
 نيجيريا

 

قتلت . 2014 عام البالد في اإلنسان حقوق مشهدعلى  والفظائع التي ارتكبتها جماعة بوكو حرام المحلية المتمردة العنفاشتداد هيمن 

 فيو. والمدارس والبلدات القرى رتم  ود   ،بالقوة والصبية الُشب ان دتوجن   والفتيات، النساء توخطف تمييز، دون مدنيين الجماعة

 على المسبوق غير العالمي االهتمام تشيبوك بلدة في طالبة 300 من يقرب مال حرام بوكو سلط اختطاف جماعة ،2014 /نيسانأبريل

 .الجماعة

 

 الشماليةوأداماوا  يوبي، بورنو، واليات في أراض  واقعةعلى   حرام بوكوجماعة  استولت العسكرية، قوتهال صادم   استعراض   فيو

 لحقوق جسيمة انتهاكاتفي  بدورها الحكومية األمن قوات تورطت سالمية،اإل الجماعة على وفي معرض ردها. المحاصرة الشرقية

 فرض من الرغم على العنف، أعمال تواصلت. حرام بوكو من أفراد جماعة فيهم المشتبه تعاملها مع في الدولي اإلنساني والقانون اإلنسان

 /كانون الثانييناير بين مدنيا   2,500 من أكثر مقتل إلى الصراع أدىولقد . يار/أمايو فيتم تجديدها  التيو 2013 في الطوارئ حالة

 .المجاورة الدول في ئ  الجألف  80 من أكثر عن فضال   نيجيريا، داخل من السكان ا  ألف 650 من أكثر وتشريد ،2014 /آبوأغسطس

 

 لح  الرُ  الرعاة بين األراضيوالسيطرة على  السلطة على التنافس الذي يغذيه الطائفي، عنفتسبب ال نيجيريا، في أخرى أماكن فيو

 ذلك في بما األمن، قواتوضلعت . 2014 في ةالمركزي الشمالية الواليات في شخص 1200 من أكثر في مقتل الزراعية، والمجتمعات

 .البالد أنحاء جميع في التعذيب تشمل اإلنسان حقوقل انتهاكات في الشرطة،

 

 الو ،الدولية أو مالحقتهم، وقد تكررت إدانة األطراف العنف أعمال عن المسؤولين مع للتحقيق يذكر ا  جهد النيجيرية السلطات لم تبذلو

 األمن قواتل مسيءال للسلوك انتقادهم بيد أن حرام، بوكوجماعة  ألفعال المتحدة، واألمم المتحدة، والواليات المتحدة المملكة سيما

 .حقيقي تغييرلم يثمر عن  النيجيرية

 

 حرام جماعة بوكو انتهاكات

ارتكب و. لشريعةا لقوانين تفسيرها تفرض حيث ،وبلدة قرية 130 من أكثر ستولت علىا الحاالت بعض وفي حرام بوكوهاجمت جماعة 

 واليات في الصحية والمرافق واألسواق والكنائس والمدارس والشركات المنازل واونهب واوهدم قتلال أعمال حرام بوكومقاتلو جماعة 

 .وأداماوا ويوبي، بورنو

 

 -قتلت عدة تفجيرات  حيث االتحادية، العاصمة إقليمو وأبوجا، الغوس،و وتشي،ابو وغومبي، وكادونا جوسو كانو، مدن إلى العنف امتد

 منذ حرام بوكو نفذتها جماعة هجمات فيآالف مدني قتل  6 حواليبين  منو .أشخاص 410أكثر من  -مسؤوليتهم عنها  نوالمتمرد زعم

 .اوحده 2014 سنة في ا  شخص 2563 من أكثر قتل ،2009 عام

 

 الشمال من وفتاة سيدة 500 من أكثر تواختطف ،اوحده بورنو في مدرسة 211ما ال يقل عن  ،2009 منذدمرت جماعة بوكو حرام 

