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 نيیجيیرريیا
 

 االبالدد في ااإلنسانن حقوقق مشهھدعلى  وواالفظائع االتي ااررتكبتهھا جماعة بوكو حراامم االمحليیة االمتمرددةة االعنفهھھھيیمن ااشتداادد 
 رتتمّ ووددَ  بالقوةة٬، وواالصبيیة االُشبّانن ووجنّدتت وواالفتيیاتت٬، االنساء تووخطف تميیيیز٬، ددوونن مدنيیيین قتلت االجماعة. 2014 عامم
 في ططالبة 300 من يیقربب مال حراامم بوكو سلط ااختطافف جماعة 2014،٬ /نيیساننأأبريیل فيوو. وواالمدااررسس وواالبلدااتت االقرىى
.االجماعة على االمسبوقق غيیر االعالمي ااالهھھھتمامم تشيیبوكك بلدةة  

 
 يیوبي٬، بوررنو٬، وواليیاتت في على أأررااضٍض ووااقعة  حراامم بوكوااستولت جماعة  االعسكريیة٬، قوتهھال ااستعرااضٍض صاددممٍ  فيوو

 االحكوميیة ااألمن قوااتت توررططت سالميیة٬،ااإل االجماعة على ووفي معرضض ررددهھھھا. االمحاصرةة االشرقيیة ووأأددااماوواا االشماليیة
من أأفراادد جماعة  فيیهھم االمشتبهھ تعاملهھا مع في االدوولي ااإلنساني وواالقانونن ااإلنسانن لحقوقق جسيیمة اانتهھاكاتتفي  بدووررهھھھا
. يیارر/أأمايیو فيتم تجديیدهھھھا  االتيوو 2013 في االطوااررئئ حالة فرضض من االرغم على االعنف٬، أأعمالل توااصلت. حراامم بوكو
ً  2,500 من أأكثر مقتل إإلى االصرااعع أأددىىوولقد   من أأكثر ووتشريید 2014،٬ /آآببووأأغسطس /كانونن االثانييینايیر بيین مدنيیا
.االمجاووررةة االدوولل في ئٍ الجأألف  80 من أأكثر عن فضالً  نيیجيیريیا٬، ددااخل أألفاً من االسكانن 650  

 
 بيین ااألررااضيوواالسيیطرةة على  االسلطة على االتنافس االذيي يیغذيیهھ االطائفي٬، عنفتسبب اال نيیجيیريیا٬، في أأخرىى أأماكن فيوو

. 2014 في ةاالمركزيی االشماليیة االواليیاتت في شخص 1200 من أأكثر في مقتل االزررااعيیة٬، وواالمجتمعاتت لحَّ االرُ  االرعاةة
.االبالدد أأنحاء جميیع في االتعذيیب تشمل ااإلنسانن حقوققل اانتهھاكاتت في االشرططة٬، ذذلك في بما ااألمن٬، قوااتتووضلعت   

 
أأوو مالحقتهھم٬، ووقد تكرررتت إإدداانة  االعنف أأعمالل عن االمسؤووليین مع للتحقيیق يیذكر ااً جهھد االنيیجيیريیة االسلطاتت وولم تبذلل
 بيید أأنن حراامم٬، بوكوجماعة  ألفعالل االمتحدةة٬، ووااألمم االمتحدةة٬، وواالواليیاتت االمتحدةة االمملكة سيیما الوو ٬،االدووليیة ااألططراافف
.حقيیقي تغيیيیرلم يیثمر عن  االنيیجيیريیة ااألمن قوااتتل مسيءاال للسلوكك اانتقاددهھھھم  

 
حراامم جماعة بوكو اانتهھاكاتت  

تفسيیرهھھھا  فرضت حيیث ووبلدةة٬، قريیة 130 من أأكثر ااستولت على االحاالتت بعض ووفي حراامم هھھھاجمت جماعة بوكو
 وواالمدااررسس وواالشركاتت االمناززلل وونهھبواا ووهھھھدمواا االقتل أأعمالل حراامم ووااررتكب مقاتلو جماعة بوكو. االشريیعة لقواانيین
.ووأأددااماوواا وويیوبي٬، بوررنو وواليیاتت في االصحيیة وواالمراافق ووااألسوااقق وواالكنائس  

 
 حيیث ااالتحادديیة٬، االعاصمة إإقليیموو ووأأبوجا٬، الغوسس٬،وو ووتشي٬،ابوو ووغومبي٬، ووكاددوونا جوسسوو كانو٬، مدنن إإلى االعنف اامتد

