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 منطقة تیغراي بجمھوریة إثیوبیا الدیمقراطیة االتحادیة إلىقرار بشأن بعثة تقصي الحقائق 

في دورتھا االستثنائیة الثانیة والثالثین،  المجتمعة ،)اللجنة(للجنة األفریقیة لحقوق اإلنسان والشعوب إن ا
 2021مایو  12بتاریخ  فتراضیاالمنعقدة ا

من المیثاق األفریقي  45تعزیز وحمایة حقوق اإلنسان في أفریقیا بموجب المادة التي ھي والیتھا ب رذكّ تإذ 
 ؛ ) المیثاق األفریقي(لحقوق اإلنسان والشعوب 

بموجب المیثاق األفریقي ) إثیوبیا(التزامات جمھوریة إثیوبیا الدیمقراطیة االتحادیة  أخذ في االعتبارتإذ 
 تي ھي طرف فیھا ؛ وغیره من صكوك حقوق اإلنسان ذات الصلة ال

تعزیز السلم واألمن وھي  من القانون التأسیسي لالتحاد األفریقي) ح(و ) ز(و ) و( 3األھداف  يراعإذ ت
تعزیز وحمایة حقوق اإلنسان والشعوب وفقًا للمیثاق األفریقي لحقوق اإلنسان و ؛واالستقرار في القارة

 ؛ 2002منذ عام فیھا إثیوبیا طرف  يتوإلوالشعوب وغیره من صكوك حقوق اإلنسان ذات الصلة ؛ 

عدم تدخل أي دولة عضو : من القانون التأسیسي لالتحاد األفریقي التي تنص على) ز( 4بالنظر إلى المادة 
 في الشؤون الداخلیة لدولة عضو أخرى ؛

ة أو غیرھا من من المیثاق األفریقي، التي تدعو الدول األطراف إلى اعتماد تدابیر تشریعی 1لمادة ل اعتبارا
اتفاقیة االتحاد األفریقي لحمایة واإلجراءات لتفعیل الحقوق والحریات التي یكفلھا المیثاق األفریقي؛ 

، وبروتوكول المیثاق األفریقي لحقوق المرأة في أفریقیا )اتفاقیة كمباال(ومساعدة النازحین داخلیًا في أفریقیا 
 األفریقیة التي تحكم الجوانب المحددة لالجئین في أفریقیا ؛، واتفاقیة منظمة الوحدة )بروتوكول مابوتو(

 وACHPR/Res.218(LI) 2012  و ACHPR/Res.92(XXXVIII) 05القرارات  شیر إلىإذ ت
ACHPR/Res.356(LIX) 2016 و ACHPR/Res.429(LXV) 2019و ACHPR/Res.469 (LXVII) 

 راطیة االتحادیة؛حالة حقوق اإلنسان في جمھوریة إثیوبیا الدیمقبشأن  2020

نوفمبر  4 صادربتاریخال (SG/SM/20396)شیر كذلك إلى البیان الصحفي لألمین العام لألمم المتحدة توإذ 
 بشأن الوضع في تیغراي، 2020

ي دمحم، بشأن كموسى فالسید ، سعادة ر أیضا بالبیان الذي أدلى بھ رئیس مفوضیة االتحاد األفریقيذكّ توإذ 
 دعم جھود الوساطة التي یقودھا االتحاد األفریقي ؛ت، و2020نوفمبر  9 بیا فيالوضع في إثیو

یا الدیمقراطیة السیاسیة في جمھوریة إثیوب-للجنة بشأن األزمة االجتماعیةن ین الصحفییلبیاناعتبارا ل
 ؛ 2020نوفمبر  26و  9ن یومي یاالتحادیة الصادر

بشأن حمایة المدنیین في النزاعات  UNSC 2573 (2021)قرار مجلس األمن التابع لألمم المتحدة ل اعتبارا
 المسلحة ؛

