
AFR 44/029/2013رقم الوثيقة: 

 نيجييا: أعمال القتل غي الشوع عل أيدي جماعة "بوكو حرام" قد تشكل
جرائم ضد النسانية

 تدين منظمة العفو الدولية بكل قوة أعمال القتل غي الشوع التي راح ضحيتها أفراد من الجمهور ف شمال نيجييا،
ُيشتبه أنهم من115حيث ُقتل ما ل يقل عن  ًا خلل السبوعي الاضيي عل أيدي مسلحي مجهولي وآخرين    شخص

ًا لتعريفها الوارد ف الادة    من7أعضاء جماعة "بوكو حرام"، وهو المر الذي قد يشكل جرائم ضد النسانية، وفق
"قانون روما الساس للمحكمة الجنائية الدولية"، الذي انضمت إليه نيجييا وأصبحت من الدول الطراف فيه.

 وقد كان من شأن التدهور ف وضع حقوق النسان والوضع المني ف شمال شق نيجييا أن يهدد حق كثي من
النيجييي ف الحياة.

 وتهيب منظمة العفو الدولية بجماعة "بوكو حرام" وغيها من الجماعات السلحة التي تمارس نشاطها ف شمال
ًا عن شن الهجمات عل عموم السكان. كما يجب عل الحكومة أن تكفل توفي الحماية الكافية  نيجييا أن تكف فور

 للمواطني من انتهاكات حقوق النسان، ويجب أن ُيقدم الشتبه ف ارتكابهم هذه الفعال إل ساحة العدالة ف
محاكمات عادلة دون اللجوء إل عقوبة العدام.

ًا قد ُقتلوا منذ 115وقد تلقت منظمة العفو الدولية معلومات تفيد بأن ما ل يقل عن    أكتوبر/تشين الول20 شخص
، وذلك ف هجمات ف مناطق مختلفة من وليتي يوبي وبورنو.2013

ًا أثناء تواجدهم ف موكب عرس، وذلك عل أيدي32، ُقتل 2013 نوفمب/تشين الثاني 3- ففي يوم الحد    شخص
ًا لصادر منظمة العفو الدولية. إل إن الجيش ادعى أن  مسلحي مجهولي ف طريق باما ميدوغوري بولية بورنو، وفق

 عدد القتل هو خمسة أشخاص فقط. ولم تعلن أية جماعة مسؤوليتها عن هذا الهجوم الذي وقع عل موكب العرس
يوم الحد.

ُنقلت 2013 أكتوبر/تشين الول 29- وف    جثة إل مشحة مستشفى ساني أباتشا العام ف مدينة داماتورو30، 
ّنه مسلحون مجهولون ف الدينة، حسبما ذكرت النباء. بولية يوبي، وذلك ف أعقاب هجوم ش

ًا ف مدينة2013 أكتوبر/تشين الول 25 و24- وخلل يومي   ، ُقتل عدد من الشخاص غي معروف تحديد
ًا عل الدينة، حسبما ورد. وذكر أحد أهال داماتورو لنظمة العفو  داماتورو بولية يوبي، عندما شن مسلحون هجوم

ًا قد لقوا حتفهم خلل الهجوم، بينما أفادت مصادر أخرى بأن عدد القتل كان 50الدولية أن ما ل يقل عن   35 شخص
ًا. وف يوم الحد  ُيقال إنه زعيم جماعة "بوكو2013 نوفمب/تشين الثاني 3شخص  ، أعلن أبو بكر شيخو، الذي 

حرام"، مسؤولية الجماعة عن الهجوم، وذلك ف تصيح مسجل بالفيديو.

ًا عل أيدي مسلحي ف بلدة لوغوماني بولية بورنو، حسبما19، ُقتل 2013 أكتوبر/تشين الول 20_ وف    شخص
ورد.

 وتشعر منظمة العفو الدولية بالقلق الشديد من أنه ف حالة استمرار أعمال العنف هذه وذلك الستخفاف بسيادة
ًا. القانون دون عقاب فإن مستوى الفلت من العقاب ف نيجييا سوف يزداد سوء



ًا ف شمال شق نيجييا، فإن ثمة حاجة لجراء تحقيق واٍف من  وإزاء أعمال القتل غي الشوع التي وقعت مؤخر
 أجل تقديم مرتكبيها إل ساحة العدالة. وتهيب منظمة العفو الدولية بمرتكبي تلك الهجمات أن يكفوا عن العتداء عل

 عموم السكان، وأن يحتموا القانون النيجيي والتزامات وتعهدات نيجييا الدولية ف مجال حقوق النسان. فهذه
ًا بالحق ف الحياة، وقد تشكل انتهاكات جسيمة لحقوق النسان. ًا تام ّثل استخفاف الهجمات تم

خلفية
 من الضوري أن تبادر حكومة نيجييا بإجراء إصلحات جذرية ف طريقة عمل قوات المن ف شمال شق نيجييا

 وف تعاملها مع الخطر الذي تمثله جماعة "بوكو حرام". وتهيب منظمة العفو الدولية بقوات المن النيجيية أن
تتصف ف حدود القانون، وأن تضمن توفي الحماية الكافية للسكان ف نيجييا.

ّثقت، منذ عام   ، حالت عدة من أعمال القتل غي الشوع والهجمات عل أيدي2009وكانت منظمة العفو الدولية قد و
 مسلحي مجهولي وآخرين ُيشتبه أنهم من أعضاء جماعة "بوكو حرام" السلمية السلحة. وقد ارتكبت جماعة

 "بوكو حرام" أعمال عنف وانتهاكات لحقوق النسان، مما أسفر عن شيوع مناخ من التهيب والخوف بي السكان
 ف نيجييا. وأعلنت الجماعة ف الاض مسؤوليتها عن عدد من التفجيات، وأعمال القتل، والهجمات عل الكنائس،

 وأعمال ترهيب وقتل لدرسي وتلميذ مدارس وصحفيي، كما أعلنت مسؤوليتها عن هجمات عل مباني بعض
الدارس. وتشّكل هذه الفعال جرائم بموجب القانون النيجيي.

 وف الوقت نفسه، تتقاعس قوات المن عن حماية السكان من انتهاكات حقوق النسان عل أيدي جماعة "بوكو
ًا إجراء تحقيقات فعالة ومحاكمات وافية لعضاء جماعة "بوكو حرام" عل العمال الجرامية  حرام". ولم يتم تقريب

العنيفة التي ارتكبوها عل مدار السنوات السابقة.