ُ  أو األمن قواتعلى األقل من بينهن بالفرار أو أُنقذت على يد  100 من أكثر نجحت الشرقي،  تعان. المتمردين قبل من اسراحه طلقأ

فات بعض ط   .واعتناق ديانة أخرى قسرا   القسري، والزواج الجنسي، العنفأخرى ك انتهاكات من الُمخت 

 

 بورنو، واليةب ،تشيبوك فيتديرها الحكومة  ثانوية مدرسة من طالبة 276 خطفت الجماعة اآلن، حتى االختطافعمليات  أكبر فيو

فقتل : المدارس على حرام بوكوجماعة  هجمات في لالستهداف أيضا   الذكور الطالب تعرض. سراأل في طالباتالبين  من 219 وتبقى

 شهري في هجمات خالل يوبي،بوالية  ،وبوتيسكوم يادي بوني في للحكومة المملوكة المدارس في طالب 100 من أكثر المسلحون

من يقاومون التجنيد فاإلعدام أما  ؛والصبية الشب ان من مئات اختطف المسلحون وجن دوا قسرا   كما. الثاني تشرين/ونوفمبر /شباطفبراير

 مصيرهم.

 

 األمن قوات سلوك

 خضعف. اإلنسان لحقوق خطيرة انتهاكات إلى أدى مما ،غليظة بطريقة حرام جماعة بوكو عنف على الرد الحكومية األمن قوات واصلت

تقديمهم  أولهم  تهم  توجيه  دون تعسفية احتجاز ظروف في الخارجي العالم عن بمعزلسوا ُحب  و روتيني،للتعذيب بشكل  بهم المشتبه



ض من المشترك التحقيق فريقأوصى و. محاكمةلل البالغ عددهم   بهم المشتبه من بين 500 محاكمةب ،2013 في العسكرية السلطات المفو 

 .لمحكمةعلى ا بهم المشتبه من 50 من أقل ُعرض وقد. البالد شرق شمال فيمعتقل   1400

 

زعمت  بورنو، واليةب مايدوغوري، في على ثكنة جيوا العسكرية ومنشأة االعتقال بها ذار/آمارس في حرام بوكولجماعة  هجوم خاللو

عن هذه االنتهاكات لحقوق  العدالة أمام األمن قوات من عضو أي ثلم  ي   لم. الهجوم خالل فروا معتقل 600 من أكثر قتل األمن قوات

 .معهم لتحقيقبا المتكررةالجيش  تعهدات من الرغم على اإلنسان وعن سابقاتها

 

تورطها ، الهجمات وصد المسلحين في اعتقال المشتددين النيجيرية األمن قوات التي تساعد المحلية األهلية األمن جماعاتم تورط زع  يُ 

 السلطات وكانت. حرام بوكومن أفراد جماعة  بهم للمشتبه القانوني غير والقتل المعاملة وسوء األطفال، الجنود واستخدام تجنيد في

 العسكري، الزي يرتدي بعضهم جنود،على يد  لز  عُ  رجال إعدام أظهرت فيديو مقاطع تحقق في ه السطورهذ كتابة وقت النيجيرية

 .بورنو والية حكومةالتعرف عليهم من طريق زي  موحد  تقدمه لهم  يمكن الذينو هليةاأل مناأل لجانفي  وأعضاء

 

 العنف الطائفي األهلي والسياسي

 في بما نيجيريا، شمال في أخرى واليات إلى لسنوات، األوسط الحزامفي  وكادونا الهضبة اجتاح واليتي الذي الطائفي األهلي العنفامتد 

 .وزامفارا وكاتسينا، ،تاراباو ناساراوا،و بينو، ذلك

 

وأدى إخفاق . نسمةألف  120 من أكثر وتشريد خصآالف ش 4 من أكثر وفاة إلى 2010 منذ الواليات هذه في المتكرر العنف أدى وقد

 واالقتصادية العرقية الجماعات ذلك في بما األطراف، جميع ارتكبتها التي الجرائم في لتحقيقفي ا والتابعة للواليات االتحادية السلطات

