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11..00  IInnttrroodduuccttiioonn  
  
11..11::  GGeeooggrraapphhyy  
  
  NNiiggeerriiaa  lliieess  bbeettwweeeenn  llaattiittuuddeess  44°°1166’’  aanndd  1133°°5533’’  nnoorrtthh  aanndd  lloonnggiittuuddeess  22°°4400’’  aanndd  1144°°4411’’  eeaasstt..  
IItt  hhaass  aa  ttoottaall  llaanndd  aarreeaa  ooff  992233,,776688  ssqquuaarree  kkiilloommeetteerrss  tthhuuss,,  mmaakkiinngg  iitt  tthhee  ffoouurrtteeeenntthh  llaarrggeesstt  
ccoouunnttrryy  iinn  AAffrriiccaa..  IItt  iiss  bboorrddeerreedd  iinn  tthhee  nnoorrtthh  bbyy  NNiiggeerr,,  iinn  tthhee  nnoorrtthh  eeaasstt  bbyy  CChhaadd,,  iinn  tthhee  eeaasstt  
bbyy  CCaammeerroouunn,,  aanndd  bbyy  BBeenniinn  iinn  tthhee  wweesstt..    
  
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..  
  
11..22::  HHiissttoorryy  
  
BBeeffoorree  11991144,,  tthhee  ttwwoo  tteerrrriittoorriieess  iinn  NNiiggeerriiaa--  NNoorrtthheerrnn  aanndd  SSoouutthheerrnn  PPrrootteeccttoorraatteess,,  wweerree  
aaddmmiinniisstteerreedd  sseeppaarraatteellyy..  TThhee  ttwwoo  tteerrrriittoorriieess    wweerree  bbrroouugghhtt  ttooggeetthheerr  ttoo  ffoorrmm  oonnee  ccoouunnttrryy  
((NNiiggeerriiaa))  iinn  11991144..  IInn  OOccttoobbeerr  11996600,,  NNiiggeerriiaa  bbeeccaammee  iinnddeeppeennddeenntt  aass  aa  ffeeddeerraattiioonn  ooff  tthhrreeee  
rreeggiioonnss--NNoorrtthheerrnn,,  WWeesstteerrnn  aanndd  EEaasstteerrnn,,  uunnddeerr  aa  ccoonnssttiittuuttiioonn  tthhaatt  pprroovviiddeedd  ffoorr  ppaarrlliiaammeennttaarryy  
ssyysstteemm  ooff  ggoovveerrnnaannccee  uunnttiill  11997799  wwhheenn  iitt  wwaass  rreeppllaacceedd  bbyy  aa  rreeppuubblliiccaann  oorrddeerr..  IInn  11996677,,  tthhee  
rreeggiioonnss  wweerree  rreeppllaacceedd  bbyy  1122  ssttaatteess..  IInn  11997766,,  sseevveenn  nneeww  ssttaatteess  wweerree  ccrreeaatteedd  rreessuullttiinngg  iinn  1199  
ssttaatteess..  IInn  11998877,,  ttwwoo  nneeww  ssttaatteess  wweerree  ccrreeaatteedd  mmaakkiinngg  2211  aallttooggeetthheerr..  IInn  11999911,,  nniinnee  mmoorree  ssttaatteess  
wweerree  ccrreeaatteedd  mmaakkiinngg  aa  ttoottaall  ooff  3300..  TThhee  llaasstt  ccrreeaattiioonn  ooff  ssttaatteess  iinn  11999966  bbrroouugghhtt  tthhee  ttoottaall  ttoo  3366  
pplluuss  tthhee  FFeeddeerraall  CCaappiittaall  TTeerrrriittoorryy  ((FFCCTT))..  
  
11..33::  PPooppuullaattiioonn  
  
TThhee  ppooppuullaattiioonn  ooff  NNiiggeerriiaa  hhaass  bbeeeenn  iinnccrreeaassiinngg  oovveerr  tthhee  yyeeaarrss..  AAppaarrtt  ffrroomm  tthhee  11995522//5533  cceennssuuss,,  
aallll  tthhee  cceennssuusseess  ooff  tthhee  ccoolloonniiaall  ppeerriioodd  wweerree  bbaasseedd  oonn  eessttiimmaatteess..  TThhee  cceennssuusseess  iinnddiiccaatteedd  tthhaatt  
NNiiggeerriiaa  hhaass  aa  ppooppuullaattiioonn  ooff  3300..4422  mmiilllliioonn  iinn  11995522//5533;;  5555..6666  mmiilllliioonn  iinn  11996633;;  7799..7766  mmiilllliioonn  iinn  
11997733;;  8888..9999  mmiilllliioonn  iinn  11999911  aanndd  114400..44  mmiilllliioonn  iinn  22000066  wwiitthh  aann  aannnnuuaall  ggrroowwtthh  rraattee  ooff  aabboouutt  
33..22  ppeerrcceenntt  aanndd  aa  sseexx  rraattiioo  ooff  110033..  TThhee  ccoouunnttrryy  iiss  mmaaddee  uupp  ooff  3366  ssttaatteess  aanndd  AAbbuujjaa,,  tthhee  FFeeddeerraall  
CCaappiittaall  TTeerrrriittoorryy..  TThheessee  aarree  ggrroouuppeedd  ggeeooppoolliittiiccaallllyy  iinnttoo  ssiixx  zzoonneess::  NNoorrtthh  CCeennttrraall,,  NNoorrtthh  EEaasstt,,  
NNoorrtthh  WWeesstt,,  SSoouutthh  EEaasstt,,  SSoouutthh  SSoouutthh,,  aanndd  SSoouutthh  WWeesstt..  TThheessee  zzoonneess  aarree  hhoowweevveerr,,  nnoott  cclloosseedd  
zzoonneess  aass  tthhee  ppooppuullaattiioonn  mmiiggrraatteess  iinn  aanndd  oouutt  ooff  oonnee  aannootthheerr..  TThhee  ssppaattiiaall  ddiissttrriibbuuttiioonn  ooff  tthhee  
ppooppuullaattiioonn  iiss  uunneevveenn,,  vvaasstt  aarreeaass  iinn  tthhee  cchhaadd  bbaassiinn,,  tthhee  mmiiddddllee  NNiiggeerr  vvaalllleeyy,,  tthhee  ggrraassss  ppllaaiinnss  
aammoonngg  ootthheerrss  aarree  ssppaarrsseellyy  ppooppuullaatteedd  wwhhiillee  tthhee  mmoosstt  ddeennsseellyy  ppooppuullaatteedd  aarreeaass  aarree  ffoouunndd  iinn  
mmoosstt  ooff  tthhee  ssoouutthh  eeaasstt,,  ssoouutthh  wweesstt  aanndd  ssoommee  ppoocckkeettss  iinn  tthhee  nnoorrtthh  ssuucchh  aass  KKaannoo  aanndd  eennvviirroonnss,,  
KKaattssiinnaa  aanndd  SSookkoottoo  ssttaatteess..  TThhee  aavveerraaggee  ppooppuullaattiioonn  ddeennssiittyy  ffoorr  tthhee  ccoouunnttrryy  iinn  22000066  wwaass  115500  
ppeerrssoonnss  ppeerr  ssqquuaarree  kkiilloommeetteerr..  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..  MMaajjoorriittyy  
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ooff  tthhee  ppooppuullaattiioonn  rreessiiddee  iinn  rruurraall  aarreeaass..  TThhee  11999911  cceennssuuss  rreevveeaalleedd  tthhaatt  oonnllyy  3366  ppeerrcceenntt  ooff  tthhee  
ppooppuullaattiioonn  wwaass  uurrbbaann,,  aanndd  tthhiiss  wwaass  ttoo  iinnccrreeaassee  ttoo  3399  ppeerrcceenntt  aanndd  4422  ppeerrcceenntt  iinn  22000000  aanndd  22001100  
rreessppeeccttiivveellyy..  PPrroojjeeccttiioonnss  sshhooww  tthhaatt  tthhee  uurrbbaann  ppooppuullaattiioonn  wwiillll  bbee  4466  ppeerrcceenntt  iinn  22002200  ((FFGGNN,,  
22000044))..    
  
11..44::  EEccoonnoommyy  
  
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..  TThhee  ppooppuullaattiioonn  lliivviinngg  bbeellooww  nnaattiioonnaall  
ppoovveerrttyy  lliinnee  iiss  5544..44  ppeerrcceenntt  ((UUNNFFPPAA,,  22001111))..      
  
TThhee  FFeeddeerraall  GGoovveerrnnmmeenntt  iinn  22000033  ccaammee  uupp  wwiitthh  aa  nneeww  eeccoonnoommiicc  rreeffoorrmm  aaggeennddaa--  NNaattiioonnaall  
EEccoonnoommiicc  EEmmppoowweerrmmeenntt  aanndd  DDeevveellooppmmeenntt  SSttrraatteeggyy  ((NNEEEEDDSS)),,  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  ggrreeww  ffrroomm  aallmmoosstt  zzeerroo  iinn  11999999  ttoo  nnoo  lleessss  tthhaann  UUSS  $$  22  
bbiilllliioonnss  iinn  22000033..  CCoonnsseeqquueennttllyy  tthhee  iinnccoommee  ggrreeww  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..    

GGeenneerraallllyy,,  tthhee  ppeerrffoorrmmaannccee  ooff  NNiiggeerriiaa’’ss  eeccoonnoommyy    aass  mmeeaassuurreedd  bbyy  tthhee  ggrroowwtthh  ooff  rreeaall  GGDDPP  
iimmpprroovveedd  ssiiggnniiffiiccaannttllyy  bbeettwweeeenn  11999999--22000088..  TThhee  rreeaall  GGDDPP  ggrreeww  aatt  aann  aannnnuuaall  aavveerraaggee  rraattee  ooff  
55..66  ppeerrcceenntt  aallmmoosstt  ttwwoo  ttiimmeess  tthhee  eessttiimmaatteedd  33..00  ppeerrcceenntt  ggrroowwtthh  rraattee  ooff  tthhee  ppooppuullaattiioonn  eennssuurreess  
aa  rreeaall  ppeerr  ccaappiittaa  oouuttppuutt  ggrroowwtthh  ooff  22..66  ppeerrcceenntt..  TThhee  nnoonn--ooiill  sseeccttoorr  wwhhiicchh  ggrreeww  aatt  aann  aannnnuuaall  
aavveerraaggee  rraattee  ooff  99..4488  ppeerrcceenntt  wwaass  mmaaiinnllyy  rreessppoonnssiibbllee  ffoorr  tthhee  oobbsseerrvveedd  iimmpprroovveedd  ppeerrffoorrmmaannccee  
ooff  tthhee  22000000ss..  TThhee  nnoonn--ooiill  sseeccttoorr  ggrroowwtthh  wwaass  aass  aa  ggrroowwtthh  iinn  tthhee  sseeccttoorrss  ooff  aaggrriiccuullttuurree  aanndd  
sseerrvviicceess..  AAllssoo,,  tthhee  ccoouunnttrryy’’ss  ppeerr  ccaappiittaa  GGDDPP  rroossee  ffrroomm  NN5566,,996688..00  iinn  22000000  ttoo  NN117700,,112222  iinn  
22000088  ((NNppllCC,,  22000099))..  
  
TThhee  rraattee  ooff  uunneemmppllooyymmeenntt  ddeecclliinneedd  ffrroomm  1133..11  ppeerrcceenntt  iinn  22000000  ttoo  1122..66  ppeerrcceenntt  iinn  22000022..  FFrroomm  
22000055  ttoo  ddaattee  hhoowweevveerr,,  tthhee  nnaattiioonnaall  uunneemmppllooyymmeenntt  rraattee  hhaass  bbeeeenn  iinnccrreeaassiinngg  ffrroomm  1111..99  ppeerrcceenntt  
iinn  22000099  ttoo  1122..33,,  1122..77,,  1144..99  aanndd  1199..77  ppeerrcceenntt  iinn  22000066,,  22000077,,  22000088  aanndd  22000099  rreessppeeccttiivveellyy..  IInn  
22001100,,  iitt  iinnccrreeaasseedd  ttoo  2211..11  ppeerrcceenntt  ((NNBBSS,,  22001100))..    
  
