٠٥٦ ٧ ٦٣٣ العلوم االجتماعية
 صفر ٢ ٢٢ ٥٧ ٣٠ ٦٧ ٢٢ ٤٦ ١٢ ٢٩ طب األسنان

 ١٣ ٤٨ ٣٢ ٨٦ ٦٤ ١٩٠ ٥٣ ١٥٢ ٢١ ٩٨ ب البيطريالط
 ٢١١ ٢٨٠ ٢٦٩ ٦٨١ ٤٩٧ ١ ١٥٢ ٥١٢ ١ ٢٧٨ ٤٢٣ ٨٣٢ ختصصات أخرى

١٤ ٢٥٣٢٩ ٢٦١٧٧ ٤٢٣٢٧ ٣٤٧٩٣ ٥٦٥٥٥ ٢٨٠٢٤ ٥٢٣٢٣ ٦٢١ ٢٣ ٧٧٨ ٤٥ ٦١٢ اجملموع
 ٣٩ ٥٠٦ ٦٩ ٣٠٠ ٩٠ ٥٧٩ ٨٠ ٩٤٤  ٦٩ ٣٩٠ اجملموع الكلي
 .٣٨، ص ٢٠٠٦اإلحصاءات االجتماعية يف نيجرييا، : لإلحصاءاتاملكتب الوطين  :املصدر

الـذي   (٢٠٠٦وفقاً ملا جاء يف تقرير استبيان املؤشرات الرئيـسية للرفـاه لعـام                ‘٢’ 
، توجـد أدلـة متزايـدة علـى ارتفـاع معـدالت اإلملـام بـالقراءة والكتابـة بـني                )أشري إليـه مـن قبـل      
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اللتحاق باملدارس األوَّلية واملدارس الثانوية يف كـل        البالغات والشابات، وارتفاع صايف معدل ا     
 .أحناء البلد
 سـنة   ١٥وتعريف اإلملام بالقراءة والكتابة لـدي الكبـار ينطبـق علـى البـالغني مـن سـن                    

ومت .  يف املائـة ٦٤,٢ومت تقدير هذا املعدل بنـسبة  . فأكثر ويستطيعون القراءة والكتابة بأي لغة    
عــن )  يف املائــة٧٨,٦(بــالقراءة والكتابــة يف املنــاطق احلــضرية  تــسجيل معــدالت أعلــى لإلملــام  

 ٥٥,٤ يف املائـة للـذكور و      ٧٣وتوضح التقديرات اجلنـسانية     ).  يف املائة  ٥٦,٩(املناطق الريفية   
ــة لإلنــاث ــة يف املنطقــة الــشمالية     . يف املائ ــالقراءة والكتاب وقــد مت تــسجيل أقــل معــدل لإلملــام ب

 يف  ٧٨,٥الغربيـة   / حني أن أعلى معدل ُسجل يف املنطقـة اجلنوبيـة          يف)  يف املائة  ٤٠,٧(الشرقية  
 .املائة

 ويــستطيعون القــراءة ٢٤-١٥ومعــدل اإلملــام بــالقراءة والكتابــة بــني الــشباب يف ســن  
ــة هــو    ــأي لغ ــة ب ــذكور  ٧٦,٥والكتاب ــة، وســجَّل ال ــة يف حــني ســجَّلت  ٨٠,٧ يف املائ  يف املائ

ت أعلــى مــن املعــدل الــوطين يف ثــالث منــاطق هــي   وكانــت املعــدال.  يف املائــة٧٢,٢اإلنــاث 
وعمومـاً ترتفـع معـدالت اإلملـام        . املنطقة اجلنوبية الغربيـة واجلنوبيـة الـشرقية واجلنوبيـة اجلنوبيـة           

 . بالقراءة والكتابية بني الشباب عنها بني اإلناث يف مجيع املستويات
ــة       ــدارس األوَّلي ــصايف لاللتحــاق بامل ــوطين ال ــغ املعــدل ال ــة٦٢,٤وبل وكانــت .  يف املائ

)  يف املائـة   ٨٢,٩(املعدالت أعلى من متوسط املعدل الوطين يف كل من املنطقة اجلنوبية الغربية             
والـشمالية الوسـطى    )  يف املائـة   ٧٧,٣(واجلنوبيـة اجلنوبيـة     )  يف املائـة   ٨٢,٤(واجلنوبية الـشرقية    

 يف ٦٤املـدارس األوَّليـة    املسجلني يف   ١١- ٦وبلغت نسبة الذكور يف سن      ).  يف املائة  ٧٣,٣(
 ). يف املائة٦٠,٤(املائة وهي أعلى من نسبة اإلناث 

أقـل بكـثري   )  يف املائـة ٤٣,٩(وكان املعدل الوطين الصايف لاللتحاق باملـدارس الثانويـة           
ويتـضح مـن جتزئـة األرقـام حـسب اجلـنس أن املعـدل               . من معدل االلتحاق باملدارس االبتدائيـة     

وكـان  .  يف املائة لإلنـاث ٤٦ يف املائة للذكور و   ٤٥,٩ارس الثانوية كان    الصايف لاللتحاق باملد  
ــة     ــاطق الريفي ــة يف املن ــدارس الثانوي ــة و٣٩,٨االلتحــاق بامل ــاطق  ٥٩,٨ يف املائ ــة يف املن  يف املائ

وبالنــسبة للمنــاطق كانــت األرقــام اخلاصــة باإلنــاث أعلــى يف املنطقــتني اجلنوبيــة  . احلــضرية
وتراوح املعدل الـصايف  . نوبية عن األرقام املناظرة يف املناطق األخرى  الشرقية واجلنوبية اجل  

 ٦٦ يف املائة يف املنطقـة الـشمالية الغربيـة إىل    ٢٢,٦اللتحاق اإلناث باملدارس الثانوية من    
 يف ٢٧,٤يف املائة يف املنطقة اجلنوبية الغربيـة، باملقارنـة بأرقـام الـذكور الـيت تراوحـت مـن              

 . يف املائة يف املنطقة اجلنوبية الغربية٦٦الشمالية الشرقية إىل املائة يف املنطقة 
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ــسنوات      ‘٣’  ــد بانتظــام يف ال ــيم تتزاي ــة لقطــاع التعل وظلــت املخصــصات احلكومي
ــع       ــيم يف مجيـ ــول إىل التعلـ ــادة فـــرص الوصـ ــادة إىل زيـ ــذه الزيـ ــرجم هـ ــرية؛ وتتـ اخلمـــس األخـ

م، وخاصـة اإلنـاث يف كـل أحنـاء          املستويات، وهو ما شـجع علـى االلتحـاق واسـتكمال التعلـي            
 أدناه عن املؤشر اجلنـساين يف بيانـات نيجرييـا باألرقـام لعـام              ٢ويتضح ذلك من اجلدول     . البلد

٢٠٠٦. 
 :٢اجلدول 

 املؤشر اجلنساين حسب القطاعات: نيجرييا باألرقام
 اإلناث الذكور نيجرييا القطاع
٦٨ ٢٩٣ ٧١٦٨٣ ٧٠٩ ٨٥٩ ١٤٠ ٠٠٣ ٥٤٢ السكان
 ٤,٥٠ ٧,٥٠ ٦,٠٠ )٪( على املرحلة الثالثة من التعليم احلاصلونالسكان 

 ٢٣,٢٠ ٢٧,٢٠ ٢٥,٥٠ )٪( على التعليم الثانوي ونالسكان احلاصل
 ١٦,٦٠ ٨٣,٤٠ ١٠٠,٠٠ )٪(توزيع اُألسر املعيشية حسب جنس رأس األسرة 

 ٢١,٠٦ ٧٨,٩٠ ١٠٠,٠٠ )٪(توزيع العاملني يف النشاط االقتصادي 
اللغــات /اإلنكليزيــة(بــالقراءة والكتابــة لــدى الكبــار معــدل اإلملــام 

 )٪) (النيجريية اٍألساسية
٥٦,٨٠ ٧٤,٦٠ ٦٥,٧٠ 

 ٩ ٩١٧ ١٢٤٩٨ ١٨٢ ٠٥٥ ٢٢ ٠٩٩ ٥٥٣ االلتحاق باملدارس االبتدائية
 ٣٠١ ١٧٩ ٢٩٣ ٦٣٧ ٥٩٤ ٨١٦ جمموع عدد مدرسي املدارس األوَّلية

 ٢ ٧٩٦ ٥١٥ ٣ ٤٥٩ ٠٠٧ ٦ ٢٥٥ ٥٢٢ االلتحاق باملدارس الثانوية
 ٥٥ ٢١٤ ١٠٠ ٣٤١ ١٥٥ ٥٥٥ جمموع عدد مدرسي املدارس الثانوية

 ١٢٧ ٨٦٤ ١٨٣ ٧١٧ ٣١١ ٥٨١ )العدد(التحاق الطلبة بالعلوم التطبيقية 
 ١٠٢ ٢١٩ ٩٤ ٨٢٠ ١٩٧ ٠٣٩ )العدد(التحاق الطلبة بكليات التعليم االحتادية 

 ٢٥٨ ٦٩٧ ٣٩٦ ١٥٩ ٦٥٤ ٨٥٦ )العدد(التحاق الطلبة باجلامعة 
 ٢٦ ٢٦٥ ٤٨ ٣٠٣ ٧٤ ٥٦٨ )العدد(الطلبة املتخرجون من العلوم التطبيقية 

الطلبــة املتخرجــون احلاصــلون علــى دبلــوم بعــد الــشهادة اجلامعيــة  
 )العدد(

٨٤٤ ١ ٩٣١ ٢ ٧٧٥ 

 ١٠ ٧١٥ ١٥ ٣٢٧ ٢٦ ٠٤٢ )العدد(جمموع املتخرجني احلاصلني على الشهادة اجلامعية 
 ٢ ٠٣٣ ٦ ٣٥٢ ٨ ٣٨٥ )العدد( على درجة املاجستري جمموع املتخرجني احلاصلني

 ٩٢ ٣٣٦ ٤٢٨ )العدد(جمموع املتخرجني احلاصلني على شهادة الدكتوراة 
 ٥٦ ٥٢١ ٥٦ ٥٠٥ ١١٣ ٠٢٦ توزيع أعضاء فيلق الشباب 

 ٢٩٤ ٠٩٢ ٣٠٤ ٦٥٩ ٥٩٨ ٧٥١ األعضاء املسجَّلون يف تسجيل املعلمني
 
ن أثر هذه األنشطة، فضال عـن الـربامج املدرجـة يف            يرجى تقدمي معلومات ع    :القضية - ٧

 بــشأن احلــد مــن األمنــاط االجتماعيــة والثقافيــة املؤذيــة والــسلبية والقــضاء عليهــا، ١-٣اإلطــار 
ــشويه األعــضاء التناســلية لإلنــاث   ال ــاك متابعــة    . ســيما ت ــضا ذكــر مــا إذا كانــت هن يرجــى أي

 .١-٣لألنشطة والربامج املذكورة يف اإلطار 
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 )موظفو الوزارة االحتادية للصحة والوزارة االحتادية لشؤون املرأة( :الرد 
 يرجــى اإلشــارة إىل مــا إذا كانــت املعــايري اللتحــاق مجيــع الفتيــات باملــدارس :القــضية - ٨

 .واستكمال دراستهن مطبقة والتقدُّم احملرز حنو بلوغ هذه الغايات
 تنطبـق   ٦د اخلاص بالقضية رقـم       حتت الر  ٢ و ١املعلومات الواردة يف اجلدولني     : الرد 

 .على هذه القضايا املثارة هنا أيضاً
 يرجــى وصـف تــأثري اخلطـوات الــيت اُختـذت واذكــر مـا إذا كانــت األهــداف     :القـضية  - ٩

 .املبتغاة قد حتققت
 عند كتابة هذا التقرير كان تقييم األثر وإحراز الغايات يف هـذا الـصدد ال يـزال                  :الرد 

 .التعليم االحتاديةجارياً برعاية وزارة 
يرجــى تقــدمي مزيــد مــن املعلومــات عــن التــدابري الــيت اختــذت لتــصحيح هــذا  : القــضية - ١٠

 مـن االتفاقيـة للتعجيـل       ٤ مـن املـادة      ١الوضع مبا يف ذلك التـدابري اخلاصـة املؤقتـة وفقـاً للفقـرة               
 .بزيادة عدد املدرسات على كافة املستويات

