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  جلنة حقوق الطفل
  الدورة الرابعة واخلمسون

  ٢٠١٠يونيه / حزيران١١ -مايو / أيار٢٥

 مـن   ٤٤ادة  النظر يف التقارير املقدَّمة من الدول األطراف مبوجب امل            
  اقيةاالتف

  نيجرييا: املالحظات اخلتامية    
 يف وثيقـة واحـدة،      اجملمَّعـني نظرت اللجنة يف التقريرين الدوريني الثالث والرابع          -١

ــا    ــن نيجريي ــدَّمني م ــستيها )CRC/C/NGA/CO/3-4(املق  ١٥٠٧ و١٥٠٥، يف جل
)CRC/C/SR.1505 ـ / أيـار  ٢٦، املعقودتني يف    )1507 و ـ  ٢٠١٠و  ـماي دت يف  ـ، واعتم

  .، املالحظات اخلتامية التالية٢٠١٠يونيه / حزيران١١، املعقودة يف ١٥٤١ جلستها

  مقدِّمة  - ألف  
ـ      ـة الطرف التقريري  ـترّحب اللجنة بتقدمي الدول     -٢ ع ـن الـدوريني الثالـث والراب

اجملّمعني يف وثيقة واحدة وبالردود اخلطّية على قائمـة املـسائل الـيت وضـعتها اللجنـة                 
)CRC/C/NGA/Q/3-4/Add.1(         وتثين على الدولة الطرف لطابع التقريرين املتسِّمني بالصراحة 

وتقدِّر اللجنة حضور وفد رفيع املستوى ميثِّل الدولة الطرف، بقيـادة وزيـر             . والنقد الذايت 
  . شؤون املرأة والتنمية االجتماعية، واحلوار البناء الذي أجري معه

  طرف والتقدُّم الذي أحرزتهتدابري املتابعة اليت اتَّخذهتا الدولة ال  - باء  
  :ترّحب اللجنة بالتطّورات اإلجيابية املتصلة بتنفيذ االتفاقية، مثل ما يلي  -٣

 ٢٤يف  ) ٢٠٠٣(اعتماد تشريع يضع موضع التنفيذ قانون حقوق الطفـل            ) أ(  
  والية من االّتحاد؛ 
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االّتجـار باألشـخاص وإدارتـه      ) حظر(القانون التشريعي إلنفاذ قانون       ) ب(  
  ؛٢٠٠٥، لعام )تعديله(

اعتماد سياسات واستراتيجيات هتدف إىل تعزيز العمل على تنفيذ االتفاقية،            ) ج(  
  :مبا يف ذلك ما يلي

-٢٠٠٩(قانون حقوق الطفـل     /خطة العمل الوطنية بشأن اتفاقية حقوق الطفل       '١'
  ؛٢٠٠٨لعام ) ٢٠١٥

  ؛)٢٠١٣-٢٠٠٩(خطة العمل الوطنية لتعزيز ومحاية حقوق اإلنسان يف نيجرييا  '٢'
           السياسة الوطنية اخلاصة بالطفل والسياسة الوطنيـة اخلاصـة بـصحة الطفـل             '٣'

  ؛٢٠٠٧لعام 
            خطــة العمــل الوطنيــة بــشأن األيتــام واألطفــال املعرَّضــني لألخطــار '٤'

  ؛٢٠٠٧لعام ) ٢٠١٠-٢٠٠٦(
الطفـل  السياسة واملبادئ التوجيهية الوطنية املتعلقة بإنشاء ورصد مراكز رعاية           '٥'

  نيجرييا؛ يف
 واالستراتيجية املتكاملة لصحة    ٢٠٠٦السياسة الوطنية بشأن صحة املراهقني لعام        '٦'

  ؛ ٢٠٠٧األمهات واملواليد اجلدد واألطفال لعام 
خطة العمل املوضوعة من ِقبل اللجنة السكَّانية الوطنية من أجـل نظـام دائـم                '٧'

  . ومستدام لتسجيل الوالدات
  :بانضمام الدولة الطرف إىل الصكوك التاليةوترّحب اللجنة أيضاً   -٤

ع العمال املهاجرين وأفراد أسرهم،     ـوق مجي ـاالتفاقية الدولية حلماية حق     ) أ(  
  ؛ ٢٠٠٩يوليه / متوز٢٧يف 

 ٢٧االتفاقية الدولية حلماية مجيع األشخاص من االختفـاء القـسري، يف              ) ب(  
  ؛ ٢٠٠٩يوليه /متوز

  ؛٢٠٠٩يوليه / متوز٢٧تفاقية مناهضة التعذيب، يف الربوتوكول االختياري ال  ) ج(  
  .٢٠٠٩يوليه / متوز٢٧اتفاقية منع جرمية اإلبادة اجلماعية واملعاقبة عليها، يف   ) د(  
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  اجملاالت الرئيسية اليت تشكِّل مصدراً للقلق والتوصيات بشأهنا    

والتوصيات ) من االتفاقية ٤٤ من املادة ٦؛ والفقرة ٤٢ و٤املادتان (تدابري التنفيذ العامة   -١  
  الصادرة سابقاً عن اللجنة

ترّحب اللجنة باجلهود اليت بذلتها الدولة الطرف يف تناول الشواغل والتوصيات اليت              -٥
انظـر   (٢٠٠٥اعُتمدت عند النظر يف التقرير الدوري الثـاين للدولـة الطـرف يف عـام               

CRC/C/15/Add.257 .(      ق لعدم متابعة بعض التوصـيات  ـبيد أن اللجنة ما زالت تشعر بالقل
  .مبا فيه الكفاية

حتثّ اللجنة الدولة الطرف على اّتخاذ مجيع التدابري لتناول التوصيات الواردة يف              -٦
املالحظات اخلتامية بشأن التقرير الدوري الثاين، اليت مل ُتنفَّذ بعد، وعلى توفري متابعة وافية 

ع البيانات، ومواءمة احلـدود الـدنيا للـسّن    للتوصيات املتعلقة، يف مجلة أمور، بنظم مج   
ومواءمة التعاريف، وعقوبة اإلعدام، وقضاء األحداث، والعقاب البدين، واألطفال ذوي          
اإلعاقة، الواردة يف هذه املالحظات اخلتامية بشأن تقريرْيها الدوريني الثالـث والرابـع             

  .اجملمَّعني يف وثيقة واحدة

  التشريعات    
االستعراض الدستوري اجلاري يف الدولة الطرف وترّحب، يف هـذا          ترّحب اللجنة ب    -٧

السياق، باالقتراح الداعي إىل إدراج قانون حقوق الطفل يف قائمة التشريعات اليت تتطلّـب              
، الذي سيجعل هذا القانون منطبقاً تلقائيـاً يف مجيـع           ]التشريعات املتزامنة [موافقة متزامنة   
 ما زالت تشعر بالقلق ألن معظم الواليات الشمالية من الدولة بيد أن اللجنة. واليات االّتحاد 

الطرف مل تأخذ بعد بقانون حقوق الطفل وإزاء التقارير اليت تفيد بأن بعض الواليات الـيت                
وفضالً عن ذلك،   . مرَّرت هذا التشريع قد اعتمدت تعريفاً للطفل على حنو ال ميتثل لالتفاقية           

 استعراض شامل ملعرفة مدى توافق ما هو قائم من قـوانني    تشعر اللجنة باألسف لعدم إجراء    
  . وقوانني عرفية مع االتفاقية وقانون حقوق الطفل) شرعية(تشريعية وقوانني دينية 

توصي اللجنة بشدِّة بأن تكفل الدولة الطرف إدراج قانون حقـوق الطفـل يف                -٨
وتوصي اللجنة .  اجلاري قائمة التشريعات املتزامنة وذلك يف سياق االستعراض الدستوري       

باالضطالع باستعراض شامل ملا هو قائم من تشريعات وقانون وضعي للتأكُّد من أن مجيع              
القوانني على املستوى االّتحادي ومستوى الوالية، مبا يف ذلك القانون الديين والقـانون             

قرِّر اخلـاص   العريف، هي يف حالة امتثال تام لالتفاقية، على النحو الذي أوصى به أيضاً امل             
وُتَحثّ الدولة الطرف على أن تكفل قيام الواليات الـيت مل           . املعين حبّرية الدين أو املعتقد    

تعتمد بعد قانون حقوق الطفل أن تفعل ذلك يف غضون أقصر مّدة ممكنة وأن تعمل على                
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مواصلة وتعزيز األنشطة املتعلقة برفع مستوى الوعي باالتفاقية وقانون حقوق الطفـل يف             
  .لك الوالياتت

  التنسيق    
بينما تقدِّر اللجنة الدور التنسيقي الذي تضطلع به الوزارة االّتحادية لشؤون املـرأة               -٩

والتنمية االجتماعية لضمان االمتثال لتنفيذ االتفاقية يف الدولة الطرف، وإنشاء وزارات حمدَّدة            
إلعمال حقوق الطفل على    مكلَّفة بشؤون النساء واألطفال يف مجيع الواليات وكذلك جلان          

ة هبذا التقرير، فإهنا    ـاملستوى الوطين ومستوى الوالية واملستوى احمللِّي خالل الفترة املشمول        
ما زالت تشعر بالقلق إزاء عدم وجود آلية ميكنها أن تكفل مراعاة حقوق الطفل على نطاق                

ملـستوى الـوطين    مجيع الوزارات ذات الصلة وحسن تنسيق السياسات والربامج فيما بني ا          
كما تشعر بالقلق إزاء تقارير تفيد بأن الوزارة االحتاديـة          . ومستوى الوالية واملستوى احمللّي   

لشؤون املرأة والتنمية االجتماعية ال تتلقَّى موارد بالقدر الكايف لالضطالع على حنو فعَّـال              
ويف هذا الـسياق،    . يةبواليتها املتعلقة حبقوق الطفل أو حتديد األولويات يف نطاق تلك الوال          

تالحظ اللجنة مع التقدير مشروع القانون قيد النظر املعروض على اجلمعية الوطنيـة الـذي               
يقترح إنشاء وكالة حلماية الطفل ُيتَوخَّى منها العمل كهيئة التنسيق الرئيسية حلقوق األطفال             

  .يف الدولة الطرف
ملـشاركة البنـاءة مـع الزعمـاء     وبينما تالحظ اللجنة مع التقدير املعلومات عن ا     -١٠

يف الدولة الطرف، فإهنا تـشعر بـالقلق        ) السالطني واألمراء ورؤساء اجلماعات   (ني  يالتقليد
 بالنظر ألمهيتها احليوَية على املستوى احمللّي بالنـسبة للتنفيـذ           -لكون هذه السلطات احمللية     

يف يف الوقت احلاضر يف تنسيق       ال تشارك بالقدر الكا    -الفعَّال لالتفاقية وقانون حقوق الطفل      
  . وتنفيذ سياسات حقوق الطفل على املستوى احمللّي

، CRC/C/15/Add.257(توصي اللجنة بشدِّة، يف إشارة منها إىل توصيتها السابقة            -١١
، بأن تعتمد الدولة الطرف مشروع القانون القاضي بإنشاء وكالـة دائمـة             )١٥الفقرة  

وأن تكفل إعطاءها والية تنسيقية راسخة، مبا يف ذلك         حلقوق الطفل يف أبكر وقت ممكن       
وفضالً عن ذلك، توصي    . قيامها بالتنسيق بني الوزارات وكذلك التنسيق بني احلكومات       

اللجنة بشدِّة بأن حتدِّد الدولة الطرف استراتيجيات إلشراك الزعماء التقليديني والدينيني           
  . االتفاقية على املستوى احمللّيرمسياً يف ضمان إعمال احلقوق املنصوص عليها يف

  خطة العمل الوطنية    
ترّحب اللجنة باعتماد خطة العمل الوطنية، متاشياً مع التوصيات السابقة املقدَّمة من              -١٢

قانون حقوق الطفل   /، بشأن اتفاقية حقوق الطفل    )١٨، الفقرة   CRC/C/15/Add.257(اللجنة  
وتشدِّد على صحة   "  يف إطار سياسة الوالية    تضع األطفال أوالً  "، اليت   ٢٠١٥-٢٠٠٩للفترة  

وبينما تالحظ اللجنة مع التقدير أن الدولـة الطـرف تتَّخـذ       . األطفال وتعليمهم ومحايتهم  
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خطوات لتنفيذ خطة العمل وتوفري املوارد هلا، فإهنا تشعر بالقلق ألن أي خطـة تكـاليف                
أدلَّة من أجل تفعيل خطة العمل      ي نوع اجلنس وتستند إىل      ـموجَّهة حنو حتقيق النتائج وتراع    

  .ما زالت تشكِّل حتدِّياً
توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تكفل تنفيذ خطة العمل الوطنية بشأن اتفاقيـة               -١٣

 تنفيذاً فعَّاالً، مبا يف ذلـك       ٢٠٠١٥-٢٠٠٩قانون حقوق الطفل للفترة     /حقوق الطفل 
 موارد ماليـة وبـشرية   وضع وتنفيذ خطة تكاليف مشفوعة مبؤشِّرات واضحة وختصيص  

  .وافية لتفعيلها

  الرصد املستقلّ    
لتعيني مقـرِّر   ) ٢٠، الفقرة   CRC/C/15/Add.257(تؤكِّد اللجنة من جديد تقديرها        -١٤

خاص معين حبقوق الطفل يف إطار اللجنة النيجريية حلقوق اإلنسان أوِكلت إليه مهمَّة رصد              
بيد أن اللجنة مـا زالـت       .  الدولة الطرف  انتهاكات حقوق الطفل ومجع البيانات بشأهنا يف      

تشعر بالقلق إزاء عدم كفاية املوارد البشرية واملالية املتاحة للمقرِّر اخلاص وتشعر باألسـف              
ألن تقرير الدولة الطرف يفتقر إىل معلومات عن مدى استقاللية املقرِّر اخلاص واألنشطة اليت              

الدولية للمؤسسات الوطنية لتعزيـز ومحايـة   اضطلع هبا، وخباصة يف ضوء قرار جلنة التنسيق      
 القاضي بتخفيض مرتلـة اللجنـة       ٢٠٠٧أكتوبر  /حقوق اإلنسان الصادر يف تشرين األول     
  .النيجريية حلقوق اإلنسان إىل املرتبة باء

حتثّ اللجنة الدولة الطرف على ضمان امتثال اللجنة النيجريية حلقوق اإلنـسان         -١٥
رد مالية وبشرية وافية، مبا يف ذلك عن طريق ضمان إمكانية           ملبادئ باريس وتزويدها مبوا   

وصول األطفال إىل املقرِّر اخلاص املعين حبقوق اإلنسان يف إطار اللجنة النيجريية حلقـوق             
 بـشأن دور    ٢اإلنسان وتزويده باملوارد الوافية، مع مراعاة تعليق اللجنة العـام رقـم             

  . تعزيز ومحاية حقوق الطفلمؤّسسات حقوق اإلنسان الوطنية املستقلة يف

  ختصيص املوارد    
ترحِّب اللجنة باملعلومات اليت تفيد بأن خمّصصات امليزانية للصحة والتعليم قد زادت              -١٦

وأن األموال اليت مت توفريها من برنامج ختفيف عبء الديون العائد للدولة الطرف سُتـستثَمر    
نة باملعلومات الواردة من الدولة الطـرف       وفضالً عن ذلك، ترحِّب اللج    . يف برامج األطفال  