SSeelleecctteedd  HHuummaann  DDeevveellooppmmeenntt  iinnddiiccaattoorrss  iinn  NNiiggeerriiaa  bbaasseedd  oonn  UUNNDDPP  ((22001100)),,  sshhooww  tthhaatt  tthhee  
ccoouunnttrryy  rraannkkss  114422  wwiitthh  aa  HHuummaann  DDeevveellooppmmeenntt  IInnddeexx  ((HHDDII))  vvaalluuee  ooff  00..442233  aanndd  aa  lliiffee  
eexxppeeccttaannccyy  aatt  bbiirrtthh  ooff  4488..44  yyeeaarrss..  TThhee  mmeeaann  yyeeaarrss  ooff  sscchhoooolliinngg  wwaass  55..00  ccoommppaarreedd  wwiitthh  88..99  
eexxppeecctteedd  yyeeaarrss  ooff  sscchhoooolliinngg..  TThhee  nnoonn  iinnccoommee  HHDDII  vvaalluuee  ooff  00..443366..  
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TThheenn  NNiiggeerriiaa  ccaammee  uupp  wwiitthh  VViissiioonn2200::22002200,,  tthhee  eeccoonnoommiicc  ttrraannssffoorrmmaattiioonn  bblluueepprriinntt  wwhhiicchh  iiss  aa  
lloonngg  tteerrmm  ppllaann  ffoorr  ssttiimmuullaattiinngg  NNiiggeerriiaa’’ss  eeccoonnoommiicc  ggrroowwtthh..  IItt  aarrttiiccuullaatteess  NNiiggeerriiaa’’ss  eeccoonnoommiicc  
ggrroowwtthh  aanndd  ddeevveellooppmmeenntt  ssttrraatteeggiieess  ffoorr  tthhee  eelleevveenn--yyeeaarr  ppeerriioodd  ((22000099--22002200))..  TThhee  VViissiioonn  
ccaappttuurreess  tthhee  kkeeyy  pprriinncciipplleess  aanndd  tthhrruussttss  ooff  MMiilllleennnniiuumm  DDeevveellooppmmeenntt    GGooaallss  ((MMGGDDss)),,  NNEEEEDDSS  
aanndd  tthhee  SSeevveenn  PPooiinntt  AAggeennddaa  ssiittuuaattiinngg  bbootthh  wwiitthhiinn  aa  ssiinnggllee,,  lloonngg  tteerrmm  ssttrraatteeggiicc  ppllaannnniinngg  
ppeerrssppeeccttiivvee..  RReeccooggnniissiinngg  tthhee  llaarrggee  hhuummaann  aanndd  nnaattuurraall  eennddoowwmmeennttss  ooff  tthhee  nnaattiioonn,,  tthhee  
bblluueepprriinntt  eexxpprreesssseess  NNiiggeerriiaa’’ss  iinntteenndd  ttoo  iimmpprroovvee  tthhee  lliivviinngg  ssttaannddaarrdd  ooff  hheerr  cciittiizzeennss  aanndd  ppllaaccee  
tthhee  ccoouunnttrryy  aammoonngg  tthhee  ttoopp  2200  eeccoonnoommiieess  iinn  tthhee  wwoorrlldd  wwiitthh  aa  mmiinniimmuumm  GGDDPP  ooff  $$990000  bbiilllliioonn  
aanndd  aa  ppeerr  ccaappiittaa  iinnccoommee  ooff  nnoott  lleessss  tthhaann  $$44000000  ppeerr  aannnnuumm  ((NNppllCC,,  22000099))..  BByy  iimmpplliiccaattiioonn,,  
NNiiggeerriiaa’’ss  eeccoonnoommyy  mmuusstt  ggrrooww  aatt  aann  aavveerraaggee  ooff  1133..88  ppeerrcceenntt  dduurriinngg  tthhee  ttiimmee    ppeerriioodd,,  ddrriivveenn  
bbyy  tthhee  aaggrriiccuullttuurraall  aanndd  iinndduussttrriiaall  sseeccttoorrss  oovveerr  tthhee  mmeeddiiuumm  tteerrmm  wwhhiillee  aa  ttrraannssiittiioonn  ttoo  aa  sseerrvviiccee  
––bbaasseedd  eeccoonnoommyy  iiss  eennvviissaaggeedd  ffrroomm  22001188..  TThhee  vviissiioonn  rreepprreesseennttss  tthhee  ddeessiirree  ttoo  ttrraannssffoorrmm  
NNiiggeerriiaa  ssoocciiaallllyy,,  eeccoonnoommiiccaallllyy,,  iinnssttiittuuttiioonnaallllyy  aanndd  eennvviirroonnmmeennttaallllyy..  
  
22..00    PPoolliiccyy  EEnnvviirroonnmmeenntt  
  
22..11  NNaattiioonnaall  PPoolliiccyy  oonn  PPooppuullaattiioonn  
  
TThhee  FFeeddeerraall  GGoovveerrnnmmeenntt  ooff  NNiiggeerriiaa  aapppprroovveedd  tthhee  NNaattiioonnaall  PPoolliiccyy  oonn  PPooppuullaattiioonn  ((NNPPPP))  ffoorr  
DDeevveellooppmmeenntt,,  UUnniittyy,,  PPrrooggrreessss  aanndd  SSeellff  RReelliiaannccee  iinn  11998888,,  iinn  rreessppoonnssee  ttoo  tthhee  ppaatttteerrnn  ooff  
ppooppuullaattiioonn  ggrroowwtthh  aanndd  iittss  aaddvveerrssee  eeffffeecctt  oonn  nnaattiioonnaall  ddeevveellooppmmeenntt..  HHoowweevveerr,,  tthhee  NNPPPP  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..  IInn  aaddddiittiioonn,,  tthhee  
eemmeerrggeennccee  ooff  nneeww  iissssuueess  ssuucchh  aass  HHIIVV//AAIIDDSS,,  ppoovveerrttyy,,  ggeennddeerr  iinneeqquuaalliittyy  aammoonngg  ootthheerrss,,  hhaavvee  
nneecceessssiittaatteedd  aa  rreevviieeww  ooff  tthhee  11998888  NNPPPP..  TThhee  nneeww  NNaattiioonnaall  PPoolliiccyy  oonn  PPooppuullaattiioonn  FFoorr  
SSuussttaaiinnaabbllee  DDeevveellooppmmeenntt  wwaass  aapppprroovveedd  bbyy  tthhee  ggoovveerrnnmmeenntt  iinn  22000044  aanndd  llaauunncchheedd  iinn  FFeebbrruuaarryy  
22000055..    
TThhee  oovveerraallll  ggooaall  ooff  tthhee  NNaattiioonnaall  PPoolliiccyy  oonn  PPooppuullaattiioonn  FFoorr  SSuussttaaiinnaabbllee  DDeevveellooppmmeenntt  iiss  tthhee  
iimmpprroovveemmeenntt  ooff  tthhee  qquuaalliittyy  ooff  lliiffee  aanndd  tthhee  ssttaannddaarrddss  ooff  lliivviinngg  ooff  tthhee  ppeeooppllee  ooff  NNiiggeerriiaa  ((FFGGNN,,  
22000044))..  TThhee  ssppeecciiffiicc  ggooaallss  aarree::  

••  AAcchhiieevveemmeenntt  ooff  ssuussttaaiinneedd  eeccoonnoommiicc  ggrroowwtthh,,  ppoovveerrttyy  eerraaddiiccaattiioonn,,  pprrootteeccttiioonn  aanndd  
pprreesseerrvvaattiioonn  ooff  tthhee  eennvviirroonnmmeenntt  aanndd  pprroovviissiioonn  ooff  qquuaalliittyy  ssoocciiaall  sseerrvviicceess;;  

••  AAcchhiieevveemmeenntt  ooff  aa  bbaallaannccee  bbeettwweeeenn  tthhee  rraattee  ooff  ppooppuullaattiioonn  ggrroowwtthh,,  aavvaaiillaabbllee  rreessoouurrcceess,,  
aanndd  tthhee  ssoocciiaall  aanndd  eeccoonnoommiicc  ddeevveellooppmmeenntt  ooff  tthhee  ccoouunnttrryy;;  

••  PPrrooggrreessss  ttoowwaarrddss  aa  ccoommpplleettee  ddeemmooggrraapphhiicc  ttrraannssiittiioonn  ttoo  aa  rreeaassoonnaabbllee  ggrroowwtthh  iinn  bbiirrtthh  
rraatteess  aanndd  llooww  ddeeaatthh  rraatteess;;  

••  IImmpprroovveemmeenntt  iinn  tthhee  rreepprroodduuccttiivvee  hheeaalltthh  ooff  aallll  NNiiggeerriiaannss  aatt  eevveerryy  ssttaaggee  ooff  tthhee  lliiffee  
ccyyccllee;;  

••  AAcccceelleerraattiioonn  ooff  aa  ssttrroonngg  aanndd  iimmmmeeddiiaattee  rreessppoonnssee  ttoo  tthhee  HHIIVV//AAIIDDSS  aanndd  ootthheerr  rreellaatteedd  
iinnffeeccttiioouuss  ddiisseeaasseess;;  

••  PPrrooggrreessss  iinn  aacchhiieevviinngg  bbaallaanncceedd  aanndd  iinntteeggrraatteedd  uurrbbaann  aanndd  rruurraall  ddeevveellooppmmeenntt..  
  
TToo  gguuiiddee  ppoolliiccyy,,  pprrooggrraammmmee  ppllaannnniinngg  aanndd  iimmpplleemmeennttaattiioonn,,  tthhee  ffoolllloowwiinngg  ttaarrggeettss  wweerree  
sseett::  
  

••  RReedduuccee  tthhee  nnaattiioonnaall  ppooppuullaattiioonn  ggrroowwtthh  rraattee  ttoo  22ppeerrcceenntt  oorr  lloowweerr  bbyy  22001155;;  
••  RReedduuccee  tthhee  ttoottaall  ffeerrttiilliittyy  rraattee  bbyy  aatt  lleeaasstt  00..66  cchhiillddrreenn  eevveerryy  ffiivvee  yyeeaarrss  bbyy  eennccoouurraaggiinngg  

cchhiilldd  ssppaacciinngg  tthhrroouugghh  tthhee  uussee  ooff  ffaammiillyy  ppllaannnniinngg;;  
••  IInnccrreeaassee  tthhee  ccoonnttrraacceeppttiivvee  pprreevvaalleennccee  rraattee  ffoorr  mmooddeerrnn  mmeetthhooddss  bbyy  aatt  lleeaasstt  ttwwoo  

ppeerrcceennttaaggee  ppooiinnttss  ppeerr  yyeeaarr  tthhrroouugghh  tthhee  uussee  ooff  ffaammiillyy  ppllaannnniinngg;;  
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••  RReedduuccee  tthhee  iinnffaanntt  mmoorrttaalliittyy  rraattee  ttoo  3355  ppeerr  11,,000000  lliivvee  bbiirrtthhss  bbyy  22001155;;  
••  RReedduuccee  tthhee  cchhiilldd  mmoorrttaalliittyy  rraattee  ttoo  4455  ppeerr  11,,000000  lliivvee  bbiirrtthhss  bbyy  22001100;;  
••  RReedduuccee  tthhee  mmaatteerrnnaall  mmoorrttaalliittyy  rraattiioo  ttoo  112255  ppeerr  110000,,000000  lliivvee  bbiirrtthhss  bbyy  22001100  aanndd  ttoo  7755  bbyy  

22001155;;  
••  AAcchhiieevvee  ssuussttaaiinnaabbllee  uunniivveerrssaall  bbaassiicc  eedduuccaattiioonn  aass  ssoooonn  aass  ppoossssiibbllee  bbeeffoorree  22001155;;  
••  EElliimmiinnaattee  tthhee  ggaapp  bbeettwweeeenn  mmaalleess  aanndd  ffeemmaalleess  iinn  sscchhooooll  eennrroollmmeenntt  aatt  aallll  lleevveellss  aanndd  iinn  

vvooccaattiioonnaall  aanndd  tteecchhnniiccaall  eedduuccaattiioonn  bbyy  22001155;;  
••  EElliimmiinnaattee  iilllliitteerraaccyy  bbyy  22002200;;  aanndd  
••  AAcchhiieevvee  aatt  lleeaasstt  aa  2255  ppeerrcceenntt  rreedduuccttiioonn  iinn  HHIIVV//AAIIDDSS  aadduulltt  pprreevvaalleennccee  eevveerryy  ffiivvee  yyeeaarrss..  

  
IInn  rreeaalliizzaattiioonn  ooff  tthhee  ffaacctt  tthhaatt  tthhee  iimmpplleemmeennttaattiioonn  ooff  tthhee  NNPPPP  iiss  aa  ccoommpplleexx  aanndd  mmuullttii--sseeccttoorraall  
aaccttiivviittyy,,  tthhee  iinnssttiittuuttiioonnaall  ffrraammeewwoorrkk  ffoorr  iittss  iimmpplleemmeennttaattiioonn  ssaaddddlleedd  tthhee  ttaasskk  ooff  
iimmpplleemmeennttaattiioonn  oonn  aallll  ttiieerrss  aanndd  rreelleevvaanntt  aaggeenncciieess  ooff  ggoovveerrnnmmeenntt,,  tthhee  pprriivvaattee  sseeccttoorr,,  nnoonn--
ggoovveerrnnmmeennttaall  oorrggaanniizzaattiioonnss  aanndd  ccoommmmuunniittiieess..  
  

  
  

22..22  OOtthheerr  PPoolliicciieess  
  
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))..    
  
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..  
  