نحو دور أكثر : معالجة قضایا حقوق اإلنسان في حاالت النزاع" :حول 2019تقریرھا لعام لأیًضا  اعتبارا
 ؛" منھجیة وفعالیة للجنة األفریقیة لحقوق اإلنسان والشعوب
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والذي ؛  2021مارس  9مجلس السلم واألمن التابع لالتحاد األفریقي في الذي عقده جتماع اال إلى شیرإذ ت
 أدلى فیھ رئیس وزراء إثیوبیا، السید أبي أحمد، ببیان حول الوضع الحالي في شمال إثیوبیا ؛

إلى رئیس مفوضیة االتحاد األفریقي، سعادة السید موسى فقي دمحم، الذي وجھھ  خطاباالعتبار في إذ تأخذ 
ة لجنال في التعاون معبالرغبة التي أعربت عنھا حكومة إثیوبیا  ھاإلبالغ، 2021مارس  16بتاریخ  ،ةللجنا

األزمة المستمرة في منطقة  حولجراء تحقیقات باالشتراك مع اللجنة الوطنیة اإلثیوبیة لحقوق اإلنسان، إل
؛ ودعوة  2021مارس  9د في الذي عق ،اجتماع مجلس السلم واألمن التابع لالتحاد األفریقي خاللتیغراي، 

 اللجنة للنظر في إجراء تحقیق بمبادرة ذاتیة ؛

القرارات المتخذة في االجتماعات الالحقة التي عقدتھا اللجنة للنظر في الطلب المذكور  حسبانالفي  أخذإذ ت
 ؛بعثة لتقصي الحقائق في منطقة تیغراي في أقرب وقت ممكن ب لقیاموقرارھا بشأن الحاجة الملحة ل

، 2021أبریل  6، بتاریخ ة إلى رئیس الوزراء اإلثیوبي، سعادة السید أبي أحمدوجھلرسالة المل اعتبارا
. إلبالغھ بقرار اللجنة إجراء بعثة لتقصي الحقائق إلى منطقة تیغراي، خالل شھر مایو، وطلب اإلذن الالزم

 لتنفیذ المھمة ؛

، وال سیما أحكام 1994دیسمبر  8االتحادیة المؤرخ شیر إلى دستور جمھوریة إثیوبیا الدیمقراطیة تإذ 
 الفصل الثالث بشأن الحقوق والحریات األساسیة وحقوق اإلنسان والحقوق الدیمقراطیة،

بالغ القلق إزاء مزاعم االنتھاكات الجسیمة في الصراع الدائر في منطقة تیغراي، بما في ذلك  اوإذ یساورھ
ستخدم كأسلحة حرب، وقتل المدنیین تي لتا ةالجماعی اتواالغتصابالعنف الجنسي ضد النساء والفتیات، 

 على أیدي المتحاربین، وعملیات القتل خارج نطاق القضاء ؛

الحظ أیضاً، وبقلق، حالة الالجئین اإلریتریین الذین یعیشون في مخیمات في منطقة تیغراي، توإذ 
واالدعاءات المتعلقة بعملیات االختطاف والقتل خارج نطاق القضاء واإلعادة القسریة لالجئین وطالبي 

 ؛إلى إریتریا اللجوء 

سعة النطاق لالجئین التیغرایین الفارین قلق عمیق إزاء التقاریر التي تتحدث عن تحركات وا اوإذ یساورھ
 من الصراع إلى السودان والدول المجاورة،

القلق كذلك إزاء التقاریر التي تفید بحدوث نزوح داخلي جماعي وقسري آلالف األشخاص  اوإذ یساورھ
 ؛في منطقة تیغراي الذین یجدون أنفسھم في عزلة 

شدة األعمال العدائیة التي أدت إلى زیادة عدد الضحایا ب فیدالعمیق إزاء التقاریر التي ت اعرب عن قلقھتوإذ 
جسیمة لحقوق اإلنسان، وخروقات خطیرة وواإلصابات في النزاع الجاري، والتي أدت إلى انتھاكات 

 كمباال ؛ الالجئین وأحكام اتفاقیةحقوق وللقانون اإلنساني الدولي والقانون الدولي لحقوق اإلنسان، 