قتلت عدةة تفجيیرااتت  م عنهھا مسؤووليیتهھ ننوواالمتمردد ززعم - آآالفف مدني قتل  6 حوااليبيین  منوو أأشخاصص. 410أأكثر من  -
ً شخص 2563 من أأكثر قتل 2009،٬ عامم منذ حراامم بوكو نفذتهھا جماعة هھھھجماتت في .اووحدهھھھ 2014 سنة في ا  

 
 سيیدةة 500 من أأكثر تووااختطف ٬،اووحدهھھھ بوررنو في مدررسة 211ما ال يیقل عن  2009،٬ منذددمرتت جماعة بوكو حراامم 

 ططلقأأُ  أأوو ااألمن قوااتتعلى ااألقل من بيینهھن بالفراارر أأوو أأُنقذتت على يید  100 من أأكثر نجحت االشرقي٬، االشمالل من ووفتاةة
ووااعتناقق  االقسريي٬، وواالزووااجج االجنسي٬، العنفأأخرىى ك اانتهھاكاتت من االُمختَطَفاتت بعض تعان. االمتمردديین قبل من اسرااحهھ

.دديیانة أأخرىى قسرااً   
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 ٬،تشيیبوكك فيتديیرهھھھا االحكومة  ثانويیة مدررسة من ططالبة 276 خطفت االجماعة ااآلنن٬، حتى ااالختطاففعمليیاتت  أأكبر فيوو
ً  االذكورر االطالبب تعرضض. سرااأل في طالباتتبيین اال من 219 ووتبقى بوررنو٬، واليیةب جماعة  هھھھجماتت في لالستهھداافف أأيیضا

 يیادديي بوني في للحكومة االمملوكة االمدااررسس في ططالب 100 من أأكثر فقتل االمسلحونن: االمدااررسس على حراامم بوكو
ااختطف االمسلحونن  كما. االثاني تشريین/وونوفمبر /شباططفبراايیر شهھريي في هھھھجماتت خاللل يیوبي٬،بواليیة  ٬،ووبوتيیسكومم

أأما من يیقاوومونن االتجنيید فاإلعداامم مصيیرهھھھم. ؛وواالصبيیة االشبّانن من مئاتت ووجنّدوواا قسرااً   
 

ااألمن قوااتت سلوكك  
 خطيیرةة اانتهھاكاتت إإلى أأددىى مما غليیظة٬، بطريیقة حراامم جماعة بوكو عنف على االردد االحكوميیة ااألمن قوااتت ووااصلت
 ااحتجازز ظظرووفف في االخاررجي االعالم عن ووُحبِسواا بمعزلل للتعذيیب بشكل ررووتيیني٬، بهھم فخضع االمشتبهھ. ااإلنسانن لحقوقق
 في االعسكريیة االسلطاتت االمفّوضض من االمشتركك االتحقيیق ووأأووصى فريیق. تقديیمهھم للمحاكمة لهھم أأوو توجيیهھ تهھمٍ  ددوونن تعسفيیة
 50 من أأقل ُعرضض ووقد. االبالدد شرقق شمالل معتقٍل في 1400االبالغ عدددهھھھم   بهھم االمشتبهھ من بيین 500بمحاكمة  ٬،2013
.على االمحكمة بهھم االمشتبهھ من  

 
 مايیدووغورريي٬، في على ثكنة جيیواا االعسكريیة وومنشأةة ااالعتقالل بهھا ذذاارر/آآماررسس في حراامم بوكولجماعة  هھھھجومم خالللوو
 ااألمن قوااتت من عضو أأيي يیَْمثل لم. االهھجومم خاللل فروواا معتقل 600 من أأكثر قتل ااألمن قوااتتززعمت  بوررنو٬، واليیةب

.معهھم لتحقيیقبا االمتكرررةةاالجيیش  تعهھدااتت من االرغم على عن هھھھذهه ااالنتهھاكاتت لحقوقق ااإلنسانن ووعن سابقاتهھا االعداالة أأمامم  
 

 ووصد االمسلحيین ااعتقالل االمشتددديینفي  االنيیجيیريیة ااألمن قوااتت االتي تساعد االمحليیة ااألهھھھليیة ااألمن جماعاتتيیُزَعم توررطط 
من أأفراادد  بهھم للمشتبهھ االقانوني غيیر وواالقتل االمعاملة ووسوء ااألططفالل٬، االجنودد ووااستخداامم تجنيید في٬، توررططهھا االهھجماتت
 ررجالل إإعداامم أأظظهھرتت فيیديیو مقاططع تحقق في هھھھذهه االسطورر كتابة ووقت االنيیجيیريیة االسلطاتت ووكانت. حراامم بوكوجماعة 

