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BBaacckkggrroouunndd  IInnffoorrmmaattiioonn  

  

NNiiggeerriiaa,,  wwiitthh  aann  eessttiimmaatteedd  ppooppuullaattiioonn  ooff  aabboouutt  114400  mmiilllliioonn  iiss  AAffrriiccaa’’ss  mmoosstt  ppooppuulloouuss  ccoouunnttrryy  aanndd  

tthhee  ccoonnttiinneenntt’’ss  ffoouurrtthh  llaarrggeesstt  eeccoonnoommyy..  NNiiggeerriiaa  lliieess  oonn  tthhee  WWeesstt  ccooaasstt  ooff  AAffrriiccaa  aanndd  ooccccuuppiieess  

aapppprrooxxiimmaatteellyy  992233,,776688  ssqquuaarree  kkiilloommeetteerrss  ooff  llaanndd  bboorrddeerriinngg  NNiiggeerr,,  CChhaadd,,  CCaammeerroooonn,,  aanndd  BBeenniinn..  

TThhee  ccoouunnttrryy  iiss  mmaaddee  uupp  ooff  3366  ssttaatteess  aanndd  AAbbuujjaa,,  tthhee  FFeeddeerraall  CCaappiittaall  TTeerrrriittoorryy..  TThheerree  aarree  mmoorree  tthhaann  

335500  eetthhnniicc//lliinngguuiissttiicc  ggrroouuppss  aanndd  aa  vvaarriieettyy  ooff  ssoocciiaall  ggrroouuppss  iinn  tthhee  ccoouunnttrryy  aanndd  tthhee  mmaaiinn  rreelliiggiioonn  

bbeeiinngg  CChhrriissttiiaanniittyy  aanndd  IIssllaamm..  TThhee  ssppaattiiaall  ddiissttrriibbuuttiioonn  ooff  tthhee  ppooppuullaattiioonn  iiss  uunneevveenn,,  wwiitthh  aa  mmaajjoorriittyy  

ooff  tthhee  ppooppuullaattiioonn  iinn  rruurraall  aarreeaass;;  aapppprrooxxiimmaatteellyy  4400  ppeerrcceenntt  ooff  tthhee  ppooppuullaattiioonn  lliivveess  iinn  tthhee  uurrbbaann  

aarreeaass  

  

WWiitthh  aa  wwiiddee  rraannggee  ooff  cclliimmaattiicc,,  vveeggeettaattiioonn  aanndd  ssooiill  ccoonnddiittiioonnss,,  NNiiggeerriiaa  ppoosssseesssseess  tthhee  ppootteennttiiaall  ffoorr  aa  

wwiiddee  rraannggee  ooff  aaggrriiccuullttuurraall  pprroodduuccttiioonn..  TThhee  ccoouunnttrryy  iiss  bblleesssseedd  wwiitthh  mmiinneerraallss,,  ffoorreesstt  aanndd  wwaatteerr  

rreessoouurrcceess..  FFoossssiill  ffuueellss,,  mmeettaalllliicc,,  nnoonn--mmeettaalllliicc  aanndd  rraaddiiooaaccttiivvee  mmiinneerraallss  aarree  tthhee  bbaassiicc  ggrroouuppss  ooff  

mmiinneerraallss,,  ffoorreesstt  aanndd  wwaatteerr  rreessoouurrcceess  ffoouunndd  iinn  NNiiggeerriiaa..  

  

NNiiggeerriiaa’’ss  oouuttppuutt  iiss  ddoommiinnaatteedd  bbyy  AAggrriiccuullttuurree  tthhaatt  aaccccoouunntteedd  ffoorr  aann  aavveerraaggee  ooff  4422%%  ooff  tthhee  GGDDPP  iinn  

tthhee  ppeerriioodd  ffrroomm  22000011--22000055..  AAlltthhoouugghh  ootthheerr  sseeccttoorrss  lliikkee  mmaannuuffaaccttuurriinngg,,  tteelleeccoommmmuunniiccaattiioonn  aanndd  

wwhhoollee  aanndd  rreettaaiill  ttrraaddee  ggrreeww  aatt  iimmpprreessssiivvee  rraatteess  dduurriinngg  tthhee  ppeerriioodd..  TThhee  eeffffeecctt  ooff  tthheessee  oonn  oovveerraallll  

ggrroowwtthh  hhaass  rreemmaaiinneedd  iinnssiiggnniiffiiccaanntt  bbeeccaauussee  tthheeyy  aarree  ccoommiinngg  ffrroomm  aa  vveerryy  llooww  bbaassee  iinn  tteerrmmss  ooggff  

sshhaarree  iinn  oovveerraallll  GGDDPP..  OOnnee  ooff  tthhee  ccoonnssttrraaiinnttss  ffaacciinngg  tthhiiss  ssuubb  sseeccttoorrss  iinn  tthhee  llaasstt  tteenn  yyeeaarrss  iiss  tthhee  

ddeecclliinniinngg  aanndd  eeppiilleeppttiicc  ppoowweerr  ssuuppppllyy..  OOiill  wwhhoossee  sshhaarree  ooff  tthhee  GGDDPP  iiss  nneeaarr  tthhaatt  ooff  aaggrriiccuullttuurree,,  

eexxhhiibbiitt  uunnssttaabbllee  ggrroowwtthh  bbuutt  ccoonnttiinnuueedd  ttoo  ddoommiinnaattee  tthhee  ccoouunnttrryy’’ss  ttoottaall  eexxppoorrtt  eeaarrnniinnggss  aanndd  aallssoo  ooff  

ggoovveerrnnmmeenntt  rreevveennuuee  aafftteerr  llaarrggee  ddeeccrreeaasseess  iinn  iinnccoommee  iinn  tthhee  eeaarrllyy  11998800’’ss  tthhee  ccoouunnttrryy’’ss  eeccoonnoommyy  oonn  

tthhee  aavveerraaggee  ggrreeww  iinn  tthhee  11999900ss  bbuutt  tthheessee  iinnccrreemmeennttss  iinn  GGDDPP    wweerree  nnoott  eennoouugghh  ttoo  kkeeeepp  uupp  wwiitthh  tthhee  

ppooppuullaattiioonn  ggrroowwtthh  aanndd  aass  aa  ccoonnsseeqquueennccee  ppeerr  ccaappiittaall  iinnccoommee  ddiidd  nnoott  iinnccrreeaassee  ggrreeaattllyy,,  iimmppllyyiinngg  tthhaatt  

tthhee  wweellffaarree  ooff  tthhee  aavveerraaggee  NNiiggeerriiaann  hhaass  nnoott  iimmpprroovveedd  ssiiggnniiffiiccaannttllyy..  TThhiiss  ssiittuuaattiioonn  eexxppllaaiinnss  wwhhyy  

NNiiggeerriiaa  iiss  rraannkkeedd  aammoonngg  tthhee  ppoooorreesstt  ccoouunnttrriieess  iinn  tthhee  wwoorrlldd,,  wwiitthh  oovveerr  7700%%  ooff  iittss  ppooppuullaattiioonn  lliivviinngg  

bbeellooww  $$11  ppeerr  ddaayy..  

  

EEccoonnoommyy  

  

TThhee  FFeeddeerraall  GGoovveerrnnmmeenntt  iinn  22000033  ccaammee  uupp  wwiitthh  aa  nneeww  eeccoonnoommiicc  rreeffoorrmm  aaggeennddaa  ttaaggggeedd  NNEEEEDDSS--

NNaattiioonnaall  EEccoonnoommiicc  EEmmppoowweerrmmeenntt  aanndd  DDeevveellooppmmeenntt  SSttrraatteeggyy,,  wwhhiicchh  bbuuiilldd  oonn  tthhee  nnaattiioonn’’ss  eeffffoorrtt  

ttoo  pprroodduuccee  tthhee  iinntteerriimm  PPRRSSPP  aanndd  ccoonnssoolliiddaattee  oonn  tthhee  aacchhiieevveemmeenntt  mmaaddee  dduurriinngg  tthhee  ttrraannssiittiioonnaall  

pphhaassee  ooff  tthhee  nneeww  ddeemmooccrraattiicc  ddiissppeennssaattiioonn  ((11999999--22000033))..  AAss  aatt  tthhee  eenndd  ooff  22000033,,  tthhee  vvaarriioouuss  

iinniittiiaattiivveess  iinn  aarreeaass  ooff  aaggrriiccuullttuurree  rreessuulltteedd  iinn  aa  bboooomm  wwiitthh  tthhee  FFAAOO  ddeeccllaarriinngg  tthhaatt  NNiiggeerriiaann  

aaggrriiccuullttuurree  ggrreeww  bbyy  aann  uunnpprreecceeddeenntteedd  77  ppeerrcceenntt..  IInndduussttrriiaall  ccaappaacciittyy  uuttiilliizzaattiioonn  hhaass  mmoorree  tthhaann  

ddoouubblleedd  ffrroomm  aabboouutt  2299  ppeerrcceenntt  iinn  11999999  ttoo  mmoorree  tthhaann  6600  ppeerrcceenntt  iinn  22000033..  FFoorreeiiggnn  ddiirreecctt  iinnvveessttmmeenntt  

iinn  tthhee  nnoonn--ooiill  sseeccttoorr  hhaass  ggrroowwnn  ffrroomm  aallmmoosstt  zzeerroo  iinn  11999999  ttoo  nnoo  lleessss  tthhaann  UUSS  $$  22  bbiilllliioonnss  iinn  22000033..  

CCoonnsseeqquueennttllyy  tthhee  iinnccoommee  lleevveell  hhaass  ggrroowwnn  bbyy  aann  aavveerraaggee  ooff  33..66  ppeerrcceenntt  iinn  tthhee  ppeerriioodd  ooff  11999999--22000033  

aass  aaggaaiinnsstt  tthhee  aavveerraaggee  ooff  22..88  ppeerrcceenntt  wwiitthh  zzeerroo  ppeerr  ccaappiittaall  iinnccoommee  ggrroowwtthh  iinn  tthhee  11999900ss..  TThhee  rraattee  ooff  

uunneemmppllooyymmeenntt  ddeecclliinneedd  ffrroomm  1188  ppeerrcceenntt  iinn  11999999  ttoo  1100..88  ppeerrcceenntt  iinn  22000033..  RReeaall  wwaaggeess  hhaavvee  

ssiiggnniiffiiccaannttllyy  ggoonnee  uupp  ssiinnccee  11999999  tthheerreebbyy  rreevveerrssiinngg  tthhee  ddoowwnnwwaarrdd  ssppiirraall  iinn  rreeaall  iinnccoommee  ooff  wwoorrkkeerrss  

tthhaatt  bbeeggaann  ssiinnccee  tthhee  11998800ss..  DDeessppiittee  tthhee  pprrooggrreessss  mmaaddee,,  tthhee  cchhaalllleennggee  iiss  ssttiillll  ddaauunnttiinngg..  TThhee  ffoooodd  

ssttiillll  aaccccoouunntt  ffoorr  mmoorree  tthhaann  6600  %%  ooff  hhoouusseehhoolldd  eexxppeennddiittuurree  aass  cchhaannggeess  iinn  ffoooodd  pprriicceess  wwiillll  hhaavvee  aa  

mmaajjoorr  eeffffeecctt  oonn  mmaatteerriiaall  wweellffaarree  ooff  tthhee  ppoooorr..  NNiiggeerriiaa  wwoouulldd  nneeeedd  88%%  GGDDPP  aavveerraaggee  ggrroowwtthh  rraattee  aass  

ccoommppaarreedd  ttoo  tthhee  55..77  %%  pprreesseenntt  rraattee  ffoorr  tthhee  nneexxtt  1100  yyeeaarrss  ttoo  mmeeeett  tthhee  MMDDGG  ttaarrggeett  ooff  hhaallvviinngg  tthhee  
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iinncciiddeennccee  ooff  ppoovveerrttyy  bbyy  22001155,,  pprroovviiddeedd  tthheerree  iiss  rreedduuccttiioonn  iinn  iinnccoommee  iinneeqquuaalliittyy  eessttiimmaatteedd  aatt  4499%%  

aanndd  tthhaatt  ssuucchh  ggrroowwtthh  wwoouulldd  bbee  pprroo--ppoooorr  aanndd  bbaasseedd  oonn  pprroodduuccttiivviittyy  ggaaiinnss  aanndd  vvaalluuee  aaddddiittiioonn  

((WWoorrlldd  BBaannkk,,  22000077))..      

  

WWiitthh  tthhee  sswweeaarriinngg  iinn  ooff  tthhee  nneeww  ggoovveerrnnmmeenntt  iinn  22000077,,  NNEEEEDDSS  --22  wwaass  pprroodduucceedd  wwiitthhiinn  tthhee  

ffrraammeewwoorrkk  ooff  VViissiioonn  22002200  wwiitthh  tthhee  aaiimm  ooff  mmaakkiinngg  NNiiggeerriiaa  oonnee  ooff  tthhee  lleeaaddiinngg  gglloobbaall  eeccoonnoommiieess  

bbyy  yyeeaarr  22002200..  TToo  aaddddrreessss  tthhee  pprreessssiinngg  nnaattiioonnaall  iissssuueess  wwiitthhiinn  tthhiiss  ffrraammeewwoorrkk,,  tthhee  PPrreessiiddeenntt  

aarrttiiccuullaatteedd  tthhee  SSeevveenn  PPooiinntt  AAggeennddaa..  TThhee  aaggeennddaa  aaiimm  ttoo  aaddddrreessssiinngg  ssiiggnniiffiiccaanntt  ccoonnssttrraaiinnttss  ttoo  

NNiiggeerriiaa’’ss  ddeevveellooppmmeenntt  aanndd  iinncclluuddee  PPoowweerr  aanndd  EEnneerrggyy,,  FFoooodd  sseeccuurriittyy  aanndd  aaggrriiccuullttuurree,,  wweeaalltthh  

ccrreeaattiioonn  aanndd  eemmppllooyymmeenntt,,  mmaassss  ttrraannssppoorrttaattiioonn,,  llaanndd  rreeffoorrmmss,,  sseeccuurriittyy  aanndd  qquuaalliittaattiivvee  aanndd  

ffuunnccttiioonnaall  eedduuccaattiioonn..    

  

PPoolliiccyy  EEnnvviirroonnmmeenntt  

  

TThhee  11998888  NNaattiioonnaall  PPoolliiccyy  oonn  PPooppuullaattiioonn  ffoorr  DDeevveellooppmmeenntt,,  UUnniittyy,,  PPrrooggrreessss  aanndd  SSeellff  RReelliiaannccee  wwaass  

wwiiddeellyy  ccrriittiicciizzeedd  dduuee  ttoo  uunnrreeaalliissttiicc  aanndd  uunnaacchhiieevvaabbllee  ttaarrggeettss,,  ggeennddeerr  iinnsseennssiittiivvee  aanndd  pprreesseerrvvaattiioonn  

ooff  oobbnnooxxiioouuss  vvaalluueess,,  wwhhiicchh  rraann  ccoonnttrraarryy  ttoo  tthhee  pprriinncciipplleess  ooff  ggeennddeerr  eeqquuiittyy  aanndd  eeqquuaalliittyy  aass  

rreeccoommmmeennddeedd  iinn  tthhee  IICCPPDD  PPooAA  aanndd  ootthheerr  ccoonnsseennssuuss  ddooccuummeennttss  aanndd  ttrreeaattiieess  ssuucchh  aass  tthhee  BBeeiijjiinngg  

PPFFAA,,  tthhee  CCEEDDAAWW  aanndd  tthhee  AAffrriiccaann  HHuummaann  RRiigghhttss  CChhaarrtteerr..  TThhiiss  ppoolliiccyy  wwaass  rreevviisseedd  iinn  22000011  aanndd  

aapppprroovveedd  bbyy  tthhee  ggoovveerrnnmmeenntt  iinn  22000044  ttoo  rreefflleecctt  iissssuueess  tthhaatt  eemmeerrggeedd  ffrroomm  IICCPPDD,,  BBeeiijjiinngg  aanndd  

rreellaatteedd  ccoonnvveennttiioonnss..    

  

TToo  ccrreeaattee  aa  rriigghhtt  eennvviirroonnmmeenntt  ffoorr  ppooppuullaattiioonn  ssttaabbiilliizzaattiioonn  aa  nnuummbbeerr  ooff  ppoolliicciieess  aanndd  ssttrraatteeggiicc  ppllaannss  

aanndd  ffrraammeewwoorrkkss  wweerree  ffoorrmmuullaatteedd..  TThheessee  iinncclluuddee,,  NNaattiioonnaall  RReepprroodduuccttiivvee  HHeeaalltthh  PPoolliiccyy  aanndd  

SSttrraatteeggyy  llaauunncchheedd  ((22000011)),,  NNaattiioonnaall  RReepprroodduuccttiivvee  HHeeaalltthh  SSttrraatteeggiicc  FFrraammeewwoorrkk  aanndd  ppllaann  ffoorr  22000022--

22000066,,  tthhee  NNaattiioonnaall  AAddoolleesscceenntt  HHeeaalltthh  PPoolliiccyy  ((11999955)),,  NNaattiioonnaall  PPoolliiccyy  oonn  WWoommeenn  ((22000000)),,  NNaattiioonnaall  

PPoolliiccyy  oonn  tthhee  EElliimmiinnaattiioonn  ooff  FFeemmaallee  GGeenniittaall  MMuuttiillaattiioonn  ((11999988)),,  NNaattiioonnaall  PPoolliiccyy  oonn  

HHIIVV//AAIIDDSS//SSTTIIss  CCoonnttrrooll  ((11999977)),,  NNaattiioonnaall  FFoooodd  aanndd  NNuuttrriittiioonn  PPoolliiccyy  ((11999955)),,  BBrreeaasstt  FFeeeeddiinngg  

PPoolliiccyy  ((11999944))  aanndd  MMaatteerrnnaall  CChhiilldd  HHeeaalltthh  PPoolliiccyy  ((11999944))  aanndd  tthhee  PPllaann  ooff  CCoonnttrrooll  oonn  nnoonn--

ccoommmmuunniiccaabbllee  ddiisseeaasseess  iinn  NNiiggeerriiaa  ((11999999))..    

  

TTeenn  SSttaatteess  ooff  tthhee  FFeeddeerraattiioonn  hhaavvee  ppaasssseedd  bbiillllss  oonn  FFeemmaallee  GGeenniittaall  MMuuttiillaattiioonn..  TThhee  nnaattiioonnaall  

aasssseemmbbllyy  hhaass  ppaasssseedd  tthhee  CChhiillddrreenn  aanndd  YYoouunngg  PPeerrssoonnss  RRiigghhtt  BBiillllss  aanndd  tthhee  bbiillll  oonn  ttrraaffffiicckkiinngg  iinn  

hhuummaannss..  TThhee  bbiillllss  oonn  VViioolleennccee  aaggaaiinnsstt  wwoommeenn  aarree  ssttiillll  rreecceeiivviinngg  tthhee  aatttteennttiioonn  ooff  tthhee  NNaattiioonnaall  

AAsssseemmbbllyy..  

  

IInn  tthhee  iinntteerrnnaattiioonnaall  sscceennee  NNiiggeerriiaa  hhaass  aallssoo  rreeccttiiffiieedd  aa  nnuummbbeerr  ooff  ccoonnvveennttiioonnss  iinncclluuddiinngg  tthhee  BBaannjjuull  

CChhaarrtteerr  ((11998833)),,  WWoommeenn’’ss  CCoonnvveennttiioonn  ((11998855)),,  CChhiillddrreenn’’ss  RRiigghhtt  CCoonnvveennttiioonn  ((11999911)),,  CCiivviill  aanndd  

PPoolliittiiccaall  RRiigghhttss  CCoovveennaanntt  ((11999933)),,  EEccoonnoommiicc,,  SSoocciiaall  aanndd  CCuullttuurraall  RRiigghhttss  CCoovveennaanntt  ((11999933))..  MMaannyy  

ooff  tthheessee  ccoonnvveennttiioonnss  hhaavvee  nnoott  bbeeeenn  ddoommeessttiiccaatteedd  aanndd  aarree  tthheerreeffoorree  nnoott  eennffoorrcceeaabbllee..  