وصول إلى المساعدة للالسكان  ھاالحظ بقلق األزمة اإلنسانیة في تیغري، والتحدیات التي تواجھتوإذ 
 اإلنسانیة، والتقاریر التي تتحدث عن استخدام المجاعة كسالح حرب ؛

ك شیر إلى التقاریر التي تتضمن مزاعم بانتھاكات حقوق اإلنسان ضد السكان المدنیین، بما في ذلتوإذ 
التي قد تشكل والھجمات على البنیة التحتیة المدنیة، وتدمیر الممتلكات، والنھب، وتدمیر مخیمات الالجئین، 

 جرائم حرب وجرائم ضد اإلنسانیة ؛
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األخطار التي تھدد سالمة وأمن ورفاھیة ومعیشة سكان منطقة تیغراي،  بشأن مزید من القلقإذ یساورھا 
 فضالً عن الخسائر في األرواح وتدمیر البنیة التحتیة العامة والخاصة، مع استمرار الصراع العسكري؛ 

بضرورة العمل في أقرب وقت ممكن للمساھمة في حل النزاع، بما في ذلك تحدید المساءلة، من ي إذ تعو
، وكذلك تحقیق المصالحة الوطنیة، بھدف ة وتقدیم الجبر والتعویض للضحایایم الجناة إلى العدالأجل تقد

 تعزیز االستقرار واألمن والسالم في جمھوریة إثیوبیا الدیمقراطیة االتحادیة ؛

عملیات الذي یؤكد و، 2021مارس  24بتاریخ الصادر ة اإلثیوبیة لحقوق اإلنسان لجنشیر إلى تقریر التوإذ 
قر بانتھاك حقوق القتل التي ارتكبتھا القوات اإلریتریة في بلدة أكسوم، وبیان رئیس الوزراء اإلثیوبي الذي یُ 

 اإلنسان في منطقة تیغراي،

وإذ تحیط علما ببعثة تقصي الحقائق المشتركة بین مفوضیة األمم المتحدة السامیة لحقوق اإلنسان واللجنة 
 ؛ 2021مارس  18ن عنھا في عالتم األُ التي اإلثیوبیة لحقوق اإلنسان 

 :ةلجنتقرر ال

 تشكیل لجنة تحقیق

 الوضع في منطقة تیغراي ؛ حولتشكیل لجنة تحقیق  .1

 المقر

 جمھوریة غامبیا ؛ ،یكون مقر لجنة التحقیق في بانجول .2
البلدان ستبدأ بعثة تقصي الحقائق عملھا من مقرھا في بانجول، وستسافر البعثة إلى إثیوبیا أو  .3

 المجاورة عند استیفاء الشروط ؛

 سلطةال

 46مقروءة باالقتران مع المادة ) 2( 45تحقیق مستمدة من المادة السلطة تشكیل لجنة  .4
a( تضطلع لجنة التحقیق بعملھا بموجب السلطة المفوضة لھا ؛ 
b( یجب أن تكون القواعد المطبقة على عمل لجنة التحقیق ھي قواعد اللجنة األفریقیة لحقوق 

 101القاعدة  ،على سبیل المثال ال الحصر ،، وخاصة2020لعام ، اإلنسان والشعوب
 .ھاالواردة فی

 لجنة التحقیقعمل مدة 

في نھایة كل فترة، ستصدر اللجنة تقریًرا و. أشھر قابلة للتجدید) 3(ستعمل لجنة التحقیق لمدة ثالثة  .5
 .عن التقدم المحرز

 .الوقت المناسبفي عملھا بدء تاریخ بغ اللجنة ستبلّ  .6

 والیة لجنة التحقیق

 :تختص لجنة التحقیق بما یلي .7
 التحقیق في انتھاكات القانون الدولي لحقوق اإلنسان والقانون الدولي اإلنساني ؛) أ 
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التحقیق واإلبالغ عن حاالت العنف الجنسي والجنساني المزعومة، وعملیات القتل خارج نطاق ) ب
نطاق واسع للممتلكات العامة والخاصة، والتشرید وغیرھا من القضاء، والتدمیر والنھب على 