 بشأن صحة األمهات واألطفال     ٢٠١٠ومفادها أنه أدرِج بند حمدَّد يف ميزانية احلكومة لعام          
كما تالحظ مع التقدير تنفيذ برنامج شامل لإلصالح االقتصادي ومكافحة          . حديثي الوالدة 

يق عمل مشترك بـني الوكـاالت       الفساد يتضمَّن مالحقة املسؤولني قضائياً وإزاء إنشاء فر       
غري أن اللجنة ترغب يف أن تؤكِّد من جديد خماوفها اليت أعربت عنها سابقاً            . ملكافحة الفساد 

زال مستشرياً يف الدولة الطرف      إزاء عدم كفاية خمّصصات امليزانية لألطفال وألن الفساد ما        
)CRC/C/15/Add.257   ـ     ) ٢١، الفقرة ة وتعزيـز حقـوق     وكذلك آثاره السلبية على محاي
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وتالحظ اللجنة بكثري من القلق املعلومات اليت تفيد بأنه ملـا كانـت حكومـات          . األطفال
الواليات واحلكومات احمللّية غري مطلوب منها أن تقدِّم تقارير متصلة بامليزانية أو اإلنفاق إىل              

  .احلكومة االّتحادية، فليست هذه األخرية بقادرة على رصد إنفاق األموال
توصي اللجنة بشدِّة الدولة الطرف بأن تضطلع بتحليل موارد امليزانية املخّصصة             -١٧

لألطفال وأن ختوِّل هيئة حكومية مسؤولية رصد وتقييم استخدام وإنفاق هذه املوارد على 
ويف هذا الصدد، ومراعاةً    . النحو املالئم وتزويد اهليئة املذكورة بالقدر الكايف من املوارد        

املوارد املخّصصة " قدَّمتها اللجنة خالل يوم مناقشتها العامة حول موضوع للتوصيات اليت
  :، ُتَحثّ الدولة الطرف على ما يلي" مسؤولية الدول-إلعمال حقوق الطفل 

اّتخاذ مجيع التدابري الالزمة ملنع الفساد ومكافحته على حنو فّعال، ال سيما              ) أ(  
إطار برنامج الدولة الطرف اإلصالحي ملكافحـة       من خالل تعزيز إنفاذ اآلليات القائمة يف        

  الفساد ومن خالل التحقيق يف مجيع احلاالت املشتبه فيها من الفساد ومالحقتها قضائياً؛
استخدام هنج يراعي حقوق الطفل يف وضع ميزانية الدولة من خـالل              ) ب(  

مليزانية مبا يتيح،   تنفيذ نظام لتتبُّع ختصيص واستخدام املوارد من أجل األطفال على نطاق ا           
كما حتثّ اللجنة الدولـة الطـرف علـى         . بالتايل، رؤية االستثمار يف جماالت األطفال     

استخدام نظام التتبُّع هذا إلجراء تقييمات للكيفية اليت ميكن أن تؤثِّر هبا االستثمارات يف              
ثـر  ، مبا يكفل قياس األ    "املصاحل الفضلى للطفل  "أي قطاع من القطاعات على حنو خيدم        

  املتباين هلذه االستثمارات على الفتيات والفتيان؛
ضمان التشاور مع األطفال يف عملية توزيع خمّصصات امليزانية، على حنو             ) ج(  

  ما يطلب برملان األطفال من احلكومة االّتحادية؛
االمتثال، ما أمكن ذلك، لتوصية األمم املتحدة الداعية إىل بدء امليزنـة              ) د(  

النتائج لرصد وتقييم مدى فعَّالية ختصيص املوارد والتماس التعاون الـدويل،           القائمة على   
  إذا لزم األمر، يف هذا الشأن؛

حتديد بنود ذات بعد استراتيجي يف امليزانية بشأن األطفال احملرومني أو             )ه(  
الذين هم يف حاالت خاصة من الضعف، وخباصة األيتام وأطفال الـشوارع واألطفـال              

دون داخلياً، وبشأن احلاالت اليت قد تقتضي اّتخاذ تدابري اجتماعية تأكيديـة            الذين ُيشرَّ 
والتأكُّد من محاية بنود امليزانية تلك من التأثُّر حـىت يف حـاالت             ) مثل تسجيل الوالدة  (

  األزمات االقتصادية أو الكوارث الطبيعية أو غريها من حاالت الطوارئ؛
 امليزانية بشأن القطاعات االجتماعية     وضع بنود ذات بعد استراتيجي يف       )و(  

احلّساسة، ال سيما الصحة والتعليم، بالنسبة للواليات يف املناطق اجلغرافيـة الـسياسية             
الشمالية من الدولة الطرف، هبدف معاجلة التباينات السائدة يف إعمال حقوق األطفـال             

  االقتصادية واالجتماعية؛ 
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نفاق أموال احلكومة االّتحادية من إنشاء نظام لرصد عمليات ختصيص وإ     )ز(  
ِقبل احلكومات احمللّية وحكومات الواليات، هبدف تعزيز مـساءلة احلكومـات احمللّيـة             

  .وحكومات الواليات هذه

  مجع البيانات    
تالحظ اللجنة مع التقدير إنشاء املكتب الوطين لإلحصاءات وإدارته الكاملة متامـاً              -١٨

. ات املتعلقة باألطفال وذلك خالل الفترة املشمولة هبذا التقريـر         املؤهَّلة للتعامل مع اإلحصاء   
كما ترّحب اللجنة بتعيني الرئيس املعين باتفاقية حقوق الطفل يف جامعة الغوس واالضطالع             
بدراسة استقصائية أساسية وطنية بشأن محاية الطفل، مبا يشمل وضع مؤشِّرات، مـن ِقبـل               

حظ أنه ما زال من الواجب مجع وحتليل البيانـات عـن            بيد أن اللجنة تال   . الرئيس املذكور 
األطفال احملرومني من العيش يف بيئة أسرية، واألطفال الالجئني واملشرَّدين داخلياً، واألطفال            

  . خمالفي القانون، واألطفال ذوي اإلعاقة، وكذلك األسر وحيدة الوالد
 جلمع البيانات بوسـائل     تشجِّع اللجنة الدولة الطرف على مواصلة تعزيز نظامها         -١٩

من ضمنها توفري موارد مالية وبشرية وافية وتنمية التعاون والتآزر الوثيقني بني الكيانات             
ذات الصلة، مثل إدارة تنمية الطفل، واللجان املعنية بإعمال حقوق الطفـل، واملكتـب              
 الوطين لإلحصاءات، ومكتب املعلومات املتعلقة حبقـوق الطفـل يف وزارة الداخليـة            

)CRC/C/15/Add.257   وتوصي . ، واملؤّسسات األكادميية، والشركاء يف التنمية     )٥، الفقرة
اللجنة الدولة الطرف بنشر التقارير السنوية عن حالة حقوق األطفال يف الدولة الطرف              

  .بشأن تدابري التنفيذ العامة) ٢٠٠٣(٥وتذكِّر الدولة الطرف بتعليق اللجنة العام رقم 

  ب ورفع مستوى الوعيالنشر والتدري    
بينما ترّحب اللجنة باجلهود اليت تبذهلا الدولة الطرف لرفع مستوى الوعي حبقـوق               -٢٠

األطفال من خالل برامج التدريب والتوعية للفئات املستهدفة ذات التأثري احلاسم، فإهنا تشعر             
نة باألسف  كما تشعر اللج  . باألسف ألن هذه اجلهود هي يف املقام األول ذات طابع خمصَّص          

لعدم وجود برامج تدريب مستدامة وشاملة بشأن االتفاقية وقانون حقوق الطفـل للفئـات            
املهنية الرئيسية، مبا يشمل املسؤولني القائمني بإنفاذ القانون وأعـضاء الـسلطة القـضائية              

اء وموظفي السجون واملهنيني الصحيني والعاملني االجتماعيني وإداريي احلكومة احمللّية والزعم      
  .التقليديني والدينيني

توصي اللجنة بتوفري تدريب منهجي بشأن االتفاقية وقانون حقوق الطفل جلميـع              -٢١
الفئات املهنية العاملة مع األطفال ومن أجلهم، مع إيالء األولوية للشرطة والقضاة وموظفِّي             

قيح الـالزم  السجون والعاملني يف مؤّسسات رعاية الطفل، مبا يف ذلك من خالل إجراء التن  
ويف هذا الصدد، توصي اللجنة بنشر نتائج الدراسة        . ألدلَّة التدريب واإلجراءات التشغيلية   
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االستقصائية األساسية الوطنية بشأن محاية الطفل، على نطاق واسع، للفئات املعنية باعتبارها            
  .أداةً حامسة يف رفع مستوى الوعي حبالة حقوق الطفل يف الدولة الطرف

ضع اللجنة يف اعتبارها التنوُّع اللغوي الغين للدولة الطرف، فإهنا توصـي            وإذ ت   -٢٢
بشدِّة بترمجة االتفاقية وقانون حقوق الطفل إىل اللغات املستخدمة يف االّتحاد عدا عـن              

وضمان نـشرها وتبـسيط     ) اهلاوسا واإليغبو واليوروبا  (اللغات احمللّية الرئيسية الثالث     
ويف ضـوء  .  واسع، وخباصة يف اجملتمعات احمللّيـة الريفيـة      فهمها لدى العامة على نطاق    

 من االتفاقية، تشجِّع اللجنة املشاركة النشطة من جانب         ١٧من املادة   ) د(و) أ(الفقرتني  
  .وسائط اإلعالم يف هذا الصدد

  التعاون مع اجملتمع املدين    
بتآزر وثيـق   ترّحب اللجنة بإشارة الدول الطرف إىل أن مؤسسات الواليات تعمل             -٢٣

مع منظمات اجملتمع املدين يف تعزيز إعمال حقوق الطفـل، حـسبما ُشـوِهد يف العمليـة                 
بيد أن اللجنة تشعر بالقلق العتمـاد الدولـة         . التشاركية خالل إعداد تقرير الدولة الطرف     

الطرف على منظمات اجملتمع املدين يف توفري اخلدمات االجتماعية املتـصلة باالتفاقيـة، ويف              
متها اخلدمات يف جمايلْ رعاية وتعليم الطفل، حيث إن هذا االعتماد قـد يطـال مـن                 مقدِّ

مسؤولية الدولة الطرف باعتبارها اجلهة الرئيسية اليت تتحمَّل واجب إعمال احلقوق املكفولة            
  . مبوجب االتفاقية

 تشجِّع اللجنة الدولة الطرف على مواصلة تعزيز تعاوهنا مع اجملتمـع املـدين يف               -٢٤
حتسني العمل على محاية وتعزيز حقوق اإلنسان يف الدولة الطرف، مبا يف ذلك مـشاركته           

  .يف تنفيذ املالحظات اخلتامية للجنة
وعلى الرغم من اعتراف الدولة الطرف بالدور املهم الذي تؤدِّيه اجلهات الفاعلة              -٢٥

جراء استعراض شامل   غري احلكومية يف توفري اخلدمات لألطفال، فإهنا، مع ذلك، ُتوَصى بإ          
ملشاركة تلك اجلهات يف توفري اخلدمات االجتماعية األساسية لألطفـال، مبـا يـشمل              

. اضطالع اجلهات املذكورة بإدارة مؤّسسات رعاية األطفال وإدارة عمليات تعلـيمهم          
وتذكِّر اللجنة الدولة الطرف بالتزامها التأكُّد من أن اجلهات غري احلكومية الـيت تـوفِّر               

بشأن تدابري التنفيـذ    ) ٢٠٠٣(٥تعليق اللجنة العام رقم     (مات تعمل وفقاً لالتفاقية     اخلد
ويف هذا الصدد، ُتشجَّع الدولة الطرف بشدَّة على إنـشاء نظـام            ). ٤٤العامة، الفقرة   

ة اليت توفِّرها كيانات خاصة لألطفال،      ـللرصد والتقييم املستمرين للخدمات االجتماعي    
انظر يوم املناقشة العامة للجنة بشأن القطـاع        (ع معايري مالئمة    مبا يف ذلك عن طريق وض     

  )).٢٠٠٢( اخلاص كجهة توفِّر اخلدمات ودوره يف إعمال حقوق الطفل
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  ) من االتفاقية١املادة (تعريف الطفل     
بينما تالحظ اللجنة أن قانون حقوق الطفل يعرِّف الطفل وفقاً لالتفاقية وحيدِّد السّن           -٢٦

 عاماً، فإهنا تالحظ بقلق شديد أن تعريـف الطفـل يف بعـض      ١٨ب الدنيا للزواج   القانونية  
 عامـاً  ١٦ب التشريعات اليت تأخذ بقانون حقوق الطفل على مستوى الوالية حتدِّد هذا السّن  

، وذلـك   )والية جيغـوا  " (البلوغ"ب أو تعرِّف الطفل ليس بالسّن إمنا       ) إيبوم - والية أكوا (
كما تؤكِّد اللجنة من جديد املخاوف اليت سبق أن         . بكِّرة، حسبما ُيقال  ألغراض الزجيات امل  

 إزاء التنّوع الشديد يف احلدود الدنيا املنخفضة للغاية لسّن الزواج على            ٢٠٠٥أبدهتا يف عام    
  ). ٢٧، الفقرة CRC/C/15/Add.257(مستوى الواليات 

فـل الـوارد يف     حتثّ اللجنة الدولة الطرف على ضمان امتثـال تعريـف الط            -٢٧
التشريعات اليت تأخذ بقانون حقوق الطفل على مستوى الوالية امتثاالً تامـاً للتعريـف              
املنصوص عليه يف االتفاقية، مبا يف ذلك عن طريق تعديل قانوينْ حقوق الطفـل اللـذين                

للجنة وحتقيقاً هلذه الغاية، حتثّ ا. إيبوم وجيغوا - اعُتمدا يف اآلونة األخرية يف واليْيت أكوا
الدولة الطرف على تكثيف حوارها اجلاري مع الزعماء التقليديني والدينيني وسـلطات            

 عاماً باعتبارهم   ١٨الواليات لتعزيز فهم أمهية تصوَّر األشخاص الذي تقلّ أعمارهم عن           
وُتوَصى الدولة الطرف   . أطفاالً ذوي حقوق واحتياجات خاصة مكفولة مبوجب االتفاقية       

املتجسِّد يف محلة استئصال شلل األطفال اليت جرت يف اآلونة األخرية يف            باستخدام املثال   
  .هذا الصدد

  ) من االتفاقية١٢؛ و٦؛ و٣؛ و٢املواد (املبادئ العامة     
  عدم التمييز

تالحظ اللجنة أن إدراج أحكام عدم التمييز يف الدستور إجراء إجيايب وترّحب بكون               -٢٨
بيد أهنا ما زالـت    . وشك أن يصدر عن اجلمعية الوطنية     مشروع قانون مكافحة التمييز على      

تشعر بالقلق ألن ممارسة التمييز الفعلي جتاه األطفال هو الغالب وُيواجه بالتسامح يف الدولـة        
الطرف، ال سيما جتاه الطفلة، بل وُيمارس أيضاً ضّد األطفال ذوي اإلعاقة وأطفال الشوارع              

  . وأطفال األقلِّيات
ة إىل الدولة الطرف أن تقدِّم املزيد مـن املعلومـات يف تقريرهـا              وتطلب اللجن   -٢٩

الدوري القادم عن التدابري اليت اختِّذهتا لوضع مبدأ عدم التمييز موضع التطبيـق وفقـاً               
 من االتفاقية، ال سيما فيما يتعلق بالطفلة وباألطفال ذوي اإلعاقـة وأطفـال              ٢للمادة  