  

PPooppuullaattiioonn  aanndd  DDeevveellooppmmeenntt  ssttrraatteeggiieess    

  

TThhee  NNaattiioonnaall  PPoolliiccyy  oonn  PPooppuullaattiioonn  ffoorr  DDeevveellooppmmeenntt,,  UUnniittyy  PPrrooggrreessss  aanndd  SSeellff  RReelliiaannccee  pprroodduucceedd  

iinn  11998888  wwaass  rreevviisseedd  iinn  22000022  ttoo  rreefflleecctt  eemmeerrggiinngg  iissssuueess  ooff  IICCPPDD  aanndd  IICCPPDD  ++55,,  iinncclluuddiinngg  

iinntteeggrraattiioonn  ooff  ppooppuullaattiioonn  ffaaccttoorrss  iinn  ddeevveellooppmmeenntt..  TThhee  ccoommpplleexx  aanndd  mmuullttii--sseeccttoorraall  nnaattuurree  ooff  tthhee  

NNPPPP  ddeevveellooppeedd  ttoo  iimmpplleemmeenntt  tthhee  ppoolliiccyy  nneecceessssiittaatteedd  aa  ccoommpplleexx  iinnssttiittuuttiioonnaall  ffrraammeewwoorrkk  ffoorr  

ccoooorrddiinnaattiioonn  aass  wweellll  aass  ffoorr  mmoonniittoorriinngg  aanndd  eevvaalluuaattiioonn  ooff  tthhee  pprrooggrraammmmee..  IInn  yyeeaarr  22000022,,  tthhee  

ccoooorrddiinnaattiioonn  ooff  tthhee  NNPPPP  wwaass  ttrraannssffeerrrreedd  ttoo  tthhee  NNaattiioonnaall  PPooppuullaattiioonn  CCoommmmiissssiioonn..    
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OOtthheerr  rreelleevvaanntt  ppoosstt  IICCPPDD  ggoovveerrnnmmeenntt  aaccttiioonnss  aanndd  ppoolliicciieess  wwhhiicchh  ffooccuuss  oonn  iinntteeggrraattiinngg  ppooppuullaattiioonn  

ccoonncceerrnnss  iinnttoo  ddeevveellooppmmeenntt  ssttrraatteeggiieess  iinncclluuddee  VViissiioonn  22001100,,  aa  ssttrraatteeggiicc  ddeevveellooppmmeenntt  ppllaann  aaiimmeedd  aatt  

mmaakkiinngg  tthhee  bbaassiicc  nneeeeddss  ooff  lliiffee  iinncclluuddiinngg  ccoommpprreehheennssiivvee  hheeaalltthh  ccaarree  aanndd  eedduuccaattiioonn,,  aavvaaiillaabbllee  aanndd  

aaffffoorrddaabbllee  ttoo  eevveerryyoonnee,,  wwhhiillee  ttaakkiinngg  mmeeaassuurreess  ttoo  rreedduuccee  tthhee  ppooppuullaattiioonn  ggrroowwtthh  rraattee..  TThhee  NNaattiioonnaall  

HHeeaalltthh  PPoolliiccyy  ((11999966)),,  tthhee  RReepprroodduuccttiivvee  HHeeaalltthh  PPoolliiccyy  ((22000011)),,  HHIIVV//AAIIDDSS  PPoolliiccyy  ((22000011)),,  

AAddoolleesscceenntt’’  RReepprroodduuccttiivvee  HHeeaalltthh  PPoolliiccyy  ((22000011)),,  NNaattiioonnaall  PPoolliiccyy  oonn  FFoooodd  aanndd  NNuuttrriittiioonn  ((22000000))  

aanndd  tthhee  NNaattiioonnaall  PPoolliiccyy  oonn  WWoommeenn  ((11999955))  wweerree  ddeevveellooppeedd  wwiitthhiinn  tthhee  ppeerriioodd  uunnddeerr  rreevviieeww  ttoo  

rreefflleecctt  tthhee  cceennttrraall  ppllaaccee  ooff  ppooppuullaattiioonn  iinn  lliinnee  wwiitthh  tthhee  rreeccoommmmeennddaattiioonnss  ooff  IICCPPDD  PPrrooggrraammmmee  ooff  

AAccttiioonn..  PPooppuullaattiioonn  ccoonncceerrnnss  wweerree  aallssoo  rreeccooggnniizzeedd  iinn  tthhee  ddeevveellooppmmeenntt  ooff  PPoovveerrttyy  RReedduuccttiioonn  

SSttrraatteeggyy  PPaappeerr..  TToo  eennssuurree  iinntteeggrraattiioonn  ooff  ppooppuullaattiioonn  ffaaccttoorrss  iinnttoo  ddeevveellooppmmeenntt  ppllaannnniinngg,,  iinn--ccoouunnttrryy  

ccaappaacciittyy  wweerree  bbuuiilltt  ttoo  ffaacciilliittaattee  tthhee  ttrraaiinniinngg  ooff  ppllaannnniinngg  ooffffiicceerrss  iinn  PPllaannnniinngg,,  EEdduuccaattiioonn  aanndd  HHeeaalltthh  

MMiinniissttrriieess  iinn  1122  SSttaatteess  ooff  NNiiggeerriiaa..  OOnn  tthhee  wwhhoollee,,  NNiiggeerriiaa’’ss  ppoolliicciieess  iinn  tthhee  aarreeaa  ooff  ppooppuullaattiioonn  aanndd  

ddeevveellooppmmeenntt  aarree  ffaaiirrllyy  aaddeeqquuaattee  aanndd  iinn  lliinnee  wwiitthh  tthhee  iinntteerrnnaattiioonnaallllyy  aaggrreeeedd  ccoonnvveennttiioonnss..    

  

TThhee  ccuurrrreenntt  PPooppuullaattiioonn  ppoolliiccyy  ((22000022))  iiss  sseett  ttoo  aacchhiieevvee  rreedduuccttiioonn  ooff  nnaattiioonnaall  ppooppuullaattiioonn  ggrroowwtthh  

rraattee  ooff  22  ppeerrcceenntt  oorr  lloowweerr  bbyy  tthhee  yyeeaarr  22001155;;  aacchhiieevvee  aa  rreedduuccttiioonn  iinn  tthhee  ttoottaall  ffeerrttiilliittyy  rraattee  ooff  aatt  lleeaasstt  

00..66  cchhiilldd  eevveerryy  55  yyeeaarrss;;  rreedduuccee  iinnffaanntt  mmoorrttaalliittyy  rraattee  ttoo  3355  ppeerr  11000000  lliivvee  bbiirrtthhss  bbyy  22001155;;  rreedduuccee  

cchhiilldd  mmoorrttaalliittyy  rraattee  ttoo  4455  ppeerr  11000000  lliivvee  bbiirrtthhss  bbyy  22001155;;  rreedduuccee  mmaatteerrnnaall  mmoorrttaalliittyy  rraattiioo  ttoo  112255  ppeerr  

110000,,000000  lliivvee  bbiirrtthhss  bbyy  22001100  aanndd  ttoo  7755  bbyy  22001155;;  aanndd  aacchhiieevvee  aa  2255  ppeerr  cceenntt  rreedduuccttiioonn  iinn  HHIIVV  aadduulltt  

pprreevvaalleennccee  eevveerryy  ffiivvee  yyeeaarrss..  

  

PPooppuullaattiioonn  ffaaccttoorrss  wweerree  aallssoo  rreeccooggnniizzeedd  iinn  tthhee  ddeevveellooppmmeenntt  ooff  tthhee  PPoovveerrttyy  RReedduuccttiioonn  SSttrraatteeggyy  

PPaappeerr  ((PPRRSSPP))  aanndd  tthhee  NNaattiioonnaall  PPoovveerrttyy  EErraaddiiccaattiioonn  PPrrooggrraammmmee  ((NNAAPPEEPP))..  IInn  ppllaannnniinngg  ffoorr  tthhee  

pprroovviissiioonn  ooff  ssoocciiaall  aammeenniittiieess  ppooppuullaattiioonn  aanndd  eennvviirroonnmmeennttaall  ffaaccttoorrss  aarree  ttaakkeenn  aaccccoouunntt  aass  aa  mmaatttteerr  

ooff  ppoolliiccyy..  IInn  tthhee  iinndduussttrriiaall  sseeccttoorr,,  eennvviirroonnmmeennttaall  iimmppaacctt  aasssseessssmmeenntt  hhaass  bbeeeenn  mmaaddee  aa  rreeqquuiirreemmeenntt  

iinn  ppllaannnniinngg  ffoorr  tthheeiirr  llooccaattiioonnss..  TThhee  FFeeddeerraall  MMiinniissttrryy  ooff  EEnnvviirroonnmmeenntt  iiss  eessttaabblliisshheedd  ttoo  wwoorrkk  wwiitthh  

rreelleevvaanntt  GGoovveerrnnmmeenntt  mmiinniissttrriieess  ttoo  eennssuurree  ccoonnssiiddeerraattiioonn  ooff  ppooppuullaattiioonn  aanndd  eennvviirroonnmmeennttaall  iissssuueess  iinn  

nnaattiioonnaall  aanndd  sseeccttoorraall  ppllaannss..  

  

PPooppuullaattiioonn,,  SSuussttaaiinneedd  EEccoonnoommiicc  GGrroowwtthh  aanndd  PPoovveerrttyy  

  

GGoovveerrnnmmeenntt  rreeaalliizzeess  tthhee  ffaacctt  tthhaatt  ppoovveerrttyy  iiss  aa  mmaajjoorr  iimmppeeddiimmeenntt  ttoo  ssuussttaaiinnaabbllee  ddeevveellooppmmeenntt  aanndd  

hhaass  ppuutt  iinn  ppllaaccee  aa  nnuummbbeerr  ooff  pprrooggrraammmmeess  ddeessiiggnneedd  ttoo  iinnccrreeaassee  ppeeooppllee’’ss  aacccceessss  ttoo  eemmppllooyymmeenntt,,  

eedduuccaattiioonn,,  sskkiillllss  ddeevveellooppmmeenntt,,  iinnffoorrmmaattiioonn  aanndd  qquuaalliittyy  ggeenneerraall  aanndd  rreepprroodduuccttiivvee  hheeaalltthh  sseerrvviicceess  ttoo  

rreedduuccee  tthhee  ssccoouurrggee  ooff  ppoovveerrttyy  iinn  tthhee  ccoouunnttrryy..  

  

IInn  tthhee  hheeaalltthh  sseeccttoorr,,  ssoommee  ooff  tthhee  pprrooggrraammmmeess  iinncclluuddee  tthhee  PPrriimmaarryy  HHeeaalltthh  CCaarree  SScchheemmee,,  NNaattiioonnaall  

PPrrooggrraammmmee  oonn  IImmmmuunniizzaattiioonn  aanndd  tthhee  NNaattiioonnaall  HHeeaalltthh  IInnssuurraannccee  SScchheemmee..  IImmpprroovveemmeenntt  oonn  tthhee  

UUnniivveerrssaall  PPrriimmaarryy  EEdduuccaattiioonn  ccoommmmeenncceedd  iinn  22000011  wwiitthh  tthhee  iimmpplleemmeennttaattiioonn  ooff  tthhee  UUnniivveerrssaall  BBaassiicc  

EEdduuccaattiioonn  pprrooggrraammmmee  wwhhiillee  tteecchhnniiccaall  aanndd  vvooccaattiioonnaall  eedduuccaattiioonnss  wweerree  rreevviittaalliizzeedd  ttoo  pprroodduuccee  

qquuaalliiffiieedd  mmiiddddllee--lleevveell  hhuummaann  rreessoouurrcceess..  OOtthheerr  pprrooggrraammmmeess  iinn  tthhee  eedduuccaattiioonn  sseeccttoorr  iinncclluuddee  AAdduulltt  

LLiitteerraaccyy  PPrrooggrraammmmeess  aanndd  NNoommaaddiicc  EEdduuccaattiioonn..  OOtthheerr  mmaajjoorr  ggoovveerrnnmmeenntt  iinniittiiaattiivveess  iinncclluuddee  UUrrbbaann  

MMaassss  TTrraannssiitt  PPrrooggrraammmmee,,  tthhee  NNaattiioonnaall  DDiirreeccttoorraattee  ooff  EEmmppllooyymmeenntt,,  CCoommmmuunniittyy//PPeeooppllee’’ss  BBaannkkss,,  

ddeevveellooppmmeenntt  ooff  SSmmaallll  aanndd  MMeeddiiuumm  SSccaallee  EEnntteerrpprriisseess,,  ppoowweerr  ssuuppppllyy,,  rrooaadd  ccoonnssttrruuccttiioonn,,  aanndd  

rreehhaabbiilliittaattiioonn  aanndd  iimmpprroovveemmeenntt  ooff  tteelleeccoommmmuunniiccaattiioonn  nneettwwoorrkkss  iinncclluuddiinngg  rruurraall  tteelleepphhoonnee..  

  

IInn  aaddddiittiioonn  aa  ccoommpprreehheennssiivvee  NNaattiioonnaall  PPoovveerrttyy  EErraaddiiccaattiioonn  PPrrooggrraammmmee  wwaass  ddeevveellooppeedd..  TThhee  

pprrooggrraammmmee  ccoonnssiissttss  ooff  YYoouutthh  EEmmppoowweerrmmeenntt,,  RRuurraall  IInnffrraassttrruuccttuurree  DDeevveellooppmmeenntt,,  SSoocciiaall  WWeellffaarree  

SScchheemmee  aanndd  NNaattiioonnaall  RReessoouurrccee  DDeevveellooppmmeenntt  aanndd  CCoonnsseerrvvaattiioonn  SScchheemmeess..    
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PPooppuullaattiioonn  aanndd  EEnnvviirroonnmmeenntt  

  

OOnnee  ooff  tthhee  oobbjjeeccttiivveess  ooff  tthhee  NNaattiioonnaall  PPoolliiccyy  oonn  EEnnvviirroonnmmeenntt  iiss  ttoo  eennccoouurraaggee  mmeeaassuurreess,,  wwhhiicchh  

wwoouulldd  ssuussttaaiinn  aa  bbaallaannccee  bbeettwweeeenn  ppooppuullaattiioonn  aanndd  eennvviirroonnmmeenntt..  SSoommee  ooff  tthhee  ssttrraatteeggiieess  ffoorr  tthhee  

rreeaalliizzaattiioonn  ooff  tthhiiss  oobbjjeeccttiivvee  iinncclluuddee  aaddddrreessssiinngg  tthhee  iissssuueess  ooff  ppooppuullaattiioonn  ggrroowwtthh  aanndd  rreessoouurrccee  

ccoonnssuummppttiioonn  iinn  aann  iinntteeggrraatteedd  wwaayy,,  iinntteeggrraattiioonn  ooff  ppooppuullaattiioonn  aanndd  eennvviirroonnmmeennttaall  ffaaccttoorrss  iinn  nnaattiioonnaall  

ddeevveellooppmmeenntt  ppllaannnniinngg  aammoonngg  ootthheerrss..  TThhee  iinnssttiittuuttiioonnaall  ffrraammeewwoorrkk  ffoorr  tthhee  iimmpplleemmeennttaattiioonn  ooff  tthhee  

ppoolliiccyy  wwaass  ppuutt  iinn  ppllaaccee  aanndd  ssttrreennggtthheenneedd  ttoo  eennssuurree  iinnffuussiioonn  ooff  eennvviirroonnmmeenntt  ccoonnsscciioouussnneessss  iinnttoo  tthhee  

nnaattiioonnaall  ppllaannnniinngg  aanndd  ddeevveellooppmmeenntt  pprroocceesssseess..  HHoowweevveerr,,  tthhee  eennvviirroonnmmeenntt  ccoonnttiinnuueess  ttoo  bbee  

tthhrreeaatteenneedd  wwiitthh  tthhee  pprrooppoorrttiioonn  ooff  llaanndd  aarreeaa  ccoovveerreedd  bbyy  ffoorreesstt  ddrrooppppiinngg  ffrroomm  1144..66%%  iinn  22000000  ttoo  

1122..66%%  iinn  22000077..  GGaass  ffllaarriinngg  aallssoo  ccoonnssttiittuutteess  eennvviirroonnmmeennttaall  mmeennaaccee  iinn  tthhee  ooiill  pprroodduucciinngg  aarreeaass  wwiitthh  

tthhee  pprrooppoorrttiioonn  ooff  ggaass  ffllaarree  ffaalllliinngg  ffrroomm  5533%%  iinn  22000000  ttoo  3344%%  iinn  22000077..  PPrrooggrreessss  ttoowwaarrddss  aacchhiieevviinngg  

ttoottaall  eelliimmiinnaattiioonn  ooff  ggaass  ffllaarriinngg  hhaass  bbeeeenn  eennccoouurraaggiinngg  eessppeecciiaallllyy  wwiitthh  tthhee  22000088  ddeeaaddlliinnee  ggiivveenn  ttoo  

ooiill  pprroodduucciinngg  ccoommppaanniieess  ttoo  ssttoopp  ggaass  ffllaarriinngg..  WWiitthh  rreessppeecctt  ttoo  ppoorrttaabbllee  wwaatteerr,,  tthhee  pprrooppoorrttiioonn  ooff  

ppeeooppllee  wwiitthh  aacccceessss  ttoo  ssaaffee  ddrriinnkkiinngg  wwaatteerr  ddrrooppppeedd  ffrroomm  5544%%  iinn  22000000  ttoo  5500..7711%%  iinn  22000077..  TThhee  

ggrroowwiinngg  pprroobblleemm  ooff  uurrbbaann  aaiirr  ppoolllluuttiioonn  dduuee  ttoo  iinnccrreeaassiinngg  nnuummbbeerr  ooff  hhiigghhllyy  ppoolllluuttiinngg  vveehhiicclleess  iiss  aa  

mmaajjoorr  cchhaalllleennggee..  AAtt  tthhee  mmoommeenntt  tthhee  iinnssttiittuuttiioonnaall  ffrraammeewwoorrkk  ffoorr  eennvviirroonnmmeenntt  mmaannaaggeemmeenntt  iiss  ssttiillll  

wweeaakk,,  eessppeecciiaallllyy  aatt  tthhee  ssttaattee  aanndd  llooccaall  ggoovveerrnnmmeenntt  lleevveellss  wwhhiillee  aapppprroopprriiaattee  ffrraammeewwoorrkk  ffoorr  tthhee  

ppaarrttiicciippaattiioonn  ooff  tthhee  pprriivvaattee  sseeccttoorr  iinn  eennvviirroonnmmeennttaall  ccoonnsseerrvvaattiioonn  aanndd  mmaannaaggeemmeenntt  iiss  ssttiillll  llaacckkiinngg..  

SSllooww  rraattee  ooff  iinnttrroodduuccttiioonn  aanndd  aaddooppttiioonn  ooff  eeffffiicciieenntt  aanndd  eennvviirroonnmmeenntt  ffrriieennddllyy  tteecchhnnoollooggiieess  iinn  wwaassttee  

mmaannaaggeemmeenntt,,  ppoowweerr  ggeenneerraattiioonn  aanndd  aaiirr  ppoolllluuttiioonn  ccoonnttrrooll  iinn  iinndduussttrriieess  rreemmaaiinnss  aa  pprroobblleemm..  WWhhiillee  

ppoooorr  hhoouussiinngg  ffiinnaanncciinngg  aanndd  ddeelliivveerryy  ssyysstteemmss  hhaavvee  ppeerrssiisstteennttllyy  eexxcclluuddeedd  tthhee  ppoooorr  ffrroomm  aacccceessss  ttoo  

aaffffoorrddaabbllee  hhoouussiinngg,,  tthhee  hhiigghh  ccoosstt  ooff  llaanndd  aallssoo  ccoommppoouunnddss  aacccceessss  ooff  tthhee  ppoooorr  ttoo  llaanndd..    

  

CChhiillddrreenn  aanndd  YYoouutthh  

  

TThhee  eessttaabblliisshhmmeenntt  ooff  MMiinniissttrryy  ooff  WWoommeenn  AAffffaaiirrss  aanndd  YYoouutthh  DDeevveellooppmmeenntt  hhaass  bbeeeenn  aa  mmaajjoorr  

aacchhiieevveemmeenntt  iinn  cchhiilldd  aanndd  yyoouutthh  ddeevveellooppmmeenntt  iinn  NNiiggeerriiaa..  FFoolllloowwiinngg  tthhee  CCoonnvveennttiioonn  oonn  tthhee  RRiigghhttss  

ooff  tthhee  CChhiilldd  ((CCRRCC))  wwhhiicchh  NNiiggeerriiaa  aacccceeddeedd  ttoo  iinn  11999999,,  tthhee  CChhiilldd  RRiigghhttss  AAccttss  ((CCRRAA))  NN00  2266  ooff  

22000033  wwaass  ppaasssseedd  bbyy  tthhee  NNaattiioonnaall  AAsssseemmbbllyy..  TThhee  aacctt  pprroovviiddeess  ffrraammeewwoorrkk  ffoorr  tthhee  iimmpplleemmeennttaattiioonn  

ooff  kkeeyy  pprriinncciipplleess  rreellaatteedd  ttoo  tthhee  rriigghhttss  ooff  cchhiillddrreenn..  1144  SSttaatteess  oouutt  ooff  tthhee  3366  ssttaatteess  bbyy  22000066  hhaavvee  

ppaasssseedd  ppaarraalllleell  llaawwss  rreellaattiinngg  ttoo  CChhiillddrreenn  RRiigghhttss..  TThhiiss  llaannddmmaarrkk  lleeggiissllaattiivvee  aacchhiieevveemmeenntt  hhoowweevveerr  

hhaass  nnoott  ttrraannssllaatteedd  ttoo  iimmpprroovveedd  lleeggaall  rreeggiimmee  iinn  tthhee  wwhhoollee  ffeeddeerraattiioonn  tthheerreebbyy  mmaakkiinngg  ssccooppee  ooff  

eennffoorrcceemmeenntt  vveerryy  nnaarrrrooww..  TThhee  aacctt  aarrttiiccuullaatteess  tthhee  pprrootteeccttiioonn  aanndd  ppaarrttiicciippaattiioonn  rriigghhttss  ooff  cchhiillddrreenn  iinn  

aa  mmaannnneerr  hhiitthheerrttoo  uunnkknnoowwnn  wwiitthhiinn  tthhee  ccoouunnttrryy’’ss  lleeggaall  jjuurriisspprruuddeennccee..  TThhee  pplliigghhtt  ooff  cchhiillddrreenn  iinn  

ccoonnfflliiccttss  aanndd  tthhoossee  ddiissppllaacceedd  bbyy  ccoonnfflliiccttss  iiss  aallssoo  nnoott  rreecceeiivviinngg  aaddeeqquuaattee  aatttteennttiioonn..  TThhee  NNaattiioonnaall  

YYoouutthh  DDeevveellooppmmeenntt  ppoolliiccyy,,  wwhhiicchh  wwaass  ppuutt  iinn  ppllaaccee  iinn  22000011,,  iiss  yyeett  ttoo  bbee  mmeeaanniinnggffuullllyy  

iimmpplleemmeenntteedd..  TThhee  ssttrruuccttuurreess  ttoo  eennssuurree  iittss  eeffffeeccttiivveenneessss  aarree  yyeett  ttoo  bbee  ddeevveellooppeedd..      