االتعرفف عليیهھم من  يیمكن االذيینوو هھھھليیةااأل منااأل لجاننفي  ووأأعضاء االعسكريي٬، االزيي يیرتديي بعضهھم جنودد٬،على يید  للزّ عُ 
.بوررنو وواليیة حكومةططريیق ززيٍي موحٍد تقدمهھ لهھم   

 
 االعنف االطائفي ااألهھھھلي وواالسيیاسي

 في أأخرىى وواليیاتت إإلى لسنوااتت٬، ااألووسط في االحزاامم ووكاددوونا االهھضبة ااجتاحح وواليیتي االذيي االطائفي ااألهھھھلي اامتد االعنف
.ووززاامفارراا ووكاتسيینا٬، ووتارراابا٬، ووناساررااوواا٬، بيینو٬، ذذلك في بما نيیجيیريیا٬، شمالل  

 
أألف  120 من أأكثر ووتشريید خصآآالفف ش 4 من أأكثر ووفاةة إإلى 2010 منذ االواليیاتت هھھھذهه في االمتكررر االعنف أأددىى ووقد
 في بما ااألططراافف٬، جميیع ااررتكبتهھا االتي االجراائم في لتحقيیقفي اا وواالتابعة للواليیاتت ااالتحادديیة االسلطاتتووأأددىى إإخفاقق . نسمة
 االجماعاتت بيین االسيیاسيیة االسلطة على االصرااعع تفاقمإإلى  االخمس٬، االواليیاتت هھھھذهه في ووااالقتصادديیة االعرقيیة االجماعاتت ذذلك

 وواالرعاةة االمستقريین االمزااررعيین قبل من االرعي أأررااضي مشكلة االتناززعع على االوصولل إإلى حل في وواالفشل االعرقيیة
.على االسوااء حلاالرُ   

 
 2015،٬ /شباططفبراايیرفي  عامةاال لالنتخاباتت تمهھيیدااً  ٬،االرئيیسيین االسيیاسيیيین االحزبيین أأنصارر بيین االسيیاسي االعنف أأددىىكما 
 في االنيیجيیريي االشيیوخخ مجلس ررئيیس ووقالل. 2014 عامم من مبكر ووقت في رريیفرزز وواليیة في ددااميیة ااشتباكاتت إإلى

 االلجنة ووااررتأتت". حراامم بوكوجماعة  مع حربب حالة في" ااألمة ألنن 2015 اانتخاباتت هھ يیمكن تأجيیلنإإ /أأيیلوللسبتمبر
 االواليیاتت في ااالنتخاباتت جرااءإإ االصعب من يیكونن قد أأنهھ ااالنتخاباتت٬، على تشرفف االتي لالنتخاباتت٬، االمستقلة االوططنيیة
  .االطوااررئئ االخاضعة في االوقت االرااهھھھن ألحكامم االثالثث
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 االفسادد االحكومي
 ففي. نيیجيیريیا في ووااالقتصادديیة ااالجتماعيیة بالحقوقق االتمتع تقويیضاالمستشريي في  االعامم االقطاعع فسادد ااستمر

خلفيیة  على سنوسي الميیدوو سنوسي٬، آآنذااكك االنيیجيیريي االمركزيي االبنك محافظ االحكومة أأووقفت 2014،٬ فبراايیر/شباطط
 االنيیجيیريیة٬، االوططنيیة االبتروولل مؤسسة في ووااسع نطاقق على االفسادد قد ززعم بوجودد سنوسي ووكانن. ماليیة بمخالفاتت مزااعم

.حتى ااآلنن االحكومة وولم تحقق فيیهھ  
 
 دوواافعل كانت حكومتهھفي  أأعضاء بحق فسادداال مزااعم ننإإ ٬،/أأيیاررمايیو في للصحفيیيین جوناثانن وددالككغ االرئيیس قاللوو

".اتت عادديیةسرق" ال تزيید عن ااألعمالل معظم ننإإوو سيیاسيیة  
 

 اووغيیرهھھھ االفسادد مماررساتتلاالمستقلة االلجنة وو ٬،ووااالقتصادديیة وونظيیرتهھا في االقطاعع االعامم االماليیة االجراائم لجنةووقد أأخفقت 
 االكثيیر ووجاء. االبالدد في من جانب االمستويیاتت االعليیا االماليیة وواالجراائم لفساددل االتصديي االفعالل في٬، االصلة ذذااتت االجراائم من
كبارر  ضد مزااعم في االتحقيیق يیتم لم حيین في ٬،منخفضي االمكانة مسؤووليین ضد االقضائيیة وواالمالحقاتت ااالعتقاالتت من

 االساسة وواالنخبة.
 