حيح الفجوة الواسعة بني عدد املدرسني واملدرسـات         تشمل التدابري املتخذة لتص    :الرد 
 :والتعجيل بزيادة عدد املدرسات على مجيع املستويات ما يلي

زيادة مطردة لالسـتثمارات احلكوميـة يف املرحلـة الثالثـة مـن التعلـيم لإلنـاث،                  ‘١’ 
وكانت ترمجة ذلـك هـي زيـادة فـرص الوصـول إىل كليـات التعلـيم وكليـات العلـوم التطبيقيـة                       
واجلامعات، وهو ما شجع على زيادة التحاق اإلناث واستكمال تعلـيمهن وتعيينـهن بالتـدريج            

 .كمدرسات يف كل أحناء االحتاد
 . أدناه ضآلة تغيُّر األمناط يف نيجرييا٤ و٣يوضح اجلدوالن  ‘٢’ 
 :٣اجلدول 

 ملخص وطين لاللتحاق باملدارس األوَّلية وعدد املدرسني
 ٢٠٠٥ ٢٠٠٤ ٢٠٠٣ ٢٠٠٢ ٢٠٠١ 

 ٥٠ ٧٤١ ٥٠ ٧٤١ ٥٩ ١٧٤ ٥١ ٨٧٠ ٤٩ ٣٠٦ جمموع املدارس
٢٠ ٩٥١ ٢٠٨١٨ ٠٣٧ ٢٥٤٨٠ ٧٧٢ ١٩٠٤٤ ٨٦١ ١٩٦٨١ ٢٦٣ ٥٣٤ جمموع أعداد امللتحقني 

١١ ٧١٢ ١١٤٧٩ ١٤١ ١٤٦١٤ ٤٣٣ ١١٧٦٤ ٠٧٠ ١٠٦١٠ ٨٠٥ ٧٢٢جمموع امللتحقني من الذكور
 ٩ ٢٣٩ ٣٣٩ ٨ ٨٩٥ ١١٨٦٦ ٣٣٨ ٢٨٠ ٨ ٧٩١ ٠٧٢ ٨ ٤٥٧ ٨١٢جمموع امللتحقني من اإلناث

 ٥٩٤ ١٩٢ ٥٩٩ ٢١٢ ٥٩١ ٠٤١ ٤٩١ ٧٥١ ٤٨٧ ٣٠٣ جمموع املدرسني
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 ٢٠٠٥ ٢٠٠٤ ٢٠٠٣ ٢٠٠٢ ٢٠٠١ 
 ٢٩٣ ٢٨٦ ٢٩٥ ١٢١ صفر صفر صفر جمموع املدرسني الذكور

 ٣٠٠ ٩٠٦ ٣٠٤ ٠٩١ صفر صفر صفر جمموع املدرسات
 ١٩٣ ٠٩٦ ١٩٣ ٠٩٦ ١٣٩ ٠٩٨ ١١٠ ٨٨٩ ٨٠ ٥١٥ جمموع حجرات الدراسة

 ٣٥ ٣٣ ٤٤ ٤٠ ٤٠ علمني إىل التالميذنسبة امل
 .١٩، ص ٢٠٠٣اإلحصاءات االجتماعية يف نيجرييا، : املكتب الوطين لإلحصاءات :املصدر

 
 :٤اجلدول 

 ملخص وطين لاللتحاق باملدارس الثانوية وعدد املدرسني
 ٢٠٠٥ ٢٠٠٤ ٢٠٠٣ ٢٠٠٢ ٢٠٠١ 

 ١١ ٠١٠ ١٠ ٩١٣ ٩ ٢٢١ ٨ ٣٠٥ ٦ ٣١٩ جمموع املدارس
 ٥ ٤٢٢ ٦١١ ٥ ٣٨٨ ٧٣٤ ٧ ١٧١ ٣٠٤ ٦ ٢٩٢ ١٦٤ ٥٢٨ ٣٨٤ امللتحقني جمموع 

 ٣ ٠٧٩ ٨٢٣ ٣ ٠٧٧ ٩١١ ١ ٠٦٣ ٤٧٥ ٣ ٧١٣ ٨٦٤ ٣ ٢٤١ ٥٦٦ جمموع امللتحقني الذكور
 ٢ ٣٤٢ ٧٧٩ ٢ ٣١٠ ٨٢٣ ٣ ١٠٧ ٨٢٩ ٢ ٥٧٨ ٣١٠ ٢ ٢٨٦ ٨١٨ جمموع امللتحقني اإلناث

 ١٥٦ ٦٣٥ ١٥٤ ٠٢١ ١٨٠ ٢٧٨ ١٦٣ ٣٤٨ ١٤٣ ٣١٥ جمموع املدرسني
 .٢٠، ص ٢٠٠٣اإلحصاءات االجتماعية يف نيجرييا، : املكتب الوطين لإلحصاءات :املصدر

 
 ٢٠٠٦يونيـه   /ويتضمَّن ملخص مصروفات الصندوق االستئماين للتعليم حىت حزيـران         

 مقـسَّمة إىل فئـات للمؤسـسات املختلفـة حـسب      ٢٠٠٥ حـىت عـام     ٢٠٠١معلومات منذ عام    
 الـصادر عـن     ٢٠٠٥رير اإلحـصاءات االجتماعيـة يف نيجرييـا لعـام           ويوضح تق . أنواع املشاريع 

 مت ٢٠٠١ويف عــام . املكتــب الــوطين لإلحــصاءات جممــوع املــصروفات للمؤســسات يف البلــد 
ــات،    ٢٨ ٤٣٤ ٧٤٦ ٠١٢,٠٠صــرف  ــيم األّويل يف الوالي ــة علــى مــدارس التعل ــرية نيجريي  ن

صيب أقـل عـدالً مـن املـصروفات         وحـصلت اجلامعـات علـى نـ       .  يف املائـة   ٧٧,٦٩وهو ما ميثِّل    
ومـع  .  يف املائـة ٥,٥٨ يف املائة يف حني أن املدارس الثانوية العاليـة حـصلت علـى              ٦,٣١بنسبة  

 .ذلك حصلت املشاريع اخلاصة على أقل رقم وهو صفر يف املائة
 مزيــداً مــن التحــسُّن يف مــصروفات األمــوال املخصَّــصة بنــسبة  ٢٠٠٥وأظهــرت ســنة  
واسـتمرت الوكـاالت املـشتركة بـني     . املائة كزيادة عن السنوات الـسابقة  يف ٤٢,٧٠مقدارها  

اجلامعات وغريهـا مـن الوكـاالت يف االحتفـاظ بـاملركز األول يف قائمـة أولويـات املـستفيدين،                    
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وجاءت مـدارس التعلـيم األوَّيل يف الواليـات واملـدارس           .  يف املائة  ٤٩,٨٢حيث حصلت على    
 يف املائـة علـى      ١١,٧٧ يف املائـة و    ١٢,٢١ثانيـة حيـث حـصلت علـى         الثانوية العليا يف املرتبة ال    

 . يف املائة٠,٠٥التوايل، يف حني حصلت املشاريع اخلاصة على أقل نسبة وهي 
ومن تقييم املبالغ املصروفة على خمصصات الـصندوق االسـتئماين للتعلـيم يف الـسنوات               

ــن      ــر م ــيَّن أن أكث ــرية  ٨٧اخلمــس املاضــية تب ــون ن ــرية٨٧ ٦٢٠ ١٦٠ ٤٧٦,٠٠( بلي ــد )  ن ق
ومن هـذا املبلـغ حـصلت مـدارس التعلـيم األّويل يف الواليـات               . ُصرفت على خمتلف املؤسسات   

 يف املائة يف حني أن الوكاالت املشتركة بـني اجلامعـات وغريهـا       ٣٥,١٠على أكرب مبلغ بنسبة     
. وايل يف املائــة علــى التــ١١,٤٣ يف املائــة و٢٨,٣٠مــن الوكــاالت واجلامعــات حــصلت علــى 

 . يف املائة٠,٦٨وحصلت املشاريع اخلاصة على أقل مبلغ بنسبة 
 العنف ضد املرأة

 .الوضع الذي آلت إليه حاالت العنف ضد املرأة: ٢-٣فيما يتعلق باجلدول  - ١١
يرجى تقدمي معلومات عن جهود مجع البيانات املبذولة على املـستوى الـوطين، وعلـى                :القضية

لق جبميع أشكال العنف ضد املرأة، مبـا يف ذلـك أي عمليـات مـسح                مستوى الواليات فيما يتع   
 .سكاين رمبا تكون قد أُجريت

أنـــشأت حكومـــة نيجرييـــا االحتاديـــة آليـــة تعـــرف باســـم املكتـــب الـــوطين        : الـــرد 
لإلحصاءات، وهو مسؤول عن مجع املعلومات اإلحصائية املتصلة باحلالـة االقتـصادية وأحـوال              

ويـدخل يف ذلـك املوضـوعات       . ليلها وتفسريها ونشرها وتوزيعهـا    شعب نيجرييا وتنظيمها وحت   
ــى الدراســات          ــز عل ــسكان وتركِّ ــني ال ــرأة ب ــف ضــد امل ــسانية والعن ــصلة باملوضــوعات اجلن املت

وينــسق املكتــب تطــوير وإدارة اإلحــصاءات الرمسيــة جلميــع      . االستقــصائية الوطنيــة املنتظمــة  
ــاالت علـــى املـــستوى اال  ــوزارات واإلدارات والوكـ ــاالت اإلحـــصائية لـــدى  الـ ــادي والوكـ حتـ

 . حكومات الواليات وجمالس احلكم احمللي
 أجرى مكتب اإلحصاءات الوطين دراسـة استقـصائية بـشأن اسـتبيان             ٢٠٠٦ويف عام    

املؤشرات الرئيسية للرفاه لوضع مؤشرات للرفاه يف كل أحناء البلـد بـني الـسكان علـى الـصعيد           
وتنـصب إحـدى االسـتنتاجات الرئيـسية هلـذا االسـتبيان            الوطين وصـعيدي املنـاطق والواليـات،        

فقـد  . على معدل انتشار تشويه األعضاء التناسلية لإلناث كشكل من أشكال العنف اجلنـساين            
واألمـر  .  يف املائـة يف نيجرييـا      ٣٢,٦أظهرت االستنتاجات أن معدل انتشار هـذا التـشويه يبلـغ            

عـن املنـاطق الريفيـة    )  يف املائـة   ٤٠(طق احلـضرية    املدهش أن هذا املعـدل يـزداد ارتفاعـاً يف املنـا           
وكــان املعـــدل أيـــضاً أكثــر ارتفاعـــاً يف الواليــات اجلنوبيـــة عنـــه يف    . يف البلـــد)  يف املائــة ٢٩(

ويف حــني ســجلت املنــاطق اجلنوبيــة اجلنوبيــة واجلنوبيــة الغربيــة واجلنوبيــة   . الواليــات الــشمالية
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 يف املائـة علـى التـوايل، سـجَّلت          ٥٨,٣ املائـة و    يف ٦٥ يف املائـة و    ٤٦,٧الشرقية معدالت تبلـغ     
 يف املائــة ٢ يف املائــة و١٤,٥املنــاطق الــشمالية الوســطى والــشمالية الغربيــة والــشمالية الــشرقية 

 . يف املائة على التوايل١,٧و
ومــع ذلــك فــإن عــدم تكــرار الدراســات االستقــصائية كــان مــصدراً للثغــرات يف إدارة  

أكتـوبر  /ومـن هنـا كـان قـرار احلكومـة يف تـشرين األول             . يف نيجرييـا  النظام اإلحصائي الـوطين     
 بإنشاء مصرف وطين للبيانات اجلنسانية حتـت إشـراف املركـز الـوطين لتنميـة املـرأة يف                   ٢٠٠٧

ومت تنـصيب   . أبوجا، وهو مركز شبه حكـومي حتـت إشـراف الـوزارة االحتاديـة لـشؤون املـرأة                 
 وهــي تقــوم حاليــاً برســم اســتراتيجيات  ٢٠٠٧ية يف اللجنــة التقنيــة ملــصرف البيانــات اجلنــسان 

بشأن جتميع وإدارة البيانات املتصلة بكل اجلوانب اجلنسانية، مبا يف ذلك العنـف ضـد املـرأة يف                  
 نــشرت الــوزارة االحتاديــة لــشؤون املــرأة أيــضاً كتــاب اإلحــصاءات  ٢٠٠٧ويف عــام . نيجرييــا