  

TToo  aaddddrreessss  tthhee  pprroobblleemm  ooff  hhuummaann  ttrraaffffiicckkiinngg,,  eessppeecciiaallllyy  cchhiilldd  ttrraaffffiicckkiinngg,,  tthhee  NNiiggeerriiaa  11999999  

ccoonnssttiittuuttiioonn  pprroohhiibbiitt  tthhee  aabbdduuccttiioonn,,  ssaallee  ooff  oorr  ttrraaffffiicc  iinn  cchhiillddrreenn  ffoorr  aannyy  ppuurrppoossee  oorr  iinn  aannyy  ffoorrmm..  IInn  

22000066,,  tthhee  NNaattiioonnaall  AAggeennccyy  ffoorr  tthhee  PPrroohhiibbiittiioonn  ooff  TTrraaffffiicc  iinn  PPeerrssoonnss  ((NNAAPPTTIIPP))  rreeppoorrtt  oonn  ssiittuuaattiioonn  

aasssseessssmmeenntt  iinn  CChhiilldd  TTrraaffffiicckkiinngg  iinn  SSoouutthheerrnn  NNiiggeerriiaa  ssttaatteess  sshhoowweedd  tthhaatt  4466%%  ooff  rreeppaattrriiaatteedd  vviiccttiimmss  

ooff  iinntteerrnnaattiioonnaall  ttrraaffffiicckkiinngg  iinn  NNiiggeerriiaa  aarree  cchhiillddrreenn  wwiitthh  aa  ffeemmaallee  aanndd  mmaallee  rraattiioonn  ooff  77::33..  TThheeyy  aarree  

eennggaaggeedd  iinn  vvaarriioouuss  aaccttiivviittiieess  ee..gg..  PPrroossttiittuuttiioonn  4466%%,,  ddoommeessttiicc  llaabboouurr  2211%%,,  ffoorrcceedd  llaabboouurr1155%%,,  aanndd  

eenntteerrttaaiinnmmeenntt  88%%..  IInntteerrnnaall  ttrraaffffiicckkiinngg  iiss  aallssoo  ccoommmmoonn  iinn  NNiiggeerriiaa..  3322%%  aarree  ffoorr  ffoorrcceedd  llaabboouurr,,  3311%%  

ffoorr  ddoommeessttiicc  LLaabboouurr  aanndd  pprroossttiittuuttiioonn  3300%%..  TThhee  ccrriimmiinnaall  ccooddee  wwhhiicchh  ooppeerraatteess  iinn  SSoouutthheerrnn  NNiiggeerriiaa  

pprreessccrriibbee  ssaannccttiioonnss  aaggaaiinnsstt  ppeerrssoonnss  wwhhoo  wwoouulldd  ttrraaddee  iinn  pprroossttiittuuttiioonn,,  ffaacciilliittaattee  tthhee  ttrraannssppoorrtt  ooff  

hhuummaann  bbeeiinnggss  wwiitthhiinn  oorr  oouuttssiiddee  tthhee  ccoouunnttrryy  ffoorr  ccoommmmeerrcciiaall  sseexxuuaall  eexxppllooiittaattiioonn  oorr  mmaakkee  pprrooffiitt  

ffrroomm  rreellaatteedd  aaccttiivviittiieess..    
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TToo  ffuurrtthheerr  eemmbbrraaccee  tthhee  cchhaalllleennggeess  ooff  tthhee  yyoouutthh,,  tthhee  ggoovveerrnnmmeenntt  iinnaauugguurraatteedd  tthhee  cchhiillddrreenn’’ss  

PPaarrlliiaammeenntt  iinn  22000022..    TThhee  ppaarrlliiaammeenntt  ppllaayyeedd  aaccttiivvee  rroolleess  iinn  tthhee  aaddvvooccaaccyy  tthhaatt  eennssuurreedd  tthhee  

ssuucccceessssffuull  ppaassssaaggee  ooff  tthhee  CChhiilldd  RRiigghhttss  AAccttss  aatt  tthhee  ffeeddeerraall  lleevveell  iinn  22000033..  TThhoouugghh  tthheerree  aarree  

gguuiiddeelliinneess  ffoorr  eelleeccttiioonn  iinnttoo  tthhee  NNaattiioonnaall  cchhiillddrreenn’’ss  PPaarrlliiaammeenntt  tthhee  cchhaalllleennggee  rreemmaaiinnss  hhooww  ttoo  mmaakkee  

tthhee  PPaarrlliiaammeenntt  ttrruullyy  nnaattiioonnaall  aanndd  rreepprreesseennttaattiioonn  ooff  tthhee  NNiiggeerriiaann  cchhiillddrreenn  aass  rreepprreesseennttaattiioonn  iiss  

ddoommiinnaatteedd  bbyy  tthhee  cchhiillddrreenn  ooff  tthhee  eelliittee..  TThhiiss  ppuutt  qquueessttiioonn  oonn  tthhee  nnoottiioonn  ooff  eeqquuaall  rriigghhttss  aammoonngg  tthhee  

cchhiillddrreenn..    

  

AAddoolleesscceenntt  

  

TThhee  nnaattiioonnaall  ppoolliiccyy  oonn  aaddoolleesscceenntt  wwaass  ddeevveellooppeedd  iinn  11999955..  AA  rreevviisseedd  nnaattiioonnaall  ppoolliiccyy  oonn  ppooppuullaattiioonn  

ddeeaallss  wwiitthh  ssttrraatteeggiieess  rreellaattiinngg  ttoo  tthhee  rriigghhttss  aanndd  rreepprroodduuccttiivvee  hheeaalltthh  ooff  aaddoolleesscceennttss..  TThhee  NNaattiioonnaall  

ccuurrrriiccuulluumm  aanndd  gguuiiddeelliinneess  oonn  sseexxuuaalliittyy  eedduuccaattiioonn  hhaavvee  bbeeeenn  ddeevveellooppeedd  aanndd  aapppprroovveedd  bbyy  tthhee  

FFeeddeerraall  MMiinniissttrryy  ooff  EEdduuccaattiioonn  aanndd  iitt  iiss  bbeeiinngg  iimmpplleemmeenntteedd  iinn  mmoosstt  ppaarrttss  ooff  tthhee  ccoouunnttrryy..  YYoouutthh  

ffrriieennddllyy  cclliinniiccss,,  wwhhiicchh  ccaatteerr  ffoorr  iinn  aanndd  oouutt  ooff  sscchhooooll  yyoouutthhss  hhaavvee  bbeeeenn  bbuuiilltt  aanndd  NNGGOOss  aanndd  CCBBOOss  

aarree  eennccoouurraaggeedd  ttoo  ssuuppppoorrtt  pprrooggrraammmmeess  ffoorr  yyoouunngg  ppeerrssoonnss..  AA  pprrooggrraammmmee,,  wwhhiicchh  iinntteeggrraatteess  

ppooppuullaattiioonn  aanndd  ffaammiillyy  lliiffee  eedduuccaattiioonn  iinnttoo  77  kkeeyy  ssuubbjjeeccttss  iinn  ppoosstt  pprriimmaarryy  sscchhoooollss,,  iiss  bbeeiinngg  

iimmpplleemmeenntteedd  iinn  mmoosstt  ppaarrttss  ooff  tthhee  ccoouunnttrryy..  

  

IInn  mmaannyy  ssoocciieettiieess  iinn  NNiiggeerriiaa,,  vviirrggiinniittyy  aatt  mmaarrrriiaaggee  iiss  cceelleebbrraatteedd  aanndd  pprroommiissccuuiittyy  iiss  ssaannccttiioonneedd  

ssoocciiaallllyy  oorr  ootthheerrwwiissee..  TThhee  ccuullttuurree  ooff  aabbssttiinneennccee  bbeeffoorree  mmaarrrriiaaggee  ccoonnttrriibbuutteess  aallssoo  ttoo  aaddoolleesscceenntt  

rreepprroodduuccttiivvee  hheeaalltthh..  AAss  aatt  22000033,,  oonnee  tthhiirrdd  ooff  wwoommeenn  aaggee  2255--4499  rreeppoorrtteedd  tthhaatt  tthheeyy  hhaadd  hhaadd  sseexxuuaall  

iinntteerrccoouurrssee  bbyy  aaggee  1155..  BByy  aaggee  2200  mmoorree  tthhaann  tthhrreeee  qquuaarrtteerrss  ooff  wwoommeenn  aanndd  bbyy  aaggee  2255,,  nniinnee  iinn  tteenn  

wwoommeenn  hhaadd  sseexxuuaall  iinntteerrccoouurrssee..  OOnnee  qquuaarrtteerr  ooff  tteeeennaaggee  wwoommeenn  hhaass  ggiivveenn  bbiirrtthh  oorr  iiss  pprreeggnnaanntt..  

EEaarrllyy  cchhiillddbbeeaarriinngg  iiss  mmoorree  ooff  aa  rruurraall  pphheennoommeennoonn,,  wwiitthh  3300%%  ooff  rruurraall  wwoommeenn  aaggee  1155--1199  hhaavviinngg  

bbeeggaann  cchhiilldd  bbeeaarriinngg  ccoommppaarreedd  wwiitthh  1177  ppeerrcceenntt  iinn  uurrbbaann  wwoommeenn  iinn  tthhee  ssaammee  aaggee  ggrroouupp..  OOvveerraallll,,  

mmeeddiiaann  aaggee  aatt  ffiirrsstt  bbiirrtthh  iiss  iinnccrreeaassiinngg,,  wwhheerreeaass  mmeeddiiaann  aaggee  aatt  ffiirrsstt  bbiirrtthh  iiss  lleessss  tthhaann  1199  yyeeaarrss  

aammoonngg  oovveerr  aaggee  3355..      

  

AAccccoorrddiinngg  ttoo  UUNNIICCEEFF,,  22000011  tthhee  eeaarrllyy  mmaarrrriiaaggee  iiss  ppaarrttllyy  rreessppoonnssiibbllee  ffoorr  hhiigghh  MMaatteerrnnaall  MMoorrttaalliittyy  

aammoonngg  cchhiillddrreenn  uunnddeerr  1166  wwhhiicchh  iiss  ffoouunndd  ttoo  bbee  ssiixx  ttiimmeess  hhiigghheerr  tthhaann  ffoorr  yyoouunngg  wwoommeenn  aaggeedd  2200--2244..        

IInn  aaddddrreessssiinngg  tthhee  cchhaalllleennggeess,,  GGoovveerrnnmmeenntt  iinn  ccoollllaabboorraattiioonn  wwiitthh  NNGGOOss  eennggaaggeedd  PPrriinntt  aanndd  

EElleeccttrroonniicc  mmeeddiiaa,,  iinncclluuddiinngg  ppoosstteerrss,,  lleeaafflleettss;;  fflliieerrss  aanndd  tteelleevviissiioonn  ssooaapp  ooppeerraa  ttoo  ddiisssseemmiinnaattee  

iinnffoorrmmaattiioonn  oonn  aaddoolleesscceenntt  rreepprroodduuccttiivvee  hheeaalltthh..  UUnnddeerr  vvaarriioouuss  ddoonnoorr--aassssiisstteedd  pprrooggrraammmmeess  ooff  

ggoovveerrnnmmeenntt,,  ccaappaacciittyy  bbuuiillddiinngg  oonn  ddiisssseemmiinnaattiioonn  ooff  iinnffoorrmmaattiioonn  oonn  aaddoolleesscceenntt  rreepprroodduuccttiivvee  hheeaalltthh  

iiss  oonnggooiinngg..  

  

GGeennddeerr  EEqquuaalliittyy,,  EEqquuiittyy  aanndd  WWoommeenn  EEmmppoowweerrmmeenntt  

  

NNiiggeerriiaa  ttooddaayy  iiss  ssiiggnnaattoorryy  aanndd  rraattiiffiieedd  aabboouutt  tteenn  kkeeyy  iinnssttrruummeennttss  ddeessiiggnneedd  ttoo  pprrootteecctt  tthhee  rriigghhttss  ooff  

wwoommeenn,,  pprroommoottee  eeqquuaalliittyy  aanndd  eelliimmiinnaattee  sseexx  bbaasseedd  ddiissccrriimmiinnaattiioonn..  TThhee  iinnssttrruummeenntt  iinncclluuddee  

CCEEDDAAWW  aanndd  iittss  ooppttiioonnaall  PPrroottooccooll,,  BBeeiijjiinngg  PPllaattffoorrmm  ffoorr  AAccttiioonn,,  RRiioo++1100  DDeeccllaarraattiioonn,,  AAUU  PPrroottooccooll  

ttoo  tthhee  AAffrriiccaann  CChhaarrtteerr  oonn  tthhee  RRiigghhttss  ooff  WWoommeenn  iinn  AAffrriiccaa  aammoonngg  ootthheerrss..  AA  nnaattiioonnaall  GGeennddeerr  PPoolliiccyy  

wwaass  llaauunncchheedd  iinn  22000077  ttoo  rreeppllaaccee  tthhee  22000022  NNaattiioonnaall  WWoommeenn  PPoolliiccyy..  TThhee  ppoolliiccyy  pprroovviiddeess  aa  

ffrraammeewwoorrkk  ffoorr  tthhee  iimmpplleemmeennttaattiioonn  aanndd  ddeeffeennccee  ooff  tthhee  rriigghhttss  ooff  wwoommeenn..  HHoowweevveerr,,  ddeessppiittee  tthhee  

eevviiddeennccee  rreeccoorrddss  ooff  ccoommpplliiaannccee  aanndd  iiddeennttiiffiiccaattiioonn  wwiitthh  pprrooggrreessss  iinn  tthhee  iinntteerrnnaattiioonnaall  ccoommmmuunniittyy  

oonn  iimmpprroovviinngg  tthhee  ssiittuuaattiioonn  ooff  wwoommeenn,,  ggaappss  rreemmaaiinn  iinn  tthhee  nnoonn  ppaassssaaggee  ooff  tthhee  ffeeddeerraall  bbiillll  oonn  

vviioolleennccee  AAggaaiinnsstt  WWoommeenn,,  ppoooorr  eennffoorrcceemmeenntt  ooff  eexxttaanntt  ppoolliicciieess  aanndd  iinnccoonnssiisstteenntt  iimmpplleemmeennttaattiioonn  ooff  

kkeeyy  pprriinncciipplleess  ssuucchh  aass  aaffffiirrmmaattiivvee  aaccttiioonn  iinn  eelleeccttiivvee  ppoossiittiioonnss  aanndd  aappppooiinnttmmeennttss  ttoo  ppoolliittiiccaall  

ooffffiicceess..  WWoommeenn’’ss  ppaarrttiicciippaattiioonn  rreemmaaiinnss  hhiinnggeedd  oonn  aappppooiinnttmmeennttss  tthhaatt  ffaallll  ffaarr  lleessss  ooff  tthhee  aaffffiirrmmaattiivvee  

aaccttiioonn  rreeqquueesstt  ooff  3300%%..  AAvvaaiillaabbllee  rreeccoorrddss  ffrroomm  FFeeddeerraall  MMiinniissttrryy  ooff  WWoommeenn  AAffffaaiirrss  iinn  22000066  sshhoowwss  
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tthhaatt  wwoommeenn  iinn  iinndduussttrriiaall  sseeccttoorr  aammoouunntt  ttoo  1111%%  wwhhiillee  tthheeiirr  ppeerrcceennttaaggeess  iinn  tthhee  iinnffoorrmmaall  sseeccttoorr  

aassssoocciiaatteedd  wwiitthh  lloowweerr  ssttaattuuss  aanndd  ppoovveerrttyy  iiss  8877%%..  TThhee  pprrooppoorrttiioonn  ooff  tthhee  wwoommeenn  iinn  tthhee  FFeeddeerraall  

CCiivviill  SSeerrvviiccee  iiss  2244%%  aanndd  wwoommeenn  hhoolldd  lleessss  tthhaann  1144%%  ooff  ttoopp  mmaannaaggeemmeenntt  ppoossiittiioonnss..  AAmmoonngg  tthhee  

7700%%  ooff  tthhee  ppooppuullaattiioonn  lliivviinngg  bbeellooww  tthhee  ppoovveerrttyy  lliioonn,,  oovveerr  6655%%  aarree  wwoommeenn..  WWoommeenn  ccoonnssttiittuutteedd  

2200%%  ooff  tthhee  ffeeddeerraall  ccaabbiinneett  wwiitthh  kkeeyy  ppoorrttffoolliioo  iinn  ffiinnaannccee,,  ppoowweerr  aanndd  sstteeeell,,  sscciieennccee  aanndd  tteecchhnnoollooggyy,,  

wwoommeenn  AAffffaaiirrss  eennvviirroonnmmeenntt  aanndd  hhoouussiinngg..  2222%%  ooff  tthhee  FFeeddeerraall  PPeerrmmaanneenntt  SSeeccrreettaarryy  aarree  wwoommeenn  aass  

aaggaaiinnsstt  1100%%  iinn  11999999..  IInn  ppoolliittiiccaall  ppaarrttiicciippaattiioonn,,  tthhee  ccoouunnttrryy  oobbsseerrvveedd  22  %%  iinnccrreeaassee  iinn  tthhee  nnuummbbeerr  

ooff  wwoommeenn  oovveerr  tthhee  ppaasstt  tthhrreeee  ggeenneerraall  eelleeccttiioonnss  iinn  11999999,,  22000033  aanndd  22000077,,  wwiitthh  tthhee  nnuummbbeerr  ooff  

wwoommeenn  sseennaattoorrss  iinnccrreeaassiinngg  ffrroomm  33  ttoo  nniinnee,,  aanndd  wwoommeenn  iinn  tthhee  ssttaattee  hhoouusseess  ooff  aasssseemmbbllyy  iinnccrreeaassiinngg  

ffrroomm  1122  ttoo  5544..    AA  sslliigghhtt  iinnccrreeaassee  iinn  wwoommeenn’’ss  aappppooiinnttmmeenntt  ttoo  ddeecciissiioonn  mmaakkiinngg  wwiitthhiinn  tthhee  ppuubblliicc  

aanndd  pprriivvaattee  sseeccttoorrss  iinn  tthhee  ppeerriioodd  uunnddeerr  rreevviieeww  IInn  ssppiittee  ooff  tthhee  ccoonnssttiittuuttiioonnaall  gguuaarraanntteeee  ooff  eeqquuaalliittyy,,  

ffrreeeeddoomm  ooff  aassssoocciiaattiioonn  aanndd  ffrreeeeddoomm  ffrroomm  ddiissccrriimmiinnaattiioonn,,  wwoommeenn  rreemmaaiinn  oonn  tthhee  ffrriinnggeess  ooff  NNiiggeerriiaa  

ppoolliittiiccaall  aanndd  ppuubblliicc  lliiffee..  AA  nnuummbbeerr  ooff  mmeeaassuurreess  iinniittiiaatteedd  ttoo  iimmpprroovvee  tthhee  ssiittuuaattiioonn  aarree  yyeett  ttoo  rreeaacchh  

ffrruuiittiioonn  dduuee  ttoo  rreessiissttaanntt  aanndd  llaacckk  ooff  ppoolliittiiccaall  wwiillll..    TThhee  pprrootteeccttiioonn  rriigghhttss  ooff  wwoommeenn  rreemmaaiinneedd  

uunnrreeaalliizzeedd  bbeeccaauussee  ooff  iinnccrreeaasseedd  ppoovveerrttyy,,  nnoonn  eennffoorrcceemmeenntt  ooff  llaawwss  aanndd  ppoolliicciieess  aanndd  iinnaaddeeqquuaattee  

ppuubblliicc  eedduuccaattiioonn  aanndd  eennlliigghhtteennmmeennttss  oonn  tthhee  rriigghhttss  ooff  wwoommeenn..    