االجنسيیة وواالهھويیة االجنسي االتوجهھ  
ً  14 لمدةة بالسجن االجنائي٬، االقانونن بموجب االجنوبيیة٬، االواليیاتت في االطوعي االمثلي يیمكن أأنن يیتسبب االسلوكك أأما . عاما

 حتى االرجم أأوو أأوو االسجن٬، بالعصا٬، بباالضر تشمل فالعقوباتت ااإلسالميیة٬، االشريیعة ظظل ووفي االشماليیة٬، االواليیاتت في
.االموتت  

 
فقد  2014،٬ االثاني كانونن/يینايیر في جوناثانن االرئيیس االتي صاددقق عليیهھا االجنس٬، نفس من االزووااججأأما مذكرةة (حظر) 

 بيینإإظظهھارر االمشاعر على االمأل  االجديید االقانونن مميیجرّ  حيیث أأخذتت ااألمورر إإلى ما ووصفهھ مرااقب بأنهھ "مستويیاتت عبثيیة"٬،
وويیمكن للقانونن أأنن يیقيیّد االحق في . وواالمثليیاتت االمثليیيین حقوقق االمداافعة عن االمنظماتت وويیعاقب االجنس نفس من ثنائي
 مع غامضةاال االصيیاغةذذوو  االقانوننوويیتناقض هھھھذاا . وواالمثليیاتت االمثليیيین جماعاتتاالتوااصل مع  تجريیم خاللل من االصحة
 من بشدةةاالقانونن  أأدُديین ووقد. ااإلنسانن لحقوقق وواالدووليیة ااإلقليیميیة االمعاهھھھدااتت بموجب االتزااماتهھا ووكذلك ٬،االنيیجيیريي االدستورر
.ااإلنسانن لحقوقق وواالدووليیة االمحليیة االجماعاتت قبل  

 
االجمعيیاتت تكويینوو ووااإلعالمم االتعبيیر حريیة  

 لدىى نشرهھھھا وواالمضايیقة االتخويیف من مأمن في ليیست فهھي ذذلك٬، وومع. ووحرةة ووقويیة مستقلة االنيیجيیريیة ااإلعالمم تعد ووسائل
.غيیر محابيیة االسلطاتت تعتبرهھھھا االتي للمواادد  

 
 من االعديید ضد حملةل االجيیش لتنفيیذ االناقدةة ااإلعالمم ووسائل تقارريیرعلى  ااألمن قوااتت ررددتت ٬،/حزيیرااننيیونيیو شهھر في

 مجلسفي  عضو قدمم ٬،/تموززيیوليیو فيوو. ااألقل على ااثنيین صحفيیيین ووااعتقالل االصحف بتدميیر ااإلعالمم٬، ووسائل مرااكز
 يیدعو. االمدني االمجتمع لمنظماتت ااألجنبي االتمويیل تنظيیم إإلى يیهھدفف االبرلمانن لىإإ قانونن مشرووعع ااالتحادديي االنواابب
 ذذااتت االجراائم من اووغيیرهھھھ االفسادد مماررساتتلاالمستقلة االلجنة  لدىى االمتطوعة االمنظماتت إإلى تسجيیل االقانونن مشرووعع
ً  60 غضونن في مواافقتهھا على وواالحصولل االصلة  االقانونن٬، أأُقّر مشرووعع هھھھذاا إإذذاا. ددووليیة منظماتت من أأمواالل قبولل من يیوما
 لحقوقق ااألفريیقي وواالميیثاقق االنيیجيیريي االدستورر يیكفلهھا االتي وواالتجمع٬، االجمعيیاتت تكويین حريیة في االحق يینتهھكفإنهھ س
.وواالشعوبب ااإلنسانن  