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..  NNaattiioonnaall  PPoolliiccyy  oonn  FFoooodd  aanndd  NNuuttrriittiioonn  ((22000000))  aanndd  tthhee  NNaattiioonnaall  PPoolliiccyy  
oonn  WWoommeenn  ((11999955))  llaatteerr  ddeevveellooppeedd  iinnttoo  tthhee  NNaattiioonnaall  GGeennddeerr  PPoolliiccyy  ((22000044)),,  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  SSttrraatteeggiieess  ssuucchh  aass  tthhee  NNaattiioonnaall  PPoovveerrttyy  EErraaddiiccaattiioonn  
PPrrooggrraammmmee  ((NNAAPPEEPP))..  IInn  ppllaannnniinngg  ffoorr  tthhee  pprroovviissiioonn  ooff  ssoocciiaall  aammeenniittiieess  ppooppuullaattiioonn  aanndd  
eennvviirroonnmmeennttaall  ffaaccttoorrss  aarree  ttaakkeenn  iinnttoo  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  eennvviirroonnmmeennttaall  iissssuueess  iinn  nnaattiioonnaall  aanndd  
sseeccttoorraall  ppllaannss..  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..    
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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..    
  
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  
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..    
  
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  
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..  
  
OOnn  eedduuccaattiioonn,,  NNiiggeerriiaa  iiss  aa  ssiiggnnaattoorryy  ttoo  mmaannyy  ccoonnvveennttiioonnss  oonn  eedduuccaattiioonn..  TThheessee  iinncclluuddee  tthhee  
11999900  WWoorrlldd  CCoonnffeerreennccee  oonn  EEdduuccaattiioonn  ffoorr  AAllll  ((EEFFAA))  iinn  JJoommttiieenn,,  tthhee  OOuuaaggaaddoouuggoouu  ((11999922))  
‘‘DDeeccllaarraattiioonn  oonn  tthhee  EEdduuccaattiioonn  ooff  WWoommeenn  aanndd  GGiirrllss’’,,  tthhee  DDaakkaarr  ((22000022))  FFrraammeewwoorrkk  ffoorr  AAccttiioonn  
wwhhiicchh  ddeeccllaarreedd  tthhee  bbaassiicc  lleeaarrnniinngg  nneeeeddss  ooff  aallll--  ‘‘EEdduuccaattiioonn  ffoorr  AAllll  ((EEFFAA))..  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..    
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IInn  tthhee  hheeaalltthh  sseeccttoorr,,  ssoommee  ooff  tthhee  pprrooggrraammmmeess  iinncclluuddee  tthhee  PPrriimmaarryy  HHeeaalltthh  CCaarree  SScchheemmee;;  
NNaattiioonnaall  PPrrooggrraammmmee  oonn  IImmmmuunniizzaattiioonn,,  nnuuttrriittiioonn  aanndd  HHIIVV//AAIIDDSS;;  tthhee  NNaattiioonnaall  HHeeaalltthh  
IInnssuurraannccee  SScchheemmee;;  tthhee  NNaattiioonnaall  HHeeaalltthh  PPoolliiccyy  ((11999966));;  HHIIVV//AAIIDDSS  PPoolliiccyy  ((22000011));;  AAddoolleesscceenntt’’  
RReepprroodduuccttiivvee  HHeeaalltthh  PPoolliiccyy  ((22000011));;  RRoollll  bbaacckk  MMaallaarriiaa;;  tthhee  IInntteeggrraatteedd  MMaannaaggeemmeenntt  ooff  
CChhiillddhhoooodd  IIllllnneessss  ((IIMMCCII--11999966--22000066));;  tthhee  IInntteeggrraatteedd  CChhiilldd  SSuurrvviivvaall  aanndd  DDeevveellooppmmeenntt  
SSttrraatteeggiicc  FFrraammeewwoorrkk  aanndd  PPllaattffoorrmm  ooff  AAccttiioonn  ((22000055--22000099))..  TToo  ttaacckkllee  HHIIVV//AAIIDDSS,,  vvaarriioouuss  
ccoonnttrrooll  pprrooggrraammmmeess  aatt  tthhee  NNaattiioonnaall,,  SSttaattee  aanndd  LLooccaall  GGoovveerrnnmmeenntt  lleevveellss  hhaavvee  bbeeeenn  iinniittiiaatteedd  
nnaammeellyy  NNaattiioonnaall  AAggeennccyy  ffoorr  tthhee  CCoonnttrrooll  ooff  AAIIDDSS,,  ((NNAACCAA)),,  SSttaattee  AAggeennccyy  ffoorr  tthhee  CCoonnttrrooll  ooff  
AAIIDDSS  ((SSAACCAA))  aanndd  LLooccaall  ((GGoovveerrnnmmeenntt))  AAggeennccyy  ffoorr  tthhee  CCoonnttrrooll  ooff  AAIIDDSS  ((LLAACCAA))  
rreessppeeccttiivveellyy..  TToo  eerraaddiiccaattee  ffaakkee  ddrruuggss  aanndd  aadduulltteerraatteedd  ffoooodd  mmaatteerriiaallss,,  tthhee  NNaattiioonnaall  AAggeennccyy  ffoorr  
FFoooodd  aanndd  DDrruugg  AAddmmiinniissttrraattiioonn  aanndd  ccoonnttrrooll  ((NNAAFFDDAACC))  wwaass  eessttaabblliisshheedd..  
  
22..33  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..  TThhee  pprrooggrraammmmeess  ttoo  aaddddrreessss  
ppoovveerrttyy  iinncclluuddee  NNaattiioonnaall  PPoovveerrttyy  EErraaddiiccaattiioonn  PPrrooggrraammmmee  ((NNAAPPEEPP))  iinncclluuddiinngg  tthhee  YYoouutthh  
EEmmppoowweerrmmeenntt  SScchheemmee  ((YYEESS))  aanndd  RRuurraall  IInnffrraassttrruuccttuurreess  DDeevveellooppmmeenntt  SScchheemmee  ((RRIIDDSS)),,  tthhee  
SSoocciiaall  WWeellffaarree  SSeerrvviicceess  SScchheemmee  ((SSOOWWEESSSS)),,  NNaattiioonnaall  DDiirreeccttoorraattee  ooff  EEmmppllooyymmeenntt  ((NNDDEE)),,  
OOtthheerr  mmaajjoorr  ggoovveerrnnmmeenntt  iinniittiiaattiivveess  iinncclluuddee  UUrrbbaann  MMaassss  TTrraannssiitt  PPrrooggrraammmmee,,  
CCoommmmuunniittyy//PPeeooppllee’’ss  BBaannkkss,,  ddeevveellooppmmeenntt  ooff  SSmmaallll  aanndd  MMeeddiiuumm  SSccaallee  EEnntteerrpprriisseess,,  tthhee  
NNaattiioonnaall  EEccoonnoommiicc  EEmmppoowweerrmmeenntt  aanndd  DDeevveellooppmmeenntt  SSttrraatteeggyy  ((NNEEEEDDSS))  aanndd  VViissiioonn  2200::22002200  
wwhhiicchh  ccaappttuurreess  tthhee  kkeeyy  pprriinncciipplleess  aanndd  tthhrruussttss  ooff  NNEEEEDDSS  aanndd  tthhee  SSeevveenn  PPooiinntt  AAggeennddaa..  
  
22..44  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..66ppeerrcceenntt  iinn  22000000  ttoo  1122..66  ppeerrcceenntt  iinn  22000077  aanndd  ttoo  99..99ppeerrcceenntt  iinn  22000099..  TThhee  
ffoorreessttss  pprroovviiddee  eemmppllooyymmeenntt  ffoorr  mmoorree  tthhaann  ttwwoo  mmiilllliioonn  ppeeooppllee  eessppeecciiaallllyy  iinn  ffuueellwwoooodd  
hhaarrvveessttiinngg  aanndd  ppoolleess..GGaass  ffllaarriinngg  aallssoo  ccoonnssttiittuutteess  eennvviirroonnmmeennttaall  mmeennaaccee  iinn  tthhee  ooiill  pprroodduucciinngg  
aarreeaass  wwiitthh  tthhee  pprrooppoorrttiioonn  ooff  ggaass  ffllaarree  ffaalllliinngg  ffrroomm  5533ppeerrcceenntt  iinn  22000000  ttoo  3344  ppeerrcceenntt  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  
ppeerrcceenntt  iinn  22000000  ttoo  4499..11  ppeerrcceenntt  iinn  22000077..  TThhee  pprrooppoorrttiioonn  iinnccrreeaasseedd  ttoo  5555..88  ppeerrcceenntt  aanndd  5588..99  
ppeerrcceenntt  iinn  22000088  aanndd  22000099  rreessppeeccttiivveellyy..  IItt  iiss  ttaarrggeetteedd  tthhaatt  bbyy  22001155,,  tthhee  pprrooppoorrttiioonn  sshhoouulldd  
iinnccrreeaassee  ttoo  7777  ppeerrcceenntt..  AAllssoo,,  tthhee  pprrooppoorrttiioonn  ooff  ppooppuullaattiioonn  uussiinngg  aann  iimmpprroovveedd  ssaanniittaattiioonn  
ffaacciilliittyy  iinnccrreeaasseedd  ffrroomm  3333  ppeerrcceenntt  iinn  22000066  ttoo  4422..99  ppeerrcceenntt  aanndd  5533..88  ppeerrcceenntt  iinn  22000077  aanndd  22000088  
rreessppeeccttiivveellyy..  IItt  tthheenn  ddeecclliinneedd  ttoo  5511..66  ppeerrcceenntt  iinn  22000099..  IItt  iiss  ttaarrggeetteedd  tthhaatt  bbyy  22001155,,  tthhee  
pprrooppoorrttiioonn  ooff  ppooppuullaattiioonn  uussiinngg  aann  iimmpprroovveedd  ssaanniittaattiioonn  ffaacciilliittyy  sshhoouulldd  bbee  7700  ppeerrcceenntt  ((FFGGNN,,  
22001100))..  

  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  
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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..    
  
22..55  PPooppuullaattiioonn  SSiittuuaattiioonn  
  
22..55..11  PPooppuullaattiioonn  SSiizzee  aanndd  GGrroowwtthh  
  NNiiggeerriiaa,,  tthhee  mmoosstt  ppooppuulloouuss  ccoouunnttrryy  iinn  AAffrriiccaa    aanndd  oonnee  ooff  tthhee  tteenn  mmoosstt  ppooppuulloouuss  ccoouunnttrriieess  iinn  
tthhee  wwoorrlldd  hhaass  eexxppeerriieennccee  rraappiidd  ppooppuullaattiioonn  ggrroowwtthh  oovveerr  tthhee  yyeeaarrss..  TThhee  ppoosstt  ccoolloonniiaall  cceennssuusseess  
iinnddiiccaattee  tthhaatt  tthhee  ppooppuullaattiioonn  hhaass  bbeeeenn  iinnccrreeaassiinngg  ffrroomm  5555..6666  iinn  11996633  ttoo  7799..7766  iinn  11997733,,  8888..9999  iinn  
11999911  aanndd  110044..4433  iinn  22000066..  TThhee  ppooppuullaattiioonn  ggrroowwtthh  rraattee  oovveerr  tthhee  yyeeaarrss  hhaavvee  nnoott  bbeeeenn  ssttaabbllee,,  
vvaarryyiinngg  ffrroomm  66..0044  ppeerrcceenntt  iinn  11996633  ttoo  44..8822  ppeerrcceenntt  iinn  11997733,,  ffuurrtthheerr  ddeecclliinniinngg  ttoo  22..8822  ppeerrcceenntt  
iinn  11999911  aanndd  tthheenn  rriissiinngg  ttoo  33..1188  ppeerrcceenntt  iinn  22000066..  TThhiiss  ggrroowwtthh  rraattee  rraaiisseess  ccoonncceerrnn  oonn  tthhee  
ppoossssiibbiilliittyy  ooff  aacchhiieevviinngg  tthhee  ttaarrggeett  22  ppeerrcceenntt  oorr  lloowweerr  bbyy  22001155..  
  
22..55..22  FFeerrttiilliittyy  RRaattee    
  
TThhee  22000088  TToottaall  FFeerrttiilliittyy  RRaattee  ((TTFFRR))  ffoorr  NNiiggeerriiaa  iiss  55..77  bbiirrtthhss  ppeerr  wwoommaann,,  iinnddiiccaattiinngg  nnoo  
cchhaannggee  ffrroomm  tthhee  22000033  NNDDHHSS  ffiigguurree  ooff  55..77..  TThheessee  ffiigguurreess  aarree  sslliigghhttllyy  hhiigghheerr  tthhaann  tthhee  11999999  
TTFFRR  ooff  55..22,,  bbuutt  tthheeyy  aarree  lloowweerr  tthhaann  tthhee  TTFFRR  ooff  66..00  iinn  11999900  ((NNPPCC  aanndd  IICCFF  MMaaccrroo,,  22000099))..  
  