 انتھاكات حقوق اإلنسان التي یُقال إنھا تحدث في منطقة تیغراي بجمھوریة إثیوبیا ؛
 تحدید ما إذا كان حجم االنتھاكات یشكل انتھاكات جسیمة لحقوق اإلنسان ؛) ج
 حلیین، والعاملین في المجال الطبي ؛جمع األدلة من الناجین، ومختلف الشھود، والقادة الم) د
تحدید ھویة مرتكبي انتھاكات الحقوق المنصوص علیھا في المیثاق األفریقي لحقوق اإلنسان ) ه

والشعوب، بھدف المساھمة في مكافحة اإلفالت من العقاب من خالل محاسبة المسؤولین عن ھذه 
 االنتھاكات ؛

ق اإلنسان الذي تم إثباتھ؛ وضمان إطالع الجمھور تحدید األسباب الكامنة وراء انتھاك حقو) و
وأصحاب المصلحة الرئیسیین بشكل أفضل على طبیعة النزاع والعوامل المحتملة التي تؤجج 

 الصراع وزیادة وعیھم بھا ؛
 وضع النتائج واالستنتاجات على أساس البحوث واألدلة المتاحة ؛) ز
جة نمط االنتھاك ومنع االنتھاكات المستقبلیة في وضع مقترحات والتوصیة بھا للعمل على معال) ح

 منطقة تیغراي ؛
 أو التعویضات لضحایا انتھاكات حقوق اإلنسان ؛/التوصیة بتقدیم الدعم و) ط
 .التواصل مع السلطات اإلثیوبیة وجمیع أصحاب المصلحة اآلخرین) ي

 التحقیق أسالیب

من المیثاق  46التحقیق، بما یتماشى مع المادة یجب أن تشمل أسالیب التحقیق التي تتبعھا لجنة  .8
 :األفریقي لحقوق اإلنسان والشعوب، على سبیل المثال ال الحصر، أسالیب التحقیق التالیة

یة، سواء تم ؛ جمع المعلومات واألدلة المادیة والشفویة واإللكترونیةإجراء مراجعة مكتب )أ 
، عن ، من الشھود والخبراءةھویالن ف عشرط عدم الكش، بما في ذلك ارستقدیمھا علنًا أو 

ضیة وأي وسیلة اتصال المكالمات الھاتفیة واالجتماعات االفتراوطریق البرید اإللكتروني؛ 
 یحتمل أن تستخدمھا األطراف المختلفة ؛أخرى متاحة 

ن، والشھود والضحایا والناجمن فیھم باشرة من جمیع أطراف النزاع، بتلقي شھادات م )ب 
العامة أو ن في المجال الطبي، أو المؤسسات ون، والعاملون المحلیلوالمسؤون، وواآلخر

البرید  ،أو الحكومات، بأي وسیلة كانت، بما في ذلك على سبیل المثال ال الحصرالخاصة 
 مؤتمرات شفھیة افتراضیة ؛وھاتف، الو، البریدوفاكس، الوخطاب، الو ،اإللكتروني

دخول الوالیات القضائیة ألي دولة عضو في القیام ببعثات لتقصي الحقائق في الموقع ل )ج 
أی�ا كانت ول المواقع والمباني االتحاد، بشرط الحصول على إذن للقیام بذلك، والقیام بدخ

 مقابلة الشھود من أجل الحصول على أدلة مادیة ذات صلة بالتحقیق ؛و؛ والبحث فیھا
أجل الوصول إلى استنتاج تقییم األدلة المقدمة، في جمیع األشكال المذكورة أعاله، من  )د 

حقیقة أو قانون، أو للتعبیر عن رأي معقول حول ما إذا حدثت انتھاكات للمیثاق األفریقي، 
 مدى ؛على أي وإذا كان األمر كذلك؛ على ید من، و

العمل عن كثب مع مختلف الجھات الفاعلة، بما في ذلك اإلدارات ذات الصلة في االتحاد  )ه 
یة، ومؤسسات حقوق اإلنسان، وكذلك المجتمع المدني، وتلقي األفریقي، والمنظمات الدول