 
ةيیاالرئيیس االدووليیة ااألططراافف  
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 حراامم بوكو جماعة ااختطافف رراافق االذيي االهھائل ااإلعالمي ااالهھھھتمامم أأعقابب في ووددووليیة على االسوااء٬، محليیة ضغوطط تحت
 ووأأددتت ااالستغاثة. االتمردد لمكافحة االمساعدةة االنيیجيیريیة االحكومة ططلبت االمرااهھھھقاتت٬، االطالباتت من في أأبريیل/نيیسانن للمئاتت

فيیما يیتعلق بسجلهھا االحقوقي  االنيیجيیريیة االحكومة على االضغط لمماررسة فرصة ووخلق االدووليیة االجهھاتت مشارركة ززيیاددةة إإلى
.االرددئئ  

 
حزمة كبيیرةة  االمتحدةة االمملكة عرضت ٬،/حزيیرااننيیونيیو شهھر في نيیجيیريیا في ااألمن لمناقشة اارريياالوززلندنن  ااجتماعع فيوو

 ااستطالعع ططائرااتت تقديیم االمساعدااتت ووتشمل. االنيیجيیريي االجيیش قدررااتت لتعزيیز وييوواالتنم ياالدفاع دعماال من أأشكالل
.االبالدد شرقق شمالل في االتمردد مكافحة عمليیاتت في نشرهھھھا سيیتم االتي االوحدااتت ووتدرريیب  

 
 مباددررةة إإططالقق أأووباما باررااكك ااألمريیكي االرئيیس أأعلن 2014،٬ /آآببأأغسطسفي  ووأأفريیقيیا االمتحدةة االواليیاتت قاددةة قمة فيوو

 االشفافيیة تحسيین على للمساعدةة االمباددررةة هھھھذهه ووتوجهھ. بموجبهھا أأوولل االمستفيیديین نيیجيیريیا االتي ستكونن ااألمن٬،حوكمة 
.ااألمني االقطاععفي  فعاليیةاالوو وواالحوكمة  

 
 نيیجيیريیافي  االحدوودد منأل كبيیر برنامج إلططالقق خطط عنأأيیضاً  ااألمريیكيیة االحكومة أأعلنت ٬،/أأيیلوللسبتمبر فيوو

 قاددةة قمة خاللل أأووباما االرئيیس االذيي أأططلقهھ االعالمي ااألمن ططوااررئئ صندووقق إإططارر في وواالنيیجر ووتشادد وواالكاميیروونن
 بوكوفي موااجهھة جماعة  نيیجيیريیا بمساعدةة ملتزمة االمتحدةة االواليیاتت ننإإ أأووباما االرئيیس قالل. ووأأفريیقيیا االمتحدةة االواليیاتت
.موااططنيیهھا لحمايیة شامل نهھج ااعتمادد على االنيیجيیريیة االحكومة ووحث حراامم٬،  

 
 عسكريیة مرووحيیاتت بيیع االنيیجيیريیة بأنهھا منعت االسلطاتت مزااعم ااألمريیكيیة االحكومة أأكدتت ٬،/تشريین االثانينوفمبر فيوو

ً  ذذلك وويیرجع لنيیجيیريیا .االعسكريیة االعمليیاتت خاللل االمدنيیيین حمايیةفي  االنيیجيیريي االجيیش فشل بشأنن مخاووفف إإلى جزئيیا  
 
 االنيیجيیريیة االحكومة وويیحث حراامم بوكوجماعة  اانتهھاكاتت يیديین قرااررااً  ااألووررووبي االبرلمانن أأصدرر ٬،/تموززيیوليیو شهھر فيوو

ً  االمسلحيین عنف لمعالجة االمبذوولة االجهھوددتتم  أأنن ضماننعلى   االعنفوولقد أأووجد . االدوولي االقانونن بموجب اللتزااماتهھا ووفقا
ً  االشمالل في  قائمة لىإإ حراامم بوكوجماعة  ااألمن مجلس أأضافف ٬،/أأيیاررمايیو شهھر يفف: االمتحدةة ااألمم من كبيیرااً  ااهھھھتماما
 االسفر٬، ووحظر االدووليیة ااألصولل تجميید يیفرضض االذييوو 1267،٬ االملحقة بقراارر ااألمم االمتحدةة ررقم ]االقاعدةة تنظيیم[ قوباتتع

جماعة  االمسلحة وواالصرااعاتت ااألططفالل عن االعامم ااألميین تقريیر أأددررجج ٬،/أأيیاررمايیو في. عةجمااال بحق ااألسلحة ووحظر
 االمدااررسس يیهھاجم" وو ٬،"ااألططفالل وويیشوهه يیقتل" االذيي االصرااعع في كطرفف" االعارر قائمة" على مرةة ألوولل حراامم بوكو