TThhee  22000088  NNDDHHSS  ddaattaa  sshhooww  vvaarriiaattiioonnss  iinn  TTFFRR  bbyy  aarreeaa  ooff  rreessiiddeennccee,,  zzoonnee,,  eedduuccaattiioonn  aanndd  
wweeaalltthh  qquuiinnttiillee..  RRuurraall  aarreeaass  hhaavvee  aa  hhiigghheerr  TTFFRR  ooff  66..33  ccoommppaarreedd  wwiitthh  44..77  ffoorr  uurrbbaann  aarreeaass  
((FFiigguurree  11))..  
  
  

  
FFiigg..11::  TToottaall  FFeerrttiilliittyy  RRaattee  bbyy  PPllaaccee  ooff  RReessiiddeennccee,,  22000088  
  
  
  SSiimmiillaarrllyy,,  tthhee  mmoorree  uurrbbaanniizzeedd  zzoonneess  ––  SSoouutthh  eeaasstt,,  ssoouutthh  ssoouutthh  aanndd  ssoouutthh  wweesstt  hhaavvee  lloowweerr  
TTFFRRss  ooff  44..88,,  44..77  aanndd  44..55  rreessppeeccttiivveellyy  ccoommppaarreedd  wwiitthh  tthhee  lleessss  uurrbbaanniizzeedd  zzoonneess  ––  NNoorrtthh  wweesstt  
((77..33)),,  nnoorrtthh  eeaasstt  ((77..22))  aanndd  nnoorrtthh  cceennttrraall  ((55..44))  ((FFiigguurree  22))..  
  

4.7 

6.3 

Urban 

Rural 
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FFiigg..  22::  TToottaall  FFeerrttiilliittyy  RRaattee  BByy  RReeggiioonn,,  22000088    
  
  
  
TThhee  TTFFRR  aallssoo  ddeecceeaasseess  wwiitthh  iinnccrreeaassiinngg  lleevveell  ooff  eedduuccaattiioonn  ffrroomm  77..33  bbiirrtthhss  ppeerr  wwoommaann  ffoorr  
wwoommeenn  wwiitthh  nnoo  eedduuccaattiioonn  ttoo  22..99  ffoorr  wwoommeenn  wwiitthh  mmoorree  tthhaann  sseeccoonnddaarryy  eedduuccaattiioonn..  OOnn  tthhee  
bbaassiiss  ooff  wweeaalltthh,,  wwoommeenn  iinn  tthhee  hhiigghheesstt  wweeaalltthh  qquuiinnttiillee  hhaavvee  aa  TTFFRR  ooff  44..00  ccoommppaarreedd  wwiitthh  77..11  
ffoorr  wwoommeenn  iinn  tthhee  lloowweesstt  qquuiinnttiillee..  
  
TThhee  22000088  NNDDHHSS  aallssoo  rreevveeaalleedd  tthhaatt  44  ppeerrcceenntt  ooff  bbiirrtthhss  aarree  uunnwwaanntteedd,,  wwhhiillee  77  ppeerrcceenntt  aarree  
mmiissttiimmeedd..  IIff  tthhee  uunnwwaanntteedd  bbiirrtthhss  wweerree  pprreevveenntteedd,,  wwoommeenn  wwoouulldd  hhaavvee  aann  aavveerraaggee  ooff  55..33  
cchhiillddrreenn  ccoommppaarreedd  wwiitthh  tthhee  55..77  rreeccoorrddeedd..    
  
GGeenneerraallllyy,,  tthhee  ddaattaa  tthhuuss  iimmppllyy  tthhaatt  ffoorr  ffeerrttiilliittyy  ttoo  ddeecclliinnee,,  tthhee  ccoonnddiittiioonnss  iinn  rruurraall  aarreeaass  
pprroommoottiinngg  hhiigghh  ffeerrttiilliittyy  mmuusstt  bbee  aaddddrreesssseedd..  SSiimmiillaarrllyy,,  tthhee  eedduuccaattiioonn  ooff  wwoommeenn  bbeeyyoonndd  
sseeccoonnddaarryy  sscchhooooll  lleevveell  sshhoouulldd  bbee  eennccoouurraaggeedd  aanndd  eeffffoorrttss  aatt  rreedduuccttiioonn  ooff  ppoovveerrttyy  lleevveell  sshhoouulldd    
bbee  iinntteennssiiffiieedd  bbyy  aallll  ssttaakkeehhoollddeerrss..  
  
  22..55..33  FFaammiillyy  PPllaannnniinngg  
  
FFaammiillyy  ppllaannnniinngg  rreeffeerrss  ttoo  aa  ccoonnsscciioouuss  eeffffoorrtt  bbyy  aa  ccoouuppllee  ttoo  lliimmiitt  oorr  ssppaaccee  tthhee  nnuummbbeerr  ooff  
cchhiillddrreenn  tthheeyy  wwaanntt  ttoo  hhaavvee  tthhrroouugghh  tthhee  uussee  ooff  ccoonnttrraacceeppttiivvee  mmeetthhooddss  ((NNPPCC  aanndd  IICCFF  MMaaccrroo,,  
22000099))..  
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  
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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  ((CCBBMMCC))  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..  
  
TThheerree  iiss  aa  ggeenneerraall  wwiiddeesspprreeaadd  kknnoowwlleeddggee  ooff  ccoonnttrraacceeppttiivvee  mmeetthhooddss  iinn  NNiiggeerriiaa..  TThhee  
kknnoowwlleeddggee  iiss  hhiigghheerr  ((9900  ppeerrcceenntt))  ffoorr  mmeenn  tthhaann  wwoommeenn  ((7722  ppeerrcceenntt))  ((FFiigguurree  33))..  
  

  
FFiigg..33::  KKnnoowwlleeddggee  ooff  CCoonnttrraacceeppttiivvee  MMeetthhooddss  bbyy  SSeexx  
  
UUnnffoorrttuunnaatteellyy,,  tthhee  kknnoowwlleeddggee  ooff  mmeetthhooddss  ooff  ccoonnttrraacceeppttiivveess  iiss  nnoott  mmaattcchh  bbyy  tthhee  uussee..  OOnnllyy  
2288..66  
ppeerrcceenntt  ooff  wwoommeenn  rreeppoorrtteedd  eevveerr  uussiinngg  aa  mmeetthhoodd  ooff  ccoonnttrraacceeppttiioonn..  TThhee  mmaallee  ccoonnddoomm  iiss  tthhee  
mmoosstt  ccoommmmoonnllyy  uusseedd  mmooddeerrnn  mmeetthhoodd  ((1122  ppeerrcceenntt)),,  ffoolllloowweedd  bbyy  tthhee  ppiillll  ((66  ppeerrcceenntt))  aanndd  tthhee  
iinnjjeeccttaabblleess  ((55ppeerrcceenntt))..  AAmmoonngg  mmaalleess,,  4400..22  ppeerrcceenntt  rreeppoorrtteedd  eevveerr  uussiinngg  aa  mmeetthhoodd..  TThhee  mmaallee  
ccoonnddoomm  iiss  tthhee  mmoosstt  wwiiddeellyy  uusseedd  ((3333ppeerrcceenntt))  mmooddeerrnn  mmeetthhoodd  wwhhiillee  tthhee  mmaallee  sstteerriilliizzaattiioonn  iiss  
tthhee  lleeaasstt  uusseedd  ((˂˂  11ppeerrcceenntt))..  
  
TThhee  llaacckk  ooff  uussee  ooff  ccoonnttrraacceeppttiioonn  iimmpplliieess  ssuussttaaiinniinngg  tthhee  ccuurrrreenntt  rreellaattiivveellyy  hhiigghh  ffeerrttiilliittyy  lleevveellss..  
  
  
22..55..44  CChhiilldd  MMoorrttaalliittyy        
  
NNiiggeerriiaa  hhaass  mmaaddee  sseevveerraall  ppoolliicciieess  tthhaatt  wwiillll  ppoossiittiivveellyy  aaffffeecctt  tthhee  hheeaalltthh  ooff  tthhee  ppooppuullaattiioonn  eevveenn  
bbeeffoorree  mmaakkiinngg  aa  ccoommmmiittmmeenntt  ttoo  tthhee  aacchhiieevveemmeenntt  ooff  tthhee  MMDDGGss  
  
  
TThheessee  ppoolliicciieess  nnoottwwiitthhssttaannddiinngg,,  eemmeerrggiinngg  ttrreenndd  iinn  UUnnddeerr--ffiivvee  MMoorrttaalliittyy  ((UU55MM))  iiss  ooff  ggrraavvee  
ccoonncceerrnn  aass  iinnddiiccaatteedd  iinn  TTaabbllee  11..  
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TTaabbllee  11::  IInnddiiccaattoorrss  ooff  UUnnddeerr  FFiivvee  MMoorrttaalliittyy  RRaattee  ((11999900--22000099))  
  

IInnddiiccaattoorr  11999900          22000000              22000011                22000022              22000033          22000044    22000055        22000066      22000077    22000088    22000099    22           
UUnnddeerr--  ffiivvee  mmoorrttaalliittyy  
rraattee  ((ppeerr  11,,000000  lliivvee  
bbiirrtthhss))  

119911            118833..7755        118833..7755          118833..7755            220011              220011      220011            220011            113388      115577          NNAA          N               

IInnffaanntt  mmoorrttaalliittyy  rraattee  ((ppeerr  
11,,000000  lliivvee  bbiirrtthhss))  

9911                8811..3388              8811..3388              8811..3388                110000            110000      110000          110000            8866            7755              NNAA                          

PPeerrcceennttaaggee  ooff  oonnee--yyeeaarr  
oollddss  ffuullllyy  iimmmmuunniizzeedd  
aaggaaiinnsstt  mmeeaasslleess..  

4466                  3322..88                  4411..11                6611..88                    3311..44            5500        6600                6600              6600            4411..44        7744..33                          

  
TThhee  ddaattaa  oonn  uunnddeerr--ffiivvee  mmoorrttaalliittyy  sshhoowwss  tthhaatt  tthhee  ffiigguurree  hhaass  iinnccrreeaasseedd  ffrroomm  113388  ttoo  115577  ppeerr  
11,,000000  lliivvee  bbiirrtthhss..  WWiitthh  oonnllyy  ffoouurr  yyeeaarrss  lleefftt,,  tthhee  ttaarrggeett  ooff  rreedduucciinngg  uunnddeerr  ffiivvee  mmoorrttaalliittyy  ttoo  tthhee  
ttaarrggeett  ooff  6633..77  bbyy  22001155  mmaayy  bbee  aa  mmiirraaggee..    
  
TThhee  iinnffaanntt  mmoorrttaalliittyy  rraattee  aaccttuuaallllyy  rroossee  ffrroomm  aabboouutt  8800  ppeerr  11000000  lliivvee  bbiirrtthhss  iinn  yyeeaarr  22000000  ttoo  8866  
ppeerr    22000000  lliivvee  bbiirrtthhss  iinn  22000077,,  aanndd  ddeecclliinneedd  ttoo  7755  ppeerr  11000000  lliivvee  bbiirrtthhss  iinn  22000088..  TThhiiss  aaggaaiinn  ggiivveess  
rroooomm  ffoorr  ccoonncceerrnn  oonn  tthhee  ppoossssiibbiilliittyy  ooff  aacchhiieevviinngg  tthhee  ttaarrggeett  ooff  3300..33  ppeerr  11000000  lliivvee  bbiirrtthhss  bbyy  
22001155  ((FFGGNN,,  22001100))  
  
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  ppeerrcceenntt  ooff  cchhiillddrreenn  aaggee  1122--2233  mmoonntthhss  ddiidd  nnoott  rreecceeiivvee  vvaacccciinnaattiioonn..  TThhee  ffiigguurree      rroossee  
ttoo  7744..33ppeerrcceenntt  iinn  22000099  tthhuuss,,  ggiivviinngg  ssttrroonngg  iinnddiiccaattiioonn  tthhaatt  tthhee  ttaarrggeett  ooff  110000  ppeerrcceenntt  ccoovveerraaggee  
bbyy  22001155  mmaayy  bbee  ppoossssiibbllee..  TThhee  ssuucccceessss  ooff  vvaacccciinnaattiioonn  iiss  aattttrriibbuuttaabbllee  ttoo  tthhee  nnaattiioonnaall  
pprrooggrraammmmee  oonn  iimmmmuunniizzaattiioonn,,  wwhhiicchh  llaayyss  oouutt  ppllaann  ooff  aaccttiioonn  ffoorr  aacchhiieevviinngg  ttoottaall  ccoovveerraaggee..    
  
TThhee  mmaajjoorr  cchhaalllleennggeess  iinn  rreevveerrssiinngg  tthhee  ttrreenndd  wwhhiicchh  aarree  lliikkeellyy  ttoo  aaffffeecctt  tthhee  aacchhiieevveemmeenntt  ooff  tthhee  
ttaarrggeett  bbyy  22001155  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..  
  
