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جميع الحقوق محفوظة. ولهذه المطبوعة حقوق طبع، ولكن يجوز إعادة إنتاجها بأية وسيلة من دون دفع 
رسوم، وذلك لغايات دعوية ونضالية وتعليمية، ولكن ليس إلعادة بيعها. 

ويطلب أصحاب حقوق الطبع تسجيل مثل هذا االستخدام لديهم ألغراض تقييم التأثير. أما نسخها في 
أي ظروف أخرى، أو إعادة استخدامها في مطبوعات أخرى أو لغايات الترجمة أو التكييف، فإنه يتطلب إذنًا 

خطيًا مسبقًا من الناشر، وقد ُيطلب دفع رسوم مقابل ذلك. لطلب اإلذن أو ألي استفسار آخر ُيرجى 
copyright@amnesty.org االتصال بـ

صورة الغالف: جنود نيجيريون يقومون بتفتيش القصر السابق ألمير بوكو حرام الذي استخدم من قبل 
جماعة بوكو حرام مقرًا لهم، إال أنه تعرض للحرق عندما فروا من باما في 25 مارس/آذار 2015. وقد 

استعاد الجيش النيجيري مدينة باما الشمالية من أيدي بوكو حرام، ولكن مازالت باقية آثار عمليات القتل 
الجماعي التي ارتكبت على أيدي بوكو حرام في بداية هذا العام. وقد نزح ما يقرب من 7500 شخص 

بسبب القتال الدائر في باما والمناطق المجاورة.
© Nichole Sobecki/AFP/Getty Images amnesty.org
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  ملخص 
عىل  أقدمت القوات العسكرية النيجريية، يف سياق العمليات األمنية ضد جماعة بوكو حرام يف شمال رشق نيجرييا،

 2000شخص خارج نطاق القضاء؛ وألقت القبض بطريقة تعسفية عىل ما ال يقل عن  1200إعدام ما يزيد عىل 
وأضحى املئات، إن لم يكن . شخص، أغلبهم من الشبان الصغار والصبية؛ وارتكبت ما ال يُحىَص من أعمال التعذيب

شخص يف الحجز لدى الجيش نتيجة  7000يقل عن اآلالف، من النيجرييني ضحايا لالختفاء القرسي؛ وتويف ما ال 
  .للجوع، واالكتظاظ الشديد، والحرمان من املساعدة الطبية

وقد خلصت منظمة العفو الدولية إىل أن هذه األفعال، التي ارتُِكبَت يف سياق رصاع مسلح غري دويل، تمثل جرائم 
. الفردية أو القيادية، وقد تٌَعد جرائم ضد اإلنسانيةحرب يتحمل القادة العسكريون املسؤولية عنها سواء بصفتهم 

وتحدد املنظمة باألسماء خمسة من كبار املسؤولني العسكريني كانوا مسؤولني عن العمليات يف شمال رشق نيجرييا 
وحتى اآلن، وكذلك اثنني من رؤساء أركان الجيش واثنني من رؤساء أركان الدفاع، ينبغي  2012يف الفرتة من 

وقد سلمت . يق معهم الحتمال وقوع املسؤولية عن هذه الجرائم عىل عاتقهم بصفتهم الفردية والقياديةالتحق
املحكمة "املنظمة أسماء هؤالء الضباط، وكذلك أسماء ضباط آخرين لم ترد يف هذا التقرير، واألدلة ذات الصلة إىل 

  ".الجنائية الدولية

بلة مع بعض الضحايا، وأقاربهم، وشهود العيان، ونشطاء حقوق مقا 412ويقوم هذا التقرير عىل ما يزيد عن 
تسجيالً مصوراً  90وقامت املنظمة كذلك بتحليل ما يزيد عىل . اإلنسان، واألطباء، والصحفيني، واملصادر العسكرية

يُطَلق عليها  والعديد من الصور الفوتوغرافية التي يظهر فيها أفراد من قوات األمن وامليليشيا املتحالفة معها التي
  .، وهم يرتكبون انتهاكات"قوة املهام املشرتكة املدنية"

وثيقة رسمية، من  800وقابلت منظمة العفو الدولية بشكل مستقل ثمانية مصادر عسكرية، ودرست ما يزيد عىل 
  ".قيادة الدفاع"بينها تقارير عسكرية ومراسالت أخرى بني الوحدات العسكرية يف شمال رشق البالد ومقر 

ً بالنتائج التي توصلت إليها خالل عرشات االجتماعات، فضالً عن   55وأحاطت املنظمة السلطات النيجريية علما
ويعرض هذا التقرير ردود الحكومة يف . مذكرة كتابية، طالبًة معلومات وإجراءات محددة للتصدي لالنتهاكات

  .األقسام املعنية

  الصراع المسلح في شمال شرق نيجيريا 

ً باسم 2009ع الرصاع يف نيجرييا إىل عام يرج " بوكو حرام"، حني بدأت حركة التمرد اإلسالمية املعروفة شعبيا
  .حملًة من أعمال العنف ضد الحكومة النيجريية

واشتد الرصاع واتسعت رقعته نتيجة شبكة معقدة من العوامل االجتماعية الثقافية، واالقتصادية، والعرقية الدينية، 
وقوات األمن النيجريية يف واليات بورنو، " بوكو حرام"وتطور إىل رصاع مسلح غري دويل بني جماعة . ةواملناطقي

ألف  17وأودى الرصاع بحياة ما ال يقل عن . ويوبي، وأداماوا واتسم بانتهاكات فظيعة ترتكبها كل األطراف
  .زلهمشخص، أغلبهم مدنيون، وأجرب ما يربو عىل مليون نسمة عىل الفرار من منا
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 2013أيار /وتعتقد منظمة العفو الدولية أن الوضع يف شمال رشق نيجرييا يمثل رصاعاً مسلحاً غري دويل منذ مايو
ً ملستوى العمليات العدائية وألن  قوة جيدة التنظيم تسيطر عىل أراض ولها هيكل " بوكو حرام"عىل األقل، نظرا

  .قيادي واضح

، لرتهيب معارضيها ولقتل "غربية"هجمات عىل أهداف حكومية أو  القنابل يف شن" بوكو حرام"واستخدمت 
وذبح مقاتلوها املدنيني خالل هجمات عىل البلدات والقرى؛ وهاجموا املدرسني والطالب وخطفوهم؛ . مدنيني

ً منهن للزواج القرسي؛ وجندوا الرجال والصبية قرساً؛  2000وخطفوا ما ال يقل عن  شابة وفتاة وأخضعوا كثريا
  .حرقوا ودمروا املنازل واملدارسوأ

توثيقاً مكثفاً وخلصت إىل أنها تَُعد يف " بوكو حرام"ووثقت منظمة العفو الدولية االنتهاكات التي ارتكبها مقاتلو 
مهمتنا الرضب : "ويحوي تقرير منظمة العفو الدولية األخري. مصاف جرائم الحرب والجرائم ضد اإلنسانية

، معلومات عن الهيكل "الرتويع الذي تمارسه بوكو حرام يف شمال رشق نيجرييا": بالرصاص، والذبح، والقتل
، وأساليب التجنيد التي تستخدمها، ومواردها، وتفاصيل انتهاكات ارتكبتها الجماعة يف "لبوكو حرام"التنظيمي 
  .2015إىل  2013الفرتة من 

