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 عام  إعالن

 الوضع في منطقة تيغراي في إثيوبيا  حول لخدمة لجنة التحقيق  متطوعين خبراء طلب 

 

 مقدمة  .1

اإلنسان 2021مايو    12  بتاريخ  لحقوق  األفريقية  اللجنة  اعتمدت                  القرار   والشعوب   ، 

ACHPR/Res. 482 (EXT.OS/XXXII) 2021  –  قرار بشأن بعثة تقصي الحقائق إلى منطقة    وهو

تم اعتماد القرار في أعقاب مخاوف بشأن مزاعم  و   . بجمهورية إثيوبيا الديمقراطية االتحاديةتيغراي  

، بما في ذلك العنف الجنسي ضد النساء  ي الصراع الدائر في منطقة تيغرايبوقوع انتهاكات جسيمة ف

المتحاربين يد  على  المدنيين  وقتل  حرب،  كأسلحة  يستخدم  الذي  الجماعي  واالغتصاب  ،  والفتيات، 

القضاء،   نطاق  خارج  والقتل  االختطاف،  اواإلوادعاءات  إلى لقسري  عادة  اللجوء  وطالبي  لالجئين 

كما   قلق  كانت إريتريا.  والشعوب  اإلنسان  لحقوق  األفريقية  بالنزوح   ةاللجنة  المتعلقة  التقارير  إزاء 

تيغراي؛  منطقة  في  األشخاص  آلالف  والقسري  الجماعي  األعمال  الت و  الداخلي  شدة  حول  قارير 

ساني  اإلن  الدوليالعدائية التي أدت إلى انتهاكات جسيمة وخطيرة لحقوق اإلنسان، وخروقات للقانون  

اإلنسانل  الدولي  قانونالو كمحقوق  اتفاقية  ذلك  في  بما  ضد    ،باال،  وجرائم  حرب  جرائم  تشكل  قد 

 اإلنسانية. 

 السلطة .2

من الميثاق األفريقي لحقوق اإلنسان   46( مقروءة مع المادة  2)  45تم إنشاء لجنة التحقيق وفقًا للمادة  

  والشعوب )الميثاق( وتضطلع بمهامها بموجب السلطة المفوضة من اللجنة. باإلضافة إلى ذلك، يجب 

بها   المعمول  القواعد  تكون  التحقيق    فيأن  اللجنة  الداخلي  هي  األفريقية للجنة     2020لعام  نظام 

 .لحقوق اإلنسان والشعوب 

 

 الهدف والنطاق  .3

فرصة ألي شخص مهتم بدعم أمانة لجنة التحقيق بأي صفة،  ال  إتاحة هو    عالن العام الغرض من اإل

 ها. مهام أداءي، من أجل مساعدة لجنة التحقيق في  تطوع على أساس  
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 لجنة التحقيق   مهام .4

 

 المجاالت التالية:   لجنة التحقيقستغطي 

 

 ؛ اإلنساني أ( التحقيق في انتهاكات القانون الدولي لحقوق اإلنسان والقانون الدولي

التحقيق واإلبالغ عن حاالت العنف الجنسي والجنساني المزعومة، وعمليات القتل خارج نطاق  ب(  

من  وغيرها  والتشريد  والخاصة،  العامة  للممتلكات  واسع  نطاق  على  والنهب  والتدمير  القضاء، 

 انتهاكات حقوق اإلنسان التي يُقال إنها تحدث في منطقة تيغراي بجمهورية إثيوبيا ؛ 

 تحديد ما إذا كان حجم االنتهاكات يشكل انتهاكات جسيمة لحقوق اإلنسان ؛ ج( 

 ، والعاملين في المجال الطبي ؛، ومختلف الشهود، والقادة المحلييند( جمع األدلة من الناجين

تحديد   الميثاقهوية  ه(  في  عليها  المنصوص  الحقوق  انتهاكات  اإلنسان    مرتكبي  لحقوق  األفريقي 

الوالشعوب  بهدف  هذه  ،  المسؤولين عن  محاسبة  من خالل  العقاب  من  اإلفالت  مكافحة  في  مساهمة 

 االنتهاكات ؛

اإلنسان   حقوق  انتهاك  وراء  الكامنة  األسباب  تحديد  تم  و(  الجمهور  و؛    هإثبات الذي  إطالع  ضمان 

تؤجج   التي  المحتملة  والعوامل  النزاع  طبيعة  على  أفضل  بشكل  الرئيسيين  المصلحة  وأصحاب 

 يادة وعيهم بها ؛ الصراع وز

 ز( وضع النتائج واالستنتاجات على أساس البحوث واألدلة المتاحة ؛

معالجة نمط االنتهاك ومنع االنتهاكات المستقبلية في  على    للعملح( وضع مقترحات والتوصية بها  

 منطقة تيغراي ؛

 ط( التوصية بتقديم الدعم و/أو التعويضات لضحايا انتهاكات حقوق اإلنسان ؛

 التواصل مع السلطات اإلثيوبية وجميع أصحاب المصلحة اآلخرين. ي( 

 

 تحقيق مدة ال .5

( ثالثة  لمدة  التحقيق  لجنة  التحقيق 3ستعمل  لجنة  ستتلقى  الفترة،  هذه  خالل  للتجديد.  قابلة  أشهر   )

بانجول وأماكن    تجريشهادات شفوية وأدلة وثائقية و تحقيقات ومقابالت واجتماعات في مقرها في 

كم ستقوم  أخرى.  جميع  ميدان  ببعثات ا  استيفاء  تم  إذا  مختارة  مجاورة  ودول  تيغراي  منطقة  إلى  ية 

 الشروط.

 

 هلية األ .6

الحقوق من ذوي الخبرة في التقاضي أو الخبرة في قيادة أو دعم فرق  في  ليسانس  الحاملي شهادة  ل

إدارة جمع  وأمام هذه المحاكم ؛    طرافتمثيل األو األدلة للمحاكم الدولية ولجان التحقيق الوطنية ؛  

المحاكمات والمسائل ذات  حفظاألدلة أو البحوث ودعم فرق  الميدانية وإجراء  التحقيقات  ها وإجراء 

 الصلة. 

 رجة الماجستير أو الدكتوراه في قانون حقوق اإلنسان ميزة. ستكون د 

 

 االلتزام  فترة  .7

على   التحقيق  لجنة  دعم  مدة  غامبيا    الميدان ستكون  بجمهورية  بانجول  من    90في  يوًما  )تسعين( 

 .  2021منتصف يونيو إلى سبتمبر  
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 األحكام والشروط  .8

 يلتزم الخبراء المختارون بشروط وأحكام خاصة يتم االتفاق عليها وقت التعاقد. 

 

 للترشح  الموعد النهائي  .9

في الساعة    2021يونيو    20موعد أقصاه  يجب على األشخاص المهتمين إرسال سيرهم الذاتية في  

اإللكتروني  إلى  بتوقيت جرينتش    24:00 أدناه  البريد  بوضوح    خانة   د يحد تمع  المذكور  الموضوع 

 " خبير متطوع  – هتمامإبداء اال" كمايلي : 

 

a. union.org-achpr.inquiry@africa 

 أو بالبريد إلى: 

b.  حول الوضع في منطقة تيغراي في إيثيوبيا لجنة التحقيق  أمين   
Bijilo Layout Annex    

 673بريد الصندوق 

 بانجول، غامبيا 
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