22..55..55  MMaatteerrnnaall  MMoorrttaalliittyy  aanndd  SSaaffee  MMootthheerrhhoooodd                        
  
GGooaall  55  ooff  tthhee  MMiilllleennnniiuumm  DDeevveellooppmmeenntt  iiss  ttoo  ‘‘iimmpprroovvee  mmaatteerrnnaall  hheeaalltthh’’,,  wwiitthh  aa  ttaarrggeett  ooff  
rreedduucciinngg  bbyy  tthhrreeee  qquuaarrtteerrss,,  bbeettwweeeenn  11999900  aanndd  22001155  tthhee  mmaatteerrnnaall  mmoorrttaalliittyy  rraattiioo..  TThhee  NNPPPP  
aallssoo  ttaarrggeettss  rreedduucciinngg    tthhee  mmaatteerrnnaall  mmoorrttaalliittyy  rraattiioo  ttoo  112255  ppeerr  110000,,000000  lliivvee  bbiirrtthhss  bbyy  22001100  aanndd  
ttoo  7755  bbyy  22001155..    
  
AAvvaaiillaabbllee  ddaattaa  sshhoowwss  tthhaatt  MMaatteerrnnaall  MMoorrttaalliittyy  RRaattee  ((MMMMRR))  iinn  tthhee  llaattee  11999900ss  wwaass  11,,000000  ppeerr  
110000,,000000  lliivvee  bbiirrtthhss..  TThhiiss  ddrrooppppeedd  ttoo  770044  ppeerr  110000,,000000  lliivvee  bbiirrtthhss  bbeettwweeeenn  22000000  ttoo  22000022..  IItt  
iinnccrreeaasseedd  aaggaaiinn  ttoo  880000  ppeerr  110000,,000000  lliivvee  bbiirrtthhss  ffoorr  tthhee  yyeeaarrss  22000033  ttoo  22000077,,  bbeeffoorree  ddeecclliinniinngg  ttoo  
554455  iinn  22000088..    
  
TThhee  hheeaalltthh  ccaarree  rreecceeiivveedd  bbyy  pprreeggnnaanntt  wwoommeenn  dduurriinngg  pprreeggnnaannccyy,,  aatt  ddeelliivveerryy  aanndd  aafftteerr  ddeelliivveerryy  
iiss  iimmppoorrttaanntt  ffoorr  tthhee  mmootthheerr  aanndd  cchhiilldd’’ss  ssuurrvviivvaall..  TThhee  ccaarree  rreecceeiivveedd  bbyy  aa  mmootthheerr  dduurriinngg  
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pprreeggnnaannccyy  aanndd  aatt  ddeelliivveerryy  iinnddiiccaatteess  tthhee  ssttaattuuss  ooff  mmaatteerrnnaall  aanndd  cchhiilldd  hheeaalltthh  iinn  aa  ssoocciieettyy..  AAnnttee  
nnaattaall  ccaarree  ((AANNCC))  iiss  aaiimmeedd  aatt  eennssuurriinngg  tthhaatt  bbootthh  tthhee  mmootthheerr  aanndd  bbaabbyy  hhaavvee  tthhee  bbeesstt  ppoossssiibbllee  
hheeaalltthh  oouuttccoommeess..  
  
TThhee  pprrooppoorrttiioonn  ooff  NNiiggeerriiaann  wwoommeenn  wwiitthh  lliivvee  bbiirrtthh  iinn  tthhee  ffiivvee  yyeeaarrss  pprreecceeddiinngg  tthhee  22000033  aanndd  
22000088  NNDDHHSS  ssuurrvveeyyss  wwhhoo  ddiidd  nnoott  rreecceeiivvee  aanntteennaattaall  ccaarree  aatt  aallll  ddeeccrreeaasseedd  oonnllyy  sslliigghhttllyy  ffrroomm  
3366..99  ppeerrcceenntt  iinn  22000033  ttoo  3366..33  ppeerrcceenntt  iinn  22000088..  IInn  ffaacctt,,  tthheerree  iiss  aa  sslliigghhtt  ddeecclliinnee  iinn  tthhee  pprrooppoorrttiioonn  
ooff  pprreeggnnaanntt  wwoommeenn  wwhhoo  rreecceeiivvee  aanntteennaattaall  ccaarree  ffrroomm  pprrooffeessssiioonnaall  mmeeddiiccaall  wwoorrkkeerrss  ffrroomm  6600..11  
ppeerrcceenntt  iinn  22000033  ttoo  6600  ppeerrcceenntt  iinn  22000088..  HHoowweevveerr  tthheerree  iiss  llaarrggeellyy  zzoonnaall  ddiissppaarriittyy  iinn  tthhee  
pprrooppoorrttiioonn  ooff  wwoommeenn  wwhhoo  ddiidd  nnoott  rreecceeiivvee  aanntteennaattaall  ccaarree  ((FFiigguurree  44))..    
  

  
FFiigg..44::  PPrrooppoorrttiioonn  ooff  WWoommeenn  wwhhoo  DDiidd  NNoott  RReecceeiivveedd  AAnntteennaattaall  CCaarree  bbyy  ZZoonnee..  
  
  
TThhee  zzoonneess  wwiitthh  tthhee  hhiigghheesstt  pprrooppoorrttiioonn  aarree  tthhee  nnoorrtthh  wweesstt  ((5599..00  ppeerrcceenntt  iinn  22000033  aanndd  6677..11  
ppeerrcceenntt  iinn  22000088)),,  wwhhiillee  tthhee  SSoouutthh  EEaasstt  aanndd  SSoouutthh  wweesstt  hhaavvee  tthhee  lloowweesstt  ppeerrcceennttaaggeess  ooff  00..88  aanndd  
22..33  iinn  22000033  aanndd  77..44  aanndd  55..77  iinn  22000088  rreessppeeccttiivveellyy..    
  
AAllssoo,,  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..  TThheerree  iiss  aa  sslliigghhtt  ddeeccrreeaassee  iinn  tthhee  pprrooppoorrttiioonn  ooff  mmootthheerrss  wwhhoossee  ddeelliivveerriieess  ooccccuurr  aatt  hhoommee  
ffrroomm  6666..44  ppeerrcceenntt  iinn  22000033  ttoo  6622  ppeerrcceenntt  iinn  22000088..  TThhuuss,,  oonnllyy  3322..66  ppeerrcceenntt  ddeelliivveerriieess  ttooookk  
ppllaaccee  iinn  hheeaalltthh  ffaacciilliittiieess  iinn  22000033  ccoommppaarreedd  wwiitthh  3355  ppeerrcceenntt  iinn  22000088..  OOvveerraallll,,  iinn  22000033,,  oonnllyy  
3366..33  ppeerrcceenntt  ooff  bbiirrtthhss  wweerree  aatttteennddeedd  ttoo  bbyy  ddooccttoorrss,,  nnuurrsseess//mmiiddwwiivveess  oorr  ccoommmmuunniittyy  hheeaalltthh  
eexxtteennssiioonn  wwoorrkkeerr,,  2200..44  ppeerrcceenntt  bbyy  ttrraaddiittiioonnaall  bbiirrtthh  aatttteennddaannttss,,  2255..66  ppeerrcceenntt  bbyy  rreellaattiivveess  oorr  
uunnttrraaiinneedd  ppeerrssoonnss,,  aanndd  1166..99  ppeerrcceenntt  bbyy  nnoo  oonnee,,  ccoommppaarreedd  wwiitthh    3388..99  ppeerrcceenntt,,  2211..66  ppeerrcceenntt,,  
1188..88  ppeerrcceenntt  aanndd  1199..33  ppeerrcceenntt  ooff  bbiirrtthhss  aatttteennddeedd  ttoo  bbyy  ddooccttoorrss,,  nnuurrsseess//mmiiddwwiivveess  oorr  
ccoommmmuunniittyy  hheeaalltthh  eexxtteennssiioonn  wwoorrkkeerr,,  ttrraaddiittiioonnaall  bbiirrtthh  aatttteennddaannttss,,    rreellaattiivveess  oorr  uunnttrraaiinneedd  
ppeerrssoonnss,,  aanndd  bbyy  nnoo  oonnee  rreessppeeccttiivveellyy  iinn  22000088  ((NNPPCC  aanndd  IICCFF  MMaaccrroo,,  22000033,,  22000088))..    
  
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  

0 

10 

20 

30 

40 

50 

60 

70 

North 
Central 

North 
East 

North 
West  

South East South 
South 

South 
West 

25.3 

47.1 

59 

0.8 

16.8 

2.3 

26.2 

51.2 

67.1 

7.4 

18.8 

5.7 

2003 

2008 



  1133  

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..  
  
TToo  aaddddrreessss  tthhee  mmaatteerrnnaall  hheeaalltthh  cchhaalllleennggee,,  tthheerree  iiss  nneeeedd  ttoo  aaddddrreessss  ccuullttuurraall  aanndd  aattttiittuuddiinnaall  
ffaaccttoorrss  ttoo  hheeaalltthh  ccaarree  sseeeekkiinngg  bbeehhaavviioorr  eessppeecciiaallllyy  iinn  tthhee  nnoorrtthheerrnn  ppaarrttss  ooff  tthhee  ccoouunnttrryy,,  ccoouupplleedd  
wwiitthh  tthhee  nneeeedd  ttoo  pprroovviiddee  mmoorree  hheeaalltthh  ffaacciilliittiieess  aanndd  sseerrvviicceess  iinn  tthhee  rruurraall  aarreeaass..  TThheerree  iiss  aallssoo  
nneeeedd  ttoo  ttrraaiinn  mmoorree  mmeeddiiccaall  ppeerrssoonnnneell  aanndd  bbuuiilldd  tthhee  ccaappaacciittyy  ooff  ttrraaddiittiioonnaall  bbiirrtthh  aatttteennddaannttss..    
  
22..55..66  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  ppeerrcceenntt..  OOff  rreecceenntt,,  
wwoommeenn  iinn  NNiiggeerriiaa  hhaavvee  bbeeeenn  ccllaammoouurriinngg  ffoorr  aa  3355  ppeerrcceenntt  aaffffiirrmmaattiivvee  aaccttiioonn..  
  
AAvvaaiillaabbllee  rreeccoorrddss  ffrroomm  FFeeddeerraall  MMiinniissttrryy  ooff  WWoommeenn  AAffffaaiirrss  iinn  22000066  sshhoowwss  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  5544..44%%  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  tthhrreeee  ttoo  ffoouurr  aanndd  ttoo  nniinnee  iinn  tthhee  aabboovvee  yyeeaarrss  
rreessppeeccttiivveellyy..  IInn  22001111,,  tthhee  nnuummbbeerr  rreedduucceedd  ttoo  sseevveenn  ffeemmaallee  sseennaattoorrss..  AAtt  tthhee  FFeeddeerraall  HHoouussee  ooff  
RReepprreesseennttaattiivveess,,  tthhee  nnuummbbeerr  ooff  ffeemmaalleess  oouutt  ooff  336600  mmeemmbbeerrss  iinnccrreeaasseedd  ffrroomm  1122  ttoo  2222  ttoo  2288  iinn  
11999999,,  22000033  aanndd  22000077  rreessppeeccttiivveellyy  ((NNBBSS,,  22000099))..  IInn  22001111,,  tthhee  nnuummbbeerr  ddeeccrreeaasseedd  ttoo  2211..  AAtt  tthhee  
SSttaattee  hhoouusseess  ooff  AAsssseemmbbllyy,,  tthhee  nnuummbbeerr  ooff  ffeemmaalleess  iinnccrreeaasseedd  ffrroomm  2211  iinn  11999999  ttoo  3344  iinn  22000033  
aanndd  ttoo  5533  iinn  22000077..  IInn  22001111,,  tthhee  nnuummbbeerr  iinnccrreeaasseedd  ttoo  5577..  TThheerree  aarree  hhoowweevveerr,,  iinnccrreeaasseess  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..    
  