".وواالمستشفيیاتت  
 

 على ٬،/آآذذااررماررسس في لنيیجيیريیا ززيیاررةة خاللل ٬،آآنذااكك ااإلنسانن لحقوقق ةاالساميی االمتحدةة ااألمممفوضة  بيیاليي٬، نافي تتووأأكد
.االبالدد شرقق شمالل في ااألمن قوااتت على يید االمزعومة ااالنتهھاكاتت حولل شفافة تحقيیقاتت إإجرااء أأهھھھميیة  

 
 مكتبهھا نتائجعلى  مجدددااً  أأكدتت حيیث ٬،/شباططفبراايیر شهھر في نيیجيیريیا االدووليیة االجنائيیة للمحكمة ةاالعام االمدعي تتززاارروو
 في االوضع ووكانن. ددوولي غيیر مسلح نزااععهھھھو  نيیجيیريیا شرقق شمالل في االوضعأأنن وو مسلحة جماعة تعد حراامم بوكو أننب

.2010 منذ االدووليیة االجنائيیة االمحكمة قبلمن  االتمهھيیديي لفحصل يیخضع نيیجيیريیا  
 

االخاررجيیة االسيیاسة  
 بالمصاددقة ااإلنسانن لحقوقق االدوولي بالنظامم االتزاامهھا ووقد أأظظهھرتت وواالدووليیة٬، ااألفريیقيیة االشؤوونن هھھھامم في بدوورر نيیجيیريیا تقومم
.ااإلنسانن لحقوقق االرئيیسيیة ووااإلقليیميیة االدووليیة االمعاهھھھدااتت جميیع على  
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 لالتحادد االتابع ووااألمن االسالمم مجلس في تندررجج نيیجيیريیا عضوااً  االخاررجيیة٬، سيیاستهھا مركز هھھھي االتي أأفريیقيیا٬، فيوو
 حل أأجل منأأفريیقيیا  ااالقتصادديیة لدوولل غرببلجهھودد االمجموعة  االمشتركك االوسيیط هھھھو جوناثانن االرئيیسكما أأنن . ااألفريیقي
ً  االبالدد سهھمووت مالي٬، في االصرااعع  في ااالستقراارر لتحقيیق ااألبعادد متعدددةة االمتكاملة االمتحدةة ااألمم بعثة ضمن  قوااتتب حاليیا
.مالي  

 
 في بانتظامم ووشارركت. االدووليیيین ووااألمن االسلم صونن في خاصة ووأأجهھزتهھا٬، االمتحدةة ااألممفي  نيیجيیريیا ووقد اانخرططت

 اانتخابب أأعيید ٬،/شباططفبراايیر فيوو. االعالم أأنحاء جميیع في ااألفريیقي ووااالتحادد االمتحدةة لألمماالتابعة  االسالمم حفظ عمليیاتت
 بشأنن ااألمن مجلس لجنة ررئاسة حاليیا ووتتولى االسالمم حفظ بعمليیاتت االمعنيیة االخاصة االمتحدةة ااألمم للجنة كرئيیس نيیجيیريیا
غيینيیا  نيیجيیريیا اانتخابب تم ٬،/تشريین ااألووللأأكتوبر في. أأفريیقيیا في ووحلهھا االصرااعاتت منعب االمعني االعامل وواالفريیق بيیساوو-
2015 في االفترةة ما بيین االمتحدةة ااألمم في ااإلنسانن حقوقق مجلس في كعضو -2017.  

 
ً  شغلتوو وواالخفيیفة االصغيیرةة باألسلحة االمشرووعع غيیر ااالتجارر لمكافحة االمبذوولة االجهھودد نيیجيیريیا ووتؤيید  أأحد مقعد حاليیا
 أأنهھا كما. االشامل االدمارر أأسلحة اانتشارر منع بشأنن 1540 بالقراارر عمال االمنشأةة ااألمن مجلس لجنة لرئيیس الثةاالث نواابباال

.االسودداانن بشأنن ااألمن مجلس لجنة ررئيیس نواابب من ااثنيین من ووااحدةة  
 
 لعضويیةعلى اا رراائد أأفريیقي نافستم يووهھھھ ٬،مميااأل ااألمن مجلسعضويیة  توسيیعب يیناالمطالب ططليیعة في االبالدد كانتوو

.في نسخة معدلة من االمجلس االداائمة  

 
	  
	  
	  
 


