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تبرع ما ھي حقوق اإلنسان ؟

الصفحة
حقوق اإلنسانقضایانبذة عناالرئیسیة

ھیئات حقوقأین نعملبحسب البلدان
المنشورات والمواردأخبار وأحداثاإلنسان

النزاع في تیغراي: تقریر یدعو إلى المساءلة عن االنتھاكات والتجاوزات التي ارتكبتھا جمیع األطراف

جنیف/ أدیس أبابا (في 3 تشرین الثاني/ نوفمبر 2021) – توّصل تحقیق مشترك أجرتھ اللجنة اإلثیوبیة لحقوق اإلنسان ومفوضیّة األمم المتّحدة السامیة لحقوق اإلنسان، إلى أسباب
معقولة لالعتقاد بأن جمیع األطراف في النزاع في تیغراي ارتكبت، بدرجات متفاوتة، انتھاكات لحقوق اإلنسان الدولیة والقانون اإلنساني وقانون الالجئین، قد یرقى بعضھا إلى جرائم

حرب وجرائم ضد اإلنسانیة.

وقد عرض بالتفصیل فریُق التحقیق المشترك، في تقریر بََحَث في أثر النزاع المدّمر على المدنیین ونُشر الیوم، سلسلةً من االنتھاكات والتجاوزات الُمرتََكبَة، بما في ذلك القتل غیر
المشروع وعملیات اإلعدام خارج نطاق القضاء، والتعذیب، والعنف الجنسي والجنساني، واالنتھاكات ضد الالجئین، وتشرید المدنیین قسًرا.

ویغطي التقریر الفترة الممتَّدة بین 3 تشرین الثاني/ نوفمبر 2020، یوم اندلع النزاع المسلح بین قوات الدفاع الوطنیة اإلثیوبیة، وقوات الدفاع اإلریتریة، وقوات األمھرة الخاصة، وقوات
أمھرة فانو ومیلیشیات أخرى من جھة، وقوات تغراي الخاصة ومیلیشیا تیغراي ومجموعات متحالفة مختلفة من جھة أخرى، و28 حزیران/ یونیو 2021 یوم أعلنت الحكومة اإلثیوبیة

وقف إطالق نار من جانب واحد. 

وقد زار فریق التحقیق المشترك عدة مواقع، بما في ذلك میكیلي، وشرق تیغراي (ووكرو)، وجنوب شرق تیغراي (سامري والمناطق المجاورة) وجنوب تیغراي (أالماتا، وبورا
ومایشوو) وغرب تیغراي (دانشا، وھومیرا وماي كادرا)، وبحر دار وغوندار في منطقة أمھرة، باإلضافة إلى أدیس أبابا.  وأجرى فریق التحقیق المشترك 269 مقابلة سریة مع ضحایا
انتھاكات وتجاوزات مزعومة ومع وشھود علیھا وغیرھم من الجھات والمصادر األخرى، وعقد أكثر من 60 اجتماًعا مع مسؤولین فیدرالیین وإقلیمیین، وممثلي منظمات دولیة، ومنظمات

غیر حكومیة، ولجان مجتمعیة، وعاملین في المجال الطبي، وغیرھا من الجھات والمصادر األخرى. 

وواجھ فریق العمل المشترك العدید من التحدیات األمنیة والتشغیلیة واإلداریة عند اضطالعھ في مھامھ، ال سیما عدم تمكنھ من إجراء جمیع الزیارات المقّررة في مناطق مختلفة من
تیغراي. وأعرب فریق التحقیق المشترك في تقریره عن امتنانھ للعدید من الضحایا والشھود الذین تبادلوا معھ تجاربھم وخبراتھم، وشكر الكیانات اإلثیوبیة وغیر الحكومیة على تعاونھا.

وأشار كبیر المفوضین في اللجنة اإلثیوبیة لحقوق اإلنسان دانیال بیكیلي قائالً: "في ظّل اتساع نطاق النزاع وورود المزید من التقاریر عن وقوع انتھاكات وتجاوزات، یوفّر ھذا التقریر
فرصة لجمیع األطراف كي تعترف بمسؤولیاتھا، وتلتزم بتدابیر عملیة تھدف إلى تحقیق المساءلة وإنصاف الضحایا والبحث عن حل مستدام إلنھاء معاناة المالیین. وال تزال اللجنة

اإلثیوبیة لحقوق اإلنسان منخرطة في مراقبة حالة حقوق اإلنسان منذ نھایة حزیران/ یونیو، وستعرض في الوقت المناسب كافة النتائج التي توصلت إلیھا."