  

TThhee  NNaattiioonnaall  GGeennddeerr  PPoolliiccyy  llaauunncchheedd  iinn  MMaayy  22000077  iiss  eexxppeecctteedd  ttoo  gguuiiddee  aaccttiivviittiieess  ttoowwaarrddss  

eelliimmiinnaattiinngg  ddiissccrriimmiinnaattiioonn  aanndd  iimmpprroovviinngg  tthhee  ppaarrttiicciippaattiioonn  ooff  wwoommeenn  iinn  nnaattiioonnaall  lliiffee..  TThhee  

cchhaalllleennggee  iiss  bbrriiddggiinngg  tthhee  ggaapp  bbeettwweeeenn  ppoolliiccyy  aanndd  pprraaccttiiccee..  TThhee  NNaattiioonnaall  AAsssseemmbbllyy  hhaass  ppaasssseedd  tthhee  

bbiillll  oonn  wwoommeenn  ttrraaffffiicckkiinngg  aanndd  tthhee  FFeeddeerraall  GGoovveerrnnmmeenntt  iiss  ssuuppppoorrttiinngg  pprriivvaattee  iinniittiiaattiivveess  ttoo  

eerraaddiiccaattee  ttrraaffffiicckkiinngg  iinn  wwoommeenn..  OOnnee  ooff  tthhee  NNGGOOss,,  wwiitthh  tthhee  ssttrroonngg  ggoovveerrnnmmeenntt  ssuuppppoorrtt,,  wwhhiicchh  hhaass  

rreeccoorrddeedd  rreemmaarrkkaabbllee  ssuucccceessss  ttoowwaarrddss  eerraaddiiccaattiinngg  iilllleeggaall  ttrraaffffiicckkiinngg  ooff  wwoommeenn  aanndd  cchhiillddrreenn,,  iiss  

WWoommeenn  TTrraaffffiicckkiinngg  aanndd  CChhiilldd  LLaabboouurr  EErraaddiiccaattiioonn  FFoouunnddaattiioonn..  TThhee  bbiillll  oonn  FFeemmaallee  GGeenniittaall  

MMuuttiillaattiioonn  hhaass  aallrreeaaddyy  bbeeeenn  ppaasssseedd  bbyy  tthhee  NNaattiioonnaall  AAsssseemmbbllyy  aanndd  ssoommee  ssttaatteess  HHoouusseess  ooff  

AAsssseemmbbllyy,,  wwhhiillee  tthheerree  iiss  aa  nnaattiioonnaall  ppllaann  ooff  aaccttiioonn  ffoorr  iittss  eelliimmiinnaattiioonn..  TToo  ccrreeaattee  aawwaarreenneessss  oonn  tthhee  

iissssuuee  ooff  ggeennddeerr--bbaasseedd  vviioolleennccee,,  tthhee  tteemmppoo  ooff  IIEECC,,  aaddvvooccaaccyy//sseennssiittiizzaattiioonn  ccaammppaaiiggnnss  hhaavvee  

iinnccrreeaasseedd  wwiitthh  tthhee  ssuuppppoorrtt  ooff  mmuullttii  aanndd  bbiillaatteerraall  ddoonnoorrss  aaggeenncciieess..  

  

TThhee  22000066  cceennssuuss  ffiigguurree  iinnddiiccaatteess  tthhaatt  mmeenn  oouuttnnuummbbeerreedd  wwoommeenn  bbyy  mmeerree  33%%..  BByy  tthhee  aallmmoosstt  eeqquuaall  

nnuummbbeerrss  ooff  mmeenn  ttoo  wwoommeenn  iitt  iiss  eexxppeeddiieenntt  ttoo  ttaakkee  aaffffiirrmmaattiivvee  aaccttiioonnss  ttoowwaarrddss  iinnccrreeaassiinngg  wwoommeenn’’ss  

ppaarrttiicciippaattiioonn  iiff  ssuussttaaiinnaabbllee  ddeevveellooppmmeenntt  iiss  ttoo  bbee  aacchhiieevveedd..            

  

  

EEdduuccaattiioonn  

  

IInn  22000000,,  ggoovveerrnnmmeenntt  rreeppllaacceedd  tthhee  UUnniivveerrssaall  PPrriimmaarryy  EEdduuccaattiioonn  ((UUPPEE)),,  wwhhiicchh  pprroovviiddeedd  ffoorr  ssiixx  

yyeeaarrss  ffrreeee  aanndd  ccoommppuullssoorryy  eedduuccaattiioonn  wwiitthh  tthhee  UUnniivveerrssaall  BBaassiicc  EEdduuccaattiioonn  ((UUBBEE)),,  wwhhiicchh  ssttiippuullaatteess  

nniinnee  yyeeaarrss  ooff  ffrreeee  aanndd  ccoommppuullssoorryy  eedduuccaattiioonn;;  tthhiiss  wwaass  aaiimmeedd  aatt  iimmpprroovviinngg  aacccceessss  ttoo  pprriimmaarryy  aanndd  

aatt  lleeaasstt  tthhrreeee  yyeeaarrss  ooff  sseeccoonnddaarryy  eedduuccaattiioonn  wwhheerree  vvooccaattiioonnaall  ccoouurrsseess  aarree  eennccoouurraaggeedd..    

TThhee  ccoouunnttrryy  iiss  sstteeaaddiillyy  mmaarrcchhiinngg  ttoowwaarrddss  aacchhiieevviinngg  tthhee  ggooaall  ooff  UUnniivveerrssaall  BBaassiicc  EEdduuccaattiioonn  bbyy  

22001155..  NNeett  eennrroollmmeenntt  rraattiioo  iinn  pprriimmaarryy  eedduuccaattiioonn  hhaass  ccoonnssiisstteennttllyy  iinnccrreeaasseedd  ffrroomm  aabboouutt  eeiigghhtt  iinn  

eevveerryy  tteenn  eelliiggiibbllee  cchhiillddrreenn  iinn  22000044  ttoo  nniinnee  iinn  22000077..  TThheerree  hhaass  aallssoo  bbeeeenn  uuppssuurrggee  iinn  tthhee  

eessttaabblliisshhmmeenntt  ooff  pprriivvaattee  sscchhoooollss  tthheerreebbyy  lleeaaddiinngg  ttoo  iinnccrreeaassee  iinn  lliitteerraaccyy  rraattee  wwiitthh  uurrbbaann  aarreeaass  

bbeenneeffiittiinngg  mmoorree  tthhaann  rruurraall  aarreeaass..    

  

OOnn  ggiirrll  cchhiilldd  eennrroollllmmeenntt,,  tthhee  pprrooppoorrttiioonn  ooff  ggiirrllss  eennrroolllleedd  ffoorr  pprriimmaarryy,,  sseeccoonnddaarryy  aanndd  tteerrttiiaarryy  

eedduuccaattiioonn  iiss  ssttiillll  lloowweerr  tthhaann  bbooyyss  ((aabboouutt  88  ggiirrllss  ttoo  eevveerryy  1100  bbooyyss))  bbuutt  tthheerree  hhaadd  bbeeeenn  ggrraadduuaall  

iinnccrreeaassee  ffrroomm  22000000--22000077  ffoorr  pprriimmaarryy  sscchhoooollss  wwhhiillee  sstteeaaddyy  iinnccrreeaassee  wwaass  oobbsseerrvveedd  ffoorr  sseeccoonnddaarryy  

sscchhooooll  eennrroollllmmeenntt  ffrroomm  22000055  
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TThhee  ccuurrrriiccuulluumm  ffoorr  sseexxuuaalliittyy  eedduuccaattiioonn  hhaadd  bbeeeenn  aaddoopptteedd  bbyy  tthhee  FFeeddeerraall  MMiinniissttrryy  ooff  EEdduuccaattiioonn  

aanndd  iiss  bbeeiinngg  iimmpplleemmeenntteedd  iinn  sscchhoooollss  iinn  mmaannyy  SSttaatteess..  TThhee  ccuurrrriiccuulluumm  iinntteeggrraatteess  ggeennddeerr  rreellaattiioonnss,,  

wwhhiicchh  eennssuurreess  tthhaatt  aattttiittuuddeess,,  wwhhiicchh  eennccoouurraaggeess  bbootthh  sseexxeess  ttoo  vviieeww  aanndd  rreellaatteess  wwiitthh  eeaacchh  ootthheerr  aass  

eeqquuaallss  aarree  tthhoouugghhtt  iinn  sscchhoooollss..  AAss  ppaarrtt  ooff  tthhee  ggeenneerraall  gguuiiddeelliinneess  ffoorr  tthhee  pprroodduuccttiioonn  ooff  eedduuccaattiioonnaall  

mmaatteerriiaallss  iinncclluuddiinngg  tteexxttbbooookkss,,  eedduuccaattiioonnaall  mmaatteerriiaallss  tthhaatt  pprroommoottee  ggeennddeerr  bbiiaass  aanndd  ddiissrreessppeecctt  ffoorr  

wwoommeenn  aanndd  tthhee  ggiirrll  cchhiilldd  aarree  ddiissaalllloowweedd..  

  

RReepprroodduuccttiivvee  RRiigghhttss  aanndd  RReepprroodduuccttiivvee  HHeeaalltthh  

  

AAlltthhoouugghh  tthhee  ssiimmpplliiffiieedd  vveerrssiioonnss  ooff  tthhee  CCEEDDAAWW  aanndd  BBeeiijjiinngg  PPFFAA  hhaavvee  bbeeeenn  pprroodduucceedd  aanndd  

ddiisssseemmiinnaatteedd  ttoo  eennhhaannccee  bbeetttteerr  uunnddeerrssttaannddiinngg  aanndd  aapppplliiccaattiioonn  ooff  tthhee  ddooccuummeennttss,,  tthhee  lleevveell  ooff  

aawwaarreenneessss  ccoonncceerrnniinngg  sseexxuuaall  rreepprroodduuccttiivvee  rriigghhttss  aass  pprroovviiddeedd  iinn  iinntteerrnnaattiioonnaall  iinnssttrruummeenntt  aanndd  tthhee  

ccoouunnttrryy  llaawwss  aanndd  ppoolliicciieess  rreemmaaiinneedd  vveerryy  llooww..    

  

TThhee  rreepprroodduuccttiivvee  hheeaalltthh  aanndd  aaddoolleesscceenntt  rreepprroodduuccttiivvee  hheeaalltthh  ppoolliicciieess  aanndd  ssttrraatteeggiicc  ffrraammeewwoorrkkss  ffoorr  

iimmpplleemmeennttaattiioonn  wweerree  ddeevveellooppeedd  ttoo  pprroovviiddee  tthhee  ppoolliiccyy  aanndd  iimmpplleemmeennttaattiioonn  ffrraammeewwoorrkkss  ffoorr  

iinnccrreeaasseedd  aacccceessss  ttoo  qquuaalliittyy  RReepprroodduuccttiivvee  HHeeaalltthh  sseerrvviicceess..  TThhee  PPoolliiccyy  ddooccuummeennttss  aallssoo  ccoonnttaaiinn  

mmeeaassuurreess  rreellaattiinngg  ttoo  rreepprroodduuccttiivvee  rriigghhttss  aanndd  ffrreeee  iinnffoorrmmeedd  cchhooiiccee,,  bbuutt  nnoo  lleeggiissllaattiivvee  pprroovviissiioonn  oorr  

vviissiibbllee  iinnssttiittuuttiioonn  ffrraammeewwoorrkk  iiss  iinn  ppllaaccee  ttoo  eennffoorrccee  rreepprroodduuccttiivvee  rriigghhttss..    

  

AAllll  tthhee  ccoommppoonneennttss  ooff  rreepprroodduuccttiivvee  aanndd  sseexxuuaall  hheeaalltthh  sseerrvviicceess  iinncclluuddiinngg  MMaatteerrnnaall  aanndd  CChhiilldd  

HHeeaalltthh,,  FFaammiillyy  PPllaannnniinngg,,  SSaaffee  MMootthheerrhhoooodd,,  IInntteeggrraatteedd  MMaannaaggeemmeenntt  ooff  CChhiillddhhoooodd  IIllllnneessss  aanndd  

AAddoolleesscceenntt  RReepprroodduuccttiivvee  HHeeaalltthh  hhaavvee  bbeeeenn  iinntteeggrraatteedd  iinn  tthhee  gguuiiddeelliinneess  aanndd  ssttaannddiinngg  oorrddeerrss  ffoorr  

pprriimmaarryy  hheeaalltthh  ccaarree  sseerrvviicceess  wwhhiicchh  wweerree  ddeevveellooppeedd  iinn  tthhee  ppoosstt  IICCPPDD  ppeerriioodd..        

  

TToo  rree--eennffoorrccee  tthhee  rriigghhtt  ttoo  sseexxuuaall  aanndd  rreepprroodduuccttiivvee  cchhooiicceess,,  tthhee  MMiinniissttrryy  ooff  HHeeaalltthh  ppuutt  iinn  ppllaaccee  

mmeeaassuurreess  ttoo  eexxppaanndd  aacccceessss  ttoo  ccoonnttrraacceeppttiivveess  iinncclluuddiinngg  tthhee  EEmmeerrggeennccyy  CCoonnttrraacceeppttiivvee  aanndd  mmooddeerrnn  

mmeetthhooddss  ssuucchh  aass  NNoorrppllaanntt  aanndd  FFeemmaallee  ccoonnddoomm  wwhhiicchh  iiss  ccuurrrreennttllyy  bbeeiinngg  pprroommootteedd  wwhhiillee  ttrraaiinniinngg  

ppllaannss  ffoorr  ffeemmaallee  ccoonnddoomm  hhaavvee  bbeeeenn  ccoonncclluuddeedd..  TThhee  MMiinniissttrryy  iiss  aallssoo  wwoorrkkiinngg  wwiitthh  CCaammppaaiiggnn  

AAggaaiinnsstt  UUnnwwaanntteedd  PPrreeggnnaannccyy  ttoo  ddeevveelloopp  aa  bbiillll  oonn  eexxppaannddeedd  aacccceessss  ttoo  ppoosstt  aabboorrttiioonn  ccaarree  aanndd  

mmaannaaggeemmeenntt  ooff  ppoosstt  aabboorrttiioonn  ccoommpplliiccaattiioonnss  aass  aa  sseexxuuaall  aanndd  rreepprroodduuccttiivvee  rriigghhtt  cchhooiiccee..    

  

GGoovveerrnnmmeenntt  hhaass  aallssoo  bbeeeenn  rreessppoonnddiinngg  ffaavvoouurraabbllyy  ttoo  ddeemmaannddss  ffoorr  rreeffoorrmmss,,  rreevviieeww  ooff  tthhee  llaaww,,  tthhee  

ccoonnssttiittuuttiioonn  aanndd  ppoolliicciieess..  OOnnee  aarreeaa  wwhheerree  aa  lloott  ooff  ggaaiinnss  hhaavvee  bbeeeenn  mmaaddee  iiss  iinn  bbrreeaakkiinngg  tthhee  ssiilleennccee  

oonn  SSeexxuuaalliittyy  aanndd  rreepprroodduuccttiivvee  hheeaalltthh  eedduuccaattiioonn  eessppeecciiaallllyy  aass  iitt  ccoonncceerrnnss  aaddoolleesscceennttss..  TThheerree  iiss  aa  

ggeenneerraall  aawwaarreenneessss,,  hhoowweevveerr  aa  lloott  iiss  ssttiillll  rreeqquuiirreedd  ttoo  eedduuccaattee  tthhee  ppooppuullaaccee  ssuuffffiicciieennttllyy  aanndd  ddiivveerrssee  

ssttrraatteeggiieess  iinncclluuddiinngg  ttrraannssllaattiioonnss,,  pprroodduuccttiioonn  ooff  ssiimmpplliiffiieedd  vveerrssiioonnss,,  rraaddiioo  jjiinngglleess  ppoosstteerrss,,  ddrraammaa  

eettcc  aarree  ssoommee  ooff  tthhee  ssttrraatteeggiieess  bbeeiinngg  ccoonnssiiddeerreedd  ttoo  iinnccrreeaassee  tthhee  kknnoowwlleeddggee  bbaassee  ooff  sseexxuuaall  

rreepprroodduuccttiivvee  rriigghhttss  iinn  aaddddiittiioonn  ttoo  aallrreeaaddyy  eexxiissttiinngg  iinniittiiaattiivveess..            

  

TThhee  FFeeddeerraall  MMiinniissttrryy  ooff  WWoorrkk  iiss  aallssoo  wwoorrkkiinngg  wwiitthh  ccaammppaaiiggnn  AAggaaiinnsstt  UUnnwwaanntteedd  PPrreeggnnaannccyy  aann  

NNGGOO,,  ttoo  ddeevveelloopp  aa  bbiillll  oonn  eexxppaannddeedd  aacccceessss  ttoo  ppoosstt  aabboorrttiioonn  ccaarree  aanndd  mmaannaaggeemmeenntt  ooff  ppoosstt  aabboorrttiioonn  

ccoommpplliiccaattiioonnss  aass  aa  sseexxuuaall  aanndd  rreepprroodduuccttiivvee  rriigghhtt  cchhooiiccee..  TThhee  bbiillll  hhaass  aa  ccoommppoonneenntt  oonn  pprreeggnnaannccyy  

pprreevveennttiioonn  tthhrroouugghh  tthhee  pprroommoottiioonn  ooff  ccoonnttrraacceeppttiivveess  ffoorr  aallll  sseexxuuaallllyy  aaccttiivvee  ppeerrssoonnss,,  aanndd  ooppeennss  

aacccceessss  ttoo  ssaaffee  aabboorrttiioonn  sseerrvviicceess  bbaasseedd  oonn  ssppeecciiffiicc  iinnddiiccaattoorrss  wwhhiicchh  iinncclluuddee  rraappee  aanndd  ccoonnttrraacceeppttiivvee  

ffaaiilluurree  aass  wweellll  aass  wwhheenn  tthhee  mmootthheerr’’ss  lliiffee  iiss  iinn  ddaannggeerr..  TThhee  bbiillll  aallssoo  pprroovviiddeess  ffoorr  ccoommpprreehheennssiivvee  

ccoouunnsseelliinngg  sseerrvviicceess  ttoo  eexxpplloorree  tthhee  ooppttiioonn  ooff  aaddooppttiioonn  aanndd  ffoosstteerriinngg  bbyy  cclliieennttss  wwhhoo  mmaayy  cchhoooossee  ttoo  

kkeeeepp  tthhee  pprreeggnnaannccyy  ttoo  ffuullll  tteerrmm..  

  

SSeexxuuaall  aanndd  rreepprroodduuccttiivvee  rriigghhttss  aanndd  hheeaalltthh  aarree  aallssoo  bbeeiinngg  pprroommootteedd  eessppeecciiaallllyy  iinn  tthhee  aarreeaass  ooff  

ccuullttuurraall  bbeelliieeffss  aanndd  nneeggaattiivvee  aattttiittuuddeess  ttoo  sseexxuuaall  aanndd  rreepprroodduuccttiivvee  rriigghhttss  iissssuueess..  AAddvvooccaaccyy  aanndd  
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aawwaarreenneessss  ccrreeaattiioonn  oonn  tthhee  pprroovviissiioonnss  ooff  sseexxuuaall  rriigghhttss  uussiinngg  tthhee  iinntteerrnnaattiioonnaall  aanndd  nnaattiioonnaall  

iinnssttrruummeennttss  aarree  ssoommee  ooff  tthhee  ssttrraatteeggiieess  bbeeiinngg  uusseedd..      

  

AA  nnuummbbeerr  ooff  nnaattiioonnaall  iinnssttrruummeennttss  iinncclluuddiinngg  llaawwss  aanndd  ppoolliicciieess  hhaavvee  cclleeaarrllyy  aarrttiiccuullaatteedd  pprroovviissiioonnss  

aaggaaiinnsstt  ffoorrcceedd  mmaarrrriiaaggeess,,  tteeeennaaggee  pprreeggnnaannccyy,,  ddiissccrriimmiinnaattiioonn  aaggaaiinnsstt  wwoommeenn  aanndd  ggeennddeerr--bbaasseedd  

vviioolleennccee  ooff  wwhhaatteevveerr  ffoorrmm..  MMaassss  aanndd  aalltteerrnnaattiivvee  mmeeddiiaa  aarree  uusseedd  ttoo  ccrreeaattee  tthhee  nneecceessssaarryy  aawwaarreenneessss  

aabboouutt  ggeennddeerr  bbaasseedd  vviioolleennccee..    

  

FFeerrttiilliittyy  RRaattee  aanndd  FFaammiillyy  PPllaannnniinngg  

  

TThhee  ttoottaall  ffeerrttiilliittyy  rraattee  iinn  NNiiggeerriiaa  aass  aatt  22000033  NNDDHHSS  wwaass  55..77%%  ccoommppaarreedd  wwiitthh  pprreevviioouuss  nnaattiioonnaall  

ssuurrvveeyyss..  TThhee  22000033  NNDDHHSS  sshhoowwss  aa  ddeecclliinnee  iinn  ffeerrttiilliittyy  oovveerr  tthhee  llaasstt  ttwwoo  ddeeccaaddeess  ffrroomm  aa  ffeerrttiilliittyy  rraattee  

ooff  66..33%%  iinn  11998811--11998822,,  66..00  iinn  1199999900  ttoo  55..77  iinn  22000033  NNDDHHSS..  HHoowweevveerr,,  tthhee  22000033  NNDDHHSS  rraattee  ooff  55..77  

iiss  ssiiggnniiffiiccaannttllyy  hhiigghheerr  tthhaann  tthhee  11999999  NNDDHHSS  rraattee  ooff  55..22..  

  

  TThhee  PPllaannnneedd  PPaarreenntthhoooodd  FFeeddeerraattiioonn  ooff  NNiiggeerriiaa  ffoorr  mmaannyy  yyeeaarrss  ppllaayyeedd  aa  vviittaall  rroollee  iinn  eennssuurriinngg  

aacccceessss  ttoo  FFaammiillyy  PPllaannnniinngg  ccoommmmooddiittiieess..  TThhee  NNGGOO,,  iinn  ffuullffiillllmmeenntt  ooff  IICCPPDD  PPooAA  mmaannddaattee  hhaass  

uunnddeerrggoonnee  rree--ssttrruuccttuurriinngg  ttoo  mmaakkee  iitt  mmoorree  eeffffeeccttiivvee  aanndd  rreelleevvaanntt..  TThhee  mmoosstt  iimmppoorrttaanntt  

ttrraannssffoorrmmaattiioonn  iiss  tthhee  sshhiifftt  ffrroomm  FFaammiillyy  PPllaannnniinngg  ttoo  rreepprroodduuccttiivvee  hheeaalltthh  aanndd  tthhee  iinncclluussiioonn  ooff  yyoouutthh  

ffrriieennddllyy  sseerrvviicceess..  

