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  )ج(١٥ للفقرة ية السامية حلقوق اإلنسان، وفقاًموجز أعدته املفوض
  *٥/١من مرفق قرار جملس حقوق اإلنسان 

  نيجرييا

 إىل عملية االستعراض الدوري )١(هذا التقرير هو موجز للورقات املقدمة من عشرة من أصحاب املصلحة       
وال يتضمن التقرير أية آراء . نوهو يتبع هيكل املبادئ التوجيهية العامة اليت اعتمدها جملس حقوق اإلنسا. الشامل

أو وجهات نظر أو اقتـراحات من جانب املفوضية السامية حلقوق اإلنسان، وال أي حكم أو قـرار يتـصالن                   
وذُكرت بصورة منهجية يف حواشي هناية الفصل مراجع املعلومات الواردة يف التقرير، كما أنه،              . مبطالبات حمددة 

واالفتقار إىل معلومات عن مسائل حمددة أو إىل التـركيز علـى           . وص األصلية بقدر املستطاع، مل جير تغيري النص     
وُتتاح علـى املوقـع     . هذه املسائل قد ُيعزى إىل عدم تقدمي أصحاب املصلحة ورقات بشأن هذه املسائل بعينها             

 التقرير مـع    وقد اُعّد هذا  . الشبكي للمفوضية السامية حلقوق اإلنسان النصوص الكاملة جلميع الورقات الواردة         
  .مراعاة دورية االستعراض يف اجلولة األوىل احملّددة بأربع سنوات
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   املعلومات األساسية واإلطار-  أوالً
   نطاق االلتزامات الدولية- ألف 

 مشروعات القوانني املعروضة أن يتم، دون مزيد من التأخري، إقرارأوصت اللجنة الوطنية حلقوق اإلنسان ب  - ١
ية، واخلاصة بتنفيذ اتفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييز ضد املرأة واتفاقية حقوق األشخاص على اجلمعية الوطن

 نيجرييا تقاريرها الدولية املرسلة إىل مجيع هيئات األمم املتحدة        الرامية إىل تضمني    تنسيق اجلهود   بذوي اإلعاقة؛ و  
ير املقدمة مبوجب معاهدات يف مجيع الوزارات        احلكومة تعيني موظفني معنيني بالتقار     ن تكفل ؛ وأ آخر املستجدات 

تصدق احلكومة على االتفاقية الدولية حلماية حقوق مجيع العمال املهاجرين وأفـراد   أن  واإلدارات والوكاالت؛ و  
  .)٢(دجمهما يف التشريعات الوطنيةأن تاتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة، وعلى أُسرهم، و

 إىل عملية االستعراض )٣(١ة  املشتـركالورقةع املدين يف نيجرييا، الذي قدم ت اجملتمائتالف منظماوأشار   - ٢
 )٤(الدوري الشامل، إىل أن نيجرييا مل تدمج اتفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييز ضد املرأة يف قوانينها احمللية                 

اج اتفاقية حقوق األمـم      كذلك باختاذ خطوات حنو إدم     االئتالف، وأوصى   )٥( منهاج عمل بيجني   ومل تنفذ أيضاً  
  .  يف تشريعات نيجرييا احمللية١٩٨٤ لعام )٦(املتحدة ملناهضة التعذيب

  إلطار الدستوري والتشريعي - باء 

 العهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية لـه قـوة   نة الوطنية حلقوق اإلنسان إىل أن   أشارت اللج   - ٣
، إال أن العهد الدويل اخلاص باحلقوق االقتصادية        ١٩٩٩ دستور عام    القانون يف نيجرييا مبوجب الباب الرابع من      

واالجتماعية والثقافية ليس له هذه القوة، إذ إن أحكام الباب الثاين املتعلقة باحلقوق االقتـصادية واالجتماعيـة                 
  .)٧( لنظر القضاءوالثقافية ليست أهالً

دماج اتفاقية حقوق الطفل يف التشريعات احمللية، يف وأشارت اللجنة الوطنية حلقوق اإلنسان إىل أنه منذ إ          - ٤
وبرغم ذلك، ال يزال    .  والية نيجريية هذا القانون    ١٨، أقرت   ٢٠٠٣شكل قانون حقوق الطفل الصادر يف عام        

  .)٨(إقرار هذا القانون يف بعض واليات مشال البالد يشكل حتديا

قانون الـشرطة   ، إلعادة النظر يف     دة اجملتمع املدين   بقيا ،ويدعو التقرير املشتـرك األول إىل إطالق عملية        - ٥
، وإقرار مشروع قانون الشرطة، الذي يتضمن التقنيات املعاصـرة ملمارسـات الـشرطة       ١٩٤٣الصادر يف عام    

كما أشار التقرير إىل أن قانون السجون احلايل، الذي صـدر يف عـام              . )٩(الدميقراطية، ومبادئ حقوق اإلنسان   
 مل ُيعتمد ٢٠٠٤الح جذري، وأن مشروع قانون السجون املقدم للربملان االحتادي يف عام          ، حباجة إىل إص   ١٩٤٧

  . )١٠(بعد كقانون

  وأشارت مبادرة الكمنولث حلقوق اإلنسان إىل أن الدستور النيجريي ال جييز تطبيق أحكـام الـشريعة                  - ٦
املنـصوص عليهـا يف   يايب للدولة األحكام  اجلمعية الوطنية واجمللس الن    كل من    على األفعال اإلجرامية إال إذا سن     

 احملـاكم  إصـدار شهد قد ، ولكن التطبيق غري الدستوري ألحكام الشريعة       م والعقوبات املتعلقة باجلرائ الشريعة و 
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عقوبات جسدية، مثل قطع اليد، وتطبيق معايري متييزية ضد املرأة فيما يتعلق بقواعـد إثبـات                أحكاماً ب الشرعية  
  . )١١(حاالت الزنا

  وهيكل حقوق اإلنسان ايتاملؤسساهليكل  - جيم 

، ١٩٩٥أُنشئت اللجنة الوطنية حلقوق اإلنسان مبوجب القانون الوطين حلقوق اإلنسان الصادر يف عـام               - ٧
قد رّحبـت   لة  منظمة الدول والشعوب غري املمثَّ    من أن   رغم  على ال و. )١٢(بغرض تعزيز حقوق اإلنسان ومحايتها    

، ٢٠٠٦ففي عام   : ادت املنظمة بأن استقالهلا غري مضمون مع األسف       فقد أف  اإلنسان،   بوجود جلنة وطنية حلقوق   
إلدانته اعتقال الدولـة    السيد بِلّو،    بإبعاد رئيس اللجنة الوطنية حلقوق اإلنسان،        اختذ وزير العدل االحتادي قراراً    

وأعربت منظمة مبادرة الكمنولـث  . )١٣(ساجنواإلنفاق اليت يتبعها الرئيس أوباالثنني من الصحفيني انتقدا سياسة     
  . )١٤(حلقوق اإلنسان عن شواغل مماثلة