 .اجلنسانية يف نيجرييا ألول مرة
رجــى اإلشــارة إىل مــا إذا كانــت احلكومــة تعتــزم اعتمــاد خطــة شــاملة أو    ي: القــضية - ١٢

 .استراتيجية شاملة ملكافحة مجيع أشكال العنف ضد النساء والفتيات
نعـــم، لقـــد اعتمـــدت احلكومـــة فعـــالً سياســـة جنـــسانية وطنيـــة وإطـــار عمـــل : الـــرد 

كافحــة مجيــع  للعمــل علــى م٢٠٠٧مــايو /اســتراتيجي يتــسمان بالــشمول واالســتجابة يف أيــار
وكــان ذلــك باإلضــافة إىل  . أشــكال العنــف ضــد النــساء واألطفــال يف نيجرييــا يف مجلــة أمــور  

 .٢٠٠٧السياسة وخطة العمل الوطنيتني بشأن األطفال لعام 
 االجتار باملرأة واستغالهلا يف الدعارة

ر يرجى تقدمي معلومات عن كيفيـة رصـد تنفيـذ قـانون الوكالـة الوطنيـة حلظـ               : القضية - ١٣
 .االجتار باألشخاص

وضع جملس الوكالة األدوات والنماذج والطرائـق املالئمـة لتـسهيل اسـتعراض         :الرد 
 :وهتدف االستراتيجيات إىل ما يلي. األداء السنوي

ــدى         )أ(  ــب منت ــن جان ــة م ــن الوكال ــدَّم م ــسنوي املق ــر ال ــة اســتعراض التقري كفال
 أصحاب املصلحة ووزارة العدل اإلشرافية؛

ــسهي )ب(  ــر      ت ــيم األداء وأث ــة لتقي ــدل االحتادي ــع وزارة الع ــة م ــشاورات املنتظم ل امل
األنشطة والتقدُّم احملرز صـوب غايـات وأهـداف الـسياسة واالمتثـال ملتطلبـات الـسياسة العامـة                   

 .وكذلك التأكد من مستويات استعمال الوكالة للموارد بكفاءة وحكمة
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ت الـيت جـرى التحقيـق فيهـا         يرجى تقدمي معلومات عن عـدد احلـاال        :القضية ‘٢’ 
 .وعدد حاالت املقاضاة الناجحة وفقاً هلذا القانون واألحكام اليت صدرت ضد مرتكبيها

ــرة بــني عــام   :الرد  ــسان٢٠٠٣يف الفت ــغ عــدد احلــاالت الــيت   ٢٠٠٨أبريــل / وني  بل
، ومـن هـذا   )من حـاالت االجتـار الـداخلي واخلـارجي علـى الـسواء      ( حالة  ٧٥عاجلتها الوكالة   

 حالـة  ٢٠ حالة وتقدميها إىل احملاكم وأسفرت عن جنـاح اإلدانـة يف           ٢٣موع مت التحقيق يف     اجمل
وكانــت .  ســنوات١٠وتراوحــت أحكــام احلــبس املفروضــة بــني ســنة و. يف كــل أحنــاء االحتــاد

وال . األحكــام بفتــرات احلــبس املنخفــضة قــد صــدرت يف حــاالت حمــاوالت ارتكــاب اجلــرائم 
ومت إطــالق ســراح بــضعة  . تلــف احملــاكم العليــا يف أحنــاء الــبالد  قــضية أمــام خم٤١تــزال هنــاك 

احملكمـة العليـا    (ففي قضية احملامي العـام لالحتـاد ضـد حـسنية إبـراهيم وأنـور                . أشخاص آخرين 
ــة كــانو   ــصادر يف  -لوالي ــضحية يف    ) ٢٠٠٥-٦- ٢٧ احلكــم ال ــع ال ــهمان ببي ــن املت ــثالً أدي م

وبعـد اإلدانـة صـدر احلكـم عليهمـا بالـسجن ملـدة        اململكة العربيـة الـسعودية ألغـراض الـدعارة          
 .ثالث سنوات وسنتني على التوايل بدون خيار دفع غرامة

. احملكمـة العليـا لواليـة إيـدو    (ويف قضية احملامي العام لالحتاد ضد السيدة سارا أوكويـا       
ُحكــم علــى املتهمــة بالــسجن ملــدة ثــالث ســنوات        ) ٢٠٠٤-١١- ١٩احلكــم الــصادر يف   

شاقة بــسبب احملاولــة األوىل لبيــع ضــحيتها إىل إســبانيا ولكــن الــضحية وصــلت يف  باألشــغال الــ
 .النهاية إىل مجهورية كوتونو ألغراض الدعارة
 مشاركة املرأة يف احلياة السياسية والعامة

 ما هي التدابري اليت اختذهتا احلكومة لزيادة عـدد النـساء يف املناصـب الـيت يـتم                   :القضية - ١٤
 أو بالتعيني وخاصة يف اجلمعية الوطنية على مـستوى احلكومـات احملليـة، مـع         شغلها باالنتخاب 

 ؟٢٥ و٢٣ من االتفاقية والتوصيتني العامتني للجنة رقم ٤ من املادة ١مراعاة الفقرة 
ــن     :الرد  ــرة م ــتراتيجية يف الفت ــدابري اس ــسان٢٠٠٦اختــذت ت ــل / إىل ني  ٢٠٠٨أبري

 :التدرجيي يف احلاالت التاليةوتشمل إعالنات السياسة العامة واإلعمال 
 يف املائــة للعمــل ٣٥التنفيــذ التــدرجيي إلعــالن الــسياسة العامــة اخلــاص بنــسبة  )أ( 

اإلجيــايب لــصاحل املــرأة مــن أجــل ســد الفجــوة اجلنــسانية يف الوظــائف الــيت ُتــشَغل باالنتخــاب      
 .٢٠١٥والتعيني معاً على مجيع املستويات حبلول عام 

 ٢٠٠٧جلنــسانية الوطنيــة وقيــام رئــيس اجلمهوريــة يف عــام  اعتمــاد الــسياسة ا )ب( 
بإعالهنا مع حتديد أهداف وغايـات حمـدَّدة وإطـار للرصـد مـن أجـل متابعـة اإلعمـال التـدرجيي                      

 .إلعالن السياسة املذكور أعاله
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، رغــم أن ذلــك مل ٢٠٠٧يونيــه /انتخــاب أول رئيــسة للمجلــس يف حزيــران  )ج( 
 .يةيدم طويالً بسبب األزمة السياس

زيادة عدد النـساء املعيَّنـات يف الوظـائف الرئيـسية مثـل رئاسـة اخلدمـة املدنيـة                    )د( 
النقل ورئاسة وكاالت مثل الوكالة الوطنيـة لألغذيـة وإدارة          /والبيئة والصحة والتعليم والطريان   

ــصلة األخــرى        ــة حلظــر االجتــار باألشــخاص واجلــرائم املت ــة الوطني ــة املخــدرات والوكال ومراقب
 . املشاريع العامة للجنة الوطنية حلقوق اإلنسان واللجنة الوطنية لشؤون الالجئني، إخلومكتب 

ما هي النتائـــج اليت أسفر عنها املؤمتر الوطين لإلصالح الـسياسي املـذكور يف               :القضية - ١٥
  من االتفاقية؟ يرجى اإلشـارة     ٧ من اجلزء الثاين، وماذا كان أثره على تنفيذ املادة           ٢-٧الفرع  

ــة الــيت أخــذ هبــا املــؤمتر املــذكور آنفــا علــى تنفيــذ توصــيات صــاحبات املــصلحة يف       إىل الكيفي
 .االعتبار

-٢٠٠٦أثَّر تقرير املؤمتر الدسـتوري علـى عمليـة اإلصـالح الدسـتوري عـام                  :الرد 
وقـد  .  رغم إجهاضه بسبب األزمة السياسية بني الـسلطة التنفيذيـة والـسلطة التـشريعية              ٢٠٠٧

تراتيجية تعمـيم توصـيات صـاحبات املـصلحة يف التقريـر النـهائي الـذي أثـر علـى                    مت بصورة اسـ   
ومـن هنـا ال ميكـن تقيـيم األثـر أو التبليـغ عنـه                . اإلصالح الدسـتوري الـذي تعـرِّض لإلجهـاض        

وجيــــدر باملالحظــــة أن اإلدارة احلاليــــة قــــد بثــــت احليــــاة يف اإلصــــالحات الدســــتورية . اآلن
ــانون األول  ــذ كـ ــة منـ ــسمرب /واالنتخابيـ ــانون   ٢٠٠٧ديـ ــول كـ ــها حبلـ ــهاء منـ ــل يف االنتـ  وتأمـ

 .٢٠٠٨ديسمرب /األول
 العمالة والفقر للمرأة الريفية

يرجى تقدمي معلومات عن اآلليات املتاحة ملواجهة التفرقـة يف مكـان العمـل،               :القضية - ١٦
 بـنعم  وإن كانت اإلجابـة . ويرجى أيضا اإلشارة إىل ما إذا جرى التصدي هلذه التفرقة من قبل          

 فماذا حدث يف مثل هذه احلاالت؟
باإلضافة إىل خمتلـف احملـاكم املختـصة يف أحنـاء االحتـاد توجـد اللجنـة الوطنيـة                     :الرد 

 واللجنـة الوطنيـة حلقـوق اإلنـسان يف نيجرييـا الـيت              ١٩٧٥العامة للـشكاوى الـيت أُنـشئت منـذ          
يـز يف أمـاكن العمـل يف مجلـة           لتشكالن آليتان تكميليتان ملواجهة التمي     ١٩٩٦أُنشئت منذ عام    

 .أمور
ومل تكن املعلومات متوفرة عند كتابـة هـذا التقريـر بـشأن احلـاالت الـيت مت االعتـراض                     

 .عليها أو نتائجها



CEDAW/C/NGA/Q/6/Add.1
 

14 08-35656 
 

يرجــى تقــدمي معلومــات إحــصائية حديثــة موزعــة حــسب اجلــنس وتــبني          :القــضية - ١٧
يف القوة العاملـة يف القطـاعني العـام         االجتاهات الطويلة األمد املتعلقة باملشاركة اإلمجالية للمرأة        

يرجى أيضا تقدمي معلومات عن الفجوة يف األجور بـني املـرأة والرجـل يف القطـاعني                  . واخلاص
اخلــاص والعــام وإيــضاح مــا إذا كــان هنــاك قــانون يــنص علــى األجــر املتــساوي لقــاء العمــل       

 .املتساوي أو الذي له قيمة متساوية ووسائل إنفاذ هذا القانون
ــة حــسب اجلــنس، انظــر اجلــداول        :دالر  ــة املوزَّع ــق باإلحــصاءات احلديث ــا يتعل فيم

 .واألشكال أدناه
ووفقــاً ألحــدث املعلومــات اإلحــصائية الــيت نــشرها املكتــب الــوطين لإلحــصاءات عــن  

استبيان املؤشرات الرئيسية للرفـاه، يـؤثر التقـسيم اجلنـساين للعمـل والوصـول املتمـايز جنـسانياً                   
 .لى تنمية اجلنسنيإىل املوارد ع

 أدناه عـن النتـائج الرئيـسية للدراسـة االستقـصائية أن هنـاك احنيـازاً                 ٥ويوضح اجلدول    
 يف ٥٧,٩(إذ كان يشتغل عدد أكـرب مـن اإلنـاث      . جنسانياً حسب نوع النشاط املولِّد للدخل     

ويتــضح مــن املــشاركة يف ).  يف املائــة٤٢,١(يف أنــشطة تــدخني الــسمك عــن الــذكور  ) املائــة
 يف املائــة للعــاملني ٢٥ يف املائــة تقريبــاً مقابــل ٥٧أنــشطة جتهيــز األغذيــة تقــدُّم اإلنــاث بنــسبة  

 سـنة أعلـى   ٤٤-٣٠وكان معدل مشاركة اإلناث من اجملموعة العمرية        . املناظرين من الذكور  
يف حني كانت اجملموعة العمرية صاحبة املعدل األعلى يف حالة الـذكور هـي              )  يف املائة  ٦٣,٥(

 ). يف املائة٥٣( سنة فأكثر ٦٠سن من 
 :٥اجلدول 

 النسبة املئوية لتوزيع املشاركني يف أنشطة توليد الدخل حسب السن واجلنس 
 ٢٩‐١٥ سنة١٤‐٥  