 الدولة الطرف على النظر يف برامج العمل اإلجيـايب          وُتشجَّع. الشوارع وأطفال األقلِّيات  
ع التسرُّب املبكِّر من املدارس،     ـم ومن ـلضمان حصول الفتيات بشكل فعَّال على التعلي      

مبا يف ذلك عن طريق تعزيز الربامج القائمة مثل مشروع تعليم اجلنسني الذي تضطلع به               
  .حكومة نيجرييا االّتحادية
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  املصاحل الفضلى للطفل    
ترحِّب اللجنة بالنّص الصريح الوارد يف قانون حقوق الطفل على أن املصاحل الفضلى              -٣٠

يف مجيع االعتبارات اليت متّس الطفل وتقدِّر املعلومات الـيت          " املقام األول "للطفل تظلّ حتتلّ    
 تشعر  بيد أن اللجنة  .  املبدأ اتفيد بأن حماكم الدولة الطرف كثرياً ما تستند يف قراراهتا إىل هذ           

بالقلق ألن بعض املمارسات العملية اليت ال تتساوق مع هذا املبدأ وغريه من املبادئ العامـة                
املنصوص عليها يف االتفاقية ُينظر إليها، على ما يبدو، على أهنا تعبِّر عن املـصاحل الفـضلى                 

ويشمل ذلك معلومات عن إيداع األطفال من الفئات الضعيفة يف منـازل احلـبس              . للطفل
حتياطي واحتجاز األطفال الذي ُتوجَّه إليهم هتمة ارتكاب جرائم املكانـة االجتماعيـة             اال

، من أجل   "خارج نطاق سيطرة الوالدين   "واحتجاز األطفال بناء على طلب والديهم لكوهنم        
  .محايتهم الذاتية

توصي اللجنة بشدِّة الدولة الطرف بأن تكفل تكريس مبدأ املـصاحل الفـضلى               -٣١
حةً يف التشريعات اجلديدة اليت تأخذ بقانون حقوق الطفل علـى مـستوى             للطفل صرا 

وُتحثّ الدولة الطرف على أن ُتدرِج رمسياً املصاحل الفـضلى للطفـل كمبـدأ              . الوالية
إرشادي يف سائر اإلجراءات اليت تتعلق باألطفال، ال سيما يف القـرارات الـيت تتعلـق                

 إطار نظام قضاء األحداث، وعن طريق مواءمة        باألطفال احملرومني من رعاية الوالدين ويف     
  .هذا املبدأ مع قوانني العقوبات الشرعية وإنفاذها يف إطار املمارسة العملية

  احلق يف احلياة والبقاء والتنمية    
بينما تالحظ اللجنة بارتياح أن عقوبة اإلعدام حمظورة مبوجب القـانون يف قـانون       -٣٢

 سـجيناً  ٤٠ ب ديد إزاء تقارير تتعلق بسجناء ُيقدَّر عددهمحقوق الطفل، فإهنا تشعر بقلق ش   
هنم ينتظرون تنفيذ عقوبة اإلعدام فيهم بسبب ارتكاهبم جرائم عندما كانوا يف سّن يقلّ              إُيقال  
وتؤكِّد من جديد القلق الشديد الذي أبدته اللجنة األفريقية حلقـوق ورفـاه             .  عاماً ١٨عن  

عدام اإللزامية على األطفال الواقعني ضمن الوالية القضائية الطفل إزاء إمكانية فرض عقوبة اإل
مبا يف ذلك عقوبات إقامة     (الشرعية بسبب ارتكاهبم جرائم ترد يف قوانني العقوبات الشرعية          

 عامـاً وألن األطفـال      ١٨، نظراً لعدم وجود تعريف للطفل كشخص يقلّ سّنه عن           )احلّد
وتشعر اللجنة بقلق بالغ إزاء تأثري العنف    . سن البلوغ ُيعرَّفون يف بعض الواليات بوصوهلم إىل       

الطائفي والسياسي على األطفال، مبا يف ذلك التقارير اليت تفيد بأن األطفال يسقطون ضحايا              
وُيشار أيضاً إىل . عمليات قتل تتم خارج نطاق القضاء على أيدي أجهزة معنية بإنفاذ القانون

  .اب الرئيسية للُيْتمالرتاع العرقي على أنه من بني األسب
توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تغتنم فرصة قيامها باالسـتعراض الدسـتوري              -٣٣

اجلاري فتدرِج حظراً صرحياً على تطبيق عقوبة اإلعدام على األشـخاص الـذين تقـلّ               
  :وحتثّ اللجنة الدولة الطرف على ما يلي.  عاما١٨ًأعمارهم عن 



CRC/C/NGA/CO/3-4 

11 GE.10-43190 

اء الذي ينتظرون تنفيذ حكم اإلعدام فـيهم   مراجعة ملفَّات مجيع السجن     ) أ(  
 عاماً، على النحو الذي أوصى به املقـرِّر  ١٨ل بسبب جرائم ارتكبوها قبل بلوغهم سّن ا    

  اخلاص املعين حباالت اإلعدام خارج القضاء أو بإجراءات موجزة أو تعسفاً؛
ة جلميع األشخاص الذين تقلّ أعمارهم      ـة اإلعدام بالنسب  ـحظر عقوب   ) ب(  

 عاماً يف التشريعات الداخلية، مبا يف ذلك من خالل التعديالت املالئمة يف تفسري              ١٨ن  ع
  قوانني العقوبات القائمة على الشريعة ووفقاً لالتفاقية؛ 

إدراج معلومات شاملة يف تقريرها الدوري القادم عن مجيـع التـدابري              ) ج(  
  .قاء والتنميةاملُتَّخذة لضمان متتُّع األطفال حبقهم يف احلياة والب

  احترام آراء الطفل    
 ٣٦ترحِّب اللجنة بإنشاء برملانات األطفال يف مجيع واليات االّتحاد البالغ عددها              - ٣٤

، ومشاركتها النشطة   )٣٥، الفقرة   CRC/C/15/Add.257(والية، متاشياً مع توصيات اللجنة      
نة ما زالت تشعر بـالقلق إزاء       غري أن اللج  . يف احملافل الدولية باإلضافة إىل احملافل الوطنية      

مشاركة األطفال احملدودة يف املسائل اليت متّسهم وذلك يف مؤّسسات األطفال على أنواعها             
وتشعر باألسف  . كافة، ويف اجملتمع احمللّي، ويف األسرة، ويف اإلجراءات القضائية واإلدارية         

لريفية، وتقدِّر اعتراف الدولة    إزاء تدنِّي مستوى القبول هبذه املشاركة، وخباصة يف املناطق ا         
  . الطرف هبذه احلالة

 من االتفاقية، وإذ تسترعي اللجنة انتباه الدولة الطـرف إىل           ١٢يف ضوء املادة      -٣٥
بشأن حق الطفل يف أن ُتسَمع آراؤه، فإهنا حتـثّ          ) ٢٠٠٩(١٢تعليق اللجنة العام رقم     

  : الدولة الطرف على ما يلي
ل لربملانات األطفال، وخباصة تنفيـذ واليتـها الـيت          تعزيز األداء الفعَّا    ) أ(  

تقتضيها التداول واملسامهة يف صوغ مشاريع القوانني املُوجَّهة للطفل، وضمان أن يكون            
تكوينها ممثِّالً جلميع شرائح اجملتمع، مبا يشمل األيتام، واألطفال ذوي اإلعاقة، واألطفال            

  ت اخلاصة؛ الالجئني، وغريهم من األطفال ذوي االحتياجا
اّتخاذ تدابري فعَّالة للتأكُّد من أن حق الطفل يف أن ُتسَمع آراؤه ُيحتـرم                ) ب(  

وُيفعَّل يف مجيع اإلجراءات القضائية املدنية واجلزائية وكذلك يف اإلجراءات اإلدارية، مبا            
، CRC/C/GC/12(يف ذلك اإلجراءات املتعلقة باألطفال يف مؤّسسات الرعايـة البديلـة            

  ؛)٩٧رة الفق
اّتخاذ تدابري فعَّالة لتعزيز فهم قيمة حق الطفل يف أن ُتـسَمع آراؤه يف           )ج(  

مجيع املؤّسسات اليت يرتادها األطفال وعلى مجيع مستويات اجملتمع، وخباصـة علـى              
مستوى اجملتمع احمللّي، مبا يف ذلك من خالل أنشطة رفع مستوى الوعي مثل احلوار مع               

دينيني وتوفري التدريب للكبار واألطفال أنفسهم، مبـا يـشمل           وال نيالزعماء التقليدي 



CRC/C/NGA/CO/3-4 

GE.10-43190 12 

تدريب األقران، على املهارات ذات الصلة من أجل تيسري مشاركتهم الفعَّالة يف مجيـع        
  .املسائل اليت متّس الطفل

  )من االتفاقية) أ(٣٧؛ و١٩؛ و١٧-١٣؛ و٨؛ و٧املواد (احلقوق املدنية واحلّريات     

  اظ على اهلوّيةتسجيل الوالدات واحلف    
تالحظ اللجنة مع التقدير اجلهود اليت بذلتها الدولة الطـرف لتحـسني تـسجيل                -٣٦

وتشمل هذه اجلهود من بني ما تشمله وضع خطة عمل الستحداث نظم دائمـة              . الوالدات
لتسجيل الوالدات، وإنشاء نقاط حمدَّدة لتسجيل الوالدات يف مجيع املستشفيات احلكوميـة،            

 يف  ٤٧إىل نسبة   ) ٢٠٠٦عام  ( يف املائة    ٣٠,٢دوَّنة يف التغطية التسجيلية من نسبة       والزيادة امل 
. فضالً عن دمج عملية تسجيل الوالدات مع برامج التحصني الروتينيـة          ) ٢٠٠٨عام  (املائة  

وترحِّب اللجنة باملعلومات اليت قدَّمتها الدولة الطرف عن البدء بإقامة أسابيع صحة األمهات             
جلدد واألطفال مرتني يف السنة حيث ُيضطلع بتسجيل الوالدات، وببدء العمـل يف             واملواليد ا 

غـري أن اللجنـة     .  يف خمطَّط خدمة القابالت يف املناطق الريفية       ٢٠٠٩أكتوبر  /تشرين األول 
زالت تشعر بالقلق إزاء تدنِّي عدد حاالت تسجيل الوالدات، وخباصة يف املناطق الريفية،              ما

ألطفال الذين ُيولدون خارج املستـشفيات، بـسبب عـدم الـوعي            وإزاء عدم تسجيل ا   
بالتشريعات القائمة، وحمدودية عدد مراكز التسجيل واملوارد املالية، واالفتقار إىل بنية أساسية            

) التـسجيل اإللزامـي   (وتعرب اللجنة أيضاً عن القلق ألن قانون        . فعَّالة لعمليات التسجيل  
 ينّص على فرض رسوم حمدَّدة يف حالة التـسجيل          ١٩٩٢م   لعا ٦٩للوالدات والوفيِّات رقم    

وتعرب اللجنة، فضالً عـن  .  شهراً من حدوثها١٢ يوماً على الوالدة وخالل      ٦٠بعد مرور   
ذلك، عن القلق لكون ممارسة وسم جسد الطفل بعالمات قبلية أو غريها من ضروب الوشم               

  . لبلدكوسيلة للتعريف باهلوية ما زالت سائدة يف بعض أجزاء ا
توصي اللجنة بأن تعمل الدولة الطرف على مواصلة وتعزيز جهودها الرامية إىل              -٣٧

وحتثّ اللجنـة الدولـة     . ضمان تسجيل الوالدات جمَّاناً وإلزامياً بالنسبة جلميع األطفال       
  :الطرف على ما يلي

رفع مستوى وعي اجلمهور بأمهية تسجيل الـوالدات وبالتـشريعات            ) أ(  
  ذا الصدد؛القائمة يف ه

ختصيص موارد مالية وبشرية وغريها من املوارد بالقدر الوايف لـضمان             ) ب(  
سهولة حصول السكَّان يف املناطق الريفية على التسجيل، مبا يف ذلك عن طريق تعزيـز               

  برامج التدريب اجلارية للعاملني القائمني بتسجيل الوالدات وللقابالت؛
 الناحية اإلدارية عن مجيع حاالت الوالدة حثّ القابالت على اإلبالغ من  ) ج(  

  وتزويدهن بالتدريب على كيفية االضطالع هبذا اإلبالغ؛
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 لعـام   ٦٩للوالدات والوفيَّات رقم    ) التسجيل اإللزامي (تعديل قانون     ) د(  
 حىت يتسنَّى ضمان تسجيل الوالدات ّجماناً بصرف النظر عن وقـت التـسجيل              ١٩٩٢

مديد اإلعفاء من دفع الرسـوم ملـدة ثـالث سـنوات            ون ذلك، بت  ـوالقيام، يف غض  
  حبيث يكون إعفاًء دائماً؛) ٢٠٠٨-٢٠٠٥(

مان أن تعمل أجهزة الرصد، ال سيما جلان الواليات املعنية بتـسجيل          ض  )ه(  
  الوالدات، على حنو فعَّال، مبا يف ذلك من خالل توفري موارد وافية؛ 

سائط األعالم، يف املناطق الريفية،  تنفيذ برامج، مستعينةً بوسائل أبرزها و       ) و(  
  .لرفع مستوى الوعي بأمهية وفوائد تسجيل الوالدات

  التعذيب أو غريه من ضروب املعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة    
 مـن   ١حتيط اللجنة علماً مبشروع قانون تعريف وحظر التعذيب متاشياً مع املـادة               -٣٨

بيد أن اللجنة . عذيب ومشروع قانون إنشاء جلنة حتقيق يف حاالت التعذيباتفاقية مناهضة الت 
تالحظ بأقصى درجات القلق بالغ التقارير اليت تفيد عن شيوع التعذيب وغريه من أشـكال               
إساءة املعاملة يف أثناء االحتجاز االحتياطي لدى الشرطة، وال سيما إزاء التقارير اليت تفيد بأن 

د االحتجاز االحتياطي يف ظروف     ـ عاماً ُيودعون قي   ١١تتجاوز أعمارهم   أطفاالً يافعني ال    
ويف هذا الصدد، تعرب اللجنة عن القلق البـالغ إزاء          . ال إنسانية يف دائرة التحقيقات اجلنائية     

االفتقار إىل بيانات عن عدد وطبيعة الشكاوى من التعذيب وغريه من أشكال إساءة معاملة               
  .يتهماألطفال احملرومني من حرِّ

  : حتثّ اللجنة الدولة الطرف على ما يلي  -٣٩
اإلسراع يف اعتماد مشروع قانون جترمي التعذيب مـن ِقبـل اجلمعيـة               ) أ(  

  الوطنية والنظر يف تضمني الدستور احلظر املطلق للتعذيب؛
اّتخاذ مجيع التدابري الالزمة لضمان عدم إخضاع أي أشـخاص تقـلّ              ) ب(  

لتعذيب أو غريه من أشكال املعاملـة أو العقوبـة القاسـية أو              عاماً ل  ١٨أعمارهم عن   
من االتفاقية، مبا يف ذلك ضمان ) أ(٣٧الالإنسانية أو املهينة على النحو الذي تكفله املادة 

الرصد املستقلّ ألماكن االحتجاز وعن طريق االضطالع بربامج تدريبية شاملة للعاملني يف 
دات الشرطة املنشأة للتعامل مع األطفـال الـذي         جمايلْ األمن والشرطة، خصوصاً لوح    