وأفادت اللجنة الوطنية حلقوق اإلنسان أن احلكومة أحالت مشروع قانون تنفيذي إىل اجلمعية الوطنيـة                 - ٨
 ، حيث مير مشروع القـانون اآلن مبرحلـة        ١٩٩٥بغرض تعديل القانون الوطين حلقوق اإلنسان الصادر يف عام          
  . )١٥(متقدمة من أجل التعزيز التشريعي والدستوري للجنة الوطنية

 بعض اهليئات، مثل اجمللس النيجريي      ورحبت منظمة التضامن املسيحي العاملي باجلهود اليت بذلتها مؤخراً          - ٩
  . )١٦(املشتـرك بني األديان، بغرض احلد من العداء الديين يف نيجرييا

 بـسبب  بأن تنفيذ قانون حقوق الطفل يف الواليات ميثل حتـدياً       وق اإلنسان   حلقوأفادت اللجنة الوطنية      - ١٠
  .)١٧(ارتفاع تكاليف إنشاء املؤسسات املسؤولة عن تيسري إدارة شؤون قضاء األطفال

  يةتدابري السياساتال - دال 

عزيـز   خطة عمل وطنية لت    ٢٠٠١إىل أن نيجرييا وضعت يف عام       حلقوق اإلنسان   أشارت اللجنة الوطنية      - ١١
  . )١٨(٢٠٠٨حقوق اإلنسان ومحايتها، وأن اخلطة ُحدِّثت يف عام 

كما أفادت اللجنة بأهنا شاركت، يف إطار وفائها بالتزاماهتا وتعهداهتا، يف العديد من اإلجراءات التشريعية   - ١٢
،  طرفاً فيهارييا نيجأصبحتصكوك حقوق اإلنسان الدولية اليت تضمَني تشريعاهتا الوطنية واإلدارية اليت تستهدف 

  . )١٩( هذه الصكوكونشر

   تعزيز ومحاية حقوق اإلنسان على أرض الواقع-  ثانياً
   التعاون مع آليات حقوق اإلنسان- ألف 

الحظت منظمة مبادرة الكمنولث حلقوق اإلنسان أن نيجرييا مل توجه دعوة مفتوحة إىل املكلفني بواليات   - ١٣
لة نيجرييا على   وحثت منظمة األمم والشعوب غري املمثَّ     . )٢٠(قوق اإلنسان خاصة يف إطار جملس األمم املتحدة حل      

توجيه دعوة إىل املمثل اخلاص لألمني العام املعين مبسألة حقوق اإلنسان والشركات عرب الوطنيـة ومؤسـسات                 



A/HRC/WG.6/4/NGA/3 
Page 4 

  

   يف منطقـة    األعمال التجارية األخرى لتقصي االنتهاكات احملتملة حلقوق اإلنسان النامجة عن األنشطة الـدائرة            
  . )٢١(دلتا النيجر

 يف جملس األمم املتحدة كما أفادت منظمة مبادرة الكمنولث حلقوق اإلنسان بأن نيجرييا، بوصفها عضواً  - ١٤
  . )٢٢(إلزام املكلفني بإجراءات خاصة يف إطار اجمللس بقواعد للسلوك حلقوق اإلنسان، قد حاولت مراراً

شراكة مع سائر أصحاب املصلحة إلنشاء آلية وطنية إقامة سان أنه بصدد وأفاد اجمللس الوطين حلقوق اإلن  - ١٥
لتقارير الدورية اخلاصة بنيجرييا، املقدمة للهيئات املنـشأة        إعداد ا تكفل إجراء مشاورات واسعة النطاق يف إطار        

  . )٢٣(مبعاهدات، ويف إطار تنفيذ التوصيات واملالحظات اخلتامية

  لية املتعلقة حبقوق اإلنسان تنفيذ االلتزامات الدو- باء 

  املساواة وعدم التمييز - ١

إقرار أشارت اللجنة الوطنية حلقوق اإلنسان إىل أن املرأة النيجريية تعاين من التمييز من جراء بطء وترية                   - ١٦
  . )٢٤( وضعف آليات إنفاذ التشريعات القائمة، املتعلقة حبقوق املرأةالقوانَنيخمتلف مستويات السلطة التشريعية 

والحظت منظمة رصد حقوق اإلنسان أن السياسات احلكومية اليت متيز ضد األفراد الذين ال ُيعدون من                  - ١٧
قد زاد من حدة اجلدل الدائر حول قضايا املواطَنة، وأن فشل  )ن من السكان األصلينيواملنحدر(الشعوب األصلية 

 الشتداد التنافس على     من النـزاعات بني الطوائف، نظراً     احلكومة يف احلد من الفقر املتزايد أدى إىل إثارة العديد         
  . )٢٥(املوارد االقتصادية الشحيحة

وأشارت منظمة التضامن املسيحي العاملي إىل أن غري املسلمني يف الواليات الشمالية والوسطى اليت تطبق                 - ١٨
، واليت  اليت يتمتع هبا املسلمون هناك   اهتاذفيها الشريعة ُيحرمون من احلقوق واملزايا االجتماعية واحلماية احلكومية          

 مـن كنائـسهم   وأضافت أن بعض الواليات قد جردت املسيحيني قـسراً       . من حق غري املسلمني أن يتمتعوا هبا      
 ما ُيعوضون بشكل مناسب عن اخلسائر اليت يتكبدوهنا من جراء           وأماكنهم دون تعويضهم، وأن املسيحيني نادراً     

 ال حيصلون عادة على احلماية الكافية من سلطات الوالية عند حدوث ذلك العنف،              فهم. موجات العنف الديين  
  . )٢٦(ن القمع الديين تتغاضى إىل حد ما عاحملليةالسلطات ف من اعتدوا عليهم؛ وال ُيحاكم إطالقاً

ئف متييز ضد املسيحيني يف احلصول على الوظا      حدوث  كما أشارت منظمة التضامن املسيحي العاملي إىل          - ١٩
د ليشمل التمثيل يف الوظائف احلكومية احمللية احلكومية، ويف التـرقي يف وظائفهم، مع امتداد هذا االستبعاد املتعمَّ

وأشارت املنظمة كذلك إىل حرمان الطالب املسيحيني من فرصة االلتحاق بالتعليم العايل أو       . ويف النظام التعليمي  
  . )٢٧(الدراسةملواصلة احلصول على منح دراسية 

  حق الفرد يف احلياة واحلرية واألمن على شخصه - ٢

  االحتاد الدويل حلقوق اإلنسان، إىل أن عقوبة اإلعـدام         وأيدها يف ذلك    ،  أشارت منظمة احلريات املدنية     - ٢٠
ال تزال مطبقة مبوجب القانون النيجريي، مبا يف ذلك مبوجب أحكام العقوبات يف الشريعة، املنفَّذة يف اثنيت عشرة                  
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كما يتواصل إصدار أحكام اإلعدام على املـدانني، مبـن فـيهم    . والية مشالية، واليت تقضي بعقوبة الرجم للزاين    
 ٢٠٠٠منـذ عـام     باتت  وأشارت منظمة حقوق اإلنسان إىل أن احملاكم الشرعية         . )٢٨(املتهمون بالسلب املسلح  