 سنة
٤٤‐٣٠ 

 سنة
٥٠‐٤٥ 

 سنة
 سنة ٦٠

 فأكثر
 اجملموع

 ٥٧,٩ ٤٧,٠ ٥٨,٩ ٦٣,٥ ٥٨,٨ ٤٨,٣ اإلناث تدخني السمك
 ٤٢,١ ٥٣,٠ ٤١,١ ٣٦,٥ ٤١,٢ ٥١,٧ الذكور 
 ١٠٠,٠ ١٠٠,٠ ١٠٠,٠ ١٠٠,٠ ١٠٠,٠ ١٠٠,٠ اجملموع 

 ٧٤,٧ ٦١,٥ ٧٥,٢ ٨٤,٦ ٧٥,١ ٥٨,٣ اإلناث جتهيز األغذية
 ٢٥,٣ ٣٨,٥ ٢٤,٨ ١٥,٤ ٢٤,٩ ٤١,٧ الذكور 
 ١٠٠,٠ ١٠٠,٠ ١٠٠,٠ ١٠٠,٠ ١٠٠,٠ ١٠٠,٠ اجملموع 

 ٥٥,٦ ٤٦,٤ ٤٣,٦ ٦٣,٤ ٦٢,٤ ٤٣,٢ اإلناث صناعة الصابون
 ٤٤,٤ ٥٣,٦ ٥٦,٤ ٣٦,٦ ٣٧,٦ ٥٦,٨ الذكور 
 ١٠٠,٠ ١٠٠,٠ ١٠٠,٠ ١٠٠,٠ ١٠٠,٠ ١٠٠,٠ اجملموع 

 ٣٧,٣ ٢٦,٨ ٣٦,٣ ٣٦,٦ ٤١,٤ ٣٩,٠ اإلناث زراعة احملاصيل
 ٦٢,٧ ٧٣,٢ ٦٣,٧ ٦١,٤ ٥٨,٦ ٦١,٠ الذكور 
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 ٢٩‐١٥ سنة١٤‐٥  
 سنة

٤٤‐٣٠ 
 سنة

٥٠‐٤٥ 
 سنة

 سنة ٦٠
 فأكثر

 اجملموع

 ١٠٠,٠ ١٠٠,٠ ١٠٠,٠ ١٠٠,٠ ١٠٠,٠ ١٠٠,٠ اجملموع 
 ٣١,٢ ٢٣,١ ٢٩,٤ ٣٢,٩ ٣٣,٤ ٣٥,٥ اإلناث صيد األمساك

 ٦٨,٨ ٧٦,٩ ٧٠,٦ ٦٧,١ ٦٦,٦ ٦٤,٥ الذكور 
 ١٠٠,٠ ١٠٠,٠ ١٠٠,٠ ١٠٠,٠ ١٠٠,٠ ١٠٠,٠ اجملموع 

 ٦٦,٥ ٣٠,٢ ٥١,٩ ٦٨,٩ ٧٥,١ ٥٦,٣ اإلناث احلياكة
 ٣٣,٥ ٦٩,٨ ٤٨,١ ٣١,١ ٢٤,٩ ٤٣,٧ الذكور 
 ١٠٠,٠ ١٠٠,٠ ١٠٠,٠ ١٠٠,٠ ١٠٠,٠ ١٠٠,٠ اجملموع 

 ٦٥,٨ ٦٢,٥ ٦٦,٧ ٦٧,٠ ٦٦,٨ ٥٦,٠ اإلناث التجارة
 ٣٤,٢ ٣٧,٥ ٣٣,٣ ٣٣,٠ ٣٣,٢ ٤٤,٠ الذكور 
 ١٠٠,٠ ١٠٠,٠ ١٠٠,٠ ١٠٠,٠ ١٠٠,٠ ١٠٠,٠ اجملموع 

 ٤٠,٧ ٢٩,٧ ٢٧,٨ ٣٤,٢ ٤٦,٢ ٤٧,٦ اإلناث أنشطة أخرى
 ٥٩,٣ ٧٠,٣ ٧٢,٢ ٦٥,٨ ٥٣,٨ ٥٢,٤ الذكور 
 ١٠٠,٠ ١٠٠,٠ ١٠٠,٠ ١٠٠,٠ ١٠٠,٠ ١٠٠,٠ اجملموع 

اءات، الدراسة االستقـصائية السـتبيان املؤشـرات الرئيـسية للرفـاه، نيجرييـا،              املكتب الوطين لإلحص   :املصدر
 .٢١٣ص 

 
وكمــا جــاء يف أحــدث مــصدرين للبيانــات نــشرمها املكتــب الــوطين لإلحــصاءات عــن  

 وتقريــر اإلحــصاءات ٢٠٠٦الدراســة االستقــصائية الــسريعة عــن توليــد العمالــة الوطنيــة لعــام   
 ميكـن أن يكــون مجهـور العمالـة يف املؤسـسات احلكوميــة     ٢٠٠٥االجتماعيـة يف نيجرييـا لعـام    

وشبه احلكومية واخلاصة وغريها من املؤسسات العاملة يف أنشطة مثل الزراعـة وصـيد األمسـاك                
إمـا  . وخدمات الـصناعة التحويليـة واإلدارة العامـة والتعلـيم والـصحة واخلدمـة االجتماعيـة إخل                

 . مدفوعة أو عمالة ذاتيةعمال منتظمة أو عمالة عارضة أو عمالة غري
  ١٨-٢انظر اجلدول : ملحوظة 

 )٢٠٠٦ الدراسة االستقصائية السريعة عن توليد العمالة الوطنية لعام - ٤٤انظر ص (
 النــسبة املئويــة لتوزيــع مجهــور العــاملني حــسب مركــز العمــل  ٣-٥ويوضــح اجلــدول  

ملنـتظم والعامـل العـارض     ويشمل مركز العمـل هنـا العامـل ا        . ٢٠٠٥واجلنس والنشاط يف سنة     
وســجَّلت الزراعــة أعلــى نــسبة مــن العــاملني   . والعامــل بــدون أجــر والعامــل حلــساهبم اخلــاص  

 يف املائـة، وكانـت النـسبة املنـاظرة بـني اإلنـاث       ٦٥,٨الذكور يف فئة العمال بدون أجر بنـسبة   
 صـاحبة  وكانـت العمالـة الذاتيـة    .  يف املائـة   ٤٨,٧هي األخرى أعلى النسب حيث وصلت إىل        

 يف املائة حتـت الزراعـة يف حـني كانـت اإلنـاث العـامالت           ٥٤,٢أعلى نسبة أيضاً حيث بلغت      
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وعلـى العكـس مـن    .  يف املائة يف فئة نشاط اجلملـة والتجزئـة      ٤٥,٨حلساهبن هي األعلى بنسبة     
ذلك أظهرت أنشطة مثل العمل يف جماالت الكهرباء والغاز وامليـاه واخلـدمات املاليـة والتعـدين         

العقارات واإلدارة العامة أقل نسبة من العاملني يف فئة العمال العارضني والعمـال بـدون أجـر                 و
 . والعمال العاملني حلساهبم اخلاص حيث بلغت صفر يف املائة يف كل منها

وباملثل فإن النسبة املئوية لتوزيع العاملني حسب صاحب العمـل واجلـنس والنـشاط يف             
ومـن بـني أصـحاب العمـل الـذين يعمـل لـديهم مجهـور                . أ٤-٥ تتضح يف اجلدول     ٢٠٠٥عام  

األســـر /احلكومـــة واملكاتـــب احلكوميـــة واألعمـــال اخلاصـــة واألشـــخاص اخلاّصـــون(العـــاملني 
 يف املائة مـن خـالل       ٤٩,١٠كان القطاع اخلاص صاحب أكرب عمالة للذكور بنسبة         ) املعيشية

طـاع اخلـاص، وكـان أصـحاب العمـل          وتـأيت اإلدارة احلكوميـة بعـد الق       . جتارة اجلملة والتجزئة  
األسـر املعيـشية اخلاصـة    /الكبار اآلخرون هم املؤسسات شـبه احلكوميـة واألشـخاص اخلاّصـون           

 يف املائــة مــن العــاملني مــن اإلنــاث يف جتــارة اجلملــة والتجزئــة علــى ٣٥,٨٠حيــث اســتخدموا 
 يف املائـة مـن      ٣٥,٣األسـر املعيـشية اخلاصـة أيـضاً بتـشغيل           /وقام األشـخاص اخلاّصـون    . التوايل

 . خالل الذكور العاملني يف جتاريت اجلملة والتجزئة
ــة   ــواع (ملحوظــ ــداول األنــ ــداول ٦٠، ص ٢-٥جــ  ٦١أ، ص ٤-٥ إىل ٣-٥، اجلــ

 )كتاب اإلحصاءات االجتماعية) ٦٢ ص ٥,٥واجلداول 
: وباإلضافة إىل ذلك، وكمـا جـاء يف أحـدث منـشورات جلنـة التخطـيط الـوطين وهـو                    

، زادت قــوة العمــل بنــسبة  ٢٠٠٦يوليــه / متــوز-أبريــل /ء االقتــصادي، نيــساناســتعراض األدا
 يف املائـة    ٢,٢ويعين ذلـك أنـه مت توليـد عمالـة صـافية بنـسبة               . ١٩٩٩ يف املائة منذ عام      ١٥,٨

 يف املائـة يف عـام       ١٨واخنفضت البطالة من ذروهتا الـيت بلغـت         . ٢٠٠٥ و ١٩٩٩يف الفترة بني    
 يف املائــة عــن املــستوى ١,٧؛ وكــان ذلــك أقــل بنــسبة  ٢٠٠٥  يف املائــة يف١٠,٨ إىل ٢٠٠٠

النـوع جنـد أن البطالـة       /وفيمـا يتعلـق بـاجلنس     . ١٩٩٩ يف املائة يف عـام       ١٢,٥األّويل الذي بلغ    
 . أدناه٨آخذة يف االخنفاض السريع لدى الذكور عنها لدى اإلناث كما يتضح يف اجلدول 

 :٨اجلدول 
 ٢٠٠٥-١٩٩٩: معدل البطالة حسب اجلنسني

 ٢٠٠٥ ٢٠٠٤ ٢٠٠٣ ٢٠٠٢ ٢٠٠١ ٢٠٠٠ ١٩٩٩ اجلنس
 ٥٤ ٥٤ ٥٣ ٥١,٢٣ ٥١ ٥٠ ٤٧ )باملاليني(قوة العمل 

 ٤٨ ٤٨ ٤٧ ٤٥ ٤٤ ٤١,١٠ ٤١ )باملاليني(العمالة 
٪١٠,٣٧٪١٠,٤٠٪١٥,١٠ ٪١١٪٥٤,٨٠٪٥٢,٩٠٪٥٣,٦٠ الذكور
٪١٤,٦٥٪١٤,٧٠٪١٤,٧٠٪١٤,٢٠٪٤٥,٢٠٪٤٧,١٠٪٤٦,٤٠ اإلناث
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يف وقت كتابة هذا التقرير مل تكن املعلومـات الرمسيـة متـوفرة عـن الفجـوة يف         :دالر 
 .األجور بني اجلنسني يف كال قطاعي االقتصاد

 ٢من الفـصل    ) ٣ (١٧يفرض القسم   : توضيح بشأن القانون اجلاري وإنفاذه     :الرد 
 وتطبيـق املبـدأ   من دستور نيجرييا التزاماً على مجيع مـستويات وأفـرع احلكومـة بكفالـة احتـرام          

. القيمـة املتـساوية   /التوجيهي يف سياسة احلكومـة بـشأن األجـر املتـساوي عـن العمـل املتـساوي                
وتتمتع احملاكم يف نيجرييا حبرية اعتناق تفسري هادف ألحكام الفصل الثاين غري القابلـة للتقـدمي                

تمييــز يف أي إىل القــضاء عنــد تنفيــذ أو اختــاذ قــرارات تنطــوي علــى مــسائل املــساواة وعــدم ال   
 .موضوع تشمله االتفاقية أو أي معاهدة ملزمة قانوناً لنيجرييا

يرجى تقـدمي معلومـات تـشمل أي تـدابري قائمـة لـدعم النـساء الـاليت ميارسـن                 :القضية - ١٨
 .األعمال احلرة، وأي تدابري جتاه تعزيز الضمان االجتماعي هلذه الفئة من العامالت

تـرد معلومـات إحـصائية كافيـة        :  القطاع غري الرمسـي    املعلومات عن النساء يف    :الرد 
 .١٧حتت الرد على البند 