التنازع على الوصول مشكلة  حل في والفشل العرقية الجماعات بين السياسية السلطة على الصراع تفاقمى إل الخمس، الواليات هذه في

 .على السواء حلالرُ  والرعاة المستقرين المزارعين قبل من الرعي أراضي إلى

 

 دامية اشتباكات إلى ،2015 /شباطفبرايرفي  عامةال لالنتخابات تمهيدا   ،الرئيسين السياسيين الحزبين أنصار بين السياسي العنف أدىكما 

 2015 انتخابات ه يمكن تأجيلنإ /أيلولسبتمبر في النيجيري الشيوخ مجلس رئيس وقال. 2014 عام من مبكر وقت في ريفرز والية في

 يكون قد أنه االنتخابات، على تشرف التي لالنتخابات، المستقلة الوطنية اللجنة وارتأت". حرام بوكو جماعة مع حرب حالة في" األمة ألن

  .الطوارئ ألحكامفي الوقت الراهن الخاضعة  الثالث الواليات في االنتخابات جراءإ الصعب من

 

 الفساد الحكومي

 أوقفت ،2014 /شباطفبراير فيف. نيجيريا في واالقتصادية االجتماعية بالحقوق التمتع المستشري في تقويض العام القطاع فساد استمر

 قد زعم بوجود سنوسي وكان. مالية مخالفاتب مزاعمخلفية  على ،سنوسي الميدو سنوسي آنذاك النيجيري المركزي البنك محافظ الحكومة

 .اآلن حتى الحكومة فيهلم تحقق و النيجيرية، الوطنية البترول مؤسسة في واسع نطاق على الفساد

 

 معظم نإو سياسية دوافعل كانت حكومتهفي  أعضاء بحق فسادال مزاعم نإ ،/أيارمايو في للصحفيين جوناثان ودالكغ الرئيس قالو

 ".ات عاديةسرق" ال تزيد عن األعمال

 

 ذات الجرائم من اوغيره الفساد ممارساتلالمستقلة اللجنة و ،االقتصادية ونظيرتها في القطاع العامو المالية الجرائم لجنةأخفقت وقد 

 القضائية والمالحقات االعتقاالت من الكثير وجاء. البالد في من جانب المستويات العليا المالية والجرائم لفسادل تصدي الفعالال في، الصلة

 كبار الساسة والنخبة. ضد مزاعم في التحقيق يتم لم حين في ،منخفضي المكانة مسؤولين ضد

 

 الجنسية والهوية الجنسي التوجه

 الشمالية، الواليات فيأما . عاما   14 لمدة السجنب الجنائي، القانون بموجب الجنوبية، الواليات في الطوعي المثلي يمكن أن يتسبب السلوك

 .الموت حتى الرجم أو السجن، وأ بالعصا، الضرب تشمل العقوباتف اإلسالمية، الشريعة ظل فيو

 

فقد أخذت األمور إلى ما  ،2014 الثاني كانون/يناير في جوناثان الرئيس التي صادق عليها الجنس، نفس من الزواجمذكرة )حظر( أما 

 المنظمات ويعاقب الجنس نفس من ثنائي بينإظهار المشاعر على المأل  الجديد القانون ميجر   حيث وصفه مراقب بأنه "مستويات عبثية"،



. والمثليات المثليين جماعات تواصل معال تجريم خالل من الصحةويمكن للقانون أن يقي د الحق في . والمثليات المثليين حقوق المدافعة عن

 لحقوق والدولية اإلقليمية المعاهدات بموجب التزاماتها وكذلك ،النيجيري الدستور مع غامضةال الصياغةذو  القانونناقض هذا توي

 .اإلنسان لحقوق والدولية المحلية الجماعات قبل من بشدةالقانون  أُدين وقد. اإلنسان

 

 الجمعيات تكوينو واإلعالم التعبير حرية

 التي لموادل لدى نشرها والمضايقة التخويف من مأمن في تليس فهي ذلك، ومع. وحرة وقوية مستقلة النيجيرية اإلعالم وسائلتعد 