 من واليات نيجرييا البالغ عددها ١٢توجب اإلعدام، يف النظر يف احلاالت اجلنائية، مبا فيها اجلرائم اليت تسُمَخوَّلة 
 تصل إىل حد املعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة، ومنها اجلَلد               والية، وأهنا أصدرت أحكاماً    ٣٦

 أحكام اإلعدام أو عدم تنفيذها، ال تـزال حمـاكم       قلة  وبتـر األطراف واإلعدام، وأشارت كذلك إىل أنه برغم         
 بإعدام عدد ادعاءاتوأشارت منظمة مبادرة الكمنولث حلقوق اإلنسان إىل . )٢٩( باإلعدامالشريعة تصدر أحكاماً

  . )٣٠( يف سبع حاالت يف العامني املاضيني أثناء االحتجاز، مع تنفيذ اإلعدام شنقاًمن السجناء سراً

إنـسانية   عن استخدام وسائل قاسية وال    وأفادت اللجنة الوطنية حلقوق اإلنسان بتلقيها شكاوى يومية           - ٢١
 يف املائة من الشكاوى الواردة تتعلق بالتعـذيب واإلعـدام           ٤٠ من املشتبه هبم، وأن      ات اعتـراف نتزاعومهينة ال 

إىل ممارسة   ١ ةاملشتـركت الورقة   وأشار. )٣١(خارج نطاق القضاء على أيدي الشرطة أو مجاعات األمن األهلية         
. )٣٢(تعذيب بدين، وال سيما للفقراء والضعفاء وغري املتعلمني، وإىل ممارسة حتجاز مهينةاظل أوضاع التعذيب يف 

وأفاد التقرير املشتـرك الثاين أن هيئات إنفاذ القانون، مبا فيها الشرطة، ال تتواىن عن اعتقال األفراد واحتجازهم                 
نني أبرياء دون سند من القـانون، وإن       وجلدهم وتعذيبهم وابتزازهم وقتلهم بشكل غري قانوين، بل وتعتقل مواط         

بون أو ُتطلق عليهم النار وُيصنَّفون بأهنم لصوص مـسلحون،          ُوجدت حبوزهتم أموال أو ممتلكات قيمة فإهنم يعذَّ       
كما أعربت منظمة رصد حقوق اإلنسان عن شواغل مماثلة بشأن األمناط املتأصلة لالبتزاز             . )٣٣( للجمهور تضليالً

 املـوارد الكافيـة     ال تـوفر  وأشارت إىل أن احلكومة     . ال إساءة املعاملة من قبل الشرطة     والتعذيب وسائر أشك  
  . )٣٤(تبذل أي جهد ملموس ملساءلة أفراد قوات األمن عن هذه اجلرائمال والتدريب لضباط الشرطة، وأهنا 

إىل ضعف وعدم ، و إىل انتشار عمليات اإلعدام خارج نطاق القضاء أيضاً      ١ ة املشتـرك الورقة توأشار  - ٢٢
وأشـارت منظمـة مبـادرة      . )٣٥(كفاية اآلليات الداخلية واخلارجية للتحقيق يف سوء السلوك وضمان املساءلة         

قيد الكمنولث حلقوق اإلنسان إىل أن هيئات إنفاذ القانون، كالشرطة، معروفة بقتل األشخاص يف نقاط التفتيش و
. )٣٦(شتبه هبم بدون حماكمة وُيخفى األمر عـن اجلمهـور          تقتل الشرطة امل   ، حيث  ويف األماكن اخلفية   االحتجاز

وأشارت منظمة رصد حقوق اإلنسان إىل مواصلة ضلوع الشرطة يف عديد من حاالت القتل خارج نطاق القضاء      
نيجريي على أيـدي     ١٠ ٠٠٠ قتل حنو    عنيف أثناء العمليات اليت تقوم هبا الشرطة، حيث أفادت مصادر رمسية            

القتل املتعمد  البارزة وعمليات   إىل أن عمليات القتل      ٢الورقة املشتـركة    توأشار. )٣٧(٢٠٠٠الشرطة يف عام    
، يف حني طالبت منظمة مراسلون بال حـدود بـإجراء           )٣٨(للسياسيني واملعارضني أمر تسانده احلكومة وأجهزهتا     

االحتادية لربنامج فعال ملناهضة    ، وبتنفيذ السلطات    مؤخراً قتل الصحفيني اللتني وقعتا      يتحتقيقات موثوقة يف حادث   
اإلفالت من العقوبة ضد املوظفني املدنيني واملسؤولني السياسيني، الذين يتحملون مسؤولية اهلجوم املتكرر علـى               

  . )٣٩(الصحفيني النيجرييني

نيجريي قُتلوا يف اشتباكات عنيفـة بـني         ١١ ٠٠٠ظمة رصد حقوق اإلنسان أن أكثر من        وذكرت من   - ٢٣
التـدابري الالزمـة    مل تتخذ   ن احلكومة   إف ، برغم أن العنف شائع بني الطوائف      ،، وأنه ١٩٩٩نذ عام   الطوائف م 

كما أشارت منظمة التضامن املسيحي العاملي إىل وقوع عدد مـن           . )٤٠(للتعامل بشكل فعال مع هذه املشكالت     
يف السنوات األخرية، وذلـك يف       حاالت االعتداء والشغب والقتل املدفوعة بأسباب دينية يف املؤسسات التعليمية         
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 وأشارت كذلك إىل عدم كفاية اجلهود اليت تبذهلا السلطات احمللية حلماية            .اهتامات غري موثقة بالتجديف    أعقاب
بل إن اإلجراءات املتخذة من بعض سلطات الواليات تنم عـن         . املسيحيني يف معظم الواليات اليت تطبق الشريعة      

  . )٤١( اللوم أو تنم عن التواطؤ يف بعض احلوادثدرجة من التقصري الذي يستوجب

وأشارت اللجنة الوطنية حلقوق اإلنسان إىل أن العنف اجلنساين، وال سيما العنف العائلي، ميثل مشكلة،                 - ٢٤
وأن ضعف التصدي هلذا العنف من جانب أجهزة إنفاذ القانون ونظام إقامة العدل يؤدي إىل اخنفاض مستويات                 

كما أشارت اللجنة إىل أن االغتصاب وسائر اجلرائم اجلنسية، واالجتار بالبشر، . ت العنف العائلياإلبالغ عن حاال
فال، وتشويه األعضاء التناسلية لإلناث، واملمارسات الضارة املتعلقـة         تزويج األط من قبيل   (واملمارسات الثقافية   

  . )٤٢(حتديات يف هذا اجملالها متثل  كل،)بالتـرمل، وما إىل ذلك

 أن نظام السجون يف نيجرييا تكتنفه املشاكل، من قبيل االكتظاظ الناجم عن             ١الورقة املشتركة    توأفاد  - ٢٥
وقـد  . كثرة عدد منتظري احملاكمة، وسوء أوضاع املرافق الصحية والصرف الصحي، وتدهور اهلياكل األساسية            