 المعلومات واألدلة منھا ؛
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إلیھا بعد تحقیقاتھا، وفي النھایة نشر تقاریر تقدمیة  تصیاغة تقریر بالنتائج التي توصل )و 
 .ألدلة المتاحةل ھاعلنیة بعد تحقیقاتھا وتحلیل

 معیار اإلثبات

تعتمد نفس معیار اإلثبات الذي تعتمده غالبیة لجان التحقیق  یتعین على اللجنة، في سیاق عملھا، أن .9
  1".معقولة لالعتقاد أسباب" ھو ذيالوالدولیة المعنیة بحقوق اإلنسان 

 تكوین لجنة التحقیق

 :المفوضین التالیة أسماؤھم كأعضاء في لجنة التحقیق القرار ة بموجب ھذالجنتعین ال .10
المقرر الخاص المعني بالمدافعین عن حقوق و؛ ةلجنالمفوض ریمي نغوي لومبو، نائب رئیس ال -

 ، رئیس لجنة التحقیق؛باألعمال االنتقامیة في أفریقیا اإلنسان والمنسق المعني
ً في  ةالمعنی ةالخاص ةالمفوضة مایا سھلي فاضل، المقرر - بالالجئین والمھاجرین والمشردین داخلیا

مجموعة العمل المعنیة بعقوبة اإلعدام والقتل خارج نطاق القضاء والقتل التعسفي  ةأفریقیا؛ ورئیس
 ؛ االت االختفاء القسري في أفریقیاوح

  ؛ المفوض حاتم عصیم رئیس لجنة مناھضة التعذیب -
عمل بالسجون وظروف االحتجاز و ةالمعنی ةالخاص ة، المقررالمفوضة ماریا تیریزا مانویال -

 ؛ و بحقوق المرأة في أفریقیا ةالمعنی ةالخاص ةوالمقرر الشرطة في أفریقیا؛
المفوض مودفورد زكریا مواندینجا، المفوض المقرر المعني بحالة حقوق اإلنسان في إثیوبیا  -

 .؛ االجتماعیة والثقافیة في أفریقیاورئیس الفریق العامل المعني بالحقوق االقتصادیة و
بما في ذلك العسكریین وخبراء الطب الشرعي تحتفظ اللجنة بالحق في اختیار أي خبیر،  .11

 .واالتصاالت والقذائف وخبراء حقوق اإلنسان وما إلى ذلك، لیصبحوا أعضاًء في لجنة التحقیق

 التقریر تقدیمطرائق 

سیتم اعتماد التقریر والمصادقة علیھ من قبل اللجنة األفریقیة لحقوق اإلنسان والشعوب، ثم تقدیمھ  .12
 واألمن، وفي نھایة المطاف إلى مؤتمر رؤساء الدول ؛إلى مجلس السلم 

 .سیتم النشر بطریقة سریة لضمان حمایة الشھود والضحایا حسب االقتضاء .13

 دعم األمانة

االتحاد األفریقي واألجھزة من ة األفریقیة، وجناألمانة العامة للمن دعم ب التحقیق ةجنلتمتع ست .14
ة، وال سیما مكتب لجنوالسلطات اإلثیوبیة، وشركاء الاألخرى ذات الصلة في االتحاد األفریقي، 

، فضال عن الدعم ةصصختمالالمھارات المفوض السامي لحقوق اإلنسان، والخبراء المستقلین ذوي 
 .ھامھاماإلداري والفني واللوجستي الالزم لتنفیذ 

 

 2021مایو  12یًا في افتراض ررحُ 

                                                           
والمتسقة، والتي على بھا أنھا جمعت مجموعة من المعلومات الموثوقة  من اللجنة تأكدھذا یعني أنھ من أجل التوصل إلى استنتاجات، ست 1

 .ھجيمن تصرفحذر عادة أسباب لالعتقاد بوقوع حادثة أو متوخي للوالعقل متأساسھا یكون لدى الشخص ال