ودالك جوناثان حالة الطوارئ يف واليات أعلن الرئيس السابق ج 2012يف " بوكو حرام"ومع اشتداد هجمات 
ومنحت حالة الطوارئ قوات األمن سلطات واسعة إىل حد . بورنو، ويوبي، وأداماوا ثم ُمدَِّدت بعد ذلك بشكل متكرر

لقيادة العمليات " قوة املهام املشرتكة"وشكل الرئيس السابق جودالك جوناثان . مفرط يف املناطق التي أُعِلنَت فيها
ً من الجيش وقوة الرشطة وقوات األمن األخرى"و حرامبوك"ضد  وتوىل الجيش السيطرة . ، وهي تضم أفرادا

  .2013آب /يف أغسطس" بوكو حرام"الكاملة عىل العمليات ضد 

للعمل مع قوات األمن يف والية " قوة املهام املشرتكة املدنية"ميليشيا مدنية أُطِلَق عليها  2013وأنشأت السلطات يف 
قوة املهام املشرتكة "ويقوم أعضاء . واملساعدة يف القبض عليهم" بوكو حرام"من خالل تحديد أعضاء بورنو 
بدور أسايس يف عمليات االعتقال التعسفي الجماعي ويف عمليات الفرز التي يشري فيها مرشدون إىل " املدينة

" قوة املهام املشرتكة املدنية"أعضاء  وكان. بني حشد من املدنيني" بوكو حرام"األشخاص املشتبه بانتمائهم إىل 
  .ضالعني يف رضب رجال وقتلهم بعد اعتقالهم، يف حوادث وثقتها منظمة العفو الدولية

إىل خارج مدن وبلدات شمال رشق نيجرييا حيث " بوكو حرام"، دفعت قوات األمن مقاتيل 2013ويف أواسط عام 
إىل تجمعات ومخيمات نائية، مثل مقر قيادتهم يف غابة " رامبوكو ح"وانتقل مقاتلو . كانوا يعيشون بني السكان

  .هجمات شبه يومية عىل األهداف املدنية" بوكو حرام"ومن هذه القواعد شنت . سامبيسا بوالية بورنو

حيث باتت تحتفظ بالسيطرة عىل البلدات والقرى التي " بوكو حرام"، تغريت اسرتاتيجية 2014تموز /ويف يوليو
بوكو "وامتدت األرايض الواقعة تحت سيطرة . من السكان، وتحد من حركتهم" رضائب"، وتجبي تستويل عليها

آذار /ويف مارس. ، يف أكرب اتساع لها، عرب معظم أجزاء والية بورنو، وشمال والية أدامانتا، ورشق والية يوبي"حرام
  .، أعلن الجيش، بعد هجوم مضاد جديد، استعادة معظم هذه األرايض2015

ذ بداية الرصاع زادت ميزانيتا الدفاع واألمن زيادة كبرية لكن ال توجد عالمات تُذَكر عىل وصول املال إىل ومن
  .فما زالت العمليات تنقصها املوارد والفساد مسترشٍ . الخطوط االمامية
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  حاالت اإلعدام خارج نطاق القضاء

وُقِتل . 2014و 2013ارتكبها الجيش يف عامي حادث إعدام خارج نطاق القضاء  27وثقت منظمة العفو الدولية 
من هذه  14ويف . رجل وصبي، ومن شبه املؤكد أن العدد أكرب من ذلك بكثري 1200يف هذه الحوادث ما ال يقل عن 

، "قوة املهام املشرتكة املدنية"الحوادث، أعدمت القوات العسكرية النيجريية، بالتعاون يف بعض األحيان مع أعضاء 
  .اً من األشخاص، يَُعد يف بعض الحاالت بالعرشات بل وباملئات، يف يوم واحدعدداً كبري 

ويتعذر التحقق من العدد املحدد لألشخاص الذين أُعِدموا خارج نطاق القضاء بسبب غياب السجالت، والجهود 
تي ارتُِكبَت فيها التي يقوم بها الجيش للتسرت عىل تلك الحوادث، وصعوبة الوصول إىل شهود العيان يف املناطق ال

ً لبعض عمليات اإلعدام خارج نطاق القضاء يف واليات . الجرائم وتقدم الحاالت املعروضة يف هذا التقرير توثيقا
  .أداماوا، وبورنو، ويوبي

وتكشف بحوث منظمة العفو الدولية عن أن الجيش أعدم األشخاص خارج نطاق القضاء بعد القبض عليهم ويف 
ً بالرصاص داخل . ن فيه أي خطر، يف انتهاك للقانون اإلنساني الدويلوقت لم يكونوا يمثلو  وُقِتل كثريون رميا

ً لألعناق بعد القبض عليهم خالل عمليات تطويق  ً بالرصاص أو جزا منشآت االحتجاز، بينما ُقِتل آخرون رميا
  .وتفتيش

آذار /مارس 14بها الجيش يف  ووقعت واحدة من أبشع عمليات اإلعدام الجماعي خارج نطاق القضاء التي قام
عىل منشأة االحتجاز العسكرية يف " بوكو حرام"ففي أعقاب هجوم لجماعة . يف ميدوغوري بوالية بورنو 2014

رجالً وصبياً، أغلبهم معتقلون فارون  640ثكنات جيوا أُطِلق خالله رساح املعتقلني، قتل الجيش ما ال يقل عن 
ً يوثق قتل ما ال يقل عن 2014آذار /لدولية، يف مارسونرشت منظمة العفو ا. أُمِسك بهم ً تفصيليا  622، تقريرا

رجالً  18ويقدم هذا التقرير معلومات إضافية بخصوص إعدام ما ال يقل عن . شخصاً ممن فروا من ثكنات جيوا
  .عدامآخر خارج نطاق القضاء يف ذلك اليوم، بما يف ذلك تحليل تسجيالت مصورة تظهر فيها بعض عمليات اإل 

معتقالً يف منشأة  64ومن بني حاالت اإلعدام الجماعي خارج نطاق القضاء األخرى التي وثقتها املنظمة إعدام 
وقتل ما ال يقل  2013نيسان /إبريل 18يف َدَماتورو بوالية يوبي يوم ) غرفة الحرس(احتجاز اسرتاحة الرئاسة 

  .2013نيسان /ريلإب 17يف باغا يوم " تطهري"شخصاً خالل عملية  185عن 

وأُعيَدت جثث املعتقلني الذين أُعِدموا إىل أرسهم، يف بعض الحاالت، حيث عادة ما كانت تُلَقى قرب املنازل أو عىل 
ويف حاالت أخرى لم تُخَطر األرس قط رسمياً بوفاة أقاربها وعرفت باإلعدام من معتقلني أُفِرج عنهم . مشارف القرى
  .الحاالت لم تعرف باملرةويف كثري من . أو شهود عيان

  حاالت الوفاة في الحجز

رجل وصبي توفوا يف الحجز منذ  7000تشري املعلومات التي جمعتها منظمة العفو الدولية إىل أن ما يزيد عىل 
ً 2011آذار /مارس ل وفاتهم يف أغلب الحاالت ولم يتم التحقيق فيها يف كل الحاالت تقريبا وجمعت . ، ولم تَُسجَّ