وصت بإصالحات بعيدة املدى، ولكن     شكلت احلكومة يف السنوات األربع املاضية عدة جلان إلصالح السجون، أ          
  . )٤٣(من املؤسف أن احلكومات املتتابعة مل تتحمس لتنفيذ هذه التوصيات

 يف املائة من اهلياكل األساسية واملرافق احلالية يف السجون          ٨٥وأفادت اللجنة الوطنية حلقوق اإلنسان أن         - ٢٦
شـهدت ترميمـاً    فعال منذ إنـشائها، أو رمبـا         ترميم، ومل تشهد أي     ١٩٦٠ُبنيت قبل استقالل البلد يف عام       

كما أشارت اللجنة الوطنية حلقوق اإلنسان إىل أن االكتظاظ يف السجون ومراكز االحتجاز قد يزيد               . )٤٤(اًبسيط
  . )٤٥(يف بعض األحيان على ضعف طاقتها، ولكنه أقل يف الضواحي

جتار باألطفال، على الرغم من القوانني      وأشارت اللجنة الوطنية كذلك إىل حدوث حاالت يومية من اال           - ٢٧
  . )٤٦(اليت تناهض هذه املمارسات، حيث صار بيع األطفال الرُّضع ظاهرة مزعجة يف بعض مناطق البلد

   وسيادة القانون،إقامة العدل، مبا يف ذلك مسألة اإلفالت من العقاب - ٣

 الـيت   الفظائعاء يكفل املساءلة عن      احلكومة أي إجر   عدم اختاذ أفادت منظمة رصد حقوق اإلنسان إىل         - ٢٨
، واجملزرة اليت ١٩٩٩ارتكبها عسكريون يف املاضي، مبا يف ذلك التدمري الكامل ملدينة أودي يف والية باليسا يف عام 

  . )٤٧(٢٠٠١راح ضحيتها مئات من املدنيني يف والية بنيو يف عام 

التشريعات : مة العدل اجلنائي يف نيجرييا يعاين منوأشارت اللجنة الوطنية حلقوق اإلنسان إىل أن نظام إقا  - ٢٩
مع التأخر يف سري إجراءات إقامـة العـدل         االحتكام إىل القضاء،    اليت عفا عليها الزمن؛ والفساد؛ وضعف سبل        

اجلنائي، مما يؤدي إىل انتهاكات متعددة حلقوق اإلنسان؛ وفشل التدابري اليت اختذهتا احلكومة االحتادية لضمان إقامة 
  . )٤٨(العدل يف حتقيق غايتها

 يف  اليـافعني أن اكتظاظ السجون يؤدي إىل احتجاز        مبادرة الكمنولث حلقوق اإلنسان      وأفادت منظمة   - ٣٠
، يف حني أشارت اللجنة الوطنية حلقوق اإلنسان إىل عدم كفايـة االحتياجـات              )٤٩(مع البالغني واحدة  زنـزانة  

 زطفال وذوي اإلعاقة واملسنني وسائر الفئات الضعيفة يف السجون ومراك         واالعتبارات اخلاصة املتاحة للنساء واأل    
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تزويـدهن  البالغني؛ وأن االحتياجات اخلاصة للنساء، ك     السجناء  االحتجاز، وإىل أن األطفال ُيحتجزون عادة مع        
داد املـصابني   ؛ وأن بعض احلوامل يلدن يف السجن ال يف املستشفى؛ وأن إم           لَّبى ما تُ  الصحية، نادراً باملستلزمات  

    ونادراً ،يف السجن حمتجزين   من املرضى النفسانيني     السجناء، يف حني يظل     ليس منتظماً بالعقاقري الالزمة   باإليدز  
  . )٥٠(ما ُينقلون إىل املستشفيات النفسية

 إىل أن مسؤويل السجون يعتدون على السجناء، منتهكني بذلك الضمانات           ١الورقة املشتركة    توأشار  - ٣١
 املعاملة القاسية والالإنسانية واملهينة، وحيرموهنم من التغذية اجليدة؛ وأشار كـذلك إىل أن              اليت حتظر ورية  الدست

كما أفادت اللجنة الوطنية حلقوق اإلنسان      . )٥١(غياب املرافق الصحية املناسبة يعوق احلصول على الرعاية الطبية        
ملنتظرين للمحاكمة، الذين خيرجون من مراكز االحتجاز بأن السجون ليس لديها خطط للتدريب املهين للنـزالء ا
  .)٥٢(والسجون بدون أي شكل من أشكال اإلصالح أو التأهيل

 جرائم تستحق عقوبة اإلعدام ُيحاكمون أمـام     بشأن أن األشخاص املعتقلني     ١وأفادت الورقة املشتركة      - ٣٢
ويف . استكمال التحقيقات  فتـرات طويلة بزعم  حماكم ليست هلا والية على هذه اجلرائم، وُيعادون إىل السجن ل          

 سنوات لعدم وجود آلية تكفل حماكمتهم يف حـدود          ١٠- ٣العديد من احلاالت ُيحتجز هؤالء املشتبه هبم مدة         
ويرى التقرير املشتـرك كذلك أن غياب املبادئ التوجيهية املتعلقة باألحكام اليت يـصدرها             . )٥٣(زمنية معقولة 

 باكتظاظ السجون؛ وأن هـذه       معقداً  الذين تشمل واليتهم املسائل اجلنائية، يرتبط ارتباطاً       املوظفون القضائيون، 
  . )٥٤(الفئة من املوظفني القضائيني تلجأ يف معظم األحيان إىل إصدار أحكام السجن كعقوبة وكخيار إصالحي

هناك حاالت من سـوء      مستدركةً أن  إىل نقص متويل جهاز الشرطة،       أيضاً ١الورقة املشتركة    توأشار  - ٣٣
إدارة املوارد املالية من قبل كبار الضباط، وأن هذه احلاالت، مقتـرنة بسوء أوضاع اخلدمة، جتعـل مؤسـسة                  

كذلك إىل أن ضعف اآلليـات التأديبيـة الداخليـة          الورقة   توأشار. الشرطة عرضة ملمارسات يشوهبا الفساد    
وقالت منظمة مبادرة الكمنولث حلقـوق اإلنـسان إن         . )٥٥(واخلارجية للشرطة يعزز ثقافة اإلفالت من العقاب      

التعسف من قبل الشرطة يرتبط بنمط من اإلفالت من العقوبة، واالحتجاز التعسفي، وحاالت االختفاء القسري،               
وأشارت منظمة مبادرة الكمنولث    . وهو أمر متوطن يف نظام الشرطة البايل يف الكمنولث، الذي مل جير إصالحه            

ن إىل اهتامات لقوات الشرطة وقوات األمن النيجريية بالضلوع يف حوادث اغتـصاب يف ظـروف                حلقوق اإلنسا 
  . )٥٦(عديدة خمتلفة، أثناء العمل وخارجه، إضافة إىل انتهاج استـراتيجية إكراه وختويف اجملتمعات بأكملها

 هم رفضعدارتكبوا أي جرمية  الشرطة باملشتبه هبم الذين مل يخمافراكتظاظ  عن ٢وأفادت الورقة املشتركة   - ٣٤
رشوة الشرطة، أو عدم امتالكهم أي مال يقدمونه للشرطة على سبيل الرشوة، وأن بعض احملتجـزين ُيعـدمون                  