  خيالفون القانون؛
إنشاء نظام فعَّال للشكاوى ومجع البيانات بشأن الـشكاوي املتعلقـة             ) ج(  

بالتعذيب أو غريه من أشكال إساءة معاملة األطفال احملرومني من حرِّيتهم والتحقيق على             
من أشكال إساءة املعاملة ومالحقـة      حنو فوري ومالئم يف مجيع مزاعم التعذيب أو غريه          

  .اجلناة قضائياً
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  العقاب البدين    
ما زالت اللجنة تشعر بالقلق ألن الدولة الطرف مل تقم بشيء ُيذكر أو بأي عمل أو                  -٤٠

ال تعتزم القيام بعمل من أجل متابعة التوصيات اليت سبق أن قدَّمتها اللجنـة بـشأن جتـرمي                
 تعديل األحكام ذات الصلة من القانون اجلنائي وقـانون          العقاب البدين، وخباصة عن طريق    

األطفال واألحداث اللذين ال يتساوقان مع التزامات الدولة الطرف مبوجب قانون حقـوق             
  .الطفل واالتفاقية

حتثّ اللجنة الدولة الطرف على ضمان حظر العقاب البدين يف مجيع األوسـاط،               -٤١
الشريعة، على حنو ما أوصت به اللجنة يف توصياهتا         مبا يف ذلك يف املرتل ويف إطار قانون         

وتوصي اللجنة كذلك بشدِّة بأن تـضطلع       ). ٣٨، الفقرة   CRC/C/15/Add.257(السابقة  
الدولة الطرف حبمالت لرفع مستوى الوعي مبا يكفل اسـتخدام أشـكال بديلـة مـن      

ك انتبـاه الدولـة   التأديب، على حنو يتَّسق مع الكرامة اإلنسانية للطفل، مسترعيةً يف ذل    
بشأن حق الطفل يف احلماية من العقـاب        ) ٢٠٠٦(٨الطرف إىل تعليق اللجنة العام رقم       

البدين وغريه من أشكال العقوبة القاسية أو املهينة وإىل ضرورة التماس املـساعدة مـن               
  .الزعماء التقليديني والدينيني يف هذا الصدد

   األطفالمتابعة دراسة األمم املتحدة بشأن العنف ضّد    
ترحِّب اللجنة مبشروع قانون القضاء على العنف يف اجملتمع واعتماد تشريعات على              -٤٢

مستوى الوالية حتظر أعمال العنف ضّد الفتيات والنساء دعماً ملشروع القانون االّتحادي ذي    
لعنف غري أن اللجنة تؤكِّد من جديد قلقها إزاء َتَواصل العنف ضّد األطفال، وخباصة ا             . الصلة

  .القائم على نوع اجلنس
باإلشارة إىل دراسة األمم املتحدة بشأن العنف ضّد األطفال، توصي اللجنة بأن              -٤٣

  :تقوم الدولة الطرف مبا يلي
اّتخاذ مجيع التدابري الالزمة لتنفيذ التوصيات الواردة يف دراسة األمـم             ) أ(  

ة نتائج وتوصيات املـشاورات     ، مع مراعا  )A/61/299(املتحدة بشأن العنف ضّد األطفال      
مـايو  / أيـار  ٢٥ و ٢٤اإلقليمية اخلاصة بغرب أفريقيا، اليت ُعقدت يف مايل، يف يـومي            

وعلى وجه اخلصوص، توصي اللجنة بأن تويل الدولة الطرف اهتماماً خاصـاً            . ٢٠٠٥
  :للتوصيات التالية

  ؛األطفالحظر مجيع أشكال العنف ضّد  '١'
   واحمللّي؛الوطينتويني تعزيز االلتزام والعمل على املس '٢'
  ترويج قيم عدم استخدام العنف ورفع مستوى الوعي؛ '٣'
   األطفال ومن أجلهم؛معتعزيز قدرات مجيع من يعملون  '٤'
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  ضمان املساءلة ووضع حّد لإلفالت من العقاب؛  '٥'
ستخدام التوصيات الواردة يف الدراسة كأداة للعمل، بالـشراكة مـع           ا  )ب(  

ركة األطفال، لضمان محاية مجيع األطفال من مجيع أشـكال          اجملتمع املدين، وال سيما مبشا    
العقاب البدين واجلنسي والنفسي ولكسب الزخم إلجراءات ملموسة وحمدَّدة اآلجـال           

  تكفل منع مثل هذا العنف وتلك اإلساءة والتصدِّي هلما؛
التماس التعاون التقين يف هذا اخلصوص من املقرِّر اخلاص لألمـني العـام               )ج(  
، ومفوضِّية األمـم    )اليونيسيف( بالعنف ضّد األطفال، ومنظمة األمم املتحدة للطفولة         املعين

  .املتحدة حلقوق اإلنسان، ومنظمة الصحة العاملية، وسائر الوكاالت واملنظمات ذات الصلة

  احلق يف حرّية الدين واملعتقد    
لس النيجريي املـشترك    بينما تالحظ اللجنة التدابري اليت اّتخذهتا احلكومة إلنشاء اجمل          -٤٤

بني األديان من أجل تيسري احلوار فيما بني خمتلف الديانات يف البلد، فإهنا تشعر بالقلق جرَّاء                
القيود اليت متّس األطفال يف ممارسة حقهم يف حرّية الدين بسبب التـوّترات املختلفـة بـني                

. لناً بانتمائهم إىل دينـهم    الطوائف الدينية وما خلَّفته من مناخ يسوده اخلوف من اجملاهرة ع          
وفضالً عن ذلك، تشعر اللجنة بالقلق ألن اعتناق دين آخر، يف بعض املناطق، ُيعترب جرميـة                

  . خطرية ُيحكم على صاحبها بالسجن إىل جانب عقوبات صارمة للغاية
توصي اللجنة بأن تتَّخذ الدولة الطرف مجيع اإلجراءات املالئمة لتكفل لألطفال             -٤٥

وتوصـي اللجنـة   . ارسة شعائرهم الدينية واحترام حقهم يف حرّية الدين واملعتقد      حرّية مم 
أيضاً بأن تعمل الدولة الطرف على إشاعة مناخ من التسامح الديين وأال تـشوِّه مسعـة                

  .األطفال، ال سيما من خالل عدم اعتبارها اختيار الدين جرماً جنائياً

  حقوق الطفل وقطاع األعمال    
نة ببالغ القلق إزاء التقارير الواردة عن حالة التدهور البيئـي وانتـشار             تشعر اللج   - ٤٦

التلّوث على نطاق واسع يف دلتا النيجر نتيجة لصناعة النفط العاملة يف املنطقة، وتأثريهـا               
كما تالحظ اللجنة بقلق املعلومات اليت تفيد عن        . على صحة األطفال ومستوى معيشتهم    

نيجر من مشاكل يف اجلهاز التنفّسي، مثل الربو والتهاب الشعب          معاناة السكَّان يف دلتا ال    
وتشعر اللجنة، فضالً عن ذلك، بـالقلق  . اهلوائية، نتيجة للسمِّيات اليت ينشرها حرق الغاز  

إزاء اآلثار السلبية اليت متّس األطفال بسبب تغيُّر املناخ العاملي، مبـا يف ذلـك يف سـياق                  
  . التصحُّر يف الواليات الشمالية

توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تتَّخذ تدابري فورية للتصدِّي هلـذه املخـاوف               -٤٧
وتشمل هذه التدابري إنـشاء هيئـات      . واحلدِّ من التلّوث والتدهور البيئي يف دلتا النيجر       

إشرافية مستقلة لتقييم عمليات السالمة يف صناعة البترول، ووضع معايري مالئمة بـشأن        
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.  واالجتماعية املترتِّبة على قطاع األعمال، وذلك بالتشاور مع اجلمهور         املسؤولية البيئية 
وتوصي اللجنة، فضالً عن ذلك، بأن تعمل الدولة الطرف جنباً إىل جنب مـع قطـاع                
األعمال، ومن خالل املناهج الدراسية املدرسية وبرامج االّتصاالت، على زيادة معرفـة            

جه عام بالقضايا البيئية، مبا يف ذلك تأثري استخراج         األطفال واآلباء واملعلمني واجلمهور بو    
النفط يف الصحة وسبل املعيشة فضالً عن تأثري تزايد التصحُّر يف الشمال واآلثار املرتبطة              

  . به يف صحة األطفال، مثل سوء التغذية

 ؛٢١-١٩؛ و ١١-٩؛ و )٢-١الفقرتان   (١٨؛ و ٥املواد  (البيئة األسرية والرعاية البديلة         
  )  من االتفاقية٣٩؛ و)٤الفقرة  (٢٧ و؛٢٥و

  البيئة األسرية    
بينما ترحِّب اللجنة باإلطار املقترح يف االستراتيجية الوطنيـة للـتمكني والتنميـة               -٤٨

من أجل توفري الدعم للفئات الضعيفة، مبا يـشمل         ) االستراتيجية الوطنية الثانية  (االقتصاديني  
 تشعر اللجنة باألسف لعدم وجود معلومات يف تقرير         اآلباء الوحيدين واألمهات املراهقات،   

الدولة الطرف عن التدابري املتَّخذة لدعم اآلباء أو أولياء األمور أو أفراد األسـرة املمتـدة يف     
توفري التوجيهات واإلرشادات على النحو املالئم بشأن ممارسة الطفل حلقوقه، ولـدعمهم يف         

شعر، فضالً عن ذلك، باألسف لعدم وجود بيانـات         وت. أداء مسؤولياهتم حيال تربية الطفل    
مفصَّلة متاحة بشأن األسر وحيدة الوالد كما تشعر بالقلق إزاء ما يتردَّد عن تشويه الـسمعة            

  . االجتماعية الذي تواجهه األمهات العازبات
 ٥توصي اللجنة بأن تقدِّم الدولة الطرف املزيد من املعلومات بشأن تنفيذ املادة               -٤٩
وتوصي بأن تتَّخـذ    . ، من االتفاقية، يف تقريرها الدوري القادم      ١٨ من املادة    ٢رة  والفق

الدولة الطرف مجيع التدابري الالزمة لضمان ختصيص ما هو مالئم من برامج الدعم املايل              
وغريها من برامج الدعم اليت من شأهنا أن تساعد اآلباء، وخباصة األسر املعيشية املكوَّنـة            

ت وأفراد يف سـّن املراهقـة، أو األوصـياء القـانونيني، يف ممارسـة               من أمهات عازبا  
وفضالً عن ذلك، ُتشجَّع الدولة الطرف بشدِّة على اعتماد قـانون أسـرة             . مسؤولياهتم

  .شامل ُيسَترشد به يف وضع سياسات مالئمة يف هذا الصدد

  األطفال احملرومون من العيش يف بيئة أسرية    
اد خطة العمل الوطنية بشأن األيتام واألطفـال الـضعفاء          ـة باعتم ـترحِّب اللجن   -٥٠

واملبادئ التوجيهية واملعايري الوطنية للممارسات املتعلقة باأليتـام        ) ٢٠١٠-٢٠٠٦للفترة  (
. واألطفال الضعفاء، استناداً إىل هنج قائم على احلقوق واسترشاداً مببدأ املصاحل الفضلى للطفل   

 عدم كفاية الربامج وقدرة املؤّسسات على تنفيذ هذه األطـر  غري أن اللجنة تشعر بالقلق إزاء   
. تنفيذاً فعَّاالً بالنظر إىل االرتفاع املثري للذعر يف عدد األيتام وغريهم من األطفال الـضعفاء              

وتعرب عن القلق بوجه خاص حيال حالة األطفال الذي تيتَّموا بسبب فريوس نقص املناعـة             
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، حيال إيداع األيتـام يف      )alamajiri( مبن قيهم املهاجرون     اإليدز وأطفال الشوارع،  /البشرية
منازل احلبس االحتياطي حيث يعيشون، يف بعض احلاالت، جنباً إىل جنـب مـع الكبـار                

  . واألطفال خمالفي القانون
حتثّ اللجنة، كمسألة ذات أولوية، الدولة الطرف على ختصيص مـوارد ماليـة               -٥١

و واٍف لضمان تنفيذ السياسات واملبادئ التوجيهيـة        وبشرية وغريها من املوارد على حن     
املذكورة آنفاً تنفيذاً فعَّاالً من أجل محاية ورفاه األطفال احملرومني مـن العـيش يف بيئـة         

  : وعلى وجه اخلصوص، ُتَحثّ الدولة الطرف على ما يلي. أسرية
طفل فيما خيص اتِّخاذ مجيع التدابري الالزمة لتوفري خيارات بديلة لرعاية ال    ) أ(  

األطفال الذين يعيشون يف الوقت الراهن يف منازل احلبس االحتياطي، وذلك هبدف إلغاء             
  استخدام املنازل املذكورة لرعاية األطفال احملرومني من األسرة؛ 

توفري خيارات بديلة لرعاية الطفل، مثل اإليداع قيد احلضانة الكفيلـة             ) ب(  
  إلسالمية وتبنِّي األطفال؛والكفالة وفقاً لقانون الشريعة ا

حتديد مؤّسسات تكون مسؤولة عن رصد وتقييم مؤّسسات رعاية الطفل   ) ج(  
يف مجيع الواليات لضمان أن تعمل باالتِّساق مع حقوق الطفل ومصاحلة الفـضلى، مـع               

  مراعاة السياسة واملبادئ التوجيهية الوطنية إلنشاء ورصد مراكز رعاية الطفل؛
عات ُتنظِّم الرعاية البديلة لألطفال وما يصاحبها من إطـار          اعتماد تشري   )د(  

تنظيمي حيدِّد حقوق األطفال مبوجب هذه الرعاية، مبا يتماشى مع املبـادئ التوجيهيـة              
 كانون  ٢٠ املؤرَّخ   A/RES/64/142للرعاية البديلة لألطفال الواردة يف قرار اجلمعية العامة         

  . ٢٠٠٩ديسمرب /األول

  التبنِّي    
شعر اللجنة باألسف لنقص املعلومات املقدَّمة من الدولة الطرف عن ممارسة تبنِّـي             ت  -٥٢

وما زالت اللجنة تشعر    . األطفال ومداه على املستوى الداخلي واملستوى املشترك بني البلدان        
بالقلق إزاء املعلومات الواردة، وحسبما ورد يف التقرير الدوري الثـاين للدولـة الطـرف               

)CRC/C/70/Add.24   مبا يفيد أن عدم وجود قوانني موحَّدة للتبنِّي يف الدولـة            )٩٧، الفقرة ،
وبينما تالحظ اللجنة أنه يف حني ال تسمح الدولة الطـرف  . الطرف أنشأ نظاماً من التعسُّف    

هنا، أي اللجنة، تشعر بالقلق لكون هذه املمارسة ما زالت غري           إبالتبنِّي املشترك بني البلدان، ف    
كما تعرب اللجنة عن القلق البالغ حيال التقـارير         . م الرقايب وآخذة يف التزايد    خاضعة للتنظي 

حيث ُيباع األطفال ألشخاص ُيحتمل قيامهم بالتبنِّي فيقوم        " مزارع أطفال "اليت تفيد بوجود    
  . هؤالء، بدورهم، ببيعهم توخّيا للربح

 ٢١عن تنفيذ املادة    توصي اللجنة بأن تقدِّم الدولة الطرف املزيد من املعلومات            -٥٣
وُتشجَّع الدولة الطرف بـشدِّة علـى مواءمـة         . من االتفاقية يف تقريرها الدوري القادم     
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قوانينها الوطنية بشأن التبنِّي على املستوى الداخلي مع قانون حقوق الطفـل وضـمان              
رك بـني   وبينما تشري اللجنة إىل كون التبنِّي املـشت       . امتثاهلا لالتفاقية، مبا يف ذلك الكفالة     