وباإلضافة إىل مـا سـبق أظهـرت االسـتنتاجات الرئيـسية السـتبيان املؤشـرات الرئيـسية                   
 : الصادرة عن مكتب اإلحصاءات الوطين، املذكورة أعاله، ما يلي٢٠٠٦للرفاه لعام 

 ةاحلصول على التسهيالت االئتماني ‘١’ 
وعدم تـوفر احلـصول علـى       . يرتبط احلصول على أي موارد بالقدرة على تقدمي ضمان         

األرض مثالً يقلَِّل فرص احلصول على التسهيالت االئتمانية وغري ذلك من املدخالت املطلوبـة              
ويوضح التوزيع حسب اجلنسني على خمتلف اجملموعـات العمريـة أن أعلـى            . لألنشطة اإلنتاجية 

ــى  ــة    فرصــة للحــصول عل ــة العمري ــدي اجملموع ــات كانــت ل اجلــدول ( ســنة ٤٠-٣٠ االئتمان
 ومـا  ٦٠ومـع ذلـك يتـضح مـن إحـدى الـسمات البـارزة أن الـذكور يف سـن              ). ٩اإلحصائي  

 يف ٨,٩توفَّرت هلم فـرص أعلـى يف احلـصول علـى االئتمانـات مقابـل             )  يف املائة  ١٦,٩(فوقها  
 .املائة فقط من اإلناث يف نفس اجملموعة العمرية

 .٢٢٢ - ٢٢١ ص -ب ٤-١٠أ و٤-١٠اجلداول : ملحوظة 
 )ب٩أ و٩أصبحا اجلدولني اجلديدين ( 
 احلصول على املوارد وامللكية ‘٢’ 
أ أن أكرب قدر من فـرص احلـصول علـى التـسهيالت     ١٠يتضح من اجلدول اإلحصائي      

ل وعدم ملكية األصـو   . وملكية األصول مقسَّمة حسب العمر والنوع كان من نصيب الذكور         
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يعوق يف كل احلاالت إمكانية احلصول على املدخالت الزراعيـة؛ فخـدمات اإلرشـاد الزراعـي                
وكمــا يتــضح مــن اجلــدول . وتــسهيالت التخــزين وغــري ذلــك مــن التــسهيالت كلــها مترابطــة 

ب كانت اجملموعة العمريـة األصـغر يف اجلنـسني تتمتـع بإمكانيـة احلـصول علـى                 ١٠اإلحصائي  
 .ثناء ملكية األرض وملكية مرتلكثري من التسهيالت باست

وتظهر فرص احلصول على التـسهيالت وخاصـة ملكيـة األرض سـيطرة الـذكور علـى         
ومع ذلك فإن ملكية األرض واملرتل توضـح تباينـاً واسـعاً            . هذه الفرص يف كل الفئات الفرعية     

حـسب اجلنــسني حيــث أعلــن عــدد مــن الــذكور يعــادل مخــسة أضــعاف عــدد النــساء حيــازهتم  
 يف ١٥ مـن الـذكور يف ملكيـة األرض؛ و   ٨٤,٢ يف املائـة مـن اإلنـاث مقابـل       ١٥,٨(كات  ممتل

وميكـن تفـسري هـذه النتـائج        ).  يف املائة من الذكور يف ملكيـة مـرتل         ٨٥املائة من اإلناث مقابل     
ــة األرض          ــث تكــون ملكي ــثرية حي ــة ك ــات إثني ــدي يف جمموع ــذكور التقلي ــتناداً إىل حــق ال اس

قليدياً؛ وكانـت فـرص وصـول النـساء تعتمـد يف معظمهـا علـى صـلتهم                  واملنازل حق للذكور ت   
 . بالرجال
 ٥ - ٢٢٤ ص - ب ٥-١٠ أ و٥-١٠اجلدوالن : ملحوظة 
 ) ب١٠ أ و١٠أصبحا اجلدولني اجلديدين ( 
التــدابري القائمــة لــدعم النــساء الــاليت ميارســن األعمــال احلــرة وتــدابري تعزيــز      :الرد 

 :الضمان االجتماعي تشمل ما يلي
بلغ الـتمكني االقتـصادي واالجتمـاعي للمـرأة النيجرييـة مراحـل خمتلفـة، وقـد                  ‘١’ 

ختطت وزارة شؤون املرأة املرحلة األوىل، أي مرحلة الدعوة، ودخلت اآلن مرحلة العمل الـيت              
تنطوي على خمتلف آليات التمويـل للنمـو االقتـصادي للمـرأة، مثـل خمطـط ائتمانـات القـروض                    

ة وصـندوق متكـني املـرأة اقتـصادياً وصـندوق النـهوض باملـشاريع التجاريـة                 الصغرية جـداً للمـرأ    
 .للمرأة، إخل

 صندوق متكني املرأة اقتصادياً

 بعد توقيـع مـذكرة   ٢٠٠٥بدأت إدارة شؤون املرأة تنفيذ هذا الربنامج اجلديد يف عام   
 الربنــامج هــو والغــرض مــن. تفــاهم بــني الــوزارة واملــصرف الزراعــي للتنميــة التعاونيــة والريفيــة

إنشاء مرفق متويل خاص لتعاونيات املرأة الريفية علـى مـستوى القواعـد الـشعبية مبـا يـؤّدي إىل                    
ختفــيض القيــود الــيت تواجههــا اجلمعيــات التعاونيــة النــسائية صــغرية احلجــم يف احلــصول علــى     

 .قروض من البنوك وغريها من املؤسسات املالية
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 قامـت الـوزيرة املـوقرة    ٢٠٠٥عاملي للمرأة يف عـام  ويف إطار أنشطة االحتفال باليوم ال    
 مليــون نــرية لكــل شــيك علــى مثــاين ٦بتوزيــع شــيكات لــصندوق متثيــل املــرأة اقتــصادياً بقيمــة 

 إيبـوم وباوشـي   -أدمـاوا وأكـوا   : واليات مـن الواليـات اإلثـنيت عـشرة األوىل املـستفيدة وهـي            
ات األربع األخـرى الـيت مل حتـصل بعـد           وكانت الوالي . وكانو وكادونا وكوارا وأوندو وبالتو    

 .ريفر وإيبوين وأوغون-على الشيكات اخلاصة هبا أنامربا وكروس
ومع ذلك قررت الوزارة أن تفتح الباب أمام كل الواليات األخرى للـدخول يف هـذا                 

 .املخطط حسب أسبقية طلب الدخول ووفقاً للمعايري السارية
إىل أن يكون قرضاً دائـراً ينتـشر يف هنايـة األمـر             ويهدف صندوق متكني املرأة اقتصادياً       

 .بني اجلمعيات التعاونية النسائية يف خمتلف أجزاء البلد ويساهم يف التمكني االقتصادي للمرأة
 النتائج

انطلق صندوق متكني املرأة اقتصادياً بنجاح يف مثاين واليات وحفـز حمـافظي الواليـات            
 . يف تكاليف الصندوقاملستفيدة على تقدمي مسامهات مناظرة

صــندوق النــهوض باملــشاريع التجاريــة للمــرأة هــو مبــادرة قامــت هبــا الــوزارة   ‘٢’ 
االحتادية لشؤون املرأة والتنميـة االجتماعيـة خاصـة بتعزيـز القواعـد املاليـة للنـساء العـامالت يف                  

يـات الـصغرية   املشاريع احلرة يف كل أحناء االحتاد إذا كانـت لـديهن إمكانيـة االنتقـال مـن العمل                
 .جداً إىل العمليات الصغرية أو املتوسطة أو الكبرية

والربنامج، وهو أداة تدخُّل للتمكني االقتصادي تراعي املنظور اجلنـساين، ميثِّـل متابعـة               
ــوزارة وكانــت ملحقــة بــصندوق متكــني املــرأة اقتــصادياً،       ــادرة مــشاهبة ســابقة قامــت هبــا ال ملب

ومـع ذلـك   . عي للجمعيات التعاونية للمرأة يف املنـاطق الريفيـة  وتتألف من مرفق لالئتمان اجلما  
خيتلف صـندوق النـهوض باملـشاريع التجاريـة للمـرأة عـن صـندوق متكـني املـرأة اقتـصادياً ألنـه                       

وباإلضــافة إىل ذلــك فــإن . يــستهدف املــرأة يف األعمــال احلــرة يف كــل جــزء مــن أجــزاء البلــد  
ــدورة التجاريــ    ــة ال ــصندوق يهــدف إىل متابع ــتقين، إخل،    ال ــايل أو ال ــدعم امل ــدمي ال ة للعمــالء لتق

 .املطلوب لنمو تنمية األعمال التجارية وحتسني أدائها
وتعمــل الــوزارة يف شــراكة مــع بنــك الــصناعة احملــدود وُوضــَعت إجــراءات القــروض     

مبوجب الصندوق هبدف سد الفجوة اجلنسانية يف قطاع التمويـل االئتمـاين مـن خـالل ختفيـف       
املصرفية التقليدية املتشددة للحصول على القروض، وهـي اإلجـراءات الـيت جعلـت      اإلجراءات  

 .النساء ُمَهّمشات يف ذلك القطاع
 :وعموماً بدأت الوزارة هذا الصندوق بنية إجناز األهداف التالية 
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توسيع جهود الوزارة يف تقدمي قـروض ميـسَّرة إىل آحـاد النـساء العـامالت يف             ‘١’  
رض التمكني االقتصادي وذلـك بإنـشاء نافـذة متويـل خاصـة            األعمال احلرة بغ  
 هلؤالء النساء؛

تنشيط العامالت يف األعمال احلرة إلصالح هنجهـن يف التعامـل مـع املـشاريع                ‘٢’  
 التجارية بتزويدهن بالدعم الكامل لصياغة املشاريع ومنوها؛

ب املـصلحة  زيادة االهتمـام لـدى صـانعي الـسياسات واجملتمـع املـدين وأصـحا          ‘٣’  
اآلخرين باالستثمار يف املرأة باعتبارها أداة موثوقة لتقليل الفقر وزيادة سـرعة            

 .النمو االقتصادي الوطين
وســوف تــستطيع املــستفيدات مــن القــروض احلــصول علــى تــسهيالت قــصرية األجــل    

مبـا يف ذلـك فتـرة       (شـهراً   ) أربعـة وعـشرون    (٢٤حبيث يكون احلد األقصى ألجل القـرض هـو          
 ).ري يتم حتديدها وفقا لطبيعة املشروعتأخ

 يف املائـة مـن   ١٠وسيكون من املتوقع من املشاركني تقـدمي مـسامهات رأمساليـة بنـسبة           
جمموع مبلغ القرض الذي يتم املوافقة عليه للمشروع التجاري املعـين، وميكـن أن يكـون ذلـك            

 .يف شكل نقد أو معدات أو هياكل ثابتة
.  يف املائة سنوياً شـاملة الرسـوم األخـرى   ١٠لفائدة بنسبة وسيتم حساب معدل سعر ا     

وتــشمل األنــواع األخــرى مــن التــسهيالت تــوفري املعــدات والتــدريب وبنــاء القــدرات وإنــشاء  
 .شبكة معلومات وأسواق إخل

 ٢٠٠وهتدف الوزارة وشركاؤها يف الصندوق إىل زيـادة املبـالغ املـصروفة سـنوياً عـن                   
 امـرأة يف الــسنتني القـادمتني مــع توقُّـع تقليــل الفقـر النــسائي يف     ١ ٠٠٠مليـون نـريه لتــصل إىل   

 . سنوات١٠ يف املائة يف ٣٠نيجرييا بنسبة 
وباإلضافة إىل ذلك تعتمد الوزارة على الدعم من مجيع جمموعـات وأصـحاب املـصاحل         

 .وخاصة تعاون املستفيدين من الصندوق من أجل منو الصندوق واستدامته
ع أن تظهر مؤسسة مرجعية للتعجيل بالتمكني االقتـصادي للمـرأة وختفـيض           ومن املتوقّ   

 .صور الفقر الوطين بعد االستمرار والنجاح يف تنفيذ أعمال الصندوق
وهـل  . يرجى وصف أثر هذه السياسة علـى مـشاركة املـرأة يف سـوق العمـل               : القضية - ١٩ 

نـساء يف القطـاع احلكـومي ويف        تطبق أحكام هذه السياسة بشكل متساو فيما يتعلق بتـشغيل ال          
 القطاع اخلاص؟