كما أشار التقرير إىل أن     ". لصوص"بإجراءات موجزة دون االحتكام إىل األصول القانونية، وتُُطلق عليهم صفة           
 أفشلتوحسبما ذكرت منظمة رصد حقوق اإلنسان،       . )٥٧(متهم كرهائن بعض النيجرييني احُتجزوا يف أماكن إقا     

، وذلك بإبعاد واعتقال مسؤولني كبار يف جلنة اجلرائم ٢٠٠٨احلكومة مساعي ملساءلة السياسيني الفاسدين يف عام 
 احلكـوميني  االقتصادية واملالية، وهي املؤسسة الوحيدة اليت تابعت بنشاط التحقيقات اجلنائية مع كبار املسؤولني    

وأشارت منظمة رصد حقوق اإلنسان إىل أنه برغم اهتام جلنة اجلرائم االقتـصادية             . املتهمني بالفساد واالبتـزاز  
، إال أن جلنة مناهضة الفساد حققت ٢٠٠٧واملالية بالتحقيق االنتقائي مع املعارضني للحكومة قبل انتخابات عام     
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 املفتش العام السابق لشرطة تافا بالوغون، واحلاكم السابق لوالية          جناحات غري مسبوقة، منها أحكام اإلدانة ضد      
  . )٥٨(باليسا ديرباي أالميسيغا

وذكرت منظمة رصد حقوق اإلنسان أن العديد من حماكم الشريعة فشلت يف االمتثال للمعايري الدوليـة           - ٣٥
 ما ُتتاح هلم    شريعة؛ وأن املتهمني نادراً   للعدالة، وأهنا ال حتتـرم اإلجراءات الواجبة ولو كانت حمددة يف أحكام ال           

 حبقـوقهم   عادة ما يفشلون يف إحاطة املتهمني علماً  فرصة االستعانة مبحام، يف حني أن القضاة غري املدربني جيداً         
األساسية؛ وأن طريقة تطبيق الشريعة تنطوي على متييز ضد املرأة، وال سيما يف حاالت إثبات الزنا، حيث ختتلف                

. )٦٠(كما أشار صندوق بيكيت إىل مسائل مماثلة مـثرية للقلـق          . )٥٩(دليل حبسب جنس الشخص املتهم    معايري ال 
منظمة التضامن املسيحي العاملي أنه برغم التأكيدات املبدئية بأن الشريعة سـُتطبق فقـط علـى      أيضاً  والحظت  

  . )٦١( ما خيضعون ألحكامهااملسلمني، إال أن غري املسلمني كثرياً

  الزواج واحلياة األسريةحرمة احلياة اخلاصة، ويف احلق يف  - ٤

القانون املـدون، والقـانون العـريف،       ( إىل أن النظام القانوين الثالثي للبلد        ٢الورقة املشتركة    تأشار  - ٣٦
الطـالق، وحـضانة    (يف جمايل الزواج وقانون األسرة       ال سيما يسهم يف التعارض وعدم االنسجام، و     ) والشريعة

  . )٦٢()د، واإلرث، وما إىل ذلكاألوال

زواج املثليني الذي أُعد يف     ) جترمي(وأشارت منظمة مبادرة الكمنولث حلقوق اإلنسان إىل مشروع قانون            - ٣٧
، والذي من املقرر أن خيضع ملراجعة ثالثة        ٢٠٠٧فرباير  / إىل اجلمعية الوطنية يف شباط     ، وأُحيل سريعاً  ٢٠٠٦عام  

 عقوبة تشمل احلبس ملدة املذكور ملنظمة مبادرة الكمنولث، يقتـرح مشروع القانون ووفقاً. قبل اعتماده كقانون
  . )٦٣("أجراه أو شهد عليه أو ساعد عليه أو حرَّض عليه" يشارك يف زواج املثليني، سواء مخس سنوات لكل من

حرية الدين أو املعتقد، وحرية التعبري وتكوين اجلمعيات والتجمع  - ٥
   املشاركة يف احلياة العامة والسياسيةالسلمي، واحلق يف

أشارت منظمة التضامن املسيحي العاملي إىل أنه بتطبيق قانون العقوبات الشرعي يف اثنيت عشرة واليـة                  - ٣٨
 للدسـتور    هلذه الواليات، وهو ما خيالف حكماً       رمسياً مشالية ووسطى يف نيجرييا، أصبح اإلسالم يف الواقع ديناً        

  . )٦٤(عني ألية واليةدين ماعتماد بتحرمي 

وقالت منظمة التضامن املسيحي العاملي إن التحول عن اإلسالم يف الواليات اليت تطبق الشريعة ميكن أن                  - ٣٩
ض الشخص للمحاكمة، إذ إن التحول عن الدين يف أحكام الشريعة املطبقـة              شديدة، بل قد يعرِّ    يسبب ضغوطاً 

وأشارت املنظمة كذلك إىل وجود عدة تقارير عـن تعـرض           . املوت يف هذه الواليات ُيعد ردة وقد يعين         حالياً
، وقالت إنه مبجرد حتول أحد الذكور       )٦٥( لتغيريهم عقيدهتم  ، بل والقتل  ،املتحولني عن اإلسالم لالعتداء والسجن    

 إىل  س ضغط شديد على قريباته من اإلناث للتحول هن أيضاً          ما ميارَ   فإنه غالباً  ،يف أسرة غري مسلمة إىل اإلسالم     
وأشارت املنظمة كذلك إىل تزايد التقارير عن اختطاف نساء وأطفال مسيحيني وإكراههم على التحول              . اإلسالم

عن دينهم، وضلوع بعض جلان الشريعة احلكومية يف هذا االختطاف، وقيام املختطفني بتخويف العائالت الـيت                
  . )٦٦(حتاول إنقاذ أطفاهلا وهتديدها بالعنف
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مة التضامن املسيحي إىل أنه منذ إنشاء فرق احلسبة، املسؤولة عن إنفاذ أحكام الشريعة يف               وأشارت منظ   - ٤٠
 هدم بطرق منها، اسُتخدمت هذه الفرق يف مضايقة غري املسلمني، هاووسطنيجرييا الواليات اليت تطبقها يف مشال 

 بعد ورود ٢٠٠٦رق احلسبة يف عام وأوردت املنظمة كذلك أن احلكومة االحتادية حظرت ف. مباين الكنائس احمللية
غري . تقارير استخباراتية تشري إىل أن هذه الفرق تسعى إىل احلصول على متويل خارجي لتدريب مائة من اجلهاديني

  . )٦٧(ق بعدَر، ومل يتم حل هذه الِف هذه املسألة مل يكن حامساًبشأنأن قرار احملكمة العليا 

 مشروع قانون حرية    ٢٠٠٦ يف عام    قرن جملس الشيوخ يف نيجرييا أ     وقالت منظمة مراسلون بال حدود إ       - ٤١
املعلومات، الذي مينح اإلعالم واجلمهور حق طلب معلومات عن الشؤون احلكومية من الوكاالت احلكومية أو من 