البلدان هو أحد تدابري املالذ األخري فيما خيص األطفال احملرومني من األسـرة، ُتَحـثّ               
  :الدولة الطرف على ما يلي

 بشأن محاية الطفل والتعاون يف      ١٩٩٣التصديق على اتفاقية الهاي لعام        ) أ(  
  جمال التبنِّي على الصعيد الدويل؛

، مبـا يف    "مزارع األطفال "مواصلة جهودها الرامية إىل استئصال وجود         ) ب(  
، وضمان اإلفراج عـن     "مزارع األطفال "ذلك عن طريق اختتام نشاطها املَسِحي بشأن        

األطفال الضحايا وإنقاذهم من براثن هذه املمارسة، والتحقيق مع األشخاص املـسؤولني            
  .عن ارتكاهبا ومالحقتهم قضائياً

  ساءة واإلمهالاإل    
بينما تالحظ اللجنة اعتراف الدولة الطرف باإلساءة إىل أطفال الشوارع، وخباصـة              -٥٤

التحرُّش اجلنسي هبم، ويف البيئة األسرية، فإهنا تشعر باألسف لعدم وجود معلومات عن مدى              
وأشكال اإلساءة للطفل وعن اإلطار التشريعي واإلداري قيد العمل لوقاية ومـن مث محايـة               

  .األطفال من مجيع أشكال العنف واإلساءة واإلمهال
  :ُتَحثّ الدولة الطرف على ما يلي  -٥٥

وضع نظام فعَّال قيد العمل جلمع البيانات عن حاالت العنف واإلساءة             ) أ(  
  واإلمهال اليت متّس األطفال ورصد هذه احلاالت؛

ال حاالت اإلساءة   إنشاء آلية تنسيق فعَّالة بني السلطات املختّصة الستقب         ) ب(  
للطفل والتحقيق فيها، مبا يف ذلك إقامة وحدات خاصة ومكاتـب جتريبيـة لـشكاوى               
األحداث ومكاتب حلقوق اإلنسان تابعة للشرطة النيجريية واملقرِّر اخلاص املعين حبقـوق            

  الطفل التابع للجنة النيجريية حلقوق اإلنسان؛ 
املهنيني الصحيني والعـاملني    االضطالع بربامج شاملة لتدريب وتوعية        ) ج(  

القائمني بإنفاذ القانون والقضاة واملدَّعني العامِّني فيما يتعلق بالوقاية واحلماية واملالحقـة            
  .القضائية يف حاالت اإلساءة للطفل

  
  
  
  



CRC/C/NGA/CO/3-4 

19 GE.10-43190 

 ٢٧-٢٦؛ و٢٤-٢٣؛ و)٣الفقرة  (١٨؛ و٦واد امل(الصحة األساسية والرعاية الصحية     
  ) ةمن االتفاقي) ٣-١الفقرات (

  األطفال ذوو اإلعاقة    
ترحِّب اللجنة باالعتراف الصريح من جانب الدولة الطرف بالتحدِّيات الكبرية الـيت              -٥٦

وتالحظ مع التقـدير املعلومـات      . تواجه البلد يف محاية وضمان حقوق األطفال ذوي اإلعاقة        
.  مـن اليونيـسيف    الواردة عن الدراسة االستقصائية اجلارية على األطفال ذوي اإلعاقة، بدعم         

وبينما تالحظ اللجنة كذلك املعلومات عن املرافق التعليمية اخلاصة اليت ُتـوفَّر لألطفـال ذوي     
وتشعر اللجنة، فضالً عن   . اإلعاقة، فإهنا تشعر بالقلق إزاء التباينات اإلقليمية يف توفُّر هذه املرافق          

ت اليت قدَّمتها سابقاً فيمـا يتعلـق        ذلك، بالقلق إزاء االفتقار إىل معلومات عن متابعة التوصيا        
، ال سيما عدم وضع سياسة      )٤٧-٤٦، الفقرتان   CRC/C/15/Add.257(باألطفال ذوي اإلعاقة    

وتالحظ اللجنة، فضالً عن ذلك أيضاً، جلوء الدولة الطرف         . شاملة بشأن األطفال ذوي اإلعاقة    
  .طفال ذوي اإلعاقةإىل استخدام تعاريف ومقوالت جارحة ومهينة عند إشارهتا إىل األ

حتثّ اللجنة الدولة الطرف على اّتخاذ تدابري يف اّتجاه التصديق علـى اتفاقيـة                -٥٧
حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة واّتخاذ مجيع التدابري الالزمة لتنفيذ التوصيات اليت قدَّمتها          

 وتوصـي ). ٤٧، الفقرة   CRC/C/15/Add.257(اللجنة سابقاً بشأن األطفال ذوي اإلعاقة       
  : اللجنة بشدِّة الدولة الطرف بالقيام مبا يلي

اعتماد سياسة وطنية بشأن األطفال ذوي اإلعاقة، تستند يف مجلة أمـور              ) أ(  
إىل نتائج الدراسة االستقصائية اجلارية، والنظر يف إنشاء هيئة تنسيق للمساعدة يف التركيز   

  على االحتياجات اخلاصة لألطفال ذوي اإلعاقة؛ 
لة بذل جهودها الرامية إىل ضمان حصول مجيـع األطفـال ذوي            مواص  ) ب(  

اإلعاقة على اخلدمات التعليمية والصحية يف مجيع الواليات ومعاجلة التباينات اجلغرافيـة            
  . القائمة فيما خيص اخلدمات االجتماعية املتاحة

  الصحة واخلدمات الصحية    
لتها الدولة الطرف يف جمال الصحة،      تالحظ اللجنة مع التقدير اجلهود الكبرية اليت بذ         -٥٨

، واالستراتيجية املتكاملة لصحة األمهات     )٢٠٠٥(وأبرزها اعتماد السياسة الصحية الوطنية      
، وبرامج التحصني، مبا يف ذلك املبادئ التوجيهية املُنقَّحة         )٢٠٠٧(واملواليد اجلدد واألطفال    

 للقاحات والتحصني على حنـو      لتوزيع األموال من أجل استخدام صندوق التحالف العاملي       
كما تالحظ اللجنة مع التقدير توفري . فعَّال، وحتسني إمكانية احلصول على مياه شرب مأمونة       

 والية مشالية باإلضافة إىل إحراز تقدُّم كبري يف         ١٨خدمات صحة األمومة والطفولة جماناً يف       
الزعماء احمللّيون يف املناطق  اتَّخذهامكافحة مرض شلل األطفال العام املاضي، عقب إجراءات 

وترحِّب كذلك باعتماد اخلطة االستراتيجية الوطنية للتنميـة        . الريفية من الواليات الشمالية   
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 ومبؤشِّرات تدلّ على اعتزام احلكومة زيادة خمّصصاهتا لقطاع         ٢٠١٠مارس  /الصحية يف آذار  
  ).٢٠١٠امليزانية املقترحة لعام  يف املائة من ٤اليت تشكِّل يف الوقت الراهن ما نسبته (الصحة 

غري أن اللجنة ما زالت تشعر بقلق بالغ إزاء استمرار ارتفاع معّدالت وفيَّات الرضُّع                -٥٩
وارتفاع نسبة حاالت تفـشِّي     ) اليت هي ثاين أعلى املعّدالت يف العامل      (واألطفال واألمهات   

وتعرب . اإليدز واإلسهال/البشريةأمراض ميكن الوقاية منها مثل املالريا وفريوس نقص املناعة      
عن شعورها بأقصى درجات القلق إزاء التفاوت اجلغرايف اهلائل بني املناطق الشمالية واملناطق             
اجلنوبية من الدولة الطرف من حيث التغطية املشمولة بالتحصني، والتدنِّي الشديد يف النسبة             

ت سوء التغذية، وحاالت تفشِّي أمـراض       املئوية لألطفال الذين تلقّوا حتصيناً كامالً، ومعّدال      
مبا يف الرعاية الصحية ما قبـل       (األطفال، والترابط الشديد بني احلصول على الرعاية الصحية         

  .ومستوى التعليم والدخل) الوالدة وما بعدها
واللجنة، إذ تشري أيضاً إىل توصيات اللجنة املعنية بالقضاء على مجيـع أشـكال                -٦٠

، حتـثّ   )٣٤-٣١، الفقرات   CEDAW/C/NGA/CO/6 (٢٠٠٨ لعام   التمييز ضّد املرأة  
  : الدولة الطرف على القيام، كمسألة ذات أولوية، مبا يلي

تعزيز قدرة نظامها الالمركزي للرعاية الصحية على األداء، مبا يف ذلك             ) أ(  
ة عن طريق البدء يف تنفيذ املرحلتني الثانية والثالثة من االسـتراتيجية املتكاملـة لـصح              

األمهات واملواليد اجلديد واألطفال بينما تقوم بوضع سلّم أولويات ألكثـر الواليـات             
  الشمالية حرماناً؛

  تعزيز تغطية برامج التحصني الوطنية، وخباصة يف املناطق الريفية؛  ) ب(  
اعتبار التغذية أولوية وطنية وتوفري املوارد املالئمة لتنفيذ برامج التغذيـة           ) ج(  

  ضمان دجمها بشكل كامل يف صلب البىن الصحية احلكومية؛والعمل على 
تطوير اجلهود اجلارية مبا يكفل مشاركة اجملتمع احمللّـي وقدرتـه علـى       ) د(  

التبنِّي، وخباصة اآلباء، بشأن الرعاية الصحية ما قبل الوالدة وما بعدها، وصحة األطفال،             
  والتغذية، وتنظيم األسرة؛

م بني احلصول على الرعاية الصحية وتعليم الفتيات،        معاجلة الترابط القائ    )ه(  
  هبدف مكافحة وفيَّات األمهات ومتكني املرأة يف جمال صنع القرار بشأن رعايتها الصحية؛

اعتماد مشروع قانون الصحة الوطين الذي ينّص على بند متويل مباشر             ) و(  
حق الطفل يف أن ُتـوفَّر  للرعاية الصحية األوَّلية، يف أقرب وقت ممكن، وضمان أن تكفل     

له أفضل حالة ميكن بلوغها من الصحة البدنية والعقلية، على حنو ما هو منصوص عليه يف                
  قانون حقوق الطفل؛

تعديل الدستور بغية ضمان حق الطفل يف أن ُتوفَّر له أفضل حالة ميكـن            ) ز(  
بغية حتديد صـالحيات  بلوغها من الصحة البدنية والعقلية باعتباره حقّاً حيميه الدستور، و        
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ومسؤوليات كل من احلكومة االّتحادية وحكومات الواليات واحلكومات احمللّية يف تقدمي           
  الرعاية الصحية؛

الوفاء بالتزاماهتا، على النحو املبيَّن يف قرار اللجنة اإلقليميـة ألفريقيـا              ) ح(  
، مـن   "للمنطقة األفريقية استراتيجية  : متويل الصحة "التابعة ملنظمة الصحة العاملية بعنوان      

 يف املائة من ميزانيتها السنوية لتحسني القطاع الصحي،         ١٥حيث ختصيص ما ال يقلّ عن       
  ومواصلة التماس التعاون واملساعدة التقنيني من اليونيسيف ومنظمة الصحة العاملية؛

ضمان توفري خدمات صحة األمومة والطفولة ّجماناً جلميع واليات االّتحاد            ) ط(  
  .ّتخاذ تدابري مبا يكفل التغطية على نطاق الوطن يف تنفيذ نظام التأمني الصحي الوطينوا

  صحة املراهقني    
باإلضافة ) ٢٠٠٦(تالحظ اللجنة وضع سياسة وطنية بشأن صحة املراهقني وتنميتهم            -٦١

اإليـدز ورعايتـهم    /إىل مشروع صحة املراهقني ووقايتهم من فريوس نقص املناعة البـشرية          
وترحِّب كذلك بتحديد صـحة املـراهقني       . هم ووضع مبادئ توجيهية لصحة املراهقني     ودعم

كأحد املؤّشرات للخطة االستراتيجية الوطنية للتنمية الصحية وباالتفاق الذي وقَّعه مجيع حكَّام            
الواليات لتنفيذ اخلطة املشار إليها فضالً عن اجلهود الرامية إىل تأمني متويل لتعزيـز إمكانيـة                

كما ترحِّب اللجنة باملعلومات اليت تفيد عن إدخال حقـوق          . صول على وسائل منع احلمل    احل
بيد أن اللجنة ما زالت تشعر      . اإلجناب والتثقيف الصحي لألمهات يف املناهج الدراسية املدرسية       

بالقلق إزاء باقي التحدِّيات الصحية اليت تواجه املراهقات، مثل عواقب اإلجهـاض ووفيِّـات              
ت نتيجة لعمليات اإلجهاض غري املأمونة، وعدم احلصول على معلومات وخدمات تتعلق            الفتيا

بالصحة اإلجنابية للمراهقات، والنسبة املئوية الضئيلة جداً من املـراهقني واملراهقـات الـذين              
يستخدمون الرفاالت الذكرية واألنثوية يف أول لقاءاهتم اجلنسية، وقوانني اإلجهاض التقييديـة،            

ة البشرية واألمـراض الـيت تنتقـل    ـار فريوس نقص املناع  ـرسوم املستخدم، وانتش  ووجود  
  .باالّتصال اجلنسي

ة العـام  ـق اللجنـةً تعليـرف، مراعيـالدولة الط ة بأن تستمرـتوصي اللجن   -٦٢
بشأن صحة املراهقني وتنميتهم، يف تعزيز األنشطة واخلدمات يف إطـار           ) ٢٠٠٣(٤رقم  

وتوصي بشدَّة بـأن    .  املراهقني وما تضطلع به من مشاريع أخرى       سياستها الوطنية لصحة  
  :تقوم الدولة الطرف، من بني أشياء أخرى، مبا يلي

إلغاء رسوم املستخدم واّتخاذ تدابري أخرى لزيـادة إمكانيـة حـصول         ) أ(  
املراهقات على خدمات رعاية صحية ميسورة، مبا يف ذلك خدمات الـصحة اإلجنابيـة،              

  ملنع حدوث حاالت محل غري مرغوب فيها؛وتدابري أخرى 
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اّتخاذ مجيع التدابري الالزمة إلشراك اجملتمع املدين، وخباصة اجملتمع احمللّي            ) ب(  
واملنظمات غري احلكومية على مستوى القاعدة الشعبية، يف تنفيذ السياسة الوطنية بشأن            

  صحة املراهقني وتنميتهم بإتِّباع هنج من أسفل إىل أعلى؛
ضمان إمكانية حصول املراهقني واملراهقات على وسائل منع احلمل جمَّاناً            ) ج(  

وبسهولة، مبا يف ذلك الرفاالت، يف املرافق الصحية ويف املدارس، ووضع وتنفيذ بـرامج              
  مالئمة للطفل لرفع مستوى الوعي باستخدام وسائل منع احلمل؛

ج الدراسية املدرسـية    إدخال التثقيف اجلنسي للفتيان والفتيات يف املناه        )د(  
  واالضطالع بربامج توعية على مستوى اجملتمع احمللّي بشأن الصحة واحلقوق اإلجنابية؛ 

النظر يف التوصيات اليت قدَّمتها اللجنة املعنية بالقضاء على التمييز ضّد             ) ه(  
املرأة الداعية إىل استعراض وتعديل قوانني اإلجهاض املعمول هبـا يف الدولـة الطـرف               