عند كتابة هذا التقرير مل تتوافر معلومات عن تأثري سياسة املساواة بـني اجلنـسني علـى                  :الرد
 .مشاركة املرأة يف سوق العمل
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 .وبالفعل تنطبق أحكام السياسة بقدر متساو على القطاعني العام واخلاص  
أي االســتراتيجية (يــة رصــد تنفيــذ هــذه الــسياسات   يرجــى اإلشــارة إىل كيف:القــضية - ٢٠

الوطنيـــة للـــتمكني والتنميـــة يف اجملـــال االقتـــصادي واســـتراتيجية الـــتمكني والتنميـــة يف اجملـــال   
ــال       ــة يف اجملـ ــتمكني والتنميـ ــة للـ ــتراتيجية احملليـ ــات واالسـ ــستوى األولويـ ــى مـ ــصادي علـ االقتـ

ضاً اإلشـارة إىل كيفيـة رصـد تنفيـذ          ، وكيف تساهم يف تنفيـذ االتفاقيـة؟ يرجـى أيـ           )االقتصادي
 هذه السياسات لصاحل املرأة؟

الــسياسات اخلاصــة باالســتراتيجية الوطنيــة للــتمكني والتنميــة يف اجملــال االقتــصادي         :الرد
واســتراتيجية الــتمكني والتنميــة يف اجملــال االقتــصادي علــى مــستوى األولويــات واالســتراتيجية  

ل االقتـصادي هـي سياسـات مواتيـة بـصورة واضـحة للمنظـور            احمللية للـتمكني والتنميـة يف اجملـا       
ــا لتخفيــف خمتلــف القيــود علــى      اجلنــساين وتــستجيب الحتياجــات املــرأة بتأكيــد دعــم نيجريي

وُتكَــرِّس الــسياسات صــراحة االســتراتيجيات التاليــة الــيت هتــدف إىل ترمجــة   . عمليتــها اإلمنائيــة
 :أحكام االتفاقية إىل إجراءات عملية

ري األدوات وتنفيـــذ التـــدخالت للتغلّـــب علـــى االســـتبعاد االقتـــصادي      تـــوف ‘١’  
 واالجتماعي والسياسي للمجموعات الضعيفة مبا فيها النساء والفتيات؛

 ١١اجلدول   
  املستهَدفة حلماية اجملموعات الضعيفةاألدوات
  والتدخالتاألدوات اجملموعة

كة يف صـنع القـرارات وخـدمات اإلرشـاد الزراعـي؛ والبـذور              احلصول علـى االئتمانـات واألرض؛ واملـشار        فقراء الريف
 .احملسَّنة واملدخالت وأدوات الزراعة؛ وتعزيز املخططات التقليدية للتدبري االقتصادي والوفورات والتأمني

ك خمططات األشغال العمومية كثيفة العمالـة، وتـوفري اإلسـكان وامليـاه واإلصـحاح بتكلفـة معقولـة؛ وامـتال                    فقراء احلضر
 .املهارات وتنمية األعمال احلرة؛ والوصول إىل االئتمانات؛ والزماالت وتعليم الكبار

يف مجيع الربامج؛ والتعليم، مبا يف ذلك تعلـيم  )  يف املائة على األقل٣٠لزيادة متثيل املرأة إىل     (العمل اإلجيايب    النساء
 .حة األمهات واألطفالالكبار؛ واملنح الدراسية؛ واحلصول على االئتمانات واألرض؛ وص

تنمية األعمـال احلـرة التعليميـة؛ وامـتالك املهـارات؛ واحلـصول علـى االئتمـان؛ والوقايـة مـن فـريوس نقـص                         الشباب
 .اإليدز وغريه من األمراض املنقولة عن طريق االتصال اجلنسي ومكافحتها/املناعة البشرية

ــضاء األحــداث؛ والتع    األطفال ــال؛ وإدارة ق ــان األطف ــام      برمل ــة األيت ــات ورعاي ــيم البن ــع؛ وتعل ــيم األساســي للجمي ل
للوقايـة مـن أمـراض الطفولـة        ) اإليـدز /األطفال املتأثرون بفـريوس نقـص املناعـة البـشرية         (واألطفال الضعفاء   

 .وعالجها
 .املياه؛ والتنمية الريفية؛ والكهرباء؛ واملدارس؛ واملرافق الصحية؛ واالتصاالتاجملتمعات الريفية

إرشـاد  : دليل استراتيجية التمكني والتنمية يف اجملال االقتصادي علـى مـستوى األولويـات             :دراملص  
 .٢٠٠٥إطاري للتخطيط اإلمنائي، جلنة التخطيط الوطين، 
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الوصــول إىل العدالــة، والنظــام االجتمــاعي /اإلنــصاف واملــساواة أمــام القــانون ‘٢’  
 والرفاه؛

 شاركة املرأة يف مجيع جوانب احلياة الوطنية؛توفري املوارد الكافية لتعزيز م ‘٣’  
 متكني مجيع النساء اقتصادياً؛ ‘٤’  
تثبيط وتقليل السلطة األبوية؛ وغريها من املمارسات الثقافيـة الـيت تعمـل ضـد         ‘٥’  

 حتديد وتفعيل هوية املرأة؛
 ؛ إخل)التعليم والصحة وامتالك املهارات(تنمية رأس املال البشري  ‘٦’  
 ٥التقييم الـداخلي الـذي يـدخل يف صـلب اخلطـوة             /باإلضافة إىل إطار الرصد    :الرد  

ــة اجلديــدة للفتــرة      ٢٠٠٧-٢٠٠٦مــن الــسياسات أعــاله، تتــضّمن الــسياسة اجلنــسانية الوطني
الصادرة عن الوزارة االحتادية لشؤون املرأة إطاراً للرصد ومؤشرات لكفالة اسـتفادة املـرأة مـن                

 :وتشمل ما يلي. تنفيذها
 رصد املدخالت واملوارد املستعملة لتوفري أي خدمة؛ ‘١’  
 رصد النواتج ومستوى املوارد املقّدمة؛ ‘٢’  
تقييم اآلثـار والفوائـد الـيت حتـصل عليهـا املـرأة مـن اخلدمـة مـن ناحيـة حتـسني                        ‘٣’  

 املعيشة والرفاه؛
شاورات كفالــة املــشاركة العامــة يف رصــد امليزانيــة ومــشاركة اجلمهــور يف املــ  ‘٤’  

 .واالتصال وحتديد عالمات القياس إخل
لكفالة استفادة املرأة الريفيـة علـى حنـو          ما هي اخلطوات اليت اختذهتا احلكومة        :القضية - ٢١

كامل من مجيع االستراتيجيات املناسبة اخلاصة بالتنمية الريفية، مبـا يف ذلـك االسـتراتيجيات يف           
ية، واملــشاركة يف صــنع القــرار؟ ومــا هــي التــدابري  جمــاالت التعلــيم والــصحة والتنميــة االقتــصاد 

 القائمة لتعزيز وصول املرأة الريفية إىل العدالة واملعلومات والتكنولوجيات احلديثة واألراضي؟
من بني اخلطوات اليت تتخذها احلكومـة لكفالـة اسـتفادة املـرأة الريفيـة متامـاً مـن مجيـع                      :الرد

 :ريفية ما يلياالستراتيجيات ذات الصلة بالتنمية ال
ــي لألهــداف    ‘١’   ــدرجيي والعمل ــذ الت ــة  ٦-٥ و ٣-١التنفي  مــن األهــداف اإلمنائي

ويوضِّح تقرير أداء نيجرييا املتصل باألهداف اإلمنائيـة لأللفيـة أن بيئـة          . لأللفية
السياسة احلالية أو جماالت التركيز للـرئيس يـارادوا يف جـدول أعمـال النقـاط                

ملواصلة تنفيذ الربامج املؤيـدة للفقـراء هبـدف تقليـل           السبع قاعدة سياسية قوية     
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ــول    ــر واجلــوع حبل ــة    ٢٠١٥الفق ــشري؛ وتطــوير البني ــال الب ــة رأس امل ؛ وتنمي
األساســية املاديــة؛ وحتــسني احلكــم واألمــن والوصــول إىل العدالــة؛ وتعزيــز        

االقتــصادي والــسياسي -املــساواة بــني اجلنــسني وحتقيــق الــتمكني االجتمــاعي 
. ٢٠١٥ني صحة األمومة وكفالة االستدامة البيئيـة حبلـول عـام            للمرأة؛ وحتس 

وهــذه اخلطــوات الــيت تــدعو للثنــاء أثــارت بعــض اآلمــال الحتمــال حتقيــق         
الغايات اخلاصة باألهـداف اإلمنائيـة لأللفيـة علـى النحـو املوّضـح يف               /األهداف
 . أدناه عن املؤشرات الرئيسية للرفاه يف نيجرييا١٢اجلدول 

 ١٢اجلدول   
 املؤشرات الرئيسية للرفاه يف نيجرييا
 التغيُّر ٢٠٠٥ ١٩٩٩ املؤشرات

 العمر املتوقع ‘١’ ١,٦ ٥٧,٩١ ٥٦,٢٧ )بالسنوات(الذكور 
 ١,٥ ٥٦,٣٥ ٥٤,٨٥ )بالسنوات(اإلناث 

 ١,٠- ٤,٤ ٥,٤ )٪(اإليدز /معدل انتشار فريوس نقص املناعة البشرية ‘٢’
 ٢١٨ ٣٧٤ ١٥٦ )باآلالف(إحصاءات اإلسكان  ‘٣’

 ٪٢٢٢٣,٤ ٠٩٩ ١٧٥٣٣ ٩٠٧ ٠١٠ املدارس األّولية التحاق الطلبة باملدارس
 ٪٦٢,٧ ٦ ٢٥٥ ٥٢٢ ٣ ٨٤٤ ٥٨٥ املدارس الثانوية

’٤‘ 
 

 ٪١٤٩ ٧٧٩ ٢٥٣ ٣١٢ ٣٤٤ اجلامعة
 ٥,٣٧ ٦٢,٣٧ ٥٧,٠٠ اإلملام بالقراءة والكتابة لدى الكبار ‘٥’

 العمالة
 باملاليني

 القوى العاملة ‘٦’ ٧,٤٠ ٤٨,٣٩ ٤٠,٩٩

 البطالة
٪ 

٢,٠ ١٢,٧٩ ١٤,٨٠٪ 

 .٤، ص ٢٠٠٦يوليه / متوز-أبريل /استعراض األداء االقتصادي، نيسان: جلنة التخطيط الوطين :املصدر

 
 علـى إطـار اسـتراتيجي       ٢٠٠٧تنص السياسة اجلنسانية الوطنية اجلديـدة لعـام          :الرد  

 العدالـة واملعلومـات، إخل، علـى النحـو املوضـح يف          وتدابري رصد لتعزيز وصول املرأة الريفية إىل      
 . أدناه١٣اجلدول 

جــدول األعمــال ”اســتراتيجيات حتقيــق أهــداف وغايــات الــسياسة العامــة إىل مبــدأ   وتــستند  
، اليت تتوخى اإلنصاف واملـساواة بـني اجلنـسني باعتبـاره مفيـداً ال لألفـراد وحـسب،                   “املزدوج

 إلنتـاج نظـام يتـسم بالكفـاءة والفعاليـة علـى الـصعيدين          ولكنـه جـوهري أيـضاً     ) املرأة والرجل (
وتعتــرف الــسياسة اجلنــسانية بالطــابع الــشامل للقــضايا ). التنظيمــي(والــصغري ) الــوطين(الكــبري 
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اجلنسانية ولـذلك سـيتم تنفيـذها مـن خـالل سـبع اسـتراتيجيات متكاملـة علـى النحـو املوّضـح                       
 .أدناه

 ١٣اجلدول  
 يضة ونتائج السياسة العامةاستراتيجيات التنفيذ العر

 النتائج املتوقَّعة االستراتيجيات

 تعميم االهتمامات اجلنسانية يف كل القطاعات وعلى مجيع املستويات السياسة العامة والشراكات واإلصالح الربناجمي

 الرجـل يف الثقافـة    زيادة املعارف واملواقف واملمارسات اجلنـسانية ومـشاركة        املعلومات واالتصال وإعادة صياغة القيم
 اجلنسانية اإلجيابية

اخلــربة التقنيــة واألدوات املالئمــة والــصكوك الالزمــة للتنميــة املــستدامة الــيت    بناء القدرات وتطوير املهارات
 تراعي املنظور اجلنساين