أغـسطس  /روع القانون من اجلمعية حـىت آب      اهليئات اخلاصة اليت تؤدي وظائف عمومية، ولكن مل ُيعتمد مش         
إىل جملس النواب  لدى وصول مشروع القانون ،وأفادت منظمة مبادرة الكمنولث حلقوق اإلنسان أنه. )٦٨(٢٠٠٨

وأعربت . )٦٩( بعد تأخر كثري، فشلت عملية إقراره للمرة السابعة أثناء القراءة الثالثة له            ٢٠٠٨يونيه  /يف حزيران 
ون من أجل إصالح قانون الصحافة، علـى        املنظمة عن أسفها لغياب اإلرادة السياسية من جانب احلكومة للتعا         

  سبيل املثال، أو إلظهار مزيد من الشفافية واالنفتاح جتاه املقتـرحات املقدمة من املنظمات غري احلكومية احمللية                
وأوصت املنظمة احلكومة بالتخلص من قانون الصحافة احلايل وإقرار تشريع          . أو الدولية لدى اعتقال أي صحفي     

املعايري الدميقراطية، ويلغي عقوبة السجن للمخالفات الصحفية، ويقدم أداة تنظيمية موثوقـة            جديد يتماشى مع    
  . )٧٠(لإلعالم

 إىل أن املواطنني ال يتمتعون باحلق يف التجمع وتكوين اجلمعيات، إال إذا             ٢ة  املشتـركت الورقة   وأشار  - ٤٢
سياسيني أو الناشطني املعارضـني للحكومـة       ب االجتماعات السلمية لل   كانوا يعملون للحكومة، يف حني ُتحارَ     

وأفادت املنظمة كذلك بأن احلكومة االحتادية تعتمد على األجهزة الـيت خيـشاها             . )٧١(وُيعتقل املشاركون فيها  
املواطنون، مثل االستخبارات احمللية، وأمن الدولة، والفرق املسلحة الـسياسية، والفـرق النظاميـة يف البلـد،                 

بـائعي  ب وانتـهاءً ديري التحرير   مب ءاً اليت حتمي احملافظني، يف هتديد العاملني يف الصحافة، بد         وامليليشيات اخلاصة 
  منـذ  " يـسلب حريـة الـصحافة     "وأدانت منظمة مراسلون بال حدود جهاز أمن الدولـة باعتبـاره            . اجلرائد

  . )٧٢(٢٠٠٥عام 

ففي إطار  . جرييا تكتنفها عدة خمالفات   وأشارت اللجنة الوطنية حلقوق اإلنسان إىل أن االنتخابات يف ني           - ٤٣
، الحظت اللجنة عدم كفاية التـرتيبات األمنية، وعدم جتهيز         ٢٠٠٧رصد سلوك أفراد األمن يف انتخابات عام        

الورقـة   توذكـر . )٧٣(املوظفني مبا يتيح هلم منع املخالفات االنتخابية وضمان السلوك النظامي لالنتخابـات           
 شكلت اإلدارة ،٢٠٠٧اليت جرت يف عام املعَتلَّة الستجابة املباشرة لالنتخابات العامة  يف إطار ا،أنه ١املشتـركة 

ولكن من غري املعروف ما إذا كان التزام احلكومة بإصالح االنتخابات  املعنية باملرشحني جلنة إلصالح االنتخابات،
  .)٧٤(سوف ُيتـرجم إىل تغيري واقعي وملموس يف نظام االنتخابات

ت منظمة رصد حقوق اإلنسان أن السياسيني ذوي النفوذ يف احلزب احلاكم تورطـوا يف جتهيـز                 وأفاد  - ٤٤
 أي حتقيـق     بل ويف تنسيقها، ولكن مل ُيجرَ      ،العصابات املسلحة الضالعة يف أعمال العنف اليت شابت االنتخابات        

 أشعلوا التوتـر بني الطوائف     وأشارت كذلك إىل أن القادة السياسيني النيجرييني      . )٧٥(رمسي يف تلك االنتهاكات   
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توظيف وتسليح عصابات إجرامية بثت الرعب بـني         بطرق منها    بإثارة العنف من أجل تعزيز مواقفهم السياسية      
  . )٧٦( اُتهموا بدعم العنف السياسيَمناملعارضني واملواطنني العاديني؛ وبرغم ذلك مل ُيساءل 

ض الشديد يف عدد النساء يف جملس الوزراء االحتـادي ويف    إىل االخنفا  )٧٧(٢شارت الورقة املشتـركة    وأ  - ٤٥
 يف املائة بني رؤساء احلكومات احمللية ٢٠جمالس وزراء الواليات الستة والثالثني، وإىل أن نسبة النساء ال تزيد على 

  .)٧٩(املثرية للقلقذاهتا وطرحت اللجنة الوطنية حلقوق اإلنسان هذه املسائل . )٧٨(٧٧٤البالغ عددهم 

   عمل عادلة ومؤاتيةأوضاعاحلق يف العمل ويف التمتع ب - ٦

إىل أنه برغم ثروة البلد فإن احلد األدىن لألجر الشهري للعاملني النيجرييني             ٢الورقة املشتـركة    تأشار  - ٤٦
 ٧ ٥٠٠للعاملني يف الواليات أو احلكومات احمللية، و)  من دوالرات الواليات املتحدة٣٤حوايل (نرية  ٥ ٠٠٠هو 
للعاملني يف اإلدارات االحتادية؛ كما أن مستحقات التقاعد ُتحتجز عدة عقود قبـل أن              )  دوالر ٥٠حوايل  (نرية  

وأفاد التقرير بوجود نـزاع بني عدة نقابات عمالية وبني . ُتدفع، ويف بعض األحيان ال ُتدفع إال بعد وفاة املتقاعد
 ، إىل غياب مرافق الرعاية االجتماعية     وأشار التقرير أيضاً  .  عمل أفضل  النقابات بأوضاع مطالبات  بشأن  احلكومة  

كذلك ت الورقة وأشار.  املعيشية البائسة يف البلدوضاع األجور واألقلةمما يتعذر معه ختفيف الضغوط النامجة عن 
ـ        ال سيما إىل أن العاملني يف معظم الشركات يف نيجرييا، و         ؤقتني  الشركات األجنبية، هم من العمال املومسيني امل
  . )٨٠(الذين ميكن توظيفهم يف الصباح وفصلهم يف املساء

  احلق يف الضمان االجتماعي ويف التمتع مبستوى معيشي الئق - ٧

أشارت اللجنة الوطنية حلقوق اإلنسان إىل أن املسنني يف نيجرييا يفتقدون مزايا الشيخوخة، إضـافة إىل                  - ٤٧
اعدين بسبب عدم وجود تشريعات حتمي حقوقهم، وعدم وجود         فشل احلكومة يف دفع استحقاقات التقاعد للمتق      