)CEDAW/C/NGA/C/06 ٣٤، الفقرة.(  

  الصحة العقلية    
تشعر اللجنة بالقلق إزاء عدم وجود معلومات عن الصحة العقلية والرفاه العـاطفي               -٦٣

لألطفال واملراهقني وتقدِّر اعتراف الدولة الطرف الصريح خالل احلوار البنَّاء بضرورة بـذل             
  . اجلهود يف هذا اجملال

ع الدولة الطرف بدراسة شاملة تتناول فيهـا الـصحة          توصي اللجنة بأن تضطل     -٦٤
العقلية لألطفال واملراهقني وأن تضع استراتيجية بشأن الصحة العقلية لألطفال واملراهقني           

  .ُتوفَّر هلا موارد وافية

  املمارسات التقليدية الضارَّة    
لية للغايـة يف    تعرب اللجنة عن القلق الشديد إزاء انتشار الزجيات املبكِّرة بدرجة عا            -٦٥

أوساط الفتيات يف الواليات الشمالية وتأثري ذلك على متتِّعهن حبقوق اإلنـسان األخـرى،              
ويف هذا السياق، تالحظ اللجنة مع التقدير اعتماد بعض الواليـات     . وخباصة احلق يف التعليم   

 املتعدِّد  وبينما تالحظ اللجنة النهج   . قوانني حتظر انسحاب الفتيات من املدرسة بداعي الزواج       
التخّصصات الذي اعتمدته الدولة الطرف لرفع مستوى الوعي والتشجيع على تغيري املواقف            
فيما يتعلق بتشويه العضو التناسلي لإلناث وأن وسم اجلسم بالوشم أو العالمات وتـشويه               
العضو التناسلي لإلناث أصبحا جرميتني ُيعاقب عليهما يف قانون حقوق الطفل، فإهنا تـشعر              

قلق إزاء ارتفاع النسبة املئوية للنساء اللوايت تعرَّضن لعمليات تـشويه العـضو التناسـلي           بال
وتشعر اللجنة باألسف لعدم وجود معلومات مستوفاة عن التدابري الـيت اّتخـذهتا             . لإلناث

الدولة الطرف ملنع املمارسات التقليدية الضارَّة والقضاء عليها، مبا يف ذلك التقدُّم املُحرز يف              
  ). ٥٨-٥٤، الفقرات CRC/C/15/Add.257(تنفيذ توصياهتا السابقة 
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  :حتثّ اللجنة الدولة الطرف على القيام، كمسألة ذات أولوية، مبا يلي  -٦٦
  ي ملمارسة الزيات املبكِّرة يف الواليات الشمالية؛اّتخاذ تدابري فورية للتصدِّ  ) أ(  
 املبكِّرة املنصوص عليـه يف      االضطالع بربامج توعية تتناول حظر الزجيات       ) ب(  

قانون حقوق الطفل وضمان إدراج هذا احلظر يف تشريعات الواليـات بالنـسبة جلميـع               
   عاماً؛١٨األطفال الذين تقلّ أعمارهم عن 

وضع وتنفيذ برامج شاملة لرفع مستوى الوعي باآلثار السلبية املترتِّبة على             ) ج(  
اصة بالفتيات يف جماالت الصحة والتعليم والتنمية،       الزواج املبكِّر بالنسبة حلقوق الطفل اخل     

حبيث تستهدف بوجه خاص الزعماء التقليدين والدينيني واآلبـاء وبرملـانيي الواليـات،             
  وباحلظر الذي يفرضه القانون على انسحاب األطفال من املدرسة بداعي الزواج؛

ن املمارسات  القضاء على ممارسة تشويه العضو التناسلي لإلناث وغريها م          ) د(  
التقليدية الضارَّة، مبا يف ذلك عن طريق سّن تشريعات حلظر تشويه العضو التناسلي لإلناث              
واالضطالع بربامج لرفع مستوى الوعي ُتوجَّه إىل اآلباء والنساء والفتيات وأرباب األسـر             

  .والزعماء الدينيني والشخصيات التقليدية مع مراعاة مشاركتهم فيها

  همون مبمارسة السحراألطفال املتَّ    
تالحظ اللجنة مع التقدير التدابري اليت اّتخذهتا الدولة الطـرف للتـصدِّي لظـاهرة              -٦٧

األطفال الذين ُيتَّهمون مبمارسة السحر، من ضمنها صدور تشريعات على مستوى الواليات            
 حتظر هذه املمارسة يف والية أكوا إيبوم، وإلقاء القبض علـى مـرتكيب هـذه املمارسـة                

ومالحقتهم قضائياً، وبرامج رفع مستوى الوعي وإعادة التأهيل اجلارية، واملشاريع الناجحـة         
غري أن اللجنة ما زالت يف غاية القلق إزاء ما يتردَّد عن شيوع ممارسة وصم               . للَّم مشل األسر  

 األطفال اجتماعياً مبمارسة السحر يف الدولة الطرف وإزاء تقارير تفيد بأن هؤالء األطفـال             
ُيعذَّبون وُيساء إليهم وُيهَجرون بل وُيقَتلون نتيجة لوصمهم ومالحقتهم قضائياً علـى هـذا           

وتشعر اللجنة بقلق خاص إزاء ما يتردَّد عن أدوار تقوم هبا بعض الكنائس وصـناعة               . النحو
إنتاج األفالم السينمائية يف ترويج اإلميان مبمارسة األطفال للسحر ولكون األطفـال الـذين           

ون من حاالت ضعف فعلي، مبن فيهم أطفال األسر الفقرية واألطفال ذوو اإلعاقة، هـم               يعان
ويف هذا الصدد، تعرب اللجنة عن      . األكثر تعرُّضاً ملخاطر وصمهم اجتماعياً مبمارسة السحر      

شعورها بأقصى درجات القلق إزاء التقارير اليت تفيد عن عمليات قتل تعـسُّفي لألطفـال               
نشطة مصمَّمة النتزاع اعترافات مبمارسة السحر أو حـدثت نتيجـة           حدثت خالل تنفيذ أ   

  .ملراسم طرد األرواح الشرِّيرة
حتثّ اللجنة الدولة الطرف على تعزيز جهودها الراميـة إىل مكافحـة اإلميـان                -٦٨

وعلى وجه التحديد، حتثّ اللجنة الدولة      . مبمارسة السحر واتِّهام األطفال هبذه املمارسة     
  : يليالطرف على ما
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جترمي فعل توجيه االتِّهامات ضّد األطفال مبمارسة السحر ومـا يتـصِّل              ) أ(  
بذلك من إساءة هلم على املستوى الوطين ومستوى الوالية وضمان املالحقة القضائية ملن             

  يلفِّقون هذه اجلرائم باستنادهم إىل ذريعة ممارسة السحر؛
عني العامِّني على ما هو قائم من       ضمان تدريب أجهزة إنفاذ القانون واملدَّ       ) ب(  

  أحكام جزائية ذات صلة جترِّم هذه األفعال؛
االضطالع بربامج مالئمة خاصة بالتوعية ورفع مستوى الوعي، مبـا يف             ) ج(  

ذلك بالتعاون مع منظمات اجملتمع املدين ومع وسائط اإلعالم، للتصدِّي لظاهرة اإلميـان             
  امة اجلمهور فضالً عن القادة الدينيني؛مبمارسة األطفال للسحر، حبيث تشمل ع

التنظيم الرقايب للمؤّسسات الدينية اليت يتبيَّن أهنـا منخرطـة يف هـذه               ) د(  
  املمارسات ومطالبتها باعتماد سياسات محاية الطفل؛

  .االضطالع بدراسة حبثية شاملة حول أسباب وآثار هذه الظاهرة  )ه(  

  اإليدز/فريوس نقص املناعة البشرية    
تعترف اللجنة باجلهود اليت اضطلعت هبا الدولة الطرف يف التصدِّي لوباء فـريوس               -٦٩

اإليدز، من ضمنها مشروع صحة املراهقني ووقايتهم من فريوس نقص          /نقص املناعة البشرية  
اإليدز ورعايتهم ودعمهم وبرنامج الرضاعة الطبيعيـة اخلالـصة لألمهـات           /املناعة البشرية 

وتالحظ اللجنة توسيع نطاق بـرامج منـع        . اإليدز/املناعة البشرية املصابات بفريوس نقص    
بيـد أن  . انتقال الفريوس من األم إىل الطفل ودجمها يف صلب سائر تدخُّالت الرعاية الصحية 

اللجنة تشعر باألسف لكون برامج التعليم والتوعية ليست بالقدر الكايف مبا يكفل فعَّالية منع              
كما تعرب عن قلقها إزاء ارتفـاع عـدد         . قص املناعة البشرية  اإلصابات اجلديدة بفريوس ن   

اإليدز يف الدولة الطرف    /ة بفريوس نقص املناعة البشرية    ـاألطفال الذين تيتَّموا جّراء اإلصاب    
  ).  مليون طفل١,٨إذ يبلغ عددهم (

) ٢٠٠٣(٣بينما تسترعي اللجنة انتباه الدولة الطرف إىل تعليق اللجنة العام رقم   -٧٠
اإليدز وحقوق الطفل يف هذا الصدد، فإهنـا توصـي          /ن فريوس نقص املناعة البشرية    بشأ

  :الدولة الطرف مبا يلي
مواصلة العمل على تطوير وتعزيز سياساهتا وبراجمها لتـوفري الرعايـة             ) أ(  

اإليدز، مع إيالء   /والدعم لألطفال املصابني أو املتضرِّرين بفريوس نقص املناعة البشرية        
ال الذي ُيتِّمـوا جـرَّاء اإلصـابة بفـريوس نقـص املناعيـة              ـ لألطف اهتمام خاص 

اإليدز، مبا يف ذلك عن طريق تعزيز قدرة األسر املمتدَّة أو اجملتمع احمللِّي علـى             /البشرية
  رعاية هؤالء األطفال؛
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تعزيز عمليات التوعية بسبل الوقايـة مـن فـريوس نقـص املناعـة                ) ب(  
هقني، مبا يف ذلك من خالل التثقيف اجلنسي يف املدرسـة           اإليدز يف أوساط املرا   /البشرية

  .وعن طريق االستخدام النشط لوسائط اإلعالم وغري ذلك من محالت التوعية العامة

  ) من االتفاقية٣١؛ و٢٩؛ و٢٨املواد (التعليم واألنشطة الترفيهية والثقافية   -٧  

  التعليم، مبا يشمل التدريب والتوجيه املهنيني    
 اللجنة مع التقدير اخلطوات اليت اتَّخذهتا الدولة الطرف لتنفيذ برنامج التعليم            تالحظ  -٧١

والتدابري الرامية إىل حتسني نوعية التعليم، مبا يف ذلك قيامهـا       ) ١٩٩٩(األساسي العام اجملّاين    
كما ترحِّب بزيادة خمّصصات امليزانية لقطاع التعليم،       . باستعراض جنساين للمناهج الدراسية   

وتالحـظ  . ادة التسجيل يف املدارس االبتدائية، والتحسُّن الذي طرأ على البنية األساسية          وزي
اللجنة اعتماد مبادرة التعليم املهين ووضع برامج تدريب مهين خاصة ملساعدة األطفال ذوي             

. االقتصادي الضعيف ولألطفال املنتمني إىل الفئات الضعيفة األخـرى         - الوضع االجتماعي 
ع التقدير العملية اجلارية لدمج املدارسة الدينية ضمن النظام املدرسي الرمسـي            كما تالحظ م  

بيد أن اللجنة ما زالت تشعر بقلق شديد        . ُمدرَّبني) maalams(ولتزويد هذه املدارس مبعلمني     
  :إزاء ما يلي

ارتفاع النسبة املئوية لعدم التسجيل يف املدارس وسط الفئة السكانية الـيت              ) أ(  
   الدراسة االبتدائية؛بلغت سّن
االخنفاض احلاّد يف املعّدل الوطين إلمتام الدراسـة يف املـدارس االبتدائيـة               ) ب(  

  واخنفاض صايف معّدل التسجيل يف املدارس الثانوية؛
استمرار التباينات اجلغرافية الواسعة من حيـث معـّدالت التـسجيل             ) ج(  

  واملرافق التعليمية؛
 املساواة بني اجلنسني يف معّدالت التسجيل والبقاء يف         استمرار أوجه انعدام    )د(  

  املدارس يف الواليات الشمالية؛
وجود األقساط وغياب احلق يف التعليم اجملَّاين واإللزامي يف الدسـتور، وإزاء              )ه(  

  املعلومات اليت تفيد بأن اآلباء الذين يرفضون تسجيل أطفاهلم يف املدارس يتعرَّضون للعقوبات؛
دم كفاية برامج التدريب املهين لعديد من األطفال وعدم إمكانية وصوهلم           ع  ) و(  

  . إليها، مبا يشمل األطفال خمالفي القانون
بشأن ) ٢٠٠١(١حتثّ اللجنة الدولة الطرف، مع مراعاة تعليق اللجنة العام رقم     -٧٢

  :أهداف التعليم، على ما يلي
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 وإلزامياً من الناحية الفعلية جلميع      ضمان أن يكون التعليم االبتدائي جمَّاناً       ) أ(  
  األطفال دومنا متييز، مبا يف ذلك إلغاء األقساط املدرسية؛ 

ضمان إدراج احلق يف التعليم اجملّاين واإللزامي يف الدستور ضمن سياق             ) ب(  
  املراجعة الدستورية؛

، مع  مواصلة زيادة اإلنفاق العام على التعليم، ال سيما التعليم االبتدائي           ) ج(  
إيالء االهتمام على وجه التحديد ملعاجلة التباينات اجلنسانية واإلقليمية يف التمتُّع باحلق يف             
التعليم، ولتعزيز نوعية التعليم، مبا يف ذلك عن طريق ضمان عدم االشتراط على اآلبـاء               

  حتمُّل أي عبء مايل بشأن التعليم واملواد التعليمية؛
مية إىل دمج املؤسسات التعليمية الدينية، مبا       مواصلة تعزيز جهودها الرا     )د(  

، ضمن النظام املدرسي الرمسي وتـوفري تـدريب         )alamajiri(يف ذلك مدارس املهاجرين     
  ؛)maalams(وإعداد املعلّمني 

تعزيز التعليم ما قبل املدرسي لألطفال وبذل حماوالت خاصـة إلحلـاق      )ه(  
ش يف مناطق بعيدة، باملدارس، يف سـنوات        األطفال من الفئات الضعيفة والفئات اليت تعي      

  عمرهم املبكِّرة؛
اّتخاذ تدابري فعَّالة لضمان إمكانية احلصول على التعليم الثانوي علـى             ) و(  

قدم املساواة، وخباصة يف املناطق الريفية ويف املنطقتني الشمالية الغربية والشمالية الشرقية            
   على التسجيل يف املدارس؛، عن طريق تشجيع البنات)١(من الدولة الطرف

العمل على مواصلة وتعزيز جهودها الرامية إىل ضمان إتاحـة فـرص              ) ز(  
التدريب املهين اليت ميكن احلصول عليها واملتوفِّرة جلميع األطفال، مع إيالء أولوية يف هذا     

  .الصدد لألطفال من الفئات الضعيفة

؛ )د( - )ب(٣٧؛ و ٤٠؛ و ٣٩؛ و ٣٨؛ و ٣٠؛ و ٢٢املـواد   (ة اخلاصـة    ـتدابري احلماي   -٨  
  ) من االتفاقية٣٦-٣٢و