املعلومات والتفاصيل الخاصة ببعض الحاالت الفردية من خالل زيارات للمشارح يف ميدوغوري، والتقارير املنظمة 
العسكرية الداخلية، وإحصاءات سجلها نشطاء حقوق اإلنسان املحليون، ومقابالت مع بعض شهود العيان، 

  .ملشارح، واملصادر العسكريةوالضحايا، واملعتقلني السابقني، والعاملني يف املستشفيات، والعاملني يف ا
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َلت أكرب معدالت للوفيات يف ثكنات جيوا يف مايو َل ما 2013تموز /حزيران، ويوليو/أيار، ويونيو/وُسجِّ ، حيث ُسجِّ
جثة من الثكنات  1400حزيران وحده ُسلَِّم ما يزيد عىل /ويف شهر يونيو. حالة وفاة يف بعض األيام 180يقرب من 

  .ميدوغوريإىل إحدى املشارح يف 

ً بالغ الصعوبة بوجه خاص بعد  وبات الحصول عىل معلومات بشأن العدد املحدد للوفيات يف الحجز أمرا
، حني أمر الجيش املشارح يف ميدوغوري بعدم االحتفاظ بسجالت، فيما يُحتََمل أن يكون 2012آب /أغسطس

لم تُنَقل كل الجثث من الثكنات إىل املشارح،  وباإلضافة إىل ذلك،. مسعى إلخفاء املعدل العايل للوفيات يف الحجز
  .حسبما أفادت مصادر عسكرية وشهود عيان؛ فقد دفن الجنود بعضها يف مقابر جماعية

ً إىل إفادات شهود العيان وتحليل األدلة املستمدة من التسجيالت املصورة  وتعتقد منظمة العفو الدولية، استنادا
علومات الواردة يف التقارير العسكرية، أن األسباب الرئيسية للوفاة يف الحجز والصور الفوتوغرافية، إضافة إىل امل

هي الجوع، والعطش، واالكتظاظ الشديد الذي أدى إىل تفيش األمراض، والتعذيب، وغياب الرعاية الطبية، 
  .واستخدام التبخري بالكيماويات يف زنازين تفتقر إىل التهوية

جيوا ويف مراكز االحتجاز العسكرية يف َدَماتورو بالغة االكتظاظ، حيث ُحرِشَ وكانت منشآت االحتجاز يف ثكنات 
وأبلغ معتقلون سابقون منظمة العفو الدولية بأنهم كانوا يضطرون للتناوب . مئات املعتقلني يف زنازين صغرية

وقالوا إنهم لم . حتى يمكن النوم أو حتى الجلوس عىل األرض حيث لم يكن هناك أي فسحة باملرة يف الزنازين
ً سوى مرة واحدة يف اليوم وكان يقترص عىل كمية صغرية من األرز ال تتجاوز حفنة أو ما  يكونوا يتلقون طعاما

  .يمكن أن تحمله راحة اليد، ولم يتلقوا قط أي مساعدة طبية، حتى يف الحاالت املهددة للحياة

العاملون يف املستشفيات، واألشخاص الذين شاهدوا وأجمع املعتقلون السابقون، واملدافعون عن حقوق اإلنسان، و 
وسجلوا إخراج الجثث والتخلص منها، عىل القول إن معظم الجثث بدت نحيفة للغاية ولم يكن بها جروح أعرية 

كانت الجثث تبدو نحيفة، جائعة، هزيلة، وشفاهها جافة وبها عدة عالمات عىل : "وقال أحد الشهود للمنظمة. نارية
ً عندما زاروا املرشحة ورأوا بعض الجثث التي سلمتها وش." املرض اهد مندوبو منظمة العفو الدولية ذلك أيضا

  .قافلة عسكرية

إنهم يبقونهم ... لم يكن الناس يقوون عىل الوقوف] يف ثكنات جيوا: "[وقال ضابط عسكري رفيع الرتبة للمنظمة
ً ... هناك ليموتوا   ."وهم يتعرضون للتجويع عمدا

ذيب وغياب املساعدة الطبية لعالج الجروح الناتجة عن التعذيب من بني األسباب الرئيسية األخرى للوفاة وكان التع
ً . يف الحجز العسكري ، وأبلغ كثري من املعتقلني السابقني الذين )انظر أدناه(وكان التعذيب يف الحجز مسترشيا

م أي مساعدة طبية حتى يف حاالت اإلصابات املهددة تعرضوا للتعذيب يف الحجز منظمة العفو الدولية بأنه لم تَُقدَّ 
  .للحياة

 25شخصاً آخر يوم  18عاماً من ميدوغوري، مع  25، وهو نجار عمره )ليس اسمه الحقيقي(اعتُِقل صالح جيغا 
وهرب من الحجز . خالل عملية تطويق وتفتيش يف غوانجي، واقتيد إىل ثكنات جيوا 2012ترشين الثاني /نوفمرب
شخصاً  50وقال إنه يف بعض األيام كان زهاء . الثكنات" بوكو حرام"شهراً عندما هاجمت  15ة تزيد عىل بعد مد

ولم ينُج من التسعة عرش شخصاً الذين اعتُِقل ضمنهم . يموتون، جوعاً وعطشاً يف أغلب الحاالت 80أو ما يقرب من 
  .سوى أربعة أشخاص
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ويف أي مرة كنا نُحَرم فيها من املاء . ومات كثريون يف الزنازين. نموتكان لدينا شعور بأنهم إنما يريدون لنا أن "
يف بعض األحيان كنا نرشب بول الناس، لكن حتى البول لم ].يف هذين اليومني[شخص يموتون  300يومني، كان 

ً الحصول عليه يف بعض األحيان ] خروناملعتقلون اآل [كان أناس يموتون كل يوم وكلما مات أحد كنا . يكن ممكنا
وألنه سيتم إخراجنا ألخذ الجثث وسيعطينا الجنود ماًء لغسل أيدينا وعندما نغسل . نسعد بسبب املساحة اإلضافية

  ."أيدينا نرشب املاء

االعتقال التعسفي الجماعي، واالحتجاز غير القانوني، واإلخفاء 
  القسري، والتعذيب

، ما ال يقل عن "قوة املهام املشرتكة املدنية"عضاء ميليشيا اعتقلت القوات النيجريية، يدعمها يف أغلب األحيان أ
ً يف أعقاب ". بوكو حرام"شخص بطريقة تعسفية يف مناطق نشاط  20000 ويف العديد من الحاالت، وخصوصا
، كان الجنود يذهبون إىل البلدة أو القرية، ويجمعون مئات الرجال والصبية، ثم يأخذون إىل "بوكو حرام"هجمات 
ووثقت منظمة العفو الدولية ". بوكو حرام"من يحددهم مرشدون يعملون باألجر عىل أنهم من أعضاء الحجز 

ً بيتاً، وعند حواجز التفتيش، فضالً عن عمليات االعتقال  كذلك حاالت اعتقال خالل مداهمات لتفتيش البيوت بيتا
ر، لكن املنظمة سجلت اعتقال ومعظم من اعتُِقلوا شبان صغا". بوكو حرام"التي تستهدف أقارب ألعضاء 