WWoommeenn’’ss  eeccoonnoommiicc  aanndd  ppoolliittiiccaall  eemmppoowweerrmmeenntt  tthhrroouugghh  eemmppllooyymmeenntt  aanndd  ppaarrttiicciippaattiioonn  iiss  
vveerryy  ccrruucciiaall  iinn  ppooppuullaattiioonn  ssttaabbiilliizzaattiioonn..  FFiirrsstt,,  iitt  eennhhaanncceess  tthheeiirr  ssttaattuuss  aanndd  iinnccrreeaasseess  tthheeiirr  
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ccoonnttrrooll  oovveerr  iinnccoommee  aanndd  rreessoouurrcceess  aanndd  aa  ggrreeaatteerr  ssaayy  iinn  ffaammiillyy  ddeecciissiioonn  mmaakkiinngg,,  iinncclluuddiinngg  
ffeerrttiilliittyy  ddeecciissiioonnss,,  sseeccoonndd,,  tthhee  ccoonnfflliicctt  bbeettwweeeenn  tthheeiirr  pprroodduuccttiivvee  aanndd  rreepprroodduuccttiivvee  rroolleess  
iinnccrreeaasseess  tthhee  ooppppoorrttuunniittyy  ccoosstt  ooff  hhaavviinngg  cchhiillddrreenn,,  tthhiirrdd,,  tthheeiirr  eemmppllooyymmeenntt  aanndd  iinnccoommee  eeaarrnniinngg  
ccaappaacciittyy  eennhhaanncceess  tthheeiirr  eeccoonnoommiicc  aanndd  ffiinnaanncciiaall  iinnddeeppeennddeennccee  tthheerreebbyy,,  rreedduucciinngg  tthhee  nneeeedd  ttoo  
hhaavvee  cchhiillddrreenn  aass  aa  ffoorrmm  ooff  oolldd  aaggee  sseeccuurriittyy  aass  wweellll  aass  rreedduuccee  sseexx  pprreeffeerreennccee  ffoorr  cchhiillddrreenn  aanndd  
cchhaannggeess  tthheeiirr  aattttiittuuddeess  ttoowwaarrdd  tthhee  vvaalluuee  ooff  ddaauugghhtteerrss,,  FFoouurrtthh,,  iitt  iinnccrreeaasseess  tthheeiirr  iinnvveessttmmeenntt  iinn  
ggiirrllss’’  eedduuccaattiioonn  tthhuuss,,  rraaiissiinngg  tthhee  aaggee  aatt  ffiirrsstt  mmaarrrriiaaggee  aanndd  aaggee  aatt  ffiirrsstt  pprreeggnnaannccyy..  
  
22..55..77  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..  BByy  22000077  aanndd  22000088,,  tthhee  
nnuummbbeerr  ooff  SSttaatteess  hhaadd  iinnccrreeaasseedd  ttoo  1166  aanndd  2211  rreessppeeccttiivveellyy  ((UUNNIICCEEFF,,22000077))  aanndd  bbyy  22000099,,  2233  
ssttaatteess  iinncclluuddiinngg  tthhee  FFCCTT  hhaavvee  ppaasssseedd  tthhee  AAcctt..  IInn  22000033  aallssoo,,  tthhee  FFeeddeerraall  GGoovveerrnnmmeenntt  
iinnaauugguurraatteedd  tthhee  cchhiillddrreenn’’ss  ppaarrlliiaammeenntt  ttoo  eennhhaannccee  cchhiillddrreenn’’ss  ppaarrttiicciippaattiioonn  iinn  iissssuueess  aaffffeeccttiinngg  
tthheeiirr  lliivveess..  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..    
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..    
  
22..55..88  AAddoolleesscceenntt  
  
TThhee  22000066  PPooppuullaattiioonn  aanndd  HHoouussiinngg  cceennssuuss  sshhoowwss  tthhaatt  aaddoolleesscceennttss  aaggeedd  1100--2244  ccoonnssttiittuuttee  3311..77  
ppeerrcceenntt  ooff  tthhee  ccoouunnttrryy’’ss    ppooppuullaattiioonn,,  mmaaddee  uupp  ooff  5500..11ppeecceenntt  mmaalleess  aanndd  4499..99  ppeerrcceenntt  ffeemmaalleess..  
TThhee  ddaattaa  aallssoo  sshhoowweedd  tthhaatt  1166  ppeerrcceenntt  ooff  tthheemm  wweerree  mmaarrrriieedd..  MMoorree  ffeemmaallee  aaddoolleesscceennttss  ((2255..55  
ppeerrcceenntt))  wweerree  mmaarrrriieedd  ccoommppaarreedd  wwiitthh  1155..88  ppeerrcceenntt  ooff  bbootthh  sseexxeess..  BByy  aaggee  2200--2244,,  aallmmoosstt  hhaallff  
((4488..55  ppeerrcceenntt))  ooff  ffeemmaallee  aaddoolleesscceennttss  wweerree  mmaarrrriieedd..  TThhee  22000088  NNDDHHSS  ddaattaa  rreevveeaalleedd  tthhaatt  1166  
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ppeerrcceenntt  ooff  yyoouunngg  wwoommeenn  aanndd  66  ppeerrcceenntt  ooff  yyoouunngg  mmeenn  aaggeedd  1155--2244  iinniittiiaatteedd  sseexxuuaall  aaccttiivviittyy  
bbeeffoorree  aaggee  1155..  IItt  sshhoowweedd  tthhaatt  ccoonnttrraacceeppttiivvee  uussee  aammoonngg  aaddoolleesscceennttss  aaggeedd  1155--2244  iiss  llooww..  OOnnllyy  
1133..11  ppeerrcceenntt  ooff  tthheemm  wweerree  ‘‘ccuurrrreennttllyy  uussiinngg’’  ffaammiillyy  ppllaannnniinngg..  TThhuuss,,  bbyy  aaggee  2244,,  tthhoossee  wwhhoo  aarree  
ccuurrrreennttllyy  mmaarrrriieedd,,  hhaadd  aa  mmeeaann  ooff  aabboouutt  ttwwoo  cchhiillddrreenn..  OOff  ggrraavvee  ccoonncceerrnn  iiss  tthhee  ffaacctt  tthhaatt  tthhee  
aaddoolleesscceennttss  aaggeedd  1155--1199  aanndd  2200--2244  hhaavvee  55..55  aa  mmeeaann  iiddeeaall  nnuummbbeerr  ooff  cchhiillddrreenn  ooff  55..55  aanndd  55..77  
rreessppeeccttiivveellyy,,  ccoommppaarreedd  wwiitthh  aa  mmeeaann  ooff  66..99  aanndd  77..33  ffoorr  wwoommeenn  aaggeedd  4400--4444  aanndd  4455--4499  
rreessppeeccttiivveellyy..  TThhee  pprrooppoorrttiioonn  ooff  aaddoolleesscceennttss  mmaarrrriieedd,,  uussee  ooff  ccoonnttrraacceeppttiioonn,,  aaggee  aatt  ffiirrsstt  
mmaarrrriiaaggee,,  ffaammiillyy  ssiizzee  aanndd  ffaammiillyy  ssiizzee  pprreeffeerreenncceess  aallll  hhaavvee  iimmpplliiccaattiioonn  ffoorr  ppooppuullaattiioonn  
ssttaabbiilliizzaattiioonn..  TThhee  mmoorree  yyoouutthhffuull  mmaarrrriiaaggee  iiss  lleessss  ccoommmmoonn,,  ccoonnttrraacceeppttiivvee  uussee  iiss  hhiigghh,,  aaggee  aatt  
ffiirrsstt  mmaarrrriiaaggee  iiss  rraaiisseedd,,  ffaammiillyy  ssiizzee  iiss  llooww,,  tthhee  mmoorree  lliikkeellyy  ffoorr  ppooppuullaattiioonn  ssttaabbiilliizzaattiioonn  iinn  tthhee  
nneeaarr  ffuuttuurree..  
  
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..  
  
22..55..99  EEdduuccaattiioonn  
  
LLiitteerraaccyy  aanndd  eedduuccaattiioonnaall  aattttaaiinnmmeenntt  aarree  bbaassiicc  iinnddiicceess  ooff  hhuummaann  ddeevveellooppmmeenntt..  TThheerree  iiss  aa  
ccoorrrreellaattiioonn  bbeettwweeeenn  eedduuccaattiioonn  aanndd  ddeevveellooppmmeenntt  ssuucchh  tthhaatt  ccoouunnttrriieess  wwhhiicchh  aarree  ddeevveellooppeedd  aarree  
tthhoossee  wwhhiicchh  iinnvveesstt  iinn  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  8811..11  
ppeerrcceenntt  iinn  22000044  ttoo  8888..88  ppeerrcceenntt  iinn  22000088..  HHoowweevveerr,,  tthheerree  aarree  sslliigghhtt  ddeeccrreeaasseess  iinn  tthhee  pprrooppoorrttiioonn  
ooff  ppuuppiillss  ssttaarrttiinngg  pprriimmaarryy  11  wwhhoo  rreeaacchh  pprriimmaarryy  55  ffrroomm  7744  ppeerrcceenntt  iinn  22000044  ttoo  7722..33  ppeerrcceenntt  iinn  
22000088  aanndd  ffrroomm  8822  ppeerrcceenntt  ttoo  6677..55  ppeerrcceenntt  iinn  pprriimmaarryy  66  ccoommpplleettiioonn  rraattee..  BBuutt  tthheerree  iiss  aa  ggrraadduuaall  
iinnccrreeaassee  iinn  lliitteerraaccyy  rraattee  ooff  1155--2244  yyeeaarr  oollddss  ffrroomm  6600..44  ppeerrcceenntt  iinn  22000044  ttoo  8800..00  ppeerrcceenntt  iinn  22000088  
((TTaabbllee  11))..  TThhiiss  mmiigghhtt  nnoott  bbee  uunnccoonnnneecctteedd  ttoo  tthhee  uuppssuurrggee  iinn  tthhee  eessttaabblliisshhmmeenntt  ooff  pprriivvaattee  
sscchhoooollss  eessppeecciiaallllyy  iinn  tthhee  uurrbbaann  aarreeaass..    
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TTaabbllee  11::  NNeett  EEnnrroollmmeenntt  RRaattiioo  iinn  PPrriimmaarryy  SScchhooooll,,  PPrrooppoorrttiioonn  EEnnrroolllleedd  wwhhoo  RReeaacchh  PPrriimmaarryy  55  
aanndd  CCoommpplleettee  PPrriimmaarryy  66  ((22000044--22000088))  
IInnddiiccaattoorr  ((%%))  22000044                  22000055                    22000066                    22000077                    22000088            22000099        22001100      22001155  TTaarrggeett  
NNeett  EEnnrroollmmeenntt  iinn  
PPiimmaarryy  EEdduuccaattiioonn  

8811..11                    8844..66                        8877..99                      8899..66                      8888..88            NNAA              NNAA          110000  

PPrrooppoorrttiioonn  ooff  PPuuppiillss  
SSttaarrttiinngg  PPrriimmaarryy  11  
wwhhoo  RReeaacchh  PPrriimmaarryy  66  

7744..00                    7744  ..00                      7744..00                        7744..00                    7722..33              NNAA            NNAA            110000  
          

PPrriimmaarryy  66  CCoommpplleettiioonn  
RRaattee  

8822                          6699..22                          6677..55                        6677..55                      NNAA              NNAA          NNAA              110000  

LLiitteerraaccyy  RRaattee  ooff  1155--2244  
YYeeaarr  OOllddss  

6600..44                    7766..22                          8800..22                        8811..44                      8800..00            NNAA            NNAA              110000  

SSoouurrccee::  FFGGNN  ((22001100))  NNiiggeerriiaa  MMiilllleennnniiuumm  DDeevveellooppmmeenntt  GGooaallss  RReeppoorrtt,,  22001100..  
  
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..  TThhee  rraattiioo  ooff  ggiirrllss  ttoo  bbooyyss  iinn  pprriimmaarryy  eedduuccaattiioonn  rroossee  
ffrroomm  7788  iinn  22000000  ttoo  9933..66  iinn  22000077  wwiitthh  aa  ttaarrggeett  ooff  110000  iinn  22001155..  TThhee  rraattiioo  ooff  ggiirrllss  ttoo  bbooyyss  iinn  
sseeccoonnddaarryy  eedduuccaattiioonn  aallssoo  rroossee  ffrroomm  9900  iinn  22000055  ttoo  9977..66  iinn  22000077  wwiitthh  aa  ttaarrggeett  ooff  110000  iinn  22001155  
((FFGGNN,,  22000088))..  
  
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..  
  
22..55..1100  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..    
  
AA  ssttuuddyy  bbyy  MMuunnddii  ((22000055)),,  sshhoowweedd  tthhaatt  oonnllyy  3322..55  ppeerrcceenntt  ooff  rreessppoonnddeennttss  cchhoossee  tthheeiirr  mmaarrrriiaaggee  
ppaarrttnneerrss  tthheemmsseellvveess..  AAbboouutt  8899..77  ppeerrcceenntt  bbeelliieevvee  tthheeyy  hhaavvee  aa  rriigghhtt  ttoo  ddeetteerrmmiinnee  tthhee  nnuummbbeerr  ooff  
cchhiillddrreenn  tthheeyy  wwaanntt  ((bbuutt  wwiitthh  tthhee  hhuussbbaanndd’’ss  ccoonnsseenntt  ffoorr  ppeeaaccee  ttoo  rreeiiggnn)),,  HHoowweevveerr,,  oonnllyy  3333..33  
ppeerrcceenntt  aanndd  2266..55  ppeerrcceenntt  wweerree  ooff  tthhee  ooppiinniioonn  tthhaatt  aa  wwoommaann  hhaass  aa  rriigghhtt  ttoo  ddeetteerrmmiinnee  tthhee  
ttiimmee//ssppaacciinngg  ooff  cchhiillddrreenn  aanndd  hhaass  aa    rriigghhtt  ttoo  rreeffuussee  hheerr  hhuussbbaanndd  sseexx  ((ffoorr  aa  rreeaassoonn))    
rreessppeeccttiivveellyy..  
  