  طالبو اللجوء واألطفال الالجئون    
تالحظ اللجنة أن الدولة الطرف تستضيف عدداً من الالجـئني وطـاليب اللجـوء                -٧٣

. القادمني من بلدان منخرطة يف نزاعات أو خارجة من هذه الرتاعات، أغلبيتهم أطفال ونساء            
أن لألطفال الالجئني االستحقاقات نفسها أسوة باملواطنني يف مجيـع          وبينما تالحظ اللجنة    

احلقوق املكرَّسة يف قانون حقوق الطفل، وتقدِّر املعلومات اليت تفيد عن تقدمي منح تعليميـة               
إىل بعض األطفال الالجئني وجتديد مدارس لتيسري إدماج األطفال الالجئني فيها، فإهنا تشعر             

__________ 

 . الوارد يف تقرير الدولة الطرف٣-٧انظر اجلدول  )١(
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يانات مفصَّلة عن األطفال الالجئني واألطفال طاليب اللجوء يف هذا          بالقلق إزاء عدم وجود ب    
كما تشعر اللجنة بالقلق الشديد لعدم متكُّن األطفال الالجئني من االسـتفادة مـن              . الصدد

  .املخطَّط الوطين حلماية الطفل
  : حتثّ اللجنة الدولة الطرف على ما يلي  -٧٤

الوطين حلماية الطفل، باعتبار ذلـك      إدخال األطفال الالجئني يف النظام        ) أ(  
  مسألة ذات أولوية؛ 

اتِّخاذ مجيع التدابري لضمان محاية األطفال الالجئني مبـا يتماشـى مـع               ) ب(  
واجباهتا مبوجب االلتزامات املنصوص عليها يف القانون الدويل حلقوق اإلنسان والقـانون          

بشأن معاملة األطفال غري   ) ٢٠٠٥(٦الدويل لالجئني، مع مراعاة تعليق اللجنة العام رقم         
  املصحوبني بأحد واملنفصلني عن ذويهم خارج بلد منشئهم؛

تعزيز املوارد املالية والبشرية املخّصصة للجنة الوطنية لالجـئني، بغيـة             ) ج(  
ضمان توفُّر إحصاءات موثوقة عن عدد أطفال الالجئني واألطفال طاليب اللجوء وسّنهم            

  ونوع جنسهم وجنسيتهم؛
إجراء التعديالت التشريعية الالزمة لضمان اعتبار جتنيـد أو اسـتخدام        ) د(  

  .األطفال يف أعمال القتال يشكِّل أساساً ملنحهم وضع الالجئ وعدم إعادهتم قسراً

  األطفال املشرَّدون داخلياً    
 عن اتِّخاذ تـدابري     اخلطيَّةتالحظ اللجنة املعلومات الواردة يف ردود الدولة الطرف           -٧٥

لتحسني حالة املشرَّدين داخلياً، مبا يف ذلك التعديل الذي أدِخل على قانون اللجنة الوطنيـة               
لالجئني الرامي إىل إعطاء صالحيات قانونية أوسع للجنة املذكورة فيمـا يتعلـق بواليتـها            

نة غري أن اللج. الرئاسية بشأن التشرُّد الداخلي ومشروع قانون التعديل بشأن املشرَّدين داخلياً       
ما زالت تشعر بالقلق إزاء عدم وجود إطار تشريعي وسياسايت شامل بشأن املشرَّدين داخلياً              
من أجل التصدِّي على حنو فعَّال حلالة األطفال املشرَّدين داخلياً، وخباصة الذين ُشرِّدوا جرَّاء              
ما وقع يف اآلونة األخرية من اضطراب وعنف سياسيني وطائفيني وفيـضانات وعمليـات              

وفضالً عن ذلك، يشكِّل    . خالء، وضمان إعادة إدماجهم على حنو طويل األجل يف اجملتمع         إ
  . عدم وجود نظام جلمع البيانات عن املشرَّدين داخلياً مصدر قلق للجنة

حتثّ اللجنة الدولة الطرف على اّتخاذ مجيع التدابري لـضمان حقـوق ورفـاه                -٧٦
  : صوص، ُتَحثّ الدولة الطرف على ما يليوعلى وجه اخل. األطفال املشرَّدين داخلياً

اعتماد سياسة وطنية شاملة بشأن املشرَّدين داخلياً تراعي، يف مجلة أمور،       ) أ(  
  حتديد اجلهاز املسؤول عن تسجيل ورصد ومحاية املشرَّدين داخليا، مبن فيهم األطفال؛
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كل مـن   القيام، إىل حني اعتماد سياسة من هذا القبيل، بضمان تزويد             ) ب(  
اللجنة الوطنية لالجئني والصليب األمحر النيجريي باملوارد الالزمة حلماية وضمان حقوق           

  . األطفال املشرَّدين داخلياً على حنو فعَّال

  أطفال األقلِّيات    
تشعر اللجنة بالقلق إزاء عدم وجود معلومات يف تقرير الدولة الطرف عن األقلِّيات،               -٧٧

وفضالً عن ذلك، تشعر اللجنة بالقلق بسبب       ). منطقة دلتا النيجر  (ال سيما مجاعة األوغوين     
التمييز ضّد األقلِّيات العرقية وتالحظ أن أحكام السياسة الوطنية للتعليم متنح وضعاً خاصـاً              

وتالحـظ  . قد ُيفسَّر على أنه عمل متييزي     ) اهلوسا واإليغو واليوربا  (للغات الرئيسية الثالث    
استراتيجيات لضمان مناهج دراسية مالئمـة لألقلِّيـات، تأخـذ يف    اللجنة أنه مل جير وضع     

  . احلسبان حق أطفال األقلِّيات يف استخدام وتلقِّي التعليم بلغتهم األم
  : حتثّ اللجنة الدولة الطرف على ما يلي  -٧٨

إجراء حتليل دراسي من أجل االستجابة على حنـو واٍف الحتياجـات              ) أ(  
  ما أطفال مجاعة األوغوين؛ أطفال األقلِّيات، ال سي

ضمان ضرورة منح أطفال األقلِّيات املساواة يف احلصول على التعلـيم             ) ب(  
واملساواة يف فرص تطوير مؤهَّالهتم من خالل إدخال مناهج دراسية مالئمة ووافية تعترف          

  .حبقهم يف استخدام وتلقِّي التعليم بلغتهم األم

  سلّحةاألطفال املتأثِّرون بالرتاعات امل    
تشعر اللجنة بالقلق الشديد إزاء تأثُّر األطفال جرَّاء العنف السياسي الذي شهدته              - ٧٩

السنوات األخرية واالضطرابات بني الطوائف واألديان وجرَّاء الرتاعات املسلّحة يف منطقة           
وتالحظ اللجنة بأقصى درجات القلـق      . دلتا النيجر ويف أجزاء أخرى من الدولة الطرف       

تزعم بأن األطفال كانوا من بني ضحايا املذابح األخرية اليت وقعت يف جـوس، يف               تقارير  
، وتقارير عن عمليات قتل تعّسفي ارتكبتها األجهزة األمنيـة خـالل            ٢٠١٠مارس  /آذار

وبينمـا تنـوِّه    . ٢٠٠٨نوفمرب  /أعمال العنف اليت وقعت يف والية بالتو، يف تشرين الثاين         
ة اليت جرت يف منطقة دلتا النيجر ونزع السالح الذي انبثـق            اللجنة بعملية السالم األخري   

عنها، فإهنا تعترف بالتحدِّيات املاثلة يف سياق ضمان التعليم والتوظيف على املدى الطويل             
  .للشباب من املقاتلني السابقني

حتثّ اللجنة الدولة الطرف على اّتخاذ تدابري ملنع أي انتهاك ميس حق األطفال يف                -٨٠
وحتثّ .  والبقاء والتنمية ممن تضرَّروا جرَّاء الرتاعات واالضطرابات العنيفة يف أراضيها          احلياة

 ١١الدولة الطرف على أن تويل االعتبار التام لتوصياهتا املنصوص عليها يف القرار املـؤرَّخ               
  . الصادر عن اللجنة املعنية بالقضاء على التمييز العنصري٢٠١٠مارس /آذار
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 الدولة الطرف على تنفيذ براجمها الرامية إىل توفري التعليم لألطفال           وحتثّ اللجنة   -٨١
 من االتفاقية، مبا يلزم  ٣٩يف دلتا النيجر، وكذلك على القيام، على حنو يتماشى مع املادة            

من أنشطة لإلنعاش وإعادة االندماج لضمان إعادة االندماج االجتماعي الطويل األجـل            
  .هلؤالء األطفال

  االقتصادي، مبا يشمل عمل األطفالاالستغالل     
تالحظ اللجنة محالت التوعية العامة ملكافحة االسـتغالل االقتـصادي لألطفـال              -٨٢

 لتحديد مدى انتشار عمل األطفال وطبيعته،       ٢٠٠٨واالضطالع بدراسة استقصائية يف عام      
 وكذلك املعلومات عن إنشاء وحدات ُتعىن بعمل األطفال يف مجيـع الواليـات، وصـوغ              

بيد أن اللجنة ما زالت تشعر بالقلق الـشديد حيـال           . مشروع سياسة بشأن عمل األطفال    
 ال سيما   -االرتفاع إىل حد كبري يف عدد األطفال املنخرطني يف أسوأ أشكال عمل األطفال              

 الـيت   -التقارير اليت تفيد عن عمل األطفال القسري يف الزراعة والبناء والتعدين واحملـاجر              
وبينما تالحظ اللجنة األحكام اليت حتظر      . ّتجار باألطفال من البلدان اجملاورة    تنطوي على اال  

وقـانون حقـوق الطفـل      ) ١٩٩٠(أسوأ أشكال عمل األطفال الواردة يف قانون العمـل          
واملعلومات عن استعراض جارٍ لقوانني العمل فيما يتعلق بعمل األطفال، فإهنا ما زالت تشعر              

رف إىل قائمة شاملة حتدِّد أنواع األعمال اخلطرة اليت ال جيـب أن             بالقلق الفتقار الدولة الط   
  .  عاما١٨ًيؤدِّيها األطفال الذين تقلّ أعمارهم عن 

حتثّ اللجنة الدولة الطرف على اّتخاذ مجيع اخلطوات املالئمة للقضاء على عمل              -٨٣
  : ما يليوعلى وجه التحديد، حتثّ اللجنة الدولة الطرف على . األطفال االستغاليل

ضمان تزويد وحدات عمل األطفال باملوارد الوافية حىت يتسنَّى هلا تعزيز      ) أ(  
أنشطتها املتعلقة بالرصد، بالتعاون الوثيق مع إدارة تنمية الطفـل والـوزارة االّتحاديـة            

  لشؤون املرأة والتنمية االجتماعية؛
طرة الـيت ُيحظَـر   اعتماد قائمة شاملة تتضمَّن األعمال االستغاللية واخل   ) ب(  

 عاماً حسبما أوصت جلنة اخلرباء املعنية       ١٨القيام هبا من ِقبل أشخاص تقلّ أعمارهم عن         
  بتطبيق االتفاقيات والتوصيات، التابعة ملنظمة العمل الدولية؛ 

ضمان اإلنفاذ الفعَّال للعقوبات املنطبقة ضّد األشخاص الذين ينتهكون           ) ج(  
 األطفال، مبا يف ذلك عن طريق رفع مستوى الوعي باملعايري التشريعات القائمة بشأن عمل

الدولية املتعلقة بعمل األطفال، وذلك يف أوساط مفتِّشي العمل وعامة اجلمهور واألجهزة            
  .القائمة بإنفاذ القانون
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  أطفال الشوارع    
تالحظ اللجنة اجلهود اليت تبذهلا الدولة الطرف لتزويد أطفـال الـشوارع حبلـول        -٨٤
وترى اللجنة أن الفقر املستشري له تـداعيات مباشـرة علـى            . ئمة ألوضاعهم الصعبة  مال

األطفال تدفع بالعديد من األطفال إىل الشوارع حيث ينخرطون يف البيـع املتجـوِّل أو يف                
كما تشعر اللجنة باجلزع جرَّاء الزيادة يف عدد        . أشكال أخرى من العمل لدعم دخل األسرة      

جرائم " إمكانية تعرِّضهم للعقاب مبوجب القانون اجلنائي على ارتكاهبم أطفال الشوارع وإزاء  
  . ، مثل التشرُّد أو التهرُّب من املدرسة أو التجوُّل"املكانة
  : توصي اللجنة الدولة الطرف مبا يلي  -٨٥

االضطالع بدراسة وحتليل إحصائي ُمعمَّقني حول أسباب ونطاق ظاهرة           ) أ(  
  يا؛ أطفال الشوارع يف نيجري

  وضع استراتيجية وطنية لدعم أطفال الشوارع؛   ) ب(  
منع سائر األطفال من العيش والعمل يف الشوارع، مبن فـيهم أطفـال               ) ج(  

، عن طريق ضمان تزويد أطفال الشوارع مبا هو واٍف من فـرص             )alamajiri(املهاجرين  
تدريب املهين والتدريب التغذية وامللبس والسكن والرعاية الصحية والتعليم، مبا يف ذلك ال

  على املهارات احلياتية، من أجل دعم تنميتهم الكاملة؛ 
إلغاء القوانني اليت جترِّم التشرُّد أو التهرُّب مـن املدرسـة أو التجـوُّل                ) د(  

  . فيما خيص األطفال" جرائم املكانة"وغريها من 

  بيع األطفال واالّتجار هبم وخطفهم    
 التشريعية واإلدارية والتعليمية اليت بذلتها الدول الطرف مـن          ترحِّب اللجنة باجلهود    -٨٦

أجل التصدِّي لالّتجار باألطفال على حنو ما هو مبيَّن يف تقريرها، مبا يف ذلك إنشاء وحدات                
داخل األجهزة القائمة بإنفاذ القانون ملكافحة االّتجار، من ضمنها الوكالة الوطنيـة حلظـر              

ة يف عدد ضحايا االّتجار باألطفال الذين أنِقذوا، والتحقيق مع          االّتجار باألشخاص، والزياد  
اجلناة ومالحقتهم قضائياً وإدانتهم، واعتماد خطة عمل وطنية بشأن االّتجـار باألشـخاص        

بيد أن اللجنة ما زالت تشعر بالقلق إزاء شيوع طابع االّتجار باألطفال ولكـون              ). ٢٠٠٦(
وتالحـظ  .  وبلد املقصد لعمليات االّتجار باألطفال     الدولة الطرف ما زالت مصدراً ومعرباً     

بقلق خاص أن أغلبية ساحقة من ضحايا االّتجار الذين أنِقذوا هي من الفتيات اللوايت ُسخِّرن         
. ألغراض االستغالل اجلنسي وأن النجاح يف عمليات املالحقة القضائية للجناة ما زال ضئيالً            

ه الربط بني االّتجار بالبشر وااللتزامات باحلمايـة        كما تشعر اللجنة بالقلق لعدم كفاية أوج      
  . الدولية، ال سيما فيما يتعلق باألطفال الذي ُيتَّجر هبم عرب احلدود الدولية
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حتثّ اللجنة الدولة الطرف على مواصلة جهودها الرامية إىل محاية األطفال مـن               -٨٧
  :الطرف بشدِّة على ما يليوعلى وجه التحديد، ُتَحثّ الدولة . عمليات االّتجار والبيع

االضطالع حبمالت إعالمية والقيام حبوار ومناصرة مـستمّرين لرفـع            ) أ(  
  مستوى الوعي بشأن مؤشِّرات حتديد هوّية الضحايا وآليات اإلبالغ؛ 