امرأة  30ووثقت املنظمة كذلك اعتقال واحتجاز . واحتجاز صبية ال تتجاوز أعمارهم التاسعة يف بعض الحاالت
  .وفتاة

وأفادت مصادر . وزاد عدد حاالت االعتقال بشدة يف أعقاب فرض حالة الطوارئ يف واليات أداماوا، وبورنو، ويوبي
. 2013تموز /ويوليو 2012كانون الثاني /شخص اعتُِقلوا يف الفرتة بني يناير 4500 عسكرية بأن ما يربو عىل

ً  916بأن  2013حزيران /يونيو 30يوم " قوة املهام املشرتكة"وتفيد وثيقة وزعها مقر قيادة  يُشتَبَه "شخصا
ح أن . 2013يران حز /يونيو 30إىل  2013أيار /مايو 16اعتُِقلوا يف الفرتة من " بانتمائهم إىل بوكو حرام ويَُرجَّ

العدد الفعيل أكرب من هذا كثرياً حيث ال وجود لنظام مركزي مناسب لتسجيل عمليات القبض التي تقوم بها قوات 
  .األمن

وأُفِرج عن عدد قليل ممن أُلِقي القبض عليهم بعد قليل من اعتقالهم، أحياناً ألن أرسهم دفعت رشا؛ وخضعت نسبة 
ئية واملحاكمة؛ وأُعِدم املئات وتويف اآلالف يف الحجز؛ والباقون محتجزون إىل أجل غري محدد صغرية للمالحقة القضا

ه  يف حجز عسكري غري مرصح به وغري معرتف به، حيث يُحَرمون من االتصال بمحامني أو بأقاربهم، ودون أن تَُوجَّ
  .إليهم أي تهمة رسمية، ودون أن يمثلوا بتاتاً أمام محكمة

؛ ويف )وكلها يف والية بورنو(لني محتجزون يف ثكنات جيوا وماي ماالري يف ميدوغوري، ويف باغا وأغلب املعتق
؛ )بوالية يوبي(يف بوتيسكوم " االسرتاحة" "قوة املهام املشرتكة"يف َدَماتورو وقاعدة ") غوانتانامو("القطاع ألفا 

د قليل من األشخاص املشتبه بهم إىل منشآت عسكرية ونُِقل كذلك عد). بوالية أداماوا(يف يوال  23ويف ثكنات اللواء 
  .، وأغلبهم يف أبوجا"إدارة أمن الدولة"يف واليات أخرى، أو ُسلِّموا إىل 

ذَها الجيش تعسفية كلياً فيما يبدو، إذ لم تكن تستند يف أغلب  وكانت األغلبية العظمى من عمليات االعتقال التي نَفَّ
وأبلغت املصادر العسكرية منظمة العفو الدولية بشكل متكرر . وك فيها من مرشداألحوال إال إىل مجرد كلمة مشك

  .بأن املرشدين ال يُوثَق بهم وكثرياً ما يقدمون معلومات كاذبة ليحصلوا عىل أجرهم
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" الفرز"وبدالً من تسليم الرجال والصبية املقبوض عليهم للمزيد من التحقيق، يُخِضعهم الجيش ملزيد من عمليات 
وأُفِرج نتيجة لهذا الفرز عن بعض املعتقلني، بعد أن قضوا، يف أغلب الحاالت، فرتات طويلة رهن . الحجزيف 

وبينما اعتُِقل اآلالف وأودعوا رهن االحتجاز، لم يَُحل إىل . االحتجاز، لكن العملية كانت عشوائية وتعسفية كليةً 
قضية تشمل ما  24لم تنته املحاكم سوى من نظر  2010 كانون األول/املحاكمة إال عدد قليل للغاية، فمنذ ديسمرب

  .أشخاص 110يقل عن 

، وهو هيئة شكلها الجيش، تقريرين يكشفان عن أن معظم القضايا ضد "فريق التحقيق املشرتك"وأصدر 
 بأن يفرج الجيش 2013كانون األول /وأوىص التقرير األول الذي صدر يف ديسمرب. املعتقلني غري جاهزة للمحاكمة

ً من املشتبه بهم من الحجز العسكري، ومالحقة  270عن  معتقالً قضائياً، وإجراء مزيد من  512شخصا
أمر الرئيس آنذاك، جودالك جوناثان، باإلفراج عن  2014كانون الثاني /ويف يناير. معتقلني 407التحقيقات مع 

ً من املشتبه بهم 167 معتقالً  350بإحالة  2014آب /وأوىص التقرير الثاني الذي صدر يف أغسطس. شخصا
وأبلغت مصادر عسكرية منظمة العفو الدولية بأن هذه التوصيات . آخرين 147للمالحقة القضائية واإلفراج عن 

ذ   .لم تُنَفَّ

ويصعب يف بعض الحاالت التحقق من . وتشري بحوث املنظمة إىل أن كثرياً من املعتقلني أُخِضعوا لالختفاء القرسي
، حيث خافت األرس أن تبحث عن أقاربها املفقودين، لكن ال مراء يف أن مصري آالف "اختفاء"حاالت إمكان اعتبارها 

وتلقت منظمة العفو . األشخاص الذين اعتقلهم الجيش يف شمال رشق نيجرييا ومكانهم ما زاال مجهوَلني ألرسهم
وما زال مكانهم  2011رنو منذ عام شخص اعتُِقلوا يف والية بو  1200الدولية قائمة بأسماء وصور ما يزيد عىل 

  .مجهوالً، حسبما أفادت عدة مصادر وبعض أقارب الضحايا

وكانت منظمة العفو الدولية وثقت من قبل نمطاً واسع االنتشار من التعذيب وسوء املعاملة يف الحجز لدى الرشطة 
أهال بكم يف نار : "، وعنوانه2014أيلول /وملس تقرير تفصييل نرُِش يف سبتمرب. والجيش يف شتى أنحاء نيجرييا

، زيادة يف التعذيب وغريه من رضوب سوء املعاملة يف "التعذيب وغريه من رضوب سوء املعاملة يف نيجرييا": الجحيم
ووصف معتقلون سابقون قابلتهم املنظمة طائفة كبرية من أساليب . شمال رشق البالد مع تصاعد الرصاع
بينها الرضب، واإلصابة باألعرية النارية، وخلع األظافر واألسنان، واالغتصاب  التعذيب التي استخدمها الجيش من

. وغريه من أشكال العنف الجنيس، فضالً عن ظروف االحتجاز التي تَُعد يف أحسن األحوال من قبيل سوء املعاملة
جز العسكري يف شمال وتبني املعلومات التي حصلت عليها املنظمة منذ نرش ذلك التقرير أن نمط التعذيب يف الح

  .رشق البالد ما زال مستمرا بال هوادة

  المسؤولية الفردية والقيادية عن جرائم الحرب

ينبغي التحقيق مع من أصدروا األوامر بارتكاب هذه الجرائم أو شاركوا مبارشة يف ارتكابها للتحقق من مدى 
ن االنتهاكات التي ارتكبتها وحدات خاضعة أما كبار الضباط فيتحملون كذلك املسؤولية ع. مسؤوليتهم كأفراد