  . )٨١(بيانات عن املسنني

أن احلكومة أعدت برامج متنوعة يف السنوات األربع املاضية حول األمن الغذائي،           وأفادت اللجنة كذلك      - ٤٨
  . )٨٢(علومات الفتقادهم سبل الوصول إىل مرافق اإلقراض واملولكن مل يستفد معظم النيجرييني منها نظراً

وأفاد مركز احلقوق اإلجنابية بأن تقسيم مسؤوليات الرعاية الصحية بني ثالث طبقات حكومية، وهـي                 - ٤٩
. )٨٣(الطبقة االحتادية وطبقة الوالية والطبقة احمللية، هو قضية هيكلية أساسية تسهم يف ارتفاع معدل وفيات األمومة

 أمام حصول األمهات على الرعاية       خطرياً نب املنتفع هبا ميثل عائقاً     أن دفع أجر اخلدمة من جا      ويرى املركز أيضاً  
 آخـر يف     رئيـسياً  ، وأن نقص املشورة واملعلومات الكافية بشأن تنظيم األسرة يشكل عامالً          )٨٤(الصحية اجليدة 

  .)٨٥(ارتفاع معدل وفيات األمومة يف نيجرييا

 يف املائة   ١٠ املائة من سكان العامل، فإنه يقع هبا          يف ٢وأفاد املركز كذلك بأنه برغم أن نيجرييا تشكل           - ٥٠
ثيالهتا يف  مقارنةً مب من وفيات األمومة يف العامل، إضافة إىل ارتفاع معدل املخاطر اليت تتعرض هلا املرأة يف نيجرييا                 

 بـني   ايدآخذة يف التز  وأشار املركز كذلك إىل أن خماطر وفيات األمومة         .  الكربى  الصحراء بلدان أفريقيا جنويب  
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النساء النيجرييات يف مشال البلد، وبني الريفيات وذوات الدخل املنخفض وغري احلاصالت على التعليم الرمسـي؛                
  . )٨٧(وأعربت اللجنة الوطنية حلقوق اإلنسان عن شواغل مماثلة. )٨٦( بأن معظم هذه الوفيات ميكن اتقاؤهاعلماً

 ٤,٢ وجدت أن  قدرافق التوليد يف حاالت الطوارئ وجودهتاوأفاد املركز بأن دراسة وطنية حول توافر م  - ٥١
 يف املائة من املرافق اخلاصة تستويف املعايري الدولية املعتمدة للرعاية التوليدية ٣٢,٨يف املائة فقط من املرافق العامة و

تويف املعايري الدولية   ووجدت الدراسة كذلك أن أقل من ثُلث املراكز الصحية العامة الثانوية والثالثية تس            . الطارئة
  . )٨٨(للرعاية التوليدية الطارئة الشاملة

، برغم أن اإلجهاض غري اآلمن ُيجرى        شديدة وأفاد املركز بأن قانون اإلجهاض يف نيجرييا يفرض قيوداً          - ٥٢
  . )٨٩(اًامرأة نيجريية سنوي ٣٤ ٠٠٠بشكل متكرر ويزهق أرواح أكثر من 

إلنسان إن اجلهود احلكومية لتوفري املأوى للمواطنني من خـالل سياسـة   وقالت اللجنة الوطنية حلقوق ا      - ٥٣
 يف تلبية احتياجات املواطنني      نفعاً جِداإلسكان الوطنية وبيع املنازل احلكومية للموظفني املدنيني وعامة الناس مل تُ          

 للحـق يف    دان انتـهاكاً  من املساكن، وأن حركة اهلدم املكثفة واملستمرة للمنازل يف البلد والطرد اإلجباري ُيع            
 إىل أن احلكومة أطلقت محلة هلدم املساكن واملتاجر، وأن العديد من حاالت             أيضاً ٢الورقة   توأشار. )٩٠(املأوى

  . )٩١(معلومات على اإلطالقأية اهلدم هذه تتم بدون إخطار أو 

 من أكثر بلـدان العـامل       اً أن الفساد املستشري يف نيجرييا، اليت تعترب واحد        ٢الورقة املشتـركة   رى  تو  - ٥٤
 يف املائة من    ٨٠، يتـركز يف انتهاك احلقوق االجتماعية واالقتصادية، مع وجود حقائق تثبت أن أكثر من               اًفساد

ذهبـت إىل   ) املستوى االحتادي ومستوى الواليات واملستوى احمللي     (امليزانية السنوية للطبقات الثالث للحكومة      
 دوالر  مليار ٢٢٣مة رصد حقوق اإلنسان كذلك بأن نيجرييا رحبت أكثر من           وأفادت منظ . )٩٢(اجليوب اخلاصة 

، وبرغم ذلك ال يزال املواطنون يفتقدون سبل احلصول         ١٩٩٩كعوائد للنفط منذ هناية احلكم العسكري يف عام         
  . )٩٣(ارةعلى اخلدمات الصحية والتعليمية األساسية، ألن الكثري من هذه األموال فُقدت بسبب الفساد وسوء اإلد

وقالت منظمة األمم والشعوب غري املمثلة إن التسرب من أنابيب النفط، وتشييد الطرق والقنوات، وإزالة   - ٥٥
 باألراضي الرطبة، فتسبب يف اهنيار صناعة صيد األمساك، واخنفاض جودة            شديداً الغابات، كل ذلك أضر إضراراً    
اية األمر إىل اخنفاض بالغ يف احملصول الزراعي وهتديد أسباب          ، وأدى يف هن    شديداً مياه الشرب والتـربة اخنفاضاً   

عدة أشهر قبل أن ُتطفأ،     أحياناً  وأفادت املنظمة كذلك أن اآلبار املشتعلة تظل مشتعلة         . املعيشة جلماعة األوغوين  
أن تـضمن  وأوصت املنظمة ب.  حامضية مما يسبب أمطاراً،ويستمر انبعاث السموم من الغازات املشتعلة يف اهلواء     

احلكومة النيجريية إجراء تقديرات سليمة لآلثار البيئية واالجتماعية ألي مشروع نفطي مستقبلي، مع إنشاء هيئات 
كما حثت املنظمة نيجرييا على أن توفر للمجتمعات        . إشراف مستقلة لتقييم إجراءات السالمة يف صناعة النفط       

  . )٩٤(بل املناسبة للوصول إىل اهليئات التنظيمية وهيئات اختاذ القراراليت قد تتأثر مبشاريع النفط عدة أمور، منها الس

  احلق يف التعليم ويف املشاركة يف حياة اجملتمع الثقافية - ٨

 حتقق حتسن يف معدل ،بتنفيذ الربنامج الشامل للتعليم األساسي، أفادت اللجنة الوطنية حلقوق اإلنسان أنه  - ٥٦
 بالنظر إىل اهلدف املـدرج يف األهـداف          يف املائة منخفضاً   ٦٧ال يزال معدل    ولكن  . التحاق األطفال باملدارس  
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وتتمثل العوامل اليت تعـوق      .٢٠١٥ يف املائة حبلول عام      ١٠٠اإلمنائية لأللفية والرامي إىل بلوغ االلتحاق نسبة        
  . )٩٥(الفقر واجلهل واملمارسات الثقافية الضارةيف التحاق األطفال باملدارس يف نقص التمويل، و