 العدالة اجلنسانية وضمان حقوق اإلنسان التشريعات ومحاية حقوق اإلنسان

تعزيز إنتاجية مجيع املواطنني ووضع سياسة تـستجيب لالعتبـارات اجلنـسانية             ساءلة املاليةاإلصالحات االقتصادية وامل
 وحتقيق الكفاءة يف امليزانية عرب كل القطاعات

 بيانات ومؤشرات موثوقة ومفّصلة حسب اجلنس البيانات البحثية والتخطيط املستند إىل الرباهني

 .جلنسانية وقياس التقّدمالتتبع الفّعال للمساواة ا الرصد والتقييم

 .٢٣. ، ص٢٠٠٧السياسة اجلنسانية الوطنية،  :املصدر

  :الصحة
 مـا هـي التـدابري الـيت اُتخـذت لتخفـيض معـدالت الوفيـات النفاسـية املرتفعـة                     :القضية - ٢٢

وملعاجلة الفروق داخل البلد وكذلك بني املنـاطق الريفيـة واحلـضرية؟ يرجـى وصـف اخلطـوات                  
ليت يعتزم اختاذها لزيادة عدد مرافق الرعاية الصحية األولية وزيادة القدرة علـى             اليت اختذت أو ا   

 الوصول إليها، ال سيما يف املناطق الريفية؟
 :التدابري املتخذة لتقليل معدل الوفيات النفاسية واحلروق تشمل ما يلي :الرد  
 علـى يـد    واسـتمرارها ٢٠٠٥قام الرئيس بإعالن حالة طوارئ قوميـة يف عـام       ‘١’  

الصحة وخاصـة حتـسني الـصحة       (اإلدارة احلالية مع تطوير رأس املال البشري        
باعتبار ذلك ميداناً من ميادين تركيز برنامج النقـاط الـسبع للـرئيس             ) النفاسية
 .ياردوا
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زيادة خمصصات امليزانية لقطاع الـصحة يف مجيـع مـستويات احلكومـة لكفالـة                ‘٢’  
ألّوليــة، وزيــادة عــدد القــوى العاملــة يف جمــال كفايــة مرافــق الرعايــة الــصحية ا

 الصحة يف املناطق الريفية واحلضرية معاً؛
منفّـذي الـسياسة    /محلة مناصرة نشطة ومشاورات نشطة مع صـانعي الـسياسة          ‘٣’  

علــى صــعيدي حكومــات الواليــات واحلكومــات احملليــة، أطلقتــها الــوزارة        
 ؛٢٠٠٥االحتادية لشؤون املرأة منذ عام 

لة توعية مجاهريية مـستدامة يف كـل أحنـاء الـبالد عـن احملـدِّدات االجتماعيـة             مح ‘٤’  
الثقافية ملعدل الوفيات النفاسية وقد بدأهتا الوزارة االحتادية لشؤون املـرأة منـذ     

 ؛٢٠٠٦عام 
 :وفيما يلي النتائج اإلجيابية اليت حتققت اليوم نتيجة اجلهود املذكورة أعاله ‘٥’  

ــدد حكو  )أ( ــادة عـ ــار     زيـ ــشاريع إطـ ــعت مـ ــيت وضـ ــات الـ ــات الواليـ مـ
  حكومة؛١٥سياسي بشأن حتسني صحة األمهات إىل /قانوين

اســتكمال اخلــط األساســي ملؤشــرات الــصحة النفاســية يف كــل أحنــاء   )ب(
ــام   ــد لع ــة   ٢٠٠٨-٢٠٠٧البل ــة لأللفي ــل مــن األهــداف اإلمنائي  بتموي

لعامـة  بنجاح، وهو يستند إىل املعرفة ويتحرك علـى أسـاس الـسياسة ا            
وجيـري يف الوقـت احلاضـر    . ويتجه يف تركيزه إىل اإلجراءات العمليـة   

االسـتنتاجات وسـيكون التقريـر النـهائي جـاهزاً حبلـول            /حتليل النتـائج  
ــانون األول ــسمرب /كـ ــدى   ٢٠٠٨ديـ ــران ومنتـ ــتعراض األقـ ــد اسـ  بعـ

 .أصحاب املصلحة إلثبات صحته يف ورشة عمل
ــة الــصحية   تــشمل اخلطــوات املتخــذة أو املخط  :الرد   ــادة عــدد مرافــق الرعاي طــة لزي

 :األّولية وإمكانية الوصول إليها يف املناطق الريفية ما يلي
يف الــسنوات اخلمــس املاضــية قــّدمت احلكومــة االحتاديــة األمــوال ســنوياً لبنــاء  ‘١’  

 مركـزاً   ١٢١ و   ٢٠٠١ مركز يف عـام      ٢٠٠مراكز رعاية أّولية منوذجية منها      
واملراكــز النموذجيــة اجلديــدة . ٢٠٠٥اً يف عــام  مركــز٦١ و ٢٠٠٤يف عــام 

وسـيكون  . ستكون مبثابة قمة املرافق الصحية ومراكز اإلحالـة داخـل األحيـاء           
مــن املنتظــر منــها أن تنــسق مجيــع اخلــدمات الــصحية داخــل احلــي واإلشــراف  

ــي     ــه أو داخــل اجملتمــع احملل ــق ذات ــا ســواء يف املرف وســتكون إدارة هــذه  . عليه
على يد اجملتمعات احمللية املعنية وسوف تشدِّد علـى اخلـدمات           املراكز الصحية   
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وتشارك اجملتمعات بنشاط ابتداًء مـن مرحلـة بنـاء املراكـز الـصحية،              . اجملتمعية
ويتم تسليم املراكز إىل جمتمعات تنميـة األحيـاء لكفالـة امللكيـة واالشـتراك يف                

 .إدارة اخلدمات
مات الــصحية املــستدامة باملــشاركة وهــدف نظــام صــحة احلــي وحتــسني وكفالــة اخلــد   

 .الكاملة والنشطة من جانب األفراد على مستوى القواعد الشعبية
 :فيما يلي أهداف وغايات نظام صحة احلي  
تشجيع املشاركة اجملتمعية الكاملة والنشطة على مـستوى القواعـد اجلماهرييـة      - ١  

ــة الــصحية األوّ     ــذ خــدمات الرعاي ــة  مــن أجــل ضــمان اســتدامة تنفي ــة بفعالي لي
 .وكفاءة يف احلي

 .حتسني الوصول إىل الرعاية الصحية اجليدة وكفالة املساواة - ٢  
 .تعزيز املبادرات احمللية وتشجيع أنشطة ختفيف حدة الفقر يف احلي - ٣  
ــد         - ٤   ــستوى القواع ــى م ــة عل ــصحية األّولي ــة ال ــسياسي والرعاي ــزام ال ــز االلت تعزي

 .اجلماهريية، أي يف احلّي
تقليــل معــدالت املــرض والوفــاة وخاصــة بــني النــساء يف ســن احلمــل وأطفــال   - ٥  

 .حتت سن اخلامسة
ويــتم رســم احتياجــات اخلدمــة الــصحية يف احلــي إىل القــوى العاملــة حبيــث ميكــن أن      

فعلـى صـعيد اجملتمـع احمللـي يـشكِّل العـاملون            . تتحملها مناطق احلكم احمللـي واجملتمعـات احملليـة        
 من القابالت التقليديات وعمال الـصحة القـرويني وصـغار عمـال اإلرشـاد الـصحي                 اجملتمعيون

اجملتمعــي قــوة العمــل يف حــني أن مقــّدمي الرعايــة علــى صــعيد املرفــق يتــشكلون مــن مــوظفي    
ــيني وصــغار عمــال اإلرشــاد        ــصحي اجملتمع ــابالت وعمــال اإلرشــاد ال ــيني والق ــصحة اجملتمع ال

 .الصحي اجملتمعيني
 :ات الصحية لألمهات واألطفال يف نظام صحة احلي هيوأهداف اخلدم  

 معرفة أماكن احلوامل يف احلي وتوفري خدمات الرعاية السابقة للوالدة هلن • 
 إعداد املرأة لتغذية الطفل باالقتصار على الرضاعة • 
 تعيني النساء الالئي يواجهن أي خطر وإحالتهن إىل األماكن املالئمة • 
 خلاصة باملخاض والوضع واخلدمات الالحقة للوالدة يف اجملتمعتوفري اخلدمات ا • 
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 حتصني احلوامل واألطفال حتت سن اخلامسة • 
 توفري اإلدارة املالئمة حلاالت أمراض األطفال الشائعة على أساس أوامر دائمة • 
 تعيني عالمات اخلطر لسوء الصحة وتقدمي املشورة بشأن اإلحالة يف الوقت املناسب • 
 .فز الرجال والنساء على استعمال خدمات ختطيط األسرةح • 

 :وفيما يلي الفرص اليت يتيحها النظام الصحي يف األحياء  
للتنميـة االجتماعيـة االقتـصادية وختفيـف الفقـر بقـوة دافعـة مـن اجملتمـع                   القدرة احملليـة   - ١ 

 .احمللي
يـد وهـو يـؤدي إىل        االسـتثمار يف الـصحة جانـب اقتـصادي ج          :االستثمار يف الـصحة    - ٢ 

 .االقتصادي-زيادة اإلنتاجية والتقّدم االجتماعي
 ملكيـة اجملتمـع احمللـي وزيـادة مـشاركة القطـاع اخلـاص يف                :إصالح القطاع الـصحي    - ٣ 

ــصحة ــات اجملتمــع املــدين؛       : ال ــري احلكوميــة ومنظم ــة واملنظمــات غ الوكــاالت الدولي
دة منــها واملــساءلة عنــها؛ والرعايــة  مركزيــة اإلدارة؛ كفــاءة تعبئــة املــوارد واالســتفا  ال

 .املتساوية واجليدة
 .مع أصحاب املصلحة يف الرعاية الصحية األولية التعاون الفعَّال - ٤ 
صــول إىل مرافــق الــصحة األساســية    وقــد حــدث تعزيــز هائــل يف فــرص الو     ‘٢’  

والرعاية الصحية األساسية نظراً للزيادة الكبرية يف مراكز الرعايـة الـصحية يف             
كما زاد عدد القـوى العاملـة الـصحية وفقـاً ملـا             . املناطق احلضرية والريفية معاً   

ــاء واملمرضــات    ١٤يتــضح مــن اجلــدول   ــالنمو يف عــدد األطب ــق ب ــاه املتعل  أدن
وأثّر ذلك تـأثرياً تـدرجيياً      . واملعلّمني الصحيني والقابالت التقليديات املدّربات    

 .رفاه النيجرييني/على نوعية صحة
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 ١٤ اجلدول
 إحصاءات الصحة

 ٢٠٠٥ ٢٠٠٤ ٢٠٠٣ ٢٠٠٢ ٢٠٠١ ٢٠٠٠ ١٩٩٩ الصحة
 اإلحصاءات الصحية

ــة   ــصات احلكومـــــ خمصـــــ
ــصحة   ــة للــــــــ االحتاديــــــــ

 )باملاليني(

٧٧ ٤٩٨,٨ ٥٢ ٤٠٦,١ ٣٩ ٦٨٥,٥ ٦٣ ١٧١,٢ ٤٤ ٦٥١,٥ ٢٠ ١٦٤٤٥,٢ ١٨٠,٠٠ 

 ٢١ ٨٣٥,٨ ١٨ ٢٠٧,٧ ٦ ٤٣١ ١٢ ٦٠٨ ٢٠ ١٢٨ ١١ ٥٧٩,٦ ٧ ٣٨٦,٨ النفقات الرأمسالية
 ٥٥ ٦٦٣,٠ ٣٤ ١٩٨,٥ ٣٣ ٢٥٤,٥ ٥٠ ٥٦٣,٢ ٢٤ ٥٢٣,٥ ٧ ٣٨٦,٨ ٨ ٧٩٣,٢ النفقات املتكررة
 :نسب النفقات

 ٠,٢٨ ٠,٣٥ ٠,١٦ ٠,٢٠ ٠,٤٥ ٠,٥٧ ٠,٤٦ إىل اجملموع/الرأمسالية
 ٠,٧٢ ٠,٦٥ ٠,٨٤ ٠,٨٠ ٠,٥٥ ٠,٣٦ ٠,٥٤ إىل اجملموع/املتكررة
 ٠,٣٩ ٠,٥٣ ٠,١٩ ٠,٢٥ ٠,٨٢ ١,٥٧ ٠,٨٤ إىل املتكررة/الرأمسالية