ً ملبدأ املسؤولية القيادية، حتى لو كانوا لم يشاركوا مبارشة يف ارتكاب االنتهاكات أو يأمروا  لقيادتهم، وفقا
  .بارتكابها، إذا عرفوا بالجرائم أو كان يجب أن يعرفوا بها ولم يمنعوا وقوعها أو يحيلوا األمر إىل املتابعة القضائية

لذلك تدعو منظمة العفو الدولية إىل التحقيق مع الضباط، سواء الذين يتحملون املسؤولية املبارشة عن ارتكاب و 
القوات للجرائم، أو الذين عرفوا أو كان يجب أن يعرفوا ولم يتخذوا أي خطوات ملنع وقوع الجرائم أو وضع حد 

وينبغي، عىل وجه الخصوص، التحقيق مع . يالها، أيا كان مكانهم داخل التسلسل القيادي للجيش يف نيجري 
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الضباط العسكريني الذين أداروا العمليات وكانوا مسؤولني عن منشآت االحتجاز يف شمال رشق نيجرييا، وكذلك 
قادتهم يف قيادتي الجيش والدفاع، فيما يخص مسؤوليتهم عن جرائم الحرب املتمثلة يف القتل، واالختفاء القرسي، 

  .والتعذيب

من جانب (األدلة التوثيقية املعروضة يف هذا التقرير بوضوح أن القيادة العسكرية العليا كانت تُبَلَّغ بالكامل  وتبني
بطبيعة الجرائم املرتكبة ونطاقها ولم تتخذ أي إجراءات يُعتد ) القادة امليدانيني، ولجان التحقيق، ومصادر خارجية

لدولية لم يتخذ هؤالء الضباط أي خطوات لضمان إجراء وحسب علم منظمة العفو ا. بها لوقف االنتهاكات
  .تحقيقات تهدف إىل تقديم مرتكبي الجرائم اىل العدالة

فقد كان الضباط اآلمرون يف منشآت االحتجاز العسكرية وقادة العمليات يبلغون قيادة الدفاع يف تقاريرهم امليدانية 
  .2013آب /إىل أغسطس 2012ترشين الثاني /ن نوفمرباليومية بحاالت الوفاة بني املعتقلني طوال الفرتة م

ويحوي بعض هذه التقارير أسماء املعتقلني؛ ويكتفي بعضها اآلخر باإلشارة إىل عدد املعتقلني الذين توفوا يف كل 
قوة املهام "التي تقوم بها " عملية إعادة النظام"فمثالً يرد يف تقرير من هذا النوع مرسل من مقر قيادة . يوم
 2013آذار /مارس 9يوم : "[، إىل قيادتي الدفاع والجيش2013آذار /مارس 15، يف ميدوغوري، يوم "شرتكةامل

يف منشأة االحتجاز التابعة ] إرهابيي بوكو حرام[من األشخاص املشتبه بأنهم من إ ب ح  7، تويف ]14:30الساعة 
من األشخاص املشتبه بأنهم من إ ب  7 ، تويف]13:23الساعة  2013آذار /مارس 10يوم ... [لنا بعد مرض قصري

 7، تويف ]18:06يف نحو الساعة  2013آذار /مارس 11يوم ... [ح يف منشأة االحتجاز التابعة لنا بعد مرض قصري
آذار /مارس 12يوم ... [من األشخاص املشتبه بأنهم من إ ب ح يف منشأة االحتجاز التابعة لنا بعد مرض قصري

من األشخاص املشتبه بأنهم من إ ب ح يف منشأة االحتجاز التابعة لنا بعد  8، تويف ]15:00يف نحو الساعة  2013
من األشخاص املشتبه بأنهم من إ  10، تويف ]16:10يف نحو الساعة  2013آذار /مارس 14يوم ... [مرض قصري

  ."ب ح يف منشأة االحتجاز التابعة لنا بعد مرض قصري

املستَشَهد بها يف هذا التقرير كذلك عن أن القادة امليدانيني أبلغوا قيادة الدفاع وتكشف الوثائق العسكرية الداخلية 
بأن املنشآت محملة بأكثر من طاقتها، وأن االكتظاظ ساهم، بالتضافر مع استخدام كيماويات للتطهري، يف ارتفاع 

  .معدل الوفيات يف الحجز

ً إىل املنشآت العسك والتحقق من "رية يف الشمال الرشقي لتقييم العمليات وأرسلت قيادة الدفاع عدة مرات فرقا
وتذكر تقارير هذه الزيارات الخاصة بالتقييم املعدل املرتفع للوفيات بني املعتقلني يف الحجز العسكري ". البيانات

  .وتحذر من أن االكتظاظ سبب مشاكل صحية خطرية وقد يؤدي إىل تفيش وباء

وتكشف التقارير العسكرية الداخلية التي درستها منظمة العفو الدولية كذلك عن أن القادة امليدانيني كانوا يبلغون 
وتصف . قيادتي الدفاع والجيش بانتظام بعدد األشخاص الذين يُلَقى القبض عليهم يف عمليات التطويق والتفتيش

أشخاص تأكد "أو " خاص تأكد أنهم من أعضاء بوكو حرامأش"التقارير املعتقلني يف تلك العمليات عادة بأنهم 
ً إىل العكس، أي عدم العثور عىل "أنهم من إرهابيي بوكو حرام ، لكنها ال تشري إىل أي أدلة ضدهم، وتشري أحيانا

قيق، أو وال تشري التقارير بشكل محدد إىل ما إذا كان أي من املعتقلني قد أُفِرج عنهم الحقاً، أو ُسلِّموا للتح. أدلة
وكان ينبغي للقيادة العسكرية أن ترى يف هذا مؤرشاً واضحاً إىل أن عمليات االعتقال الجماعي هذه تعسفية . اتُِّهموا

  .وأن استمرار حبس األشخاص املشتبه بهم يف منشآت االحتجاز العسكرية غري قانوني

ة إىل النتائج التي توصلت إليها وبواعث قلقها ولفتت منظمة العفو الدولية انتباه الجيش والسلطات املدنية النيجريي
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  .يف تقارير وبيانات علنية وخطابات استفسار غري علنية، داعيًة بشكل متكرر إىل إجراء تحقيق مستقل ومحايد

وبرغم املعلومات الوافرة بخصوص االنتهاكات التي ارتكبتها قوات األمن، فقد تقاعس الجيش والسلطات املدنية 
ولم تُتَخذ . تمرار عن اتخاذ أي إجراءات يُعتد بها لوقف هذه االنتهاكات وتقديم مرتكبيها إىل العدالةالنيجريية باس

إجراءات تُذَكر أو لم تُتَخذ أي إجراءات عىل اإلطالق لتحسني ظروف االحتجاز ومنع حاالت الوفاة يف الحجز، أو 
م تُجر أي تحقيقات يف حوادث اإلعدام خارج نطاق ول. للتصدي لعمليات االعتقال واالحتجاز الجماعيني التعسفيني

  .القضاء، والتعذيب، وغريها من الجرائم التي ورد وقوعها عىل نطاق واسع ولم يُعاقب مرتكبوها

وفضالً عن ذلك، حاولت السلطات النيجريية يف السنوات األخرية بشكل متزايد التهوين من شأن مزاعم ارتكاب 
كانون /فمثالً، نفت قيادة الدفاع يف خطاب إىل منظمة العفو الدولية يف ديسمرب. الجيش النتهاكات واستبعادها