أّما مفوضة األمم المتّحدة السامیة لحقوق اإلنسان میشیل باشیلیت فأفادت من جھتھا قائلة: "اتّسم النزاع في تیغراي بوحشیة مرّوعة.  وتؤّكد خطورةُ وجسامة االنتھاكات والتجاوزات التي
وثقناھا ضرورةَ محاسبة الجناة، بغّض النظر عن الطرف الذي ینتمون إلیھ."

وأعلنت باشیلیت، التي تعرض الیوم أیًضا في بیان منفصل آخر المستجّدات التي حدثت منذ حزیران/ یونیو، أي منذ تاریخ انتھاء المّدة المشمولة بالتقریر المشترك، قائلة: "مع تصاعد
النزاع، حیث أمسى المدنیون عالقین وسط النیران، من الضروري للغایة أن تستجیب جمیع األطراف إلى الدعوات المتكررة إلنھاء األعمال العدائیة والسعي إلى تحقیق وقف دائم إلطالق

النار."

ومن بین النتائج األساسیة التي توّصل إلیھا فریق التحقیق المشترك ما یلي:

االعتداءات على المدنیین واالعتداءات العشوائیة: ھناك أسباب معقولة لالعتقاد بأن جمیع األطراف في النزاع، بما في ذلك قوات الدفاع الوطنیة اإلثیوبیة وقوات الدفاع اإلریتریة وقّوات
تغراي، إما اعتدت على المدنیین واألعیان المدنیة بشكل مباشر، على غرار المنازل والمدارس والمستشفیات وأماكن العبادة، إّما نفذت ھجمات عشوائیة أسفرت عن وقوع إصابات في

صفوف المدنیین وتدمیر أعیان مدنیة أو إلحاق األضرار بھا.  ومن بین الحوادث الواردة بالتفصیل في التقریر، ما جرى في 28 تشرین الثاني/ نوفمبر، عندما أصاب قصف مدفعي أُطلق
من منطقة جبلیة خاضعة لسیطرة قوات الدفاع الوطنیة اإلثیوبیة أكثر من 15 مرفقًا مدنیًا في میكیلي، ما أسفر عن مقتل ما ال یقل عن 29 مدنیًا وإصابة 34 آخرین. كما وقعت

اشتباكات عنیفة بالمدفعیة في حمیرة بین 9 و11 تشرین الثاني/ نوفمبر، ُزِعم أّن قوات الدفاع اإلریتریة وقوات تیغراي أطلقت خاللھا القذائف على عدة مناطق مأھولة بالسكان، ما أدى
إلى مقتل 15 شخًصا وإصابة عدد كبیر من األشخاص اآلخرین. وخالل الزیارة التي قام بھا فریق التحقیق المشترك إلى حمیرة، شھد آثار القذائف ظاھرة على الجدران وفي الشوارع.
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عملیات القتل واإلعدام غیر المشروعة وخارج نطاق القضاء: خلص فریق التحقیق المشترك إلى أن قوات الدفاع الوطنیة اإلثیوبیة وقوات الدفاع اإلریتریة ومیلیشیا أمھرة، وقوات تغراي
الخاصة والملیشیات التابعة للجبھة الشعبیة لتحریر تیغراي قد ارتََكبت ھذه االنتھاكات كلّھا.  وفّصل التقریر كیف قتلت مجموعة شبابیة من تیغراي تُعرف باسم سامري في 9 و10

تشرین الثاني/ نوفمبر، أكثر من 200 مدني من إثنیة أمھرة في ماي كادرا. ثم ارتُِكبَت عملیات قتل انتقامیة في ماي كادرا ضّد إثنیة تیغراي بعدما سیطرت قوات الدفاع الوطنیة اإلثیوبیة
وقوات األمھرة الخاصة على المدینة. وفي 28 تشرین الثاني/ نوفمبر، قتلت قوات الدفاع اإلریتریة أكثر من 100 مدني، معظمھم من الشبان، في أكسوم بَوسط تیغراي. وجاء في