  

AAddvvooccaaccyy  eeffffoorrttss  aarree  bbeeiinngg  iinntteennssiiffiieedd  ttoo  sseeccuurree  ffuunnddiinngg  ffrroomm  GGoovveerrnnmmeenntt  aanndd  ddoonnoorr  aaggeenncciieess  ttoo  

eennssuurree  uunniinntteerrrruupptteedd  ssuuppppllyy  ooff  ccoonnttrraacceeppttiivveess..  GGoovveerrnnmmeenntt  iiss  aallrreeaaddyy  ccoommmmiittttiinngg  ffuunnddss  ttoo  eennssuurree  

tthhaatt  ffuullll  rraannggee  ooff  ccoommmmooddiittiieess  iiss  aavvaaiillaabbllee..  IInn  aaddddiittiioonn,,  ffeemmaallee  ccoonnddoomm  hhaass  bbeeeenn  iinnttrroodduucceedd  aanndd  

ffoorrmmaallllyy  llaauunncchheedd  aanndd  sseerrvviiccee  gguuiiddeelliinneess  rreevviieewweedd  ttoo  iinncclluuddee  ffeemmaallee  ccoonnddoomm  aanndd  tthhee  eemmeerrggeennccyy  

ccoonnttrraacceeppttiivveess  aanndd  ccaappaacciittyy  bbuuiillddiinngg  ffoorr  sseerrvviiccee  pprroovviiddeerr  iiss  oonnggooiinngg  iinn  tthhiiss  rreeggaarrddss..  CCoommmmuunniittyy  

bbaasseedd  mmaannaaggeemmeenntt  ccoommmmiitttteeeess  hhaavvee  bbeeeenn  ffoorrmmeedd  wwiitthhiinn  tthhee  ccoonntteexxtt  ooff  pprriimmaarryy  hheeaalltthh  ccaarree  ttoo  

eennccoouurraaggee  ccoommmmuunniittiieess..  

    

OOtthheerr  ppaarrttnneerrss  iinnvvoollvveedd  iinn  tthhee  FFaammiillyy  PPllaannnniinngg  pprroovviissiioonn  iinncclluuddee  SSoocciieettyy  ffoorr  FFaammiillyy  HHeeaalltthh  

((SSFFHH))  iinn  tthhee  aarreeaa  ooff  rreedduuccttiioonn  ooff  HHIIVV//AAIIDDSS  aanndd  SSTTIIss  aanndd  uunnppllaannnneedd  pprreeggnnaanncciieess,,  FFaammiillyy  HHeeaalltthh  

IInntteerrnnaattiioonnaall,,  YYoouutthh  DDeevveellooppmmeenntt  IInniittiiaattiivvee  aanndd  WWoommeenn’’ss  HHeeaalltthh  EEmmppoowweerrmmeenntt  AAccttiioonn  PPrroojjeecctt  

aanndd  YYoouutthh  AAccttiioonn  RRaannggeerrss  ooff  NNiiggeerriiaa..  

  

HHIIVV//AAIIDDSS  pprreevveennttiioonn    

  

AA  mmuullttii--sseeccttoorraall  aapppprrooaacchh  hhaass  bbeeeenn  eessttaabblliisshheedd  iinn  tthhee  ffiigghhtt  aaggaaiinnsstt  HHIIVV//AAIIDDSS..  TThheerree  aarree  aaccttiioonn  

ccoommmmiitttteeeess  aatt  aallll  lleevveellss  iinncclluuddiinngg  tthhee  NNaattiioonnaall  AAggeennccyy  ffoorr  CCoonnttrrooll  ooff  AAIIDDSS  ((NNAACCAA)),,  SSttaattee  

AAggeennccyy  ((SSAACCAA)),,  LLooccaall  GGoovveerrnnmmeenntt  AAggeennccyy  aanndd  aa  CCoommmmuunniittyy  AAggeennccyy  ffoorr  CCoonnttrrooll  ooff  AAIIDDSS  

NNGGOOss,,  pprriivvaattee  sseeccttoorr  aanndd  ffaaiitthh  bbaasseedd  oorrggaanniizzaattiioonnss  aanndd  nneettwwoorrkk  ooff  PPeeooppllee  LLiivviinngg  wwiitthh  AAIIDDSS  aarree  

aaccttiivveellyy  iinnvvoollvveedd  aanndd  tthheeyy  ppaarrttnneerr  wwiitthh  ggoovveerrnnmmeenntt  iinn  tthhee  ffiigghhtt..  BBeettwweeeenn  22000033--  22000055  tthhee  

pprreevvaalleennccee  rraattee  ooff  HHIIVV//AAIIDDSS  ddrrooppppeedd  ffrroomm  aabboouutt  55  iinn  eevveerryy  110000  NNiiggeerriiaannss  ttoo  44..  TThhiiss  rreefflleeccttss  aa  

ddoowwnnwwaarrdd  ttrreenndd  iinn  HHIIVV//AAIIDDSS  pprreevvaalleennccee..  TThhee  HHIIVV  pprreevvaalleennccee  aammoonngg  pprreeggnnaanntt  wwoommeenn  aaggeedd  1155--

4499  yyeeaarrss  aallssoo  ddeecclliinneedd  oovveerr  tthhee  llaasstt  ffeeww  yyeeaarrss  ffrroomm  66  ooff  eevveerryy  110000  pprreeggnnaanntt  wwoommeenn  aaggeedd  1155--4499  iinn  

22000011  ttoo  55  iinn  22000033  aanndd  44vv  iinn  22000055..  TThhee  ssaammee  ttrreenndd  hhaass  bbeeeenn  oobbsseerrvveedd  aammoonngg  yyoouunngg  pprreeggnnaanntt  

wwoommeenn  aaggeedd  1155--2244..  RReessoouurrccee  ddrriivvee  aanndd  aaccttuuaall  aallllooccaattiioonn  ttoo  HHIIVV//AAIIDDSS  pprrooggrraammmmee  hhaass  aallssoo  

iinnccrreeaasseedd  iinn  rreecceenntt  ttiimmeess  

  

SSttrraatteeggiieess  iinnvvoollvveedd  iinn  HHIIVV  pprreevveennttiioonn  iinncclluuddee  vvoolluunnttaarryy  ccoouunnsseelliinngg,,  vvoolluunnttaarryy  tteessttiinngg,,  ccoonnddoomm  

uussee  aanndd  iittss  aavvaaiillaabbiilliittyy  aanndd  ttaarrggeetteedd  iinntteerrvveennttiioonnss  ttoo  mmoosstt  vvuullnneerraabbllee  ggrroouuppss..  TThhee  ccuurrrreenntt  

iinntteerrvveennttiioonnss  iinncclluuddee  tthhee  ffiivvee--yyeeaarr  NNaattiioonnaall  SSttrraatteeggiicc  ffrraammeewwoorrkk  ffoorr  AAccttiioonn  ((22000055--22000099)),,  wwhhiicchh  iiss  
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gguuiiddiinngg  tthhee  nnaattiioonnaall  rreessppoonnssee  ttoo  HHIIVV//AAIIDDSS  aanndd  tthhee  NNaattiioonnaall  PPoolliiccyy  oonn  HHIIVV//AAIIDDSS  iinn  tthhee  

wwoorrkkppllaaccee..  PPrrooggrraammmmee  hheeaalltthh  iinnffoorrmmaattiioonn  ppoossttss  aarree  bbeeiinngg  eessttaabblliisshheedd  aatt  mmaajjoorr  aarreeaass  lliikkee  bbrrootthheellss,,  

mmoottoorr  ggaarraaggeess  iinncclluuddiinngg  ootthheerrss  ddeessiiggnnaatteedd  aass  ““hhiigghh  rriisskk  aarreeaass””  bbyy  ggoovveerrnnmmeenntt  iinn  ppaarrttnneerrsshhiipp  wwiitthh  

NNGGOOss..  IIEECC  mmaatteerriiaallss,,  ccoonnddoomm,,  vvoolluunnttaarryy  ccoouunnsseelliinngg  aanndd  rreeffeerrrraall  ffoorr  tteessttiinngg  aarree  aallssoo  pprroovviiddeedd  ttoo  

ccoommmmeerrcciiaall  sseexx  wwoorrkkeerr,,  lloonngg  ddiissttaannccee  ddrriivveerrss  aanndd  ootthheerr  hhiigghh  rriisskk  ggrroouuppss..  GGoovveerrnnmmeenntt  hhaavvee  aallssoo  

ssttaarrtteedd  ttrraaiinniinngg  ffoorr  PPeeeerr  hheeaalltthh  eedduuccaattoorrss  aanndd  ppeeeerr  ccoouunnsseelloorrss  

  

SSiinnccee  HHIIVV  pprreevvaalleennccee  iinn  yyoouunnggeerr  aaggee  iiss  aacccceepptteedd  ttoo  bbee  iinnddiiccaattiivvee  ooff  tthhee  lleevveell  ooff  HHIIVV  iinncciiddeennccee,,  

tthhiiss  ddeevveellooppmmeenntt  ssuuggggeessttss  aa  mmooddeesstt  ddeecclliinnee  iinn  tthhee  nnuummbbeerr  ooff  nneeww  iinnffeeccttiioonnss  iinn  tthhee  ccoouunnttrryy..  

RReeppoorrtteedd  ccaasseess  ooff  mmaallaarriiaa  aanndd  ttuubbeerrccuulloossiiss  aarree  aallssoo  oonn  aa  ddoowwnnwwaarrdd  ssppiirraall..  TThhee  pprreevvaalleennccee  rraattee  ooff  

mmaallaarriiaa  ddeecclliinnee  ffrroomm  22,,002244  ppeerr  110000,,000000  iinn  22000000  ttoo  11,,115588  ppeerr  110000,,000000  iinn  22000044,,  wwhhiillee  tthhaatt  ooff  

ttuubbeerrccuulloossiiss  ddeecclliinnee  ffrroomm  1166  ppeerr  110000,,000000  iinn  22000000  ttoo  77  %%  iinn  22000044..  RReemmaarrkkaabbllee  aacchhiieevveemmeenntt  hhaass  

bbeeeenn  rreeccoorrddeedd  iinn  rreevveerrssiinngg  tthhee  iinncciiddeenntt  ooff  mmaallaarriiaa  aanndd  ootthheerr  mmaajjoorr  ddiisseeaasseess  wwiitthh  tthhee  iinnttrroodduuccttiioonn  

ooff  tthhee  RRoollll  BBaacckk  MMaallaarriiaa  iinniittiiaattiivvee  iinn  NNiiggeerriiaa  aanndd  sseevveerraall  ccoonnttrrooll  aaccttiivviittiieess  uunnddeerr  tthhee  mmaajjoorr  

ssttrraatteeggiicc  iinntteerrvveennttiioonn..    

  

  

IInnffaanntt  MMoorrttaalliittyy        

  

EEffffoorrttss  ooff  tthhee  ggoovveerrnnmmeenntt  iinn  aaddddrreessssiinngg  tthhee  iissssuuee  ooff  hhiigghh  iinnffaanntt  mmoorrttaalliittyy  iinncclluuddee  iinnttrroodduuccttiioonn  ooff  

IInntteeggrraatteedd  MMaannaaggeemmeenntt  ooff  CChhiillddhhoooodd  iillllnneessss  ((IIMMCCII))  SSttrraatteeggyy,,  IInntteeggrraatteedd  MMaatteerrnnaall  NNeewwbboorrnn  aanndd  

CChhiilldd  HHeeaalltthh  SSttrraatteeggyy,,  IInntteennssiivvee  ccaappaacciittyy  bbuuiillddiinngg  ffoorr  hheeaalltthh  wwoorrkkeerrss  aanndd  ccoommmmuunniittyy  rreessoouurrccee  

ppeerrssoonnss  aanndd  tthhee  iinntteeggrraatteedd  cchhiilldd  ssuurrvviivvaall  aanndd  ddeevveellooppmmeenntt  SSttrraatteeggiicc  FFrraammeewwoorrkk  aanndd  PPllaann  ooff  

AAccttiioonn  ((22000055--22000099))  ttoo  gguuiiddee  iimmpplleemmeennttaattiioonn  cchhiilldd  ssuurrvviivvaall  iinntteerrvveennttiioonnss  bbyy  ggoovveerrnnmmeenntt  aatt  aallll  

lleevveellss..    

HHoowweevveerr,,  tthhee  eemmeerrggiinngg  ttrreenndd  iinn  cchhiilldd  aanndd  mmootthheerr  mmoorrttaalliittyy  aarree  wwoorrrriissoommee  wwiitthh  tthhee  iinnffaanntt  

mmoorrttaalliittyy  rraattee  aaccttuuaallllyy  rriissiinngg  ffrroomm  8811%%  ppeerr  11000000  lliivvee  bbiirrtthhss  iinn  yyeeaarr  22000000  ttoo  8866  ppeerr    22000000  lliivvee  

bbiirrtthhss  iinn  22000077..  TThhee  pprrooppoorrttiioonn  ooff  oonnee--  yyeeaarr--oollddss  ffuullllyy  iimmmmuunniizzeedd  iinnccrreeaasseedd  ffrroomm  3322..88%%  iinn  22000000  ttoo  

6600%%  iinn  22000077..  TThhiiss  rreepprreesseennttss  aann  iinnccrreeaassee  ooff  5500%%  iinnccrreeaassee  oovveerr  aa  ppeerriioodd  ooff  sseevveenn  yyeeaarrss..  HHoowweevveerr  

tthheerree  aarree  ssoommee  rreeggiioonnaall  ddiissppaarriittiieess..  TThhee  tthhrreeee  rreeggiioonnss  wwiitthh  tthhee  lloowweesstt  ppeerrcceennttaaggee  ooff  cchhiillddrreenn  

rreecceeiivviinngg  nnoo  vvaacccciinnaattiioonn  aarree  tthhee  SSoouutthh  WWeesstt,,  SSoouutthh  aanndd  SSoouutthh  EEaasstt  rreessppeeccttiivveellyy..  IInn  tthhee  SSoouutthh  

aabboouutt  66..55%%  ooff  cchhiillddrreenn  aaggee  1122--2233  mmoonntthhss  ddiidd  nnoott  rreecceeiivvee  vvaacccciinnaattiioonn..  TThhee  ssuucccceessss  ooff  vvaacccciinnaattiioonn  

iiss  aattttrriibbuuttaabbllee  ttoo  tthhee  nnaattiioonnaall  pprrooggrraammmmee  oonn  iimmmmuunniizzaattiioonn,,  wwhhiicchh  llaayyss  oouutt  ppllaann  ooff  aaccttiioonn  ffoorr  

aacchhiieevviinngg  ttoottaall  ccoovveerraaggee..  UUnnddeerr  ffiivvee--mmoorrttaalliittyy  rraattee  aallssoo  iinnccrreeaasseedd  ffrroomm  118833..7755  ppeerr  11000000  lliivvee  

bbiirrtthhss  iinn  22000000  ttoo  220011  ppeerr  11000000  lliivvee  bbiirrtthhss  iinn  22000077..  TToo  eennhhaannccee  tthhee  ssuurrvviivvaall  ssttaattuuss  ooff  mmootthheerr  aanndd  

cchhiilldd  eessppeecciiaallllyy  iinn  tthhee  rruurraall  aarreeaass,,  vviittaammiinn  AA  ssuupppplleemmeennttss  aarree  ddiissttrriibbuutteedd  ttoo  cchhiillddrreenn  aanndd  wwoommeenn  

aanndd  yyoouutthh  ffrriieennddllyy  sseerrvviicceess  iinntteeggrraatteedd  iinnttoo  llooccaall  hheeaalltthh  ffaacciilliittiieess..  

  

TThhee  mmaajjoorr  cchhaalllleennggeess  iinn  rreevveerrssiinngg  tthhee  ttrreenndd  iinncclluuddee  hhiigghh  lleevveell  ooff  iiggnnoorraannccee  aammoonngg  ppaarreennttss,,  iinn  

rreessppeecctt  ttoo  aaddooppttiinngg  ccoonnvveennttiioonnaall  hheeaalltthh  sseeeekkiinngg  bbeehhaavviioouurr  aanndd  cceerrttaaiinn  rreelliiggiioouuss  aanndd  ccuullttuurraall  

bbeelliieeffss,,  wwhhiicchh  pprreevveenntt  aacccceessss  ttoo  cchhiillddrreenn  ffoorr  iimmmmuunniizzaattiioonn  aanndd  aaddooppttiioonn  ooff  ssaaffee  hheeaalltthh  sseeeekkiinngg  

pprraaccttiiccee..  TThhee  hheeaalltthh  sseeccttoorr  iiss  aallssoo  nnoott  aaddeeqquuaatteellyy  ffuunnddeedd..  AAllssoo  tthheerree  aarree  pprroobblleemmss  aassssoocciiaatteedd  wwiitthh  

aacccceessss  ttoo  bbeenneeffiicciiaarriieess  iinn  tthhee  rriivveerriinnee  aarreeaass,,  wwhhiicchh  hhiinnddeerrss  mmoovveemmeenntt  ooff  eeqquuiippmmeenntt  aanndd  mmeeddiiccaall  

eeqquuiippmmeenntt..  

  

MMaatteerrnnaall  MMoorrttaalliittyy  aanndd  SSaaffee  MMootthheerrhhoooodd  

  

TThhee  EEmmeerrggiinngg  ttrreenndd  iinn  mmaatteerrnnaall  mmoorrttaalliittyy  iiss  wwoorrrriissoommee  aass  oonnee  tthhiirrdd  ooff  aallll  wwoommeenn  ddeelliivveerreedd  iinn  

hheeaalltthh  ffaacciilliittiieess  oovveerr  tthhee  ffiivvee--yyeeaarr  ppeerriioodd  pprreecceeddiinngg  tthhee  22000033  NNDDHHSS..  AAtt  pprreesseenntt  tthhee  MMaatteerrnnaall  

MMoorrttaalliittyy  RRaattee  iiss  882288  ddeeaatthhss  ppeerr  110000,,000000  lliivvee  bbiirrtthhss,,  aass  ccoommppaarreedd  ttoo  553311  ddeeaatthhss  ppeerr  110000,,000000  lliivvee  

bbiirrtthhss  iinn  tthhee  rruurraall  aarreeaass..  AApppprrooxxiimmaatteellyy  ttwwoo  tthhiirrddss  ooff  aallll  NNiiggeerriiaann  wwoommeenn  aanndd  tthhrreeee  qquuaarrtteerrss  ooff  
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rruurraall  NNiiggeerriiaann  wwoommeenn  ddeelliivveerr  oouuttssiiddee  ooff  hheeaalltthh  ffaacciilliittiieess  aanndd  wwiitthhoouutt  mmeeddiiccaallllyy  sskkiilllleedd  aatttteennddaannttss  

pprreesseenntt..    TThhee  ffaaccttoorrss  rreessppoonnssiibbllee  ffoorr  tthhiiss  iinncclluuddee  aattttiittuuddeess  ttoowwaarrddss  aanntteennaattaall  aanndd  ppoossttnnaattaall  ccaarree  aanndd  

tthhee  qquuaalliittyy  ooff  hheeaalltthh  ddeelliivveerryy,,  wwhhiicchh  iinnddiiccaatteess  tthhaatt  pprrooggrreessss  ttoowwaarrddss  tthhee  aattttaaiinnmmeenntt  ooff  tthhee  ttaarrggeett,,  iiss  

ssttiillll  ssllooww..  AAbboouutt  3377%%  ooff  NNiiggeerriiaann  wwoommeenn  wwiitthh  lliivvee  bbiirrtthh  iinn  tthhee  ffiivvee  yyeeaarrss  pprreecceeddiinngg  tthhee  22000033  

NNDDHHSS  ssuurrvveeyy  ddiidd  nnoott  rreecceeiivvee  aanntteennaattaall  ccaarree  aatt  aallll  wwhhiillee  5588%%  ooff  pprreeggnnaanntt  wwoommeenn  rreecceeiivvee  aanntteennaattaall  

ccaarree  ffrroomm  mmooddeerrnn  hheeaalltthh  ffaacciilliittiieess..  TThheerree  wwaass  aa  mmaarrkk  ddiiffffeerreennccee  ooff  66%%  bbeettwweeeenn  tthhee  11999999  ssuurrvveeyy  

aanndd  22000033  ssuurrvveeyy  aass  6644%%..  HHoowweevveerr  tthheerree  iiss  llaarrggeellyy  zzoonnaall  ddiissppaarriittyy  iinn  tthhee  pprrooppoorrttiioonn  ooff  wwoommeenn  

wwhhoo  ddiidd  nnoott  rreecceeiivvee  aanntteennaattaall  ccaarree..  TThhee  zzoonneess  wwiitthh  tthhee  hhiigghheesstt  pprrooppoorrttiioonnss  aarree  tthhee  nnoorrtthh  wweesstt  

((5599%%  )),,  nnoorrtthh  eeaasstt  ((4477%%))  aanndd  nnoorrtthh  cceennttrraall  ((2255%%))  ..  TThhee  SSoouutthh  SSoouutthh  iiss  1177%%  wwhhiillee  tthhee  SSoouutthh  EEaasstt  

aanndd  SSoouutthh  WWeesstt  hhaavvee  rreemmaarrkkaabbllee  llooww  ppeerrcceennttaaggee  ooff  aapppprrooxxiimmaatteellyy  11%%  aanndd  22%%  rreessppeeccttiivveellyy..  TThhee  

ppllaaccee  ooff  ddeelliivveerryy  aanndd  ttyyppee  ooff  aassssiissttaannccee  rreennddeerreedd  dduurriinngg  ddeelliivveerryy  iiss  ccrruucciiaall  ttoo  mmaatteerrnnaall  ssuurrvviivvaall..  