معاجلة األسباب اجلذرّية وحتسني حالة األطفال املعرَّضـني للمخـاطر،            ) ب(  
  ندماج االقتصادي للضحايا وإعادة تأهيلهم؛ وخباصة الطفلة، من خالل إعادة اال

تعزيز برامج التدريب املوجَّهة للمسؤولني القـائمني بإنفـاذ القـانون             ) ج(  
  وكذلك محالت التوعية العامة اليت تستهدف، بوجه خاص، اآلباء؛

دعوة كل من املقرِّر اخلاص املعين باالّتجار باألشخاص، وخباصة النـساء     ) د(  
قرِّر اخلاص املعين مبسألة بيع األطفال واسـتغالهلم يف البغـاء ويف املـواد              واألطفال، وامل 

  اإلباحية، إىل زيارة الدولة الطرف؛
تعزيز العمل على منع االّتجار باألطفال يف اخلارج، مبا يف ذلك يف إطار               )ه(  

  ؛ ٢٠١٣-٢٠٠٩اتفاق صندوق التنمية األورويب للفترة 
ن التحقيق مع مرتكيب فعل االّتجار باألطفـال        اّتخاذ مجيع التدابري لضما     ) و(  

  ومالحقتهم قضائياً وإدانتهم وفقاً للتشريعات الوطنية؛ 
إنشاء آلية إحالة بني نظام اللجوء ونظام محاية ضحايا االّتجار، من أجل              ) ز(  

ضمان وصول األطفال ضحايا االّتجار إىل إجراءات اللجوء وحصول األطفـال طـاليب             
 يكونون ضحايا االّتجار على املساعدة املتخّصصة إلنعاشـهم وإعـادة           اللجوء الذين قد  

  إدماجهم وتلقِّيهم هذه املساعدة؛ 
النظر يف التصديق على بروتوكول منـع وقمـع ومعاقبـة االّتجـار               ) ح(  

  . باألشخاص وخباصة النساء واألطفال

  االستغالل واالعتداء اجلنسيني    
غالل واالعتداء اجلنسيني مها مـن بـني املواضـيع          بينما ترحِّب اللجنة بكون االست      -٨٨

اخلمسة املشمولة بالدراسة االستقصائية األساسية الوطنية حلماية الطفل، فإهنا تشعر بـالقلق            
وتشعر اللجنـة بـالقلق     . إزاء عدم وجود بيانات عن هذه الظاهرة يف تقرير الدول الطرف          

ن تعرَّضوا لشكل ما من أشكال االعتداء       الشديد إزاء تقارير تفيد بارتفاع عدد األطفال الذي       
اجلنسي، مبا يشمل االعتداء عليهم يف املدارس، ولعدم توثيق هذه االعتداءات وعدم إبـالغ              

كما تعرب عن قلقها الشديد إزاء ارتفاع عدد األطفال املُتَّجر هبم الذي يقعون             . الشرطة هبا 
ن يف اخلارج وُيرسلون، يف املقام األول،       ضحايا االستغالل اجلنسي أو الذين ُيتَّجر هبم وُيباعو       

وتشعر اللجنة، فضالً عن ذلك، بالقلق إزاء التقارير        . إىل أوروبا، ألغراض االستغالل اجلنسي    
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اليت تفيد بأن الفتيات اليافعات، مبا يف ذلك أطفال الشوارع واأليتام من الفتيات، ُيجربن على        
  . رفممارسة البغاء يف مراكز حضرية من الدولة الط

ة الدول الطرف باّتخاذ تدابري فعَّالة ملنع ومكافحة االستغالل         دِّتوصي اللجنة بش    -٨٩
  :وعلى وجه التحديد، توصي اللجنة الدولة الطرف مبا يلي. اجلنسي لألطفال

وضع سياسات واستراتيجيات مالئمة مـن أجـل التـصدِّي بفعَّاليـة              ) أ(  
 طريق نشر النتائج اليت تتوصَّل إليها الدراسة       لالستغالل اجلنسي لألطفال، مبا يف ذلك عن      

االستقصائية األساسية الوطنية حلماية األطفال بشأن االستغالل اجلنسي لألطفال، وذلك          
  يف أوساط السلطات ذات الصلة؛

وى الوعي بشأن املدارس اليت ختلـو مـن         ـإعداد محالت لرفع مست     ) ب(  
ري شؤون  ـن ومدي ـق مع اآلباء واملعلمي   ـالعنف واالعتداء اجلنسيني، بالتعاون الوثي    

  املدارس واألطفال؛
االضطالع بتدريبات واسعة النطاق وغري ذلك من أشكال برامج التوعية            ) ج(  

لألجهزة املعنية بإنفاذ القانون بشأن االستغالل اجلنسي لألطفال واالعتداء اجلنسي عليهم،           
  ربة الفنية املتخّصصة يف هذا املوضوع؛وحدة تتوفَّر هلم وهلا اخل/والنظر يف تعيني موظفني

وضع وتنفيذ سياسات وبرامج مالئمة من أجل منع وقـوع األطفـال              ) د(  
االلتزام "و" إلعالن وبرنامج العمل  "ل ضحايا وإنعاشهم وإعادة إدماجهم اجتماعياً، وفقاً       

ألغـراض  املعتمدين يف املؤمترات العاملية ملناهضة االستغالل اجلنـسي لألطفـال      " العاملي
، فضالً عن نتائج سـائر      ٢٠٠٨ وعام   ٢٠٠١ وعام   ١٩٩٦جتارية، اليت ُعقدت يف عام      

  .املؤمترات الدولية اليت ُعقدت حول هذه املسألة

  إدارة شؤون قضاء األحداث    
تقدِّر اللجنة أنه مت يف قانون حقوق الطفل اجلديد إدخال فصل ُمخصَّص لألطفـال                -٩٠

ب بإنشاء حماكم األسرة للتعامل مع األحداث الذي يرتكبـون          الذي خيالفون القانون، وترحِّ   
جرائم، يف حني تالحظ مع األسف أن هذه احملاكم مل يتم إنشاؤها إال يف مثاين واليات حىت                 

كما تالحظ تزايد تدريب القضاة واملوظفني القضائيني واملـوظفني القـائمني بإنفـاذ     . اآلن
 وحدات شرطة متخصِّصة مسؤولة عن التعامل مـع         القانون املعنيني بقضاء األحداث وإنشاء    

بيد أن اللجنة تشري إىل اإلعراب سابقاً عن قلقها الشديد إزاء وجود عقوبة اإلعدام              . األطفال
 عامـاً مبوجـب قـانون الـشريعة         ١٨على األشخاص الـذين تقـلّ أعمـارهم عـن           

)CRC/C/15/Add.257   ت اليت تشري إىل    ، وتعرب عن عظيم قلقها حيال املعلوما      )٣٢، الفقرة
عدم وجود حّد أدىن للسّن الذي تترتَّب عنده مسؤولية جنائية وألن األطفال الـذي تقـلّ                

 عاماً ميكن حماكمتهم وحرماهنم من حّريتهم يف مراكز إعادة التأهيـل أو             ١٨أعمارهم عن   
كما تشعر اللجنة بالقلق إزاء بقاء عدد من األطفـال يف سـجون          . حىت يف مرافق االحتجاز   
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لكبار وإساءة معاملة األطفال قيد االحتجاز لدى الشرطة، مبا يف ذلـك األطفـال الـذين                ا
ُيوَدعون قيد االحتجاز السابق للمحاكمة، وإزاء عدم وجود قواعد إجرائية جزائية يف أثنـاء              

  .حماكمتهم أمام حماكم األسرة
دولة الطرف نظام   تؤكِّد اللجنة من جديد توصيتها اليت قدَّمتها سابقاً بأن جتعل ال            -٩١

، ومع سـائر    ٤٠ و ٣٩ و ٣٧قضاء األحداث متماشياً متاماً مع االتفاقية، ال سيما املواد          
املعايري ذات الصلة مبا يف ذلك قواعد األمم املتحدة النموذجية الدنيا إلدارة شؤون قضاء              

مبـادئ الريـاض    (، واملبادئ التوجيهية ملنع جنوح األحداث       )قواعد بيجني (األحداث  
، ومبادئ  )قواعد هافانا (، والقواعد بشأن محاية األحداث اجملرَّدين من حرِّيتهم         )وجيهيةالت

فيينا التوجيهية للعمل املتعلق باألطفال يف نظام العدالة اجلنائية؛ وكذلك تعليـق اللجنـة              
ويف هـذا الـصدد،     . بشأن حق الطفل يف إطار قضاء األحداث      ) ٢٠٠٧(١٠العام رقم   

  :الطرف، يف مجلة أمور، مبا يليتوصي اللجنة الدولة 
ضمان أال ُتفرض، ومبفعول فوري، عقوبة اإلعدام وال عقوبة الـسجن             ) أ(  

   عاماً؛١٨مدى احلياة بسبب جرائم يرتكبها أشخاص تقلّ أعمارهم عن 
النظر يف وضع احلّد األدىن للسّن الذي تترتَّب عنده مسؤولية جنائيـة              ) ب(  

ف رفعه أكثر من ذلك على النحو الذي أوِصي به يف تعليـق              عاماً هبد  ١٢ال يقلّ عن     مبا
  بشأن حقوق الطفل يف إطار قضاء األحداث؛) ٢٠٠٧(١٠اللجنة العام رقم 

النظر يف وضع قواعد إجرائية متخصَّصة لضمان احترام مجيع الضمانات            ) ج(  
  يف الدعاوى اليت ُترفع أمام حماكم األسرة؛ 

  ل مدة احتجاز األطفال السابق للمحاكمة؛ احلّد بنص القانون من طو  ) د(  
مواصلة بذل اجلهود الرامية لضمان أال يبقى األطفال احملرومـون مـن              )ه(  

حرِّيتهم أبداً مع الكبار يف مراكز أعادة التأهيل أو يف مرافق االحتجاز، وأن تتوفَّر هلم بيئة            
  م؛مأمونة وتراعي وضع الطفل، وأن يبقوا على اّتصال منتظم مع أسره

ضمان أال ُيوَدع األطفال قيد االحتجاز إال كأحد تدابري املالذ األخـري              ) و(  
  وألقصر فترة ممكنة وأن خيضع االحتجاز ملراجعة منتظمة؛

إنشاء هيئة مستقلّة لرصد ظروف إيداع األطفال ولتلقِّي الشكاوى اليت            )ز(  
  ُتقدَّم من األطفال املُوَدعني يف مرافق ومعاجلتها؛

ماد سياسة وطنية بشأن الوقاية وتعزيز التدابري البديلة لالحتجاز مثل          اعت  )ح(  
تغيري اّتجاه االهتمامات، واإليداع قيد املراقبة، وتقدمي املشورة، واخلدمة اجملتمعية أو تعليق 

  األحكام، حيثما أمكن ذلك، متاشياً مع أحكام قانون حقوق الطفل؛
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على حّد سواء، مبا هـو واٍف مـن         تزويد األطفال، الضحايا واملّتهمني       )ط(  
املساعدة القانونية وغريها من املساعدات يف مرحلة مبكِّرة من بدء اإلجراءات ويف مجيع             

  مراحل اإلجراءات القانونية؛
إنشاء وحدات خاصة من الشرطة للتعامل مع األطفال يف مجيع واليات             )ي(  

  ل واالتفاقية؛االّتحاد وضمان تلقِّيها التدريب بشأن قانون حقوق الطف
اإلسراع يف إنشاء حماكم األسرة يف مجيع الواليات وضـمان تزويـدها              )ك(  

  باملوارد البشرية واملالية الوافية؛ 
التماس مزيد من املساعدة التقنية يف جمال قضاء األحـداث وتـدريب              )ل(  

ألمم الشرطة من الفريق املشترك بني الوكاالت املعين بقضاء األحداث الذي يضّم مكتب ا 
املتحدة املعين باملخّدرات واجلرمية واليونيسيف ومفوضية األمم املتحدة السامية حلقـوق           

  .اإلنسان ومنظمات غري حكومية

  التصديق على الصكوك الدولية حلقوق اإلنسان    
تشجِّع اللجنة الدولة الطرف على التصديق علـى الربوتوكـولني االختيـاريني              -٩٢

فل بشان بيع األطفال واستغالل األطفال يف البغاء ويف املواد          امللحقني باتفاقية حقوق الط   
اإلباحية وبشأن اشتراك األطفال يف املنازعات املسلّحة، والعهد الدويل اخلاص بـاحلقوق            
املدنية والسياسية، واتفاقية مناهضة التعذيب، واتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقـة           

  .وبروتوكوهلا االختياري

  لنشراملتابعة وا  )أ(  

  املتابعة    
توصي اللجنة بأن تتَّخذ الدول الطرف مجيع التدابري املناسبة لضمان التنفيذ التام              -٩٣

هلذه التوصيات عن طريق، يف مجلة أمور، إحالتها إىل أعضاء اجلمعية الوطنية، واحملكمـة              
ال سـيما   (العليا، والوزارات ذات الصلة على املستوى االّتحادي ومـستوى الواليـة            

، وبرملانـات  )رات شؤون املرأة والتنمية االجتماعية، والصحة، والتعلـيم، والعـدل   وزا
األطفال، وكذلك إحالتها، بالقدر املمكن، إىل احلكومات احمللّية، كي تنظر مجيعها فيهـا             

  . بشكل مالئم وتتَّخذ بشأهنا املزيد من اإلجراءات

  النشر    
 جبميع اللغـات املـستخدمة يف     توصي اللجنة كذلك بأن ُيتاح على نطاق واسع         -٩٤

الدولة الطرف تقريرْيها الدوريني الثالث والرابع املُجمَّعني يف وثيقة واحدة والردود اخلطية 
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الـيت اعتمـدهتا    ) املالحظات اخلتامية (اليت قدَّمتها الدولة الطرف والتوصيات املتصلة هبا        
إلنترنت والوسائط اإلعالمية من خالل ا) على سبيل املثال، ال احلصر(اللجنة، مبا يف ذلك  

املطبوعة واإلذاعية، لعامة اجلمهور ومنظمات اجملتمـع املـدين وجمموعـات الـشباب             
واجلماعات املهنية واألطفال، من أجل إثارة النقاش حول االتفاقية ونـشر الـوعي هبـا               

  .وتنفيذها ورصدها

  التقرير القادم  )ب(  
ريرها الدورية اخلامس إىل الثامن الـيت       تدعو اللجنة الدولة الطرف إىل تقدمي تقا        -٩٥

وينبغي أال يتجاوز ذلك    . ٢٠١٦نوفمرب  / تشرين الثاين  ١٨ُتجمَّع يف وثيقة واحدة حبلول      
 تقـدِّم وتتوقَّع اللجنة من الدولة الطرف أن       ). CRC/C/118انظر  ( صفحة   ١٢٠التقرير  

  . اللجنةتقريراً مرة كل مخس سنوات بعد ذلك، على النحو املُتوخَّى من ِقبل
 ملتطلَّباتكما تدعو اللجنة الدولة الطرف إىل تقدمي وثيقة أساسية مستوفاة وفقاً              -٩٦

إعداد الوثيقة األساسية املشتركة على النحو الوارد يف املبادئ التوجيهية املنسَّقة بـشأن             
إعداد التقارير، اليت اعُتمدت من ِقبل االجتماع اخلامس املشترك بني اللجـان هليئـات              

  ).HRI/MC/2006/3 (٢٠٠٦يونيه /اهدات حقوق اإلنسان، الذي عقد يف حزيرانمع

        