TThhee  22000088  NNDDHHSS  sshhoowweedd  tthhaatt  aabboouutt  4477  ppeerrcceenntt  ooff  wwoommeenn  bbeelliieevvee  wwiivveess  aarree  jjuussttiiffiieedd  iinn  
rreeffuussiinngg  sseexxuuaall  iinntteerrccoouurrssee  wwiitthh  tthheeiirr  hhuussbbaanndd  oorr  ppaarrttnneerr  wwhheenn  sshhee  kknnoowwss  tthhaatt  hhee  hhaass  aa  
sseexxuuaallllyy  ttrraannssmmiitttteedd  ddiisseeaassee,,  hhee  hhaass  iinntteerrccoouurrssee  wwiitthh  ootthheerr  wwoommeenn  oorr  wwhheenn  sshhee  iiss  ttiirreedd  aanndd  
nnoott  iinn  tthhee  mmoooodd..  AAbboouutt  1122  ppeerrcceenntt  bbeelliieevveedd  sshhee  iiss  nnoott  jjuussttiiffiieedd  ffoorr  wwhhaatteevveerr  rreeaassoonn..  TThhee  ddaattaa  
rreevveeaalleedd  vvaarriiaattiioonn  bbeettwweeeenn  uurrbbaann  aanndd  rruurraall  aarreeaass  wwiitthh  mmoorree  ((4499  ppeerrcceenntt))  wwoommeenn  iinn  uurrbbaann  
aarreeaass  aaggrreeeeiinngg  tthhaatt  sshhee  iiss  jjuussttiiffiieedd  ccoommppaarreedd  wwiitthh  4455  ppeerrcceenntt  ooff  wwoommeenn  iinn  rruurraall  aarreeaass..    
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22..55..1111  HHIIVV//AAIIDDSS  pprreevveennttiioonn    
  
TThhee  ffiirrsstt  ccaassee  ooff  HHIIVV//AAIIDDSS  iinn  NNiiggeerriiaa  wwaass  rreeppoorrtteedd  iinn  11998866,,  aanndd  NNiiggeerriiaa  iiss  ssaaiidd  ttoo  rraannkk  
sseeccoonndd  aafftteerr  SSoouutthh  AAffrriiccaa  iinn  tthhee  nnuummbbeerr  ooff  ppeeooppllee  lliivviinngg  wwiitthh  tthhee  ddiisseeaassee..  TThhee  ccoouunnttrryy  iiss  
tthheerreeffoorree,,  ccoommmmiitttteedd  ttoo  mmoonniittoorriinngg  pprrooggrreessss  iinn  rreedduucciinngg  tthhee  sspprreeaadd  ooff  tthhee  ddiisseeaassee..  IItt  iiss  aallssoo  
ccoommmmiitttteedd  ttoo  aacchhiieevviinngg  tthhee  MMDDGG  ooff  ccoommbbaattiinngg  HHIIVV//AAIIDDSS,,  MMaallaarriiaa  aanndd  ootthheerr  ddiisseeaasseess..  AAss  aa  
sstteepp  ttoowwaarrddss  ssttrreennggtthheenniinngg  tthhee  HHIIVV  nnaattiioonnaall  rreessppoonnssee,,  NNiiggeerriiaa’’ss  HHIIVV//AAIIDDSS  ppoolliiccyy  wwaass  
rreevviieewweedd..  TThhee  nnaattiioonnaall  ssttrraatteeggiicc  ffrraammeewwoorrkk  22000055--22000099  wwaass  aallssoo  rreevviieewweedd  ffoorr  aa  nneeww  oonnee  ffoorr  
22001100--22001155..  TThhiiss  iiss  ttoowwaarrddss  pprroommoottiinngg  bbeehhaavviioouurraall  cchhaannggee  ttoo  rreedduuccee  nneeww  HHIIVV  iinnffeeccttiioonnss..  
  
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..    
  
TTrreennddss  iinn  HHIIVV//AAIIDDSS  pprreevvaalleennccee  sshhoowwss  aann  iinnccrreeaassee  ffrroomm  11..88  ppeerrcceenntt  iinn  11999911  ttoo  33..88  ppeerrcceenntt  iinn  
11999933,,  44..55  ppeerrcceenntt  aanndd  55..44  ppeerrcceenntt  iinn  11999955//9966  aanndd  11999999  rreessppeeccttiivveellyy..  IItt  rreeaacchheedd  aa  ppeeaakk  ooff  55..88  
ppeerrcceenntt  iinn  22000011  bbeeffoorree  bbeeggiinnnniinngg  ttoo  ddeecclliinnee  ttoo  55  ppeerrcceenntt  iinn  22000033  aanndd  tthheenn  44..44  ppeerrcceenntt,,  44..66  
ppeerrcceenntt  aanndd  44..11  ppeerrcceenntt  iinn  22000055,,  22000088  aanndd  22001100  rreessppeeccttiivveellyy  ((NNAACCAA,,  22001111))..    
  
HHIIVV  pprreevvaalleennccee  aammoonngg  yyoouutthh  aaggee  1155--2244  ddeecclliinneedd  ffrroomm  66  ppeerrcceenntt  iinn  22000011  ttoo  44..33  ppeerrcceenntt  iinn  
22000055,,  44..22  ppeerrcceenntt  iinn  22000088  aanndd  44..11  ppeerrcceenntt  iinn  22001100  ((NNAACCAA,,  22001111))..  GGeenneerraallllyy,,  HHIIVV  pprreevvaalleennccee  
vvaarriieess  bbaasseedd  oonn  ssoommee  ddeemmooggrraapphhiicc  aanndd  ssoocciiaall  cchhaarraacctteerriissttiiccss..  FFoorr  iinnssttaannccee,,  PPrreevvaalleennccee  wwaass  
hhiigghheerr  aammoonngg  ffeemmaalleess  ((44..00  ppeerrcceenntt))  tthhaann  aammoonngg  mmaalleess  ((33..22  ppeerrcceenntt)),,  sslliigghhttllyy  hhiigghheerr  iinn  uurrbbaann  
aarreeaass  ((33..88  ppeerrcceenntt))  ccoommppaarreedd  wwiitthh  rruurraall  aarreeaass  ((33..55  ppeerrcceenntt)),,  hhiigghheesstt  iinn  tthhee  nnoorrtthh  cceennttrraall  ((55..77  
ppeerrcceenntt))  ccoommppaarreedd  wwiitthh  tthhee  ssoouutthh  eeaasstt  ((22..66  ppeerrcceenntt))  aanndd  hhiigghheerr  aammoonngg  tthhoossee  wwiitthh  tteerrttiiaarryy  
eedduuccaattiioonn  ((44..00  ppeerrcceenntt))  ccoommppaarreedd  wwiitthh  tthhoossee  wwiitthhoouutt  eedduuccaattiioonn  ((22..77  ppeerrcceenntt))  ((NNAACCAA  aanndd  
UUNNAAIIDDSS,,  22001100))..  
  
AAmmoonngg  kkeeyy  ppooppuullaattiioonn  aatt  hhiigghheerr  rriisskk,,  HHIIVV  pprreevvaalleennccee  wwaass    2244  ppeerrcceenntt  aammoonngg  sseexx  wwoorrkkeerrss,,  
1177  ppeerrcceenntt  aammoonngg  mmeenn  hhaavviinngg  sseexx  wwiitthh  mmeenn    aanndd  44  ppeerrcceenntt  aammoonngg  iinnjjeeccttiinngg  ddrruugg  uusseerrss..  
  
HHeetteerroosseexxuuaall  sseexx  iiss  tthhee  pprriimmaarryy  ssoouurrccee  ooff  tthhee  eeppiiddeemmiicc  aaccccoouunnttiinngg  ffoorr  mmoorree  tthhaann  8800  ppeerrcceenntt  
ooff  HHIIVV  ttrraannssmmiissssiioonn  iinn  NNiiggeerriiaa..  TThhee  ddrriivveerrss  ooff  tthhee  eeppiiddeemmiicc  iinn  tthhee  ccoouunnttrryy  iinncclluuddee  hhiigghh  
iilllliitteerraaccyy,,  hhiigghh  rraatteess  ooff  SSeexxuuaallllyy  TTrraannssmmiitttteedd  IInnffeeccttiioonnss  ((SSTTIIss))  iinn  vvuullnneerraabbllee  ggrroouuppss,,  ppoovveerrttyy,,  
llooww  ccoonnddoomm  uussee  aanndd  ggeenneerraall  llaacckk  ooff  ppeerrcceeiivveedd  ppeerrssoonnaall  rriisskk..  
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TTaabbllee  22  pprreesseennttss  ddaattaa  oonn  tthhee  HHIIVV//AAIIDDSS  ssttaattuuss  ooff  NNiiggeerriiaa  iinn  22001100..  
  
TTaabbllee  22::  HHIIVV//AAIIDDSS  SSttaattuuss  aatt  aa  GGllaannccee  ((NNiiggeerriiaa))  
NNaattiioonnaall  MMeeddiiaann  HHIIVV  pprreevvaalleennccee  ((AANNCC))  
EEssttiimmaatteedd  nnuummbbeerr  ooff  ppeeooppllee  lliivviinngg  wwiitthh  HHIIVV//AAIIDDSS  
AAnnnnuuaall  HHIIVV  PPoossiittiivvee  bbiirrtthhss  
CCuummuullaattiivvee  AAIIDDSS  ddeeaatthh    
  
AAnnnnuuaall  AAIIDDSS  ddeeaatthh  
  
NNuummbbeerr  rreeqquuiirriinngg  AAnnttiirreettrroovviirraall  tthheerraappyy  
  
NNeeww  HHIIVV  iinnffeeccttiioonn  
  
TToottaall  AAIIDDSS  OOrrpphhaannss  

44..11%%  
TToottaall::  33..11  mmiilllliioonn  
TToottaall::  5566,,668811  
TToottaall::  22..11  mmiilllliioonn  ((MMaallee  
997700,,000000;;  FFeemmaallee  11..6611  mmiilllliioonn))  
TToottaall::  221155,,113300  ((MMaallee  9966,,774400;;  
FFeemmaallee  111188,,339900))  
TToottaall::  11,,551122,,772200  ((AAdduulltt  
11,,330000,,000000;;  CChhiillddrreenn  221122,,772200))  
TToottaall::228811,,118800  ((AAdduulltt  112266,,226600;;  
CChhiillddrreenn  115544,,992200))  
22,,222299,,888833  

SSoouurrccee::  NNAACCAA  ((22001111))  
  
TThhee  ddaattaa  sshhoowwss  tthhaatt  ggeenneerraallllyy,,  ffeemmaalleess  aarree  mmoorree  aaffffeecctteedd  bbyy  tthhee  ddiisseeaassee  tthhaann  mmaalleess..  
TThheerreeffoorree,,  aaddddrreessssiinngg  ggeennddeerr  iissssuueess  eessppeecciiaallllyy  iinneeqquuaalliittyy,,  iiss  ccrruucciiaall  ffoorr  tthhee  ccoonnttrrooll  ooff  tthhee  
ddiisseeaassee..  
  
SSttrraatteeggiieess  iinnvvoollvveedd  iinn  HHIIVV  pprreevveennttiioonn  iinncclluuddee  vvoolluunnttaarryy  ccoouunnsseelliinngg  aanndd  tteessttiinngg,,  ccoonnddoomm  uussee  
aanndd  iittss  aavvaaiillaabbiilliittyy  aanndd  ttaarrggeetteedd  iinntteerrvveennttiioonnss  ttoo  mmoosstt  vvuullnneerraabbllee  ggrroouuppss..  BBeettwweeeenn  JJaannuuaarryy  ttoo  
DDeecceemmbbeerr,,  22001100,,  tthhee  nnuummbbeerr  ooff  hheeaalltthh  ffaacciilliittiieess  pprroovviiddiinngg  HHIIVV  ccoouunnsseelliinngg  aanndd  tteessttiinngg  wweerree  
11006644..  IInn  tthhee  ssaammee  ppeerriioodd,,  22,,  228877,,880055  ppeeooppllee  aaggeedd  1155  yyeeaarrss  aanndd  oollddeerr  wweerree  ccoouunnsseelleedd,,  tteesstteedd  
aanndd  rreecceeiivveedd  tthheeiirr  rreessuullttss  mmaaddee  uupp  ooff  665566,,770066  mmeenn  aanndd  11,,663311,,009999  wwoommeenn..  
  