CCoommpplliiccaattiioonnss  aanndd  eemmeerrggeenncciieess  lleeaaddiinngg  ttoo  mmoorrttaalliittyy  mmoorree  oofftteenn  tthhaann  nnoott  aarriissee..  AAccccoorrddiinngg  ttoo  22000033  

NNDDHHSS,,  6666%%  ooff  ddeelliivveerriieess  ooccccuurrrreedd  aatt  hhoommee  wwiitthh  oonnllyy  3322..66%%  ttaakkiinngg  ppllaaccee  iinn  hheeaalltthh  ffaacciilliittiieess..  BByy  

ccoommppaarriissmm,,  iinn11999999,,  5588%%  ooff  tthhee  ddeelliivveerriieess  wweerree  aatt  hhoommee  aanndd  3377%%  wweerree  iinn  hheeaalltthh  ccaarree  ffaacciilliittiieess..          

OOvveerraallll,,  oonnllyy  3355%%  ooff  bbiirrtthhss  aarree  aatttteennddeedd  bbyy  ddooccttoorrss,,  nnuurrsseess  oorr  mmiiddwwiivveess,,  2200%%  bbyy  ttrraaddiittiioonnaall  bbiirrtthh  

aatttteennddaannttss,,  2266%%  bbyy  rreellaattiivveess  oorr  uunnttrraaiinneedd  ppeerrssoonnss,,  11..11%%  bbyy  ccoommmmuunniittyy  hheeaalltthh  wwoorrkkeerrss  aanndd  1177%%  

bbyy  nnoo  oonnee..    

  

UUnnddeerr  tthhee  SSaaffee  MMootthheerrhhoooodd  iinniittiiaattiivvee  ooff  tthhee  FFeeddeerraall  GGoovveerrnnmmeenntt,,  vvaarriioouuss  lliivveess  ssaavviinngg  sskkiillllss  

ccuurrrriiccuulluumm  wweerree  ddeevveellooppeedd  aanndd  aaddaapptteedd  ttoo  ttrraaiinn  ddiiffffeerreenntt  lleevveellss  ooff  hheeaalltthhccaarree  pprroovviiddeerrss..  OOtthheerr  

pprrooggrraammmmeess  aanndd  iinniittiiaattiivveess  eemmbbaarrkkeedd  uuppoonn  bbyy  GGoovveerrnnmmeenntt  ttoo  eennssuurree  ssaaffeettyy  ooff  mmootthheerr  aanndd  cchhiilldd  

iinncclluuddee  tthhee  BBaabbyy  FFrriieennddllyy  IInniittiiaattiivveess  wwhhiicchh  eennccoouurraaggeess  eexxcclluussiivvee  bbrreeaassttffeeeeddiinngg  ooff  tthhee  cchhiilldd  uupp  ttoo  

ssiixx  mmoonntthhss  aanndd  WWoommeenn  aanndd  CChhiillddrreenn  FFrriieennddllyy  HHeeaalltthh  SSeerrvviicceess,,  aann  iinntteeggrraatteedd  aapppprrooaacchh  wwhhiicchh  

aaddddrreesssseess  iissssuueess  oonn  bbrreeaassttffeeeeddiinngg,,  nnuuttrriittiioonn,,  ssaaffee  mmootthheerrhhoooodd,,  rroollll  bbaacckk  mmaallaarriiaa,,  iimmmmuunniizzaattiioonn  

aanndd  HHIIVV//AAIIDDSS..  TThhiiss  aaiimmeedd  aatt  aacccceelleerraattiinngg  tthhee  rreedduuccttiioonn  ooff  mmaatteerrnnaall,,  nneeoonnaattaall  aanndd  iinnffaanntt  

mmoorrbbiiddiittyy  aanndd  mmoorrttaalliittyy  bbyy  tthhee  yyeeaarr  22001100..  

  

  

PPooppuullaattiioonn  IInnffoorrmmaattiioonn,,  EEdduuccaattiioonn  aanndd  CCoommmmuunniiccaattiioonn    

  

SSoommee  rreessppoonnssee  hhaavvee  bbeeeenn  mmaaddee  ttoo  pprroommoottee  ggeenneerraall  aawwaarreenneessss  oonn  ppooppuullaattiioonn  aanndd  ddeevveellooppmmeenntt  

iissssuueess  aanndd  ttoo  rreedduuccee  rreessiissttaannccee  ttoo  iissssuueess  ssuucchh  aass  ffaammiillyy  ppllaannnniinngg,,  rreepprroodduuccttiivvee  aanndd  sseexxuuaall  hheeaalltthh  

rriigghhttss  aanndd  eelliimmiinnaattiioonn  ooff  hhaarrmmffuull  ttrraaddiittiioonnaall  pprraaccttiicceess  ssuucchh  aass  ffeemmaallee  ggeenniittaall  ccuuttttiinngg,,  hhuummaann  

ttrraaffffiicckkiinngg  aanndd  ootthheerr  ffoorrmmss  ooff  ggeennddeerr--bbaasseedd  vviioolleennccee..  TToo  tthhiiss  eenndd,,  sstteeppss  hhaavvee  bbeeeenn  ttaakkeenn  ttoo  eennssuurree  

rreelleevvaanntt  ppoorrttiioonnss  ooff  iinntteerrnnaattiioonnaall  ccoonnvveennttiioonnss  aarree  iinnccoorrppoorraatteedd  iinnttoo  llooccaall  llaawwss  aanndd  ppoolliiccyy  

ffrraammeewwoorrkkss..  IInn  rreessppoonnssee  ttoo  tthhee  nneeeedd  ffoorr  ddiisssseemmiinnaattiioonn  ooff  iinnffoorrmmaattiioonn,,  tthhee  PPooppuullaattiioonn  IInnffoorrmmaattiioonn  

aanndd  CCoommmmuunniiccaattiioonn  BBuurreeaauu  wwaass  eessttaabblliisshheedd  iinn  22000022..    

  

TThhee  NNeewwss  AAggeennccyy  ooff  NNiiggeerriiaa  uunnddeerr  tthhee  ““PPaarrttnneerrsshhiipp  wwiitthh  tthhee  MMaassss  MMeeddiiaa  ttoo  IInnccrreeaassee  AAwwaarreenneessss  

aabboouutt  PPooppuullaattiioonn  IIssssuueess””  pprroojjeecctt  ttrraaiinneedd  jjoouurrnnaalliissttss  iinn  rreeppoorrttiinngg  ooff  ppooppuullaattiioonn--rreellaatteedd  iissssuueess..  TThhiiss  

pprroojjeecctt  hhaass  rreessuulltteedd  iinn  wwiiddeerr  ccoovveerraaggee  aanndd  bbeetttteerr  qquuaalliittyy  ooff  rreeppoorrttss  ooff  rreepprroodduuccttiivvee  hheeaalltthh  aanndd  

rreepprroodduuccttiivvee  rriigghhttss  iissssuueess  iinn  tthhee  mmaassss  mmeeddiiaa..  MMeeddiiaa  oorrggaanniizzaattiioonnss  iinncclluuddiinngg  ggoovveerrnnmmeenntt  

tteelleevviissiioonn  aanndd  rraaddiioo  nneettwwoorrkk  hhaavvee  eessttaabblliisshheedd  ddeesskkss  ddeevvootteedd  ttoo  ppooppuullaattiioonn  aanndd  ddeevveellooppmmeenntt,,  

iinncclluuddiinngg  rreepprroodduuccttiivvee  hheeaalltthh,,  ggeennddeerr  aanndd  rreellaatteedd  iissssuueess..    

  

SSoommee  NNGGOOss  aarree  eennggaaggeedd  iinn  aaddvvooccaaccyy  ttoo  ssttoopp  ttrraaffffiicckkiinngg  ooff  NNiiggeerriiaann  wwoommeenn  ffoorr  sseexxuuaall  

eexxppllooiittaattiioonn..  TThhee  ttrraaddiittiioonnaall  ffoollkk  mmeeddiiaa  tthhaatt  rreemmaaiinn  ccrriittiiccaall  ttoo  iinnffoorrmmaattiioonn  ddiisssseemmiinnaattiioonn  iinn  rruurraall  

NNiiggeerriiaa  ccoommpplleemmeennttss  tthheessee  iinniittiiaattiivveess..  

  

PPaarrttnneerrsshhiipp  wwiitthh  tthhee  NNGGOOss  
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IInn  aann  eeffffoorrtt  ttoo  mmoobbiilliizzee  tthhee  ddiiffffeerreenntt  sseeccttoorrss  iinn  tthhee  ffiigghhtt  aaggaaiinnsstt  HHIIVV//AAIIDDSS  iinn  22000022,,  tthhee  

PPrreessiiddeennttiiaall  FFoorruumm  oonn  HHIIVV//AAIIDDSS  oorrggaanniizzeedd  tthhee  pprriivvaattee  sseeccttoorr,,  tthhee  ppuubblliicc  sseeccttoorr  aanndd  cciivviill  ssoocciieettyy  

ggrroouuppss  ttoo  ddiissccuussss  ssttrraatteeggiieess  aanndd  ccoommmmiittmmeennttss  ttoo  ssyynneerrggiieess  tthhee  ffiigghhtt  aaggaaiinnsstt  tthhee  ssccoouurrggee..  

GGoovveerrnnmmeenntt  hhaass  aallssoo  eenntteerreedd  ppaarrttnneerrsshhiipp  wwiitthh  BBiillll  GGaatteess  FFoouunnddaattiioonn  aanndd  ddrruugg  mmaannuuffaaccttuurriinngg  

ccoommppaanniieess,,  wwhhiicchh  aarree  ccuurrrreennttllyy  pprroovviiddiinngg  ssuuppppoorrtt  ffoorr  tthhee  pprreevveennttiioonn  ooff  mmootthheerr  ttoo  cchhiilldd  

ttrraannssmmiissssiioonn..  PPrreesseennttllyy  ssoommee  cciivviill  ssoocciieettyy  oorrggaanniizzaattiioonnss  aarree  wwoorrkkiinngg  wwiitthh  tthhee  bbaannkk  sseeccttoorr  aanndd  

pphhaarrmmaacceeuuttiiccaall  ccoommppaanniieess  ttoo  iimmpplleemmeenntt  aaccttiivviittiieess  iinn  tthhee  aarreeaa  ooff  HHIIVV  pprreevveennttiioonn  aanndd  ssuuppppoorrtt  ttoo  

tthhoossee  aaffffeecctteedd  wwiitthh  tthhee  vviirruuss..  

  

TThhee  DDeeppaarrttmmeenntt  ooff  CCoommmmuunniittyy  DDeevveellooppmmeenntt  aanndd  PPooppuullaattiioonn  AAccttiivviittiieess  sseerrvveess  aass  tthhee  SSeeccrreettaarriiaatt  

ooff  tthhee  NNGGOO  FFoorruumm,,  RReepprroodduuccttiivvee  HHeeaalltthh  CCoommmmiitttteeee,,  IInnffoorrmmaattiioonn  EEdduuccaattiioonn  CCoommmmuunniiccaattiioonn  

CCoommmmiitttteeeess,,  aanndd  DDoonnoorrss  FFoorruumm  wwhhiicchh  wweerree  sseett  uupp  ttoo  ccoooorrddiinnaattee  tthhee  eeffffoorrttss  ooff  ggoovveerrnnmmeenntt  aanndd  

ootthheerrss  iinncclluuddiinngg  NNGGOOss  aanndd  CCBBOOss  iinn  ppooppuullaattiioonn  pprrooggrraammmmeess..      

  

GGoovveerrnnmmeenntt  iiss  aallssoo  iinnvvoollvveedd  iinn  ssoouutthh--ttoo--ssoouutthh  ppaarrttnneerrsshhiippss..  NNiiggeerriiaa  ffoorrmmaallllyy  bbeeccaammee  aa  mmeemmbbeerr  

ooff  PPaarrttnneerrss  iinn  22000022,,  SSoouutthh--SSoouutthh  ccoollllaabboorraattiioonn  iinn  PPooppuullaattiioonn  aanndd  DDeevveellooppmmeenntt  wwiitthh  hheeaaddqquuaarrtteerrss  

iinn  BBaannggllaaddeesshh..  TThhee  ffoorruumm  pprroovviiddeess  ooppppoorrttuunniittyy  ffoorr  eexxppeerriieennccee  sshhaarriinngg  aammoonnggsstt  aa  mmeemmbbeerr  ooff  

ddeevveellooppiinngg  ccoouunnttrriieess  ooff  tthhee  wwoorrlldd  ttoo  lloobbbbyy  ffoorr  ppoolliiccyy  cchhaannggee  oonn  ppooppuullaattiioonn  iissssuueess  aanndd  ppllaattffoorrmm  

uuppoonn  wwhhiicchh  mmeemmbbeerr  ssttaatteess  ddeevveellooppeedd  aanndd  pprreesseenntteedd  aa  ccoommmmoonn  ffrroonntt  oonn  ppooppuullaattiioonn  iissssuueess..  NNiiggeerriiaa  

iiss  tthhee  ccuurrrreenntt  cchhaaiirr  ooff  tthhee  EECCOOWWAASS  iinniittiiaattiivvee  aaiimmeedd  aatt  rreevveerrssiinngg  ttrreenndd  iinn  hhuummaann  ttrraaffffiicckkiinngg..  AAllssoo  

uunnddeerr  SSoouutthh--  SSoouutthh  ppaarrttnneerrsshhiipp,,  mmaannyy  NNGGOOss  aarree  mmeemmbbeerrss  ooff  tthhee  RReepprroodduuccttiivvee  HHeeaalltthh  PPaarrttnneerrsshhiipp  

ooff  NNGGOOss  iinn  SSuubb--SSaahhaarraann  AAffrriiccaa,,  NNaaiirroobbii..  NNiiggeerriiaa  iiss  aallssoo  aa  mmeemmbbeerr  ooff  AAMMAANNIITTAARREE,,  aa  nneettwwoorrkk  

ooff  AAffrriiccaann  FFeemmiinniisstt  wwoorrkkiinngg  iinn  aarreeaass  ooff  SSeexxuuaall  RReepprroodduuccttiivvee  HHeeaalltthh  aanndd  RRiigghhttss..    

  

TThhee  FFeeddeerraall  MMiinniissttrryy  ooff  HHeeaalltthh  iinn  ccoollllaabboorraattiioonn  wwiitthh  cciivviill  ssoocciieettyy  ddeevveellooppss  SSeexxuuaall  RReepprroodduuccttiivvee  

HHeeaatthh  mmaannuuaallss,,  mmeeddiiccaall  pprroottooccoollss  aanndd  gguuiiddeelliinneess..  DDrraaffttiinngg  ooff  ppoolliicciieess  aanndd  bbiillllss,,  aanndd  rreevviieeww  ooff  

llaawwss  hhaass  bbeeeenn  ddoonnee  wwiitthh  tthhee  iinnppuutt  ooff  cciivviill  ssoocciieettyy  ggrroouuppss..  MMaannyy  NNGGOOSS  iinn  NNiiggeerriiaa  eennjjooyy  mmoorraall  

aanndd  llooggiissttiiccss  ssuuppppoorrtt  ffrroomm  tthhee  ggoovveerrnnmmeenntt  wwhhiillee  ssoommee  NNGGOOss  aassssiisstt  ssoommee  ggoovveerrnnmmeenntt  

ddeeppaarrttmmeennttss  iinn  ccaappaacciittyy  bbuuiillddiinngg..  

  

TThheerree  iiss  aallssoo  ccoollllaabboorraattiioonn  bbeettwweeeenn  NNGGOOss  iinn  tthhee  iimmpplleemmeennttaattiioonn  ooff  pprrooggrraammmmeess  ooff  ccoommmmoonn  

iinntteerreesstt..  TThhee  cciivviill  ssoocciieettiieess  hhaavvee  aallssoo  ccoollllaabboorraatteedd  wwiitthh  UUNN  aaggeenncciieess,,  bbiillaatteerraall,,  mmuullttiillaatteerraall  aanndd  

iinntteerrnnaattiioonnaall  NNGGOOss  ttoo  iimmpplleemmeenntt  pprrooggrraammmmeess..    

  

FFuunnddiinngg  

  

DDoommeessttiicc  rreessoouurrcceess  ffoorr  tthhee  iimmpplleemmeennttaattiioonn  ooff  PPooppuullaattiioonn  aanndd  DDeevveellooppmmeenntt  aanndd  rreepprroodduuccttiivvee  

hheeaalltthh  pprrooggrraammmmeess  hhaavvee  iinnccrreeaasseedd  ssiinnccee  IICCPPDD  bbuutt  nnoott  ssuuffffiicciieenntt  eennoouugghh  ttoo  mmaakkee  mmeeaanniinnggffuull  

iimmppaacctt..  TThhee  iinnffllaattiioonnaarryy  ttrreenndd  hhaass  rreedduucceedd  tthhee  iimmppaacctt  ooff  tthhee  ppeerrcceeiivveedd  iinnccrreeaassee..    

  

AA  mmaajjoorr  oobbssttaaccllee  ttoo  iinnccrreeaassiinngg  rreessoouurrccee  mmoobbiilliizzaattiioonn  iinn  lliinnee  wwiitthh  IICCPPDD  rreessoouurrccee  ggooaallss  hhaass  bbeeeenn  

ddoowwnnwwaarrdd  ttrreenndd  iinn  OOffffiicciiaall  DDeevveellooppmmeenntt  AAssssiissttaannccee  ((OODDAA))..  TThhee  OODDAA  ffoorr  AAffrriiccaa  ddeecclliinneedd  ffrroomm  

UUSSDD  1177..44  bbiilllliioonn  iinn  11999988,,  UUSSDD  1155..99  bbiilllliioonn  iinn  11999999,,  aanndd  UUSSDD  1155..66  bbiilllliioonn  iinn  22000000  dduuee  ttoo  

bbuuddggeettaarryy  ccoonnssttrraaiinnttss  ffrroomm  ddoonnoorr  SSttaatteess  aanndd  tthhee  ddiivveerrssiioonn  ooff  lliimmiitteedd  rreessoouurrcceess  ttoo  hhuummaanniittaarriiaann  

aanndd  ppeeaacceekkeeeeppiinngg  eeffffoorrttss..  IInn  22000011,,  iitt  rroossee  ttoo  UUSSDD  1166..22  bbiilllliioonn  ((AADDBB,,  22000022))..  OOtthheerr  pprroobblleemmss  

iiddeennttiiffiieedd  iinncclluuddee  iinnssuuffffiicciieenntt  ffiinnaanncciiaall  mmaannaaggeemmeenntt  ccaappaacciittyy  ffoorr  rreessoouurrccee  aallllooccaattiioonn,,  ttrraacckkiinngg  aanndd  

rreeppoorrttiinngg  oonn  tthhee  uussee  ooff  ffuunnddss,,  llaacckk  ooff  rreessoouurrccee  ccoooorrddiinnaattiioonn  mmeecchhaanniissmmss,,  aanndd  ddiiffffiiccuullttiieess  iinn  

aabbssoorrppttiioonn  ooff  tthhee  ffuunnddss  aallllooccaatteedd  bbeeccaauussee  ooff  ccoommpplleexxiittyy  ooff  wwiitthhddrraawwaall  aanndd  mmaannaaggeemmeenntt  

pprroocceedduurreess..            
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SSIITTUUAATTIIOONN  AANNAALLYYSSIISS  

  

PPooppuullaattiioonn  TTrreennddss  

  

TThhee  22000066  hhoouussiinngg  aanndd  ppooppuullaattiioonn  cceennssuuss  eessttiimmaatteedd  tthhee  ccoouunnttrryy’’ss  ppooppuullaattiioonn  aatt  114400  mmiilllliioonn  

mmaakkiinngg  NNiiggeerriiaa  tthhee  tteenntthh  llaarrggeesstt  ccoouunnttrryy  iinn  tthhee  wwoorrlldd  aanndd  tthhee  mmoosstt  ppooppuulloouuss  iinn  AAffrriiccaa..  TThhee  nneeww  

cceennssuuss  ffiigguurreess  ssuuggggeesstt  aann  uuppwwaarrdd  ttrreenndd  iinn  tthhee  ppooppuullaattiioonn  ggrroowwtthh  rraattee  ffrroomm  22..88%%  ttoo  33..22%%..  