بالسياسة الوطنية للتعليم، اليت تضمن أن تكون اللغة        قد رحَّبت   لة  منظمة األمم والشعوب غري املمثَّ    وإن    - ٥٧
األم للطفل هي لغة التعليم يف املدارس االبتدائية، برغم ورود ما يفيد بأن تنفيذ هذه السياسة يقتصر على بـضع                    

  . )٩٦(ينلغات ويستبعد لغات األقليات، مثل مجاعة األوغو

  األقليات والشعوب األصلية - ٩

لة بأن االستغالل املكثف ملوارد النفط يف دلتا النيجر من جانب           أفادت منظمة األمم والشعوب غري املمثَّ       - ٥٨
شركات النفط واحلكومة النيجريية قد حرم مجاعة األوغوين من حقهم يف االستفادة من مواردهم، حيث يـصل                 

، على الرغم من ثراء  عاما٤٧ً باملقارنة مع املتوسط الوطين البالغ  عاما٤٣ًلتا النيجر إىل متوسط العمر املتوقع يف د
 مل تدرج ٢٠٠٦كما الحظ التقرير أن معظم اإلحصاءات السكانية الوطنية يف عام         . هذه املنطقة باملوارد الطبيعية   

  . )٩٧(األقليات ألوغوين وغريها مناألصل العرقي والدين ضمن املتغريات، مما يعين عدم االعتـراف جبماعة ا

وأشار التقرير الثاين إىل رغبة النيجرييني يف عقد مؤمتر وطين سيادي، بغرض إتاحة الفرصة للنـيجرييني                  - ٥٩
 أوجه التفاوت واالختالف والتشوه يف النظام تقومي وإعادة مناقشة النظام االحتادي، والنظر يف كيفية للجلوس معاً

وأورد التقرير كذلك العديد من حاالت الظلم يف . لد يتمتع بالعدالة واملساواة والسلم والقوةاالحتادي، من أجل ب
نيجرييا، من قبيل التفاوت يف عدد الواليات واحلكومات احمللية يف املناطق، واحلق يف متلـك األرض واملـوارد،                  

قة اجلسدية، وخمصـصات املكاتـب      الثروة الوطنية، ومعاجلة النساء واألطفال واألقليات وذوي اإلعا       مشاطرة  و
وسـا واإليغبـو    ااهل( ال ُيعتـرف إال بثالث لغـات        ،السياسية واإلدارية يف اجلمعية الوطنية، فعلى سبيل املثال       

  . )٩٨( لغة٢٥٠، يف حني يصل عدد اللغات يف نيجرييا إىل )واليوروبا

  احلالة يف مناطق أو أقاليم حمددة أو فيما يتعلق هبا - ١٠

منظمة رصد حقوق اإلنسان بأن دلتا النيجر الغنية بالنفط يف نيجرييا أصبحت ساحة مسلحة وغري أفادت   - ٦٠
آمنة، مع تزايد عدد املواطنني العاديني الذين قُتلوا على يد العصابات وقوات األمن يف العام املاضي وحده؛ فالعديد 

  ة على ثروة النفط يف اإلقلـيم، يف الوقـت          من هذه اجلماعات تزعم أهنا حتارب من أجل مزيد من السيطرة احمللي           
الذي تشارك فيه هذه اجلماعات يف أشكال خمتلفة من النشاط اإلجرامي املنطوي على العنف، يـشمل اخلطـف                  

 على   عنيفاً والحظت املنظمة أن االشتباكات بني هذه اجلماعات ميثل يف املقام األول تنافساً           . وسرقة النفط اخلام  
ية اليت مينحها املسؤولون العموميون، مع ضلوع السياسيني ذوي النفوذ يف دعـم العـصابات               الرعاية غري القانون  

 مل جير أي حتقيق رمسي بشأن هذه االهتامات، ناهيـك عـن تقـدمي مرتكبيهـا إىل                  ، وبرغم كل ذلك   .املسلحة
قـوق االقتـصادية     احلكومة باختاذ خطوات عاجلة لتعزيز ومحاية احل       ١ة   املشتـرك الورقة توطالب. )٩٩(العدالة

مكافحة الفساد والنهب املكثف    ومن بني هذه اخلطوات     واالجتماعية والثقافية للمواطنني يف منطقة دلتا النيجر،        
للموارد العامة من جانب املسؤولني يف حكومة الوالية يف دلتا النيجر؛ وتسريع وترية التنمية يف املنطقة؛ والتحقيق                 

طة إجرامية يف اإلقليم وحماكمتهم إن أُدينوا؛ والتزام أجهزة األمن املكلفة مبهام مع مجيع األشخاص الضالعني يف أنش
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يف املنطقة بأداء أدوارها يف حفظ السالم بنـزاهة وليس باملشاركة يف األنشطة اإلجراميـة وانتـهاك حقـوق                  
  .)١٠٠(املواطنني

االحتادية يف اإلقليم هنبت عدة قرى بدون أي        وأفاد التقرير املشتـرك الثاين بأن فرقة العمل الداخلية للحكومة            - ٦١
كمـا تعـرَّض   . سند شرعي، يف حني واصلت شركات النفط عبـر الوطنية هنب وتلويث وتدنيس البيئة يف اإلقلـيم     

املواطنون يف اإلقليم للمضايقة واملقاضاة من جانب احلكومة، مع وصم بعض الناشطني يف جمال حقوق األقليات العرقية                 
لة إىل أن جلنة    كما أشارت منظمة األمم والشعوب غري املمثَّ      . )١٠١(من ِقبل احلكومة وشركات النفط    " حنياملسل"بصفة  

. تنمية دلتا النيجر واصلت إمهال متطلبات التنمية جلماعة األوغوين، مع نقص متثيل هذه اجلماعة يف جملـس اللجنـة                  
 ألن اللجنة سامهت    مجاعة األوغوين يف أنشطتها، نظراً    ولذلك حثت املنظمة جلنة تنمية دلتا النيجر على ضمان إشراك           

  .)١٠٢( املستويات املعيشية هلذه اجلماعةينَدَتيف 

لة أن قانون استغالل األراضي النيجريي َيْحرِم السكان مـن          وأوردت منظمة األمم والشعوب غري املمثَّ       - ٦٢
استشارة السكان احمللـيني لـدلتا النيجـر        حقوقهم يف متلك األرض ومواردها؛ وأن املرسوم اخلاص بالنفط مينع           

ومشاركتهم يف استغالل املوارد الطبيعية، ويضع هذا احلق يف أيدي الشركات األجنبية بالتعاون مـع احلكومـة                 
  .)١٠٣(االحتادية النيجريية، وكالمها جيرد سكان دلتا النيجر من حق اإلدارة الذاتية ملواردهم الطبيعية

   املمارسات والتحديات واملعوقاتاإلجنازات وأفضل -  ثالثاً
  .ال ينطبق

   األولويات واملبادرات وااللتزامات الوطنية الرئيسية-  رابعاً

  .ال ينطبق

   بناء القدرات واملساعدة التقنية-  خامساً
  .ال ينطبق
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