التقریر ما یلي: "لربما ارتُكبت أیًضا جرائم حرب، ألن ھناك أسبابًا معقولة لالعتقاد بأن األشخاص الذین لم یشاركوا بشكل مباشر في األعمال العدائیة قد قُتلوا عمًدا على أیدي أطراف
النزاع". باإلضافة إلى ذلك، یبدو أن عملیات القتل في بعض الحاالت قد ارتُكبت في إطار ھجوم واسع النطاق وُمَمنَھج ضد مجموعة محّددة من السكان المدنیین، وبالتالي قد ترقى أیًضا

إلى جرائم ضد اإلنسانیة.

التعذیب: جاء في التقریر أن "تعذیب المدنیین والمقاتلین األسرى وسوء معاملتھم بیّن وحشیة جمیع األطراف أثناء النزاع." فقد تعرض الضحایا للضرب باألسالك الكھربائیة واألنابیب
المعدنیة، واحتُجزوا مع منع االتّصال، وُھّددوا بالبنادق الموّجھة إلى رؤوسھم، وُحرموا من الطعام والماء. كما تعّرض المدنیون في غرب تیغراي بشكل أساسي للتعذیب وسوء المعاملة
بسبب ھویتھم العرقیة كونھم من األمھرة. وفي أماكن أخرى، تم تعذیب الجنود والمقاتلین األسرى، وكذلك المدنیین المشتبھ في تقدیمھم الدعم لھم.  وفي 2 نیسان/ أبریل، في سامري،
أَجبَر جنود إریتریون ما ال یقل عن 600 رجل من التیغراي ُجردوا من مالبسھم باستثناء مالبسھم الداخلیة أو حتّى من دونھا فأمسوا عراة تماًما، على السیر قسًرا ضمن موكب جال
البلدة. وأخبرت ضحیة تبلغ من العمر 70 عاًما فریق التحقیق المشترك قائلة: "راحت الجندیات في قوات الدفاع اإلریتریة یسخرن منّا ویلتقطن الصور لنا." كما فّصل التقریر كیف

أخضعت قوات تیغراي جنود قوات الدفاع الوطنیة اإلثیوبیة المأسورین، إلى سیل من الشتائم واستعرضتھم أمام الناس.

االحتجاز التعّسفي، واالختطاف واالختفاء القسري على نطاق واسع: جاء في التقریر أّن قوات الدفاع الوطنیة اإلثیوبیة احتجزت عدًدا من األفراد في مواقع سریة وثكنات عسكریة، بشكل
تعسفي في الكثیر من األحیان. كما اعتقلت قوات تیغراي والمجموعات المتحالفة معھا بشكل تعسفي مدنیین من غیر تیغراي واختطفتھم، فقُتل بعضھم أو اختفوا.

ت األَُسر التي تم االستالء على محاصیلھا وطعامھا إلى السلب والنھب وتدمیر الممتلكات:  تسبّب النزاع بدمار واسع النطاق ومصادرة الممتلكات على ید جمیع األطراف. فاضُطرَّ
االعتماد على أفراد المجتمع المحلي وعلى المساعدات اإلنسانیة للبقاء على قید الحیاة. وأدى نھب المراكز الصحیة إلى فقدان المدنیین إمكانیة الحصول على الرعایة الصحیة. وشھد

الطالب عبر تیغراي تعطل تعلیمھم بسبب استخدام مدارسھم ألغراض عسكریة. 

العنف الجنسي والجنساني: ھناك أسباب معقولة لالعتقاد بأن جمیع األطراف في النزاع قد ارتكبت عنفًا جنسیًا وجنسانیًا، مع تورط قوات الدفاع الوطنیة اإلثیوبیة وقوات الدفاع اإلریتریة
وقوات تغراي الخاصة في عملیات اغتصاب جماعي، بحسب ما ورد. فقد أشار التقریر إلى أنھ في الكثیر من الحاالت، تم استخدام االغتصاب وغیره من أشكال العنف الجنسي "إلھانة
الضحایا وتجریدھم من إنسانیتھم." وأجرى فریق التحقیق المشترك 30 مقابلة مع ناجیات، تعرض نصفھن تقریبًا لالغتصاب الجماعي.  وعانى العدید منھّن حاالت حمل غیر مرغوب