أن معدالت الوفيات يف الحجز مرتفعة إىل الحد الذي ُزِعم، بينما قال الرئيس جوناثان يف  2013األول 
  ".مبالغ فيها"من إنه يعتقد أن التقارير التي تفيد بوقوع انتهاكات عىل أيدي قوات األ  2014ترشين األول /أكتوبر

وأكدت السلطات النيجريية للمنظمة بشكل متكرر أنها ستحقق يف املزاعم، لكنها لم تقدم حتى اآلن أي معلومات 
  .بخصوص التقدم يف مثل هذه التحقيقات أو الحاالت التي يجري التحقيق فيها

لتحقيقات بقيادة الجيش وعىل أيدي فرق ويف الحاالت القليلة التي أُعِلن فيها عن إجراء تحقيقات، أُجِريَت تلك ا
ولم تُعَلن اختصاصات هذه التحقيقات، ونطاقها، ونتائجها حتى وقت كتابة هذا . تحقيق داخلية شكلها الجيش

التقرير، ولم يعلن أي من فرق التحقيقات هذه أي نتائج وال تعلم منظمة العفو الدولية بالتحقيق مع أي أفراد 
  .عمل ريثما تُجَري التحقيقاتعسكريني أو وقفهم عن ال

ويصف هذا التقرير التحقيقات املعيبة يف حوادث اإلعدام الجماعي خارج نطاق القضاء التي وقعت يف أعقاب 
وحوادث القتل وتدمري املمتلكات املدنية التي وقعت خالل عملية  2014آذار /الهجوم عىل ثكنات جيوا يف مارس

  .2013نيسان /تطهري يف باغا يف إبريل

ويف ضوء النتائج التي توصلت إليها منظمة العفو الدولية يف هذا التقرير تعتقد املنظمة أن الضباط العسكريني 
التالية أسماؤهم ينبغي أن يخضعوا للتحقيق فيما يتصل بجرائم الحرب املتمثلة يف القتل، واالختفاء القرسي، 

  :والتعذيب

 بني " عملية بويونا"و" لعملية إعادة النظام"القائد العام كان . إوانسيا. إتش. امليجر جنرال جون إيه
ثم أصبح بعد ذلك رئيس املعايري والتقييم يف مقر قيادة . 2013أب /وأغسطس 2012كانون الثاني /يناير

وقد تلقى بصفته القائد العام للعمليات العسكرية . الجيش ورئيس التدريب والعمليات يف مقر قيادة الجيش
بخصوص عمليات االعتقال التعسفي واالحتجاز غري القانوني آلالف األشخاص يف ظروف  تقارير منتظمة

الإنسانية، ووفاة أعداد كبرية من املعتقلني يف الحجز، وحوادث اإلعدام خارج نطاق القضاء يف املناطق الخاضعة 
  .لقيادته

 1إىل  2013آب /أغسطس 22كان قائد الفرقة السابعة يف الفرتة من . إثنان. امليجر جنرال عبيدة ت 
وخالل هذه الفرتة وثقت منظمة العفو الدولية االعتقال التعسفي آلالف األشخاص . 2014كانون الثاني /يناير

واحتجازهم بشكل غري قانوني يف ظروف الإنسانية، ووفاة أعداد كبرية من املعتقلني يف الحجز، وحاالت إعدام خارج 
  .دتهنطاق القضاء عىل أيدي قوات تحت قيا
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 أيار /مايو 16شباط إىل /فرباير 24كان قائد الفرقة السابعة يف الفرتة من . امليجر جنرال أحمدو محمد
وخالل هذه الفرتة وثقت منظمة العفو الدولية اعتقال آالف األشخاص تعسفياً واحتجازهم بشكل غري . 2014

حجز، وحوادث إعدام خارج نطاق القضاء عىل قانوني يف ظروف الإنسانية، ووفاة أعداد كبرية من املعتقلني يف ال
معتقالً  640وكان مسؤوالً عن العمليات العسكرية عندما أعدم الجيش ما يزيد عىل . أيدي قوات تحت قيادته

  ".بوكو حرام"كانوا قد فروا من ثكنات جيوا بعد هجوم لجماعة 

 التي كان "كة املتعددة الجنسياتقوة املهام املشرت "كان قائد . إدوكبايي. الربيغادير جنرال أوستن أو ،
، حيث كان الجنود 2013كانون األول /عىل األقل حتى ديسمرب 2013نيسان /مقرها يف باغا، من إبريل

شخصاً خارج  185النيجرييون مسؤولني عن عمليات اعتقال تعسفي واحتجاز غري قانوني، وإعدام ما يربو عىل 
  .ت وفاة يف الحجز يف منشأة االحتجاز يف باغا، وحاال 2013نيسان /نطاق القضاء يف إبريل

 يف الفرتة من ) مقره يف ثكنات جيوا(مدرع  21كان قائد اللواء . الربيغادير جنرال رو باميبويي
وكان مسؤوالً عن الثكنات خالل الفرتة التي تويف فيها ما ال . 2013أيلول /إىل سبتمرب 2012شباط /فرباير

  .وعندما كان التعذيب وسوء املعاملة يُستخَدمان بشكل اعتياديمعتقل يف الحجز،  5000يقل عن 

وباإلضافة إىل ذلك تعتقد منظمة العفو الدولية أن القادة العسكريني رفيعي املستوى التالية أسماؤهم ينبغي أن 
ً إىل أنهم ك انوا يخضعوا للتحقيق الحتمال اضطالعهم باملسؤولية كقادة عن جرائم ارتكبها مرؤوسوهم، استنادا

يعرفون أو كان ينبغي أن يعرفوا بارتكاب الجرائم ولم يقوموا بالتحرك املناسب ملنع ارتكاب جرائم حرب، ووقف 
ارتكاب جرائم حرب، واتخاذ كل الخطوات الالزمة لضمان تقديم األشخاص الذين يُزَعم ارتكابهم لتلك الجرائم إىل 

  .ساحة العدالة يف محاكمات عادلة

 إىل أن تقاعد يف  2010أيلول /يجرييكا كان رئيساً ألركان الجيش يف الفرتة من سبتمرباللواء أزوبويك ه
  .2014كانون الثاني /يناير

  إىل  2012ترشين األول /أكتوبر 4األمريال أوال سعد إبراهيم كان رئيساً ألركان الدفاع يف الفرتة من
  .2014كانون الثاني /يناير 16

 إىل وقت  2014كانون الثاني /يناير 16ساً ألركان الدفاع من مارشال الجو أليكس بادي كان رئي
  .كتابة هذا التقرير

  حتى وقت كتابة  2014كانون الثاني /يناير 16اللواء كينيث مينيما كان رئيساً ألركان الجيش من
  .هذا التقرير

  المساعدة العسكرية الدولية لنيجيريا

سكرية للحكومة النيجريية يف صورة أسلحة، ومعدات، دولة عىل األقل مساعدات ع 20قدمت  2012منذ عام 
فتاة من مدرسة  276وزادت كثافة الدعم الدويل بعد خطف . وتدريب، ودعم مايل مخصص للحاجات العسكرية