CChhiillddrreenn  aarree  ssaaiidd  ttoo  aaccccoouunntt  ffoorr  aabboouutt  5511%%  ooff  tthhee  ppooppuullaattiioonn  wwiitthh  oovveerr  4455%%  bbeeiinngg  wwiitthhiinn  tthhee  

aaggggrreeggaattee  bbrraacckkeett  00--1144  wwhhiillee  oonnllyy  33..3377%%  ooff  tthhee  ppooppuullaattiioonn  iiss  6655  yyeeaarrss  oolldd  aanndd  oollddeerr..  WWiitthh  wwoommeenn  

aaccccoouunnttiinngg  ffoorr  aabboouutt  hhaallff  ooff  tthhee  ttoottaall  ppooppuullaattiioonn,,  NNiiggeerriiaa’’ss  ppooppuullaattiioonn  iiss  pprreeddoommiinnaannttllyy  ccoommpprriisseedd  

ooff  cchhiillddrreenn  aanndd  wwoommeenn..  TThheerreeffoorree  iitt  iiss  eexxppeeddiieenntt  ttoo  ttaakkee  aaffffiirrmmaattiivvee  aaccttiioonnss  ttoowwaarrddss  iinnccrreeaassiinngg  

wwoommeenn  ppaarrttiicciippaattiioonn  iiff  ssuussttaaiinnaabbllee  ddeevveellooppmmeenntt  iiss  ttoo  bbee  aacchhiieevveedd..    

  

TThhee  ccuurrrreenntt  aannnnuuaall  ggrroowwtthh  rraattee  ooff  33..22%%  sshhoowwss  aann  iinncclliinnee  ffrroomm  aa  rraattee  ooff  aabboouutt  22..99  %%  iinn  tthhee  9900ss..  AAtt  

tthhiiss  rraattee,,  NNiiggeerriiaa  iiss  oonnee  ooff  tthhee  ffaasstteesstt  ggrroowwiinngg  ppooppuullaattiioonnss  iinn  tthhee  wwoorrlldd..  PPrroojjeeccttiioonnss  bbaasseedd  oonn  tthhee  

22000066  cceennssuuss  ffiigguurreess  aanndd  tthhee  ccuurrrreenntt  ggrroowwtthh  rraattee  sshhooww  tthhaatt  tthhee  ppooppuullaattiioonn  wwoouulldd  bbee  117788..66  mmiilllliioonn  

iinn  22001155  aanndd  223355  mmiilllliioonn  iinn  22002255  ((NNPPCC,,  11999988))..  AAtt  tthhiiss  rraattee  ppooppuullaattiioonn  wwoouulldd  ddoouubbllee  iinn  aabboouutt  2200  

yyeeaarrss..  AAbboouutt  hhaallff  ooff  tthhee  ppooppuullaattiioonn  ((4444..99%%))  iiss  uunnddeerr  1155  yyeeaarrss  ooff  aaggee  aanndd  oolldd  ppeeooppllee,,  tthhaatt  iiss  tthhoossee  

6655  yyeeaarrss  aanndd  aabboovvee,,  ccoonnssttiittuutteedd  33..33%%..  tthhee  wwoorrkkiinngg  ppooppuullaattiioonn  ((aaggeedd  1155--6644))  mmaakkeess  uupp  oonnllyy  5511..88%%  

ooff  tthhee  ppooppuullaattiioonn..  TThhiiss  yyoouunngg  ppooppuullaattiioonn  ssttrruuccttuurree  ttrraannssllaatteess  ttoo  aann  oovveerraallll  ddeeppeennddeennccyy  rraattiioo  ooff  

9933..22..  TThhee  iinnddeexx  ooff  eeccoonnoommiicc  ddeeppeennddeennccyy  hhoowweevveerr  sshhoowwss  aa  ggrraatteerr  bbuurrddeenn  ffoorr  eemmppllooyyeedd  ppeeooppllee,,  aass  

tthheerree  aarree  225599  ddeeppeennddeennttss  ffoorr  eevveerryy  110000  wwoorrkkeerrss  ((UUNNSS,,  22000011))..  

  

PPooppuullaattiioonn  aanndd  DDeevveellooppmmeenntt  SSttrraatteeggiieess  

  

AAppaarrtt  ffrroomm  tthhee  11999911  ppooppuullaattiioonn  cceennssuuss,,  tthhee  NNaattiioonnaall  PPooppuullaattiioonn  CCoommmmiissssiioonn  ccoonndduucctteedd  SSeennttiinneell  

SSuurrvveeyyss  iinn  11999944  aanndd  22000000  ttoo  pprroovviiddee  bbaasseelliinnee  ddaattaa  ffoorr  mmoonniittoorriinngg  aanndd  eevvaalluuaattiinngg  tthhee  NNaattiioonnaall  

PPooppuullaattiioonn  PPrrooggrraammmmee..  SSoocciioo--ddeemmooggrraapphhiicc  ddaattaa  aarree  aallssoo  aavvaaiillaabbllee  ffrroomm  tthhee  11999999  aanndd  22000033  

NNaattiioonnaall  DDeemmooggrraapphhiicc  HHeeaatthh  SSuurrvveeyyss..  TThhee  NNaattiioonnaall  BBuurreeaauu  ooff  SSttaattiissttiiccss  ppeerriiooddiiccaallllyy  ccoolllleeccttss  

ssoocciioo  eeccoonnoommiicc  aanndd  ddeemmooggrraapphhiicc  ddaattaa  wwiitthh  tthhee  NNaattiioonnaall  IInntteeggrraatteedd  SSuurrvveeyy  ooff  HHoouusseehhoollddss  ((NNIISSHH))  

aanndd  tthhee  MMuullttiippllee  IInnddiiccaattoorr  CClluusstteerr  SSuurrvveeyy  aanndd  tthhee  aannnnuuaallllyy  ccoonndduucctteedd  GGeenneerraall  HHoouusseehhoolldd  SSuurrvveeyy..  

HHeeaalltthh  ddaattaa  aarree  aallssoo  ccoolllleecctteedd  iinn  tthhee  MMiinniissttrryy  ooff  HHeeaalltthh  tthhrroouugghh  ddeeppaarrttmmeennttss  ooff  PPllaannnniinngg  aanndd  

SSttaattiissttiiccss  aanndd  NNaattiioonnaall  HHeeaalltthh  MMaannaaggeemmeenntt  IInnffoorrmmaattiioonn  SSyysstteemm..    

  

TThhee  UUNN  aaggeenncciieess  iinncclluuddiinngg  UUNNIICCEEFF,,  UUNNFFPPAA,,  UUNNDDPP  aanndd  WWHHOO  hhaavvee  ssuuppppoorrtteedd  eeffffoorrttss  aatt  ddaattaa  

ccoolllleeccttiioonn  aannaallyyssiiss  aanndd  ddiisssseemmiinnaattiioonn  oonn  ppooppuullaattiioonn  aanndd  hheeaalltthh  iissssuueess,,  wwhhiicchh  ccoouulldd  bbee  aacccceesssseedd  

ffoorr  ppooppuullaattiioonn,,  pprrooggrraammmmee  ffoorrmmuullaattiioonn,,  mmoonniittoorriinngg  aanndd  eevvaalluuaattiioonn..  

  

DDaattaabbaassee  aallssoo  eexxiissttss  iinn  NNaattiioonnaall  PPllaannnniinngg  CCoommmmiissssiioonn,,  wwhhiicchh  ccoooorrddiinnaatteess  SSoouutthh--SSoouutthh  

ccoollllaabboorraattiioonn  aaccttiivviittiieess..              

  

PPooppuullaattiioonn  DDiissttrriibbuuttiioonn  aanndd  UUrrbbaanniizzaattiioonn  

  

TThhee  ppooppuullaattiioonn  ddeennssiittyy  ooff  NNiiggeerriiaa  iinn  11999911  wwaass  9966  ppeerrssoonnss  ppeerr  ssqquuaarree  kkiilloommeetteerr..  BByy  ccuurrrreenntt  

pprroojjeeccttiioonn,,  tthhee  ppooppuullaattiioonn  ddeennssiittyy  iiss  aabboouutt  114444  ppeerrssoonnss  ppeerr  ssqquuaarree  kkiilloommeetteerr..  AAbboouutt  6644%%  ooff  tthhee  

ppooppuullaattiioonn  lliivveess  iinn  tthhee  rruurraall  aarreeaass,,  bbuutt  tthhee  uurrbbaann  ppooppuullaattiioonn  iiss  ggrroowwiinngg  aanndd  hhaass  ggrroowwnn  bbyy  aabboouutt  

44..55%%  iinn  tthhee  ppaasstt  ddeeccaaddee..  TThhee  pprrooppoorrttiioonn  ooff  tthhee  uurrbbaann  eessttiimmaatteedd  aatt  aabboouutt  3366%%  iinn  11999999  iiss  eexxppeecctteedd  

ttoo  rriissee  ttoo  4422%%  iinn  22001100  aanndd  4466%%  iinn  22002200..    TThhee  ppaatttteerrnn  ooff  iinntteerrnnaall  mmiiggrraattiioonn  iiss  mmaaiinnllyy  rruurraall  ttoo  

uurrbbaann..  TThhee  llooww  lleevveell  ooff  ssoocciioo  eeccoonnoommiicc  ddeevveellooppmmeenntt  iinn  rruurraall  aarreeaass,,  wwhhiicchh  iiss  eevviiddeenncceedd  bbyy  tthhee  

aabbsseennccee  ooff  mmooddeerrnn  ssoocciioo  aammeenniittiieess,,  iiss  tthhee  mmaajjoorr  ppuusshh  ffaaccttoorr  ffoorr  mmiiggrraattiioonn..  TThhee  yyoouunngg  aanndd  aabbllee  

bbooddiieedd  ddoommiinnaatteedd  tthhee  mmoovveemmeenntt  aanndd  tthhiiss  rreessuullttss  iinn  aa  ddrraaiinn  iinn  rruurraall  hhuummaann  rreessoouurrccee..  AAggrriiccuullttuurree,,  
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wwhhiicchh  iiss  tthhee  mmaaiinnssttaayy  ooff  tthhee  eeccoonnoommyy,,  ssuuffffeerrss  ffrroomm  iinnssuuffffiicciieenntt  llaabboouurr  ffoorrccee  wwhhiillee  tthheerree  iiss  

uunnddeerreemmppllooyymmeenntt  aanndd  uunneemmppllooyymmeenntt  iinn  tthhee  cciittiieess..  MMoosstt  uurrbbaann  rreessiiddeennttss  lliivvee  iinn  ssqquuaalliidd  aanndd  

ccoonnggeesstteedd  eennvviirroonnmmeennttss,,  ppoovveerrttyy  iiss  wwiiddee  sspprreeaadd,,  ccrriimmee  rraatteess  aarree  hhiigghh,,  hheeaalltthh  sseerrvviicceess  aarree  

iinnaaddeeqquuaattee  aanndd  ppoorrttaabbllee  wwaatteerr,,  ggoooodd  rrooaaddss  aanndd  eelleeccttrriicciittyy  aarree  llaacckkiinngg..          

  

MMaatteerrnnaall  MMoorrttaalliittyy  aanndd  MMoorrbbiiddiittyy  

  

TThhee  aavvaaiillaabbllee  ddaattaa  sshhoowwss  tthhaatt  wwhhiillee  tthhee  mmaatteerrnnaall  mmoorrttaalliittyy  rraattee  iinn  tthhee  eeaarrllyy  9900ss  wwaass  bbeettwweeeenn  11440000  

aanndd  11550000,,  iitt  ddrrooppppeedd  ttoo  11000000  ppeerr  110000,,000000  lliivvee  bbiirrtthhss  iinn  tthhee  llaattee  1199999900ss  ttoo  22000011..  IInn  11999999  tthhee  rraattee  

ffuurrtthheerr  ddrrooppppeedd  ttoo  770044  ppeerr  110000,,000000  lliivvee  bbiirrtthhss..  TThhee  ccuurrrreenntt  mmaatteerrnnaall  mmoorrttaalliittyy  rraattiioo  ooff  880000  ppeerr  

110000,,000000  lliiffee  bbiirrtthhss  iinn  NNiiggeerriiaa  iiss  oonnee  ooff  tthhee  hhiigghheesstt  ((FFOOSS//UUNNIICCEEFF,,  22000000))..  TThhee  pprrooppoorrttiioonn  ooff  bbiirrtthhss  

aatttteennddeedd  bbyy  sskkiilllleedd  mmeeddiiccaall  ppeerrssoonnnneell  ddrrooppppeedd  ffrroomm  4455%%  iinn  tthhee  eeaarrllyy  11999900ss  ttoo  3311%%  iinn  11999988  bbuutt  

rroossee  aaggaaiinn  ttoo  4422%%  iinn  22000000,,  aanndd  6633%%  iinn  22000033  ((NNDDHHSS,,  11999999,,  22000033))  FFaaccttoorrss  aassssoocciiaatteedd  wwiitthh  tthhee  

hhiigghh  mmaatteerrnnaall  mmoorrttaalliittyy  rraatteess  iinncclluuddee  bbiirrtthhss  aatt  vveerryy  yyoouunngg  aaggeess,,  wwhhiicchh  aaccccoouunnttss  ffoorr  hhiigghh  ppaarriittyy  

pprreevvaalleennccee  iinn  tthhee  ccoouunnttrryy..  OOtthheerr  ccoonnttrriibbuuttiinngg  ffaaccttoorrss  aarree  ddeellaayy  aatt  hhoommee  aanndd  ddeellaayy  iinn  ggaaiinniinngg  

aacccceessss  ttoo  hheeaatthh  ffaacciilliittiieess..  IInn  11999900  aabboouutt  4400%%  ooff  wwoommeenn  lliivveedd  mmoorree  tthhaann  1100--3300  mmiilleess  aawwaayy  ffrroomm  

tthhee  cclloosseett  hheeaalltthhccaarree  cceenntteerr..  ((NNBBOOSS,,11999900))..  AAccccoorrddiinngg  ttoo  NNPPCC,,  22000000,,  oonnllyy  aabboouutt  3377  %%  ooff  tthhee  

bbiirrtthhss  wweerree  ddeelliivveerreedd  iinn  aa  hheeaalltthh  ffaacciilliittyy  wwhhiillee  iinn  11999900,,  tthhee  ffiigguurree  wwaass  3311%%  tthhuuss  iinnddiiccaattiinngg  aann  

iinnccrreeaassee..  IInnaaddeeqquuaattee  hheeaalltthh  ccaarree  ffaacciilliittiieess  aanndd  llaacckk  ooff  sskkiilllleedd  ppeerrssoonnnneell  aarree  aallssoo  ccoonnttrriibbuuttoorryy  

ffaaccttoorrss..  

  

IInnffaanntt  MMoorrttaalliittyy  

  

TThhee  NNDDHHSS  22000033  iinnddiiccaatteess  iinnffaannttss’’  mmoorrttaalliittyy  ooff  110000  iinn  11000000  bbiirrtthhss  aanndd  uunnddeerr  ffiivvee  mmoorrttaalliittyy  rraatteess  

ooff  220011  iinn  eevveerryy  11000000  bbiirrtthh..  TThhee  rraattee  iiss  qquuiittee  aallaarrmmiinngg..  CChhiilldd  ssuurrvviivvaall  ttoo  ssoommee  eexxtteenndd  ddeeppeennddss  oonn  

iimmmmuunniizzaattiioonn  aaggaaiinnsstt  cchhiillddhhoooodd  ddiisseeaasseess..  IInn  22000000  aabboouutt  4499%%  ooff  ppaarreennttss  pprreesseenntteedd  tthhee  

iimmmmuunniizzaattiioonn  ccaarrddss  aass  eevviiddeennccee  ooff  iimmmmuunniizzaattiioonn  ffoorr  tthheeiirr  cchhiillddrreenn..  AAvvaaiillaabbllee  ddaattaa  sshhoowwss  tthhaatt  

oonnllyy  1122%%  ooff  cchhiillddrreenn  iinn  NNiiggeerriiaa  aarree  ffuullllyy  iimmmmuunniizzeedd  wwhhiillee  5577%%  rreecceeiivveedd  tthhee  ffiirrsstt  ddoossee  ooff  ppoolliioo  

vvaacccciinnee  iinn  22000000  bbuutt  tthhee  %%  ooff  ccoovveerraaggee  ddrrooppppeedd  ttoo  4477%%  aanndd  ttoo  2288%%  ffoorr  tthhee  sseeccoonndd  aanndd  tthhiirrdd  ddoosseess  

rreessppeeccttiivveellyy..  NNaattiioonnaall  iimmmmuunniizzaattiioonn  ccoovveerraaggee  ccoonnttiinnuueedd  ttoo  pplluummmmeett  ffrroomm  3300%%  iinn  11999900  ttoo  1177%%  iinn  

11999999,,  1122%%  iinn  22000000  aanndd  1133  %%  iinn  22000033..  TThhee  uurrbbaann  aanndd  rruurraall  iimmmmuunniizzaattiioonn  ccoovveerraaggee  rreemmaaiinneedd  1199%%  

aanndd  88%%  rreessppeeccttiivveellyy..  TThhee  iimmpplliiccaattiioonn  ooff  tthhiiss  iiss  iillllnneessss,,  ddiissaabbiilliittyy  aanndd  oofftteenn  ddeeaatthh  ffrroomm  pprreevveennttiivvee  

ddiisseeaasseess..  TThhee  iinnffaanntt  aanndd  uunnddeerr--  55  mmoorrttaalliittyy  rraatteess  rreefflleecctt  tthhee  lleevveell  ooff  tthhee  mmaannaaggeemmeenntt  ooff  cchhiillddhhoooodd  

iillllnneesssseess  iinncclluuddiinngg  iimmmmuunniizzaattiioonn  iinn  tthhee  ccoouunnttrryy..  

  

HHIIVV//AAIIDDSS  

  

SSiinnccee  iitt  ddiissccoovveerryy  iinn  NNiiggeerriiaa  iinn  11998866,,  HHIIVV  iinnffeeccttiioonnss  hhaavvee  ccoonnttiinnuueedd  ttoo  rriissee  eexxcceeppttiioonnaallllyy..  NNiiggeerriiaa  

iiss  tthhee  ffiirrsstt  ccoouunnttrryy  wwiitthh  aa  ppooppuullaattiioonn  ooff  oovveerr  110000  mmiilllliioonn  ttoo  ccrroossss  55%%  iinnffeeccttiioonn  rraattee..  FFrroomm  aann  

iinnffeeccttiioonn  rraattee  ooff  11..88%%  iinn  11999911,,  HHIIVV  iinnffeeccttiioonn  rraatteess  hhaavvee  rriisseenn  pprrooggrreessssiivveellyy  tthhrroouugghh  55..44%%  iinn  11999999  

ttoo  55..88%%  iinn  22000022..  TThhee  ffiigguurree,,  wwhhiicchh  iiss  bbaasseedd  oonn  rreeppoorrtteedd  ccaasseess  oonnllyy  ssuuggggeesstt  tthhaatt  oonnee  NNiiggeerriiaann  ggeettss  

iinnffeecctteedd  eevveerryy  mmiinnuuttee  ooff  tthhee  ddaayy..  YYoouunngg  ppeeooppllee  aaggee  2200--2244  hhaavvee  tthhee  hhiigghheesstt  pprreevvaalleennccee  rraattee  ppuutt  aatt  

88..11%%  wwhhiillee  tthhee  aaggeedd  1155--2299  yyeeaarrss  ccoonnttrriibbuuttee  6622%%  ooff  tthhee  ttoottaall  ccuummuullaattiivvee  HHIIVV//AAIIDDSS  ccaasseess  ((FFeeddeerraall  

MMiinniissttrryy  ooff  HHeeaalltthh,,  11999999))..  DDeessppiittee  tthheeiirr  vvuullnneerraabbiilliittyy,,  oovveerr  7700%%  ooff  tthhee  yyoouunngg  ppeeooppllee  rraatteedd  

tthheemmsseellvveess  aatt  ““nnoo  rriisskk  aatt  aallll””  ((NNPPCC,,  11999999))..    

  

TThhee  ssaammee  ggrroouupp  ooff  ppooppuullaattiioonn  rreeppoorrtteedd  aa  vveerryy  llooww  uussee  ooff  ccoonnttrraacceeppttiivvee  iinncclluuddiinngg  ccoonnddoomm..  OOnnllyy  

77%%  ooff  sseexxuuaallllyy  aaccttiivvee  ggiirrllss  aaggee  1155--1199  aanndd  2200%%  ooff  tthheeiirr  mmaallee  ccoouunntteerrppaarrttss  uussee  ccoonnddoommss  ((NNPPCC,,  

11999999)),,  wwhhiillee  4455%%  ooff  wwoommeenn  aaggeedd  1155--4499  aanndd  6633%%  ooff  mmeenn  aaggeedd  1155--4499  uusseess  ccoonnddoommss  aass  pprreevveennttiioonn  

aaggaaiinnsstt  HHIIVV  ((NNDDHHSS,,  22000033))..  AAbboouutt  8800%%  ooff  HHIIVV  iinnffeeccttiioonn  iiss  tthhrroouugghh  sseexxuuaall  ttrraannssmmiissssiioonn..  IInn  11999999  

bbeettwweeeenn  4411,,000000  aanndd  6644,,000000  cchhiillddrreenn  wweerree  eessttiimmaatteedd  ttoo  hhaavvee  ddiieedd  ffrroomm  HHIIVV//AAIIDDSS  ((UUNNSS,,  22000011))..  
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TThhee  11999999  aanndd  22000033  NNDDHHSS  rreeppoorrtteedd  tthhaatt  7744%%  aanndd  8866%%  rreessppeeccttiivveellyy  ooff  wwoommeenn  aanndd  9900  %%  aanndd  9977%%  

rreessppeeccttiivveellyy  ooff  mmeenn  hhaavvee  hheeaarrdd  ooff  HHIIVV//AAIIDDSS..    