فیھ وأصبن نتیجة لذلك بأمراض منقولة جنسیًا. كما تعرض الرجال والفتیان للعنف الجنسي والجنساني. فقد أخبر أحُدھم فریَق التحقیق المشترك أن صبیًا یبلغ من العمر 16 عاًما اغتصبھ
تسعة جنود من قوات الدفاع اإلریتریة في حمیرة، فانتحر الحقًا. ونظًرا إلى وصمة العار والصدمات المرتبطة بالعنف الجنسي، یَعتَبِر فریق التحقیق المشترك أن انتشار االغتصاب كان

على األرجح أوسع نطاقًا مما ھو مذكور وموثّق. وقد یرقى بعٌض من ھذه الجرائم إلى جرائم حرب وجرائم ضد اإلنسانیة.

تشرید المدنیین القسري: اضطر آالف المدنیین إلى الفرار نتیجة أعمال القتل واالغتصاب وتدمیر الممتلكات ونھبھا، والخوف من األعمال االنتقامیة، ونتیجة االعتداءات العرقیة وتلك
القائمة على الھویة، وھو ما حدث بشكل خاص غرب تیغراي.  فتشرید أفراد إثنیة األمھرة من منازلھم على یّد مجموعة شباب تیغراي السامري في ماي كادرا، الذي تلتھ عملیات تشرید
انتقامیة واسعة النطاق ضد أفراد إثنیة تیغراي مارستھا قوات األمھرة الخاصة ومیلیشیا األمھرة وفانو، لم یُنَفَّذ لحمایة الضحایا، وال تبرره الضرورات العسكریة كما یقتضي القانون
الدولي.   لدى فریق التحقیق المشترك أسباب معقولة لالعتقاد بأن عملیات التشرید القسري قد ارتُِكبَت على نطاق واسع وبدون أي مبرر قانوني، ما ینتھك القانون اإلنساني الدولي التقلیدي

والعرفي. وقد ترقى مثل ھذه األفعال إلى جرائم ضد اإلنسانیة وجرائم حرب.

الالجئون: بین تشرین الثاني/ نوفمبر 2020 وكانون الثاني/ ینایر 2021، انتھكت قوات تغراي الخاصة وقوات الدفاع اإلریتریة الطابع المدني لمخیمات الالجئین في تیغراي من خالل
تواجدھا في مخیم شیمیلبا لالجئین الذي یؤوي الجئین إریتریین. وعّرضت قوات تغراي الخاصة وقوات الدفاع اإلریتریة أمن آالف الالجئین وحیاتھم للخطر بسبب االشتباكات التي دارت
في محیط المخیم، ما أدى إلى نزوح آالف الالجئین، واختفاء مئات اآلخرین، وتدمیر المخیم. كما انتھكت قوات الدفاع اإلریتریة المبدأ األساسي المتمثل في عدم اإلعادة القسریة من خالل

إعادة الالجئین اإلریتریین المعرضین للخطر إلى إریتریا بالقوة. كما نھب جنود تیغراي ممتلكات خاصة لالجئین والمنظمات اإلنسانیة. 

انتھاكات أخرى

أوضح التقریر بالتفصیل األثر المحدد للنزاع على مجموعة من حقوق اإلنسان األخرى، بما في ذلك حقوق الطفل، وحقوق كبار السن وذوي اإلعاقة، ومنع وصول اإلغاثة اإلنسانیة،
والقیود المفروضة على حریة التنقل، وعلى حریة التعبیر والوصول إلى المعلومات، في ظّل انقطاع اإلنترنت ووسائل االتصال األخرى على نطاق واسع.

وأفاد التقریر بأّن حجب االتصال تسبب في صدمة وقلق بین المدنیین في تیغراي، وكذلك بین األَُسر واألحباء المقیمین في باقي أنحاء البالد وخارجھا." كما أدى اعتقال الصحفیین
وترھیبھم إلى تھدید األصوات المستقلة وأحدث تأثیًرا مخیفًا حد من عمل الصحفیین.