وُعِقَدت اجتماعات قمة إقليمية يف باريس، ولندن، . 2014نيسان /إبريل 14البنات يف تشيبوك بوالية بورنو يوم 
دت الدول بتبادل معلومات املخابرات ووضع اسرتاتيجية إقليمية ملكافحة اإلرهاب للتصدي وأبوجا، حيث تعه



 دماء أيديهم وعىل نجوم أكتافهم عىل 
 النيجريي الجيش ارتكبها التي الحرب جرائم
 ملخص

 2015 حزيران/يونيو  الـدولية العـفـو منظمة          AFR 44/1661/2015: الوثيقة رقم

14 

  ".بوكو حرام"لجماعة 

  .وليس واضحاً إىل أي حد أثرت بواعث القلق املتعلقة بحقوق اإلنسان عىل عالقات نيجرييا الثنائية مع رشكائها

وبنني إحياء خطط إنشاء " لجنة حوض بحرية تشاد" ورداً عىل حادث الخطف يف تشيبوك، أعادت الدول األعضاء يف
وكانت تشاد، والنيجر، ونيجرييا قد أنشأت هذه ". بوكو حرام"ملحاربة " قوة املهام املشرتكة املتعددة الجنسيات"

 2013للتصدي للجريمة العابرة للحدود، لكن تشاد والنيجر سحبتا قواتهما من نيجرييا يف عامي  1998القوة عام 
ً للمقرتحات الحالية، ستضم القوة . عىل الرتتيب 2014و ويف وقت . فرد وسيكون مقرها يف نجامينا 8700ووفقا

كتابة هذا التقرير كان االتحاد األفريقي قد منح تأييده لالقرتاح، وكان االقرتاح بانتظار وضعه يف جدول أعمال 
  .مجلس األمن التابع لألمم املتحدة

. متكررة عرب الحدود عىل املدنيني وقوات األمن يف الكامريون، وتشاد، والنيجرهجمات " بوكو حرام"وقد شنت 
ً من أواسط فرباير بوكو "يف دفع  2015شباط /وساعدت القوات املسلحة يف الدول الثالث الجيش النيجريي بدءا

  .إىل خارج البلدات الرئيسية يف شمال رشق نيجرييا" حرام

  " المحكمة الجنائية الدولية"

، دراسة أولية للوضع يف 2010ترشين الثاني /، يف نوفمرب"للمحكمة الجنائية الدولية"مكتب املدعي العام  بدأ
وبعد عامني أفاد مكتب املدعي العام بأنه خلص إىل أن . 2004نيجرييا، محلالً الجرائم التي ُزِعم ارتكابها منذ عام 

َفتنَي يف القانون الدويل كجريمتني  جريمتي القتل 2009تموز /ارتكبت منذ يوليو" بوكو حرام" واالضطهاد املَُعرَّ
  .ضد اإلنسانية

  .غري أنه أشار يف التقرير نفسه إىل أنه ال يرى أن أفعال قوات األمن يمكن اعتبارها هجوماً عىل السكان املدنيني

مال رشق نيجرييا ، قرر مكتب املدعي العام أن الوضع يف ش2013ترشين الثاني /ويف تقريره الصادر يف نوفمرب
عىل األقل، رصاعاً مسلحاً غري دويل، وأشار إىل أنه سيواصل تحليل األدلة  2013أيار /ينبغي اعتباره، بدءاً من مايو

  .لتحديد ما إذا كان أي من الجانبني ارتكب جرائم حرب

" بوكو حرام"أعضاء ، خلص مكتب املدعي العام من جديد إىل أن 2014كانون األول /وبعد ذلك بسنة، يف ديسمرب
وأشار كذلك إىل أنه تلقى أنباء جرائم . ارتكبوا جرائم ضد اإلنسانية ويُحتََمل أن يكونوا قد ارتكبوا جرائم حرب

شخص خارج نطاق القضاء بعد هجوم ثكنات جيوا  600ارتكبتها قوات األمن، من بينها إعدام ما يزيد عىل 
وأفاد مكتب املدعي العام بأنه سيواصل تحليله ملزاعم . هذه النقطةومزاعم تعذيب، لكنه لم يخلص إىل نتيجة يف 

  .ارتكاب جرائم حرب عىل أيدي طريف الرصاع كليهما

  توصيات أساسية

ً بارتكاب الجيش النيجريي جرائَم محددًة يف القانون الدويل  ينبغي للحكومة االتحادية يف نيجرييا أن تعرتف علنا
وينبغي أن تبدأ عىل وجه الرسعة تحقيقات مستقلة، ومحايدة، وفعالة يف مزاعم وقوع . وأن تضع حداً لها عىل الفور

ويجب أن يكون هدف هذه التحقيقات تقديم األشخاص املشتبه . مثل هذه الجرائم عىل أيدي طريف الرصاع كليهما
وهذه التحقيقات ال . اإلعدام بضلوعهم يف ارتكاب الجرائم إىل ساحة العدالة يف محاكمات نزيهة ال تَُطبِّق فيها عقوبة
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يقتضيها القانون الدويل فحسب، لكنها تمثل كذلك خطوة أوىل مهمة نحو إتاحة شكل من أشكال اإلنصاف 
  .لضحايا الرصاع واملساعدة يف منع وقوع مثل هذه الجرائم يف املستقبل

ز غري القانوني، واالحتجاز وينبغي لها تطبيق الضمانات التي تمنع االعتقال خارج إطار القانون؛ واالحتجا
التعسفي، واالحتجاز بمعزل عن العالم الخارجي؛ والتعذيب وسوء املعاملة؛ واالختفاء القرسي؛ واإلعدام خارج 

  .نطاق القضاء وغريه من أشكال القتل غري املرشوع

 ً يف تقاعس الحكومة  ويجب عىل الحكومة كذلك أن تعلن نتائج جميع التحقيقات السابقة يف الرصاع وأن تبدأ تحقيقا
ويتعني عليها أن تدمج القانون الدويل لحقوق . السابقة عن االستجابة بشكل كاف ملزاعم انتهاكات حقوق اإلنسان

  .اإلنسان إدماجاً كامالً يف الترشيعات الوطنية وأن تتعاون مع هيئات حقوق اإلنسان اإلقليمية والدولية

لضحايا انتهاكات حقوق اإلنسان وأرسهم، بما يف ذلك التعويض، وينبغي للحكومة أن تتيح اإلنصاف الفعال 
  .وإعادة التأهيل، وإعادة املمتلكات، فضالً عن اإلغاثة اإلنسانية لكل املجتمعات التي تأثرت بالرصاع

دور حيوي يف إدماج القانون الدويل لحقوق اإلنسان يف الترشيعات ) الربملان" (للمجلس الوطني النيجريي"و
وينبغي له . واإلرشاف عىل سلوك السلطة التنفيذية يف مبارشة عملياتها العسكرية يف شمال رشق نيجرييا الوطنية

كذلك ضمان تشكيل اللجان املناسبة لتقيص الحقائق بشأن التقاعس يف املايض عن التحقيق يف انتهاكات حقوق 
  .اإلنسان والتصدي لها

رس اختصاصها بالتحقيق يف كل مزاعم الجرائم املحددة يف أن تما" للجنة الوطنية لحقوق اإلنسان"وينبغي 
  .القانون الدويل وأن تواصل زيارة جميع مراكز االحتجاز