 .محابيةغير  السلطات تعتبرها

 

 اإلعالم، وسائل مراكز من العديد ضد حملةل الجيش لتنفيذ الناقدة اإلعالم وسائل تقاريرعلى  األمن قوات ردت ،/حزيرانيونيو شهر في

 البرلمان لىإ قانون مشروع االتحادي النواب مجلسفي  عضو قدم ،/تموزيوليو فيو. األقل على اثنين صحفيين اعتقالو الصحف بتدمير

المستقلة اللجنة  لدى المتطوعة المنظمات إلى تسجيل القانون مشروع يدعو. المدني المجتمع لمنظمات األجنبي التمويل تنظيم إلى يهدف

 إذا. دولية منظمات من أموال قبول من يوما   60 غضون في موافقتها على والحصول الصلة ذات الجرائم من اوغيره الفساد ممارساتل

 لحقوق األفريقي والميثاق النيجيري الدستور يكفلها التي والتجمع، الجمعيات تكوين حرية في الحق ينتهكفإنه س القانون، أُقر  مشروع هذا

 .والشعوب اإلنسان

 

 ةيالرئيس الدولية األطراف

في أبريل/نيسان  حرام بوكو جماعة اختطاف رافق الذي الهائل اإلعالمي االهتمام أعقاب في على السواء، ودولية محلية ضغوط تحت

 الدولية الجهات مشاركة زيادة لىإ أدت االستغاثةو. التمرد لمكافحة المساعدة النيجيرية الحكومة طلبت ،اتالمراهق الطالبات من لمئاتل

 .فيما يتعلق بسجلها الحقوقي الردئ النيجيرية الحكومة على الضغط لممارسة فرصة وخلق

 

 دعمال حزمة كبيرة من أشكال المتحدة المملكة عرضت ،/حزيرانيونيو شهر في نيجيريا في األمن لمناقشة الوزاريلندن  اجتماع فيو

 في نشرها سيتم التي الوحدات وتدريب استطالع طائرات تقديم المساعدات وتشمل. النيجيري الجيش قدرات لتعزيز ويوالتنم يالدفاع

 .البالد شرق شمال في التمرد مكافحة عمليات

 

التي  األمن،حوكمة  مبادرة إطالق أوباما باراك األمريكي الرئيس أعلن ،2014 /آبأغسطسفي  وأفريقيا المتحدة الواليات قادة قمة فيو

 .األمني القطاعفي  فعاليةالو والحوكمة الشفافية تحسين على للمساعدة المبادرة هذه وتوجه. بموجبها أول المستفيدين نيجيريا ستكون

 

 والنيجر وتشاد والكاميرون نيجيريافي  الحدود منأل كبير برنامج إلطالق خطط عنأيضا   األمريكية الحكومة أعلنت ،/أيلولسبتمبر فيو

 نإ أوباما الرئيس قال. وأفريقيا المتحدة الواليات قادة قمة خالل أوباما الرئيس الذي أطلقه العالمي األمن طوارئ صندوق إطار في

 لحماية شامل نهج اعتماد على النيجيرية الحكومة وحث حرام، بوكوفي مواجهة جماعة  نيجيريا بمساعدة ملتزمة المتحدة الواليات

 .مواطنيها

 

 ذلك ويرجع لنيجيريا عسكرية مروحيات بيع النيجيرية بأنها منعت السلطات مزاعم األمريكية الحكومة أكدت ،/تشرين الثانينوفمبر فيو

 .العسكرية العمليات خالل المدنيين حمايةفي  النيجيري الجيش فشل بشأن مخاوف إلى جزئيا  

 

تتم  أن ضمانعلى  النيجيرية الحكومة ويحث حرام بوكو جماعة انتهاكات يدين قرارا   األوروبي البرلمان أصدر ،/تموزيوليو شهر فيو

 األمم من كبيرا   اهتماما   الشمال في العنفولقد أوجد . الدولي القانون بموجب اللتزاماتها وفقا   المسلحين عنف لمعالجة المبذولة الجهود