 القوى العاملة الصحية
 ٤٤ ٠٣١ ٤١ ٩٣٥ ٤٠ ١٥٩ ٣٨ ٣٥٥ ٣٥ ٢١٥ ٣٣ ١٠٦ ٣١ ٣٥٩ األطباء

 ١٦٦ ٨٦٦ ١٥٨ ٩٢٠ ١٣٦ ٧٥١ ١٢٨ ٥٥٩ ١٠٩ ٧٩٠ ١٢٥ ٢٤٠ ١٢٣ ٣٩٠ املمرضات
 املؤشرات الصحية األساسية

العمر املتوقع بـني الـذكور      
 )بالسنوات(

٥٧,٩١ - - - - - ٥٦,٢٧ 

ملتوقـع بـني اإلنـاث      العمر ا 
 )بالسنوات(

٥٦,٣٥ - - - - - ٥٤,٨٥ 

 .١٧. ، ص٢٠٠٦يوليه / متوز-أبريل /استعراض األداء االقتصادي، نيسان: جلنة التخطيط الوطين :املصدر

 كيــف ترصــد احلكومــة تنفيــذ اخلطــة فيمــا يتعلــق بــصحة املــرأة وكيــف تقــيِّم :القــضية - ٢٣
 .االت السبعة الرئيسية املذكورة يف التقريرالتحسُّن امللموس الذي يطرأ على اجمل

مؤشـــرات األثـــر اجلنـــساين /ينطبـــق هنـــا إطـــار الرصـــد االســـتراتيجي وتقيـــيم  :الرد  
.  والـيت أشـري إليهـا مـن قبـل      ٢٠٠٧املنصوص عليها يف السياسة اجلنسانية الوطنية اجلديدة لعام         

 ). أعاله٢٢ و ٢٠انظر الردود على البندين (
ى وصـــف أثـــر ونتـــائج هـــذه االســـتراتيجيات والـــسياسات واآلليـــات  يرجـــ:القـــضية - ٢٤

والربامج املعتمدة علـى الـصعيد االحتـادي وعلـى صـعيد الواليـة وعلـى الـصعيد احمللـي، وكيـف               
 .متكن هذه االستراتيجيات املرأة من محاية نفسها بفعالية من هذا الوباء

يــات والــربامج املعتمــدة يــشمل أثــر ونتــائج االســتراتيجيات والــسياسات واآلل  :الرد  
 :على خمتلف األصعدة ما يلي يف مجلة أمور



CEDAW/C/NGA/Q/6/Add.1  
 

08-35656 29 
 

اإليـدز إىل   /أدت محلة التوعية الواسعة بشأن وباء فريوس نقص املناعة البشرية          ‘١’  
 .اإليدز/اخنفاض مستمر ملعدل انتشار الفريوس

اإليـدز يف  /وكان اإلبالغ عن أول حالة مؤكَّدة لفريوس نقص املناعـة البـشرية        
 ٤٩-١٥(وزاد معـدل انتـشار الفـريوس بـني الكبـار            . ١٩٨٦يجرييا يف عام    ن

ــة يف عــام ١,٨مــن ) ســنة ــة يف عــام ٥,٨ إىل ١٩٩١ يف املائ . ٢٠٠١ يف املائ
ــام     ــذ عـ ــستمر منـ ــاض مـ ــوحظ اخنفـ ــشار  . ٢٠٠٢ولـ ــدل انتـ ــن ذروة معـ ومـ

 يف ٤,٤ يف املائة هـبط املعـدل إىل    ٥,٨ بنسبة   ٢٠٠١اإليدز يف عام    /الفريوس
 . يف املائة١,٤ة، وهو اخنفاض بنسبة املائ

ويعزى االجتاه الرئيسي والنجاحات الكبرية املسّجلة حىت اآلن يف معاجلة هـذا            ‘٢’  
الوباء يف معظمها إىل االلتزام السياسي القوي الذي متت ترمجته إىل مزيد مـن            

 .دعم التدخالت
ت حكومتـه بتـوفري     وكانت نيجرييا أول بلد يف أفريقيا جنوب الصحراء التزمـ          ‘٣’  

 بـالغ وبعـض األطفـال       ١٠ ٠٠٠عالج مضادات الفريوسات الرجعيـة لقرابـة        
 مستـــشفى كمواقـــع ٢٥ باســـتعمال ٢٠٠٢يف عـــام مواردهـــا اخلاصـــة مـــن 
 .رائدة

ومنذ ذلك احلني زاد عدد مواقـع العـالج مبـضادات الفريوسـات الرجعيـة مـن                     
ن جيــري عــالج   كــا٢٠٠٦أبريــل /، ويف نيــسان٨٥ إىل ٢٠٠٢ يف عــام ٢٥

 . شخص٦٩ ٠٠٠قرابة 
 .وبدأ حال وعدد اإلصابات اجلديدة آخذ يف االخنفاض ‘٤’  
 .ومت تعزيز الوعي باعتناق أساليب الوقاية ‘٥’  
 .ويتغيَّر اآلن املوقف جتاه املصابني؛ وجتري معاجلة الوصم املرتبط باألمراض ‘٦’  
رضـى فـريوس نقـص املناعـة        كما ينخفض اآلن الدرن وهـو القاتـل الرئيـسي مل           ‘٧’  

 .اإليدز يف أفريقيا/البشرية
ــدرجيي يف    ١٥ويوّضــح اجلــدول     ــصار الت ــق االنت ــا يف ســبيلها إىل حتقي ــاه أن نيجريي  أدن

 .اإليدز/كفاحها ضد فريوس نقص املناعة البشرية
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 ١٥اجلدول  
 اإليدز/البيانات الوطنية عن فريوس نقص املناعة البشرية

 ٢٠٠٥ ٢٠٠٣ ٢٠٠١ ١٩٩٩ اإليدز
 ٤,٤ ٥,٠ ٥,٨ ٥,٤ اإليدز/املعدل الوطين النتشار الفريوس

 ٣,٦ ٤,٠ - - اإلصابات اجلديدة
 ١٨,٥ ١٨,٣ - - متوسط العمر عند أول جتربة جنسية

 ٥٥,٥٩ ٤٣,٠ - -  األشخاص الذين استعملوا واقيات ذكرية٪
 ٩٣,٥ ٨٨,٠ - - اإليدز/ األشخاص الذين لديهم معرفة بفريوس٪
 ١٠,٨ ٦,٨ - - اإليدز/شخاص الذين خضعوا الختبار الدم الكتشاف الفريوس األ٪
 ٦٥,٢ ٥٤,٩ - - اإليدز/ األشخاص أصحاب املوقف اإلجيايب جتاه املصابني بالفريوس٪
 األشخاص الذين مارسـوا اجلـنس مـع شـركاء عديـدين غـري متـزوجني                 ٪

 خالل اإلثين عشر شهراً األخرية
- - ٨,٧ ٨,٩ 

 ٧٠,٧ ٦٤,٩ - - اإليدز/ذين لديهم معرفة بالوقاية من الفريوس األشخاص ال٪
، ٢٠٠٦يوليـه   / متـوز  -أبريـل   /استعراض األداء االقتصادي، نيـسان    :  جلنة التخطيط الوطين   :املصدر  

 .٢١. ص

رغم عدم توفُّر بيانات إحـصائية توضـح كيـف يـؤدي متكـني املـرأة إىل محايـة                    :الرد  
اإليدز فهناك أدلة متزايدة كمـا يتـضح مـن    /نقص املناعة البشريةنفسها بفعالية من وباء فريوس     

ــالفريوس  ١٥اجلــدول  ــوعي ب ــادة ال ــالفريوس   / أعــاله علــى زي ــدز ونقــص معــدل اإلصــابة ب اإلي
اإليـدز مـع مراعـاة    /واحلصول على العالج والرعاية ودعم الرجـال والنـساء املـصابني بـالفريوس          

 .اختالف حاالهتم واحتياجاهتم
 قات األسريةالزواج والعال

 يرجــى إيــضاح كيــف تعتــزم احلكومــة املواءمــة بــني القــوانني املدنيــة والدينيــة :القــضية - ٢٥
 . من االتفاقية١٦والعرفية وبني االتفاقية، ال سيما فيما يتعلق باملادة 

عمدت احلكومة فعـالً إىل تفـويض جلنـة إصـالح القـوانني النيجرييـة منـذ عـام                    :الرد  
وقـد قـّدمت اللجنـة      . إصالح قانون األسرة النيجريي علـى ثـالث مراحـل          إىل البدء يف     ٢٠٠٦

تقريرها عن استعراض املرحلة األّولية ملختلف أنظمة قوانني األسرة وتأمل يف اسـتكمال عمليـة               
 . من اتفاقية القضاء على التمييز ضد املرأة١٦ فيما يتعلق باملادة ٢٠٠٩التنسيق حبلول عام 

 إيضاح اجلهود اليت تبذهلا احلكومة لكفالة رفع احلد األدىن لـسن       يرجى زيادة  :القضية - ٢٦
ــزواج إىل  ــا للمــادة     ١٨ال ــبالد وفق ــع أحنــاء ال ــة ١٦ ســنة للمــرأة والرجــل يف مجي .  مــن االتفاقي

 .واتفاقية حقوق الطفل مبا يف ذلك أي مشاريع قوانني هي حاليا قيد النظر
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ال يف الـوزارة االحتاديـة لـشؤون    ، اضـطلعت إدارة منـاء األطفـ   ٢٠٠٣منذ عام    :الرد  
املرأة بالتعاون مـع اليونيـسيف وأعـضاء اللجنـة الوطنيـة لتنفيـذ حقـوق الطفـل بعمليـة مـستدامة                 
للدعوة والتشاور مع اهليئات التـشريعية للواليـات وصـانعي الـسياسات وغريهـم مـن أصـحاب                  

ه احلملـة املـستدامة تتمثـل       والنتيجة اإلجيابيـة هلـذ    . املصلحة، وال تزال هذه العملية جتري بنشاط      
 واليـات إىل    ١٠ مـن    ٢٠٠٣يف ارتفاع عدد الواليات اليت اعتمدت قانون حقوق الطفل لعام           

 اليت حتظـر دخـول أو إدخـال أي طفـل حتـت             ٢٣-٢١ والية، مع االحتفاظ بأحكام املواد       ١٥
مربا والواليـات املـشتركة يف ذلـك هـي آبيـا وأنـا            .  سنة يف الزواج حتت أي قناع كـان        ١٨سن  

وإميـو وإيبـوين وجيغـاوا وناسـاراوا وبالتـو وإيكـييت وأوغـون وريفـرز وترابـا والغـوس وكـوارا            
 .وبايلسا وأوندو

 ٢٠ من املادة ١الربوتوكول االختياري وتعديل الفقرة 
 يرجــى تقــدمي معلومــات عــن التــدابري املتخــذة للتعريــف علــى نطــاق واســع     :القــضية - ٢٧

نــوفمرب / تــشرين الثــاين٢٢يــة الــذي صــدقت عليــه نيجرييــا يف بــالربوتوكول االختيــاري لالتفاق
 ٢٠ مـن املـادة   ١ويرجى أيضا اإلشارة إىل أي تقـدم أحـرز حنـو قبـول تعـديل الفقـرة               . ٢٠٠٤

 .من االتفاقية
مل يتم إحراز تقّدم كبري يف التعريف على نطاق واسع مبحتويات الربوتوكـول              :الرد  

أبلغت الوزارة االحتادية لشؤون املرأة مفوضي الواليـات         ٢٠٠٦ويف عام   . االختياري لالتفاقية 
ومــديري شــؤون املــرأة بأمهيــة الربوتوكــول باعتبــاره أداة قّيمــة اللتمــاس اإلنــصاف لــدى جلنــة   
القضاء على التمييز ضد املرأة من جانب النساء ضحايا انتهاكات احلقوق، بعـد اسـتنفاد ُسـُبل                 

 لتوعيـة اجلمهـور هبـذه األداة      ٢٠٠٨مبوجـب ميزانيـة     وجتري اخلطط حاليـاً     . االنتصاف الوطنية 
 .اهلامة

عند كتابة هـذا التقريـر مل تتـوفر معلومـات رمسيـة عـن التقـّدم احملـرز يف قبـول                       :الرد 
 . من االتفاقية٢٠ من املادة ١تعديل الفقرة 

 