  

HHoowweevveerr  tthhee  llaarrggee  nnuummbbeerrss  ooff  ppeeooppllee  wwhhoo  hhaavvee  hheeaarrdd  aabboouutt  tthhee  iinnffeeccttiioonn  aarree  mmiissiinnffoorrmmeedd  aabboouutt  

tthhee  mmooddee  ooff  ttrraannssmmiissssiioonn..  OOnnee  oouutt  ooff  ffiivvee  rreessppoonnddeennttss  iinn  11999944  lliisstteedd  cciirrccuummcciissiioonn,,  kkiissssiinngg  aanndd  

mmoossqquuiittoo  bbiittee  aass  mmooddeess  ooff  ttrraannssmmiissssiioonn  ((NNPPCC,,  22000000))..  DDeessppiittee  tthhee  iinnccrreeaassee  aawwaarreenneessss,,  tthhee  rraatteess  ooff  

nneeww  iinnffeeccttiioonnss  aarree  rriissiinngg  pprrooggrreessssiivveellyy  wwhhiicchh  iinnddiiccaatteess  tthhaatt  tthhee  kknnoowwlleeddggee  ggaaiinneedd  ffrroomm  oonnggooiinngg  

iinntteerrvveennttiioonnss  hhaavvee  nnoott  yyeett  bbeeeenn  ttrraannssllaatteedd  iinnttoo  bbeehhaavviioouurraall  cchhaannggee..  FFaaccttoorrss  tthhaatt  ccoonnttiinnuueedd  ttoo  

pprreeddiissppoossee  NNiiggeerriiaannss  ttoo  tthhee  iinnffeeccttiioonn  iinncclluuddee  mmiissiinnffoorrmmaattiioonn,,  ddeenniiaall,,  rriisskkyy  sseexxuuaall  bbeehhaavviioouurr,,  llaacckk  

ooff  iinnffoorrmmaattiioonn  aanndd  sskkiillllss  ttoo  nneeggoottiiaattee  sseexxuuaall  lliimmiittss  aammoonnggsstt  yyoouunnggeerr  wwoommeenn  aanndd  rreelluuccttaannccee  ooff  tthhee  

mmaajjoorriittyy  ooff  ppeeooppllee  ttoo  kknnooww  tthheeiirr  HHIIVV  ssttaattuuss..    

  

FFeerrttiilliittyy  

  

TThhee  hhiigghh  pprreevvaalleennccee  ooff  cchhiilldd  bbeeaarriinngg  aatt  eeaarrllyy  aaggee  iinn  NNiiggeerriiaa  rreefflleeccttss  tthhee  aaggee  ooff  eexxppoossuurree  ttoo  sseexxuuaall  

iinntteerrccoouurrssee..  AAvvaaiillaabbllee  ddaattaa  sshhoowwss  tthhaatt  4488..66%%  ooff  aaddoolleesscceenntt  aaggeedd  1155--1199  yyeeaarrss  oolldd  aarree  sseexxuuaallllyy  

aaccttiivvee  wwhhiillee  oovveerr  ttwwoo  ffiifftthhss  ooff  wwoommeenn  aaggeedd  2200  yyeeaarrss  aabboovvee  hhaadd  bbeeccoommee  mmootthheerrss  bbeeffoorree  tthhee  aaggee  ooff  

2200  ((NNPPCC,,  22000022))..  GGeenneerraallllyy,,  aaddoolleesscceennttss  iinn  NNiiggeerriiaa  ccoonnttrriibbuuttee  uupp  ttoo  1166%%  ttoo  tthhee  ttoottaall  ffeerrttiilliittyy  rraattee  

ooff  tthhee  ccoouunnttrryy..  TThhee  mmeeddiiaann  aaggee  aatt  ffiirrsstt  iinntteerrccoouurrssee  iiss  1166  yyeeaarrss..  WWoommeenn  tteenndd  ttoo  eennggaaggee  iinn  sseexxuuaall  

iinntteerrccoouurrssee  eeaarrlliieerr  tthhaann  mmeenn  wwiitthh  aa  mmeeddiiaann  aaggee  ooff  ffiirrsstt  iinntteerrccoouurrssee  ooff  1188  aanndd  2200  rreessppeeccttiivveellyy..    

  

TThhee  ttoottaall  ffeerrttiilliittyy  rraatteess  iinn  tthhee  ccoouunnttrryy  aarree  55..77%%  ((NNDDHHSS,,  22000033))..  AAlltthhoouugghh  tthhee  ffeerrttiilliittyy  rraattee  iiss  hhiigghh,,  

ssoommee  ddeecclliinnee  hhaass  bbeeeenn  rreeccoorrddeedd  oovveerr  tthhee  yyeeaarrss..  SSoommee  ooff  tthhee  eeccoonnoommiicc  rreeaassoonnss  aaddvvaanncceedd  ffoorr  tthhee  

ddeecclliinnee  iinncclluuddee  tthhee  ssttrruuccttuurraall  aaddjjuussttmmeenntt  ppoolliicciieess  ssuucchh  aass  rreemmoovvaall  ooff  ssuubbssiiddiieess  oonn  ssoocciiaall  ffaacciilliittiieess  

aanndd  aammeenniittiieess  ssuucchh  aass  eedduuccaattiioonn,,  hhoouussiinngg  aanndd  hheeaalltthh  ccaarree  aammoonngg  ootthheerrss..  RReesseeaarrcchh  ffiinnddiinnggss  hhaavvee  

sshhoowwnn  tthhaatt  ssoommee  NNiiggeerriiaann  aadduullttss  wwiitthh  ssmmaallll  ffaammiillyy  ssiizzee  wwoouulldd  hhaavvee  mmoorree  cchhiillddrreenn  uunnddeerr  bbeetttteerr  

eeccoonnoommiicc  ssiittuuaattiioonnss..  TTrraaddiittiioonnaall  pprraaccttiicceess  iinn  ssoommee  ppaarrttss  ooff  tthhee  ccoouunnttrryy  eennccoouurraaggee  eeaarrllyy  mmaarrrriiaaggee  

aanndd  rreewwaarrddss  hhiigghh  ppaarriittyy  wwhhiillee  ffaammiillyy  ppllaannnniinngg  pprraaccttiicceess  aarree  ddiissccoouurraaggeedd..            

  

FFaammiillyy  PPllaannnniinngg  

  

KKnnoowwlleeddggee  ooff  mmooddeerrnn  ccoonnttrraacceeppttiivvee  mmeetthhoodd  iiss  hhiigghh  iinn  NNiiggeerriiaa..  AAbboouutt  7788%%  ooff  tthhee  ppooppuullaattiioonn  

kknnoowwss  aatt  lleeaasstt  oonnee  mmeetthhoodd  ooff  ccoonnttrraacceeppttiioonn  wwhhiillee  7766%%  hhaavvee  kknnoowwlleeddggee  ooff  aannyy  mmooddeerrnn  mmeetthhoodd  

((NNDDHHSS,,  22000033))..  HHoowweevveerr  tthhiiss  ddooeess  nnoott  ttrraannssllaattee  ttoo  uussaaggee..  OOnnllyy  1133..33%%  ooff  tthhee  wwoommeenn  hhaavvee  eevveerr  

uusseedd  aa  mmeetthhoodd..  TThhee  hhiigghheesstt  lleevveell  ooff  uussaaggee  iiss  aammoonngg  wwoommeenn  aaggee  3355--3399  wwhhiillee  oonnllyy  88..00%%  hhaass  eevveerr  

uusseedd  aannyy  mmooddeerrnn  mmeetthhoodd  aanndd  tthhee  ppiillll  iiss  tthhee  mmoosstt  ppooppuullaarrllyy  uusseedd  ccoonnttrraacceeppttiivvee  iinn  NNiiggeerriiaa  ((NNDDHHSS,,  

22000033))..  

  

AAbboouutt  6633%%  ooff  aaggee  bbeettwweeeenn  1155--4499  rreeppoorrtteedd  tthhee  uussee  ooff  ccoonnddoommss  wwhhiillee  4455%%  ooff  wwoommeenn  ooff  tthhee  ssaammee  

aaggee  rreeppoorrtteedd  tthhee  uussee  ooff  ccoonnddoomm  ffoorr  dduuaall  pprrootteeccttiioonn..  SSuurrvveeyy  rreeppoorrttss  sshhooww  tthhaatt  4400%%  ooff  wwoommeenn  

rreeppoorrttiinngg  ffoorr  aabboorrttiioonnss  pprrooccuurree  aabboorrttiioonn  bbeeccaauussee  tthhee  pprreeggnnaannccyy  iiss  uunnppllaannnneedd  ((CCAAUUPP,,  11999999))..  TThhiiss  

ppoorrtteennddss  aa  hhiigghh  lleevveell  ooff  uunnmmeett  nneeeeddss  iinn  ccoonnttrraacceeppttiivveess  sseerrvviicceess..  UUnnppllaannnneedd  pprreeggnnaanncciieess  ccoonnttiinnuueedd  

ttoo  bbee  rreeccoorrddeedd  aass  aa  rreessuulltt  ooff  iinnaaddeeqquuaattee  ssppoouussaall  ssuuppppoorrtt,,  lliimmiitteedd  aacccceessss  aanndd  iinnaaddeeqquuaattee  kknnoowwlleeddggee  

ooff  ffeerrttiilliittyy  ppeerriioodd  aanndd  bbiirrtthh  ccoonnttrrooll  ddeevviicceess  aanndd  mmeetthhooddss..  CCoonnttrraacceeppttiivvee  ffaaiilluurree  aanndd  ssiiddee  eeffffeeccttss  

hhaavvee  aallssoo  mmaaddee  tthhee  lliisstt  ooff  ffaaccttoorrss,,  wwhhiicchh  mmiilliittaattee  aaggaaiinnsstt  tthhee  uussee  ooff  ccoonnttrraacceeppttiioonn..  

  

SSppoouussaall  ssuuppppoorrtt  iinn  ffaammiillyy  ppllaannnniinngg  eessppeecciiaallllyy  iinn  ccoonnttrraacceeppttiivvee  uussaaggee  iiss  vveerryy  llooww..  IInn  tthhee  22000000  

sseennttiinneell  ssuurrvveeyy  ccoonndduucctteedd  bbyy  NNaattiioonnaall  PPooppuullaattiioonn  CCoommmmiissssiioonn,,  1155%%  ooff  hhuussbbaannddss  aaggeedd  2255--2299  aarree  

rreeppoorrtteedd  ttoo  hhaavvee  aalllloowweedd  tthhee  uussee  ooff  mmooddeerrnn  mmeetthhooddss  ((NNPPCC,,  22000000))..  TThhiiss  iimmpplliieess  tthhaatt  tthheerree  iiss  mmoorree  

wwoorrkk  ttoo  bbee  ddoonnee  ttoo  eennaabbllee  mmeenn  ssuuppppoorrtt  rraatthheerr  tthhaann  aallllooww  tthhee  uussee  ooff  ccoonnttrraacceeppttiioonn..    
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WWoommeenn  RRiigghhttss  aanndd  GGeennddeerr  RReellaattiioonnss  

  

AAnn  eessttiimmaatteedd  5500%%  ooff  tthhee  ppooppuullaattiioonn  ooff  NNiiggeerriiaa  iiss  mmaaddee  ooff  wwoommeenn  aanndd  ggiirrllss,,  hhoowweevveerr  tthhee  ggeennddeerr  

ddiissppaarriittyy  iinn  aacccceessss  ttoo  eedduuccaattiioonn  sseeeemmss  ttoo  hhaavvee  rreedduucceedd  ccoonnssiiddeerraabbllyy..  AAtt  tthhee  pprriimmaarryy  sscchhooooll  lleevveell,,  

tthhee  ggeennddeerr  rraattiioo  iinnccrreeaasseedd  ffrroomm  00..7766%%  iinn  11999900  ttoo  00..7799  iinn  11999955  aanndd  00..9966  iinn  22000000..  TThhee  sseeccoonnddaarryy  

lleevveell,,  tthhee  ggeennddeerr  rraattiioo  iinnccrreeaasseedd  ffrroomm  00..7755%%  iinn  11999900  ttoo  00..9955  iinn  11999944  bbuutt  ddeecclliinneedd  ttoo  aann  aallll  ttiimmee  

llooww  ooff  00..6655  iinn  11999966..  NNoonneetthheelleessss  tthhee  rraattiioo,,  wwhhiicchh  ddiissppllaayyeedd  aann  uuppwwaarrdd  ttrreenndd  ffrroomm  11999977,,  rreeaacchheedd  

00..8855  iinn  22000000  aanndd  iinnccrreeaasseedd  ffuurrtthheerr  ttoo  00..9922  iinn  22000022..  IInnssppiittee  ooff  tthhee  ggeenneerraallllyy  ppoossiittiivvee  ttrreenndd  ooff  

ffeemmaallee  ppaarrttiicciippaattiioonn  iinn  eedduuccaattiioonn,,  oovveerraallll  nnaattiioonnaall  lliitteerraaccyy  lleevveellss  rreemmaaiinn  llooww  ddeecclliinniinngg  ffrroomm  5588%%  

iinn  11999900  ttoo  4499%%  iinn  22000011..  DDuurriinngg  tthhee  ssaammee  ppeerriioodd  lliitteerraaccyy  rraatteess  ffoorr  wwoommeenn  aanndd  ggiirrllss  ddeecclliinneedd  ffrroomm  

4444%%  ttoo  4411%%..    

  

FFaaccttoorrss  rreessppoonnssiibbllee  ffoorr  tthhee  oobbsseerrvveedd  ggaapp  bbeettwweeeenn  mmaallee  aanndd  ffeemmaallee  aacccceessss  ttoo  eedduuccaattiioonn  iinncclluuddee  

ccuullttuurraall  bbeelliieeffss  aanndd  tthhee  eeccoonnoommiicc  ccoonnddiittiioonn  ooff  tthhee  ffaammiillyy,,  wwhhiicchh  ffoorrcceedd  ffeemmaallee  cchhiilldd  ttoo  eeaarrllyy  

mmaarrrriiaaggee  aanndd  cchhiilldd  llaabboouurr..  AAvvaaiillaabbllee  ddaattaa  hhoowweevveerr  iinnddiiccaattee  tthhaatt  wwoommeenn  hhaavvee  bbeeccoommee  iinnccrreeaassiinnggllyy  

rreepprreesseenntteedd  iinn  wwaaggee  eemmppllooyymmeenntt  iinn  nnoonn--aaggrriiccuullttuurraall  sseeccttoorr..  GGeenneerraall  HHoouusseehhoolldd  SSuurrvveeyyss  ooff  

FFeeddeerraall  OOffffiiccee  ooff  SSttaattiissttiiccss  iinnddiiccaattee  tthhaatt  tthhee  sshhaarree  ooff  wwoommeenn  iinn  wwaaggee  eemmppllooyymmeenntt  iinn  tthhee  sseeccttoorr  

ssttoooodd  aatt  4466%%  iinn  11999966  bbuutt  bbyy  11999977  iitt  rroossee  ttoo  6622%%  iinn  22000000..  TThhiiss  uuppwwaarrdd  ttrreenndd  wwaass  aattttrriibbuutteedd  ttoo  

sseevveerraall  wwoommeenn--ffooccuusseedd  ppoolliicciieess  aanndd  pprrooggrraammmmeess  ssuucchh  aass  FFaammiillyy  SSuuppppoorrtt  PPrrooggrraammmmee,,  FFaammiillyy  

EEccoonnoommiicc  AAddvvaanncceemmeenntt  PPrrooggrraammmmee  iinniittiiaatteedd  aanndd  iimmpplleemmeenntteedd  iinn  tthhee  11999900ss..    

  

OOnn  wwoommeenn  ppaarrttiicciippaattiioonn,,  tthhee  ffiigguurreess  ffoorr  eelleecctteedd  ooffffiicceerrss  bbyy  ggeennddeerr  iinn  11999999  aanndd  22000033  ggeenneerraall  

eelleeccttiioonnss  iinnddiiccaatteedd  tthhaatt  ssoommee  pprrooggrreessss  hhaass  bbeeeenn  mmaaddee  iinn  iinnccrreeaassiinngg  tthhee  ppoolliittiiccaall  aaccttiivviittiieess  ooff  

wwoommeenn  ssiinnccee  11999999..  TThhee  wwoommeenn  rreepprreesseennttaattiioonn  iinn  tthhee  SSeennaattee  iinnccrreeaasseedd  ffrroomm  22..88%%  ttoo  33..77%%  wwhhiillee  

rreepprreesseennttaattiioonn  aatt  tthhee  HHoouussee  ooff  RReepprreesseennttaattiivveess  iinnccrreeaasseedd  ffrroomm  33..66%%  ttoo  44..22%%  oovveerr  tthhee  ssaammee  ppeerriioodd..  

AA  mmaajjoorr  cchhaalllleennggee  iimmppeennddiinngg  ggeennddeerr  eeqquuaalliittyy  iiss  tthhee  pprroobblleemm  ooff  ddeevveellooppiinngg  ccaappaacciittyy  ffoorr  

mmaaiinnssttrreeaammiinngg  ggeennddeerr  aanndd  iimmpplleemmeennttiinngg  eexxiissttiinngg  ppoolliicciieess  iinncclluuddiinngg  tthhee  nnaattiioonnaall  ppoolliiccyy  oonn  wwoommeenn  

aanndd  ddoommeessttiiccaattiioonn  ooff  CCEEDDAAWW..    

  

IInnddiiccaattoorrss  

  

IInnddiiccaattoorr  11999900  22000000  22000033  22000066  SSoouurrccee  

PPrrooppoorrttiioonn  ooff  

ppooppuullaattiioonn  bbeellooww  

tthhee  nnaattiioonnaall  

ppoovveerrttyy  lliinnee  

4466..33%%  6655..66%%  7700..11%%    FFeeddeerraall  OOffffiiccee  

ooff  SSttaattiissttiiccss  

GGDDPP    22..77%%  22..88%%  33..88%%    HHuummaann  

DDeevveellooppmmeenntt  

IInnddeexx  ((HHDDII))  

rreeppoorrtt  

AAnnnnuuaall  

ppooppuullaattiioonn  

ggrroowwtthh  rraattee  

33..00%%  22..99%%  22..99%%  33..22%%  11999911  NNaattiioonnaall  

ppooppuullaattiioonn  

cceennssuuss  

LLiiffee  eexxppeeccttaannccyy  

aatt  bbiirrtthh  ((yyeeaarr))  

  

                      MMaallee  

  

                      FFeemmaallee        

  

  

  

5522..66  

  

5533..88  

  

  

  

4466..88  

  

4488..22  

    NNaattiioonnaall  cceennssuuss  

aanndd  WWHHOO  

eessttiimmaatteess  

IInnffaanntt  mmoorrttaalliittyy  

rraattee  ((%%))  
9933  110055  110000    NNDDHHSS))  
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CCoonnttrraacceeppttiivvee  

pprreevvaalleennccee  rraattee--

mmooddeerrnn  mmeetthhooddss  

((%%))    

66%%  88..66%%  88..00%%    NNDDHHSS  

UUnnmmeett  nneeeedd  ffoorr  

ffaammiillyy  ppllaannnniinngg  

((%%))  

2211%%  1133..33%%  1177%%    NNDDHHSS  

MMaatteerrnnaall  

mmoorrttaalliittyy  rraattiioo  

((ppeerr  110000,,000000))  

  

      --  
  

880000  
  

882200  
    

NNDDHHSS  

PPrrooppoorrttiioonn  ((%%))  ooff  

bbiirrtthhss  aassssiisstteedd  bbyy  

sskkiilllleedd  hheeaalltthh  

ppeerrssoonnnneell  

3300..99%%  4411..66%%  3333..33%%    NNDDHHSS  

AAddoolleesscceenntt  

ffeerrttiilliittyy  rraattee::  1155--

1199  yyeeaarr  oolldd  ((%%))  

2288..33%%  3300%%  2255%%    NNDDHHSS  

HHIIVV  pprreevvaalleennccee  

rraattee  aammoonngg  

ppeerrssoonnss  aaggeedd  1155--

2244  oolldd  ((%%))  

  66..55%%      NNaattiioonnaall  AAIIDDSS  

ccoonnttrrooll  

PPrrooggrraammmmee  

AAdduulltt  ((1155++))  

lliitteerraaccyy  rraattee  ((%%))    

  

                    MMaallee  

  

                    FFeemmaallee    

  

  

  

6677..66  

  

4433..77  

  

  

  

5588..00  

  

4400..77  

  

  

  

7733%%  

  

4488%%  

  11999911  NNaattiioonnaall  

cceennssuuss,,  FFOOSS  

NNeett  eennrroollmmeenntt  

rraatteess  aatt  PPrriimmaarryy  

lleevveell  ((%%))    

  

                    MMaallee  

  

                  FFeemmaallee  

  

    

  

  

  

5511..55%%  

  

  

  

  

  

    

  

  

  

FFOOSS  

PPrrooppoorrttiioonn  ((%%))  ooff  

wwoommeenn  

ppaarrlliiaammeennttaarriiaannss  

  33..44%%      UUNNIIFFEEMM  

TToottaall  FFeerrttiilliittyy  

rraattee  
66..00%%  66..00%%  55..77%%    NNDDHHSS  

  


