
والشعوب    ت تابع اإلنسان  لحقوق  األفريقية  إثيوبيا    )ةلجنال(اللجنة  جمهورية  في  التطورات  بقلق 

هاجمت الجبهة الشعبية لتحرير تيغراي القيادة الشمالية    ، 2020نوفمبر    4في  فالديمقراطية.  االتحادية  

إثيوبيا  مضاد  لدفاع الوطني. وأعقب ذلك هجوم عسكري  لاإلثيوبية  لقوات  ل شنته حكومة جمهورية 

 ي في نفس اليوم. ا الديمقراطية ضد الجبهة الشعبية لتحرير تيغراالتحادية 

 

ب التقارير والمعلومات الواردة بشأن االنتهاكات المزعومة لحقوق اإلنسان في منطقة تيغراي،  اعق في أ

بيانًا صحفيًا   ألمر نفسه في بيانها  الموقف وأكدت ا   فيه أدانت    2020نوفمبر    9في  أصدرت اللجنة 

البيان األخير ذّكر األطراف بالتزاماتهم بموجب القانون  هذا  .  2020نوفمبر    26في  حق  الالصحفي ال

حوار بهدف إيجاد حلول دائمة    إجراء على    همحث   كما اإلنساني الدولي والقانون الدولي لحقوق اإلنسان،  

 . شعب لطرفين بما يحقق المصالح الفضلى للكال امقبولة لوسلمية و

 

خالل دورتها العادية  اللجنة    صادقت ،  للتهدئةدون أي عالمات    يتفاقم  الزالأن الوضع    ت الحظعندما  

  ر قراالعلى    2020ديسمبر    3نوفمبر إلى    13من    الممتدة  في الفترة   اافتراضيين المنعقدة  تالسابعة والس

ACHPR/Res.469 (LXVII) 2020   الذي  و  الديمقراطية   االتحادية   في جمهورية إثيوبيا   وضع بشأن ال

  شعوب حكومة إثيوبيا إلى اتخاذ إجراءات لحماية حقوق اإلنسان لل  دعت استخدام القوة و  أدانت فيه

 . واتخاذ خطوات ملموسة إلنهاء الصراع  ةالمتضر

 

أعرب فيه رئيس    واألمن التابع لالتحاد األفريقي   ، عقب اجتماع لمجلس السلم2021مارس    9في  

استعداده   عن  أحمد،  أبي  السيد  معالي  إثيوبيا،  اإلنسان  مع    تعاون لل وزراء  لحقوق  األفريقية  اللجنة 

باالشتراك مع المؤسسة  وذلك    ،ة في منطقة تيغرايجارياألزمة ال  حولوالشعوب إلجراء تحقيقات  

دعالوط اإلنسان،  لحقوق  اإلثيوبية  االت  ى نية  السيد موسى فرئيس مفوضية  األفريقي سعادة  ي  كحاد 

 . اإلحالة الذاتيةب  تحقيق ها لبدءواليتممارسة  إلى محمد اللجنة 

 

أجرت اللجنة  ،  2021مايو    12  بتاريخا  افتراضيالمنعقدة    ية الثانية والثالثين ستثنائخالل دورتها اال

و مستفيضة  على مداوالت  بعثة    ACHPR/Res. 482 (EXT.OS/XXXII) 2021قرار  ال  صادقت  بشأن 

  45وفقًا للمادة    ت وقرر  الديمقراطية   االتحادية   تقصي الحقائق إلى منطقة تيغراي بجمهورية إثيوبيا 

  حول إنشاء لجنة تحقيق    من الميثاق األفريقي لحقوق اإلنسان والشعوب   46مع المادة    ( مقروءة2)

 .  2021يونيو    17  إنطالق أشغالها بتاريختم التي   الوضع في منطقة تيغراي