 الملحقة بقرار األم المتحدة رقم [القاعدة تنظيم] قوباتع قائمة لىإ حرام بوكوجماعة  األمن مجلس أضاف ،/أيارمايو شهر يفف: المتحدة

 عن العام األمين تقرير أدرج ،/أيارمايو في. عةجماال بحق األسلحة وحظر السفر، وحظر الدولية األصول تجميد يفرض الذيو ،1267

 و ،"األطفال ويشوه يقتل" الذي الصراع في كطرف" العار قائمة" على مرة ألول حرام بوكوجماعة  المسلحة والصراعات األطفال

 ".والمستشفيات المدارس يهاجم"

 

 إجراء أهمية على ،/آذارمارس في لنيجيريا زيارة خالل ،آنذاك اإلنسان لحقوق ةالسامي المتحدة األمم ةمفوض بيالي، نافي توأكد

 .البالد شرق شمال في األمن قوات على يد المزعومة االنتهاكات حول شفافة تحقيقات



 

 تعد حرام بوكو أنب مكتبها نتائجعلى  مجددا   أكدت حيث ،/شباطفبراير شهر في نيجيريا الدولية الجنائية للمحكمة ةالعام المدعي تزارو

 قبلمن  التمهيدي لفحصل يخضع نيجيريا في الوضع وكان. دولي غير مسلح نزاعهو  نيجيريا شرق شمال في الوضعأن و مسلحة جماعة

 .2010 منذ الدولية الجنائية المحكمة

 

 الخارجية السياسة

 جميع على بالمصادقة اإلنسان لحقوق الدولي النظامب التزامها قد أظهرتو والدولية، فريقيةاأل الشؤون فيهام  دورب نيجيريا تقوم

 .اإلنسان لحقوق ةيالرئيس واإلقليمية الدولية المعاهدات

 

 الرئيسكما أن . األفريقي لالتحاد التابع واألمن السالم مجلس في عضوا  تندرج نيجيريا  الخارجية، سياستها مركز هي التي أفريقيا، فيو

 قواتب حاليا   البالد سهموت مالي، في الصراع حل أجل منأفريقيا  لجهود المجموعة االقتصادية لدول غرب المشترك الوسيط هو جوناثان

 .مالي في االستقرار لتحقيق األبعاد متعددة المتكاملة المتحدة األمم بعثة ضمن 

 

 السالم حفظ عمليات في بانتظام وشاركت. الدوليين واألمن السلم صون في خاصة وأجهزتها، المتحدة األممفي  نيجيريا وقد انخرطت

 المتحدة األمم للجنة كرئيس نيجيريا انتخاب أعيد ،/شباطفبراير فيو. العالم أنحاء جميع في األفريقي واالتحاد المتحدة لألممالتابعة 

 الصراعات منعب المعني العامل والفريق بيساو-غينيا بشأن األمن مجلس لجنة رئاسة حاليا وتتولى السالم حفظ بعمليات المعنية الخاصة

 في الفترة ما بين المتحدة األمم في اإلنسان حقوق مجلس في كعضو نيجيريا انتخاب تم ،/تشرين األولأكتوبر في. أفريقيا في وحلها

2015-2017. 

 

 لرئيس الثالثة نوابال أحد مقعد حاليا   شغلتو والخفيفة الصغيرة باألسلحة المشروع غير االتجار لمكافحة المبذولة الجهود نيجيريا وتؤيد

 لجنة رئيس نواب من اثنين من واحدة أنها كما. الشامل الدمار أسلحة انتشار منع بشأن 1540 بالقرار عمال المنشأة األمن مجلس لجنة

 .السودان بشأن األمن مجلس

 

في نسخة معدلة  الدائمة لعضويةعلى ا رائد أفريقي نافستم يوه ،ممياأل األمن مجلسعضوية  توسيعب ينالمطالب طليعة في البالد كانتو

 .من المجلس