  NNAACCAA  aanndd  hheerr  ppaarrttnneerrss  aallssoo  ddeevveellooppeedd  aa  ssiixx  yyeeaarr  ssttrraatteeggiicc  PPllaann  pprrooggrraammmmee  iimmpplleemmeennttaattiioonn    
ffrraammeewwoorrkk  ttoo  aaddddrreessss  vvuullnneerraabbiilliittyy  iissssuueess  aanndd  mmiittiiggaattee  iimmppaacctt  ooff  HHIIVV//AAIIDDSS  oonn  wwoommeenn  aanndd  
ggiirrllss  tthhrroouugghh  aa  nnuummbbeerr  ooff  ssttrraatteeggiicc  iinntteerrvveennttiioonnss  wwhhiicchh  iinncclluuddee  aammoonngg  ootthheerrss  ssttrreennggtthheenniinngg  
tthhee  ccaappaacciittyy  ooff  ffeemmaalleess  aanndd  mmaallee  aaggeennttss  aanndd  cchhaammppiioonnss  ttoo  aacctt  ttoo  rreevveerrssee  hhaarrmmffuull  
ttrraaddiittiioonnaall//ccuullttuurraall  pprraaccttiicceess;;  ssttrreennggtthheenniinngg  wwoommeenn  aanndd  ggiirrllss  lleeaaddeerrsshhiipp  aanndd  lliiffee  sskkiillllss  iinn  
sscchhoooollss,,  wwoorrkkppllaacceess  aanndd  ccoommmmuunniittyy;;  iinntteeggrraattiinngg  HHIIVV  iinnttoo  rreepprroodduuccttiivvee  hheeaalltthh  sseerrvviicceess;;  
iimmpprroovviinngg  aacccceessss  ooff  aallll  pprreeggnnaanntt  wwoommeenn  ttoo  HHIIVV  ccoouunnsseelliinngg  aanndd  tteessttiinngg  aanndd  ppoossiittiivvee  wwoommeenn  
ttoo  mmeeddiicciinneess  ttoo  rreedduuccee  mmootthheerr  ttoo  cchhiilldd  ttrraannssmmiissssiioonn,,  aass  wweellll  aass  ffoooodd  ssuupppplleemmeennttss  aanndd  qquuaalliittyy  
iinnffaanntt  ffeeeeddiinngg  ccoouunnsseelliinngg;;  aaddvvooccaattiinngg  ffoorr  aallll  HHIIVV  eexxppoosseedd  iinnffaannttss  ttoo  hhaavvee  aacccceessss  ttoo  eeaarrllyy  
iinnffaanntt  ddiiaaggnnoossiiss  aanndd  AARRVV  pprroopphhyyllaaxxiiss  ((NNAACCAA,,  22001111))..  
  
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,,115577  ppeerr  110000,,000000  iinn  22000077,,  wwhhiillee  
tthhee  ddeeaatthhss  ppeerr  110000,,000000  ddeecclliinneedd  ffrroomm  00..2233  iinn  22000000  ttoo  00..1166  iinn  22000077..    TTuubbeerrccuulloossiiss  pprreevvaalleennccee  
aallssoo  ddeecclliinneedd  ffrroomm  1155..7744  ppeerr  110000,,000000  iinn  22000000  ttoo  77..0077  ppeerr  110000,,000000  iinn  22000077,,  wwhhiillee  tthhee  ddeeaatthh  
rraatteess  aallssoo  ffeellll  ffrroomm  11..5577  ppeerr  110000,,000000  iinn  tthhee  yyeeaarr  22000000  ttoo  11..5500  iinn  22000077..  ..  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..    
  
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,,  
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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  
  
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..  IInn  tthhee  ssaammee  mmaannnneerr  tthhee  WWeesstt  AAffrriiccaann  RReepprroodduuccttiivvee  HHeeaalltthh  
NNeettwwoorrkk  ((WWAARRHHMM))  wwaass  llaauunncchheedd  iinn  AAbbuujjaa,,  NNiiggeerriiaa  iinn  22000055  wwiitthh  NNiiggeerriiaa  aass  hheeaaddqquuaarrtteerr..  
MMeemmbbeerrss  ooff  tthhee  WWAARRHHMM  wweerree  ddrraawwnn  ffrroomm  EECCOOWWAASS  CCoouunnttrriieess  mmaaiinnllyy  LLiibbeerriiaa,,  GGaammbbiiaa,,  
SSeenneeggaall,,  BBeenniinn  RReeppuubblliicc  aanndd  SSiieerrrraa  LLeeoonnee..  TThheessee  ffoorraa  pprroovviiddee  ooppppoorrttuunniittyy  ffoorr  eexxppeerriieennccee  
sshhaarriinngg  aammoonnggsstt  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..  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..  
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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..            
  
PPooppuullaattiioonn  aanndd  DDeevveellooppmmeenntt  SSttrraatteeggiieess  aanndd  PPaarrttnneerrss  
  
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,,  
22000033  aanndd  22000088  NNaattiioonnaall  DDeemmooggrraapphhiicc  HHeeaalltthh  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,,  WWoorrlldd  BBaannkk  aanndd  UUSSAAIIDD  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..              
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RReeffeerreenncceess  
  
FFeeddeerraall  GGoovveerrnnmmeenntt  ooff  NNiiggeerriiaa  ((FFGGNN))  ((22000044)),,  NNaattiioonnaall  PPoolliiccyy  oonn  PPooppuullaattiioonn  ffoorr  SSuussttaaiinnaabbllee  
                                                                                                      DDeevveellooppmmeenntt,,  FFGGNN  
  
FFeeddeerraall  GGoovveerrnnmmeenntt  ooff  NNiiggeerriiaa  ((FFGGNN))  ((22000088)),,  MMiidd--ppooiinntt  AAsssseessssmmeenntt  ooff  tthhee  MMiilllleennnniiuumm    
                                                                                                        DDeevveellooppmmeenntt  GGooaallss  iinn  NNiiggeerriiaa      ,,  FFGGNN  
  
  
FFeeddeerraall  GGoovveerrnnmmeenntt  ooff  NNiiggeerriiaa  ((FFGGNN))  ((22001100)),,  NNiiggeerriiaa  MMiilllleennnniiuumm  DDeevveellooppmmeenntt  GGooaallss  
RReeppoorrtt      
                                                                                                        22001100,,  FFGGNN  
  
MMuunnddii,,  RR..  ((22000055)),,  ‘‘SSoommee  RReefflleeccttiioonnss  oonn  tthhee  RReepprroodduuccttiivvee  RRiigghhttss  ooff  WWoommeenn  iinn  tthhee  FFeeddeerraall  
                                                                                              CCaappiittaall  TTeerrrriittoorryy’’  JJoouurrnnaall  ooff  IInntteerrnnaattiioonnaall  GGeennddeerr  SSttuuddiieess  
((JJIIGGSS)),,    
                                                                                                  NNoo  22::5577--6677  
  
NNaattiioonnaall  AAggeennccyy  ffoorr  tthhee  CCoonnttrrooll  ooff  AAIIDDSS  ((NNAACCAA))  ((22001111)),,  UUppddaattee  oonn  tthhee  HHIIVV//AAIIDDSS  
EEppiiddeemmiicc  
                                                                                                              aanndd  RReessppoonnssee  iinn  NNiiggeerriiaa,,  NNAACCAA  
  
NNaattiioonnaall  AAggeennccyy  ffoorr  tthhee  CCoonnttrrooll  ooff  AAIIDDSS  ((NNAACCAA))    aanndd  UUNNAAIIDDSS  ((22001100)),,  UUnniitteedd  NNaattiioonnss  
GGeenneerraall  

AAsssseemmbbllyy  SSppeecciiaall  SSeessssiioonn  ((UUNNGGAASSSS))  CCoouunnttrryy  PPrrooggrreessss      
RReeppoorrtt  NNiiggeerriiaa,,  JJaannuuaarryy--  DDeecceemmbbeerr,,  22000099,,  NNAACCAA  aanndd  
UUNNAAIIDDSS  

  
NNaattiioonnaall  BBuurreeaauu  ooff  SSttaattiissttiiccss  ((NNBBSS))  ((22001100)),,  NNaattiioonnaall  MMaannppoowweerr  SSttoocckk  aanndd  EEmmppllooyymmeenntt    
                                                                                              GGeenneerraattiioonn  SSuurrvveeyy..  HHoouusseehhoolldd  aanndd  MMiiccrroo  EEnntteerrpprriissee  SSuurrvveeyy,,  
NNBBSS  
  
NNaattiioonnaall  PPllaannnniinngg  CCoommmmiissiioonn  ((NNppllCC))  ((22000099)),,  NNIIGGEERRIIAA  VViissiioonn  2200::22002200  EEccoonnoommiicc  
                                                                                                    TTrraannssffoorrmmaattiioonn  BBlluueepprriinntt,,  NNPPllCC  
  
NNaattiioonnaall  PPooppuullaattiioonn  CCoommmmiissssiioonn  ((NNPPCC))  aanndd  IICCFF  MMaaccrroo  ((22000044)),,  NNiiggeerriiaa  DDeemmooggrraapphhiicc  aanndd  
                                                                                                  HHeeaalltthh  SSuurrvveeyy  22000033  NNPPCC  aanndd  IICCFF  MMaaccrroo,,  AAbbuujjaa,,  NNiiggeerriiaa  
  
  
NNaattiioonnaall  PPooppuullaattiioonn  CCoommmmiissssiioonn  ((NNPPCC))  aanndd  IICCFF  MMaaccrroo  ((22000099)),,  NNiiggeerriiaa  DDeemmooggrraapphhiicc  aanndd  
                                                                                                HHeeaalltthh  SSuurrvveeyy  22000088  NNPPCC  aanndd  IICCFF  MMaaccrroo,,  AAbbuujjaa,,  NNiiggeerriiaa  
  
  
  
UUnniitteedd  NNaattiioonnss  CChhiillddrreenn  FFuunndd  ((UUNNIICCEEFF))  ((22000077))  IInnffoorrmmaattiioonn  SShheeeett  TThhee  CChhiilldd  RRiigghhttss  AAcctt,,  
                                                                                                  UUNNIICCEEFF  
  
UUnniitteedd  NNaattiioonnss  DDeevveellooppmmeenntt  FFuunndd  ((UUNNDDPP))  ((22001100))  HHuummaann  DDeevveellooppmmeenntt  RReeppoorrtt,,  UUNNDDPP  
  
UUnniitteedd  NNaattiioonnss  PPooppuullaattiioonn  FFuunndd  ((UUNNFFPPAA))  ((22001111)),,  UUNNFFPPAA  NNiiggeerriiaa  AAnnnnuuaall  RReeppoorrtt  22001100  
UUNNFFPPAA  
  


	1.0 Introduction
	2.0  Policy Environment
	2.3 Population, Sustained Economic Growth and Poverty
	2.4 Population and Environment
	2.5 Population Situation
	2.5.1 Population Size and Growth
	2.5.2 Fertility Rate
	2.5.4 Child Mortality
	These policies notwithstanding, emerging trend in Under-five Mortality (U5M) is of grave concern as indicated in Table 1.
	1990     2000       2001        2002       2003     2004  2005    2006   2007  2008  2009  2010  2015 Target 
	Indicator
	191      183.75    183.75     183.75      201       201   201      201      138   157     NA     NA      63.7
	Under- five mortality rate (per 1,000 live births)
	91        81.38       81.38       81.38        100      100   100     100      86      75       NA      NA      30.3
	Infant mortality rate (per 1,000 live births)
	46         32.8         41.1        61.8          31.4      50    60        60       60      41.4    74.3     NA       100
	Percentage of one-year olds fully immunized against measles.
	The data on under-five mortality shows that the figure has increased from 138 to 157 per 1,000 live births. With only four years left, the target of reducing under five mortality to the target of 63.7 by 2015 may be a mirage.
	The infant mortality rate actually rose from about 80 per 1000 live births in year 2000 to 86 per  2000 live births in 2007, and declined to 75 per 1000 live births in 2008. This again gives room for concern on the possibility of achieving the target ...
	The proportion of one- year-olds fully immunized increased from 32.8% in 2000 to 60% in 2007. This represents an increase of 50% increase over a period of seven years. However there are some regional disparities. The three regions with the lowest perc...
	The major challenges in reversing the trend which are likely to affect the achievement of the target by 2015 include: high level of ignorance among parents, in respect to adopting conventional health seeking behaviour and certain religious and cultura...
	2.5.5 Maternal Mortality and Safe Motherhood
	2.5.6 Gender Equality, Equity and Women Empowerment
	2.5.7 Children and Youth
	2.5.8 Adolescent
	The 2006 Population and Housing census shows that adolescents aged 10-24 constitute 31.7 percent of the country’s  population, made up of 50.1pecent males and 49.9 percent females. The data also showed that 16 percent of them were married. More female...
	According to UNICEF, 2001 the early marriage is partly responsible for high Maternal Mortality among children under 16 which is found to be six times higher than for young women aged 20-24.
	In addressing the challenges, Government in collaboration with NGOs engaged Print and Electronic media, including posters, leaflets; fliers and television soap opera to disseminate information on adolescent reproductive health. Under various donor-ass...
	2.5.9 Education
	2.5.10 Reproductive Rights and Reproductive Health
	2.5.11 HIV/AIDS prevention
	Population Information, Education and Communication
	Partnership with the NGOs
	Funding
	Population and Development Strategies and Partners