اللجنة "، ورئيس املفوضية، و"مجلس رؤساء الدول والحكومات"، وخصوصاً "االتحاد األفريقي"وينبغي لهيئات 
ً عن قلقها" األفريقية لحقوق اإلنسان والشعوب بخصوص املزاعم املتكررة التي تفيد بوقوع جرائم  أن تعرب علنا

  .محددة يف القانون الدويل عىل أيدي الجيش النيجريي وينبغي أن تدعو حكومة نيجرييا إىل التحقيق يف هذه املزاعم

التابع لالتحاد إجراء " مجلس السلم واألمن"أن يطلب من " مجلس االتحاد األفريقي"وباإلضافة إىل ذلك يجب عىل 
يم عاجل وتقديم تقرير بشأن وضع الرصاع يف شمال رشق نيجرييا يتضمن تقديم توصيات باإلجراءات العاجلة تقي

الالزمة للتحقيق يف كل املزاعم وتعزيز الضمانات التي تحول دون تكرار مثل هذه االنتهاكات عىل أيدي الجيش 
  .2016النيجريي يف اجتماع القمة العادي التايل يف أوائل عام 

ً يدعو نيجرييا إىل التحقيق يف مزاعم وقوع " ملجلس حقوق اإلنسان"بغي وين التابع لألمم املتحدة أن يعتمد قرارا
ً من نيجرييا بشأن الخطوات املتخذة  جرائم محددة يف القانون الدويل عىل أيدي طريف الرصاع وأن يطلب تقريرا

  .للتحقيق يف مثل هذه املزاعم حتى تاريخه

أن يعرب عن قلقه بخصوص املزاعم املتكررة التي تفيد بوقوع " فوض السامي لحقوق اإلنسانامل"وينبغي ملكتب 
َفة يف القانون الدويل عىل أيدي الجيش النيجريي وأن يعرض املساعدة يف أي تحقيقات تجريها نيجرييا  جرائم ُمَعرِّ

  .يف هذه املزاعم

ة عسكرية مقدمة لنيجرييا مع حقوق اإلنسان، وينبغي لرشكاء نيجرييا الدوليني ضمان أن تتفق أي مساعد
ً ضمان عدم تقديم مساعدة للوحدات املتهمة بارتكاب جرائم محددة يف القانون الدويل وغريها من  وخصوصا
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وينبغي لهم كذلك التدقيق يف كل األفراد العسكريني النيجرييني املوىَص بهم . االنتهاكات الجسيمة لحقوق اإلنسان
  .للتدريب

 رشكاء نيجرييا الدوليني مطالبة نيجرييا بتطبيق ضمانات تحول دون وقوع انتهاكات لحقوق اإلنسان ويجب عىل
  .عىل أيدي الجيش والتحقيق يف مزاعم وقوع جرائم محددة يف القانون الدويل عىل أيدي طريف الرصاع

ة يف هذا التقرير يف إطار دراسته وينبغي ملكتب املدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية أن ينظر يف األدلة الوارد
األولية للوضع يف نيجرييا؛ وأن يحدد بوجه خاص الخطوات التي تتخذها نيجرييا لتقديم األشخاص املسؤولني عن 
جرائم الحرب املوثقة يف التقرير إىل ساحة العدالة؛ وأن يعيد النظر فيما توصل إليه من عدم توفر أدلة كافية 

  .جيش النيجريي ارتكبوا جرائم ضد اإلنسانيةللخلوص إىل أن أفراد ال

  

  

  

  



أعلى: حسيني كللو )ليس اسمه الحقيقي( معتقل سابق يرسم رسمًا تخطيطيًا للزنازين في ثكنات جيوا، 
ميدوغوري. ألقى الجيش النيجيري القبض عليه في 2012، واحتجز مدة 18 شهرًا.

أسفل: رسم كروكي لحسيني كللو )ليس اسمه الحقيقي( لثكنة االحتجاز في جيوا، وهو معتقل سابق 
قامت منظمة العفو الدولية بإجراء مقابلة معه.
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الصورة أعاله: ثالثة شبان، تم العثور عليهم عند دخول باما، يجلسون معصوبي األعين في مؤخرة شاحنة قبل 
اقتيادهم إلى التحقيق من قبل الجيش النيجيري في باما في 25 مارس/آذار 2015. وقد استعاد الجيش النيجيري 
مدينة باما الشمالية من أيدي جماعة بوكو حرام، إال أن آثار عمليات القتل الجماعي التي قامت بها بوكو حرام، في 

بداية هذا العام، ما زالت باقية.

منظمة العفو الدولية حركة عالمية تضم أكثر من 7 ماليين شخص يناضلون من أجل عالم يتمتع فيه جميع الناس 
بحقوق اإلنسان.

وتتمثل رؤيتنا في تمتع كل شخص بجميع حقوق اإلنسان المكرسة في اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان وغيره من 
المعايير الدولية لحقوق اإلنسان. 

ومنظمتنا مستقلة عن أية حكومة أو إيديولوجية سياسية أو مصلحة اقتصادية أو دين – ومصدر تمويلها الرئيسي 
هو مساهمات عضويتها وما تتلقاه من هبات عامة. 

رقم الوثيقة: AFR 44/1661/2015 Arabic، يونيو/حزيران 2015
amnesty.org

أقدمت القوات العسكرية النيجيرية، في سياق العمليات األمنية 
ضد جماعة بوكو حرام في شمال شرق نيجيريا، على إعدام ما 

يزيد على 1200 شخص خارج نطاق القضاء؛ وألقت القبض 
بطريقة تعسفية على ما ال يقل عن 20000 شخص، أغلبهم 

من الشبان الصغار والصبية؛ وارتكبت ما ال ُيحَصى من أعمال 
التعذيب. وأضحى المئات، إن لم يكن اآلالف، من النيجيريين 

ضحايا لالختفاء القسري؛ وتوفي ما ال يقل عن 7000 شخص 
في الحجز لدى الجيش نتيجة للجوع، واالكتظاظ الشديد، والحرمان 

من المساعدة الطبية.

 على أكتافهم نجوم 
وعلى أيديهم دماء

جرائم الحرب التي ارتكبها الجيش النيجيري
وقد خلصت منظمة العفو الدولية إلى أن هذه األفعال، التي 

ارُتِكَبت في سياق صراع مسلح غير دولي، تمثل جرائم حرب يتحمل 
القادة العسكريون المسؤولية عنها سواء بصفتهم الفردية أو 

القيادية، وقد ٌتَعد جرائم ضد اإلنسانية. وتحدد المنظمة باألسماء 
خمسة من كبار المسؤولين العسكريين كانوا مسؤولين عن 

العمليات في شمال شرق نيجيريا في الفترة من 2012 وحتى اآلن، 
وكذلك اثنين من رؤساء أركان الجيش واثنين من رؤساء أركان الدفاع، 

ينبغي التحقيق معهم الحتمال وقوع المسؤولية عن هذه الجرائم 
على عاتقهم بصفتهم الفردية والقيادية. وقد سلمت المنظمة 

أسماء هؤالء الضباط، وكذلك أسماء ضباط آخرين لم ترد في هذا 
التقرير، واألدلة ذات الصلة إلى "المحكمة الجنائية الدولية".
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