التوصیات:

قّدم تقریر فریق التحقیق المشترك توصیات مكثّفة، منھا دعوة جمیع األطراف في النزاع إلى وضع حّد لكّل االنتھاكات والتجاوزات الُمرتََكبَة، واتخاذ كافة التدابیر الالزمة لحمایة المدنیین
والبنیة التحتیة المدنیة. وطالبھا جمیعھا بالموافقة، بدون أّي شروط مسبقة، على إنھاء األعمال العدائیة فوًرا وإنھاء أي تدابیر قد تؤدي إلى تفاقم األزمة اإلنسانیة المرّوعة أصالً.

ومن بین التوصیات إلى حكومة إثیوبیا، دعا فریق التحقیق المشترك إلى إطالق تحقیقات فوریة وشاملة وفعالة في مزاعم االنتھاكات، تجریھا ھیئات مستقلة ومحایدة، وإلى محاسبة
المسؤولین عنھا. وأوصى بضرورة منح األولویة إلى التحقیقات والمالحقات القضائیة في جمیع حاالت القتل واإلعدام غیر المشروعة أو خارج نطاق القضاء الُمبلغ عنھا، مع وجوب

إشراك الضحایا وأسرھم وإبقائھم على اّطالع على آخر التطّورات بشكل كامل. 

كما ینبغي لحكومة إریتریا أن تجري تحقیقات تفي بالمعاییر الدولیة. ویجب أن تتخذ خطوات فوریة لضمان وقف جمیع أعمال العنف التي ترتكبھا قواتھا ضد المدنیین، مع إبعاد المشتبھ
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ب ع إب  یین  ھ   و بھ  ر ي  یع    ن و ج وری  و  ن   ی ویجب  و ییر  ي ب ی  جري  ن  ری  و إری ي  ب  ی
في ارتكابھم مثل ھذه األعمال عن الخدمة الفعلیة على ذمة التحقیق. وطالب التقریر الحكومة اإلریتریة باإلفراج الفوري عن الالجئین اإلریتریین المحتجزین في البالد، وضمان سالمتھم

وأمنھم، وكذلك حقھم في طلب اللجوء وفقًا للقوانین الدولیة. 

وقّدم التقریر أیًضا العدید من التوصیات إلى المجتمع الدولي، بما في ذلك إلى األمم المتحدة. ومنھا تعزیز ودعم جمیع الجھود الرامیة إلى التوصل إلى وقف األعمال العدائیة وإحالل سالم
مستدام وشامل، بما في ذلك دعم تدابیر المساءلة الفعالة.

المساءلة:

سلط التقریر الضوء على النداءات العدیدة التي وجھھا الضحایا والناجون إلى فریق التحقیق المشترك، وعلى ضرورة تقدیم الجناة إلى العدالة. فقد عبّروا عن مطالب قویة الستعادة سبل
عیشھم والتعویض عما فقدوه، وللكشف عن حقیقة ما حدث ألحبائھم.

ونظًرا إلى األھمیة البالغة للمساءلة، خّصص التقریر قسًما محّدًدا تناول الخطوات التي ینبغي اتخاذھا في ھذا الصدد.  ونظر التقریر في لجنة الحقیقة والمصالحة القائمة حالیًا، مشیًرا إلى
أھمیة اعتماد آلیة عدالة انتقالیة قابلة للتطبیق.

وقد تّم إبالغ فریق التحقیق المشترك بأن المؤسسات الوطنیة قد بدأت التحقیقات والمالحقات القضائیة، وقد ورد أن بعض الجناة قد أدینوا وُحكم علیھم.   وللمساھمة فعالً في تحقیق
المساءلة وعملیة السالم، حّدد التقریر إمكانیة إنشاء آلیة تحقیق دولیة مستقلة، مستشھًدا بأمثلة من سوریا ومیانمار.  وبناًء على عمل فریق التحقیق المشترك، یمكن َجْمع أدلّة على أخطر

االنتھاكات المرتكبة أثناء النزاع وإعداد الملفات للمحاكمة الجنائیة من خالل آلیة مستقلة، بحسب ما ورد في التقریر.  

https://www.ohchr.org/Documents/Countries/ET/OHCHR-EHRC-Tigray-Report.pdf :التقریر الكامل
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